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l’attrice futurista 1915 
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 م��ن امل�ؤ�ض��ف اأن ي�ضع البع�ُض الرتجم��َة خارج اإطار الأعمال الإبداعي��ة، فال يزال يِرد 
يف ال�ثائ��ق الر�ضمي��ة وجداول بع�ض دور الن�ضر ت�ضنيفان لتعرفة الن�ضر: تعرفة ملا ُي�ضّنف 
»عم��اًل اإبداعي��ًا« يتقا�ضاه��ا م�ؤلُِّف الكت��اب اأو كاتب املقال��ة اأو ناظم الق�ضي��دة؛ وتعرفة ملا 
ُي�ضّن��ف »عم��اًل مرتجمًا«. وبقدر ما يعطي هذا الت�ضنيف الفئ��ة الأوىل حّقها، بقدر ما يغنب 

ه. اأميا غنب من يندرج �ضمن الفئة الثانية ويبخ�ضه حقَّ

  ق��د يج��د البع���ض لذل��ك ع��ذرًا يف اأّن التاألي��ف اأو النظ��م اأو البحث لي���ض كالرتجمة. 
فامل�ؤّل��ف يبتدع، من حيث املبداأ، الفكرة واللغة والأ�ضل�ب؛ وقد ينح� يف بع�ض احلالت نح� 
البحث والت�ثي��ق لي�ضتكمل ج�انب م��ض�عه، فُيك�ِضب كتابت��ه �ضفة ال�اقعية وال�ضدقية. 
وك��ذا ح��ال ال�ضاعر الذي يحّل��ق يف تاأمالته وانغما�ضه يف ع�امل��ه الداخلية، وي�ضعى لإثبات 
�ضعريت��ه بتخّي مفرداته وابت��كار �ض�ره وا�ضطفاء م��ضيقاه. اأّم��ا الباحث احلّق، فه� ينكّب 
ب��اع منهجية  ع��ل مادت��ه ينّق��ب فيها ع��ن اإ�ضكالية ُيعاجله��ا وُي�ضبعه��ا در�ضًا، ي�ضع��ى فيها لتِّ
�ضارمة، فيجمع معطياته، ويبحث يف الأ�ضباب والنتائج، ويقرتح احلل�ل اأو يثِبت جناعتها.

  فاأّنى للمرتجم اأن يداين هذه الإبداعات! واأين باهلل يكمن اإبداعه اإن كان جمّرد ناقل 
م��ن لغة اإىل اأخرى لي���ض اإل؟! اأو لي�ضت الرتجمة »خيانة«! اأو لي�ضت الأعمال املرتجمة هي 
»اجلميالت اخلائنات«! فاأين هي الرتجمة من الإبداع؟ اللهم اإل اإذا كان يف اخليانة اإبداع!

اجلميالت اخلائنات...
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مق�ل��ة »اجلمي��الت اخلائنات« الت��ي ُتلِحق بالرتجم��ة العار وباملرتجم��ن ال�ضيم تع�د 
  Gilles اإىل الق��رن ال�ضاب��ع ع�ضر، وحتديدًا اإىل الع��ام 1650 عندما ا�ضتخدمها جي��ل ميناج
 Menageيف معر�ض انتقاده لرتجمة بعينها اأجنزها املرتجم الفرن�ضي نيك�ل بّيو َدبالنك�ر
d'Ablancourt )1664-1606( بلغ��ة جميل��ة واأ�ضل���ب راق بدي��ع، لكّنه��ا مل تك��ن مطابق��ة 

للّن���ض امل�ض��در. ومن��ذ ذاك احلن واجل��دل حمتدم بن م��ن يعّمم هذا احلك��م وتلك املق�لة 
على »الرتجمة« عم�مًا من اأمثال ج�رج م�نان )1955( فيحكم على الأعمال املرتجمة باأنها 
»جمي��الت خائن��ات« ويع��ّد اأّن اخللل والعجز كام��ن يف عملية الرتجمة اأ�ض��اًل؛ بينما يخرج 
يق الأفق امل�ضّكك يف قيمة العم��ل الرتجمّي واجلهد العظيم الذي  اآخ��رون ع��ن هذااحلكم �ضّ
ر يف علم  ُيب��ذل في��ه فيعّده علمًا قائمًا بذاته وعماًل اإبداعيًا بحق، من اأمثال الباحث واملنظِّ

الرتجمة جان �� رين لدميال )1994(.

وال�اقع اأن هذه املق�لة التي يردّدها البع�ض عن غي علم باأ�ض�ل الرتجمة التي ارتقت 
لت�ضب��ح علمًا تنظمه ق�اعد ومعايي �ضارمة، اإمنا ه��ي مق�لة تنّم عن م�قف م�ضبق وتعميم 
��م على املنتج  ل مي��تُّ للفك��ر العلم��ي ب�ضل��ة، اإذ اإن��ه انطلق اأ�ضاًلم��ن حالة خا�ض��ة جدًا وعمِّ
الرتجم��ّي برّمته. وق��د ركب ج�رج م�نان امل�جة لقناعت��ه اأوًل باأن الختالف اجلذري بن 
اللغ��ات يجعل من امل�ضتحيل نقلها باأمانة مطلق��ة. وثانيًا لأنه ُفِت مبق�لة ميناج، منطلقًا من 

جتربته اخلا�ضة مع الن�ضاء الل�اتي ارتبط بهّن وكّن له خائنات.

وواق��ع الأم��ر اأن الرتجم��ة كان له��ا ف�ضٌل كبي عل��ى الب�ضري��ة. اإذ ُنِقل��ت بف�ضلها اآلف 
امل�ؤلف��ات يف عل�م الفل�ضف��ة والطب والهند�ضة والفلك، اإلخ... وكانت ج�ضرًا لعب�ر �ضع�ب من 

ع�ض�ر الظلمات اإىل ع�ض�ر الأن�ار. اأيك�ن كّل ذلك كذبة، وخيانة، وتلفيقًا وتدلي�ضًا...!

وهن��ا ل ب��ّد م��ن الق���ل اإّن عل��ى املرتجم��ن، اإذا م��ا اأرادوا اأن ُيرف��ع عنهم ه��ذا ال�ضيم، 
م�ض�ؤولي��ة ج�ضيمة مزدوجة: م�ض�ؤولية الأمانة للّن���ض الأ�ضل لغًة ودللٍت واأ�ضل�بًا وعمقًا 
ثقافي��ًا، وكذل��ك الأمانة للغة اله��دف لغًة واأ�ضل�ب��ًا وقيمًا ثقافية. ذاك وح��ده ه� ال�ضبيل 

لتربئتهم من تهمة »خيانة« الن�ض امل�ضدر.... بانتظار اأن ُيعرتف ب� »اإبداعهم«.



7 العـدد 26 �شتاء 2021

ه���ل يتوق���ف تطورن���ا القت�س���ادي والجتماعي والعلم���ي والأدب���ي والفني والع�س���كري وحتى 
ال�سيا�سي على الرتجمة؟ 

اجلواب نعم: لأننا ن�س���تورد اأدوات عملنا، ومعامل اإنتاجنا، وو�س���ائل نقلنا وتوا�س���لنا، والدواء 
ال���ذي نحاف���ظ ب���ه عل���ى �س���حتنا و�س���حة ثروتن���ا احليواني���ة والنباتية، وال�س���اح ال���ذي نقاتل به 

اأعداءنا، بالإ�سافة اإىل الأدب والعلم والفن واخلرب وعلم ال�سيا�سة.
نح���ن ن�ست���ورد ذلك كله من بلدان كثرية تتكلم لغ���ات خمتلفة، وهذا يفر�ض علينا اأن نرتجم 
اأ�س���ياء كثرية لن�س���تخدم وُن�س���غِّل ون�ستوعب ون�ستهلك ما ن�س���تورده. هذا واقع مو�سوعي ل ميكننا 

اأن نتجاهله، بل نعي�سه ب�سعور �سار.
واإذا كان هذا هو الواقع، فيجب اأن نويل الرتجمة الأهمية التي ت�ستحقها بجدارة. فالرتجمة 

هي و�سيلتنا لتح�سيل املعرفة. واملعرفة هي الأ�سا�ض لكل تقدم اإن�ساين.
لقد ترجمنا الرواية و�سار لدينا كّتاب رواية باأ�سكال فنّية واجتاهات متعّددة. 

وترجمنا امل�سرح و�سار لدينا كّتاب م�سرح على اختاف اأنواعه.
وترجمنا الق�سة و�سار لدينا كّتاب ق�سة متاثل وتتجاوز اأحيانا مثياتها يف العامل.

وترجمنا ال�سعر من م�سادر خمتلفة يف العامل، و�سار لدينا �سعراء ينظمون ال�سعر باأ�ساليب 
اأخرى غري بحور اخلليل، كان اآخرها النموذج الياباين )الهايكو(. 

وترجمنا ال�سيناريوهات و�سار لدينا كّتاب �سيناريو لل�سينما والدراما.

لكي نبدع يجب �أن نعرف
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لكنن���ا مل نرتج���م العل���وم الأ�سا�س���ية، وبالتايل لي�ض لدين���ا علماء كما ناأمل ول �س���ناعات كما 
يفرت�ض. 

�سة. لي�ض ترفاً، ولي�ض عبثاً،  تنفق الدولة كثرياً على الرتجمة يف اجلامعات واملعاهد املتخ�سِّ
بل حلاجتنا اإىل الرتجمة.  

وهذه احلاجة تتمظهر يف:
حاجة موؤ�س�سات الدولة اإىل الرتجمة وفقاً لطبيعة عملها.  .1

حاجة دور الن�سر اخلا�سة اإىل الرتجمة التحريرية.  .2
حاجة و�سائل الإعام اإىل الرتجمة التحريرية والفورية.  .3

حاجة القطاع ال�سياحي.   .4
لكن ثمة حاجة �سمنية تتمثل ب�سرورة و�سع خطة ترجمة وطنية ا�سرتاتيجية 

لرتجمة العلوم الأ�سا�سية. 
اإنها اخلطة التي ت�سع يف اأيدينا مفاتيح احلا�سر وامل�ستقبل. واإذا كان مفتاح احلا�سر هو 
بة تاريخياً، لي�ض عندنا  املعرفة، فمفتاح امل�س��تقبل هو الإبداع. والرتجمة هي الو�س���يلة املجرَّ

وح�سب، بل لدى �سعوب العامل قاطبًة.
ه���ذه اخلّط���ة تتطل���ب، قبل كل �س���يء، اإن�س���اء مركز وطن���ي للرتجمة يدير عم���ل هذه اخلّطة 
بالإ�س���افة اإىل العم���ل الر�س���مي الع���ام يف حقل الرتجمة، وبالتايل ميوؤ�س����ض هذه املهن���ة الإبداعية 

غري املفّعلة كما يجب لتقوم بدورها املاأمول. 
ه���ذا لي����ض كام���اً عاماً. ه���ذا كام واقعي يع���رّب عن حاجة وطني���ة اإىل املعرفة الت���ي توّفرها 
ترجم���ة العلوم الأ�سا�س���ية. والعلوم الأ�سا�س���ية، كما نع���رف، هي: الريا�س���يات والفيزياء والكيمياء 

والبيولوجيا.
ه���ل ن���رى يف دم�س���ق دار املعرفة عل���ى غرار دار احلكمة يف بغداد قدمياً، ودار الأل�س��ن يف 

القاهرة حديثاً؟ 
ناأمل ذلك يف اأقرب وقت على الرغم من كل الظروف ال�سعبة التي ميرُّ فيها وطننا،

فقدر �سورية: اأن حتارب بيد وتبني بيد اأخرى!  
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�أ�سئلة يطرحها عامل يقر�أ
 

                           

تاأليف: برتولت بريخت   
ترجمة: رفيدة يون�س �أحمد •

ا بريخت، )ولد يف �أوج�سبورج يف  برتول��ت بريخت، )بالأملانية: Bertolt Brecht(  وتكت��ب �أي�سً
10 فرب�ير 1898 – مات يف برلني يف 14 �أوغ�س��ط�س 1956( هو �س��اعر وكاتب وخمرج م�س��رحي 

�أملاين. يعد من �أهم كتاب �مل�سرح يف �لقرن �لع�سرين. كما �أنه من �ل�سعر�ء �لبارزين.

َمْن بنى طيبة ذاَت الأبواب ال�سبعة؟
�ستجد يف الكتب اأ�سماَء امللوك.
هل حمل امللوُك كتل ال�سخر؟

وبابل، ُهِدمت مراٍت كثرية
من رفع عمادها مرات كثرية؟ يف اأي منازل

يف ليما املتاألقة بالذهب عا�ش البناوؤون؟
اأين ذهب البناوؤون يف امل�ساء الذي انتهى فيه �سور ال�سني؟ 

روما العظمى مليئة باأقوا�ش الن�سر، من �سّيدها؟ 
على من انت�سر القيا�سرة؟ هل كان لدى بيزنطة، التي جّمدتها الأغاين، 

دد
�لع

�ة 
اق�

بط

•  �سحافية �سورية، تعمل يف جريدة �لوحدة . 
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ق�سور ل�سكانها؟ 
حتى يف اأتالنتي�ش الأ�سطورية
يف الليلة التي ابتلعها املحيط

كان الغرقى ي�سرخون على عبيدهم.
*  *  *

اأخ�سَع الإ�سكندر ال�ساب الهند.
هل كان وحيدًا؟

هزم قي�سر بالَد الغال.
اأمل يكن معه حتى طباخ؟

بكى فيليب اإ�سبانيا غرق اأ�سطوله
هل كان الوحيد الذي بكى؟

ربح فريدريك الثاين حرب ال�سنوات ال�سبع.
 األي�ش ثمة اآخر فاز بها اأي�سًا؟

*  *  *
يف كل �سفحة انت�سار.

من اأعّد املاأدبة للمنت�سرين؟
يربز عظيم كل عقد من ال�سنني.

من دفع الفاتورة؟
من دفع الفاتورة؟

تقارير كثرية جدًا.
اأ�سئلة كثرية جدًا.
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Leaving the Theatre
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بطاقة الفنان:

Carlo Carrà كارلو كارا
)11 �سباط 1881 - 13 ني�سان 1966م(

 

    اأح���د اأكرث الر�ّص�م���ني الإيط�ليني ت�أثريًا يف الن�صف الأول من القرن الع�صرين. يعّد �صخ�صية 
رائدة يف احلركة امل�صتقبلية.  ا�صتهر بت�صوير احلي�ة ال�ص�كنة للأ�صي�ء يف اأ�صلوب الر�صم امليت�فيزيقي.

  ول���د ك�رل���و ك�را يف كوارجنينتو، يف اإيط�لي�، در�س الر�صم لف���رة وجيزة يف اأك�دميية بريرا يف 
ميلنو، ك�ن ع�ص�مّيً� وعّلم نف�صه بنف�صه.

    ع�م 1909، التقى ب�ل�ص�عر فيليبو م�رينيتي والفن�ن اأومربتو بوت�صيوين، وبت�أثريهم� ج�ء 
زت ُحبَّ الوطن، والتكنولوجي� احلديثة، والدين�ميكية،  اإىل احلركة امل�صتقبلية، حركة جم�لية عزَّ

وال�صرعة. 

   جت�ّص���د لوح���ة ك�را ال�صه���رية، جن����زة الأن�رك���ي غ����يل )1911(، املُثل امل�صتقبلي���ة من خلل 
ت�صويره� للعمل الدين�ميكي، والقوة، والعنف.

    م���ع اندلع احلرب الع�ملية الأوىل، انتهت املرحلة الكل�صيكية للحركة امل�صتقبلية. على الرغم 
م���ن اأن عم���ل ك�را يف ه���ذه املرحلة، مث���ل لوحة الك���ولج الحتف�ل الوطن���ي، الر�ص���م ب�لكلمة احلرة 

ـان
فنـ

ـة 
اقـ

بط
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)1914(، ك�ن مبنيً� على مف�هيم امل�صتقبلية، �صرع�ن م� بداأ الر�صم ب�أ�صلوب الواقعية املب�ّصطة. متّثل 
بن����ت لوط )1915(، على �صبيل املث�ل، حم�ولة ل�صتع�دة �صلبة ال�صكل و�صكون ر�ص�م القرن الث�لث 
ع�صر غيوتو. تبلور اأ�صلوب ك�را اجلديد ع�م 1917، عندم� التقى الر�ص�م جورجيو دي �صرييكو، الذي 

عّلمه اأن ير�صم الأ�صي�ء اليومية املُ�صبعة ب�صعور من الغرابة.

 اأطل���ق ك�را ودي �صرييك���و على اأ�صلوبهم� ا�ص���م pittura metafisica »الر�ص���م امليت�فيزيقي«، 
وتت�ص�به اأعم�لهم� يف هذه املرحلة ظ�هريً�.

  ع�م 1918، انف�صل ك�را عن دي �صرييكو والر�صم امليت�فيزيقي. خلل ع�صريني�ت وثلثيني�ت 
الق���رن امل��ص���ي، ر�صم اأعم�ًل ت�صويرية حزين���ة ت�صتند اإىل الواقعية الب����رزة لر�ص�م القرن اخل�م�س 
ع�ص���ر الإيط����يل م�زات�صو. من خلل هذه الأعم�ل الكئيبة ولك���ن املر�صومة ب�إتق�ن مثل �صب�ح بج�نب 
البحر )1928(، ويف �صنوات عمله العديدة يف التدري�س يف اأك�دميية ميلنو، اأّثر ك�رلو ك�را كثريًا يف 

م�ص�ر الفن الإيط�يل يف فرة م� بني احلربني الع�مليتني.
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Interventionist Free word painting 1914
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�صة: الرتجمة املتخ�صِّ
من الت�أهيل اإىل امِلْهنة 

ت�أليف: لويزا امب�رك 
ترجمة: د. حممد عرب �ص��صيال •

لويزا امب�رك )EMBAREK Louiza(: اأ�صت�ذ م�ص�عد يف ق�صم اللغ�ت الأجنبية يف ج�معة
عبد احلميد بن ب�دي�س، م�صتغ�من، اجلزائر.

ة  �صَ عها من الرتجمة املتخ�صِّ اعف احلاجات وُتَنوِّ جعل تطور العلم والتقانة، وعوملة الأ�صواق التي ُت�صَ
خ  ميدانًا يحظى ب�صعبية كبرية اليوم. �صنطرح، يف هذه الدرا�صة مو�صوع مناهج العمل التي ينبغي اأن ترت�صَّ
�ص، كي يتمكن من الندماج يف احلياة املهنية، وكذلك  لدى مرتِجم امل�صتقبل، ول �صّيما املرتِجم املتخ�صِّ

َية حلاجات �صوق العمل. ته بطريقة فاعلة وُمْرِبَحة وُمْر�صِ الأدوات املفاهيمية التي ت�صمح له باإجناز َمهمَّ
ة؟ �صَ اأواًل- ما هي الرتجمة املتخ�صِّ

بو�صوح  ما عبَّ عنه  وهذا  العاّمة،  بالرتجمة  مقارنتها  )1( عمومًا عب  �صة  املتخ�صِّ الرتجمة  ف  ُتَعرَّ
دانييل غوادك )Daniel Gouadec(:» ُييَّز، تقليديًا، بني فئتني كبريتني من الرتجمات: الرتجمات 

.)Gouadec D، 2002: 33( .»ة، من جهة اأخرى �صَ العامة، من جهة اأوىل، والرتجمات املتخ�صِّ
ومن املمكن العثور على تعريف اآخر، اأو�صع، لدى املوؤَلِّف نف�صه عب متييزه بني مناذج خمتلفة ملواٍد 

�ص. يقول يف هذا ال�صدد: يعاجلها مرتِجم ُيْنَظر اإليه كمرتِجم متخ�صِّ
�صًا كّل مرتِجم يعالج ح�صرًا، اأو بالأولوية، مادة: وبالنتيجة، ُيَعدُّ متخ�صِّ  ،...“

: كالعقود، وامل�صطلحات، وال�صهادات و... �صٍ - تتعلق بنوٍع اأو اأمنوذج متخ�صِّ

ــر
فكـ

ر ال
ــو

�صــ
ج

•  اأ�صت�ذ ج�معي، ومرتجم �صوري .         
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�صي دقيق: ترجمة مواد حتيل موا�صيعها اإىل ميادين احلقوق واملال  - ترتبط بحقٍل اأو ميدان تخ�صّ
واملعلوماتية والت�صالت، اإلخ...

- تظهر يف اأ�صكاٍل، اأو ت�صتند اإىل مرتكزات خا�صة: كالو�صائط املتعددة، ال�صريط ال�صينمائي، الفيديو، اإلخ...
- ت�صتدعي ا�صتعمال اإجراءات و/اأو اأدوات، وبروتوكولت وتقنيات خا�صة: ترجمة البجميات، ومواد 

.)Gouadec D، 2004: 78( ...الو�صائط املتعددة
 Gouadec D، 2004:( يقودنا هذا التعريف اإىل التمييز بني التخ�ص�صات املختلفة للمرتِجمني     

83-79(، التي نلّخ�صها كما ياأتي:
والق�صة،  كالرواية،  اخليالية  الأعمال  اأمنوذج  اأو  امل�صرح،  اأدب  ترجمة  ته  وَمهمَّ الأدبي  املرتجم   -1 

كة.  ة، اأي�صًا، مرتجمون لأدب الأطفال، وللر�صوم املتحرِّ واحلكاية. وثمَّ
مناذج  كّل  يرتجم  وهو  الدولية.  بالتجارة  عمومًا،  �صه،  تخ�صَّ يتعلق  الذي  التجاري،  املرتجم   -2 

الوثائق التجارية: الفواتري، العقود، ا�صتدراج العرو�ص، وغريها من وثائق...
املرتجم القانوين )2(، الذي يرتجم ن�صو�صًا تتعلق مبيدان احلقوق والعلوم القانونية.  -3 

املوؤلَّفات،  املقالت،  مثل  العلمية  املطبوعات  م�صمون  ترجمة  اإليه  تعود  الذي  العلمي،  املرتجم   -4 
املذكرات، والأطروحات. 

وال�صيدلة:  بالطب  املتعلقة  الوثائق  ترجمة  عليه  الذي  وال�صيدلين،  احليوي  الطبي  املرتجم   -5 
ة، اإلخ... يَّ �صات طبية، ودرا�صات �ُصمِّ تقارير طبية، ملخَّ

كهرباء،  )ميكانيك،  والتقانة  بالتقنية  املتعلقة  والوثائق  املواد  يرتجم  الذي  التقني  املرتجم   -6 
هيدروليك، اإلخ... )3(.

�ص نف�صه لرتجمة ال�صرائط ال�صينمائية والفيديوهات         7-املرتجم ال�صمعي الب�صري، الذي يكرِّ
ِجمًا فرعيًا  �ص الدقيق الذي يختاره: ُمرَتْ وعمليات املونتاج املختلفة. وهو يكن اأن يكون، بح�صب التخ�صّ
لها اإىل ن�صٍ مكتوب يف اأ�صفل ال�صريط، اأو ُمرتجمًا عامًا مهمته اإعداد ترجمة احلوار  يرتجم الأ�صوات ويحوِّ
ة كل عن�صر  رَتم بف�صله مدَّ وعر�صه  يف الأعمال املُْنَتَجة الغنائية وامل�صرحية، اأو مرتجمًا لتبديل اللغة، حُتْ
من عنا�صر احلوار يف ال�صرائط ال�صينمائية والفيديوهات التي يرتجمها، كما ُيحرتم التزامن بني احلوار 
فاه، اأو مرتِجمًا لأ�صوات �صخ�صيات ل تظهر على ال�صا�صة )voix off( ويكون عليه اإنتاج ن�صٍ  وحركات ال�صِّ

ُتَكثَّف فيه املعلومة التي ينقلها ال�صريط ال�صوتي، ويقراأه )عمومًا( اأحد املمثلني. 
عاف الب�صر(. هة للمكفوفني اأو �صِ 8- املَُمْرِكز )Le localisateur( املكلَّف برتجمة برجميات )موجَّ

ْرِكز لأنه ين�صغل بعنا�صر معلوماتية.  ى، اأي�صًا، ُمَ َدة ُي�َصمَّ مرتِجم و�صائط متعدِّ  -9 
ة: �صَ      ثانيًا- التاأهيل للرتجمة املتخ�صِّ

�صات  �صًا اإلَّ اإذا اأراد ذلك؛ بتعبري اآخر، فاإن الو�صول اإىل التخ�صّ           لن يكون املرء مرتِجمًا متخ�صِّ
املذكورة اأعاله يتطلب تعليمًا عايل الدقة، وتاأهياًل �صديدًا. وهما اأمران ي�صتهدفان احل�صول على اأعلى حدٍّ 

 .)Gouadec D، 2007: 171( من فر�ص العمل، ودخٍل ُمْر�ٍص
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التاأهيل اجلامعي:  -1 
�ص، يقدم العديد       من املهم التذكري باأن اأي تاأهيل يف الو�صط اجلامعي، مهما كان ميدان التخ�صّ
َع خ�صي�صًا للتعلُّم، اأو بتوجيه تربوي خا�ص، اأو باحل�صول  من املزايا، �صواء تعلَّق الأمر ببنامج تاأهيل ُو�صِ

على دبلوم جامعي ي�صمح بالدخول اإىل �صوق العمل.
�ص، يبدو لنا اأّن من احِلْكَمة التذكري، باخت�صار،        قبل ِذْكِر املهارات التي ينبغي تنميتها لدى املرتِجم املتخ�صِّ
الو�صول،  ولغة  النطالق  للغة  التام  الإتقان  املتمثلة يف  املرتِجم،  لدى  توّفرها  الالزم  »اجلوهرية«  املهارات  ببع�ص 

اإتقان التعبري والكتابة، تطبيق اأ�صاليب الرتجمة، واإتقان تقنيات الرقابة الذاتية باإعادة قراءة الن�ّص املرتَجم.
ه نحو عملية الرتجمة، وي�صمل       لبلوغ هذه املهارات يجب املزج بني برناجمني تعليميني: برنامج موجَّ
ز على  ه نحو املُْنَتج، يركِّ التقنيات التي ينبغي ا�صتعمالها، واملنهج الذي على املتعلِّم اتباعه. وبرنامج موجَّ
نوعية ن�ّص الو�صول �صواء على امل�صتوى اللغوي، اأم على م�صتوى امل�صطلحات، ودللت الألفاظ والأ�صلوب 

.)GILE. D، 2005: 26-29( الإن�صائي
 Gouadec D،( صات الرتجمة كّلها يف احل�صبان� �صة التاأهيل ل يكنها اأخذ تخ�صّ      من البديهي اأن موؤ�صَّ
350 :2002(. من هنا تاأتي �صرورة اتباع دورات تدريب عملي، �صنتطرق اإليها فيما بعد، ول �صّيما اأن “التاأهيل 
.)DURIEUX. C، 2003: 93( ”ة يتميز باأنه ل يكمن يف تعليم ِعْلٍم، واإمنا يف نقل مهارة �صَ للرتجمة املتخ�صِّ

ة، وذلك عب اإدراج ن�صو�ص  �صَ      اإلَّ اأن من املمكن لفت انتباه الطالب اإىل مّيزات الرتجمة املتخ�صِّ
ه الذهن  ة توجِّ �صَ خمتلفة تعالج ميادين خا�صة، ب�صرط اأخذ هذه الن�صو�ص بكاملها لأن الرتجمة املتخ�صِّ

هه نحو الت�صحيح اللغوي لهذا الن�ّص فح�ْصب.  نحو هدف )skopos( )4( ن�ّص الو�صول اأكرث ما توجِّ
     وعالوة على العناية الكبرية التي يجب اإيالوؤها لنقل املهارات التقنية واملنهجية، ينبغي، اأي�صًا، يف اإطار 
ة التي تت�صّمن �صيئًا من التدريب على الرتجمة املهنية، الرتكيز ب�صكل خا�ص على امل�صطلح،  �صَ الرتجمة املتخ�صِّ
ة ُتقا�ص  �صَ �ص )MEJRI. S، 2008:1( ، واأن املهارة املتخ�صِّ نًا لكل خطاب متخ�صِّ مبعنى اأنه ُيَعدُّ مظهرًا مكوِّ

د.  �صي حمدَّ مبدى اإتقان امل�صطلحات، ب�صفتها جمموعة مفردات لغوية خا�صة مبيدان تخ�صّ
التوثيقي، الذي، بح�صب جنفياف  للبحث  اإيالء اهتمام خا�ص  الأفكار نف�صه، يجب  ن�َصق       �صمن 
بورديه )Genviève BORDET(، »ل يقت�صر على �صل�صلة تقنيات عمالنية، واإمنا يتعّلق مب�صعى فكري 
املعارف  اكت�صاب  اإن   .)SAURON. V.A، 2007: 208( »املعارف من  بحقٍل خا�ص  مرتبط  حقيقي 
اخلا�صة، واختيار امل�صادر املنا�صبة، وحتليل هذه امل�صادر الذي ي�صمح بال�صتعمال اجليد لها، هي كلَّها 

ة. �صَ عنا�صر ينبغي اأخذها يف احل�صبان، من دون اأن نن�صى، طبعًا، اإتقان تقنيات الكتابة املتخ�صِّ
املنتظم  التحديث  اإهمال �صرورة  ي�صعنا  فاإنه ل  املعلوماتية،  �صيَّما يف ميدان  التقانة، ول       ونظرًا لقدوم 
 La( الآلية املعلوماتية  اأكرث على الرتجمة  تنكّب  اأن  البامج  الراهن. فعلى هذه  الواقع  تلبية ملتطلبات  للبامج، 
د به، كما يدّل على ذلك ا�صمه، »درا�صة جميع نقاط اللتقاء  traductique(، هذا امليدان عايل الدقة، الذي ُيق�صَ
القابلة لأن تزيد من  التطبيقات  ، وي�صمل جمموع   )AUBIN. MC، 1995: 212( »بني الرتجمة واملعلوماتية
 .)La terminotique( اإنتاجية املرتِجم، مثل الرتجمة مب�صاعدة احلا�صوب، وا�صتعمال امل�صطلحات املعلوماتية



العـدد 26 �شتاء 2022 20

ة       يف املقابل، ينبغي على مرتِجمي امل�صتقبل التنّبه اإىل حدود هذه التطبيقات، واإىل النتائج ال�صارَّ
التي يكن اأن تكون لها على نوعية املُْنَتج اإن مل ُت�صتعَمل بحكمة. وف�صاًل عن ذلك، يجب اأن نغر�ص يف اأذهان 
بهم فقدان الت�صال بهذه التقانات  الطالب مبداأ »تعلُّم التعّلم« )GAMBIER. Y، 2003: 18( كي جننِّ

اجلديدة املتغرية با�صتمرار.
دة       وبغية الو�صول اإىل الإعداد الأمثل ملرتجمي امل�صتقبل، يجب احرتام �صيء من التدرُّج يف ال�صريورة املَُمهِّ
لحرتاف املهنة: ينبغي على هذه ال�صريورة اأن تبداأ بدمج الُبْعد الحرتايف يف حتديد برنامج الدرا�صة اجلامعية، 
امل�صتقبل.  ِمَهن(  )اأو  مبهنة  اأخريًا،  الطالب،  وُتْعِلم  املهنية،  الأهداف  يف  يندمج  اأ�صا�صيًا  تاأهياًل  فيه  ُتْدِرج  ثم 
كما ينبغي على عمليات ت�صنُّع وحماكاة خمتلفة اأن ُتْدَمج، اأي�صًا، يف البنامج، بهدف الو�صول، يف النهاية، اإىل 

.)GOUDEC. D، 2002: 361( النغما�ص والندماج يف العامَل املهني، ل �صّيما عن طريق تدريب عملي
التاأهيل يف و�َصط مهني:  -2 

     ُتَعّد دورات التدريب املهني ميدانًا لتطبيق وتعزيز املعارف املكت�َصبة يف الو�صط اجلامعي، واملهارات املنقولة. 
ق  ة، على �صبيل املثال، دورات تدريب مكثَّفة، كدورات الرتجمة التقنية )TRADUCTECH()5(، التي تطبَّ وثمَّ
فيها متارين حماكاة مل�صاريع ترجمة يف �صروط مهنية )ا�صتعمال برجميات الرتجمة، احرتام ُمَدد الإنتاج، حتديد 
ال�صعر، اإعداد الفواتري، والتفاو�ص مع الزبون، اإلخ(. ويعمل الطالب كفريق، ويتناوبون على اأدوار كلٍّ من �صاحب 
وكالة، ورئي�ص م�صاريع، ورئي�ص ق�صم امل�صطلحات، واملرتِجم. وتقع هذه الدورات التدريبية بني التدريب الرتبوي 
الذي يجب اأن ي�صكل جزءًا ل يتجزاأ من برنامج الدرا�صة اجلامعية والتمارين العملية التي جتري يف بداية التاأهيل.
�صة، ينبغي برجمة دورة تدريب على الندماج املهني       بعد احل�صول على ال�صهادة النهائية من املوؤ�صَّ

جتري بتوجيه و�صيٍّ اأو م�صرٍف، وتكون ماأجورة. 
ة و�صوق العمل: �صَ      ثالثًا- الرتجمة املتخ�صِّ

جماالت العمل الرئي�صة:  -1 
عند انتهاء التاأهيل، يكن للمرتجمني مار�صة العمل:

ة دولية اأو حكومية، واإما كمرتجمني  ا كمرتجمني باأجر، اأي مار�صني ملهنتهم يف �صركة اأو منظمَّ      اإمَّ
العمل،  اأمكنة  يف  اأو  منازلهم،  يف  اإما  ن�صاطهم  مار�صة  وباإمكانهم  ة.  ُحرَّ ملهنة  مار�صني  اأي  م�صتقلني، 
فيرتجمون ن�صو�صًا بناء على طلب َمْن ُيدعى »ُمْعطي العمل«، اأي الزبون، الذي يكن اأن يكون فردًا، اأو 

وكالة توؤدي دور الو�صيط. 
�صكل  يف  التعاون  هذا  ويتجّلى  لهم.  زمالء  مع  بالتعاون  العمل  مار�صة  للمرتجمني  يكن  كما       
ترجمة  وكالت  اأ�صخا�ص،  �صركات  �صركاء،  مكاتب  خمتلفة:  قانونية  واأ�صكاًل  اأبعادًا  ياأخذ  فريق  عمل 

.)SCARPA.F، 2010: 329(
متطلبات �صوق العمل:  -2 

عالوة على مهارة النقل من لغة اإىل لغة اأخرى، التي ُتَعّد، بالتاأكيد، �صرطًا ل ُبدَّ منه لاللتحاق بقطاع 
الرتجمة، يبحث اأرباب العمل عن مهارات اأخرى، كاإتقان ا�صتخدام الأدوات املعلوماتية الأ�صا�صية، والأدوات 
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امل�صاعدة على الرتجمة، وروح الفريق، والقدرة على العمل يف �صروط �صاِغَطة، واإتقان التوا�صل الكتابي، 
ومعرفة ميدان العمل، واإتقان التوا�صل ال�صفهي، وح�صُّ التنظيم، وال�صتقالل الذاتي، والقدرة على القيام 

.)BOWKER L، 2004:969( بالبحث
بالتعاون مع عاملني  العمل  �ص قادر على  املتخ�صِّ �صيَّما املرتِجم  اأن املرتِجم، ول  الرغم من       وعلى 
 Le( اآخرين، مثل: اخلبري يف امل�صطلحات وتراكيب اجُلَمل، والقارئ الثاين، واملَُراِجع، واملرتِجم التمهيدي
pré-traducteur(، واملرتِجم الالحق )Le post-traducteur( فاإن �صوق العمل يفتح ذراعيه ل�صتقبال 
ة، وهم َمْن ُتْطَلق عليهم ت�صمية العاملني  املرتِجمني القادرين على مار�صة مهنة فرعية، اأو مهٍن فرعية ِعدَّ
الكتابي  املرتجم  امل�صطلحات،  يف  واخلبري  كاملرتجم   :)GOUADEC. D، 2004: 87( مزدوجة  عة  بُقبَّ

واملرتجم ال�صفهي، املرتجم واملراِجع. اإن هذه الباعة متعددة اجلوانب جتلب ك�صبًا كبريًا بالزمن واملال. 
اخلال�صة:

     مع قدوم التقانة، يبدو �صوق العمل متطلِّبًا اأكرث فاأكرث فيما يتعلَّق باملهارات املطلوبة من املرتِجم. 
ل ورقة رابحة قوية تدعم دخوله �صوق العمل.  دة ت�صكِّ وقد اأ�صبحت مهاراته املتعدِّ

    ويف النتيجة، فاإن التاأهيل اجلامعي يبقى اأمرًا ل منا�ص منه، وكذلك التحديث املنتظم لباجمه. 
وينبغي لهذه البامج اأن تاأخذ يف احل�صبان واقع ال�صوق، واأن تت�صمن، اإذن، درو�صًا تعليمية متكّيفة مبا�صرًة 
مع حاجات مرتِجمي امل�صتقبل، وذلك بهدف احل�صول على اأعلى حٍدّ من فر�ص العمل. اأما املظهر العام 
من  ميدان  اأي  يف  �ص  بالتخ�صّ له  ي�صمح  اأن  فيه  �ص  فُيْفرَتَ التاأهيل  هذا  نهاية  يف  املرتجم  اكت�صبه  الذي 
على  قادرة  لكونها  مهني،  و�صٍط  تدريبية يف  بدورات  م  ُيَدعَّ اأن  التاأهيل  لهذا  وينبغي  املهنة.  ميادين هذه 
اإعداد مرتِجمي امل�صتقبل لالندماج املهني، وال�صماح لهم، يف النتيجة، باأن يكونوا اأكرث قدرة على الأداء 

، قدرًا اأكب من الأرباح. اجليد للعمل، واأن يجنوا، ِمْن َثمَّ

الهوام�ش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ة، اأي�صًا، بالرتجمة التقنية، انظر: �صَ )1( - ُي�َصّمي بع�ص املوؤلِّفني الرتجمة املتخ�صِّ
Jean René LADMIRAL Traduire: théorèmes pour la traduction، Paris، Gallimard، 1994، p.14.

بال�صرطة  القانوين واملرتجم الق�صائي، الذي يرتجم كلَّ ما له عالقة  )2( - من املهم عدم اخللط بني املرتجم 
والق�صاء.

د املرتجم بدقة  اأن يحدِّ اأن الرتجمة التقنية تغطي عددًا كبريًا من امليادين، فاإن من اجلوهري  )3( - نظرًا اإىل 
ومرتجمني  ال�صوائل،  ميكانيك  يف  واآخرين  املعلوماتية،  يف  �صني  متخ�صِّ مرتجمني  جند  ولهذا  اخت�صا�صه.  ميادين 

�صني يف الكهرباء ال�صناعية، كي ل نذكر اإلَّ هوؤلء. متخ�صِّ
)4( - sopoks َلْفَظة يونانية يكن ترجمتها اإىل الفرن�صية بهدف )tub(، اأو غاية )étilanfi(. من هنا جاء 
ا�صم نظرية الهدف sopoks((، التي ن�صرها هان�ص فريمري )REEMREV SNAH(، عام 8791، وتقوم على الوظيفة 

التي ينبغي للن�صِّ املرتَجم اأن يوؤّديها )الهدف منه، ر�صالته(.
)5( - ت�صكل دورات الرتجمة التقنّية جزءًا من امل�صروع الأوروبي )حت�صني تدريب املرتِجم عب الرتجمة التقنية 

.)TCTO( ) التعاونية، حت�صني برامج الدرا�صة اجلامعية يف الرتجمة عب الرتجمة التقنية التعاونية
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تراث الرتجمة الفنلندي

تاأليف: اأندرو ت�س�سرتمان
ترجمة: عدنــان ح�سـن •

 اأندرو ت�س�ســرتمان )Andrew Chestermann )1946: باحث ومرتجم واأ�ستاذ جامعي اإنكليزي 
مقيم يف فنلندا. ا�ســتهر بعمله يف حقل درا�ســات الرتجمة. عمل اأ�ســتاذاً لالت�ســال متعدد اللغات 
يف جامعة هل�ســنكي من 2002 اإىل 2010. كان ع�ســواً يف الهيئة التنفيذيــة للجمعية الأوروبية 
2004، وع�سواً يف الهيئة ال�ست�سارية العلمية ملركز درا�سات  ـ  لدرا�سات الرتجمة يف الفرتة 1998 
الرتجمــة )جامعة فيينا( يف الفرتة 2007 ـ 2012، وع�ســواً يف اجلمعية الفنلندية للعلوم والآداب 
منذ 2005. له العديد من الكتب والأبحاث واملقالت يف حقل درا�ســات الرتجمة. من موؤلفاته كتاب 

  Can Theory Help Translator? هل ميكن للنظرية اأن ت�ساعد املرتجم

�ضّكل���ت فنلندا هوّيتها اخلا�ضة يف الف�ضاء الواق���ع بن ثقافتني كربيني. فقد خلقت الأطوار املتعاقبة من 
التاأثري الثقايف واللغوي جمتمعًا لعبت فيه التعددية اللغوية والثنائية اللغوية والرتجمة دورًا مهمًا. 

    من���ذ القرن الثالث ع�ض���ر ف�ضاعدًا، جاء التاأثري الثقايف ال�ضائد من ال�ضويد؛ فعلى مدى خم�ضة قرون 
كانت فنلندا جزءًا من اململكة ال�ضويدية و�ضاركت يف التاريخ الثقايف والع�ضكري لل�ضويد. انتهت هذه احلقبة 
يف اأوائ���ل القرن التا�ضع ع�ض���ر، عندما خ�ضرت ال�ضويد ال�ضيطرة الع�ضكرية يف ال�ضمال ل�ضالح رو�ضيا: جرى 
ت�ضلي���م فنلن���دا اإىل رو�ضي���ا يف عام 1809، لت�ضبح دوقية كب���رية م�ضتقلة �ضم���ن الإمرباطورية القي�ضرية. 
ا�ضتجمع���ت احلركة القومية القوة يف نهاية القرن، واأعلن ال�ضتقالل يف عام 1917. �ضهدت العقود املبّكرة 
بع���د ال�ضتق���الل ازديادًا يف التاأثري الأمل���اين، وا�ضتمر هذا حتى نهاية احلرب العاملي���ة الثانية. ومنذئذ كان 

التاأثري الثقايف ال�ضائد اأنغلو اأمريكيًا. 
    اإن فنلن���دا الي���وم اإ�ضكندنافية بالدرجة الأوىل يف م�ضهدها الثق���ايف. ويظهر اإرثها ال�ضويدي يف وجود 
اأقلي���ة ناطق���ة بال�ضويدية ويف احلقيق���ة اأن ال�ضويدية هي اإح���دى اللغتني القوميت���ني الر�ضميتني، اإىل جانب 

ــر
فكـ

ر ال
ــو

�ســ
ج

•  مرتجم �سوري.
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الفنلندي���ة. فالوثائق واملذك���رات الر�ضمية واأو�ضاف املنتج���ات وما �ضابه كلها تظه���ر باللغتني، ولذلك فاإن 
الرتجم���ة بينهما وا�ضعة النطاق. وال�ضالت الثقافية العريقة ب���ني فنلندا وال�ضويد تعني اأن ن�ضاط الرتجمة 
كان ل اإ�ضكالي���ًا ن�ضبيًا: فاللغتان قريبتان الآن من الناحية الدللية، على الرغم من الختالف الوراثي. لقد 
ظل���ت املواقف م���ن ال�ضويدية ملتب�ضة.  فالنخبة الناطق���ة بال�ضويدية خدمت يف الق���رن التا�ضع ع�ضر كقناة 
للموؤث���رات الأوروبي���ة التي غ���ّذت �ضعود النزع���ة القومية الفنلندية؛ وم���ن الناحية الأخ���رى، كانت القرون 

الطويلة من احلكم ال�ضويدي قد اأعاقت �ضابقًا ن�ضوء الفنلندية كلغة قومية. 
     اإن موق���ع فنلن���دا املحفوف باملخاطر تاريخّيًا بني ال�ضرق والغرب توازي���ه العزلة الن�ضبية للغة الفنلندية. 
فالفنلندية هي لغة فينو � اأوغرية Finno – Ugrian ، ولي�ضت جزءًا من الأ�ضرة الهندواأوروبية؛ لذلك فهي غري 
مرتبطة باللغات اجلرمانية اإىل الغرب واللغات ال�ضالفية اإىل ال�ضرق. وهي لغة �ضديدة النغالق، �ضديدة القرابة 
اإىل اللغة الأ�ضتونية، وترتبط بقرابة بعيدة باللغة الهنغارية. والفنلندية هي اللغة القومية حلوايل 93 باملائة من 

عدد ال�ضكان احلايل للبلد البالغ خم�ضة ماليني ن�ضمة. ويوجد حوايل 300،000 فنلندي ناطق بال�ضويدية. 
 احلقبة ال�سويدية )حتى عام 1809(:

لق���د عا�ش الناطقون بالفنلندية وال�ضويدية جنبًا اإىل جنب يف فنلندا منذ اأوائل الع�ضور الو�ضطى. ففي 
اأثن���اء احلقبة ال�ضويدية كانت الثنائية اللغوي���ة الفنلندية � ال�ضويدية طبيعية بني الطبقات العليا ويف ال�ضلك 
الإداري. كانت الوثائق الر�ضمية ُت�ضدر باللغة الالتينية، ومن ثم بال�ضويدية: هذا يعني اأن ال�ضكان الريفيني 
الناطق���ني بال�ضويدي���ة كان عليه���م اأن يّتكلوا على املوظف���ني اأو الأ�ضخا�ش املتعلم���ني الآخرين لكي يرتجموا 
له���م كتابيًا اأو �ضفهيًا عندما ت�ضتدعي ال�ضرورة ذلك. بعد ع�ضر الإ�ضالح، ارتفعت منزلة اللغة الفنلندية، 

خ�ضو�ضًا بعد الرتجمات الأوىل للكتاب املقد�ش. 
    ج���اءت امل�ضيحي���ة اإىل فنلندا يف حوايل نهاي���ة الألفية الأوىل، لكن ترجمة الكت���اب املقّد�ش اإىل اللغة 
املحلّي���ة مل تب���داأ حتى نهاية القرن اخلام�ش ع�ضر. كان اأول مرتجم ذا �ضاأن راهبًا من القرن اخلام�ش ع�ضر 

يدعى جونز. بود Jons Budde ، الذي ترجم اأجزاًء من الكتاب املقّد�ش اإىل ال�ضويدية.   
    ب����داأت الرتجم����ة اإىل الفنلندي����ة تكت�ضب الأهمية التاريخية مع عمل ميكائي����ل اأغريكول )حوايل 1510 
� Mikael Agricola )1557، وه����و م�ضل����ح لوثري وموؤ�ض�ش اللغة الفنلندي����ة الأدبية. ظهرت ترجمته للعهد 
52. اإن اأغريكول، وهو تلميذ �ضابق   � اجلديد يف عام 1548، تلتها ترجمة حوايل ربع العهد القدمي يف 1551 
للوث����ر، قد ترج����م باإح�ضا�ش �ضاف بالر�ضال����ة الدينية، بالإميان ب����اأن الكلمة الإلهية ينبغ����ي اأن تُعل متاحة 
ل����كل النا�����ش. يف مقدمته للعهد اجلديد، يكتب اأن الكلمة ينبغ����ي اأن تكون »عمومية، مفهومة لكل النا�ش، واأل 
تك����ون حمجوبة ع����ن اأحد« )مرتجم(. بالإ�ضافة اإىل ذلك، ي�ضرح باأن هدفه ه����و اأن يتبع الأ�ضل ب�ضكل اأمني 
ق����در الإمكان. اإىل جانب الن�ضو�����ش امل�ضدر الأ�ضلية، ا�ضتفاد اأغريكول اأي�ض����ًا من الرتجمات املوجودة اإىل 
اليونانية والالتينية والأملانية وال�ضويدية: هذا جلي يف لغته الفنلندية، التي اأدخلت مفردات م�ضتعارة جديدة 
واأب����رزت بع�ش ال�ضم����ات النحوية امل�ضتعارة من لغات �ضّتى، مبا يف ذلك ا�ضتخ����دام بع�ش املفردات الوظيفية 

كاأدوات تعريف قبل الأ�ضماء؛ فاللغة الفنلندية مل تكن متتلك، ول تزال، اأي اأدوات تعريف [اأو تنكري]. 
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    يف الوق����ت ال����ذي كان اأغريكول يكتب فيه مل تكن توجد لغ����ة فنلندية ف�ضحى مكتوبة. كان يوجد تراث 
مدي����د من الفنلندي����ة الوعظية الأخالقي����ة homiletic ا�ضتطاع العتماد عليه، لكن����ه كان يف احلقيقة يبدع 
اللغة الف�ضحى املكتوبة عندما يرتجم. لقد اأقام هذه الف�ضحى على لهجة جنوب غرب فنلندا، املحكية حول 
مدينة توركو Turku )اآبو Abo بال�ضويدية(، التي كانت املركز الثقايف للمقاطعة الفنلندية التابعة لل�ضويد. 
لقد �ضّجعت ال�ضلطات ال�ضويدية فكرة اأن متثل اللهجة اجلنوبية الغربية، بدًل من اللهجات ال�ضرقية املحكية 
الأقرب اإىل رو�ضيا، الفنلندية الأكرث اأ�ضالة. كان اأغريكول اأي�ضًا واعيًا للحاجة اإىل اإن�ضاء لغة ف�ضحى عامة. 
    مل تظه���ر ترجم���ة فنلندية للكتاب املقد�ش باأكمله حتى عام 1642. وق���د مت توجيه املرتجمني اإىل اأن 
يظل���وا اأمينني للن�ضو����ش الأ�ضلية واأن يلتزموا بالتف�ض���ري اللوثري، واأن يكتبوا لغ���ة فنلندية جيدة وطبيعية 
ق���در املمك���ن، وميكن فهمها يف كل اأنح���اء البالد، واأن يحافظوا على الوح���دة الأ�ضلوبية بني خمتلف اأجزاء 
الرتجم���ة. اإن جلن���ة املرتجمني، برئا�ضة اإ�ضكي���ل برتايو�ش Eskil Petraeus ، قد بن���ت على العمل الأ�ضبق 
لأغريك���ول واآخري���ن لكنه���ا ترجمت ب�ض���كل مبا�ضر من اللغ���ات الأ�ضلية. كان���ت الدولة تغط���ي كل تكاليف 
الرتجمة والطباعة � وهو موؤ�ضر على الأهمية املعلقة على العمل. بقيت هذه الرتجمة للكتاب املقد�ش الطبعة 
الف�ضحى املعرتف بها يف فنلندا حتى ثالثينيات القرن الع�ضرين. لقد لعبت دورًا كبريًا يف ف�ضحنة التهجئة 
والإع���راب الفنلندي���ني، وميكن روؤية تاأثري الأ�ضلوب يف اأعمال الكثري م���ن الكتاب وال�ضعراء، وحتى يف بع�ش 

الأحيان القليلة يف ال�ضحافة. 
     هكذا بداأت الرتجمة اإىل الفنلندية برتجمة الكتاب املقّد�ش. اإن الرتجمة القانونية، التي ن�ضاأت لحقًا، 
قد برهنت اأنها اأكرث اإ�ضكالية بكثري: فقد كانت قوانني املقاطعات الفنلندية باللغة ال�ضويدية القدمية، التي 
كان���ت يف ح���د ذاتها لغة غري ماألوفة لكثري م���ن املرتجمني؛ اإذ مل يكن يوجد تراث م���ن الفنلندية القانونية 
ال�ضفهي���ة اأو الكتابية للبناء عليه، وكثري م���ن املفاهيم القانونية مل يكن لها مرادفات فنلندية. وقد ا�ضتغرق 

الأمر قرنني من الزمن لكي تت�ضكل الفنلندية القانونية الف�ضحى. 
     اإن اأق���دم ترجم���ة فنلندية لن�شٍّ قانوين تعود يف التاري���خ اإىل عام 1580؛ واملخطوط كتب بيد مارتي 
اأولفينوبوي���كا Martti Olavinopoika، الق�ضي����ش امللحق بالبالط ال�ضوي���دي، لكن الرتجمة الفعلية رمبا 
اأجنزه���ا ياك���و بييتارينبوي���كا Jaakko Pietarinpoika )ياكوبو����ش ب���رتي فين���و(. ه���ذه الرتجمة مثقلة 
بالتدخ���ل ال�ضويدي. لق���د ظهرت الن�ضخة املطبوع���ة الأوىل من القانون الفنلندي يف ع���ام 1759، برتجمة 
�ضموئي���ل فور�ض���ني )Forseen( Samuel Forsin، وه���و مرتج���م ر�ضمي يف اإدارة �ضتوكه���ومل، لكن اللغة 
الفنلندية التي ا�ضتخدمها كانت قد بطلت قبلئذ. وطوال فرتة التاريخ الفنلندي، تاأثرت الن�ضو�ش القانونية 

الفنلندية ب�ضكل لفت بالرتجمات وباملفاهيم امل�ضتعارة من لغات اأخرى، ال�ضويدية اأوًل والرو�ضية لحقًا. 
      كان����ت ترجم����ات الأمن����اط الأخرى من الّن�����ش الإداري يف اأثناء هذه احلقب����ة � الت�ضريعات، املرا�ضيم 
امللكية، اإلخ... تنتج يف البداية ب�ضكل متقطع. فقد كانت ترجمات املرا�ضيم تتلى ب�ضوت عال من منرب الوعظ 
[يف الكني�ضة] )كانت ن�ضبة الأمّية مرتفعة واملادة املطبوعة نادرة(. للتكيف مع العبء املتزايد على الرتجمة 

الإداري����ة والقانوني����ة وللحفاظ على درجة ما م����ن الأ�ضلوب املوحد، مت اإح����داث اأول من�ضب ر�ضمي للمرتجم 
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ه باأن يرتجم باأمانة  الفنلن����دي )م����ن ال�ضويدية( من احلكومة يف �ضتوكهومل يف عام 1735. كان املرتجم يوجَّ
وبدقة؛ كانت الرتجمات حتتوي على كثري من الكلمات والرتاكيب امل�ضتعارة املن�ضوخة من ال�ضويدية، وبع�ضها 
من الالتينية اأو الفرن�ضية. على العموم، كان املرتجمون الر�ضميون يف القرن الثامن ع�ضر مييلون اإىل اللتزام 

ب�ضكل خانع باأ�ضكال الن�ش امل�ضدر وكانوا اأقل اهتمامًا بتحقيق الطبيعية يف اللغة الهدف. 
      اأعي���د اإح���داث من�ضب املرتجم الفنلندي الر�ضمي بعد القطيعة الر�ضمية مع ال�ضويد يف عام 1809، 
ف���ازداد عدد املرتجمني الر�ضميني حاًل. كان اأحد املرتجمني ذوي النفوذ هو املوؤرخ والأل�ضني راينهولد فون 

بكر Reinhold von Becker ، الذي �ضعى اإىل حترير اللغة الفنلندية القانونية من النفوذ ال�ضويدي. 
     كانت الرتجمة الأدبية غري موجودة فعليًا يف اأثناء احلقبة ال�ضويدية. فالأدب الفنلندي نف�ضه مل يبداأ 
بالزدهار حتى القرن التا�ضع ع�ضر. ولطاملا كان الأدب ُيعدُّ اأن له تاأثريًا مف�ضدًا، وكان ل يزال الطلب قلياًل 
بع���ُد على الرتجمات الأدبية: فالطبقات املتعلمة املثقفة كانت متتل���ك اإمكانية الو�ضول اإىل الأعمال الأدبية 

بال�ضويدية والأملانية، واإىل حد اأقل بالفرن�ضية والإنكليزية. 
     اإن التعلي���م م���ن اأج���ل التثقيف ق���د تولته الكني�ضة اللوثري���ة منذ القرن ال�ضابع ع�ض���ر ف�ضاعدًا. فقد 
خلق���ت احلمل���ة ب�ضكل طبيعي احلاج���ة اإىل اأ�ضياء للقراءة، م���ن الكتاب الأول لتعلي���م الأبجدية اإىل ترجمة 
كت���اب لوثر بعنوان كتاب العقيدة ال�صغري Small Catechism: لكي حتّفز الفالحني على التعلم، يف عام 
1686 ا�ضرتط���ت ال�ضلطات اأن رخ�ضة الزواج لن متنح لل�ضباب حتى يتمكنوا من اإثبات م�ضتوى اأ�ضا�ضي من 

معرفة القراءة والكتابة. وهكذا اأّكد النفوذ امل�ضرتك للكني�ضة والإدارة اأن عمل الرتجمة املبّكر كان له هدف 
براغماتي حمدد، يطغى على اعتبارات ال�ضفة الطبيعية للغة الهدف اأو القيمة اجلمالية. 

    يف الوق���ت نف�ض���ه، كان ج���زء من الداف���ع اإىل الرتجمة بالذات ه���و تعزيز مكانة اللغ���ة الفنلندية. يف 
نهاي���ة احلقبة ال�ضويدية، انحدر موقع فنلندا � وبالتايل اللغ���ة الفنلندية اأي�ضًا � داخل الدولة ال�ضويدية، ويف 
فنلن���دا نف�ضها اأ�ضبحت الثنائية اللغوية اأقل �ضيوعًا، مع انكفاء الطبقتني العليا والو�ضطى ب�ضكل رئي�ضي اإىل 

ال�ضويدية. ولهذا كانت الرتجمة طريقة ملعاك�ضة هذا التاه. 
      يف اأثناء احلقبة ال�ضويدية ككل، غالبًا ما كان للمرتجمني موقف ت�ضويغي ودفاعي نوعًا ما من ن�ضو�ضهم 
ر تقديرًا عاليًا، وكان النقد حادًا، وغالبًا ل يذكر ا�ضم املرتجم يف العمل  الهدف. اإذ مل يكن عمل املرتجم ُيقدَّ
املن�ضور. يف بداية احلقبة، مل تكن الرتجمة ينظر اإليها مع ذلك نظرة اإيجابية، كطريقة لإثراء اللغة الفنلندية 

وتثقيف ال�ضعب؛ ويف نهايتها، كانت الرتجمة قد اأ�ضبحت جمّرد و�ضيلة للدفاع عن اللغة واإبطاء النحدار. 
: )1917 ـ  احلقبة الرو�سية )1809 

لطامل���ا كانت فنلندا منخرطة يف ح���روب ال�ضويد مع رو�ضيا. فكانت اآخر هزمي���ة لل�ضويد يف عام 1809 
تعن���ي اأن فنلندا اأ�ضبحت جزءًا م���ن الإمرباطورية الرو�ضية، لكن طوال القرن التايل اكت�ضبت فنلندا درجة 

كبرية من ال�ضتقالل الت�ضريعي والثقايف. 
84( Elias Lönnrot، )وهو   �      يف منت�ض���ف الق���رن التا�ض���ع ع�ض���ر، �ض���رع اإليا����ش لون���روت )1802 
جام���ع للملحم���ة القومية الفنلندي���ة كاليف���اال Kalevala( يف تنقيح اللغ���ة القانوني���ة الفنلندية وحتديثها 
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َرن اللغة وحاول اأن يجعلها تبدو اأكرث طبيعية،  واإعادة ترجمة بع�ش الن�ضو�ش القانونية الرئي�ضة . لقد َع�ضْ
وترج���م كتابًا دليليًا ق�ضائيًا واأ�ضاف اإلي���ه قائمة من حوايل 1000 م�ضطلح قانوين جديد،  وعمل كمراجع 
لغ���وي لرتجمة غو�ضتاف كانل���ني Gustav Cannelin اجلدي���دة لقانون فنلندا. فاأ�ضبح���ت الفنلندية لغة 
ر�ضمي���ة لفنلن���دا، اإىل جانب ال�ضويدية، يف عام 1863، لكن ال�ضويدية ظلت اللغة الأوىل للقانون حتى القرن 
الع�ضري���ن. يف اأثناء هذه احلقبة، كانت الرو�ضية ُت�ضتخدم اأي�ضًا، على �ضبيل املثال على لفتات ال�ضوارع ويف 

بع�ش الوثائق الر�ضمية، لكنها مل حترز اأبدًا مكانة اللغة القومية الر�ضمية. 
     اإن ال�ضمة الأهم لهذه احلقبة هي ن�ضوء الرتجمة الأدبية ، م�ضنودة باأدب قومي مزدهر، اأوًل بال�ضويدية )كان 
كث����ري من ال�ضخ�ضيات القيادية للحرك����ة القومية ناطقني بال�ضويدية( ومن ثم بالفنلندية. كان اأحد ال�ضخ�ضيات 
الب����ارزة يف بداي����ة احلركة القومية الفنلندية ه����و الفيل�ضوف والنا�ضط الثقايف فيلهل����م �ضنلمان )1806 � 1881( 
Vilhelm Snellman . فف����ي اأواخ����ر اأربعيني����ات القرن التا�ض����ع ع�ضر )1840( ، اق����رتح تاأ�ضي�ش جملة جديدة 

لن�ضر الرتجمات الفنلندية للكال�ضيكيات الأدبية من الثقافات الأخرى، لأ�ضباب فنية ووطنية وتعليمية. وقد لقيت 
الفكرة تاأييدًا من اإليا�ش لونروت وكذلك من جمعية الأدب الفنلندي )تاأ�ض�ضت يف عام 1831(، التي كانت واعية 
للحاج����ة اإىل اإدخ����ال النم����اذج الأدبية اإىل اللغة الفنلندية لك����ي حتّفز الثقافة الأدبية اخلا�ض����ة بالبلد. بعد �ضيء 
م����ن التاأجيل )جزئيًا لأ�ضباب �ضيا�ضية، وجزئيًا ب�ضب����ب املواقف امل�ضادة لالأدب ال�ضائدة بني احلركات الإحيائية 

الدينية( اأثمرت اخلطة يف عام 1869: �ضهدت العقود الأخرية من القرن ازدهارًا لفتًا يف الرتجمة الأدبية. 
     يف ع���ام 1871، اأُحدث���ت م�ضابق���ة �ضنوية من قبل �ضنلمان، الذي كان رئي�ض���ًا جديدًا جلمعية الأدب. 
حت���ى اإن اجلمعية نظمت قائم���ة بالكّتاب والأعمال التي �ضتتم ترجمتها، ت�ض���م لي�ش فقط الكتابات الأدبية 
لكّت���اب مثل:) �ضك�ضبري، ديكنز، موليري، �ضاتوبري���ان ( بل الكتابات التاريخية والفل�ضفية اأي�ضًا لكّتاب مثل: 
)ماكويل، فوك�ش، رو�ضو(. ونظمت قائمة اأخرى يف عام 1887. لهذا لعبت جمعية الأدب دورًا مهمًا كمكلف 
ها ويف  بالرتجم���ات، اإما ب�ضكل مبا�ضر اأو غ���ري مبا�ضر، باقرتاح الثغرات الثقافية \\ الأدبية التي تتطلب �ضدَّ
حالت كثرية بن�ضر الرتجمات الناتة. وقد ن�ضرت بع�ش الرتجمات الأدبية اإىل الفنلندية اأي�ضًا يف الوليات 

املتحدة، حيث كانت توجد جالية ن�ضيطة من املهاجرين الفنلنديني. 
    يف ع���ام 1908، بن���اء عل���ى مبادرة م���ن جمعي���ة الأدب ودوائر ثقافية اأخ���رى، اأن�ضاأ جمل����ش ال�ضيوخ 
الفنلندي �ضندوقًا لدعم الرتجمة الفنلندية )والأعمال الأ�ضلية بالفنلندية( يف الأدب والعلم. كان الهدف 
املعلن مرة اأخرى هو حتفيز الثقافة الفنلندية باإدماج الأعمال الكال�ضيكية من ثقافات اأخرى، التي �ضتخدم 
 adaptation [القتبا�ش] بعدئ���ذ كمحّف���زات لالأدب الفنلندي والعلم والثقاف���ة.  وقد مت ت�ضجيع التكيي���ف

ملالءمة اأذواق القراء الفنلنديني وحاجاتهم، اإل مع الن�ضو�ش الأدبية.
يف اأثن���اء اجل���زء الأول م���ن احلقبة الرو�ضي���ة، كان املرتجمون غالب���ًا من رجال اخلدم���ة املدنية اأو من 
الطاق���م الع�ضك���ري، الذي���ن كان عمله���م ي�ضعهم يف متا����ش مع اللغات الأخ���رى. يف الن�ض���ف الثاين، كان 
املرتجم���ون اأكرث رجحانًا لأن يكونوا اأنف�ضهم ُكّتاب���ًا: �ضعراء ومدر�ضني واأ�ضاتذة جامعيني )على �ضبيل املثال 
 ، J. W. Calamnius ج. ڤ. كالمنيو�ش ، Ilmaro Kianti ايلمارو كيانت���ي ، Juhani Abo يوه���اين اآب���و
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كارلو فور�ضمان Kaarlo Forsman(. لقد ترجموا جزئيًا من اأجل القارئ العام وجزئيًا من اأجل الدوائر 
الثقافي���ة الناف���ذة يف فنلندا، من اأجل الط���الب الذين �ضيكونون النخبة التالي���ة والفنانني الذين �ضتلهمهم 
الرتجمات لينتجوا اأعمالهم الفنية اخلا�ضة � بالفنلندية. لهذا كان الدافع تعليميًا وجماليًا. كانت الرتجمة 
الأدبية املق�ضود منها خلق ثقافة، وكان املرتجمون واعني جيدًا لذلك. كان للرتجمة مكانة عالية: كان ثمة 

مرتجمون كثريون، وكان القراء الفنلنديون يثّمنون عملهم. 
      ب����ني ح����وايل 1860 و1917، اأ�ضبحت نخبة متثيلية متامًا من الرتجمات متاحة بالفنلندية )والبع�ش 
منها كان متوفرًا قبلئذ بال�ضويدية(. جاءت ذروة هذا الن�ضاط الرتجمي يف العقود الثالثة الأخرية من القرن. 
فم����ن اأملانيا جاء هاينه وغوته و�ضيلر واأعمال كال�ضيكية اأخرى؛ وكانت �ضعبية ب�ضكل خا�ش ترجماُت ق�ض�ش 
احلياة الريفية، التي كان لها تاأثري متامًا على ن�ضوء هذا اجلن�ش الأدبي ال�ضعبي يف فنلندا. كانت قد ظهرت 
 Pilgrim's Progress طبعة فنلندية من م�ضرحية مكبث ل�ضك�ضبري يف عام 1834، و من رواية رحلة احلاج
التثقيفي����ة من تاأليف بنيان Bunyan قبلئذ )1809(؛ وفيما بعد جاء �ضكوت وديكنز، وبالطبع اأعمال اأخرى 
ل�ضك�ضبري. بداأت الرتجمات من الفرن�ضية مع اأعمال دوما�ش الأب Dumas pere. وتعود الرتجمات الفنلندية 
الأوىل م����ن الرو�ضية اإىل �ضتينيات القرن التا�ضع ع�ضر )1860(؛ ف����كان تورغينيف وتول�ضتوي �ضعبيني ب�ضكل 
خا�ش. وقد ترجمت الكال�ضيكيات الإ�ضكندنافية يف اأثناء احلقبة ذاتها؛ وكانت موؤثرة ب�ضكل خا�ش ترجمات 
الأغاين ال�ضويدية ل� �ش. م. بلمان C. M. Bellman التي �ضاهمت )مع ترجمات الق�ضائد الغنائية ل�ضيلر( 
يف اإ�ضع����اف البنية ال�ضرتوفية strophe التقليدية يف ال�ضعر الغنائي الفنلندي ون�ضوء التفعيالت والإيقاعات 
الأكرث حتررًا يف نهاية القرن. وكانت ترجمات الكال�ضيكيات الإغريقية والالتينية جارية على قدم و�ضاق يف 
ثمانينيات القرن التا�ضع ع�ضر )1880(؛ كان املرتجمون غالبًا هم معلمو املدار�ش الذين يرتجمون خ�ضي�ضًا 
اأما  لأج����ل ال�ضتعمال املدر�ض����ي، وكان ثمة بع�ش النقد للرتجمات التي كان ُتع����دُّ “ح�ضية اأكرث مما ينبغي”. 
الأدب الإيط����ايل فق����د و�ضل لحقًا، ابتداًء م����ن العقد الأول من القرن الع�ضري����ن؛ وكان الكاتب يوئيل ليتونن 

Joel Lehtonen من بني الذين ترجموا من الإيطالية. 
   ب���داأت ترجم���ة الأدب لأجل الأطفال وال�ضباب اأي�ضًا يف منت�ضف الق���رن التا�ضع ع�ضر. قبل ذلك، كان 
معظ���م الكتب القليل���ة املتوفرة لأجل الأطفال ديني���ًا وتعليميًا؛ اإن حوايل ن�ضف ه���ذه الكتب كان ترجمات، 
معظمه���ا م���ن الأملانية، اإما ب�ضكل مبا�ضر، اأو عرب ال�ضويدي���ة. يف عام 1847، ظهرت ثالث ترجمات موؤثرة: 
جمموع���ة من احلكاي���ات ال�ضعبية الإ�ضتونية وروايت���ان. فمن هاتني الأخريتني، كان���ت ترجمة ال�ضاعر اأنتي 
رات���ي Antti Räty للق�ضة الراقية ملكابدات جينوفيفا، من تاأليف الالهوتي الأملاين كري�ضتوف فون �ضميد 
Christoph von Schmid؛ وق���د اأ�ضبح���ت ه���ذه �ضعبية ج���دًا يف فنلندا واأعيد طبعها ب�ض���ع مرات. اأما 
الأخرى فكانت اقتبا�ضًا خمت�ضرًا ملدير مكتب الربيد اأوتو تاندفلت Otto Tandefelt ، املبني على اقتبا�ش 

 .D. Defoe الأملاين، لرواية روبن�صون كروزو من تاأليف دانييل ديفو Geyger غيغر
     يف اأثن���اء الن�ض���ف الأخ���ري من القرن التا�ض���ع ع�ضر، كان حوايل ن�ضف ترجم���ات اأدب الأطفال كّلها 
م���ن اأ�ضول اأملاني���ة )ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ض���ر(، وربعها من ن�ضو�ش م�ض���ادر اإنكليزية. كانت الأعمال 
املث���رية لك���ن املف�ضرة اأخالقي���ًا ب�ضكل �ضريح لفرانز هوفم���ان Franz Hoffman �ضعبي���ة، كما كانت كتب 
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يوهان���ا �ضبريي هاي���دي Johanna Spyri Heidi. لقد �ضهدت �ضتينيات و�ضبعيني���ات القرن التا�ضع ع�ضر 
هجم���ة اإنكليزية م���ن اأدب الأطفال، متاأثرة ب�ضكل جزئي رمبا باحلاجة التي ا�ضت�ضعرتها البعثات التب�ضريية 

املعمدانية وامليثودية اإىل مادة مدر�ضية منا�ضبة ليوم الأحد. 
بعد اال�ستقالل )1917 ف�ساعدًا(: 

نال���ت فنلن���دا ا�ضتقالله���ا ع���ام 1917 يف اأعقاب الث���ورة الرو�ضية. لق���د خلق ال�ضتقالل موج���ة جديدة من 
الرتجم���ة الأدبي���ة؛ فتم اإحداث موؤ�ض�ضة لتق���دمي املنح لكتاب الأعمال الأدبية وترجمته���ا. يف هذا الوقت امتدت 
28 ، لكن الأدب   � الرتجم���ة الأدبي���ة اإىل ثقاف���ات اأبعد. فقد ترجم���ت رواية دون كي�ص���وت ل�ضرفانت����ش يف 1927 
الأمريك���ي الالتين���ي مل ي�ضل اإىل امل�ضهد حتى �ضتينيات القرن الع�ضري���ن )1960(؛ كان ال�ضاعر بنتي �ضاريت�ضا 
Pentti Saaritsa اأحد املرتجمني الرئي�ضني لهذا الأدب، وخ�ضو�ضًا اأعمال نريودا. ولقد ُترجم الأدب والفل�ضفة 
ال�ضيني���ان لأول م���رة يف ع�ضريني���ات القرن الع�ضري���ن )1920(، مع ذروة ثانية من الهتم���ام يف اخلم�ضينيات 
 Pentti Nieminen 1950(؛ وق���د اأجُنزت معظم الرتجمات عرب الأملاني���ة اأو الإنكليزية ، لكن بنتي نييمينن(
، عل���ى �ضبي���ل املثال، ا�ضتم���ر يف الرتجمة من الأ�ضول ال�ضينية مبا�ضرة. اإن ترجم���ات ال�ضعر الياباين )من قبل 
توما����ش اأنهاف���ا Tuomas Anhava وفيما بع���د كاي نييمينن Kai Nieminen( والدرام���ا اليابانية قد بداأت 

تزدهر يف ال�ضتينيات )1960(. واإن الرتجمات من الثقافات الأفريقية هي حتى اأحدث عهدًا. 
     ط���وال تاري���خ الرتجمة الأدبية يف فنلن���دا، تنازع تراثان. يف اأحدهما، وه���ذا ينطبق على الرتجمات 
م���ن الع�ضر القدمي الكال�ضيكي اإىل الرتجم���ة القانونية والكتابية [التوراتي���ة]، كانت النزعة اإىل الرتجمة 
حرفي���ًا اإىل ح���دٍّ ما يف احلالة الأوىل ، مع اللتف���ات اإىل الهدف التعليمي للن�ضو����ش قيد البحث؛ فيما بعد 
�ضيتم اإنتاج طبعات من الن�ضو�ش نف�ضها، مع اإعطاء الأولوية للغة فنلندية اأكرث طبيعية. اأما النرث اخليايل، 
م���ن الناحي���ة الأخرى، فقد كان ُيرتجم غالبًا على �ضكل تكيي���ف [اقتبا�ش] ) اإذ يظهر مكبث اأوًل كفنلندي، 
يف اإط���ار م�ضرح���ي  فنلندي(؛ اأما الرتجمات الالحقة فكانت تنحو اإىل اإظهار احرتام اأكرث للن�ش امل�ضدر. 
على �ضبيل املثال، برهنت تقنيات حداثوية مثل تيار الوعي اأن من ال�ضعب ترجمتها يف البدء: يف اأريعينيات 
الق���رن الع�ضري���ن )1940(، كان املرتجمون ل يزالون غ���ري �ضعيدين بالأ�ضلوب احلر غ���ري املبا�ضر، وكانوا 
مييل���ون اإىل تف�ضي���ل الكالم الأكرث »طبيعي���ة« املبا�ضر اأو غري املبا�ضر. اإن الرتجم���ات الالحقة )كتلك التي 
اأجنزها ال�ضاعر بنتي �ضاريكو�ضكي، على �ضبيل املثال، جلوي�ش و�ضالينغر(، كانت قادرة على ا�ضتغالل ومّط 

اللغة الفنلندية ب�ضكل اأكرث حرية لت�ضتوعب اأمناط الن�ش امل�ضدر. 
 ،Otto Manninen ي�ضم املرتجمون الأدبيون املوؤثرون الآخرون من القرن الع�ضرين ال�ضعراء اأوتو مانينن      
 V. A.  ؛  الباحث الأدبي وال�ضاع���ر ڤ. اأ. كو�ضكينييمي Yrjö Jylhä و اإيريو ايله���ا ، Eino Leino اإين���و لين���و
Koskenniemi؛ والكاتب تيني توليو Tyyni Tuulio ، اإل بنانن Ella Pennanen و اآيل تيني Ale Tynni؛ 
وكذلك اإيزا اأدريان Esa Adrian ، اأن�ضلم هولو  Anselm Hollo، اآرتو هايال Arto Häilä، ماريا اإيتكونن � 
 Eino and Jalo  اينو ويالو كاليما ،Juhani Jaskari يوهاين يا�ضكاري  ،Marja Itkonen – Kaila  كايال
Kalima، كري�ضتين���ا كيفيف���وري Kristina Kivivuori، يوه���اين كون���كا  Juhani Konnka، ماركو مانيال 
 Oili اأويلي �ضومينن ،Anniki Suni  اأنيكي �ضوين ،Arno Peromies اآرنو بريومي�ش ،Markku Mannila
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 Thomas Warburton  توما�ش واربورتون ، Inkeri Tuomikoski اإينك���ريي توميكو�ضك���ي ،Suominen

)اإىل ال�ضويدية( واإميل زيلياكو�ش  Emil Zilliacus )من اليونانية اإىل ال�ضويدية(. 
    متث���ل الرتجم���ات الي���وم اأكرث من 20 باملائة م���ن كل العناوين املن�ضورة يف فنلن���دا. واإن 50 \ خم�ضني 
باملائ���ة متامًا م���ن العناوين الأدبية هي ترجمات؛ وحوايل ن�ضف هذه الرتجم���ات هي من الإنكليزية، تليها 

ال�ضويدية والأملانية.  وفيما يتعلق باأدب الأطفال، متثل الرتجمات 75 باملائة من العناوين املن�ضورة كلها. 
     منذ ال�ضتقالل، كان معظم الرتجمات الر�ضمية بني الفنلندية وال�ضويدية. ومنذ ال�ضتينيات على وجه 
اخل�ضو�ش، ازداد عدد منا�ضب املرتجمني ب�ضكل دراماتيكي، كما زاد طيف اللغات املرتجم اإليها. وتت�ضدر 

اللغات الأوروبية الرئي�ضة القائمة يف الوقت الراهن. 
تدريب املرتجمني:

ب���داأ تدريب املرتجمني، كنوع من ترتيب املعلم � املتمرن ، مع �ضندوق الأدب الفنلندي 1908 الذي �ضبق 
ذك���ره. حتمل���ت جلنة ال�ضندوق، الت���ي كانت مكونة من اأ�ضات���ذة وخرباء اآخرين، عن���اء اختيار املرتجمني 
املتناف�ض���ني وتدريبه���م. وكان يتعّي����ن تقدمي طبع���ات منوذجية كعّين���ات، وكانت هذه العّين���ات تدقق وتنقد 
بالتف�ضي���ل. وكان م���ن املمك���ن اأن تعاد هذه الطبعات من اأج���ل مزيد من التنقيح مرات ع���دة، وقد ت�ضتمر 
�ض���ريورة التغذية الرتاعي���ة feedback ل�ضنوات. حتى ال�ضعراء واملرتجم���ون املكر�ضون، مثل اأوتو مانينن 

واإينو لينو، ا�ضتمروا يقدمون عّينات من عملهم اإىل خرباء اآخرين من اأجل التعليقات وامل�ضورة. 
    وقد مت ت�ضغيل نظام متّرن م�ضابه يف بع�ش اأق�ضام اللغات يف اجلامعات يف العقود الأخرية. فقد دربت 
اإل برمان���ن، عل���ى �ضبيل املثال، كثريًا من املرتجمني الأدبيني يف حلقات البحث التي عقدتها يف هل�ضنكي يف 

اأثناء ال�ضبعينيات من القرن الع�ضرين. 
   انطل���ق التدري���ب املوؤ�ض�ضاتي للمرتجم���ني واملرتجمني ال�ضفهيني يف اأواخر �ضتيني���ات القرن الع�ضرين، 
عندم���ا اأُن�ضئ���ت اأربعة معاهد لغات )يف توركو وتامبريي و �ضافونلينا و كوفول (. كانت معاهد م�ضتقلة، غري 
اأكادميي���ة، تعطي دورات دبلوم ملدة ثالث �ضن���وات. يف عام 1981، مت رفع م�ضتوى هذه املعاهد واأدجمت يف 
منظومة اجلامعات كاأق�ضام اأو مدار�ش لدرا�ضات الرتجمة )يف جامعات توركو وتامبريي ويون�ضو وهل�ضنكي، 
عل���ى التوايل(. هذا التغيري جلب مكانة اأكادميي���ة وفرتة درا�ضة اأطول )من خم�ضة اإىل �ضبعة اأعوام( توؤدي 
اإىل احل�ضول على درجة  MA  وفيما بعد اإىل درجتي اللي�ضان�ش والدكتوراه. وقد وّفر اأي�ضًا زخمًا قويًا لأجل 

البحث الأكادميي الحرتايف يف درا�ضات الرتجمة. ومت اإدخال درجة BA اأق�ضر يف 1994. 
       كان���ت اللغ���ات الت���ي جرى تقدميها كحق���ول تخ�ض�ضية majors هي التالي���ة يف الوقت احلايل: يف 
تورك���و: الإنكليزي���ة والفرن�ضية والأملانية )ويجري التخطيط من اأج���ل الإ�ضبانية(؛ يف تامبريي: الإنكليزية، 
الأملانية، الرو�ضية؛ يف �ضافونلينا: الإنكليزية، الرو�ضية، الأملانية؛  يف كوفول: الإنكليزية، الرو�ضية، ال�ضويدية. 
اإن ت�ض���رب الط���الب يعك�ش �ضعبي���ة الإنكليزية؛ ويوج���د نق�ش حايل يف املرتجم���ني [الكتابيني] واملرتجمني 

ال�ضفهيني املتخ�ض�ضني يف الفرن�ضية، واإىل حد ما اأي�ضًا قي الرو�ضية. 
    تت�ضم���ن اأق�ض���ام اللغات اجلامعي���ة اأي�ضًا دورات ترجمة، وبع�ضها يقدم خي���ارات اإ�ضافية عن جوانب 
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م���ن نظري���ة اأو ممار�ضة الرتجمة. اإن ق�ضم اللغات الرومان�ضية يف جامع���ة هل�ضنكي قد اأحدث تخ�ض�ضًا يف 
الرتجم���ة الفرن�ضي���ة يف ع���ام 1994، ا�ضتجابة للحاجة اإىل مرتجم���ي الحتاد الأوروبي. ويهت���م ق�ضم اللغة 
الفنلندي���ة يف جامعة فازا اهتمام���ًا �ضديدًا بدرا�ضات الرتجمة، خ�ضو�ضًا فيم���ا يتعلق بامل�ضطلحات واللغة 

لأغرا�ش خا�ضة. 
     ثم���ة اإم���داد متزاي���د من ال���دورات، التي تريها خمتلف اأق�ض���ام درا�ضات الرتجم���ة، ومراكز تعليم 
البالغني واملراكز الأخرى، والرابطة املهنية، واملركز القومي للم�ضطلحات وامل�ضاريع اخلا�ضة. ومعظم هذه 
الدورات هي فنلندية � �ضويدية اأو فنلندية � اإنكليزية. توجد خطط لإن�ضاء مدر�ضة خريجني قومية لدرا�ضات 
الرتجم���ة.  مّت اإن�ض���اء مركز قومي لتن�ضيق تدري���ب مرتجمي املوؤمترات يف مدر�ضة تورك���و، التي ا�ضت�ضافت 

موؤمترًا دوليًا حول الرتجمة ال�ضفهية يف اآب \ اأغ�ضط�ش 1994. 
  يجرى امتحان للمرتجمني املجازين من قبل هيئة قومية؛ النجاح يف هذا المتحان مينح مكانة\ و�ضع 

املرتجم املرخ�ش \ احلامل ل�ضهادة، الذي  ُيَعدُّ قادرًا\ مقتدرًا على ترجمة الوثائق الر�ضمية وال�ضهادات. 
تنظيم املهنة: 

   لق���د منت مهن���ة الرتجمة والرتجمة ال�ضفهية ب�ضكل �ضخم يف فنلندا منذ احلرب العاملية الثانية. وقد 
اأدى هذا اإىل حت�ضينات يف املعايري ويف احلقوق القانونية للمرتجمني واملرتجمني ال�ضفهيني. 

لق���د اأدى التعاون النوردي [ الأوروبي ال�ضمايل] اإىل اتفاقي���ة م�ضرتكة )قيد التطبيق منذ 1987( حول 
حق���وق املواطنني يف الو�ضول اإىل مرتجم �ضفه���ي يف �ضياقات حمددة، على نفقة [القطاع] العام. ت�ضعى كل 
البل���دان النوردي���ة اإىل �ضمان اأن ي�ضتطيع كل املواطن���ني النورديني ا�ضتعمال لغته���م القومية يف تعامالتهم 
 community م���ع ال�ضلط���ات. مع النم���و يف م�ضتويات الهج���رة، فاإن الرتجم���ة ال�ضفهية [بني] اجلالي���ات

interpreting هي الآن �ضمة من �ضمات احلياة اليومية، لكن الكثري منها ل يزال ينجزه الهواة. 

مت تاأ�ضي����ش الرابطة الفنلندية للمرتجمني الكتابي���ني وال�ضفهيني )SKTL ( يف عام 1955وكانت ع�ضوًا يف 
الحت���اد الدويل للمرتجم���ني )FIT( منذ 1957. وهي اأي�ض���ًا ع�ضو يف املجل�ش الأوروب���ي لروابط املرتجمني 
الأدبي���ني. اإنها حتتفظ ب�ض���الت وثيقة مع الروابط النوردية الأخرى وهي يف ط���ور اإقامة مزيد من ال�ضالت 
مع دول البلطيق. متتلك الرابطة الفنلندية )SKTL( خم�ضة اأق�ضام: الرتجمة الأدبية، الرتجمة الالتخييلية 
)الوثائق(، ترجمة و�ضائل الإعالم [امليديا]  ال�ضمعية � الب�ضرية ، الرتجمة ال�ضفهية، والبحث والتدري�ش. يبلغ 
ع���دد الأع�ضاء احلايل ح���وايل 1400؛ واأكرب ق�ضم حتى الآن هو الق�ض���م الالتخييلي )الوثائقي(، الذي ي�ضم 
املرتجمني العلميني والتجاريني [البزن�ش] والتقنيني. تقوم الع�ضوية على تقدمي طلبات النت�ضاب والتزكيات. 
   تن�ض���ر الرابط���ة الفنلندي���ة للمرتجمني جمل���ة  Kääntäjä – översättaren  ع�ض���ر مرات يف ال�ضنة 
)يتاأل���ف العن���وان ثنائي اللغة من الكلمتني الفنلندي���ة وال�ضويدية اللتني تعنيان »مرتج���م \ املرتجم«. وهذه 
املجل���ة يف معظمها بالفنلندية، لكنها يف اأحي���ان قليلة حتمل مقالت بلغات اأخرى. وقد ُمنحت جائزة جملة 
1990. وين�ضر �ضجل الع�ضوية )الذي ي�ضري اإىل اللغات وحقول   � الحتاد الدويل للمرتجمني لالأعوام  1988 

الخت�ضا�ش( ب�ضكل منتظم، بالإ�ضافة اإىل دليل املرتجمني ال�ضفهيني الفنلنديني. 
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   متن���ح الرابط���ة الفنلندية للمرتجمني جائزتني �ضنويتني هما: جائزة اأغريكول للرتجمة املتميزة للنرث 
اأو الدراما، وجائزة ج. اأ. هولو لرتجمة عمل ل تخييلي. ويتم تاأهيل املرتجمني اأي�ضًا لأجل املنح من خمتلف 

موؤ�ض�ضات الدولة واملكتبات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة. 
     تنظ���م احلق���وق القانوني���ة للمرتجمني تنظيم���ًا جيدًا ب�ض���كل ا�ضتثنائي يف فنلندا. فق���د متت حماية 
املرتجم���ني )وذريته���م ، الآن ملدة 50 عامًا( من قبل قانون حقوق الطباع���ة والن�ضر copyright الفنلندي 
من���ذ عام 1829. اأما قانون احلقوق احلايل فقد مت تطوي���ره بالتعاون مع البلدان النوردية الأخرى. وتتلقى 
الرابط���ة الفنلندية للمرتجم���ني، بو�ضفها ع�ضوًا يف التنظيم امل�ضرتك لأج���ل اإدارة حقوق الطبع والن�ضر يف 
فنلندا و�ضبطها، تعوي�ضًا عن نفقات الن�ضخ والت�ضوير والطباعة من الدولة وتوزع هذه الأموال على اأع�ضائها 
على �ضكل منح من �ضتى الأنواع. وتتفاو�ش على اتفاقيات مع النا�ضرين، واأمنت جعالت املرتجمني من هيئة 

الإذاعة الفنلندية، تغطي كل حقوق اإذاعة الرتجمات. 
    متتلك فنلندا اأي�ضًا رابطة مهنية لوكالت الرتجمة ورابطة نقابية للمرتجمني. 

يعم���ل كث���ري من املرتجمني ب�ضكل حر، ويعمل كثريون منهم بدوام جزئي فقط. على الرغم من املخزون 
الوفري من املحرتفني، ت�ضتمر الرتجمات عن طريق التكليف اأي�ضًا من قبل غري املحرتفني على اأ�ضا�ش يخدم 
ه���ذا الغر�ش. ولأن���ه ل يوجد ما يكفي من الناطقني املحليني ببع�ش لغات الهدف  املحددة � غري ال�ضويدية �  

الذين يعملون من الفنلندية، فاإن الفنلنديني يحتاجون غالبًا اإىل الرتجمة اإىل لغة اأجنبية. 
    ميتل���ك املرتجم���ون املحرتفون حرية و�ضول ال�ضوت واحلا�ض���وب اإىل خدمة امل�ضطلحات القومية مع 

قاعدة بيانات تتخ�ض�ش يف التجارة والإدارة والت�ضريع. 
االأبحاث واملن�سورات

   قبل تاأ�ضي�ش مدار�ش درا�ضات الرتجمة، كانت الأبحاث يف الرتجمة متفرقة ومتقطعة، اإذ كانت تنجز 
يف معظمها كن�ضاط فرعي لأق�ضام الأدب اأو الفيلولوجيا، وتتعامل بالرتجمة الأدبية ح�ضرًا.  مع ذلك، على 
م���دى الأعوام اخلم�ضة ع�ضرة املن�ضرمة، ب���داأت تزدهر حقول اأكرث تنّوعًا من البحث يف مدار�ش الرتجمة.  
ت�ضمل حقول التخ�ض�ش الرتجمة ال�ضفهية واملعاجلة املعرفية )توركو(، النظرية العامة وامل�ضطلحات واأدب 
 Think - aloud protocols الأطف���ال )تامبريي(، درا�ض���ات وتقييم بروتوك���ولت التفكري ب�ضوت ع���ال

)�ضافونلينا(، متابعة التدريب والتقييم )كوفول(. 
     اإن مدار����ش درا�ض���ات الرتجمة تدير �ضال�ضل الن�ضر اخلا�ضة بها. فكلي���ة الإن�ضانيات يف جامعة ڤازا  
تن�ض���ر �ضل�ضلة قائمة على حلقات البحث ال�ضنوية حول اللغة لأغرا�ش خا�ضة ونظرية الرتجمة.  ون�ضر ق�ضم 
الأدب يف جامع���ة ييڤالي�ضكي���ال �ضل�ضلة حول الرتجم���ة الأدبية. تن�ضر مدر�ضة تامب���ريي لدرا�ضات الرتجمة 

ببيليوغرافيا لدرا�ضات الرتجمة، مع جملد منف�ضل من اأجل البحث بالفنلندية. 
ت�ضم���ل مقالت وجمموع���ات البحث احلديثة اآلتون���ن 1996، ليبيهاملي 1994، اأويتي���نن 1993، بورتينن 

1995، وتريكونن � كونديت ولفلينغ 1993، بني جمموعات اأخرى. 
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      لق���د حقق البحث الفنلن���دي يف الل�ضانيات احلا�ضوبية والرتجمة الآلية تقدمًا دراماتيكيًا يف الأعوام 
الأخ���رية. وهن���ا ميكن ذكر ثالثة م�ضاريع كربى. يف ق�ضم الأل�ضنية العامة يف جامعة هل�ضنكي، تهدف وحدة 
البح���ث من اأج���ل تكنولوجيا اللغ���ة متعددة اللغ���ات اإىل تطوير برامج م���ن اأجل تعري���ف وا�ضرتجاع و�ضرح 
امل�ضطلحات والإعراب ال�ضطحي الدقيق للمجموعات ال�ضاملة )بالأخ�ش، بنك املجموعة الإنكليزية املوؤلفة 
من 200 مليون كلمة(: وال�ضركاء يف امل�ضروع هم جمموعة كوبيلد COBUILD يف جامعة برمنغهام. وكان 
امل�ض���روع الث���اين يف هل�ضنكي وكوفول يعمل مع �ضرك���ة اآي بي اإم IBM على الرتجم���ة الفنلندية � الإنكليزية 
الأوتوماتيكية وعلى تطوير م�ضاعدات ترجمة اآلية مميزة لأجل الحتاد الأوروبي. وثمة م�ضروع ثالث،  ا�ضمه 
كيليك���وين Kielikone، وهو م�ضروع قطاع خا�ش يقوم بتطوير نظام ترجمة اأوتوماتيكية من الفنلندية اإىل 
  Nokia Telecommunication  الإنكليزي���ة؛ هذا النظام مرخ�ش من قب���ل نوكيا لالت�ضالت البعي���دة

واأنتج الربنامج اأي�ضًا عددًا من القوامي�ش الإلكرتونية املحمولة.
اأعالم الرتجمة:  

  Agricola، Mikael )c. 1510 – 57( اأغريكوال، ميكائيل
م�ضلح ديني لوثري، واإن�ضانوي وموؤ�ض�ش اللغة الفنلندية الأدبية، التي اأبدعها ب�ضكل اقرتا�ضي فيما كان 
 ،Melanchthon وميالنكت���ون Luther يرتج���م. اأر�ض���ل اإىل ڤيتنربغ يف عام 1536 ليتتلم���ذ على يد لوثر
وهن���اك ب���داأ ترجمته الفنلندية للعه���د اجلديد، بهدف التعبري ع���ن ر�ضالة الكتاب املقد����ش باللغة اليومية 
للفنلندي���ني العادي���ني. عاد فيما بعد اإىل املنا�ض���ب التعليمية والكني�ضية يف تورك���و ومت تعيينه اأ�ضقفًا لتوركو 
يف ع���ام 1554. ُن�ض���رت ترجمة اأغريكول للعهد اجلديد يف عام 1548؛ وق���د ترجم عن اليونانية لكن اأي�ضًا 

بال�ضتعانة بالرتجمات بالأملانية وال�ضويدية. كما ترجم اأي�ضَا جزءَا من العهد القدمي. 
   Paavo Emil )1846 – 1913(،Cajander   كاجاندر، بافو اإميل

�ضاع���ر وحما�ضر جامعي ومرتج���م من اللغة ال�ضويدية )رونربغ( والإنكليزية. باإلهام من افتتاح امل�ضرح 
القوم���ي الفنلن���دي يف هل�ضنك���ي يف �ضبعيني���ات القرن التا�ضع ع�ض���ر )1870( اأم�ضى كاجان���در حياته وهو 
يرتج���م كل م�ضرحيات �ضك�ضبري )با�ضتثناء برييكل����س Pericles( اإىل الفنلندية. وقد كان لرتجماته تاأثري 
كبري على امل�ضرح والأدب الفنلنديني، ول تزال الرتجمات الوحيدة املتوفرة لكثري من م�ضرحيات �ضك�ضبري. 

   Juho August )1885 – 1967(،Hollo   هوللو، جوهو، اأوغو�ضت
اأ�ضت���اذ الرتبي���ة يف جامعة هل�ضنكي ومتعدد اللغ���ات. در�ش هوللو ملدة خم�ش �ضن���وات يف ڤيينا وليبزيغ 
فيم���ا كان يعيل نف�ضه بالرتجمة. ترجم لحقًا كمية �ضخم���ة )اأكرث من 200 عنوان(، يف الأدب والالتخييل 
non – fiction ، اإىل جانب �ضغله الأكادميي الرئي�ش وبعد التقاعد ترجم من لغات عديدة، اأوروبية وغري 
اأوروبي���ة، مب���ا فيها العربي���ة وال�ضربية � الكرواتية. ب���داأ بخطابات وليام جيم����ش William James وتابع 
اإىل الكال�ضيكي���ات الرتبوي���ة )ب�ضتالوتزي، مونتي�ض���وري( والفل�ضفة )برغ�ضون ، �ضنلم���ان، ر�ضل، ديكارت، 
اأفالطون، نيت�ضه( والأدب. كما اأجنز ترجمات �ضعبية لعامة النا�ش. متتع هوللو ب�ضمعة طيبة لدى النا�ضرين 
بحي���ث بات مبقدوره اأن يقرتح الأعمال املطلوب ترجمتها)على �ضبيل املثال، دو�ضتويف�ضكي، غوته، طاغور، 

فران�ش(. وقد كان له نفوذ ثقايف معترب بو�ضفه مرتجمًا. 
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   Elias )1802 – 84(،Lonnrot  لونروت، اإليا�ش
�ضخ�ضي���ة قيادي���ة يف احلرك���ة القومية الفنلندي���ة، طبيب وفولكل���وري وكاتب، وجام���ع مللحمة كاليفاال 
Kalevala القومي���ة الفنلندية، واأ�ضتاذ الأدب واللغة الفنلنديني )هل�ضنكي(. كان لونروت بني اأولئك الذين 

جلبوا روح ع�ضر التنوير اإىل فنلندا. بني العديد من الن�ضاطات الأخرى، اكت�ضب الرباعة يف عدد من اللغات 
لكن���ه ترج���م ب�ضكل رئي�ش ب���ني ال�ضويدية والفنلندي���ة. كان جماله مده�ضًا: اأجزاء م���ن هومريو�ش، ال�ضعر، 
الرتنيم���ات، التاري���خ، بالإ�ضافة اإىل الن�ضو�ش العلمي���ة والقانونية والطبية.  فمن خ���الل ترجماته وقوائم 
امل�ضطلح���ات التقني���ة �ضاعد يف خلق معج���م مفردات فنلندي���ة اأ�ضا�ضية يف علم النب���ات والطب والقانون. 
كان كاتب���ًا غزير الإنت���اج، ون�ضر مقالت كثرية )بع�ضها يف املجلة الت���ي كان يحررها( عن الرتجمة، تعالج 
م�ضائ���ل متنوعة كتاأثريات الكلمات املخت�ضرة يف ترجمة الرتاني���م، وم�ضكالت ترجمة ال�ضعر، وطرق اإبداع 
امل�ضطلح���ات الفنلندية اجلديدة يف حقول خمتلفة. بعد التقاعد من من�ضبه كاأ�ضتاذ حرر قامو�ضًا فنلنديًا 

� �ضويديًا وتراأ�ش جلنة تعمل على كتاب الرتانيم الفنلندية. 
     Otto )1872 – 1950(،Mannen مانن، اأوتو

حما�ض���ر بالفنلندي���ة، جامع���ة هل�ضنكي، و�ضاعر. ترجم طيف���ًا عري�ضًا من ال�ضع���ر والدراما )اأكرث من 
،  100بيت���ًا( مب���ا يف ذلك رون���ربغ Runeberg  وتوبليو�ش Topelius م���ن ال�ضويدية ، هاينه وغوته    000

م���ن الأملانية، موليري م���ن الفرن�ضية، بيتويف Petofi م���ن الهنغارية ، وهومريو����ش و�ضوفوكل�ش ويوريبيد�ش 
– 1937(  . وقد  م���ن اليوناني���ة. كان اأي�ض���ًا مراجعًا لغوي���ًا لأجل جلن���ة ترجمة الكت���اب املقّد����ش )1921 
�ضاعدت ترجمته لهاينه Heine على اإدخال الأوزان ال�ضعرية \ [التفعيالت] metres احلرة اإىل ال�ضعر 
الفنلن���دي. يف ترجماته م���ن موليري اأبدع معادله اخلا�ش للتفعيل���ة الإلك�ضاندرية  alexandrine، املعروفة 
با�ض���م »األك�ضاندري���ة موليري«، التي ت�ضب���ه ال�ضعر املر�َضل [ غري املقّفى]  لكنها حتتف���ظ بالقافية وتغريّ عدد 

الوقفات واملقاطع. لقد اأ�ضبحت ترجماته كال�ضيكيات فنلندية يف حد ذاتها. 
  Pentti )1937 – 83(،Saarikoski ساريكو�سكي، بنتي�

كات���ب و�ضاع���ر ومرتجم. �ضار �ضاريكو�ضك���ي اأ�ضطورة يف زمنه ك�ضخ�ضية راديكالي���ة ثقافية وريادية يف 
احلداثوي���ة الفنلندي���ة. اإىل جانب كتابته اخلا�ضة، اأنت���ج ترجمات كثرية للكال�ضيكي���ات اليونانية )اأبرزها 
االأودي�ص���ة لهومريو����ش( والنرث احلديث )على �ضبيل املثال، �ضالينغر، جوي����ش، بيلو، ميلر(. كانت ترجمته 
لرواي���ة Catcher in the Rye م���ن تاأليف �ضالينغر اإىل العامي���ة الهل�ضنكية جناحًا ملمو�ضًا. وتعك�ش بع�ش 

ترجماته اأفكار اإزرا باوند الكا�ضرة للمعايري، الذي كان له تاأثري كبري على عمل �ضاريكو�ضكي. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Routledge Encyclopaedia of Translation  ،امل�ض���در: مو�ضوعة راوتلدج لدرا�ض���ات الرتجم���ة

Studies، edited by Mona Baker، London and New York، 1998
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املرتجم رفعت عطفة:
وجدت �صعوبة يف الرتجمة

من الإ�صبانية لعدم توفر قوامي�س 

حوار �صلوى �صالح •

رفع��ت عطف��ة اأديب �ص��وري متعدد املواه��ب، متن��وع الهتمامات. اإن��ه ع�صو احت��اد الكتاب 
العرب،واأح��د الأ�صماء التي عملت يف وزارة الثقاف��ة، وخلفت اأثراً يف الثقافة ترجمة وتاأليفاً واإدارة 
وتفاع��ًا. هو مرتجم غزير الإنتاج وقا�س وروائي ومثقف، وله��ذا �صنجد يف املقابلة التي اأجرتها 

معه ال�صديقة �صلوى ال�صالح اأن جمموع هذه املكونات تنعك�س يف احلوار.

تلع���ب الرتجم���ة دوراً فاع���ًا يف حي���اة الأمم 
لكونها و�صيل���ة التعرف على العامل، وم�صدراً من 
م�ص���ادر املعرفة، ف�ص���ًا عن كونها نافذة م�صرعة 
واآداب���ه وعلوم���ه، وج�ص���راً  الع���امل  ثقاف���ات  عل���ى 
تنتق���ل ع���ره املعارف الإن�ص���انية من ح�ص���ارة اإىل 
اأخ���رى. وعل���ى الرغم م���ن كرثة التعريف���ات التي 
اأحاط���ت بعملي���ة الرتجم���ة واأهميته���ا مل يغف���ل 
النّق���اد الدور الريادي الذي ي�ص���طلع به املرتجم 
يف النه�ص���ة العلمي���ة والفكرية على مر الع�ص���ور، 
الثقاف���ات،  تاق���ي  يف  الأول  الفاع���ل  وه  وع���دُّ
املع���ريف  التوا�ص���ل  عملي���ة  يف  الفّع���ال  والعن�ص���ر 
وتوطني العلوم، فاملرتجمون بالتايل هم اأ�صحاب 
الف�ص���ل يف اإزالة احلواجز اللغوية، وَج�ص���ر الهوة 

بني الثقافات املختلفة.

��ر
فك�

ر ال
��و

�ص��
ج

•  �صحافية �صورية .         
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وتزخر �سورية مبرتجمني ُكرث  �أ�سهمو� يف �إغناء 
�ملكتبة �لعربية باأمهات �لكتب �لعاملية باذلني جهدً� 
كب���رً� يف نقلها من خمتلف لغ���ات �لعامل �إىل لغتنا 
�لعربي���ة �لأم، نختار من �ملرتجمني �ل�سوريني لهذ� 
�لع���دد من جملة »ج�سور ثقافي���ة« �ملرتجم �ل�سوري 
»رفع���ت عطف���ة« لنلقي �ل�سوء عل���ى جتربته �لغنية 
يف جم���ال �لرتجمة وح�سيلة نتاج���ه �لإبد�عي من 

خالل حو�ر �سامل معه.
و�سفته مو�سوع���ة ويكيبيديا باأن���ه من �ملثقفني 
�لذي���ن قام���و� ب���دور �لدينام���و �لثق���ايف.. وو�سفه 
�لنقاد باأنه من �أهم �ملرتجمني �ل�سوريني يف �لعامل 
�لعربي ل�سيما يف جم���ال �للغة �لإ�سبانية �لتي نقل 

لنا منها رو�ئع مهمة بلغت �أكرث من ثمانني كتابا.
بد�أ »رفعت عطف���ة« �ملولود يف م�سياف 1947 
�ل�س���ف  يف  كان  م���ذ  �خلا�س���ة  مكتبت���ه  بتكوي���ن 
�ل�ساد����س �لبتد�ئي، ويف �أيام �ل�سب���ا �سار �سغوفا 

بالقر�ءة ل�سيما �لكتب �لأدبية، لت�ساهم �ملطالعة فيما بعد يف تعزيز �جلانب �لإبد�عي لديه.
وخالل در��سته يف �إ�سبانيا ��ستحوذته �للغة �لإ�سبانية يف �لبد�ية، وملا متكن منها �أخذه �لأدب �لإ�سباين 
�إىل ع���و�مل �سحري���ة ليكت�سف �أن تل���ك �لعو�مل هي ما كان يبح���ث عنه، كان حمظوظ���ًا يف �لتعّلم على �أيدي 
ِتْر وماْنِوْل  هم »عطفة« خرب�ء من عظماء �لقرن �لع�سري���ن يف �إ�سبانيا، مثل ِفرناندو كارِّ مدّر�س���ني كبار يعدُّ
���ق يف �للغة، وعلى طريق �كت�ساف  �ألب���اْر ومان���ِزْل روثا�س، �لذين و�سعوه على �سكة �لبحث، وعلى �سكة �لتعمُّ
�للغ���ة، فرتجم �لكث���ر عن �للغة �لإ�سبانية لأ�سم���اء هامة مثل : بابلو نرود�، �أغون وول���ف، غارثيا ماركيز، 
�أنطوني���و غال، �إيز�بيل �لليندي، ر�مون دل بالييه، لوركا، رينيه مارك�س، مانويل �سيّبولبيد�، ماريو بارغا�س 

يو�سا و�آخرين، ويبقى عمله �لأهم يف �لرتجمة هو دون كيخوت لرثبانت�س .
 - بداية كيف تقدم نف�صك لقراء جملة »ج�صور ثقافية«، كمرتجم اأول، وكموؤلف ثانيا؟

ل �س���ّك �أنا معروف كمرتج���م �أكرث مما �أنا كموؤّلف، ذلك لأّنني قّدمت يف جمال �لرتجمة �أعماًل تتجاوز 
�لثمانني كتابًا بينما مل �أقّدم يف جمال �لتاأليف غر ديو�ين �سعر: �إغفاء�ت على حلم ُمتكّرر )�سدر عن معهد 
�لدر��س���ات �لإ�سالمي���ة، مدريد  1999 مبنا�سبة �لذك���رى �خلم�سني لتاأ�سي�سه من قب���ل �لدكتور طه ح�سني 
وق�سائ���د �حل���ب و�لأمل )�سدر يف مدريد 2007 عن د�ر كاليبان( وكالهم���ا باللغتني �لعربية و�لإ�سبانية ، 
ورو�ي���ة قرب���ان وجمموعة �لرجل �لذي مل ميت باللغة �لعربية و�سدرت���ا �أي�سًا يف مدريد عام 2008 عن د�ر 

كاليبان وبالتايل مل �أُعرف كموؤلف لأّنني مل �أن�سر يف �لدول �لعربية غر ق�س�س متفّرقة.
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 - ترجم���ت خمتل���ف الأجنا����س الأدبي���ة م���ن 
الرواية اىل ال�ص���عر والق�ص���ة. اأي ه���ذه الأجنا�س 

يغريك بالرتجمة اأكرث من غريه؟
و�أعجبن����ي.  ق����ر�أُت  كث����رً� مم����ا  ترجم����ُت 
ترجم����ُت �ل�سع����َر و�مل�س����رح و�لرو�ي����ة، و�أخذت 
هذه �لأخرُة من وقتي قر�ءًة وترجمًة �أكرث من 

�لأجنا�س �لأخرى.
 - كي���ف بداأ حتدي الرتجم���ة لديك؟ وماهي 

زات لدخولك عامل الرتجمة؟ املحفِّ
خ���الل در��ست���ي مل���ادة �مل�س���رح �لإ�سب���اين يف 
�لن�س���ف �لأّول م���ن �لقرن �لع�سري���ن كان �ملدّر�س 
يحّدثن���ا ع���ن م�سرح���ي مل تنج���ح ترجمات���ه �إىل 
�لإيطالية ولغات �أخرى نظرً� لأ�سلوبه �لفريد، هذ� 
�لكات���ب هو ر�م���ون ديل بالييه-�إن���كالن. ول �أدري 
كيف قل���ُت ل���ه: )�ساأترِجُمُه �أن���ا �إىل �لعربية( ومل 
�أك���ن يومها متمّكنًا من �للغ���ة �لإ�سبانية مبا ي�سمح 

يل مبثل هذ� �لقر�ر، نظر �إيّل �ملدر�ّس ملّيًا باندها�س ومل يقل �سيئًا. 
وبالفع���ل بد�أُت �أقر�أُ م�سرحي���ات هذ� �لكاتب �لعظيم و�سرعُت بعد عودتي م���ن �إ�سبانيا يف نهاية 1974 
برتجمة ثالثية كوميديات بربرية �لتي �سدرت بعد خمتار�ت �سعرية �إ�سبانية كثرة وديو�ن لبابلو نرود� يف 
ملحق �لثورة �لثقايف هو �إن مل تخني �لذ�كرة حجارة �ل�سماء. وتتالت �لرتجمات وكان منها كتاب �لت�ساوؤلت 
لن���رود� �أي�س���ًا �لذي �س���در عن وز�رة �لثقافة �ل�سوري���ة عام 1978.  وكنُت حمظوظ���ًا �إذ جاء �لغالف من 
ت�سمي���م �لفنان �لر�ح���ل ر�سا ح�سح�س. وكنُت وقت���ذ�ك مهتّمًا بامل�سرح �لذي كان ي�سه���د يف �سورية نه�سة 
حقيقي���ة عل���ى كّل �لأ�سعدة. وهكذ� تابعت �لرتجم���ة يف جمال �مل�سرح ف�س���درت يل م�سرحيتان �أمريكيتان 
لتينيتان هما: لن يدخل �ملوت �لق�سر لرينيه ماركيز، و�لغز�ة لإيغون وولف، بعدها بد�أت �أهتّم برتجمة ما 

�أعجبني من رو�يات �أمريكية لتينية و�إ�سبانية.
 - مع���روف اأن اللغ���ة الإ�ص���بانية هي ثاين اأهّم لغة يف العامل. كي���ف كان تاأثري هذه اللغة على تكوينك 

الفكري وال�صخ�صي؟ 
ل �س���ّك �أّنه كان للغة �لإ�سبانية و�آد�بها ومعرفتي بتاريخ �لأندل�س �لناجت عن معرفتي بهذه �للغة 
�أث���ر كبر يف تكوي���ن �سخ�سيتي �لثقافي���ة. فالتعاي�س مع �لآخ���ر ومعرفة �سخ�سيت���ه وت�سّكلها عرب 
�لتاري���خ ُي�سي���ف ل�سخ�سية �أي �سخ����س �سليم بعدً� �إن�ساني���ًا و��سعًا و�إىل �أي �سخ����س موتور �سيقًا 

قوميًا �أو دينيًا بائ�سًا.
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 - اأغني���ت املكتب���ة العربي���ة بالكثري من الكت���ب املرتجمة عن الإ�ص���بانية واأهمها ثاثي���ة » كوميديات 
بربرية« لبالييه-اإنكان، حدثنا عن اأهمية هذه الثاثية، وحيثيات ترجمتها.

�سب���ق وحتدثت ع���ن ترجمة هذه �ملجموعة، وهنا ل ب���ّد يل �أن �أ�سيف �أّن �أعمال ه���ذ� �لكاتب �مل�سرحية 
قريبة جّدً� من �سيناريوهات �ل�سينما من حيث ك�سر �لبعدين �لزماين و�ملكاين. �إ�ساّفة �إىل �أّنه كاتب تناول 
�لو�قع �لجتماعّي يف �إقليم غاليثيا )جليقية( باأ�سلوب فذ ميكن �خت�ساره باأّنه يرى هذ� �لو�قع كما ُترى �أيُّ 

�سورة يف قاعدة كاأ�س معكو�س، �أو يف مر�يا حمّدبة. وقد �أخذت مّني ترجمتها من �لوقت كثرً�.
�سني بهذ� �لكاتب لال�ستف�سار عن بع�س �ل�سور �ملجازية  وكنُت �أكاتب بع�س زمالئي يف �لدر��سة �ملتخ�سّ
�لتي كثرً� ما كانو� يجدون �سعوبة يف تف�سر بع�سها، و�لأ�سعب كان �نتظار رّد �لأ�سدقاء �لذي يتاأّخر �أحيانا 
�أ�سه���رً� بطولها نظرً� ملرورها على �لرقابة. و�لأنكى م���ن ذلك هو �أن ّ �لر�سائل كانت ت�سل ملت�سقة بغالف 

�لر�سالة نظرً� لأّن �لرقابة تعيد ل�سق �لغالف في�سيع جزء يكون �أحيانًا هو�لتف�سر �ملطلوب.
 - ترجمَت لأ�صهر اأدباء العامل مثل غار�صيا مركيز وبابلو نريودا وغريهم.. اأي هوؤلء الأدباء تاأثرت 

به اأكرث من غريه؟
�أ�ستطي���ع �ن �أق���ول به���ذ� �خل�سو�س �أّنه �أك���رث �أو بالأحرى �أّول م���ن تاأثرت بهم هم: ر�م���ون ِدل بالييه-
�إن���كالن، لوركا، بابل���و نرود�، غار�سّيا ماركيز، مانويل �سيّبولبيد�. و�أ�سي���ف �أّنه ما من كاتب ترجمُت له �أو 
ِل �سخ�سّيتي �لثقافية، وهذ� �لت�سّكل �ملتو��سل لن ينتهي  حتى قر�ُت له �إل و�أّثر يف نف�سي و�أثر بالتايل يف ت�سكُّ

�إل بانتهاء حياتي.
 - ماذا اأ�صاف عملك كمدير للمركز الثقايف ال�صوري يف اإ�صبانيا اإىل جتربتك الأدبية؟ 

�حلقيقة �ّنني كنُت �أطمح لأن �أعمل �أكرث مما عملت. لكن على �لرغم من �لظروف غر �ملو�تية و�ل�سعبة 
جّدً� �لتي �أ�ّس�سُت فيها �ملركز �لثقايف �لعربي �ل�سوري يف مدريد يف �لن�سف �لأّول من عام 2005، فقد نال 
�ملركُز يف نهاية ذلك �لعام �سهادة )�أن�سط مركز ثقايف يف مدريد( وهذ� كّله حمفوظ يف �أر�سيف �ملركز. وكنا 
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قب���ل �سدور قر�ر تكليفي باإد�رة مركز مدريد ُنقيم �أّول 
ملتقى نحتي يق���وم به مركز ثقايف يف �لبلد مب�ساهمات 
من �أ�سدق���اء �ملركز، حني جاءين خرب �لتكليف و�أنا يف 
�مللتق���ى، فوعدت �مل�ساركني بتاأ�سي�س ملتقيات نحتية يف 
�إ�سباني���ا وم�ساركتهم فيها باإ�س���ر�ف  �ل�سديق �لنحات 
�أكث���م عبد �حلمي���د وم�ساهمته. وبالفع���ل �أ�ّس�سنا ما مل 

يقم به �أّي مركز ثقايف �سوري يف �لعامل. 
 - كي���ف �ساهم���ت يف �إغن���اء �لتب���ادل �لثق���ايف بني 

�سورية و�إ�سبانيا من خالل عملك هناك؟
�س���ادف �أن كان �لعام2005 �لذكرى 1250 لنزول 

»عب���د �لرحمن �لد�خل »على �سو�طئ مدينة »�ملنّك���ب« يف �جلنوب �لإ�سباين. ومبا �أّن عبد �لرحمن �لد�خل 
كان �سورّي���ًا ف���اإن هذه �لذكرى يج���ب �أن ل تقت�سر على �ملحا�سر�ت، »فقمت بو�س���ع برنامج مهم للمنا�سبة 
بالتن�سيق مع عمدة مدينة �ملنّكب �لذي و�فق على �أن يت�سمن �لربنامج ملتقى نحتّيًا �سوريًا ملدة خم�سة ع�سر 
يوم���ًا، ومعر�سًا ت�سكيليًا �سوريًا، و�آخر ملنتجات �ملهن �ليدوية �ل�سورية، ومطبخًا �سوريًا، بالإ�سافة �إىل حفل 

مو�سيقي وغنائي. 
طلب���ت م���ن وز�رة �لثقافة يف دم�سق �أن تكّلف �لنحات »�أكثم عبد �حلميد« مبهّمة �مللتقى لكن لالأ�سف مل 
�أتل���ّق �أي ج���و�ب. وخالل �إجازتي يف �سورية �ساألت �ملعنيني يف �لوز�رة عن مو�سوع �مل�سروع تبنّي يل �أّنه �أُهمل 
و�أُر�ِس���ف. وعندم���ا قلت لهم �إّنه���ا منا�سبة عظيمة يج���ب �أل نفّوتها، قالو�: تاأّخر �لوق���ت. ذهبت �إىل مكتب 

�ل�سديق �أكثم يف �لقلعة فتبني يل �أي�سًا �أّن �أحدً� مل يبلغه بامل�سروع. 
 - كيف تغلبت على هذه ال�صعاب وا�صتطعت اإجناز م�صروعك؟

 قلُت لل�سديق �أكثم: �ستذهبون �أنتم �لذين �ساركتم يف ملتقى م�سياف �لنحتّي �إىل �إ�سبانيا و�ست�ساركون 
رو� لك���م يف �ملنّكب �ثنتي ع�سرة كتل���ة رخامية لتنحتوها وحج���زو� لكم �لفنادق.  يف �لحتفالي���ة، فق���د ح�سّ
وبد�أن���ا نتح���رك و��ستط���اع �ل�سديق �أكثم �أن يوؤم���ن بطاقات �لطائرة ذهاب���ًا و�إيابًا، و�أمّن���ا معر�سًا للفنون 

�ليدوية، وبقي علينا تاأمني �ملعر�س �لت�سكيلي و�ملطبخ و�لفرقة �لفنية �لتي �عتذرت �لوز�رة عن تاأمينها. 
وز�رين يف مدريد �ل�سديقان »طالل معال وخالد �لرز« وحني كّلمتهما عن �مل�سروع مل يرتّدد� يف �ملو�فقة 

على �مل�ساركة وعلى ح�سابهما �خلا�س.. هكذ� تغلبنا على ثالثة �أرباع �مل�ساعب. 
�ت�سلُت يف مدريد ب�ساحب مطعم حم�سي فو�فق مقابل مبلغ ُيعدُّ زهيدً�، ومبا �أّننا مل ن�ستطع �أن نوؤّمن 
فرق���ة مو�سيقية فقد �سكلن���ا فرقة مو�سيقية للمركز بقيادة �ملو�سيقي �ل�س���وري هام�س بيطار وع�سوية فنان 
�س���وري �آخر وفنانني مغاربة. �أ�س�سناها هناك با�سم »�لر�سافة« �لتي حّن �إليها عبد �لرحمن �لد�خل و�سمى 
حديق���ة با�سمه���ا. وهك���ذ� �أر�سلنا �لربنامج �إىل �ل���وز�رة و�إىل عمادة بلدية �ملنّكب مت�سّمن���ًا كّل ما طرحناه 
كمق���رتح، و�أقمنا �أّول �أّي���ام ثقافة �سورية وملتقيات نحتية �سورية يف �إ�سبانيا. كّل هذ� دون �أن نتلقى �أيَّ دعم 
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ر�سمّي، حتى �إن بع����س �ل�سوريني �لعاملني يف �إ�سبانيا 
كانو� يعزون عمدً� ن�ساطاتنا �ملهّمة جلهات �أخرى. 

اإن���ك ترك���ت ب�ص���متك  - ه���ل ن�ص���تطيع الق���ول   
اخلا�ص���ة يف  اإ�ص���بانيا، وعّرفت الإ�ص���بان على جوانب 

مهمة من الثقافة ال�صورية ؟
د�ّسن���ا �حلد�ئ���ق �لنحتي���ة �ل�سوري���ة وكّن���ا نعم���ل 
على جع���ل »�ملنّكب« مدينة �لنحت �ل�س���وري. على كّل 
�لأح���و�ل كانت جتربة تاأ�سي����س �ملركز �لثقايف �لعربي 
�ل�سوري يف مدري���د و�إد�رتي له خامتة عملي �لوظيفي 
�لتي �أفتخر بها »، كم���ا �سّكلنا جمعية �أ�سدقاء �سورية 
م���ن �أ�ساتذة جامعيني وباحثني، لكّنها �أي�سًا مل ت�ستمر 

ب�سبب مز�جيات بع�س �ملوظفني.
- لب���د ل���كل مرتجم م���ن مواجهة �ص���عوبات يف   
عملي���ة الرتجم���ة. حدثنا عن ال�ص���عوبات واملعوقات 

التي واجهتها، وكيف تخطيتها؟
�لرتجم���ة عمل �ساق، وكانت عماًل �ساقًا جّدً� بالن�سب���ة للغة �لإ�سبانية وذلك لعدم وجود قو�مي�س عربية 
- �إ�سباني���ة، ول �إ�سبانية - عربية. فكّنا نعمد �إىل ��ستخد�م �لقو�مي����س �لإ�سبانية -�لفرن�سية، و�لفرن�سية-
ة يف ترجمة  �لعربي���ة �أو �لإنكليزي���ة –�لإ�سباني���ة، و�لإنكليزية- �لعربية، �لت���ي مل تكن بدورها كافي���ة خا�سّ
�لرو�ي���ة، �لت���ي حتتوي على �لكثر من �لكالم �لعاّمي �لذي ل تت�سمن���ه ول حتى �ملو�سوعات وتختلف دللته 
من بلد �إىل �آخر. �لأمر �سار �ليوم خمتلفًا بوجود �لإنرتنيت. ومع ذلك تبقى هناك �سعوبة يف �إيجاد �ملفردة 

�ملو�زية يف �ملفهوم و�ملعنى وبخا�سة يف �لرو�ية �حلديثة.
������ ل���كل مرتج���م طريقته يف الرتجمة. ماهي الآلية التي يتبعها رفع���ت عطفة يف الرتجمة، وعلى اأي 

اأ�صا�س يختار الن�س املراد ترجمته؟
ل �س���ّك �أّن ل���كّل مرتجٍم طريقته، و�أنا ب�سكل عام �أقوم بعد قر�ءة �لعمل �ملر�د ترجمته برتجمة �أّولية ثم 
�أعي���د �سياغت���ه، وبعد ذلك �أقر�أ �لرتجمة ملعرفة ما �إذ� كان هن���اك بع�س �لأخطاء �أو �لهنات، ثم �أطلب من 
د�ر �لن�س���ر مر�جعة �لعمل، ومع ذلك تبق���ى هناك بع�س �لهنات و�أحيانًا بع�س �لأخطاء �لتي تفوت �ملرتجم 

و�لد�ر.
����� ه���ل يتقاط���ع اأدب اأمري���كا الاتينية م���ع الأدب الإ�ص���باين اأم اأن الأمر يقت�ص���ر على اللغة امل�ص���رتكة 

بينهما؟
طبعًا يتقاطع �لأدبان ويلتقيان يف مر�حل طويلة من �لتاريخ عندما كانت فيها �أمريكا �لالتينية م�ستعمرة 
�إ�سبانية وبرتغالية، وبقي هناك تقاطعات خا�سة يف �ل�سعر و�مل�سرح. لكّن �لرو�ية �لأمريكية �لالتينية ر�حت 
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تتماي���ز عن �لإ�سبانية و�لربتغالية يف �أو�خ���ر �أربعينيات وخم�سينيات و�ستينيات �لقرن �ملا�سي حتديدً� حتى 
و�سلت �إىل �لو�قعية �ل�سحرية.

 - اإ�ص���افة اىل عمل���ك يف الرتجم���ة كتب���ت الق�ص���ة والرواية وال�ص���عر، هل قمت برتجم���ة كتاباتك اىل 
الإ�صبانية اأو اأيِّ لغة اأخرى؟

ظهر يل يف �إ�سبانيا ديو�نان �سعريان بالعربية و�لإ�سبانية:« �إغفاء�ت على حلم متكّرر« )مدريد 1999( 
و« ق�سائد �حلب و�لأمل« )مدريد 2007( بالإ�سافة �إىل بع�س �لق�س�س يف �لدوريات �لإ�سبانية. 

 - يف جمموعت���ك الق�ص�ص���ية )الرج���ل ال���ذي مل مي���ت( م���ا ي�ص���به ال�ص���رية الذاتية، حدثن���ا عن هذه 
املجموعة وعن كتاباتك الق�ص�صية ب�صكل عام.

لي�س���ت �سرة ذ�تي���ة، وتبدو كذل���ك لأّن �لر�وي فيها ه���و �ل�سخ�س �لأول، ه���ي جمموعة كتبتها 
عل���ى مدى ما يقارب �لثالثني عام���ًا، وتتناول جو�نب من حياتنا يف �ملرحل���ة �ملعا�سرة و�لبيئة �لتي 
�أعي����س فيها، وُن�سرت كذلك يف �إ�سبانيا. كما ُن�سر كثر من ق�س�سها يف جملة »�ملوقف �لأدبي« �لتي 
ي�سدرها �حتاد �لكتاب �لعرب يف دم�سق، ومع ذلك ُرِف�ست �ملجموعة من �حتاد �لكتاب  نف�سه رغم 

�أين ع�سو فيه. 
كم���ا رف�س �لحتاد �ملو�فقة على ن�سر رو�ية   قرب���ان �لتي تنطوي بالفعل على �سيء من �ل�سرة �لذ�تية. 

لالأ�سف تد�ر �لأمور عندنا بطريقة )�لرقابة �سّيدة( �إىل حد ما. 
 - األقيت عدداً من املحا�ص���رات البحثية ونظمت عدداً من الندوات يف �ص���ورية واإ�ص���بانيا، حدثنا عنها 

وعن املو�صوعات التي دارت حولها.
�ألقي���ت حما�سر�ت كثرة حول �أدباء �إ�سبان مثل »ر�م���ون ِدل بالييه- �إنكالن،وثربانت�س، و�لفتح �لعربي 

لإ�سبانيا، وتاأثر �لأدب �لعربي يف �لأدِب �لإ�سباين ويف ن�ساأته. 
ونّظمُت بناء على �قرت�ح �لدكتورة جناح �لعطار وزيرة �لثقافة يف بد�ية ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي 
ندوة حول �لعالقات �لعربية �لإ�سبانية عرب �لتاريخ، ثّم نّظمت ندوة �أّيام �لثقافة �لإ�سبانية يف دم�سق. 
كم����ا نّظم����ت يف �إ�سبانيا خالل وجودي عل����ى ر�أ�س �ملركز �لثق����ايف �لعربي �ل�سوري، ن����دوة حول نز�ر 
قب����اين، بالإ�سافة �ىل عدد من �لندو�ت حول �لآثار �ل�سوري����ة، و�أخرى عن كبر �مل�ستعربني �لإ�سبان 
»ِب����درو مارتيِن����ْث مونتاِبْث«. وعن �للغ����ة �لفينيقية مع �أم�سية �سعرية بالفينيقي����ة و�لعربية و�لإ�سبانية 

وغرها كثر.
 -  ناحظ اإقبال القراء العرب على الكتب املرتجمة وعزوفهم عن املوؤلفات العربية، ما هو ال�ص���بب 

براأيك؟
رمّبا تعّددت �لأ�سباب ومنها �أّن �لرو�ية مثاًل جاءتنا وكذلك �ل�سعر بحلتهما �جلديدة من �أوروبا. ومنها 
�أّن �لرو�ي���ة و�ل�سع���ر �لعربي���ني �حلديثني مل يدخال يف �ملناه���ج �لتعليمية �لثانوية و�جلامعي���ة �إل يف مرحلة 
متاأخ���رة ودخال على خجل بح�سب �لبل���د �لعربي، فالرقابة ما تز�ل عندنا متحّكم���ة بالإنتاج �لأدبي. لدينا 
مفكرون و�أدباء رو�ئيون و�سعر�ء عرب حقيقة جتاوزو� �لكثرين من �لأدباء �لغربيني نذكر منهم رو�ئيًا على 
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�سبي���ل �ملثال ل �حل�سر، عب���د �لرحمن منيف، 
�لطّي���ب �سال���ح، �سن���ع �هلل �إبر�هي���م، ر�سوى 
عا�س���ور ونبي���ل �سليم���ان وه���اين �لر�هب ومن 
�حلديث���ني خالد خليفة وم���ن �لقا�سني، يو�سف 
�إدري�س، زكريا تامر، �إبر�هيم �سموئيل وحممد 
كام���ل �خلطيب و�آخرين كثرين، ومن �ل�سعر�ء 
نز�ر قباين، �أدوني����س، بدر �ساكر �ل�سياب، �أمل 
دنق���ل، حمم���ود دروي����س. �أ�سامة �إ�س���رب ومتيم 

عا�سور �إىل �آخره. 
وكثرون م���ن هوؤلء ي�ستحقون جائزة نوبل، 
لك���ّن نوبل منحازة ومتحيزة، و�إل لكانت ُمِنحت 
منذ �سنو�ت كثرة على �لأقل ل�ساعرنا �أدوني�س، 

�ل���ذي ُيحّقق ح�سورً� على م�ستوى �لثقافة �لعاملية، �سو�ء من ناحية �ل�سعر �أو من ناحية �لفكر بل و�لر�سِم �أو 
ما ُي�سمى بالكولج �لرقمي �أي�سًا.

 - تكت�صب الرتجمة اأهمية خا�صة يف حياة ال�صعوب، ما هو تاأثري الرتجمة على الفكر العربي 
براأيك؟

ل �س���ّك �أّن �أهّمية �لرتجمة يف حياة �ل�سعوب وتاأثرها يف �لفكر بل ويف جمالت �حلياة و�لفنون جميعها 
كب���ر�ن وكبر�ن جّدً� وهذ� لي�س عيبًا. �لعيب هو �أّن �لنظ���ام �ل�سيا�سي �لعربي مل يكن مهتمًا بتقّدم �سعوبه 
بق���در �هتمام���ه باحلفاظ عل���ى وجوده يف �ل�سلطة، من هن���ا نحن كعرب نعي�س هذ� �لتخّب���ط وهذ� �لتدخل 

�لأجنبي �ل�سافر و�ملريع يف �سوؤون بالدنا وهذ� �لعجز �ملطلق عن مو�جهته.
 -  ي���رى النق���اد اأن اأه���م ترجمات���ك هو »دون كيخوت���ه« لرثبانت�س، ما اأهمية ه���ذا العمل، وكيف تلّقاه 

قراء العربية؟
ل �س���ّك �أن دون كيخوته من �لأعمال �ملهّم���ة وهو فاحتة �لرو�ية �لغربية. لكن �حلكم على �لرتجمة يعود 
�إىل �لنق���د �لع���ارف و�ملطلع ولي����س يل. ما �طلعت عليه م���ن �آر�ء بهذ� �لجتاه خمتلف من ق���ارئ �إىل �آخر، 
وم���ا و�سلن���ي كان �إيجابيًا. ومع ذلك قر�أت �آر�ًء لقر�ء لي�سو� نقادً� فيها تهّكم معتمدين بذلك على �لرتجمة 

�لإنكليزية ومقتنعني باأّنها هي �لتي ُتقا�س عليها �جلودة. 
 - ترجمت الكثري من املوؤلفات الإ�صبانية اإىل العربية، فهل ترجمت باملقابل موؤلفات عربية اإىل اللغة 

الإ�صبانية؟
ترجمُت خمتار�ت �سعرية كثرة وبع�س �لق�س�س من �لعربية �ىل �لإ�سبانية: ففي جمال �ل�سعر ترجمُت 
لأدوني�س وحممد �ملاغوط وحممد عالء عبد �ملوىل و�أ�سامة �أ�سرب و�سمر �سيكماين و�آخرين كثرين، و�أعتقد 

�أّنها لقت ��ستح�سانًا مّمن قروؤوها.
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��� كيف ترى امل�صهد الثقايف يف �صورية بعد ع�صر �صنوات من الأزمة التي طالت الب�صر واحلجر؟
�مل�سه���د يف �سوري���ة م�سهد ُيدم���ي �لقلب و�ل���روح، وليتها كانت )�أزم���ة( فالأزمات حُت���ل باحلو�ر ولي�س 

بال�سالح.
 - هل تعدُّ نف�صك حمظوظا لكونك عا�صرت احلركة الثقافية الن�صطة يف �صبعينيات القرن املا�صي يف 

�صورية و�صاركت فيها؟
كنت حمظوظا بذلك دون �أدنى �سك، وكنُت �أمتنى لو �أثمرت تلك �ملرحلة يف جمالت �حلياة كافًة، لكّنها 

كانت لالأ�سف مرحلة ق�سرة برتت بعدها ل�سبب �أو لآخر.
بع���د م�ص���ريتك الغنّية يف جمال الرتجمة والأدب، كي���ف تقّيم هذه التجربة؟ وما هو طموحك   - 

امل�صتقبلي يف هذا املجال؟
كان���ت جتربة غنية على �مل�ست���وى �ل�سخ�سي. وطموحي �أن تعود �سورية موّح���دة و�أن يعّم �لأمان يف هذ� 

�لبلد �ملنكوب. 
 - م���اذا تق���ول مل���ن يريدون دخ���ول عامل الرتجمة؟ وهل كل م���ن اأتقن لغة اأجنبية باإمكانه اأن ي�ص���بح 

مرتجماً؟ 
ل�أق���ول �سيئًا، لأّنني ل �أحب �إ�س���د�ء �لن�سائح. �لآن هناك مرتجمون �سوريون من �لإ�سبانية �إىل �لعربية 
وم���ن �لعربي���ة �إىل �لإ�سبانية ُيبدعون يف ترجماتهم، دون �أن يتلقو� ن�سائح من �أحد. �أذكر منهم على �سبيل 
�ملثال ل �حل�سر »جعفر �لعلوين« و«مها عطفه« و�آخرين غرهما �أعتقد �أّنهم �سيتجاوزوننا لأنهم جمتهدون 
ويعي�سون و�قعًا خمتلفًا من حيث �إمكانية �لتو��سل مع �مل�سادر من خالل توّفر �ل�سبكة �لعنكبوتية، �لتي رمّبا 

ل يوجد ما ل حتتويه ويحتاجه �ملرتجم.
طبع���ًا لي����س كّل من �أتقن لغ���ًة �أجنبية ميكن���ه �أن ُي�سبح مرتجم���ًا، �إذ ل بّد �أن ميتل���ك �أدو�تها: �لثقافة 

�لناجتة عن �ملتابعة و�لهتمام و�لهّم.
�� حدثنا عن م�صروعك احلايل يف جمايل الرتجمة والأدب، وكم ياأخذ من وقتك؟ 

م�سروع���ي �حل���ايل �أن �أمتاثل لل�سفاء م���ن �أمر��س ُتر�كمها �ل�سنون.  و�أن �أنه���ي رو�يًة بد�أتها منذ   - 
�سنو�ت، بالإ�سافة �إىل م�سروع نوٍع من �لكتابة جديد �أي�سًا بد�أته منذ �سنو�ت.

��� هل مت تكرميك يف اإ�ص���بانيا اأو يف وطنك �ص���ورية كونك �ص���اهمت يف اإغناء الثقافة والأدب والفكر يف 
كا البلدين؟

 مل �أ ُك���ّرم يف �ل�ساب���ق، ول �أ�سع���ى لأن �أُك���ّرم �لآَن، يف هذه �لظ���روف �لتي ميّر بها بلدن���ا و�أّمُتنا على كّل 
�مل�ستوي���ات و�لأ�سع���دة، يف مث���ل هذه �لظروف �أ�سعر �أّن من �لعيب علّي �أن �أقب���ل �أّي تكرمي ما مل يكن تكرمي 

�لأ�سدقاء.
��� لديك ر�صيد كبري من الكتب املرتجمة، اأيها تعتز برتجمته اأكرث من غريه؟

�إجماًل ل يوجد �أعمال ترجمتها ل �أحّبها. لكن من �أحّبها �إىل قلبي عمالن ل�� »ر�مون ِدل بالييه-�إنكالن«، 
و«دون كيخوته«،وهما : �ملخطوط �لقرمزي و�سجل �خلديعة. 
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- هل هناك كتاب متنيت ترجمته ومل تفعل ل�صبب اأو لآخر؟
كث���رة ه���ي �لأعمال �لت���ي كان ب���وّدي �أن �أترجمه���ا ومل �أمتكن. منها 
�لأعم���ال �لكامل���ة لر�م���ون ِدل باليي���ه �إن���كالن وِفديريكو غارثّي���ا لوركا. 
وكث���رة �لأعمال �لتي كان بوّدي �أن �أقر�أها ومل �أقر�أها، فاحلياة �سيقة ل 

تت�سع لكّل ما نرغب به.
 - اإىل اأي حد تقارب ترجماتك الن�ص���و�س الأ�ص���لية؟ ومباذا تتميز 

ترجماتك عن غريها؟ 
يف ترجمات���ي �أحاول �أن �أنقل �أ�سلوب �لكات���ب، لكن هذ� �ل�سوؤ�ل ل�ست 

خمّوًل بالإجابة عنه.
- هل يح�صل نوع من التوا�صل الروحي بينك وبني الكاتب الذي ترتجم له حدَّ التماهي معه فكريا 

ونف�صيا؟
ة يف �ل�سعر. حدث هذ� م���ع »لوركا« وحدث مع  نع���م حدث ه���ذ� �لتو��سل �لروحي ويحدث كث���رً�، خا�سّ
»بابل���و نرود� و�أنطونيو غ���ال ومانويل مت�سادو« و�آخرين، وهذ� ما عرّب عنه ب�س���كل �أده�سني �ل�ساعر حممد 

عالء عبد �ملوىل يف مقال له قر�أته يف �سفحته على �لفي�سبوك. 
 - هل �صعرت مرة خال عملية الرتجمة اأنك اأنت املوؤلف، واأن العمل اأ�صبح يخ�صك وحدك؟ 

 بل���ى �سعرت ب�سيء من �لتماهي ومتّني���ت �أن �أكون �ملوؤّلف، لكن لي�س �أن يخ�سني وحدي، فالإن�سان يعربِّ 
عن نف�سه ولالآخرين ولي�س لنف�سه فقط.
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Guan Moye  管谟业   مـو يــان
2 �شباط 1955

مو يان، مو ِين يف نظام »ويد – جايلز Wade-Giles» للكتابة باحلروف الالتينية 
للغة ال�صينية هو اال�صم امل�صتعار لغوان موي، الروائي ال�صيني وكاتب الق�صة الق�صرية 
امل�صهور ب�صرده اخليايل واالإن�صاين، الذي اأ�صبح ذائع ال�صيت يف الثمانينيات. ولد مو 
ي����ان يف قري����ة غيومي، مقاطع����ة �صاندونغ، ال�ص����ن عام 1955. ف����از بجائزة نوبل يف 

االأدب عام 2012.
   التحق غوان موي مبدر�صة ابتدائية يف م�صقط راأ�صه، لكّنه ترك الدرا�صة يف ال�صف 
اخلام�س خالل اال�صطرابات التي اأحدثتها الثورة الثقافية. �صارك يف االأعمال الزراعية 
ل�صن����وات قبل اأن يبداأ العم����ل يف م�صنع عام 1973. ان�صم اإىل جي�����س التحرير ال�صعبي 
عام 1976، وبداأ كتابة الق�ص�س عام 1981 حتت اال�صم امل�صتعار »مو يان»، الذي يعني 

»ال تتكلم».
   اأثن����اء درا�صته لالأدب يف اأكادميية الفنون جلي�����س التحرير ال�صعبي من عام 1984 
ته  حت����ى عام 1986، ن�صر ق�ص�صًا مثل »فجل اأحم����ر �صفاف» و »انفجارات». ُن�صرت ق�صّ
التاريخية الرومان�صية )الذرة الرفيعة احلمراء، 1986) الحقًا مع اأربع ق�ص�س اإ�صافية 
يف )عائل����ة ال����ذرة الرفيعة احلم����راء، 1987)، وقد اأك�صبته �صهرة وا�صع����ة، ال�صيما بعد 

حتويلها اإىل فيلم يحمل اال�صم نف�صه عام 1987.
   يف عمله الالحق، تبّنى اأ�صاليب متنوعة – من االأ�صطورة اإىل الواقعية، ومن ال�صخرية 
اإىل ق�ص����ة احلب - اإمنا حكاياته كان����ت دائمًا تتميز بالروح االإن�صانية املتحم�صة. ُن�صرت 
روايته »حكايات الثوم» عام 1989، وُن�صرت اأي�صًا جمموعة »اأعمال مو يان املجّمعة» عام 
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1995. م����ن بن الق�ص�����س الواردة يف الكتاب االأخري، كان موي����ان نف�صه اأكرث ر�صا عن 

)جمهورية النبيذ، 1992).
اأما رواية )ثديان كبريان  وردفان عري�صان، 1995) فقد اأثارت جداًل ب�صبب حمتواها 

اجلن�صي واإخفاقها يف ت�صوير ال�صراع الطبقي وفقًا خلط احلزب ال�صيوعي ال�صيني.
 اأج����ر جي�����س التحرير ال�صعبي مو عل����ى كتابة نقد ذاتي للكت����اب و�صحبه من الن�صر، 

)ومع ذلك، ظّل العديد من الن�صخ املقر�صنة متاحة).
     ترك مويان من�صبه يف جي�س التحرير ال�صعبي عام 1997، وعمل حمّررًا يف اإحدى 
ال�صح����ف، لكّنه ا�صتمر يف كتابة الروايات، حيث كان����ت قريته الريفية مكانًا لق�ص�صه. 
اع����رف باأّن����ه تاأّث����ر كثريًا بعدد كب����ري من الكّتاب مث����ل ويليام فوك����ر، وجيم�س جوي�س، 
وغابريي����ل غار�صيا ماركي����ز، وميناكام����ي ت�صوتومو، ومي�صيم����ا يوكيو، وِكنزاب����ورو اأوي. 
ت�صم����ل اأعماله الالحق����ة جمموعة من ثماين ق�ص�س )�صي ف����و، �صتفعل اأي �صيء مقابل 
�صحكة،2000)، ورواياته) موت خ�ص����ب ال�صندل، 2001)، )احلياة واملوت اأ�صنياين، 

2006)، و)ال�صفدع، 2009).
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خطاب مويان عند تلقيه
جائزة نوبل يف �ستوكهومل

»ق�سة حياتي«

ترجمة: ح�سام الدين خ�سور •

 )Ping’an( ُولدت يف �لثاين من �سباط/ فرب�ير عام 1955 لأ�سرة فالحية يف فرقة �إنتاج قرية بينغان
 ،)Shandong( يف مقاطعة �ساندونغ ،)Gaomi( يف �سمال �سرق بلدة غاومي ،)Heya( يف كومونة ِهَيا

يف جمهورية �ل�سني �ل�سعبية. �لأ�سغر بني �أربعة �أطفال. لدّي �سقيقان و�أخت �أكرب مني. 
نظ���رً� لأن و�ل���دي و�سقيقه مل يكونا قد ق�ّسما ممتلكات �لأ�سرة بعد، كانت �أ�سرتنا هي �لأكرب يف �لقرية. 
يف ه���ذه �لأي���ام، يتدفق �لّنا����س �إىل روؤية »مكان �إقامة مو ي���ان �ل�سابق«، �لذي مل يتغر كث���رً� منذ ولدتي؛ 
عل���ى �لرغم من فقد�ن �ملبنيني �جلانبي���ني، �لأول يف �ل�سرق و�لآخر يف �لغرب و�سجرتني – �سجرة م�سم�س 

و�سجرة كمرثى - يف �لفناء، �لذي كثرً� ما يظهر يف رو�ياتي.
   رمب����ا ينبغ����ي �أن �أكتب عن �سيء �آخر غر �جل����وع يف هذ� �لإيجاز عن حياتي؛ لكن عندما �أفّكر يف 
طفولتي، ل �أ�ستطيع جتّنب م�ساهد �جلوع؛ �إنها حمفورة يف ذ�كرتي. قد ل يكون �لأمل �جل�سدي �لناجم 
ع����ن �جلوع وح����ده ل يطاق، فغياب �حلب كان �أكرث �سعوبة يف طفولت����ي. مل �أكن حمبوبًا يف �لقرية، يف 
�حلقيق����ة كنت مكروهًا. كتبت عن هذ� �ل�سب����ي يف ق�ستي »�لثور«. على �لرغم من �أنه لي�س �أنا، �إل �أن 
ل حقيق����ة �أن �لنا�س يف قريتي  �مل�ساع����ر �لت����ي خربته����ا يف طفولتي �أعدُت خلقها في����ه. ميكنني �أن �أحتمَّ
كره����وين؛ م����ا كان �سعبًا علّي �أن �أحتّمله ه����و حقيقة �أنَّ حتى �أ�سرتي مل حتّبن����ي �أي�سًا. عندما �أفكر يف 
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ما�سّي، �أجد �أنه لي�س لدّي �أيُّ �سبب لل�سكوى، لأنني �أنا �لذي جلبت هذه �مل�ساعر على نف�سي. فقد كنت 
ك�سوًل، ونهمًا، وكثر �لكالم. يف �حلقيقة، مل �أمتلك �أ�سياء كثرة ت�ستحق �ملحبة، وغالبًا ما جعل ذلك 
�أم����ي تتاأوه. حل�سن �حل����ظ، �متلكت بع�س �ملو�هب �لطبيعية. يف �ملدر�س����ة، على �لرغم من �ل�سعوبات 
�لت����ي و�جهتها، كانت درجاتي، ل�سّيم����ا يف �لكتابة، ��ستثنائية. قر�أ �أح����د �ملعلمني يف مدر�سة متو�سطة 
زر�عي����ة جماورة، ذ�ت مرة، �إحدى مقالتي يف �ل�س����ف �لثالث لطالبه، حادثة جعلت و�لدّي فخورين. 
لكن عندئٍذ جاءت �لثورة �لثقافية، وت�سببت موهبتي �ل�سئيلة ب�سائقة كبرة لهما. �سيء ما كتبته على 

حائط �ملدر�سة �سّبب لهما م�سكالت.
ترك����ت �ملدر�س����ة �لبتد�ئية يف �سيف ع����ام 1967، قبل تخرجي. ومبا �أنني كن����ت �سغرً� جدً� على 
�لعم����ل �ل�س����اق، �أخذت �أخرج كل يوم لرعاية �ملا�سية وقطع �لع�سب لفرق����ة �لإنتاج. كان م�سهد زمالئي 
�ل�سابقني وهم يلعبون يف فناء �ملدر�سة عندما �أقود حيو�ناتي ماّرً� بالبو�بة يوؤملني د�ئمًا. لقد خلق لدّي 
�سع����ورً� باأنني مطرود من �ملجموع����ة، وحزنًا من �أن �أغدو �لآخر، وغر�س ذلك �خلوف يف نف�سي من �أن 
�أغ����دو منب����وذً�. هذ� �خل����وف، �لذي �سكل ف�ساًل موؤملًا م����ن حقبة �ّت�سمت بحم����الت �سيا�سية ل تنتهي، 
ت�سّب����ب يف قيام عدد كبر من �ملثقفني ببيع �أ�سدقائهم ون�سر �أكاذيب غر معقولة و�إلقاء �لقمامة على 
روؤو�سه����م ب����كل ما للكلمة من معنى. يوجد هذ� �لرهاب حيثما يوج����د نا�س، لكنه قوي ل�سّيما يف �لدول 
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ن�س����رة �لنزعة �جلماعية. لقد و�سفت هذه �لظاهرة يف كثر م����ن رو�ياتي و�بتدعت �سخ�سيات حية 
تقف مبفردها يف حتدي �ملجتمع. �ملز�رع لن ليان، �ملز�رع يف فيلم »�حلياة و�ملوت ي�سّببان يل �ل�سنى« 
)Life and Death Are Wearing Me Out( �ل����ذي �خت����ار عدم �لن�سمام �إىل �لفرقة، على 
غر�ر فالح يف قرية جماورة دفع عربته ذ�ت �لعجالت �خل�سبية مارً� ببو�بة �ملدر�سة وترك �نطباعًا ل 

مُيحى يف نف�سي.
   عندما �أفّكر يف م�سرتي يف �لكتابة، رمبا كان ترك �ملدر�سة �ل�سيء �لأف�سل �لذي حدث يل. بعد 
�أن ط����ردت من �ملجموعة، حتولت �إىل طفل �عتاد �أن يكون وحي����دً�. ق�سيت �أيامي مع �ملا�سية و�لأغنام 
ت هذه �لتجربة يف د�خلي تقدي�سًا للعامل �لطبيعي  و�لتج����ّول يف �ملر�عي، توّحدت مع �لطبيعة. لقد غ����ذَّ

ال �أ�سا�سًا لعاملي �لق�س�سي. ووّلدت لدّي فهمًا لعامل �حليو�ن، وهذ�ن بدورهما �سكَّ
   خ����الل �أيام����ي يف �لرعي، حلمت بالنمو �سريعًا، ببنية ج�سدّية مثل رجال �لقرية �لأقوياء، �سخ�س 
ميكنه رفع �أ�سياء ثقيلة جدً� مقارنة بالآخرين، ي�ستطيع �أن ينجز �أعماًل تفوق قدر�تهم، ويفهم تقنيات 
�لعم����ل �لأكرث تعقيدً�، ويك�سب بهذ� �حرت�م زمالئ����ه �لقرويني. طبعًا، كانت ممار�سة فنون �لدفاع عن 
�لنف�����س وم�ساع����دة �ل�سعيف على ر�أ�س قائمة �أحالم����ي. لقد �سكنني منزل قروي عج����وز، ��سمه و�نغ، 
�أ�ست����اذ فن����ون قتالية، وحكو�تي ر�ئع، وممار�س تقنيات تدليك عالجية. مع خم�س بنات ول �سبي، ز�ره 
بانتظ����ام �سبان �لقرية، �أمل كل منهم ب����اأن ي�سبح �سهره، بينما �أر�د �لآخرون در��سة فنون �لدفاع عن 
�لّنف�����س وح�سب. �أردت �أنا �أي�سًا در��س����ة فنون �لدفاع عن �لّنف�س، لكنني �أحببت �أي�سًا �أن �أ�سمعه يروي 
�لق�س�س. على �لرغم من �أنني �فتقرت �إىل �للياقة �لبدنية و�لقدرة على �لتحمل لأغدو بارعًا يف فنون 

�لدفاع عن �لّنف�س، �إل �أنني �سمعت بع�س �لق�س�س �لر�ئعة، �لتي �سار كثر منها مادة لكتابتي.
�سعر �أبي بالّذنب لأن مكانته �لطبقية قّل�ست حقي يف �لتعليم. لقد �أُجربت على ترك �ملدر�سة، لي�س 
لأنني كنت طالبًا موؤذيًا، بل لأن �لأ�سخا�س �لأقوياء يف قريتي كانو� يخ�سون �أن �أكت�سب معرفة ت�سعني 
فوقه����م. كت����ب �أبي �إىل �أخي �لأكرب، �ل����ذي در�س يف مدر�سة م�سنع يف هون����ان، وطلب منه �أن ي�سجلني 
حتى �أمتكن من مو��سلة در��ستي. كتب �أخي ب�سرعة قائاًل �إن ذلك غر عملي �لبّتَة. ل �سكَّ �أن ت�سّورً� 
رومان�سي����ًا �سك����ن ر�أ�س �أب����ي. مع �أنه مل يتحدث قط عن ترك����ي للمدر�سة، �إل �أن����ه كان قلقًا يف �أعماقه. 
يف �أح����د �لأي����ام، بعد قوله �إنه يري����دين �أن �أ�سر ع�سوً� مفيدً� يف �ملجتمع، �أخ����رج بع�س �لكتب �لطبية 
�لتقليدي����ة لأخي وطل����ب مني �أن �أقر�أها حتى �أفهمه����ا متامًا. �أخربين �أي�س����ًا �أن �أدر�س �لطب �ل�سيني 
حتت �إ�سر�ف �سقيق جدي خالل �أوقات فر�غي. قال �إنه رمبا ل توجد مهنة �أف�سل من مهنة �لطبيب يف 
�لب����الد جميعها. ي�ساب �جلمي����ع باملر�س يف وقت ما، وبغ�س �لنظر عمن يدير �لبالد، �سيجد �لطبيب 

عماًل د�ئمًا.
حفظ����ت ب�سرعة تل����ك �لكتب �لقليلة، و�غتنم����ت كل �لفر�س مل�ساهدة عمي �لعظي����م يعالج �ملر�سى 
بالط����ب �ل�سيني �لتقلي����دي. ولد لأ�سرة من مالك����ي �لأر��سي، فّر �بنه �لوحي����د �إىل تايو�ن مع �جلي�س 



العـدد 26 �شتاء 2022 66

�لوطني عام 1947. بهذ� �لنوع من �خللفية �لأ�سرية �ل�سيئة، كان يجب على دكتاتورية �لربوليتاريا، �أن 
تر�سل����ه �إىل عمل �لأ�سغال �ل�ساقة. لكنه، مرتديًا �حلرير ومطلقًا حليته، ��ستمر يف �أخذ نب�س مر�ساه، 

ومعاجلة �أمر��سهم. يثبت هذ� �لديالكتيك �أن �لفنون �لطبية ميكنها �أن تتخّطى �حلدود �لطبقية.
مل ي�سجعن����ي هذ� �لع����مُّ �لعظيم على �لذهاب �إىل �لّطب. �ساألني: ما ه����و �خلر �لذي �سيفعله لك؟ 
�أن����ت حتت����اج �إىل �خلروج �إىل �لعامل و�إجن����از �أ�سياء كبرة. رف�س �أن يعلمن����ي مهار�ته �لطبية، وحّثني 
عل����ى قر�ءة �لأعمال �لكال�سيكية �ل�سينية. قال، �إذ� مل تفعل ذلك، ف�سيظل �لطب �ل�سيني لغزً� د�ئمًا 
ل����ك. وبالتايل بينما مل �أتعلم فنون �لّطب من عمي �لعظي����م، �سمعت منه بع�س �لق�س�س �لر�ئعة �لتي 
ُتف�ِسد �لتاريخ وتخرتق �لو�قع، وتربط بني �جلنة و�جلحيم و�لب�سرية، وتتعامل مع �حليو�نات و�لطبيعة 
و�لب�س����ر عل����ى قدم �مل�س����او�ة. و�لأهم �أنه روى ق�س�س����ه �لر�ئعة ب�سمر �ملتكل����م، دون �أن يرتك جماًل 
لل�س����ك يف �أ�سالتها، كم����ا لو �أنه ر�أى و�سمع وعا�س كل كلمة فيها، وهذ� م����ا جعلها قابلة للت�سديق. بعد 
�سن����و�ت، عندما قر�أت رو�يات كافكا وغار�سيا ماركيز، فهمت �أ�سر�رها. �حلقيقة �لتي يجب �أن ُتقال، 
مل �أهت����م بدر��س����ة �لطب. �ل�سيء �لأهم �لذي �أردته هو �أن �أخ����رج �إىل �لعامل و�أجنز �أ�سياء كبرة. لكنَّ 
�ملجتم����ع وق����ع يف خ�سم �ل�س����ر�ع �لطبقي، حيث ح����ّدد �خلطوط �لطبقي����ة معيارً� وحي����دً�. �ملهن �لتي 
�سمح����ت ل�س����اب قروي �أن يغادر �ملن����زل - جندي، طالب، عامل – وهذ� م����ا ل ميكن �أن يقع يف يد �بن 
�أب م����ن �لفالح����ني �ملتو�سط����ني. ل �سيء �سوى �لأوهام، وم����ع ذلك طاردتها ب����كل جو�رحي. ذ�ت مرة، 
بينما كنت �أحلم باأن �أ�سبح طالبًا يف كلية �لعمال و�لفالحني و�جلنود، كتبت �إىل وزير �لتعليم، وتلقيت 
بالفع����ل رّدً� على ر�سالتي. على �لرغم من كتابتها بلغة دو�وينية )officialese(، فقد �سجعتني كثرً� 
�إىل درج����ة ت�سّورت فيها �أن �أبو�ب �لكلية �ستفت����ح يل ذ�ت يوم. حتى �إنني تباهيت بذلك �أمام �لفتيات 
�للو�ت����ي يعمل����ن يف مطحنة �لقرية؛ �للو�تي �عتق����دَن �أنني خمبول، ون�سرَن �لق�س����ة، ويف وقت ق�سر، 
�نت�سر �إح�سا�سي غر �لو�قعي بالقيمة بني �لقرويني �لأذكياء كدعابة. ويف كل مرة قابلتني �مر�أة عجوز 
عاملته����ا زوجة �بنها بطريق����ة �سيئة، �أتذكر �أنها نادتني با�سمي طفاًل وقال����ت: »�أنت ل�ست �أحمق، �أنت 

فتى جيد. �لأ�سخا�س �لذين ي�سخرون منك هم �حلمقى.«
عندما ر�أى �أبي �أنني ل�ست جيدً� يف �لطب، �سّجعني على �لّذهاب �إىل �ملو�سيقا، كل ذلك لأنه �ساهد 
عر�سًا مو�سيقيًا يف �جتماع يف مقرِّ �ملقاطعة؛ �أثَّر فيه �لهوكن )huqin( ذو �لوترين و�ملز�مر ب�سدة. 
ق����ال �إن �حلي����اة تتطلب مهارة ما، وعلى �لرغم من �أن �لعزف على �لهوكن �أو �ملزمار ل ُيَعّد مهنة، لكن 
�إذ� �أتقنت����ه جي����دً�، فاإنه يتفّوق على �لعمل يف قرية ريفية. ل ب����د �أنه ناق�س هذ� �لأمر مع �أخيه �لأ�سغر، 
لأنه بعد �أيام قليلة، ركب عمي در�جته من مقر �لبلدية �لرئي�س مع هوكنلي، وقّدم يل عر�س �أغنية من 
منوذج �أوبر� بكني. قال قبل �أن تختار �لهوكن، يجب �أن تتعلم كيف تقر�أ �لنوتة �ملو�سيقية. �إذ� مل تفعل 
ذل����ك، فلن تكون �أكرث م����ن موهبة حملية، مع فر�سة �سئيلة جل����ذب �لأذو�ق �لر�قية، مهما تكن جودة 
ل عمي،  م����ا تقدمه. �مل�سرح �لكبر خم�س�����س ملن ي�ستطيع قر�ءة �ملو�سيقى. يف ذل����ك �لوقت كنت �أُبجِّ
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ومل �أ�ستط����ع �أن �أتخّي����ل �أيَّ �سخ�س يعزف على �لهوكن مثل����ه. �كت�سفت لحقًا �أنه مل يقر�أ �ملو�سيقا، و�أن 
مهار�ت����ه كان����ت مثل مهار�ت �ملو�سيقيني �ملحليني، و�أنه �أمل يف �أن �أمتكن من �لرتقاء �إىل م�ستوى �لفن 

�لذي حلم به.
�أخ����ذت �لهوكن وبد�أت مبفردي، و�أنتجت �سجيجًا خمر�سًا مثل �سوت �أ�سطو�نة حجرية على حمور 
خ�سب����ي. قالت �أمي: »خ����ذ ��سرت�حة، يا بني«، يث����ر �سوتها �لقلق و�ل�سخرية بالق����در نف�سه. »لدينا ما 
يكف����ي من �لأرز لهذ� �ليوم.« بعد فرتة من �لوقت، بد�أت �أ�سع����ر �أن �إيقاعاتي �لد�خلية و�لأ�سو�ت �لتي 
�أنتجه����ا عل����ى �لهوكن تتز�من على نحو ح�سن. وهذ� يعني �أن �لأحلان �لتي كانت تدور يف ر�أ�سي وجدت 
تعبرً� لها يف �لنوتات �ملو�سيقية �لتي عزفتها. كان عقلي ويدي يف تنا�سق تام. كان هذ� هو �مل�سار �لذي 
�تخ����ذه مو�سيقيو �لقري����ة لتعّلم �لعزف على �لآلت �ملو�سيقية، لكن معظمه����م توّقف عند هذه �لنقطة. 
عمل����ت قّلة موهوبة مع معلِّم �أو جّربت مبفردها �لرتقاء �إىل �مل�ستوى �ملهني. بعد �سنو�ت كثرة، كتبت 

عن جتربتي مع �لهوكن ق�سة �سميتها: »�ملو�سيقا �ل�سعبية«.
   يف �خلام�س����ة ع�س����رة من عمري ُكلِّف����ت بت�سجيل نقاط �لعمل. يف تلك �لأي����ام، كان ُيطلب من كل 
عامل يف فرقة �إنتاج �أن يحتفظ ب� »�سجل �لعامل«. كانت وظيفتي �أن �أذهب �إىل غرفة خا�سة بعد تناول 
وجبة �لع�ساء و�أُدِخل نقاط عمل كل ع�سو من �أع�ساء �جلماعة يف �سجله �أو �سجلها. خدمت هذه �لكتب 
ك�سج����ل �سنوي وحيد لعمل ع�سو �لكومونة. يف نهاية �لعام، حتدد �لنقاط �ملرت�كمة لالأ�سرة �حل�س�س 
�لغذ�ئي����ة و�لبدلت. نظرً� لأن عّمي، قائد �لفرقة، كان �أُمّيًا، فقد �ختارين للت�سجيل بد�فع �خلوف من 

حماولة بع�سهم خد�عه باأرقام ز�ئفة.
   وبو�سفها �ملكان �لذي يتجّمع فيه �أع�ساء �لفرقة كّل ليلة، كانت غرفة �لت�سجيل �ملكان �لذي جرت 
في����ه خالف����ات متكّررة حول توزيع نقاط �لعمل. كانت �أي�سًا �مل����كان �لذي تتجّمع فيه �لأخبار و�أ�سبحت 
ناف����ذة ملر�قب����ة �ملجتمع. كان����ت م�سوؤوليات وظيفتي ه����ي �لتي �سّرعت ن�سجي، وخلق����ت هوة بيني وبني 
�لأطف����ال �لذين ما ز�لو� يت�ساجرون ويتقاتلون يف �ملدر�سة. كنت ما �أز�ل �أمنو ج�سديًا، لكن �لر�سا عن 
�لعمل مع �لكبار يف �سن مبكرة �ساعدين على �لتطور �إىل عامل منتج ن�سبيًا، على �لرغم من �أنني عادة 

ما خدعت نف�سي عندما كنت �أقوم مبحاكاة مهار�ت �لعمال �لأف�سل.
خ����الل ه����ذه �لفرتة، كّر�ست وق����ت فر�غي كّله لقر�ءة كت����ب �ملدر�سة �لثانوية، �لت����ي تركها �أخي يف 
�ملن����زل، و�لكت����ب �لأخرى �لت����ي ��ستعرتها من �لقرى �ملج����اورة. قّدم جار »مييني« �أعي����د �إىل �لعمل يف 
�حلقول - هو خريج جامعي يف �لأدب �ل�سيني - �أنو�ع �ملعرفة �لأدبية كلها يل، وُوِلد حلمي يف �لكتابة.

�أ�سبح���ت عام���اًل كاماًل يف �سباط/ فرب�ير 1973، عندما بلغ���ت �لثامنة ع�سرة من عمري، ما 
عن���ى �أنن���ي �أمتلك �ملهار�ت و�خلربة للم�سارك���ة يف جميع �أ�سكال �لعمل، و�أن قوت���ي كافية لأد�ء �أي 
مهم���ة؛ دب���رت لتجميع �لعدد �لأق�س���ى �ملمكن من نقاط �لعم���ل. لبناء قوتي �لبدني���ة، ذهبت �إىل 
�لبي���در، كل م�س���اء، بعد ت�سجيل نق���اط �لعمل، لأمترن مع ر�فعي �لأ�سطو�ن���ات �حلجرية �لتي يزن 
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كل منه���ا مئة ج���ني)1(؛ و�أمكنني �أن �أقوم مبئ���ة �سغطة يف �ملرة �لو�حدة. بع���د ذلك بوقت ق�سر، 
�أر�سل���ت �لقرية مئة رجل قوي �إىل مقاطع���ة ت�سانغي )Changyi(، على بعد �أكرث من مئتي يل))( 
)li(، حلفر نهر جياولي )Jiaolai(. كنت و�حدً� من هوؤلء. �سارك يف م�سروع �ملياه �ل�سخم هذ� 
مئ���ات �لآلف من �لعمال م���ن ثالث مقاطعات، عملو� من دون �أي مع���ّد�ت �سوى �أيديهم و�أكتافهم 
ل �إىل جمرى نهر و��سع، ويف ذلك  �لت���ي حملت �لأو�ساخ بعيدً�. ما كان يف �ل�سابق �أر�سًا م�ستوية ُحوِّ
�لوق���ت، فّك���رت يف �لإمرب�طور يانغ م���ن �ساللة �س���وي )Sui(، �لذي ل ُبدَّ �أن���ه ��ستخدم طريقة 
مماثلة حلفر �لقناة �لكربى، و�لفرق �لوحيد هو مكرب�ت �سوت على �أعمدة �أُقيمت يف موقع �لعمل 
لب���ّث �قتبا�سات من �أق���و�ل �لرئي�س ماو و�أغاين �لتمجيد له. كان���ت �أماكن �ملعي�سة بد�ئية - جمرد 
ثقوب يف �لأر�س - وكان �لطعام رديئًا، �إذ� كان كافيًا مللء بطوننا. يف تلك �لأيام كانت لدي �سهية 
خميف���ة. كان وعاء �لع�سيدة بحج���م حو�س �سغر تقريبًا. ومع ذلك، حت���ى يف ظل هذه �لظروف 
�ل�سعبة، علت �أنو�ع من �أحلان هارمونيكا يف �جلو كل ليلة، عزفها �ساب من قريتنا. يف تلك �لبيئة 

بد�أت �أفكر يف رو�ية، رو�ية عن حفر نهر.
عدت من نهر جياولي يف مو�سم �حل�ساد، وبينما كنت �أجتّول يف قريتي �سعرت �أنني غدوت رجاًل.
يف خري���ف ذل���ك �لع���ام، يف 0) �آب/ �أغ�سط�س على وجه �لدقة، من خ���الل �ت�سالت عّمي، 
 .)Gaomi( ح�سل���ت عل���ى وظيفة عامل متعاق���د يف م�سنع حل���ج �لقطن �خلام�س يف غوم���ي
ب�سفت���ي عام���اًل متعاقدً�، كنت م���ا �أز�ل �أُعدُّ مقيمًا يف قريتي، وجزء م���ن �أجوري �ل�سهرية كان 
ُير�َس���ل �إىل �لقرية. تلقيت يو�ن���ًا )Yuan( و�حدً� وخم�سة وثالثني فينًا )fen( يف �ليوم، ذهب 
�ست���ون باملئ���ة منها �إىل فرقة �لإنتاج، وُتِرك يل ما جمموعه �أقل من ع�سرين يو�نًا. لكن هذ� كان 
مبلغ���ًا ل باأ����س به يف تلك �لأيام، وجعل عمل �لعقد عماًل ر�ئع���ًا يتطلب تو�سية خارجية ومو�فقة 
كادر �لقرية؛ ولي�س عمل �أي �سخ�س موؤهل. حتدث �أحد �أعمامي، حما�سب �مل�سنع، �إىل �سكرتر 
�حل���زب يف �لقرية، �لذي و�فق على طلبي مب�س�س ب�سرط �أن تذهب �بنته �أي�سًا. كتبت عن هذ� 

يف ق�سة »�لقطن �لأبي�س«.
ج����اء مئ����ات �لعمال �ملتعاقدي����ن �إىل �مل�سنع من نحو مئ����ة قرية يف ع�سر�ت �لكومون����ات باملقاطعة، 
بالإ�سافة �إىل �ل�سكان �ملحليني �ملدينيني �لذين �نتظرو� تعيينات وظيفية، وبع�س �لطالب �ملر�سلني من 
كينغ����د�و )Qingdao(. ظهر �جلميع يف �أف�سل مالب�سه����م، ل�سّيما �ل�سابات، �للو�تي فتح مظهرهن 
�لأني����ق عين����ي �سخ�س مثلي، �س����اب قلما �بتعد م����ن قريته. كان معظ����م �لعمال قد �لتحق����و� باملدر�سة 
�لإعد�دية، وكان بينهم عدد قليل ميكنه �لعزف على �آلت مو�سيقية �أو يغني جيدً�. �أعطت مو�سيقاهم 

1) وحدة وزن صينية تساوي نصف كيلو غرام ــ المترجم.
)) وحدة طول صينية تساوي نصف كيلو متر ــ المترجم.
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ع بالأملا�����س ي�سد�أ«، ودخلت يف  �سع����ورً� باأنن����ي غادرت حدود �لقرية �ملوحل����ة حيث »حتى �ل�سيف �ملر�سّ
�سفوف �لطبقة �لعليا.

لك����ن هذ� �لنوع م����ن �لوهم مل يدم. يف �لو�قع، كان ثمة نوعان فقط م����ن �لنا�س يف �مل�سنع: �سكان 
�ملدينة و�لبلدة، �لذين تناولو� طعامًا عايل �جلودة، و�لقرويون، �لذين تناولو� �لطعام �لذي وزعته فرقة 
�لإنت����اج. عل����ى �لرغم من �أنهم كانو� مت�ساوين نظريًا، �إل �أنهم يف �لو�ق����ع كانو� �أي �سيء �إل مت�ساوين. 
كان جمي����ع �لعمال �ملتعاقدين يحلمون باأن ي�سبحو� يومًا م����ا عماًل نظاميني، ويف هذه �لعملية، �سكان 
م����دن يك�سبون ما يكفيهم لتن����اول طعام �أف�سل، وبينما كنا م�ستلقني عل����ى �أ�سّرتنا يف �لليل، نظرنا من 

�لنافذة �إىل �لنجوم وحلمنا �أحالمنا.
    كان �لعم����ل يف �مل�سن����ع مو�سميًا. و�سل حم�سول �لقطن �ل�سنوي من ع�سر�ت �لقرى يف منت�سف 
�ل�سه����ر �لقمري �لثام����ن. ونظرً� لعدم وج����ود م�ستودعات، ُترك �لقطن �خلام يف �لع����ر�ء يف �أكو�م بلغ 
�رتفاعه����ا �أمتارً� عدة، م�سهد ظاهر للعي����ان. بف�سل مكانة عمي، ُكلِّفت بوظيفة كاتب مو�زين، م�سوؤول 

عن وزن حم�سول �ملز�رعني، وظيفة تتطلب عّد�دً�، وقلياًل من �لتعليم.
ب����د�أ �لعمل �حلقيقي بعد �أن ��س����رتى �مل�سنع �لكمية �ملرغوبة من �لقطن، و�أر�ِسل �إىل ور�سة �حللج، 
ل فيه ب����ني �جلوز�ت و�لبذور. ج����رى ت�سغيل ما جمموعه ع�سري����ن �أ�سطو�نة وعددً�  �مل����كان �ل����ذي ُيف�سَ
مماث����اًل م����ن �ل�سابات، حيث كانت جبال �لقطن تنتظر رميها ب����ني زوج من �لأ�سطو�نات بوترة ثابتة. 
لقد كان عماًل مماًل وخطرً�. مل مير عام دون وقوع �إ�سابات. و�سعت �لن�ساء �أقنعة �مل�ست�سفى، وكانت 
رمو�سهن مغطاة بالزغب �لقطني �إىل درجة ل ميكنك روؤية �سكلهن. مل يكن �مل�سنع مزودً� مبر�ّسحات 
ه����و�ء، وعندم����ا يعاَلج �لقطن عايل �جل����ودة، كانت �لألي����اف �لقطنية �لدقيقة تطف����و يف جميع �أنحاء 
�مل�سن����ع. لك����ن �ألياف �لقطن ذ�ت �جل����ودة �ملنخف�سة فكانت تندمج بالغبار وتل����وث �لهو�ء، وُي�ستن�َسق 
 ،)DuQinlan( بع�سها على �لرغم من وجود �أقنعة �لوجه. �أ�سبحت �إحدى هوؤلء �لن�ساء، دو ِكنالن

زوجتي.
حدث ذلك ب�سرعة كبرة. قبل �أن ت�سنح يل فر�سة لال�ستقر�ر يف مرحلة �لبلوغ، خطبت لأتزوج. 
مل �أك����ن ق����د عملت يف �مل�سن����ع �أكرث قلياًل من �سهر عندما فاجاأين رجل ُيدع����ى يل - هو �أي�سًا عامل 
متعاق����د - بقول����ه �إنه �سيعرفن����ي ب�سخ�س ما، �بنة �أخت����ه، عاملة جيدة ل تخاف م����ن �ل�سعوبات يف 
مو�جه����ة �حلياة. دع����اين �إىل منزله لالحتفال بعيد مي����الده، وكانت دو كنالن هن����اك. �ساألتني: ما 
مكان����ة عائلت����ك �لطبقي����ة؟ قلت فالحني متو�سط����ني. �ساألتها �ل�س����وؤ�ل نف�سه. قال����ت فالحني فقر�ء. 
لحظ����ت �سمة م����ن �لتفوق يف ردها، غر�س يف نف�س����ي نوعًا من عقدة نق�س. �سرع����ان ما تبعت ذلك 
�لرتتيب����ات، وُخِطبن����ا �أن����ا وهي قب����ل �أن �أ�ساألها عن عمرها. ب����د� كل �سيء غر و�قع����ي لزمن طويل. 
�جتم����اع و�ح����د، وتعليقان من و�إىل، وت�سابك قدر �سخ�سني، متام����ًا مثل ذلك! ح�سن، هذ� ما حدث. 
ع�س����ت منذ عام 1973 وحتى �لآن مع �بنة فالح فق����ر. ربينا �بنتنا، وو�جهنا �سعوبات كثرة خالل 
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�أربع����ني عام����ًا، لكن يف �لنهاية ظهرنا معًا، هي و�أنا، على من�س����ة نوبل، ويف معنى ما، يجب �أن يكون 
هذ� مبنزلة �سهادة على عاطفتنا �ملتبادلة. 

كان هديف �أن �أ�سنع حياة يف �لعامل. �سهلت تلك �ل�سنو�ت �لثالث يف �مل�سنع مغادرتي �لنهائية من 
�ملنزل: �أثناء وجودي هناك، بالإ�سافة �إىل �إقامة �سالت مع �ملوهوبني ورفع م�ستو�ي �لثقايف، من حيث 
هديف بعيد �ملدى، �أر�ست جتربتي �لأ�سا�س للكتابة يف �ل�سنو�ت �لتي �ستاأتي. و�سعت عيني على �جلي�س 
كمخ����رج. على �لرغم من �أن �حتمالت قبول �بن فالح متو�س����ط يف �جلي�س كانت �سئيلة للغاية، وعلى 
�لرغم من �أنني ��ستجبت مرتني لدعوة �لتجنيد و�جتزت �لختبار�ت �لبدنية، �إل �أنني مل �أُقَبل، لكنني 
رف�ست �ل�ست�سالم. �إذ� كنت �ساأحقق حلمي، فالبد �أن �أكون يف �جلي�س، لأنه �ملكان �لوحيد �لذي ميكن 
ل�س����اب مثلي �أن يحّق����ق فيه �إمكاناته يف �ملجتمع يف ذلك �لوقت. يف �ست����اء عام 1976، �نتهزت فر�سة 
للعم����ال �ملتعاقدين للتقدم مبا�سرة �إىل �لكومونة �لتي يعملون فيها، متجاوزين م�ستوى �لقرية، وبدعم 

من بع�س كو�در �لقو�ت �مل�سلحة، تلقيت �أخرً� تبليغ جتنيدي.
كان����ت مهمت����ي �لأوىل �أن �أقوم بو�جب �حلر��سة يف موقع ع�سكري �سغ����ر. كانت ثكناتنا قريبة من 
حظ����رة لرتبية �ملا�سية، ومن موقعي ��ستطع����ت �أن �أرى �أبقارً� وخيوًل مربوطة �إىل �أوتاد، وكانت حقول 
�لقم����ح يف �لربي����ع و�لذرة يف �خلريف م�ساهد يومية. �سعرت �أن كل ما مييزين عن �ل�سكان �ملحليني هو 
هند�م����ي �لع�سك����ري. كان �لتناق�س بني حيات����ي �لع�سكرية �ملثالية و�ل�سيء �حلقيق����ي كبرً� �إىل درجة 
توقعت فيها �أنني �ساأخرج من �جلي�س و�أعود �إىل �لقرية يف غ�سون عامني. كان �أ�سو�أ ما ميكن �لتفكر 

فيه هو �أنني قد ل �أ�ستعيد وظيفتي يف م�سنع معاجلة �لقطن، حتى كعامل متعاقد.
ت���ويف ماو ت�سي تونغ يف �أيل���ول/ �سبتمرب من ذلك �لعام، ودخلت �ل�س���ني حقبة تاريخية جديدة. مل 
مي����سِ وق���ت طويل حتى ��ستاأنف���ت جملة »اأدب ال�ش���عب« و�ملجالت �لأخرى �ل�س���دور. وُرِفع �حلظر عن 
»الأع�ش���اب ال�ش���امة« وظهر »اأدب الندبات« �إىل حيز �لوجود. �سيطر جنون �لأدب على �لأمة، وُولد حلمي 
�لأدب���ي م���ن جديد. ��سرتكت يف جمالت �أدبية عديدة و��ستعرت ع�س���ر�ت �لرو�يات �ملرموقة من مكتبة 
�ملقاطعة، حيث كانت �سديقة �أحد رفاقي تعمل. بد�أت يف �إن�ساء خطوط ق�سة يف ر�أ�سي عندما كنت يف 
�خلدمة ولذت ب�سقيف���ة �لأدو�ت لبدء �لكتابة خالل �إجازتي. حماولتي �لأوىل، م�سرحية، �أخذت عنو�ن 
»الطالق«. كتبتها على غر�ر �لأعمال �لدر�مية �ل�سعبية يف ذلك �لزمن. �أتبعت ذلك بعمل �سغر بعنو�ن 
ن  »ق�ش���ة مام���ا«. �أر�سلتهم���ا �إىل جمالت عدة، ورف�ستهما. �أذكر ذ�ت م���رة �أن �أحد حمرري �ملجلة �سمَّ

ر�سالة �سخ�سية مع ق�سيمة �لرف�س. ومع �أنه �أبلغني �أنهم لن ين�سرو� عملي، لكنني �سررت بذلك.
ع����دت �إىل �لبي����ت يف متوز/ يوليو 1979 للزو�ج من دو كنالن، لكن قب����ل �أن تنتهي �إجازة زو�جي، 
 )Hebei( تلقي����ت برقية للع����ودة �إىل وحدتي، وهو ما فعلته دون تاأخر، وعلمت �أنن����ي ُعيِّنت يف هيبي
�لتابعة ِل�مدينة بوِدنغ )Baoding(. �سعر رفاقي �أنه يجري �إعد�دي للرتقية �إىل رتب �ل�سباط، وكنت 

متحم�سًا لالأخبار.
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كان����ت وحدت����ي �جلدي����دة يف و�د عميق يف �جلبال، ه����ي منطقة قاعدة خالل �حل����رب مع �ليابان، 
ورحل����ة مئتي يل على �لطرق �جلبلية �لوعرة �إىل بودنغ. كانت مهمتي �لأوىل قائد ف�سيلة، م�سوؤول عن 
تدريب �ستة ع�سر من خريجي �لثانوية �لعامة. كان عليهم �أن يتعلمو� �ملهار�ت �لع�سكرية �لأ�سا�سية من 
تدريبات �لت�سكيل �إىل �لرماية و��ستخد�م �لقنابل �ليدوية. كانت مهار�تي �لع�سكرية �سعيفة للغاية �إىل 
درج����ة �أن �أّي����ًا من �ملتدربني مل ينجح يف ح�سدهم كجنود. بع����د �لنتهاء من تدريب �ملجندين، بقيت يف 
�لوح����دة ككاتب خا�س و�أمني مكتبة. كان����ت هذه �ملهمة عالمة �أكيدة عل����ى �أن روؤ�سائي كانو� يهيئونني 
لرتب �ل�سباط. لكن بعد فرتة وجيزة من �إعادة تكليفي، �أ�سدرت �لإد�رة �ل�سيا�سية �لعامة �أمرً� بوقف 
�لرتقية �ملبا�سرة للمجّندين �إىل رتبة �سابط؛ ل ميكن �ملو�فقة على مثل هذه �لرتقيات �إل بعد �أن يكون 
�ملر�ّسح قد �أكمل تدريب �لأكادميية �لع�سكرية. وقد عرقل هذ� ترقيتي. لكن بندً� يف �لوثيقة ن�ّس على 
م����ا يلي: »ميكن ترقية �جلن����ود �ل�ستثنائيني �إىل مرتبة �لكادر، �إذ� و�فق ق�سم �لكادر يف قيادة �ملنطقة 

�لع�سكرية �أو �لأعلى«. وقد كان خيط �أمل يف خ�سم ياأ�سي.
منحتن����ي وظيفتي ككاتب خا�س و�أمني مكتبة ف�سحة خا�سة للق����ر�ءة، وكنت مثل �سمكة يف �ملاء مع 
�سًا م�سوؤوًل عن تدري�س �لفل�سفة  �آلف �ملجلد�ت يف �ملكتبة. قبل م�سي وقت طويل، عّينني روؤ�سائي مدرِّ
و�لقت�س����اد �ل�سيا�سي ل�سّفني من �لطالب. كان �ملو�سوعان غريبني متامًا بالن�سبة �إيّل، لكن �ملن�سب 
خل����ق �ل�سرط لرتقيتي �ملحتملة، فع����ّززت نف�سي وقبلت �ملهمة، م�ستفيدً� من �لعطلة �ل�سيفية يف قر�ءة 
�أك����رب عدد ممكن م����ن كتب �ملكتبة يف �لفل�سف����ة و�لقت�س����اد �ل�سيا�سي ��ستعد�دً� لقاع����ة �لدر�س. كان 
ذل����ك �أي�سًا �لوقت �لذي بد�أت فيه �لكتابة ثانية. يف �أيل����ول/ �سبتمرب 1981، ُن�سرت ق�ستي �لق�سرة 
»ليلة ربيعية ممطرة« يف جملة بودنغ �لأدبية لوت�س بوند )Lotus Pond( كاختيار �أول يف عددها 
�خلام�س. ولدت �بنتي �ساو�ساو )Xiaoxiao( يف �لقرية يف 3 ت�سرين �لثاين/ نوفمرب. كانت �لطبيبة 
�لتي �أ�سرفت على ولدتها �بنة عمي �لأكرب، منوذج �لعمة يف رو�يتي »ال�شفادع«. نقلت زوجتي يف عربة 
�إىل �ملرك����ز �ل�سح����ي، �لذي كانت مر�فقه بد�ئية يف �أح�سن �لأحو�ل؛ كان �ليوم باردً�، و�نتظرت خارج 
 The( »غرفة �لولدة �أ�سغي �إىل حديث عمتي و�سحكها �حلاد. كتبت كل هذ� يف رو�ية »ق�شائد الثوم

.)Garlic Ballads
ع����ّزز ن�سر ق�سة »ليلة ربيعية ممط����رة« ثقتي بنف�سي و�أطلق �سغفي للكتابة. كان دعم جملة لوت�س 
����ن يل  بون����د نعمة، فق����د ن�سر حمرروها خم�سًا من ق�س�سي عل����ى �لتو�يل، حتى �إنَّ �لكاتب �ل�سهر �شَ

)Sun Li( كتب مقاًل نقديًا �متدح فيه ق�سة »املو�شيقا ال�شعبية«.
�س نظام����ي، وهو ما كان مبنزل����ة تعديل للقو�عد. مل  يف مت����وز/ يوليو )198، ج����رت ترقيتي كمدرِّ

مي�ِس وقت طويل بعد ذلك حتى ُنِقلت �إىل بكني.
يف �أيل����ول/ �سبتم����رب 1984، ح�سلت على درجات عالية يف �لمتح����ان يف ق�سم �لأدب يف �أكادميية 

.)PLA( لفنون�
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كان �لقب����ول يف �لأكادميي����ة نقطة حت����ول رئي�سة يف م�سرتي �لأدبية. هناك قم����ت بدر��سة منهجية 
لتاريخ �لأدب �ل�سيني و�لأجنبي وقر�أت رو�يات �أجنبية مرتجمة كثرة: �ألهمتني �أعمال فوكرن وغار�سيا 
 Northeast( ماركي����ز و�آخري����ن �إىل �لرتكيز على �ملحلي����ة. �أ�سبحت بلدة غومي �ل�سمالي����ة �ل�سرقية

Gaomi( مملكتي �لأدبية؛ وغدت ذكريات �لطفولة و�لأ�سخا�س يف م�سقط ر�أ�سي مادة خيايل.
يف �آذ�ر/ مار�����س 1985، �أث����ار ن�سر رو�يت����ي �لق�سرة »اجلزرة ال�ش����فافة« ردود فعل قوية. ر�ّسخت 

مكانتي ككاتب وكانت م�سوؤولة جزئيًا عن تغير وجه �لأدب �ل�سيني �ملعا�سر.
يف �لع����ام �لت����ايل، ن�س����رُت �سل�سلة من �لرو�ي����ات �ل�سغ����رة - »النهر اجل����اف« و »الكل����ب الأبي�س 
والأرجوح����ة«     و »النفج����ار« و »الَدْخ����ن الأحم����ر« - م����ا �أطل����ق عليه �لنقاد »ق�س����ف �ل�سجاد« �لأدبي 
)carpet bombing(. �أز�ل عمل����ي مفهوم����ًا �أدبيًا متحجرً� ظلَّ يقّيد �لكت����اب �ل�سينيني لعقود. مل 
ُتن�َس����ر �أعمال كثرة �إل بعد �أن تثر عو��سف ج����دل نارية. لي�س من قبيل �ملبالغة �أن �أقول �إنني جازفت 
دم كث����رون و�سع����رو� بالإهانة عندما علم����و� �أن ق�س����م �لأدب يف �لأكادميية  كث����رً� مب����ا كتبته، وقد �سُ
�لع�سكري����ة قد �أنتج كاتبًا مثلي. خالل �للحظات �لأكرث �سعوبة، قام معلمي �ملوقر، ورئي�س ق�سم �لأدب 
يف �لأكادميي����ة و�لكاتب �ملرموق بطريقته، �ل�سيد �س����و هو�يجونغ )XuHuaizhong(، بحمايتي من 

�لهجمات.
غالبًا ما ينده�س �لأجانب عندما يعلمون �أن لدى �جلي�س �ل�سيني مكونًا �أدبيًا، لكن هذ� كان مكونًا 
فري����دً� من مكون����ات �لتاريخ �ل�سيني �حلدي����ث. كان �لكتاب �لع�سكريون �أ�سا�سي����ني يف تطوير وحتويل 

�لأدب �ل�سيني �جلديد. بتجارب جريئة وحتدي �مل�سقات، خدمنا كطليعة.
ن����ت بعد تخرجي يف �أكادميية �لفن����ون كاتبًا يف �لق�سم �لثقايف يف وح����دة ع�سكرية. هناك كتبت  ُعيِّ
�سل�سلة من �لرو�يات يف بيئة �سمال �سرق بلدة غومي. �أي �سخ�س يقر�أ »ق�شائد الثوم«، و«ثالث ع�شرة 
خط����وة« �لي����وم �سوف يذهل بقوة �لنقد و�ل�سجاع����ة يف دفاعي عن �لفقر�ء و�ملحرومني. يف خريف عام 
1988، ُقِبلت يف ندوة للخريجني حول �لكتابة �لإبد�عية قدمتها ب�سكل م�سرتك جامعة بكني �لنظامية 
و�أكادميية لو �سون �لأدبية. �أثناء ح�سور �لف�سول، كتبت، بني �أعمال �أخرى، جمهورية النبيذ. تتغلغل 
هذه �لأعمال كلها يف جذور �لف�ساد بعمق من منظور �إن�ساين، وبالن�سبة �إىل طريقة تفكري، هي �أكرث 

�أهمية كاأدب من »رو�يات �مل�سوؤولني« و »مكافحة �لف�ساد« �لتي �كت�سبت �سعبية فيما بعد.
عندما عدت �إىل �لوطن عام 1995، كتبت �لرو�ية �ملثرة للجدل »ثديان كبريان وردفان عري�شان« 
)Big Breasts and Wide Hips(، وق����د تعر�ست لنتقاد�ت �سديدة. بني �ل�سمات �لأكرث �سيوعًا 
يف �لف����ن �لق�س�سي �ل�سيني �ملعا�سر هو ��ستيالء �ل�سيا�س����ة على �لفن، حيث حتل �ل�سردّيات �لقائمة 
عل����ى �لطبقة حمل تلك �لقائمة على �لإن�سانية. كانت رو�ية  ثديان كبريان وردفان عري�ش����ان مبنزلة 
تدم����ر كامل له����ذ� �ملفهوم �لأدبي �ل�سي����ق، وقد �سدم ن�سره����ا �لأو�ساط �لأدبي����ة و�لفكرية �إىل درجة 

يجدها �لقر�ء �حلاليون غر قابلة للت�سور.
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ترك����ت �جلي�����س يف ت�سري����ن �لأول/ �أكتوب����ر 1997 وعمل����ت يف �سحيف����ة بَركيوريتوري����ت د�يل����ي 
)Procuratorate Daily(. خ����الل �ل�سنو�ت �لع�سر �لتي �أم�سيتها يف �لن�سر، كتبت ثالث رو�يات، 

هي: »موت خ�شب ال�شندل« و»اأ�شري احلرب«! و »احلياة واملوت اأ�شنياين«.
   �سّكلت رو�ية »موت خ�شب ال�شندل« تغيرً� يف م�سار حياتي �ملهنية يف �لكتابة على مدى ع�سرين 
عام����ًا. يف �سعي����ي �إىل �لتحرر من �لتاأثر�ت �لغربّية، ل �سّيما �لو�قعّي����ة �ل�سحرّية يف �أمريكا �لالتينية، 
�سرعت يف كتابة رو�ية باأ�سلوبي �ملميز، م�ستوحًى من �خل�سائ�س �ل�سينية. للو�سول �إىل هذ� �لهدف، 
�عتمدت يف غذ�ئي على �لثقافة �ل�سعبية، ل �سيما �لدر�ما، يف كتابة »رو�ية م�ستوحاة من �لدر�ما«. على 
�لرغ����م م����ن �أن �لرو�ية تدور �أحد�ثها يف �أو�خر ع�سر ت�سينغ، �إل �أنها م�سبعة بوعي معا�سر. لقد ورثت 
فيها وطورت نقدً� للخ�سائ�س �لوطنية مار�سه لو �سون )Lu Xun( وغره من �لكتاب �ملعا�سرين 

و�بتكرت جمموعة من �ل�سخ�سيات �لرمزية �لغنية.
  تبع ذلك اأ�ش����ري احلرب! يف ه����ذه �لرو�ية، ��ستخدمت »�للحم �ململوء باملاء«، �لتي بنيت على حالة 
و�قعي����ة، كنقط����ة دخول يف تكوين رو�ية من منظور �سبي، ما �أدى �إىل رو�ية ُتقر�أ مثل ق�سة خيالية. يف 
عم����ل م����ن �أعمال �لتحدي، طلب بطل �لرو�ي����ة، لو �سياوُتن����غ )Luo Xiaotong(، من �أع�ساء هيكل 
�ل�سلط����ة قتله ب�سكينه، خدع����ة ��ستخدمها �لربوليتاريون �خل�سنون على نحٍو �سائع يف �ملجتمع �لزر�عي 

�ل�سيني. لقد �ساهدت مثل هذ� �مل�سهد يف �ل�سوق باأم عيني.
 Life and( يف عام 005)، عندما عانيت من �لأرق �ل�سديد، كتبت رو�ية �حلياة و�ملوت �أ�سنياين
Death Are Wearing Me Out( يف غ�س����ون ثالث����ة و�أربعني يومًا. ��ستعرت فيها مفهوم »عجلة 
�حلي����اة« �لبوذي لإلقاء �ل�سوء عل����ى ن�سف قرن من �لتغير�ت �لهائلة يف �ملجتمع �ل�سيني، �لتي جرى 
�سردها من منظور �حليو�نات. �أنا �أ�ستك�سف �أكرث �لق�سايا �أهمية يف �ملجتمع �ل�سيني �حلديث، و��سفًا 
�سل�سل����ة من �ملاآ�س����ي �ملرتبطة بالأر�����س. وبطبيعة �حلال، ما �أج����ده �أكرث �إر�ساًء يف ه����ذه �لرو�ية لي�س 

�أهميتها �لجتماعية، بل �ل�سخ�سيات �لتمثيلية �لتي ت�سكنها.
يف ت�سري����ن �لأول/ �أكتوب����ر ُنِقل����ت �إىل معهد بحوث �لفن����ون �ل�سينية، حيث �أعم����ل �ليوم. ويف عام 

009)، ظهرت رو�يتي ال�شفادع.
لق����د �أ�سرت م����ر�رً� وتكر�رً� �إىل �أن »ال�ش����فادع« رو�ية عن �لنا�س ولي�ست ع����ن »تنظيم �لأ�سرة«. يف 
�لرو�ي����ات �لت����ي تتناول �لق�سايا �لجتماعي����ة، غالبًا ما يكون �ملوؤلف غائبًا، لك����ن يف هذه �لرو�ية قمت 

بت�سمني نف�سي كهدف للك�سف و�لنقد.
يف 11ت�سرين �لأول/ �أكتوبر )01)، ح�سلت على جائزة نوبل لالآد�ب.

�لنظ����ر �إىل �لور�ء على م�سار حياتي جترب����ة عاطفية جدً�. �لأ�سخا�س �لذين ينتقدونني ل ميكنهم 
�أن يتخّيلو� �ملعاناة �لتي حتملتها. �إن �ل�سجاعة �لتي �أظهرتها يف مهاجمة ما كان ُيعّد �أدبًا ثوريًا �أ�سياًل، 
وع����دم �خلوف من �أن �أر�َس����ل �إىل �جلحيم هو �أمر ل ميكن لالأفر�د �لفا�سدي����ن فهمه �ليوم. معرفة ما 
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يكم����ن يف قلبي غ����ر ممكن �إل بقر�ءة �أعم����ايل �ملكتوبة بعناي����ة. لقد تاأثرت كث����رً� مبفاهيم �لأخالق 
�لتقليدي����ة. معاملة �لنا�����س بلطف و�إخال�س هي �ملب����ادئ �لتي �أ�ّس�ست عليها عالقات����ي �ل�سخ�سية. يف 
�سباب����ي كرهت �ل�سر بحما�سة ومل �أهب �ملوت يف حمارب����ة �لأ�سر�ر. لكن مع تقدمي يف �ل�سّن و�كت�ساب 
فهم �أكرب للنا�س، �عتدل موقفي تدريجيًا. �أنا �أتعرف على نف�سي على نحٍو �أف�سل طو�ل �لوقت، و�أكت�سب 
فهم����ًا لالآخري����ن �أكرث �سموًل. م�سرحيت����ي، جنغ كي »بتاعن����ا« ))Our Jing Ke)3(، �لتي ُعر�ست يف 
بكني يف عام )01)، هي تعبر عن فهمي �جلديد للنا�س و�سعيي �جلاد �إىل حتقيق مثايل ِب� »رجل ذي 

�سخ�سية نبيلة«.
�إذ� كانت �حلياة نهرً�، فاأنا �لآن يف نهاياته.

ل �لأمو�ج. لن �أزجمر �أكرث، ومل �أعد �أُف�سِّ
�أمتلك �لقدرة على �لتعاي�س مع �لقذ�ر�ت و�لأوحال.

و�أخفي قوتي يف مكان بعيد �ملنال.
�أنا حكو�تي، �أروي ق�س�س �لنا�س، و�أ�ستمتع مب�ساهدة �مل�سرحيات، و�أكتب �مل�سرحيات �أي�سًا، لكنني 

ل �أُمثِّل فيها.

3) حــارس وخــادم ولــي العهــد دان في دولة اليــان، توفي عام 227. قــام بمحاولة اغتيال فاشــلة للملك جنغ الــذي أصبح فيما بعد 
اإلمبراطور األول للصين باسم )كين شي هوانغ( ــ المترجم.
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مو يان وت�شانغ ييمو، �شاعرية م�شرتكة:
مواءمة �شينمائية يف فيلم

الذرة احلمراء )1987(

تاأليف: اآنـــا البيـــال �شان�شـو
 ترجمة د. اأحمد عبد الكرمي ال�شعبان •

اآنــا البيــال �شان�شو: جمــازة جامعية يف تاريــخ الفن. طالبة زمالــة بحثية )�شمــن برنامج تاأهيل 
املعلمــني اجلامعيني( من ق�شم تاريخ الفن يف جامعة �شرق�شطــة، تبحث حول العمل ال�شينمائي 

عند املخرج ال�شيني ت�شانغ ييمو.

ملخ�ص:
ل ميكن فهم عمل ت�صانغ ييمو ال�صينمائي من دون الدور الذي يلعبه الأدب فيه، ولن يكون الأدب ال�صيني 
بكام���ل حّلت���ه من دون املخرج ييمو، لأن النجاح العاملي الذي حققت���ه اأفالمه قد رفع من قيمة العمل الأدبي 

الأ�صلي الذي ت�صتند اإليه الأفالم.
اعتمد ت�صانغ ييمو يف فيلمه الأول »الذرة احلمراء« على الرواية التي حتمل ال�صم نف�صه للكاتب »مو يان« 
احلائ���ز موؤخرًا على جائ���زة نوبل يف الأدب. يف هذا املقال �صوف نتفّح�ص اأب���رز جوانب عملية املواءمة بني 

العمل الأدبي والفيلم، ونحلِّل الدوافع الكامنة وراء ا�صتمراريتها وت�صّدعاتها.
الكلمات املفتاحية:

ت�صانغ ييمو، مو يان، الذرة الرفيعة احلمراء، الأدب وال�صينما، املواءمة ال�صينمائية.

دد
عــ

ة ال
�شي

ــخ
�ش

•  باحث ومرتجم �شوري، اأ�شتاذ االعالم وعلوم االت�شال يف جامعة ملقا .         
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مقدمة:
اأراَد ت�صان���غ ييمو)1) اأْن ي�صبح خمرجًا منذ �صنوات���ه الأوىل يف اأكادميية بكني ال�صينمائية. وعلى الرغم 
�صًا يف ال�صينما، ولتحقيق تلك القفزة كان بحاجة للح�صول على الق�صة ال�صحيحة)))  من تخّرجه متخ�صِّ
الت���ي وجدها يف رواي���ة »مو يان« )ال���ذرة احلمراء) )1987). الفيل���م الذي رواه حفي���د الأبطال بطريقة 
التعلي���ق ال�صوت���ي، يحكي ق�ص���ة »اأجدادي«: جيوير، »جدت���ي« متزوجة من رجل م�ص���اب باجلذام �صاحب 
معمل تقطري يف »�صيبايل بو«، يل داتو، اإمنا، يف طريقها اإىل منزلها اجلديد تلتقي »جدي« الذي ينتهي بهما 
املطاف اإىل لقاء غرامي بني الذرة الطويلة. وبعد ب�صعة اأيام، قتل زوج »جدتي« امل�صاب باجلذام، لذا كان 
عليها اأن تتوىل عملية التقطري وتقبُّل »جدي« ك�صريك لها. ت�صري احلياة ب�صكينة، وي�صبح لديهم ابن -والد 
ال���راوي- وي�صبح النبيذ ال���ذي ي�صنعونه م�صهورًا يف جميع اأنحاء املنطقة. فج���اأة، تندلع احلرب ال�صينية 
الياباني���ة وُيقت���ل رئي�ص العمال ال�صابق للتقط���ري، »الأخ لوهان«، علنًا. فت�صّجع جيوي���ر جدي ووالدي وعمال 
التقطري على التعهد بالنتقام ملقتل لوهان. ويف الكمني الذي يعّدونه لليابانيني، ُتقتل جدتي وتخفق القنابل 

امل�صنوعة من نبيذ الذرة، ول ينجو �صوى جدي ووالدي.
ب الذهبي يف مهرجان  حّق���ق الفيل���م جناحًا هائ���اًل داخل ال�صني وخارجها، لدرج���ة فوزه بجائزة ال���دُّ
برل���ني ال�صينمائ���ي يف عام 1988، لي�صبح اأول فيلم م���ن جمهورية ال�صني ال�صعبي���ة))) يفوز بجائزة بهذه 

الأهمية على ال�صعيد العاملي.
ع به »غوان موييه« اأعماله والذي يعني يف اللغة ال�صينية »ل     »مو يان«)))، هو ال�صم امل�صتعار الذي ُيوقِّ

1)  ولد تش��انغ ييمو عام 1951 في مدينة ش��يان، مقاطعة شنش��ي. على الرغم من تخرجه في التصوير السينمائي من أكاديمية بكين 
لألف��الم، ف��ي عام 1987، حقق قفزة في صناعة األفالم من خالل فيلمه الطوي��ل األول، "الذرة الحمراء"، ومنذ ذلك الحين نال 
استحس��ان الجمه��ور والنّقاد  بوصفه صانع األفالم األكثر ش��هرة وإثارة للجدل في التصوير الس��ينمائي الصيني وأحد أس��اتذة 
المشهد السينمائي الدولي. يمكن االطالع على دراسة واسعة عن المؤلف وعمله في »البيال سانشو« المخرج السينمائي الصيني 
تشانغ ييمو و«ثالثية القمع« )الذرة الحمراء(، 1989؛ )جو دو( بذور األقحوان، 1990؛ )الفانوس األحمر(، 1991،«شاعرية 
والتزام«، »ثالثة أزمنة ولون«، سرقسطة، كلية اآلداب والفلسفة جامعة سرقسطة، قسم تاريخ الفن، 2010. أطروحة الماجستير 
في الدراس��ات المتقدمة في تاريخ الفن. و«البيال سانش��و«، »عمل المخرج السينمائي تش��انغ ييمو كوسيلة النتقال ونهج للثقافة 
الصينية المعاصرة. واإلبداع الفني كجس��ر بين الش��رق والغرب«، على البحث في الفن اآلسيوي في البلدان الناطقة باإلسبانية، 

.)CD-ROM( 2012 مجموعة أبحاث جامعة كومبلوتنسي في فن آسيا، مجموعة بحوث آسيا
))  يعت��رف المخ��رج بأنه قارئ نهم ويلجأ بش��كل ع��ام إلى األدب للعثور على القصص التي يبني عليه��ا أفالمه ألنه معجب بجودة 
الكتّ��اب الصينيين المعاصرين، الذين يفهم كونهم أس��اس الس��ينما. انظر "مايفير"، "عن الن��وع االجتماعي، والدولة، والرقابة، 
والعاصمة الخارجية: مقابلة مع المخرج الصيني تش��انغ ييمو"، مدرج في غيتوارد )مقابالت تش��انغ ييمو( جامعة ميسيس��يبي 
للصحافة، 2001، ص. 43. واألرقام تدعم ما قاله: خمسة عشر من أفالمه السبعة عشر هي جزء من عمل أدبي. ويستند "الذرة 
الحمراء" على رواية تحمل االسم نفسه من "مو يان"؛ "جودو" في فوكسي، "فوكسي ليو هنغ"؛ الفانوس األحمر. روايات "سو 
تونغ" الثالثة؛ "تش��يو جو"، "امرأة صينية"...إلخ. لقد كان انتش��ار هذه األعمال األدبية نتيجة تبنّيها س��ينمائياً من "تشانغ ييمو" 

لدرجة أّن العديد منهم قد تبنّوا العنوان الذي أعطاه المخرج، متجاهلين األصل.
))   أصبح اسمها جمهورية الصين الشعبية منذ ذلك الوقت.

))   لمزي��د م��ن المعلوم��ات حول حي��اة مو يان وعمله ، انظر ماري��ن الكارتا، "القياس واالس���تقبال والتهميش: ترجمات األدب 
الصيني الحديث والمعاصر في إسبانيا«، باريس، المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية )IN ALCO(/ برشلونة، جامعة 
برش��لونة المستقلة، مدرس��ة الدكتوراه للغات ولآلداب ومجتمعات العالم قسم الترجمة التحريرية والشفوية، 2012، ص. 351-

416، )رسالة دكتوراة(.
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تتكل���م)5)«، ولد يف عام 1955 يف مقاطعة �صاندون���غ يف منطقة غومي اخلالدة اإىل الأبد يف رواياته. التحق 
باجلي����ص ع���ام 1976، ون�صر ق�صته الأوىل يف عام 1981، وبذلك بداأ واحدة من اأكرث املهن الأدبية �صالبة 
يف جمهورية ال�صني ال�صعبية املعا�صرة)6)، التي اأك�صبته التقدير لي�ص فقط يف بلده الأ�صلي ولكن اأي�صًا على 

امل�صتوى الدويل بح�صوله على العديد من اجلوائز)7)، من بينها جائزة نوبل يف الأدب لعام.)01))8)
رواي���ة ال���ذرة احلم���راء تنا�صبت متام���ا مع م���ا كان يبحث عن���ه »ت�صانغ ييم���و«، حيث بدت ل���ه الق�صة 
و�صخ�صياته���ا رائعة، معربًا عن خماوف���ه نف�صها ب�صاأن احلرية احليوّية والكمال ال���ذي ُحِرم منهما ال�صعب 
ال�صيني)9) لفرتة طويلة. بالإ�صافة اإىل ذلك، جذبته اإىل حد كبري القوة الب�صرية املثرية للغاية التي كانت 

لدى الذرة احلمراء)10) والنبيذ طوال الق�صة)11).
وق���د اأت���اح له »وو تيان مينغ«))1)، رئي����ص ا�صتوديو �صيان ال�صينمائي، الفر�ص���ة للقيام بذلك، حيث قدم 

5)   وفقا لكلماته الخاصة، اختار ذلك االسم المستعار ألن مو يان"ال تتكلم"، هو ما كان والداه يخبرانه به دائما خالل طفولته ألن الحياة 
لم تكن طبيعية، لذا طلب مني والداي عدم الكالم. ,وقاال لي إذا تحدثت في الخارج وقلت ما كنت تفّكر فيه ستقع في المتاعب، لذلك 

استمعت إليهما ولم أتكلم، كما يقول هايكس أ، »أنا سعيد وخائف للغاية« ، مجلة  X2012( ،Ñ-11( ، متاحة على اإلنترنت:
http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Mo-Yan-tremendamente-felizasustado_0_790121179.

2012(-11-html, )fecha de consulta: 20
6)  م��ع أعم��ال مثل الذرة الحمراء )1987(، قصص الث��وم )1988(، جمهورية النبيذ )1992(، ص��دور كبيرة وأوراك عريضة 
)1996(، شيفو، يمكنك فعل أي شيء من أجل المتعة )2000(، الحياة والموت يرهقاني )2006( والضفدع )2009(، وجميعها 

نشرتها دور النشر:)ألف واألول وكاليس وبقية دور النشر في إسبانيا(.
7)  من بين العديد من الجوائز التي حصل عليها طوال حياته المهنية، نود أن نسلّط الضوء على جائزة نيومان لألدب الصيني، التي حصل 

عليها في عام 2009 عن روايته الحياة والموت يرهاقنني ، وجائزة ماو دان التي حصل عليها عام 2011 عن روايته الضفدع.
8)   على الرغم من أن اسمه كان يُعدُّ أحد الفائزين المحتملين لسنوات، إال أن األكاديمية السويدية لم تعلن حتى 11 أكتوبر 2012 عن 
فوز الكاتب الصيني بجائزة نوبل عن "من يدمج بواقعية الهلوسة والحكايات الشعبية والتاريخ والمعاصرة". لمزيد من المعلومات 

http://www.nobelprize.corg/nobel_prize/literature/laureates/2012/yan.html :حول هذا الموضوع
9)  "يختلف األش��خاص على اختالف طبقاتهم االجتماعية والعصور التي يعيش��ون فيها حول علة ماهية الحياة المرضية، لكن يجب 
على الناس أن يدركوا أن الحياة الحّرة وغير المقيدة هي في حد ذاتها جمال الحياة. وال يمكننا أن نس��مح ألنفس��نا مرة أخرى بأن 
نُجَبر على العيش في أي نوع من القيود المصطنعة والتقليدية" )من مقابلة مع تشانغ ييمو في ديانينغ ييشو كانكاو زيليو، 1988، 

ص 18(. تحت إشراف كالرك ب. إعادة اختراع الصين/ الجامعة الصينية للصحافة في هونغ كونغ 2005 ص. 170.
10)  الذرة الرفيعة عبارة عن عش��ب يُزرع لالس��تفادة من الحبوب المستخدمة لالس��تهالك البشري والحيواني، وكذلك السنابل المستخدمة 
في العلف. كما يتم تقطير المش��روبات الكحولية منها ويمكن أن يتراوح ارتفاع س��يقانها بين متر وثالثة أمتار. هناك أكثر من عش��رين 
نوعاً فرعياً من الذرة، من بينها الذرة الحمراء. تستخدم هذه الذرة في الصين على نطاق واسع لصناعة "كوالينج جيو" وهو ما يترجم 
حرفياً إلى "نبيذ الذرة" على الرغم من ذلك تجدر اإلش��ارة الى أنه بس��بب درجة كحوله بين 38 و63 درجة، وخصائصه فهو أش��به 
بالخمر من النبيذ حسب مفهومنا الغربي. وفي الهند يُعرف مشروب الذرة الحمراء بكحول الجوار وهو االسم الذي يترجم إليه أحيانا.

11)   كتب مو يان أيضاً عن لون الذرة الحمراء، ذلك اللون األحمر الغامق. لذلك كان هناك عنصر بصري قوي للغاية في الرواية، 
والذي جذبني أيضاً )بيري، إم، أحاديث بالصور، مقابالت مع صانعي األفالم الصينيين المعاصرين، نيويورك، جامعة كولومبيا 

للصحافة، 2004، ص 115(.
)1)   درس وو تيان مينغ )شنش��ي، 1939( اإلخراج في أكاديمية بكين للس��ينما، وأثبت نفس��ه كواحد من أكثر المخرجين إثارة لالهتمام من 
الجيل الرابع. وفي عام 1984 أصبح رئيس��اً الس��توديو شيان الس��ينمائي، الذي رّوج من خالله لسلسلة من األفالم الغربية - التي تكيفت 
بالطب��ع م��ع الحال��ة الصينية - ودعم مخرجي الجيل الخامس، حيث ُعدَّ مرش��دا أو عّراباً لها. عاش ف��ي المنفى في الواليات المتحدة من 
1989 حت��ى 1994. كمخ��رج تب��رز أفالمه: حياة، والبئر القديم، ومل��ك األقنعة، أما كمنتج، حادث المدفع األس��ود، لص الخيل والذرة 

الحمراء. لمزيد من المعلومات حول وو تيانمينغ، انظر تشانغ يي: موسوعة الفيلم الصيني، لندن-نيويورك، روتليدج، 1998، ص370.
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ل���ه الدعم املايل حت���ت ثالثة �ص���روط: اأّل ي�صّبب له ذلك 
اأي م�صكالت �صيا�صية؛ اأن يحّقق الفيلم جودة فنية رائعة؛ 
واأن يحّقق اأرباحًا كبرية على �صباك التذاكر. حقق ت�صانغ 
ييم���و كل التوقعات من خالل اأداء واحد من اأروع الأفالم 

لأول مّرة يف تاريخ ال�صينما.
ت�سدعات وا�ستمرارية:

متّكن ت�صانغ ييمو من العتماد على مو يان ذاته))1)، 
مما �صّهل ب���ال �صك مهمة لي�صت به���ذه الب�صاطة لتكييف 
رواية من اأك���رث من خم�صمائة �صفحة لفيلم مدته ت�صعون 
دقيق���ة. كان ل ُب���دَّ من القيام بعملي���ة توليف جذرية عرب 
القي���ام بعملي���ة ا�صطف���اء ح���ذرة للق�ص����ص وامل�صاه���د 
وال�صخ�صيات))1)بالإ�صافة اإىل التكثيف والتب�صيط، مما 
دفعه���م اإىل جتاهل بع�ص الأف���كار مثل ا�صتخدام وجهات 
نظ���ر متع���ّددة اأو اإدراج مزاي���ا خارق���ة للطبيع���ة اإح���دى 
ممي���زات الواقعية ال�صحرية)15)«مل���و يان« لتحقيق تدفق مثايل ومتا�صك �صينمائ���ي ي�صمح للم�صاهد بقراءة 

خطية وب�صيطة.
اأما بالن�صبة لل�صخ�صيات، فاإن ت�صانغ ييمو ياأخذ من امل�صدر الأدبي »جدتي«، داي فنغ ليان، -التي اأعيد 
ت�صميته���ا يف الفيل���م جيوير، »جدي«، يو زاناو اأو القائد ي���و زاناو - الذي ي�صار اإليه خالل الفيلم فقط با�صم 
»رئي�ص احلّمالني«، »والدي«، »العم اأرهات« - الذي ي�صمونه يف الفيلم »الأخ لوهان«، قاطع الطريق ذو العنق 
املرق���ط - ال���ذي �صيتم تغيري ا�صم���ه اإىل �صريتريو �صانبو - زوج »جدتي«، �ص���ان بيانالنغ، - يف الفيلم الذي 
�صي�ص���ار اإلي���ه با�صم يل داتو اأو يل كابيزون – والنادل- اجل���زار. اإن تطور الفيلم يعطي لكل �صخ�صية قيمة 
اأق���ل بكث���ري من قيمتها يف الرواية، وبينما يتم اأخذ بع�ص ال�صخ�صي���ات بالقيمة ال�صمّية، يتم تعديل بع�صها 

الآخر على نحو  كبري من اأجل التكيف مع الحتياجات ال�صردية للفيلم.

)1) شيونبينغ، ج.، "نقاش حول فيلم الذرة الحمراء"، من برنامج مقابالت مضطربة: حوارات مع صانعي الفيلم الصيني المعاصر، 
تايبي��ه، يونليو للنش��ر، 1999. تمت استش��ارته في النس��خة المترجمة باللغ��ة اإلنكليزية من قب��ل Stepha nie Deboer في 

جيتوارد، ف، تشانغ ييمو. اقتباس مفتوح ص 3-14/ مشهد ص3.
)1) معظ��م المقاط��ع المختارة للفيلم مأخ��وذة من فصلي "الذرة الحمراء" و "نبيذ الذرة الحم��راء". انظر "الذرة الحمراء"، في مو 

يان، الذرة الحمراء، برشلونة، دار ألف للنشر 2009، ص 9-115، و "نبيذ الذرة الحمراء"، المرجع نفسه، ص 223-117.
15) يقع عمل مو يان ضمن ما يس��مى ب� "الواقعية الس��حرية"، لذا يلزم اإلش��ارة إلى غابرييل غارس��يا ماركيز. ومع ذلك، يوضح 
الكات��ب الصين��ي أن��ه قرأ مائة عام من العزل��ة عندما كان قد أنهى كتابة الفصول األولى من ال��ذرة الحمراء. على الرغم من أن 
أوجه التوافق بين أحدهما واآلخر واضحة، يجب أال ننسى أن كالهما ينبع من االهتمامات نفسها ومن لحظة ثقافية مماثلة. يفضل 
بعض المؤلفين ش��رح الواقعية الس��حرية لمو يان من خالل مالحظة تأثّر األدب الصيني بمكونات خارقة للطبيعة مثل عمل بو 
سونجلينج )1640-1715(. لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة انظر مارين الكارتا، م.، "القياس واالستقبال والتهميش..."، 

المرجع ص 366-362.
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وجهات نظر:
اأوًل، ينبغ���ي اإيالء اهتمام خا�ص للت�ص���ّدع الذي يعر�صه الفيلم فيما يتعل���ق با�صتخدام وجهات النظر. 
يف ال���ذرة احلمراء، ي�صتخ���دم مو يان، للمّرة الأوىل يف حياته الأدبية وجهة النظ���ر املتعددة التي ُتبنى على 
العديد من الرواة الذين يتبادلون ال�صرد مما يقدم روؤية عاملية للحقائق، ولل�صخ�صيات، املبنية من خمتلف 
املو�صوع���ات. ُت�صرد الرواية م���ن منظور �صمري املتكلم اأنا)16)من  راٍو يق���ّدم نف�صه على اأنه »احلفيد« الذي 

�صيخربنا ق�صة »اأجداده« من خالل جتارب »والده« الذي يكون هو من يخربه بالق�صة يف نهاية املطاف.
»احلفيد« ُيخاِطب املُ�صاِهد من زمان حا�صر ويخربنا عن الأحداث املا�صية وكاأنه كان �صاهدًا عليها، اأو 
يتبّنى وجهة نظر »والده« اأو »جّدته« اأو »جّده« مما يجعله، بطريقة معينة، راويًا من منظور ال�صخ�ص الثالث 
ويف الوق���ت نف�ص���ه هي مفارقة تاريخي���ة يتبّناها، اعتمادًا عل���ى اللحظة، كموقٍف من قري���ب اأو بعيد - مثل 

النظرة البالغة اأو الطفولية - فيما يتعلق بالأحداث التي يرويها)17).
هذا التعقيد يف وجهات النظر يربز مب�صطًا يف الفيلم الذي يروي لنا ق�صته »احلفيد« يف الزمن احلا�صر 
م���ن خ���الل الروؤية التي نقلها اإليه والده. بالإ�صافة اإىل ذلك، يف ح���ني اأّن وجهة نظر الرواية تتاأرجح بتبني 
نظ���رة »ج���دي« و«والدي« يف معظم النَّ�ص، اإل اأّنها تتبّنى يف الفيل���م ب�صكل بارز نظرة »جّدتي«، مّما يجعلها 

ال�صخ�صية املركزية للفيلم.
وم���ع ذلك، يت�صارك الراويان ال�صع���ور نف�صه بالتوق اإىل ال�صني القدمية، وهو �صعور رهيب ولكنه جذاب 
للغاي���ة، وينقالن ت�ص���ورًا مفاده اأّن النا�ص الي���وم ل يعي�صون بالرغبة نف�صها ول يب���دون القوة التي اأظهرها 
اأ�صالفه���م. الأول يفع���ل ذلك من خالل الكلمة، يف اأجزاء مثل: »كان ال�صباب من جيل جدي ي�صاركون الذرة 
يف بل���دة غوام���ي ال�صمالية ال�صرقي���ة قوتها واأ�صالتها يف ح���ني اأننا نحن، اأبناء الأجي���ال الالحقة، ل ن�صلح 
اأن نك���ون حت���ى �صمعة يف اأيامهم)18)، يغمرين �صع���ور غري مريح بانحدار اأ�صالتن���ا)19)«. يف حني اأن الثاين 
يفعل ذلك بطريقة اأكرث دهاء من خالل التناغم وتف�صري التعليق ال�صوتي للراوي)0))الذي ل ي�صمح، بربود 
د ت�ص���اد العاطفة املفرطة الت���ي متثل وتعي�ص  ودون مب���الة، لأي ن���وع من امل�صاعر بالظه���ور، وبالتايل يج�صِّ
وتعرّب بها بقية ال�صخ�صيات)1)). وبهذا ال�صدد، ينبغي اأن نذكر اأنه يف ال�صني، الإ�صارة اإىل �صخ�ص بكلمة 

16) في الروايات السابقة، استخدم الراوي بمنظور ضمير المتكلم أنا وأنت وهو. ومع ذلك، في الذرة الحمراء يتم التحدث منذ البداية 
بصيغة جدتي وجدي وأبي ومنظور الشخص األول في الوقت نفسه هو منظور الراوي الغائب. عندما أكتب الضمير أنا، أكون 
مكاِفئاً للراوي الغائب، ولكن بمجرد أن أكتب جدتي، أتبنى وجهة نظرها ويمكنني التعبير عن عالمها الداخلي بطريقة مباش��رة 
للغاية؛ إنها طريقة عملية للغاية لِلّسرد، وهي أكثر ثراًء وانفتاحاً من مجرد استخدام منظور الراوي الغائب. )مارين الكارتا، م، 

" القياس واالستقبال والتهميش ..." المرجع السابق ، ص 358(.
17) المرجع نفسه، ص. 360.

18) مو يان، الذرة الحمراء، مرجع سابق الذكر، ص63.

19) المرجع نفسه، ص. 11.

20) قام بالعمل جيانغ ون، الذي يلعب في الوقت نفسه شخصية "جدي".

21) فقط األطراف الجانبية تبنت طريقة التباين، مس��تخدمة األصوات األكثر ش��يوعاً وهدوءاً لِتخبرنا - دون أّي ش��عور تقريباً- عن 

ج��دي وجدت��ي. عندما تس��مع صوته، يكون خِدراً تماماً. أطلق عليها جيانغ ون اس��مها بنفس��ه. مع هذا التنغيم الهادئ لش��خص 
عصري، يبدو كما لو أنّه روى القصة بالفعل آالف المرات. ليس هناك شعور بالحيوية. لقد استخدمنا أيضا بوعي هذا النوع من 
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»حفي���د« تعن���ي و�صفه باأن���ه »جبان« اأو »�صعيف ال�صخ�صي���ة«)))). الراوي - �صواء يف الرواي���ة اأو يف الفيلم- 
يخربنا بق�صة »اأجداده«، مما يجعله »احلفيد«، اأي �صخ�ص جبان وروح ه�صة ل ت�صبه باأي حال من الأحوال 

�صخ�صيات »اأجدادي«.
وبه���ذه الطريق���ة، يبدو اأن »م���و يان« و«ت�صان���غ ييمو« يري���دان اأن يتناق�صا بني طريقت���ني خمتلفتني لكيان 
ال�صخ�ص وحياته يف ال�صني من ناحية الطريقة التي يفرت�ص اأن اأ�صالفهم قد عا�صوا بها، بحيوية وقوة وطاقة 
و�صجاعة، ومن ناحية اأخرى، تلك التي يتمتع بها ال�صينيون املعا�صرون، من الك�صل والفتقار اإىل ال�صجاعة.

البنية ال�سردية واإعداد الزمان واملكان:
تتمي���ز ق�صة »مو ي���ان«، مثل بقية اأعمال���ه، مبزيج من الت�صل�ص���الت الزمنية والقوام املج���زاأ والقفزات 
الزمني���ة امل�صتم���رة التي عادًة ما تنطوي على تغيري يف وجهة النظر، حيث جتري الأحداث على نطاق زمني 
وا�ص���ع ينتقل من ع���ام 5)19 اإىل عام 1)19، عل���ى الرغم من اأّن معظمها يرتّك���ز يف عام 9)19، عندما 
كان���ت ال�ص���ني غارقة يف و�صط حرب املقاوم���ة املناه�صة للياب���ان )5)19-7)19) - والراوي، »احلفيد«، 
يتبنى عادة يف كل مرة اأو يف كل قفزة زمنية وجهة نظر خمتلفة، اعتمادًا على ت�صل�صل، »جدتي«، »جدي«، اأو 
»والدي« - على الرغم من اأّنه ميكنه التحدث دون �صابق اإنذار عن اأحداث غري حمددة يف الوقت احلا�صر. 
وهك���ذا، تق���دم رواية مو ي���ان بنية متناظ���رة)))) تن�صج فيها احلقائ���ق من خالل الق�ص����ص وال�صخ�صيات 

والإحداثيات الزمنية ووجهات النظر املختلفة، مما يوؤدي اإىل بنية �صردية ُمعّقدة. 
ل »ت�صانغ ييمو« تطورًا �صردّيًا خطّيًا زمنّيا، والذي وفقا  يتم جتاهل كل هذا التعقيد يف الفيلم، حيث ُيف�صِّ
لت�صريحات���ه اخلا�صة))))، يفهم اأن ال�صينما يجب اأن تك���ون ب�صيطة، وعلى الرغم من هذا ودون الوقوع يف 
الب�صاطة، فال�صينما وا�صحة ومفهومة بحيث ميكن للم�صاهد التوا�صل معها ب�صهولة – ولكنه اأمر مل حتققه 
�صينما اجليل اخلام�ص)5)) بعد)6)). وهكذا، يختار ت�صانغ ييمو تطورًا زمنيًا خطّيًا ُيلفت النتباه اإىل حقيقة 
اأّن���ه ل ُيعَر����ص على املُ�صاه���د اأّي مرجع زمني ي�صمح ل���ه مبعرفة وقت وقوع الأحداث. فق���ط عندما اندلعت 

التنغيم الهادئ والعادي لتش��كيل تباين مع الفيلم. هنا يكمن ما يس��مى بالوعي الحديث. الفيلم حكاية قديمة وشخصياتها كلها مفعمة 
بحيوي��ة الحي��اة والصوت، والحركة، واألحداث كلها مكثفة. الراوي الحديث ببس��اطة ال يمتلك هذا القدر من الش��غف. عندما بدأ 
مؤّدي الفيلم، لم نُظهر له الصورة، وجعلناه يقرأ في غرفة مظلمة، ولم نس��مح له بحفظ الحوار ألنه إذا قالها من ذاكرته، لكانت 

تحمل رائحة األداء. أردنا أن يكون مثل قراءة كتاب بصوت عاٍل.
22) المرجع نفسه، ص 8.

23) مصطل��ح مس��تعار من »وانغ د«، »العالم األدبي لمو يان«، األدب العالمي الي��وم، 74، 3، جامعة أوكالهوما، 2000، صص 

 .494-487

24) تان واي، "من الجيل الخامس إلى الجيل السادس: مقابلة مع تشانغ ييمو«، كواترلي فيلم، 53، 2، جامعة كاليفورنيا للصحافة، 

1999-2000، صص 2-13، ص. 4.

25) من الناحية التاريخية، تم تصنيف التصوير السينمائي لجمهورية الصين الشعبية في »أجيال« من المخرجين، وليس في المراحل 

الزمني��ة. ينتمي "تش��انغ ييمو" إلى الجيل الخامس، الذي يتألف من أولئك الذي��ن تخرجوا مثله في عام 1982 من أكاديمية بكين 
للس��ينما وأحدثوا ثورة، بروحهم المبتكرة، في المش��هد الس��ينمائي لبالدهم مما أدى إلى »الموجة الجديدة«، باإلضافة إلى كونهم 
أّّول من أُتيحت له الفرصة لِعرض الّسينما الصينية على العالم بفضل مشاركتهم في المهرجانات السينمائية الدولية. أعظم دعاة 

الجيل الخامس، باإلضافة إلى "تشانغ ييمو"، هم "تشن كايج"، و"تيان تشوانغ تشوانغ"، و"تشانغ جون تشاو". 
26) ب. كالرك، إعادة اختراع الصين، مرجع سابق الذكر، ص. 165.
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احل���رب ال�صيني���ة اليابانية الثاني���ة، متكنا من و�صع الفيل���م يف الفرتة ما بني اأواخ���ر الع�صرينيات واأواخر 
الثالثينيات.لحق���ًا �ص���رى اأن هذا الإح�صا�ص باخللود الذي ينبعث م���ن الفيلم حتى الدقيقة 60 لي�ص �صيئًا 

عر�صيًا ولكنه ُمتعّمد متامًا وقد فكر فيه املُخرج ِلبناء املعنى الذي يكمن وراء الفيلم.
اأما بالن�صبة للو�صع املكاين، فاإن الفيلم يقّلل من عدد ال�صيناريوهات املوجودة يف الق�صة الأدبية بطريقة 
متما�صك���ة لعملية التب�صيط التي تت���م على امل�صتويات جميعها. الفيلم ياأخذ اأربع���ة من الأماكن املوجودة يف 
الرواي���ة: البيت الأبوي من »جدت���ي«، الياب�صة من »ال�صفدع«، ومعمل التقطري يف �صمال �صرق غومي، وحمل 
اجل���زار من »قمامة« والطريق حيث يبن���ي اليابانيون طريق »جياو بينغ«، متجاهاًل ال�صيناريوهات الأخرى. 
وعل���ى الرغ���م من اختيار الأماكن، يعك�ص »ت�صانغ ييمو« باأمانة م���ا و�صفه »مو يان«، مع العلم بكيفية ترجمة 
م���ا ي�صع���ه الكاتب يف كامل الرواية من اأو�ص���اف غزيرة للبيئة اإىل �صور �صاعرية جميل���ة: غوامي ال�صمالية 
ال�صرقي���ة هي بال �صك املكان الأجمل والأك���رث اإثارة لال�صمئزاز، والأغرب والأكرث ابت���ذاًل، والأكرث قدا�صًة 

والأكرُث ف�صادًا، والأكرث بطوليًة وُجْبنًا، والأكرث ح�صا�صية يف العامل)7)).
املو�سوعية:

معظ���م الأح���داث التي يخربنا به���ا »مو يان« من خالل �صفح���ات الذرة احلمراء ترك���ز على امل�صاعب 
والنت�صارات ال�صغرية ِل�صكان مقاطعة �صمال �صرق غوامي خالل احلرب ال�صينية اليابانية الثانية، ليعود 
اإىل ال���وراء يف حلظ���ات معينة لو�ص���ف بع�ص الف�صول من تاري���خ اأجداده. اإل اأّن ه���ذه املقاطع التي �صبقت 

احلرب حتتل م�صاحًة واأهمية متوا�صعتني فيما يتعلق بالق�صة باأكملها. 
عل���ى العك����ص من ذلك، فاإن »ت�صانغ ييمو« ي�صع الثلثني الأولني من فيلمه يف املقاطع قبل اندلع احلرب، 
م�صتثم���رًا ِثَق���َل هذا يف الرواي���ة. وت�صبح الق�ص�صّية على ما يبدو - التي عادة م���ا تتزامن مع اأكرث املقاطع 
متعة وجماًل- مركز فيلم »ت�صانغ ييمو«، يف حني اأنَّ مركزية الرواية تهبط اإىل نوع من اخلامتة. هذا التغيري 
���ر ب�ص���كٍل كبري على التناغم الع���ام للفيلم، وهو اأكرث ُلطفًا وبهجًة من عمل »مو ي���ان«. وهذا القرار، كما  يوؤثِّ

�صرى لحقًا، مل يكن عبثًا.
   يب���داأ الفيل���م م���ن الأ�صل الأدبي يف كل م�صه���د من امل�صاهد التي يتاألف منه���ا – كالزفاف واللقاء بني 
الذرة والعودة اإىل منزل الأب والعودة اإىل معمل التقطري واإعادة تنظيم معمل التقطري واختطاف »جدتي« 
و�صنع نبيذ الذرة وحال امل�صنع بعد ت�صع �صنوات و�صحق حقل الذرة و�صْلخ »الأخ لوهان«، والنتقام وال�صتائم 
والهج���وم على القافل���ة اليابانية – ومن ال�صحي���ح اأّن تلك امل�صاهد خ�صعت لإع���ادة ترتيب زمني وموائمة 
ِلتل���ك التفا�صيل التي مُيِكن اأْن ُت�صي���َف تعقيدًا اإىل الق�صة، اإّل اأّن ذلَك كان ِلتب�صيطها والرتكيز على جوهر 
الرواي���ة. كم���ا يجب اأْن ُن�صري اإىل اأّن الكتاب مليء مب�صاهد ذات حمتوى عاٍل من العنف، وبع�ص التف�صريات 

اجلن�صية، التي مت جتّنبها يف الفيلم لأ�صباب تتعلق بالرقابة ب�صكل رئي�ص)8)).

27) مو يان، الذرة الحمراء، مرجع سابق، ص. 10.

28) في هذا الصدد، نريد أن نشير إلى أن الرقابة في جمهورية الصين الشعبية، على الرغم من أنّها اآلن متساهلة بشكل متزايد من 

حيث توضيح الُعنف والجنس، كانت صارمة للغاية مع هذا النوع من القضايا. وفي الواقع، النس��خة األولى من س��يناريو القصة 
د حياَة اللصوص، وكاَن ال بُّد من إعادة كتابتها. لم تجتز الرقابة ألنها كانت تَُعدُّ شديدة الُعنف واإلثارة وتُمجِّ
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يختل���ف فيل���م »ت�صانغ ييمو« ع���ن الرواية يف الغمو�ص الذي يتناول به م�صاألة م���ا اإذا كان »جدي« قد قتل 
زوج »جدت���ي« م���ن اأجل اأن يكون معها، فالراوي ي�صت�صعر اأّن ذل���ك مل يح�صل، لكنه لن ُيعرف اأبدًا ما حدث 
بالفعل. يف املقابل، يف العمل الأدبي، ي�صف »مو يان« بالتف�صيل كيف اأّن »جّدي« يقتل كاًل من زوج »جدتي« 

ووالدها لكي يكون معها.
وثّم���ة فرق اآخر يتعّلق ب�صخ�صياِت »العّم اأره���ات«/ و»الأخ لوهان« و»جّدي«. حيث اإّنها يف الأ�صل الأدبي 
اق »جّدتي« ول يغادر م�صنع  اأي �صخ�صّي���ة »العم اأرهات« ه���و، بالإ�صافة اإىل رئي�ص ُعّمال التقطري، اأّحُد ُع�صَّ
النبي���ذ اأب���دًا. اإل اأّن���ه مل ُيْذَكر يف الفيلم �صوى كرئي����ص عمال التقطري الذي ُيقّرر ت���رَك املعمل عندما َتقبُل 
جيوي���ر »ج���دي« كزوٍج لها. واأي�صًا تختل���ف �صخ�صية »جدي« عن الرواية. ففي رواي���ة »مو يان« يرتك معمل 
التقط���ري ويهج���ر »جدتي« و»والدي« – الذي بدوره ل يتو�صل اإىل حقيقة كونه والده البيولوجي حتى تعرتف 
»جدتي« بذلك قبل وقت ق�صري من وفاتها– للذهاب مع امراأة اأخرى، بينما يف الفيلم يبقى بجانب »جدتي« 

ول يرتك املعمل. 
نالح���ظ كي���ف اأّن »ت�صانغ ييمو« ُي�صقط فكرة اأّن »جدي« و»جدتي« كان لديهما ُع�ّصاق اآخرون تقوم بينهم 
عالق���ات متقطعة، كما هو احلال يف الرواية، وهو قرار نفه���م اأّنه اتخذه من اأجل الرقابة ولتب�صيط الق�صة 
نا، وعا�َصت مع »ج���دي«، بعد اأْن كانت اأرملة، دون  اأي�ص���ًا. ومع ذلك، ف���اإّن حقيقة اأنَّ »جوير« قد ارتَكَبْت الزِّ
احرتام الإخال�ص الأبدي الذي تدين به لزوجها، وحتى اإجناب طفل نتيجة تلك العالقة غري امل�صروعة، هو 

ينية التقليدّية. بالفعل من اأجل و�صع حجر الأ�صا�ص ِلالأخالق ال�صّ
مة  ثّم����ة اخت����الف اآخر يتعلق بالرواي����ة، حقيقة اأّنه بينما »ج����دي« يف العمل الأدبي هو قائد اأح����د الفرق املنظِّ
ِللمقاومة املناه�صة ِلليابان التي تتحد لالنتقام ملقتل »العم اأرهات«، ويف الفيلم، مل يقاتل »جدي« ول بقية اأع�صاء 
معم����ل التقط����ري بطريقة منظمة �ص����د اجلي�ص الياباين. بالإ�صاف����ة اإىل ذلك، فاإن »جيوير« ه����ي من يطرح فكرة 
د على القوة التي تكت�صبها �صخ�صية »جدتي« يف فيلم »ت�صانغ ييمو«. الكمني لالنتقام ملقتل »الأخ لوهان«، مما يوؤكِّ
ق اإىل بع�ص اجلوانب التي يختل���ف فيها الفيلم عن الرواي���ة والتي ل تف�صر فقط  اأم���ا الآن �ص���وف نتط���رَّ
باحلاجة اإىل تكثيف الق�صة لتوفري الوقت، ولذلك �صبٌب اآخَر وهو، بناء املعنى ال�صخ�صي الذي ُيريد املُخِرج 

اإ�صفاءه على فيلمه الأول.
ُنالحظ، اأوًل، اأّن »ت�صانغ ييمو« ُيرِبز دور العادات والتقاليد طوال فيلمه. وكان بع�صها موجودًا بالفعل يف 
الرواية، مثل عادة نقل العرو�ص يف مق�صورة حممولة من منزل والديها اإىل منزل زوجها امل�صتقبلي يف يوم 
الزف���اف، اأو التو�صية بعدم اإزالة الو�صاح الأحمر ال���ذي يغطي راأ�صها حتى تلتقي بزوجها، اأو عودة العرو�ص 

اجلديدة اإىل منزل اأبويها يف اليوم الثالث من الزفاف.
يجمع املخرج هذه العادات والتقاليد يف فيلمه ولكنه ي�صيف اأمرين اآخرين ل يظهران يف الأ�صل الأدبي. 
فمن ناحية، ي�صيف يف التو�صيات التي يقدمونها اإىل »جدتي« قبل الزواج، مثل حظر البكاء داخل املق�صورة 
املحمول���ة، وم���ن ناحية اأخرى، يخ���رتع تقليدًا يف معمل التقطري يتكون من الحتفال ب���اأول نبيذ مقّطر لهذا 

املو�صم عن طريق ملء اأوعية تقدم لإله النبيذ وهم يغّنون.
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يرتبط تعزيز ثقل العادات باهتمام ت�صانغ ييمو بالإحاطة بالقيود والقواعد الهائلة التي يخ�صع لها الأفراد 
ال�صيني���ون عل���ى طول تقاليدهم الثقافية. يف »الذرة احلمراء« ُيري���د اأْن ينف�صل عنها، م�صّلطًا ال�صوء على 
َيتني  ر ويعي�ص حياته بحرية، دون اإمالءات خارجية، لذلك تتجاهل »جدتي« التو�صِ قدرة الإن�صان على اأْن ُيقرِّ
املقّدمتني لها اأثناء التح�صريات حلفل الزفاف، وتخلع منديلها وتبكي خالل رحلتها يف املق�صورة املحمولة. 
كما اأّنها ل تكبح رغبتها يف الزواج، وت�صتهلك اجنذابها اإىل »جدي« بني الذرة احلمراء، بل اإنَّها تتعدى ذلك 
وؤِ من والدها، مما يتعار�ص مع حِجِر الزاوية يف القانون الأخالقّي الكونفو�صيو�صي، وهو تقوى  اإىل حدِّ التربُّ
الأبن���اء، واإذا كانت هي وعم���ال التقطري يقدمون اأول نبيذ هذا املو�صم لإله النبيذ، فاإنهم يفعلون ذلك على 
وجه التحديد انطالقًا من احلرية ولي�ص من القناعة الدينية. ولذلك، فاإن الهتمام مل يكن كبريًا لت�صليط 
ال�ص���وء عل���ى التقاليد نف�صها بقدر ما كان لت�صليط ال�صوء على القدرة التي يتعنّي على الإن�صان انطالقًا من 

حريته، اأن يحققها اأم ل)9)).
وم���ن الق�صاي���ا الأخرى التي اأثريت مبهارة يف الرواية والتي يكّثفه���ا »ت�صانغ ييمو« يف الفيلم هي اإ�صرار 
ه���ا عّمالها عل���ى حد الت�ص���اوي فيما بينه���م ول ينادونها  »جّدت���ي«، �صاحب���ة معم���ل التقطري، عل���ى اأْن يعُدّ
»بالرئي�ص���ة«، لأنهم جميعا �صيعملون باجلهد نف�صه و�صيتقا�صمون الأرباح بالت�صاوي، فكانت تقول: »ما اأملكه 
ق نوع���ًا من »ال�صيوعية«  ه���و لكم«، واأي�صًا: »نح���ن جميعا مت�صاوون هنا)0))«، ويب���دو اأّن معمل التقطري ُيطبِّ
احلْد�صي���ة، ُمردة من كلِّ الأيديولوجيات، حيث احلري���ة والفطرة ال�صليمة والعفوية هي املعايري الوحيدة، 
وهكذا ُي�صرُّ »ت�صانغ ييمو« على الر�صالة التي يقوم عليها الفيلم باأكمله التي تك�صف اأنَّ الإن�صان ل يحتاج اإىل 

اأعراف اأو اأيديولوجيات، �صيا�صية اأو دينية، ليكون �صعيدًا وِلتحقيق متمع متناغم وعادل)1)).
الأفكار الرئي�سة املهيمنة: ذرة، نبيذ، اللون الأحمر

دعون���ا نتذك���ر كي���ف يعرتف ت�صانغ ييم���و بنف�صه اأّن اأح���د العنا�صر الت���ي جذبته اإىل رواي���ة مو يان كان 
احل�صور والدور املثري والإيحائي للغاية الذي لعبته الّذرة ولونها الأحمر طوال ال�صرد باأكمله))))،كما اأننا ل 
نغف���ل ع���ن حقيقة اأّن املخرج قد اأظهر منذ فيلمه الأول ح�صا�صية خا�صة للمكون اجلمايل لأفالمه، حيث اإّن 
اللوَن الأحمر هو نقطة �صعفه اللونية. وحتيط حقول الذرة احلمراء بحياة �صكان غوامي ال�صمالية ال�صرقية 

29) "شخصيتي تتعارض تماماً مع مزاج الفيلم. لقد تعرضت للقمع والتقييد واإلغالق واالستبطان منذ فترة طويلة. بمجرد أن أتيحت 

لي الفرصة لصنع فيلم بمفردي، أردت أن أجعله متحرراً ومهجوراً" )كوش��و، س��يلولويد الصين. لقاءات س��ينمائية مع الثقافة 
والمجتمع، كاربونديل، جامعة إلينوي الجنوبية للصحافة، 2002، ص 272)

.)DVD( 2009 30) تشانغ، يان، الذرة الحمراء، برشلونة، استديو فيلمكس المنزلي

31) "الش��عب الصيني مقموع جداً. كل ش��يء في هذا المجتمع يدور حول السياس��ة والمجتمع. الناس ليسوا بشراً. إنها مكانة صغيرة 

بالفعل، ثم تتقلص مرة أخرى أكثر. لذلك أردنا بالتأكيد اس��تعادة المش��اعر والعالقات اإلنس��انية. إنَّ خمس��ة آالف عام من تاريخ 
الصين وثالثة آالف عام من اإلقطاع يمثالن عبئاً ثقياًل للغاية. لذلك أردت أن أصنع فيلم الذرة الحمراء. أعتقد أن الشعب الصيني 
ق��د تغي��ر كثيراً بالفعل. القيد السياس��ي موجود منذ فترة طويلة، وهم بالتأكيد يريدون االنتفاض. أنا لس��ت مهتماً بالسياس��ة. الفن 
يموت بسبب الحرية ويعيش بسبب القهر. لذا فإن الصين تغلي اآلن وهي مليئة باإلثارة حًقا قد فتح "دنغ شياو بينغ" الباب، وبدأ 
الناس ينظرون - أوه، هذا ما يشبه العالم. بمجرد أن تفتح الباب، ال يمكنك العودة..."، في المستقبل، ستنتج الصين بالتأكيد أفضل 

المخرجين واألعمال. )شين بينغ ، ج. "مناقشة الذرة الحمراء"، في جيتوارد، تشانغ ييمو، ص 14.
32) انظر المالحظة 13.
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، حيث كان النا����ص مّمن عا�صر والدي والذين  ���ل احل�صاد مرور الف�ص���ول، وتفيد حبوبها كطعام ُمغذٍّ وميثِّ
عا�صوا هناك ياأكلونها، واإْن مل تكن تعجبهم، فقد كانوا يزرعونها قدر ا�صتطاعتهم))))، لأنها �صراٌب ي�صفي 
احل���الوة واخلَدَر عل���ى احلياة، ويف حقولها حيث اأحّب«ج���دي« وجدتي« بع�صهما وتعا�ص���را واأجنبا اأبي بني 
�صيق���ان ال���ذرة احلمراء؛ وكذلك �صنعوا النبيذ الذي ذاع �صيت���ه يف كل املنطقة ما اأتاح لهم اإعالة اأنف�صهم؛ 
فمنه���ا ياأخ���ذون الدقيق الذي ياأكل���ون منه؛ وينامون فيه���ا ويلعبون ويتاأملون النج���وم؛ يختبئون فيها خالل 

ن�صب الكمائن لليابانيني؛ يقاتلون فيها وميوتون فيها؛ يغطون موتاهم بها وفيها تبقى رفاتهم اإىل الأبد. 
الل���ون الأحم���ر للذرة احلم���راء النا�صجة هو ل���ون الدماء نف�صها الت���ي اأراقها �صكان غوام���ي ال�صمالية 
ال�صرقي���ة اأثن���اء احلرب – »ا�صطبغ النهر مباء اأ�صود مثل الدم؛ وكانت احلقول مغطاة بالذرة احلمراء مثل 
ن الرمزي للذرة احلم���راء يف كامل الرواية، ويربطها حتمًا بحياة وطعام  ال���دم))))«. يتالعب مو يان باملكِوّ
و�صغ���ف وموت ال�صخ�صيات الت���ي ت�صكن ق�ص�صه، كما ُيعربِّ من خاللها اأي�صًا ع���ن �صوقه اإىل ما�ٍص بطويلٍّ 
ذه���ب اإىل غ���ري رجعة، ويعرّب عن ذلك من خ���الل ا�صتبدال الذرة احلمراء التقليدي���ة ببديل حديث، الذرة 
ْي���ُت بها ِمرارًا وتكرارًا غرقت يف فورٍة  الهجينة:«ال���ذرة احلم���راء التي كانت تبدو كبحر من الدم، والتي تغنَّ

ثوريٍة غا�صبة ومل تعد موجودة، ا�صُتبدلت بالذرة الهجينة)...). 
اإن روؤية نف�صي حُماطًا بالذرة الهجينة يوقظ يّف �صعورًا قويا بال�صياع. اأقف يف و�صط حقل الذرة الهجينة 
الوا�صع واأنا اأفكر يف م�صاهد اجلمال النادرة التي لن تتكرر اأبدًا، ففي اخلريف العميق لل�صهر الثامن، تبدو 
الأر����ص مغط���اًة ببحٍر اآ�صٍر م���ن الدماء، حتت �صماٍء عالي���ة، ذاِت و�صوٍح رائٍع. حني تك���ون اأمطار اخلريف 
�صدي���دة، تتحول احلقول اإىل م�صتنقٍع اأهليلجّي حيُث ترتفع اأطراُف الذرة احلمراء فوق املياه املُوِحلة ومتتد 
نح���و ال�صم���اء الزرقاء. عندما ت�صرق ال�صم�ص، يتمّخ�ص �صطح البحر وتتل���ّون ال�صماء والأر�ص باألوان خاّلبة 
ل مثي���ل له���ا، ذاُت عظمٍة ل ُت�صاهى، هذا هو مثال الإن�صان وخال�صة اجلمال التي اأتوق اإليها، والتي �صاأتوق 
اإليه���ا دائما)5)). ل ميكن اأن يكون هناك متاٍه بني الذرة احلمراء و�صكان غوامي ال�صمالية ال�صرقية، اأو بني 

الذرة احلمراء والإن�صان، اأو بني الذرة احلمراء واحلياة، اأكرث قدرة مما ترى«.
ينتق���ل ح�صور الذرة احلمراء واأهميتها اجلمالية والرمزية يف ق�صة مو يان اإىل فيلم ت�صانغ ييمو - فاإن 
كان الأول ينق���ل تلك اخل�صائ����ص من خالل الأو�صاف الغزيرة يف اأواخ���ر اخلريف، متاوجت حقول الذرة 
احلم���راء مث���ل بحر من الدم، ط���وال ال�صهر القمري، كبري وخ�ص���ب، كان ميدًا؛ طازج���ًا ور�صيقًا، مزبَد 
ُك العواِطف؛ كانت راِئحة براع���ِم الذرة الطازجة، امل�صحوق���ة واملحرتقة تتغلغل يف  الأم���واج ذا �صحٍر ُيح���رِّ
�صباب الليل وكانت تبلغ اأ�صّدها يف هواء ال�صباح. بكت هذه الذرة يف كل مكان مبرارة)6))- فاإّن الثاين كان 
َر لنا  ينق���ل ذلك من خالل الكام���ريا التي يجول بها مرارًا وتكرارًا يف حقول ال���ذرة احلمراء املبهجة ِلي�صوِّ

يح. تعّرج حركاِت �صيقانها يف مهبِّ الرِّ

))) المرجع نفسه، ص. 115.
34) المرجع نفسه، ص. 513.

35) المرجع نفسه، ص. 10.

36) المرجع نفسه، ص. 50.
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بالن�صب���ة اإىل ت�صانغ ييمو، فاإن ال���ذرة، املرتبطة ارتباطًا وثيقًا باللون الأحمر، تعمل كخيط م�صرتك)7)) 
ل يبن���ي علي���ه جهازه الب�صري واجلمايل فح�صب، بل جهازه الرمزي اأي�ص���ًا. الذرة احلمراء واللون الأحمر 
والنبي���ذ والدم هي اأربع���ة عنا�صر ثابتة يف جميع اأنحاء الفيلم ترتابط وتتداخل مع بع�صها بع�صًا اإىل درجة 
اخلل���ط. وجود الذرة احلمراء دائ���م، واأهميتها حيوية. حا�صية الزفاف، يجب اأْن تعرب حقل الذرة احلمراء 
الربّية يف الطريق اإىل معمل تقطري »�صيبايل بو«. وبينما يعربونه، يتم العتداء عليهم من قبِل قاطِع طريٍق 
يختبئ فيه؛ يف حقل الذرة احلمراء يح�صل اأّول اجتماٍع بني »جيوير« ورئي�ص احلمالني، حيث يولد فيه والد 
الراوي؛ يتغذون منه وي�صنعون النبيذ -�صيبايل هونغ، »نبيذ �صيبايل الأحمر«- الذي مي�صي واحدًا من اأكرث 
العائ���الت ازده���ارًا يف املنطقة. يف ذلك احلق���ل يتم اإجبارهم على العمل ق�صرًا م���ن اليابانيني وهناك يتم 
�صلُخ »�صان باو« و»الأخ لوهان« علنا. يف ذلك املكان يختبئ الرجال لتح�صري الكمني للقافلة اليابانية وهناك 

ينتهي بهم الأمر اإىل فقدان حياتهم.
النبي���ذ امل�صنوع من هذه الذرة احلمراء ميكن اأي�صًا فكرة رئي�صية مهيمنة للفيلم، وي�صتخدم بنف�ص 
القيم���ة اجلمالية والرمزي���ة. منه ي�صربون ويعي�صون. وب���ه يطهرون املنزل، ويقدم���ون القرابني لالآلهة 
ويع���دون قناب���ل حملية ال�صن���ع ل�صتخدامها �صد الياباني���ني. من باب الف�صول، نري���د اأن ن�صري اإىل اأنَّ 
نبي���َذ ال���ذرة احلمراء هو يف الواقع عدمي الل���ون)8)) ولذلك اإن حقيقة ا�صتخ���دام النبيذ الأحمر للفيلم 
تخربن���ا فق���ط عن الهتمام اجلمايل والرم���زي املن�صوب اإىل هذا اللون. ي�صاع���د اللون الأحمر املزيف 
للنبيذ على ا�صتيعاب اأكرب لفكرة الدم الذي يتدفق يف ال�صريان احليوي والدم الذي ُي�ْصّفُك اأثناء املوت. 
وبالت���ايل فاإّن الذرة احلمراء والنبيذ واللون الأحمر والّدم واحلياة واملوت هي عنا�صر ي�صهل ا�صتيعابها 

مع بع�صها بع�صًا.
م���ن ناحي���ة اأخرى، ت�صانغ ييمو يو�ص���ح يف الذرة احلمراء اإدراكه جلوهر رواية م���و يان ومعرفته بكيفية 
ا�صتك�ص���اف الإمكان���ات اجلمالي���ة والرمزية نتائجها النهائية كم���ا يت�صح من حقيقة اإّن���ه بعد الهجوم على 
ُم م�صهدًا ل تعك�صه الرواية)9))، ويلطخ اللون الأحمر متامًا الإطارات الأخرية للفيلم،  القافل���ة اليابانية ُيقدِّ
ُمع���ربًا ب�ص���كٍل ب�صرٍي ع���ن العالقة الوثيقة بني الل���ون الأحمر وال���ذرة احلمراء والنبيذ وال���دم، ويف نهاية 

املطاف، احلياة واملوت)0)).

37) يتمي��ز ج��زء من أفالمه باس��تخدام األف��كار المهيمنة التي تؤدي وظيف��ة مزدوجة، بصرية ورمزية: كما ف��ي فيلم جودو، بذور 

األقحوان )1990( هي األقمشة المصبوغة في ماكينة الصباغة الكاملة؛ في الفانوس األحمر )1991( المصابيح الكهربائية؛ في 
فيلم حياة! )1994( الدمى؛ في البحث )2005( أقنعة أوبرا نو؛ وفي الحب تحت الزعرور األبيض )2009(.

38) انظر المالحظة 10.

39) على الرغم من أننا نعتقد أنه مستوحى من هذا الجزء: أشعل اليابانيون النار في القرية قبل أن ينسحبوا. كانت النيران تطال عنان 

راع، هناك، جعله شاحباً  السماء وصبغ الحريق نصف السماء بالبياض. في تلك الليلة كان القمر مكتماًل وأحمَر كالدِم، لكّن الصِّ
وضعيفاً، مثل دمية ورقية باهتة وكئيبة معلقة إلى السماء. )مو يان، الذرة الحمراء، المرجع نفسه، ص 223(.

40) ترم��ز األف��كار المهيمنة للذرة الرفيعة والنبيذ إلى الحياة والموت والوالدة والتجديد والجس��د واإلنس��انية. إن البحث الذاتي عن 

ال��روح الوطنية م��ن خالل إعادة التخيل المجازي لماضي إحدى العائالت يجمع التاريخ واألس��طورة والذاكرة. )تش��انغ ييمو، 
موسوعة اللغة الصينية ص. 281(.
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ال�ساعرية
ُيظه���ر املخرج قدرة هائل���ة عندما يتعلق الأمر برتجمة الكون الأدبي املعّقد ملو يان وال�صاعرية املعّقدة 
ُه وال�ّصامّي، والقا�صي  اإىل لغ���ة �صينمائية بحتة، حيث يوجد الإن�ص���اين والرائع، واجلميل والقبيح، واملُ�ص���وَّ
واجل���ّذاب ي�ص���ريان جنبًا اإىل جن���ب. متكن ت�صانغ ييم���و من اأْن يعك����ص يف �صوره »جدلي���ة الأ�صداد)1))« 
ُل الواقعية  امل�صتم���رة واملوجودة يف عمل مو يان، ف�صاًل عن الت�صّوف و�صور اخليال من احلكاية التي ُت�صكِّ

ال�ّصحرية ِللكاتب ال�صيني.
م���ن ناحي���ة اأخرى، وعلى الرغ���م من اأّنه مّت ا�صتبعادها ب�صب���ب ال�صعوبة التي قد تنط���وي عليها، اإّل اأّن 
ٍن خارٍق ِللطبيعة، ما مُيّث���ل واقعيَة مو يان ال�صحرية، ل يعني الرغبة يف  ترجم���ة بع����ص امل�صاهد باإ�صافِة ُمكوِّ
التخل���ي عنه���ا متامًا. وبالتايل، فهي ل تزال حا�صرًة بطريقٍة خفيٍة من خالل تفا�صيل مثل حقيقة اأّن الذرة 
احلم���راء تنمو تلقائي���ًا دون اأن يعتني بها اأحد، كما يخربنا الراوي، اأو بالطريقة اخلا�صة جدًا التي ميتلكها 
ت�صان���غ ييم���و يف ت�صوي���ر حلظات معينة. نح���ن ن�صري، على وج���ه التحديد، اإىل امل�صهد ال���ذي يقدمه ملنظر 
اأنقا����ص »�صب���ايل بو«؛ ِل�ص���وِر احلقول الالنهائية من ال���ذرة احلمراء؛ اأو الطريقة الت���ي ُتخلِّد الكامريا بها 
»جوي���ر« وهي تّتِكُئ بني ال���ذرة احلمراء–كانت املرة الأوىل اأثناء لقاء »ج���دي« والثانية عندما ت�صقط َمْيتًة 
ِبن���رياِن املداف���ع الر�ّصا�صة اليابانية- كالهما كانا مت�صابهني جدًا، ويتمّكن ت�صانغ ييمو من نقل اأحدهما عن 
ن اخلارق للطبيعة الذي ي�صبه  طري���ق الآخر عرب ترجمة �صيٍء قد بدا ُم�صتحياًل اإىل �صور، كالت�صّوف واملكِوّ

احللَم املوجوَد يف عمِل مو يان.
اإن تكيي���ف عمل اأدبّي مع املوارد التي تقدمها اللغ���ة ال�صينمائية لي�ص �صهاًل دائمًا، ولكن ت�صانغ ييمو 
ح يف حلظاٍت عديدة ط���وال الفيلم ولكن خا�صة يف  يع���رف كيفي���ة حّلها باإبداع واإتق���ان هائلني كما يو�صّ
هذا املقطع، عندما يتم اإطالق النار على »جيوير« من قبل اجلنود اليابانيني، تلتقط الكامريا، يف حالة 
خم���ول، كيف ت�صقط بينما يتم ت�صغيل اللحن الذي كان يعزف عليه املو�صيقيون اأثناء موكب الزفاف يف 
اخللفي���ة. ه���ذا ل يخربنا الكثري، ولكن اإذا اأخذنا هذا املقطع نف�صه يف رواية مو يان فاإننا نكت�صف �صبب 
ت�صغي���ل مو�صيق���ا الزفاف يف تلك اللحظ���ة، ففي العمل الأدبي، عندما مت���وت �صخ�صية »جدتي« بعد اأْن 
اأطل���َق عليه���ا اليابانيون النار، تتذكر بع�ص احللق���ات املتعلقة بخطوبتها وزواجه���ا))))، وخا�صة ركوب 
املق�صورة املحمولة يف يوم زفافها. قرر ت�صانغ ييمو، من اأجل توفري الوقت والتكيف مع رواية �صينمائية 
بالكام���ل، اأْن يكث���ف تلك اللحظة يف بع����ص املالحظات املو�صيقية. وا�صتخدام ه���ذا امل�صدر الرائع رفع 

الفيلم اإىل فئِة الُتحفِة الفنية.

1)) مصطلحات صاغها ش��انتال تش��ن أندرو في تش��ن أندرو، «الذرة الحمراء لمو يان»، األدب الصيني المعاصر، التقليد والحداثة، 
ندوة إيكس أون بروفانس، 8 يونيو 1988، إيكس أون بروفانس، منشورات جامعة بروفانس، 1989، ص. 13-11.

42) تس��تمر الرواي��ة بوصف كيف يتم نقل العروس في المقصورة المحمولة، برفقة الموس��يقيين وحف��ل الزفاف، إلى منزل زوجها 

المستقبلي، مو يان، الذرة الحمراء، مرجع سابق. ص. 96 وما يليها(.
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ا�ستنتاجات 
ينمائّي الذي يفهم اأنه يجب  اأراد ت�صان���غ ييمو اأْن يلتق���ط يف فيلمه الأول ت�صوُّره ال�صخ�صي ِللو�ص���ط ال�صِّ
اأن يك���ون، بالإ�صاف���ة اإىل كون���ه دقيقا من الناحية اجلمالي���ة، ب�صيطًا و�صعبيًا ووا�صح���ًا. للقيام بذلك، قام 
بخط���وة مثرية لالهتمام لختياِر الق�ص�ص وال�صخ�صيات من الرواية التي قام بها مو يان والتي يبداأ منها، 
ال���ذرة احلم���راء، واختار تطورا �صردي���َا خطيًا ومبا�صرًا. »احلفي���د« هو راوي الق�صة ب���دءًا من وجهة نظر 
ر يف الأ�صل  »جدي«، ولكن قبل كل �صيء »جّدتي«. وبهذه الطريقة، يعك�ص ت�صانغ ييمو الوزن الذي يلعبه املُذكَّ
الأدب���ي، ُمراِهنًا على العداء الأنثوي ِلأّن املراأة تعك�ُص ِبفظاظ���ٍة اأكرَب من الرجل افتقاَر الرجل اإىل احلرية، 
واخل�ص���وع وال�صطهاد الذي اأحلقه النظام الأب���وي الكونفو�صيو�صي ب�صعبها خالل التاريخ الألفي للح�صارة 

ال�صينية)))).
من ناحية اأخرى، لتجّنب اأّي نوع من امل�صكالت مع الرقابة، بالإ�صافة اإىل التخّل�ص من املقاطع اجلن�صية 
والأك���رث دموي���ة و�صراحة يف رواية مو يان، ي�صتخدم الفيلم القطع الناق�ص عند التعامل مع املقاطع التي مت 
الإبق���اء عليه���ا يف الأ�صل الأدبي التي هي اللقاء يف الذرة احلمراء بني »اأج���دادي«، قتل زوج »جدتي« و�صلخ 

»العم اأرهات« /«الأخ لوهان«.
وعل����ى عك�ص الرواية، يرك����ز الفيلم على املقاطع الت����ي �صبقت اندلع احل����رب ال�صينية اليابانية 
الثانية التي حتتل الثلثني الأولني من الفيلم. حتى تلك اللحظة، ل يعرف امل�صاهد جيدًا يف اأّي حقبٍة 
ُر  تت����ُم الق�صة. كان هذا احل�����ص املوؤقت متعّمدًا متامًا، ويجب اأْن يكون ُمرتبط����ًا بالطريقِة التي ُي�صوِّ
به����ا احلي����اَة يف معمل تقطرِي »�صيبايل بو« كمجتمع �صغري ي�صع مو�ص����ع التنفيذ نوعا من »ال�صيوعية« 
البديهي����ة، املجردة م����ن الإيديولوجيات اأو املب����ادئ الأخالقية اأو املعايري من اأي ن����وع. وهناك يتمتع 
اأع�ص����اوؤه بحي����اة كاملة وح����رة وطبيعية وعفوي����ة، والأف�صل من ذلك كلُّ����ه، اأّنه يعم����ل، ِلُي�صِبح معمل 
ُ لنا عن  التقط����ري الأك����رث �صهرة وازدهارًا يف املنطق����ة. وبهذه الطريقة اخلفّية، يب����دو اأنَّ الفيلم ُيعربِّ
ق ُمتمعًا  اأنَّ الإن�ص����اَن ل يحت����اج اإىل معايرَي اأو اأيديولوجيات، �صيا�صي����ة اأو دينية، ِليكون �صعيدًا وُيحقِّ
متناغم����ًا وع����ادًل. كما اأّنه لي�ص من قبيل امل�صادفة اأْن يختار ت�صانغ ييمو ِلفيلمه الأول الأجزاء الأكرث 
واية التي �صبقت احلرب، مّم����ا ُيربُز التفاوؤل والَفَرَح حِلي����اٍة عا�صت دون قيود  بهج����ة واإ�ص����اءًة يف الرِّ

موجودة بالفعل يف العمل الأدبي.

ْلَن أشياء قليلة أخرى.  43) "تتيح لك الكتابة عن النساء الالتي يواجهن االضطهاد توضيح المشكلة بشكٍل أكثَر فاعليًة ألنَّ النساء يتحمَّ

من الناحية التقليدية، ربّما يكون من األسهل على الرجل أْن يُْنِجَز شيئاً ما، ولكّن األمر أكثَر صعوبًة بالنسبِة  إلى االمرأة. بالنسبة 
إلى جميع أفالمي التي تحتوي على بطالت، فهذا في الواقع مرتبط بالخيال الذي اخترته. إذا فكرت في هذا من منظور التطورات 
والتغييرات في األدب، ستفهم لماذا أصّور النساء ولماذا أصّور الريف. إذا كنت تتحدث عن الفيلم من منظور االتجاهات الثقافية 
أو العقلية الثقافية للكتاب، فستفهم ذلك بشكل أكثر شمواًل")لي، إ.، تمهيد طريق الفيلم الصيني إلى العالم، هان، ش، شياو. العيش 
من أجل الفن، وليس من أجل الغذاء، تشانغشا، هونان ويني تشوبانشي، 1996، ص 385-412. مدرج في جيتوارد، ف، تشانغ 

ييمو.... مرجع سابق ص 77.
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وهكذا، اإذا جمعنا بني هالة التوقيت املوجودة يف معظم الفيلم واملثالية امللحوظة التي ي�صور بها احلياة 
يف معم���ل التقطري، نكت�صف اأّنن���ا نواجه يف الواقع ُخرافًة اأمام عامل الأح���الم. الفيلم ل يخربنا كيف عا�ص 
الرجال والن�صاء يف ال�صني يف ال�صنوات التي �صبقت احلرب ال�صينية اليابانية الثانية اأو كيف قاتلوا خاللها 
ل لالأنظمة  -الطبيع���ة الب�صرية يف ال���ذرة احلمراء-حرية الإبداع، جنون احلياة اجلام���ح، الع�صيان املف�صّ
وال�صواب���ط - مليئ���ة باملثالية، ول ميكن للمرء اأْن يجَد ذلك يف ال�صني الواقعية، ول حّتى ال�صني املعا�صرة، 
ه���ذا م���ا �صرحه ت�صانغ ييمو بنف�صه. يخربنا الفيلم يف الواقع عن ال�ص���ني التي مل تكن موجودة اأبدًا ِللتعبرِي 

عن اآمال ال�صني التي ميكن اأن تكون يومًا ما يف امل�صتقبل)))).

44) الفيل��م، ال��ذي صدر عام 1987، تم تصويره خ��الل فترة خاصة جداً من التاريخ الحديث لجمهورية الصين الش��عبية، "العصر 

 (xin shiqi( "الجديد". منذ نهاية الس��بعينيات، عاش��ت جمهورية الصين الشعبية منغمسًة في فترٍة تُعرف باسم "العصر الجديد
للمثقفي��ن والثقاف��ة التي تتميز، من ناحية، ب� »البحث عن الج��ذور«. )xungen wenxue( - أي من خالل الغوص في أعماق 
الوج��ود والش��عور باألم��ة الصينية لِيجد فيهم العيوب ونق��اط القوة التي جعلت الصين المعاصرة على م��ا هي عليه، بإنجازاتها 
وإخفاقاته��ا - وم��ن ناحية أخرى، من خالل التفاؤل بأّن اإلصالحات والتحديثات التي تم تنفيذها في قطاعاٍت ُمعينة س��يكون لها 
المثل في المجاالت السياس��ية واالجتماعية. باختصار، ش��هد المجتمع هذه الفترة بوصفها لحظة حاس��مة تم فيها تحديد مس��تقبل 
جمهورية الصين الش��عبية، حيث س��يعرفون ما إذا كانوا س��يحّققون في النهاية االنتقال إلى نظام ديمقراطي، أو على العكس من 

ذلك، إذا كان يجب انتظار »التعديل الخامس«... وقد بددت مذبحة تيانانمن في 4 يونيو 1989 أي شكوك.
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حوار مع مو يان

حوار: يو�شاي روندكفي�شت ت�شو
ترجمة :ايفلني حممود •

   - �ل�ّسي���د م���و ي���ان، �أودُّ تهنئت���ك على ف���وزك بجائزة نوب���ل يف �لأدب لعام 2012. يف �لبد�ي���ة، �أود �أن 
�أ�ساألك: لقد ولدت يف قرية يف �ساندونغ لأبوين �أميني، فكيف بد�أت �لكتابة؟

   نعم، لقد ولدت يف قرية يف �صاندونغ، لكن والدي كان متعّلمًا. در�س يف مدر�صة خا�صة يف القرية وكان 
مفّكرًا قرويًا مثقفًا. وقد �صجعنا دائمًا على الدرا�صة.

   ذه���ب اأخي الأك���ر اإىل جامعة �صرق ال�صني للمعّلمني يف �صنغه���اي يف ال�صتينيات. مل يكن هذا �صائعًا 
ج���دًا يف قريت���ي. ترك كتبًا عديدة يف املنزل، وقراأت كتب اللغة والتاريخ تلك عندما كنت �صغريًا. تدريجيًا، 

ومن خالل قراءة الروايات، طّورت اهتمامي بالأدب.
- �إذ�ً كيف بد�أت �لكتابة؟ هل قررت بنف�سك �أن تفعل ذلك؟

    اأظن اأن جميع الكّتاب يبدوؤون قّراًء متحم�صني. فنحن نطّور الرغبة يف الكتابة اأثناء القراءة، ونرغب 
بتعلم كيفية الكتابة. عالوة على ذلك، بالن�صبة ملراهقّي القرية اأمثايل يف ذلك الوقت، كان الكّتاب جنومًا، 

واأي �صخ�س يكتب رواية يكون ا�صتثنائيًا حقًا.
    كان هناك اأي�صًا بع�س املثقفني يف قريتي يف ذلك الوقت. كانوا من خريجّي اجلامعات الذين اأتوا من 
جين���ان، عا�صمة �صاندونغ. عّلموين عن الأدب والكّتاب. لذلك منا اهتمامي بالكتابة بالفعل يف �صن مبكرة. 

دد
عــ

ة ال
�شي

ــخ
�ش

•  مرتجمة �شورية حا�شلة على ماج�شتري يف اللغويات من جامعة دم�شق .         
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ويف املدر�صة البتدائية، كنت جيدًا يف الكتابة وغالبًا ما اأ�صاد بي اأ�صاتذتي. هذه كانت الأ�صباب التي دفعتني 
اإىل الكتابة تدريجيًا.

- هل ميكنك �إخبارنا �ملزيد عن طفولتك؟ كيف كانت؟
يب���داأ جمي���ع الكّتاب بالكتابة عن طفولته���م، وخا�صة ذكريات الطفولة. ولدت ع���ام 1955. حني بداأت 
يف تكوي���ن الذكري���ات، كانت فرتة من اأ�صعب الأوقات يف تاريخ ال�صني.  ت�ص���ّور معظم النا�س جوعًا حينها 
وعا�صوا حياة �صعبة. كانوا ميوتون جوعًا طوال الوقت، حتى يف قريتي. اأعتقد اأن ذكريات الأطفال عن مثل 

هذه الأوقات ميكن اأن تكون موؤرقة.
اأتذك���ر اأّن���ه كان هناك الكثري من الأطفال يف القرية. ُكّنا حني ت�ص���رق ال�صم�س يف ال�صتاء جنل�س جميعًا 
بجان���ب احلائط ون�صتحم يف ال�صم�س. كان���ت جميع مالب�صنا ممزقة ومهرتئة، وبالكاد تغطي اأج�صادنا. كّنا 
نع���اين اأي�صًا من انتفاخ يف البطن، ب�صبب نق�س العنا�صر الغذائية. وكانت اأرجلنا واأذرعنا نحيفة، مطابقة 

لتلك الأرجل والأذرع املعتادة لالأطفال اجلياع.
كنت م�صاغبًا جدًا يف املدر�صة البتدائية، وُطردت يف ال�صف اخلام�س. لكن مل اأمتكن من الن�صمام اإىل 
الق���وى العامل���ة البالغة بعد طردي لأّنه مل تكن لدي قدرة كبرية عل���ى العمل. لذلك رعيت املا�صية والأغنام 
وح���دي. ويف مثل هذه البيئة املنعزلة، يكون لدى امل���رء احليوانات والنباتات فقط ليتحدث معها. اأعتقد اأن 

الطفولة التي ع�صتها كانت فريدة من نوعها متامًا.
   لحقًاعندما بداأت الكتابة، عاد اإيّل كل �صيء يف طفولتي، لذلك ا�صتخدمت هذه الذكريات، ممزوجة 

باأفكار واأحداث من احلياة الواقعية، عندما كتبت رواياتي الأوىل.
- ملاذ� طردت يف �ل�سف �خلام�س؟

    ح���دث ذل���ك خالل الث���ورة الثقافية. كانت هناك اأن�صط���ة �صيا�صية و�صراع طبق���ي، وكان النا�س غري 
اآمن���ني. كان لدى عائلت���ي اأر�صًا قبل التحرير، لذا فاإن خلفيتي مل تكن رائع���ة. كان مبقدور اأطفال مثلنا اأن 
يذهب���وا اإىل املدر�ص���ة نظريًا، لكن اإذا ذهب واحدنا، ومل ُيبِل بالًء ح�صنًا، وبعبارة »يبلي بالًء ح�صنًا« اأق�صد 

اأن يكون حمبوبًا من قبل املدر�صني، فاإذا مل يحّبوك، �صُتحرم وُتّرد من حق ال�صتمرار يف املدر�صة.
   وال�صب���ب الآخ���ر هو اأّن املدر�صة مل تعّلم الكثري يف ذلك الوقت. قراأنا »القتبا�صات من الزعيم ماو« يف 

�صف اللغة، ويف �صفوف الريا�صيات واملواد الأخرى، متّرد الطالب، وتعاركوا وت�صاجروا كّل يوم.
   �صع���ر والداي اأّنه لميكنني تعّلم اأي �ص���يء هناك. لذلك عندما ُطردت، مل يكافحوا من اأجلي، واأنا مل 
اأك���ن اأهت���م كثريًا بهذا النوع من املدار�س على اأيِّ حال. لذلك تركت املدر�صة باكرّا جدًا. كان عمري حينها 

اأحد ع�صر عامًا فقط.
- ماذ� كان �سعورك وقتها؟

    �صع���رت بالوح���دة ال�صدي���دة. يح���ب الأطفال مت�صية الوق���ت يف جمموعات، وكان جمي���ع الأطفال يف 
�صّن���ي يف املدر�صة. رمبا مل يتعّلموا الكثري، لكّنه���م تعاركوا وت�صاجروا وا�صتمتعوا. عندما كنت اأرعى املا�صية 
والأغن���ام، كنت اأعر الباب الأمام���ي ملدر�صتي، واأرى اأطفاًل يف �صّني ي�صتمتع���ون يف املدر�صة. كنت الوحيد 

بينهم خارجها. لذلك �صعرت بالوحدة ال�صديدة حينها.
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   واأي�ص���ًا مل اأك���ن اأعرف ماذا �صاأفعل ب�صاأن م�صتقبلي. كنت هنا اأرعى املا�صية يف �صن مبكرة. هل ياترى 
�صاأفعل اأي �صيء اآخر؟ ماذا يخّبئ يل م�صتقبلي؟ ماذا �صاأفعل عندما اأكر؟ �صعرت بالياأ�س.

   كان للتج���ارب الت���ي م���ررت به���ا يف طفولتي اأهمية بالغ���ة يف كتاباتي. كتبت عن كّل اأن���واع احليوانات 
والنباتات يف رواياتي. كتبت عن العالقة القريبة والغام�صة بني الأطفال والطبيعة. وهذا كّله ل ينف�صل عن 

تاربي ال�صخ�صية.
   ل���و فّك���رت يف ما�صي���ي ... اأوًل وقبل كل �ص���يء، مل اأ�صتطع الذهاب اإىل املدر�ص���ة عندما كنت �صغريًا، 
ويوؤ�صفن���ي ذل���ك. لك���ن يف الوق���ت نف�صه، اأ�صعر بنوع م���ن ال�صعادة حي���ال الأمر. لو مل اأكن ق���د مررت بهذه 
التجرب���ة املوؤمل���ة عندما كنت طفاًل، رمّبا مل اأك���ن لأ�صري كاتبًا. لو اأيّن ذهب���ت اإىل املدر�صة، لكنت بالتاأكيد 

اأ�صبحت كاتباً من نوع اآخر، وكنت �صاأكتب نوعًا خمتلفًا من الكتب.
   له���ذا ال�صبب، اإىل حد ما، فاإّن ترك الدرا�صة يف �صن مبكرة، والعودة اإىل املزرعة، واحت�صان الطبيعة 
والثقافة الريفية يل قد �صاعدين كثريًا يف اأن اأ�صري كاتبًا. بالتاأكيد لن اأُخرج اأطفايل من املدر�صة لأجعلهم 

كّتابًا من خالل اإعادتهم اإىل املزرعة. فالأمور لتري على هذا النحو.
   كم���ا قل���ت �صابقًا، �صاعدتني التجارب املوؤملة يف طفولتي يف كتابتي، لكن لو اأتيحت يل الفر�صة لختيار 
الطريق���ة التي كنت �صاأعي�س بها طفولت���ي، لكنت اخرتت بالتاأكيد عي�س حياة �صعيدة، بدًل من طفولة مليئة 

بالوحدة واجلوع.
- كيف �أ�سهمت هذه �لتجربة يف كتابتك؟

    اأوًل، متكن���ت م���ن اإقام���ة عالقة حميمة م���ع الطبيعة. فالطفل الذي يك���ر يف املدر�صة، والطفل الذي 
ين�صاأ يف احلقل لهما عالقات خمتلفة مع الطبيعة، وم�صاعر خمتلفة تاه احليوانات والنباتات. الآخر يكون 
حماط���ًا ب���الأولد الآخرين واملدر�صني كل يوم. لكنني كنت حماطًا بالأغن���ام، واملا�صية، والنباتات، والع�صب 
والأ�صج���ار. كان���ت م�صاعري تاه الطبيعة ح�ّصا�ص���ة للغاية وعاطفية.  اعتقدت لوق���ت طويل اأّن احليوانات 
والنبات���ات ق���ادرة على التوا�صل مع الب�ص���ر. و�صعرت اأّنهم يفهمون ما اأقول. ترب���ة كهذه فريدة من نوعها 

وقّيمة.
   اأي�ص���ًا، مل اأم����س وقتي مع جمموعة من الأطفال. كنت دائم���ًا ب�صحبة جمموعة من البالغني. مل يكن 
ل���دّي احلق يف ال���كالم فقد كانوا اأعمام���ي وكانوا كبارًا. كان���وا �صيزدرونني لو قاطع���ت حديثهم. لكن كان 
باإم���كاين ال�صتم���اع. لذا بداأت يف مراقبة عامل الكبار يف وقت اأبكر من معظم الأطفال. وبداأت يف ال�صتماع 

اإليهم يف وقت اأبكر من معظمهم كذلك.
   تعّلم���ت من اأج���دادي عن الثقافة الريفية. توج���د يف الثقافة الريفية �صخ�صي���ات تاريخية، واأ�صاطري 
واأح���داث تاريخية، وحتى اأّنه توج���د خرافات وق�ص�س عن الأ�صباح مثل حتول ذئب اأو ديك اإىل اإن�صان. لذا 

فاإن العنا�صر ال�صعبية والتقاليد ال�صفوية تظهر بقوة يف كتبي، اإذ اإّنها جزء من تاربي يف ذلك الوقت.
    اأْن تراق���ب الع���امل بعي���ون طفل، تلك وجهة نظ���ر ا�صتثنائية. عندما ينظر �صخ�س بال���غ اإىل الأ�صياء، 
لت�صيب���ه الده�صة مما يراه. ولكن حني ينظر طفل م���ن الأ�صفل اإىل الأعلى، ولأّنها نظرة نحو الأعلى، فاإّنه 
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ي���رى الكث���ري من الأ�صياء التي ل يراها الكبار. وهذا اأي�صًا �صاع���دين يف كتابتي ب�صكل كبري. بالتاأكيد هناك 
جوانب اأخرى ل اأ�صتطيع �صرحها يف اآن معًا.

- يف طفولت���ك، كان���ت لديك عالقة حميمة مع �لطبيعة. عندما تنظر �إىل �ل�سني �ليوم، ماذ� ت�سعر 
حيالها؟

    اأن���ا م���ن دعاة احلف���اظ على م�صادر الطبيعة. لق���د عّرت عن عقيدتي هذه ب�ص���كل وا�صح يف كتبي. 
اأعرب���ت يف روايات���ي »احلياة واملوت اأرهقاين« و »الأثداء الكب���رية والأوراك العري�صة« عن اأملي وغ�صبي من 

ال�صتغالل املفرط للبيئة وتدمريها.
   لطامل���ا اعتقدت اأنه يتوج���ب علينا اإبطاء وترية التنمية، واأّل ن�صتغل الأ�صياء بهذه ال�صرعة. يجب علينا 
احلفاظ على الثقافة الريفية واإرث الطبيعة. توقفوا عن حتويل كل القرى اإىل مدن. علينا اأن نرتك الأر�س 

ترتاح. ل ينبغي لنا ا�صتغالل الأر�س اإىل اأق�صى حدٍّ كما لو كانت ب�صرًا.
   اأ�صع���ر بقلق �صديد ب�صب���ب التلوث والدمار الذي حلق بالبيئة يف ال�صني من���ذ الثمانينّيات. اأ�صعر حقًا 
بال�ص���وء حيال ذل���ك. عندما اأرى اأّن امل�صانع ُتبن���ى يف كل مكان حتى يف القرية الت���ي اآلفتها... عندما اأرى 
اأن النه���ر الذي �صبح���ت وا�صطدت فيه عندما كنت �صبيًا قد اأ�صبح حفرة قذرة، ل ي�صعني و�صف كّم الأمل. 
عندم���ا اأرى الأ�صج���ار يف قريت���ي مغطاة باأكيا�س بال�صتيكي���ة قدمية ... هذا النوع م���ن التلوث البال�صتيكي 
يخيفن���ي. لذل���ك، عندما األقي خطابات يف اليابان ويف دول اأخرى، اأنتقد هذا النوع من ال�صتغالل املفرط، 

الذي يرّكز فقط على املكا�صب القت�صادية القائمة على التنمية غري امل�صتدامة.
- لنعد �إىل مو�سوع �لأدب. هل تعتقد �أّن �لأدب له �أّي معنى بالن�سبة لعامة �لنا�س �ليوم؟

اإّن العالق���ة بني الأدب والواق���ع، وارتباطه العاطفي بالنا�س، مو�صوع نّظر ل���ه كثريون. وجهة نظري يف 
الأدب ه���ي: بداي���ة، ل تبالغ يف تقديره. ل تتوقع اأن تغرّي رواية، اأو ق�صيدة، اأو م�صرحية واقع جمتمعنا. هذا 
توّق���ع كب���ري جدًا. بالتاأكيد، حدث اأن �صّبب عمٌل اأدبّي حرب���ًا. لكن مثل هذه احلوادث نادرة للغاية. غالبًا ما 

يكون تاأثري الأدب دقيقًا جّدًا.
وذل���ك لأّن الأدب �صكل من اأ�صكال الفن. فمن خالل ت���ذّوق اجلمايّل، يكون تاأثريه تدريجيًا وخفّيًا، مثل 
زخ���ات املطر الربيعية التي ترط���ب الرتبة. لذلك اأعتقد اأن و�صع الأدب يف مثل هذه املكانة العالية، والّتوقع 

اأنه �صيغرّي الواقع يعني منحه اعتبارًا كبريًا اأو م�صوؤولية كبرية.
   وم���ع ذل���ك، ل ينبغي لأح���د اأن يقّلل من �صاأن الأدب. فهو لي�س للمتعة فق���ط، ولي�س الهدف منه جمّرد 
اإث���ارة بع����س ال�صحكات. اأعتقد اأن املزية الأثمن لالأدب تكم���ن يف درا�صته للروح الب�صرية. يثني الأدب على 
ماه���و حقيقي ولطيف، ويك�صف وينتقد ما هوخبيث وب�صع. هدفه املطلق هو جعل عقولنا اأكرث ثراًء وات�صاعًا 
وجعلنا اأكرث لطفًا وكرمًا. فمن خالل تغيريه للنا�س، يوؤّثر الأدب على تطور جمتمعنا وحت�صينه. لكّنني اأعتقد 

اأّنها عملية تدريجية للغاية.
   ل���دّي ت�صبي���ه للعالقة بني الأدب واملجتم���ع، فهي مثل العالقة التي تربط النا����س ب�َصعرهم: من اجلّيد 
بالطب���ع اأن يك���ون لديك �صعر على كامل راأ�صك. فمظهره جمي���ل وي�صاعد يف حماية راأ�س املرء. ولكن اإذا مل 
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يك���ن ل���دى املرء الكثري من ال�صعر، مثلي، فال باأ�س، لأّنني ما زلت ب�صحة جّيدة. هكذا هو احلال مع الأدب، 
قد ميلك املجتمع روايات وق�صائد و�صعراء وكّتابًا عديدين وهذا اأمر جّيد جدًا. ولكن اإذا قّل عددهم، تظّل 

احلياة قابلة للبقاء. لذلك اأعتقد، �صواء اأكان ذلك اأدبًا اأم فنًا، فهو مثل �َصعر الإن�صان.
   يف املاآل، حني ميوت اأحد ما، ُيدفن يف الأر�س. اإذا ُحفر قره بعد �صنوات عديدة، جند اأن حلمه �صار 
تراب���ًا ولك���ّن �صعره بقي كما ه���و. ما اأق�صد قوله هو اأّن اأ�صياًء كثرية يف املجتم���ع تتغرّي وتختفي، ولعّل الأدب 

والفن هما الباقيان الوحيدان.
- �إّنه ت�سبيه مثري جد�ً لالهتمام. عندما بد�أت �لكتابة، ما هي �لأ�سباب �لتي دفعتك لذلك؟ ومباذ� 

كنت تفكر حينها؟
    اعت���دت اأن اأق���ول ن�ص���ف م���ازٍح ون�صف جاد اأّن دافع���ي الأّويل للكتابة هو عي�س حي���اة �صعيدة بتناول 
الزلبي���ة ث���الث م���رات يف اليوم. قلتها كث���ريًا لدرجة اأّنني �صئم���ت منها. لكن يف احلقيق���ة، لتزال اإجابتي 

نف�صها. مل يكن دافعي للكتابة يف البداية بهذا النبل.
   يق���ول بع����س الكّتاب: »اأريد اأن تغ���رّي كتاباتي املجتمع«، »اأريد ت�صكيل عق���ول جميلة من خالل الأدب«. 
يعط���ون الأدب كّل هذه التعاريف. وهناك العديد منهم هكذا. اأعتق���د اأّنه بالن�صبة للكّتاب ال�صينيني مثلي، 
مّمن ولدوا يف القرى الزراعية وعا�صوا حياة الطبقة الدنيا الفقرية، رمّبا كان دافعنا الأّويل للكتابة ب�صيطًا 
جدًا - وحتى متوا�صعًا. كان ذلك من اأجل تاأمني لقمة عي�صنا، وتغيري اأحوالنا، وحت�صني و�صعنا. اإّن ملزاولة 

مهنة الكتابة بالفعل فوائد مادية عديدة.
   بالّتاأكيد، من خالل عملية الكتابة، ملّا تتغري حياتك نتيجة ذلك، تن�صاأ اأفكار اأخرى كثرية حول الأدب 
ب�ص���كل طبيع���ي. لذا، فاإّن ال�صبب الأّويل مل يكن نبياًل على الإطالق - بل اإّنه مبتذل نوعًا ما. لكن هذه كانت 

يف الواقع اأّول فكرة خطرت يل.
   ذك���رت �صابق���ًا اأّنه كان هناك بع�س املثقفني يف قريت���ي. كان بع�صهم من املثقفني الذين ارتكبوا خطاأ 
يف ال�صتيني���ات. اليوم، عندما نق���ول عبارة »ارتكب خطاأً«، يجب اأن ن�صعها ب���ني عالمتي اقتبا�س. فقد كان 

جميئهم اإىل قريتنا عقوبة لهم.
   اعت���اد اأحده���م اإخب���اري اأّنه عرف كاتب���ًا يعي�س ببذخ وي���اأكل الزلبية ثالث م���ّرات يف اليوم. تناولت 
العائالت مثل عائلتي الزلبية خالل مهرجان الربيع فقط، اأي مّرة واحدة اأو مّرتني يف ال�صنة. ولكن هاهنا 
�صخ����س يتناول الزلبية ثالث م���ّرات يف اليوم! اأُ�صبنا بحالة من الده�صة. ظنن���ا اأّنه ل ميكن حتى مللك اأن 
يعي����س حياة على ه���ذا النحو، لكن مبقدور كاتب اأن يفعل ذلك. لذلك �صاألت���ه: »اإذا ا�صتطعت كتابة الكتب، 
فه���ل �صيك���ون مبقدوري عي�س مثل هذه احلي���اة اأي�صًا؟«  قال: »طبعًا ميكنك ذل���ك«. لذلك كان هذا ال�صبب 

الأّول للكتابة.
- هذ� �سبب لك .. ملاذ� تكتب �ليوم؟

     ميكنن���ي بالتاأكي���د اأكل الزلبية ثالث م���ّرات يف اليوم الآن. حتى يف منت�صف اللي���ل، اأُخرج بب�صاطة 
بع�ص���ًا منه���ا من الثالجة واأطهوها. لذلك حاليًا قد حققت اأه���دايف من تلك الأيام الأوىل منذ فرتة طويلة. 
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اإذًا م���ا ال���ذي يدفعني للكتابة اليوم؟ ما الذي يحّفزين على موا�صلة الكتاب���ة؟ ل اأ�صتطيع اأن اأ�صرح ذلك يف 
ب�صع جمل فقط. 

   يف املق���ام الأّول، اأ�صع���ر متام���ًا اأّن لدّي ما اأقوله. اأرغب يف تدوين اأف���كاري، وربطها بقرائي من خالل 
عمٍل م�صقول.

      ثانيًا، هناك اأ�صياء كثرية يف املجتمع اأ�صعر اأّنه من واجبي اأن اأكتب عنها.
      �صبب اآخر لذلك هو ا�صتك�صايف لالبتكار يف الأدب ب�صفته فّنًا، مّما دفعني اأي�صًا اإىل الكتابة. فمنذ 

ظهور ال�صكل الق�ص�صّي )الروائّي( لأّول مرة، م�صى األف عام على الأقل. 
   ظهرت دائمًا اأ�صكال جديدة يف فّن الأدب والرواية. وا�صل الكّتاب اإجراء التغيريات على �صكل الرواية، 
�صواء يف الّلغة اأو ال�صكل. اإذًا، هل هناك جمال لالإبداع جليلنا من الكّتاب؟ اأعتقد ذلك. اأرى الأدب الروائّي 
عل���ى اأّنه ف���ن، واأن تطّوره غري حمدود. يحتوي �صكله اأي�صًا على ممكن���ات ل ح�صر لها. هذا ال�صعي ال�صبيه 

بالهو�س اإىل الأدب الروائّي ب�صفته فّنًا، ي�صّجعني على موا�صلة الكتابة.
-   ملاذ� ت�ستخدم ��سماً م�ستعار�ً وملاذ� مو يان؟ 

    لقد حتّدثت عن هذا يف املوؤمتر ال�صحفي بعد ظهر اليوم. ا�صمي غوان موي. اجلزء الثاين من ال�صم 
ي�ص���ري مو ي���ان اإذا ُف�صل. يف الكتابة التقليدي���ة، اجلانب الأي�صر من ال�صورة الرمزي���ة هو »يان« واجلانب 

الأمين هو »مو«. اأي�صًا، اجلزء الثاين من ال�صم »موي« يبدو مثل »مو يان«.
   هن���اك �صب���ب اآخر لذلك هو اأّنني كنت طفاًل ثرث���ارًا جدّا. ففي تلك الأيام، اإذا حتدث املرء كثريًا، قد 
يوق���ع نف�صه وعائلته يف م�صكلة. مل يكن الأم���ر �صيا�صيًا دائمًا، كما هو احلال عندما يقول املرء �صيئًا م�صادًا 
للث���ورة، ولكن ميكن اأن يكون مرتبط���ًا بالعالقات الجتماعية. ميكن للمرء اأن يقول �صيئًا ي�صيء به اإىل اأحد 
اجلريان، وبالتايل ُيزعج والديه لأّن اجلار �صيغ�صب منهم. عندما كنت طفاًل، كنت ثرثارًا جّدًا مّما ت�صبب 
بالكث���ري من امل�ص���كالت لوالدّي. كانوا ينتقدونني، ويعّلمونني، وحتى يوّبخونن���ي يف كثري من الأحيان. كانوا 

يوؤّنبونني لأيّن اأثرثر.
   كذلك، عندما قّررت البدء يف الكتابة، كانت لدّي فكرة خرافية اإىل حد ما لأّن كّتابًا عظماء عديدين 
لديه���م اأ�صم���اء م�صتعارة. ا�صتخدم اأ�صخا�س مثل لو �صوين      وبا جني اأ�صماًء م�صتعارة، وكّتاب اأجانب فعلوا 
ذل���ك اأي�ص���ًا. لذلك، اعتقدت اأّنه من اأجل كتاب���ة الروايات، يجب اأن يكون لدى امل���رء ا�صم م�صتعار قبل كل 

�صيء. وعند التفكري يف الأمر، خطرت يل فكرة »مو يان«.
   اإّنه���ا طريقة لتقدمي الحرتام لتعاليم والدّي. كما اأّنه���ا نوع من التذكري والت�صجيع لنف�صي. اأعتقد اأّنه 
اإذا اأراد املرء اأن يكون كاتبًا، فيجب اأن يتكلم اأقل ويكتب اأكرث. ي�صتنفذ الكالم طاقتك وي�صتهلك وقتك.  اإذا 
ب���ذل املرء اجلهد والوق���ت يف الكتابة بدًل من الكالم، ميكنه كتابة املزيد. لذا ف���اإّن جزءًا من معنى ال�صم 

امل�صتعار هو ت�صجيع نف�صي على العمل بجد.
- �إذ� �أعدت �لنظر يف �أعمالك، هل ترى تكر�ر�ً يف �أّي مو�سوع �أو وجهة نظر؟

    يوج���د تك���رار يف مو�صوعني. اأحدهما هو اجلوع، والآخر ه���و ال�صعور بالوحدة. لقد ذكرت هذا مّرات 
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عدي���دة. فهما مو�صوع���ان مهّمان جّدًا يف روايات���ي، وخا�صة الروايات الأوىل، حي���ث كان لهما الأثر الأكر 
والأعمق علّي. كّلما كتبت عن املا�صي، �صيظهر هذان املو�صوعان ل حمالة.

   اأعتقد اأّنه يوجد مو�صوع اآخر، �صيء كنت ومازلت اأ�صعى اإليه حتى يومنا هذا هو اهتمامي با�صتك�صاف 
اأعم���اق ال���روح الب�صرية. مل���اذا النا�س كما ه���م؟ ملاذا بع�صهم جّي���د وبع�صهم الآخر �ص���ّيء؟ حني يواجهون 
الأ�صي���اء نف�صه���ا، ملاذا يت�صّرفون ب�صكل خمتلف متام���ّا؟ ملاذا يكون بع�صهم لطف���اء بطبيعتهم، يف حني اأّن 
بع�صه���م الآخر، الذين ول���دوا يف حياة مريحة وح�صلوا على تعليم جّيد، يك���رون وي�صبحون اأ�صرارًا جّدًا؟ 
اإّنها اأ�صياء ي�صعب فهمها. اأريد البحث عن اإجابة لها من خالل كتاباتي، ودرا�صة هذه امل�صاألة العميقة التي 

ل توجد اإجابة ب�صيطة لها.
- هذ� يبدو يل �سبيهاً بعلم �لنف�س. هل وجدت �إجابة عن ت�ساوؤلتك؟

    مل اأج���د اإجاب���ة. اأميل اأحيانًا لالعتقاد باخلرافات. اأفّكر اأحيان���ًا ... اأّننا نعتقد يف اأغلب الأحيان اأّنه 
ميك���ن للتعلي���م والتن�صئة الجتماعية اأن يزي���ال ال�ّصمات الوراثية. عندما نقول عن �صخ����س ما باأّنه جّيد اأو 
�ص���ّيء، فاإّننا غالبًا ما نربط هذا بالتن�صئة الجتماعية. ولكن بعد مالحظة طويلة الأمد وتاربي املبا�صرة، 
اأعتق���د اأّنه���ا لحُتّدد دائمًا من خالل التن�صئ���ة الجتماعية. بع�س النا�س يولدون هك���ذا. عمليات تفكريهم 
تكون خمتلفة. فهم يولدون لتعزيز امل�صلحة الذاتية على ح�صاب الآخرين. بينما يولد بع�صهم الآخر لتحّمل 

امل�صّقة والقيام بالأعمال املفيدة لالآخرين.
   اأعتق���د اأّنه���ا م�صيئ���ة اهلل. اأراد اهلل اأن يجع���ل العامل الب�ص���ري اأكرث تعقيدًا، لذل���ك خلق جمموعة من 
القدي�صني احلقيقيني ذوي الأخالق الرفيعة  ، مثل كونفو�صيو�س. يكون اأمثال هوؤلء متفانني ويعطون الأولوية 

مل�صالح الآخرين. ومن اأجل الآخرين، يتخلون عن اأغلى الأ�صياء لديهم. وهذا لي�س نتيجة التعليم.
   اأّم���ا الغالبي���ة، الأ�صخا�س العاديني مثلنا، لديهم املقدرة الأ�صا�صية عل���ى الإح�صان. ولكن هناك اأي�صًا 
منطق���ة رمادي���ة، يف اأعماقنا، ت�ص���ع اأحيانًا م�صلحتنا الذاتي���ة يف الأولوية. ويكون لدين���ا يف بع�س الأحيان 

م�صاعر مبتذلة. معظم النا�س هكذا.
   وهن���اك جمموعة اأخرى م���ن النا�س هم نقي�س القدي�صني. يولدون اأ�صرارًا. ول ميلكون ح�ّصًا اأخالقيًا. 
يح���ّب النا����س اأمثالنا، لأّن لدينا مفاهيم اأخالقي���ة اأ�صا�صية، ن�صعر بال�صوء اإذا �صّببن���ا الأذية لأحد، وننتقد 
اأنف�صن���ا، وحت���ى نت���وب. اأّما النا�س الذي���ن يولدون اأ�صرارًا ف���ال ميلكون اأّي مفهوم اأخالق���ي اأو �صمري. حني 

يفعلون �صيئًا نعّده �صريرًا للغاية، ل ي�صعرون بال�صوء، ول م�صكلة لديهم.
   لذل���ك، ل ي�صعن���ي اإّل اأن اأت���رك تعليل كل هذا هلل. خل���ق اهلل ثالثة اأنواع من الب�ص���ر، حتى نتمكن من 

املقارنة والتباين فيما بيننا.
- هل متلك عقيدة دينية؟

    اأن���ا موؤم���ن بتعدد الآلهة، وقد ن�صاأ هذا من طفولت���ي، من رعي املا�صية يف احلقول. يف تلك البيئة، 
�صع���رت اأن كّل الأ�صياء له���ا اأرواح. قال غار�صيا ماركيز �صيئًا م�صابه���ًا: »لالأ�صياء حياة خا�صة بها. اإّنها 
فق���ط م�صاألة اإيقاظ اأرواحه���ا«. حني كنت اأرعى املا�صية، �صعرت اأّن الطي���ور، واحليوانات على الأر�س، 
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وحتى الأ�صجار والع�صب، لها اأرواح. كل الأ�صياء لها م�صاعر. لذلك اأعتقد اأّنني كنت موؤمنًا بتعدد الآلهة 
منذ الطفولة.

   هن���اك اأي�ص���ًا هذه الثقاف���ة ال�صعبية يف قريتنا. ففي مكان لي�س ببعيد ع���ن م�صقط راأ�صي، عا�س كاتب 
م�صهور، بو �صونغلينغ، يف فرتة حكم اأ�صرة ت�صينغ. كتب هذا الكاتب عن الآلهة واأرواح احليوانات والنباتات 
املختلف���ة، التي ميكنه���ا اأن تتحول اإىل هيئة الب�صر. هذا النوع من العتق���اد �صائع يف الريف. وكثريًا ماروى 

اأجدادي وجرياين يل مثل هذه الق�ص�س.
   كان ذل���ك عندم���ا كن���ت طفاًل. ذهبت بعده���ا اإىل املدينة، حي���ث تعّلمت نظريات ع���ّدة، مبا يف ذلك 
الإحل���اد املارك�ص���ي والنظريات حول الآله���ة املختلفة. واعتق���دت اأن جميع املعتقدات الديني���ة ثروة روحية 

للب�صرية، ويجب درا�صتها من منظور اأكادميي.
   لذل���ك اأعتقد اأّنه لدّي الآن عقيدة ديني���ة. اأحرتم جميع الأديان التي تعّلم النا�س الطيبة. لكّنني ل�صت 

من اأتباع دين حمّدد.
�� �أو�سك وقتنا على �لنتهاء. �أود �أن �أ�ساألك ماذ� تعني لك جائزة نوبل �ملالية؟

    املال ... عندما اأجرى ال�صحفيون ال�صينيون مقابلة معي، قالوا: »لقد ُمنحت مثل هذا املبلغ الكبري. 
م���اذا تخط���ط اأن تفعل به؟« قلت مازح���ًا: »اأخّطط ل�صراء منزل اأكر يف بكني«، اأج���اب اأحدهم على الفور: 
»لي�س بهذه الأموال.« اأ�صعار العقارات يف بكني مرتفعة جّدًا. رمّبا اأ�صرتي بها منزل م�صاحته مئة مرت مرّبع.
   حّت���ى من دون هذا امل���ال ميكنني العي�س ب�صكل مريح، وتلبية احتياجاتي الأ�صا�صية، ولكّنه �صي�صمح يل 
بالقي���ام باملزي���د من الأ�صياء. قبل كل �صيء، لن اأ�صط���ر اإىل الكتابة ب�صرعة، اأو من دون راحة، ملجّرد ك�صب 
لقمة العي�س. لدّي الآن مّت�صع من الوقت لدوزنة كتاباتي، حيث اأّنني لن اأكون حتت �صغط اإنتاج كمية كبرية. 

ميكنني اإنتاج جودة اأعلى بدًل من ذلك.
   كم���ا ميكنن���ي ا�صتخدام املال مل�صاع���دة اأولئك الذين يحتاجون اإىل م�صاعدت���ي يف قريتي من اأ�صدقاء 

واأقارب وقرويني.
                               �سكر�ً لك ومبارٌك مرة �أخرى!

*  *  *
اأج���رْت املقابلة باللغة ال�صيني���ة يو�صاي روندكفي�صت ت�ص���و YuSie Rundkvist Chou يف 6 كانون 

.Svensk Medietext الأول 2012، ونقلها اإىل الإنكليزية �صفين�صك ميديتيك�صت
امل�صدر: موقع جائزة نوبل: 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2012/yan/25483-interview-
with-mo-yan-2012/
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�سيا�سة الفكاهة الأدبية
يف اأعمال مو يان

تاأليف: األيك�سا األي�س جوبني واأجنليكا دوران
ترجمة: تانيا حريب •

اأجنيليكا دوران : اأ�ستاذة  اللغة الإنكليزية والأدب املقارن والدرا�سات الدينية. 
األيك�س��ا األي�س جوبني : اأ�ستاذة اللغة الإجنليزية وامل�سرح وال�س��وؤون الدولية ولغات وثقافات �سرق 
اآ�سي��ا و املدي��رة امل�سارك ملعهد العلوم الإن�سانية الرقمية ، كلي��ة ميدلبوري جون م. كر�سي يف 

اأدب القرون الو�سطى وع�سر النه�سة .

ملخ�ص
تقّدم األيك�س���ا هوانغ »Alexa Huang» واأجنليكا دوران »Angelica Duran» يف »�سيا�سة الفكاهة 
الأدبّية يف اأعمال مو يان Mo Yan» قراءات معّمقة يف الأ�سلوب الفكاهي املتنّوع يف ق�س�ص مو يان الق�سرية 
وروايات���ه؛ اإذ تخو����ص ن�سو�ص مو يان نقا�سًا عميقًا يف التقليد الق���دمي للفكاهة يف الكتابات ال�سينّية، على 
الرغ���م من اأنه���ا مبتكرة اأي�سًا، مما يو�ّسع نط���اق هذا التقليد. تهتم هوان���غ ودوران بالطرق التي يعمل بها 
ال�سمت بو�سفه تقنيًة كوميدية وبناًء ذاتّي التاأليف كما يف �سخ�سية مو يان يف »جمهورية النبيذ»، و»احلياة 
واملوت اأ�سنياين»، و»اأ�سري حرب!»، وروايات اأخرى. كما ُتثري الدرا�سة ا�ستخدام مو يان للفكاهة ال�سينية يف 
املقام الأول يف روايته الق�سرية »�ستفعل اأي �سيء مقابل �سحكة يا �سيفو». واختتمتا هذه الدرا�سة مبناق�سة 
ح���ول الفكاهة البذيئة التي ي�ستخدمها مو يان يف »جمهورية النبيذ» و»الأثداء الناهدة والأرداف العري�سة» 

للتعليق على النزوات اجلن�سية.
كان م���و يان، احلائز جائزة نوبل يف الأدب لعام 2012، اأحد اأبرز الُكّتاب اإنتاجًا يف ال�سني يف ع�سره. 
ن�سط���ت كتاباته من خالل العديد من املو�سوع���ات والأ�ساليب املرتابطة التي ترتاوح بني الواقعية ال�سحرية 

دد
ع��
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�سي

��خ
�س

•  مرتجمة �سورية .         
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والكوميدي���ا ال�س���وداء، والرواي���ة التاريخية امللحمية واحلكاي���ة البذيئة. يف بع�ص الأحي���ان، يتجاهل العامل 
الناط���ق باللغ���ة الإنكليزية الروؤى الكوميدية يف اأعمال مو يان، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل حدٍّ ما اإىل �سعوبة 
ترجم���ة الفكاهة عرب اللغات والثقافات. كما لحظت كلٌّ من جو�سلني ت�سي ”Jocelyn Chey” وجي�سيكا 
ميلرن ديفي�ص ”Jessica Milner Davis” فيما يخ�ص الفكاهة يف احلياة والر�سائل ال�سينية بقولهما: 
”فيما يتعّلق بو�سول جمهور الأدب غري ال�سيني اإىل الفكاهة ال�سينية، فاإن احلاجة اإىل الرتجمة، ل �سّيما 
الدعابات الأدبّية والكتابة الفكاهّية، ت�سيف م�ستوى من ال�سعوبة، بالإ�سافة اإىل اأنها تقّدم اأمثلًة عّدة على 
امل���رح غ���ري املق�سود”. ثقافّيًا، قد يك���ون الُقّراء ال�سينيون اأكرث اهتمامًا بالعنا�س���ر الهزلّية وفقًا للتقاليد 
الأدبّية والثقافّية التي تتطّلب اجلاد والكوميدي معًا بدًل من التخّلي عن اأحدهما. ميتدُّ هذا التقليد عميقًا، 
كم���ا يالح���ظ هرني دبليو ويل���ز ”Henry W. Wells” اأي�سًا يف درا�سته املطّولة ع���ن الفكاهة ال�سينّية 
الت���ي يق���ول فيها: ”ابتكر الطاويون واأتباع ت�سان من الطائفة البوذّي���ة دينًا من الفكاهة على نحو افرتا�سّي 
واأّدوا رق�س���ات احتفالية اأم���ام �سفدع مقّد�ص، كما ابتك���ر العلماء ورجال الدول���ة الكونفو�سو�سّية خمّططًا 
للقي���م العميق���ة للفكاه���ة، عل���ى اأقل تقدي���ر”. قد يكون �سب���ب الغياب الو�سي���ك للعنا�س���ر الهزلّية هو ميل 
الق���ارئ نح���و الأدب ال�سيني بوجه عام، ونحو اأعمال مو يان بوجه خا����ص، فقد لحظ ت�سي وميلرن ديفي�ص 
الأ�سا����ص اجلوه���ري قدمي العهد لندرة الهتمام الّنق���دي لهذا املجال حاليًا، فهم���ا ي�سرتعيان النتباه اإىل 
 Lionel حقيق���ة اأنه، منذ نحو قرن من الزم���ن، حينما توىّل الكاتب واملرتجم الأمريك���ي ليونيل �سرتا�سي
”Strachey” املهّمة ال�ساّقة املتمّثلة يف ترجمة اخلال�سة الوافية وجتميعها يف خم�سة ع�سر جملدًا بعنوان 
”الذكاء والفكاهة يف العامل”، مّيز بني التقاليد الأوروبّية املختلفة، لكنه مل يو�ّسع نطاق الِعْيَنات اإىل اللغات 
الآ�سيوّية، بخالف عمر اخلّيام الذي ا�ستهر بعمله يف الرتجمة. مُيكننا اأن ن�سيف اإىل قّلة الهتمام الوا�سعة 
بالفكاه���ة ال�سينية التقليدية، توّقعات القارئ للمو�سوعات اجل���اّدة واإهمال العنا�سر الكوميدية يف اأعمال 
م���و يان املعا�سرة، فرواياته التاريخية املعروفة ت�ستهر بطبيعتها اجلاّدة، على �سبيل املثال، ”الذرة الرفيعة 
احلمراء” التي ح�سلت على �سهرة اأكرب من خالل جائزة زانغ ييمو ”Zhang Yimou” ال�سينمائية التي 
دّونت تاريخ الأمل الر�سني لقرية ريفية �سينية يف الثالثينيات من القرن الع�سرين امل�سطربة. ومن املفارقة 
اأنَّ اجلدية ال�سديدة لتعليقات مو يان ال�سيا�سية والجتماعية يف اأعمال مثل هذه يجب اأن تنّبه الُقّراء للبحث 
ع���ن عنا�سر هزلية ذلك اأنَّ الفكاهة بوجه ع���ام والفكاهة ال�سينية بوجه خا�ص، كما اأظهر �سي. تي. هزيا 
تنتقم من ”قوى املجتمع القمعية القوية” وتتعامل معها.  ”C. T. Hsia” يف ”ح����ص الفكاهة ال�سيني”، 
فالفكاه���ة الأدبي���ة توؤّطر املو�سوعات اجلاّدة يف ق�س�ص مو يان وُتخرب عنها، وي�ستخدم الكاتب اأحيانًا نربة 

جاّدة ملقارنة الرعونة واحلماقة الب�سرية.
مي���زج مو يان بني الأمناط البذيئة والفكاهية لبناء �سردي���ات مناه�سة لل�سردّية الكربى املهمة للدولة 
القومي���ة، على غرار الُكّتاب املعا�سرين الذي���ن ي�سخرون من الواقعية ال�سرتاكية، ففي رواية هيلدين واي 
 ”Thomas اأبطال مثلنا” التي ُن�سرت عام 1996، كتب توما�ص برو�سيغ” ”Helden wie wir” وي���ر
”Brussig، كاتب اأملانيا ال�سرقية، اأن الراوي ب�سيغة املتكّلم املفرد يف الرواية ي�ساأل بنربة انعكا�ص ذاتية 
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ومرح���ة: ”ق�س���ة نهاية ج���دار )برلني( هي ق�س���ة ق�سيبي، لكن كي���ف اأج�ّسد مثل ه���ذا التعبري يف كتاب 
 ”David Copperfield” ُينظ���ر اإليه على اأنه جدير بجائزة نوبل منا�سفًة بني رواي���ة ديفيد كوبرفيلد
و”نهو����ص الإمرباطوري���ة الرومانية و�سقوطها؟”. اإن الربط بني اجل���دار والمتدادات ال�سيا�سية املرافقة 
ل���ه لق�سيب الراوي اأم���ر �سخيف، مما يتيح التعلي���ق امل�سحك على احلرب الب���اردة. مُيكننا اأن ننظر اإىل 
”جمهوري���ة النبيذ” و”احلياة واملوت اأ�سنياين” ملو يان على اأنهما ي�ستخدمان اإ�سرتاتيجية مماثلة خللق 
�سع���ور بالعب���ث الهزيل. اإن ”جمهورية النبيذ” ه���ي حماكاة �ساخرة لثقافة الطع���ام ال�سينية املكتوبة يف 
اأعم���ال ُمع���اد ابتكاره���ا من الرواي���ات البولي�سية وتلك املكتوبة يف هيئ���ة �سل�سلة من الر�سائ���ل. عند نهاية 
الرواي���ة، ويف طريق���ه اإىل اأر����ص النبيذ بدع���وة من يل ي���ادو ”Li Yidou”، وهو طال���ب دكتوراه يبحث 
يف ”درا�س���ات اخلم���ور يف كلية بروي���ر”، ت�ستعيد �سخ�سية مو يان ذكرياتها بالق���ول: ”حينما كنت اأغادر 
بك���ني، م���ّرت حافلتي عرب ميدان تيانامنني، اإذ كان �سن يات �سني ”Sun Yat-sen” )ُي�سار اإليه عمومًا 
 ”Mao ب���اأب جمهورية ال�س���ني ال�سعبّية التي تاأ�س�ست عام 1911(، الذي وق���ف يف امليدان، وماو زيدونغ
”Zedong )زعي���م جمهورية ال�س���ني ال�سعبّية منذ ن�ساأتها يف عام 1949 حت���ى وفاته يف عام 1976(، 
ال���ذي كان معّلقًا عند جدار املدينة املحّرمة، يتبادلن الر�سائل ال�سامتة خلف علم النجوم اخلم�ص املعّلق 
على �سارية العلم اجلديدة متامًا”. يعدُّ ذلك واحدًا من اأمثلة عّدة على قراءات مو يان البارعة والفكاهية 
عن الثقافة وال�سخ�سيات ال�سيا�سية يف ال�سني. ويف الوقت نف�سه، اإن منا�سداته املتعاطفة والعاطفية جتاه 
ال�سخ�سيات التي ا�سُتهزاأ بها متنع اأي �سعور بالتفّوق م�ستمد من الإدراك املتاأّخر للتاريخ، كما لو اأننا الآن 

اأكرث عقالنية.
تعجُّ اأعمال مو يان، �سواًء امل�سّنفة عمومًا على اأنها رواية هلو�سة واقعية اأم خيالية اأم ملحمة تاريخية اأم 
حكاي����ة اأ�سطوري����ة، مبجموعة متنّوعة من اأمناط الفكاهة. ُندرج جمموعة خمتارة من اأمناط التعبري هذه يف 
ق�س�ص مو يان الق�سرية ورواياته لإظهار تنّوعها وتفاعلها بو�سفها عنا�سر ت�سهم يف عمق اأعماله و�سحرها، 
 ”Guan Moye وق����د ت����وؤدي دورًا متكام����اًل ل ينبغي اأن يكون مفاجئًا نظ����رًا لال�سم امل�ستعار ”غ����وان موي
املعتمد لكتاباته الغزيرة واملُثبتة: ”مو يان” تعني ”ل تتكّلم”. قد ُينظر اإىل اّدعاء ال�سمت اأو امتناع املوؤلف 
ع����ن الكالم ال����ذي يبدو جاّدًا يف الظاهر عل����ى اأنه دليٌل على ال�سته����زاء بالذات اأو متجيده����ا. كما اأنه اأداة 
ث عّما ل يو�سف يف الكتابات التي تعيد تخيُّل التاريخ ال�سيا�سي وتاريخ الن�ساط اجلن�سي. نقدّية: اأداة للتحدُّ

يخل���ق �سمت الكاتب مو ي���ان م�ساحة فريدة لل�سخ�سي���ة املف�سلّية مو يان، وهو اأم���ر معتاد يف رواياته، 
وي�سهد تطّور �سخ�سية مو يان يف ”احلياة واملوت”  مثل: ”جمهورية النبيذ” و”احلياة واملوت اأ�سنياين”. 
عل���ى اجلّدية امل�ستمّدة م���ن روح الدعابة. تدور الرواية حول مو�سوعات الظل���م الجتماعي واجلوع والفقر 
واجلوانب الالعقالنية للثورة الثقافية، ويوؤّطر مو يان هذه املو�سوعات املرّوعة يف ن�سخة م�سحكة للمفهوم 
الب���وذي ال�سين���ي للتقّم�ص؛ اإذ يتفاو����ص بطل الرواية، مال���ك الأر�ص، زمين ن���او ”Ximen Nao” مع 
مل���ك العامل ال�سفلي ويع���ود اإىل قريته متقّم�سًا دور حمار وثور وخنزير وكلب وقرد، واأخريًا دوَر �سبيٍّ كبرِي 
الراأ����ص، وثّم���ة �سخ�سية اأخ���رى اأي�سًا تدعى مو يان. وعل���ى غرار ”اأبطال مثلن���ا” لربو�سيغ، فاإن ”احلياة 
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وامل���وت” ي�سخ���ران م���ن الروايات الر�سمية عن تاري���خ جمهورية ال�سني ال�سعبية من ع���ام 1950 اإىل عام 
2000 م���ن خالل الإطار املجازي للفكرة البوذّي���ة عن امل�سارات ال�ستة للتقّم�ص. وبذلك، فاإنها تعيد اإحياء 
وهي  اأداة ثقافية واأدبية قدمية العهد تعود اإىل ”رحلة الكال�سيكية ال�سينية اإىل الغرب” و”امللك القرد”، 
متطّورة واأ�سا�سية يف اآٍن معًا، فهذه ”الفكاهة لها جذورها يف ن�ساط احليوان، التي حينما تن�سمُّ اإىل طبيعة 
م ب�سبب  الإن�سان، تظهر يف املظاهر اجل�سدية لالبت�سام وال�سحك”. مير زمين ناو، مالك الأر�ص الذي ُيقدَّ
ذنوب���ه الربجوازية، ب�سل�سلة م���ن التقّم�سات ويتفاعل على طول الطريق مع الب�س���ر، ويقاتل مع احليوانات 
الأخ���رى من اأجل البق���اء، ويالحظ ويعّلق على املجتمع ال�سيني والب�سري يف اأثناء خو�سه لتغريات تاريخية 

بالغة الأهمية.
يف الكت����اب الأول، ُذك����رت �سخ�سي����ة مو يان ككاتب درام����ا ”احلمار الأ�س����ود” وق�س�ص ق�سرية، 
و�سفه����ا ال����راوي باأنها ”هراء، ل ُي�س����ّدق”. يف الكتاب الثاين، ي�سري ال����راوي اإىل مو يان بو�سفه اأحد 
”الط����الب الأذكياء العفويني” من قرية زمين، لدي����ه موهبة اختالق ”ق�سائد فكاهية”، وهي قواٍف 
بذيئ����ة على وجه اخل�سو�����ص. حينما تظهر �سخ�سية مو يان يف الف�س����ول الأوىل، وهو �ساب ”�سّرير” 
ومتذّم����ر قلياًل، يجد الراوي جتاهه القليل م����ن التعاطف كما حدث، على �سبيل املثال، حينما ”التقط 
م����و يان عن طريق اخلطاأ )لعبة ناري����ة( وانفجرت، فانف�سلت �سفتاه وُحف����رت حفرة يف يده. ت�ستحق 
ذل����ك!”. ب����داأ تو�سيفه يتغرّي يف الكتاب الثال����ث، ففي ال�سفحة الأوىل من هذا الكتاب، ترى روح زمين 
ن����او بني ال�سهود احلزينني على املوت املرّوع لتقّم�سه الث����اين، زمين اأوك�ص ”Ximen Ox”، ”تلّطخ 
ر على اأنه رجل لطيف متو�سط العمر: مو يان، ”الذي  وِّ ويف وقٍت لحق، �سُ مو يان باملخاط والدموع”. 
ارتق����ى اإىل من�سب مدير حترير ال�سحيفة املحلية، من����ح )ليان جيفانغ ”Lian Jiefang”البائ�ص( 
رًا، ووج����د عماًل لبان����غ ت�سومني����او ”Pang Chunmiao” يف قاعة الطعام”.  وظيف����ًة بو�سفه حمرِّ
اأخ����ريًا، يف الكت����اب اخلام�ص، ويعد اأق�سر الكت����ب، توىّل مهمة �سرد نهاية الرواي����ة املفاجئة واحلزينة 
واملفعم����ة بالأمل. ومن َثّم، فاإن الكتابة الذاتية ملو يان، مثل بقية ا�ستخداماته للفكاهة، ل توؤتي ثمارها 
عل����ى اأنه����ا نرج�سية اأو ع�سوائية. ب����دًل من ذلك، يعيد مو يان اإحياء التقلي����د املُغَفل للفكاهة الأدبية يف 
ال�س����ني املعا�س����رة بت�سوير هزيل، لكن متعاطف م����ع الأفراد يف عامل منق�سم ب�سب����ب الرتويج ملا بعد 
ال�سرتاكية. يجد كل من الأفراد املحرومني والبريوقراطيني على حدٍّ �سواء اأنف�سهم يف مواقف هزلية، 

واأحيانًا عبثية.
يتكّي���ف مو يان م���ع التقاليد البوذية الفولكلورية للتقّم�ص بو�سفها اإط���ارًا لتو�سيع كل من �سوت الراوي 
ومدى و�سول التعليق الجتماعي، دون القت�سار على ال�سني اأو حقبة زمنية معّينة، بل ي�سمل الب�سرية جمعاء 
وجميع الأزمنة. يعيد احلم���ار زمين �سياغة ال�سعارات ال�سيوعية لإقناع بغلني �سوداوين مب�ساركة طعامهما 
مع���ه: ”ل تُكون���ا بخيلني جدًا، اأيها الوغدان، فهناك ما يكف���ي لنا جميعًا. فلماذا نق�سي على كل �سيء؟ لقد 
 Mao دخلنا ع�سر ال�سيوعية، فما هو يل هو لك، وما هو لَك هو يل”. ويف م�سهد اآخر، يجل�ص ماو ت�سيتونغ
”Zedong”، ال���ذي وافت���ه املنية للّتو، على قمر ”مهيب وكئيب” )انعكا�ص ملاو على اأنه �سم�ص قرمزية يف 
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الأيقونة ال�سيوعية(، بينم���ا حلقه بحما�سة خنزيران �سغريان، اخلنزير ال�ساد�ص ع�سر )زمين( و�سديقته 
الزه���رة ال�سغرية على ظهره: ”اأردنا القرتاب من القمر لنتمّكن من روؤية وجه ماو ت�سيتونغ بو�سوح اأكرب، 
لك���ن القم���ر حتّرك معنا، وبقيت امل�سافة ثابتة بغ�ص النظر عن م���دى �سعوبة التجذيف... قطيع من �سمك 
ال�سبوط، الأنقلي�ص الأبي�ص، ال�سالحف ذات امل�سادفة الناعمة والغطاء الأ�سود، طارت جميعها نحو القمر، 
تعبريًا عن الرومان�سية؛ لكن قبل اأن ت�سل اإىل هدفها، تعيدها قوة اجلاذبية لت�سبح وجبات طعام للثعالب 

واخلنازير الربّية املنتظرة”.
  ل ينبغ���ي اخلل���ط بني مرح اخلنزير ال�ساد����ص ع�سر ومزاحه وبني ميل���ه اإىل الرعونة يف عمل ت�سو وين 
اأو عمل وانغ �سو           ”Wang Shuo” ”اأرجوك ل تدعوين َب�َسرًا  ”Zhu Wen” ”اأع�سق الدولرات”، 
وتثريين”. يف حني اأن مثريي ال�سغب الطائ�سني، الواردين يف كتب وانغ العديدة والأكرث مبيعًا يف الت�سعينيات 
من القرن الع�سرين، قد ميثلون خروجًا عن املا�سي ال�سرتاكي للمثالية والرباءة واحت�سانًا جريئًا حلا�سر 
 ”Ding Gou’er” م���ا بعد ال�سرتاكي���ة املتمّثل بالدهاء، وثّمة عدد من �سخ�سيات مو يان، مثل دينغ غور
يف ”جمهوري���ة النبي���ذ” ودين���غ �سيك���و ”Ding Shikou” يف رواية �سيف���و ”Shifu” ”�ستفعل اأي �سيء 
مقاب���ل �سحكة” عالقة بني اأمن���اط الوجود املختلفة على نحٍو غري مريح بني املا�س���ي واحلا�سر. لقد اأُلقوا 
 Hank   ب���ني ع�سيٍة و�سحاها يف عامٍل جديد مبنطٍق ثقايف خمتلف، على غرار بطل الرواية هانك مورغان
”Morgan” ال���ذي ُنقل يف الوقت املنا�س���ب اإىل البالط الربيطاين يف الع�سور الو�سطى العائد اإىل امللك 

اآرثر يف رواية مارك توين ”Mark Twain” الهزلية ”يانكي كونيتيكت يف بالط امللك اآرثر”.
   لق���د �سه���د مو ي���ان على الطريقة الت���ي دمج فيها بني تقلي���د الفكاهة يف ال�س���ني وا�ستخدامه الفريد 
ل�سخ�سي���ة مو يان التي تعك�ص نف�سه���ا لكتابة روايات عن الثورة الثقافية. ومثاٌل على ح�صِّ الفكاهة ال�سوداء 
والب���اردة ملو ي���ان يف و�سف اجلنون والعبث موجود يف ا�ستخدامه لّلغة العامّي���ة لل�سعارات ال�سيا�سية. خالل 
الث���ورة الثقافية، ا�سُتبدلت املمار�سة القدمية وال�سائعة املتمّثل���ة يف حتية بع�ص النا�ص لبع�سهم الآخر بقول 
»ه���ل اأكل���ت؟ لقد اأكلت»، فبدًل من ذل���ك، ا�ستخدم النا�ص ال�سعارات ال�سيا�سية، بحي���ث اإذا بداأ اأحدهم ب�: 
»الرئي�ص ماو»، فمن املفرت�ص اأن يجيب الآخر: »يعي�ص ع�سرة اآلف �سنة». يروي مو يان كيف واجهت امراأة 
م���ن احلر�ص الأحمر الرجل املجنون يف قريتنا، و�ساألت: »الرئي�ص ماو»، لكن الرجل املجنون اأجاب غا�سبًا: 
»اللعن���ة على والدتك». اأخذ احلر����ص الأحمر الرجل املجنون اإىل مدير القرية الثوري الذي اأجاب بب�ساطة: 
»اإنه اأحمق». ومن ثّم، فاإن تعليقات املوؤلف مو يان املنتظمة يف خمتلف الروايات واملقابالت التي تدور حول 

غباء اأو جنون �سخ�سية مو يان يجب اأن ُتفهم على اأنها جزء من هذا الرتكيب الثقايف.
ثّم���ة الكثري يف الطبيعة الب�سرية، بغ�ص النظر عن ال�سيا�س���ة التي قد تكون هدفًا للفكاهة، ففي »اأ�سري 
ح���رب!»، رّك���ز مو يان هدف���ه الفكاهي على هو�ص الراوي ل���و زياتون���غ »Luo Xiaotong» باللحوم. على 
عك����ص ب���ي داو ”Bei Dao” اأو غاو ت�سينغ���ني ”Gao Xingjian” اللذين كانا اأك���رث �سراحًة وانتقادًا 
للحكومة ال�سينية، وغالبًا ما يكون نقد مو يان اأكرث دقة. ويالحظ كري�ص كوك�ص اأن اأ�سري حرب! ”ل توجه 
�سرب���ات للنظ���ام ال�سيني”. اإن خلفية اأي كوميديا هي مفت���اح الطريقة التي ترتبط بها الأحداث اليومية 
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م���ع الأحداث والجتاه���ات املجتمعّية وا�سعة النطاق. ترتك���ز ق�سة لو على عمليات ن���زع امللكية الإ�سافية 
الت���ي تواجهه���ا الن�ساء يف اأثناء ال�سطرابات الثقافية، كما هي احلال مع والدة لو يف تطوير م�سنع لتعبئة 
اللح���وم، وممّث���ل الت�سنيع الذي واجهته ال�سني يف القرن الع�سري���ن حينما منا عدد �سكانها اإىل حدٍّ كبري 
َم بطريقة حميمّية وغري مقّد�سة متامًا. ذل���ك الراهب الذي ي�ستمع للق�سة يف  وم���ن وجهة نظر راهب ُق���دِّ
”اأ�س���ري ح���رب!” لديه دوافع حيوانّي���ة ُتن�سق على نحو مثري لالهتمام مع اأ�س���كال احليوانات التي اّتخذها 
راوي ”احلي���اة وامل���وت اأ�سني���اين”. على هذا النحو، يقّدم مهرجان فرحة اأكل���ة اللحوم بع�ص الروؤى حول 
الأ�سا�ص الأويل للنظرية النباتية التي اندجمت مع البوذية بعد دخولها اإىل ال�سني واأ�سبحت بوذية ت�سان، 
وقب���ل ذل���ك، كان الرهبان البوذيون املت�سّول���ون يقبلون اأي �سكل من اأ�سكال الطع���ام، مبا يف ذلك اللحوم. 
يتمتع هيكتور توبار ”Hector Tobar” بب�سرية يف ت�سمية الراوي لو ”كانديد مو يان”؛ اإذ يحتفي عمل 
فولتري بالذوق الذي مُيكن اأن يطّوره الذين هم على مقربة من اجلوع حينما تكون كل لدغة �سغرية مهّمة. 
ف���اإن ل� ”اأ�سري حرب!” ذوق مكت�سب: يحّقق مو ي���ان امل�ستوى الهزيل ويحافظ عليه من  ومث���ل ”كانديد”، 
خالل و�سع اخللفية وا�سعة النطاق جنبًا اإىل جنب مع التفا�سيل الدقيقة لي�ص فقط لالإبل على اأنها غذاء، 
بل ل�سان الإبل، ولي�ص فقط احل�سان على اأنه غذاء، بل خ�سيتي احل�سان اأي�سًا، ولي�ص فقط حلوم الأبقار 

العادية، بل موؤخراتها اأي�سًا.
مُيكنن����ا اأن نتعل����م الكثري عن تعقيد ال�سحك والفكاهة من خ����الل تتبُّع حلظات قليلة لكل منها يف ”اأ�سري 
حرب!” يف �سرد ما يقارب اأربعمئة �سفحة عن هو�سه باللحوم وحياته الأ�سرية املحّطمة، و�سط تالعب البلدة 
الفا�سد باملزارعني والعمال و�سوق اللحوم للراهب احلكيم لن؛ اإذ يذكر الراوي لو حالت قليلة من ال�سحك. 
وعل����ى الرغ����م من ذلك، فاإن بع�ص �سرده ُيظِه����ر بو�سوح اأنه تعّلم من والدته اأن ال�سح����ك ُي�ستخَدم على اأنه 
عن�س����ر حتّكم اجتماعي لتاأكيد الأعراف الجتماعية. يف بداية الرواية، يقاطع ق�سته عن العّمة وايلد ميول 
”Wild Mule”، ع�سيقة والده ديه، لأنه يغدو مرتبكًا ب�سبب رغبته اجلن�سية جتاهها بالقول: ”ل مُيكنني 
�س����رد املزي����د من ق�ستي يف الوق����ت احلايل. اإنني يف حريٍة من اأمري، يبدو ه����ذا الراهب احلكيم قادرًا على 
قراءة اأفكاري، لأنني مل اأقل �سيئًا من هذا القبيل، بل فّكرت فيه فح�سب، لكنه يعلم. �سحكته ال�ساخرة ت�سع 
ح����ّدًا لأف����كاري ال�سهوانّية. ح�سن����ًا، �ساأتابع”. يعمل �سحك الآخرين على اأن����ه عن�سر حتّكم اجتماعي عميق 
 ،”Yang Yuzhen” اجل����ذور للراوي، كما هو وا�سح يف ق�ستني مغايرتني. ويخرب عن والدته، يانغ يوزين
الت����ي جت����ّره حول املدينة بعد مّدة وجيزة م����ن علمها اأن العمة وايلد ميول قد مات����ت وخّلفت وراءها ابنة. يف 
الرواي����ة، �سه����د احل�سور يان����غ ولو ”يف حرية وا�سحة”. متّه����ل لو يف روايته لي�سف اأح����د احل�سور: ”التفت 
الرج����ل الذي يرك����ب دراجة نارية لينظر اإلينا. ما ال�سيء املثري لالهتم����ام فينا؟ رمبا كرهت اأمي، لكن لي�ص 
بقدر كرهي للح�سور املحّدقني. لقد اأخربتني اأن النا�ص الذين ي�سحكون على الأرامل والأيتام ينالون �سخط 
ال�سم����اء. وه����ذا ما ح����دث: كان م�سغوًل جدًا بالتحديق نحونا حتى ا�سطدم ب�سج����رة حور”. يف و�سط و�سفه 
املك����ّون من �سفحت����ني تقريبًا للحادث والرج����ل، ي�سف ال�سائق باأن����ه ”اأحد اأ�سدقاء وال����دي الذين ي�سربون 

قال يل اأبي اأن اأدعوه بالعم هان”.  .”Han shifu” الكحول. كان ا�سمه هان، هان �سيفو
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ه  يف حال���ٍة اأخ���رى، و�سف �ستم والدت���ه ب�سبب ق�سة �سعر موؤملة يف املنزل: »اأحل���ق �سعري؟ كانت �ستق�سّ
بالكام���ل!، ف�سرخ���ت: »�ساعدوين... جرمية... �ستقتلن���ي يانغ يوزين...»، اأعتق���د اأن �سراخي مل ُيجِد كما 
اعتقدت، لأن غ�سبها ا�سُتبدل فجاأة ب�سهقات من ال�سحك. »اأنت اأيها اخلنزير ال�سغري، هل هذا اأف�سل ما 
لديك!»». �سّببت ت�سّرفاته تلك بوقوف الأطفال املاّرة »خلف الباب مبا�سرًة، ي�سحكون وي�ساهدون الكوميديا 
ت���وؤّدى اأمامهم». تع���ود الق�سة اإىل مو�سوع ال�سحك بو�سفه اآلية للتحّك���م الجتماعي؛ اإذ ت�ساأل والدته: »األ 
تخج���ل من البكاء على ه���ذا النحو؟». يف مو�سٍع اآخ���ر، تعرّب يانغ عن اإدراكها لل�سح���ك بو�سفه تعبريًا عن 
تف���ّوق الآخرين وحماولتها لتجنُّب اأن تكون مو�سوعًا لل�سحك. يف اأثناء مناق�سة دعوة مقرتحة لإح�سار لو 
لن ال�سخ���م اإىل منزلهم تعبريًا عن �سكرهم على القر�ص، ت�س���ري اإىل اأنه »اإذا كنت �ستدعوه، يجب القيام 
بذل���ك على نحو �سحيح، ف�سي�سح���ك اإذا قّدمت له طعامًا عاديًا. ل تدعو �سخ�س���ًا، اإذا كنت تخ�سى اإنفاق 
املال». مل يُكن لو فقط من يرى اأن ال�سحك يهدف اإىل ال�سخرية اأو الإ�سارة �سمنيًا اإىل تفّوق املرء، فخالل 
اأح���د املهرجانات، دخل لو الذي كان يرتدي مالب�ص اأنيقة يف »كومة من قاذورات النعامة الكبرية، وانتهى 
ب���ه الأمر م�سّطحًا على ظه���ره. ولحظ اأن موظفيه يحاولون جتنُّب ال�سحك، ف�س���رخ: »اأعتقد اأن هذا اأمر 
م�سحك، األي�ص كذلك؟ ... هيا، ا�سحكوا، مِلَ ل؟». حينما �سحكوا، هّددهم باأن يطلق النار عليهم ويقتلهم.

ل للكلمات هي موط���ن قوة مو يان يف مل�سته الكوميدية املتنّوعة،  لة وال�ستخدام املف�سّ اإن ال�س���ور املف�سّ
وهي   ،”youmo ف ح�سه الفكاهي الفريد، بني كل الأ�سياء، من خالل ا�ستخدامه مل�سطلح »يومو فقد ُعرِّ
لقد ا�سُتخدمت ”يومو” على نحٍو تقليدي  كلمة مفتاحية يف ق�سة �سيفو: ”�ستفعل اأي �سي مقابل �سحكة”. 
 .”Lin Yutang” لو�س���ف الفكاهة ال�سينية منذ ظهوره���ا اأول مرة يف مقال عام 1924 بقلم لني يوتانغ
اإنه���ا تعن���ي ”ال�سم���ت” و”ال�سكون” حرفّيًا. تعود الكلم���ة نف�سها اإىل البيت ال�سعري ال���ذي كتبه كيو يوان 
”Qu Yuan”. وبالن�سب���ة اإىل لني، تعدُّ الفكاهة �سكاًل من اأ�سكال التعبري. وتختلف الفكاهة عن ال�سحك 
ال�ساخ���ب، وتك���ون يف اأف�س���ل حالتها حينما تك���ون ر�سينة. حت���ى الآن، مل ي�ستوعب ُقّراء م���و يان تقديره 
عل���ى نح���ٍو كاٍف. على عك�ص ما يوحي به عن���وان الرواية الق�سرية، فهي ل تث���ري ال�سحك ال�ساخب. وعلى 
حوا  الرغ���م من ذلك، اإنها ت�سّور بو�سوح �سل�سلة من املواق���ف الكوميدية التي يجد فيها خم�سني عاماًل �ُسرِّ
 ”Old ح اأولد دينغ م���ن امل�سنع نف�سه. وبعد �سه���ر واحد من التقاعد واحل�سول على معا�ص تقاع���دي، �ُسرِّ
”Ding، وهو رجل جمتهد وله ا�ستثمارات اأيديولوجية ثابتة يف حقبة ما قبل راأ�سمالية ال�سوق، على الرغم 
م���ن طماأن���ة املدير املبالغ بها: ”اإنك عامل خم�سرم، ومنوذج اإقليم���ي، وعامل رئي�ص لدى �سيفو، وحتى اإذا 
كّن���ا مهتّم���ني باآخر رجل )يف ال�سنوات القادمة من النك�سات املالي���ة(، ف�سيكون هذا الرجل اأنت”. يف وقٍت 
لح���ق، بكى دينغ ب�سبب الوعود والثناءات الباطلة التي قّدمها نائب العمدة. مل يُكن دينغ قادرًا اأو راغبًا يف 
التميي���ز بني املالحظات املخادعة وعرو�ص امل�ساعدة اجل���اّدة، وي�سبه يف ذلك اإىل حدٍّ كبري ال�سم الأ�سلي 
ل�سخ�سي���ة ثرفانت����ص ”Cervantes” ”دون كيخوت���ه”. ومع ذلك، من الوا�سح اأن م���و يان ل يّتبع اأّيًا من 
اأ�سالف���ه الأدبيني، حت���ى ال�سينيني مثل لو �سون، يف اقت�سار ال�سخ�سيات عل���ى املواقف املرّوعة التي وقعوا 

فيها. ل يزال اأولد دينغ بريئًا، لأنه يتكّيف مع العامل اجلديد، ويبدو اأنه ا�ستيقظ من حلم تّوًا.
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 ”Lü Xiaohu” تتجّلى براءة اأولد دينغ من خالل املراوغة اللفظّية ال�ساخرة يف قول تلميذه لو �سياهو
”لدي���ك ح����ص فكاهي جمي���ل يا �سيدي؛ �ستفع���ل اأي �سيء مقاب���ل �سحكة يا   :)”Little Hu” ليت���ل ه���و(
�سيف���و”. ي�ستخ���دم ليتل ه���و ”ح�ص الفكاهة )يومو(” م���رارًا وتكرارًا لو�سف �سلوكي���ات اأولد دينغ الغريبة 
والفرتا�س���ات الأخالقّي���ة، التي تتعار�ص عل���ى نحٍو متزايد مع املجتمع اجلديد. ومث���ل هذه التعليقات التي 
م عل���ى فرتات منتظمة، تعمل عل���ى توجيه التاريخ ال�سخ�س���ي ال�سادم نحو كوميدي���ا اأخالقّية مفعمة  ُتق���دَّ
ول تتوافق حما�سة دينغ جتاه كل �سيء يف احلياة وجتاه ال�سمري الأخالقي على  ”بحماقة دينغ اخلطابّية”. 
ل. ويف الق�سة، حتمل ”يومو” معايَن عّدة  نحٍو جيد مع فل�سفة حياة ليتل هو القائمة على مبداأ عدم التدخُّ
ت���رتاوح ب���ني التناق�ص العبثّي والغريب على نحٍو ممتع. ي�ستخدم ليتل هو كلمة ”يومو” يف التنبيهات الودّية 
ملنع دينغ من اأن ي�سبح اأ�سحوكة. وملّا كان ليتل هو متحّم�سًا لفكرة حتويل هيكل حافلة مهجورة يف ال�ساحية 
اإىل ع�ص حب على �سفاف البحرية لتاأجريه بال�ساعة لالأزواج )بالطريقة نف�سها التي يوؤّجر بها املرحا�ص(، 
فاإن���ه يح���ثُّ دينغ على التوقُّف عن القلق ب�ساأن ما اإذا كانت تل���ك الفكرة اأخالقية، وعليه تنفيذها، لأنه ”ما 

ح؟!”. الذي ي�ستدعي اخلجل بالن�سبة اإىل عامٍل م�سرَّ
م���ع وج���ود من���وذج م�سّغر اإىل حدٍّ م���ا من اإثارة حال���ة الكوميديا مع تط���ّور �سخ�سية مو ي���ان يف رواية 
د ا�ستخدام ليتل هو ل� ”يومو” مرتني يف نهاي���ة الق�سة، التناق�سات بني  ”احلي���اة وامل���وت اأ�سني���اين”، يوؤكِّ
دينغ الوهمي والعامل املهيمن حوله؛ اإذ قام دينغ، باإ�سراٍر كبري، بجر ليتل هو ورجل �سرطة ل�ستعادة جثتي 
زوج���ني يعتقد اأنهما انتحرا يف هيكل حافلته، راف�سًا العتقاد باأن الزوجني رمبا بب�ساطة غادرا دون علمه. 
ُيجيب ليتل هو: ”�ستفعل اأي �سيء مقابل �سحكة يا �سيفو،  ويخل�ص اإىل اأن الأمر كان عبارة عن ”روَحني”. 
األي����ص كذل���ك؟”. بينم���ا يجد خيبة دينغ اأم���رًا ممتعًا، ينظر براأفٍة اأي�س���ًا اإىل النق�سام احلا�سل بني العقل 

امل�سّو�ص والروح غري القابلة للف�ساد، وهنا تكمن اأهمية ”يومو”.
  عل���ى الرغ���م من اأن املعرفة احلالي���ة ت�سهد على الثقافة الكوميدي���ة ال�سينّية، واأن كلم���ة ”يومو” م�ستّقة 
اإّل اأنه من ال�سعب يف الواقع ترجمته���ا اإىل لغاٍت اأخرى على نحٍو   ،”humor م���ن الكلم���ة الإنكليزية ”فكاه���ة
دقي���ق؛ اإذ يرتج���م هوارد غولدبالت ”Howard Goldblatt” املراوغة اللفظي���ة لليتل هو على نحٍو منا�سب 
���ب امل�سكلة ال�سائكة  اإىل اللغ���ة الإنكليزي���ة مث���ل ”�ستفعل اأي �سيء مقابل �سحك���ة يا �سيفو”، مما يوؤدي اإىل جتنُّ
املتمّثل���ة يف ترجم���ة كلمة ”يومو” اإىل الإنكليزية. ول يتوافق ا�ستخدام ليت���ل هو لكلمة ”يومو” مع ا�ستخدامات 
الكلم���ة الإنكليزي���ة ”فكاه���ة”، على الأقل، اإنها ل تاأتي مبعنى ال�سح���ك ال�ساخب. يبدو اأن فعل اأي �سيء مقابل 
�سحك���ة ه���و ال�سبيل الوحيد خلروج دينغ وهو ي�سارع يف اإعادة اكت�ساف نف�سه يف مواجهة البنية الجتماعية التي 
عار�سته. بالن�سبة اإىل دينغ، يج�ّسد الكوخ يف الغابة كاّلً من خزيه وخزي الأزواج الباحثني عن املتعة. اإنه ي�سعر 
وكاأن���ه خمتل�ص نظر، لكن الأهم من ذلك اأن���ه يتخّيل اأن عمله غري امل�سروع يف�سح م�سدر خزيه: م�سّرٌح يف �سن 
ال�سيخوخ���ة. م���ن وجهة نظر ليتل هو وال���راوي، تن�ساأ كلمة دينغ ”يومو” من ه���ذا اخللط بني املجالني اخلا�ص 
والع���ام. لق���د ُزّين هيكل احلافلة بكل م���ا قد يحتاج اإلي���ه الأزواج يف جتاربهم، لكن على دين���غ اأن يتعّلم طريقة 

التما�ص عمل يف العراء، ومن وجهة نظره، يعلن هذا الف�ساء املحدود املنعطفات املوؤ�سفة يف حياته اخلا�سة.
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  اإن بع����ص اأن���واع الفكاه���ة ت�سي���ع يف ترجمتها، مث���ل ”فكاهة التالع���ب اللغوي املرتبط���ة ب�سكل فريد 
باللغ���ة ال�سينّية )زايهوي���و ”xiehouyu”( ... وهي قول مع تعليق اجلزء الأخري... وترك الأمر للمتلّقي 
ل�ستق���راء اجل���زء الثاين وتف�سريه على اأن���ه تورية لكلمة اأخرى اأو عبارة ذات معن���ى خمتلف”. وعليه، فاإنَّ 
ه���ذه اجلول���ة لبع�ص اجلوانب الرئي�سة فقط حِل����صّ الفكاهة عند مو يان �سع���ت اإىل اأن تكون مثرية ولي�ست 
�سامل���ة، لعر�ص عن�سر �سمن جمموعة اأدوات مو يان الأدبية التي رمبا مل يالحظها هو نف�سه لول الهتمام 
ال���كايف: فف���ي ”احلياة واملوت اأ�سنياين” ”يحت���جُّ كثريًا، ويفّكر” لكن لي�ص اإىل درج���ة النهايات املاأ�ساوية 
الت���ي تر�سمه���ا دراما ويليام �سك�سب���ري ”William Shakespeare”. حتى حينما يق���ّدم املوؤلف مو يان 
�سخ�سي���ة مو يان على اأنه���ا متعاطفة، بدءًا من الكتاب الثالث، فاإنه يحيطه���ا بعنا�سر هزلّية اأو ي�سعها يف 
مواقف كوميدّية. وحتدث حلظة متعددة امل�ستويات على نحٍو خا�ص يف مقطٍع متثيلّي طويل ي�سف فيه زمين 
بي���غ ”Ximen Pig” اأن ”متارينه ال�سباحي���ة” يقطعها م�سهد ركوب عربة قدمية، مّتجهة اإىل املزرعة، 
ترتط���م وتهت���ز اإىل درجة اأنها بدت مث���ل ”الوحو�ص طويلة الذيل”. تهّيئ الفكاه���ة الظرفّية – ماذا ت�سمل 
متارين اخلنزير ال�سباحّية؟! – الُقّراء للم�سهد الب�سري الذي يظهر فيه ال�سائقون والرّكاب وهم ُينزلون 
الوحو�ص التكنولوجية، وتبلغ ذروتها مع خروج مو يان: ”لقد راأيت لن جينلونغ و�سعره يف حالة من الفو�سى 
ووجه���ه مغّطى بالأو�ساخ، يقفز من العربة الأوىل. ثّم قف���ز زو هونغ�سني ودراغون �سن من الثانية، واأخريًا، 
قف���ز الإخ���وة �سن الثالثة الآخرين ومو يان م���ن اآخر عربة. لقد غّطى الغبار جمي���ع الوجوه الأربعة يف هذه 

املجموعة الأخرية، مما جعلهم ي�سبهون حماربي الطني لدى الإمرباطور الأول”.
اإن تقنية مو يان مرّكزة، فهو ي�ستخدم ال�سور املرئّية واحلركّية لتعطي ت�سبيهًا حاّدًا فح�سب. ي�سري هذا 
الت�سبي���ه اإىل ”جي����ص املقاتل الطيني وخيوله” ال�سهرية، وهي جمموعة ت�س���م ما يقارب ت�سعة اآلف متثال 
باحلج���م الطبيعي يعود تاريخه���ا اإىل القرن الثالث قبل امليالد. ُت�ساف ثالث���ة عنا�سر م�سبوطة بدقة اإىل 
م�سهد الدعابة الأ�سا�سي خللق ح�ص الفكاهة. الأول، هي الإ�سارة التي عفا عليها الزمن اإىل متاثيل الراوي 
زمي���ن بيغ الذي عا�ص عقودًا من الزمن قبل اكت�ساف التماثيل يف عام 1974: لقد اأدرك الُقّراء ال�سينيون 
جي���دًا ه���ذا الكت�ساف املثري لالإعج���اب لعقد من الزمن على الأق���ل. اأما العن�سر الث���اين فهو مقاربة هذه 
املجموع���ة من امل�سوؤولني احلكوميني املحليني مع ال�سخ�سي���ات امَلَلكية. والثالث، الأكرث براعة، هو ا�ستبدال 
”خي���ول” الفخ���ار امللكّية بث���الث عربات قدمي���ة، اأو ”خيول حديدّية” كم���ا اأُطلق عليه���ا. وبذلك، ي�سّور 
العن�سران الثاين والثالث بحزم ودّقة، على حدٍّ �سواء، موارد امل�سوؤولني ال�سينيني يف اأوائل القرن الع�سرين 
عل���ى اأنه���ا و�سيعة ب�سكل وا�سح وممتعة باملقارنة مع موارد ال�سني يف الق���رن الثالث. اإن ت�سمني املوؤلف مو 
يان ل�سخ�سية مو يان يف مثل هذه العبارة ُيقلِّل من اأي �سعور بالغ�سب، وقد توؤدي دّقتها اإىل تقلي�ص اإدراك 

كثرٍي من القّراء لها.
على الرغم من ذلك، ل تخو�ص �سخ�سية مو يان يف املغامرات اجلن�سية التي ت�سّكل ح�ص الفكاهة لدى مو 
يان اإىل حدٍّ كبري. لدى الكتابات ال�سينّية باع طويل من الفكاهة اجلن�سية املتنوعة، من الكوميديا التهريجّية 
اإىل املرّوع���ة، وجناحها �سعب، طاملا اأنه من ال�سهل على الكّتاب التاأرجح بني الإباحية وما يثري ال�سمئزاز، 
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 ”P’u دون اأي مكا�سب اأدبّية. لهذا، تعّد �سابينا نايت مفيدة يف الهتمام الذي اأولته حلكايات بو �سونغلينغ
وت�سري اإىل اأن  ”Songling الغريبة عام 1766 من ا�ستوديو ترفيهي ”ذروة حكايات اللغة الكال�سيكية”. 
”�سعة الطالع” لدى بو هي التي ت�سع الأ�سا�ص     ل� »فكاهته ال�ساخرة» يف »ق�س�سه التي ُتربز مرونة الذات 

واجلن�ص»، وثّمة مثالن يظهران اّت�ساع مهارة مو يان املماثلة وعمقها.
يف »جمهورية النبيذ»، تنخرط �سخ�سية مو يان يف عالقة تتبع منط الر�سائل مع الكاتبة امللهمة يل ييدو 
»Li Yidou”، لكن���ه مل يظه���ر اإّل عن���د اقرتاب النهاي���ة يف اأحداث ال�سرد الرئي����ص. يذّكر دخوله بدخول 
ال�سخ�سي���ة الرئي�س���ة، دينغ جوير، البالغة من العمر ثمانية واأربعني عامًا اإىل ليكورلند. تقوم دينغ بتجربة 
جن�سي���ة م���ع �سائق �ساحنة �س���اب، فيمار�ص اجلن����ص معها، فيما يبدو اأن���ه خلق د�سي�سة بينه���ا وبني زوجها 
داميوند جني. اإن ال�سرد موحي جدًا باجلراأة اجلن�سية لهذا الوافد اجلديد، لكنه يرتاجع با�ستمرار، كما يف 
ه���ذ امل�سه���د: ”التقطت الآن�سة ما زجاجة اخلمر املفتوحة وحملتها اإىل احلّمام، ومو يان قريب من كعبيها. 
كان���ت ل ت���زال الغرفة م�سبعة بالبخار، وت�سف���ي جزيئات البيا�ص عليها جّوًا رومان�سّي���ًا. اأفرغت الآن�سة ما 
الزجاج���ة يف حو����ص ال�ستحمام، مطلقًة �سحابة ثقيلة ومثرية اإىل حدٍّ ما من رائحة الكحول بالتاأكيد. ”ها 
اأن���ت ذا ي���ا مو يان. اقف���ز”. وابت�سمت يف اأثناء خروجها، ولحظ مو يان اإح�سا�س���ًا غام�سًا بالرومان�سية يف 
تلك البت�سامة، فتحّركت عواطفه، وكاد ميد يده حولها ويطبع قبلًة على وجنتها املتوّردة، لكنه �سّك اأ�سنانه 
لل�سيط���رة عل���ى عواطف���ه وراأى الآن�سة م���ا تخرج”. ي�سع الراوي م���رة اأخرى احتمالية ت���وّرط �سخ�سية مو 
ي���ان يف نزوة جن�سّي���ة، للحيلولة دون ذلك فح�سب. ويدرك املوؤلف مو يان جي���دًا اأن �سبابية اخليال والواقع 
غام�س���ة جدًا اإىل درج���ة اأنه ل ميكن و�سف �سورته الرمزية على اأنه منح���ل اأخالقّيًا، فمو يان يقّدم نف�سه 
عل���ى نحٍو خيايل على اأن���ه ”يتجّنب القيام ب�سيء عليه اأّل يفعله”، ويج�ّس���د الإخال�ص الزوجي، ويف الوقت 

نف�سه يحافظ على اهتمام القّراء حتى النهاية.
يت�سّم���ن املث���ال الآخر و�س���ف ال���راوي �سانغ���وان جينتون���غ ”Shangguan Jintong” يف ”الأثداء 
الناه���دة والأرداف العري�سة” للماأدب���ة التي تلت زفاف ”�سقيقته ال�ساد�س���ة” �سانغوان نياندي: ”نياندي 
الت���ي كانت جال�سًة على الكر�سي بجانب العري�ص بابي���ت، ترتدي ثوبًا اأبي�ص مفتوحًا عند العنق للك�سف عن 
الن�س���ف العلوي من ثدييها. لقد �سال لعابي تقريبًا... ثّمة نظرة ر�سا مغرورة على وجهها املغّطى بالبودرة 
بكثاف���ة. نيان���دي املحظوظة، كم كنِت وقحة. مل تُكن عظام جنّية الطيور ”�سقيقتها الكربى” باردة قبل اأن 
مت�سي يف املمر مع الأمريكي!”. اإن القتبا�ص هو جزء من دعابة متوا�سلة يف الرواية كّلها، وهو اأحد اإ�سارات 
جينتون���غ العديدة وامل�سحكة على هو�س���ه بالثديني؛ بو�سفهما م�سدرًا للغ���ذاء، ل�ساب يرف�ص الفطام حتى 
يبل���غ ال�سابع���ة من عمره. تربز املقارنة بني نظرته للثدي على اأنه م�س���در للغذاء وكاأداة جن�سية يف املقدمة 
بع���د فرتة وجيزة، حينما رّبت بابيت ذو الطبيع���ة احل�سنة على راأ�ص جينتونغ باإحدى يديه الكبريتني، وقال 
”تراجعُت مبتعدًة عن يده الكبرية واملهيبة ونظرت ببغ�ص يف وجهه  غامزًا: ”لكن ثديي �سقيقتك ِملكي”... 

الكوميدي القبيح”.
تعك����ص ترجم���ة غولدبالت للمقطع لهجة مو ي���ان الأ�سلية، مع املقيا�ص ال�سحيح لل���دللت الكوميدية. 
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وي�س���ري مو يان يف كلمة ”كومي���دي” بلهجته الأ�سلية اإىل الإح�سا�ص بامل���رح والت�سلية. على عك�ص الفكاهة؛ 
اإذ غالب���ًا م���ا ت�ستخدم هذه الكلم���ة بطريقة منحّطة. ويرتّدد �سدى ”قن�ص” طف���ل، مثل عجوز هِرمة، مع 
�سخ�سي���ة الرثثرة، و�سداها عميق. اإن اأ�سا����ص الرثثرة هو ق�سوة القلب املفرت�سة واملعرو�سة على ال�سا�سة، 
لك���ن الق�سوة يف ه���ذه احلالة تقرتب من �سعور الثبات املطلوب و�سط اجله���د املدّمر والأمل اللذين تعّر�ست 
له ال�سقيقتان �سانغوان اللتان �ستوا�سالن حتّمل ذلك. عالوًة على هذا، تظهر وقاحة �سانغوان نياندي على 
اأنه���ا �سغ���ف موؤّثر يف امل�ساهد الالحقة؛ اإذ اختارت اأن تقف بجانب زوجها، على الرغم من اخلطر الإ�سايف 

الذي يجلبه لها يف ذلك.
ت�ستخ���دم اأعمال م���و يان، التي تتمّي���ز باإح�سا�ص قوي بالتاأث���ري الكوميدي الذي يجع���ل م�ساهد عّدة يف 
اأعماله ت�سبه التمثيلّيات امل�سرحّية الق�سرية، اأمناطًا هزلّية متنّوعة لبناء روايات بديلة عن ال�سني، معيدًا 
 ”Luigi Pirandello” النظ���ر يف اخليال العاطفي للتجربة الأدبّية. ونختتم با�ستعارة لويجي برييانديلو
عن التناق�ص الهزيل: ”يهتمُّ الفنان عادًة باجل�سد فقط، اأما الفكاهي يهتم باجل�سد والظل على حدٍّ �سواء، 
واأحيان���ًا يهتم بالظ���ل اأكرث من اجل�سد. اإنه يالحظ كل املنعطفات الدقيق���ة لهذا الظل، وكيف ميتد حجمه 
اإىل ه���ذا احل���دِّ اأو يزداد وزنه اإىل ذاك، كما لو اأنه ي�سخر من اجل�سد الذي ل يهتم طوال هذا الوقت بالظل 
اأو بحجم���ه”. اإذا كان���ت ال�سخ�سيات مثل اأول���د دينغ هي الظالل، فاإن حجمها واأ�سكالها الهزلّية �سرت�سدنا 

اإىل م�سدر ال�سوء.
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ا�شتك�شاف الذاكرة الثقافية لعامة النا�س:
الرغبة والعنف والألوهية يف رواية
موت خ�شب ال�شندل للكاتب مو يان

تاأليف: توجنلو يل
ترجمة: جيهان ال�شويف •

توجنل����و يل Tonglu Li: اأ�ش��تاذ م�ش��اعد للغة ال�ش��ينية يف جامع��ة ولية اأيوا، 
الوليات املتحدة الأمريكية.

امللخ�ص
   تتن����اول ه����ذه املقال����ة رواية »م����وت خ�صب ال�صندل« للروائ����ي مو يان، وهي رواي����ة تتحدث عن �صن 
بين����غ، قائ����د فرقة كات ت����ون وم�صارك يف ثورة املالكمني. كم����ا اأنها ُتعّرف الثقاف����ة ال�صعبية املحلية اأكرث 
م����ن الثقافة احلديثة التي متثلها اإّم����ا النخب الغربية اجلديدة اأو الطبق����ة ال�صيا�صية ال�صيوعية الثورية، 
فق����د ابتك����ر مو يان يف »م����وت خ�صب ال�صندل« رواي����ًة متثُّل اأو�صاعه����ا العوامل الثالث����ة املتداخلة للحياة 
اليومي����ة والتاريخية والإلهية. يركز اجل����زء الأول »اليومي« منها على الطرق التي يتم بها حتقيق الرغبة 
الإن�صانية والتنازع عليها يف �صبكة عالقات القوة. ثم ينتقل انتباه الروائي اإىل العامل التاريخي مع اندلع 
ث����ورة املالكمني، اإذ جتري ممار�صة العنف املوؤ�ص�ص����ي والت�صّدي له. ثم ياأتي العامل الإلهي بح�صبانه نفيًا 
للج�ص����د والتاريخ. يف هذا الف�صاء الإلهي الذي �ُصّي����د بالأداء الكرنفايل لفرقة كات تون، ت�صبح احلدود 
ب����ني املوؤدين واملتفرجني، غن����اء الب�صر و�صراخ احليوانات، الدنيوي����ة والعاملية، وحتى احلياة واملوت غري 
وا�صحة. وهو بناء نف�صي موجود يف ذاكرة النا�س، وي�صتخدم كات تون كمب�صٍر له. بالن�صبة اإىل �صن بينغ 
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واأقران����ه، مل يع����رث على معنى احلياة يف اإ�صباع الذات، ب����ل يف اأن ي�صبح جزًءا من ذاكرة النا�س الأبدية، 
ذاك����رة تختلف اختالفًا جوهريًا عن اأي من الن�ص����خ املوؤ�ص�صية. اإن هوؤلء الأ�صخا�س الذين ي�صنعون مثل 
ه����ذه الذكرى وين�صرونها وينقلونها لي�ص����وا متفرجني غري مكرتثني مب�صاهد اإراق����ة الدماء، بل نا�صطون 

متحم�صون يتحدثون ويغنُّون با�صمهم.
كلمات مفتاحية

   كل يوم، تاريخ، اإلهي، ذاكرة، تنوير، ثورة.
نحو ن�شخة تاريخ لعامة ال�شعب 

   بع���د قرن كامل من ثورة املالكم���ني )1900-1898(، ن�صر مو يان روايته املثرية للجدل »موت خ�صب 
ال�صن���دل« لإحي���اء ذكرى احل���دث)1(. »ق�صة حب و�ص���ط الق�صوة الوح�صي���ة اأثناء ث���ورة املالكمني« )انظر 
غولدب���الت، »رواي���ات موي���ان«، 29( حتكي الرواية ق�صة �ص���ن بينغ، قائد وعازف فرق���ة كات تون املحلية 
)ماوكيان���غ()2(، ال���ذي عا�س يف يوم من الأيام حياة »منحّطة« ولكن �صلمّية مع ابنته مينيانغ. اإذ اأُجبرِ على 
التخّل���ي عن م�صريت���ه الفنية ب�صبب �صراعه مع ت�صي���ان دينغ، قا�صي املقاطعة وع�صي���ق مينيانغ. ان�صم اإىل 
املالكمني بعد اأن َقام بقتل مهند�س �صكك حديدية اأملايّن �صايق زوجته، وذبح الأملان رفاقه القرويني انتقامًا 
منه. متّكن املالكمون حتت قيادته من ك�صب العديد من املعارك، ولكن مت القب�س عليه واإعدامه يف النهاية 
عل���ى ي���د زاو جيا، والد زوج مينيانغ وجالد �صابق م�صهور يف وزارة العقوبات يف حمكمة ت�صينغ. قرر زاو جيا 
تطبي���ق عقوبة خ�صب ال�صن���دل عليه )عقوبة خيالية غريبة من الق�صوة الأ�صطورية( كجزء من حفل افتتاح 
ال�ص���كك احلديدي���ة الأملانية. تنتهي الق�صة باإعدامه البطيء. واأعقبت وفات���ه جمزرة القوات الأملانية بحق 

فناين كات تون حدادًا على وفاته يف موقع الإعدام، وقتل مينيانغ لزاو جيا، وقتل ت�صيان دينغ ال�صريع له.
   كاأحد روائع العنف )ت�صان 117(، اأثارت رواية »موت خ�صب ال�صندل« اجلدل بني قرائها بعد ن�صرها. 
مل يك���ن اخل���الف حول تقييم ثورة املالكمني وح���ده على املحك، اإذ نوق�صت على اأّنه���ا حدث تاريخي �صكاًل 
وم�صمون���ًا، ب���ل كان اأي�صًا حول الطرق التي ميكن من خاللها متثيل ح���دث تاريخي عنيف »ب�صكل �صرعي«. 
على حد تعبري جولدبالت: »يبدو اأن املوؤلف يكتب جلعل قرائه غري مرتاحني - يف حياتهم، ويف اآرائهم عن 
التاري���خ ال�صيني، ويف جتاوزاتهم، ويف اإمكانياتهم امل�صتقبلية« )مقدمة، يف Chan X(. اتُّهم مو يان ب�اأنه 
يكتب م�صاهد ت�صور الأمل اجل�صدي من اأجل املتعة فقط، دون اأن يخدم اأي غر�س اأ�صمى. ويقول اأحد النقاد: 
اإن���ه على عك�س لو اك�صون وزو زورين، اللذين تنطوي كتاباتهما على »ُبعد روحي« وت�صورات مهمة بطبيعتها 
ع���ن العنف، اإذ يفتقر �صرد مو ي���ان اإىل �صبط النف�س، وتقلي�س النفقات، وال�صع���ور باللياقة، ويك�صف دون 
وع���ي عن موقف املوافقة يف الو�صف املبالغ في���ه ل�صيكولوجية التعذيب وال�صلوكيات العنيفة )يل جيان جون 

 1) ت��م نش��ر الرواية للمّرة األولى بوس��اطة زيوهيا تجوبانجي في عام 2001. وتش��مل اإلص��دارات األخرى تلك التي 
نش��رتها دار ش��نغهاي األدبية والفنية للنش��ر )2008؛ 2012( ودار تش��انغ األدبية والفنية للنش��ر )2010(. تم نشر 
النس��خة اإلنكليزية، التي ترجمها هوارد جولدبالت، في مطبعة جامعة أوكالهوما في عام 2012. جميع االقتباس��ات 

في هذا المقال مأخوذة من النسخة اإلنكليزية ما لم يذكر خالف ذلك.
2) ماوكيانغ هي نمط محلي لألوبرا الشعبية من منطقة جياوزو بشبه جزيرة شاندونغ في شرق الصين. )المترجمة(.
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60-459(. وفيم���ا يتعّلق بثورة املالكمني بو�صفها »و�صعًا غ���ري معقول يف التاريخ ال�صيني احلديث«، يتهم 
اأحد النقاد مو يان باإ�صاءة ا�صتخدام التاريخ كتعبري عن اأيديولوجيته القومية )فو 538(. كان مو يان نف�صه 
م���دركًا متام���ًا كيف ي�صتفزُّ بع�س القّراء بكتابته عن العنف به���ذه الطريقة املُفرطة. ومع ذلك، يناق�س باأنه 
ل ميكن تعريف الكاتب من خالل ال�صخ�صيات التي يخلقها: ين�صاأ مثل هذا ال�صرد احلّي للمعاناة الإن�صانية 
ب�ص���كل طبيع���ي يف �صياق تطور الق�صة )م���و يان وت�صن 64-262(، وميكن فق���ط لالأ�صخا�س الطيبني ذوي 
امل���زاج املعت���دل الكتابة عن العنف، لأنهم ح�صا�صون للغاية بحيث ل ميكنه���م التغا�صي عن عواقبه الوخيمة 
)»ح�ص���د جميع احلوا�س«351(. ميكن اأن ياأت���ي التمثيل ال�صتعرا�صي للعنف بالن�صبة اإليه من هو�س املوؤّلف 
ا نوًعا من النقد الثقايف من خالل الك�صف عن ظلمة الإن�صانية، التي  املنحرف بالعنف، ولكنه قد ي�صّكل اأي�صً

كانت موجودة يف كل من التاريخ والواقع )»ماأدبة«468-69 (.)3(
اد »موت خ�ص���ب ال�صندل«، يذكر مو يان اأن كل     للدف���اع عن نف�ص���ه �صد التف�صري القومي الأ�صا�صي لنقَّ
ما يكتبه هو ق�صة رمزية لالإن�صانية العاملية، وامل�صكلة الوحيدة هي اأن ق�صته الرمزية غالًبا ما ُي�صاء فهمها 
عل���ى اأنه���ا ت�صوير للواقع )»ا�صتجابة طبيعي���ة «280()4(. وليتجّنب الوقوع يف الف���خ القومي، ينّفذ اأجندته 
الأدبية، »الكتابة كعامة النا�س«، اإذ حتلُّ بالن�صبة اإليه حمل ال�صعارات الأكرث موؤ�ص�صية، مثل »الكتابة لتنوير 
املواطن���ني« اأو »الكتابة با�ص���م ال�صعب«. و�صع نف�صه مع هذه الأجندة كع�صو مت�صاٍو )متخيل( مع القوم، بدًل 
من اأن يرفع نف�صه لكي يكتب باإ�صهاب نيابة عنهم )»الكتابة كعامة النا�س« 69-61(. فقد ظل بوعي بعيًدا 
ع���ن »الكلم���ات العظيمة« مثل »الثقافة الوطنية« اأو »الثقة الوطنية« اأو »التوجه ال�صيا�صي« ال�صحيح )مو يان 
وت�ص���ى »;272ا�صتجابة طبيعية« 281(، وكّر�س نف�صه لالحتفال بالتج���ارب الفردية غري القابلة لالختزال 
لعام���ة النا�س يف بلدة غاومي. يقع م�صقط راأ�صه املتخيَّل مبنزلة مكان ملراقبة الإن�صانية العاملية بالقرب من 
م���و يان يف مقاطعة �صاندونغ. باّتباع خطه املنطقي، قد ن�صط���ر اإىل التفاق على اأن الق�صوة املذهلة لعقوبة 
لة يتم من خاللها ا�صتجواب الإن�صانية كما هي احلال مع احلروب العديدة  خ�ص���ب ال�صن���دل هي حالة متخيَّ
املمثل���ة يف رواياته الأخرى. يقدم مثل هذا ال�صتجواب طريق���ة تفكري تتجاوز ح�صر املذاهب الأيديولوجية 

مثل القومية يف ال�صني احلديثة.
   م����ن خ����الل تعّرف الثقافة ال�صعبية اأكرث من الثقافة التي متثله����ا النخب ذات العقلية التنويرية 
والثوري����ني ذوي التوجهات ال�صيا�صية، �صعى م����و يان اإىل تر�صيخ احلديث حول الأ�صخا�س )املهم�صني 
والطبق����ة الدنيا( بو�صف����ه موقعًا للتفاو�����س �صد املواقع املهيمن����ة. اإنه موقع ي����وؤدي فيه الالعقالين 
والعاطفي واليومي والتافه دوًرا حا�صًما يف العملية التاريخية ويف بحث النا�س عن معنى يف حياتهم. 

3)  بالطبع، حصل مو يان أيضاً على ثناء واس��ع لبناء مس��احة أدبية متعددة األلحان والكرنفالية حيث »شكلت األصوات 
 A.( »الت��ي تمثل األيديولوجيات والطبقات االجتماعية المختلفة عالقات م��ن الصراع المتبادل واالنصهار والتفكك
Wang 362؛ انظر أيًضا Hong 287 وZhang »حدود السرد« 390( من الناحية الموضوعية، تَُعدُّ أيضاً »أول 
رواي��ة مهمة في القرن الحادي والعش��رين لمواصل��ة مهمة تنوير الرابع من مايو من خالل نقد الش��خصية الوطنية 

.)Li Jingze 355( الصينية
.Desai 387و Pamukو Mo Yan ً4)  انظر أيضا



العـدد 26 �شتاء 2022 126

لق����د بن����ى »موت خ�صب ال�صندل« على وج����ه التحديد حول العوامل الثالث����ة املرتابطة للحياة اليومية 
والتاريخي����ة والإلهية. يرّكز العامل اليومي على الطرق الت����ي يتم من خاللها حتقيق الرغبة الب�صرية 
والتن����ازع عليه����ا يف �صبك����ة عالقات الق����وة. ومع اندلع ث����ورة املالكم����ني، ينتقل انتباه����ه اإىل العامل 
التاريخي، اإذ يتم ممار�صة العنف املوؤ�ص�صي والت�صدي له، ثم ياأتي العامل الإلهي بو�صفه نفًيا للج�صد 
والتاريخ. لقد كّون روايته على هذا النحو، اإذ يدعو ُقّراءه اإىل منطقة حمرجة. هنا يعيدون النظر يف 
قي����م التاأثري الب�صري والعاطفة وقوة الإميان والروحانية �صد خطابات تنوير الرابع من مايو والثورة 

املاوية.
   يف بن���اء ه���ذه امل�صاحة الأدبية ثالثية الطبقات، توؤدي كات تون، بقوتها التعبريية والبنيوية والأدائية، 
دورًا رئي�ص���ًا يف حتدي���د طريقة حي���اة املهّم�صني، وتوفري من���ب للم�صاركة التاريخية، وحتفي���ز التحوُّل من 
ر اأي�صًا »البنية  ر البنية ال�صطحية لل�صرد يف الرواية فح�ص���ب، بل توفِّ الع���امل التاريخي اإىل الإله���ي. ول توفِّ
العميقة« ل�صعور النا�س وطريقة حياتهم: فال تهم الق�ص�س القدمية التي مت اأداوؤها فقط، بل اأي�صًا الأداء 
نف�ص���ه. وفيما يتعّلق مبو�صوع هذه الفرقة بو�صفها ال�صوت التمثيلي لبلدته الأدبية )»ح�صد جميع احلوا�س 
350 «(، ي�صتج���وب م���و يان العامل الذاتي لكل م���ن املوؤدين واجلمهور، الذين غالبًا م���ا ُينتَقدون يف تاأريخ 
ر، املبتذل الذي  التنوي���ر ال�صيني. فقد اأ�صبحت كات تون ذات الأداء العاطف���ي، غري العقالين، غري املكرَّ
يدم���ج كثريًا م���ن العنا�صر التقليدي���ة »املتخلفة«، �صوت ه���وؤلء الأ�صخا�س املهّم�صني ح���ني يواجهون عنفًا 

موؤ�ص�صيًا مهيمنًا.
   وهكذا تتجّلى ن�صخة مو يان من »العودة اإىل ال�صعب« على اأنها طريقة لكتابة التاريخ – ل بو�صفه تقدمًا 
غائيًا اأو مثالية هيجل، بل بو�صفه م�صاحة عَر�صية وجمزاأة، مثلما قد يختبه الأفراد يف معاناتهم اجل�صدية 
والروحية. فبدًل من عدِّ النا�س دعائَم للدراما التاريخية العظيمة، التي اأخرجتها القوى العظمى ال�صوفية 
املعروف���ة با�صم ال�ص���رورة التاريخية، ي�صفهم باأنه���م ممثلون عفويون ي�صتمتعون ويعان���ون نتيجة حلياتهم 
اليومية، ويتفاعلون مع التاريخ، وي�صعون اإىل الروحانيات. هذه احلقيقة بطريقة م�صرحية عالية. كما ت�صري 
اأندري���ا رمين�صنيرت: »ُيقدم مو ي���ان جمموعة متنّوعة من العرو�س املحلية، مثل اأوبرا ماوكيانغ )كات تون(، 
واملهرجان���ات املو�صمي���ة، ال�صتعرا�ص���ات الع�صكرية والديني���ة، وكذلك م�صاهد العنف املف���رط يف عمليات 
الإع���دام وم�صاه���د املعارك، يبدو اأنه���ا اإ�صرتاتيجيته يف �صعي���ه ل�صتعادة ثقافية لل���ذوات املحلية«)592(. 
بو�صفها �صكاًل من اأ�صكال الذاكرة الثقافية التي مرت عب الأجيال، فاإن العرو�س املحلية جميعها، مع كات 
ت���ون كممث���ل لها، ترمز اإىل اأ�صلوب حياة عامة النا�س املحليني، وطريق���ة عملهم، وو�صائل خال�صهم - التي 
مت قمعه���ا جميعًا يف اخلطابات احلديث���ة لرتباطها باملعتقدات الالعقالنية والتطّل���ع للخلود. تقدم اأعمال 
م���و يان لال�صت�صالح الثق���ايف التاأكيد اجلريء الآت���ي: ل ميكن اإ�صكات ال�صمات املحلي���ة التي ميثلها �صوت 
كات تون اأو التفاجوؤ بها اأو ت�صنيفها حتت اخلطابات املهيمنة للغربي والوطني واحلديث والعقالين. لذلك 
با�صتخ���دام كات ت���ون اأمنوذجًا مركزيًا، تنخرط الرواية يف حوار معقد م���ع اخلطابات الر�صمية )الثورية( 

والنخبة )التنوير(.
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اأهمية غري املهم:
احلياة اليومية يف موقع املعنى

   يف »م���وت خ�ص���ب ال�صندل«، احلياة اليومية هي عامل م�صتقل عن ع���امل الأحداث التاريخية »املهمة«. 
وه���ذا م���ا يعك�س املبداأ الأ�صا�صي ملعتق���دات مو يان الأدبية: يبحث الأدب ع���ن الأهمية يف عامٍل ما يبدو غري 
مهم على عك�س التاريخ. يف اإجابته عن �صوؤال جيم ليت�س حول ما اإذا كانت كتاباته �صت�صبح م�صدرًا رئي�صًا 
للموؤّرخ���ني، يقول مو يان: »اإذا ا�صتمرَّ النا�س يف قراءة كتبي خالل ب�صع مئات من ال�صنني، فيمكنهم معرفة 
كل �ص���يء ع���ن احلياة اليومية للنا����س. تركز كتب التاريخ عل���ى الأحداث والأوقات، لك���ن الأدب يركز اأكرث 
عل���ى حي���اة النا�س وم�صاعرهم »)» مو يان احلقيقي12« (. هنا يت���م اإعطاء الأدب مهمة خمتلفة عن مهمة 
التنوير والأدب الثوري: اإنه لي�س دعوة اإىل ال�صالح، ولكن لتوثيق حياة النا�س وتخّيلها. لذلك يكت�صب و�صف 
الرواي���ة احل���ي للحياة اليومية للنا�س موقًعا فري���ًدا من خالل موازنة التاريخ الذي يب���دو ميلودراميًا مالآنًا 
بالعن���ف. فاحلياة اليومي���ة لي�صت ق�صية جانبية ميكن جتاهلها، اأو مرحل���ة »حت�صري« لالأحداث التاريخية، 
ز العامل اليومي يف »موت خ�صب  ب���ل ه���ي يف حدِّ ذاتها مرحلة مركزية للنا�س للبحث عن معن���ى احلياة. يركِّ
ال�صن���دل« عل���ى الطرق التي تتنازع فيه���ا رغبة الإن�صان وكرامته. ففي املركز توج���د ق�صة حب مينيانغ مع 
قا�صي املقاطعة ت�صيان دينغ. بع�س الباحثني يعّدون مينيانغ جت�صيدًا حليوية النا�س غري امللوثة وغري املقيدة 
)ت�صانغ، »حدود ال�صرد«82-381 (. ومع ذلك فاإن القراءة املتاأنية للنَّ�س تظهر اأنها ل تعي�س يف عامل خاٍل 
من الرموز الثقافية؛ كما اأنها ل ت�صّكل اأي تهديد لل�صلطات املوؤ�ص�صية. وعلى الرغم من جمالها و�صحرها، ل 
يفكر اأيُّ رجل لديه خلفية عائلية لئقة يف الزواج منها، لأن قدميها غري مقيدتني. يف النهاية كان عليها اأن 
تتزوج من اجلزار املغّفل ت�صاو �صياوجيا، الذي تتمّلكه الروؤى والهلو�صات ال�صريالية، فهو ل يعرف �صيًئا �صوى 
قتل احليوانات بال معنى. يتم التعبري عن حيويتها كمقاومة ناعمة لالأعراف القمعية، وهي مقاومة تتحقق 
م���ن خ���الل التعاي�س مع مثل هذه القواعد الثقافية مثل تقيي���د القدمني: فال يوجد لديها خيار �صوى البحث 

عن احلب من الطبقات الأخرى مع احلفاظ على زواج غري �صعيد - طاملا ظّل زوجها غري مباٍل ب�صوؤونها.
   عالوًة على ذلك، حتى اختيارها مو�صوع الرغبة يتاأثر بالبيئة الثقافية التي تعي�س فيها. يف ت�صور رينيه 
ج���ريارد، الرغبة الب�صرية هي حماكاة يف الطبيعة، مما يعني اأنه���ا جتد دائمًا اأمنوذجًا لّتباعه )1-52(. 
فق���د تاأججت رغبة مينيان���غ بعد لقائها م�صادفة مع ت�صي���ان دينغ، النموذج الأ�صل���ي للم�صوؤول الأكادميي. 
تتبع عالقتهما اأمنوذج العالقة الرومان�صية بني العاملرِ واجلميلة يف الثقافة ال�صعبية، الذي غالبًا ما يعر�س 
ق�ص���ة حب بني �صيدة من عائل���ة عريقة وباحث �صاب فقري. بعبارة اأخرى، ترغ���ب مينيانغ يف ت�صيان دينغ، 
لأن باحث���ًا ر�صميًا مثل���ه كان دائمًا مرغوبًا من قبل جميع »اجلميالت« يف الق�ص�س ال�صعبية التي ظهرت يف 
كات تون. على عك�س تفكيك يو هوا، باإعادة الكتابة العنيفة لهذا النموذج )جونز 602-570(، فاإّن مو يان 
خمل����سٌ اأ�صا�ص���ًا للنموذج الأ�صلي، مع اإجراء بع�س املراجعات فقط: لقد اأدرك الباحث حلمه يف اأن ي�صبح 
الباحث الر�صمي، ولكن مع امراأة قبيحة من عائلة موؤثرة. يف هذه الأثناء، تاأتي مينيانغ، اجلميلة، من عائلة 
م���ن الطبقة الدنيا، ل ُتَعدُّ مهنتها امل�صرحية اأف�صل من الت�ص���ّول. تتحقق رغبة ت�صيان دينغ الذكورية جزئيًا 
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فق���ط اإىل ح���د ما يف العالقة الزوجية قبل مقابلة مينيانغ: يت���زوج من زوجته القبيحة ويعتمد على خلفيتها 
العائلي���ة للو�ص���ول اإىل مزيد م���ن املوارد ال�صيا�صية. وفقط بع���د لقاء املراأة التي تنتم���ي اإىل الطبقة الدنيا، 
ي�صبح مينيانغ قادرًا متامًا على اإ�صباع رغباته ال�صيا�صية واجل�صدية. ت�صري اإعادة الكتابة هذه اإىل �صعي مو 
ي���ان خلل���ق تاأثري رومان�صي: يختفي احلاجز بالغ الأهمية بني الطبق���ات الجتماعية لالأدب الثوري، ول يهم 

�صوى العاطفة.
�صة ثقافيًا ب�صبب خلفيتها الطبقية واأقدامها     يف تطوير عالقتهما اجلن�صية، ت�صبح مينيانغ، املراأة املهمَّ
غري املقيدة، مو�صوعًا مرغوبًا بدًل من مو�صوع الرغبة بعملها احلازم. ومع ذلك، ل ميكن حتقيق عالقتهما 
دون اللج���وء اإىل النموذج الثقايف التقلي���دي، الذي متثله هنا كات تون. هذا امل�صرح املحلي هو الذي يلهمها 
لتخّيل الزوج املثايل وال�صعي وراء حلمها. بداأ لقاوؤهما الأول مع ا�صطدامها ب�صيارة ت�صيان دينغ. وبعد ذلك 
اأ�صب���ح خياله���ا اأقوى، ويف النهاية اأ�صبح مدمرًا للذات. تعي�س بال طعام اأو نوم، تعّب ببالغة عن م�صاعرها 
الداخلي���ة. يك�صف مونولوجها الطوي���ل عن ب�صمة الأداء امل�صرحي )مو يان، م���وت خ�صب ال�صندل 125(. 
كمو�ص���وع مرغ���وب فيه، ف���اإن خال�صها الوحيد هو حتقي���ق رغبته���ا )41-38،235-137(. يعيد مثل هذا 
النم���ط من الرغب���ة كتابة منوذج »اجلمال الناه���ب ال�صرير« امل�صهور يف اأعم���ال الأدب الثوري )مثل الفتاة 
ذات ال�صع���ر الأبي����س(، الذي ي�صّلط ال�صوء على العالقة العدائية بني الذكور من الطبقة العليا والإناث من 

الطبقة الدنيا.
   حت���ت �صطحه���ا الهادئ ن�صبيًا، تقّدم »موت خ�صب ال�صندل« لقرائها عاملًا يوميًا مليئًا بالتوّتر الداخلي 
ب���ني الأقوي���اء وال�صعفاء. فبالت���وازي مع ان�صياب ق�صة ح���ب مينيانغ تكون العالقة العدائي���ة بني �صن بينغ 
وت�صي���ان دين���غ. واإذا كان ل يزال باإمكان الطبقة احلاكمة ا�صتيعاب مينيانغ، عل���ى اأّنها غر�س جن�صي، فاإن 
والده���ا �صيكون م�ص���ريه ال�صتبعاد، بو�صفه �صخ�صية تخريبية تتحدى الو�ص���ع الراهن. كما يلّخ�س ت�صانغ 
ت�صينغه���وا، »متزج حياته املهنية يف كات تون بني الثقاف���ة ال�صعبية، ووعي الفالحني، والفرو�صية التقليدية، 
والأ�صاط���ري �صبه الدينية، وطريقة التفكري ال�صحرية �صبه اخلارق���ة للطبيعة« )»حدود ال�صرد397 »(. فهو 
يف نظ���ر النخب���ة جمّرد �صخ�صية مهّرج ل يهتم بها اأحد عل���ى خ�صبة امل�صرح اأو خارجه. ويدرك بو�صوح من 
خالل عمله يف مهنة مهم�صة كممثل وقائد فرقة اأن و�صعه الجتماعي ُمتَدنٍّ كو�صع املت�صولني )مو يان، موت 
338(. ي�صتمتع مبلذات الزنا وال�صرب »املنحطة« يف احلياة اليومية. فهو من ثم جزء  خ�صب ال�صندل302، 

من كومة القمامة الجتماعية، التابعة. ومع ذلك، فقد مت متكينه من خالل اأدائه يف كات تون.
   بف�ص���ل ميزاته���ا املختلطة م���ن التواطوؤ والتخريب، توّفر كات تون الفر�صة ل���� �صن بينغ لتغيري حياته. 
فم���ن ناحية، هي ج���زء من الآلية الثقافي���ة وال�صيا�صية التي حتافظ على النظ���ام الجتماعي القائم، لأنها 
ت�صم���ح للنا����س بتخيُّل بدائل حلياتهم وحتقيق رغباتهم املكبوتة )كما يف حال���ة الن�صاء اللواتي ُيغمى عليهّن 
ب�صب���ب �ص���ن بينغ( دون تهديد الو�صع الراهن. وم���ن ناحية اأخرى، ت�صّكل تهدي���دًا حمتماًل للو�صع الراهن 
���ح لهم طريقة لتجاوز احلياة اليومية للعامل. ول توّفر قيم���ًا اأخالقية ومناذج يحتذى بها  نف�ص���ه، لأنها تو�صّ
للم�صارك���ني ليتبعوه���ا فقط، ب���ل توّفر اأي�صًا اأماًل لليائ�ص���ني اّلذين يف و�صع مدّمر. قال م���و يان وهو يناق�س 
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معان���اة الفالحني يف منا�صبة اأخرى: »من اأجل البقاء، اخرتع���وا الفكاهة، وتعّلموا ال�صتمتاع باحلياة اأثناء 
املعان���اة. �ص���وف يقاومون حني ت�صل امل�صقة اإىل اأق�صى احلدود. ففي املقاومة اإنكار مل�صريهم، ول يجب اأن 
تك���ون يف �صكل ث���ورة« )مو يان وت�صى 270(. حني يتبّنى املرء منظ���ورًا مت�صائمًا مثل ذلك، تتوقف كات تون 
ع���ن كونها رمزًا للحيوية غ���ري املقّيدة واحلّرة التي اأخذها بع�ُس الباحث���ني. ت�صبح بدًل من ذلك م�صاعدة 

على ال�صب واملقاومة )هان 61(.
   م���ع الوكال���ة التي متنح���ه اإياها كات تون، يواجه �ص���ن بينغ ت�صيان دينغ من خ���الل طعنه يف رجولته. 
���َف الثنان على اأنهما �صورتا م���راآة: كالهما له حلى و�صوارب جذاب���ة ت�صبه اللورد جوان.  يف الرواي���ة، ُو�صرِ
ملّ���ا مَدح الكاتب رئي�صه ت�صيان دينغ على �صاربه الرج���ويل يف اأحد احلفالت، بداأ �صن بينغ ن�صف ال�صكران 
بال�صخري���ة م���ن ت�صيان دين���غ: »اللحية على ذقنه ل ميك���ن مقارنتها بال�صعر حول ع�ص���وي!« )مو يان، موت 
خ�ص���ب ال�صن���دل 104(. مل يت�صامح ت�صيان دينغ مع مثل هذا التحّدي. وم���ع ذلك، لكي ُيظهر للجمهور اأنه 
عادل، قام برتتيب م�صابقة حول اللحية وال�صارب لإقناع اجلمهور باأن �صن بينغ جمرد تقليد فا�صل لقا�صي 
َفت، اإذ اعُتقد اأن ذلك جرى مبوافقة ت�صيان دينغ.  املقاطع���ة. ومم���ا زاد الطني بّلة، اأن حلية �صن بينغ قد ُنترِ
ف���كان بالن�صب���ة اإليه اإخ�صاًء رمزي���ًا، وبعد ذلك تخّلى عن حياته املهنية يف امل�ص���رح وعاد اإىل م�صقط راأ�صه 
لفتتاح مقهى. تلقي مينيانغ باللوم على اإذلله واإخفاقه يف احلياة ب�صبب اختياره اأن ي�صبح ممثاًل. وفتحه 
ملقهى ي�صري اإىل عودته اإىل النظام الجتماعي »الطبيعي« )145(. لي�س من الوا�صح اأبدًا ما اإذا كان ت�صيان 
دينغ قد اأعطى الأمر الذي اأّدى اإىل اعتقاله، لكن هذا ل يهم. وكما اختبه �صن بينغ، فاإن »العنف اليومي، 
املوؤ�ص�صي، الروتيني، امل�صّلم به« )�صيب هيوز22 ( هو ما يحدث. وقد كان هذا العنف دائمًا مدجمًا بالفعل 
يف النظ���ام ويعمل عل���ى م�صتوى دقيق ل�صتبعاد اأف���راد الطبقة الدنيا وتهمي�صهم. اإّن ع���دم امل�صاواة املطلق 
ب���ني احلاك���م واملحكوم من حيث ال�صلطة ال�صيا�صي���ة واملوارد املادية وال�صلطة الثقافية ه���و الأكرث عنفًا )اأو 
منطقّي���ًة( )اإمبو����س 25(. وعلى هذا النحو، ف���اإن اإجبار �صن بينغ على التخلي ع���ن م�صريته املهنية ي�صّكل 

عماًل من اأعمال العنف حتت �صتار الإح�صان.
   ميك���ن فه���م تركيز مو يان على احلياة اليومية عل���ى اأنه نقد للطريقة ال�صائدة يف الكتابة الأدبية. منذ 
حقب���ة الرابع من مايو، نظر مفك���رو التنوير اإىل الهتمام بالواقع اليومي عل���ى اأنه حماولة لتحويل النظرة 
الأدبي���ة م���ن الرتفيه الأر�صتقراط���ي اإىل اهتمامات اأكرث �صيوعًا. ُن�صر يف الأ�صل ع���ام 1919، مقال بعنوان 
»اأدب الع���وام«     ل������ زو زوري���ن يرك���ز ب�صكل خا����س على خلق الأدب ال���ذي يخاطب احلي���اة اليومية لعامة 
النا�س، ومن ثم الو�صول اإىل م�صاعر الفرح واحلزن ال�صاملة لديهم )103(. يتما�صى اقرتاح زو مع ال�صعار 
الواقع���ي جلمعية الدرا�ص���ات الأدبية »اأدب للحياة«. يرى كثرٌي من املثقفني يف اأثن���اء ذلك، وتبعًا لأ�صالفهم 
الرو����س اأن »التوجه اإىل ال�صعب« خياٌر واٍع. ومع ذلك، كما ي�صري مار�صتون اأندر�صون، فاإن الأدب الواقعي يف 
ال�ص���ني خالل الع�صرينيات والثالثينيات م���ن القرن املا�صي مكّلف بت�صجيع القراء على »النخراط بن�صاط 
يف الق�صايا الجتماعية وال�صيا�صية املهمة التي تواجه الأمة« )25(. لقد اأ�صبحت مثل هذه الأجندة القومية 
ال�صمني���ة اأك���رث و�صوحًا يف الأدبي���ات الثورية التي ُن�صرت بعد اأواخر الع�صريني���ات من القرن املا�صي. وبعد 
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ذلك اعتمدت قيمة الواقع اليومي يف الأدب ب�صكل كامل على ما اإذا كان ميكن تف�صريه من حيث الن�صالت 
الجتماعي���ة وال�صيا�صية الك���بى. وملواجهة هذا الجتاه، كتب زو العديد من املق���الت حول البعد اجلمايل 
لالأمور اليومية، مما ُيبز اأهمية ما يبدو غري مهم. خلق �صني كونغوين من خالل الرتكيز على م�صاعر عامة 
النا����س وال�صل���وك اليومي يف منطقة غرب هونان النائية عاملًا اأدبيًا يق���اوم التف�صري ال�صيا�صي املبا�صر. ومع 
ذل���ك، ف���اإن اأدب احلرب يف اخلم�صينيات من القرن املا�صي، مل يكن بالإمكان اإنقاذه لول الت�صمني املتقطع 
لق�ص����س احل���ب لكونه نوًعا م���ن الدعاية امل�صحونة �صيا�صي���ًا، على الأقل وفقًا ملا ذكره م���و يان. كما يكتب: 
»حت���اول رواي���ات ال�صبعة ع�صر عاًما [1966-1949] دائًما تف�صري فك���ر القائد. وتلجاأ للكتابة عن عالقات 
احل���ب عندم���ا تن�صى هذه املهم���ة« )»اأدب ال�صبعة ع�صر عاما37«(. وهنا اتخ���ذت احلياة اليومية يف الأدب 
مكانة الرغبة الالواعية - تلك التي مت الك�صف عنها عن طريق امل�صادفة وطغت عليها يف النهاية الروايات 

الكبى للثورة الثقافية.
   لي�س العامل اليومي يف »موت خ�صب ال�صندل« جمّرد ن�صخة مكّررة من عامل زو زورين الدنيوي واخلايل 
من معجزات الذوق اجلمايل، اأو هروب �صني كونغوين اليوتوبي من الواقع ال�صيا�صي العنيف، ولكنه ا�صتمرار 
للجه���ود لإع���ادة ت�صكيل احلياة اليومية على اأنها م�صتقلة، وعلى اأنها م�صاحة ثقافية ذات معنى. يرتبط مثل 
هذا النهج يف احلياة اليومية باأدب »البحث عن اجلذور« يف الثمانينيات. كما اأنه مرتبط بالأهمية املتزايدة          
ل���� »مينجيان« )حرفيًا» و�صط ال�صعب«( يف الت�صعينيات. يتخّيل النقاد الأدبيون مثل ت�صن �صيهي »مينجيان« 
على اأّنه م�صاحة ا�صتطرادية م�صتقلة عن املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية يف الإبداع الأدبي يف ال�صني احلديثة )-200
42(. بالن�صب���ة اإىل م���و يان، فاإن »مينجيان« معادية للموؤ�ص�ص���ات، لكنها م�صاحة يحتاج املثقفون اإىل العودة 
اإليها. ومع ذلك، فاإن العداء ل يعني التمّرد العنيف اأو تخريب الدولة، بل يعني البتعاد عن الثقافة املهيمنة 
والنتماء اإىل عامة النا�س )مو يان ويانغ 397(. فاإن مينجيان بهذا املعنى هي م�صاحة متقاربة من احلياة 
اليومي���ة بوجه عام ويف حالة الأ�صخا�س املهّم�صني من الطبقة الدنيا. ل تزال الذرة الرفيعة احلمراء حتمل 
�صمات الرومان�صية، مع احتفالها باحليوية البدائية اجلاحمة، اإذ تتخيل عاملًا رهبانيًا غري ملوث باحل�صارة 
احلديثة. لكن العامل اليومي يف »موت خ�صب ال�صندل« هو عامل مالآن بالرغبة ال�صديدة والعاطفة واملعاناة. 
ويف الوقت نف�صه، فاإن العامل اليومي للنا�س، الذي جت�صده ق�صية مينيانغ وت�صيان دينغ، ل ي�صكل بال�صرورة 
انق�صام���ًا مع املجال املوؤ�ص�صي. لذا، ف���اإن مينجيان هو بالأحرى جمال متخيَّل للّنا�س جميعهم من اخللفيات 

الثقافية واملعتقدات ال�صيا�صية جميعها للتفاو�س.
العواطف الالعقالنية:

امل�شاركة امل�شرحية لعامة النا�ص يف التاريخ:
   يف »م���وت خ�صب ال�صن���دل«، مُيثَّل التاريخ على اأنه تدّخل عنيف ومفاج���ئ يف احلياة اليومية. والفرق 
ب���ني الثن���ني، على حد تعبري يي�صو لو، اأنه ب���ني »العامل ال�صغري« الذي ميكن اأن تكون في���ه النهاية ال�صعيدة 
كل ي���وم، و«الع���امل العظيم« »املجرد من الإن�صانية« الذي »يدمر م���ا حققته ال�صخ�صيات الرئي�صة من �صالم 
و�صع���ادة، وق���د بلغ ذروته يف امل�صهد الدموي على من�صة الإع���دام« )80(. ومع ذلك فهو لي�س تقدمًا خطيًا 



131 العـدد 26 �شتاء 2022

يتب���ع ال�ص���رورة التاريخية، ولكنه �صل�صل���ة من التجارب الع�صوائي���ة املحفوفة بامل�صادفة وع���دم اليقني)5(. 
يلق���ي م���و يان بظالل ال�ص���ك باملثل على املفهوم امل���اوي للتاريخ العظيم املدفوع بق���وة حمورية مع �صخ�صية 
علي���ا يف مركزه«)ت�ص���ان 39(. فقد خَلق وفق���ًا ل�صروط ديفي���د واجن »ف�صاًء تاريخيًا«، يق���وم فيه »بتج�صيد 
ال�ص���رد التاريخي اخلطي واخليال بطريق���ة ثالثية الأبعاد«، ومع ا�صتخدام »الأ�صخا�س والأحداث والأماكن 
امللمو�ص���ة«، ومن ثم خلق »تن�صيق تاريخّي متدفق ومتنوع«. »مثل هذا الف�صاء التاريخي يتجاوز التاأكيد على 
اأهمية جتارب احلياة. من خالل اجلراأة على ا�صتخدام رمزية لغوية دائمة لتزيني الرتبة الأ�صلية لإبداعه، 
وتوفري م�صاحة تاريخية مع اإمكانيات غري حمدودة للتغريات ال�صردية الغريبة والرائعة اأي�صًا«. فهي تختلف 
عن الرواية التاريخية الثورية من خالل »نحت العملية ال�صعبة لتاأ�صي�س جمهورية ب�صهامة ال�صرد امللحمي« 
)د. وان���غ 90-488(. تتناول تعليقات وانغ ب�صكل اأ�صا�صي خيال مو يان حول ع�صر اجلمهورية، لكنها تلقي 
ال�ص���وء اأي�ص���ًا على املناق�صة احلالية. ومع ذلك، يف »موت خ�صب ال�صن���دل«، ُيظهر مو يان غمو�صًا وتعقيدًا 
اأك���رث مم���ا كان عليه يف رواياته ال�صابقة. وبذلك، يعيد ابتكار اخلط���اب ال�صعبي، وينتج رواية تختلف كثريًا 
عن تلك اخلا�صة بالنخبة مثلها مثل تلك اخلا�صة بامل�صوؤولني الثوريني. من خالل الت�صلل والتفاعل مع هذه 

الروايات الر�صمية، يعّقد مو يان اإنتاجها، ويك�صف كيف يرثي الثالثة بع�صهم بع�صًا.
   يف الف�ص���اء التاريخ���ي ال���ذي يتخيله مو يان، ي�صبح م���ن ال�صعب حتديد اأهمية الأح���داث التاريخية 
الكبى. ففي الرواية الر�صمية، قد يكون �صن بينغ واأتباعه قد ان�صموا اإىل ثورة املالكمني انطالقًا من وعي 
ث���وري متناٍم، جرى متثيله على اأنه اإدراك مزدهر ل���� »ال�صرورة التاريخية«. لكن مثل هذا التف�صري احلتمي 
اأحادي البعد ينهار حتت وطاأة »تعقيد التاريخ وفوارقه الدقيقة وغمو�صه« )كوهني 214(. يف هذه الرواية، 
مت ت�صوي���ر ق���رار �ص���ن بينغ بالن�صمام اإىل ث���ورة املالكمني على اأن���ه »اأثر الفرا�ص���ة« الع�صوائي. كما ت�صري 
مينيان���غ، تن�ص���اأ امل�صكالت كلها من م�صاجرة تافهة يف حفل حول من لدي���ه حلية و�صارب اأكرث ذكورية. ومع 
�صج���ن �صن بينغ واإط���الق �صراحه، تتخذ زوجة ت�صيان دينغ تدابري وقائي���ة لتاأمني مكانتها يف الأ�صرة، مما 
يدفع مينيانغ بعيدًا عن ت�صيان دينغ. كما اأنها تر�صل خدمها لنتف �صارب �صن بينغ وحليته، مما يجبه على 
الع���ودة اإىل م�صق���ط راأ�صه وفتح مقهاه اخلا�س. ومل ينخرط �صن بينغ يف ثورة املالكمني اإل بعد اأن تعّر�صت 
زوجت���ه مل�صايق���ات من قبل املهند�صني الأملان. هذا �صيء ل ميكن التنبوؤ به بالن�صبة اإليه. هنا ي�صبح التاريخ 
�صاح���ة معركة للقوة الب�صرية اأكرث من كونه موقعًا مل�صرية التاريخ املو�صوعية واملقيدة بالقواعد. لذلك على 
الرغم من اأن حياة النا�س حما�صرة بال�صياق التاريخي ال�صتعماري ال�صتبدادي، لكن ل �صيء حمّدد �صلفًا.

   يف ه���ذه الن�صخة من التاريخ، مُيثَّل اخلطاب »اخلرايف«، الذي نزعه التنوير، واخلطابات الثورية على 
نح���ٍو عادل. وي�صبح املوؤم���ن باخلرافات بدياًل م�صروع���ًا للفكر العلمي العقالين لل�ص���كان املحليني اإىل حد 
م���ا. ي�ص���ّكل مقهى �صن بينغ م�صاحة عامة اإذ ين�صر الزبائن من خمتلف مناحي احلياة الأخبار وال�صائعات، 
ف�صاًل عن ذلك يعّبون عن خماوفهم ب�صاأن التقدم املُحرز يف م�صروع ال�صكك احلديدية الذي ترعاه اأملانيا. 

5)  تم تحديد هذه السمات على أنها سمات التاريخية الجديدة في كتابات مو يان ، انظر تشانغ تشينغهوا، »مو يان واالتجاه 
األدبي للتاريخية الجديدة.«
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ال���ذي �صيدم���ر اأرا�صيهم الزراعية ومق���بة اأجداده���م. ويف املجادلة �صد ذلك، يعتم���دون على املعتقدات 
ال�صعبي���ة حول فن���غ �صوي)6(  واخلوف من مط���اردة اأرواحهم )مو يان، موت خ�ص���ب ال�صندل145-50 (. 
غالب���ًا م���ا �صخرت النخ���ب الجتماعية ذات العقلية التنويري���ة من هذه املعتقدات بو�صفه���ا متخلفة. وعلى 
الرغم من تعليمه العلمي احلديث، فاإن مو يان ي�صتطيع اأن يعّلق حكمه موؤقتًا، ويحّرر الأ�صوات املكبوتة من 
هيمن���ة اخلطابات العلمية والقومية. فقد اأ�صبح املالكمون يف روايته رعايا يحدقون يف اخل�صوم والظاملني 
والوحو�س، متهربني من اأنظار النخب الغربية واملاويني. ومبنحه قدرًا من ال�صرعية للمعتقدات الأ�صلية من 
رة ترهب ال�صكان الأ�صليني وحتّولهم اإىل غرباء.  خالل تاأطري ح�صارة ُيفرت�س اأنها حديثة كقوة بربرية ُمنفِّ
ومن خالل نقل هذا النهج اإىل ال�صني احلديثة، ميكن للمرء اأن ينظر اإليه على اأنه انتقاد خفي للعنف النيو 
لي���بايل الذي يحركه ال�صوق، اإذ ُتهدم منازل النا�س، وُت�صم اأرا�صيهم الزراعية، وُتدّمر بيئتهم الطبيعية. 

ومن ثّم اإن جمع اخلطابات املكبوتة واملهم�صة يعطي التاريخ نظرة جديدة.
   ما يجعل الثورة فريدة ومثرية للجدل هو الدور الذي لعبه امل�صرح ال�صعبي فيها: لقد لعب الو�صيط دورًا 
مركزيًا يف اإ�صراك املالكمني من خالل اإحياء املعتقدات »غري احلديثة« ظاهريًا. علق باحثون �صابقون، مبا 
فيه���م لياجن كي�صاو )1929-1873( وت�صن دوك�صي���و )1942-1879(، با�صتنكار على اجلوانب امل�صرحية 
للث���ورة. يدي���ن ليانغ التاأثري ال�صلبي للخيال وامل�صرح، لأنه يعتقد اأنهم���ا اأثارا الثورة من خالل العتماد على 
الأدب ال�صعب���ي والتقاليد. ي�صيف ت�صني الأوبرا ال�صينية اإىل قائمة كب�س الفداء، زاعمًا اأن املالكمني قاموا 
بنمذج���ة و�صعهم وخطابه���م واأعمالهم يف عرو�س الأوب���را )كوهني 28-224(. وي�ص���ري جوزيف اإ�صرييك 
اأي�ص���ًا يف بحث���ه عن النتفا�ص���ة، اإىل الأدب وامل�صرح، اإذ يلومه على تعليم �ص���كان الريف عبادة اآلهة جديدة 
واتب���اع طقو�س جديدة. ويوؤك���د اأن امل�صرح كان مبنزلة »مركز الهتم���ام« يف املمار�صات الدينية ال�صعبية يف 
حي���اة املجتم���ع. ويختم بالقول: » لقد ربط���ت الدراما الجتماعية للم�صرح عنا�ص���ر الثقافة ال�صعبية الأكرث 
ارتباط���ًا ل�صعود املالكمني من ن���واٍح عّدة »)65(. يناق�س �صاتو كيميهيك���و اأن املالكمني ولدوا من التفاعل 
ب���ني الأدي���ان ال�صعبية وفنون الدفاع عن النف�س واأ�صكال فنية مث���ل الأوبرا خالل التطور الطويل لفرتة مينغ 
ت�صينغ )34-33(. وعلى حد تعبري بول كوهني، فاإن اللغة الثقافية والنمط الثقايف لثورة املالكمني »اأظهرا 

الب�صمة العميقة للم�صرح ال�صعبي ال�صيني« )106(.
   ي���بر امل�ص���رح ال�صعبي ن�صالهم يف الأ�صا�س ويزّودهم باأ�صلوب عمل. م���ن خالل دعوة الآلهة والأبطال 
ال�صابق���ني لمتالكه���م، مل يعمل املتمردون - الذين تعدُّ احلكوم���ة حياتهم ل قيمة لها )مو يان، موت خ�صب 
ال�صندل233( - على تعزيز مهاراتهم واإ�صرتاتيجياتهم القتالية فح�صب، بل اكت�صبوا القوة اأي�صًا. اإن حيازة 
الآلهة تطم�س الأداء والواقع، الدنيوية والعاملية، وهي »تقّوي نف�صيًا ب�صكل هائل« )كوهني 105(. فقد جاءت 
الآله���ة والأبطال القومي���ون لتج�صيد الولء والعدال���ة وال�صجاعة التي اقتدى بها املتم���ردون. وهكذا »قاموا 

6)  فنغ ش��وي: فلس��فة صينية نشأت منذ حوالي 4000 س��نة مضت وهي فن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة 
من خالل البيئة والتصالح مع النفس ومع الطبيعة المحيطة باإلنس��ان وبذلك يس��تطيع التعايش بشكل إيجابي من دون 

توتر. )المترجمة(.
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مبعاركهم من اأجل الب وال�صرف متاًما كما فعل الفنانون على امل�صرح« )اإي�صرييك 65(. لذلك على الرغم 
م���ن اأن مقاومتهم ب���داأت بهدف احلفاظ على »فنغ �ص���وي« ملقبة اأ�صالفهم )مو ي���ان، »الو�صع الجتماعي 
للكتاب ال�صينيني«462(، يو�ّصعها المتالك الإلهي. فقد بداأت حياتهم تكت�صب اأهمية من خالل ارتباطهم 
مب�ص���ري ال�صني. اختار �صن بينغ اأن ميتلكه يو فاي )42-1103(، البطل املاأ�صاوي الذي من خالل دفاعه 
ع���ن �صاللة �صونغ من غ���زو اجلور�صن، اأ�صبح يرمز للولء والوطنية. وُقت���ل يف النهاية على يد اأولئك الذين 
ف�صلوا الت�صوية مع اجلور�صن. لقد مت التنبوؤ مب�صري �صن بينغ من خالل موت يو فاي املاأ�صاوي. تخلق عملية 
ال�صتحواذ امل�صرحية هوية ثانية للفالحني غري املتعلمني، مما يجعلهم اأبطاًل اأكب من احلياة اإىل حد ما.

   وم���ع ذل���ك، فاإن »موت خ�صب ال�صندل« ل تكّرر بب�صاط���ة اكت�صافات املوؤرخني، بل ترّكز على الطرق 
التي ُتبنى فيها ذاتية »الفنانني« وفاعليتهم. توفر كات تون �صوتًا حمتماًل ل� �صن بينغ والفالحني ملعار�صة 
اخلطاب الر�صمي، الذي مل يكن ليوجد لول ذلك. بهذا املعنى فاإن امتالك القدرة على التحدث بال�صوت 
الذي يختاره اأو عدم القدرة على ذلك يك�صف عن نف�صه على اأنه عالقة قوة: فال�صمت يرمز اإىل الفتقار 
اإىل الذاتي���ة والفاعلي���ة. اأ�صبحت عدم القدرة عل���ى الكالم، اأو »ال�صمت« تقريب���ًا قاعدة غري مكتوبة يف 
الأدب ال�صيني احلدي���ث يف و�صف الفالحني امل�صطهدين وال�صعفاء، واأ�صبح »احلديث عن مرارة املرء« 
نقط���ة البداي���ة بالن�صبة اإليه���م لتخريب عالقة القوة القائم���ة. وينطبق هذا ب�صكل خا����س على الأدبيات 
املتعلق���ة باإ�ص���الح الأرا�صي يف اأواخر الأربعيني���ات. على �صبيل املثال، يف »م�صقط راأ����س« لو �صون، اأ�صبح 
�صدي���ق الطفولة للبطل رونتو، الذي كان بليغًا وحيويًا، متحفظًا ب�صكل �صادم عندما قابله ك�صخ�س بالغ. 
ت�ص���رد الق�ص���ة العديد من الأ�صب���اب الجتماعية لتغيريه، لكنه���ا ترتك �صببًا واحدًا غ���ري مذكور: الفرق 
ب���ني اأو�صاعهم الجتماعية )مع الراوي من منظور ال�صخ����س الأول الذي ميثل النخبة الثقافية ال�صينية 
املوؤ�ص�صي���ة(. هذا الختالف هو الذي ُي�صكت املزارع الفق���ري. يواجه �صن بينغ موقفًا م�صابهًا للحالة التي 
عانى منها الراوي يف »م�صقط راأ�صه« عندما قتل اثنني من مهند�صي ال�صكك احلديدية الأملان. نظرًا لأنه 
قتلهم���ا حلماي���ة زوجته من م�صايقاتهم، فاإنه يعتقد اأنه ميكن ت�صوي���غ القتل غري العمد على اأنه دفاع عن 
النف����س. اإن املنط���ق الذي يعاقب على جرمي���ة القتل التي ارتكبها متجّذر بعم���ق يف القيم الأخالقية التي 

تنعك�س يف امل�صرح ال�صعبي.
   وم���ع ذل���ك، بالن�صبة اإىل القوة ال�صتعمارية الأملانية والدولة العميلة لأ�صرة ت�صينغ، فاإن احلكم خمتوم 
حتى قبل النظر يف هذه الق�صايا؛ ما ينتظر �صن بينغ هو املوت فقط. وي�صبح ت�صويغه لذاته �صاذجًا ول معنى 
له كما ت�صميه ابنته. وخياره الوحيد هو الفرار. �صاهدًا على املذبحة النتقامية التي ارتكبها اجلنود الأملان 
�ص���د عائلت���ه وزمالئه القرويني، ميتل���ئ ذهنه باأ�صوات كات تون: »يف تلك اللحظ���ة كان �صوت الطبول يدقُّ 
عل���ى طبلة اأذنه مثل قرع الطبول الذي ي�صبق الف�صل الأول لأوبرا ماوكيانغ، تليها الأ�صوات الرقيقة ل�صونا، 
والقرن، ثم اأخريًا الأداء الدائري املتكرر لقوة اآلة القانون» )مويان، موت خ�صب ال�صندل،195(. ثم يندب 
جتربته املوؤملة، ويحزن على وفاة زوجته واأطفاله، ويعرب عن ا�صتيائه من الغناء الأوبرايل اله�صتريي. يعيد 
امل�صهد اإىل الأذهان ق�صة مترد لني ت�صونغ الق�صري يف العمل الكال�صيكي »هام�س املياه«، الذي مت تكييفه يف 
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العديد من دور الأوبرا املحلية. واقتداًء مبثال لني ت�صونغ، قرر �صن بينغ الن�صمام اإىل املتمردين. ويف هذه 
املرحلة مّت توجيه قوة الكالم اإىل رغبة يف الفعل )العنيف(.

   اإن عملي���ة حتوي���ل القروي���ني اإىل مالكمني ل ت�صاعدهم فق���ط يف اكت�صاب هوية ثاني���ة، بل ت�صاعدهم 
ح كيف  اأي�صًا على جتاوز دنيوية احلياة. ت�صف الرواية قبول القرويني للمالكمني بدقة اأنرثوبولوجية، وتو�صّ
يجمع���ون بني )امل�صرح( املاألوف و)القوة ال�صحرية( غري املاألوفة خللق جتربة غريبة )136(. فعندما عاد 
ي يف  �ص���ن بين���غ اإىل م�صقط راأ�صه لتجنيد اأتباع، واجه مقاومة لأن الّنا����س يرونه ممّثاًل عاديًا ومهّرجًا. يغنِّ
كات تون جلذب القرويني، لكنهم يحتقرونه، ول يرون اأيَّ فرق بني العرو�س ال�صابقة والعرو�س التي يقدمها 
لتحفيزه���م. ول ي���رون اأيَّ ف���رق بينه وبينه���م من حيث اجلوه���ر. ولإقناعهم، كان عليه ه���و وزميله )الذي 
لة تتمتع مبه���ارات فائقة يف فنون الدفاع عن النف�س يف رحلة اإىل  ميتلك���ه �ص���ن وو كونغ، وهو �صخ�صية متخيَّ
الغ���رب( اأن يتج���اوزا قدراتهما الطبيعية يف فنون الدفاع عن النف�س اأثن���اء طقو�س التملك. رفعهم اأداوؤهم 
ال�صح���ري فوق القرويني، مما جعل املمثلني قريبني م���ن القوى ال�صوفية. وبعدها اقتنع القرويون تدريجيًا، 
لة. هذه نقطة حَتوُّل القرويني من جمهور  وبدوؤوا بعد ذلك بالن�صمام اإىل املالكمني وا�صتدعاء اآلهتهم املف�صّ
اإىل فنان���ني )77-163(. وجتدر الإ�ص���ارة هنا كيف تعيق الرواية نقدها للجوان���ب الأدائية التي قد ي�صخر 
منها املراقبون العقالنيون، وا�صفة العملية امل�صرحية للموكب باأنها »اأثر احلقيقة«. هذه مراجعة وا�صتجابة 
للموق���ف العدائي املعتاد للرابع من ماي���و جتاه املالكمني وبهارجهم امل�صرحي���ة)7(. ورف�صًا لثورة املالكمني 
بو�صفه���ا جمرد كارهة لالأجانب، وخرافات، وبربرية، لق���د راأى كثرٌي من مفكري التنوير الغربي وال�صيني 

هذه ال�صخ�صيات التاريخية مب�صطلحات منطية)8(. وقد ورث الثوار ال�صيوعيون اأحكامهم القوية.
بحثًا عن معنى يتجاوز العلمانية:

الذاكرة بو�شفها خلودًا
   ما ياأخذ الرواية يف نهاية املطاف اإىل ما بعد التنوير واخلطابات الثورية هو ترقية �صن بينغ ك�صخ�صية 
اإلهي���ة. فقد مّهدت عملية احليازة )التمّل���ك( الأ�صا�س لتاأليهه، في�صبح القرويون مفتونني متامًا من خالل 
طقو�س التمّلك، لأن اأولئك الذين يوؤمنون بهذه الطقو�س ب�صدق هم فقط من ي�صتفيدون منها بالكامل. ويف 
النهاي���ة، ب�صب���ب اإميانهم العميق بقوة متعالية، ف���اإن انخراطهم يف التاريخ يكت�صب ُبع���دًا تاريخّيًا، وي�صبح 
بحث���ًا عن معنى احلياة. وبتاأ�صي�س التوا�صل املبا�صر بني احلياة الفردية )من التجربة اجل�صدية اإىل ال�صعي 
الروحي( والوجود املت�صامي )الأبدي والديني والإلهي(، ي�صبح التاريخ مرحلة لل�صعود اإىل حالة اأعلى من 
الوج���ود. كم���ا تالحظ اإجني ب�صدة يف مناق�صة »ال���ذرة الرفيعة احلمراء«، اإذ ُيظهر م���و يان »اأن الأ�صطورة 
والإمي���ان اأه���م م���ن التاريخ« )502(. وميك���ن تطبيق تعليقه بع���دل على »موت خ�صب ال�صن���دل«: تت�صدى 

7) على س��بيل المثال، أظهر كل من لو اكزون و زو زورين بعض المواقف غير الوديّة تجاه المس��رح التقليدي. إلى حد 
ما، أصبح المسرح التقليدي تجسيًدا للثقافة القديمة، والهدف المباشر للتنوير. لمزيد من التفاصيل، انظر تشانغ وتشى 

.)50-144)
ر المالكمون على أنهم بربريون ، »اآلخر غير المفهوم« ، أو »الشيطان األصفر« في األدب ووسائل  8) غالًبا ما يُصوَّ

اإلعالم الغربية. انظر لو )84-81(.
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»الأ�صط���ورة والعقي���دة« عل���ى نحٍو فّعال لوح�صي���ة التاريخ. وبت�صلي���ط ال�صوء على اأهمي���ة الإميان باخلوارق 
الطبيعي���ة، تت�ص���اءل الرواية عن الحت���كار العنيف للتف�صري ال���ذي اّدعته العقالنية لنف�صه���ا. ومن ثّم تنقذ 

جتربة الأ�صخا�س املهّم�صني.
   لق���د اأ�صب���ح �صن بينغ قب���ل وفاته اإلهًا من خالل حتّمله م�صتوى من الأمل ال���ذي مل ي�صتطع الرجال حتمله: 
عقوب���ة خ�ص���ب ال�صندل. ت�صتخ���دم هذه الطريقة جذع���ًا خ�صبيًا لإدخال���ه يف ج�صد ال�صحية م���ن فتحة ال�صرج 
اإىل الكتف���ني، مما ي���وؤدي اإىل موت بطيء موؤمل. اإنه تعذيب يتنا�صب مع اأولئ���ك الذين مت ت�صويرهم يف التقاليد 
البوذية عن اجلحيم. ُيَعدُّ ت�صاو جيا، املخرتع وامل�صوؤول عن العقوبة، اإنها اأكرث دقة من ال�صلب: »اأعلم اأنكم اأيها 
الأوروبي���ون ق���د ا�صتخدمتم اأوتادًا خ�صبية عل���ى النا�س، لكن هذا بب�صاطة هو ت�صمري �صخ����سرِ ما على العار�صة 
وترك���ه ميوت. �صاأريكم كيف تبدو العقوب���ة احلقيقية، تلك التي تكون رائعة للغاية، ودقيقة للغاية، بحيث يك�صف 
ال�ص���م وحده ع���ن رونقها املدوي: موت- خ�صب - ال�صندل، م�صطلح ذو مظه���ر خارجي خ�صن ولكن ذو جوهر 
جمايل، يظهر زجنار)9( وهالة الع�صور القدمية »)مو يان، موت خ�صب ال�صندل 279(. وملّا كان خ�صب ال�صندل 
رمزًا ق�صيبّيًا)10( علنّيًا ل�صلطة الدولة، يخرتق خ�صب ال�صندل ج�صد الفرد بطريقة موؤملة للغاية ل ميكن تخيُّلها. 
العقوبة نف�صها جتعله �صهيدًا، مما ي�صمن اأنه �صُيذكر على اأنه بطل معبود. ترى التقاليد ال�صينية مثل الثقافات 
الأخ���رى اأن الب�صر ميك���ن اأن ي�صبحوا اآلهة اإذا ت�صرفوا مبا يكفي من البطول���ة اأو الف�صيلة اأو الكاريزما. واأحد 
الأمثل���ة ال�صهرية هو الل���ورد جوان، الذي اأ�صبح بعد وفاته اإله املحاربني لإخال�ص���ه وبّره و�صجاعته. وميكن قول 

ج اإىل بطل، واأ�صبح يف النهاية اإلهًا. ال�صيء نف�صه عن �صن بينغ: لقد تطور من �صخ�صية ُمهرِّ
ئ يف الرواية هو اإن���كار وت�صعيد للعنف اليوم���ي )الرغبة اجل�صدية(     اإن الف�ص���اء املقّد����س ال���ذي اأُن�صرِ
والعن���ف التاريخي اإىل حد م���ا. الق�صية هنا هي التدمري التمثيلي جل�صم الإن�ص���ان. كما لحظ هوارد يوين 
فنغ ت�صوي: »اإنه اجل�صم الذي ي�صعر باأمل باآثار التاريخ والذي يحفر التاريخ نف�صه عليه بقوة. فالتاريخ فكرة 
غري ملمو�صة دون اجل�صد. ل ي�صجل نف�صه فقط من خالل دورة حياة الولدة والعمر واملر�س واملوت، ولكنه 
دائم���ًا ما يكّون نف�صه من خ���الل ت�صويه ج�صم الإن�صان« )ت�صوي 185(. قد يك���ون التاريخ قادرًا على اّدعاء 
النت�صار على ال�صحية الفردية من خالل ت�صويه اجل�صم الب�صري وتقطيعه، ومع ذلك فاإنه ل ميكن ا�صتنفاد 
معنى هذا الدمار. بدًل من ذلك، »كطريق للقدي�صني وال�صهداء« )�صيب هيوز26 (، غالبًا ما ي�صبح تدمري 

اجل�صد نقطة انطالق لبناء معنى حياة اأعلى خارج الواقع اليومي وال�صيا�صي.
   كم���ا يت�ص���ح من الأمثل���ة املذكورة اأعاله، فاإن ن�ص���اط املالكمني �صبه الديني لمت���الك الآلهة ل ي�صكل 
بح���د ذاته العامل الإلهي. فقد ميكن خلق ال�صخ�صية الإلهية من خالل التعذيب اجل�صدي واملوت والت�صحية 
بالنف����س. التعذيب هو اختبار يجب اأن يجتازه �صن بينغ. ب�صفته �صخ�صًا اأ�صا�صيًا يف كات تون وبطاًل يقاوم 
الغ���زو ال�صتعماري والقمع احلكوم���ي، كان باإمكانه الهروب والبقاء على قيد احلي���اة مب�صاعدة املت�صولني. 

9)  الزنجار هو طبقة س��طحية على المعدن والمقصود هو المظهر الخارجي الخش��ن السم عقوبة موت خشب الصندل. 
)المترجمة(.

10)  تتعلق بالقضيب خاصة كتجسيد للقوة التوليدية، أي قوة سلطة الدولة )المترجمة(.
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ومع ذلك، بقبوله عقوبة خ�صب ال�صندل، قّرر الت�صحية بنف�صه. يف املقابل، اأخفق �صياو �صانزي، تلميذه، يف 
اختبار مماثل. باملوافقة على املوت من اأجله كبديل، اأظهر �صياو �صانزي روحًا بطولية كافية، على الأقل يف 
البداي���ة. فقد �صاعدته رغبته يف اخللود الروحي على جت���اوز اخلوف من الأمل. مقتنعًا متامًا باأنه �صي�صبح 
خال���دًا م���ن خالل دخوله �صج���الت تاريخ كات تون، راأى اأن العقوبة هي اأ�صمى عم���ل ممكن تاأديته واأراد اأن 
ي���وؤدي اأداًء جي���دًا )مو يان، م���وت خ�صب ال�صن���دل 334 ،307(. ومع ذلك، فهو يف النهاي���ة مل يقدر على 
م�صاهاة �صجاعة �صن بينغ، اإذ انهار على الفور. وك�صف ف�صل اأع�صابه عن تفرد ت�صحية �صن بينغ. ولذلك 
اإنها لي�صت جمرد حقيقة املوت، ولكن الطريقة غري امل�صبوقة من املعاناة، وال�صتعداد لقبولها، والقدرة على 

حتمل و�صيلة »فنّية« للموت هي ما جتعل الإن�صان اإلهًا.
ل العملية اإىل نوع من الحتفال العام. وفقًا ل�صن     ياأخ���ذ التقدي�س �صكل اأداء طق�ص���ي / م�صرحي، يحوِّ
بين���غ يف اللحظ���ات الأخرية من حياته، فاإن كات تون لي�صت جمرد �صكل م���ن اأ�صكال الرتفيه، ولكنها و�صيلة 
ر كات تون م�صادر جديدة  للح���داد على املوتى والتوا�صل معهم )336(. وبف�ص���ل اإمكاناتها التحويلية، توفِّ
للقوة واخلطابات والأمناط الجتماعية. ت�صتدعي الرواية مرارًا وتكرارًا العتقاد باأنها هي و�صيلة للتعايل. 
فق���د ح���ل امل�صرح حمل التاريخ بو�صفه مكانًا للبحث عن معنى احلياة وما يتبعها بالن�صبة ملمثلي ورعاة كات 
ت���ون. وت�صبح حياتهم كّلها مرحلة ميكن اأن ي�صبح فيه���ا املوؤدون املتميزون خالدين. بدًل من امل�صرح الذي 
يحاكي احلياة، فاإن احلياة حتاكي امل�صرح: العمل البطويل هو ثمن احلياة الأبدية. ولكن تتحقق الرغبة يف 
ب وامل�صاركة فقط. هذا ميثل الفرق بني ت�صيان دينغ و�صن بينغ. قد  احلياة الأبدية من خالل الأداء املتع�صِّ
ل م���دركًا لقوة امل�صرح ويقبل تاأثريه، لكنه لي�س اأكرث من جم���رد متفّرج. اأّما هذا الأخري هو الذي  يك���ون الأوَّ

يجروؤ على اختيار التدمري الذاتي الكامل كخامتة درامية له.
���ة اجل���اّلد يف ه���ذه العملي���ة - اأوًل اإىل من�ص���ة م�صرحّية، ث���م اإىل مذبح قرب���اين. اإنها     تتح���ول من�صَّ
كالغاري)11( �صن بينغ، اأو جلجثته)12( اخلا�صة: املكان الذي يلتقي فيه العامل اليومي، والتاريخي، والإلهي. 
بالن�صب���ة ملري�صيا اإلياد، فاإن هذه املعاناة الطق�صية هي منا�صبة الهريوفاين )مظهر مقد�س(. اإنها »جت�صيد 
ل�صيء من نظام خمتلف متامًا، حقيقة ل تنتمي اإىل عاملنا، يف اأ�صياء هي جزء ل يتجزاأ من عاملنا الطبيعي 
»الّدن�س« )11(. مل يعد املوت نهاية احلياة، ولكنه نقطة دخول اإىل الأبدية، التي توجد يف الذاكرة اجلماعية 
نة يف معاناة �صن بينغ وموته قوية جدًا لدرجة اأنها توؤدي  بف�ص���ل نعمة كات ت���ون. اإن القوة التحويلية املُت�صمَّ

اإىل قبول الباحث العقالين الر�صمي ت�صيان دينغ لألوهية �صن بينغ.
   لق���د مت تهمي����س ت�صيان دينغ بذات���ه من قبل النظام ب�صفته ممار�صًا لعن���ف الدولة. لكن مل يزل لديه 
بع����س الإمي���ان بالنظام الجتماع���ي الكونفو�صيو�صي العق���الين وغالبًا ما كان م�صط���ًرا للتحدث نيابة عن 
�صعبه كما يفعل امل�صوؤول النموذجي )كما فعل ملّا اأدى طقو�صًا لت�صجيع الزراعة(. وكان منفتحًا على الأفكار 

11)  كالغاري هي مدينة في مقاطعة ألبرتا الكندية، والمقصود بها العالم اليومي. )المترجمة(. 
12)  الجلجثة هي اس��م يش��ير إلى مكان يقع خارج مدينة القدس القديمة، يعتقد بحس��ب اإلنجيل أن يس��وع صلب عنده. 

والمقصود بها العالم اإللهي. )المترجمة(.
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اجلدي���دة يف الوق���ت نف�صه، كما و�صح ذلك ملّ���ا حظر ربط القدم. حتى اإنه اخ���رتع احتفاًل بلعب الأرجوحة 
لإر�صاء مينيانغ. ومع ذلك، بينما �صهد النهيار التدريجي لل�صاللة وتدخل القوة ال�صتعمارية، �صعر بالياأ�س 
والعج���ز. لذلك كما يناق�س هان ت�صني: عاد اإىل النا����س لينغم�س يف اإح�صا�صه. ومع ذلك فقد ُقمعت رغباته 
جزئي���ًا، عل���ى الأقل لأنها مرتبطة مبثله الكونفو�صيو�صية )64(. يرى زو يل تناق�س ت�صيان دينغ الذاتي باأنه 
ادع���اء اأن���ه ينتهج القلق والغ���رتاب عن الواقع )42(. وه���و لي�س عاماًل فّعاًل يتخ���ذ قراراته بنف�صه، لكنه 
�صخ�س جمب على الختيار بني الدولة وال�صعب. على عك�س �صقيقه ت�صيان �صيونغفي، الذي اختار معار�صة 
ل البقاء يف النظام، واإظهار املزيد من التعاطف مع �صعبه الذي يعاين. لقد ك�صف ت�صيان دينغ  الدولة، وف�صّ

ب�صفته العقالين يف الرواية، عن �صعف النهج العقالين التقليدي للنظام العاملي ال�صتعماري.
   بع���د �صخريت���ه من �صن بينغ واأتباعه من ا�صتدعائهم لالآلهة اأثن���اء ثورة املالكمني، لأنه كان ا�صتدعاًء 
فا�صاًل ل�صتبدال املالكمني املاأ�صورين، وجتربة من ال�صعف التام، يف النهاية متا�صى مع �صن بينغ. يف اجلو 
املحتدم لأداء كات تون يف موقع الإعدام، تقّبَل العقوبة غري الإن�صانية كطريق اإىل الألوهية، وهو مقتنع باأن 
�ص���ن بينغ اأ�صبح �صخ�صية اإلهية من خ���الل املرور مبحنة غري اإن�صانية. فلّما بداأ ج�صده )الذي ل يزال على 
قي���د احلي���اة( بالتعّفن، ج���ذب كثريًا من الذباب ال���ذي ل ميكن اإبعاده، و»ن���زل اإىل اجلحيم اجلهنمي بني 
احلي���اة وامل���وت« )�صياو، »م�صرح الق�صوة« ن. �صفحة(. ومع ذل���ك، راأى ت�صيان دينغ هذه الظاهرة على اأّنها 
دليل على قوة اإر�صادية اأ�صطورية، وهو اإدراك اأّدى اإىل الهريوفاين: »معاناة �صن بينغ قد حّولته بالفعل اإىل 
قدي����س، ومل اأ�صتطع حتدي اإرادة القدي�س [مل�صاعدت���ه]« )مو يان، موت خ�صب ال�صندل 377(. هنا تك�صف 
الر�صال���ة الثيودية مرة اأخرى ع���ن فقر وعدم كفاية التفكري العقالين احلدي���ث يف مواجهة عذاب ل ميكن 

ت�صوره واأمل ج�صدي ل نهاية له.
   اأ�صبح���ت م�صرحي���ة �صعود �صن بينغ اإىل الألوهية ممكنة من خالل تع���اون الأطراف املعنية جميعها. 
ت�صاو جيا، اجلالد الذي نّفذ العديد من عمليات الإعدام نيابة عن الدولة، وهو جت�صيد لعنف الدولة، حيث 
»َوَع���َد« مينيان���غ باأن���ه �صيحول وفاة والدها اإىل عر����س كبري )280(. و�صن بينغ ال���ذي اختار املوت وعيناه 
مفتوحت���ان، لإيق���اظ النا�س عن طريق تعّمد اإف�صال خطة اإنقاذ ابنته وحماولة املت�صّولني )33-328(. رمبا 
تق���ارن الرواي���ة هنا بني موته الطوعي وم���وت تان �صيتوجن )98-1865(، قائد اإ�ص���الح املئة يوم التاريخي 
)1898( ال���ذي اخت���ار اإراق���ة دمائه لإيق���اظ �صعبه. اإن ق�صوة عقوب���ة �صن بينغ تتجاوز ق���درات خياله. ملّا 
راأى ج�ص���ده يتحّل���ل من الداخ���ل اإىل اخلارج، حافظ عل���ى كرامته حتى النهاية، م�صتخدًم���ا �صوته الغنائي 
ليقوم بتاأكيد نهائي �صجاع لوجوده. كما ي�صهد ت�صيان دينغ، فاإن كلمات �صن بينغ الأخرية كانت » انتهت... 
الأوبرا... « )402(. موته يف عقله كان عر�س جلمهوره، يف حني اأن وفاة تان �صيتوجن واأقرانه ل توفر �صيئًا 
اأك���رث م���ن الرتفيه العام الطائ�س، وهكذا جن���د وفاة �صن بينغ مهمة. ل يعني ذلك اأن���ه اأوقظ �صعبه باأفكار 
معينة عقالنية )مثل اخلال�س الوطني(، ولكنه �صاعد يف ح�صد اجلماهري وحتويلها اإىل فنانني. غار�صًا يف 
نفو�صه���ا اإميانًا متع�صبًا يتجاوز الهتمام بحياتها اجل�صدي���ة، حيث ي�صبح »الإرهاب كرتفيه« الذي ترتكبه 

الدولة »اإرهابًا كاأنه تقدي�س«.
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ين، يحقق �صن بينغ تاأليهه. ت�صتعر�س فرقته يف ذلك اليوم     مع النخراط العاطفي من املتفرجني واملوؤدِّ
باأزياء ملونة م�صيًا اإىل موقع الإعدام، وتغني حلن كات تون مع �صراخ القطط الغام�صة. »يف موقع الإعدام، 
قادت »القطة ال�صاحلة« الفرقة اإىل غناء العديد من اأغاين الأوبرا ال�صعبية لت�صكيل م�صهد كرنفايل. ويوؤثر 
ه���ذا يف عملية الإعدام التي تبدو خطرة، لكنه���ا ل تزال �صعيفة» )اأ. وانغ 362(. عّر�س اأداء الفرقة حياة 
الفنان���ني للخطر، لأن الق���وات الأملانية عّدته احتجاجًا. ومع ذلك ظلَّوا يوؤدون ويدعون املزيد من املتفرجني 
لالن�صمام اإليهم. ي�صبح املتفرجون بعد ذلك عمالء لتاأثري الفنانني، وينقلون م�صاعرهم اإىل جمهور اأو�صع. 
ومن ثم مت اإن�صاء ذاكرة ثقافية لالحتفال ب�صن بينغ كاإله جديد بهذه الو�صائل. ل ين�صاأ الختالف الأ�صا�صي 
ب���ني عقوبة خ�صب ال�صندل والعقوبات ال�صابقة املوؤملة بالق���در نف�صه من العقوبة نف�صها، ولكن من امل�صاركة 
الن�صط���ة للح�ص���ور/ املتفرجني، الذين من دونهم يكون خلق الإله م�صتحياًل. يف اإعدام �صن بينغ يف النهاية 
يختفي التوتر بني الأ�صحية واملتفرجني. لقد مت ت�صليط ال�صوء �صابقًا على هذا النوع من التوّترات بو�صاطة 
ل���و �صون. على �صبيل املثال، ميكن قراءة ي�ص���وع الذي ابتكره لو �صون يف مقالته »النتقام« و »النتقام )2(« 
عل���ى اأنه م���رادف لل�صعي الوحيد لالإ�ص���الح الجتماعي خالل الرابع من ماي���و، ول يختلف املتفرجون على 
�صلبه عن املتفرجني يف بع�س اأعماله الأخرى، مثل الق�صة احلقيقية لأه كيو و »الدواء«. يتكّرر موقف تنوير 
لو �صون يف و�صف مو يان لل�صهداء ال�صتة من اإ�صالح املائة يوم ق�صري الأمد )مو يان، موت خ�صب ال�صندل 
209-197(. مبا اأنه اإ�صالح من اأعلى اإىل اأ�صفل، فاإن النا�س ينفرون منه. اإن اإجناز مو يان يف »موت خ�صب 
ال�صن���دل«، عل���ى حد تعبري �صيلي ت�صان، هو اأنه »يف�صد فكرة لو �صون عن احل�صد الالمبايل واخلا�صع الذي 
ميثل���ه، على �صبيل املثال، من خالل حادثة العر�س ال�صهرية الت���ي �صاهد فيها رجال �صينيون اأقوياء لكنهم 

عدميي ال�صعور ابن بلدهم يذبح من قبل الأجانب«)153(.
   يف ه���ذا الف�صاء الإلهي الذي �صيده الأداء الكرنف���ايل، فاإن احلدود بني املوؤدين واملتفرجني، والأغنية 
الب�صري���ة و�صراخ احليوانات، والدنيوية والعاملية، وحتى احلياة واملوت اأ�صبحت غري وا�صحة. هذه امل�صاحة 
���ر لها. بالن�صبة  الإلهي���ة، بالطب���ع، هي م�صاح���ة نف�صية موجودة يف ذاك���رة النا�س، مع وجود كات تون كمب�صِّ
اإىل �ص���ن بين���غ واأقران���ه، ل يوج���د معنى احلي���اة يف اإ�صباع الذات، ولك���ن يف اأن ت�صبح ج���زءًا من الذاكرة 
الأبدي���ة للنا�س. اإن ه���وؤلء الأ�صخا�س الذين �صنعوا مث���ل هذه الذكرى ون�صروها ونقلوه���ا لي�صوا متفرجني 
غ���ري مكرتثني مل�صاهد اإراقة الدم���اء، لكنهم نا�صطون متحم�ص���ون يتحدثون ويغّن���ون با�صمهم. لطاملا حلَّت 
اخلطاب���ات »احلديث���ة« و »العلمية« بو�صفه���ا بعدًا ثقافيًا يف الراب���ع من مايو حمل البع���د الإلهي. اأ�صبحت 
املعتقدات »القدمية« يف احلياة الأبدية هدفًا للنقد يف خمتلف احلركات املناه�صة للخرافات، والتي و�صلت 
اإىل ذروته���ا يف الث���ورة الثقافية. اإن نتيجة هذا النقد يف ظل خطابات العلم املهيمنة هي نزع ال�صرعية التام 
ع���ن اإميان النا�س باخل���وارق الطبيعية )جنبًا اإىل جنب مع طقو�صه���ا وم�صنوعاتها(. ول تقرُّ »موت خ�صب 
ال�صندل« يف هذا ال�صدد بالبعد الروحي املكبوت حلياة النا�س فح�صب، بل حتتفل اأي�صًا بدورها يف حتديد 
معنى احلياة واحلياة الآخرة. يف مواجهة املوقف املهيمن لالإحلاد احلديث، وت�صكك يف ممار�صة التحديث 

العلماين باأكمله يف ال�صني، وت�صتعيد �صرعية الرغبة املكبوتة منذ مّدة طويلة يف التعايل بني النا�س.
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ا�شتنتاج
   يق���ع تف�صريي لعمل »موت خ�ص���ب ال�صندل« يف اخلطابات الثقافية وال�صيا�صية - مثل تنوير الرابع من 
د كوهني، من وقت كانغ يووي )-1858 ماي���و والث���ورات املاوية الالحقة - التي اأنتجته وا�صتهلكته. كما ح���دَّ

1927( وت�صني دوك�صيو )1942-1879( اإىل عهد احلر�س الأحمر اأثناء الثورة الثقافية، فقد ت�صّكلت ثورة 
املالكمني اإما ب�صكل �صلبي - مثل زمن »ال�صطراب«، »كره الأجانب الع�صوائي«، الببرية والالعقالنية - اأو 
ب�ص���كل اإيجاب���ي تعبريًا عن مناه�صة وطني���ة لالإمبيالية )كوهني 88-211(. م���ن امل�صتحيل عدم الإ�صارة 
له - اأثن���اء الكتابة عن ثورة  اإىل ه���ذه اخلطاب���ات - والنموذج الجتماع���ي - ال�صيا�صي - املعريف الذي ت�صكِّ
املالكم���ني. اأثن���اء وراثة مهمة الرابع من مايو لنتقاد ال�صخ�صية الوطنية ال�صينية التي جت�صدت يف كتابات 
ل���و �ص���ون، يعيد مو ي���ان النظر فيما كان ينظ���ر اإليه كّتاب التنوي���ر على اأنه عيوب لدى النا����س، مثل كونهم 
»�صلبيني« و »غري عقالنيني« و »كارهني لالأجانب« و »م�صرحيني«. يكت�صف من خالل هذه ال�صمات »ال�صلبية« 
امل���كان الذي ميكن اأن تتواجد فيه الوكالة ال�صيا�صية لل�صعب، وُيعدُّ مقاومة املالكمني للحكومة وامل�صتعمرين 
الأمل���ان �صرعي���ة. وهو بذلك ينحاز اإىل اخلطابات املاوية عن الثورة ومع���اداة الإمبيالية. ي�صعى يف غ�صون 
ذلك لإنقاذ روايات مقاومة املالكمني من ال�صيغ الثورية ال�صيا�صية والختزالية البحتة. فاكت�صب املالكمون 
يف هذه اخلطابات اأهمية رمزية فقط بو�صفهم جزءًا من التجريد اجلماعي »ال�صعب«. وبعيدًا عن اجلانب 

ال�صيا�صي، يتجه اإىل التجارب الفينومينولوجية)13( للج�صد واجلوانب الالعقالنية اللحظية للمقاومة.
ن يف التنوير. لقد     باإعالن���ه لنف�صه اأنه رجل ال�صعب، كان م���و يان يحاول جتنُّب املوقف املتعايل املُت�صمَّ
ذهب اإىل حدِّ القول اإنَّ هوؤلء املفكرين الذين اتبعوا نهج لو �صون »�صعوا لنتقاد التخلف وعيوب ال�صخ�صية 
الوطني���ة ال�صينية« )»الكتابة كعام���ة النا�س66 »(. مل تكن جمرد م�صاألة حداثة تهاجم التقاليد، بل تعك�س 
اأي�صًا كراهية نخبوية جتاه الثقافة ال�صعبية، التي �صارك فيها مئات املاليني من ال�صينيني العاديني )كوهني 
ل  234(. ق���دم ت�صانغ ت�صينغهوا اأي�صًا مالحظة مماثل���ة: »ل اأحد يف كتابات لو �صون قابل لال�صتهالك. حتوَّ
الكّت���اب بعد لو �صون م���ن الكتابة للحياة اإىل الكتاب���ة للنا�س، لكنهم اأظهروا موقفه���م املتعايل ورغبتهم يف 
ال�صلط���ة )«ح���دود ال�ص���رد«379 (. توا�ص���ل الرواية يف غ�ص���ون ذلك حت���ّدي »الأيديولوجي���ة الر�صمية كما 
، وبثورة  انعك�ص���ت يف الأدب الث���وري« )ت�ص���ان 6(. تتمي���ز ه���ذه الأيديولوجية ب�ص���رد تاريخي غائي وخط���يِّ
كاإيقاظ تدريجي للوعي الطبقي لدى النا�س. من خالل احتفالها الكرنفايل بالرغبات اجل�صدية، وامل�صاهد 
الر�صومي���ة للتعذيب، والعاطفة املتع�صبة، ُتدّم���ر الرواية اأي�صًا الأ�صلوب ال�صام���ي واملتفائل لالأدب الثوري، 
وحت���ول واقعيته - و�صفه الزاهد واجلميل للرغبة اجلن�صية وعر�س العنف قليل احل�صا�صية - اإىل �صريالية، 

اأو اإىل ;«الواقعية ال�صحرية الكرنفالية« )ليو 30(.
   تنتم���ي »موت خ�صب ال�صندل« بوجه عام اإىل جه���ود اإعادة تعريف التاريخ من منظور النا�س، و«اإزالة 
الغمو����س ع���ن الثورة بدًل من تاأليهها )كما يف التاريخ الثوري(« )ل���ني 19(. ومع ذلك، على الرغم من اأن 
م���و يان »غالبًا ما ُينتق���د ب�صبب احلذر ال�صيا�صي» )كينكلي199( اإل اأنه يرف����س ا�صتخدام اأعماله للتدخل 

13)  الفينومينولوجيا هي علم الظواهر: ما تمثله الظاهرة في خبرتنا الواعية. )المترجمة(.
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ل حتويل  مبا�ص���رة يف ال�صيا�صة، لأنه ي�صعر ب�صغط ورعب اجلانب ال�صيا�صي )مو يان وت�صى325( لكنه ُيف�صِّ
ه���ذا ال�صغط والرعب اإىل ق�ص�س. بالتم�صك بالإبداع الأدبي عل���ى اأّنه و�صيلة للم�صاركة، فريوي الق�ص�س 
الت���ي يعيد م���ن خاللها تف�صري التاري���خ ال�صيني للقرن الع�صري���ن باأكمله. فالق�ص�س كم���ا يعر�صها لي�صت 
مو�صوع���ًا علميًا للتحلي���ل ول تعليقًا على الروايات الكبى املوجودة، لكنها جتارب ذاتية لالأفراد املهّم�صني. 
م���ن خالل م�صريهم، يتم التنازع على معن���ى املعاناة الإن�صانية، ويتم الحتف���اء بالرغبة الب�صرية وال�صعي 
وراء اخلوارق. يف كلمات �صابينا نايت، »ال�صخ�صيات [يف روايات مو يان] الذين ميكن عّدهم اأبطاًل ُتظهر 
ال���ولء الليبايل)التح���رري( تقريًب���ا للحرية ال�صخ�صي���ة« )103(. اإن الأ�صوات املح���ّررة بالن�صبة له هي 
اأوًل وقب���ل كل �ص���يء اأ�صوات املكبوتني وال�صامتني واملُ�صاء متثيله���م. بالرتكيز على جتارب حياة الأ�صخا�س 

�صني والأ�صوات املكبوتة، فاإن موت خ�صب ال�صندل هو عمل من اأعمال التحرر بامتياز. العاديني املهمَّ
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الرواية الرتكية، ملحة تاريخية

اأحمد �سليمان الإبراهيم •

مل تظهر الرواية كجن�ٍس اأدبي يف تركيا حتى القرن التا�شع ع�شر. فقد دخلت الرواية اإىل الأدب الرتكي 
كج���زء م���ن مرحل���ة التغريب التي بداأت م���ع ������� عهد التنظيم���ات – الذي بداأ يف �شه���ر ت�شرين الثاين عام 
1839 م���ع قي���ام م�شطف���ى ر�شيد با�شا، اأحد رج���ال الإ�شالح، بعد وف���اة ال�شلطان حمم���ود الثاين بتالوة 
فرم���ان التنظيم���ات يف ميدان كلخانة اأم���ام كبار رجال الدول���ة وال�شعراء وال�شفراء، وه���ي مرحلة جتديد 
وحتدي���ث اله���دف منها علمنة الدولة وامل�ش���اواة بني اأفرادها. وقد انتهت ه���ذه املرحلة مع جميء ال�شلطان 
عب���د احلمي���د الثاين اإىل العر�س عام 1876. عرف الأدب الرتكي الرواي���ة من خالل رواية تليماك للكاتب 
الفرن�ش���ي فران�شوا فنل���ون، حني قام يو�شف كامل با�ش���ا برتجمتها عن الرتجمة العربي���ة للرواية التي كان 
رفاع���ة الطهط���اوي قد ترجمها عن الفرن�شية. وبعد ذلك قام �شخ����س غري معروف وُيرّجح اأن يكون منيف 
با�ش���ا، برتجمة رواي���ة البوؤ�شاء لفيكتور هيجو. طبعًا جاء التاأّثر بالأدب الفرن�شي وبالرواية الفرن�شية ب�شبب 
العالقات ال�شيا�شية والثقافية التي كانت موجودة بني الإمرباطورية العثمانية وفرن�شا يف تلك الفرتة، اأ�شف 
رت هذه الرتجمات  اإىل ذلك اأن كلمة رواية )Roman( قد انتقلت من الفرن�شية اإىل الرتكية كما هي. ح�شّ
للرواي���ات الفرن�شية الأر�شية املنا�شبة لكتابة ن�شو�س ت�شبهه���ا يف اللغة الرتكية، خا�شة واأن الفرتة املمتدة 

من عام 1860 اإىل 1880 قد �شهدت موجة كبرية من الرتجمة.
اأول رواي���ة يف اللغ���ة الرتكية جاءت على ي���د موؤلفها �شم�س الدين �شامي ع���ام 1872 وهو اأول من نادى 
���ي ع���ن الأحرف العربي���ة والكتابة بالأح���رف الالتينية. وم���ن الطبيعي اأن تك���ون اأول الروايات التي  بالتخلِّ
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•  باحث ومرتجم �سوري . 
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���اب العثمانيون �شعيفة يف بنيتها وه���ذا يعود اإىل كون هذا اجلن�س الأدب���ي غربي وحديث العهد  كتبه���ا الكتَّ
يف الإمرباطوري���ة وبقيت ال�شخ�شيات، التي ابتدعها الكتاب الأتراك الذين يفتقدون لهذا النوع من ال�شرد 
الأدب���ي، عبارة ع���ن �شخ�شيات ب�شيطة و�شطحية، فاأخرجوا اأمناطًا من ال�شخ�شيات اأقرب ما تكون للر�شم 
الكاريكاتوري. وميكن النظر اإىل اأول الروايات التي ُكتبت على اأنها ن�شخ طبق الأ�شل عن النماذج الغربية، 
وق���د اعتمد كّت���اب املرحلة الأوىل على مناذج التيار الرومان�شي الفرن�شي. وي�شري الكاتب واملوؤرخ تانر تيمور 
اإىل اأن اأح���د اأهم اأ�شباب هذا التوّجه يتمّثل يف تي���ار النزعة الطبيعية املوؤثرة يف الروايات الفرن�شية وتناول 
الرواي���ات املكتوبة ح�شب هذه النزعة لأو�شاع املجتمع الأكرث انحرافًا و�شوءًا، لهذا ال�شبب مل تنل الق�ش�س 
لوا تناول  املكتوب���ة ح�شب هذه النزعة اإعجاب الكتاب الأتراك يف تلك الفرتة ووجدوا اأنها ل تنا�شبهم، وف�شّ
املو�شوع���ات التي حتاكي املجتمع العثم���اين املتغرّي ب�شرعة بدًل من احلتمي���ة الت�شاوؤمية عند بع�س الكّتاب 
كالكات���ب اإمي���ل زول.  وله���ذا ال�شبب تت�شدر امل�شهد يف رواي���ات تلك املرحلة ق�ش�س الع�ش���ق الرومان�شية، 
ومن اأهم روائيي تلك الفرتة: راجي زادة حممود اأكرم يف روايته »ع�شق ال�شيارة« )1896(، نامق كمال يف 

روايته »انتباه« )1896(، واأحمد مدحت اأفندي، يف روايته »فالتون بيك وراقم اأفندي« )1875(. 
ميك���ن النظ���ر اإىل رواي���ة »الإنك�شاري���ة« )1871( للكاتب اأحمد مدح���ت اأفندي على اأنه���ا اأول جتارب 
الرواي���ات التاريخي���ة يف الأدب الرتك���ي. واأول رواي���ة تاريخي���ة باملعنى الغربي جند رواي���ة »جزمي« 1880 
للكاتب نامق كمال وهو اأحد كّتاب عهد التنظيمات، حيث تدور الرواية حول الأحداث التي عا�شها اجلندي 

جزمي يف احلرب العثمانية الإيرانية يف عهد ال�شلطان �شليم الثاين.
يف عهد مدر�شة »اآداب ثروة الفنون« ظهر كّتاب وروائيون خرباء ومدافعون عن اأطروحة »الفن من اأجل 
الفن« وتناولوا ق�ش�س الع�شق والأمل واملعاناة يف رواياتهم، وُيعدُّ الروائي خالد �شيا اأو�شاكلي غيل من اأهم 
روائيي هذه املرحلة، لدرجة ميكن عدَّ روايته »الع�شق املمنوع« )1925( من اأهم الروايات الرتكية الناجحة 
حت���ى يف يومن���ا هذا. حيث ميكن َعدُّ رواية »الع�شق املمن���وع« اأول ثمرة نا�شجة يف مرحلة التوّجه اإىل الغرب 
يف املجال الأدبي قبل ال�شيا�شي؛ فنظرًا لتجارب الرواية التي �شبقتها عند اأحمد مدحت ونامق كمال واأكرم 
�شيزائ���ي ن���رى ب�شكل عام اأن الق�شة كانت عبارة عن �شرد توليف���ي؛ اأي اأن رابط ال�شببية بني اخلوا�س مثل 
تط���ور ال�شخ�شي���ة وتوليف الفكرة ومنطقية العر�س بتطابق الزمان وامل���كان وال�شخ�شية �شعيف يف اأماكن 
رد اإىل  ع���ّدة وغ���ري موجود. اأما يف هذه الرواية فاإننا نرى اأن ال�شخ�شيات بقيت بال�شوية نف�شها من اأول ال�شَّ
اآخره، ومل يطراأ عليها تطوٌر فجائي غري منطقي كما طراأ يف رواية ع�شق ال�شيارة لراجي زادة حممود اأكرم 
ال���ذي رّك���ز على �شري الأحداث مبتع���دًا عن الدرامية، وهذا الطراز من ال�ش���رد ل يكون له تاأثري عميق على 
الق���ارئ ب���ل قد يقابله ب�شيء م���ن ال�شخرية. اأما يف »الع�شق املمنوع« فكان �ش���رد الق�شة مرتابطًا من خالل 
خل���ق رابط ح�ّشي طبيعي لدى البط���ل ِبهرت وال�شخ�شية العادية نهال، ما اأمكن عر�س التغريات والتطورات 

ب�شكل درامي. 
وخالف���ًا لأدب الدي���وان الذي كان يركز على احلدث ملئات ال�شن���ني، �شّكلت رواية »الع�شق املمنوع« نقطَة 
حت���ول يف تاريخ الرواية الرتكية، وذلك من خالل الرتكيز يف بناء الرواية على ال�شخ�شية بدًل من الرتكيز 
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عل���ى الأحداث، فكانت الأمن���وذج لثمار جناح حماولت ك�شر ال�شروط الكال�شيكي���ة والإعداد لبيئة مالئمة 
لالأدب املعا�شر. 

وم���ع انت�شار العاطفة القومية بعد عام 1910 تطورت النزعة القومية الرتكية بني الكّتاب امللتّفني حول 
جملة »الأقالم ال�شابة«، وبالتايل بداأت يف تلك املرحلة كتابة الروايات الوطنية والقومية، ومن اأهم روايات 
هذه املرحلة ميكن الإ�شارة اإىل رواية »اقتلوا العاهرة« للكاتبة خالدة اأديب اأ�شيفار، ورواية »الطائر احلنون« 

للكاتب ر�شاد نوري غون تيكني.  
تناولت روايات مرحلة اجلمهورية اجلانب الوطني حيث غلب عليها النزعة الوطنية لأنها تناولت باأغلبها 
مو�ش���وع حرب التحرير الت���ي خا�شها الأتراك بزعامة م�شطفى كمال اأتاتورك �شد دول الحتالل الغربي. 
واأعقبه���ا ما ميكن اأن نطل���ق عليه م�شطلح »روايات القرى اأو رواية الريف« وم���ع انت�شار التيار الي�شاري يف 
تركي���ا بعد عام 1960 ب���داأت روايات الواقعية ال�شرتاكي���ة والجتماعية بالنت�ش���ار، وا�شتمر تاأثري النزعة 

الواقعية ال�شرتاكية يف الرواية الرتكية حتى انقالب 12 اأيلول 1980. 
الرواية الرتكية بني عامي 1980 – 2000

 من املمكن القول: بداأ التحّول الذي مّرت به الرواية الرتكية خالل الثمانينيات منذ اأن ترك الروائيون 
الكبار، الذين بداأت اإنتاجاتهم منذ ال�شنوات الأوىل لتاأ�شي�س اجلمهورية وا�شتمرت فعالياتهم حتى ثمانينات 
الق���رن املا�ش���ي، من اأمثال خالدة اأدي���ب اأ�شيفار ور�شاد نوري غونتكني ورفيق خال���د كاراي وح�شني رحمي 
غوربن���ار وغريهم من الكتاب، اأمكنته���م للروائيني والكّتاب اجلدد. ففي فرتة ما بع���د الثمانينيات توفرت 
العدي���د من التقنيات اجلديدة، على الرغم م���ن اأن الروائيني كانوا قد ا�شتخدموها يف ال�شابق ب�شكٍل نادٍر، 
كن�شبي���ة م�شطلح الزمن وتيار الوع���ي وا�شتخدام وجهات النظر بطرٍق واأ�ش���كاٍل خمتلفة، وتقنية املونتاج، 
وتقني���ة القتبا�س. وهذا ي�شح اأي�شًا بالن�شبة للكتاب الجتماعيني الذي���ن فقدوا تاأثريهم �شيئًا ف�شيئًا. كما 
اأدى »اأدب القري���ة اأو الأدب الريف���ي«)1( ال���ذي ا�شتمرت �شيطرته فرتة طويلة، اإىل وق���وع الأدب ب�شكٍل عام 
والرواي���ة ب�شكٍل خا�س يف حالة من الرتابة. وكما اأ�ش���ار ح�شن بولنت كهرمان: »عندما و�شل الأدب الرتكي 
اإىل ال�شبعيني���ات م���ن القرن الع�شري���ن، مل يجد اأمامه �ش���وى اأدب القرية«. كما يوجد اأح���داٌث اأخرى اأدت 
اإىل اإح���داث عملية التحّول هذه، فقد تركت النخ���ب )كالبريوقراطيني وال�شيا�شيني والأر�شتقراط( مكانها 
ملجموعة من الكتاب املتحّدرين من الطبقة الو�شطى الذين يعي�شون مما تنتجه اأقالمهم. ول نن�شى التاأثري 
الكب���ري للكّتاب ال�شاعني اإىل التغيري يف هذه الفرتة على ولدة املزاج الأدبي بعد الثمانينيات. ولهذا ال�شبب 
من ال�شحيح البدء باحلديث عن واحدة من نقاط بدء التحّول التي بداأت مع ان�شحاب جيل ذي عمٍر طويل 

من عامل الرواية وظهور جيٍل جديد ا�شتفاد من جتربة �شلفه الروائية التي ناهز عمرها املائة عام.
 وا�شلت الرواية الرتكية م�شريتها منذ حلظة ولدتها وحتى الثمانينيات ب�شكٍل مواٍز لالأحداث ال�شيا�شية 

1) استمر هذا النوع من األدب حتى بداية الثمانينيات وقد تناول إنسان الريف أو إنسان األناضول بشكٍل عام سواء داخل 
قراهم أم في أحيائهم الفقيرة في المدينة، أو ما اصطلح عليه أحياء الصفيح؛ حيث تتبّع هذا األدب هجراتهم من الريف 
إل��ى المدين��ة ملقياً الضوء على فقر الريف وانعدام الخدمات كأهم أس��باب الهجرة. والعديد من خّريجي معاهد القرى 

كتبوا ضمن هذا اإلطار.
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والجتماعية التي مّرت بها تركيا، وكل حادثة اأو ظاهرة �شيا�شية واجتماعية جلبت معها روايتها اخلا�شة 
به���ا. فق���د اأدت اأح���داث هامة كاإع���الن امل�شروطية والإعالن ع���ن تاأ�شي�س اجلمهورية وانق���الب 27 اأيار 
1960، ومذك���رة 12 اآذار 1971، وانق���الب 12 اأيلول 1980 اإىل نتائج مهّمة وكان ل بد اأن تتاأثر الرواية 
كنوٍع اأدبي وفني. من ال�شهولة مبكان النتباه اإىل حقيقة اأن الرواية الرتكية منذ ولدتها وحتى انقالب 12 
اأيلول كانت متداخلة مع اخلطاب الأيديولوجي املوجود يف تركيا. وميكن القول اإن ولدة الرواية يف تركيا 
ه الروائي  ج���اءت وتطورت ب�شكٍل م���واٍز لل�شيا�شة وهذا ما جع���ل كل حدث �شيا�شي واجتماعي يجل���ب ن�شّ
اخلا����س معه. اأحدثت التغرّيات يف وجهات النظر اجلديدة الناجتة عن انقالب 12 اأيلول حتّولت كبرية 
يف املفه���وم الروائي الذي جعل من ال�شيا�شة عن�شرًا اأ�شا�شيًا واأحد املو�شوعات الهامة، وتخرج ال�شيا�شة 
م���ن كونه���ا املوّجه الوحيد للرواية. فقد اأعقبت انقالب 12 اأيلول فرتة �شار ُينظر فيها اإىل ال�شيا�شة على 
اأنه���ا اأم���ٌر حمفوف باملخاطر وله���ذا ال�شبب مت البتعاد عنه���ا كما انت�شرت، مع املتغ���ريات التي جرت يف 
الع���امل، فك���رة تقول ل يوج���د اأيديولوجيا ت�شتحق التعر�س ل���الأمل والعذاب من اأجله���ا. ومن ال�شواب اأن 
ُنذّك���ر هنا اأنه خالل فرتة احليادي���ة ال�شيا�شية هذه انتهت مرحلة احلرب الب���اردة وانتقلت الب�شرية من 
ع���امل القطب���ني اإىل عامل القطب الواحد، ما اأدى بدوره اإىل انخفا�س حدة النق�شامات الأيديولوجية بني 
النا����س. يوؤكد العديد م���ن الباحثني على اأن حالة احليادية ال�شيا�شية الت���ي جنمت عن انقالب 12 اأيلول 
الع�شك���ري اأك�شب���ت الرواية الرتكي���ة اأبعادًا جديدة من ناحي���ة التقنية وال�شكل. يقول يل���دز اأجاويد، اأحد 
هوؤلء الباحثني: »اأدت التحولت ال�شيا�شية والجتماعية التي جنمت عن النقالب الع�شكري يف 12 اأيلول 
1980، اإىل زيادة نزعات تغيري ال�شكل يف الأدب، يف هذه املرحلة التي مت فيها حظر الأحزاب ال�شيا�شية 

واأّريد فيها حتييد املجتمع.
مت تن���اول مفهوم البتعاد عن امل�ش���كالت الجتماعية التي ظهرت بعد مرحل���ة 12 اأيلول 1980 مبوقٍف 
نق���دي اأحيان���ًا، فهذا اأحمد اأوكتاي، على �شبي���ل املثال، يوؤكد على اأن القارئ، كم���ا الكاتب، بات يقف بعيدًا 
عن الأحداث الجتماعية، وبداأت عادة القراءة لديه تتغرّي لدرجة اأنها باتت لتم�شية الوقت فقط. وي�شيف 
اأوكتاي قائاًل: »مل يعد القارئ ي�شعى للمحاكمة اأو للقراءة النقدية بل بات ي�شعى لتم�شية الوقت وال�شتمتاع، 

كما بات الروائيون يوؤلفون روايات متتُع القّراء وتقتل وقتهم«.
 بع���د اأن اأ�ش���در اأورهان بام���وك روايته الأوىل يف الثمانيني���ات من القرن املا�شي بعن���وان »جودت بيك 
واأبناوؤه« وبعد عدد من الأعمال التي تخاطب مفهوم الرواية الع�شرية ذات املحتوى الجتماعي كمنزل يخّيم 
عليه ال�شمت، وبعد عدد من الأعمال املعقدة )الكتاب الأ�شود، ا�شمي اأحمر، الثلج، والقلعة البي�شاء( التي 
تهدف اإىل الت�شلية ومت�شية الوقت كما قال اأحمد اأوكتاي، يتحّول باموك اإىل م�شاهم كبري يف ت�شّكل املفهوم 
اجلدي���د للرواي���ة ويلّخ�س يلدز اأجاويد حالة التغرّي التي �شهدها املفه���وم الروائي لدى اأورهان باموك على 
ال�شكل الآتي: »كتب ن�شو�شه الأوىل بطريقة ل تتناق�س مع املفهوم الأدبي للمجتمع الذي يعي�س فيه، وت�شري 
رواياته على م�شار ميتد من املقاربة الواقعية و�شوًل مل�شتوى ما وراء الق�س املا بعد حداثي. لدرجة اأنك تعرث 

يف كل رواية لباموك على جتربة ل�شكٍل روائي خمتلف.
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يعتقد بع�س النقاد كالناقد فريدون اأنداج اأن مرحلة ما بعد عام 1980 اأ�شفت نوعًا من التنّوع والرّثاء 
للرواي���ة، حيث ي�شري اأنداج اإىل اأن الرواية جتّردت من ح���رارة الواقعية الجتماعية مناق�شًا التجديد الذي 
عا�شت���ه الرواية كما يلي: »لن يكون غريبًا اإن قلن���ا ازدادت الرواية الرتكية يف هذه الفرتة تنّوعًا مهمًا، فقد 
تركت اخلطوط الفّجة ملرحلة الرواية الجتماعية مكانها ل�شرٍد يرّكز على داخل الإن�شان وعلى »الأنا« اأكرث«.

�شه���د الف���ن الروائي يف فرتة ما بعد الثمانينيات تركيزًا على التفا�شيل وجتارب ال�شكل اجلديد للرواية 
ومل يتاأخر الروائيون الأتراك يف نقل التجديد الذي �شهدته الأعمال الروائية يف الغرب اإىل الرواية الرتكية. 
علمًا باأنه ومنذ �شنوات ال�شتينيات وخالل فرتة ق�شرية من ظهور احلركات اجلديدة كتيار ما بعد احلداثة 
يف فرن�ش���ا واأمريكا وانت�شارها يف الغرب، اهتم الروائيون الأتراك بهذا التيار. وبداأنا نرى تاأثري هذا التيار 
يف ن�شو�س يو�شف اأطلغان واأوغوز اأطاي، ويف �شنوات الثمانينيات بداأ يعرّب عن وجوده داخل الرواية الرتكية 
ب�ش���كٍل وا�شح، ويف اأعوام الت�شعينيات �شرنا نرى العديد من اأمثلته ومناذجه الروائية، وبهذا ال�شكل دخلت 

ما بعد احلداثة اإىل الأدب الرتكي. 
  تختل���ف هذه الأعم���ال اجلديدة من حيث امتالكها جمموعة م���ن اخل�شائ�س املختلفة عن الن�شو�س 
الكال�شيكي���ة واحلديثة، وهي مبعنى م���ن املعاين تعمل على خلق قارئها اخلا�س اأي�شًا. فالقارئ الكال�شيكي 
ًا غري معروف اأوله  املعت���اد على نقل العامل اخلارجي كما هو اإىل الن����س الأدبي �شي�شتغرب عندما يقراأ ن�شّ
م���ن اآخ���ره، ول ميكن قراءته باجتاه واحد بل بع���دة اجتاهات. اأ�شف اإىل وجود وجه���ات نظر عدة خمتلفة 
وه���ي منقولة من زاوية رواة عدة ولي�س راٍو واح���د، بالإ�شافة ل�شطراب الزمان واملكان يف الن�س. وح�شب 
يل���دز اأجاوي���د: »عا�س القارئ ل�شنواٍت طوال اأريحية قراءة ق�شة وا�شح���ة البداية والنهاية وموجودة داخل 
قالب جامد ومغلق. ولهذا ال�شبب الرواية اجلديدة حتتاج لقارئ جديد، ويجب اأن يكون هذا القارئ اجلديد 
»لي����س قارئًا عاديًا، بل قارئ���ًا متعلمًا ب�شكٍل جيد«. وذلك »لأن ق���ارئ الأدب املعا�شر بات جزءًا من الن�س، 
وحت���ّول اإىل اأحد العنا�شر التي ت�شّكل الن�س، ف���اإذا مل يوجد هذا الكاتب داخل الن�س ل ميكن لهذا الن�س 
مبفرده اأن يكون ذا معنًى«. بداأت اأوىل عالمات هذه النقاط املوجودة يف �شرديات ما بعد احلداثة بالظهور 
بداي���ًة يف ن�شو����س اأوغ���وز اأطاي وا�شتم���رت بازدياد بعد ع���ام 1980 لتنت�شر ب�شكٍل كب���ري ونحن ندخل يف 

ت�شعينيات القرن املا�شي.
ولكن ثمة نقطة ل بد من الإ�شارة اإليها، وهي اأن احلدود بني احلداثة وما بعد احلداثة يكتنفها الغمو�س 
وعدم الو�شوح، ولهذا ال�شبب يبدو من ال�شعوبة مبكان ر�شم حدود وا�شحة بينهما. ي�شري يلدز اأجاويد اإىل 
حًا اأن احلداث���ة وما بعد احلداثة دخلتا  بع����س اخل�شائ����س املتداخلة بني احلداثة وم���ا بعد احلداثة، مو�شّ
ب�ش���كٍل متزامن اإىل الرواية الرتكية، وي�شل اإىل نتيج���ة مفادها: »ل تت�شمن احلداثة كما ل تت�شمن ما بعد 
احلداثة حدودًا قطعية على امل�شتوى اجلمايل«. وبالتايل فاإن الن�شو�س املقبولة على اأنها ما بعد حداثية من 
بع����س الباحثني، يتم تقييمها على اأنه���ا حداثية من باحثني اآخرين. فيلدز اأجاويد، على �شبيل املثال، ينظر 
اإىل ن�شو�س اأوغوز اأطاي على اأنها حداثية، بينما يقّيمها ع�شمت اإمرة على اأنها من الروايات الأوىل التي 

حتمل اآثارًا ما بعد حداثية يف الأدب الرتكي.
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اإذا نظرن���ا اإىل التغريات التي اأحدثتها ما بعد احلداثة، فاإننا، عمومًا، ن�شل اإىل اإمكانية روؤية التجديد 
رت الأر�شي���ة املنا�شبة لكتابة  ال���ذي طراأ عل���ى الرواية الرتكية. لأن احلرية الت���ي جلبتها هذه احلركة ح�شّ
ن�شو����س جتريبية باأ�شكاٍل خمتلفة جدًا. فقد ترك الروائ���ي الرتكي بعد القمع الذي ازداد بعد انقالب 12 
اأيلول 1980، الأيديولوجيا والواقعية وتوّجه اإىل احلالة ال�شكالنية يف الأدب. وبعبارة اأخرى »اأدت التغرّيات 
الجتماعي���ة ال�شيا�شّية التي جنمت ع���ن النقالب الع�شكري عام 1980، اإىل زي���ادة النزعة ال�شكالنية يف 
الأدب«. اأو بالأحرى خفتت، يف هذه الفرتة، عنا�شر الرواية التابعة للوعي، وب�شكٍل خا�س مع ظهور ن�شو�س 
اأوره���ان باموك وح�شن علي توبا����س و�شليم اإلري ومتني كات�شان وبيلغة كارا�شو. فقد حتول هذا النوع الذي 
اأُطلق عليه م�شطلح رواية منذ مئات ال�شنني اإىل كرة �شوٍف من القتبا�شات املن�شوجة باأنواع اأدبية خمتلفة، 
اأي حتّول���ت اإىل �شردي���ة. بينما يقّي���م ع�شمت اإمرة البنية املعقدة لالأنواع الأدبي���ة املا بعد حداثية يف كتابه 

املو�شوم »الأدب وما بعد احلداثة« كما ياأتي:
»ل توجد ل باملفهوم الكال�شيكي ول باملفهوم احلديث حالة الغمو�س التي تكتنف الأنواع الأدبية كما هو 
احل���ال يف م���ا بعد احلداثة. ثمة هنا م�شكلة يف فرز الأنواع الأدبية لدرج���ة اأننا نعي�س م�شكلة يف حتديد نوع 
الن�س فيما اإذا كان ق�شة اأو جتربة ذاتية اأو رواية، اأو يف اأكرث الأحيان فيما اإذا كان لهذا الن�س ا�شم ما اأم 
ل )...( مليئة بالإبهام من اأولها اإىل اآخرها وغام�شة وجمهولة احلدود، اإنها عبارة عن �شطح م�شتٍو م�شتت 
ومبع���رث ول ُيع���رف اأوله من اآخ���ره... ورمبا لهذا ال�شبب جند ما بعد احلداثي���ني يهربون من ت�شمية ال�شيء 
ال���ذي يكتبونه، ويرّجحون دائم���ا ا�شتخدام م�شطلح »�شردية« على ال�شيء ال���ذي يكتبونه بدًل من ق�شة اأو 

�شعر اأو جتربة ذاتية اأو رواية«.
مت ت�شكي���ل حبكة احل���دث ووجهة النظر والراوي وبنية املو�شوع وبنية اللغ���ة وكادر ال�شخ�شيات والبنية 

الزمانية واملكانية يف اأدب ما بعد احلداثة بطريقٍة ل تن�شجم مع املبادئ العقلية واملنطقية. 
م���ّرت البنية املو�شوعي���ة التي بقيت م�شيطرة عل���ى الأدب الرتكي منذ عهد تاأ�شي����س اجلمهورية وحتى 
ع���ام 1980 مبرحلة حتّول جذري، فق���د تركت املو�شوعات الأ�شا�شية يف الرواي���ات التي و�شلتنا حتى ذاك 
التاريخ، والتي تعتمد على ماأزق الغرب – ال�شرق، و�شراع اخلري – ال�شر، والف�شيلة – الرذلة وغريها من 

املو�شوعات الكثرية الأخرى، تركت مكانها ملقاربات موا�شعية متطّهرة متامًا من الثنائيات.
وبداأ الروائيون يف هذه املرحلة ي�شتخدمون التقنية التي ُيطلق عليها م�شطلح التنا�س اأو البني - ن�شية 
)Intertextualıte(. وب���داأ الكت���اب ي�شتفيدون ب�شكٍل وا�شح اأو غري وا�شح من ف�شٍل ما اأو عن�شر ما من 
اأعم���اٍل اأخ���رى �شمن �شياق ما ُي�شمى الّتنا����س، ومل يجدوا يف ذلك اأيَّ م�شكلة. وبات م���ا كان ُي�شمى �شرقة 
اأدبي���ة عبارة عن عن�ش���ٍر اأدبي م�شروع. فالروائي اأوره���ان، الذي اأف�شح جماًل للّتنا����س يف رواياته الكتاب 
الأ�ش���ود وا�شم���ي اأحمر والقلعة البي�شاء، يقول، وح�شب تعبري يلدز اأجاويد، جهارًا نهارًا اأنه ا�شتوحى عنوان 

كتابه املو�شوم »حياٌة جديدة« من عنوان رواية »حياٌة جديدة« لدانتي.
بالإ�شافة لكل هذا نرى اأنه مت اإدخال مراحل كتابة العمل اإىل داخل الن�س من خالل م�شطلح ما وراء 
الق�س. �شكل وعملية الكتابة هو الذي يخلق امل�شمون فيما وراء الق�س، الذي يخلق واحدة من اأهم دعائم 
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ن�شو�س ما بعد احلداثة. وميكن روؤية ما وراء الق�س يف ثالثة اأ�شكال؛ اأوًل، اأن يكون واحد من املو�شوعات 
الأ�شا�شي���ة لعملية الكتابة. وال�شكل الثاين هو تدّخل الكاتب يف الن�س بطريقٍة توجيهية وفاعلة. واأما ال�شكل 

الثالث فهو اإحالل العنا�شر املتخّيلة والفانتازيا حمل الواقع.
ي�ش���ل الغمو����س املوجود يف طبيعة تيار ما بعد احلداثة اإىل القواعد والفن���ون والآداب كافًة التي تنتهج 
ه���ذا التيار. وكذل���ك الأمر بالن�شب���ة اإىل الرواية. فاملفهوم غ���ري الأحادي ملا بعد احلداث���ة يجعل كل كاتب 
يفهمه���ا بطريقة خمتلفة. ومن املمكن القول اإن انعكا�شات م���ا بعد احلداثة على ن�شو�س الروايات العاملية 
والرواي���ات الرتكية تت�شمن اختالفات وا�شحة جدًا. اخلا�شية التي ل ميكن اإغفالها يف الن�شو�س الروائية 
الرتكية بعد عام 1980 منا�شبة جدًا لهذه املقاربة حيث جاءت ن�شو�س ما بعد احلداثة الروائية مبفاهيم 
واأ�شكال خمتلفة جدًا. لأن بع�س الكتاب وهو يكتب روايته و�شع احلالة اجلمالية يف مقدمة الأولويات بينما 
اأعط���ى بع�شهم الآخر الأهمية لالأيديولوجيا واجلماهريية. تطرق الناقد يلدز اأجاويد اإىل هذا املو�شوع يف 
كتاب���ه »انفت���اح ما بعد احلداثة يف الرواي���ة الرتكية« م�شريًا اإىل اأن رواية ما بع���د احلداثة يف تركيا جاءت، 

ح�شب خطوطها العري�شة، باأربعة اأ�شكال:
»ميك���ن اإدراج اأحد هذه الأ�شكال حتت �شقف النزعة التي اأعطت الأهمية لتجارب ال�شكل الطالئعية يف 
اأدب ما بعد احلداثة. )ح�شن علي توبطا�س، واأي�شًا اأورهان باموك يف روايته »الكتاب الأ�شود«(. ال�شكل الثاين 
جن���ده يف املقاربة امل�شرتكة بني ال�شكل التجريبي / الطالئع���ي واملقاربة اجلماهريية املتعلقة بال�شتهالك. 
)اأوره���ان باموك يف روايته »ا�شمي اأحمر«(. واأما ال�شكل الثالث فاإنه ي�شمل الن�شو�س التي ت�شّمنت اأ�شكاًل 
 New خمتلف���ة. وق���د اأخذ هذا ال�ش���كل لونًا كونيًا / �شوفيًا من ن���وع الن�شوية اأو البيئي���ة اأو الع�شر اجلديد
 Age)العدي���د م���ن ن�شو�س اأردنيز اأتا�ش���و(. واإذا ما نظرنا اإىل ال�شكل الرابع بعي���وٍن حداثية ف�شرنى اأنه 
مت اإنت���اج ه���ذا ال�شكل بكامله اعتمادًا على ال�شتهالك دون اأن يحمل اأيَّ قيمة من الناحية اجلمالية. وكانت 
يف معظمه���ا عبارة عن روايات تت�شمن ق�ش�شًا حياتي���ة مثرية / �شادمة، ويف اأحيان عديدة ق�ش�س خيال 
علم���ي/ بولي�شي���ة / مغامرات وقعت يف ف���رتات تاريخية خارج ح���دود العامل، غري اعتيادي���ة. ت�شّكل رواية 

»ا�شمها اآيلني« للروائية عي�شة كولني مثاًل وا�شحًا على هذا ال�شكل.
وميكنن���ا ذكر بع�س الروائيني الذين كانوا من���اذج لن�شو�س ما بعد احلداثة يف هذه الفرتة على ال�شكل 
الآت���ي: اأوره���ان بام���وك )القلعة البي�شاء، ا�شم���ي اأحمر، الكت���اب الأ�شود، هايا اجلدي���دة(. متني كات�شان 
)البن���دق ثماني���ة، الرواية الثقيلة(. اأحمد األطان )اأربعة موا�شم خري���ف، حكايات خطرية(. حلمي ياووظ 
)مغام���رات فهم���ي ك. الغريبة، تاورمينا والبئ���ر(. �شليم اإلري )عالقات امل���وت؛ القف�س؛ البزق؛ اجلاز؛ 
العر����س، فارييتا(. فريد اإيدغو )كان �شيفًا يف ظّل اأيلول(. ح�شن علي توبطا�س )�شعادة باألف حزن، كتاب 
الأح���الم ال�شائع���ة( تزر اأوزلو )رحلة اإىل نهاي���ة احلياة، ليايل الطفولة الب���اردة(. لطيفة تيكني )عزيزي 
ة جرمية(. بيلغ���ة كارا�شو )ليلة،  امل���وت الوق���ح، حكايات بري�شي كري�شتني ع���ن القمامة(. بنار ك���ور )ق�شّ
الدليل(. اإليف �شفق )ق�شر القمل، مرايا املدينة، ال�شر(. بوكيت اأوزوزنري )�شمورا ماء اأخ�شران، اأ�شوات 
اأثر ال�شمك(. اإح�شان اأوكتاي اأنار )اأطل�س القارات ال�شبابية، كتاب احليل(. النقطة امللفتة للنظر هنا، هي 
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فت كن�شو�س ما بعد حداثية. علمًا اأن حتليل  عدم وجود عنا�شر ما بعد احلداثة كافًة يف الأعمال التي ُو�شِ
ه���ذه الن�شو�س يبنّي وجود خ�شائ�س حداثية م���ن زاوية بع�س العنا�شر، على الرغم من اإظهارها مياًل ما 

بعد حداثيًا من خالل احتوائها على بع�س عنا�شر ما بعد احلداثة. 
�شيط���ر مزاٌج عل���ى الأو�شاط الأدبية ابت���داًء من ال�شن���وات الأوىل لتاأ�شي�س اجلمهوري���ة، حيث انت�شرت 
قناعة تتعلق ب�شرورة كتابة الرواية ب�شكٍل واقعي. ما اأدى اإىل بذل جهود حثيثة لأن تكون بنية الن�س الروائي 
تعتم���د عل���ى مفهوم الواقعية، وقد ا�شتمر هذا املزاج حتى مرحل���ة انقالب 12 اأيلول عام 1980. وبعد هذا 
التاري���خ جن���د اأن الكتَّاب بداأوا ين�شلخون عن املفه���وم ال�شرتاكي والواقعي مّتجهني نح���و الفانتازيا. ولكن 
الأ�ش���كال التقليدية لالأعم���ال الفانتازية، التي ا�شتف���ادت من الجتاهات اخليالية واخلي���ال العلمي، كانت 
تفتق���د للم�شداقية. وقد اأّدت هذه البنية اجلديدة اإىل تغيري بنية الروايات املوازية للواقع اخلارجي. وهذا 
ب���دوره اأدى اإىل وق���وع الرواية بحالة اإ�شكالية. ي�شري الناقد برنا م���وران اإىل هذا الأمر الذي عا�شته الرواية 

املعا�شرة بقوله:
»ثم���ة ظاهرة بداأت تتبل���ور منذ بداية الثمانينيات، وهي البتعاد عن الواقعي���ة والتوّجه نحو الفانتازيا. 
وه���ذه اخلا�شي���ة مت�شابهة لدى العديد م���ن الروائيني من اأمثال نظلي اإراي ولطيف���ة تيكني وحممد اأراأوغلو 
وبيلغة كارا�شو واأورهان باموك. ولهذا ال�شبب رمبا لن يكون من اخلطاأ تعميم هذا التوجه وحتديد النقطة 
الآتية: كان ُيراد يف البداية اإنقاذ الرواية الرتكية من الفانتازيا والكتابة الواقعية مبعنى »عك�س الواقع قدر 

امل�شتطاع«. ولكن بعد عام 1980 وحتى الآن مّت الهروب من الواقعية والقرتاب من الفانتازيا«.
من املمكن القول: اإن �شبب هذا التغرّي يف الرواية الرتكية نابع من �شيطرة الجتاه الواقعي يف الفرتة 
املمت����دة م����ن عام 1960 وحت����ى عام 1980، ب�شكٍل متط����ّرف وممل. ولكن هذا ال�شب����ب اأو هذه الذريعة 
مبفرده����ا �شتك����ون قا�شرة عن تف�ش����ري التغرّي الذي حدث. فبق����در �شحة القول اإن ه����ذا الو�شع اجلديد 
ال����ذي طراأ مرتب����ط ب�شرورة التغ����رّي النوعي للرواي����ة، اأي�شًا من ال�شحي����ح القول اإن اأح����د اأ�شباب هذا 
التغري هو بحث الكتاب الذين وقعوا بني فّكي كما�شة انقالب 12 اأيلول عن ميناٍء جديد اآمن ي�شتطيعون 
الكتابة فيه. واإذا ما نظرنا اإىل ت�شريحات العديد من الكتاب �شنجد اأنه مت العمل على حتطيم القوالب 
الكال�شيكي����ة للرواية واإعط����اء الأهمية لكتابة اأعماٍل تختلف عن الرواية م����ن حيث النوع. ومن هنا جند 
عنا�ش����ر الفانتازيا موجودة يف روايات العدي����د من الكتاب مثل نظلي اإراي )ثمة من �شينزل عند مفرتق 
الرغب����ة( ولطيفة تيكني )عزيزي املوت الوقح( واأورهان باموك )القلعة البي�شاء، ا�شمي اأحمر، الكتاب 
الأ�شود( واإح�شان اأوكتاي اأنار )كتاب احِلَيل، اأطل�س القارات ال�شبابية( اإليف �شفق )ال�شر( ح�شن علي 

توبطا�س )�شعادة باألف حزن(.
التط���ور الآخ���ر الذي ميكن مالحظته يف مرحلة م���ا بعد عام 1980 هو ازدياد اأ�شم���اء الروائيات، كمًا 
ونوع���ًا، الت���ي بداأت، اأ�شا�ش���ًا، تتزايد ابتداًء م���ن �شتينيات الق���رن املا�شي. فقد اأثرت احل���ركات الن�شائية 
كالن�شوية وكذلك �شورة املراأة اجلديدة التي اأنتجتها احلداثة يف الغرب على املجتمع الرتكي.  ربط الناقد 

فريدون اأنداج ازدياد عدد الكاتبات يف تركيا باحلركات الن�شوية قائاًل: 
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»بداأت احلركات الن�شائية التي انطلقت يف الغرب منذ �شنوات طوال، تعطي براعمها حديثًا يف جمتمعنا 
خ���الل �شنوات الثمانيني���ات، وكان ل بد لهذا التطور اجلدي اأن يوؤدي اإىل طرح و�شع املراأة وامل�شكالت التي 
تعي�شها يف جمتمعنا على جدول الأعمال. )...( م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية 

نابع من و�شعها الجتماعي الذي اكت�شب، �شيئًا ف�شيئًا، حالة من الفردانية«. 
تتمثل اأهم خ�شائ�س هاته الكاتبات يف نقل مكانة املراأة وامل�شكالت التي تعي�شها يف املجتمع اإىل م�شتوى 
املتخّيل. لطيفة تيكني وتزر اأوزلو وبنار كور وعي�شة كولني وبوكيت اأوزونري واإليف �شفق ونظلي اإراي هم جزء 

من كاتبات فرتة ما بعد الثمانينيات.
م���ن الواج���ب هنا احلديث عن الكتاب الذين اأنتجو اأعماًل من وجه���ة نظر اإ�شالمية وقد بداأ هذا التيار 
يظهر يف الأدب الرتكي خالل �شنوات ال�شبعينيات ولكنه عرّب عن وجوده ب�شكٍل جيد بعد الثمانينيات. جنح 
هوؤلء الكتاب، الذين اأنتجوا اأعمالهم اعتمادًا على نقل اأ�ش�س الإ�شالم اإىل عامل املتخّيل الأدبي، يف الو�شول 
اإىل �شريحة وا�شعة من القراء على الرغم من اأن ن�شو�شهم حّطمت حدود العمل الأدبي. ومن اأهم الكّتاب 
الذي���ن يدخل���ون يف هذا الت�شنيف من العمل الأدبي ميكن ذكر اأحم���د غونباي يلدز وحكيم اأوغلو اإ�شماعيل 

و�شول يوك�شل �شنالر واأمنينة �شنليك اأوغلو ونور اهلل كنج وم�شطى ميا�س اأوغلو.
كذل���ك الأم���ر مّر مفه���وم الرواية التاريخي���ة يف هذه الفرتة بعملي���ة تغيري وحتّول جذري���ة. فاإىل جانب 
العدي���د من الكّتاب ويف مقدمتهم طارق بوغرا واأتيلال اإلهان وم�شطفى جناتي �شبتجي اأوغلو، الذين كانوا 
ينتج���ون رواي���ات تاريخية باملعنيني التقليدي واحلدي���ث، جند كتابًا اآخرين ك� اأوره���ان باموك واإليف �شفق 
واإح�ش���ان اأوكتاي اأنار بدوؤوا يكتبون روايات تاريخية مبقاربات جديدة. وتوؤكد الناقدة ديليك يالطت�شن على 
اأن مفه���وم الرواية التاريخية املتغرّية و�شل اإىل و�شٍع يدع���و لل�شخرية، م�شّبهًة احلالة ب� »الأفالم التاريخية 
التي كانت متابعة ب�شغٍف خالل فرتة ال�شبعينيات«. ويف روايات كهذه ل ميكن نقل الفرتات التاريخية ب�شكٍل 
متكام���ٍل اإىل ع���امل املتخّيل، اأ�ش���ف اإىل وجود مفهوم عك�س التاريخ من خالل اأح���داٍث ب�شيطة اأو من خالل 
اأ�شخا�س، وبلغٍة اأخرى حتل ال�شرديات ال�شغرى حمل ال�شرديات الكربى. كما تلفت ديليك يالت�شن النتباه 

اإىل الختالفات يف الن�شو�س التاريخية ما بعد احلداثية بقولها:
»يعار�س ما بعد احلداثيون ال�شرديات الكربى. وهم يق�شدون بال�شرديات الكربى اخلطابات كافًة التي 
ت�ش���رح وتف�ّشر التاريخ واملجتمع بالكامل من خالل العالقات النظرية، كما يق�شدون الفل�شفات والنظريات 
عون باأن حترير الإن�شانية يقت�شي التوّقف عن اإنتاج ال�شرديات الكربى  التاريخية الكربى. ولهذا ال�شبب يدَّ
والكتفاء ب�شروحاٍت حمدودة حول القيم املحلية وا�شتبدال ال�شراعات الكربى ب�شراعات حملّية حمدودة«.

يف احلقيق���ة طبيعة ما بع���د احلداثة ترف�س املركز وترّكز على الأطراف، وترف�س املهم لتعطي الأهمية 
لالأ�شي���اء الب�شيطة، كما ترف����س القيم الكونية مقابل قبولها بالقيم املحلي���ة، وكذلك ترف�س التاريخ الكلي 
املتكام���ل مقابل الرتكيز على املقاطع التاريخية، ويدع���ون اإىل اإنتاج الرواية التاريخية ح�شب هذا املنظور. 
وله���ذا ال�شبب ل تتن���اول الن�شو�س الروائية التاريخية ما بعد احلداثية الأح���داث وال�شخ�شيات التي تلعب 
دورًا ل ميكن ال�شتغناء عنه يف تقرير م�شري الأمم واملجتمعات. اأ�شف اإىل ذلك اأنه كثريًا ما يتم ا�شتخدام 
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عنا�ش���ر ما بعد حداثي���ة يف هذا النوع من الأعم���ال الروائية كالتنا�س وحتويل الواق���ع اإىل فانتازيا مفعمة 
بعنا�ش���ر ميثولوجي���ة واأ�شطورية، بالإ�شافة ل�شتخ���دام اأ�شلوب الباروديا اأو املح���اكاة ال�شاخرة والتهكمية. 
ولي�س م�شتغربًا على ما بعد احلداثويني حتريف التاريخ واإخراجه من �شياقه العام وو�شعه يف اإطار خمتلف. 
فمفه���وم الرواي���ة التاريخية عند هوؤلء يعتمد على اإعادة كتابة املا�ش���ي )التاريخ( باأ�شاليٍب ما بعد حداثية 

خمتلفة كالتنا�س واملفارقات التاريخية Anachronism والفانتازيا.
ياأت���ي التاريخ العثم���اين يف مقدمة املو�شوعات الت���ي تناق�شها الروايات التاريخية م���ا بعد احلداثية يف 
تركي���ا. تقول ديليك يالت�شن يف هذا ال�شياق: »ي�شّكل التاري���خ والثقافة واحل�شارة العثمانية معينًا ل ين�شب 
بالن�شب���ة للرواي���ات التاريخي���ة ما بعد احلداثية الرتكية«. م���ن املمكن ذكر اأهم الأعم���ال التاريخية ما بعد 
احلداثية يف تركيا، اأورهان باموك )القلعة البي�شاء، الكتاب الأ�شود، ا�شمي اأحمر(، ندمي غور�شيل )ذابح 
العن���ق، دنيا ملون���ة(، خلدون ت�شوبوكجو )عداد النج���وم(، غور�شيل كورات )�ش���راع الزمن(، مراد اإرمان 
)جزي���رة الن���ار البي�شاء( اإليف �شفق )ال�ش���ر، مرايا املدينة، �شوق القمل(، اإح�ش���ان اأوكتاي كانار )اأطل�س 

القارات ال�شبابية، كتاُب احِلَيل(.
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دور الثقافة يف التنمية

تاأليف : جمم�عة من امل�ؤلفني
ترجمة :علي عي�سى داود

الثقاف���ة، يف اأبعادها جميعه���ا، عن�سر اأ�سا�سي يف التنمية امل�ستدامة. ومل���ا كانت قطاع عمل فاعل، عرب 
ال���راث املادي وغري امل���ادي، وال�سناعات الإبداعية واأ�سكال التعبري الفني املختلفة، ت�سهم الثقافة بقوة يف 

التنمية القت�سادية وال�ستقرار الجتماعي وحماية البيئة.
ومل���ا كان���ت خزانًا للمعرف���ة واملعاين والقيم الت���ي تتخلل جميع جوان���ب حياتنا، تعرف الثقاف���ة، اأي�سًا، 

الطريقة التي يعي�ش بها الب�سر ويتفاعلون على امل�ستويني املحلي والعاملي.
فالثقافة هي:

 - م�سدر للهوية والبتكار والإبداع.
 - جمموعة خ�سائ�ش مميزة روحية ومادية وفكرية وعاطفية يف جمتمع اأو جمموعة اجتماعية.

 - �سبكة معقدة من املعاين والعالقات واملعتقدات والقيم التي توؤطر عالقة النا�ش بالعامل.
 - ُتكَت�سب عرب عملية تربية الفرد وحت�سينه، ل �سيما بالتعليم.

 - قوة دينامية متطورة ذات �سلة بجميع املجتمعات املحلية اأو العاملية.
 - تتاأثر بدورها بوجهات نظر العامل واأ�سكال تعبريه، وتوؤثر فيها اأي�سًا.

 - تنتمي اإىل زمان ومكان. ما دامت الثقافة، يف املخت�سر، جمموعة من البنى الفكرية، فهي متجذرة 
يف مكان ما يف حلظة ما يف التاريخ، وهي حملية دائمًا.

ر ب�سهولة.  - مورد متجدد اإذا جرت رعايتها بعناية حتى تنمو وتزهر. لكن اإذا اأهملت فاإنها ت�سيع وُتَدمَّ
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جوانب يف الثقافة حا�سمة يف التنمية
 - اأ�سب���اب العي����ش التقليدي���ة ذات ال�سلة بالأ�سكال الثقافية واملمار�س���ات املحلية التي تنقل املهارات 

واملعرفة من جيل اإىل جيل.
 - اأ�س���كال ثقافي���ة مميزة وتعبريات فنية ت�سم���ل املباين والعمارة والأدب والف���ن والرق�ش واملو�سيقا 

والأعمال احلرفية ورواية الق�س�ش والأفالم.
 - الأخالق العاملية التي حتتفي بالتعددية الثقافية واحلوار وتعزيز حقوق الإن�سان وامل�ساواة بني جميع 

الأفراد واملجموعات مبا يف ذلك امل�ساواة بني اجلن�سني والدميقراطية.
 - املمار�سات الجتماعية التي ت�سمل اللغة والدين والتعليم وممار�سات الأ�سرة، واأنظمة �سنع القرار 

والعمليات املوؤ�س�سية.
 - ممار�س���ات وعملي���ات ال�سك���ن املتج���ذرة يف املعرفة املحلي���ة املراكمة مبرور الوق���ت، مبا يف ذلك 
املمار�س���ة واملعرف���ة وتكنولوجي���ا الزراع���ة والتغذي���ة وال�سحة وال���ولدة وم���واد البناء، وا�ستخ���دام املوارد 

الطبيعية، والإدارة البيئية.
 - ن�س���ر املعرف���ة التي تعزز الإبداع والبتكار، والتنمية الفكرية لالأفراد واجلماعات، ويف الوقت نف�سه 

تتخل�ش من املمار�سات ال�سارة املخالفة ملنظومة الأخالق العاملية.
 - رعاية وحماية الأ�سكال الثقافية املميزة وعمليات اإنتاجها اأي�سًا.

اإن “�لثقافة هي بدقة �لأد�ة �لتي من خاللها يعبرِّ �لأفر�د عن قدرتهم على حتقيق �أنف�سهم ولذلك 
فهي جزء ل يتجز�أ من �لتنمية.” 

��� ال�ستثمار يف التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات اليوني�سكو 2009.
املقاربات الثقافية للتحديات العاملية

توفر العوملة، برابطاتها الجتماعية والقت�سادية املتزايدة با�ستمرار، فر�سًا للتنمية، ويف الوقت نف�سه 
تطرح حتديات هائلة للمجتمعات املحلية و�سبل العي�ش والهويات.

   جعلت التحديات العاملية، مثل النزاعات واحلروب والفقر امل�ستوطن والأزمة املالية، والتو�سع احل�سري 
ال�سري���ع والتدهور البيئي، النا�ش اأكرث عر�سة للتغيري ولآثار الك���وارث الطبيعية، واأّدت اإىل فقدان تدريجي 

للثقافات املحلية.
الثقاف����ة، يف اأ�سكاله����ا املتع����ددة كله����ا، �سرورية ملواجه����ة هذه التحدي����ات العاملية ع����رب دورها يف 
النمو القت�س����ادي، ويف التنمية الب�سرية، وكخزان للمعرفة البيئي����ة، وكقوة رمزية لتحقيق ال�ستقرار 
واملعن����ى للمجتمعات يف كل م����كان. اإن املبادئ ال�ساملة ومنظومة الأخ����الق العاملية متّكن حتى الأفراد 
واملجموع����ات الأكرث تهمي�سًا للم�ساركة يف عمليات التنمية وال�ستفادة منها. توفر الثقافة احللول التي 
ت�ستجيب للخ�سائ�ش املحلية ، ب�سفتها حمّرك للتنمية يف حد ذاتها، والنتيجة املرجوة على حد �سواء 

جلهود التنمية.
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الثقافة و�سيلة للتنمية االقت�سادية
�ل�س���ناعات �لثقافي���ة: الثقافة حمرك اقت�سادي عاملي قوي َولَّد فر����ش عمل ودخل بقيمة 1.3 تريليون 
دولر اأمريك���ي ع���ام 2005. متثل ال�سناع���ات الثقافية العاملي���ة اأكرث من 7٪ من الن���اجت املحلي الإجمايل 
ر ب�سع���ف ال�سناعات اخلدمية  العامل���ي. خالل الت�سعيني���ات، منت ال�سناعات الثقافية مبع���دل �سنوي ُيقدَّ

.)UWR واأربعة اأ�سعاف الت�سنيع يف دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية.  )2009 
مع ذلك، ا�ستثمارات البنية التحتية مطلوبة يف بلدان اجلنوب لتعزيز ودعم ال�سناعات الثقافية.

�ل�س���ياحة �لثقافي���ة: ت�س���كل ال�سياحة الثقافية 40٪ من عائ���دات ال�سياحة العاملي���ة )منظمة ال�سياحة 
العاملي���ة - 2007(. ي���در الراث، ول�سيم���ا، مواقع الراث العامل���ي لليون�سكو، عائدات م���ن الزيارات وبيع 
ر فر�ش عمل للمجتمعات. متثل ال�سياحة الدولية  امل�سنوعات املحلية واملو�سيقا واملنتجات الثقافية التي توفِّ

.)UWR ما يقارب 10٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف الحتاد الأوروبي عام 2004 )2009 
�سبل �لعي�ش �لتقليدية: ت�ساعد ممار�سات ك�سب العي�ش ذات امل�سمون الثقايف على الحتفاظ باملعرفة 
املحلّي���ة وتولي���د فر����ش العمل ومتكني التنمي���ة القت�سادية املحلي���ة. قد تختلف هذه من ح���رف البناء اإىل 

الزراعة واإدارة املوارد الطبيعية.
فر�ش للنمو �لقت�سادي من خالل �مل�ساريع �ل�سغرية: غالبًا ما حتتاج ال�سلع واخلدمات الثقافية اإىل 
ا�ستثم���ارات راأ�سمالية منخف�سة بالعتماد على املواد واملهارات املتاح���ة يف املجتمع. كانت النجاحات التي 

حققتها موؤ�س�سات الئتمان بالغة ال�سغر التي تفيد املراأة ذات قيمة خا�سة.
�لبني���ة �لتحتي���ة و�ملوؤ�س�س���ات �لثقافي���ة: تع���ّد اجلامع���ات واملتاحف، واملراك���ز الثقافي���ة ودور ال�سينما 
ر اأن يدر  وامل�س���ارح واملراكز احلرفية وغريها من ه���ذه  املوؤ�س�سات م�سادر مهمة للعمالة والإي���رادات. ُيقدَّ

متحف مثل متحف )Tate Modern( اإيرادات تزيد على 100 مليون جنيه اإ�سرليني للندن كل عام.
الثقافة و�سيلة للتالحم واال�ستقرار االجتماعي

ز احلوار التفاهم املتبادل  يخلق التقدير املتبادل للتنوع بني الثقافات اإىل م�ساركة اإيجابية وبّناءة. ويعزِّ
واملعرفة وامل�ساحلة وال�سالم، هذه الأ�سياء ال�سرورّية لال�ستقرار الجتماعي.

ق���وة �إع���ادة �لبن���اء يف �لثقاف���ة: يجل���ب احل���وار بني الثقاف���ات ال�س���الم واإمكانّيات امل�ساحل���ة يف حالة 
النزاع���ات. يف اأعق���اب اأي كارثة، ت�ساع���د الثقافة باأ�سكالها جميعه���ا املجتمعات على اإع���ادة بناء حياتهم 

حة النف�سية. املعطلة وا�ستعادة ال�سّ
�لقوة �لرمزية للرت�ث �لثقايف: الثقافة معني لين�سب من الأمل، مينح �سعورًا عميقًا بالنتماء.

�لتما�س���ك �لجتماع���ي عب �ل�س���ياحة �لثقافي���ة: ل ُيولِّد الراث الثقايف دخ���اًل فح�سب، بل يقوي اأي�سًا 
التما�س���ك الجتماعي، وتعبئة املجتمعات املحلية نحو رعاية الراث الثق���ايف واإدارته. املهرجانات الثقافية 

تعّزز احلوار. 
متكني �لن�ساء: احلوار بني الثقافات بركيزه على احرام الختالف بدًل من توحيد املقايي�ش )املعايري( 
ميّكن الن�ساء من خالل العراف بدورهن اأنهن »ناقالت قيمة« وخالقات قيمة. تتحمل الن�ساء يف الثقافات 
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ن  املحلي���ة م�سوؤولية تف�سري الأ�سكال واملمار�سات الثقافي���ة ومعانيها ونقلها اإىل الأجيال اجلديدة اأي�سًا. مُتكَّ
الن�ساء اأي�سًا من خالل العراف بالختالف وتعزيز هويتهن.

ت�ساهم حماية الأ�سكال الثقافية املميزة وعمليات اإنتاجها يف تعزيز راأ�ش املال الجتماعي لدى اجلماعة 
املحلية، وتخلق اإح�سا�سًا بالإ�سراف والثقة باملوؤ�س�سات العامة.

خل���ق بيئ���ة مو�تية لتحقي���ق �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية: مبنع الن���زاع واإحالل ال�سالم وحماية حقوق 
الن�س���اء واملجموعات املهم�سة، ميكن للحوار بني الثقافات اأن ي�ساعد على تهيئة الظروف لتحقيق الأهداف 

الإمنائية لالألفية.
... »مب���ا �أن �حل���روب تب���د�أ يف �أذه���ان �لرجال، لذلك يجب بن���اء دفاعات �ل�س���الم يف �أذهانهم«. د�ستور 

اليون�سكو، 1945
الثقافة و�سيلة لتحقيق اال�ستدامة البيئية

ت�س���كل القيم واملعتقدات عالقة النا�ش ببيئتهم الطبيعية والطرق الت���ي يديرونها بها ويوؤّثرون فيها. ميكن 
للقيم الثقافية واملعرفة املحلّية واملمار�سات البيئية التقليدية اأن تكون موارد قيِّمة يف حتقيق ال�ستدامة البيئية.
�لتنوع �لثقايف و�لبيئي: يرتبط التنوع البيولوجي والثقايف ارتباطًا وثيقًا مبجموعة وا�سعة من التفاعالت 

ز بع�سها بع�سًا. بني الب�سر والطبيعة، والتي تعتمد على بع�سها بع�سًا ويعزِّ
�لنظ���م �لتقليدية لإد�رة �لبيئ���ة: اإن املعارف التقليدية املراكمة واملمار�سات املجتمعية لالإدارة البيئية 
اأ�سا�سي���ة لال�ستدام���ة وجوهرية لبق���اء املكان والنا����ش. غالًبا ما اأخفق���ت املناهج والربام���ج يف اإدراك اأن 

املجتمعات امل�سنفة باأنها »متخلفة« كانت يف الواقع تعي�ش على نحٍو م�ستدام لأجيال يف مناطق حمّددة.
�مل���دن �مل�س���اهد �لثقافي���ة: يف عامل اآخذ يف التح�سر، حتتاج اإدارة ال���راث الطبيعي واملعماري اإىل تبّني 

العالقات املتبادلة بينها من خالل اإ�سراك املجتمعات املحلية يف مبادرات احلماية. 
عة من التحديات البيئية احلالية مثل ن�سوب م�سادر املياه، وتقّل�ش  �لتحدي���ات �لبيئي���ة: جمموعة متنوِّ
الأغطي���ة احلراجية، واختفاء بع�ش الأنواع احلّية، املتج���ّذرة يف جتاهل للبيئة، ميكن اأن تعاَلج باملمار�سات 

ر التوازن بني العاملني الطبيعي والب�سري. الإيجابية املغرو�سة يف الثقافات املحلية التي تقدِّ
الثقافة و�سيلة للمجتمعات املرنة

�لبت���كار و�لإب���د�ع: تبني الثقاف���ة املرونة بتعزيز قدرات النا�ش على البت���كار والإبداع ل�سيما يف حمنة 
الكوارث والنزاعات.

م���و�د وتقني���ات �لبناء �ملحلي���ة: املدار�ش واملراكز ال�سحية وامل�ساكن املبني���ة باملواد واخلربة والتقنيات 
املحلي���ة فعال���ة مناخيًا، وذات تكلفة اأقل، وت�ستخ���دم العمالة من املجتمع املحلي. اإنه���ا ُتولِّد الهوية والقبول 

وامللكية بدًل من هياكل م�ستوردة من خارج املنطقة.
�لثقاف���ة و�لعومل���ة: املجتمعات التي جرى متكينه���ا لتعريف هوياتها وتاأكيد قيمه���ا املحلية قادرة ب�سكل 

اأف�سل على التعامل مع قوى العوملة »لتوطينها« وفقًا ل�سروطها وال�ستفادة منها.
ن النا�ش من اأن ي�سريوا �سّناع تنميتهم اخلا�سة. عو�مل �لتنمية: الوعي املتزايد بالقيم واملمتلكات، مُيكِّ
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هل عرفت م�ساهمات الثقافة االقت�سادية؟
ميث���ل قط���اع �لثقافة يف مايل 5.8٪ من العمالة يف عام 2004 و2.38٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف 

IBF للمفو�سية الأوروبية(. عام 2006. )2007 
يحقق �لإنتاج �حلريف يف كولومبيا دخاًل �سنويًا يبلغ 400 مليون دولر اأمريكي )مبا يف ذلك 40 مليون 
دولر اأمريك���ي م���ن ال�سادرات(. وه���ذا ي�ساعد على توفري دخل للعاملني يف ه���ذا القطاع يراوح من 140 

)UWR دولرًا اأمريكيًا اإىل 510 دولرات اأمريكية �سنويًا. )2009 
)UWR يف كولومبيا، جلب 650،000 �سائح عائدات قدرها 800 مليون دولر اأمريكي )2009 

ي�س���كل �لإنتاج �حلريف يف �ملغرب 19٪ من الناجت املحلي الإجمايل )مبا يف ذلك ال�سادرات تقدر بنحو 
)UWR 63 مليون دولر اأمريكي(. )2009 

)UWR يف �ملغرب، �ساهمت �سناعة ال�سياحة بن�سبة 6.5٪ من الناجت املحلي الإجمايل. )2009 
ر ع���دد �لعم���ال �حلرفي���ني يف تايالن���د بنح���و مليوين عامل ويعم���ل ن�سفهم تقريبًا ب���دوام كامل.  ُيق���َدّ

)UWR  2009(
�ساهم �لقطاع »�لإبد�عي« يف �لب�زيل بن�سبة 6.7٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 1998.

يف غو�تيم���ال، من���ت ال�سناعات الثقافية مبع���دل 7.3٪ �سنويًا من 2001 اإىل 2005. وكان هذا املعدل 
اأعل���ى م���ن ذلك يف معظم قطاع���ات القت�ساد الأخرى. كم���ا ا�ستخدمت ال�سناع���ات الثقافية 7.14٪ من 

القوى العاملة )2008، الأونكتاد، تقرير القت�ساد الإبداعي(
كم���ا �ساهمت ال�سناعات الثقافي���ة مبا يف ذلك ال�سلع واخلدمات والأن�سطة الثقافية وال�سياحة الثقافية 

واملتاحف ب�سكل كبري يف القت�سادات احلديثة واملتقدمة.
ت�س���اهم مناطق �لرت�ث �لعاملي �خلم�س���ة ع�س���ر يف �أ�س���رت�ليا يف الناجت املحلي الإجمايل باأكرث من 12 

مليار دولر اأ�سرايل، واأكرث من 40 األف وظيفة. )2008 ديوا(
يدي���ن �لن���اجت �ملحلي �لإجمايل للمملكة �ملتحدة باأكرث من 20 مليار جنيه اإ�سرليني لل�سياحة الراثية 

)MLA و5 مليارات جنيه اإ�سرليني �سنوًيا للمو�سيقا. )2010 
�أ�ساف �لتلفزيون و�ل�سينما و�ملو�سيقا وفنون �لأد�ء و�لرتفيه يف �لحتاد �لأوروبي 654 مليار يورو اأو 
)EC 2.6٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2003 ووظف 5.8 مليون �سخ�ش يف عام 2004 )2006 

تنمية تراعي الثقافة
تتبّن���ى التنمية الب�سرية بدًل من النمو القت�سادي وحده: روؤية للتنمية تتبّنى الثقافة كجزء اأ�سا�سيٍّ من 

تو�سيع الختيار، وتوّفر كرامة الإن�سان ورفاهيته، وتعّزز حريته.
تع���ّزز �مل�س���ار�ت �لتعددي���ة للتنمية: اإن تعزيز التنمية املنا�سبة ل�سعب وم���كان وثقافته ميّكنه من ت�سكيل 
م�ستقبل���ه وو�سائ���ل حتقيقه���ا. امل�ساريع التنموية الت���ي تفر�ش روؤى م���ن اخلارج ت�سعف ق���درة النا�ش على 

امل�ساهمة يف رفاهية جمتمعاتهم املحلية.
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�إعطاء �لأولوية للنا�ش يف عمليات �لتنمية ونتائجها: التنمية بو�سفها منوًا اقت�ساديًا خطّيًا ل تتوافق 
مع الأبعاد الجتماعية وال�سيا�سية املعقدة، التي تلحق ال�سرر باأ�س�ش الهويات والقيم الثقافية.

»يخل���ق التن���وع الثقايف عاملًا ثري���ًا ومتنوعًا، يزيد نطاق اخلي���ارات ويغّذي القدرات والقي���م الإن�سانية، 
وبالتايل هو نبع للتنمية امل�ستدامة للجماعات وال�سعوب والأمم.« 

اتفاقية اليون�سكو حلماية وتعزيز تنوع اأ�سكال التعبري الثقايف 2005.
�لقي���م و�ملحافظ���ة على �ل���رت�ث �لثقايف: الراث، امللمو�ش وغري امللمو����ش على حد �سواء، اإرث وخمزن 
للمعرفة وهوية مكان و�سعب. يجب اأن يجري حتديد الهوية واحلماية جنبًا اإىل جنب مع التنمية القت�سادية 
ر اأو ي�سيع من غري ق�سد يف الندفاع اإىل التحديث. لأن الراث، امللمو�ش وغري امللمو�ش، ه�ّش، وغالبًا ما ُيدمَّ
تبح���ث ع���ن حل���ول حملي���ة لالأجن���د�ت �لعاملي���ة: ت�ساعد املقارب���ات الثقافية على جع���ل ا�سراتيجيات 
ن املجتمعات من النخراط  التنمي���ة ذات �سلة بامل�ستوى املحلي. التنمية التي ت�ستجيب للمكان والثقافة متكِّ

يف العوملة ب�سروطها اخلا�سة هي.
ز �لعد�لة �لجتماعية و�لإن�ساف: يف اإطار الأخالق العاملية ويف الوقت نف�سه تعزيز احلقوق  تعرتف وتعزرِّ
ن املجتمعات املحلية م���ن ممار�سة تاأثريه���ا يف نتائج التنمية.  والهوي���ات الثقافي���ة. اإن متكني الدمقرط���ة ميكِّ
ومتكني الن�ساء واجلماعات الأ�سلية واملهم�سة لتويل دورها ال�سحيح يف املجتمع وال�ستفادة من برامج التنمية.
تغ���ذي �ل���روة �لروحي���ة و�لفكري���ة من �أجل �لق�س���اء على �لفق���ر: الفقر لي�ش فق���ط نق�سًا يف املوارد 
القت�سادية بل نق�سًا يف احلقوق والتاأثري واملكانة والكرامة اأي�سًا. اإن تغيري ت�سورات انعدام الأمن والو�سع 

ميّكن الفقراء من اخلروج من الفقر كما يفعل العراف بالبتكار والإبداع.
تاريخ موجز للثقافة والتنمية

�لثمانينيات و�أو�ئل �لت�سعينيات: اأدركت اجلهود الدولية يف التحديث والتنمية احلاجة اإىل و�سع النا�ش 
يف قلب عمليات التنمية ومعها اأهمية الثقافة.

1982: �سّكل املوؤمتر العاملي لل�سيا�سات الثقافية يف املك�سيك عالمة بارزة لالعراف بعدم جتزئة الثقافة والتنمية.
1998-1988: اأطلق���ت اليون�سك���و العق���د العامل���ي للثقاف���ة والتنمية للدع���وة اإىل م�ساهم���ة الثقافة يف 
�سيا�س���ات التنمي���ة الوطنية والدولّية. وهذا يوؤدي اإىل اإن�ساء و�سائ���ل واأدوات عر�ش ذات معايري دولّية، مثل 
الإح�س���اءات الثقافية، وقوائم اجلرد، ور�سم خرائط للموارد الثقافي���ة، بالإ�سافة اإىل زيادة الركيز على 

ال�سناعات الثقافية.
1990: اأ�س���در برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائ���ي تقرير الّتنمي���ة الب�سرّية الذي يوؤّكد فك���رة اأن الّتنمية 

تو�سيع للخيارات.
1996-1992: اأعدت اللجنة العاملية للثقافة والتنمية التابعة لالأمم املتحدة تقريرًا يتبنى نظرة مو�سعة 

للتنوع الثقايف للتعرف على جميع اأ�سكال الختالف التي ا�ستثنت النا�ش من عمليات التنمية ونتائجها.
1998: اأق���ّر املوؤمت���ر احلكومي ال���دويل لل�سيا�سات الثقافية م���ن اأجل الّتنمية يف �ستوكه���ومل باأن التنوع 

الثقايف �سروري للّتنمية مع التاأكيد على قيمة التعددية الثقافية والتنّوع الإبداعي.
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1999: اأق���ر املوؤمت���ر احلكومي الدويل لليون�سك���و والبنك الدويل، الذي عق���د يف فلورن�سا حتت عنوان: 
»الثقافة مهمة: متويل املوارد واقت�ساديات الثقافة يف الّتنمية امل�ستدامة« اأن راأ�ش املال الثقايف حا�سم لدفع 

الّتنمية امل�ستدامة والنمو القت�سادي.
2001: اأق���ر اإع���الن اليون�سكو العاملي ب�ساأن التنّوع الثقايف اأن الثقاف���ة والتنّوع الثقايف �سرورة اأخالقية 

وحيوية لتحقيق الّتنمية القت�سادية والجتماعية.
2005: اعرف���ت اتفاقية اليون�سكو ب�ساأن حماية تن���وع اأ�سكال التعبري الثقايف وحمايتها باإ�سهام الثقافة 

يف التنمية امل�ستدامة وو�سعت الثقافة والتنمية معًا يف مركز اهتمامها.
التفوي�ض الثقايف لليون�سكو

و�سع���ت اليون�سكو، وه���ي الوكال���ة الوحيدة التابعة ل���الأمم املتح���دة ذات التفوي�ش الثق���ايف، �سيا�سات 
واإجراءات ُتظهر م�ساهمة الثقافة الفريدة يف تطوير واإن�ساء اإطار مفاهيمي قوي لها.

االأدوات املعيارية
ط���ورت اليون�سكو جمموعة متنوعة من املعايري والأدوات املعيارية مبا فيها �سبع اتفاقيات تدعم �سياغة 

ال�سيا�سات الثقافية الوطنية، وت�سمل: 
 • حماية وتعزيز تنّوع اأ�سكال التعبري الثقايف )2005(. 

 • حماية الراث الثقايف غري املادي )2003(. 
 • حماية الراث الثقايف املغمور باملياه )2001(.

 • حماية الراث الثقايف والطبيعي العاملي )1972(.
 • حظر ومنع ا�سترياد وت�سدير ونقل امللكية الثقافية بطرق غري م�سروعة )1970(.

 • حماية املمتلكات الثقافية يف اأثناء النزاع امل�سلح )1954(.
.)1971  • التفاقية العاملية حلقوق الن�سر )1952، 

التوجيهات وال�سيا�سات الت�سغيلية
ت�ساع���د وثائق ال�سيا�سة والتوجيهات على جعل الأدوات املعيارية تعمل على اأر�ش الواقع. وهي معًا تبلور 

روؤية اليون�سكو لنموذج تنمية يراعي الثقافة وم�ساعدة الدول الأع�ساء على تنفيذها.
ال�سناديق الدولية لدعم االتفاقيات

اأن�س���اأت التفاقي���ات ال�سناديق الدولّية يف البلدان الأق���ل منوًا والّنامية لدعم الربام���ج املتعلقة ببع�ش 
اتفاقيات اليون�سكو على امل�ستويات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، مثل ال�سندوق الدويل للتنّوع الثقايف، 

و�سندوق الراث العاملي، وال�سندوق الدويل للراث غري املادي.
م�ساريع وبرامج اليون�سكو الثقافية من اأجل الّتنمية

�ساركت اليون�سكو يف م�ساريع وبرامج تنموية كثرية من ال�سناعات الثقافية اإىل التقارب من اأجل تعزيز 
الّتنمية الجتماعية والقت�سادية. 
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وت�ساع���د امل�ساريع عل���ى خلق فر�ش عمل واإيرادات، وتقوية �سبل العي����ش التقليدية، وتعزيز ظهور قطاع 
ثقايف دينامي وتعزيز املجالت املوجودة. 

تتن���وع م�ساهم���ات اليون�سكو يف جمي���ع مناطق العامل على نط���اق وا�سع من دعم احلف���اظ على العمارة 
الأر�سي���ة م���ع الن�س���اء يف اأفريقيا، اإىل العالج م���ن خالل التعليم الفن���ي لالأطفال بعد كارث���ة ت�سونامي يف 
اإندوني�سيا، ومن تعزيز القت�سادات الإبداعية يف املدن يف جميع اأنحاء العامل اإىل الرويج للمتاحف البيئية 
يف املناط���ق الريفية. تاأتي الأموال املخ�س�سة لهذه امل�ساري���ع ب�سكل اأ�سا�سي من م�ساهمات الدول الأع�ساء 

يف اليون�سكو. كما ا�ستفاد بع�سها من التربعات اخلا�سة.
التحالف العاملي للتنّوع الثقايف

ي�سته���دف خلق �سراكات ب���ني القطاعني العام واخلا����ش واملجتمع املدين لتعزي���ز ال�سناعات الثقافية 
املحلية من اأجل التنمية. بني عامي 2002 و2009، جرى تنفيذ 50 م�سروع �سراكة. تراوحت امل�ساريع من 
تو�سي���ع نطاق و�س���ول املو�سيقا الأفريقية اإىل الأ�سواق الإقليمية والدولي���ة اإىل برنامج يف �ساحل العاج لبناء 

جممع ثقايف لالأن�سطة الإقليمية والقت�سادية.
الرتاث العاملي

ذ اليون�سكو جمموعة كبرية من الربامج وامل�ساريع التي تعزز التنمية  يف اإطار اتفاقية الراث العاملي، تنفِّ
املحلّي���ة يف اأنحاء العامل جميعها؛ ت���راوح من حماية البيئة )حفظ التن���وع البيولوجي، والغابات، واملناطق 
البحري���ة، واجلزر ال�سغرية(، اإىل املناظر الطبيعية احل�سرية التاريخي���ة، وال�سياحة الثقافية، وال�سياحة 
البيئي���ة، واحلفاظ على الراث الثقايف. ت�ساعد اليون�سكو، بهذه امل�ساريع، البلدان يف حماية تراثها الثقايف 
والطبيع���ي، حت�س���ني �سيا�ساتها الوطني���ة وممار�ساتها الإدارية، وبن���اء القدرات، والتدري���ب، ورفع م�ستوى 

الوعي بني املجتمعات املحلية، وبالتايل امل�ساهمة يف خلق فر�ش العمل وتوليد الإيرادات القت�سادية.
�لرت�ث غري �ملادي

ذ اليون�سكو م�ساريع مثل اإحياء العرو�ش التقليدية  يف اإطار اتفاقية حماية الراث الثقايف غري املادي، تنفِّ
يف �ساح���ة جامع الفن���ا يف مراك�ش، و�سناعة املالب����ش التقليدية يف اأوغندا، واحلف���اظ على ترانيم فالحي 
اإيفواغ���او يف م�ساط���ب الأرز يف الفيليب���ني؛ تلعب هذه امل�ساري���ع دورًا حا�سمًا يف تزوي���د املجتمعات املحلية 

بو�سائل اقت�سادية ومعي�سة م�ستدامة ويف الوقت نف�سه تر�سخ هوياتها الثقافية.
�لرت�ث �لثقايف لإعادة �لإعمار و�مل�ساحلة 

يق���دم ال���راث الثقايف للنا����ش الذين ت�س���رروا ب�سبب ال�س���راع اأو الك���وارث الطبيعية �سع���ورًا بالهوية 
والنتم���اء ال���ذي يعطي معنى للجه���ود املبذولة لإع���ادة بناء دولتهم والع���ودة اإىل احلي���اة الطبيعية. ُتظهر 
م�ساريع اليون�سكو التي جرى تطويرها يف اإثيوبيا )م�سلة اأك�سوم(، ويف البو�سنة والهر�سك )ج�سر مو�ستار(، 
ويف كمبوديا )اأنغكور(، ويف اأفغان�ستان )وادي باميان( ويف العراق )جمموعة متاحف( كيف ميكن للراث 
الثق���ايف اأن ي�ساع���د النا�ش بعد ال�سراع على اإيج���اد اأر�سية م�سركة وهدفًا م�س���ركًا. يف مثال اآخر، يعّزز 
ال���راث الثقايف غري املادي امل�سرك بني الدول، مثل احتفال ن���وروز، الذي يغطي م�ساحة جغرافية �سا�سعة 
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م���ن اأذربيج���ان اإىل الهن���د واإيران،  قيم ال�س���الم والت�سامن وي�ساهم يف ال�سداقة ب���ني �سعوب وجمتمعات 
حملي���ة. تعمل اليون�سكو اأي�سًا على تعزيز تعليم التن���وع اللغوي لتعزيز احلوار بني الثقافات وتو�سيع الفر�ش 

يف عامل غلب عليه طابع العوملة.
�س���ندوق حتقي���ق �لأه���د�ف �لإمنائية لالألفي���ة (MDGF) - �لنافذة �ملو��س���يعية �ملت�س���لة بالثقافة 
و�لتنمي���ة: �سمن �سندوق الأهداف الإمنائي���ة لالألفية والنافذة املوا�سيعية بالثقافة والتنمية، الذي اأدارته 
اليون�سك���و، يظهر 18 برناجمًا م�سركًا بني وكالت الأمم املتحدة م�ساهمة الثقافة يف الّتنمية على امل�ستوى 
الوطن���ي به���دف ت�سريع التقدم نحو حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية. بتمويل من اإ�سبانيا مببلغ 95 مليون 
دولر اأمريكي، ُتعّزز هذه الربامج الندماج الجتماعي واحلد من الفقر عرب زيادة وتعزيز املوارد الثقافية. 
ويتحق���ق ذلك بت�سجي���ع اإدماج الأقلي���ات والفئات املحرومة يف احلي���اة الجتماعية وال�سيا�سي���ة والثقافية، 
وت�سخري الإمكانات الهائلة يف القطاعات الثقافية خللق فر�ش العمل والنمو القت�سادي واحلد من الفقر.

و�سع �لثقافة قيد �لعمل من �أجل �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية م�ساهمة �ليون�سكو
ميك���ن للثقاف���ة �أن ت�س���اهم يف حتقي���ق �لأه���د�ف �لإمنائي���ة لالألفي���ة م���ن خالل �مل�س���اعدة عل���ى بناء 
جمتمع���ات حملي���ة قوي���ة تعتمد على ذ�تها. تدمج م�س���اريع �ليون�س���كو مناهج ثقافية ت�س���اعد على جعل 
��سرت�تيجيات �لتخفيف من حدة �لفقر وثيقة �ل�سلة باملو�سوع و�أكر فاعلية على �مل�ستوى �ملحلي لأنها 

تلبي �خل�سو�سيات �ملحلية.
�لفق���ر و�جلوع: م�سروع لتعزي���ز الراث احلي غري املادي يف املغرب ي�سمل املو�سيقا التقليدية والرق�ش 
نهم ذلك من  والحتف���الت يوف���ر فر�ش عمل بديل���ة للعمال الزراعيني املو�سمي���ني يف وادي درعة. وق���د مكَّ

اإطعام عائالتهم خالل فرات القحط.
تقوي���ة �لنظ���م �ملحلي���ة لإنت���اج �لغذ�ء: ُتع���دُّ احلدائق املنزلي���ة غري الر�سمية يف املناط���ق احل�سرية يف 
منطق���ة الأم���ازون، التي تع���ادل م�ساحتها م�ساح���ة م�ساطب حق���ول الأرز يف الفلب���ني واإندوني�سيا، مناطق 
طبيعي���ة ثقافية متثل النظم املحلية لالإدارة البيئية والجتماعي���ة والقت�سادية. عندما يجري حت�سني هذه 
املناظ���ر الطبيعي���ة الثقافية، فاإنها تتيح جمموعة متنوع���ة من اأنظمة اإنتاج الغ���ذاء وخا�سة تلك التي تفيد 

الن�ساء والأطفال ب�سكل مبا�سر.
�لتعليم �لبتد�ئي �ل�س���امل: اأظه���ر اأحد م�سروعات التعليم البتدائي التي ت�ستهدف جمتمعات ال�سكان 
الأ�سلي���ني يف جب���ال الأنديز يف بريو، اأن اإدخ���ال املعرفة املحلية يف املناهج الدرا�سي���ة ي�ساعد ال�سباب على 

العتزاز بقيم جمتمعاتهم وبناء ثقتهم يف املوؤ�س�سات احلكومية. 
�مل�س���او�ة ب���ني �جلن�س���ني ومتكني �ملر�أة: اأقيم���ت �سل�سلة ور�ش عمل اإبداعية �سب���ه اإقليمية يف الكامريون 
ومدغ�سقر ومايل لت�سجيع مديرات الأعمال على لعب دور فعال يف تطوير ال�سناعات الثقافية. قدمت ور�ش 

العمل اأي�سًا التدريب للعامالت احلرفيات على البتكار وجودة املنتجات والت�سويق.
حت�س����ني �س����حة �لأم ومكافحة فريو�ش نق�ش �ملناعة �لب�س����رية (�لإيدز) و�لأمر��ش �لأخرى: ت�سجع 
الربام���ج امل�سرك���ة لليون�سكو م���ع منظمة ال�سحة العاملي���ة واليوني�سي���ف واآخرين ال�ستجاب���ة للمعتقدات 
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���ن فعاليتها، عل���ى �سبيل املثال،  واملمار�س���ات الثقافي���ة يف م�ساري���ع الرعاي���ة ال�سحية العام���ة. هذا ُيح�سِّ
ا�سته���دف اأحده���ا يف تنزانيا احلدَّ من وفي���ات الأمهات والأطفال حديثي ال���ولدة. وكان للفنون التقليدية 
ومتاح���ف املجتمع املحلي فاعلية يف رفع م�ست���وى الوعي حول فريو�ش نق�ش املناعة الب�سرية/ الإيدز. ومن 
الأمثل���ة على ذلك معر�ش للر�سومات يف متح���ف فومبان املحلي يف غرب الكامريون وامل�سل�سالت الإذاعية 

يف جنوب �سرق اآ�سيا.
�ل�س���تد�مة �لبيئي���ة: اإن التعام���ل مع الفق���راء وال�سعفاء، مث���ل املجتمعات ال�ساحلي���ة املعّر�سة خلطر 
الفي�سانات والأعا�سري وارتفاع م�ستوى �سطح البحر، ميّكنهم من تعزيز حمايتهم من خماطر تغرّي املناخ. 
اأ�س���رك اأح���د م�سروعات دمج احلفاظ على البيئة والتنوع البيولوج���ي يف منتزه ميدوجني بيفوتاكا الوطني 
يف مدغ�سق���ر املجتمعات املحلي���ة يف موازنة توافر مياه ال�سرب مع �سرورة احلف���اظ على املوارد الطبيعية. 
يت�سمن امل�سروع نظام مراقبة من اأجل التقييم املنتظم لتطور املوؤ�سرات الجتماعية والقت�سادية والبيئية 

املرتبطة بالأهداف الإمنائية لالألفية.
�ل�س���ر�كة �لعاملي���ة: يوف���ر برنامج م�سرك بني اليون�سك���و والحتاد الأوروبي م�ساع���دة مدفوعة بالطلب 

تركز على بناء بيئة تنظيمية متكينية لإن�ساء واإنتاج وتوزيع ال�سناعات الثقافية يف 63 دولة نامية.
عل���ى نطاق اأو�سع، تقوم اليون�سكو ببناء �سراكات مع موؤ�س�سات التنمية الدولية مثل البنك الدويل وبنك 
ال�ستثمار الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي لت�سجيع دمج الثقافة يف اأجندة التنمية 

العاملية على امل�ستويني ال�سيا�سي والت�سغيلي.
الثقافة اأواًل: االجتاهات امل�ستقبلية وااللتزامات الدولية

�سع �لثقافة يف قلب �لتنمية: الثقافة ا�ستثمار اأ�سا�سي لل�سالم وال�ستقرار، وهي �سرط اأ�سا�سي لنجاح 
التنمي���ة الب�سري���ة. اإن اإدراج الثقافة ب�س���كل اأكرث و�سوحًا وفعالية يف برامج التنمي���ة على امل�ستويات املحلّية 

والوطنّية والدولّية اأمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
تقّبل �لتنّوع يف املناهج ومناذج التنمية بالإ�سافة اإىل الأ�سكال واملمار�سات الثقافية.

�لتكي���ف مع بيئات �ل�س���وق: يتطلب تكييف ال�سلع الثقافية التقليدي���ة مع الأ�سواق احلديثة الدعم الفني 
والت�سمي���م، ف�ساًل عن اخلربة القانونية واملالية. ال�سيا�س���ات والتدابري �سرورية لتهيئة بيئة �سوق متكينية 

اأ�سا�سية لنجاح امل�ساريع ال�سغرية واملنتجني املبدعني.
دمج �لثقافة يف �ل�سيا�سات على �مل�ستوى �لقطري: العراف الكامل بامل�ساركة الوطنية ودون الوطنية 
اأمر بالغ الأهمية لتعزيز ال�سيا�سات وال�سراتيجيات الفّعالة املراعية للثقافة من اأجل التنمية مع التفاقيات 
الدولي���ة لليون�سك���و الت���ي تعمل كدليل. ميك���ن لفرق الأمم املتح���دة الُقطرية دمج الثقاف���ة ب�سكل �سريح يف 

متارين الربجمة امل�سركة �سعيًا وراء اأولويات التنمية يف البلدان.
�ل�س���تثمار يف بن���اء �لق���در�ت: بناء قدرات املجتمعات املحلية والبريوقراطي���ات الداعمة �سرط اأ�سا�سي 

للمجتمعات امل�ستدامة.
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�ل�س���تثمار يف �لثقاف���ة: تتطل���ب الثقاف���ة ا�ستثمارات طويلة الأج���ل يف البنية التحتي���ة املادية والتقنية، 
والتدريب، وبناء القدرات من اأجل حتقيق الإمكانات القت�سادية والجتماعية.

ت�س���جيع �مل�س���اريع �لقائمة على �لثقافة: م�ساريع خللق وتقوية الثقافة وال�سناعات الثقافية وال�سياحة 
���ن يف اجلهود الثنائية واملتعددة الأطراف التي ت�ساع���د البلدان يف حتقيق اأهدافها  الثقافي���ة يجب اأن ُت�سمَّ

التنموية.
ت�س���هيل �حل�س���ول على �لتمويل: التمويل املبتكر وال�سراكات ب���ني القطاعني العام واخلا�ش �سروريان 
لتح�سني و�سول رواد الأعمال الثقافية اإىل راأ�ش املال. الأ�سكال التقليدية لال�ستثمار يف الثقافة مثل الإعانات 
غري كافية. تتلقى الثقافة 1.7٪ فقط من امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية، على الرغم من اأنها متثل 6-2٪ من 

الناجت القومي الإجمايل يف بلدان كثرية.
تطوي���ر �لأدل���ة و�لأدو�ت: تعد عد�س���ة برجمة التنوع الثقايف لليون�سك���و اأداة مهمة للم�ساعدة يف تطوير 
ر دليل �سيا�سة اليون�سكو للثقاف���ة وال�سناعات الإبداعّية ل�سانعي ال�سيا�سات  ال�سراتيجي���ات الوطنية. يوفِّ
نهج���ًا عملي���ًا لتعزيز القت�س���اد الإبداعي. جمموعة موؤ�س���رات الثقافة والتنمية لليون�سكو ه���ي اأداة لتقييم 

وو�سف م�ساهمة الثقافة يف عمليات التنمية.
ُتعدُّ قيادة �ليون�سكو �أمر�ً بالغ �لأهمية لتمكني م�سار�ت دمج �لثقافة يف جهود �لتنمية.
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اأبناء الكورونا

تاأليف: �ستيفاين اأتني
ترجمة: اآالء اأبو زرار •

�ستيفاين اأتني : كاتبة و روائية و�سحفية فرن�سية من مواليد 8/اآذار 1975
من اأهم اأعمالها : احلرب الثالثة - اأ�سوار.

نحن الآن يف العام 2023، وقدهزمنا يف العام املن�صرم فريو�س كورونا هزمية فادحة، وانت�صرنا عليه 
ب���اأن اأر�صلناه ليقبع يف املخت���ر بعد عامني من ال�صراع امل�صتميت بغية انتزاعه من اأج�صادنا ومن جمتمعنا. 
اأ�صدقك���م الق���ول اإنه كان م�صّممًا على الق�صاء علينا. كما لو اأنه �صعر باقرتاب نهايته، ا�صتطاع قبل اإطالق 
اللق���اح الأول اأن يج���د اأج�صامًا جديدة ت�صت�صيفه ليطور ن�صخة منه، وهي ن�صخ���ة اأكرث تطورًا وخبثًا واأف�صل 
ت�صلحًا، وبداأ يت�صلل بيننا من جديد بينما كنا نظّن اأننا انت�صرنا عليه. فتوجب على الباحثني من كل الأمم 
اأن ينقلب���وا اإىل ق���ادة حرب واأن يت�صّلم���وا قيادة العمليات كي نبلغ اأخريًا نهاية ه���ذه اجلائحة املجهرية بعد 
اأن كّن���ا قاب قو�صني اأو اأدنى م���ن الت�صكيك يف �صيطرتنا عليها. كان ال�صراع قا�صيًا ومرهقًا اإىل حّد اأن بات 
النت�ص���ار عل���ى الفريو�س مبنزلة عيد دويل. حتى اإن معظم الدول قررت يف اتفاق م�صرتك بينها اأن متنحه 
يوم���ًا عامليًا بعنوان: «اإيق���اف كوفيد ». للمرة الأوىل يف التاريخ اأُن�صئ احتاد عل���ى م�صتوى الكوكب للت�صّدي 
لتهدي���د ل مرئ���ي و�صمويل. جتّندت الب�صرية للّت���و يف حربها العاملية الثالثة التي مت التنب���وؤ به�����ا ملرات عدة 
ولك���ن ب�صورة غري متوقع���ة البّتة. بعد هذا الن�صر كنا على قناعة باأن كل �صيء �صيتغري. واأنه �صتكون هناك 

ــة
افـ

ثق
ر ال

ــو
ج�س
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مرحل���ة ما قبل كورون���ا وما بعدها. ولكنكم تعرف���ون احلكمة التي تقول: «الطبع غل���ب التطّبع»، اإنها مقولة 
�صحيحة وميكن تطبيقها على الب�صر والفريو�صات على حّد �صواء...

نح����ن يف ع����ام 2023 وقد ا�صتعادت طبيعتنا حقوقها. وعلى اعتبارنا من الثدييات الوفية فقد اأخذنا 
نق����ع من جدي����د يف �صّر اأعمالنا متعّجلني يف مالحق����ة التطور الأبدي الذي يوؤكد عل����ى اأننا نتمتع ب�صحة 
جي����دة. فت����م اتخاذ بع�س القرارات اأو املبادرات هنا وهناك للح����ّث على التغيري ولكن ما من �صيء يثبت 
حقًا اأننا فهمنا الدر�س. ففريو�س كورونا لن يرتك يف النهاية �صوى ب�صمٍة ي�صعب حموها، ويوؤ�صفني اأن 
اأعل����ن لك����م اإننا �صندفع الثمن. اأنا والآخ����رون نعلم باأننا �صوف ندفع الثمن حت����ى واإن كّنا ما نزال جنهل 

كيف �صنفعل ذلك...
ينبغي يل اليوم الذهاب اإىل املدر�صة. توّجب علّي اأن اأ�صلك الطريق وا�صعًة �صّماعَتي يف اأذيّن كي اأهرب من 
الواق���ع واأغ���رق يف اأفكاري املريحة اأكرث من العامل الذي ُخلقت فيه. كان عل���ّي اأن اأقلق بخ�صو�س اإجادتي للغة 
الأ�صباني���ة وبخ�صو�س عبارات اللوم التي تراكمت يف بطاقة مرا�صالتي، وبخ�صو�س حتذير اأهلي: «زّلة واحدة 
اأخرى و�صوف حُتجرين»، وهو العقاب الرائج حاليًا، اإل اأين ل اأبايل. اأنا ل اأبايل لأن لدي ما هو اأهم لأفكر فيه. 
اأت���ت ع�صافري لتحطَّ اأمامي على حافة ناف���ذة ال�صالة، عرفت منها ع�صرًا، ولكن ثمة ع�صافري جديدة 
�صغ���رية. مل ت���اأت لت�صحذ الطعام فاأنا مل اأقدم لها �صيئ���ًا يومًا. اإنها هنا كي تتقافز معلنة عن اأمر جلل. اأتت 
لإخطاري ب�صخب باأن ال�صتحقاق قد اقرتب واأنه ينبغي لنا اأن نتهياأ. م�صت اأيام على هذه احلال، ومل اأفهم 

كل �صيء بالتف�صيل ولكني اأدركت املعنى العام. 
كذب���ت عليكم عندما اأخرتكم ب���اأن ل �صيء قد تغرّي فهذا لي�س �صحيحًا كلي���ًا. مت الق�صاء على فريو�س 
كورون���ا ولكنه خّلف �صيئًا ما، �صيئًا ي�صبه تيارًا هوائيًا، هو انطباع باأن الباب بقي مواربًا لياأتينا بنتائج در�س 

من الذل كنا قد رف�صنا تلقيه. 
  ارتدي���ت حقيب���ة ظهري وخرجت من املنزل. ما اإن وطاأت قدمي الدرج حتى بداأت قطط احلي تتدفق. 
اأخذت متوء رافعة اأذيالها عموديًا كما لواأنها حتاول التقاط موجة املذياع وهي تتبعني. كانت القطط تقفز 
وترك����س من �ص���اّلت القمامة اإىل ال�صيارات ومن الأر�صفة اإىل احلواجز. كانت ت�صّكل موكبًا يزداد كرًا كل 
ي���وم. مل تك���ن القطط تقرتب مني مطلقًا، بل كانت حتافظ على م�صافاتها، واإن اأنا توقفت يف �صريي، كانت 
تتجم���د مكانه���ا وتتاأملني باأعينه���ا الكبرية اللماعة كاملا�س منتظ���رة اأن اأعاود امل�ص���ري. واإن اجتهت نحوها 
تخلي الطريق. ينتابني انطباع ف�صويل باأين اأجذبها بقدر ما اأفزعها. ل اأعرف ماذا تريد مني، ويف املقابل 
الأكي���د ه���و اأنها حتر�س عل���ى مرافقتي حتى اأط���راف الغابة التي حت���ّد منطقة �صكني، وم���ا اإن اأ�صل حتى 
تتب���ّدد كال�ص���راب منهيًة مهمته���ا يف حرا�صتي. تهرب راك�صة بع���د اأن تخف�س ذيولها وتطل���ق مواًء حادًا... 
و�صب���ه خائب. هذه هي حايل وحال الآخرين اأي�صًا. فنحن جميعنا نتعر�س لهذه الظواهر الغريبة منذ عدة 
اأ�صابي���ع. فاحليوانات حتي���ط بنا بقدر خوفها منا، تدعمنا بقدر ما حتذرن���ا. حتى كلبي قد تغريت طباعه. 
فه���و يئّن يف ح�ص���وري طوال الوقت ويتنحى جانبًا وهو ي�صرب الأر�س بقدميه رغبة منه يف املجيء لروؤيتي. 

واإن بادرت اأنا بالقرتاب منه اأ�صرع ليختبئ يف �صّلته.
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اأعلم فيما تفكرون: «هل اأخرمت اأهاليكم بذلك لأن الأمر غريب باأيِّ حال األي�س كذلك؟ » كيف اأقول هذا؟.. 
اأن���ا والآخ���رون نعل���م يف اأعماقنا اأن اللحظة مل حتن بعد. لدينا ما نفعله قبل، �ص���يء يجرين على اأن اأ�صف لكم 

ما جرى، اأعلم فقط اأن هذا ما يجب القيام به وذلك بعد اأن نتمكن من ال�صماح لأنف�صنا باحلديث عن الأمر. 
التف���ّت نحو الغابة. كانت مظلم���ة يف هذا النهار ال�صتوي البارد. اأ�صمع �ص���وت تك�صر الأغ�صان وحفيف 
اأوراق ال�صج���ر الت���ي تهتز بفعل الري���اح التي اأتت لتع�صف بامل���كان. هذه الرياح التي مل اأع���د اأتلقاها كتيار 
هوائ���ي ب�صي���ط، بل كنذير وتدفق وق���وة حية تتمتع بلغته���ا اخلا�صة بها. وهي لغة اأ�صبح���ُت على مقربة من 
فهمه���ا.. الأم���ر نف�ص���ه يف كّل م���رة. طامل���ا اأين مل اأجتز حاج���ز الغابة، تقلقن���ي النباتات وتب���دو يل مريبة 
اأو غا�صب���ة فتعطين���ي انطباع���ًا باأنها تتناق����س حول احلكم الأخري. ولك���ن ما اإن اأ�صع قدم���ي على الطرف 
الآخ���ر حتى ينقل���ب العامل ويجعلني اأنزل���ق يف بعٍد جديد، فاأ�صب���ح عندها جزءًا ل يتجزاأ م���ن الغابة ومن 
اأح���د مكوناتها، اأمتزج بها وتتاأ�صل بي. عندها تك���ف الأ�صجار عن اإثارة قلقي وت�صبح لطيفة، ترمقني بكل 
عظمته���ا وتبدو وكاأنها تدلني عل���ى الطريق كي اأ�صلكها. ت�صبه اأغ�صانها اأذرعًا طويلة ُتفتح اأمامي وتدعوين 

للدخول وملالقاتها ولولوج عائلة الكلوروفيل الوا�صعة.
ن���وّد اأنا والآخرون لو نك���ون اأ�صجارًا اأو باأيِّ حال اأن نعمل مثلها، فهي اجتازت تاريخ الأر�س و�صاهمت يف 
بن���اء التوازن الهائ���ل يف نظامها البيئي الذي حتافظ عليه اليوم يف اأع���ايل القمم. فاملطر ينهمر من تبّخر 
اأوراقه���ا، والأوك�صجني ينبعث م���ن امت�صا�صها غاز ثاين اأوك�صيد الكربون. تفعل كل ه���ذا دون اأن توؤذي اأيًا 
كان اأو ت�صب���ب ال�ص���رر لأيٍّ كان. هي ل ت�صتويل عل���ى �صيء بل تتعاون، ول تدّمر �صيئًا بل حت�ّصن. اأجل نود اأنا 

والآخرون لو ن�صبح اأ�صجارًا لأننا نعتقد باأن احل�صارة يجب اأن ت�صتلهم نه�صتها من الأ�صجار.
توغل���ت اأكرث وبداأ الفيء يغلفني واأ�صبح���ت النباتات كثيفة اإىل حّد اأين مل اأعد اأميز ال�صماء فوق حاجز 
الأوراق. يف الع���ادة اأخ�ص���ى العتمة ول اأحب الظالم، اأكره األ اأرى ما حويل، اإذ اأين اأ�صعر باأين فقدت اإحدى 
حوا�ّصي واأخاف من عدم مقدرتي على ا�صتعادتها. ولكن الأمر هنا خمتلف، فالظل ي�صّكل نوعًا من احلماية، 
مث���ل غط���اء يحميني من العامل، مث���ل فقاعة اأ�صمح لنف�صي فيها باأن اأكون عل���ى �صجيتي، وهذا مبثابة عزاء 
كب���ري يل فاأن���ا مل اأعد اأعرف حقًا م���ن اأكون. منذ عدة اأ�صهر كنت اأطمح لمته���ان التمثيل اأو الكتابة، اأو اأن 
اأ�صب���ح رحال���ة اأجوب الع���امل. مل اأكن اأفكر اإل يف الحتفال م���ع اأ�صدقائي، كنت ل مبالي���ة متامًا بامل�صتقبل 
لأن ثقت���ي به كان���ت عمياء، كما اأين كنت اأع�صق تناول الأغذية امل�صّنعة. اأم���ا اليوم فاأنا اأتقياأ لدى ابتالعي 
اأي م���ادة م�صافة. حتى ال�صودا جتعلني اأمر����س. كان طبيبي مقتنعًا باأين اأعاين من ح�صا�صية واقرتح علّي 
القي���ام بفحو�صات للك�صف عن امل�صكلة، ولكني رف�ص���ت. لأين اأعلم يف اأعماقي جيدًا اأن هذا لن يغرّي �صيئًا. 

بل اأنا التي تتغري ول ميكن للعملية اأن ُتقلب راأ�صًا على عقب. 
-مرحبًا روز

ا�صت���درت فج���اأة وقد كنت ماأخوذًة باأفكاري فل���م اأ�صمعه يقرتب. )ليو( هنا بحفاوت���ه وابت�صامته اللتني 
عهدتهم���ا. اإن���ه �صديقي املف�صل ونحن معًا منذ املدر�صة البتدائية وقد ت�ص���ورت كل �صديقاتي اأننا نتواعد 

لأنهن ل يفهمن �صيئًا من ال�صلة ال�صامية التي جتمعنا.
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�صاألني:
-اأنت اأي�صًا تلقيِت النداء؟

�ُصعدت لروؤيته اإىل درجة اأن ظالل الغابة بنف�صها اأ�صيئت.
-لنقل اإين ا�صتيقظت ويف داخلي نية حا�صمة باملجيء لأ�صيع هنا.

-يبدو اأن كالنا تائه.
تبادلنا البت�صامة وتابعنا نزهتنا الغريبة

-براأيك اإىل اأين نحن ذاهبان؟
اأجابني على نحو طبيعي للغاية:

-اإىل حيث يجب اأن نكون.
-اأتظن اأن الآخرين �صيكونون هناك اأي�صًا؟

-نعم....
لطامل���ا كان )لي���و( اأكرث ن�صجًا مني، ي�صبقني دومًا ويفوقني ذكاًء اأي�صًا. وعندما علمت باأننا عانينا من 

«الأعرا�س» نف�صها، طماأنني ذلك وتوقفت عن القلق. فالغريب بات عاديًا: «و�صعنا العادي».
�صاألني )ليو(:

-ماذا فعلت بهاتفك املحمول؟
-اأغلقت���ه وفككت���ه وطمرته حتت اأطناٍن من الألب�صة يف داخل خزانتي. �صاأقع يف ماأزق عندما ينتبه اأهلي 

اإىل اأين مل اأعد اأ�صتخدمه، فاأنا ح�صلت عليه يف عيد امليالد.
-لدّي نظرية حول اآلم الراأ�س التي ت�صببها الهواتف املحمولة. اأعتقد اأن املوجات التي ت�صدرها ت�صّو�س 

اأدمغتنا. تنتابني نوبات ال�صقيقة يف كل مرة اأكون بالقرب من هوائي �صبكة الإنرتنت.
-هل لديك نظرية حول الباقي اأي�صًا؟

توقف عن ال�صري فحذوت حذوه. ا�صوّدت نظرة عينيه فجاأة ومل يكن ذلك ب�صبب ظالم الغابة.
-اأعتقد اأننا منر بحالة طفرة.

-بحالة ماذا؟
-كلما مرت الأيام اأ�صبحنا اأقل �صبهًا باآبائنا. اأمل تلحظي هذا؟

-طفرة؟ ... اأتق�صد طفرة جينّية؟
-اأجل.

-ولكن ملاذا ل ت�صيب اإل من هم مل يبلغوا ع�صرين عامًا؟
-لأنها ل تظهر اإل خالل تغرّي يف اجليل.

-ولكن اأعرا�صنا حديثة العهد.
-رمب���ا لأنه���ا ب���داأت يف الظهور مع تف�ّصي فريو�س كورون���ا. ورمبا لأنه هو من ق���ام بتفعيل الطفرة مثلما 

ن�صغط على قاطع الكهرباء. وبعد عدة اأ�صهر �صنبداأ بال�صعور يف اآثار هذه الأعرا�س!
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كانت كلمات )ليو( ترّن يف داخلي ك�صدى ي�صايقني وي�صتفزين، فهي مليئة باملعاين وتفي�س بامل�صامني. 
تابعت امل�صري. 

اأكد دون اأن يتحرك:
-تعلمني اأين حمّق.

-�صواء اأكنت حمقًا اأم ل، يجب اأن نتقدم.
-اأنت خائفة، ل ينبغي لك ذلك.

-ل�صت خائفة، ها اأنا اأ�صري.
�صار )ليو( على خطاي واختفينا بني الأ�صجار. هو ميلك القدرة على تهدئة توتري وعلى اإ�صكات اأ�صئلتي. 

ولو كان يف الإمكان لأم�صيت هنا ما تبقى من حياتي.
توغلنا يف امل�صي ملزيد من الوقت يف �صمت �صبيه ب�صمت الرهبان اإىل اأن �صعر كالنا يف الوقت نف�صه باأن 
الرحلة ت�صارف على النهاية. اإىل الأمام، كانوا يف انتظارنا. اجتزنا حاجزًا نباتيًا اأخريًا وبقينا م�صدوهني: 
فق���د وجدنا نف�صين���ا اأمام فجوة وا�صعة يف الغابة تعّج مبئات الأطف���ال واملراهقني. وكاأنها رو�صة تعج وتغلي 
ولكن ال�صجيج مل يكن يبلغ مداه ع�صرة دي�صبالت بفعل اجتاه الرياح. قفز قلبانا وا�صتنفرا فرَحني. تقدمنا 
مقرتبني من اأ�صباهنا كما لو اأننا التقينا بعائلة �صائعة منذ وقت طويل. ت�صللنا يف املجموعة كما يغرق املطر 

يف املحيط.
ل تت�صوروا اإىل اأي حّد كنا �صعداء «نحن» لأنه مل يعد من وجود للفظة «اأنا» من الآن ف�صاعدًا. حتى اأننا 
مل نع���د ندري م���ن مّنا هو هذا ال� «اأنا». كل الكلمات التي تخرج م���ن اأفواهنا كانت ت�صّرف ب�صيغة اجلمع، 
كل اأفكارن���ا كان���ت تدور حول ما ن�صّكله من كينونة. هذه الف�صح���ة معزولة متامًا، كرة قيد التكوين. �صنخلق 
هن���ا م���ن جديد ولن يعود �صيء كما كان من قبل. جتمعنا على بع�صنا بع�ص���ًا مثل النوى لن�صّكل مركزًا يوّلد 

نوعًا جديدًا. 
كل م���ا يحيط بنا من حياة فطرية يهرع اإلينا م�صدوه���ًا يختبئ خلف الدغل ولكنه حا�صر يراقبنا بينما 
نح���ن نالحظ حركت���ه. كل ما يحيط بنا ميلوؤه الأمل والتخ���ّوف مت�صائاًل اإن كنا �صنتمك���ن من اإنقاذه. علت 

روؤو�صنا اأمواج من الطيور حتوم يف دوائر. بداأ الدوار يتمّلكنا فتما�صكنا بالأيدي. 
اأّكد )ليو( قائاًل:

-مهما جرى تذّكروا اأن هذا من اأجل م�صلحتنا.
انقب����س قلبن���ا و�صعرنا وكاأننا نغو�س يف الأعماق. ت�صاعد التوتر ونحن نغو�س نحو اأنف�صنا ومل نعد نرى 

�صيئًا فتهاوينا اأر�صًا غري �صاعرين باأيِّ �صدمة.
عندم���ا ا�صتعدت توا�صلي مع الواقع بع�س ال�صيء وج���دت نف�صي يف منزيل جال�صًة على الأريكة. ما زلت 
اأ�ص���ع معطف���ي على ظهري ومل اأقَو على تذكر كيف عدت. نظرت ل�صاعة احلائط، اإنها احلادية ع�صرة، اإذن 
اأن���ا مل اأغب �ص���وى �صاعتني. اأ�صعر باأنني عدت من نهاية الأبدية. حاول���ت النهو�س ولكني كنت اأزن اأطنانًا، 
ل���ذا قّررت اأّل اأحت���ّرك. حتّققت من اأن كلبي ينام عند قدمّي وهذا ما مل يحدث منذ اأ�صابيع. اأخذ ال�صباب 
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الذي كان يغلف ذهني يتبّدد رويدًا رويدًا ليرتكني اأدرك يقينًا احلقيقة: مما ل �صكَّ فيه اأن حم�صنا النووي 
تعر����س لطف���رة بات بف�صلها مبقدور الأر�س اأن تتوا�صل معنا، نحن مبعوثوها. مل يكن فريو�س كورونا �صوى 
نذي���ر. كان ينبغ���ي للب�صرّية جمع���اء اأن تتذكر اأهمية اخل�ص���وع واأن تعي فداحة اأخطائه���ا وعيوبها ووقاحة 
لت الب�صرية جتاهلها.  ت�صرفاته���ا. كان ل ب���ّد اأن تتلقى اإنذارًا لتحظى بفر�صة كبرية لتتغري وهي فر�صة ف�صّ
الأر����س متعبة وق���د اأتتني ر�صالتها يف اأعماقي وكلما منحها عقلي تاأوياًل اأك���رث و�صوحًا كلما ا�صت�صعرُت قوًة 
هائل���ة تت�صاعد يف داخلي مثل دماء حاّرة. نحن اأول فريو����س �صرتف�س الب�صرية قتله. نحن اأول فريو�س لن 
يع���رث ل���ه على اأي عالج ممكن. نح���ن اأول فريو�س ل ميكن لعدواه اأن جتد لها �ص���دًا. يكفينا اأن نلم�س طفاًل 
اآخر اأو مراهقًا اآخر كي تدّب احلياة يف الطفرة التي متيز جيلنا. نحن الفريو�س الذي ُخلق ليقلب كل �صيء 
راأ�صًا على عقب وليدّمر كل �صيء اإن لزمه الأمر. نحن جاهزون لننت�صب يف وجه الكبار و�صلطتهم ويف وجه 
�صعورهم بالفوقية لأن العامل احلي باأكمله اإ�صافًة اإىل القوى الطبيعية، هم يف �صّفنا. ما نحمله من جينات 
جدي���دة ت�ص���كل الدليل على ما نعرفه والأدوات التي تخّولنا اإمتام مهمتن���ا يف اآن معًا... والأ�صلحة التي نلجاأ 

اإليها اإن بدا ذلك �صروريًا.
�صمع���ت �صي���ارة اأمي ت�صل وتتوّقف عل���ى بعد كيلومرتين. بع���د ثانية انت�صب كلبي واقف���ًا فقد �صعر بها 
ه���و اأي�ص���ًا ولكني �صبقت���ه ببع�س الوقت وهي عالمة طيبة ج���دًا. ل بّد اأن املدر�صة ق���د اأعلمتها بتغيبي لأنها 
ت�صع���ر بغ�صب كبري. �صتطي���ح بي كالإع�صار، كعا�صفة هوجاء دون اأن اأعرف �صيئًا عما قد جرى. �صاأخرها 
باحلقيقة. جميعنا �صيقول احلقيقة. �صينفجر اليوتيوب اليوم بالأخبار و�صتتجمد ال�صوارع على وقع خطانا. 
ول���ن يتحدث ال�صحفيون على مدى اأ�صبوعني �صوى عّنا نحن )الر�صل( املكلفني باإخباركم باأنكم على و�صك 
الختف���اء من الوج���ود. نحن مكلفون باإخباركم باأن���ه عليكم اإخالء املكان حلك���م الباكترييا وذلك بعد 65 
ملي���ون �صنة من ال�صي���ادة الفا�صدة اإل يف حال قررمت اأن تتغريوا. يجب عليك���م اأن ُتبدوا جدارتكم اإن اأردمت 

النتقال من حالة الأنواع املتطورة من الكائنات اإىل حالة الأنواع املحمّية.
�صتكت�صفون اليوم اأنَّ )الّر�صل( قد ُخلقوا وباتوا قيد التفعيل. اخ�صونا، فنحن هنا كي نحكمكم.
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بناُء هويتِه كفتًى:
كورِة يف اأدِب الأطفاِل متثيالُت الذُّ

تاأليف: اآن مـــاري ديـون
ترجمة: كاتبة وجيه كاتبة •

اآن مــاري ديون: ح�ســلت على درجة املاج�ســتري يف الرتبيــة من جامعة )مونكتــون( كندا.  بعد 
ذلك ح�ســلت على درجة الدكتوراه يف علم النف�س الرتبوي من جامعة )لفال( كندا. ت�ســغل من�سب 
اأ�ســتاذ م�ساعد يف تدري�س اللغة وحمو الأمية يف كلية الرتبية )كندا - اأوتاوا(، مهتمة ب�سكل اأ�سا�سي 

بتدري�س وتعليم القراءة، در�ست التمثيالت الجتماعية يف اأدب الأطفال.

�ص ملخَّ
ك�رِة ب��صفِه منتجًا ثقافّيًا.  اإذًا، ما هذه التمثيالُت؟ وكيف ت�ؤثُر  ينقُل اأدُب الأطفاِل متثيالٍت تتعّلُق بالذُّ
يف بناِء اله�يِة اجلن�صانّيِة للفتياِن؟ ِبَعدِّ اأدَب الأطفاِل ُم�صهمًا اإ�صهامًا كبريًا يف التن�صئِة الجتماعيِة لالأطفاِل 
واملراهق���ن، فم���ن املهمِّ معرفُة املعاي���رِي الجتماعّيِة التي ي�صمُح بعر�صها. تتناوُل ه���ذه املقالُة امل��ص�َع من 
خ���الِل الأخِذ باحل�صبان اأول�ي���َة اجلن�ِس الذك�ريِّ يف اأدِب الأطفاِل، وحتّلُل متثي���الِت الذك�رِة التي ل�حظْت 

ا�صتنادًا اإىل النظرياِت التي ُت�صكُل جزءًا من منظ�ِر البناء الجتماعّي لله�يِة اجلن�صانّيِة.
الكلماُت املفتاحّيُة:

• اأدُب الأطفاِل. ك�رُة.     • الذُّ
• الذك�رُة املهيمنُة. • اله�ّيُة اجلن�صيُة.   

• الهيمنُة الذك�ريُة.

ــة
افـ

ثق
ر ال

ــو
ج�س

•  مرتجمة �سورية .
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   لطاملا ُعدَّ  اأدُب الأطفاِل اأدبًا اأقلَّ اأهمّية، لكنه اكت�صَب يف الآونِة الأخريِة مكانًة اجتماعيًة كبريًة، والآن 
َف به كجزٍء ل يتجزاأ من الرتاِث الثقايفِّ والأدبّي، ومن الأدِب العام اأي�صًا، حيث اكت�صبْت كتُب الأطفاِل  اعرُتِ
 اأهمي���ًة خا�ص���ًة �ص�اٌء يف البيئِة الأ�صري���ِة اأم املدر�صيِة اأم داخِل املنظماِت املجتمعي���ِة التي تعمُل مع الأ�صِر.
يف ال�اق���ِع، ع���دَّ املهتم�ن بتنميِة الأطفاِل واملراهق���ن ورفاهيتهم اأن الكتاَب رهاٌن اآم���ٌن، على الرغِم من 
مناف�ص���ِة اأن����اع الرتفيِه الأخرى كالريا�صِة اأو امل��صيقا اأو األع���اِب الفيدي�. اإمنا، وكما اأ�صار )كالتاكي�س - 
2009( ل تقت�ص���ر مهم���ُة كتِب الأطفاِل على �صرِد الق�ص�سِ اأو الرتفي���ِه اأو بناِء املعرفِة الأدبيِة والثقافِة، 
 ب���ل اإّنه���ا اأي�ص���ًا اأدواٌت تنق���ُل لالأطف���اِل وللمراهقن قيم���ًا عميقة تتعل���ق بج�انب خمتلفة م���ن املجتمع.
جريت معظمها يف البلداِن الناطق���ِة بالفرن�صيِة والدوِل  عل���ى مدى العق����ِد املا�صيِة، اأدِت الأبحاُث الت���ي اأُ
ُل اأداًة للتن�صئِة الجتماعيِة بعيدًة كّل البعِد عن اأن تك�ن  الأنكل��صاك�ص�نيِة اإىل اإدراِك اأن اأدَب الأطفاِل ي�صكِّ
تافه���ًة. وقد ثُبت اأن هذا الأدَب ينقُل القيَم والأيدي�ل�جي���اَت التي يتم التعبرُي عنها �صراحًة اأو �صمنًا من 
خالل الن�ص��ِس وال�ص�ِر التي تزّوُد العامَل الأدبيَّ املّكر�َس للقراِء ال�صغاِر، وينطبُق هذا الأمُر ل�صيما مع 
القي���ِم والأيدي�ل�جياِت املتعلقِة ب���اأدواِر اجلن�صن، اأو العالقاِت الجتماعيِة فيم���ا بينهما، اأو متثيالِتهما. 
يف درا�ص���ٍة اأجريت يف )الكيبيك( ح�َل البناِء الجتماع���يِّ لالأنثى والذكر، لحظ )دي�صكاريز( و)ماثي�( 
)2010، ����س 60(، فيما يتعلق باأدب الطفِل اأنه »م���ن ال�ا�صِح اأنَّ كتَب املغامراِت واحلركِة ل تزاُل ُتكتُب 
اإىل ح���ٍدّ كبرٍي ح�َل �صخ�صياٍت ذك�ري���ٍة، يف حن اأنَّ احلكاياِت اخلرافيَة الت���ي اأعيدت كتابتها يف اإ�صداٍر 
جديٍد ل تزال تعاين من ال�ص�ِر النمطيِة للمراأِة«. وُيربُز )ج�ن�صت�ن( و)ماجنات( )2002( من جانِبهما 
�َس الأطفاِل واملراهقن لأدٍب كتبُه الرجاُل ب�صفٍة رئي�صٍة حيُث الأبطاُل هم يف املقاِم الأوِل من الذك�ِر. تعرُّ
غِم من ه���ذه الهيمنِة الذك�رّيِة على اأدِب الأطفاِل، نالح���ُظ اأن قليَل من الباحثَن قد تناول�ا  عل���ى الرَّ
م��ص����َع الذك�ريِة امل�ج�دِة فيِه. كما ي�صرُي )�صتيفنز( )2002(، ويف ظل تاأثرِي احلركِة الن�صائيِة، ركزِت 
الدرا�صاُت اجلن�صانيُة يف اأدِب الأطفاِل يف الغالِب على متثيِل الإناِث، وه� اأمٌر غري م�صتغرٍب، نظرًا لتاأثرِي 
احلركِة الن�صائيِة على الثقافِة والأدِب منذ اأواخِر ال�صتينياِت. ولكن، وفًقا ل� )ترميبالي 2011(، ل يرجُع 
ال�صبُب يف ذلَك اإىل اأن الذك�رَة ل تثرُي الهتماَم. يف ال�اقِع، منذ الثمانينيات، ت�صاءَل العديُد من الباحثَن 

عن هذا امل��ص�ِع الذي اأثَّر يف الثقافِة ال�صعبيِة على نح� متزايٍد. 
      نعالُج يف هذه املقالِة امل��ص�َع من خالِل اإجراِء ا�صتعرا�ٍس اأدبيٍّ ملختلِف التمثيالِت الذك�ريِة 
امل�ج����دِة يف اأدِب الطفِل. لك���ن، قبَل اأن نفعَل ذلك، ن�صلُِّط ال�ص�َء على العنا�صِر النظريِة التي تق�ُم 
عليه���ا درا�صُة بن���اِء اله�يِة اجلن�صانيِة، ونظرًا لأّن الذك�رَة والأن�ث���َة مفه�مان يجداِن معنييهما عن 
طري���ِق الت�ا�صِل )ب�ردي����، 1998(، فاإننا ُن�صلُِّط ال�ص�َء على اأوج���ِه الختالِف بن اجلن�صِن، التي 
ل�حظ���ت يف كت���ِب الأطفاِل. وفيما بع���د، نق�ُم بت�صليِط ال�ص����ِء على متثيالِت الذك����رِة التي اأبرزت 
يف البح���ِث املذك����ِر اأعالُه. وللح�ص�ِل على تقييم، ُنن�صُئ نقاَط الرت���كاِز بن متثيالِت الذك�رِة هذه 

والعنا�صِر النظريِة التي ُحددت.
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بناُء الهوّيِة اجلن�سانّيِة
ميكُن ت�صنيُف النظرياِت التي تهدُف اإىل حتديِد اله�يِة اجلن�صانيِة وفقًا ل�جهاِت النظِر املتباينِة، بدءًا 
م���ن النظريِة املاه�يِة)1( اخلال�صِة، وانتهاًء بنظريِة البن���اِء الجتماعّي الراديكايّل، وه� اأمٌر ل يخل� من 
اإث���ارِة نقا�ص���اٍت متباينٍة ح�َل الطبيعِة والبيئِة )دميرز، 2009(. فمن وجهِة النظِر املاه�يِة ُت�صتبعُد فكرُة 
ُل التعريفاُت املحددُة لالأن�ثِة والذك�رِة بناًء على الختالفاِت  ن�ِع اجلن�ِس بحدِّ ذاِتها، وبدًل من ذلك ُتف�صَّ
ُل ال�صل�َك الب�ص���ريَّ واإمكانياِت التعلِم. وهكذا، فمنذ ال�لدِة، وبح�صِب  البي�ل�جي���ِة التي من �صاأِنها اأن تعدِّ
ما اإذا كان فتًى اأو بنتًا، �صيتمتُع الطفُل ب�صماٍت طبيعيٍة وم�صتقرٍة وثابتٍة، مما ي�صمُن تط�َر طبيعٍة ذك�ريٍة 
. وجهُة النظِر هذه مل حت���َظ بتاأييٍد اإجماعٍيّ يف ال�صاحِة الفكريِة، فقد ظهرْت  اأو اأنث�ي���ٍة على نح� اأ�صا�صيٍّ
وجه���اُت نظ���ٍر اأخرى على مدى اأكرث م���ن اأربعَن عامًا. وترتب���ُط وجهاُت النظِر هذه بالبن���اِء الجتماعيِّ 

ِد الأبعاِد.  والثقايفِّ لله�يِة اجلن�صانيِة، التي ت�ؤدي اإىل اإدراِك مفه�مي الأن�ثِة والذك�رِة يف نهٍج متعدِّ
، ين�ص���بُّ الرتكيُز على مفه�م ن�ِع  عندم���ا ُينظُر اإىل اله�ي���ِة اجلن�صانيِة من منظ�ِر البناِء الجتماعيِّ
اجلن�ِس، الذي يختلُف ب��ص�ٍح عن مفه�ِم اجلن�س البي�ل�جّي. مييز )اأوكلي( )1972، �س 16( فيما يلي 
ب���ن اجلن�ِس الجتماعّي واجلن�س الفيزي�ل�جّي: »اجلن����سُ ه� كلمٌة ت�صرُي اإىل الختالفاِت البي�ل�جيِة بن 
الذك����ِر والإن���اِث [...] اجلن�ُس ه� م�صطل���ٌح ي�صرُي اإىل الثقافِة، فه� يتعلَّ���ُق بالت�صنيِف الجتماعّي للذكِر 
والأنث���ى. وبعب���ارٍة مماثل���ٍة، ي�صيُف )ب��صكل���ري - 2006( اأنه يف ح���ن اأن اجلن�َس والن�َع ق���د مت عّدهما 
بالفعل على اأنهما بعداِن ل ينف�صالِن عن بع�صهما بع�صًا )ترتبُط الذك�رُة بالرجِل والأن�ثِة باملراأِة(، فاإنَّ 
الدرا�ص���اِت املتاأ�صل���َة يف نظرياِت الن�ِع الجتماعّي جعلت من املمك���ِن ف�صَلهما، مّما ي�صمُح اأي�صًا باإدراٍك 

اأف�صَل لل�صخ�صيِة املبنيِة لله�يِة اجلن�صانّيِة.
الذك�ري���اِت)2(،  درا�ص���اِت  �صم���ن  ين���درُج  ن�صبي���ًا،  جدي���دًا  م��ص�ع���ًا  الذك����رِة  درا�ص���ة  ُتَع���دُّ     
الذك����رِة  درا�ص���اُت  تتن���اوُل  ال�صبعيني���اِت.  الن�صائي���ِة يف  للح���ركاِت  نتيج���ًة  ن�ص���اأ  بح���ٍث  وه���� جم���اُل 
وت�صكي���َل  الأب�ي���ة،  وال�صلط���َة  بينهم���ا،  والعالق���اِت  اجلن�ص���ن  اأدوار  مث���ل  الجتماعي���َة  امل�صائ���َل 
الذك�ري���ِة، اله�ي���ِة  بتك�ي���ِن  يتعل���ُق  فيم���ا  ي��ص���ُح )ك�ني���ل(   .)2009 الذك�ري���ِة )فيليب����س،   اله�ي���ِة 
، واأنه من املقب�ِل الآَن التحدث عن الذك�ريِة ب�صيغِة اجلمِع. فبالن�صبِة  اأنَّ الذك�رَة هي نتاُج التعّلِم الجتماعيِّ
ل���ُه، يت���مُّ اإعادُة تعريِف الذك�ريِة با�صتمراٍر وفقًا لل�صياق���اِت التاريخيِة والثقافيِة، ومع ذلك - كما ي�صرُي - 
 مييُل �صكٌل معٌن من الذك�رِة اإىل فر�ِس نف�ِصِه على نح� اأو�صَح من غريِه، وهذا ما ن�صميِه بالذك�رِة املهيمنِة.
الطاب���ِع  عل���ى   )1987  - )ك�ني���ل  ي�ؤك���د  املهيمن���ِة،  الرج�ل���ِة  مفه����ِم  تق���دمِي  خ���الِل  م���ن 
للمجتم���ِع. اجلماعي���َة  املخيل���َة  ت�صك���ُن  الت���ي  للذك����رِة  والتقلي���ديِّ  واملقّي���ِد  والثاب���ِت   امل�ّح���ِد 

 1  - النظرية املاه�ية: هي وجهة النظر القائلة: اإن لكل كين�نة جمم�عة من ال�صمات ال�صرورية له�يتها ووظيفتها.
2  - درا�ص���ات الذك�ري���ات: درا�صات الرجال وغالبًا ما ت�صمى درا�صات الرج���ال والذك�ريات يف الأو�صاط الأكادميية، ه� جمال 

اأكادميي متداخل التخ�ص�صات مكّر�س لبحث امل��ص�عات املتعلقة بالرجال والذك�رة والن�ص�ية والن�ع الجتماعي ودرا�صتها.
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، فهي تهيمُن على الأن����اِع الأخرى من   غالب���ًا م���ا ُينظُر اإىل الذك����رِة املهيمنِة على اأنها ُع���رٌف اجتماعيٌّ
الذك����رِة )الذك�رية التابع���ة(، وكذلك الأمُر على جميِع الن�صاِء. ُتظِه���ُر الذك�ريُة املهيمنُة �صماٍت تقرتُب 
. وفًقا ل� )تروجيل� - 2000(:  من ال�ص�ِر النمطيِة للرجِل »احلقيقّي«، وتك�ُن مبثابِة اأ�صا�ٍس للنظاِم الأب�يِّ
م  اإنَّ ال�صم���اَت الرئي�صَة للمجتم���ِع الغربيِّ الي�َم هي كالآتي: التعبرُي عن ال�صلط���ِة والق�ِة اجل�صديِة والتحكُّ
، والت�صل�صُل الهرميُّ لالأ�صرِة، واحلاجُة اإىل التف�ِق وال�صذوِذ اجلن�صّي. يحّدُد )ك�نيل  فيها، والنجاُح املهنيُّ
- 2000( اأن الرج�ل���َة املهيمن���َة هي من�ذٌج ثق���ايٌف ل يزاُل بعيدًا متامًا عن غالبي���ِة الرجاِل. عالوًة على 
ذلَك، فاإنَّ النماذَج التي متّثُل هذا املثَل غالبًا ما تك�ُن �صخ�صياٍت خياليًة ملفقًة من قبِل و�صائِل الإعالِم، 
ويج�ّصدها ممثل�َن )مثل ج�ن واين و اأرن�لد �ص�ارزنيجر(، التي من املت�قِع اأن تتغرَي وفقًا للمكاِن والزماِن. 
تبق���ى احلقيقُة اأن تاأثرَي هذه النم���اذِج الذك�ريِة يتمُّ حت�يلها اإىل اأيدي�ل�جي���ٍة �صعبيٍة، وبالتايل يك�ن لها 

تاأثرٌي على بناِء اله�يِة اجلن�صانيِة لالأطفاِل واملراهقَن.
رو التعّلم الجتماعّي تدريجي���ًا ببناِء اله�ية اجلن�صانيِة لالأطف���اِل واملراهقَن، حيث   وق���د اهت���مَّ ُمنظِّ
�صُط من الطفِل اأو املراهِق يف بناِء  يت���مُّ اأخذ بعديِن حمدديِن، وهما تاأثرُي البيئِة الجتماعي���ِة، واجلزُء النَّ
معرفت���ِه ح����َل اأدواِر اجلن�ص���ِن، حيث ت�ؤخ���ُذ يف احل�صبان ل�صرِح ه���ذه العمليِة. يبني الب�ص���ُر منذ ال�لدِة 
ه�يته���م اجلن�صي���ة من خالل النمذجِة والتعزيِز. متّكُن النمذجُة الطفَل م���ن اكت�صاِب املعرفِة، من خالِل 
و�صط���اَء يقدم�َن ل���ُه متثيالٍت جن�صانيًة للعامِل من خ���الِل الألعاب اأو الإعالناِت اأو التلف���اِز اأو الكتِب التي 
مٌة ح�صَب القيِم والأيدي�ل�جياِت اجلن�صانيِة التي يتمُّ  ميكن���ُه ال��ص�ُل اإليها. غرَي اأنَّ هذِه التمثيالِت ُم�صمَّ
ُر بروَز بع�س ال�ص����ِر النمطيِة املرتبطِة بالأن�ثِة والذك����رِة و�صالبتها. اأما  نقله���ا يف املجتم���ِع، ما قد ُيف�صِّ
فيم���ا يتعّلُق يف التعزيِز، فاإنه ياأخُذ يف احل�صبان ردوَد الفع���ِل الإيجابيِة اأو ال�صلبية للبيئة املحيطة بالطفل 
اأو املراه���ق عندما يتبّنى هذا الأخ���ري �صل�كياٍت تتفق مع جن�ِصه اأو منطيِة اجلن�ِس الآخِر. هنا مرًة اأخرى، 
البيئُة الجتماعيُة املحيطُة حتكُم على ال�صل�ِك املنا�صِب جلن�ِس الطفل اأو املراهِق، حيُث لديها القدرُة على 

اإدامِة اأو تقليِل اأو و�صِع حدٍّ للق�الِب النمطّيِة اجلن�صانّيِة.
ميك���ُن اإن�ص���اُء رواب���َط معينًة ب���ن نظري���ِة التعّلِم الجتماع���يِّ وما قال���ُه )م��صك����ين - 2004( فيما 
يتعل���ُق ببن���اِء اله�ي���ِة اجلن�صانيِة لالإن�ص���اِن تدريجيًا من خ���الِل جتارب���ِه الجتماعيِة مع اأف���راِد حميطِه، 
وم���ن خالِل تعر�صه���ا ل��صائل الإعالم مب���ا يف ذلَك التلفاز والكت���ب. ُترتجُم يف عقلِه النام���ي املعتقداِت 
والقي���َم الت���ي ي�صهُدها الطف���ُل اأو املراه���ُق اإىل اأدواَر و�صم���اٍت مب�ّصطٍة مرتبط���ٍة بالذك����رِة والأن�ثِة. من 
ِع  املرّج���ِح اأن يت���مَّ تنظي���ُم التمثي���الِت الت���ي يدجُمه���ا تدريجيًا يف اأمن���اِط تفك���ريِه بطريقٍة ثنائي���ِة التفرُّ
 فيم���ا يتعّل���ُق باخل�صائ����سِ اجل�صدي���ِة اأو النف�صي���ِة لكال اجلن�ص���ِن، ف�صاًل ع���ن الأن�صط���ِة املرتبطِة بها. 
ي�صع���ُر  الت���ي  الق�اع���ِد  ع���ن  بحث���ًا  م���ن ح�ِل���ِه  الع���امَل  املراه���ُق  اأو  الطف���ُل  يراق���ُب  اأخ���رى،  بعب���ارٍة 
اله�ي���ِة  بن���اُء  عليه���ا  يق����ُم  الت���ي  الركائ���َز  الق�اع���ُد  ه���ذه  ت�صب���ُح  به���ا.  اللت���زاِم  اإىل  باحلاج���ِة 
اجلن�صاني���ِة.  النمطي���ِة  الق�ال���ِب  ا�صتم���راِر  خط���ُر  هن���اَك  لذل���َك،  نتيج���ًة  للف���رد.   اجلن�صاني���ِة 
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وفق���ًا ل���� )م��صك����ين - 2004(، من �ص���اأِن البيئِة الجتماعي���ِة تقديِر قيم���ِة التعبرياِت املرتبط���ِة بالق�ِة 
والعدواني���ِة والديناميكّيِة وال�صتقالِل لدى الفتياِن، اأما عنَد الفتي���اِت، �صيتمُّ ت�صجيُع التعبرياِت املرتبطة 

بالت�ا�صِل الجتماعيِّ والعالقاِت ال�صخ�صية على نح� اأكرَب. 
  بح�ص���ِب )ف���راويل - 2008(، ُت�صاعُد كتُب الأطفاِل واملراهقَن اأي�ص���ًا يف ت�صكيِل ت�صّ�راِتهم املبّكرِة 
املتعلق���ِة بن����ِع اجلن�ِس. ت���دوُم هذه الت�ص����راُت وت�صتمرُّ عندم���ا ُتقراأ ه���ذه الكتُب مرارًا وتك���رارًا برفقِة 
الأ�صخا�ِس الذيَن يهتّم�ن بهم مثل والديهم اأو معلِّميهم. ي�ؤكُد امل�ؤلُف اأنَّ الطريقَة التي ينظُر بها الأطفاُل 
واملراهق����َن اإىل الع���امل من ح�ِلهم، واإدراَكهم للّذك����رِة والأن�ثِة، تتاأثُر على نح� كب���رٍي بال�ص�ِر النمطيِة 
ِة التخطيطيِة التي  الت���ي ينقُلها اأدُب الأطفاِل. يف ح���ِن اأن ال�ص�َر النمطيَة هي جزٌء من الهي���اكِل الذهنيَّ
ُت�صاعُده���م عل���ى تنظيِم بيئِتهم الجتماعيِة وفهمها جِلعِلها اآمنًة وقابل���ًة للتنب�ؤ، وميكُن اأن يك�َن لها اأي�صًا 
تاأث���ري كب���ري على كيفية اإدراكهم لأدواره���م الجتماعية يف احلياة. ولهذا ال�صبِب، م���ن املهمِّ اأن ت�ؤخَذ يف 

احل�صبان متثيالُت اجلن�صن التي تظهُر يف اأدِب الأطفاِل.
كوِر عدُم الّتماُثِل بني اجلن�سنِي يف اأدِب الأطفاِل: هيمنُة الذُّ

غِم م����ن بع�ِس  ُتظه����ُر الأبح����اُث الت����ي اأجري����ْت يف خمتل����ِف البل����داِن الغربي����ِة على نح����� ع����اٍم، اأنه عل����ى الرَّ
التَّقلب����اِت الطفيف����ِة عل����ى مرِّ ال�صن����ن، هناَك اختالف����اٌت ملح�ظ����ٌة يف متثيالِت اجلن�ص����ن من الإن����اِث والذك�ِر 
يف اأدِب الأطف����اِل. ع����ادًة م����ا تتبّن����ى ه����ذه الدرا�ص����اُت حتلي����َل املحت�ى كمنهجي����ٍة، وجت����ُد اأن الذك�����رَة الي�َم هي 
 ال�صائ����دُة يف الع����امِل الأدب����يِّ لالأطف����اِل واملراهق����َن. �ص�����اٌء يف اأوروب����ا اأم يف ال�لي����اِت املتح����دِة اأم يف كن����دا.
ع����الوًة على ذل����َك، وبالإ�صافِة اإىل تقدمِي اأوج����ِه الّتبايِن الكميِّ الكب����رِي فيما يتعلُق بتمثي����ِل اجلن�صن من الذك�ِر 
والإناِث، تنقُل كتُب الأطفاِل ق�الَب جن�صانيًة منطيًة وا�صحًة �صد الأن�ثِة والذك�رِة، والتي ميكُن اأن ت�ؤدي اإىل ع�اقَب 
ج�صيمٍة يف ت�صكيِل املخططاِت العقليِة للفتياِت والفتيان فيما يتعلُق بالعالقاِت بن اجلن�صن )فراويل - 2008(. 
ُتظه����ر الدرا�صاُت التالي����ُة اأن التمثيالِت وال�ص�َر النمطيَة التي ينقُلها اأدُب الأطفاِل قد تق�ُدهم اإىل العتقاِد باأنه 
من املثرِي لالهتماِم واملجزي يف املجتمِع اأن تك�ن فتًى اأكرث من اأن تك�َن فتاًة. ُيَعدُّ )ويت�صمان - 1972( رائدًا يف 
درا�صِة الق�الِب النمطيِة اجلن�صانيِة يف اأدِب الأطفاِل. ويف اأثناَء اإجرائِه حتلياًل ملجم�عٍة من الكتِب احلائزِة على 
جائزِة )كالديك�ت(، وهي اأرقى جائزة مُتنح لأعماِل اأدِب الأطفاِل املن�ص�رِة يف ال�لياِت املتحدِة، لحَظ يف الكتِب 
رْت اأكرَث من ال�صخ�صي����اِت الأنث�يِة. بالإ�صافِة اإىل ذلَك،  ِّ� الت����ي متَّ حتليَلها تكراَر ال�صخ�صي����اِت الذك�ريِة التي �صُ
ّ�روا كقادٍة  مّت ت�ص�ي����ُر ال�صخ�صي����اِت الأنث�يِة يف اأدواٍر منزليٍة اأو ثان�ي����ٍة، َتظهُر اإىل جانِب �صخ�صياِت ذك�����ٍر، �صُ
ي�����ؤدوَن وظائ����َف ترتبُط بال�صلطِة والنج����اِح. يف كلِّ عقٍد منذ اإجراِء هذه الدرا�صِة الأ�صا�صّي����ِة، اأيَد باحث�َن اآخروَن 
مثل )كراب وبيالون�صكي - 1994(، )غراوير ه�لز وبي�صك�ليدو - 1989(، )نيلجز و�صبن�صر - 2002( النتائَج 
التي ح�صَل عليها )ويت�صمان – 1972( التي ُتظهُر اأنَّ ال��صَع فيما يتعلُق بت�زيِع الأدواِر بن ال�صخ�صياِت الأنث�يِة 
والذك�����ِر ق����د تغرّيَ قلياًل على مرِّ ال�صنن، بيد اأنه ل يزاُل غرَي عادٍل متامًا كما كاَن منُذ اأربعَن عامًا. وكما ت��صحُّ 

الدرا�صُة الآتية باأنَّ احلالَة قابلٌة للمقارنِة على اجلانِب الآخَر من املحيِط الأطل�صّي.
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وفق���ًا ل���� )كروم���ر - 2010(، ف���اإن ن����َع اجلن����س والعم���ر ت�صنيف���اِن اجتماعي���اِن يح���ددان غالبيَة 
ال�صخ�صي���اِت الت���ي ُتن�َص���ُر يف اأدِب الأطف���اِل، وتل���ك ال�صخ�صي���اُت اإم���ا اإن���اٌث اأو ذك����ٌر، واإم���ا كب���اٌر اأو 
اأطف���اٌل. بالإ�ص���ارِة اإىل نتائ���ِج درا�ص���ٍة وا�صع���ِة النط���اِق ح����َل حتلي���ِل خم�صمئ���ة و�صبع���ة وثالث���ن كتابًا 
رًا مت ن�ص���ُرُه يف فرن�ص���ا )بروغل���ز وكروم���ر - 2002(، ُي�صل���ُط امل�ؤل���ُف ال�ص����َء عل���ى الخت���الِل  ُم�ص����َّ
امللح����ِظ بن ع���دِد ال�صخ�صي���اِت الذك�ريِة وع���دِد ال�صخ�صي���اِت الأنث�يِة �ص����اٌء كان�ا اأبط���اًل اأطفاًل اأم 
 كان����ا اأبط���اًل بالغن. ويتجاوُز ع���دُد ال�صخ�صي���اِت الذك�ِر ع���دَد ال�صخ�صياِت الإن���اِث يف كال الطرفن.
 ووفق���ًا ل���� )كروم���ر(، ف���اإن ه���ذه الفج����َة العددي���َة ب���ن اجلن�ص���ن ُتظهُر ب���ال �ص���ك »ا�صتم���راَر اأول�يِة 
الذك���ِر«. ويتجل���ى ه���ذا الأم���ُر ب��ص����ٍح م���ن خ���الِل الأدواِر الت���ي ت�ؤّديه���ا ال�صخ�صي���ات يف الق�ص���ِة، 
الت���ي تزي���ُد م���ن ع���دِم امل�ص���اواِة عل���ى نح���� ملح����ٍظ. يف ال�اق���ِع، ل�ح���َظ اأن ال�صخ�صي���اِت الأنث�ي���َة 
الذك�ري���ِة،  ال�صخ�صي���اِت  اإىل  ُتن�ص���ُب  م���ا  غالب���ًا  الت���ي  الرئي�ص���ِة  الأدواِر  عل���ى  حت�ص���ُل  م���ا  ن���ادرًا 
 خا�ص���ًة عندم���ا تك����ن الكت���ُب م�جه���ًة لالأطف���اِل الذي���ن ت���رتاوُح اأعماُره���م ب���ن 9 �صن����اٍت وم���ا دون.
ل تظه���ُر ال�صخ�صي���اُت الذك�ريُة كاأبط���اٍل يف اأغلِب الأحياِن فح�صب، بل تظهُر اأي�ص���ًا اأكرَث عددًا كممثلن 
اإ�صافي���ن )ك�مبار����س(، مما اأدى اإىل حجب ال�صخ�صياِت الأنث�ية اإىل حدٍّ كبري. عالوة على ذلك، غالبًا 
م���ا تاأخ���ذ ال�صخ�صية الذك�رية دورًا قياديًا يف ال��صط العام اأكرث م���ن ال��صِط الأ�صرّي، مما ي�صرُي عم�مًا 

اإىل اأن الذكَر ه� الفاعُل الرئي�ُس يف املجتمِع.
لق���د بحثْت درا�صاٌت قليلٌة يف ت�صنيِف اأدِب الأطفاِل الكنديِّ فيما يتعلُق بتمثيِل اجلن�صن. غري اأنَّ ثمَة 
2009( �صمحتا لنا مبالحظة  درا�صت���ن ع���ن اأدِب الأطفاِل الكن���ديِّ الناطِق بالفرن�صية )دي����ن 2007 - 
اأن حال���ه كم���ا ه����  اأدِب الأطف���اِل الأمريك���ّي اأو الأوروبي من حيث وج����ِد تفاوٍت كميٍّ كب���رٍي يف متثيالِت 
ال�صخ�صي���اِت م���ن الذك�ِر والإناِث. ويف اإحدى هذه الدرا�صات )دي����ن - 2009(، التي رّكزت على حتليِل 
الر�ص����ِم الت��صيحّيِة، تبّنَ اأنَّ اجلن�َس الأنث�يَّ مُمثٌل متثياًل ناق�ص���ًا يف كتب الأطفاِل، با�صتثناِء الأن�صطِة 
املنزلّي���ِة التي جنُد فيها �صخ�صياٍت ذك�ريًة قليلًة جدًا. ومن ناحي���ٍة اأخرى، عندما يتعلُق الأمُر بالأن�صطِة 
ال�صخ�صي���ِة والرتفيهي���ة والأن�صط���ة املهنية ف���اإن ال�صخ�صيات الذك�ري���ة اأكرث ح�ص�رًا م���ن ال�صخ�صيات 
الأنث�ي���ِة. هدفْت درا�صٌة اأخرى )دي����ن - 2007( اإىل حتليِل جمم�عٍة من كتِب الأطفاِل من اأجِل الك�صِف 
عن ال�ص�ِر النمطيِة اجلن�صانيِة لل�الدين. تبَن اأن عدَد الآباِء يف هذه الكتب يعادُل عدد الأمهات تقريبًا. 
، ل �صّيما  وم���ع ذل���ك، تتميُز الأمهاُت على نح� ملح�ٍظ ع���ن الآباِء من حيث التفاعِل الكبرِي م���ع اأطفاِلهنَّ
عندما يتعلُق الأمُر يف رعايتِهم. اأما بالن�صبِة لالآباِء، فهم يف الغالِب ي�صارك�ن اأكرث من الأمهاِت يف اللعِب 
مع اأطفالهم. عالوًة على ذلَك، اأظهرْت هذِه الدرا�صة اأنُه على مرِّ ال�صنن تظلُّ �ص�رُة الأمِّ تقليديًة، بينما 

. غِم من اأنُه لطاملا كاَن اأقلَّ التزامًا بالأطفاِل من الأمِّ متيُل �ص�رُة الأِب للتط�ِر اإىل حدٍّ ما، على الرَّ
مُة اأعالُه درا�صاٍت اأخ���رى ح�َل هذا امل��ص�ع مثل )األدر - 1993( )اأندر�ص�ن  ت�اف���ُق الدرا�صاُت املقدَّ
وهاملت����ن - 2005( )كروم���ر وت�رين���� - 1998( )ديرتي���ز - 2010( الت���ي تتفُق على نح���� عامٍّ على 
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غ���ِم م���ن اأنها تتن���اوُل م�صاأل���َة التمثيالِت اجلن�صاني���ِة يف اأدِب الأطف���اِل بطرٍق خمتلف���ٍة. نقت�صُر على  الرَّ
حُّ امل�صاألة بجالٍء. ُتظهر هذه الدرا�صاُت  ه���ا ت��صّ الدرا�ص���اِت التي مّت ال�صت�صهاُد بها بالفعِل، لأننا نعتقُد اأنَّ
عم�م���ًا وبغ����سِّ النَّظِر عن اللغِة اأو امل�قِع اجلغرايفِّ الذي اأجريت في���ِه، اأنَّ اجلن�َس املذكَر اأكرُث متثياًل من 
 اجلن����سِ امل�ؤن���ِث يف العامِل الأدبيِّ لالأطف���اِل واملراهقَن. يف حن اأن هذا ال��صَع را�ص���ٌخ الآن، وتثاُر اأ�صئلٌة:
 مب���ا اأنَّ الذك�رَة ت�ص�ُد يف اأدِب الأطفاِل فكي���ف يتمُّ متثيُلها؟ هل جنُد غالبًا الرج�لَة املهيمنَة كما و�صفها 
)ك�ني���ل - 1987 - 1995 - 2000(؟ واإذا مل يك���ن الأم���ُر كذلك، فما هي اأن����اُع الذك�رِة الأخرى التي 
ه���ا ال�صخ�صي���اُت الذك�ري���ُة الت���ي ُتن�ص���ُر يف اأدِب الأطفاِل؟ الدرا�ص���اُت التي مت���ت مناق�صُتها حتى  تعر�صُ
الآن ل جتي���ُب عن ه���ذه الأ�صئلِة، لكنها ت�ص���رُي عم�م���ًا اإىل اأن اأدواَر ال�صخ�صياِت الذك�ري���ِة منطيٌة، مّما 
ي�ح���ي اإىل اأنَّ الذك�ري���َة املهيمن���َة غالبًا م���ا تك�ُن �صائ���دًة يف كتِب الأطف���اِل، ويجُب النظ���ُر يف الق�صايا 
املذك����رِة اأع���الُه بغ�سِّ النظر عن جن����سِ القّراِء املعني���َن. يف ال�اقِع، ميك���ُن اأن يتاأثَر الفتي���اُن والفتياُت 
تاأث���رًا عميق���ًا بتمثي���الت الذك����رة يف اأدب الأطفال يف ظ���ل وج�د متثي���الت منطية للذك����رة، وقد مييُل 
الفتي���اُن اإىل العتق���اِد باأن���ُه يجُب تقدي���ُر الذك�رِة املهيمنِة فقط، وق���د ي�صعرون بالتقليِل م���ن قيمِتها اإذا 
، ق���د ُت���درُك الفتي���اُت اإزاَء التمثي���الِت املتكررِة  . م���ن جانبهنَّ مل يتنا�صب����ا م���ع ه���ذا النم����ذِج اخليايلِّ
للذك����رِة املهيمن���ِة، اأنَّ هذا النم����ذَج الذك�ريَّ ه���� ال�صائُد يف املجتمِع، وم���ن املحتمِل اأي�ص���ًا اأن تعتقدَن 
 اأن���ه ل باأ����س يف البقاِء حم�ص����راٍت يف الأدواِر ال�صلبيِة، اأّم���ا اأدواُر املغامرِة واحلركِة فه���ي للفتياِن فقط.
 ت�ف���ُر الدرا�صاُت التي �صتتمُّ مناق�صُتها يف الق�صم التايل بع����سَ الفروِق الدقيقِة من خالِل ت�صليِط ال�ص�ِء 

ُ عن نف�ِصها بطرٍق خمتلفٍة قلياًل اعتمادًا على عمِر القراِء امل�صتهدفَن. على اأن الذك�رَة تعربِّ
متثيالُت الذكورِة

على الّرغِم من غلبِة ال�صخ�صياِت الذك�ريِة يف اأدِب الأطفاِل، اإل اأن الدرا�صاِت التي ترّكُز ح�صريًا على 
متثيالِت الذك�رِة تبدو نادرًة. لكن الدرا�صَة التي اأجراها )ل� برون – 2002( هي ا�صتثناٌء، ولر�صم �ص�رٍة لل��صِع 
فيما يتعلُق بتمثيالِت الذك�رِة يف كتِب الأطفاِل، كان من ال�صرورّي اللج�ُء اإىل درا�صاٍت تبحُث عم�مًا يف متثيالِت 
 اجلن�صِن يف هذه الأعماِل الأدبيِة. لقد اخرتنا معاجلَة م�صاألِة متثيالِت الذك�رِة وفقًا للقّراِء امل�صتهدفن.

 وهكذا، فاإننا مهتم�ن اأوًل بالكتِب امل�ص�رِة، ثم بالرواياِت ال�صغريِة، واأخريًا برواياٍت للمراهقن.
ُر الألبوُم امل�سوُّ

ت�صمُح لنا الدرا�صُة التي اأجراها )بروغلز وكرومر - 2002( - التي متت مناق�صتها بالفعل - بتحديِد 
متثي���الٍت معينٍة للذك����رِة يف األب�ماٍت م�ص�رٍة، ويف هذه الأعماِل الق�ص���ريِة ل تقلُّ ال�ص�ُر فيها اأهميًة عن 
لِة لل�صخ�صياِت �ُصمَح للم�ؤلفَن باإثباِت اأنَّ املغامراِت والقياَم  الن�ص��س. ومن خالِل فح�سِ الأن�صطِة املف�صّ
باأ�صي���اَء �صخيفٍة ه���ي املهُن الرئي�صُة لل�صبياِن ال�صغ���اِر. اأّما الرجاُل فيعمل�َن يف الب�صتن���ِة والتنكِر وقراءِة 
اجلري���دِة وال�صتم���اِع اإىل الرادي���� اأو التلفاِز. اأّما بالن�صب���ِة لأن�صطتِهم املهنيِة، فهم مغام���رون اأو اأطباُء اأو 
�صيادلُة. ومن اأجِل تقديِر هذه اخل�صائ�سِ الذك�ريِة على نح� اأف�صَل، لحظ اأنه يف ال�قِت نف�صِه، تتلخ�ُس 
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الأن�صط���ُة الرئي�صُة للفتياِت يف حت�صرِي اأنف�صهّن وارت���داِء املالب�ِس والتنظيِف والرق�س. اأّما بالن�صبِة للمراأِة 
فهي م�صغ�لٌة على نح� اأ�صا�صيٍّ بالأعماِل املنزليِة واملهنيِة، فهنَّ اإما �صّرافاٌت اأو معلماٌت اأو عار�صاُت اأزياٍء.
ت�ف���ُر درا�صاٌت اأخرى ح����َل متثيِل الأن�اِع الأدبي���ِة يف كتِب الأطفال )هاميلت����ن، اأندر�ص�ن، برودو�س 
وي�ن���غ – 2006( )مار�ص���ال - 2004( )ترين���ر ب�كر - 1996( عنا�ص���َر اإ�صافيًة لت�صكي���ِل �ص�رٍة اأكرَث 
تف�صي���اًل لتمثي���الِت الذك����رِة امل�ج����دِة يف الألب�ماِت امل�ص����رِة.  بالنظ���ِر اإىل كلِّ هذه الدرا�ص���اِت، فاإنَّ 
ال�صم���اِت الرئي�صَة التي متيُز ال�صخ�صي���اِت الذك�ريَة هي اأنها على نح� عام م�صتقل���ٌة ومهيمنٌة و�صلط�يٌة، 
ت�ص���ارُك على نح� رئي�ٍس يف الأن�صطِة التي حت���دُث يف الأماكن العامِة اأو يف الطبيعِة. بالإ�صافِة اإىل خ��ِس 
املغام���راِت باأن�اِعها جميعِها، فهم �صجع���اٌن وبط�لي�َن وتناف�صي�َن وعدواني����َن، ويف بع�ِس الأحياِن ياأت�ن 

مل�صاعدِة الفتياِت اأو احلي�اناِت. وهم يف النهايِة يطمح�َن اإىل مهٍن ذاِت قيمٍة اجتماعيٍة.
الرواية ال�سغرية

من جانبِه، ا�صتك�صَف )ل� برون - 2002( متثيالِت الذك�رِة يف اأدِب الأطفاِل من خالِل اإجراِء حتليٍل 
دقي���ٍق جلمي���ِع ال�صخ�صياِت الرئي�ص���ِة الذك�ريِة البارزِة التي ظه���رْت يف جمم�عٍة من مئ���ِة روايٍة واثنتن 
�صغريٍة خم�ص�صٍة لالأطفاِل الذين ترتاوُح اأعماُرهم بن 7     و 9 �صن�اٍت. تتك�ن هذه الكتُب من �صال�صَل 
ع���ّدة، وت�ص���مُّ خم�صًة وع�صرين بطاًل و�صبَع بطالٍت. متّكَن )ل� برون( من حتديِد �صبِع جمم�عاٍت تت�صمُن 
ُح متثيالِت الأبطاِل الذك�ِر التي يتعر�ُس لها القراُء ال�صغاُر. وهكذا، مع بع�ِس  ال�صماِت املتكررَة التي ت��صِّ
الختالف���اِت الطفيفِة، يت���مُّ حتديُد اآداِب ال�صل�ِك ل���دى البطِل ال�صاّب على النح� الآت���ي: يعي�ُس يف اأ�صرٍة 
، لكنُه ي�صعُر اأن علي���ِه اإخفاَء هذا  تقليدي���ٍة، حماط���ًا ب�الدين حمبن واأخ����اٍت اأ�صغَر �صنًا؛ يقُع يف احل���بِّ
ال�صع����ِر واإخف���اَء الغريِة امل�صاحبِة لُه؛ يحلُم ب�صداقٍة �صريٍة اأو عالقٍة اندماجيٍة ت�صمُح بتك�يِن كياٍن معٍن 
)على �صبيِل املثاِل »اأ�صدقاٌء يف احلياِة، يف امل�ت«( لديِه عالقٌة خا�صٌة مع حي�ان، وه� اأنثى على نح� عاٍم؛ 
يكت�صُف مطالب ال�صداقِة مع الفتياِت اأو الفتياِن، يك�ن بارعًا يف و�صِف حالتِه النف�صيِة من خالل التاأمِل 
والتفك���رِي، وغالبًا ما تك�ُن خماوُفُه نف�صي���ًة اأو عائليًة؛ يتغلُب على خماوِفِه، �ص�اٌء اأكانت من العنف اأم من 

فقداِن �صديٍق اأم من فقداِن حبِّ اأحِد ال�الديِن اأم من التغيرِي اأم من مغادرِة عامِل الطف�لِة.
الروايُة للمراهقني

ُيالحُظ )ديرتز - 2010( الباحُث يف الرواياِت التي ت�صتهدُف املراهقَن، اأنُه عندما يتعلُق الأمُر باأكرث 
الكتِب مبيعًا حاليًا يف اأدِب الأطفاِل، فاإنَّ اأدواَر الن�صاِء والرجاِل بالكاِد تغريْت يف ال�صن�اِت الأخريِة. حيُث 
بق���َي ت�زيُع الأدواِر وال�صماِت تقليديًا للغايِة خا�صًة فيما يتعلُق باأدواِر ال�الدين، اأما بالن�صبِة لبطالِت هذه 
الرواي���اِت، فاإن �ص�رَة الفتاِة ال�صغريِة امل�صتقلِة والقائمِة بذاِتها حتاوُل فر�َس نف�ِصها. ومع ذلَك، القراءُة 
َن  غِم من اأنهّن »يحلْمَن باملغامرِة [...]، ويرف�صْ الدقيق���ُة تك�صُف عن حالٍة متناق�ص���ٍة. يف ال�اقِع، على الرَّ
ال���زواَج والأعم���اَل املنزلي���َة« )�س 76(، اإل اأنهّن ل يخرْج���َن من ال��صِف التقلي���ديِّ والنمطيِّ فيما يتعلُق 
بخ�صائ�صهنَّ اجل�صديِة والنف�صيِة و�صكِل مالب�صهّن. اأما بالن�صبِة ل�ص�رِة الفتياِن يف الرواياِت التي حّللها 
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امل�ؤل���ُف، تبقى �ص�رُة املراهِق تقليديًة للغايِة، ومّم���ا ل �صكَّ فيِه اأنه ل يزاُل تقليديًا جدًا، فبالن�صبِة له�ؤلِء 
الأبط���اِل، ل جمال لأن يظه���روا ح�صا�صيَتهم اأو خ�َفه���م، و حلظاُت ال�صك ح�ل قدراِته���م نادرٌة وعابرٌة. 
ها عليهم والدُهم هي ال�صجاعُة والإقداُم.  وفيم���ا يخ�س العالقاِت بن الأجياِل، فاإن ال�صفاِت التي يفر�صُ
ومع ذلك، يالحُظ امل�ؤلُف اأن ه�ؤلِء الأبطاَل ال�صجعان يتميزوَن بالدهاِء والذكاِء وال�صجاعِة بدًل من الق�ِة 

والع�صالِت. تبقى احلقيقُة اأنُه ل يحقُّ لهم البكاُء، فه� متعلٌق بال�صخ�صياِت الثان�يِة.
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�شالة ت�شرنوبل

�شفيتالنا �ألك�شيفيت�ش
ترجمة: ثائر زين �لدين
مر�جعة: فريد حامت �ل�شحف

....( �شحفية وكاتبة بيالرو�شية، حازت عام 2015   - �شفيتالنا �ألك�شيفيت�ش : )1948 
من �أعمالها �لرو�ئية : �شالة لت�شرينوبل، و �لوقت �مل�شتعمل.

ب  ُف الإن�سان ويتهذَّ ر فح�سب يتثقَّ مونولوج: يف ال�سَّ
   »هرب���ت �أن���ا... هرب���ت م���ن �لعامل...وجل���اأت يف �لف���رة �لأوىل �إىل حمّط���ات �لقط���ار�ت، �أعجبتني 
�ملحّط���ات، لأن �لنا����س كثريون فيها، و�أنت وحدك. ثم قر�أت يف �ل�صح���ف – و�أتيت �إىل هنا. هنا �أنت حّر. 
وميكن �لقول – جنة. ل يوجد ب�صر، �لوحو�ُس وحدها تتجّول. �أعي�س و�صط �لوحو�س و�لطيور. هل �أنا وحيد؟

ره، وما رو�ه �لنا�س – �أتذكره، �أّما  ة... ل ت�صاألوين... ما قر�أتُه يف �لكت���ب – �أتذكَّ ن�صي���ت حيات���ي �خلا�صّ
ب، بعد  حيات���ي فقد ن�صيتها. كان �لأم���ر يف فتّوتي... �خلطيئة هي خطيئتي... وما من خطيئة ل يغفرها �لرَّ

توبة �صادقة ن�صوحة يقّدمها �ملرء. �إذ� كان �لنا�س ظاملني، فاهلل �صبور جدً�، ورحيم...
لك���ن... مل���اذ�؟ ل جو�ب... ملاذ� ل ميك���ن للإن�صان �أن يكون �صعيدً�. ول يج���ب �أن يكون. �صاهد �هلل �آدم 
�لوحي���د فاأعطاه حو�ء. م���ن �أجل �ل�صعادة، ولي�س من �أجل �خلطيئة. ل يتحقُق للإن�صان �أن يكون �صعيدً�. �أنا 
ل �أح���ب �لغ�ص���ق. �لظلم. �إن هذ� �لنتق���ال، كما �لآن... من �لنور �إىل �لليل... �أفك���ر ول �أ�صتطيع �أن �أفهم، 
�أي���ن كنت من قب���ل... �أين حياتي؟ منذ ذلك �حل���ني ... ل فرق عندي: �أ�صتطيع �أن �أعي����س، و�أ�صتطيع �أن ل 
�أعي����س. حياة �لإن�صان، كالع�ص���ب، تتفتح، ثم جتفف وترمى يف �لنار. لقد �أجبب���ُت �لتفكري... هنا ميكن �أن 
تقت���َل وب�ص���ورة متماثلة على يد �لوح����س �أو �لربد، �أو �لتفك���ري. ل يوجد �إن�صان و�حد عل���ى م�صافة ع�صر�ت 
�لكيلوم���ر�ت. �ل�صياط���ني ُتط���رد بال�صوم و�ل�صلة. �ل�ص���وم – للج�صد، �ل�صلة – لل���روح. لكّني مل �أكن 
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وحي���دً� �أب���دً�، �لإن�صان �ملوؤم���ن ل ميكن �أن يكون وحيدً�. وهك���ذ� �أنا... �أجتّول يف �لق���رى... وجدت من قبل 
ُل يف �ملقابر. يركون للموتى ما ُيوؤكل وُي�صرب. وهوؤلء  معكرون���ة، وطحينًا. وزيتًا نباتيًا ومعّلبات. �لآن �أجت���وَّ
ل يحتاج���ون لذل���ك... ول يغ�صبون مّني... يف �لأر�س – ذرة برّية. ويف �لغابة فطر، وثمار. هنا حّرية. �أقر�أ 

�لكثري.
نفتح �ل�صفحات �ملقّد�صة... روؤيا �لقّدي�س يوحنا �لإجنيلي: )و�صقطت من �ل�صماء جنمة كبرية، �صاخنة 
مث���ل �مل�صع���ل، ووقعت على ثلث �لأنهار وم�ص���ادر �ملياه. ��صم هذه �لنجمة »نبات �ل�صي���ح«. وثلث �ملاء �أ�صبح 

�صيحًا، و�لكثري من �لنا�س ماتو� ب�صبب �ملياه، لأّنها �أ�صبحت مّرة...(.
�أ�صتوعب هذه �لأمور �لنبوّية... كلُّ �صيٍء متوّقع، ومكتوب يف �لكتب �ملقد�صة، لكن نحن ل نح�صن �لقر�ءة. 
   ... ل ن�صتوع���ب. �ل�صي���ح باللغ���ة �لأوكر�نية »ت�صرنوب���ل«. �أُْعِطينا �إ�ص���ارة يف �لكلمات. لكن �لإن�ص���ان ع�صبيٌّ

ومغروٌر... و�صغرٌي...
وج���دُت عند و�لد �صريغي بولغاك���وف...»�هلل كّون �لعامل على �لأغلب. لهذ� ل ميك���ُن للعامل �أّل ينجح«. 
نحتاج �إىل »�ل�صجاعة وحتّمل �لتاريخ �إىل �لنهاية«. وهكذ�... وعند �صخ�س �آخر... ل �أذكر ��صمه... لكنني 
�أذك���ر �لفك���رة: »�ل�صّر ب�صكل خا�س لي����س جوهرً�، بل هو �نعد�م �خلري، مثلما �لظلم���ة، لي�صت �صوى �نعد�م 
�ل�صوء«. جتد �لكتب هنا بب�صاطة، و�صهولة. من �ل�صعب �إيجاد ِقدر فخار فارغ، �أو ملعق و�صوك، �أّما �لكتب 
فعل���ى �لرف���وف. وجدت منذ فرة كتاب بو�صكني...»و�ملوت فكرة يا روح���ي �حلبيبة«. �أذكر ذلك. وهكذ�... 
ر بامل���وت. �أحببُت �لتفكري... �لهدوء ي�صاعد على �لتح�صري.... يعي�س  »و�مل���وت فكرة«... �أنا هنا وحدي. �أُفكِّ
�لإن�ص���ان و�ص���ط �ملوت، لكّن���ه ل يعرف ما هو �مل���وت. و�أنا هنا وحي���د... طردت يوم �أم�س ذئب���ة مع جر�ئها 

�ل�صغار من �ملدر�صة، لقد عا�صو� هناك.
�صوؤ�ل: حقيقيٌّ هو �لعامل، �ملج�ّصد بالكلمة؟ �لكلمة، تقع بني �لإن�صان و�لروح... �ألي�س كذلك...

�صاأقول لكم �أي�صًا: �لطيور، و�لأ�صجار، و�لنمل، �أ�صبحت قريبة مّني، ما عرفت تلك �لأحا�صي�س من قبل، 
وم���ا توقعتها. قر�أُت كذلك عند �أحدهم: »كوٌن فوقنا وكوٌن حتتنا«. �أفكر باجلميع. �لإن�صان خميف... وغري 
ع���ادّي... لك���ن هنا ل �أرغُب يف قتل �أحد. ل�صطياد �ل�صمكة توجد �صنارة. �ألي�س كذلك... ل �أطلق �لنار على 
�لوح����س... ول �أترك فخاخ���ًا... بطلي �ملف�صل... �لأمري مي�صكني)1(، وقد ق���ال: »هل من �ملمكن �أن ت�صاهد 

�صجرة، ول تكون �صعيدً�«. وهكذ�... �أنا �أحب �لتفكري. و�لإن�صان غالبًا ما ي�صكو، لكن ل يفّكر...
روري �لعر�ف  ملاذ� ُتعن �لنظر يف �ل�ّصر؟ �إّنه طبعًا، يقلق...�خلطيئة لي�صت فيزياء �أي�صًا... من �ل�صّ
بغري �ملح�صو�س. قيل يف �لإجنيل:» للمكّر�صني ب�صورة خمتلفة، وللباقني بالأمثال«)2(، لناأخذ �لطري... �أو �أي 
كائ���ن م�صابه... من �مل�صتحيل �أن نفهمها �إنها تعي����س لنف�صها، ولي�س للآخرين. وهكذ�... �أقول كلمة و�حدة 

1)  بطل رواية دوستويفسكي الشهيرة: " األبله" وهو شخصية مسالمة طيبة فيها الكثير من صفات السيد المسيح /م/
2) لم نجد في األناجيل ما يقترب من معنى اقتباس الروائيّة إال العبارة ااآلتية التي يوّجهها يسوع المسيح لتالمذته: »أنتم 
قد أوتيتم أن تعرفوا س��رَّ ملكوت الله، أما أولئك الذين في الخارج فكل ش��يٍء لهم باألمثال”.. إنجيل مرقس4 – 11 

/. المترجمان./
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ح���ول كل م���ا يجري... كل ما ه���و حّي – على �أربع قو�ئم، ينظُر يف �لأر�س وين�ص���دُّ �إىل �لأر�س. �لإن�صان هو 
�لوحي���د، �ل���ذي يقُف على �لأر�س، بينما يرفع يديه ور�أ�صه �إىل �ل�صم���اء، يرفعها �إىل �ل�صلة... �إىل �هلل... 
�لعج���وز ت�صّل���ي يف �لكني�ص���ة: »لكّل مّن���ا ح�صب خطاياه«. لك���ن ل يعرف بذلك ل �لع���امل، ول �ملهند�س، ول 

�لع�صكري. يفكُر و�حدهم: »لي�س لدّي ما يدعو للتوبة. ملاذ� يجب �أن �أتوب؟«.. هكذ�...
  �أن���ا �أ�صّلي بب�صاطة... �أق���ر�أ بنف�صي... يا �إلهي، �أتوجه �إليك! ��صمعن���ي! يف �ل�ّصر فقط يتهّذُب �لإن�صان 
ويتثق���ف. وه���و ب�صيط وميكن �لو�صول �إليه بكلمات حب �صادقة. �لكلم���ة حتى عند �لفل�صفة قريبة �لعلقة 
بتل���ك �لفك���رة، �لت���ي ي�صت�صعرونها. �لكلم���ة تتو�فق تام���ًا مع ما يف �ل���روح، يف �ل�صلة فق���ط، يف �لفكرة 

�ل�صلو�تية. �أنا �أ�صعر بذلك ج�صدّيًا. يا �إلهي، �أتوجه �إليك! ��صمعني! 
و�لإن�صان �أي�صًا...

�أن���ا �أخ���اف �لإن�ص���ان. و�أريد لقاءه د�ئم���ًا. �لإن�ص���ان �جلّيد. هكذ�... لك���ن هنا �إّما يعي����سُ قطاع طرق، 
ويختبئون، �أو يعي�ُس �إن�صان، مثلي. ُمعذب.

�أيُّ عائل���ة؟ ل يوجد عندي جو�ز �صف���ر. �أخذته �ل�صرطة... �صربني �أفر�دها: »ملاذ� تت�صّكع هنا؟« – »�أنا 
ل �أت�صّكع ��  �أنا �أتوب«. �صربوين ب�صورة �أ�صد. �صربوين على ر�أ�صي... لذلك �كتبو�: عبد �لإله نيقولي...

�أ�صبَح – �إن�صانا حّرً�...«.
جوقة اجلنود

�أرتي���وم باختي���اروف / جن���دي، �أولي���غ ليونتيفيت����س فوروب���ي / عام���ٌل لدرء �أث���ر �لإ�صعاع���ات، فا�صيلي 
�يو�صيفوفيت����س غو�صينوفيت����س/ �صائ���ق – ��صتط���لع، غين���ادي فيكتوروفيت�س دمييني���ف/ �صرطي، فيتايل 
بوري�صوفيت����س كارباليفيت����س / عام���ٌل لدرء �أث���ر �لإ�صعاعات، فالينت���ني كومكوف/ �صائ���ق – جنديا �إدو�رد 
بوري�صوفيت����س كورومكوف/ طي���ار هيلوكبر، �إيغور ليتف���ني/ عامٌل لدرء �أثر �لإ�صعاع���ات، �إيفان �لك�صاندر 
وفيت����س لوكا��ص���وك/ جن���دي، �لك�صندر�يفانوفيت�س ميخاليفيت����س/ �خت�صا�صي قيا����س �لإ�صعاعات، �أوليغ 
ليونيدوفيت����س بافلوف/ ر�ئد، طيار هيلوكبر، �أناتويل بوري�صوفيت�س ريباك/ رئي�س ف�صيل حر��صة، فيكتور 
�صانك���و/ جندي، غريغ���وري نيقول يفيت�س خفورو�صت/ عامٌل لدرء �أثر �لإ�صعاع���ات، �لك�صندر فا�صيليفيت�س 
�صينكيفيت�س/ �صرطي، فلدميري بيروفيت�س �صفيد/ ملزم، �لك�صندر ميخايلوفيت�س يا�صيني�صكي/ �صرطي.

    »��صتدعو� فوجنا ب�صبب حالة خطر... �صافرنا طويًل. مل يخربنا �أحد باأمٍر حمدد. �أعلمونا يف مو�صكو 
فق���ط يف حمط���ة قطار بيلرو�صيا، �إىل �أين ينقلوننا. �حتج �أحد �ل�صب���ان، �أت�صّور �أّنه من لينينغر�د، قائًل: 
»�أري���د �أن �أعي�س«. هّددوه مبحاكم���ة ع�صكرية. �أعلن قائد �لفوج �أمام �ملجتمع���ني: »�صُيحكُم عليك بال�صجن 
�أو بالإع���د�م«. كان ل���دي �أحا�صي�س �أخرى. معاك�صة تامًا. �أردت �أن �أقوم بفعٍل بطويل. �أن �أخترب طبعي. قد 
يك���ون ذلك �ندفاعًا طفولّيًا؟ تب���نّي �أن �لذين مثلي، هم �لأكرثية، لقد خدم معن���ا �صباب من �أنحاء �لحتاد 

�ل�صوفييتي. رو�س، و�أوكر�نيون، وقوز�ق، و�أرمن... كان �لأمر مقلقًا، ول�صبب ما ممتعًا �أي�صًا.
�أح�صرونا... �أح�صرونا �إىل �ملحطة نف�صها. �أعطو� كًلّ منا مريلة بي�صاء وقبعة لها �للون نف�صه. وِكَمامة 
طبّي���ة. نّظفنا �ملنطقَة �ملحيطة. يوم ك�صطنا فيه �لأر�صّي���ة، وجمعنا �ملو�د يف �لأ�صفل، ويوم يف �لأعلى، على 
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�صط���ح �ملفاعل. �ملجرفة د�ئم���ًا معنا. �أولئك �لذين �صعدو� �إىل �لأعلى �أ�صميناه���م »�للقالق«. �لروبوتات مل 
تتحّمل، وجّنت �لآليات. �أما نحن فقد تابعنا �لعمل. حدث _ �أن خرج �لدم من �آذ�ننا، ومن �أنوفنا. و�نتقل 
�إىل �حلنج���رة. ت�صع���ُر بتجريح يف �لعيون. كنت ت�صمع يف �أذنيك �صوت���ًا رتيبًا، �صعرنا بالعط�س، لكن مل تكن 
هن���اك �صهية. ُمنعت �لتمارين �لفيزيائية، كي ل تتنف�س �لإ�صعاع���ات عبثًا. كنا نذهب �إىل �لعمل يف عربات 

�ل�صيار�ت �ملك�صوفة. لكننا عملنا ب�صكل جيد. ونفتخر جدً� بذلك...«.
»�نطلقن���ا يف �ملنطقة... و�جهتن���ا لوحة مرورية »منطقة حمظورة«. مل �أ�ص���ارك يف �حلرب، لكنه �صعوٌر 

ماألوٌف ب�صيء �� ما... يت�صّرب من مكان �� ما يف �لذ�كرة... من �أين؟ �صيء مرتبٌط باملوت...
مررن���ا يف �لط���رق بكلب �صاردة، وقطط. ت�صّرفت �أحيانًا ب�ص���كل غريب، مل تتعّرف �إىل �لنا�س، هربت 
مّن���ا. مل �أُدرك م���اذ� يح�صل لها، قبل �أن ياأمرونا باإطلق �لنار عليه���ا... �لبيوت خمتومة، �آلّيات �لكوخلوز 
مروكة... م�صاهدتها تثري �لهتمام. ما من �أحد، نحن، و�ل�صرطة فقط، ن�صرّي دوريات. تدخل �إىل �لبيت.. 
�صور معّلقة، وما من ب�صر. وثائق منثورة يف كل مكان: بطاقات �لكوم�صومول)3(، بطاقات �صخ�صية ومهنية، 
�صه���اد�ت تقدير... �أخذنا تلفازً� م���ن �أحد �لبيوت ملدة معّينة، ��صتاأجرناه، لك���ن مل �ألحظ �أن �أحد رفاقنا، 
�أخ���ذ �صيئًا �إىل �لبيت. �أّوًل ب�صبب �إح�صا�س تلَّكن���ا، باأن �لنا�س على و�صك �لعودة... ثانيًا، هذ�...هذ� �صيء 

مرتبط باملوت...
ذهبن���ا �إىل �لبلوك، �إىل �ملفاعل نف�صه. لنلتقط �ص���ورً� فوتوغر�فية... لقد �أردنا �أن نتفاخر يف �لبيت... 
كان هن���اك خ���وف، ويف �لوقت نف�صه �هتمام ل يقاوم: ما �لذي يحدث؟ �أن���ا مثل، رف�صت، زوجتي فتّية، مل 
�أخاط���ر، �أما �ل�صب���اب فقد �صرب كّل منهم مئتي غر�م)4(و�صافرو�... وهك���ذ�... )�صمت(. عادو� �أحياء – 

هذ� يعني كل �صيء على ما ير�م.
بد�أت باملناوبة �لليلية. ن�صري يف دورية... �لقمر �صاف. كم�صباح معّلق.

  �ص���ارع �لقري���ة... ل يوج���د �أيُّ �صخ����س... يف �لبد�ي���ة �أ�ص���اءت �مل�صابي���ح �ملنازل، ثم قطع���و� �لتيار 
�لكهربائ���ي.. نتج���ّول بال�صي���ارة، يرك����س من ب���اب �ملدر�صة نحون���ا مبا�صرة خنزي���ٌر بّري. ثعل���ب. عا�صت 
�لوحو�س يف �لبيوت، ويف �ملد�ر�س، ويف �لأندية. وهناك �للفتاُت معّلقة: »هدفنا – �صعادة �لإن�صانية كّلها«، 
»�لربوليتاري���ا �لعاملي���ة �صتنت�ص���ر«، »�أفكار لينني �صتعي����س �إىل �لأبد«. يف مكاتب �لكوخل���وز – �أعلم حمر، 
�صع���ار�ت جديدة، رزمة حمف���ورة من �أقو�ل �لزعماء. على �جلدر�ن �ص���ور للزعماء، على �لطاولت تاثيل 
م���ن �جل�س للزعماء. �لن�صب �لتذكارية �لع�صكرية يف كل مكان... ن�صب �أخرى مل �أَر. ثمَّ بيوت متل�صقة، 
حظائ���ر �إ�صمنتية ر�صا�صية، و�أبر�ج عل���ف �صدئة... ومن جديد – تلل �ملجد �ل�صغرية و�لكبرية... »وهذه 
ه���ي حياتنا؟«. �صاألت نف�صي، بعد �أن ر�أيت كل ذل���ك بعينني خمتلفتني �� �أنعي�س نحن بهذه �لطريقة؟«. وكاأّن 

ٍف موؤقٍت... و�أُلقيت بعيدً�... ر�ية �حلرب �أُزيلت من حمطِة توقُّ
لقد فّجر ت�صرنوبل دماغي... و�أ�صبحت �أفّكر...

3) الشبيبة الشيوعية/ م/
4) من الفودكا طبعاً.. هذه عادة عند الشباب هناك.. ربما لبعث الشجاعة في النفس/. م/
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»بي���ٌت مهج���ور... مقفل. قطٌّ على �لناف���ذة. �عتقدُت، �أّنه – من �لفّخار. �قرب���ت: �إّنه حي. �أكل �لورود 
كلها يف �لأحو��س. نبتة �إبرة �لر�عي. كيف و�صل �إىل هناك، �أم �أّنهم ن�صوه؟

كت���ب عل���ى �لأبو�ب: »عزيزي �مل���ار، ل تبحث عن �أ�صياء ثمين���ة. مل تكن عندنا ه���ذه �لأ�صياء. ��صتخدم 
�لأغر�����س كّله���ا، لكن ل تنه���ب. �صنعود«. ويف بيوت �أخ���رى ر�أيت كتاب���ات باألو�ن خمتلف���ة: »�عذرنا، بيتنا 
�لأ�صل���ي!«. لقد وّدع���و� �لبيوت، مثلما يودعون �إن�صانًا. كتبو�: »�صنغ���ادر يف �ل�صباح« �أو« �صنغادر يف �مل�صاء«، 
ثّبت���و� �لتاريخ وحتى �ل�صاعات و�لدقائق. ملحظ���ات بخط �أطفال على �أور�ق �لدفاتر �ملدر�صية: »ل ت�صرب 
�لقطة. �جلرذ�ن �صتلتهم كل �صيء«. �أو »ل تقتلو�... �إنها – جيدة«. )يغم�س عينيه(. لقد ن�صيت كل �صيء... 
�أذك���ر فق���ط، باأنن���ي ذهبت �إىل هن���اك، ل �أذكر �أكرث م���ن ذلك. ن�صيت كل �ص���يء... يف �ل�صن���ة �لثالثة بعد 
�لت�صري���ح م���ن �جلي�س حدث �ص���يء – ما لذ�كرتي... حتى �لأطب���اء مل يعرفو�... ل �أ�صتطي���ع عّد �لنقود – 

�أتعرث. �أجتول بني �مل�صت�صفيات...
هل رويُت �أم ل؟ تقرب وتفكر �� �لبيت فارغ. تفتح �لباب – �لقطُّ وحده يجل�س... هل تت�صور، وملحظات 

�لأطفال تلك...«.
   »ا�ستدعوين للخدمة...

�خلدم���ة كانت على هذ� �ل�صكل: عدم �ل�صماح لل�صكان �ملحليني بالدخول �إىل �لقرى �ملهجورة. �نت�صبت 
�صو�ت���ر بالق���رب من �لط���رق، ُبِنيْت خماب���ئ و�أبر�ج مر�قب���ة. �صّمونا، ل نعرف مل���اذ�، »�أن�ص���ار«)5(. حياة 
�صلمي���ة... ونحن نقف... بالّزي �لع�صك���ري... مل يفهم �لفلُح، ملاذ� مثًل، مُينع من �إح�صار �لدلو من بيته، 
ح �لأمر؟ يف �لو�ق���ع: يقف �جلنود يف جهة  �لِق���در، �ملن�ص���ار �أو �لفاأ�س. مُينع من جن���ي �ملح�صول. كيف تو�صّ
و�ح���دة من �لطريق، ل ي�صمحون باملرور، ويف �جلهة �لأخ���رى يرّوعون �لبقر، تقرقع �حل�صاد�ت ويطحنون 
�حلب���وب. تتجمع �لعجائز وتبكي: »�أّيها �لفتيان ��صمحو� لنا... �إّنها �أر�صنا... وبيوتنا...«. يقدمون �لبي�س، 
مة... على �لأثاث ...  و�صح���م �خلنزير، و�مل�صروبات �لكحولية.  �تركونا ندخل... يبكون عل���ى �لأر�س �مل�صمَّ

و�حلاجيات...
وخدمتنا تتمّثُل يف: عدم �ل�صماح بالعبور. عجوز حت�صر �صّلة بي�س – م�صادرة �ل�صلة ودفنها يف �لأر�س. 
حلب���ت �لبقرة، حتم���ل دلو حليب. ع�صك���ري يتابعها. يدفن �حللي���ب... قلعو� �صّرً� ب�صله���م – �أخذ �لب�صل 
منهم. و�ل�صوندر، و�لب�صل، و�ليقطني. دفنها... ح�صب �لتعليمات... ت�صويه كل �صيء من �أجل �ملجد، ُنح�َصُد 

على ذلك. و�جلمال من حولنا. خريف ذهبي. وللجميع وجوٌه جمنونة. لهم ولنا.
�أّما يف �ل�صحف فقد هّللو� لبطولتنا... يا لنا من فتيان �أبطال... كوم�صوموليني _ متطّوعني!

م���ن كّن���ا نحن يف حقيقة �لأمر؟ ما �لذي كّنا نفعله؟ �أردت �أن �أعرف عن ذلك... �أن �أقر�أ... على �لرغم 
من  �أّنني كنت هناك...«.

    »�أنا �صخ�ٌس ع�صكري، ياأمرونني – فاأُنّفذ... لقد �أق�صمُت...«

5) التس��مية مأخ��وذة م��ن تاريخ مقاومة ش��عوب االتحاد الس��وفييتي للنازيين األلم��ان: أنصار، أو فدائي��ون، أو رجال 
العصابات/. المترجمان. /
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زنا منذ �أيام �ملدر�صة.  لك���ن ذلك لي����س كل �صيء... �ندفاع بطويل، تلَّكنا �أي�صًا. لقد رّبوه فينا... وقد حفَّ
م�صدُره �لأهل. ورجال �ل�صيا�صة مبا �ألقوه من خطب. و�لر�ديو، و�لتلفزيون. �أ�صخا�ٌس خمتلفون تفاعلو� بطرق 
متباينة: بع�صهم �أر�د �أن يجرو� معه لقاًء، وين�صرونه يف �ل�صحف، بع�صهم نظر �إىل كل �صيء، كجزء من عمله، 

و�لبع�س �لثالث...  و�أنا �لتقيتهم، عا�صو� ب�صعور، �أّنهم ينجزون عمًل بطوليًا. ي�صاركون يف �صنع �لتاريخ.
لق���د دفعو� لن���ا مرّتبات جيدة، لكن م�صاألة �لنق���ود مل تكن مطروحة. ر�تبي �لع���ادي �أربعمئة روبل، �أّما 
هن���اك، فقد كنت �أقب����س �ألف روبل )�لروب���لت �ل�صوفييتية �آنذ�ك(. ح�صب ذلك �لزم���ن هذ� مبلغ كبري. 
�أّنبون���ا فيم���ا بعد قائلني: »لق���د ��صتخرجتم �لنقود باملجرفة. وعدمت – �أعُطهم �صي���ار�ت، وموبيليا من دون 

طابور«. �إّنه، طبعًا، لأمٌر خُمٍز. فقد كان �لأمُر بالفعل �ندفاعة بطولية...
قب���ل �أن نتوّج���ه �إىل هناك، ظهر �خلوف. لفرة ق�صرية. وهناك �ختفى. لو ��صتطعت �أن �أ�صاهد – هذ� 
�خل���وف... �أم���ر. عمل. مهمة. كان لدي �هتم���ام باأن �أنظر �إىل �ملفاعل من �لأعل���ى، من �لطائرة �حلّو�مة: 
م���اذ� ح�صل هناك يف �لو�قع، كيف يب���دو ذلك؟ لكنهم منعوين. كتبو� يف بطاقتي: و�حد وع�صرون رينجني، 
لكنن���ي ل�صُت و�ثق���ًا، باأن ذلك �صحيح يف �لو�قع. كان �ملبد�أ ب�صيطًا ج���دً�: ت�صل �إىل مركز منطقة ت�صرنوبل 
)هو يف �ملنا�صبة، مدينة �صغرية، ولي�صت �صخمة، كما كنت �أت�صّورها(، وهناك يجل�س �خت�صا�صي بقيا�س 
�لأ�صع���ة، عل���ى بعد ع�صرة – خم�ص���ة ع�صر كيلو مرً� عن �ملحط���ة، كان يقي�س م�صتوى �أ�صع���ة �خللفية. هذه 
�لقيا�ص���ات ت�ص���رب بعدد �ل�صاعات، �لتي تطريه���ا يف �ليوم. و�أنا �رتفعت من هن���اك باحلّو�مة وطرت فوق 
�ملفاع���ل: ذهاب���ًا – و�إيابًا، مارً� به يف �لجتاهني، �ليوم هناك – ثمان���ون رينجني، غدً� – مئة وع�صرون... 
لي���ًل �أدور فوق �ملفاع���ل – �صاعتني. �أنتجنا �صورً� بالأ�صعة حتت �حلم���ر�ء، لأجز�ء �جلر�فيت �ملنترثة على 

فيلم حيث كانت »ت�صيء«... يف �لنهار ل ميكن م�صاهدتها...
حتدث���ت �إىل �لعلم���اء. �أحده���م: »�أ�صتطيع �أن �أحل����س طائرتك بل�صاين، ولن يح���دث يل مكروه«. و�آخر: 
رون من �أعماركم؟ تخطئون!«. �إنقاذ �لغرقى هو باأيدي  »�أّيها �ل�صباب، كيف تطريون من دون حماية؟ تق�صّ
ّنا �لكر��صي ب�صفائح �لر�صا�س، و�أدخلنا يف �ل�صر �لو�قية لل�صدر... قطعًا رقيقة  �لغرقى �أنف�صهم. لقد بطَّ
من �ألو�ح �لر�صا�س... لكن �لذي تبنّي لنا، �أّنها تقي من �أنو�ع معّينة من �لأ�صعة، ولي�س منها جميعًا. �حمّرت 
وج���وه �جلميع، �حرقت، مل ي�صتطيعو� �حللقة. طارو� من �ل�صب���اح حتى �لليل. ما من �صيء خيايل. لكنه 
عمل. عمل قا�س. جل�صنا �أمام �لتلفاز ليًل، وكانت جتري يف هذ� �لوقت بالذ�ت، بطولة �لعامل لكرة �لقدم. 

�حلديث طبعًا عن كرة �لقدم.
�أخذن���ا نفكر... كي نك���ون �صادقني... رمبا بعد ثلثة ������ �أربعة �أعو�م... عندما مر����س �أحدنا، وثاٍن... 
وم���ات ثال���ث... فقد عقله... �نتحر... حينها بد�أنا نفكر. وهل �صنفه���م ماذ� حدث لنا، �أعتقد بعد ع�صرين 
– ثلث���ني عام���ًا. لدي �أفغان�صتان )كنت هناك ملدة �صنتني( وت�صرنوب���ل )كنت هناك ثلثة �أ�صهر( – �أكرث 

�للحظات �ل�صاطعة يف حياتي...
مل �أخ���رب �أهلي، �أّنهم �أُر�ِصْلوين �إىل ت�صرنوبل. ��صرى �أخ���ي �صحيفة »�أيزفي�صتيا«، وم�صادفة ر�أى هناك 

�صورتني.. �أح�صر �ل�صحيفة �إىل و�لدتي: »خذي، �نظري – بطل!«. بكت �أّمي...«.
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»حتّركنا نحو �ملحطة...
�ص���ارت يف �لجتاه �ملعاك�س قو�فل حتمل �لنا�س �لذين مت �إخلوؤه���م. قادو� �لآليات، و�لقطعان ب�صرعة. 

ليل ونهار�. و�صط حياة �صلمّية...
كّنا �صائرين... و�أنا، هل تعرفون ماذ� �صاهدت؟ على جو�نب �لطرق. وحتت �أ�صعة �ل�صم�س... بريٌق 
ناع����ٌم جدً�... �صيئ – ما يلتمع كالكري�صتال... جزيئات �صغرية جدً�... �صرنا باجتاه كالينكوفيت�س، 
من خلل موزير. حتدثنا فيما بيننا... �صيٌء ما ين�صكب، ده�صنا. لحظنا يف �لقرى �لتي عملنا فيها، 
ة على �أور�ق �لكرز. قطفنا �خليار و�لبندورة – وهناك  ئة، وبخا�صّ كي����ف ظهرت مبا�صرة ثقوٌب متهرِّ
�أي�ص����ًا ثقوب �ص����ود�ء... �خلريف. �ألو�ن قرمزي����ة لثمار �صجري�ت �لتوت �ل����ربي، �أغ�صان �لتفاح من 
ك����رثة �حلم����ل – طبعا، �نحنت �إىل �لأر�س، ل ميكنك �أل ت�صتهيها. �صتاأكل. �صرحو� لنا، �إّنها ل توؤكل. 

�ختلفنا و�أكلنا.
�صاف���رت... مع �أن باإمكاين �أن ل �أ�صافر. طلبت �لتطوع. مل �ألتِق يف �لأيام �لأوىل ل مبالني هناك، لحقًا 
�ص���اأرى فر�غ���ًا يف �لعيون. هل �أردُت �نتز�ع و�صام؟ تخفي�صات. كلم ف���ارغ! �أنا �صخ�صيًا مل �أكن بحاجة �إىل 
�ص���يء. �صقة، �صيارة... ماذ� �أي�صا؟ عزبة... كان كل ذلك عندي. تّلكتني حما�صة �لرجال... ينطلُق رجال 
حقيقي���ون للقيام بعمل �صروري. �أّما �لباقون؟ فليجل�ص���و� حتت تنانري �لن�صاء... �أحدهم �أح�صر وثيقة تبنّيُ 
�أن زوجته تلُد، و�آخر قّدم ما يثبت �أن لديه طفًل �صغريً�... نعم مغامرة. نعم خطر – �إ�صعاعات، لكن على 

�أحدهم �أن يقوم بهذ� �لعمل. كيف م�صى �آباوؤنا �إىل �حلرب �إذً�؟
عدن���ا �إىل �لبي���ت. نزعُت عّن���ي �لثياب �لتي �رتديتها هن���اك كّلها، ورميتها يف �لزبال���ة. �أما �لقبعة فقد 
�أهديتها لبني �ل�صغري. رجاين كثريً�. لب�صها، ومل ينزعها. بعد �صنتني �صّخ�صو� مر�صه: كتلة يف �لدماغ...

تابعو� �لكتابة باأنف�صكم... ل �أرغُب يف �حلديث �أكرث...«
    »ع���دت لت���وّي من �أفغان�صتان... �أردت �أن �أعي�س. و�أت���زوج. �أردت �أن �أتزوج مبا�صرة... وهنا – بطاقة 
م�صفورة ب�صريط �أحمر »��صتدعاء خا�س« – يجب ح�صورك خلل �صاعة �إىل �لعنو�ن �ملذكور. �أّمي بكت يف 

�حلال. �عتقدْت، �أنهم ي�صتدعونني مّرة �أخرى �إىل �حلرب.
�إىل �أي���ن ينقلونن���ا؟ وملاذ�؟ �ملعلوم���ات �صحيحة. �نفجر �ملفاع���ل... وما علقتنا نح���ن؟ بّدلنا ثيابنا يف 
���رو� �أور�قنا و�أخربونا، باأننا �صنتوّجه �إىل مركز منطق���ة خوينيكي. و�صلنا �إىل خوينيكي، ما  �مل���كان.. وح�صَّ
ز�ل �لنا����س يف غفلة عما جرى، وه���م مثلنا يرون جهاز قيا�س �لأ�صعة لأول مرة. تابعو� نقلنا، �إىل �لقرية... 
هن���اك من يقيُم عر�صًا: �ل�صب���اب يتبادلون �لقبل، �ملو�صيقا تعزف، ي�صربون �خلم���ر �لبيتي. عر�س.. فليكن 

عر�صًا.. نحن لدينا �أمر: ق�صط �لربة بعمق.... قطع �لأ�صجار....
بد�ي���ة �أعطون���ا �صلحًا. ر�صا�ص���ات. يف حال هج���وم �لأمريكيني... ق���روؤو� لنا، يف �لتوجي���ه �ل�صيا�صي، 
ذها �ل�صتخب���ار�ت �لغربية. وع���ن �أعمال �لتفج���ري �لتي تقوُم  حما�ص���رة ع���ن عملي���ات �لتخريب �لت���ي تنفِّ
به���ا. تركنا �ل�ص���لح ذ�ت م�صاء يف خيمة منف�صلة. و�صط �ملع�صكر. بعد �صه���ر نقلوه. ل يوجد خمربون على 

�لإطلق. رينغني... كيوري...
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�لتا�ص���ع من �أيار – و�صل ج���ر�ل على عيد �لن�صر. جمعونا و�صففنا بانتظ���ام. هناأونا بالعيد. جتر�أ و�حد 
م���ن �ل�صف و�صاأل: »ملاذ� يخفون عّنا كم ن�صبة �لإ�صعاعات؟ وما هي �جلرعة �لتي نتلقاها؟«. لقد ُوجد �صخ�س 
يط���رح هذ� �ل�صوؤ�ل. ��صتدعاه قائد �لقطعة بعد �أن غ���ادر �جلر�ل، ووّبخه قائل: »�إّنك تفتعل ��صتفز�زً�! وتثري 
�لرعب!«. بعد يومني وّزعو� كمامات م�صادة للغاز على �جلنود، لكن �أحدً� مل ي�صتعملها. عر�صو� لنا جهاز قيا�س 
�لأ�صعة مرتني، لكن مل ي�صمحو� لأحد باإم�صاكه. �أطلقونا لزيارة �لأهل مرة كل ثلثة �أ�صهر وملدة يومني. تكليف 

و�حد: �صر�ء فودكا. حملت معي حقيبة ظهر ممتلئة بالزجاجات. رفعني �ل�صباُب على �أيديهم من �لبهجة.
ثو� �أحدً�  ��صتدعى م�صوؤول �ل��«كي جي بي« �جلميع قبيل مغادرتهم �إىل بيوتهم ون�صحهم باإحلاح: ل حتدِّ
يف �أي مكان، عما �صاهدتوه هنا. لقد عدت من �أفغان�صتان، وعرفت – �أنني �صاأعي�س! لكن يف ت�صرنوبل على 

�لعك�س تامًا: يقتلونك حتديدً� عندما – تكون يف �لبيت.
عدت �إىل �لبيت... وكل �صيء بد�أ لتوه...

 » هل ما �أتذكر... حفٌر يف �لذ�كرة؟
يوم كامل..  �أتنّقل بني �لقرى... مع �خت�صا�صيي قيا�س �لأ�صعة.. ما من �مر�أة تقّدم لنا �لتفاح... �لرعُب 
يف نفو�س �لرجال �أقل، ُيح�صرون �خلمر �لبيتي، و�صحم �خلنزير: »هيا نتناول طعام �لغد�ء«. و�لرف�س غري 

م�صتح�صن، و�أن تاأكل �لت�صيزوم �لنقي – لي�س مفرحًا. ت�صرب. من دون �ملازو�ت. 
�لفط���ر �لأبي����س يفرقع حتت عجلت �ل�صيار�ت، ه���ل هذ� طبيعي؟ ت�صب���ح يف �لنهر�لقر�ميط �لك�صولة 

�ل�صمينة، حجمها �أكرب خم�س �إىل �صبع مر�ت من �حلجم �ملعتاد. هل هذ� طبيعي؟ هل...
�أجل�صون���ا مع ذلك يف �إحدى �لقرى �إىل �لطاول���ة... خنزير مقلي... �عرف �صاحب �لبيت بعد �أن ثمل: 
»خنزي���ر فتي. ذبحته، لأنني مل �أ�صتطع �لنظر �إليه، كان م�صّوها! ماتت �ل�صهية عندي«. �صربت �لكاأ�س دفعة 

و�حدة. بعد تلك �لكلمات. �صاحب �لبيت ي�صحك: »�عتدنا هنا، مثل �خلناف�س �لكولري�دية«.
�أح�صرنا جهاز قيا�س �لأ�صعة �إىل �لبيت – �رتفع �ملوؤ�صر عاليًا...«.

   »ع�صر �صنو�ت مّرت... وكاأن �صيئًا مل يكن، لو �أّنني مل �أمر�س، ولكنت ن�صيت...
يجب خدمة �لوطن! خدمة �لوطن ��� عمل مقّد�س. ��صتلمت: ثيابًا د�خلية، وربطات قدم، وحذ�ء، وقبعة، 
وبنطال، وبدلة ريا�صية، و�حلز�م، و�جلعبة. ثم �إىل �لأمام. �صّلموين �صاحنة قلب. نقلت �لبيتون. �أجل�س يف 
غرف���ة �لقيادة و�أثق، باأن �حلديد و�لزجاج �صيحميانني. كاأن �صيئًا ما كان -... �أحمُل يف �ل�صاحنة... �صبابًا 
فتيان���ًا. غري متزوج���ني. �أقنعة طبية و�قية مل ن�صتل���م... ل، �أتذكر و�حدً� ر�أيته يرتديه���ا... �صائق معمر... 
فقط...  كان د�ئمًا – ي�صع �لقناع. ونحن – ل. رجال �صرطة �ملرور من دون كّمامات. نحن يف غرفة قيادة 
�ل�صاحن���ة، �أّم���ا هم – فقد وقفو� يف ج���و من �لغبار �لإ�صعاعي لثم���اِن �صاعات. كانو� يدفع���ون �أجورً� عالية 
للجمي���ع: ثلث���ة مرتبات �إ�صافة �إىل مهّمة �ل�صفر. كّنا نتعاطى �مل�صروب���ات �لكحولية... فودكا، عرفنا، �أّنها 
ت�صاع���د. هي �لو�صيل���ة �لأولّية ل�صتعادة �خلو��س �لدفاعية للج�صم بعد �لتعّر����س للإ�صعاعات. وتزيل �أي�صًا 
�لتوتر �لع�صبي.  ولي�س م�صادفة �أنهم �أعطو� يف �حلرب �لوطنية تلك �ملئة غر�م �مل�صهورة لكل جندي. لوحة 

عادية: �صرطي مرور ثمل ي�صبُط �صائقًا ثمًل.
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ل تكتب���و� ع���ن معجز�ت �لوطنية �ل�صوفييتية. لقد كانت... �ملعج���ز�ت! بالفعل لكن �صبقها يف �لبد�ية – 
�لتق�صري، و�لت�صّيب، وفيما بعد �ملعجز�ت. �صّد �لفّوهات... ��صتقبال �لر�صا�س بال�صدور... �أّما �أن مثل هذه 
�لأو�م���ر ����� من حيث �ملبد�أ ��� ل يجب �أن تكون، فعن ذل���ك ل �أحد يكتب. رمونا هناك، مثلما رمو� �لرمل على 
�ملفاع���ل... كاأكيا����س �لّرمل. كل يوم يعّلقون »من�صورً� حربيًا« جدي���دً�: »يعملون ب�صجاعة وتفاٍن«، »�صن�صمد 

و�صننت�صر...«. و�صّمونا ��صما جميل »جنود �لنار«...
�أعطوين �صهادًة لقاء �لعمل �لبطويل و�ألف روبل...«.

   »يف �لبد�ية �صوء فهم... �إح�صا�س، باأّنها تدريبات ع�صكرية... لعبة...
لكنه���ا كانت حربًا حقيقيًة. حربًا نوويًة... غ���ري معروفة بالن�صبة لنا: ما �ملخيف وما غري �ملخيف، ماذ� 
نتوخ���ى وم���اذ� ل نتوخى؟ ل �أحد يعرف. ول �أحد ت�صاأله. �إخ���لٌء حقيقي...  يف حمّطات �لقطار... ما �لذي 
ا �لنظام يف  كان يح�ص���ل يف حمط���ات �لقط���ار؟ كّنا ن�صاع���د يف دفع �لأطفال عرب نو�ف���ذ �لعرب���ات...   �أَمنَّ
�لطو�ب���ري... طو�ب���ري تقف على نو�فذ قط���ع تذ�كر �ل�صفر، طو�بري على �لي���ود يف �ل�صيدليات. �صتَم �لنا�ُس 
بع�صه���م بع�ص���ًا وت�صاجرو�.  ك�صرو� �لأب���و�ب يف �ملتاجر و�أماكن بيع �مل�صروب���ات �لكحولية. حطّمو� وك�ّصرو� 
�ل�صب���كات �حلديدية عل���ى �لنو�فذ. �آلف �لنازح���ني... عا�صو� يف �لن���و�دي، و�ملد�ر����س، وريا�س �لأطفال. 

جتّولو� ن�صف جائعني. نفدت �لنقود ب�صرعة. ��صرو� كل حمتويات �ملتاجر...
ل���ن �أن�ص���ى �لن�ص���اء، �للو�تي غ�صل���ن ثيابنا �لد�خلي���ة. مل تكن هناك غ�ّص���الت. مل تخط���ر ببالهم، ومل 
يح�صروه���ا. غ�صلو� باأيديهم. كل �لن�صاء – من كبري�ت �ل�ص���ن. �أيديهن – متوّرمة تلوؤها �جلروح. �لثياب 
�لد�خلي���ة لي�صت مت�صخ���ة فح�صب، بل هناك ع�صر�ت �لرينجينات)6(...«�أيه���ا �ل�صباب، تناولو� �لطعام...«، 

»�أيها �ل�صباب، نامو�...«، »�أيها �ل�صباب، �أنتم مازلتم فتيانًا...  �حمو� �أنف�صكم...«. �أَ�ِصفَن لو�صعنا وبَكنَي.
هل ما زلَن على قيد �حلياة؟

جنتم���ع كل عام يف �ل�صاد����س و�لع�صرين من ني�صان )�أبريل(، كل م���ن كان هناك. كل من بقي على قيد 
�حلي���اة. نتذك���ر تلك �لف���رة. �أنت كنت جندي���ًا يف �حلرب، كّنا بحاجة ل���ك. ما هو �ص���يء متَّ ن�صيانه، لكن 
ذل���ك بقي. بق���ي، �أّنه من دونك مل نك���ن ن�صتطيع �أن جنتاز �حلادث���ة... كنَت �صرورّي���ًا... نظاُمنا، نظامنا 
�لع�صك���ري ب�ص���ورة عامة، يعمل ب�ص���كل ر�ئع يف �لظروف �لطارئ���ة. �أنت يف �لنهاية، هن���اك حّر و�صروري. 
�حلرية! و�لإن�صان �لرو�صي يف مثل تلك �للحظات َيظهُر �إن�صانًا عظيمًا! وفريدً�! لن ن�صبح �أبدً� هولنديني �أو 

�أملانًا. ولن يكون عندنا �إ�صفلت طويل �لأمد ول مروج مرتبة. �أّما �لأبطال ف�صتجدهم د�ئمًا!«.  
تي   ق�سّ

�أطلق���و� ند�ًء – ذهبت. و�جب! كنت ع�صوً� يف �حلزب. �ل�صيوعيون، �إىل �لأمام! هذه هي �حلال. عملت 
يف �ل�صرط���ة. رقيب���ًا �أّول. وعدوين »بنجمة« جدي���دة. كان ذلك يف حزير�ن )يونيو( ع���ام �صبعة وثمانني... 
يجب �جتياز �للجنة �لطبية، لكن �أر�صلوين من دون فح�س. �أحد ما هناك وكما يقولون »دّبر حاله«، �أح�صر 
تقري���رً�، ب���اأن لديه قرحة يف �ملع���دة، فاأخذوين مكان���ه بال�صرعة �لق�صوى. هذ� هو �لو�ص���ع... )ي�صحك(. 

6) وحدة قياس مستوى التلوث اإلشعاعي/. المترجم. /
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ظهرت يف تلك �لفرة طر�ئف كثرية. ذ�ت مّرة...  و�صل �لزوج من �لعمل و�صكا لزوجته: »قالو� يل: غدً� – 
�إّم���ا �صتذه���ب �إىل ت�صرنوبل، �أو ت�صع بطاقتك �حلزبية على �لطاول���ة«. »و�أنت غري حزبي؟«. – لذلك �أفكر: 

�أين �صاأجد لهم حتى �ل�صباح بطاقة حزبية«.
�صافرن���ا، كاأنا����س ع�صكريني، لكن يف �لفرة �لأوىل نّظمو� مّنا جمموع���ة بّنائي حجارة.  بنينا �صيدلية. 
�صع���ف ج�صمي يف �حل���ال، و�أ�صابني نوع من �لنعا�س. �أ�صعل يف �لليل. قل���ت للطبيب: »كل �صيء _على ما 
ي���ر�م. �لطق�س حار«. جلبو� �إىل �ملطعم من �لكوخلوز حلمة، وحليب، وق�صطة، و�أكلنا. �لطبيب مل يلم�س �أي 
�ص���يء. يح�صرون �لطعام، يدّون يف �ملل���ف، باأن كل �صيء ح�صب �لأ�صول، لكّنه مل ياأخذ عّينة. لحظنا ذلك. 

هذه هي �حلال. �صعرنا بالياأ�س. بد�أ مو�صم �لفر�ولة. وخليا �لنحل ممتلئة...
ب����د�أ �لل�صو�س باقتح����ام �لبيوت. �صرقو� كل �صيء. �صّمرنا �لنو�فذ و�لأب����و�ب. ختمنا �صناديق �خلزنة يف 
مكاتب �لكوخلوز، و�ملكتبات �لزر�عية. ثم قطعنا �ملياه و�لكهرباء عن �ملنطقة، و�أَمّنا �ملباين يف حال �حلريق. 
�صرق���ت �ملح���لت �لتجارية، �نتزعت �ل�صب���كات �حلديدية عن �لنو�فذ. �لطح���ني و�ل�صكر �أ�صبحا حتت 
مت �لبنوك...  هّجرو� �لنا�س من �إحدى �لقرى، وعا�س �لكثريون  �لأرج���ل، ُهِر�صت �حللوى بالأقد�م... ُحطِّ
منه���م عل���ى بعد خم�صة – ع�ص���ر كيلو مر�ت. نقلو� �حلاجيات �ملروكة يف �لق���رى �إلينا. هذه هي �حلال...  
نح���ن نحر�س... ياأتي رئي����س �لكوخلوز �ل�صابق مع عدد م���ن �ل�صكان �ملحليني، لقد �أ�صكنوه���م مكانًا قريبًا 
و�أعطوهم بيوتًا، ياأتون �إىل هنا جلني �لذرة، وللزر�عة. لقد نقلو� �لتنب يف �صو�لت. وجدنا يف تلك �ل�صو�لت 
ماكين���ات خياط���ة، ودر�جات نارّية، و�أجهزة تلفزيونية خمباأة. يعتق���دون �إن �لإ�صعاعات قد ز�لت، فالتلفاز 
مل يعم���ل يف تلك �لفرة... عملية تبادل: هم يح�ص���رون زجاجة من �ل�صماغون)7(– و�أنت تعطيهم �ملو�فقة 
على نقل عربة �أطفال. و�إذ� باعو� �أو نقلو� ملكية جر�ر، �أو �آلة بذ�ر. زجاجة... ع�صر زجاجات... �لنقود مل 
يهتم بها �أحد ... )ي�صحك(. كما يف مرحلة �ل�صيوعية... لكل �صيء وحدة قيا�س: �أ�صطو�نة بنزين – ن�صف 
لر من �خلمر.  معطف فرو – لير�ن، در�جة نارّية – �أنت وذكاوؤك...  بعد �صتة �أ�صهر غادرت، تو�فقًا مع 
�لربنامج �ملركزي، �ملدة ن�صف عام. ثم �أر�صلو� وردّية بديلة. �أّخرونا لبع�س �لوقت، لأن �أفر�د تلك �لوردّية 
رف�ص���و� �لق���دوم من جمهوريات بحر �لبلطي���ق. هذه هي �حلال... �أعلم باأنهم �صرق���و�، ونقلو� كل ما ميكن 
رفعه ونقله. �أنابيب �لختبار من �ملخابر �لكيميائية �ملدر�صية �صرقوها.  منطقة ت�صرنوبل نقلوها �إىل هنا... 

�بحثو� يف �لباز�ر�ت، ومتاجر �حلاجيات �مل�صتعملة، ويف �لبيوت �لريفية و�لعزب...  
بقيت خلف �لأ�صلك �لأر�س فقط... و�ملقابر... وتاريخنا – وبلدنا �لكبرية...«.

   »و�صلنا �إىل �ملكان... �صجلنا مهماتنا...
�ص���وؤ�ل: �إىل �أي���ن و�صلنا؟ هّد�أنا �مللزُم قائًل: »حادثة، ح�صلت منذ زم���ن. منذ ثلثة �أ�صهر م�صت. مل 

يعد �لو�صع خميفًا ». �لرقيب: »كل �صيء جيد، يجب فقط غ�صل �لأيدي قبل �لطعام«.
خدمُت �خت�صا�صيًا بقيا�س �لأ�صعة. ما �إن يحّل �لظلم حتى ي�صل  �صباٌن �إىل �لعربة �ملناوبة بال�صيار�ت. 
مون �لنقود و�ل�صجائر، و�لفودكا... مقابل �ل�صماح لهم بالبحث يف �لأمتعة �مل�صادرة. ميلوؤون �حلقائب.  ُيقدِّ

7) نوع من الفودكا البيتيّة التي يصنعها الفالحون/. م/
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�إىل �أين ينقلونها؟ رمبا، �إىل كييف، �إىل مين�صك... �إىل �ملكّبات...، ما تبّقى، ندفنه. ف�صاتني، �أحذية، �آلت 
�أو كرديون، �آلت خياطة... ن�صعها يف �حلفر، �لتي �صمّيناها »�ملقابر �لأخوية«.

�أعود �إىل �لبيت. �أذهب �إىل �لرق�س. تعجبني فتاة:
   ��� هّيا نكون �صديقني.

   ��� ملاذ�؟ �أنت �لآن رجل ت�صرنوبل. من هي �لتي �صتتزوجك؟
تعرفت �إىل �أخرى. قّبلتها. عانقتها. �مل�صاألة �أ�صبحت قريبة من كتِب �لكتاب يف �ملحكمة.

   �� عر�صت عليها �� هيا نتزّوج.
جاء �صوؤ�لها ي�صبه:  وهل ت�صتطيع؟ قادر...

.»... كان عليَّ �أن �أ�صافر... وعلى �لأغلب �صاأ�صافر. لكنني �أ�صفُق على و�لديَّ
 » لدي ذ�كرتي...

وظيفت���ي �لر�صمي���ة هناك – رئي�س جمموع���ة حر��صة... �أي م���ا ي�صبه – رئي�س منطق���ة �صر�ع �لفناء.           
)ي�صحك(. هكذ� �كتبو�.

م���و� وثائقكم«. ل توجد  نوق���ف �صي���ارة من مدينة بريبياتي. �ملدين���ة مت �إخلوؤها، ما من �أحٍد فيها. »قدِّ
وثائ���ق. �صندوق �ل�صي���ارة مغّطى ب�صادر. نرفع �ل�صادر. ع�صرون طقم فناجني �صاي، �أذكر وكاأن ذلك ح�صل 

�لآن، خز�نة �صالون خ�صبية، وديو�نّية، وتلفزيون، و�صجاد، ودر�جات هو�ئية...
�أكتُب تقريرً�.

�أح�صرو� حلومًا لدفنها يف �ملد�فن �خلا�صة. ما من وثائق و�أختام... وما من عّينة مفحو�صة.
�أكتُب تقريرً�.

كون بيتًا يف قرية مهجورة. يرقمون ويو�صب���ون �لأخ�صاب على جر�ر مع مقطورة.  و�صلتن���ا �إخباري���ة: يفكِّ
�نطلقن���ا عل���ى وجه �ل�صرعة، ح�صب �لعن���و�ن �ملذكور. مت �إلقاء �لقب�س على »�لل�صو����س«. �أر�دو� نقل �لبناء 

وبيعه على �أّنه عزبة. لقد قب�صو� عربونًا من �ل�صاري.
�أكتُب تقريرً�.

جتول���ت خنازير �صاردة يف �لقرى �لفارغة. �أّما �لكلب و�لقط���ط فقد �نتظرت �لنا�س �إىل جانب �أبو�ب 
بيوتها. حر�صت �لبيوت �لفارغة.

تق���ف �إىل جانب مقربة �لأخوة... حج���ر مك�صور كتب عليها �أ�صماء عائلت: �مل���لزم بورودين، �مللزم 
�لأول...  �أعمدة طويلة، كق�صيدة �ل�صعر – عائلت �جلنود... ريبيينيك، كاربيف، لوبوخي...

فجاأًة يف حقِل منزٍل ُمر�قٍب. �صاحُب �حلقل خلف �ملحر�ث، يقول عندما �صاهدنا:
- �أّيها �لأعز�ء، ل ت�صرخو�. لقد كتبنا تعهدً�: �صنغادر يف �لربيع.

- لكن ملاذ� حترث �حلقل؟
-�إّنها �أعمال خريفية...

�أنا �أفهمك، لكن يجب �أن �أُِعدَّ تقريرً�...«.
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   »فلتذهبوا جميعًا اإىل اجلحيم...«
زوجت���ي �أخذِت �لطفل وغادرت. عاهرة! لكنني لن �أ�صنق نف�صي، مثل فانكا كوتوف... ولن �أرمي بنف�صي 
م���ن �لطابق �ل�صابع. عاهرة!. عندما عدُت من هناك بحقيبِة نق���وٍد... ��صرينا �صّيارة، ولها – معطف من 

فرو �لنم�س... وهي – �لعاهرة عا�صت معي. ومل تخْف. )يغّني فجاأة(.
حتى ولو �ألف رينجني

ل ت�صتطيع يَلَّ �لع�صو �لرو�صي... 
�أغني���ة �صعبية جيدة. من هناك. تريدون ُطرفة؟ )يروي مبا�صرة(. يعوُد �لزوج �إىل �لبيت... قادمًا من 
حتت �ملفاعل... �لزوجة ت�صاأل �لطبيب: »ماذ� نفعل لزوجي؟« – »غ�صله، معانقته، و�إبطال مفعول �لأ�صعة«. 
عاهرة! �إّنها تخافني... �أخذت �لطفل... )حتّول �إىل �جلدية فجاأة(. َعِمَل �جلنوُد... قرب �ملفاعل... كنت 
ة: »�صباب، �صاأعد �إىل �ملئة. �نتهى! �إىل �لأمام!«. �أنا، كما �لآخرين، ُعّلق على  ة ومن �لورديَّ �أنقلهم �إىل �لورديَّ
�د�ت بعد �لوردية و�صلّمتها للق�ص���م �لأّول... �صّري...  هناك  رقبت���ي عّد�د - تر�ُكمي. لقد جمعُت تل���ك �لعدَّ
�ُس �أّنهم ي�صجلونها يف �أ�صابرينا، لكن، كم رينج���ني تلّقى كل مّنا – �صّر ع�صكري.  �أخ���ذو� �ملعطي���ات، وُيفَرَ
عاه���رون.. قح���ا..  !.... ثمَّ تر فرة م���ن �لزمن، فيقولون لك: »قف! ل يج���وز �ل�صتمر�ر!«. كل �ملعلومات 
�لطبي���ة لديهم... ولكنهم حتى عند �ملغادرة مل يخربونا – كم هي؟ عاهرون! ..قحا.... هم �لآن يتنازعون 
عل���ى �ل�صلطة... عل���ى �حلقائب...عندهم – �نتخابات... هل تريدون نكتة؟ ميكنكم بعد ت�صرينوبل �أكل كل 

�صيء، لكن ف�صلتكم – تدفُن يف �لر�صا�س. ها. ها. ها.... �حلياة ر�ئعة، وغدة، لكنها ق�صرية جدً�...
ة...  تلقيت ثلثة �أجوبة  كيف �صيعاجلوننا؟ مل نح�صر �أيَّ وثائق. لقد بحثُت... �صاألُت يف �جلهات �ملخت�صّ
و�حتفظت بها. �جلو�ب �لأول: مت �إتلف �لوثائق، نظرً� لنتهاء مدة �لحتفاظ بها، مدة �لحتفاظ – ثلث 
�صنو�ت، �جلو�ب �لث���اين: مت �إتلف �لوثائق �أثناء �لبريي�صرويكا)8( وتقلي�س �جلي�س و�إعادة ت�صكيل �لقطع 
�لع�صكري���ة، �لثال���ث: مت �إتلف �لوثائق لأنها كانت م�صّعة. لعله���م �أتلفو� �لوثائق كي ل يعرف �أحد �حلقيقة؟ 
نح���ن – �صه���ود. لكننا �صنموت قريب���ًا... مباذ� ن�صاعد �أطباءنا؟ �أحتاج لتقرير: ك���م عدد �لرينجينات؟ كم 

تلقيت هناك؟ لكنت عر�صُته على عاهرتي... �صاأثبت لها بعد، �أننا �صنعي�س يف �أيِّ ظروف وننجب �أطفاًل.
�إليكم �صلة عامل درء �آثار �لإ�صعاعات يف ت�صرنوبل: »يا �إلهي، �إذ� كنَت قد فعلَت ما يجعلني ل �أ�صتطيع، 

فافعل ما يجعلني ل �أرغب«. فلتذهبو� جميعكم �إىل طي�.!«.
   »ابتداأنا... ابتداأ كل �سيء كما يف الروايات البولي�سية...

يف وق���ت �لغد�ء – �ت�ص���ال �إىل �مل�صنع: �إىل جندي �لحتياط فلن... يطل���ب �إليك �حل�صور �إىل جلنة 
�ملدين���ة �لع�صكري���ة، لتدقيق �أمٍر يف وثائقه. زد عل���ى ذلك – بال�صرعة �لق�ص���وى. ويف �للجنة �لع�صكرية... 
�أمثايل كانو� كرثً�، قابلنا ملزمًا وكّرر لكل و�حد منا: »�صتذهبون غدً� �إىل قرية كر��صنوي، حيث �صت�صاركون 
يف تدريب���ات ع�صكري���ة«. �جتمعنا �صب���اح �ليوم �لتايل ق���رب مبنى �للجن���ة �لع�صكرية. �أخ���ذو� مّنا وثائقنا 
و�لبطاق���ات �لع�صكري���ة و�أجل�صونا يف حافلت. و�صارو� بنا يف �جتاه جمه���ول. مل يعد �أحد يحلم بالتدريبات 

8) مرحلة ما ُسّمَي إعادة البناء والعلنيّة والشفافيّة التي قادها ميخائيل غورباتشوف/ م/



195 العـدد 26 �شتاء 2022

�لع�صكري���ة. كان �ل�صباط �ملر�فق���ون يجيبون، عن �لأ�صئلة كلها بال�صمت. تنباأ �أحدهم قائًل: »�أيها �لأخوة! 
و�إذ� كّن���ا متجه���ني �إىل ت�صرنوبل؟!«. �لقي���ادة: »يرجى �ل�صمت! �إثارة �خل���وف – حمكمة ميد�نية ع�صكرية 
ح�ص���ب قو�نني زمن �حلرب«. وكان هناك تو�صيح بعد مرور بع�س �لوقت: »نحن يف حالة ��صتنفار ع�صكري. 

ل نريد مهرجني بيننا! من يرك وطنه يف �ملحنة – ُيعدُّ خائنا«.
يف �لي���وم �لأّول – �صاهدن���ا من بعيد �ملحطة �لذرّية. ويف �لي���وم �لثاين كّنا ننظف �لأو�صاخ من حولها... 
نقلنا دلًء منها... حفرنا باملجرفات �لعادية، كّن�صنا باملكان�س، �لتي ي�صتخدمها عّمال �لتنظيف. وباملقا�صط. 
م�صاأل���ة و��صح���ة – �ملجرفة م�صّنعة للرمل و�حل�صى. لكن لي�س للزبالة، �لتي جتمع كل �صيء: قطع �أ�صرطة 
�أف���لم، حديد بناء، وخ�صبًا وبيتونًا. تقدمن���ا �إىل �لذّرة باملجرفة. كما يقال.  �لقرن �لع�صرون... �جلر�ر�ت 
و�لبل���دوز�ر�ت، �لت���ي ��صُتخدمت هن���اك، كانت بل �صائقني، موّجه���ة عن بعد، �أّما نح���ن فكّنا ن�صري خلفها 
وجنم���ع �لبقاي���ا. تنّف�صنا ذلك �لغبار. بّدلنا خلل �لوردية �لو�حدة ح���و�يل ثلثني ِكَمامة، �صيء غري مريح 
وغري متقن. غالبًا ما كّنا ننزعها ... حيث ي�صعب �لتنف�س من خللها، وبخا�صة يف �حلّر. وحتت �ل�صم�س.

بع���د ذلك كلِّه... �أجرينا تدريبات ع�صكرية ملدة ثلثة �صه���ور �أخرى... �أطلقنا �لر�صا�س على �لأهد�ف 
�لتدريبي���ة. در�صن���ا بندقّية �آلية جديدة. يف حال وق���وع �حلرب �لنووية... )با�صته���ز�ء(. هكذ� �أفهم... مل 

يبدلو� ثيابنا حتى. كنا يف تلك �مللب�س �لريا�صية، �لأحذية، نف�صها �لتي كنا نرتديها قرب �ملفاعل.
عها... حول عدم �لبوح... �أنا �صمت���ت... حتى لو �صمحو� لنا بالتحدث، ملن  �أعط���وين ورق���ًة طلبو� �أن �أوقِّ
كن���ت �صاأروي؟ �أ�صبح���ت مبا�صرة بعد �خلدمة �لع�صكري���ة معاقًا من �لدرجة �لثاني���ة. يف �لثانية و�لع�صرين 
م���ن عمري. عملت يف �مل�صن���ع. رئي�س ق�صم: »توقف عن �ملر�س، و�إّل �صنط���ردك تقلي�صًا لعدد �لعمال«)9(. 
قّل�ص���وين... ذهب���ت �إىل مدير �مل�صنع قلت ل���ه: »ل تلكون �حلق بطردي. �أنا – �صارك���ت يف ت�صرنوبل. �أنا 

�أنقذتكم. وحميتكم!« – »نحن مل نر�صلك �إىل هناك«.
�أ�صحو ليًل على �صوت �أّمي: »ملاذ� �أنت �صامت، يا بنّي؟ �أنت ل�صت نائمًا، �أنت ر�قد وعيونك مفتوحة. و�لنور عندك 

ة.... ُم�صاء..«. �أ�صمُت... من على ��صتعد�د ل�صماعي بوحي؟  يحدثني بطريقة جتعلني... �أتوّجُه �إليه بلغتي �خلا�صّ
�أنا وحيد...«.

   »ما عدُت اأخاف املوت... املوت نف�سه...
لكن من غري �ملفهوم، كيف �صاأموت... �صديقي مات... ت�صّخم، و�نتفخ... ب�صبب �لكلية... �أّما جاري...   
وقد كان هناك �أي�صًا، �صائق ر�فعة. �أ�صبح �أ�صوَد، كالفحم، َجفَّ ج�صمه و�أ�صبَح بحجم طفل. ل �أفهم، كيف 
�صاأم���وت... لو كان يل �أن �أتن���ى موتًا، فليكن عاديًا. ولي�س موت ت�صرنوبل. �أم���ٌر و�حد �أفهمُه تامًا: ح�صب 
�لت�صخي����س، لن �أعي����س طويًل. لو ��صتطعُت �أن �أح�سَّ بلحظة دنو �أجل���ي... ر�صا�صة – يف �جلبني. كنت يف 

�أفغان�صتان من قبل... هناك كان �لأمر �أ�صهل... فيما يخ�سُّ �لر�صا�صة...
ذهب���ت �إىل �أفغان�صت���ان متطوع���ًا. و�إىل ت�صرنوب���ل كذلك. �أنا �ل���ذي طلبت. عملت يف مدين���ة بريبيات. 
�ملدين���ة حماط���ة ب�صّفني من �لأ�صلك �ل�صائكة، كما هي �حلال على حدود �لدولة. �لبيوُت متعددُة �لطو�بق 

9) تحت ُمسّمى.. إعادة البناء تم طرد عديد من العمال/. المترجم./
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و�ل�ص���و�رع �لنظيفة، مغطاة بطبقة �صميك���ة من �لرمل، مع �لأ�صجار �ملقطوعة... لقطات من فيلم خيايّل... 
نح���ن نّفذن���ا �أمر – »غ�صل« �ملدينة و��صتبد�ل وجه �لأر�س �مللّوث عمق ع�صرين �صنتيمرً� بطبقة من �لرمل. 
ل عطل���ة نهاي���ة �أ�صبوع هنا. كما يف حالة �حلرب. �أحتفظ ب�صفحة جري���دة... تتحّدث عن مر�قب �لأجهزة 
ليوني���د توبتونوف. كانت وردّيته ليلة �حلادث يف �ملحط���ة، و�صغط على �لزر �لأحمر للحماية من �حلو�دث، 
قبل دقائق عّدة من �لنفجار. مل ي�صتجب... عاجلوه يف مو�صكو. »للنجاة، بحاجة للج�صد«،  زرع �لأطباء له 
يدي���ن. بقي���ت لديه بقعة و�حدة – وحيدة غري ملّوثة يف ظهره. دفن���وه يف مقربة ميتين�صك. و�صعو� �لتابوت 
د�خ���ل ورق �لأملني���وم... و�صّبو� فوقه مكعبًا �إ�صمنتي���ًا، ب�صماكة مر ون�صف، تغطي���ه طبقة ر�صا�س. ح�صر 
و�ل���ده... وق���ف وبكى... مّر �لنا�س من جانبه قائل���ني: »�بن �لعاهرة.... �بنك فّج���ر �لدنيا!«.  وكان جمّرد 

مر�قب... ثمَّ دفن، وكاأّنه قادم من �لف�صاء...
كان �لأف�صل لو ��صت�صهدت يف �أفغان�صتان! �أقول لكم ب�صدق، تر�ودين مثل هذه �لأفكار. كان �ملوت هناك 

م�صاألة عادّية... ومفهومة...«.
   »من احلّوامة...

 ط���رت على م�صتوى منخف�س ف���وق �لأر�س، ر�قب���ت... �لأيائل، و�خلنازير �لربّي���ة... �صعيفة، ناع�صة. 
تتح���ّرك وكاأّن���ك ت�صاهدها يف مقط���ٍع ُم�صّوٍر بطيء... تعي����س على �لع�صب، �لذي ينم���و يف �ملنطقة وت�صرُب 

مياهها. مل تدرك – �أن عليها �لرحيل �أي�صًا. �لرحيل مع �لنا�س...
ت�صاف���ر – ل ت�صاف���ر؟ تطري – ل تط���ري؟ �أنا – �صيوعي، كيف با�صتطاعت���ي �أن ل �أطري؟ �ثنان من �صباط 
�مللح���ة رف�صا، زوجتاهم���ا �صغريتان ولي�س لديهما �أطفاٌل  بعد، مت تاأنيبهما. �لرّقي �لوظيفي �نتهى! و�أُحيل 
�إىل حمكمة �لرجولة... حمكمة �ل�صرف! كان ذلك مبثابة حتري�س – هو مل ي�صتطع، و�أنا �صاأذهب. �لآن �أفكر 
بطريقة �أخرى... بعد ت�صع عمليات جر�حية و�أزمتني قلبيتني... �لآن، لن �أقول لأحد _ فهمتهما �لآن. �صابان 

فتّيان. لكن �أنا ويف جميع �لأحو�ل كنت �صاأطري... هذ� موؤّكد – هو مل ي�صتطع، �أما �أنا ف�صاأذهب. رجولة!
م���ن �لأعلى... م���ن م�صافات عالية... يده�صك عدد �لتقنيات: طائ���ر�ت حّو�مة ثقيلة، ومتو�صطة... مي – 
24 – �إنها حّو�مة ع�صكرية... ماذ� ميكن �أن تفعل يف حّو�مة ع�صكرية يف ت�صرنوبل؟ �أو على منت طائرة مقاتلة 
م���ي – 2. �لطيارون... �صباب فتّيون... يقفون يف �لغابة قرب �ملفاعل، يلتقطون �لرينجني. �أمر! �أمر ع�صكري! 
لك���ن ملاذ� �أُر�ص���َل هذ� �لعدد �لكبري من �لنا�س، لتلق���ي �لأ�صعة؟ ملاذ�؟! )ينتقل �إىل ن���ربة عالية(. تطلَّب �لأمُر 
�خت�صا�صيني، ولي�س مادة ب�صرية. من �لأعلى... ترى... �ملباين �ملهدمة، و�أكو�مًا من �لبقايا �ملنهارة... وعددً� 
هائًل من �ل�صخ�صيات �لب�صرّية �ل�صغرية. �نت�صبت ر�فعة – ما �أملانية، لكّنها مّيتة، �صارت على �ل�صطح قليًل 
ومات���ت. مات���ت �لأعمال... �أعمالنا، �لتي �أ�ص�صها �لأكادميي لوكات�ص���وف من �أجل �لبحث يف �ملريخ... رجل �آيل 
ياب���اين، ي�صبه ب�صكله �خلارجي �لإن�ص���ان... لكن... �حرقت يف د�خله على ما يبدو �حل�صوة ب�صبب �لإ�صعاعات 
از�ت �ملطاطية يرك�صون. كم هم �صغار �إذ� نظرت من �ل�صماء... �ملرتفعة. �لع�صاكر يف �لبّز�ت �ملطاطية، و�لقفَّ
ث �بني... وعندما عدت �صاألني: »بابا، ماذ� هناك؟« – »حرب«.  رُت، باأنني �صاأحدِّ ر كلَّ �صيء... فكَّ �أتذكَّ

مل �أجد كلماتي...«.
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ة حّب ق�صّ

بقلم: هريمان �صبونيك
ترجمة: �صــــالم عيـــــــد •

هريمان �صبونيك: يثابر يف عامه الثاين وال�صتني على عمله يف الت�صوير، وكتابة الق�ص�ص 
الق�صرية يف اإحدى قرى الريف الفرن�صي ال�صغرية.

ما اإن دخل الغرفة، حّتى عرفُت اأّنه هو. طويل، نحيف، اأنيق، ُم�سرتخ. كانت عيناه املتمّردتان املحتميتان خلف 
نّظارتني �سدفّيتني ت�سّعان ذكاًء. و�سعره الناعم يربز جمال وجهه املتطاول. رحُت اأنظر اإليه يتنقل هنا وهناك، 
واأرى اأّن���ه مل يكن غ���ر مباٍل بي. وقد كاد اأن يالم�سني مّرات عّدة خالل ت�سّكع���ه. ويف كّل مّرة، �سرت ق�سعريرة 
يف ظه���ري. ك���م وددت لو اأّنه ياأخذين حينها، مبا�سرة. انق�ست ب�س���ع حلظات. عاد نحوي وقد بدا حا�سمًا اأمره 

هذه املّرة، ثّم اأطاح بي وهو ي�سع اإبهامه على حافتي. قّلبني ب�سرعة، وو�سعني اأمام موّظفة ال�سندوق ودفع.
م���ّرت الأي���ام التالية �ساعرّية، كّنا مع���ًا من ال�سباح اإىل امل�س���اء. فكان، بعد ف���رتات طويلة اأق�سيها يف 
�سري���ره، ي�سعن���ي بعناية على من�سدة ال�سرير. اأن���ام بجواره. كان كّل �سباح بهج���ًة يل، اأتلّهف على انزلق 
اأ�سابع���ه البطيء فوق �سفحاتي. مل ي���وؤِت حركة غر لئقة قط. كان ي�سّطحني دومًا على ظهري. حّتى حني 
يرتكني فرتة وجيزة، لي�سكب لنف�سه كاأ�سًا من املاء، مثاًل، كان ي�سع موؤ�ّسرًا اأقرب ما ميكن اإىل جلدتي. مل 
ُيعاَمل كتاٌب قّط املعاملة الطّيبة التي عوملُت بها، كنُت اأتطّلع لأن اأقّدم له كلمة »نهاية« قبل اأن اأم�سي اأيامًا 

�سعيدة يف مكتبته و�سط كتب النخبة العديدة التي تزّين رفوفها.
ثّم بعد ظهر ذلك اليوم اخلريفي. ذهبنا اإىل احلديقة كي ن�ستمتع باأواخر حرارة نهاية ذاك النهار على 
مقع���د عمومي. كن���ُت ُم�ست�سلمًا بني ركبتيه، وحرارة يده حتت غاليف، اأ�ستمت���ع ب�سعادة الوجود. مّر الوقت، 
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ولعّل���ي غف���وت. مل اأره يقراأ �سفحتي الأخرة. بعد اأن اأغلقني، تاأّملني م���ّرة اأخرة وو�سعني على املقعد. ثّم 
نه�ض وم�سى من غر اأن يلتفت. يف البداية، ظننته ن�سيانًا حلظّيًا، واأّنه �سيعود. ت�سّرب الوقت وكانت الريح 
الباردة التي هّبت، تلعب ب�سفحاتي، بداأ غاليف يت�سّبب باإيالمي مع هّبات الريح التي تزداد عنفًا. راح الليل 

يهبط، وكان ل بّد من اأن اأواجه الواقع، لقد كنُت وحيدًا.
حينئٍذ بداأت اأطول واأ�سعب ليلة يف وجودي كّله. جّعدت رطوبة الليل ورقي اجلميل، وكان هاج�سي الوحيد 
اأن يهط����ل املط����ر وميّدد حربي في�سبح غر مقروء. حل�سن احلظ مل يح����دث ذلك. يف ال�سباح، جل�ست اإىل 
جانب����ي �سّي����دة م�سّنة، �سّيئة املظهر، تطلق رائحة نّفاذة. عبثًا حاولت اأّل األفت انتباهها، فقد اأحكمت اللعينة 
قب�ستها علّي وح�سرتني يف حقيبة الت�سّوق بني قما�سة قدمية تفوح برائحة العرق وزجاجة نبيذ �سّيء. حاولت 
اأن اأ�س����رخ، بال طائل، اإذ مل ت�ستطع �سرخاتي التي يخنقه����ا القما�ض اأن ت�سل خاطفتي، كان ينبغي اأن اأبقى 
على ذاك املقعد مهما كّلف الأمر، كان �سيعود، ليعتني بي، فاأنا اأحّبه كثرًا، مل يكن يف اإمكانه اأن يتخّلى عني.
نه�س���ت ال�سّك���رة وهي تتعّث. كنت ُرميُت على زجاجة النبيذ الرديء الت���ي ُت�سّرب قطرات من �سرابها 
البائ����ض. �ُسرعان ما تلّوث غاليف، ل ب���ّد واأّنني كنت و�سخًا اإىل درجة خميفة ورائحتي كريهة اأي�سًا، �سعرت 
باخلجل. ابتعدنا عن املقعد. لن اأعود لأرى قارئي الأّول، حّبي الأّول. بعد هذه الرحلة املرّوعة، اأُخِرجُت من 
حقيبة العجوز وانتقلت من يد اإىل يد حول موقد فحم. مل�ستني اأظافر قذرة، وحّتى اأ�سابع مغّطاة باملخاط، 
وح���ّط علّي �سخام مواقد فظنن���ت اأّنني �ساأهلك حرقًا. �سرخُت يائ�سًا، لكّن اأحدًا مل ي�سمعني. حملني �ساب 
�سعره طويل بني يديه، وفتحني كما ليقراأين. فقلت يف نف�سي: »اأخرًا، �سيء من الراحة«. اإّل اأّنه، ومن غر 
ترّدد، انتزع ن�سف �سفحتي ال� 166، ثّم �سنع منها لفافة تبغ. من �سيهتّم بي الآن بعد اأن تعّر�ست ملثل هذا 
الت�سويه؟ ظننُت حينها اأّنني تعّر�ست لأ�سواأ خذلن، لكن مل يكن الأمر كذلك، لالأ�سف. فبعد اأن قام املدّخن 
بفعلت���ه ال�سنيعة، األقاين يف �سّلة مهمالت و�سط القاذورات. علقُت بني حّبة فاكهة ذابلة وغالف علبة ُجنب، 
فظنن���ُت نهايتي و�سيك���ة. تال�سى كّل اأمل، وراح���ت �سفحاتي ترتخي يف مالم�سة الفاكه���ة اللزجة. وفجاأة، 
ظهرت يدان كانتا تنب�سان القمامة، فاأٌخرجت اإىل ال�سوء. اأخذين �سخ�ض، ونف�ض عني الغبار قلياًل، وم�سح 
بظاهر كّمه الع�سر املقرف الذي يو�ّسخ غاليف. بداأت رحلة اأخرى، قادتنا اإىل ُك�سك، حيث و�سعني و�سط 

كومة خردوات هائلة. بدا يل اأّنني كنت مادة �سفقٍة، اأظّن اأّنه جرى بيعي مثل عبد...
انق�س���ى الوق���ت بطيئًا، ورحُت اأهزل من يوم اإىل اآخر على طاولة قدمي���ة ينخرها ال�سو�ض، و�سحبة تقت�سر 
على منّبه ميت منذ زمن طويل، ومكواة م�سابة بالربو، و�سحن يتيم مك�سور جزء منه. يف بع�ض الليايل، كانت 
ج���رذان ت���روح وجتيء على ظهري، كنُت خائف���ًا. اأو�سكُت اأن اأموت منعدم الكرتاث و�س���ط هذه الفو�سى. ذات 
�سباح، بني املت�سّكعني الذين يت�سّيدون الفر�ض، تعّرفت حبيبي؛ لقد ا�ستبدلني اللعني ب�سرعة، مل ترتك خملوقة 
�سق���راء ذراع���ه. مع ذلك اأ�سابتني رع�سة حني اقرتب. �سعرت يف اأعمق اأعماق���ي اأّن كّل �سيء ميكن اأن يبداأ من 

جديد، �سوف يتعّرف علّي، ومازال يف اإمكانه اأن ي�ستعيدين، اأن يعاجلني، كنُت م�ستعّدًا لأن اأغفر له كّل �سيء.
حني تعّرف علّي، اأ�سار اإيّل باإ�سبعه، وقال ل�سديقته:

- لقد �سبق وقراأُت هذا، لي�ض باملذهل حقًا.
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�ساحميني

تاأليف: يوري بونداريف
ترجمة: د. ها�سم حمادي •

 )URSS( املولود يف 15 مار�س 1924 يف اأور�س��ك :Iouri Vassilievitch Bondarev
وتويف يف 29 مار�س 2020 يف مو�سكو )رو�سيا(.

مل يتوق���ف قطار �جلن���وب �ل�ضريع هنا �أكرث من خم����ش دقائق. �أم�ضى باف���ل غيورغيفيت�ش فرتة طويلة 
و�قفًا على �لر�ضيف، ي�ضغي �إىل �ضر�ضرة �جلنادب �حلامية، خلف ج�ضر �ملحطة �لتحويلية �ل�ضهلية.

يف �أعقاب جو عربة �لقطار �خلانق و�أحاديث �مل�ضافرين �مل�ضنية يف �لقمرة �ملدّخنة، ��ضتوىل على بافل 
غيورغيفيت�ش �ضمت غريب، مثل �لذي كان ي�ضتويل عليه يف طفولته.

جل����ش على حقيبت���ه بكل متعة، و�ألق���ى مبمطره على كتفه، ومك���ث جال�ضًا على هذ� �لنح���و، وهو يتلفت 
بارتي���اح �ضعي���د. وعلى �لرغم من �أن طبيعة عمل���ه مل تكن تتطلب �لكثري من �ل�ضف���ر، فقد كان، ل�ضبب غري 
مفه���وم، يح���ب �لر�ئح���ة �لنفطية لعو�ر����ش �ل�ضكة �حلديدي���ة، و�ضاف���ر�ت �لقاطر�ت، وقرقع���ة �لعجالت 
�ل�ضريع���ة، و�له���و�ء �لد�فئ، �ل�ض���ادر عن �لعربات، �ملنطلق���ة يف عدوها �� كل هذ� كان يوق���ظ لديه �لرغبة 

�لغام�ضة يف �حلركة ويف تغيري �لأماكن.
�أحيان���ًا، يف �أثناء جلو�ض���ه يف مو�ضكو حتى �ضاعة متاأخرة من �لليل، منكّبًا عل���ى ر�ضومه �لهند�ضية، كان 
يرف���ع ر�أ�ضه، وير�ضل نظرة عرب �لنافذة، �ملطلة على �أ�ضجار �حلور، وي�ضتغرق يف �لتاأمل، وهو ي�ضغي طوياًل 
�إىل �أ�ض���و�ت �لقطار�ت �لليلية، تتخاطب يف �ملحطات، فوق �ملدين���ة �لهاجعة، �أحيانًا كان �ل�ضغري يزعجه، 
ويث���ري لدي���ه �لقلق، فكان، وقد ��ضتوىل علي���ه �ل�ضطر�ب، يرمي بالعمل جانبًا، ومي�ض���ي على روؤو�ش �أ�ضابع 

قدميه، كي ل يوقظ زوجته، ويغادر �لبيت، ويروح ي�ضرب على غري هدى، عرب �ل�ضو�رع �لهادئة و�ملقفرة.
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م���ًا يف �مل�ضنع، يتمّت���ع بال�ضهرة، ومع م���رور �ل�ضن���و�ت �أَِلَف هذه  كان باف���ل غيورغيفيت����ش يعم���ل م�ضمِّ
�ل�ضهرة، وكان يبدو وكاأنه تعب منها قلياًل، كما يتعب �لنا�ش، �أحيانًا، عندما يحالفهم �لنجاح و�لتوفيق. يف 
ه���ذ� �لعام، �أم�ضى �ضافونوف عطلت���ه يف �مل�ضحة، على �ضاطئ �لقرم �جلنوبي، بعد �أن �أرهقه �لعمل �ضتاًء. 
وحت���ت تاأثري �ضم�ش �جلنوب �ل�ضاطع���ة، حيث �حلر�رة �جلافة �حلادة، و�أ�ضج���ار �لنخيل، �لتي تبدو غريبة 
يف �لبولف���ار�ت، ورم���ال �ل�ضاطئ �لقائظة، و�ل�ضباحة، و�ل�ضطجاع �لعالج���ي، حتت هّبات �لهو�ء �لبحري، 
�لد�ف���ئ، �مل�ضب���ع باليود، وجممل نظام �مل�ضح���ة، بد�أ مييل �إىل �لك�ضل و�خلمول، وحت���ى �لأفكار، كانت هي 
�لأخ���رى ك�ضولة، َخِدرة، ور�ودته �لرغبة يف �لعودة �لعاجل���ة �إىل مو�ضكو، �إىل �لأمطار �خلريفية، و�لإ�ضفلت 

�ملبلل، �إىل ملعان �لفو�ني�ش يف مياه �لربك.
كان قط���ار �جلن���وب �ل�ضري���ع، �ل���ذي ��ضتقله �ضافون���وف، عائدً� م���ن �مل�ضّحة، يندفع به ع���رب �لأماكن 
�ملعروفة، فهنا ولد بافل غيورغيفيت�ش، وهنا منا وترعرع، لكنه مل ياأِت �إىل هنا منذ عهد بعيد. يف �ل�ضباح، 
وق���ف �ضافونوف لدى نافذة موؤخرة �لعرب���ة، و�أر�ضل نظره عرب �ل�ضهل، �ملائل لل���ربودة، ور�ح يتذكر ب�ضجن 
متفاقم ما �أ�ضبح ما�ضيًا، �ضبه من�ضّي. فها هو �ضبّيًا يف قمي�ش �ضاتيني و�ضخ، يجري عرب هذ� �ل�ضهل �لبارد 
من �لندى، يجري خلف �لقطار، ل يعرف �إىل �أين، و�لأع�ضاب، �ملثقلة بقطر�ت �لندى، ت�ضوطه على ركبتيه، 
فت�ضعر �ضاقاه بالربودة �ملمتعة... و�أعادته �لذكريات �إىل ذلك �لعامل، �لذي عا�ضه منذ عهد بعيد )ورمبا مل 
رته �أنه قد جتاوز �لأربعني، و�أنه مل ينجز �لكثري يف حياته، حيث �ضبق لفتوته �لأوىل،  يع�ضه(، و�أخربته، وذكَّ

�أن وّلت من زمان.
وعلى حني غّرة متّلكته رغبة ل تقاوم يف �أن يزور مدينته �ل�ضهلية، م�ضقط ر�أ�ضه، �أن يطوف يف �أنحائها، 
ويق���ر�أ �لإعالنات على �لأ�ضيجة، ويرى �أ�ضماء �ل�ضو�رع �لقدمي���ة، ويكت�ضف ما طر�أ عليها من تبدّلت خالل 
�ل�ضن���و�ت �لكث���رية �ملن�ضرمة، و�أن يلتقي من كل بدٍّ �أتر�به يف �ضنو�ت �لدر��ضة، تلك �ل�ضنو�ت �لبعيدة جدً�، 
كم���ا ل���و �أنها مل تك���ن. ��ضتبّدت به رغبة عارم���ة يف �أن يجل�ش مع �ضديق �لفتوة، فيت���كا �ضنيغرييوف يف �أحد 
�لأمكن���ة، يف �ملقه���ى �ل�ضيفي، حت���ت �ملظّلة، و�أمامهما �جلعة �لب���اردة، و�أن يتذكر ذل���ك �ملا�ضي �ل�ضاذج، 

�لبعيد و�لعزيز، �لذي وىّل �إىل غري رجعة، بعد �أن عرب يف حياته، ذ�ت مرة.
وعل���ى �لرغ���م من �أن �لغلبة كانت لهذه �لرغبة، فقد عمد بافل غيورغيفيت�ش �إىل فرك �أنفه �ضاخرً� )يف 
عمره هذ� كان ي�ضخر �أحيانًا من رغباته �ل�ضخ�ضية(، ودخل �لقمرة، حيث �جلميع نيام، وبعد �أن فّكر مرة 
�أخ���رى، جّه���ز حقيبته، و�أخ���ذ �ملعطف �خلفيف، ونزل م���ن �لقطار، يف حمطة �لتحوي���ل �ل�ضغرية، يف هذ� 
�ل�ضب���اح �لباك���ر من �ضهر �آب. مل ينزل يف �ملحط���ة �لرئي�ضة يف �ملدينة، بل هنا بال���ذ�ت، كي يدخل �ملدينة 

�ضريً� على �لأقد�م.
حتّرك قطار �جلنوب �ل�ضريع، و�نطلق ب�ضرعة، ومل يلبث �ل�ضكون �أن خّيم على �ملكان. وحدها �جلنادب 

ر�حت ت�ضر�ضر، وتطنطن، دون توقف يف هذ� �ل�ضمت غري �لطبيعي.
وبا�ضط����ر�ب دّخن �ضافونوف �ضيجارة، وهو جال�ش على �حلقيبة، وقال بينه وبني نف�ضه »يا للروعة«، 
ور�ح يتنّف�ش مبتعة، ملء رئتيه، �لهو�ء �لنقي، كماء �لينبوع. بد� �ل�ضهل مربق�ضًا باألو�ن �ل�ضيف �لز�هية. 
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ويف هذه �ل�ضاعة �لهادئة من �ل�ضباح كان �جلو د�فئًا، ومن خلف �جلبال يف �ل�ضرق بد�أت �ل�ضم�ش تغادر 
خدرها.

ة  ر�ح ي�ض���ري عرب �لدرب، وح���ذ�وؤه يغرق مبرح يف �لغبار �لناعم، ومن ثم قط���ف غ�ضينًا، ذ� ق�ضرة غ�ضّ
لزجة، ور�ح يطرط�ش �لندى، كما كان يفعل يف طفولته، و�ضرب به ر�أ�ش زهرة بنف�ضجية على حافة �لطريق 
)يف �ل�ضاب���ق كان يع���رف ��ضم هذه �لزه���رة، �أما �لآن فقد ن�ضي���ه(. وفجاأة نه�ضت من عم���ق �لزهرة نحلة 

طّنانة، وهي مبّللة كلها بغبار �لطلع، ثم طارت مبتعدة، تئزُّ متعبة وغا�ضبة.
وقال بافل غيورغيفيت�ش، وهو يالحقها بنظرة مرحة:

�� �آه منك، �ضاحميني �إذ� كنت قد �أزعجتك.
حني دخل �ضافونوف مدينته �لأم، ��ضتقبلته �أطر�فها بالظالل �لطويلة، �لتي تغّطي �لطريق كلَّه، لأ�ضجار 
�حل���ور �لقدمية، ويف بع�ش �حلد�ئ���ق كان يرتفع دخان �ل�ضماور�ت، �ملائل للزرق���ة، وكانت �أغ�ضان �أ�ضجار 
ح���ًا بغ�ضينه، وهو يتن�ّضق بعمق  �لتف���اح، �لتي دفاأته���ا �ل�ضم�ش، تتدىّل من فوق �لأ�ضيجة. �ضار �ضافونوف ملوِّ
ر�ئح���ة �حلد�ئق �لغ�ضة، لقد ذّكره هذ� �لّدخ���ان �ل�ضماوري �لقطر�ين وهذه �لرو�ئح، وظالل �حلور ذّكرته 
بطفولته، باأع�ضا�ش �ليمام، بلعبة �حلرب، و�لغار�ت �ملدمرة على جنائن �لآخرين �� هل حدث ذلك منذ عهد 

بعيد! وهل حدث حقًا؟
�أم�ضى �لنهار كله يطوف يف �ملدينة، لكنه مل يتعّرف عليها، ول �ملدينة تعّرفت على �ضافونوف. لكاأن هذه 
رت من جدي����د، وكان مركزها، �لز�هي بالو�جه����ات �لبّلورية، ميور باجلمهور،  �ملدين����ة �ل�ضهلّي����ة �لعريقة ُعمِّ
�ل����ذي يغ����ذُّ �ل�ضري ع����رب تقاطع �لطريق، ورج����ال �ل�ضرطة، ذوي �لوج����وه، �لتي لّوحتها �ل�ضم�����ش، يف بدلتهم 
حون بع�ضيهم بغندرة حمفوظة غيبًا، وهم ينظمون حركة �ل�ضري، و�لنا�ش �مل�ضرتخون،  �لبي�ضاء �لر�ضمّية، ُيلوِّ
دون عرقًا، يقفون على حمطة �لرتللي يف ظل �لأقا�ضيا �ملبّقع، و�ملياه �ملعدنية، �لتي تباع يف كل مكان،  �ملتف�ضِّ
كم����ا يف مو�ضك����و، كما يف �ضارع غوركي... �أما يف �ملا�ضي فكان يتث����اءب من �حلر، هنا باعة �لبوظة �مللتحون، 
ذوو �لوج����وه �حلمر�ء، يف ماآزر جتعلهم �أ�ضبه بالكنا�ضني، وهم ين����ادون على ب�ضاعتهم، و�ل�ضو�رع، �ملفرو�ضة 

بالقيظ، كانت مقفرة و�ضاخنة، وحدها �لكالب ت�ضتلقي يف برودة �لطنف، نائمة، وقد تدّلت �أل�ضنتها.
  �أرب���ع م���ر�ت �ضار على مهل، عرب �ل�ضارع، حيث وِلَد، وحيث كان يق���ع بيته �لو�طئ يف �ملا�ضي. �أما �لآن 
فق���د ر�أى مكان���ه منتزهًا، غنيًا باأ�ضجاره �لفتية �لن�ضرة. وهذ� �ملنتزه، �لذي مل يكن موجودً� يف �ملا�ضي، مل 
يكن يتذكر ول يعرف �ضيئًا عن طفولة �إيفان غيورغيفيت�ش، ول يعرف كيف طبع قبلة خرقاء على خد فري�، 
عن���د بو�بة �ل�ضي���اج، �لتي مل يعد لها وجود، �أما فري� فقد لم�ضت �ضفتيه���ا ب�ضكل غريب، وقالت، وهي تدفع 

بر�أ�ضها �إىل �خللف، بارتباك �ضعيف:
»�لآن حتى نهاية �حلياة، �ألي�ش كذلك؟«

جل����ش �ضافونوف عل���ى �ملقعد، ولفرتة طويلة ظل يتاأمل �ملنتزه، وي�ضع���ر �أن قلبه يكاد ينفطر. مل يبَق �أي 
�ض���يء من طفولته �ملا�ضي���ة، مل يبَق �ضيء... وبد� ذلك موؤملًا، غري مفهوم، كاأمن���ا ُخدع ب�ضكل قا�ٍش و�ضّريٍر، 

و�نتزع منه ما كان ينبغي �أن ل ُينتزع.
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ت���رى �أي���ن فيتكا �ضنيغريي���وف �لآن، و�أين فري�؟ �إن فيتكا هو �ضديق �لطفول���ة، �ل�ضدوق �لأول، �أما فري� 
فه���ي، كما يقال، حبُّه �لأول، �حلب �ملفعم بالعذ�ب و�لعاطفة، �حلب �ملقرتن بالر�ضائل يف �ملدر�ضة، وبالثلج 

�لناعم، �ملت�ضاقط على �لطنف، وبالقبلة �لأوىل، غري �ملتقنة، �لتي يتذكرها...
ر�ح �إيف���ان غيورغيفيت�ش ينظر �إىل عربات �لأطف���ال، �إىل �ل�ضغار، يف �لقبعات �لبي�ش، وهم يزحفون، 
و�ضط �لرمل، �إىل �ل�ضاب �لأ�ضمر يف �ضرتة من دون �أكمام، و�لفتاة �خلرقاء، كما �ملر�هقة، وقد و�ضعت بني 
�أ�ضنانها قطفة من �لأقا�ضيا، و�إىل �ملتنزهني، �لذين ل يعرفهم بتاتًا، ي�ضريون عرب �ملمر �مل�ضّجر، ثم نه�ش، 

وبحركة عجوز �ألقى باملمطر فوق يده، ول�ضبب ما �ضعر بنف�ضه ز�ئرً� يف هذه �ملدينة.
وفج���اأة متلكت���ه رغبة عارمة يف �لذه���اب �إىل �ضادوفيا، فهن���اك، يف ذلك �ل�ضارع، �لو�ق���ع على �أطر�ف 
�ملدينة، وكثيف �لأ�ضجار، عا�ش يف عامل �لطفولة ذ�ك فيتكا �ضنيغرييوف، وعلى �لنا�ضية، قرب �ل�ضيدلية، 

يف بيت �ضغري، عا�ضت فري�. كان يريد �أن يعرف عنهما �ضيئًا. ماذ� جرى لهما؟ كيف هما؟
كان �ض���ارع �ضادوفي���ا على عهده، فالأقا�ضي���ا �ل�ضائبة، �ملتجاورة مع �أ�ضجار �حل���ور، و�لنامية على طول 
�ل�ضي���اج، ت�ضابك���ت فوق���ه، مكونة فوق �ل�ضارع كل���ه كوخًا �أخ�ضر مظلم���ًا، وعلى �لر�ضي���ف تناثرت عر�جني 
�حل���ور، كم���ا �لأ�ضاريع �ملوبَّرة، على غر�ر ما كانت عليه يف طفولت���ه. ر�ح �ضافونوف ينظر �إىل هذه �لبيوت، 
ذ�ت �لطاب���ق �لو�حد، �لعزيزة على قلبه، و�ملظللة ب���الأور�ق و�إىل زجاج �ل�ضرفات �ل�ضيفية، قليلة �للمعان، 

رة باللبالب بكثافة، وهو يبحث هنا بنهم عما هو قدمي و�أليف، ولن يتكّرر �أبدً�. و�مل�ضفَّ
» ه���ا ه���و ذ� �لبيت �ل�ضغري... بيت فيت���كا �ضنيغرييوف. �أج���ل، �أجل، �لبيت رق���م 5«. كان هذ� �لرقم، 
�مل�ضاء يكاد ل يظهر عرب �أغ�ضان �لأ�ضجار �لكثيفة، حتى �إن بافل غيورغيفيت�ش �بت�ضم بده�ضة، و�أمال قّبعته 
ن باأ�ضعة  عل���ى قذ�له، ويف �حل���ال �أح�ش بالرتّدد �خلاطف، و�رتقى درجات �لطنف �لق���دمي �ل�ضر�ر، �مل�ضخَّ
�ل�ضم����ش »وفاح���ت ر�ئحة �خل�ضب �جلاف. ��ضتقبلته �مر�أة كهلة، ل يعرفها.« كال، منذ نهاية �حلرب مل يعد 
�آل �ضنيغريي���وف يعي�ض���ون هنا. جميعهم رحلو�. رمبا ن�ضيُت، لكنني �أظن �أنه���م �ضافرو� �إىل �ضفريدلوف�ضك. 
�أعتق���د �أن �بنه���م مدي���ر م�ضن���ع. لقد جاء �إىل هن���ا يف �إجازة منذ عام���ني. و�أنت من تكون؟ ه���ل �أنت �أحد 

�أقاربهم، �أم ماذ�؟
خلع بافل غيورغيفيت�ش قّبعته، وهو ي�ضغي، ور�ح يجذب حو�فها بيديه: �أخريً�، وبعد �أن �أدرك كل �ضيء، 

متتم باأ�ضف بكلمات غري مفهومة:
»�أج���ل، �أحد �لأق���ارب �لبعد�ء«، وبكل هدوء نزل ع���ن م�ضطبة �لطنف، وهو ي�ضعر بامل���ر�رة، وبنوع من 

�خلد�ع.
�إىل �أي���ن يذه���ب؟ ومع هذ� فهو مل يفقد �لأمل بعد يف �لعثور على �أحد ما، ومعرفة ما جرى له، �إنه يذكر 
جيدً�، ومل ين�َش �ضطح �ل�ضيدلية، بقّمته �حلادة، يف نهاية �ل�ضارع، وهناك، حتت �أ�ضجار �حلور، يقع �لبيت، 

حيث كانت تعي�ش فري� يف زمن ما.
ر�ح يدن���و من هذ� �لبيت، �لذي ُيرى من خلف �ل�ضيدلية �لعالية، بخوف ووجل كبريين، وفجاأة �جتاحه 
��ضط���ر�ب، �إىل درجة �أنه ��ضطّر للتوقف على �لنا�ضية، حتت �أ�ضجار �حلور، لكي يلتقط �أنفا�ضه �ملتقطعة. 
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ه���ل يعق���ل �أنه ماز�ل يحبه���ا؟ مل يفهم ماذ� متلك���ه، وهو �لإن�ضان �ملت���زوج، ورب �لأ�ضرة �� رمب���ا �لإح�ضا�ش 
�خلاط���ف بالن���دم �حلاد، يف �أن كل �ضيء مل يجر كما كان ينبغ���ي، ورمبا هي �لذكريات عن تلك �لأحا�ضي�ش 
�لأوىل بال�ضعادة، �لتي مّرت �ضريعًا، منذ عهد بعيد جدً�. م�ضح �لعرق عن جبينه، و�ضغط على زر �جلر�ش. 

ومن جديد ر�ح، وهو ينتظر، يجذب حو�ف قّبعته باأ�ضابعه، حماوًل �لتغّلب على ترّدده.
هتف���ت �أم فري�، �لتي تق���دم بها �لعمر )لقد عرفها يف �حلال، �أما هي فلم تعرف���ه فورً�: »يا �إلهي، �أهذ� 
�أن���ت ي���ا بافلو�ضا؟ جئت يا بافليك »( ثم ر�حت تتململ ب�ض���كل �ضخيف، وهي تعتذر عن �لفو�ضى يف �لغرفة، 
وبع���د �أن �أجل�ضت���ه على �لأريكة، �ضرعت ت�ضتفهم منه على عج���ل، وتقول، يف �لوقت نف�ضه: »لقد �ضمعنا، �إننا 
نعرف كلَّ �ضيء عن �ل�ضوط �لبعيد، �لذي قطعته«، �أما هو فكان بالكاد يفهم كالمها، وينتظر بفارغ �ل�ضرب، 

�أن تتوقف عن طرح �لأ�ضئلة، لي�ضاألها �أخريً� ب�ضوت مقاطع:
�� لكن �أين فري�؟ �أين هي؟

����� ف� �� ي���ر�؟ �� ونظرت �إليه ب�ضكل غريب �� فري�؟ �� كّررت ب�ضوت خافت، و�أ�ضاحت بوجهها، ورفعت يدها، 
كمن يحجب وجهه.

�ضاق تنّف�ضه.
وكرر �ضوؤ�له، مبا يقرب من �لهم�ش:

�� �أين هي؟
�� �أل تعرف يا بافلو�ضا؟ فري� غري موجودة... ل وجود ل� ف� �� ير�، فلقد كانت يف �حلرب ممر�ضة...

وهتف �ضافونوف بارتباك، ب�ضوت خافت:
�� م�ضتحيل.

وفيم���ا بع���د تذّكر كيف وّدعت���ه �أم فري�، وهي حتّدق ببوؤب���وؤي عينيه، كما بد� له، بنظ���رة متاأملة، وتكّرر 
بحزن:

�� و� �أ�ضفاه، و� �أ�ضفاه... فلقد ترعرعتما معًا.
�أح�شَّ �ضافونوف �أنه حمّطم متامًا. �إنه �لآن ل يعرف �إىل �أين يذهب ول عّمن يبحث، وعرج، دون هدف 
متام���ًا، على �ملقهى �ل�ضيفي عل���ى �لنا�ضية. كان �جلو حارً� وخانقًا، ومل ي�ضع���ر بالرغبة يف تناول �لطعام، 
لك���ن ل���دى �قرت�ب �لن���ادل منه، طلب زجاجت���ي جعة، وجل�ش طوي���اًل يف �ل�ضخب و�للغ���و �ل�ضخيف، وحتت 
�ملظل���ة، وهو ينظر بحزن �إىل �ملدينة، �ملخ�ضو�ضرة كلِّها بالأقا�ضي���ا، �لفتية، يف جمالها �لأبي�ش و�مل�ضم�ش، 

و�لغريبة بالن�ضبة له �لآن.
�ضعر بامللل وبالوحدة و�لأ�ضى، وقبل �أن ياأتي على �جلعة، �أح�ش بالتوّتر و�لنزعاج، فدفع �حل�ضاب، وعاد 

ي�ضرب يف �ملدينة على غري هدى، من باب �لعناد، وقد ت�ضاءلت �آماله.
لكنه مل ي�ضادف �أحدً�. و�أخريً�، وبعد �أن نال منه �لتعب، �جته يف �ل�ضاعة ما بعد �لتا�ضعة، ناحية �ملحطة 
ليجد نف�ضه يف �ضارع �ملحّطة �لأول. ويف غب�ش �مل�ضاء �لهادئ �أ�ضيئت �مل�ضابيح، �لتي بدت �ضفر�ء ثابتة على 
طول �ل�ضارع. ومن �جلنائن �ن�ضابت �لربودة �حلادة و�ملُنع�ضة، و�أُ�ضيئت �لأنو�ر يف �ملنازل، ومن على �إحدى 
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د �ندفعت باجتاه منتزه �ملدينة �لرتللي  �ل�ضرف���ات، خلف �ل�ضياج، تناهى �ضوت �ملذياع، وعلى �لطري���ق �ملعبَّ
با�ض���ات، �مل�ضاءة، فبدت كم���ا �أحو��ش �ل�ضمك �خل�ضر�ء، وعلى �لنا�ضية ت���ر�ءت لوحة �إعالنات �ل�ضينما، 

ذ�ت �لألو�ن �ملتعددة، و�مل�ضاءة على �ضكل لو�لب نيونيه.
يف هذه �ملدينة مل يكن يعرفه �أحد، وحدها �أم فري�.

و�ضل بافل غيورغيفيت�ش �إىل موقف �لرتللي با�ش، و�رتدى �ملمطر، ثم رفع ر�أ�ضه، فر�أى على حني فجاأة 
مدر�ضته يف ف�ضحة �ل�ضارع، مبنًى من �أربعة طو�بق، ذ�ت نو�فذ مظلمة، وهي ل تز�ل على عهدها... �إنها مل 

تتغري. ول تز�ل هي نف�ضها، كما يف طفولته، على غر�ر ما كانت عليه، منذ �لكثري من �ل�ضنو�ت.
�أم�ض���ى عدة دقائق، ينظر دون �نقطاع �إىل مبنى �ملدر�ضة �ملظلم، ومن ثم، وكاأن �أحدً�، دفعه، لّوح بيده 
بياأ����ش، ودخل حديقة �ملدر�ضة �ملقفرة، و�ملجلببة بال�ضو�د... وجل�ش م�ضرورً� ومرهقًا، حتت �لأقا�ضيا، �لتي 
طامل���ا لعبو� بجو�ره���ا �أثناء �ل�ضرت�حات... كان ذلك يحدث ربيعًا. و�لأر����ش ل تز�ل تنفث �لبلل �لعذب... 
����ش �ملقعد، ورب���ت بحنان على جذع �لأقا�ضيا، و�ضحك، كاأنه �لتقى �أح���د معارفه �لقد�مى جدً�، وهو يف  َتَلمَّ
منته���ى �لطيبة، مل يتغرّي �أبدً�، وهو يعرف كل �ضيء عن بافل غيورغيفيت�ش، وبافل غيورغيفيت�ش يعرف عنه 

كل �ضيء...
هل يعقل �أنه �ضبق له �أن جل�ش على مقعد �ملدر�ضة؟ وهل يعقل �أن هزمي �لرعد تردد فوق �ملدر�ضة، �أثناء 
�لمتحان���ات �لربيعية، و�نق����ش مطر نو�ري غزير باجلموح �ملرح للعا�ضف���ة �لرعدية �لأوىل؟ حينها متّلكته 
�لرغب���ة يف ترك �لمتحانات، و�جلري مع �ل�ضبيان، حتت ه���ذ� �ملطر �ملرح و�لد�فئ، وبعد �أن يرفع فردتي 
بنطال���ه قلي���اًل، ي���روح يخبط بقدميه يف �ل���ربك، �لتي لتز�ل تبقب���ق، و�ل�ضماء، �لتي ر�ح���ت ت�ضفو، بد�أت 

تنعك�ش فيها.
»�أجل، لقد حدث هذ�. ت�ضور ذلك بكل و�ضوح، ومن جديد نظر بقلق وف�ضول �إىل مبنى �ملدر�ضة �لد�كن، 
ف���ر�أى فج���اأة، عن ميينه، يف ظلم���ة �حلديقة �لرطبة، حت���ت �لأقا�ضيا �لكثيفة، �ض���وءً� �أحمر، يطل من بني 
�ضته يف مادة �لريا�ضيات،  �لأغ�ض���ان. �أيعقل �أنها ماريا بيرتوفن���ا؟ ... هنا كانت تعي�ش ماريا بيرتوفنا، مدرِّ
كي���ف مل يفك���ر بها من قبل، مل يتذكره���ا! كان تلميذها �ملحبوب د�ئمًا، ولقد تنب���اأت له مب�ضتقبل ريا�ضيات 

باهر...
ر، نحو عمق �حلديقة، وحني ر�أى عن قرب �لبيت  هبَّ �ضافونوف من على مقعده، و�ضار عرب �ملمر �مل�ضجَّ
�ل�ضغ���ري، حتت �لأ�ضجار، و�ل�ضوء �خلافت يف �لنافذة، ذ�ت �ل�ضتارة �حلمر�ء �ملُ�ضدلة، �ضرع يلهث، كم من 
�ل�ضنو�ت مّرت دون �أن يلتقيا! �أما ز�لت تعي�ش هنا؟ �أهي على قيد �حلياة؟ ماذ� جرى لها؟ كثرية هي �لأمور، 

�لتي كانت مرتبطة بهذ� �ل�ضم »ماريا بيرتوفنا«.
�ضعد �ضافونوف �إىل �لطنف بكل حذر، وهو يكبت تنف�ضه. َهمَّ �أن يقرع �لباب، لكنه وجده مفتوحًا، غرفة 

�ملدخل، غري �مل�ضاءة.
دق �ضافونوف، لكنه مل يتلَق �أي جو�ب.

وبارتباك �ضغط �ضافونوف على �لباب �ملو�ضد، وعندها فقط �أدرك �أن ل �أحد يف �لبيت، لكنه �ضخر من 
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نف�ض���ه، ح���ني �ضمع �ضوت �ملذياع يف �لغرفة، �لتي يفرت�ش �أنها فارغ���ة، فعاد �أدر�جه، وهو يتلم�ش طريقه يف 
غرفة �ملدخل �ملظلمة، لكنه �ضدم �ضيئًا ما بكتفه، و�ضقط �لدلو على �لأر�ش مقعقعًا.

�� من هناك؟ �� �ضمع من خلفه.
��ضتق���ام باف���ل غيورغيفيت�ش، وقام بن�ضف �لتفاتة. فر�أى يف فتحة �لباب �مل�ضاءة �مر�أة نحيلة، ق�ضرية 

�لقامة، وللحال عرفها، حتى قبل �أن مييز وجهها...
�� ماريا بيرتوفنا �� قال بافل غيورغيفيت�ش، ب�ضوت خافت �� �أمل تعرفيني؟

����� �دخل �� قالت بذلك �ل�ضوت �ملوّقر و�ل�ضارم، �لذي كان���ت تخاطب به، على �لأرجح، ذوي تالميذها، 
حني كان هوؤلء ياأتون ل� »يتحدثو�«.

دخ���ل باف���ل غيورغيفيت�ش، و�أنزل يديه، ث���م ر�ح ينظر يف عينّي مدّر�ضته �لعم�ضاوي���ن، �ل�ضيقتني، وعاد 
ي�ضاأل:

�� �أمل تعرفيني يا ماريا بيرتوفنا، هذ� �أنا...
�أم�ضت عدة ثو�ٍن تتفح�ضه من �لأ�ضفل �إىل �لأعلى، فر�أى وجهها �ل�ضاحب �ملري�ش، �لذي دب فيه �لهرم، 
وب���د� وكاأن���ه قد ��ضُتنزف، ويف ه���ذه �لدقيقة لحظ، وهو يكبت �ضفقته، بينه وب���ني نف�ضه مدى �لتغري، �لذي 

طر�أ عليها، �إذ �أ�ضبحت �أكرث نحوًل وه�ضا�ضًة، وحده �ضعرها �لأ�ضيب كان على ق�ضته �لق�ضرية و�ملعروفة.
ا�ضا �� هتفت، مبا يقرب من �خلوف، وبد� لبافل غيورغيفيت�ش �أن وجهها قد �ختلج  ا�ضا �ضافونوف... بَّ �� بَّ

�� تف�ضل باجللو�ش... هنا، �إىل �لطاولة. با�ضا... لقد جئت �إذن؟
����� نعم، نعم، دقيقة، دقيقة ����� قال �ضافونوف ب�ضرور، وهو يعّلق ممط���ره وقّبعته على �مل�ضجب، حيث بد� 
معط���ف ماري���ا بيرتوفنا وحيدً�. وكان، وهو يقوم بذلك، ل يفهم، ل يعرف، وهو �ل�ضخ�ش �لكبري، �لر�ضني، 

ملاذ� خاف، و�حمرَّ مثل �لتلميذ، كما يف تلك �ل�ضنو�ت.
�أر�د �أن ي�ضاف���ح ماريا بيرتوفن���ا، لكنه متالك نف�ضه، ومل ي�ضافحها، ف���الأم ل ت�ضافح عند �للقاء بها، 

وعلى �لفور �أخرج علبة �ل�ضجائر، و�ضاأل با�ضتحياء تام: 
�� ممكن؟

جل�ض���ا �إىل �لطاول���ة، ور�حت ماريا بيرتوفنا تكّرر على عجل، بح���ذر غري مفهوم، بريبة، وهي تبت�ضم له 
بعينيها �لعم�ضاوين:

ا�ضا، لقد جئت... مل �أعرفك، هل �أنت يف مهمة، لديك �أعمال؟ �� وهكذ� يا بَّ
�� جمّرد عبور يا ماريا بيرتوفنا �� ردَّ عليها، دون �أن يخربها �أنه كان يرتاح يف �جلنوب.

�� �لآن �ضن�ضرب �ل�ضاي معًا... �نتظر، �نتظر، �ضوف ن�ضرب �ل�ضاي �لآن �� ونه�ضت، وفجاأة عادت، وكاأنها 
عاج���زة، فجل�ضت، وق���د و�ضعت يديها �لنحيلتني عل���ى �لطاولة، و�بت�ضمت، وكاأنها ل ت�ض���ّدق �� نعم، نعم يا 

ا�ضا �ضافونوف... با�ضا... مل �أتوقع ذلك �أبدً�. ها هو بَّ
وقال بارتباك:

����� ل د�عي لل�ضاي يا ماريا بيرتوفنا، فلقد تناول���ت �لع�ضاء للّتو.. مل يكن يرغب يف تناول �ل�ضاي، وكل ما 
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كان يري���ده ه���و �أن يبقى جال�ضًا على هذ� �لنحو �إىل �لطاولة، ينظ���ر �إىل ماريا بيرتوفنا، ويحّدثها وي�ضاألها، 
لكن بد� وكاأن ماريا بيرتوفنا ل ت�ضغي �إليه، فقد �أخذت �إبريق �ل�ضاي، وقد بدت له حركاتها طبيعية.

�� حاًل يا با�ضا... �ضاحمني على خماطبتي لك على هذ� �لنحو... فاأنت �لآن...
مل تن���ه كالمه���ا، وخرجت �إىل �ملطبخ، وهنا تنّف�ش بافل غيورغيفيت����ش �ل�ضعد�ء، وهو يثوب �إىل نف�ضه، 
وم�ضح جبهته بر�حته، وتلّفت حوله. �إنها ما ز�لت، كما كانت قبل �حلرب، وحيدة، تعي�ش يف �لغرفة �ل�ضغرية 
نف�ضها، ذ�ت �لنافذة �لوحيدة، �ملطّلة على �حلديقة. كلُّ �ضيٍء بقي على عهده: �لطاولة، و�ل�ضرير، ويف و�ضط 
�لطاولة �� �ملحربة، وكد�ضة دفاتر. وعلى �جلانب قلم ر�ضا�ش �أحمر مربي بكل عناية، مل يكن يف هذه �لغرفة 
�إل م���رة و�حدة. حني ��ضتدعته ماريا بيرتوفن���ا، وحتدثت �إليه ب�ضر�مة، وهي عاب�ضة: يبدو �أنه �ضنع �آنذ�ك 
»�ملح���ربة �لنّطاطة«، وو�ضعها على كر�ضي مدّر�ضة �للغة �لأملانية. و�لآن مل ي�ضّدق �ضافونوف ذلك بب�ضاطة: 
فثم���ة ه���ّوة من �لزمن تف�ضل ب���ني با�ضا �ل�ضابق وباف���ل غيورغيفيت�ش �حلايل، �مل�ضم���م، و�جلال�ش يف هذه 

�لدقيقة �إىل هذه �لطاولة، وهو مرتبك.
دخلت ماريا بيرتوفنا، حاملة �إبريق �ل�ضاي، وقالت مبرح:

����� ها ه���و جاهز. و�لآن حّدثني ي���ا با�ضا عن نف�ضك. كيف �أن���ت؟ و�إجماًل فاأنا �أع���رف عنك �لكثري. من 
�ل�ضحف، ولقد قر�أت مقالتك وكتابك. هل تزّوجت؟ �� �ضاألت على عجل.

ورد �ضافونوف:
�� �أجل يا ماريا بيرتوفنا.

نظرت �إليه بحنان وريبة:
�� هل �أنت �ضعيد؟

�� على ما يبدو يا ماريا بيرتوفنا، لدي �بن.
وقالت على �لفور، وكاأنها مل ت�ضمع:
�� طيب، وكيف �لعمل؟ ماذ� تعمل؟

�� �أ�ضع ت�ضميمًا جديدً�، يا ماريا بيرتوفنا.
�� طيب وكيف يجري �لعمل؟ بنجاح؟

�� حتى �لآن ل �أعلم. ��ضمعي يا ماريا بيرتوفنا، دعينا نتحدث عن �ملا�ضي، عن �ملدر�ضة...
هزت ماريا بيرتوفنا ر�أ�ضها، وقالت، وهي تفكر:

����� �أذك���ر �ضفكم جيدً�. �ضف ما قبل �حل���رب، بتالميذه �ملرحني و�ملوهوبني. و�أذك���ر جّيدً� �ضد�قتك مع 
فيتكا �ضنيغرييوف.

����� �أل تذكري���ن يا ماريا بيرتوفن���ا، كيف و�ضعِت يل درجة »�ضعيف« يف مادة �جل���رب؟ يف �ل�ضف �ل�ضابع، 
على ما �أظن..

�� نعم، كان ذلك لأنك مل تكن توؤدي �لوظائف �لبيتية، �أماًل يف �أن ميرَّ كلُّ �ضيء ب�ضالم. �أما يف �لريا�ضيات 
فكنت ممتازً�، لكنك كنت ك�ضوًل.
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�� �أل تذكرين يا ماريا بيرتوفنا كيف و�ضعت نظام �لتنقيل؟
�� هل تق�ضد ذلك �لبتكار، حني كانت ورقة �لتنقيل تتحرك بني �ملقاعد بو�ضاطة �خليط؟

و�ضحك بافل غيورغيفيت�ش:
�� �أجل. و«�ملحربة �لنطاطة«؟ كاّل ما كنت �ضاأبتكر مثل هذه �لأمور �لآن. �أذكر كيف �أم�ضيت �لليل �ضاهرً�، 
و�أن���ا م�ضغول بح�ضاب طاقة �للولب، بحي���ث تنطُّ �ملحربة يف �للحظة نف�ضها، �لتي تغم�ش فيها �ملدر�ضة �لقلم 

فيها.
�ضيقت ماريا بيرتوفنا عينيها، لكاأنها تكبت �بت�ضامتها: 

�� �أما �أنا فاأذكر جيدً� يا با�ضا، كيف وقفت �أمام هذه �لطاولة...
مل تكمل كالمها، �ضّبت �ل�ضاي يف �لقدحني، و�أخذت �مللعقة، و�ضاألت، بعد �أن فكرت:

�� هل تذكر مي�ضا �ضختري؟
����� بالطب���ع. كنت �أح�ضده. كنا يف �ل�ضف نق���ر�أ مو�ضوعاته يف مادة �لتعب���ري: »�ضخ�ضية تاتيانا« ثم »وذو 

�لعقل ي�ضقى«. �أما �أنا فلم �أكن �أتقن �لتعبري.
وقالت ماريا بيرتوفنا ببطء:

����� لقد �أ�ضبح �ضحفي���ًا، يطوف �أرجاء �لبالد، وي�ضاف���ر �إىل �خلارج. وغالبًا ما �أق���ر�أ مقالته. وغالبًا ما 
�أتذكر...

�� هل عرج عليك؟
�� كال.

وقال �ضافونوف:
����� نع���م، لقد ت�ضتتن���ا... �ضمعت �أن فيتكا �ضنيغريي���وف مدير م�ضنع يف �لأور�ل. لق���د فوجئت. �أما �ضنكا 
�إيغناتيف فاأ�ضبح مدير �إد�رة يف �إحدى �لوز�ر�ت، هل �ضمعت بذلك؟ لقد �لتقيت به يف مو�ضكو. �إنه ر�ضني، 

ي�ضعب �لتعرف عليه، وهو، �أمل يعرج عليك؟
�� ماذ�؟ �� �ضاألت ماريا بيرتوفنا، وقالت بهدوء، وهي تخف�ش ب�ضرها �� ��ضرب �ل�ضاي يا با�ضا... 

نا، هل �لتقي���ت �أحدً� منا �� �ضاأل �ضافون���وف بتوتر �� هل ر�أيت  ����� ماري���ا بيرتوفنا، ه���ل ز�رك �أحد من �ضفِّ
ر �ضحنته، �أما �أنت فقلت له �إنه موهوب؟ يا له من  غري�ض���ا �ضموئيلوف؟ �ملمثل. �أل تذكرين كي���ف كان ُي�ضعِّ

�ضاب ظريف.
�� مل �أره �إل يف �ل�ضينما، يا با�ضا.

�� و�أنا �أي�ضًا. هل يعقل �أنه مل ياأت؟
مل تقدم ماريا بيرتوفنا جو�بًا، ور�حت، وقد �أحنت ر�أ�ضها، حتّرك �مللعقة يف �لقدح، فر�أى على �إ�ضبعها 
بقعة حرب ل تزول، ونقل نظره �إىل وجهها، ف�ضعر بنوع من �ل�ضفقة �ملفاجئة و�حلب، حني ر�أى �لتجاعيد حول 
�ضفتيها، وعنقها �لنحيل �ل�ضعيف، و�ضعرها �لق�ضري �لأ�ضيب كله، ف�ضعر بالأمل و�ل�ضجن يف �ضريرته، وفّكر 

بينه وبني نف�ضه: لو �أنها ماتت، �إذن ملا عرف بذلك، وملا عرف بذلك �لآخرون �أي�ضًا... 
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وب�ضوت، بالكاد ي�ضمع، كّرر �ضافونوف:
�� �إذن فيتكا �ضنيغرييوف مل يزرك �لعام �ملا�ضي؟ �أعتقد �أنه كان �لعام �ملا�ضي هنا.

كانت جال�ضة ور�أ�ضها منحٍن، كما يف �ل�ضابق، و�كتفت باإبطاء حتريك �مللعقة يف �لقدح.
�� كال مل ياأِت...

�� ومن جاء؟
�� ماذ�؟ ��ضرب �ل�ضاي من ف�ضلك، �ضيربد.

����� وه���ل يكتب �إليك �أحد ي���ا ماريا بيرتوفنا؟ كان بينن���ا فالوديا بويكوف ونين���ا فينوكوروفا �أل تذكرين؟ 
وبوريا غمري�؟ �أل تعرفني عنهم �ضيئًا؟

مرة �أخرى مل حُتْر ماريا بيرتوفنا جو�بًا، و�لتفتت �إىل �لنافذة، ومن هناك بدت �حلديقة �ملظلمة، ومن 
خالل �لأ�ضجار كان يرت�ءى على �ضكل نب�ضات �ضوء �لرتللي �لعابر.

وقالت:
ق يف  ����� كال يا با�ضا. �لوحيد �لذي غالبًا ما يزورين، ه���و كوليا �ضيبريت�ضيف. �إنه يعمل يف �ملنجم. مل يوفَّ

حياته. �إّنه غالبًا ما ياأتي.
مل يكن �ضافونوف يتذكر كوليا �ضيبريت�ضيف ب�ضكل و��ضح، يبدو �أن هذ� �ل�ضاب كان هادئًا وجاًل، ل يلفت 

�لنتباه ب�ضيء، ول يتميز مبو�هب بارزة، وبالكاد ��ضتطاع بافل غيورغيفيت�ش �أن يت�ضور وجهه.
هزَّ كتفيه وقال:

�� ل �أذكره جيدً�. لقد ن�ضيته.
�� هذ� �ضيء جدً� �� قالت ماريا بيرتوفنا، بني �لتهكم و�لإد�نة لذ� بال�ضمت. لكن �لكلمات �لأخرية »هذ� 
ب �لقدح، وبحركة  �ض���يء ج���دً�«، وخزت �ضافونوف، فقد �أدرك مغز�ها �ملزدوج. ويف �ل�ضمت، �لذي حّل، َقرَّ
غ���ري لبقة َم���دَّ يده، لأخذ �ل�ضكر، ف���ر�أى ماريا بيرتوفنا تنظ���ر �إىل خز�نة �لكتب، و�إذ نظ���ر بدوره، ر�أى يف 

�ل�ضف �لأول �لكعب �ملاألوف لكتابه �لأخري حول �ضناعة �لطائر�ت.
�� ماريا بيرتوفنا �� قال ب�ضوت خافت �ضبه مت�ضائل.

�� نعم يا با�ضا؟
����� هل كتاب���ي لديك، يا ماريا بيرتوفنا؟ �� �ض���األ �ضافونوف ب�ضوت �ضعيف، ث���م لذ بال�ضمت فورً�، حني 

تذكر �أنه مل يهدها ن�ضخة من هذ� �لكتاب.
�� نعم، لقد قر�أته.

عندها نه�ش، و�أخرج من �خلز�نة كتابه »ت�ضميم �لطائر�ت«، ثم ر�ح يت�ضّفحه، و�إذ �ضعر �أن وجهه بد�أ 
َرجًا، وبا�ضتعد�د �أحمق: ي�ضتعل بحر�رة، قال حُمْ

�� هل ت�ضمحني �أن �أكتب لك �لإهد�ء؟
وعل���ى حني غ���ّرة وقعت من �لكت���اب ق�ضا�ضة، فرفعها على عج���ل، وهنا ر�أى �ضورت���ه، �ملق�ضو�ضة من 

�ل�ضحيفة، فالتفت، وهو يف غاية �لده�ضة، �إىل ماريا بيرتوفنا �� كانت حترك �مللعقة، وقالت ب�ضرعة:
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����� لي�ش بالكتاب �لرديء. وجدت متع���ة يف قر�ءته. �أما هذه فمن »�لرب�فد�« يا با�ضا، ما �إن ر�أيت �خلرب، 
حتى بعثت لك برقية.

ولقد �أ�ضرع هو �لآخر، لكاأنه يريد �لت�ضرّت على �ضيء ي�ضيء �إليه، �ضيء كريه، فخباأ �لق�ضا�ضة يف �لكتاب، 
ومتّلك���ه �خلج���ل و�لكر�هية جت���اه نف�ضه، حني تذكر �لآن جي���دً�، وبكل و�ضوح، �أنه تلّق���ى �لربقية فعاًل، منذ 

عامني، بني كومة من برقيات �لتهنئة، ومل يرد عليها، على �لرغم من �أنه ردَّ على �لربقيات �لأخرى.
ل يذك���ر �ضافونوف بو�ضوح ما �لذي �ضّطره يف �لكت���اب، لكّنه يذكر جيدً� كيف وّدعا بع�ضهما: فقد �ضعر 
مب���ا ي�ضبه �خلج���ل، وهو ياأخذ ممطره، �ملعلق بج���و�ر معطف �ملدر�ضة �ل�ضابقة �لب���ايل، و�نحنى لها و�ضعور 

بالذنب ل يزول ير�وده. �أ�ضاءت �لنور يف غرفة �ملدخل، وخرجت لود�عه.
بقي �ضامتًا، وماريا بيرتوفنا لذت بال�ضمت هي �لأخرى، وفجاأة �ضاألت بوجل:

�� قل يل يا با�ضا، هل توجد يف عملك ولو قطرة و�حدة من جهدي؟ جمرد �ضيء ما...
فتمتم بارتباك:

�� ماذ� تقولني يا ماريا بيرتوفنا؟ لو لك...
نظرت يف عينيه، وقالت ب�ضوت يختلج:

����� ه���ل تظن �أنني ل�ضت م�ضرورة؟ ي���ا لل�ضيف �لذي ز�رين، هل تظن �أنني ل���ن �أحّدث تالميذي عن ذلك 
ا�ضا، �أمتنى لك كل �لتوفيق و�لنجاح. غدً�؟ ... �ذهب يا بَّ

و�فرتق���ا. م�ض���ى ب�ضرعة عرب درب �حلديقة �لليلية، ومل ي�ضمد، فالتفت. كان باب غرفة �ملدخل ل يز�ل 
مفتوح���ًا على م�ضر�عيه، وعلى �حلديقة �ملظلمة �ضق���ط �ضعاع من �لنور �أ�ضفر، كانت ماريا بيرتوفنا و�قفة 

على �لطنف، وبدت هيئتها �لنحيلة �لثابتة د�كنة بو�ضوح يف فتحة �لباب.
ط���و�ل �لطري���ق �إىل مو�ضكو مل يع���رف �إىل �لطماأنينة �ضبياًل، وظلَّ يعاين من �ل�ضع���ور باخلجل �لكاوي، 
�ل���ذي ل يطاق. لقد فكر بفيت���كا �ضنيغرييوف، وب�ضيختري وب�ضموئيلوف، بجمي���ع من در�ضو� معه يف �لزمن 
�لغاب���ر، و�ضع���ر بالرغبة يف �حل�ضول على عناوينهم فيكتب لهم ر�ضائل غا�ضبة مدمرة. لكنه مل يكن يعرف 
عناوينه���م. بعد ذل���ك �أر�د �أن يكتب ملاريا بيرتوفنا ر�ضالة �عتذ�ر مطولة، لكن���ه تذكر، برعب وياأ�ش، �أنه ل 

يعرف رقم منزلها.
يف �ملحط���ة �لكبرية خرج �ضافونوف من �لعربة متجهم���ًا ومتوّترً�، وعرج على �لربيد، وبعد ترّدد، �أر�ضل 

برقية على عنو�ن �ملدر�ضة، با�ضم ماريا بيرتوفنا. وفيها كتب كلمة و�حدة:
»�ضاحميني«.
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بطتــــــك هي بطتــي

ت�أليف:ديبور� �أيزنربغ
ترجمة: لين� �ل�سقر •

ك�تبة م�سرحية وع�سوة يف �لك�دميية �لأمريكية  ديبور� �يزنربغ :ولدت يف وينيتك� ع�م 1945، 
للفنون و�لآد�ب.

من���ذ زم���ن لي�س ببعيد كثريًا، �سنوات قليلة، قبل اأن اأعرف ولو ملح���ة عن العجالت والرافعات والبكرات 
الت���ي تنق���ل امل�ستقبل من قل���ب الأر�س اإىل �سطحها يف امل�سرح،  كنت اأذه���ب اإىل العديد من احلفالت، ويف 
اإحداه���ا، كان هن���اك زوج���ان، راي وكري�ستا، كانا يق�سي���ان وقتهما مع اأ�سخا�س خمتلف���ن، اأعرف هذين 
الزوجن لكن لي�س كثريًا، اأعرف ا�سميهما على الأقل. مل نكن نتحدث كثريًا، بيننا �سالم فقط، راأيتهما يف 

حفالت عدة على مر ال�سنن، لكن بدا اأّنهما ن�سيا �سداقتنا يف الواقع يف تلك احلفلة بالذات. 
  ميل���ك راي وكري�ست���ا كمية كبرية ج���دًا من املال، ف�ساًل ع���ن اأّنهما يتمتعان مبظه���ر جميل جدًا، هذه 
الأم���وال وهذا اجلمال جعلهما ي�سع���ران اأنهما يعي�سان بحالة جيدة. يف بع����س الأحيان كانا ينف�سالن عن 
بع�سهم���ا، وكان راي بالع���ادة هو م���ن يذهب ليق�سي فرتة من الوقت مع اأخرى، وه���ذا احلال بالن�سبة لهما 
كان �سبيه بن�ساط جتاري فعال، ما جعل الأ�سخا�س املحيطن بهم مبعرثين حولهم حائرين كالدجاج. لكن، 

�سرعان ما يعودان لبع�سهما وكاأن �سيئًا مل يكن! 
يف تلك احلفلة كانت ذراع راي حتيط بي بكل لطف، بينما كانت كري�ستا ترتاق�س متاأرجحة على اأنغام 
املو�سيق���ا ال�ساخبة الت���ي كانت الأقوى بن اأ�س���وات �سجيج الغرفة املعدنية مبت�سم���ًة يل وهي �ساردة. لقد 
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•  مرتجمة �سورية .        
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فوجئ���ُت قلياًل اأنني، وعلى ما اأظن، كنت مم�سوحًة بزي���ت مبارك من قبل رعاة الكني�سة مما منحني القوة 
والربك���ة، الأمر كان عائد لهما بح�سب معرفتهما بي، ومل يكن بو�سعي اإل اأن اأفرت�س اأن ودهما و�سداقتهما 
تعني اإما اأن �سيئًا جيدًا قد حدث يل مل اأدركه اأنا بعد ولكنهما يعرفانه حقًا، اأو اأن �سيئًا جيدًا كان على و�سك 
اأن يح���دث يل. لق���د حتدثنا مع بع�س، و�سرخنا حتى علت اأ�سواتنا فوق ال�سو�ساء، وبعد قليل اأدركُت اأن ما 

يقولنه يعني اأنهما الآن ميتلكان لوحتي »بلو هيل«. 
هل اأ�سبحت لوحة »بلو هيل« لهما؟ لقد اأعطيتها اإىل غراهام ذات مرة  بلحظة �سعيدة، ول بد اأنه باعها لهما 
عندما انتقل اإىل بر�سلونة. تلك اللوحة لي�ست �سيئة، براأيي اإنها واحدة من اأف�سل اللوحات التي لدي، ومع ذلك، 
ف���اإن التعبري الذي انتابني وظهر عل���ى وجهي جاء وذهب دون اإثارة اأي م�ساكل لأي �سخ�س، وذلك لأن احلقيقة 
الوا�سح���ة هي اأن راي وكري�ستا كان اأمامهم���ا الكثري من الأ�سخا�س يف الغرفة لين�سغال بالنظر اإليهم ول ينظرا 
اإىل وجهي. عندما وجها يل �سوؤاًل باإيحاء منخف�س وكاأنهما يراقباين قائَلن: كيف حالِك هذه الأيام؟ غمرتني 

موجة كبرية من المتنان الطفويل والرتياح، جعلت كرامتي تتال�سى وجعلتني اأ�سعر بال�سفقة على نف�سي. 
مل���اذا وا�سلُت الذهاب اإىل هذه احلفالت الغبي���ة؟ حفالت – حفالت، ليلة بعد ليلة، هل كنت اأمتنى اأن 
األتقي ب�سخ�س ما؟ مل يعد اأحد يلتقي بالأ�سخا�س وجهًا لوجه، ل ميكنك �سماع ما يقولونه، با�ستثناء �سابات 
�سغريات، كان لديهن اأ�سوات ثاقبة وعالية مثل �سوت »دونالد داك«، تعّلمن منه التحدث على نحو  وا�سح، 

يا ترى متى حدث ذلك؟ متى تكّيفن على ذلك؟ ميكننا بالتاأكيد �سماعهن.
اأم���ر اللوحِة اأث���ار اأع�سابي وجعلني اأ�سعر بالتق���دم بال�سن. لقد اأخربُت راي وكري�ست���ا اأنني مرهقة. ل 
ا�ستطي���ع الن���وم، ول ميكنني حتمل ال�ستاء. لق���د �سئمت من وظيفتي اليومي���ة يف ا�ستوديو هوارد  للت�سوير، 
ولك���ن من ناحية ثانية هوارد يعاين من بع�س امل�س���اكل، الأ�سبوع املا�سي كنا ثالثة يف العمل، وهذا الأ�سبوع 

اأ�سبحنا اثنن، واأخ�سى من اأن اأكون ال�سخ�س الذي �سيغادر هذه املرة. 
عندم���ا ت�سجعت واأخربتهم اأنني كنت خائفة لأنني �سئمت ال�ستاء ووظيفتي، عرفت اإىل اأي مدى �سئمُت 

وب�سدة من ال�ستاء ومن وظيفتي، كم كنت خائفة حقًا. لقد �سعرا بي وعربا قائَلن: نعم هذا فظيع. 
- ح�سنًا، ملاذا ل تاأتي لتبقي معنا؟ �سنذهب اإىل ال�ساطئ يوم الأربعاء. هناك مت�سٌع كبرٌي  حيث ميكنك 

الر�سم. اإننا نحب عملِك، واملكان رائع للعمل براأي اجلميع، وهادئ حقًا. ال�سوء رائع والآفاق رائعة.
- اأواجه بع�س امل�سكالت يف الر�سم هذه الأيام، ل�ست على ما يرام... ل اأدري.

- كل �سخ����س يحت���اج اإىل بع�س الراح���ة، هذه الرحلة �ستك���ون م�سدر اإلهام لِك، ف���كل من يزور ذلك 
ال�ساط���ئ يُع���ده كذلك، لن ت�سطري���ن للتعامل مع اأي �سيء. هن���اك طباخة، ميكنِك ال�ستلق���اء يف ال�سم�س 
لت�سرتيح���ي وتتعايف من متاعبك، ميكنِك رك���وب احلمري اإىل البلدة، اأو ميكنك ركوب الدراجات بنف�سِك اأو 

حتى مع �سائق، ل يهم ما اللغات التي تتحدثن، فلن حتتاجي اإىل التحدث عن اأي �سيء ومع اأي �سخ�س. 
  افرت�س���ت بالطب���ع اأنه���م �سين�سون كل �سيء عن ه���ذه الدعوة بعد احلفلة، لكنن���ي �سعرت بالده�سة يف 
الي���وم الت���ايل، حيث تلقيت بريدًا اإلكرتوني���ًا من كري�ستا، ت�ساألني متى ميكنني املغ���ادرة معهما، وذكَرت اأن 
اأح���د موظفيهما �سيتوىل اأمر تنظيم الرحالت. قال���ت اإنه ميكنني البقاء كما اأ�ساء، واإذا اأردُت اإر�سال مواد 
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عم���ل ثقيلة م�سبق���ًا، ميكنني ذلك و�ستكون الأمور على ما يرام. كثري م���ن �سيوفهما قاموا بذلك. ميكن اأن 
يكون اجلو باردًا يف الليل، لذلك يجب اأن اأح�سر �سيئًا دافئًا، واإن اأردت التنزه يجب اأن اأح�سر حذاء طويل 
الرقب���ة، لأن الثعابن، كما عرفت،  قد تكون م�سكلة، على الرغم من اأن احل�سرات عمومًا لي�ست كذلك. لن 
اأحت���اج اإىل تاأ�سرية يف هذه الأي���ام، لذلك ل داعي للقلق ب�ساأن ذلك، ول حتى ب�ساأن �سبكة Wi-Fi، فقد مت 
اإعداده���ا بالكام���ل. كنت اأ�سك باأن اأي �سخ�س اآخر زارهما يف ذل���ك املكان مل يعرف بال�سبط كيف ي�ستعد 
لهذه الرحلة، ومع ذلك كري�ستا، اأخربتني بلباقة بكل �سيء، مثل الثعابن والتاأ�سريات التي اأحتاج معرفتها، 

من خالل التظاهر باأنني بالطبع فكرت يف تلك الأ�سياء من قبل. 
بع���د اأ�سبوع تقريبًا، اأح�سر �سخ�س من قبلهما تذكرة الطائرة وهو ي�سعد الدرج ل�سقتي ال�سغرية م�سرعًا، 
حدث ذلك عندما ات�سح يل اأن ال�سيء اجليد الذي اأدركه راي وكري�ستا اأنه يحدث هو اأنهما ميتلكان الآن اإحدى 
لوحاتي، مما يعني وبو�سوح، اأن اللوحة كانت على الأرجح، اأو �ستكون كذلك خالل وقت قريب، ت�ستحق ال�سراء. 
انتهت �سالحية ا�ستوديو هوارد وكذلك وظيفتي بنف�س الوقت يف نهاية ال�سهر التايل، كان الوقُت منا�سبًا 
متامًا لإنقاذ عالقتي بهوارد، لكي ل اأ�سعر بالإحراٍج اأنني تخليت عنه وقدمت ا�ستقالتي مبا�سرة قبل ركوب 
الطائ���رة يف وق���ٍت هو باأم�س احلاجة اإيل، هذه من جهة، ومن جهة اأخ���رى، مل يكن هناك م�سكلة يف تاأجري 
�سقت���ي م���رة اأخرى اأثناء �سفري، حتى م���ع ربح �سئيل، لرجل يحب القطط، لأن���ه كما كان اجلميع يرتقبون 

بقلق النهيار العقاري مل يوؤثر على اليجارات ولو بن�سبة قليلة.
 نظر هوارد حوله يف كل الأ�سياء التي كانت معه يف �سنواته الثالثن الأخرية. قال يل: “رحلة �سعيدة”، 

وعانقني بلطف. 
اأقلع���ت الطائرة و�سط هواج�س���ي ال�سوداوية وحلقت فوق املياه التي كان���ت ال�سم�س ت�سرق منها 
بالل���ون الوردي الفاحت والأ�سفر. لقد كان الزمُن خمتلف���ًا هنا، األ يعني اأن اأ�سياًء خمتلفًة يجب اأن 
حت���دث؟ لق���د اأح�سرت جهاز الكمبيوت���ر اخلا�س بي، ولكن رمبا مل اأمتك���ن يف الواقع من ت�سغيله، 
و�سيتال�س���ى القل���ق حي���اَل اللتزامات ال�سغ���رية التي جت���اوزت �سا�ستي، ورمبا �ستختف���ي الأخبار 
اليومي���ة اململة الت���ي ت�سبه مادة �سحرية بق�س���ة خرافية. على منت الطائ���رة حاولت التخل�س من 
الذكري���ات املزعج���ة، لكن عندما و�سلت املطار، كانت مراوح ال�سق���ف تدور بخفة و�سط جو جاف 

ولطيف، ي�سبه جو العالج.
خ���رج اجلميع باأمتعتهم، اأما اأنا فكنت اأحدُق بالربي���د اللكرتوين الذي طبعُته،  بعد اأن اأر�سلته كري�ستا 

يل، والذي كتَبت فيه: �سخ�س ما �سينتظرك ل�سطحابك. 
تذكرت اأن رقمها على هاتفي اخلليوي، بحثت يف حقيبتي عن هاتفي، لكن عندما �سغطت وكب�ست على 

اأجزاء خمتلفة منه ونظرُت اإىل �سا�سته اخلاملة، اكت�سفُت اأنه ل يعمل.
لفرتات طويلة، كلما �سافرت اإىل اأي مكان، كنت مع غراهام الذي كان يفكر يف التعامل مع م�ساألة خدمة 
الهات���ف الدولية، عل���ى الرغم من اأن كري�ستا مل تذكر ذلك اأمامي. بينما كن���ت اأقف يف املطار، ظهر فجاأة 

اأمامي �سبح نحيل جدًا، كان عاب�سًا، يبدو اأنه يفكر يف الأو�ساع. 
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- غراهام! 
ال�سب���ح األقى ب�سعره اللطي���ف والناعم علّي، قبلني بخفة، ثم اختفى... تال�س���ى، جعلني اأ�سعر بالوحدة 

اأكرث بكثري مما كنت عليه قبل حلظات قليلة جدًا. 
و�س���ط �سرير حقيبتي املمتلئة واملنتفخة الذي انت�سر هن���ا وهناك، والكوارث املحتملة تتكد�س يف ذهني 
كاأكوام غري م�ستقرة فوق بع�سها البع�س، اخرتت مكتبًا لل�سرافة وا�ستبدلت فواتريي اأحادية اللون القليلة 

برزمة �سميكة مرتبطة بربطة لتبدو حم�سنة وقوية والتي بدت كاأنها متحم�سة لالنطالق والحتفال. 
اإىل الأمام! فّكرت ومتايلت على قدمّي من التعب. 

كنت اأفكر لأي خمرج اأجته لأنقذ نف�سي، ومن ثم ماذا يجب اأن اأفعل، عندما كانت ت�سري كري�ستا بخطى 
حثيثة قالت وهي تطاردين:

- ال�سائق وراي تعر�سا حلادث مروري. فرددت قائلة:
- انطلق! اإنه يت�سرف هكذا يف كل مكان، كما لو اأنه ي�سطدم بالأ�سياء. 

مل اأكن اأجر حقيبتي بال�سرعة الكافية ملواكبتها، اأخَذتها مني وهي منفعلة وقالت:
- اإنه ي�سرتي �سيئًا ما! 

- �سيارة؟
- ماذا؟ هل تذكرِت اأن ت�سربي مزيدًا من املاء للحفاظ على رطوبة ج�سدِك على منت الطائرة؟! ي�سرتي 
�سرك����ة فرعية. الأم����ر يجعله جمنونًا، ولكن مه����اًل، الأع�ساب نقطة �سعف، واأنا ه����و ال�سخ�س املتوتر. هذا 
ال�سب����اح، حتى ال�سيد �سانغ فرويد اتهم ال�سائق، وهو باملنا�سبة اأحد الب�ستانين وعلى نحو عام عامل ماهر، 
ل اأع����رف! اأين امل�سكل����ة اإذا انخد�ست �سيارة املر�سيد�س اأو حتى حتطم����ت بالكامل! اأنا على يقن %100 اأن 
هذا ال�سيء هو من قام به يف الليلة املا�سية عندما عاد اإىل املنزل وهو �سكران اأعمى عند الفجر وكاد يهدم 
البواب����ة، ال�سائق انطلق قبل اأن يغادر ليو�سلك بال�سيارة كما هو مفرت�س، ثم انطلق راي اأي�سًا و�سط �سحابة 
�س����وداء، واهلل اأعلم اإىل اأين. بالإ�سافة لذلك، كان املكان يعج بال�سخ�سيات امل�سوؤولة، لي�س كلهم، اإمنا فقط 
م����ن تريد الت�سكع معهم. كان اأحدهم حماٍم، واأعتقد اأن هناك مهند�سًا اأي�سًا. اإنهم يبدون مثل ثالثة توائم، 
اأو رمب����ا اأربع����ة توائم، من ال�سعب معرفة عددهم، �سرتين ذلك بنف�سك، اإنهم رجال راي وحيواناته الأليفة. 
قب����ل اأ�سبوع، كان����وا م�سمونن كالذهب، لدرجة اأنه����م ميكنوا اأن يذهبوا لأي ع����راك اأو خطر من اأجله، الآن 
فج����اأة اأ�سبحوا كوم����ة من احليوانات الك�سلى التي تت�سكع يف الأرجاء وه����م ي�سربون نبيذه ويتناولون طعامه، 
ذلك كان مفاجاأة كبرية، ومن الأف�سل اأن اأعود لتناول الع�ساء، لأنني ل اأت�سلى مع هوؤلء الفزاعات. ل تقلقي، 
�ستكون����ن عل����ى ما يرام، م����ع ذلك “عامو�س فوينوفيت�س” موج����ود هنا اأي�سًا، وبا�ستثن����اء اأنه غري اجتماعي 
لدرج����ة عالي����ة، وهو ما مل اأعرف����ه حقًا عنه حتى بدا وا�سح����ًا يل، ات�سح اأي�سًا اأنه يك����ره ال�ساطئ. يقول اأنه 
يعمل، وهو اأمر رائع بالطبع، رمبا �سيفعل �سيئًا لنا اأثناء وجوده هنا. وعلى اأي حال، فهو اأف�سل من ل �سيء.

-  عامو�س فوينوفيت�س، حمرك الدمى؟ 
- اأجل هل تعرفينه؟
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- مل اأك���ن اأعرف���ه، لكنني راأيت اأحد عرو�سه، حي���ث كانت عن اثنن من امل�ستك�سف���ن وفرقهما. كانت 
الدم���ى على هيئة بطاريق ودلفن ومزلق���ات كالب، وبالطبع على هيئة م�ستك�سف���ن ي�سقون طريقهم عرب 
العوا�سف الثلجية وحتت �سماء مليئة بالنجوم ليكونوا اأول من ي�سل اإىل القطب اجلنوبي. كتب فوينوفيت�س 
نف�س���ه كلمات الأغنية واألف املو�سيقى، التي كانت اأوبرّية غام�سة، وغنى كل م�ستك�سف معرّبًا عن طموحاته 
املرتبط���ة بجنون العظمة، حتى الكالب املختلفة من كل فري���ق غنت عن ال�سكوك، ال�سوق، الولء وال�ستياء 
وم���ا اإىل ذل���ك، فالبطاري���ق التي كانت تعل���م جيدًا اأن فري���ق م�ستك�سف واح���د �سيفوز وينج���ح، واأن فريق 
امل�ستك�س���ف الآخر �سيموت وينتهي حت���ى اآخر رجل، غنوا تعليق كورايل، فل�سف���ي بطبيعته، بدا مثل جوقات 

املالئكة املخدرة. غالبًا ما كانت الأحلان الغريبة غام�سة، وكاأنها من�سوجة من �سفري الرياح.
و�سع���ت كري�ستا حقيبتي يف �سندوق �سيارتها، وبينما كنا ن�س���رع �سعودًا على الطرق املتعرجة حتت اأ�سعة 
ال�سم����س ال�ساطعة، كانت ليلة عر�س الدمى التي قدمها عامو����س فوينوفيت�س حتاوطني من كل اجتاه، وبينما 
كانت كري�ستا تتذمر بحديثها عن راي، غفوت، وهذا الأمر الذي مل اأفعله كثريًا لفرتة طويلة جدًا، كان �سوتها 

ي�سبه �سريطًا ف�سيًا قا�سيًا يتالألأ يف بداية الظلمة. توقفنا فجاأة اأمام منزل �سغري مغطى بالكروم املزهرة.
-  هذا هو مكانك اأنت وعامو�س. �ستقيمان هنا يف املكان نف�سه، ولأنكما الوحيدان هنا الآن، �ستت�ساركان 

باملطبخ، وبالطبع ل اأعني �سيئًا اآخر.
- وبقية ال�سيوف؟ �ساألتها واأنا اأخرج متعرثة من ال�سيارة.

-  اإنه���م يقيم���ون يف املنزل الرئي�سي معنا لالأ�س���ف، لقد اأ�سّر راي على ذلك، عل���ى الرغم من اأنه كان 
م���ن املمك���ن اأن نقدم لهم �سقة �سغرية. لديهم جناح خا�س بهم، على الأقل عرب الفناء. �سوف ترينهم على 

الع�ساء، لكن با�ستثناء ذلك لن ت�سطري للتعامل معهم. اأظنهم �سيغادرون جميعهم يف الغد. 
اأح�سرتن���ي كري�ست���ا اإىل املنزل ال�سغري، ال���ذي كان مق�سمًا اإىل ق�سمن، با�ستثن���اء، كما قالت، املطبخ 
يف الطاب���ق ال�سفل���ي الذي كان له بابًا مفتوحًا يل اأنا وعامو�س، وكاأنه جمه���ز جيدًا، لكن الوجبات اخلفيفة 

والثقيلة والقهوة وما اإىل ذلك �ستكون متوفرة دائمًا يف املنزل الرئي�سي الكبري. 
 خ���الل جولة يف املن���زل، اأر�سدتني على مفاتيح الإ�ساءة والتحك���م يف درجة احلرارة جلزء من املنزل، 
وامل���كان الذي يتم فيه الحتفاظ بالبطانيات واملنا�سف الإ�سافية. قالت اأي�سًا اأن الع�ساء مبكرًا يف الثامنة، 
مل يك���ن اأح���د يرتدي مالب�سه الر�سمية اإل من حن لآخر يف حال تواجد �سخ�س غريب. الغداء عند ال�ساعة 
الواح���دة ظهرًا، اأما وجبة الإفطار فهي مفتوح���ة، كٍل ح�سب مزاجه وعادته، فالطعام �سيتوفر عند ال�ساعة 

ال�ساد�سة �سباحًا لأن راي يحب ال�سباحة باكرًا يف بع�س الأحيان. 
- هل لدي اأي اأ�سئلة لِك؟

تثاءبُت واأنا اأجيبها: ل اعتقد ذلك، اأممم، هل يجب علّي...؟ 
اأجابت كري�ستا:

- ح�سنًا، ا�ساأليني ما تريدين ومتى ت�سائِن.  عانقتني ب�سدة وهي م�سرعة، وقالت: اأهاًل بِك.
 م���ا ه���ي املالب�س التي مل ارتديها؟ كنت متعبة على نحو ل ي�س���دق، وعلى الرغم من القيلولة ال�سغرية 
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الت���ي اأخذته���ا يف ال�سيارة اإل اأن النعا�س كان خفيفًا. اخرتت اجلينز،  ال���ذي اأح�سرت الكثري منه، وعندما 
علم���ت اأن ال�ساعة اأ�سبح���ت 7:45، وحان وقت الذهاب لطاولة الع�ساء، ذهب���ت اإىل ما اعتقدت اأنه املنزل 
الرئي�سي الكبري وجتولت يف الغرف الفارغة حتى �سادفُت كري�ستا، التي كانت ترتدي ف�ستانًا كال�سيكيًا بلون 
ال�سم����س، وبلون الزبدة الرائع. الع�ساء يعن���ي اأن تخدم نف�سك بنف�سك، واأن لدي جمموعة من الحتمالت، 

منها و�سع الطعام باأطباق كبرية، واجللو�س على طاولة طويلة قد تكفي لثالثن �سخ�سًا. 
عامو����س حمرك الدمى مل يكن موجودًا يف الواقع، لك���ن ال�سخ�سيات امل�سوؤولة كانت موجودة بالإ�سافة 
للمحام���ي واملهند�س. مل يرت���دوا ال�سرتات، لكنهم جميعًا كانوا يرتدون ربط���ات عنق مرحة وخانقة، هكذا  
كن���ت اأراها، خانقة. ظهر راي مرة اأخرى، واألقى علّي ال�سالم، ولكن ابت�سم يل ابت�سامة �سغرية جافة، كما 
لو كنا اأنا وهو جمرَمن تافَهن ومت الإبالغ عنهما للتو من قبل ال�سرطة، وكان هذا اآخر اهتمام مني جتاهه 

يف ذلك امل�ساء.
م���ن خالل اجلدار الزجاجي، �ساه���دت حلظة حلول الليل بح�سن الوادي وكي���ف بداأت الأنوار اخلافتة 
ت�س���اء. وعل���ى الرغم من ذلك، كانت اجلبال البعيدة وكاأنها و�س���ح النهار، الت�ساري�س هناك مثرية. كانت 
تي���ارات ال�سف���ق البنف�سجي الناعمة تت�سل���ل عرب الزجاج لتحي���ط بالطاولة، لذلك مل يك���ن عليك التحدث 

بالفعل، اأو ميكنك التظاهر نوعًا ما باأنك كنت تتحدث مع �سخ�س اآخر. 
يف م���كان م���ا و�سط ذلك الغ�سق اللطيف، كانت تلك ال�سخ�سيات تتحدث فيما بينها، وهي تقول النكات 
امل�سحك���ة على ما يبدو. بدت ر�سقات ال�سحك ال�ساخب���ة وكاأنها متزيق رزم من الورق، وبعد كل دفقة من 

ال�سحك كانوا يهدوؤون على الفور ويدورون باحرتام حول راي. الت�ساري�س! هل كان هذا ما ق�سدته؟
- اأي لغة يتحدثون؟ هم�سُت اإىل كري�ستا التي كانت جال�سة و�سط �سحابة مظلمة خا�سة بها.

- م���ن الأف�س���ل حقًا �سرب بع�س املاء. هك���ذا قالت كري�ستا، ل تقلقي، كل �س���يء موجود ومعباأ، وهناك 
الكث���ري م���ن اخلزائن يف املكان ال���ذي جتل�سن فيه ن�سي���ت اأن اأعر�سها لِك، يف اإحداه���ا جتدين ما ينا�سب 

اأ�سنانك لتفتحيه.
لق���د اأدرك���ت اأن اللغة الت���ي يتحدثون بها كانت الإنكليزي���ة وبطريقة متخ�س�س���ة. كان اأحدهم قد قال 
نكتة عن احلجاج والديك الرومي وامراأة اأمريكية هندية و�سيء ي�سمى معدلت مقاي�سة الئتمان. �سحكوا 
ب�سخ���ب مرة اأخ���رى. كان راي يقرع باأ�سابعه على الطاولة، حمدثًا �سوتًا ي�سبه �سوت الرعد من بعيد. دار 
املحا�سبون وال�سخ�سيات الأخرى حوله من جديد ووجوههم كوجوه الأولد اللطيفة، ولكن وقف راي فجاأة، 

ومع انحناءة ب�سيطة وهو يقول:
- اأيه���ا ال�س���ادة، لدي الكثري لأك�سبه من هذه ال�سفقة، عل���ى افرتا�س اأن كل �سيء ي�سري كما هو متوقع. 
ولك���ن اإذا حدث وانهار يف �ساعة ال�سفر، ب�سبب حادث موؤ�سف رمبا، ا�سمحوا يل اأن اأذكركم، وفقًا لل�سرط 
امللحق بالعق���د وهو �سرط ال�ساعات القابلة للفوترة، اأنكم �ستكونون اأنتم فقط اخلا�سرين. اأحيي جهودكم، 
ل���دي اآم���ال كبرية  من اأجلكم ومن اأجلي، باأن ثقتكم التي ل تقهر بهم مربرة. لكن رمبا تكون حلظة رجاحة 
عقل منا�سبة يف هذه املرحلة، لذلك تاأملوا للحظة الطبيعة ال�سعيفة للمهن، اأو، بعبارة اأخرى، ل تفكروا ولو 
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للحظة اأنه اإذا غرق القارب �ساأرمي حبلي لكم. اأنا متاأكد من اأنكم جميعًا تتذكرون لغز »زين« الذي يتحدث 
عن �سيد قبيلة »زين« العظيمة وتلميذه والبط املحا�سر يف الزجاجة.   

�سرب راي كاأ�س النبيذ ب�سراهة، غلغ غلغ غلغ، وقال:
-  اجلميع يتذكر در�س املعلم؟ اإنها لي�ست بطتي، اإنها لي�ست زجاجتي، اإنها لي�ست م�سكلتي؟  

األقى بكاأ�سه الفارغة على الطاولة.
- ماذا قلُت لِك؟ قالت يل كري�ستا. 

 م���اذا قال���ت يل؟ لي�س لدي اأدنى فكرة. من املفرت�س اأنني كنت اأغفو يف ذلك الوقت، حملقًة عاليًا على 
الري���اح القطبية بعر�س عامو�س، حي���ث كان امل�ستك�سفان يتابعان بقوة هدفهم���ا غري املجدي حتت النجوم 

البعيدة املتالألئة.
- اأظن اأنه يرى �سخ�سًا ما هنا. 

- اأوه، رائع، قلت لها واأنا اأفكر كيف تبدو جميلة ومتاألقة كل �سباح، فكرت كيف اأن جمال و�سحر الفرد 
لي����س لهما �سلة مبعاي���ري كانت بدائية قبل اأ�سهر فقط، اأو رمبا حلت حمله���ا فتاة اأخرى، وكانت على و�سك 

اخلروج من الباب، كررت ما قلته: اأوه هذا رائع.
- ميكنِك قول ذلك مرة اأخرى.

 اأدركت اأن املحا�سبن وغريهم قد اختفوا وغادروا الطاولة، وكل ما تبقى يف مكانهم كان فتات. 
-نعم، ميكنك بالتاأكيد قول ذلك مرة اأخرى...

- ح�سنًا، ح�سنًا، ليلة �سعيدة، قلت ذلك وهي تتجول. اأعتقد اأنني �ساأعود اإىل، اإىل...
بداأت بتفريغ حقيبتي يف غرفة نومي بالطابق العلوي، ولكن كانت هناك م�سكلة بو�سع الأ�سياء يف   مكان 
منا�سب، لذلك قررت اأن اأترك كل ذلك حتى ال�سباح. اأعددت جهاز الكمبيوتر املحمول اخلا�س بي، حيث 

بدا اأن التخل�س من حياتي القدمية اأقل معقولية ورمبا اأقل ا�ستح�سانًا مما كان عليه قبل ب�سع �ساعات.
اأخرج����ت مالب�س النوم خا�ستي م����ن احلقيبة وفتحت النوافذ املغلقة اأمام الن�سيم. كنت اأ�سرد واأعّد كما 
ل����و اأنن����ي كنت يف حالة �سكر، ومن املفرت�س اأنني كنت كذلك، حال����ة �سكر من كل اأنواع النبيذ التي كان يبدو 
اأن����ه منا�سب للتخل�س من امل�ساكل على الع�ساء، لكنن����ي بالأ�سا�س كنت مرهقة، على الرغم من اأنني ما زلت 
م�ستيقظ����ة، كم����ا يف اأغلب الأوقات، م�ستيقظة واأفكر باأ�سياء ل ميكنن����ي اأن اأفعل حيالها اأي �سيء. مل اأ�ستطع 
فعل اأي �سيء. فجاأًة، اأ�سواٌت ونقٌر غري ماألوف اإىل حد ما ياأتي من خارج نافذتي، رمبا من الكروم املعّر�سة، 
يبدو اأنه قد يكون هناك وح�س، اأو رمبا اأفعى خطرية  حتاول اإجباري على فتح النافذة وال�سماح لها بالدخول. 
لأب���رر غفوتي يف ال�سي���ارة، ذكرُت لكري�ست���ا مقاومتي ال�سديدة للن���وم، وقبل اأن جنل����س على الطاولة، 

اأعطتني بع�س احلبوب ملفوفة مبنديل. �ساألتها: ما هذه؟
- اإنها لراي، لن يالحظ ذلك. 

قبل ب�سعة اأ�سهر، ذهبت اإىل الطبيب لأنني اأعاين حتى اأنام، و�ساألني اإذا كنت اأرغب يف تناول احلبوب. 
قلت له: اأخ�سى اأن جتعلني هذه احلبوب بليدة. 
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ب���دا م�سمئ���زًا بع�س ال�سيء من اإجابتي، كما لو اأنه يذكرين باأن لدي���ه تدريب و�سط املدينة ومل اأكن اأول 
ه�ست���ريي مهوو����س بذاته يتعامل مع���ه يف ذلك اليوم. فق���ال يل: اإذن اأف�سل حٍل لِك ه���و معرفة �سبب عدم 

نومك.
ت�ساءل���ُت م���ا الذي يجب اكت�ساَف���ه؟ اإنني اأ�س���ارع عرب الزمن يف حيات���ي مثل املربوط بجه���از متفجر، 
بالإ�ساف���ة لذل���ك، بداأُت اأظهر ك�سورٍة نهائي���ة بعد تعديلها، اأنا اأوًل ثم العامل. لي����س من ال�سعب اكت�ساف 

�سبب عدم نومي، وما مل ا�ستطيع معرفته هو �سبب نوم اجلميع. 
- اجلميع ينامون لأنهم يتناولون حبوبًا، هكذا اأجابني الطبيب. 

يف النهاي���ة كت���ب يل و�سفة طبية، واأخذت احلب���وب ملدة خم�س لياٍل متوا�سلة ورمي���ت ما تبقى منها يف 
املرحا�س. لقد جعلتني تلك احلبوب اأنام مبا�سرًة، قبل اأن تتاح يل فر�سة التخل�س من املخاوف،  كنت اأنام 
ل�ساع���ات و�ساع���ات، لكن بعد ذلك كنت ا�ستيقظ منهكة جدًا، اأم�س���ي ليلتي اأ�سارع يف طريقي عرب الأنفاق 
املظلم���ة التي تف���وح منها رائحة مقربة، والإحب���اط يف كل مكان، اأ�سعر باأع�ساء ج�س���دي وكاأنها كتٌل لزجٌة 
ناب�س���ٌة، ويف ال�سباح، عندما كنت اأذهب اإىل الر�سم، كنت اأبدو اأكرث غمو�سًا، اأو اأقل تطلبًا مما كنت عليه 
يف ال�ساب���ق. رمبا مل تك���ن ر�سوماتي اأ�سواأ مما كانت عليه، لكنني متاأكدة م���ن اأنني مل اهتم مبا يكفي باأنها 
مل تك���ن اأف�س���ل. وبعد ذلك، عندما توقفت عن تناول احلب���وب وكان من املهم مرة اأخرى اأن لوحتي مل تكن 

اأف�سل، كان علي اأن اأت�ساءل عن �سبب اأهمية ذلك.
كان علي اأن اأواجه الأمر، لقد كانت م�ساعري �سعيفًة، حبوب اأو ل يوجد حبوب، اإل اإذا كان التعب يعترب 
�سع���ورًا، لذل���ك ق���ررت اأن اأجعل نف�سي تتوقف عن الر�س���م لفرتة من الوقت، اأو رمبا لالأب���د، �ساأتوقف مامل 
يج���ربين �سيء م���ا على ذلك. كنت �ساأ�سعر باخلزي مامل اأر�سم اأف�سل مم���ا كنت قادرًة على ر�سمه، لذا مل 
اأر�س���ل املواد م�سبقًا اإىل راي وكري�ست���ا، لأن الرحلة بدت وكاأنها فر�سة مثالية لت�سفية ذهني من اأي عوائق 

اأمام الر�سم، وحتى لو مل يبق يل �سيء بدًل من العوائق، على الأقل �ساأ�ستمتع حتت ال�سم�س م�سرقة. 
و�سع���ت حقيبت���ي عل���ى رٍف لالأمتعة، فك���رُت ببع�س الأم���ور للتخل�س م���ن الأخطاء، م���ن املحتمل اأين 
اأح�سرتها معي يف احلقيبة، �ساأحاول حلها واأكون بحالة جيدة من جديد. كنت بحاجة ل�سرب �سيء، على ما 

اأعتقد، لذلك نزلت اإىل الطابق ال�سفلي وفتحت باب املطبخ للبحث عن املاء.
كان هناك �سخ�س �سغري نحيل يجل�س على الطاولة ويرتدي قمي�سًا عليه مربعات حمراء و�سوداء، وبنطلونًا 
�سيق���ًا منقو�س���ًا باللونن الأحمر والأ�سود، ينظر اإيل بعيون �سوداء �سخم���ة بدت كما لو كانت مغ�سولة بالكحل. 

كان لديه اأنف جميل وكبري منحٍن اإىل الأ�سفل، ب�سرته كال�سمع الكثيف للغاية يف ظل �سعره الأ�سود جمعد.
- هل اأزعجِك؟ قال يل.

- لي�س بعد، اأعني بالكاد التقينا!
- ال�سو�ساء؟ رمبا تزعجِك

انت�سرت اأمامه على املن�سدة ق�سا�سات من القما�س والورق امللون واأ�سكال �سغرية م�سنوعة من الطن 
واخل�سب ومواد اأخرى خمتلفة، ووعاء من الغراء، وبع�س الأدوات، مبا يف ذلك مطرقة �سغرية.
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- ح�سنًا لقد اأحببت بالفعل »حلم تريا نوفا« 
- اأم���ر جيد، ميكنني ال�ستفادة من راأيك به���ذا العمل اجلديد. اأحاول ت�سغيلها هنا لكن الأمور خرجت 
عن ال�سيطرة، هناك الكثري من ال�سخ�سيات، مبا يف ذلك بع�س اخلفافي�س التي يجب اأن تتحول لطائرات 
ب���دون طيار وتعود ملا كانت علي���ه، اإنها مناورة �سعبة للغاية. هناك طفالن م���ن القرية ميكنهما م�ساعدتي 
خل���ف الكوالي����س، وميكن لفِرد التعامل مع الأ�س���واء، لكنني �ساأكون ممتنًا لِك كوجه���ة نظٍر اإ�سافية جيدة 

ومفيدة مقدمًا. 
- فِرد؟ ت�ساءلُت بده�سة. 

- الرج���ل ال���ذي يقود �سيارة ويزرع احلديقة وياأكل بنهم، ل اأع���رف فعاًل ما هو ا�سمه، لكن هكذا �سماه 
راي وكري�ستا اإنه جيد يف فعل الأ�سياء، لكنه غريب بع�س ال�سيء، على ما اأعتقد. ومع ذلك، لن اآخذ الكثري 
م���ن وقت���ِك. اأخربتني كري�ستا اأن���ك قادمة، واعتقدت اأن���ك تريدين اإجناز الأ�سياء اخلا�س���ة بك، واإل ملاذا 

�ستكونن هنا اأي�سًا.
-نعم، اأعني، لال�سرتخاء؟

- حقًا؟ يجب اأن يكون لديك طريقة لال�سرتخاء غري معتاد حقًا. عقّدُت حاجبي منزعجة، مَل اأنت..…؟ 
- ح�سن���ًا، حت���ى بع�س مهدئات اأبطال الع���امل مل تظِهر هذا املو�سم كل امل�ستغل���ن واملوظفن املحرتفن 
املعتادي���ن، اأمل تالحظ���ن ذلك؟ احل�سد اأنق���ذ املوقف،... ح�سنًا اأنا هنا لأنني ط���ردت من �سقتي عندما مت 
اإلغ���اء برنام���ج الفن���ون يف املدر�سة التي كن���ت اأدّر�س فيها، ومت و�س���ع عر�ٌس جديٌد ورمب���ا ل بدون مردود، 
ال�سدق���ات الفاخ���رة مغرية بالتاأكيد، مهما كانت قيمة التكاليف اخلفي���ة التي تكمن وراءها. اعتقدت اأنِك 

قادمة ل�سبب م�سابه. على اأية حال، من الوا�سح اأن امل�سوؤولية تقع على عاتقينا. 
- امل�سوؤولية...؟

- امل�سوؤولي���ة...؟ للت�سلية، ل�سرف النتباه، للت�ستت ولتخفيف ال�سدمة عن اأنف�سنا، اأنا واأنِت،  وهذا هو 
ال�سبب اأنني نادرًا ما اأذهب اإىل املنزل الرئي�سي، وعندما اتبعُت هذه ال�سيا�سة، مت تف�سريها على الفور على 
اأنه���ا دليل العبقرية، هكذا �سمعُت من ف���ِرد، يف حال اإنني فهمته على نحو �سحيح. على اأية حال، اقرتح اأن 

تتبني طريقتي يف اأ�سرع وقت ممكن فعلياً، حيث من الوا�سح اأن الأمور على و�سك اأن تزداد �سوءًا.
- اأمم... ح�سنًا اأنا على و�سك ابتاع �سيا�ساتك هذه.

نظر اإيل نظرًة فيها مزيٌج من الهتمام وال�سفقة العميقة، مثل عامل ح�سرات يفكر يف �سيء ما يف جرة.
- �سيئن. قالها يل بهدوء وبعناد ي�سبه عناَد عّراٍف يلقي البطاقات التي تقراأ احلظ دون رحمة.

- ل ميك���ن اأن يك���ون هذا �سحيحًا. قلت له وهو يتجه بب���طٍء حمدقًا بحزٍن بالنافذة خلفي، هل هذا كله 
�سحيح؟

- األقي نظرة، وانظري بنف�سك. 
ذهبت اإىل النافذة، وبالتاأكيد، كانت الفواني�س تتمايل بعيدًا، وعندما دققت النظر اأكرث، متكنُت من روؤية �سفًا 

�سغريًا من النا�س يتجولون على طريق ترابي باجتاه املاء، ي�سحبون عربات �سغرية مكد�سة بحزم من الأ�سياء.
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- اإنه���م ينتظ���رون القوارب ط���وال الليل، واأحيان���ًا ينتظرون اأكرث م���ن الليل، اأدركت اأن م���ن ياأتي اأوًل، 
يق���دم خدمات���ه اأوًل. قبل ب�سعة اأ�سابيع، مل اأرى هذا الو�سع كثريًا، ولك���ن الآن اأراه كل ليلٍة تقريبًا. يبدو اأن 
معظم النا�س يف املنطقة عا�سوا لقرون وهم يعملون يف مزارع �سغرية. لكن قبل �سنوات قليلة هطلت اأمطاٌر 
غزي���رٌة، واأدت اإىل في�ساناٍت جرف���ت حما�سيلهم، وا�ستمرت على هذا احلال �سنت���ن. كانت ال�سنة الثالثة 
عبارة عن �سنة جفاف، وكذلك ال�سنة التالية لها، لذلك مل يكن بالإمكان تاأ�سي�س جذور زراعة جديدة، فقد 
تال�سى كل �سيء. كان النا�س ي�ستهلكون ما تبقى من طعام من متاجرهم، لكن راي ا�سرتى بعد ذلك الكثري 
م���ن املزارع، والتي كان �سعرها جيدًا ج���دًا ب�سبب هذه الظروف، وبدًل من اأن يزرعها حبوب اأو خ�سروات، 
ق���ام بزراعة �سجرة الكينا لأنها تنمو ب�سرعة كبرية، ولأنه���ا حم�سوٌل مردوده النقدي �سريع وللحفاظ على 
املنح���درات �سدي���دة التحدر من النهيار. كان اجلميع �سعداء لبع�س الوق���ت. ولكن يف ال�سيف، كان هناك 
بع����س العوا�س���ف الرعدية، وعندما ا�ستعلت النريان، �ساعدت على خ���روج املحتوى العايل من زيت �سجرة 
الكين���ا، مما اأدى اإىل تفاق���م احلرائق، وحرق املنازل واملحا�سيل الأخرى الت���ي ل تزال يزرعها �سخ�ٌس مل 

يبيع اأر�سه لراي، وكانت اأ�سعار املواد الغذائية يف ارتفاع �سديد.
لذلك كان من الطبيعي اأن يغادر ال�سكان املحلين املنطقة يف حال متكنوا من ذلك، وكان الكثري من الأجانب، 

مثل راي وكري�ستا، الذين لديهم اأماكن هنا ي�سرتون ما تبقى من احل�س�س اأي�سًا. هذا هو ال�سيء الأول.
- ف�ساألُته م�ستعربًة: ال�سيء الأول؟ 

- وال�سيء الثاين هو اأن زافران، الذي ا�ستاأجر مكانًا يبعد حوايل خم�سة اأميال عن ال�ساحل.
-  زافران؟ تق�سد زافران النموذج، اآه يا زفران؟ “

- نعم. 
- ولكن ماذا يفعل، وملاذا يجب اأن يكون كذلك؟

- ب���داأت الق�س���ة يف املدينة على ما يب���دو، اأو هذا ما تعرفه كري�ستا واأخربتني ب���ه. �سيدة ا�سمها رو�سي 
)له���ا معرف���ة بزافران( كانت قريبة من هنا، تاأتي كل ب�سعة اأ�سهر للدرا�سة معه. التقت به هنا منذ حوايل 
ع���ام، وه���ي تقوم بن�سر جملة “ف���وغ” لالأزياء  على نحو غري معقول، وكل تل���ك الق�س�س لها، مبا يف ذلك 
احلم���ري والفالح���ن املبتهجن ولكن اأ�سنانهم عوجلت بالفوتو�سوب. هذه هي الطريقة التي بداأ بها م�سروع 
رك���وب احلم���ري يف الواقع، بالأجرا�س اللطيفة و�سراريب القما�س وم���ا اإىل ذلك، كانت فكرة امل�سمم. على 
اأي���ة ح���ال حدث هذا عندما كانت على راأ�س قبيلة “زي���ن”، مل يكن هناك اأي �سائح هنا قبل ظهور جملة “ 
ولكن الآن هناك الكثري منهم، لذلك كل �سخ�س يف القرية يع�سق زافران لأن املردود الذي ياأتي من  فوغ”، 
ال�سياح���ة، يفيد كل من يعمل بها ويعي�س على مدخوله���ا، وقبل �سهرين �سادفها راي يف اإحدى احلفالت يف 

املنزل، وقالت اإنها بحاجة اإىل ن�سيحته ب�ساأن �سراء مكان يف املنطقة، ح�سنًا، هذه هي الق�سة. 
- يا اإلهي

-  نع���م. عل���ى اأية حال، الطباخة رائعة، اإنها ماريا، حبيبة حقيقية. �ستقدم لك طعامًا حت�سره اإىل هنا 
وت�سخنه اإذا كنتي ل ترغبن يف تناول الطعام يف املنزل.
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- يا اإلهي. م�سكينة كري�ستا. اأنا   ل ميكنني اأن اأفعل لها اأي �سيء.
-  اإنها تنا�سِبك. لكن تذكري اأنها �ستفعل ذلك بِك. 

اأ�سبح���ت وجه���ة نظره تدور يف راأ�سي كال�سخ�س الذي يدور يف غرف���ة مغلقة. فكرُت اأنه يجب اأن اأ�سعد 
اإىل الطاب���ق العل���وي واأترك���ه وحيدًا لكي يعم���ل، ولكن كان من ال�سع���ب اأن اأحترك، ل���ذا اكتفيت بالوقوف 

و�ساألته عن مو�سوع عر�سه اجلديد.
-  نف�س القدمي، نف�س القدمي.  لالأ�سف ل يفقد بريقه اأبدًا. 

وعندم���ا ب���داأ عامو�س يف تقدمي العنا�سر املاألوفة وربطها يف حكاي���ٍة اأخالقيٍة ب�سيطٍة، بداأت مرة اأخرى 
اأ�سع���ر اأنن���ي اأعي�س يف حلم. كان هناك القلعة، امللك اجل�سع، ملكة الكاأ�س، والتما�سيح املفرت�سة، تدور حول 
اخلندق بحذر، وجنود يرتدون دروعًا يقفون على اجلدران احلاجزة مع اأحوا�س من الزيت املغلي على اأهبة 
ال�ستع���داد، وخلفهم داخ���ل الأبراج قام جرنالت امللك بربجمة طائراٍت ب���دون طيار، والتي طغت ظاللها 
عل���ى الريف. يا ترى من كان العدو؟ من املحتمل اأنه���م التوابع والعبيد، بالطبع، هم الذين حفروا الكهوف 
حت���ت الأر�س مب�ساعدة احلمري، واأع���ادوا اأكيا�سًا �سخمة من الذهب واملجوه���رات لزيادة حجم اخلزائن 

امللكية اأكرث. ماذا لو ثارت العبيد واحلمري غ�سبًا؟ لقد كانوا كثريين.
- لك���ن ما ل يفهم���ه امللك وامللكة هو اأن الغ�س���ب اأ�سبح يلب�س العبيد واحلم���ري بالفعل، وما اخلفافي�س 
الت���ي تط���ري بن اأبراج القلعة واملناج���م اإل جمرد جوا�سي�س. اإنهم اإىل جانب العبي���د، لأنهم يحبون احلرية 
والط���ريان يف الليل ويحبون العدالة، اإنهم عميان اأي�سًا. اأم���ا احلمري، مبجرد حلول النهار، ت�سبح ب�سورة 

طبيعية ل تعرف الكلل. 
- اأوه، الأمُر مثرٌي لالإعجاب.

- نعم اأنا �سعيد. من املوؤكد اأنها مل تتطلب الكثري من التفكري. لكن هناك احتمالت، على ما اأعتقد.
- ماذا �ست�سمي العر�س. 

- ماذا �ساأ�سميه، ماذا �ساأ�سميه؟....
 بدا اأن انتباهه ين�سب على نحو اأ�سا�سي على اإحدى ال�سخ�سيات ال�سغرية، التي كان يل�سق عليها �سيئًا 

ي�سبه بدلة ال�سجن الربتقالية كما لحظت، وتابع: 
- اأمم... اعتقد اأنني �ساأ�سميه »اليد التي تطعمك«.

- ل�ست متاأكدة من اأن مثل...
- نعم اإنه كذلك. اإنه عنوان رائع. ح�سنًا، اهداأي، �ساأجد عنوانًا اأكرث مالءمة لأطلقه عليه من اأجل هذا 

اجلمهور.
- اإذًا، كيف �سينتهي؟

- ل�ست متاأكدًا متامًا بعد، ولكن هذا ما اأحاول جتربته: هناك انتفا�سة �سعبية كبرية جدًا، وملدة ثالث 
دقائق تقريبًا، �ستكون هناك ق�سيدة حما�سية، يقوم خاللها العبيد واحلمري واخلفافي�س ويفرح اجلمهور. 
النهاي���ة! كل �سخ�س ير�سمها بطريقته. لكن ل، لأن هناك فعاًل ثانيًا، فقد ات�سح اأن امللك وامللكة اجل�سعن 
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هم���ا جمرد حكومة كدمية متحرك���ة، يحافظان على دولة عميلة من اأجل قوة و�سلطة اأكرب غري مرئية وغري 
م�سماة.

- تق�سد مثل... اهلل؟
- اأعن���ي، مث���ل املدراء التنفيذين يف ال�س���ركات. الآن وبعد اأن متت الإطاحة باملل���ك وامللكة، ُتعلُن حالة 
الطوارئ وتعّلق القوانن املعمول بها كما كانت، اإىل اأجل غري م�سمى، اأما املدراء التنفيذين ميكّنون اجلي�س 
م���ن هدم الريف و�سج���ن اخلفافي�س وامللك وامللكة، اجلمي���ع يف الواقع، با�ستثناء العبي���د الأقوى واحلمري، 

الذين �سي�ستمرون يف الكد يف املناجم، ولكن يف ظل ظروف اأ�سواأ من ذي قبل. 
-  واو. هذا... هذا حمبط للغاية.

- بالتاأكيد. لكن... اأعني هذه هي احلقائق.
-  كم���ا تعل���م، اأنا متعب���ة جدًا. يف املنزل ل ميكنك اأن تعرف ما هي ال�ساع���ة. اأعتقد اأنه من الأف�سل اأن 

اأ�سعد اإىل الطابق العلوي. هل لديك اأي فكرة اأين ي�سعون زجاجات املاء؟
  اأجابني وهو يفتح خزانة حتتوي على علب و�سناديق من املياه املعباأة الفاخرة:

 - تف�سلي، حظًا �سعيدًا مع هذا ال�سيء املريح.
عن���د العودة اإىل غرفتي، خّي���َل يل اأنني اأ�سمع �سوَت هدٍر منخف�س وعلى وت���رية ثابتة ياأتي من القرية، 

اأ�سوات ليلية عادية بالطبع... اأ�سوات الليل يف اأي مكان...
تاأمل���ت احلب���وب البي�ساء ال�سغرية التي اأعطتني اإياها كري�ستا، مل تكن مقلقة للغاية، ملفوفة باملنديل. 

ها اأمر �سعب، مل اأفعل اأي �سيٍء اآخر.   عدُّ
ا�ستيقظت ولكنني غري منتع�سًة متامًا، وكنت اأ�سعر بنوٍع من الفراغ حقًا، كما لو اأن الليل مل يكن جمرد 
حل���م، ولكن���ه امنحى متامًا. يف احلقيقة، ت�ساءل���ُت اأين كنت؟ حتركُت بهدوٍء م���ن متنقلة من الأر�س الغري 
ماألوف���ة اإىل الناف���ذة الغري ماألوفة، وكذلك اإىل الواقع غري املعق���ول والذي اأعاد تاأكيد نف�سه. من هنا، كنت 
اأنظ���ر اإىل املنح���درات والبحر، كلها مغم���ورٌة بالألوان الوردي���ة والأ�سفر والأخ�س���ر والأزرق، كما لو كانت 
ال�سم����س تنق���ل لل�سخور واملاء الراكدين اأح���الم ال�سباب، اأحالم ولدة ال�سخرة يف ل���ب الأر�س املن�سهر، 
ونق���اء امل���اء اخلال�س قب���ل اأن تلطخه احلياة، كما ل���و كانت لعبة الأل���وان الناعمة تلك ه���ي تهليل ال�سم�س 
للمنح���درات والبح���ر من التحّمل والتحول الذي يواجهان. مل يكن هن���اك اأي اأثر لالأ�سخا�س الذين راأيتهم 
يف الليل���ة ال�سابق���ة من نافذة املطبخ. هل ميكن اأن تكون املحادث���ة الكاملة مع عامو�س جمرد وهم؟ مل يكن 

هناك متوج على املاء الزجاجي.
كن���ت اأ�سمع يف طريقي �سوت جلجل���ة اأجرا�س. قمت بالتمدد، ا�ستطعت اأن اأتع���رف على اأحد القروين 
املحلي���ن، كما افرت�ست، اأو املزارعن، رجل ذو ب�سرة داكنة، يرتدي مالب�س بي�ساء ف�سفا�سة وقبعة ملونة 
عري�س���ة احلواف، يقود موكبًا من احلم���ري الرمادية ال�سغرية املزينة باأجرا����س واأحزمة مزخرفة وورود، 

ت�سق طريقها �سعودًا يف م�سار �سديد النحدار، يحمل كل منها �سائحًا كبريًا ي�سبه الأكيا�س! 
اأخ���ذت اأعمل واأجول عرب جه���از الكمبيوتر املحمول، والذي من الوا�سح اأنن���ي تركته لفرتة، قمُت بفتح 
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بريدي الإلكرتوين، �سّغلت �سبكة Wi-Fi، متامًا كما وعَدت كري�ستا، فقط لأ�سعَر باأن العامل ل يزال موجودًا 
يف الواقع، وحتى يت�سنى يل يومًا ما اأن اأعود اليه. 

- يا اإلهي، ر�سالٌة من غراهام!
عندما راأيت الر�سالة، فاحت يف غرفتي كل روائح العطور املوجودة يف اخلارج، كما لو اأّن مطرًا هطل للتو 
ل���ريوي الأر�س والأزهار وين�سر الروائ���ح اخلا�سة به. انت�سرت ال�سعادة يف ج�سدي. من الوا�سح اأنني خالل 
عزلت���ي هذه، وعلى الرغم من امل�سافة، وعلى الرغم من اغرتابن���ا، جنحت يف ا�ستدعاء غراهام احلقيقي 
ولي����س فق���ط غراهام ال�سبح ال���ذي جاء اإيّل يف املط���ار. غمرين اله���واء املنع�س الذي ي�سع���رك بالفخامة، 
ا�ستن�سق���ت من���ه متمددًة كما لو اأنني كنت مقيدًة باأغالٍل باردٍة لف���رتٍة طويلٍة جدًا. متالكُت اأع�سابي لثانية 

اأخرى وحوا�سي مبتهجة، فتحت ر�سالته الإلكرتونية، وقراأت: 
* �سجين���ة؟ - ب���داأت الق�سة - العامل كبري. اأنِت جمرد �سجينة خماوِفك. اإذا كنِت ل حتبن ذلك واأنِت 
يف �سج���ن خماوِف���ك، انتقلي اإىل مكان اآخر، اأو ابِق هناك اإذا احتجِت اإىل ذلك، لكن ل تلِق باللوم علّي. من 
الوا�س���ح اأن���ك تتوقعن مني اأن اأكون حاّلً ل���ِك ومل�ساكلِك، كما لو كنُت رقمًا غام�س���ًا من نوع ما ميكنِك من 
خالله الق�سمُة متى ت�سائن. ملاذا تعتقدين اأن اأي �سخ�س ميكن اأن يكون كذلك بالن�سبة لِك؟ ملاذا تعتقدين 
اأن اأي �سخ����س ميك���ن اأن يكون ذل���ك لأي �سخ�س؟ اأنا ل�سُت �سخ�س���ًا خمتلفًا عّني، اأنا اأن���ا. اأنا ل�سُت رقمًا 
�سحريًا، اأنا جمرد اإن�سان. انظري، رمبا روحي كالغبار حقًا، لكن اأعني �سجينة؟ النعال؟ �سومعة؟ بالطبع، 

اأنا حقًا ل اأفهم ما تتحدثن....
م���اذا؟ »�سجينة؟« »النعال؟« »�سومع���ة؟« هل كان غراهام يت�سدع هن���اك يف بر�سلونة؟ مع ذلك... هل 
و�سلت���ه بالفع���ل بع�س الأفكار العابرة اخلا�سة بي، وهي منحنية مث���ل �سهام �سغرية  من كيوبيد، اإله احلب 
الإغريق���ي؟ اأو ماذا كان يح���دث؟ بداأت اأ�سعر بالوخز، كما لو كنت ج�س���دي ي�سعف على نحو غريب؛ �سيء 
غريب كان يحدث، اأوه! ل، ل، ل، ل، ل، ل، ل- كانت مالحظة غراهام ردًا... ردًا على... على ر�سالة بريد 

اإلكرتوين مني، على ما يبدو مت اإر�سالها يف ال�ساعة 3 �سباحًا اأقول فيها:
*عندما بعتني لهم- كنت قد كتبت- هل تخيلت عواقب ذلك بالن�سبة يل، التجوال يف الأنفاق، واحلياة 
اخلالي���ة من ال�سم����س حتت الأر�س وامل�س���اءة فقط ب�سالل من الأحج���ار الكرمية املتالألئ���ة الباردة؟ ماذا 
كن���ت تاأمل اأن جتني م���ن جتريدي؟ �سركة فرعية؟ اأياُم جلو�سي يف البيت ول���ت دون رجعة، وتطريز النعال 
للخفافي����س ال�سغ���رية الربيئة بقدر �سر امللك وامللكة، تغني طوال الوقت بينم���ا كنت اأزين األواح ال�سوامع. 
دعمك لنظامهم الفا�سد كلَفك اأكرث ما كلفني! نعم اأنا �سجينة الآن، لكن روحك حتوّلت اإىل غبار، هذه هي 
احلقائ���ق. كلم���ة »....« هل هذا ما اأعنيه؟ اأنا »....« اأن���ت؟ اأنا يف بلد خمتلف واأحتدث لغة خمتلفة، حيث ل 

توجد كلمة تعني  »....«.
- اأوه غراهام، غراهام، هل �ساأموت هنا؟  ثم عدت لأنهي قراءة ر�سالته:

*.... تتكلم���ن حول���ه، )كالع���ادة، �سحيح؟ اأعل���م، اأعلم.( على اأية ح���ال، اإذا كنت تهتم���ن ولو قلياًل 
بغراه���ام احلقيق���ي، �ساأخربك اأنني على ما يرام. بر�سلونة مل ينجح حقًا، لذلك حان الوقت للم�سي قدمًا، 
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عل���ى م���ا اأعتقد. اأوروبا غالية جدًا بالفعل، ومن ال�سع���ب احل�سول على عمل هناك اإذا مل تكوين ع�سوًا يف 
الحت���اد الأوروبي، هذا من جعة، ومن جهة ثاني���ة اأفريقيا يف الغالب يف حالة ا�سطراب، واأمريكا الالتينية 
كذل���ك. اأ�سرتاليا؟ ما هي الوجهة التي اأق�سد؟ من الوا�سح اأن الذهاب لل�سن م�ستحيل، واليابان تتعر�س 
ل�سطراب���ات ه���ذه الأيام. رمب���ا �ساأعود اإىل الوليات املتح���دة فقط لإعادة جتميعه���م لبع�س الوقت! واهلل 
اأعل���ُم اأن الأم���ر انته���ى عند هذا احلد، األي�س كذلك، لق���د انتهى حقًا. ح�سنًا، اأمتن���ى اأن تكوين بخري. اأنِت 
حق���ًا ل تبدي���ن جيدة. رمبا ينبغي اأن تَري �سخ�سًا ما لتح�سلي على بع�س احلبوب اأو �سيء من هذا القبيل. 
اأوه، باملنا�سب���ة، ا�سط���ررت لبيع لوحة »بل���و هيل«، كنت اأمتنى األ اأفعل ذلك، لك���ن مل اأمتكن من اإح�سارها 
مع���ي عندما انتقل���ت، ومل اأ�ستطع حتمل تكلفة تخزين مزيد من الأ�سي���اء، واعتقدت اأنك قد حت�سلن على 
بع�س الربح من البيع لأن امل�سرتين كانوا مهوو�سن حيال هذا املو�سوع وميتلكون الكثري من الأ�سياء، ورمبا 
�سيكلفِك الرجل بعمل لوحة جدارية لأحد بنوكه، اأو �سيء من هذا القبيل. ح�سنًا، �ساأخربِك اإن كنت �ساأعود. 

رمبا ميكننا اأن جنتمع لتناول م�سروب.  غراهام.
- ط���وال الوق���ت؟ الغناء طوال الوقت؟ كنت اأفكر بذلك. ل عجب اأنني مل اأ�ستطع النوم، من �ست�سمح له 
نف�س���ه الذه���اب للنوم مع كل الأفكار ال�سيئة الغبية املتعفنة الت���ي دارت يف عقلي والتي �ستكون يف انتظار اأي 
�سخ����س ي�سل لهذه املرحل���ة! كم هو مروع، وكم هو موؤمل هذا احلال، ع���الوة على ذلك، كان غراهام على 
حق، اإذا كنت �س ».....« يف الواقع، غراهام وبريده الإلكرتوين جعال هذا الأمر وا�سحًا للغاية، فالأمر بداأ 
من عندي. اأعدُت قراءة ما كتبه، ثم قراأته مرة اأخرى، وعندما تعافيت على نحو كاٍف، توجهت اإىل املنزل 
الرئي�س���ي، حيث وج���دت كري�ستا وراي يتناولن الغ���داء، ويبدو اأنهما ل ينظ���ران اإىل بع�سهما ول يتحدثان 

�سوية. �ساألُت كري�ستا:
-  ما هذه احلبوب بحق اجلحيم! جعلتني اأكتب بريدًا اإلكرتونيًا ل�سخ�س ما اأثناء نومي!

نظر راي الآن اإىل كري�ستا وقال لها: 
- ه���ل اأعطيتها واحدة من حبوب �سريينيتول اخلا�سة بي؟ لق���د اأعطيتها واحدة من �سريينيتول، األي�س 

كذلك! ردت كري�ستا:
- وماذا يف ذلك؟ لقد طلبُت منك اأن ترمي هذه احلبوب املقرفة.

وقفُت فاغرة فمي وقلُت لها واأنا منده�سة للغاية: 
- هل اأعطيتني بع�س احلبوب التي جتعل ال�سخ�س ير�سل بريدًا اإلكرتونيًا اأثناء نومه؟

�سرخ راي بوجه كري�ستا وهو يقول:
-  البع�س! هل اأعطيتها بع�س؟ 

- اأنا اآ�سفة، لكنِك قلِت اإنك يائ�سة. وهم ل يفعلون اأي �سيء ول يوؤثرون على غالبية النا�س.
-  لكنهم فعلوا �سيئًا بي. اإنها ال�سيء الوحيد الذي يجعلني اأنام! 

- اإنهم يق�سون على عقلك!  التفتت كري�ستا اإيّل وقالت: راي يقود يف نومه.
- اأنا ل اأقود ال�سيارة اأثناء نومي!
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- اأوه! اأن���ت م�ستيق���ظ! اأنت م�ستيقظ عندما تذهب م�سرعًا وتركب �سيارت���ك يف الثانية �سباحًا   متجهًا 
لل�ساحل وكاأنك �ستمزقه لرتى تلك العاهرة التي تعاين من فقدان ال�سهية؟

- اإنه���ا لي�س���ت م�سابة بفقدان ال�سهية، هذه هي الطريقة التي تبدو بها فقط! كم بقي من هذه احلبوب 
الآن؟

-  يف ثاني���ة واح���دة، لن يكون لديك اأي �سيء. �سرخت كري�ست���ا وهي تخرج من الغرفة وراء راي، لأنني 
�ساأتخل�س منهم.

وبع���د ذلك، حل�س���ن احلظ، كان كالهما بعيدين ل ميكن روؤيتهم���ا ول �سماعهما، هذا ما �ساعدين على 
تن���اول الغداء، كان كل �س���يء لذيذ جدًا. كانت تلك الليلة هي الأوىل يف �سل�سل���ة طويلة من ليايل العوا�سف 
املتقلب���ة والغريب���ة، اندلعت ال�سماء م���رارًا وتكرارًا ب�سبكات م���ن الربق تتفرع وتت�سقُق ع���رب املياه واجلبال 
وال���وادي. مل يح�س���ر راي لتناول الع�س���اء يف تلك الليلة ول حت���ى يف اليوم التايل اأي�س���ًا. يف الواقع، مل يعد 
مل���دة �سهر تقريبًا، وخالل هذه الفرتة، كان���ت كري�ستا تق�سي وقتها بن اجللو�س يف غرفة نومها مغلقًة على 
نف�سها الباب، ويف اأوقات ثانية كانت تدق علّي باب غرفتي للتحدث بطريقة غري متما�سكة ل�ساعات، واأحيانًا 
كان���ت تق�سي الوقت وهي تخيف م���ا ت�ستطيع من املغرتبن وامل�سافرين بال هدف، من اأجل حفالت �ساخية 
ا�ستم���رت لأيام، كنت قلقة جدًا عليها، خا�سًة عندما اأدركُت اأنها مل تكن تاأخذ حبوب »كري�ستلن« فح�سب، 
ب���ل اأي�سًا «ليفيال« و»هيدولنيك�س«. كنت اأناأى بنف�سي بعيدًة عن �سو�ساء احلفالت وارباكها كلما ا�ستطعت 
ذل���ك، واأطل���ب من ماريا اأن حت�س���ر يل الوجبات اإىل املنزل ال�سغ���ري، وكنا نقف اأحيانًا اأن���ا وعامو�س معًا 
عن���د ناف���ذة املطبخ مل�ساهدة العوا�سف والنريان التي تندلع على منحدرات بعيدة. كنت اأود اأي�سًا اأن اأت�سلل 
بنظرات���ي وبطريقة خاطفة اإىل عامو����س، فوجهه كان يعك�س األ�سنة اللهب وبريقًا �ساحرًا، كما لو اأن ال�سوء 
يخ���رج من جل���ده القمري. كان راي ل ي���زال خارج املنزل، وذات ي���وم جاءت كري�ست���ا اإىل غرفتي مرتديًة 
بيجاما ف�سفا�سة حتمل كومة �سخمًة من الف�ساتن اجلميلة جّدًا. و�سعتها على ال�سرير وقالت: هذه لك، ل 

اأريدهم بعد الآن. وكانت يف عينيها دموٌع تنهمر ومن ثم تهداأ، ثم تنهمر من جديد.
اأخ���ذُت منها املالب����س،  وقفنا كلينا ونظرنا اإىل بع�سنا البع�س، ثم ا�ست���دارت وذهبت. بطبيعة احلال، 
خالل ذلك الوقت، فكرُت يف غراهام قلياًل، ومل اأكن اأتوق ل�سخ�سه احلقيقي، ولكن لل�سبح الذي مل ي�سبهه 
كثريًا، والذي ا�ستدعيته مرارًا وتكرارًا، وتال�سى تدريجيًا حتى مل يتبق منه �سيء على الرغم من اأن اخل�سارة 

مل تكن �سيئًا باطاًل، لكني �سعرت باأمر غري مريح واأنا اأفكر به، مثل رقعة و�سعت على جورب متمزق.
�ساه���دُت األ�سن���َة اللهِب ال�سره���ة تلتهم �سجر الكين���ا اخلا�سة براي، حيث كانت هن���اك مزارع �سغرية 
وحما�سيل مفعمة باحلياة، و�سعرُت بالأ�سف لأنني مل اأح�سر الألوان والفر�س. قادين فِرد اإىل اأقرب مدينة 
كبرية، حيث اأنفقت معظم الأموال التي ت�سرف ب�سرعة، ما جعلتني اأ�سعر بالقوة للح�سول على بع�س املواد 

التي ميكن ا�ستخدامها.
ونح���ن يف طريقن���ا راأينا بع����س احلمري ت�سري عل���ى الطريق، اإنها اأ�سي���اٌء �سغرية حل���وة رمادية عيونها 

ال�سوداء مثل عيون عامو�س.
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- احلم���ري! ق���ال فِرد مبودة، حيث كان يتحدث قلياًل من اللغة الإجنليزية، لذلك ل�ست متاأكدة متامًا ما 
كان يخ���ربين به بال�سبط، اأعتقد اأنه كان لديه زوج���ة والكثري من الأطفال، واأن زوجته كانت خبازة، كانت 
ت�سنع املعجنات اللذيذة التي كانت ماريا ُتقدمها كل يوم، لكن ارتفع �سعر الطحن كثريًا لدرجة اأن ال�سكان 
املحلي���ن املتبق���ن مل يتمكنوا من �سراء خبزها بعد ذلك. اأعتقد اأن ف���ِرد كان كهربائيًا، لكن يف هذه الأيام 
مل يك���ن هن���اك الكثري من العمل املتعلق بالكهرباء واملدفوع الأجر ليعمل به، لذلك كان يعمل باأي نوع ميكنه 
القيام به ل�سالح كري�ستا وراي، ولتغطية نفقات عائلته. ل�ست متاأكدًة، لكنني اأعتقد اأنه قال اإنه كان ي�ساعد 
يف بن���اء مول���د كهربائي اأي�سًا للم�ست�سفى ال�سغري يف املنطقة، واأنه كانت هناك حالت طوارئ كهربائية يف 

بع�س الأحيان، لذلك ا�سطر اإىل التخلي عن كل ما كان يفعله لراي اأو كري�ستا ويذهب حلل امل�سكلة. 
عل���ى اأي ح���ال، كان اأداءه وعمله الكثري م���ن الأ�سياء جيدًا، وكان لطيفًا مب���ا يكفي مل�ساعدتي يف متديد 

بع�س اللوحات الزيتية على القما�س. 
اختارتن���ي ال�سدف���ُة لأراقب احلرائ���ق التي تلته���م الأ�سجار كال�سياط���ن املتحم�سة وكاأنه���ا تنتقم من 
املحا�سي���ل لتح���ل حملها، وكذلك لأراقب اللحظة التي اأ�سبحت فيها الأ�سجار الدائمة اأ�سباحًا يف قلب ذلك 

احلريق الهائل ولتتحول ملجرد ذكرى ب�سبب النار.
يف تل���ك الأيام، مل اأك���ن يقظة ول نائمة. كان���ت احلرائق والبحر واحلفالت وكري�ست���ا وماريا وعامو�س 
وف���ِرد يتمايلون اأمامي خ���الل ال�سوء امل�سطرب، والغ�سق، والليايل الدخاني���ة الف�سفورية، حتى املاء اأ�سبَح 
قا�سي���ًا ورماديًا، وجمموع���ة �سغرية من الأكواخ اأن�ساأها ال�سكان اأ�سفل ال�ساطئ، لينتظروا فيها ظهور قارب 

يف الأفق. 
كنت اأتذكر اأحيانًا �ساحب العمل ال�سابق هوارد يقف جانبًا واأنا اأغادر ول ينظر اإيل. 

كن���ت اأتن���اول الطعام اأنا وقطت���ي يف املنزل. رّتبُت اأم���وري لأبقى �سهًر اآخر. ع���اد راي للمنزل، وو�سلت 
احلف���الت ال�ساخبة اإىل نهاية مفاجئة، يف الوقت ال���ذي كان به بع�س ال�سبان املراهقن املخمورين يعبثون 
ويت�سكع���ون ب�سي���ارة فاخرة بن احلن والآخر اأمام املنزل، ويجب اإبعادهم. علمُت عرب الإنرتنت اأن زافران 
تعامَل مع ممثل �ساب. ويف الأيام القليلة الأوىل التي عاد بها راي، كان �سامتًا و�سريع النفعال، لكن �سرعان 
م���ا ي�سبح مبتهج���ًا و�سريحًا بحديثه، كما لو اأنه حق���ق �سيئًا وا�سحًا، بينما ب���داأت كري�ستا يف و�سع خطٍط 

جديدٍة لتجديد الديكور. 
- هل ترغبن اأن اأعيد الف�ساتن؟ لي�س لدي اأي مكان اأو منا�سبة لأرتديها.

-  الف�ساتن؟! ابت�سمت كري�ستا ابت�سامًة غام�سًة وربتت على كتفي وكاأنني اأ�سعل.
ا�ستم���رت الأمطار الغزيرة بالهطول مدة ثالثة اأ�سابيع، م���ا منعنا من اخلروج وبقينا جميعًا يف املنزل، 
وبحلول الأ�سبوع التايل، عندما بداأ املطر يهداأ، كنت قد اأكملت تقريبًا ما ا�ستطعت من عملي، وكان عامو�س 

م�ستعدًا لتقدمي عر�سه، والذي كان يطلق عليه موؤقتًا ا�سم “حالة طوارئ”.
كان���ت احلرائ���ق ل تزال م�ستعلة، يف الوقت الذي انزلق فيه عدد م���ن احلمري يف الواي، ما اأدى ملوتهم، 

اأ�سبحوا اأكوام من عظام حمطمة غارقة بالدماء، ومل ُي�سب اأي �سائح.
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 مب�ساع���دة فِرد وبع�س اأطف���ال القرية، بنى عامو����س م�سرحًا �سغريًا داخل املن���زل الرئي�سي، اجتمعنا 
لن�ساه���د العر����س، اأنا وكري�ستا وراي وبالطب���ع ماريا، وعدد قليل من الأوروبي���ن وال�سعودين الذين كان ل 
ي���زال لديهم اأماكن لق�س���اء عطالتهم يف املنطقة، وكان هناك زائر من جايبور من الهند، م�سمم برنامج 
ل�سرك���ة اأمريكية كبرية، ومع���ه زوجته الأنيقة. ارتديُت واحدة من ف�سات���ن كري�ستا اجلميلة لهذه املنا�سبة، 

الف�ستان الوحيد الذي مل يجعلني اأبدو �سديدة الوهم. 
ارتفع���ت ال�ست���ارة، فوق خط منخف�س ناب�س باحلياة وم�سوؤوم ب���ذات الوقت. كان باإمكاننا �سماع �سوت 
التما�سيح يف اخلندق، والنقر املميت على مفاتيح الكمبيوتر يف الأبراج. بعدها �سمعنا �سوت اأزيز مزعج اآٍت 
م���ن ق�سم الأوتار ال�سطناعية، كنا ن�سمعه ببطء، ث���م طلع الفجر الغام�س على امل�سرح ليك�سف عن طائرة 

بدون طيار حتلق يف ال�سماء حول القلعة.
لق���د كان عمُل فِرد بت�سغي���ل الأ�سواء عمل رائع، وكانت املجموعة، بخلفياته���ا املر�سومة اجلميلة زاهية 
ومغري���ة للغاي���ة لدرج���ة اأن اجللو�س اأمامها، يجعل���ك ت�سعر كما لو كن���ت �سغريًا تعي����س يف القلعة الرائعة، 
اأر�سياتها احلجرية احلمراء تنت�سر بن ال�ستائر احلريرية. يف الكهوف، حيث كان العبيد واحلمري يعملون 
بكد، اهتزت اآلت النفخ اخل�سبية، انفتحت عيون الإ�ساءة ال�سفراء الالمعة لتك�سف عن مئات اخلفافي�س 
املقلوب���ة. ق���ام عامو�س بت�سجيل موؤقت ب�س���وت غريب مرتع�س وخفيف يخرج من الأن���ف، وجميع الأ�سوات 

تتحول الكرتونيًا لتالوات قوية وم�سارات �سوتية معقدة ومت�سابكة. 
مع تطور ال�سراع لي�سل لذروته، كان الطغاة الأقوياء، امللك وامللكة واجلرنالت والتما�سيح يف اخلندق، 
يغنون بغ�سب وخماوف متزايدة. تعمق ال�سفق، واأ�سبحت التالل خلف القلعة وردية اللون. اأ�سبحت النقط 
ال�س���وداء ال�سغ���رية املتجمعة عليها اأعمدة من احلم���ري والعبيد التي تتقدم لالأم���ام. اندلع �سوت الفلوت، 
واأم�سك���ت ماري���ا مبع�سمي، تلك النق���اط ال�سوداء كان���ت اخلفافي�س التي بداأت تخرج م���ن الأبراج، ومتالأ 
ال�سماء، و�سوت عامو�س املرتع�س يف �سدا�سية رائعة ومعقدة، لي�س فقط حزينًة على �سقوط النظام الوح�سي 

ولكن اأي�سًا احتفاًل بالن�سر املذهل لالأبرياء.  
اأُ�س���ِدل ال�ستار، و�ساد ال�سمت لفرتٍة ق�سريٍة حتى بداأُت اأنا وماريا بالت�سفيق. بداأ الآخرون بالت�سفيق 

ولكن بفتور، ثم قال الرجل الآتي من جايبور: اأح�سنت، اأح�سنت. 
قالت كري�ستا لزوجة الرجل الآتي من جايبور، تلك الزوجة الأنيقة: نحب اأن يكون هناك فنانون يعملون 

هنا، اجلو ي�سجع على التجربة، اأحيانًا تنجح الأ�سياء واأحيانًا تف�سل، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها.
- كان هذا فقط الف�سل الأول من العر�س، هذه فرتة ا�سرتاحة. قال عامو�س، فرّد عليه راي بتهجم 

- اآه، ح�سنًا، دعونا جميعًا نرتاح ون�سرب �سيئًا ما قبل اأن جنل�س مرة اأخرى للعر�س القادم.
- قال اأحد ال�سعودين: اأخ�سى األ نتمكن من البقاء يف الف�سل الثاين. رحلتنا مبكرة. �سكرًا لك عامو�س. 

لقد كانت اأم�سية ممتعة وغري متوقعة.
ا�سرتخ���ى ما تبق���ى من احلا�سرين وكذل���ك نحن، تناولنا م�سروب���ًا ثم جل�سنا بانتظ���ار الف�سل الثاين 

الق�سري. ارتفعت ال�ستارة لتك�سف عن منظر طبيعي متوهج. 
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كانت جثتا امللك وامللكة تهتزان بقوة وهما معلقتان بالأ�سجار القاحلة. ومع اأنن و�سرير الآلت  ارتفعت 
اأنقا����س القلع���ة على نحو غري ثابت م���ن الأر�س، وقد اأدت اأك���وام اجلثث التي يت�ساع���د منها الدخان اإىل 

ان�سداد اخلندق.
ظهر ثالثة جرنالت يف مقدمة امل�سرح، كانوا يف خدمة امللك وامللكة امل�سنوَقن والآن يف خدمة املديرين 
التنفيذي���ن الغائب���ن. غنى اأحده���م اأغنية حتكي عن خماط���ر الزدهار وال�سحة الجتماعي���ة التي مثلها 
املتم���ردون املحتلون. ان�س���م الثاين لغناء ذكرى غنائية لوالده احلبيب، وهو ج���رنال اأي�سًا، تويف اأثناء اأداء 
واجب���ه. والثالث غنى بطريقة موؤثرة لعب���د متمرد جميل ا�سطر اإىل قتله. تزايدت اأ�سوات الأنن وال�سرير 
م���ن الآلت، و�سع���د اأم���ام القلعة م���ن الأر�س �سٌف م���ن الهياكل العظمي���ة، عبيٌد وخفافي����ٌس وحمرٌي، كلها 
مرتبط���ًة بال�سال�سِل الثقيلِة. اجل���رنالت، الذين يقفون الآن يف اأعلى برج، ي�سرب���ون ال�سمبانيا ب�سراهة يف 

الفقرة الأخرية من العر�س، الهياكل العظمية والروؤو�س املنحنية غنوا ترنيمة متدح النظام الع�سكري.
اأُ�س���دل ال�ستار م���رة اأخرى وبقوة. �سادت حلظات قليلة اأخرى من ال�سمت امل�سو�س، ثم بداأُت اأنا وماريا 
اأي�سًا يف الت�سفيق ب�سوت عاٍل، وان�سم الآخرون ولكن عدد قليل منهم، ثم اختفت ماريا بهدوء يف املطبخ، 

لت�سع الع�ساء ال�سهي الذي اأعّدته، ووقف راي قائاًل: ح�سنًا. وما التايل.
بع���د ذلك العر�س نادرًا ما ذهبُت اإىل حف���الٍت، لكنني ذهبت اإىل اأحداها تلك يف اإحدى الليايل، حيث 
كان راي وكري�ست���ا فيها، كانا يبدوان رائعن. اجتمعنا �سوي���ًة للحظة، واأعطاين كل منهما قبلًة �سريعًة على 

وجنتّي وا�ستمرا يف احلفلة، ومل يبديا اأنهما يتذكرانني متامًا!
يف ال�سب���اح، ات�سل���ت بعامو�س، الذي كنت اأتناول معه القهوة بن احلن والآخر، ورتبنا للقاء بعد ظهر 
ذل���ك الي���وم. لقد عاد لتّوِه من جول���ة عر�س »اليد التي تطعمك« يف �سيفيلد ودلف���ت وليبزيغ، حيث حققت 

جناحًا متوا�سعًا على ما يبدو. قلت له:
- يا اإلهي، اأود اأن اأرى ذلك العر�س مرة اأخرى. 

- نع���م، لق���د تغ���ري الأمر. لقد عمل���ت على حل بع����س مكامن اخلل���ل بالعر�س، وبالطب���ع جمعت بع�س 
الأ�سخا����س الذين ميكنهم بالفعل الغناء لت�سجيل املو�سيقى، لكن ل ميكنني احل�سول على ذلك هنا، الأمر 

مكلف جدًا، ومنتجي ال�سابق يقوُل اإن الأعمال عن العبيد مبتذلة.
لق���د كان اأنح���ف من اأي وقت م�سى يف الواقع، وقد لحظُت لأول مرٍة اأن بريقه الرائع الباهت قد خفت. 

قلُت له: 
- عامو����س، لق���د ربحت ربحًا عظيم���ًا بالفعل مع العر�س الأخ���ري. ا�سمح يل اأن اأرافق���ك لتناول ع�ساء 

لطيف.
- بالتاأكيد. ولكن بنربة حمايدة من�سقة جعلتني اأدرك اأنني اأزعجه، فقلت له: 

- واو، كري�ستا وراي، عادا حلالٍة اأكرث ارتياحًا. اأفكر فيهما اأحيانًا، األي�س كذلك؟ اإنه اأمر غريب، بغ�س 
النظر عن �سعورك حيال مكان ما، يبدو الأمر كما لو كنت تتبادل �سيئًا ما مع هذا املكان، تبقي القليل منك 

عنده، وحتتفظ بالقليل منه معك.
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- اأنا اأعلم. وال�سيء الذي حت�سل عليه غالبًا هو املغادرة.
بع���د فرتة من عودتنا كالنا اإىل املنزل، عرفُت كما �سمع عامو�س اأي�سًا اأنه مت اقتالع اآخر اأ�سجار الكينا 
اخلا�س���ة براي ملن���ع املزيد من احلرائق، ثم انه���ارت املنحدرات و�سببت اجنراف���ات طينية، وجرفت معها 
اأكواخ القرية املتبقية، راي وكري�ستا اأغلقا املكان وغادرا، قبل وقت ق�سري من اإحراقه. لذلك، من الوا�سح 

اأننا لن ن�ساهده مرة اأخرى، ول حتى اأي �سخ�س اآخر اأي�سًا.
يف الواق���ع، كان م���ن ال�سعب ت�سدي���ق اأننا جل�سنا هن���اك يف املقهى ال�سخم يف منت�س���ف امل�سافة بن 
�سققنا، واأن املكان كان موجودًا بالفعل، واأن عامو�س قد قدم عر�سه هناك لأول مرة يف ذلك امل�ساء عندما 
توقفت الأمطار واأخريًا اأ�سبحت ال�سماُء �سافيًة وخرجت النجوم و�سق القمر طريقه عرب البحر، وبدا كاأنه 

يتجُه مبا�سرًة اإىل اجلنة.
مل نتحدث عن العر�س اأثناء الع�ساء الذي تال عر�س عامو�س والذي اأعدته ماريا، رغم اأنه كان هناك 
الكث���ري لنتح���دث عنه يف تلك الليلة على اأي ح���ال، كعقاٍر جديٍد �سد ت�ساقط ال�سع���ر مت تطويره يف اأملانيا، 
وفيل���م للر�سوم املتحركة ع���ن الف�سائين يف الف�ساء كان يحقق اأرباحًا هائل���ة على الرغم من تكلفته غري 
امل�سبوقة، واملذكرات الأكرث مبيعًا التي تو�سح بالتف�سيل الرتبية امل�سيئة ملراهق والتي تبن اأن من كتبها هو 
�سخ�س خمادع. وبعد اأن �سربنا الكثري من النبيذ املمتاز، اأخرجت ماريا تورتة فاكهة رائعة، ووقف الرجل 
الآتي من جايبور لرفع كاأ�سه قائاًل: لن�سكر م�سيفينا الكرماء، على الفن، وعلى هذا امل�ساء اجلميل، وعلى 

الأيام اللطيفة وامل�سم�سة القادمة! 
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خمتارات من ال�صعر الفرن�صي املعا�صر
اختارها وترجمها: نبيل اأبو �صعب •

 بول ايلوار

پول اإيلوار: هو ال�صم الأدبي لـ يوجني اإميل بول جريندل، )14 كانون اأول 1895 - 18 ت�صرين 

ثاين 1952( �صاعر فرن�صي كان واحدا من موؤ�ص�صي احلركة ال�صريالية .كان والده عاماًل ووالدته خياطة 

ثياب. قام برحلة طويلة عام 1926 اإىل بلدان �صرق اآ�صيا، وتعرف اإىل �صيوعيني كرث عام 1927، 

املقاومة  جمل�س  مع  العالقات  �صياق  الفرن�صي عام 1932 يف  ال�صيوعي  اإىل احلزب  وان�صم 

الفرن�صية �صد الحتالل النازي.

و» احلرية«،  وال�صاعر«،  و»احلّب  وكْن«،  و»متْ   والثورة«،  »املهمة  اإيلوار :  كتب  ما  اأهم  من 

و» �صبع ق�صائد حب ّ اأثناء احلرب«، و» ق�صائد لأجل ال�صالم«، و» نحن والأمل«، و» النت�صار يف قاف«، 

و» التيار الطبيعي«، و»اأن�صودة كاملة«، و»كتاب مفتوح«، اإلخ......
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•  مرتجم �صوري .        
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هواء منع�ش 

نظرت �أمامي
و�شط �حل�شد ر�أيتك

بني �شنابل �لقمح ر�أيتك
 حتت �شجرة ر�أيتك

يف نهاية كل رحالتي
يف قاع كل عذ�باتي

يف بد�ية كل �ل�شحكات
خارجة من �ملاء و�لنار

يف �ل�شتاء يف �ل�شيف ر�أيتك
يف منزيل ر�أيتك

بني ذر�عي ر�أيتك
يف �أحالمي ر�أيتك

لن �أتركك بعد �لآن

*

يقني

�إذ� ما حتدثت �إليك، فلكي �أ�شمعك ب�شكل �أكرث
د من �أنني �أفهم �إذ� ما �شمعتك فاأنا متاأكِّ

�إذ� ما �بت�شمِت، فلكي جتتاحيني �أكرث
�إذ� ما �بت�شمِت فاإين �أرى �لعامل كله
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�إذ� ما �حت�شنتك فلكي �أظل حياًّ
�إذ� ما ع�شنا �شيكون كلُّ �شيء ممتعًا

�إذ� ما تركتك ف�شوف نتذكر بع�شنا
و�إذ� ما �فرتقنا �شنلتقي مرة �أخرى.

*

اأحبُّك

�أحبُّك لأجل كل �لن�شاء �للو�تي مل �أعرفهن
�أحبُّك لأجل كل �لأوقات �لتي مل �أع�شها

لر�ئحة �لبحر �ملفتوح ور�ئحة �خلبز �ل�شاخن
للثلج �لذي يذوب، للزهور �لأوىل

للحيو�نات �لربيئة �لتي ل يخيفها �لإن�شان
�أنا �أحبك لأحب

�أحبك لأجل �لن�شاء �للو�تي ل �أحبُّهن

من يعك�شني �إن مل يكن �أنت،  �أرى نف�شي قلياًل 
من دونك ل �أرى �شيئًا �شوى م�شاحة مهجورة

بني �ملا�شي و�حلا�شر
كان هناك كل هذ� �ملوت �لذي عربته كثريً�

 مل �أ�شتطع �خرت�ق جد�ر مر�آتي
كان علّي �أن �أتعلم �حلياة كلمة بكلمة

كم نن�شى

�أحبك حلكمتك �لتي ل �أمتلكها
من �أجل �ل�شحة

�أحبك �شد كل هذ� �لوهم
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لهذ� �لقلب �خلالد �لذي ل �أملكه
تعتقدين �أنك �ل�شك و�أنت �لعقل

�أنت �ل�شم�س �لعظيمة �لتي ت�شعد �إىل ر�أ�شي
عندما �أكون متاأكدً� من نف�شي.

*

وحو�ش واأ�شرار

قادمون من �لد�خل
قادمون من �خلارج

هوؤلء هم �أعد�وؤنا
ياأتون من �لأعلى

ياأتون من �لأ�شفل
 من قريب ومن بعيد

من �ليمني ومن �لي�شار
يرتدون مالب�س خ�شر�ء
يرتدون مالب�س رمادية

�ل�شرتة ق�شرية جدً�
�ملعطف طويل جدً�

�ل�شليب �ملعوج
طو�ل ببنادقهم
ق�شار بحر�بهم

فخورون بجو��شي�شهم
�أقوياء بجالديهم
�شميكة جلودهم

م�شلحون على �لأر�س
م�شلحون بالأر�س

حتياتهم حادة 
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وخوفهم حاد
�أمام قادتهم

�لغارقني يف �لبرية
�لغارقني يف �جلنون 

يغّنون بخ�شونة
�أغنية �لأحذية

فقد ن�شو�
فرحة �أن تكون حمبوبًا

عندما يقولون نعم
كل �شيء يجيبهم ل

عندما يتحدثون عن �لذهب
يتحول كل �شيء �إىل ر�شا�س

لكن مركز ظّلهم
كلُّ �شيء �شي�شبح ذهب

ما �أن يرحلو� ما �أن ميوتو� 
  موتهم يكفينا.

*   *  *
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جاك بريفري

جاك بريفري: Jacques Prevert:   �صاعر وكاتب فرن�صي �صهري، ولد يف  4 فرباير 1900 يف نويي 

الفرنكفوين  والعامل  فرن�صا  ا�صتهر يف  اأومونفيل.  اأبريل 1977 يف  �صني، وتويف يف 11  �صور 

�س بكثافة يف املناهج الدرا�صية لتلك الدول كما  بب�صاطة كلماته و�صال�صة ق�صائده مما جعلها ُتدرَّ

ا�صُتهر بكتابته للق�ص�س الق�صرية و�صيناريوهات الأفالم، وترجمت اأعماله اإىل ع�صرات اللغات.

اأنا كما اأنا

�أنا كما �أنا
لقد ُخلقت هكذ�

عندما �أريد �أن �أ�شحك
 �أ�شحك ب�شوت عاٍل

 �أحب من يحبني
هل هو خطئي

�إذ� مل يكن �ل�شخ�س ذ�ته
من �أحبه يف كل مرة

�أنا كما �أنا
لقد ُخلقت هكذ�
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ماذ� تريدون �أكرث
ماذ� تريدون مني
�أنا ُخلقت لأُعجب

ول ميكنني تغيري �أي �شيء
كعباي مرتفعان للغاية

خ�شري نحيل جدً�
ثدياي �شلبان للغاية

وعيناي متعبتان للغاية
ثم بعد ذلك

ماذ� يعني لك هذ�
�أنا كما �أنا

 �أُعجب من �أُعجب
ماذ� يعني لك 

ما حدث يل
نعم �أحببت �شخ�شًا ما
نعم �أحبني �شخ�س ما

مثل �لأطفال �لذين يحبون بع�شهم بع�شا
هم فقط يعرفون كيف يحبون

يحبون �حلب ...
ملاذ� ت�شاألني

�أنا هنا لإر�شائك
ول �أ�شتطيع تغيري �أي �شيء  .

*    *   *
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 تيوفيل غوتيه

اأول  ت�صرين   23  -  1811 اآب    30  (   :Théophile Gautier :غوتيه تيوفل 

لـ  �صديقا  كان   . اأدبي  و�صحفي وناقد  م�صرحي رومان�صي  1872( �صاعر وروائي فرن�صي وكاتب 
»نريفال« و«بودلري« وهو من اأن�صار املذهب الربنا�صي  و�صاحب مقولة: على ال�صاعر اأن يرى الأ�صياء 

ر فيها من خالل نظرته اخلا�صة من دون اأيِّ م�صلحة اجتماعية اأو مذهبية. الإن�صانية، واأن يفكِّ

غياب
�رجعي �رجعي يا حبيبتي!

كزهرة بعيدة عن �شوء �ل�شم�س
ذبلت زهرة حياتي 

بعيدً� عن �بت�شامتك �لعقيق.

بني قلبينا م�شافة كبرية!
وبني قبالتنا م�شاحة كبرية!

�أيُّ م�شري مرير! �أيُّ غياب �شعب!
�أّيتها �لرغبات �لعظيمة غري �ملُ�شبعة!

من هنا حتى هناك، كم من �حلمالت،
كم من �ملدن ومن �ل�شيع �ل�شغرية،
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كم من �لوديان ومن �جلبال،
�شُتنهك قو�ئم �خليول!

�إىل �لبلد �لذي ياأخذ مني حبيبتي
و�ح�شرتاه! لو �أ�شتطيع �لذهاب؛

ولو كان جل�شدي جناح
مثل روحي يطري!

فوق �لتالل �خل�شر�ء،
و�جلبال بهاماتها �لالزوردية،

�حلقول �ملحروثة و�لأخاديد،
كنت �شاأذهب يف رحلة خاطفة و�آمنة.

�جل�شد ل يلحق �خليال.
لأجلي، �ذهبي يا روحي،  مبا�شرة

مثل ميامة جريحة
ت�شقط على حافة �شطحها.

حّطي فوق عنقها �لر�ئع،
�أ�شقر وم�شفر كما �لذهب،

طري كما �لفر�ء،
عنقها كنزي �مللكي.

وقويل يا روحي حلبيبتي:
» تعلمني �أنه يح�شب �لأيام،
يا ميامتي! باأ�شرع ما ميكن
�رجعي �إىل ع�س ع�شقنا. «
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Meriggio d,Ottobre
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با�سرتناك واملتابعة املتحم�سة لواقع متجدد
مقاربة ملجموعته ال�سعرية املختارة 

)تدخلني كامل�ستقبل(

خليل البيطار

   م���ا ال�صع���ر اإذا مل ي�صق���ل ذائقتنا، وي�صدن���ا اإىل ر�صد كوامن اجلمال وحرك���ة احلياة يف واقع 
متج���دد؟ وما االأدب اإذا مل يعزز لدينا الرغب���ة التي ال ت�صبع يف الوفاء للعن�صر الب�صيط الذي ندقق 
في���ه اعتمادًا على حوا�صنا كلِّه���ا بواقع معّقد، ونبقي ال�صعر حّيًا، ونعي����ش املعرفة الفل�صفية فيه، وال 

نحب�ش الواقع الذي ال ين�صب داخل الكلمات، كما عّب البولندي ت�صي�صالف ميلو�ش؟
   وبوري����ش با�صرتناك ال�صاعر والروائي الرو�صي ) 1890– 1960( اأدرك هذه امل�صاألة، وعا�ش 
يف اأ�ص���رة مثّقفة مبو�صكو، فاأبوه فن���ان ت�صكيلي وحما�صر يف معهد للت�صوير والنحت والعمارة، واأمه 
�ص���ة للمو�صيقا وعازفة بيانو، وهذا التنُّوع يف الفنون �صّده اإىل املو�صيقا، اإذ در�صها ل�صت �صنوات  ُمدرِّ
بتاأث���ر والدته، واإىل ع�صق اجلمال يف الطبيعة والب�ص���ر وحركة الكون املتجّدد. واأّثر االأب يف موهبة 

االبن، فجاءت �صوره االأدبية ولقطاته ناب�صة باحلياة را�صدة تغّراتها وناقدة جوانبها املختلفة.
   در����ش با�صرتن���اك الفل�صفة يف جامع���ة مو�صكو، وتخ���ّرج اأواخر عام )1909(  ث���م �صافر اإىل 
مارب���ورغ ليتابع درا�صاته العلي���ا، لكنه تخّلى عن ذلك وتفّرغ لل�صعر، متاأث���رًا بنخبة من �صعراء تلك 
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•  كاتب وع�سو احتاد الكتاب العرب.        
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املرحلة، ومن بينهم: رايرن ماريا ريلكه، الذي زار منزل با�صرتناك وهو طفل مرات عّدة، واألك�صندر 
بلوك، و�صيكون لكتابات هذين ال�صاعرين دور وا�صح يف اإبداع با�صرتناك،

   كم���ا تاأّث���ر با�صرتناك بال�صع���راء الرمزيني، وباحلراك الن�صط يف ال�صاح���ة الثقافية الرو�صية، 
وبظهور مدار�ش �صعرية جديدة، كامل�صتقبلية، وبرز من �صعرائها: بورليوك، وكروت�صنيخ، وكليبنكوف، 
وماياكوف�صكي. ومدر�صة )اأدباء الذروة(، ومن اأعالمها: نيكوالي غوميّليف واآنا اأخماتوفا. ومدر�صة  
ه املرهف  )االإّماجي���ني الت�صكيلي���ني(، واأب���رز اأعالمه���ا �صرج���ي ي�صي���ن. واأدرك با�صرتن���اك بح�صِّ
وفطرته املميزة اأن لدى كل مدر�صة جانب اإيجابي ميكن اال�صتفادة منه خللق ال�صعر اجلديد، فاأخذ 
ع���ن امل�صتقبليني جتديد اللغة، واأخذ عن جمموعة الذروة التكني���ك الفني يف �صناعة ال�صعر، واأخذ 
ع���ن الت�صكيليني اهتمامهم بال�صور، واأبدع من ذلك كّله مرّكب���ًا �صحرّيًا، جعل منه اأ�صفى ال�صعراء 
واأقواهم بح�صب لوي�ش عو�ش يف درا�صته )اال�صرتاكية واالأدب(، دار االآداب،1963، بروت، �ش98،  

و�صاعرًا قل نظره يف تاريخ االأدب الرو�صي. املقدمة �ش8 – 9 .
  ن�صر با�صرتناك ثماين جمموعات �صعرية قبل اأن تظهر روايته ال�صهرة. د. جيفاكو، وعناوينها: 
توءم يف الغمام عام 1914 – فوق العوائق عام 1917 – اأمواج 1920 – اأختي احلياة عام1922 
– )عام 1905(– عام 1926 املالزم �صميدت عام 1927 – املر�ش ال�صامي عام1928 - الوالدة 

الثانية عام 1932.
   كم���ا كتب الق�صة الق�صرة والرواية وال�صرة الذاتي���ة. وترجم العديد من االأعمال االإبداعية 

املختلفة اإىل الرو�صية، ومنها م�صرحيات �صك�صبر يف جملدين، وجمموعات ل�صعراء من جورجيا.
  وجمموعة با�صرتناك املختارة هذه، انتقى ق�صائدها املرتجم د. ثائر زين الدين من املجموعات 
ال�صعري���ة املذكورة، وقدم لها واختار جملًة �صعرّيًة من اإحدى الق�صائد عنوانًا للمجموعة. و�صدرت 

عن دار ليندا للطباعة والن�صر يف ال�صويداء- �صورية عام 2011. 
 وق�صائد املجموعة تتحدث عن التناغم مع الطبيعة وعن احلب، بعيدًا عن ال�صعارات واملبا�صرة، 
الأن با�صرتن���اك حتّم�ش لثورة اأكتوب���ر يف بدايتها، متو�ّصما فيها حتقيق التغير والعدالة االجتماعية، 
لكنه انتقدها يف احلقبة ال�صتالينية، مع كثرين مثل ماياكوف�صكي واآنا اأخماتوفا واأو�صيب ماندل�صتام، 
���ل البقاء يف البالد عل���ى الرغم من امل�صايقات التي طالته، وحلق���ت بالعديد من املبدعني يف  وف�صّ

ثالثينيات القرن املا�صي.
 وبع�ش ق�صائد املجموعة ُمهدى اإىل �صديقته اآنا اأخماتوفا، واإىل حبيبته مارينا �صفيتاييفا، التي 
اأحبها بقوة، لكنهما مل يجتمعا اإاّل يف منا�صبات عامة، ويف اأوقات متباعدة. وهي حتمل عمق امل�صاعر 

وحزن احلرمان.
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�صمت املجموعة اثنتني وثالثني ق�صيدة، اأ�صبه مبقطوعات اأو �صوناتات ُتغّنى، من عناوينها: اإىل 
اآنا اأخماتوفا، ليلة بي�صاء، ريح، لقاء، روح، جائزة نوبل، اآب، اآه لو علمت، االأ�صبوع االأخر، معجزة، 

الفجر.
يف ق�صيدته: »رائعة دون اأيِّ �صائبة«، يقول: اأن اأحب االآخرين، �صليب ثقيل/ اأما اأنت فرائعة من 

دون اأية �صائبة/ و�صر روعتك/ يعادل لغز احلياة. �ش21 
األتق���ط يف رجع ال�صدى البعيد/ ما يحدث يف زمن���ي/ واأعرف اأن ترتيب امل�صاهد معّد م�صبقًا/ 
ي�صّيون ميلوؤون املكان/ ولي�ش عي�ش احلياة كما ينبغي  وال حميد عن نهاية الدرب/ اإنني وحيد، والفرِّ

جمرد عبور حقل. هاملت �ش26.
يف مقطوع���ة ليلة بي�صاء، يقول: اإنن���ا اأ�صرا االإخال�ش املتهّيب/ لل�ّصر ال���ذي بيننا/ مثلما نحن 
اأ�ص���رى بانوراما بطر�صبورغ/ املنب�صطة خلف �صفة النيفا ال�صا�صع/وت�صرع االأ�صجار جماعات/ نحو 

الطريق كاالأ�صباح البي�صاء/ كما لو اأنها توّدع الليلة البي�صاء. �ش28- 29.
ويف ق�صيدة ريح، يقول: لقد انتهيت، واأنت ما تزالني حّية/ والريح التي تئّن وتبكي/ تهّز الغابة 
واملزرعة/ ال هذه ال�صنوبرة اأو تلك منفردتني/ بل االأ�صجار جميعها يف املدى املرتامي/ كاأنها �صفن 
�صراعي���ة/ فوق مياه اخللي���ج الهادئة/ وما ذلك بفعل اجلراأة/ اأو ب�صب���ب الغيظ الع�صوائي/ بل كي 

جتد لك يف كاآبتك/ الكلمات املالئمة الأغنية مهد.
�صور بانورامية للطبيعة وهي تتعاطف مع اأحزان ال�صاعر، واأوجاع الب�صر، اأ�صجار ك�صفن �صراعية 

تهزها ريح فوق مياه هادئة، تفت�ش عن اأغنية مهد لعالج االكتئاب.
ويف ن����ش عنوان���ه )لقاء( �صورة للحبيبة حتم���ي ال�صاعر من ق�صوة احلي���اة وانكفاء االأ�صدقاء، 
يقول: ثلج رطب على اأهدابك/ ويف عينيك كاآبة / اإن هيئتك كّلها م�صوغة من مادة واحدة/ لكاأنهم 
حفروك/ على �صكل اأخدود يف قلبي/ ب�صّكني حديدية/ مغمو�صة بالكحل/ ف�صكنت يفَّ ب�صالم/ تلك 
املالم���ح اإىل االأبد/ وب�صبب ذلك ما ع���ادت/ ق�صوة احلياة ت�صّرين قي �صيء/...لكن من نحن ومن 
اأي���ن اأتينا؟ / عندم���ا ال يبقى من كل تلك ال�صنوات/ اإال التق���ّوالت/ وعندما نرحل عن هذه الدنيا. 

�ش40 – 41.
ويف مقطوعة )فراق( حت�ّصر على رحيل اإجباري، واأ�صى ي�صحق عظام حبيبني، يقول: لقد حملتها 
املوجة واجتازت بها/ عقبات ال حُت�صى/ وخماطر الُتعّد/ وقذفتها/ قريبًا منه/ وها هوذا رحيلها 

االآن/ رحيلها االإجبارّي رمبا/ �صياأكل الفراق كليهما/ وي�صحق االأ�صى عظامهما. �ش50 
ويف ق�صي���دة )جائ���زة نوبل( ذك���رى موجع���ة، اإذ ت�صبب ح�ص���ول با�صرتناك عل���ى جائزة نوبل 
الرفيع���ة، التي هي تكرمي لبلده واعرتاف بعبقريته، مب�صايقات له واتهامات ظاملة ومنع من ال�صفر 
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ال�صت���الم اجلائ���زة القيمة، وكان يف �صائقة، وه���ذا اأمر جارح الأديب اأحب وطن���ه، واندمج ب�صعبه، 
يق���ول: م���ا الذي ارتكبته م���ن فظاعات؟ / هل اأنا قات���ل �صّرير؟ / ما فعلت���ه اأين جعلت العامل كله/ 
يبكي جمال اأر�صي/ ومع ذلك، واأنا االآن على حافة القب/ اأومن اأن زمنًا ما �صياأتي/ تطرد فيه روح 

اخلر/ قوى ال�صّر والدناءة. �ش58 – 59.
ق�صي���دة )يف كل �ص���يء اأت�صّوق( فيها حرة وبحث عن اجلوه���ر، وغو�ش اإىل جذور االأيام، وقلق 
االإب���داع، يق���ول: يف كل �صيء اأت�ص���ّوق/ اأن اأبلغ اجلوه���ر ذاته/ يف العمل، يف البح���ث عن الطريق/ 
يف ح���رة القل���ب/ اأن اأبلغ جوه���ر االأيام العابرة/ واأ�صبابه���ا/ اأن اأبلغ االأ�صول واجل���ذور/ اأن اأ�صل 
، اأبدع/ متلّقفًا يف االأوقات كّلها/ خي���ط االأقدار والنائبات.  اإىل االأعم���اق/ اأن اأعي�ش، اأفكر، اأح����شّ

�ش73- 74.
ويف ن����ش )معج���زة ( اّتكاء على ال���رتاث الديني، ومزجه بحركة الطبيع���ة االإعجازية، فالبقاء 
للحرك���ة والتج���دد، واجلمود موت، يقول: وحيدًا وقف و�صط الّبي���ة، وقد �صمت كل �صيء/ والّبية 
ت�صتلق���ي دون حراك من�صّي���ة/ االأ�صياء واملخلوقات امتزجت: القيظ والبي���داء والعظاءات والينابيع 
وال�صوق���ي/ غر بعي���د �صمخت �صجرة تني/ بال ثمر كانت، جمّرد اأغ�ص���ان واأوراق/ قال لها ال�صّيد 
امل�صيح: ما الفائدة منك؟/  اأي فرح متنحينه بجمودك؟/ عط�صان وجائع اأنا، واأنت عقيمة/ ولقائي 
ب���ك كئي���ب الأنك جلمود غرانيت/ كم اأنت خائبة وال نفع فيك/ ابق���ي هكذا اإىل االأبد/ و�صرت هّزة 
ة ال�صواع���ق/ وترّمدت ال�صجرة حتى  اللعن���ة يف ع���روق ال�صجرة/ كما يفعل ومي����ش البق يف ما�صّ

جذورها. �ش84 – 85. 
ويف ق�صي���دة )ال�صجر( رغبة يف االندماج بالنا�ش، ومعاي�صة طقو�ش حياتهم الب�صيطة واملنتجة 
واملتج���ددة، وم�صاركة اأحا�صي�صهم احلّية حتى االأعماق، ودون ذلك ال عالج للعزلة وال�صجر، يقول: 
اإنن���ي اأت�صّوق لالخت���الط بالنا�ش، باجلم���ع/ يف حيوّيتهم ال�صباحّية/ وم�صتع���ّد الأ�صّظي كل �صيء/ 
يف كل م���كان ي�صح���ون من نومهم/ ي�صعلون نارهم، ي�صعرون بالراح���ة/ وخالل دقائَق ي�صبح �صكل 
املدينة غر معروف/ يندفعون م�صرعني قبل اإنهاء طعامهم و�صرابهم/ اإنني اأح�ّش مبا يح�ّصون به/ 

كما لو اأنني اأ�صكن يف جلودهم/ واأذوب كما يذوب الثلج. �ش90 – 91.
اإبداع �صعري متق���ن، ولغة رقيقة وتراكيب مكثفة تو�ّصيها �صور جميلة، كاأمنا �صيغت املقطوعات 
كي ُتغّنى، واندغام بالطبيعة، واندماج بحركة النا�ش، الأن فيهما مكمن االإبداع، وم�صتودع االأ�صرار، 
وبل�ص���م اجل���راح. ال واالأمر بال �صك الأن من ترجم هذه الق�صائد ه���و �صاعُر باللغة العربية ومتمكن 
من اللغة الرو�صّية التي ينقل عنها. ففي ق�صيدته املهداة اإىل ال�صاعرة مارينا �صفيتايفا، التي خلقت 

معجمها اللغوي املميز، بعنوان )يف قافية واحدة(، يقول: 
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اأن���ِت معجم مده�ش ممتع/ واملجد رباط اأر�صّي/ فيا ليتني ُولدت �صخ�صًا جيدًا/ وما دام االأمر 
لي����ش كذل���ك/ فالأدخل لغتي ال�صعرية/ على االأقل، ك�صاحب بيت ولي�ش كمت�صّكع/ واالآن لن تري يف 
ال�صع���راء/ من يعدل بو�صكني ولرمنتوف/ وهم عل���ى اّت�صاع الطرق اأمامهم/ يربطون يف نظمهم/ 
ا�ص���م لرمنتوف بال�صيف، وبو�صكني بالثلج واالإوّز/ اأما اأنا فاأرغب بعد موتنا/ وقد ذبلنا وغادرنا/ 

اأن ُننَظم يف قافية واحدة/ اأكرث الت�صاقًا من القلوب ب�صرايينها واأوردتها. �ش30 – 31. 
�صاع���ر يلتق���ط من حركة الطبيعة املتج���ّددة ومن طيبة النا�ش وحركته���م ال�صريعة �صورًا بديعة 
ينرثه���ا كندف الثلج يف ثناي���ا ق�صيدته، فت�صرق االأبيات وومي�صها يالم�ش �صغاف القلوب، وال تثنيه 
ج���راح امل�صايقات، وجحود الواقع وح�صاره غر املفهوم، عن اإ�صاءة �صعلة االإبداع، وترجمة معاناة 

املحرومني، وعن احلب مبفهومه الوا�صع، للحبيبة وللنا�ش وللطبيعة وتراب الوطن.
ق�صائد با�صرتناك، واأوجاعه كما يقول حمزاتوف، ر�صائل لل�صباب، ولالآتني، واإن�صاف للمغبونني 
م���ن املبدعني الذين هّم�ص���وا دون ذنب ارتكبوه، �ص���وى ع�صقهم للحقيقة، وجراأته���م يف الدفاع عن 

النبيل واجلديد يف االأدب واحلياة.
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مدخل اإىل جماورات الأدب

اأحمد علي هالل

تنط���وي املقاربة الرئي�صة ل� »جم���اورات الأدب« ال�صادر عن الهيئة العام���ة ال�صورية للكتاب، كم�صطلح 
اإ�ص���كايل بطبيعت���ه املعرفية، على ق���راءة اأ�صكال كتابية مبا فيه���ا الن�صو�ش التي تقع عل���ى هام�ش املوؤ�ص�صة 
الأدبي���ة، وحماول���ة ا�صتبطان عالقته���ا بالأدب مع التمييز ب���ن الرواية باملعنى الفن���ي، و�صواها التي تعتمد 
الرتفي���ه والت�صلي���ة والت�صويق. اإذن اإن التمييز بن الأدب وجماوره �صياأخذنا اإىل فكرة تركيبة الأنواع الأدبية 
ومعايريه���ا، ومدى التجاوز »بن الجتماعي والأدبي وخل���ط الأوراق الذي ن�صاأ عن تطور الرواية منذ نهاية 

القرن الثامن ع�صر«.
يف هذا ال�صياق يت�صاءل الدكتور وائل بركات الناقد واملرتجم لكتاب »مدخل اإىل جماورات الأدب« للكاتب 
والباحث الفرن�صي دانيال كوينيا�ش حول م�صروعية جماورات الأدب يف تقعيدها ال�صطالحي ونزوعها اإىل 
اأن تك���ون اأدب���ًا انطالقًا من اآليات ا�صتقبال -هذا الأدب- وهل يعم���ل القارئ العادي على اخللط بن الواقع 

واخليال، وكيف يوؤثر هذا اللتبا�ش يف متّثالته وفهمه؟
وم���ن الت�ص���اوؤل الرئي�ش الذي يجعل روايات اأر�صن لوبن واألك�صندر دوما����ش واأجاثا كري�صتي، وحكايات 
املغام���رات والألغ���از والروايات البولي�صية والعاطفية والق�ص�ش امل�ص���ورة وغريها: هل تدخل هذه الأعمال 
ونظرياتها يف نطاق الأدب اأم اإنها تبقى خارج حدوده، هل ت�صنف هذه الرواية حتت م�صّمى الرواية الفنية 
ذات ال�ص���روط الأدبي���ة اأم اإنها ل ترق���ى اإىل م�صتواها، وه���ل اإن جماورات الأدب عام���ل تقوي�ش اأم ح�صن 

حمافظ تقليدي؟

ــة
فــ
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ور 
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•  كاتب وع�سو احتاد الكتاب والأدباء الفل�سطينني.        
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   paralitteratureهك���ذا ي�صب���ط مرتجم الكت���اب مقاربته بالع���ودة اإىل م�صطل���ح جم���اورات الأدب
جمتهدًا يف ترجمته ملجاورات الأدب  لختالفها عنه رغم تداخلها وقوفا عند ال�صمات ال�صكلية وامل�صمونية 
للمج���اورات  مع وع���ي التداخالت بن الأدب وجماورات���ه من اأجل �صبط منهجي اأك���ر وعيا بامل�صطلح يف 
الف�ص���اء الرتجمي العرب���ي، ولي�صّكل يف ترجمت���ه احل�صيفة واملنتبه���ة –للكتاب- وبلغ���ة متما�صكة تغذيها 
الهوام����ش والإي�صاحات الدال���ة قيمة م�صافة، ملفهوم الأدب و�صوًل اإىل الن����ش ومدى التماثل اأو الختالف 
بن عالئقه املختلفة، اإ�صهامًا يف نظرية املعرفة وحمايثًة لف�صاءات ثقافية تنه�ش بالأ�صئلة املنتجة للظاهرة 
الأدبية مقاربة وا�صتيعاًء، ووقوفًا على اأطروحة الباحث الفرن�صي –كوينيا�ش-  الذي يحدد مفهوم »املجاور« 
وقوفًا على الإ�صكالت التي يبديها جماور الأدب، »فهو �صندوق باندور، ال�صندوق اجلهنمي الذي يحمل يف 

ذاته عددًا من التداخالت املنهجية والثقافية حتى الأيديولوجية«.
اإذ تتح���دد تل���ك املقاربة املنهجية با�صتبطان الهوية الّن�صية واأ�ص���كال ال�صتقبال، كما اليهام املرجعي، 
وفح����ش ال�صردية داخل حقل الإب���داع كما ال�صخ�صيات، �صخ�صيات جم���اورات الأدب، �صياق يقراأ تراتبية 
الأن���واع الأدبية التقليدية وهمينتها عل قطاع���ات الن�صر املختلفة، و�صوًل اإىل الرواية اجلديدة لت�صتقر كفن 
روائ���ي اأو حكاي���ة عاطفي���ة اأو ق�صة طويلة مبا يعنيه م�صطل���ح احلكاية العاطفية بالثقافي���ة الإنكليزية، اأي 
ال�ص���كل ال�ص���ردي النري الطوي���ل، ُتلحظ يف ال�صي���اق ذاته تاأثريات الرواي���ة »الغوتي���ة« الإنكليزية واهتمام 
النق���اد بتاأثريها يف الأدب الفرن�صي وا�صطراد الرواي���ة امل�صل�صلة بتداخل ا�صمها مع نوع »الرواية ال�صعبية«، 
ولنالح���ظ ازدي���اد املجموعات حتت �صف���ة ال�صعبي وموجة الرواي���ة البولي�صية واخليال العلم���ي والفانتازيا 

والرعب وروايات املغامرات العاطفية مع ن�صوء عدد من الأجنا�ش الفرعية.
يب���دي الباحث الفرن�صي –كوينيا�ش- بح�صا�صية نقدية روؤيته ملج���اورات الأدب مبقاربات ن�صية يذهب 
فيه���ا اإىل التحلي���ل الأ�صلوبي والل�صاين، كما املوق���ف من وجودها اأو نفيه، ليفن���د الجتاهات التي تدعي اأن 
جم���اورات الأدب تعني الأدب الرديء، واإدانتها با�صم الأخ���الق اإذ يقول »الأدب مبعناه الوا�صع متنوع وغني 
ج���دًا ومعق���د للغاية«، فما ب���ن �صنوات الن�صف الثاين من الق���رن الع�صرين وتطور و�صائ���ل الإعالم ُدر�صت 
جماورات الأدب يف �صوء اأدبيتها، اأي و�صع جمموعة من القيم الثقافية التقليدية املوؤ�ص�صة على فنون الأدب 
وال���ذوق الرفي���ع، ويعمد اإىل حتليل الفر�صيات امل�صبقة ملفهوم جم���اورات الأدب، كما تفح�ش الذوق الأدبي 
التقلي���دي الذي ل يزال م�صيطرًا على املوؤ�ص�صات الثقافي���ة وال�صحفية واجلامعية لي�صتقر منهجه يف ف�صاء 
تلق���ي جم���اورات الأدب على حتليل الفر�صي���ات امل�صبقة مبفهومها واإن�صاء منوذج له���ا يعتمد على مفهومن 
متكاملن: الأول قائم على منوذج ملجاورات الأدب حتقق عرب توايل اإنتاج �صفحات اأعماله، ليوؤطر احلدود 
اجلمالي���ة مل�صطلح جم���اورات الأدب، ومن ثم الت�صاوؤل حول معايري جم���اورات الأدب التي ت�صمح بالتعرف 
عل���ى ح�ص���ور اأو غي���اب العنا�صر املكّون���ة للنموذج، ا�صتق���راًء لإ�صكالي���ة يواجهها مطلق م���وؤرخ يف ت�صنيف 
الأجنا����ش الفني���ة، لتبدو الأدبية طرفًا بال���غ الأهمية حينما تتم املناظرة معه، ليتبن���ى الباحث فهمًا يقول: 
ة لي�صت يف تقومي تعريفات جديدة لالأنواع الأدبية بقدر ما هي حتليل وظائف هذه  مهمتن���ا امل�صتعجلة وامللحَّ
الت�صنيف���ات اجلن�صية اأيًا كان���ت، وحماولة النظر يف ما حتيل اإليه، وعلى ذلك �صيبدو  النقا�ش حول مفهوم 
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الأدبي���ة داًل باختي���ار مناذج من الرواية ال�صعبية »القرن التا�صع ع�صر«، وم���ن الروايات البولي�صية ال�صهرية 
بو�صاط���ة ال���ذوق ال�صخ�ص���ي، لنالحظ تطور جم���اورات الأدب الذي ميتد اإىل قرنن م���ن الزمن، بدءًا من 
الأ�ص���ول الأولية للخيال ال�ّصعبي واملطبوع، و�صوًل اإىل خيال جمهور ينعم بتعّددية و�صائل الن�صر يف الن�صف 
الث���اين من الق���رن الع�صرين، كما تاأثري الرواي���ات املدرو�صة لدى كّتاب ال�صيناري���و الذين يقدمون اأعمالهم 

للتليفزيون وال�صينما، فهل ي�صح ت�صنيف كّتاب ال�صيناريو اأدبيًا؟
يقدم دانيال كوينيا�ش بع�ش النماذج الدالة على اخل�صو�صية الطباعية والت�صويقية، وتو�صيح الفروقات 
ب���ن مو�صوعات الكتب ال�صعبية وبن مو�صوعات الأعمال الأدبية العامة، يف اجلوانب التي تخ�ش كل طرف 
منهما م�صتفيدًا من قراءة اخلطاب النقدي املعا�صر ومنظريه »بارت، جريارد جينيت« وغريهم يف ال�صياق 
النظ���ري ال���ذي يعني جممل الأنظمة ال�صيميائي���ة للن�صو�ش الإبداعية، من حي���ث توظيفها لإعادة ال�صبط 
والإع���داد، »ال�صغف بالعنوان���ات املركبة« �صواء يف الأدب اأو جماوراته، من حي���ث الّتحفيز على القراءة بن 
جمه���ور مول���ع بالغرائبية، م���ن اأجل فهم خمتلف لهوي���ة الأدب ال�صعبي، وقوفًا عند اأهمي���ة املرافق الن�صي  
وحتولته، وي�صتقيم ذلك مع عقد القراءة والإيهام املرجعي، والت�صور العام الذي يقوم على اآليات متعددة 
الأ�صكال ُتخترب بدقة مبعايري متعددة منها: التكرار اأو املتابعة، الإ�صهاب، ال�صرتجاع، امل�صاعفة، ويف روؤية 
التماي���زات م���ا بن احلكاية ال�صفوي���ة والرواية ال�صعبية، يت�صح اأن منطق النوع لي����ش فرديًا بل هو جماعي، 
ودور اللغ���ة ال���ذي ميكن نقله اإىل املكتوب مل يعد حم�صورًا بال�صف���وي بحقل جماورات الأدب احلديث، على 
�صبي���ل املثال »ياأخذ الروائي ال�صعبي خلفي���ة �صائعة من املواقف والأدوار ال�صردّية، وي�صتخدم معها نوعًا من 
الكتابة كثريًا ما تكون ب�صيطة وطبيعية و�صفافة تخاطب اجلمهور الأو�صع«، ليوؤكد الباحث اأن الن�ش الواقعي 
هو نقطة مرور اإلزامية ملقاربة جماورات الأدب الذي يقاربه يف ف�صول كتابه، ويف الفح�ش الدقيق ملو�صوع 

التكرار يف اخلطاب الواقعي.
من قطبية الن�ص اإىل مركزية ال�صورة:

 لك���ن الأدل هن���ا ما يوؤك���ده الباحث يف التقاط���ع الوا�صح بن ع���امل الن�صف الثاين من الق���رن التا�صع 
ع�ص���ر وبن ولدة الرواي���ات البولي�صية وتلك املخت�صة باخليال العلمي ما هو اإل م�صادفة ل ترتبط باأحداث 
بعينه���ا، بقدر ما تت�ص���ل بالتغرّيات الفكرية، ف�صاًل عن تطور و�صائل التعب���ري التي نقلت ال�صرد يف نتاجات 
جماورات الأدب من قطبية الن�ش اإىل مركزية ال�صورة وذلك مع التطور املذهل لل�صينما والر�صوم املتحركة 

والتليفزيون، التي ميكن لتاأثريها اأن يرتد باملقابل على الرواية.
مفاتيح اجلمالية يف نتاجات جماورات الأدب:

يوؤكد الباحث اإن ظاهرة التكرار النَّ�صية هي واحدة من مفاتيح اجلمالية يف نتاجات جماورات الأدب، 
اإذ اإن ال�صكل �صي�صبح م�صمونًا و�صتتو�صح الروح العامة ملجاورات الأدب عرب عالقتها بالبالغة، على الرغم 
م���ن ظهور جمموعة من النتقادات ب�صدد جم���اورات الأدب، ميكن عّدها »ن�صًا وا�صعًا ي�صتند متا�صكه اإىل 
وح���دة ن�صبية مو�صوعاتية وكتابية وب�صورة خا�صة اإىل اأهمية لعبة التكرار وانعكا�صات املرايا وال�صتئنافات 

والرثرة«.
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اإن روؤية دانيال كوينيا�ش ملفهومي الرواية ال�صعبية وروايات جماورات الأدب لي�صا جتريديًا م�صنفن يف 
م�صت���وى واح���د، اإذ ي�صري امل�صطلح »جماورات الأدب« اإىل درجة اأعلى م���ن التجريد عندما نحاول تو�صيف 
منط���ق للكتاب���ة والقراءة خا�ش ب���ه ينحو جتاه ت�صكيل منوذج خا����ش، وهكذا نقف عل���ى املعايري التعريفية 
لنم���وذج جماورات الأدب، بعيدًا ع���ن اآثارها ال�صلبية وتاأ�صي�صًا ل�صتقبالها يف الوعي املفارق، وبالذهاب اإىل 
دت بنيان  مرافقات الأدب عرب التاريخ الأدبي اقرتابًا من املعا�صرة وفهمها يف �صوء الأنواع الأدبية التي ع�صّ

موؤ�ص�صة الكتابة وموؤ�ص�صة الإبداع.
وحتي���ل ال�صياقات التحليلية الق���ارئ اإىل �صوؤال كيف يفرتق ا�صتخدام جم���اورات الأدب لل�صكل النمطي 
ع���ن ذل���ك الذي تعتم���ده الرواية الواقعية، وه���ل ثمة قوة لن�ش جم���اورات الأدب، وقابليته للق���راءة؟ يوؤكد 
الباح���ث اأن���ه ل يوجد برنامج مو�صوعي يحكم ن�ش املجاورات لي�صف الواقع بدقة، با�صتثناء الإ�صارات اإىل 
بني���ة العر�ش امل�صل�صل واجلوان���ب اخلطابية، على اأن جماورات الأدب ول �صيم���ا الرواية ال�صعبية يف القرن 
التا�ص���ع ع�صر حتفل بح���وارات اأو�صع واأغنى لتحقيق اأهداف الت�صال اجلماهريي: »اإن اخلطاب املبا�صر يف 
جماورات الأدب يدفع باآليات الإيهام املرجعي اأقل بكثري مما تفعله الرواية اأو الق�صة الطبيعية«، فاإذا كانت 
نتاج���ات جم���اورات الأدب ت�صتعري من الرواية الواقعية اإجراءات بعينه���ا فكالهما يحتاج الإيهام املرجعي، 
فال�صم���ة الأ�صا�صية يف �صلطة منوذج املجاورات هو عقد القارئ مع الق���راءة »بو�صفه اتفاقًا �صمنيًا، ينتظر 
الق���ارئ اأن يكون حمرتمًا من قب���ل املوؤلف«، فمنظومة املجاورات ل ت�صعى اإىل تق���دمي املعادل الفني خالفًا 
للرواي���ة الواقعي���ة بالنتب���اه اإىل املداخل الثقافي���ة للروائي املمتدة م���ن اخليال حتى الق���ارئ، فيما تذهب 
املج���اورات اإىل نق�ش تداخل املعاين اأو تفريقها، واخت���زال التفا�صيل، ول تذهب اإىل تقدمي �صيء »حقيقي« 
م���ن م�صاعر جمالي���ة للقارئ، بالنتباه اإىل »فكرة املهيمن«، بو�صفه معي���ارًا اأوليًا لتمييز الأنواع الفرعية يف 
تل���ك املجاورات، و�صيالحظ قارئ املج���اورات ال�صتخدام املفرط للقوالب اجلاه���زة اأي تقلي�ش اخليارات 
الإبداعي���ة اأم���ام القارئ، لكنها كما يذه���ب كوينيا�ش لعبة حقيقية يف التوا�صل الأدب���ي، ليع�صد فهمًا اأو�صع 
لأعم���ال جم���اورات الأدب ومناذجها التي اختارها بدق���ة، لفح�ش طريقة الق���ول واخل�صو�صية اجلوهرية 
لل�ص���رد، كما ال�صف���ة ال�صردية، انفتاحًا على ال�صم���ات البنيوية لل�صردية »نوع �صردي قب���ل كل �صيء ولديها 
ال�صتطاع���ة الكافي���ة ل�صتغالل عوام���ل الن�صر وريعيته���ا اإىل اأق�صى درجة لتح�صيل عوائ���د اقت�صادية من 

الن�صر عرب حتقيق عمليات متنوعة، ال�صخ�صيات املليارديرية عند اأر�صن لوبن منوذجًا«.
واإذا كان���ت مقاربة جماورات الأدب تتّبنى معيار اأن قابلية الن�ش الأدبي للرتجمة، تتنا�صب مبا�صرة مع 
درجة ال�صردية التي يحملها، فهي من حتيل اإىل �صوؤال اإ�صايف: األ يعود هذا اإىل حقيقة اأن الكفاءة احلقيقية 
لقارئ ن�صو�ش جماورات الأدب ل تكمن يف تذوق اجلانب ال�صعري للكلمات، فهذه مقدرة ذات طابع فردي 
خا�ش، ول تتنا�صب مع متطلبات التوا�صل الجتماعي، بقدر ما تكون يف فهم العالقات الب�صيطة واملفارقات 
الوا�صحة، اأي قدرة القارئ على اإدراك املنطق ال�صردي الأكر تداوًل، ولهذا يفح�ش �صلطة الراوي الغائب 
كلي���ًا واق���رتاب الن�صو�ش من منطق احلكاية، من خ���الل عملها واآلياتها ومنظوماته���ا وخياراتها الن�صية، 
فال�صخ�صي���ات يف الرواي���ة ال�صعبية وامل�صل�ص���الت والق�ص�ش العاطفية –كما يذه���ب كوينيا�ش- اإىل القول 
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لي�صت اأكر من خمططات بيانية ب�صيطة ثنائية الأبعاد ل حتوي فعالياتها ال�صردية اإل على بع�ش التعقيدات 
النف�صية املحدودة.

وعل���ى الأرج���ح ف���اإن الباحث وهو يقّدم خمّطط���ًا وا�صعًا لأمن���وذج رواية جم���اورات الأدب بتعار�صه مع 
الأمن���وذج »الأدبي«، وبتلّم����ش وظائفه اللغوية املختلف���ة، يوؤكد على اجلوهر الإ�ص���كايل لتلك املجاورات من 
خالل الت�صمن الذي تبديه الفقرات املختارة من مناذج املجاورات، كما فح�صها من زاوية خمتلفة: منوذج 
الق���راءة الأدبية »البحث ع���ن الزمن ال�صائع«، منوذج ق���راءة املجاورات من �صل�صل���ة SAS منوذج »اأ�صياد 

احللبة«.
ارتباط���ًا باأمثلة م���ن الرواية ال�صعبية يف القرن التا�صع ع�صر، والرواي���ات البولي�صية 1914، والتحديات 
التي فر�صت ذاتها على الأدب كال�صينما والق�صة امل�صورة، وتطوير الأنواع والأ�صكال يف ظل �صوؤال هام »هل 

ينطبق منوذج جماورات الأدب على الأ�صكال ال�صردية احلديثة �صاحبة اجلمهور العري�ش؟«.
و�صينطب���ق ذل���ك على جمموع���ات متخ�ص�ص���ة مث���ل »ال�صل�صلة ال�ص���وداء، القن���اع، ح�ص���ور امل�صتقبل، 
والعجائب���ي...«، اأي يف �ص���وء درا�صة م���ا م�صى كما ذهب اخلطاب النقدي املعا�ص���ر، ومبعنى اأن جماورات 
الأدب ه���ي م���ا ُيقراأ فح�ص���ب دون جتاوز اأن الظاهرة الأدبي���ة لي�صت حكرًا على الن����ش فقط، بل على عقد 

القراءة وردود اأفعال القارئ املمكنة جتاه الن�ش، لي�صكل –القارئ- ح�صه النقدي وذوقه.
ففكرة الأدب ل تنفك اأن تكون فكرة مفتوحة تتغذى على ل نهائية التاأويل القرائي، ومدى ما تعّززه من 
انفت���اح على م�صتوى اجلن�ش الإبداعي ات�صاًل باملعا�صرة، بدللة اختيار دانيال كوينيا�ش لالأعمال الروائية 
الدالة و�صواها، خللق التحفيز للعمل من اأجل حتليله يف �صوء اهتمام النقد املعا�صر، وك�صفًا عن عنا�صرها 
الثابت���ة ور�صم���ًا خلطوطها العري�صة، انطالقًا م���ن تطبيق مفهومات ال�صتقبال والق���راءة واأفق التوقع على 
الأدب الهام�ص���ي، يف �صوء الن���زوع اإىل معيارية دالة تقراأ جماورات الأدب بق���در ما تنفتح عليها، بحثًا عن 

جمالياتها وبفر�صية كوينيا�ش ت�صبح اأكر اقرتابًا للدر�ش النقدي وقيم الفن.
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اإ�سدارات عاملية يف درا�سات الرتجمة
اإعداد وتقدمي: مديرة التحرير

هل هي �سمكة يف �أذنك؟ 
David Bellosملوؤلف:ديفيد بيلو�س�

لغة �لكتاب:�لإنكليزية
  Farrar, Straus and Giroux :د�ر �لن�سر

تاريخ �لن�سر: 16/10/2012

طامل���ا حت���دث النا����س من���ذ الأزل لغ���ات خمتلف���ة، 
فالإغري���ق مل يلقوا ب���اًل اإىل اأيِّ �ش���يء اإلاّ اإذا قيل باللغة 
اليوناني���ة، كم���ا فر����س الروم���ان اللغ���ة الالتيني���ة على 
اجلمي���ع. اأم���ا يف الهند فق���د كان النا����س يتعلمون لغات 
جريانهم مثل عديد من الأوروبيني العاديني يف املا�شي. 
اأم���ا اليوم، فنحن جميعًا ن�شتخ���دم الرتجمة للتعامل مع 

ع اللغات. تنواّ
اإن مل تك���ن الرتجمة موجودة، لن تكون هناك اأخبار 

عاملية اأو كتب مطلوبة للقراءة يف اأيِّ مو�شوع يف اجلامعات اأو كتيبات اإ�شالح ال�شيارات اأو الطائرات كذلك 
 flat-pack furnitureلن نتمكن من جتميع الأثاث املُباع على �شكل قطع تركيب

ل كت���اب: هل هذه �شمك���ة يف اأذنك؟ جمموعة كبرية عل���ى نطاقات وا�شعة للتجرب���ة الإن�شانية يف    ي�ش���كِّ
جم���ال الرتجمة ابتداء من الأفالم الأجنبية اإىل الفل�شفة، لإظهار ملاذا تقع الرتجمة يف �شميم هويتنا وُجلاّ 

ما نفعله. 
ر م�شبقًا، وترجمة رواية »مدام بوفاري«؟ كيف ُترتجم  ما الفرق بني ترجمة اخلطاب العادي غري املح�شَّ
طرف���ة ؟ م���ا الفرق بني اللغة الأم واللغة املكت�شبة؟ هل ميكنك الرتجمة بني اأي زوج من اللغات، اأو فقط بني 
بع�شها؟ ما الذي يحدث حقًا عندما يتحدث زعماء العامل يف الأمم املتحدة؟ هل ميكن لالآلت والقوامي�س 
الإلكرتونية اأن حتلَّ حمل املرتجمني الفوريني، واإن كان اجلواب كال، ملاذا؟ يبقى ال�شوؤال الأهم: كيف لنا اأن 
نعرف حقًا اأننا قد فهمنا ما يقوله الآخر �شواء يف لغتنا اأم يف لغة اأخرى؟ هذا الكتاب مفاجاأة مكتوبة بذكاء 

ا وعن طرائقنا يف فهم بع�شنا الآخر. وطرافة عالية، يتحدث عناّ
تر�شح الكتاب جلائزة NBCC  وجائزة كتاب لو�س اأجنلو�س على قائمة النيويورك تاميز للكتب البارزة.
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�لرتجمة وفل�سفة هيغل
David Charlston ملوؤلف:ديفيد �سارل�ستون�

لغة �لكتاب: �لإنكليزية
Routledge:د�ر �لن�سر

تاريخ �لن�سر:21/02/2020

دها روايات معقدة ومنظمة اجتماعيًا  يتناول هذا الكتاب ترجمات الفل�شفة بعاّ
مت�شلة برواب���ط عاطفية و�شيا�شية وفل�شفية، لي�شتك�ش���ف هذه الديناميكيات يف 

العمل من ترجمات هيغل التي ن�شرها ميللر بني عامي 1969 و1986.
 ي�شع الكت���اب �شياق التزام ميلر مدى احلياة لهيغل ويبني على هذا 

ال�ش���رد لو�شع اأ�ش�س لأطره الجتماعية –ال�شردياّة كما يلق���ي ال�شوء على دور املرتجمني ونا�شري الفل�شفة يف 
»التح���ول الكبري« اإىل الليربالية ال�شيا�شية، وي�شعى فيما بع���د اإىل حتويل فهم امل�شوؤوليات الأخالقية ملرتجمي 
ع والتغيري يف الفكر ال�شيا�شي. كما ُي�شلِّط ال�شوء على قيمة التحليالت القائمة على  الفل�شفة يف نقل قيم التنواّ

اأ�شا�س اجتماعي لرتجمات الأعمال الفل�شفية.
 ميثل هذا الكتاب قراءة �شرورية للطالب والدار�شني يف درا�شات الرتجمة والدرا�شات الأملانية والفل�شفة القارية والفل�شفة الن�شوية.

ملاذ� �لرتجمة مهمة؟
Edith Grossman ملوؤلف:�ديث غرو�سمان�

لغة �لكتاب: �لإنكليزية
Yale University Press:د�ر �لن�سر

تاريخ �لن�سر: 08/03/2011

تناق����س املوؤلف���ة يف ه���ذا الكتاب »مل���اذا الرتجم���ة مهم���ة« الأهمية 
الثقافي���ة للرتجم���ة وت���ويل التقدي���ر الكبري ل���دور املرتجم، كم���ا كتبت 
اإديث غرو�شم���ان وهي مرتجمة م�شهورة يف مقدم���ة كتابها: »اإن غايتي 
ه���ي احلثاّ عل���ى الأخذ باحل�شبان ملجال جديد م���ن الأدب كثريًا ما يتم 

جتاهله اأو اإ�شاءة فهمه اأو حتريفه حتى«.
ت���رى املوؤلفة اأن الرتجمة تتمتع باأهمي���ة فائقة فهي ل تلعب دورها 

التقلي���دي املهم فقط بو�شفه���ا الو�شيلة التي تتيح لنا الو�شول اإىل الأدب املكت���وب يف الأ�شل باإحدى اللغات 
املتع���ددة واملتعذر الإملام بها جميعها، اإمنا متثاّل اأي�شًا ح�شورًا اأدبيًا ملمو�شًا مع اأهميتها الوا�شحة والأكيدة 
يف قدرتها على ت�شهيل عالقاتنا وجعلها اأكرث جدوى مع اأولئك الذين رمبا مل نكن على ات�شال بهم من قبل.
 ت�شاعدن���ا الرتجم���ة دائمًا على اأن نعرف ونتعرف، ونرى من زوايا خمتلفة، واأن نن�شب قيمًا جديدة اإىل 

ما قد يكون غري ماألوف ومبهم علينا �شابقًا. 
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اإن العالقة بني الرتجمة والأيديولوجيا مت�شعبة وعريقة. ول بد هنا من الإ�شارة اإىل بع�ض الباحثني 
يف درا�ش���ات الرتجمة الذي���ن ميزوا الدور املهم لالأيديولوجيا يف الرتجم���ة، ومنهم لفيفر، وهرمان، 
وفينوت���ي. وك�شف���وا اأن الرتجمة ل ميكنها اإل اأن تكون اأيديولوجية. رمب���ا ل ندرك ذلك، لكننا نفعله، 

كما قال مارك�ض.
كي���ف يح���دث ذلك؟ الإجابة تقدمه���ا تعريفات الأيديولوجي���ة التي هي كما هو مع���روف اإ�شكالية 
 Destutt de( من���ذ اأن ظه���رت يف اللغات الأوروبية، وق���د ا�شتقها املفكر الفرن�شي ِد�شُت���ت ِد ترِا�شي
Tracy( ع���ام 1776. وقد ا�شتخدمت وقتئ���ٍذ لتعني توجيه اأفكار النا�ض لتدرك العامل الواقعي. ومن 
هذا املعنى ميكننا اأن ن�شتنتج اأن الأيديولوجيا ذات بعدين: الأول معريف والثاين �شد ما وراء الطبيعة 
)anti-metaphysical(. يف كل حال اأخفقت الأيديولوجيا اإىل حدٍّ ما يف حتديد عالقات الإنتاج 
يف املجتم���ع، وهذا ما جّر اإليه���ا النقد باأنها ت�شوُّر زائف، وهذا ما جع���ل النقا�ض والختالف ي�شتمر 

على مدى القرنني املا�شيني. 
  وق���د تاأث���ر ال�شتخ���دام احلديث لهذا املفهوم بنابلي���ون، واملارك�شية، وب� ما بع���د املارك�شية. فقد 
اأ�ش���رَّ نابلي���ون عل���ى اأن اإخفاق احل���رب الفرن�شية الرو�شي���ة �شببه التاأث���ر ال�شلب���ي لالأيديولوجيات 
والأيديولوجي���ني. وعن���ت الأيديولوجيا ملارك�ض ت�شورات مزيفة لأن الأف���كار ونتاجات الوعي الأخرى 

•  كاتب ومرتجم �سوري .        

الرتجمــــة والأيديولوجيـــا
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تخفي الظروف التاريخية الجتماعية احلقيقية، ومع هذا طّور بع�ض املارك�شيني اجلدد الأيديولوجية 
لتعن���ي له���م اأنه���ا ت�شتطيع اأن تعزز التق���دم وت�شجع طريقة جدي���دة يف البناء الجتماع���ي اأي ت�شفي 

ال�شرعية على البناء الثقايف. من خالل ما تقدم ميكننا اأن منيز ثالثة مواقف من الأيديولوجيا:
الأول، بنائ���ي طوب���اوي، ي���رى اأن الأيديولوجيا ت�شتخ���دم لت�شجيع التق���دم والتجديد الجتماعي. 
ق���ال كل من جورج لوكات�ض واأنطونيو غرام�ش���ي اإن اأيديولوجية الربوليتاريا غام�شة وخفية من جهة، 

وعلمية من جهة اأخرى يف اأنها تو�شح طبيعة الوجود الجتماعي.
الث���اين، و�شفي حمايد، يرى اأن الأيديولوجيا معتق���د اأو جمموعة اأفكار تنتمي اإىل قيم اجتماعية 

مقبولة على نطاق عام.
الثال���ث، ذو م�شحة �شلبية ي�شّوره ب. طوم�شون باأنه مفهوم جديل لأن الأيديولوجيا جمرد نظرية 

عمل.
اأحد تعريفات الأيديولوجية هو:

عملية اإنتاج املعاين والدللت والقيمة يف احلياة الجتماعية،  - 1
وثاٍن هو:

جمموعة من الأفكار املميزة جلماعة اأو طبقة اجتماعية معينة،  - 2
وثالث هو:

الأفكار التي ت�شاعد على اإ�شفاء ال�شرعية على �شلطة �شيا�شية مهيمنة.   - 3
�شاأكتفي بهذه التعريفات الثالثة؛ لكن ثمة تعريف رابع وخام�ض و�شاد�ض و�شابع واأكرث.

اأ�ش���ارع اإىل القول اإن الأيديولوجيا يف الرتجمة ل تكم���ن يف الّن�ض بب�شاطة، بل يف �شوت املرتجم 
وموقفه ويف عالقته باجلمهور املتلقي.

ميكننا اأن ن�شتدل على تغلغل الأيديولوجية يف الرتجمة من الرابط املركزي بني اللغة والأيديولوجية، 
ال���ذي يتحدد على امل�شت���وى املعجمي باختيار مف���ردات وعدم ذكر مفردات، وباختي���ار �شيغة املبني 

للمجهول اأي�شًا ل�شتبعاد ذكر الفاعل احلقيقي.
يتجل���ى انعكا�ض الأيديولوجي���ا يف الرتجمة يف جميع ميادين احلياة العام���ة، ويف اجلانب الديني 

ر مبا ياأتي: دعوين اأُذكِّ
- يحتف���ل العامل كل عام بالي���وم العاملي للرتجمة يف 30 اأيلول وهو ذك���رى وفاة القدي�ض جروم 

�شفيع املرتجمني الذي ترجم العهدين القدمي واجلديد من العربية واليونانية اإىل الالتينية. 
- ممار�ش���ة الرتجم���ة مت�شمنة يف الأيديولوجية الدينية لزمن طويل ول تزال يف بع�ض احلالت، 

واإليكم هذه الأدلة:
اتُّه���م الباحث الإنكليزي وليم تندايل )1536-1494( �شاحب الطبعة الأوىل من الكتاب املقد�ض 

املرتجم اإىل الإنكليزية بالهرطقة واخليانة، فُخِنَق واأُحِرَق على وتد باأمر من امللك هرني الثامن.



259 العـددان 24 - 25 �صيف وخريف 2021

كان ج���زاء اإيتيان دولي���ه )1546-1509(، الذي ترجم العهد اجلدي���د اإىل الفرن�شية، اأن اأدانته 
ب واأحرق على وتد اأي�شًا، واأعط���ي فيما بعد لقب �شهيد  كلي���ة الاله���وت يف ال�شوربون بالهرطقة فُع���ذِّ

ع�شر النه�شة الأول.
اأما يف العهد احلايل، فقد ت�شببت ترجمة »اآيات �شيطانية« ِل�شلمان ر�شدي، بالآتي:

هيتو�شي اإيغارا�شي، املرتجم اإىل اليابانية ُطِعن حتى املوت،  - 1
اإيتور كابريولو، املرتجم الإيطايل طعن وكانت طعنته خطرة،  - 2

وليم نيغارو، النا�شر الرنويجي اأطلقت عليه النار،  - 3
عزي���ز ني�شن املرتجم الرتكي، كان هدفًا ملذبحة يف تركيا راح �شحيتها 37 ي�شاريًا يف حريق   - 4

متعمد لفندق يف مدينة �شيفا يف تركيا عام 1993، جنا منه عزيز ني�شن.
واإذا عدن���ا اإىل الكت���اب جن���د اأن الأيديولوجي���ا تتعدى الن����ض اإىل جماورات الن����ض، فتتبدى يف 

العنوان والغالف واملقدمة والإهداء ويف الت�شويق والرتويج ومراجعات الكتاب نف�شه.
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