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"موجــــز تاريــــخ املــــــوتى"
كتــــــاب رؤيوي جديــــــد لروائي شـــــــاب

ترجمة /عادل العامل

كـيفني بـروكـميـر روائي امــريكي شـاب
ي ـسـتحق كـم ــا تقــول مـيغــان أورورك،
كــاتبــة هــذا املقــال ،ان يكــون معــروف ـ ًا
أفـضل ممــا هــو علـيه اآلن مـن شهــرة
فهــو بــأبـتعــاده عـن جتــريـب م ــا بعــد
احلـداثـة املتـسم بـالضجـيج ،وواقعيـة
شـ ـ ــريح ـ ــة احل ـيـ ـ ــاة املق ـي ـ ــدة ،يـك ـتــب
القصـص القصيرة اخملرفة fabul
listاملتـأثـرة بـاحلكـايـات اخلـرافيـة
والقـصص العلـمي ،فنجـد يف نتـاجه،
كـمثـال علـى هــذا ،زواج رجل يتحـطم
وال ـ ـس ـمـ ـ ــاء تغـ ـ ــوص م ـتـجهـ ـ ــة نحـ ـ ــو
االرض ،ويف مثـال آخــر ،نتعـرف علـى
حي ــاة "رامبـيلـسـتيـلتــسكـني" بعــد مــا
تـنـتهـي احلكــايــة اخلــرافـيــة ،مــاشـي ـ ًا
بخ ـطـ ــوات ثقـيل ــة بــصع ــوب ــة بـ ــالغ ــة
بغ ـضــب بحـيــث انه شـق نفـ ــسه الـ ــى
إثـنـني ،وق ــد سـمـح االدب الق ـص ـصـي
لبـروكـميـر ،الــذي يسـتعيـر مـادته من
طـرز النــوع االدبي البـدئيـة ،ان يـكتب

بكآبـة مكدرة عـن مجتمعنـا املتعرض
للـسخرية من دون أن يـصبح عاطفي ًا
ال بفتور ،وقد بدا ،أحيان ًا يف
او مسـتق ً
كـتــابـيه األولـني" ،أشـيــاء تــسقـط مـن
ال ـسـمـ ــاء"  ،2002و"احلقــيق ــة ب ـش ــأن
سيليـا"  ،2003أشبه بزائر الى عصرنا
م ــن كـ ـ ـ ــونـه واحـ ـ ـ ــد ًا م ــن أهـلـه .ل ـك ــن
ب ــروكـمـي ــر ،اآلن ،يف كـت ــابه اجل ــدي ــد،
"مـوجـز تـاريخ املـوتـى" ،قـد كتب روايـة
تـتناول مـخاوف عصـرنا احلـديث من
االرهـ ــاب واالضـمـحالل املـ ـســتقــبلـي
بصورة رشيقـة -وكتاب ًا يجعلنا نشعر،
للـحظــة ،كم غــريب ـ ًا ان يعيـش البـشـر
يف ص ـنـ ـ ــاديق زج ـ ــاج ـيـ ـ ــة ومع ـ ــدن ـي ـ ــة
مــؤجلــة فــوق األرض ،وهــذا ،بعــد كل
شيء ،مـا يـسـتطـيع اخليــال ان يفعل
ب ـشـكل أفــضل :ان يج ــدد اح ـس ــاسـن ــا
بالدهشة.
ولكــون روايــة "مــوجــز تــاريخ املــوتــى"
فـنتـازيـا رؤيـويـة ،apocalyptic
ف ـ ــإنه ـ ــا تق ـ ــدم انع ـطـ ــافـ ــة قـ ــويـ ــة يف
الطـريقة التي نتصـور بها املوت ،فهي
تـبـ ــدأ يف مـ ــديـنـ ــة غـ ــام ـضـ ــة مـن دون
حدود ،يـسكنهـا باليني الـناس الـذين
ال يــشيخـون وتــستحـوذ علـى فكــرهم
قصة "عبورهم".
"فـعنــدمــا وصل الــرجـل األعمــى الــى
املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة ،زع ــم أنه كـ ـ ــان قـ ـ ــد قـ ــطع
صـحراء من الرمـل احلي" ،كما نعلم،
ووصلــت ام ـ ــرأة اخ ـ ــرى ف ـي ـمـ ـ ــا بع ـ ــد
وببسـاطة "بـدأت تثـلج" ،وبالـرغم من
ان هـؤالء األشخــاص يعيـشـون فـيمـا

ت مم ـي ـ ـ ــزة -أح ـ ـ ــدهــم
ي ـب ـ ـ ــدو ح ـي ـ ـ ــوا ٍ
صح ـ ــايف ،واآلخـ ـ ــر شح ـ ــاذ ،وآخ ـ ــرون
يـلعبــون لعبـة املــاهجــونغ الـصيـنيـة-
يتـضح لنـا تـدريجيـ َا ان هـؤالء مـوتـى
ويـق ـي ـم ـ ـ ــون يف ن ـ ـ ــو ٍع مــن احمل ـ ـط ـ ـ ــات
الوسطيـة .وال أحد منهم يـظن خطأ
انه ـ ــا اجل ـن ـ ــة .فقــط ال ـ ــذيــن ك ـ ــان ـ ــوا
يصلون حديث ًا يستفهمون عن ذلك.
وم ــا أن تـب ــدأ ال ــرواي ــة ،حـتـ ــى يك ــون
ماليـني امل ــوت ــى ح ــديـثـ ـ ًا ق ــد غـم ــروا
املـدينـة ،واختفـوا سـريعـ ًا منهـا ،وكـأن
قـمعـ ـ ًا خفـي ـ ًا قــد آمـتـصهـم .وبـبـطءٍ،
ومبسـاعدة صحـيفة يـوميـة يصـدرها
رجل اس ــمه لـ ـ ــوكـ ـ ــا س ـي ـمـ ـ ــز ،يـ ـ ــدرك
الـسكــان البـاقـون أن شـيئـ ًا مـا غــريبـ ًا
يحــدث علــى االرض :كــارثــة ســريعــة
احل ــرك ــةُ ،تع ــرف بـ"ال ــومـض ــات the
"Blinksقــد أهلكـت الكـثيــر من
سكـان العـالم ،بتـأثيـرات غـريبـة علـى
هذا الـعالم اآلخـر .ويسـتيقظ سـيمز
ذات يـوم ويجـد نـفسه لـوحـده تقـريبـ ًا
يف مدينة املوتى.
وتـنضفــر مع قصـة املـوتـى هــذه قصـة
ل ــورا بـي ــرد الـتـي ال تـ ــزال عل ــى قـي ــد
احلـيــاة ،وهـي "أخـصــائـيــة يف احلـيــاة
الـبــريــة" وم ــوظفــة لــدى كــوكــا كــوال،
أرسلـت للعـمل يف جــز ٍء نــا ٍء مـن قــارة
انت ــاركتـيكــا حــول القـطـب اجلن ــوبي
كجـ ــزء مـن حــملـ ــة PRت ـصـ ــوريـ ــة
ل ــدرج ــة ع ــالـي ــة (يف ه ــذا امل ـسـتقـبل
املــتخــيل ،يـك ـ ــون االره ـ ــاب هـ ـ ــائجـ ـ ـاً،
وت ـشـكل احل ــرب الـب ــايل ــوجـيـ ــة قلقـ ـ ًا
م ـسـتـم ــراً .وأنـت ــاركـتــيك ــا ه ــذه ،الـتـي
تـذوب ،تعـود عـائـديتهـا جـزئيـ ًا لكـوكـا
كـ ــوال) .ويحــصل ح ــادث يـت ــرك ل ــورا
ورف ـ ــاقه ـ ــا ع ـ ــاج ـ ــزيــن عــن االت ـص ـ ــال
بقـ ــاع ـ ــدتهـم يف الـ ــوطـن ،ويـ ــروحـ ــون
يعــانــون بـبـطء مـن افـتقــاد املــؤونــة،
وينـتظــرون شخصـ ًا مـا يالحـظ أنهم
يهلكـون" :كانت الريح تهب ملدة ثالثة
وعـ ـشـ ــريـن يـ ــوم ـ ـاً ...وكـ ــانـت األلـ ــواح
املـ ــسخـنـ ــة تــتع ــطل بـ ـشـكـل واضح"..
وبع ــد ان يـنــطلق رف ــاق ل ــورا اليج ــاد

مـســاعــدة وال يعــودون ،تــدرك هـي ان
علـيه ــا القـي ــام ب ــرحلـ ـ ٍة خـط ــرة عـب ــر
اجلـليــد بـنفــسهــا ،بـحث ـ ًا عـن العــون.
ومعظـم هذا الـسلك النـاظم للقـصة
يتعلق بـحملتها الـشاقة علـى مزجلة
ذات مح ــرك ،والـتـي تـتـ ــأمل خـالله ــا
حياتها:
عـصف الـثلج بــاالرتفــاعــات ،مـخلف ـ ًا
ج ــرد ًا من اجلـليــد الــزلق ،لـكن
بقع ـ ًا ُ
ت طـويلــة تكــونت يف اجملـوفـات
ركـامـا ٍ
األرضـيـ ــة وجعلـت ال ــرف يـب ــدو اكـث ــر
أسـتـ ــوا ًء ممـ ــا ك ـ ــان علــيه يف ال ـ ــواقع.
وكــانـت هـنــاك ح ـشــود مـن الـنــاس يف
أفـك ـ ــاره ـ ــا ،وح ـ ـشـ ـ ــود خلـفهـ ـ ــا ،امه ـ ــا
وأبــوهــا ،اســرتهــا الــواسع ــة ...النــاس
الـذين كـانت تـراهم كل بضعـة أيام يف

أنـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
ـ

على مسارح باريس

بريلنغ يغوص يف اعامق كاليغوال

هـــاري مارتينسون
ترجمة :د .عابد اسماعيل

يتذ ّكـر الشاعـر آرثر لـوندكفيـست صديقه هـاري مارتيـنسون
بكلمـات تـشيـر إلـى "القلب الـواضح بـبسـاطته؟… ،وثقته
الـتي ال تتـزعزع بـاحليـاة ،والتـي ستظـهر الحـق ًا بـشكل أكـثر
جال ًء ومتـنحه الـتفــوق ،واملقــدرة يف الـتغلـب علــى كل حت ـدّ،
وكـأن األمر مجـرد لعبـة ،ال حتتـاج إلى بـرهان ".ولـدت الروح
الـرشيقـة ملـارتيـنسـون ،كمــا يلمّح لـونـدكفيـست ،من بـدايـات
يائسـة جداً .فـوالده مـات باكـراً ،ووالدته هـربت إلى الـواليات
املتحـدة ،وشقيقـاته أصبحـن سجينـات يف أبرشـية يف جـنوب
ال ـ ــس ـ ــوي ـ ــد ،يعــملـن يف أعـم ــال صعـب ــة ووضــيع ــة .يف عـ ــامه
الـسادس عشر ،وبعـد عقد من احلياة البـائسة ،طلب العيش

الك ــرمي ،فـت ــوجّه إل ــى الـبح ــر ،لكــنه أخفـق يف ذلك أيـضـ ـاً.
وعقب إصـابته مبـرض الرئـة السـوداء ،الذي كـان شائـع ًا بني
حــارة ،رســا عل ــى اليــابـســة مــرة وإلــى األبــد ،عــام . 1927
الـب ّ
بعــدمــا شفـي من مــرضـه ،لم يـكن قــادر ًا علــى الـعثــور علــى
عمل ،فـامـتهن الـتسـول يف شـوارع غـوتنبـرغ ،محتكـ ًا بفقـراء
مـا قبل الثـورة ،ومتـع ّرفـ ًا علـى األسبـاب التـي ميكن أن تـدفع
بهـم إلى األمـام .من بـني هؤالء الـفوضـويني ،واالشتـراكيني
الــشب ــان ،اختــار مــارتـينـســون زوجـته ،يف عــام  ،1929وخالل
عقـد من الـزمن كـرّس االثنـان سمـعتهمـا :مـوا مـارتيـنسـون،
من خالل اهـتمـامـاتهـا الـسيــاسيـة الـراديكــاليـة ،وروايـاتهـا؛
هـاري ،من خالل قـصائـده وكتب الـرحالت التـي استطـاعت،
عبر لغتها اجلديدة ،أن جتعل من العالم الطبيعي لتجاربه
األولـى مكـانـ ًا لـلعبقـريــة واملتعـة .لكـن االختالف القــائم يف
عمل كل مـنهمـا أدّى إلـى إجهـاض شـراكـتهمـا .كـان اخلالف
بينهما عميقـ ًا جداً .حني حضر مـارتينسون مـؤمتر الكتاب
الروس يف عـام  1934يف موسكـو ،توقّف أمـام شعاره املقـتبس
س روح اإلنـسـان ".إ ّن اهـتمـام
من لـينـني" :الكــاتب هــو مهنـد ُ
املهندس بـاخلطوط املـتناسقـة واألساس الـصحيح ،لم تكن
بــالنــسبـة ملـارتـينـسـون فــضيلـة خــاليـة مـن النـواقـص .لقـد
تــطلع إلــى جتــديــد القــوة ال ــروحيــة لإلنـس ــان ،ليــس وفق ـ ًا
لهنـدسة جـديدة ،وتـنظيم جـديد لـلحياة اإلنـسانـية ،بل من
خالل الـتــركـيــز علــى اجلــانـب الـبــدائـي ،وإيقــاظ هــواجـس
ال
حــد اإلنـســان بــالـطبـيعــة .إن رج ً
اخليــر املـكبــوتــة الـتي تــو ّ
كرس حياته بكليتها للحرية ال ميكنه أن يبقى متزوج ًا ملدة
طويـلة مـن امرأة نـذرت حيـاتهـا لنظـام اجتـماعـي صارم .يف
عــام  1940وقع الـطالق ،وك ــان مبثــابــة ح ــدث كئـيب خــاص،
وسـط كــارثــة عــامليــة واسعــة النـطــاق .يف شتــاء 1940-1939
اندلعت احلرب علـى طول احلدود الـروسية الفنلنـدية .كان
مـارتـينـســون يخـدم كـمتـطــوع يف اجليـش الـسـويــدي خالل
احلمـلة ،غـير أن الـظروف كـانت أقـسى مـن حالـته الصحـية
امله ـ ــزوزة ،وأعقـبـت أشهــر ال ـشـتــاء الـتـي قـضــاهــا يف فـنلـنــدا
سنـوات ملـيئـة بـاملــرض والصـمت ،ممــا منـحه وقت ـ ًا للتـأمّل
بـالعــالم اجلـديـد الــداكن "لـلمهـزلـة الهـائلـة "،الـتي متـثّلهـا
احلــرب ،من خالل سـعيهــا احملمـوم لـضمـان الـسـلع األوليـة
واملـص ّنعـة ،الـتي بــاتت مت ّهـد ،مبــاديتهـا املفـرطـة" ،ألمـسيـات
أعيــاد املـيالد ".مع صــدور ديــوانه (ريح جتــاريــة) عــام ،1945
وروايته (الطـريق) عام  1948ارتقـى مارتيـنسون إلـى مصاف
الكتـاب الكبـار ،واجلوائـز املمـنوحـة للكـتاب الـسويـديني ،ويف

محل البقـالة او يف املـصرف ،والـناس
الـ ــذيـن كـ ــان ـ ــوا يعـيـ ـشـ ــون يف بـنـ ــايـ ــة
شقـته ــا ..وب ــال ــرغـم مـن انه ــا ك ــانـت
تعــرف أنهــا وحيـدة ،كــان هنـاك جـز ٌء
منها يرفض تقبل ذلك).
وبالـرغم من أن "موجـز تاريخ املـوتى"
ميـكـن ان متــثل ق ـصـ ــة علـمـيـ ــة ،فـ ــإن
أهـتمــامــات بــروكـميــر مخـتلفــة جــد ًا
عن االهـتمــامــات الـتي حت ــرك كتــاب
القـصـص العـلمـي .فغ ــالب ـ ًا مــا ميـيل
ه ـ ــذا ال ـن ـ ــوع األدبــي ال ـ ــى ال ـت ـ ــرت ـيــب
االستعـادي أو اجملـازي( .بـالـرغـم من
الـن ــوعـيـ ــة الغ ــريـب ــة foreigner
للمشهد) أو الى صنمية الغريب.
ولـ ـك ـ ــن ،وك ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ــي احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مــع

Never let me goل ـكـ ـ ـ ـ ــازو
إيـشيغــورو ،تتحـول هـذه الـروايـة الـى
مـستـقبليـة خيـال -علميـة لإلمسـاك
بشي ٍء مـا على مقـدار األجنبيـة التي
قـ ــد يـبـ ــدو لـنـ ــا علــيهـ ــا مـ ـســتقــبلـنـ ــا
القـ ــريـب فـبـ ــروكـمـيـ ــر ال يـبـ ــدو هـنـ ــا
مهتمـ ًا بأختـراع تعقيدات عـالم بديل
(أو حتـى مبقـاضـاة الـرأسمـاليـة) انه
مـه ـ ـتـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ــاألحـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ــي وااللـغـ ـ ـ ـ ـ ــاز
املـيتــافيــزيقيــة –مبتـابعــة فكـرة الـى
اقصـى حـدودهــا من اجل مـواجهـتنـا
ب ـ ــشعـ ـ ــور مــن االغ ـتـ ـ ــراب ع ـمـ ـ ــا هـ ـ ــو
معــروف .وكمـا هـو احلـال مع كــافكـا،
يظل يـستنطق االسـتعارة حتـى تغدو
حرفـية .وهـكذا جنـد املفهـوم اجملازي
بـ ــأن املـ ــوتـ ــى "سـيــظلـ ــون يحـيـ ــون يف
ذاك ــرتـن ــا" ي ـصـبح يف "م ــوج ــز تـ ــاريخ
املـوتـى" حقيقـة حـرفيـة فـمع أختفـاء
امل ــزي ــد وامل ــزي ــد مــن سك ــان امل ــديـن ــة
املـ ــوتـ ــى ،تـ ــدرك القـلق املـتــبقـيـ ــة مـن
ال ــسك ــان ت ــدريجـيـ ـ ًا انه ــا ت ـسـتـم ــر يف
الـ ــوج ـ ــود ألن شخ ـص ـ ـ ًا حـي ـ ـ ًا واحـ ــد ًا
يتــذكــرهــا :هــو ل ــورا بيــرد .وانه ألمــر
مثيـر حق ًا ذلـك التوتـر بني البسـاطة
الرشيقـة للفكرة والـالواقعية املـروعة
لل ــدم ــار ال ـشـ ــامل الع ــاملـي االنـت ـش ــار
الذي تتضمنه.
ان الــسلكـني الن ــاظمـني للقـص ــة من
الطـراز البـدئي حني يبـدآن -تصـوير ًا
مـيثــول ــوجي ــا للع ــالم اآلخــر ،وقـصــة
اسـتـمــرار يف الـبقــاء قـطـب ـشـمــالـيــة-
لكـنهـمــا مع ـ ًا يـنـضـمــان الــى الـتــأمل
االصــيل يف مـ ــا يعـيــنه الـتـ ــذكـ ــر لـنـ ــا
بــالطـريقــة التـي يفعل بهـا ذلـك فلم
كـريـس مـاركـر الـرائع "La Jetee
حاجز املاء" (.)1962
ويف كليهمـا ،تكون متابعـة التذكر هي
نفـسهـا الـبحث املـركـزي ،االمـر الـذي
ميـك ـنـه مــن ان ي ـنـق ـ ـ ــذ الـع ـ ـ ــالــم مــن
االبـ ـ ـ ـ ــادة ،وي ـ ـ ـص ـ ـبـح لـل ـ ـتـف ـ ـ ـص ـ ـيـالت
الصغيرة رنينها وآنعطافها باملعنى:
تــذكــر الــرجل ال ــذي أشعل مـصــابـيح
الغــاز يف منـطقـة املـسـرح اخــذه علبـة

فاصوليا من هرم السلع املعروضة يف
سوبـر ماركت شـاعر ًا بخفقـة فخر ثم
بخفقــة أستـمتــاع بفخــره عنـدمــا لم
تقع العلـب االخرى .وتـذكر انـدرياس
أن ــدروب ــول ــوس ،ال ــذي ك ــان ق ــد كـتـب
شفـر ًة أللعـاب كــومبيـوتـريــة لألربعني
س ـن ـ ــة امل ـ ــاض ـي ـ ــة كـله ـ ــا مــن ح ـيـ ـ ــاته
ال ــراش ــدة ،وث ــوبه لـيقــطف ورقـ ـ ًة مـن
شجرة ،وفتح مجلة أزياء ليشم اوراق
الـعطـر املـقحمــة فيهــا ،وكتـابــة آسمه
يف الـرطـوبــة العــالقــة بكـأس الـبيـرة،
لقد أستحـوذت عليه -هذه الـذكريات
اخلفيـة العـدميـة الـشكل كـانـت تبـدو
أثـقل كـثـيـ ــر ًا ممـ ــا يـنــبغـي أن تـكـ ــون
علـيه ،وكـ ــأنه ــا ك ــانـت حـيـث يـنـط ــرح
معنى العبء احلقيقي حلياته).
إن كـت ــاب امل ــوت ــى ه ــذا يـبحـث ب ـشـكل
بــارع يف الكـيفيـة الـتي تــستـطـيع بهـا
امليثولوجيا او الفنتازيا اعادة تشكيل
الطـريقة التـي نفكر بهـا فيمـا يتعلق
بالتذكـر .غير أن الكثيـر من الروايات
الـتـي يقـصـ ــد به ــا الـبحـث يف ح ــال ــة
االنــدهــاش wonderتعــانـي مـن
نـوعيـة سكـونيـة معـينـة (واالنـدهـاش
رمب ــا اكثــر مالءمــة للــشعــر ،او ،علــى
وجه االحـتـم ــال ،للـص ــور ال ــوصفـي ــة
األدبيــة القـصيــرة ،مثل صــور إيتـالـو
كـ ـ ــالف ـي ـنـ ـ ــو) وان ـ ــشغـ ـ ــال بـ ـ ــروك ـم ـيـ ـ ــر
بـاالسـتعـارات يـعنـي أن كتـابـته ميـكن
ان تبدو ساكن ًة airlessاحياناً ،كا
لـو كنـا مـاخـوذين داخل شـيء منفـوخ
الزجـاج ،حيـث كل شيء معمـول على
نحـ ـ ٍو رائـع لكـن م ــا مـن شـيء هـن ــاك
ميـكــنه ان يـتــنف ــس او يــتحـ ــرك .وال
شك يف ان رواية "موجز تاريخ املوتى"
تع ــانـي مـن ه ــذا ال ــى حـ ـ ٍد مـ ــا .فهـي
تـزحف خـارجـاً ،فقـط حيـث ميكن ان
ال دراماتيكي ًا يف االحداث.
تتوقع حتو ً
ومهمـا كـانت احلــال ،فعنـدمـا تنـتهي
الــروايــة ،تــذكــرنــا بــأن االخـتــراعــات
الفـنتـازيـة ال ميـكنهـا ان تـسـتمـر الـى
األبـ ــد ،وبـ ــأن كل الـتـ ــواريخ مـ ــوجـ ــزة،
بطريقتها هي.

عام  1949انتخب عضو ًا يف األكادميية السويدية .يف خريف
عـام 1953ظهرت أولى قصائد (إنيارا) يف ديوانه املعنون (زيز
ال عـن ــوانه "أغـنـي ــة دوري ــس وروح
احلــص ــاد) ،واحــتلـت ف ــص ً
الفـضــاء" ،حـيث تـصل ذروتهــا ،يف التــدميــر النــووي ملــدينــة
جــر" ،وهــو آخــر صــوت من
دوريــسبــرغ ،كمــا يـســر ُد ذلـك "املف ّ
األرض يتـناهى إلى الـسفينة الفضـائية "إنيارا" .وكـما يشير
جـوهـان ريــد يف كتــابه الـشــامل (أغـنيــة إنيـارا) الـصـادر عـام
 1965يف ستـوكهــولم ،كـانـت ثمــة أشيـاء كـثيـرة يف عـام 1953
تقف وراء هــذا التــأمل الــرزيـن للكــارثــة .يف الثــامـن من آب
أعلن االحتـاد الـســوفيـتي امـتالكه للقـنبلــة الهيــدروجيـنيـة
وهي "أســوأ مبــائــة مــرة من الـقنـبلــة الــذريــة العــاديــة" وفق ـ ًا
الفـتتـاحيــة صحيفـة (سفـينـسكـا) ،فـيمـا تقـتبــس صحيفـة
(داجـنتـس نــاهـيت ــر) من ع ــالم الـفيــزيــاء األمــريـكي روبــرت
أوبـنهـاميـر قــوله "الـسـاعـ ُة الـذريـة تـد ّق بـسـرعــة أكبـر اآلن.
ومتـكن مقـارنـتنـا (الـواليــات املتحـدة واالحتـاد الـســوفيـتي)
بعقـربني داخل جـرة ،كل ميلك الـفرصـة لقتل اآلخـر ،ولكن
على حـساب مـوته هو ".بعـد مرور أربعـة أيام ،أجـرى االحتاد
السـوفيتي جتربـة إطالق على القنبلـة الهيدروجيـنية .وكان
الفـضــاء اخل ــارجي حــاضــر ًا بقــوة يف وس ــائل اإلعالم خالل
تلـك الفتــرة .يف اليــوم األخيــر من املـؤمتـر الــدولي لهـيئـات
املالحة الفـضائيـة ،الذي انعقـد يف زوريخ يف بدايـة شهر آب،
كـشف عـالـم الفيـزيــاء الفضـائيـة فيـرنـر فـون بـراون النقـاب
عن تقـدم أمريكـي يف إنتاج قـواعد إطالق قـادرة على إطالق
ص ـ ــواريخ إل ــى امل ــدار اخل ــارجـي مـن أجـل إصالح احملــطـ ــة
الفـض ـ ــائيــة .ويــشيــر ريــد إلــى مقــال ــة منـشــورة يف (داجـينــز
ناهيـتر) تتحـدث عن مالحظـات تظهـر أن مجرة أنـدروميدا
أبع ـ ــد وأكـب ـ ــر بــضعفـني مم ــا ك ــان ُيـظـ ّن س ــابق ـاً :إنه ــا تـبع ــد
( )1,500,000سنـة ضـوئيـة عن (طـريـق التبـانـة) .يف أواخـر
ذاك الشهـر ،وجّه مارتيـنسون تلـسكوب منـزله باجتـاه سما ٍء
ص ـ ــافـي ـ ــة ب ـشـكل غـي ــر اعـتـي ــادي ،لـيج ــد مج ــرة أن ــدرومـي ــدا
متأللئة بشكل أقوى مما سبق ورآه يف حياته" :بل إنه توجّه
وأيقــظ زوجـتـه (إنغ ــري ــد ،الـتـي ت ــزوجه ــا ع ــام  )1942لكـي
تـشاركه جتربـة النظر إلـى الفضاء اخلـارجي .هذه الـتجربة
القـســريــة عـن الفـضــاء اخل ــارجي حــرفـت خيــاله إل ــى تلك
الــوجهــة ،وســرعــان مــا انتــابه الــوهم بــأنه ميكـث علــى منت
سفينـة فضائية .يف البدء كـان هذا الشعور مشـوشاً ،ومشوب ًا
ف يف داخله".
ش ُ
بالقلق ،لكن الرؤى بدأت تصفو وتتك ّ

فيليب تيسون
ترجمة :عدوية الهاللي
مـكــن القـ ــول ان كـ ــالــيغـ ــوال تـ ـشـ ــارلـ ــز
بـيرلنغ أسرت قلوبنـا واستولت عليها،
وبكلمـة أدق ،فأن تـشارلـز بيـرلنغ ذاته
هـو مـن استـولــى علـينـا واســر قلــوبنـا
مبـسـرحـيته الـتي يعـرضهـا حــاليـاً يف
بـاريـس فقـد شـاهـدنـا كــاليغـوال ملـرات
ع ــدي ــدة ضـمـن م ـس ــرحـي ــات واعـم ــال
فـنـيــة لعــدة مخــرجـني بـيـنهـم جـيــرار
فـيليب الـذي قدم الـشخصـية مـا بني
عـامي  1964-1945بـشكل انـيق واسبغ
عليهـا ضعف ـاً وهشـاشـة واضطـرابـاً ال
يُـن ـســى ،ومـن ــذ ذلك احلـني لـم يـنجح
اي ممــثل يف اقـنـ ــاعـنـ ــا أو اسـتـمـ ــالـ ــة
قلـ ــوبـن ـ ــا نحـ ــو ادائـه بقـ ــدر م ـ ــا يفـعل
بيـرلـنغ اليـوم ،فقـد خـاض مجـازفـات
كـبـي ــرة ووضع أصـبـعه علــى كـثـيــر مـن
االخطـار وسيطـر عليهـا منـذ البـداية
مح ـيـ ـط ـ ـ ـاً الـ ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ــااللغـ ـ ــاز
والغـمـ ــوض واالزدواجـيـ ــة والـ ـشـكـ ــوك
مت ــرجم ـاً معــانــاتهــا الــداخـليــة الـتي
يعـكـ ــسهـ ــا طـيـ ــشهـ ــا واخـتـالفهـ ــا عـن
اآلخرين..
بــشكل خــاص ،لم يـصنـع بيــرلنـغ من
ك ــالـيغ ــوال مـث ــاالً مـنف ــرداً ك ــأن يك ــون
طاغية متعطشاً فقط للسلطة والدم

دون مـبــرر كـبـيــر ..كــالـيغــوال بـيــرلـنغ
ممـثل يــرت ــدي مالبــس القــدر ويـبــدو
مـجنـونـاً وهــو يبـتعـد بـه عن الـنمـاذج
املـتفــردة مـثل هــامـلت ولــورانــزاتــشيــو
ودون جوان إذ ال يعبـر يف كل املشـاهد
عن كل مـا يف شخـصيـته من وحـشيـة
وبـشـاعــة حتـى ان نهــايته املـرهقــة لم
تـكن علـى نفـس القــدر من الـوحـشيـة
رغـم وسـ ــائـلهـ ــا املـ ــرعـبـ ــة ..كـ ــالــيغـ ــوال
بيرلنغ يقتفي أثر املطلق ويبحث عن
احلقـيقة ويسعى الـى امتالك احلرية
ويـبـ ــدو غـيـ ــر مـ ـســتعـ ــد لـلخـ ــوض يف
املـنــطق وامل ـس ــؤولـي ــة حـت ــى ل ــو ك ــانـت
التـضـحيــة بـنفـسـه هي الـثمـن ..لقــد
اخ ـتـ ـ ــار بـ ـ ــذلـك ان ــتحـ ـ ــاراً "سـ ـ ــام ـي ـ ـ ـاً"
ومتفوقـاً على البشـر ،وباختـصار فقد
كشفـت املسـرحيـة عن متـزق كـاليغـوال
وهـو مـا حــولهـا الـى مـســرحيـة قـويـة

وحـافـظت علـى قـوتهـا بـفضل
هـذا التعقيـد املثيـر لالعجاب
إذ جنح بـيرلنغ يف خلق مزيج
رائـع تـل ـتـقــي ف ـيـه الـغ ـ ـ ــري ـ ـ ــزة
ب ــال ــذك ــاء ..تـلك هـي الـلعـب ــة
الـ ــسح ـ ــري ـ ــة ال ـتــي خـ ـ ــاضه ـ ــا
بيـرلنغ ليظهـر فيها كـاليغوال
أنــيق ـ ـاً ،شـ ــاب ـ ـاً ذا وجه جـمــيل
ونـظرة ذات ألف معنى وصوت
مـ ـ ــوس ــيقــي ..وي ــبق ـ ـ ــى علـ ـ ــى
امل ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ان يـفهــم ال ـن ــص،
الـذي حاول العـرض احلفاظ
عل ــى جـم ــاله وعــمقه وث ــرائه
الـدرامـي ..لقــد عمـل بيـرلـنغ
على محو "زمنية" الشخصية
بـتفــريغهــا من انـتمــائهــا الــى
الـت ــاريخ ال ــروم ــانـي وال ــى م ـس ــرحـي ــة
االربـعيـنيــات ايـض ـاً مـسـتخــدمــا فتــرة
مبـتكــرة ومتـالعب ـاً بــالــديكــور محــوالَّ
املـشاهد الـى ما يقرب مـن املهرجان أو
االحتفـاليـة ..وهذا لـيس غبـاء منه او
اضطـرابـاً فكـريـاً لكـنه تعمـد اخلـوض
يف اع ـمـ ـ ــاق ال ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــة اك ـثـ ـ ــر مــن
تـ ــاريخه ــا مح ــوالَّ الـنـص ال ــى ع ــرض
صادق وعميق ومذهل..
مـسرحية كـاليغوال –كمـا هو معروف-
للكـاتـب ألبيـر كـامـو ويقـوم بـاخـراجهـا
حــالـي ـاً وميـثل الــدور الــرئـي ـسـي فـيهــا
شــارلــز بـيــرلـنغ مب ـشــاركــة كــرسـتـيــان
كــوهـيــدلـي وغــوتـيـيه بلــو وفــري ــدريك
كيرينغ على مسرح آتلييه يف باريس..

عن لوفيغارو

( من ديوان شمس تربيز )
جالل الدين الرومي
ترجمة :عمار كاظم محمد
وصال احملبوب يهيج الشوق
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
كل الشكوك من الوفاء منت
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
مكر الشيطان سبب التشوش
وواجهت األمة القلق
مرة أخرى كانت أمة سليمان
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
احملبوب من جعل قلبي يتألم
واغلق الباب بوجهي ثانية
االصدقاء يعزون ويسلون
ونحن نقول رمبا يكون كذلك

* * *
على الرغم من ذلك
شربت اخلمر على حساب لذتك وحيدا
ولترشد السكران توا الى العرش
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
من وجهك املهيب املتألق
يضيء اللهب مكاني
يف كل زاوية  ،ويضىء الفضاء
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
من غضبك وحماسك الرحيم
والتقليب اجلميل للصحائف
تصبح الدنيا خطوة حلوة
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
*
* *
الليل يبدل بالصباح
والفرح ينتصر على كل حزن
وضوء الشمس ينتشر وميتد
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* *
*
من سماحة درويش جوال

وعناد احملبني
نحيا ونتجدد
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
احتفل بهذا العيد
وعد الى االنسجام
فاالعياد وفيرة يف مدينتنا
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
*
* *
يا استاذ احلكمة املغناة
انت لن ترقد حتت االرض
ففي النهاية ستدخل الزهرة يف برج امليزان
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
*
* *
وصل الدرويش الى احلضرة امللكية
ويف الغنى وصل الى ما الميكن تصوره
آخذا شطرا من سرور البالط
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
تأمل نسيم الرياح
تتمايل ساحرة مثل شفاه حلوة
ولن تبقى شاكية تصفر
ونحن نقول رمبا يكون كذلك

*
*
*
نظرة السوء والذئب القبيح
غرقت يف اخلليج العميق للجهل
والذي غدا ضئيال باميان يوسف
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
*
*
*
ياشمس تبريز
انت متزج الرحمة وجتدد
الشرق والغرب متاما
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
من اخلضوع الرادة الشيطان
برزت روحك النبوية
من خالل هذه الطاحونة
والشيطان نفسه  ،أجنز ارادة اهلل
ونحن نقول  ،رمبا يكون كذلك
* * *
حينما اشرق ضوء القمر
اصبح العاملان حديقة من السرور
وطارت االرواح الى موطنها
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
اجلهل والعمى

بنفاذ البصيرة صارا اآلن حكمة ولطفا
تتفوق على يسوع  ،وجتعله خلفك
ونحن نقول  ،رمبا يكون كذلك
* *
*
لقد كان ذلك كله كي تنمو االرواح
ولرمبا تدوم على هذا احلال
فروعتك تتوهج اشراقا
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
كل غضبك كان رحمة
وسمك رافة حلوة
كالغيوم الثقال بقوتها الرائعة
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
*
*
*
يف معبده  ،تبقى االلوان
وسحب االضاحي لن يحتقر
حينما يلطخ دم الثيران املذبح
ونحن نقول رمبا يكون كذلك
* * *
صمتا ! فأنا سكران  ،انت تدري
أن يدي مقيدتان يف هذا املشهد االرضي
وذهني املرتبك يتحرك جيئة وذهابا
ونحن نقول رمبا يكون كذلك .

