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ن الطباعـة بالقـرن
السـاعات الرمليّـة والخرائـط ،وفـ ّ
«أحـب ّ
ّ
الثّامـن عشر وعلـم أصـول الكلمات ،ومـذاق القهـوة ونثر
ستيفنسـون».

خورخي لويس بورخيس

I

ِ
يب
بعض العنارص ال َف ِّن َّية
عن
ِ
لألسلوب األد ّ

(((

ن والطّريقة التـي يعمل بها يف
ال يشء يُضاهـي الكشـف عـن منابـع الفَـ ّ
ِ
تحريرنـا مـن األوهـام .ورغـم ذلـك فـإ ّن اسـتيعابنا لسـائر الفنـون والحـ َرف
يتوقّـف عنـد مـا نلمسـه من جاملهـا وانسـجامها و ِعظَمِ شـأنها عنـد الوهلة
األوىل ،أ ّمـا التنقيـب مـا دون ذلـك فيعنـي أن يروعنـا خـواء تلـك الفنـون،
وأن تُذهلنـا جالفـة األوتـار والبكـرات .وعلى نحـ ٍو ُمشـابه ،يكتشـف علـم
ال ّنفـس حين يتحـ َّرى ال ّدقّـة جدبـاً بغيضـاً ،لكنـه نابـع باألحـرى مـن عـوار
ربـا لهـذا السـبب ذاتـه تبـدو
التحليـل ال مـن نقـص يُنسـب إىل العقـلّ .
عمليـات الكشـف هـذه يف فلسـفة الجما ِ
ل -والتـي يتراءى للبعـض أ ّن
مرة يف مجلّة  Contemporary Reviewأبريل .1885
((( ُنرشت أول ّ
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ّ
م كلما زادت
ن -موضـع
وجودهـا
حتمـي بالنسـب ِة لجلال الفَـ ّ
شـك يتفاقـ ُ
ٌّ
ِ
حـدّة مـا نعانيـه مـن جهل .أ ّما تلـك الحيل الواعيـة وغري الواعيـة التي يبدو
أنّـه ال يليـق بال َف ّنـانِ الجـاد أن يسـتخدمها؛ إذا اسـتطعنا ردّهـا إىل منابعهـا
األوىل ،فليسـت إلّ دالئـل رهافـة ِ
ـس أجمل مام نتخ ّيل ،وإشـارات إىل ما
ح ٍّ
جهـل ُعضـال؛ إ ْذ
ٌ
تحظـى بـه الطبيعـة مـن انسـجام ممعـن يف ال ِقـدم .هذا
رس عذوبة الجمال ،ألنّه يسـتق ُّر بعيدا ً يف أعماقِ الطبيعة،
لـن نُـدرك أبـدا ً ّ
ين الغامـض .وبالتـايل فلـن يتعلّـم
ويف األغـوا ِر السـحيقة للتاريـخ اإلنسـا ّ
يكـن صياغتـه يف
الهـواة دامئـاً ورغماً عنهـم إلّ تفاصيـل املنهـج الّـذي ُ
ٍ
عبـارات ُمحدَّدة ،لكن يسـتحيل رشحـه بالتفصيل كاملاً .كال؛ فوفق املبدأ
(((
املذكـور يف الهودبـراس والّـذي يقـول:

«الجاهل تشغفه ِخفَّة اليدّ».

ٍ
ٍ
جديـد مـن شـأنه
كشـف
نـرى كثرييـن شـديدي الحساسـ ّية تجـاه أي
التقليـل مـن حـرارة لذّتهـم .لذلـك ،البـد أن أحـذِّر هـذه النوع ّيـة الشّ ـائعة
قبل ُهنا عىل العمل األشـ ّد سماجة:
أن ُم ٌ
مـن البشر والقـارئ العادي مـن ّ
حـص مـا يوجـد يف الخلـف ،بـل،
إ ْذ سـأُنزل اللوحـة مـن فـوق الحائـط وأتف َّ
مثـل طفـلٍ كثير األسـئلة ،سـأفكّها إىل قطـعٍ صغيرة:
اختيار الكلامت:
ُ

األدب بين أشـقائه مـن الفنـون األخـرى بـأ ّن األدوات التـي يعمل
ينفـر ُد
ُ
بهـا الكاتـب هـي ما أسـميه لهجـة الحياة .فمـن جانـب ،مث ّة حيويّـة وبداهة
جـه للعقـل العـام امل ُهيـأ السـتيعاب
ّ
فريدتـان
يتحلى بهما الخطـاب امل ُو َّ
جانـب آخـر مث ّـة تضييـق فـ ّذ يُلجـم هـذا الخطـاب.
هـذه األدوات ،لكـن مـن
ٍ
ففـي حين تحظـى الفنـون األخرى باسـتعامل مـواد مرنـة قابلة للتشـكيل؛

َت عام [.1684املرتجم].
الشاعر
((( قصيدة ساخرة طويلة كتبها ّ
اإلنجليزي صموئيل بتلرُ ،ن ِش ْ
ّ
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مثـل الصلصـال ،يضطـر األدب وحـده إىل العمـل داخـل فسيفسـاء
تضـم عـددا ً محـدودا ً مـن الكلمات الجامـدة بعـض الشيء .لعلّـك رأيـت
تلـك اللبنـات التـي شُ ـيدت منهـا دار الحضانـة :هـذا عمـود؛ وهـذا مدخـل
ُمزخـرف؛ وهـذه نافـذة أو مزهريّة .مبثل تلـك اللبنات ذات الحجـم والقوام
ـي .لكـن هـذا ليـس
العشـوايئ يضطـر مهنـدس األدب إىل بنـاء قصره ال َف ّن ّ
كل يشء؛ إ ْذ مـا دامـت هـذه اللبنـات؛ وأعنـي بهـا الكلمات ،هـي العملـة
ّ
امل ُعترف بهـا يف شـؤوننا اليوميّـة ،فث ّمة احتمال قائم ُهنـا أال نُصادف تلك
املكابـح التـي تجـد الفنون األخرى عربهـا ال ّراحة واالسـتمراريّة والعنفوان:
إ ْذ ال وجود للمسـة الهريوغليفيّة وال الطالء السـميك املصقول وال الظالل
ن العمارة ،بل عىل
امل ُبهمـة كما يف ال ّرسـم؛ وال جـدران خاليـة كما يف فـ ّ
كل كلمـة وعبـارة وجملـ ٍة وفقـر ٍة أن تنتظـم يف متواليـة منطقيّـة ،وأن تنقل
ّ
مضمونـاً محـدَّدا ً يتفـق مـع القواعـد امل ُقررة.

ن اآلن أمـام امل َ ِزيَّـة األوىل التـي تسـتميلنا إىل الصفحـات التـي
هـا نحـ ُ
يكتبهـا مؤلِّـف بـارع ،أو إىل حديـث ُمتكلِّـم فطـن ،وهـي االختيـار امل ُوفَّـق
ن؛ ذلك الّـذي نأخذ
للكلمات وتوظيـف مـا بينهـا مـن تضاد .مـا أغربه من فـ ّ
فيـه تلـك اللبنـات التـي نتص َّورها تقترص عىل السـوق أو الحانـة ،ومن خالل
براعـة االسـتعامل تكتسـب أجود املعـاين واملنـازل ،ف ُنعيد إليهـا حيويتها
األوىل ،وننقلهـا بـذكاء إىل حقـلٍ آخـر ،أو نصنـع منهـا طبلاً يسـتنهض
نحسـها ونفهمهـا أكثر مـن
الهمـم .لكـن رغـم أ ّن هـذه املزيـة هـي التـي
ّ
غريهـا بلا ّ
كل ال ُكتَّـاب؛ ذلك أ ّن
شـك؛ إال أنّهـا ال تتواجـد بالقدر نفسـه لـدى ِّ
أثـر الكلمات يف مرسحيـات شكسـبري؛ إنصافهـا الفـ ّذ ودالالتهـا وعذوبتهـا
الشـعرية ،تختلـف يف الواقـع عـن أثرها يف أعمال أديسـون أو فيلدنج .أو،
لنضرب مثلاً لكاتب من أسـكتلندا ،إذ تبـدو الكلامت لدى كارليل مشـحونة
بطاقـة تسـتمدها مـن قسمات وجـوه الرجـال الحانقين ،يف حين تبـدو
عم يقصـده وذات إيقاع موسـيقي،
الكلمات لـدى ماكـويل مالمئـ ًة للتعبري ّ
لك ّنهـا رغـم ذلـك تنزلـق من الذّاكـرة كأنّها مك ِّونـات مغمورة النطباع شـائع.
على أ ّن هنـاك ِم ْزيَـ ًة أخرى ال تقتصر عىل األدباء امل ُبدعين وحدهم؛ فث ّمة
تصـ ُّور يتفـ ّوق فيـه أديسـون على كارليـل ،ويغـدو فيـه شـيرشون أبـرع مـن
9

[بابليـوس كورنليـوس] تاسـيتس ،ويبـ ّز فيـه فولتير [ميشـيل دو] مونتينـي:
هـذا التصـ ُّور ال يتمثّـل يف اختيـار الكلمات وال يف أهميـة وال قيمـة مـا
يتناولونـه مـن أفـكار ،بـل وال يتمثّـل يف قـوة الفكـر أو الشـعر أو الفكاهـة.
فأصحاب األسماء األوىل ليسـوا إلّ أطفاالً ُرضّ ع بالنسـبة لألسماء التالية،
يب ،عىل
ومـع ذلـك يتفـ َّوق ّ
كل واحـد منهم؛ يف نقطـة ُمع َّينة من الفَـ ّ
ن األد ّ
مـن يفوقـه يف امل ُجمـل .تُـرى إذن مـا هـي هـذه النقطة؟
الشبكة:

ال يـزال األدب ،رغـم تفـ ُّرده بحكم قـدره العظيم وعموم االسـتفادة منه
نتبين منهـا صنفين
ككل الفنـون األخـرى التـي قـد
يف شـؤون البشر ،ف ّنـاً ّ
ّ
رئيسين :الصنـف األول هـو تلـك الفنـون كالنحـت والرسـم والتمثيـل ذات
الطبيعـة التمثيل ّيـة ،أو كما جـرت العـادة أن يُقـال عنهـا دون تـروي؛ أنّهـا
قامئـة على امل ُحـاكاة .أ ّمـا الصنـف الثـاين فهـو تلـك الفنـون كالعمارة
واملوسـيقى والرقـص املكتفيـة بذاتهـا ،والتـي تُـدرك على نحـو ُمبـارش
كل صنـف وفـق هـذا التصنيـف
دون حاجـة إىل إمعـان التفكير .ويخضـع ّ
إىل مبـادئ مسـتقلّة ،رغـم أ ّن كال الصنفين يزعمان وجود أرض ّية مشتركة
ن
وربـا نسـتطيع أن نزعـم ببعض اإلنصـاف أ ّن ِعلّة وغايـة أي ف ّ
تجمعهماّ .
متغية
ربا يكـون منط ألوان أو أصـوات أو مواقف
أيّـاً كان هـي بنـاء أمناطّ .
ّ
أو أشـكال هندسـيّة أو خطـوط ُمحاكيّـة ،لكنـه يبقـى منطاً .هـذه هي األرض
ن ف ّنـاً ،والتي
التـي تجمـع أولئـك األشـقاء؛ واألرضيّـة التي يغـدو وفقهـا ال َف ّ
البـد لسـائر الفنـون إذا كانـت هـذه األرضيّـة صالحـة ،أن تنسى أصولهـا
جه نباهتهـا إىل املهام الجسـام ،وتبادر
الصبيانيّـة بين الحني واآلخـر ،وتو ِّ
ال شـعوريّاً إىل إنجـاز رسـالة حياتهـا؛ أعنـي بنـاء األمنـاط؛ حيـثُ ال ينـي
بناؤهـا مفروضـاً.
إ ّن املوسـيقى واألدب؛ هـذان ال َف ّنـان العابـران ،ينسـجان أمناطهما
ربـا يتـم
الصوتيّـة يف ال ّزمـن؛ أو باألحـرى ،مـن األصـوات واالنقطاعـاتّ .
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االتّصـال مـن خلال كلمات مبتـورة ،وقـد تسـتمر شـؤون الحياة باألسماء
وحدهـا ،لكـن هـذا ليـس ما نسـميه أدبـاً؛ إ ْذ إ ّن ُمه َّمة األديـب الحقيقيّة هي
تضفير أو حياكـة معانيـه وأن يجعلهـا تنتظـم إىل جـوار بعضهـا البعـض،
م بعد برهة
فتغـدو ّ
جمـل والعبـارات املتعاقبـة كأنّهـا ُعقـدة ،ومـن ثـ ّ
كل ال ُ
تحـل وتوضـح ال ُعقـدة نفسـها .ينبغي أن نـرى هذه
ّ
مـن تعطُّـل املضمـون،
جملـة منشـأة بشـكلٍ صحيـح؛ ولهـذا نُبـادر إىل
ال ُعقـدة املؤقّتـة يف ّ
كل ُ
وربـا يزيد عنرص
التنبـؤ والتوقّـع ومـن ث ّ
م االحتفـاء بالعبـارات املتعاقبةّ .
املفاجـأة مـن قـ ّوة املتعـة كما هـو الحـال إجماالً بالنسـبة للتضـاد ،أو
م تُفلـت منـه برباعة.
مبزيـد مـن الدهـاء ،حين تُقـدِّم تضـادا ً يف البدايـة ،ثـ ّ
ينبغـي أن تكـون العبـارة هـي األخـرى جذّابـة يف حـ ّد ذاتهـا ،وبين مضمون
جملـة وتط ّورهـا البـد مـن وجـود تـوازن أصـوات ُم ٍ
ـرض؛ إ ْذ ال يشء يخـذل
ال ُ
األذن أكثر مـن جملـة تبـدأ وقـورة رنّانـة ،وتنتهـي مهزولة وعلى عجل .كام
أ ّن التـوازن ال ينبغـي أيضـاً أن يكـون الفتاً للنظـر ودقيقاً عىل نحـ ٍو مفرط؛ إ ْذ
تقتضي القاعـدة أن تكـون العبـارات متعـددة األشـكال على نحـو ال متناه؛
عما بهـا
ّ
فتسترعي االنتبـاه وتخيـب الرجـاء وتثير الدهشـة دون أن
تتخلى ّ
مـن إشـباع وتبـدّل دائـم وكأنّهـا؛ إن جاز التعبيرُ ،غ ْرزة يف ثـوب ،ومع ذلك
تُحافـظ على وقـع العمـل امل ُتقـن البارع.

َه ُهنـا يتالعـب الحـاوي بربتقالتين ،واملتعـة التـي نجدهـا يف النظـر
حـي أو يغفـل عـن برتقالـة منهام ولـو للحظة.
إليـه تنشـأ مـن رضورة ألّ يُض ّ
كذلـك الحـال بالنسـبة للكاتـب؛ إ ْذ ال يـزال منوذجـه املنذور إلرضـاء األذن
كل يشء ،عىل مقتضيـات املنطق .مهام يكن
الحـس منص ّباً ،قبـل ّ
ُمرهفـة
ّ
الغمـوض أو تعقيـدات الحجـة ،ينبغـي أال يكـون ذلـك على حسـاب أناقـة
النسـيج ،وإلّ تأكّـد افتقـار ال َف ّنـان للكفـاءة مقارنـ ًة مبـا يرمـي إليـه .كذلك،
عي من الكلمات ،أو عقد صالت
مـن ناحيـ ٍة أخرى ،ال يجب اختيار شـكل ُم َّ
ن العقـدة أو الكلمة هـي املطلوبـة حرفيّاً
بعينهـا بين العبـارات ،مـا مل تكـ ْ
جـة؛ أل ّن اإلخفاق يف هذا يعنـي التدليس يف اللعب.
لتوطيـد وتوضيـح الح ّ
تقـل بـأي حـال
إ ّن عبقريـة النثر ترتفّـع عـن األعقـاب  Chevilleبدرجـة ال ّ
ي أن أرشح لبعـض
ربـا
عـن ترفّـع قوانين الشّ ـعر ،واألعقـاب؛ ّ
ّ
يتعين عل ّ
11

قـرايئ ،هـي أي عبـارة عقيمـة أو غير ُمحددة تُوظّـف للبطش بتـوازنٍ صويت
كل منهما داخـل اآلخـر ،ومـن خلال إيجـاز
مـا .إ ّن النمـط والحجـة يحيـا ّ
ووضـوح وطلاوة أو إبـراز الحجـة ،نحكـم على قـوة وجـدارة النمط.

هكـذا يعتمـد األسـلوب على الرتكيـب ،وال َف ّنـان الّـذي يتل ّمـس؛ إذا جـاز
التعبير ،وتـدا ً لتضفير معانيـه ،هـو ف ّنـان يتب ّنى على الفور عنرصيـن أو أكرث
أو رؤيتين أو أكثر للموضـوع الّـذي يتعـ ّرض لـه؛ فيؤلِّـف بينهـم ويقحمهـم
ويُقارنهـم ،ويف حين يبحـث مبعنـى مـن املعـاين عـن فرصـة لبنـاء العقدة
الرضوريّـة ،نجـده على الجانـب اآلخـر قد أثـرى املعنـى بقـ ّوة ،أو أنجز عمل
جملتين يف جملـة واحـدة .إ ّن التح ُّول مـن التقارير الضحلـة امل ُتعاقبة التي
كان يكتبها امل ُؤ ِّرخ القديم إىل التدفُّق املكتنز امل ُرشق الّذي يتسم به الرسد
رفيـع الصنعـة ،ينطوي عىل قـد ٍر هائل من الفلسـفة والذكاء .الفلسـفة التي
نراهـا واضحـة فنأنـس يف الكاتـب امل ُحترف رؤية أعمـق وأكثر تحريضاً عىل
الحيـاة ،علاوة على تصـ ُّور أقـوى للعصر وتشـابه الوقائـع .وقـد نتخيّـل أ ّن
الـذَّكاء بـات معدومـاً ،لكـن الحقيقة خالف ذلـك؛ إ ْذ إ ّن هذا الـذكاء تحديدا ً؛
أي هـذه الوسـائل الرسمديّة الطريفـة والصعوبات التي يجـري التغلّب عليها
والهـدف املـزدوج الّـذي يتحقق كإبقـاء الربتقالتني ترقصان معـاً يف الهواء،
هـو مـا مينـح القـارئ؛ بوعـي أو بـدون وعي ،ما يسـعى إليـه من متعـة .بل إ ّن
هـذا الـذَّكاء الّـذي نـادرا ً مـا نعرتف به ،هـو الجزء الحيـوي من تلك الفلسـفة
التـي تعجبنـا بشـدّة .بالتـايل ،ليـس األسـلوب املثايل؛ كما يزعـم الحمقى،
هو األبسـط؛ أل ّن األسـلوب األبسـط هو هذيان امل ُؤ ِّرخ املفكك ،بل األسـلوب
املثـايل هـو مـا يظفـر بأرفـع درجـة مـن املعنـى املتض ّمـن األنيـق والثري
يتحلى بأكبر قـدر ممكـن مـن املنطـق
ّ
ألـح ،فالبـد أن
دون إلحـاح ،أ ّمـا إذا ّ
والحيويّـة .لكـن حتّـى انحـراف العبـارات عـن ترتيبهـا الطبيعـي (املزعـوم)
يظـل ُمضيئـاً للعقـل ،ومـن خلال مثـل هـذا التغيير املقصـود يف الرتتيـب،
ّ
ٍ
افتراض مـا بصـور ٍة مالمئـة ،أو تنصهـر على نحـ ٍو شـديد
قـد تنتظـم عنـارص
الوضـوح أطـوار عمـل ُمركّـب مـا يف طـو ٍر واحد.

هـي الشـبكة أو النمـط إذن :شـبكة حسـيّة ومنطقيّة ،ونسـيج أنيق وثري
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ن ال نتوقّـف عـن قـراءة
ن األدب .نحـ ُ
يف آن :ذلـك هـو األسـلوب؛ أسـاس فـ ّ
الكُتـب ،ألننـا نسـعى خلـف الحقيقـة أو الخرافـة ،واألخيرة قليالً مـا تتضح
جانـب آخر،
فيهـا هـذه السـمة ،لك ّنهـا ال تغيـب عنهـا رغـم ذلـك .لكـن مـن
ٍ
نكف عـن قراءتهـم مبتعة رغـم أن مزيتهـم الوحيدة
ن لـن ّ
تُـرى كـم عـدد َمـ ْ
ِ
هـي أناقـة النسـيج؟ يُغرينـي ذكـر شـيرشون ،ومـا دام السـيد أنتـوين
ترولـويب((( قـد مـات ،فسأشير إليـه .إذ نشـهد يف كتاباتهما حميـة بائسـة
للعقـل ،و«انتقـاد» باهـت وغير ف ّعـال للحيـاة ،لكننـا نجـد أيضـاً متعـة يف
كل غُـرزة فيـه منـوذج لألناقـة والفطـرة
منـط يُعـ ّد األشـد تعقيـدا ً وبراعـةّ ،
السـليمة ال تكـف فيـه الربتقالتـان؛ حتّـى وإن فسـدت واحـدة منهما ،عـن
الرقـص بتألـق ُمعجـز.

عينـي حتّـى هذه اللحظة لحـ ٍّد بعيد عن النرث؛ فرغـم أ ّن إلحاق
مل أرفـع
ّ
يكن االسـتغناء
البناء املنطقي بالشـعر أيضاً هو جامل مت ّوج ،إال أنّه أمر ُ
لـكل مـا كنـت أقولـه ،لك ّنـي
أن أسـدد ُهنـا طعنـة نجلاء ّ
عنـه .قـد تتصـ ّور ّ
أزيـد وأقـول إن ذلـك ليـس إلّ إيضاحـاً للمبـدأ امل ُشـار إليه .فالشّ ـاعر ليس
ملزمـاً ببنـاء منطـه الخـاص؛ أل ّن قوانين الشـعر فرضـت عليـه منطـاً آخـر
ال فـكاك منـه ،وأعنـي بذلـك علـم العـروض .قـد يكـون الشـعر موزونـاً ،أو
وربـا يعـ ّول كام هو الحـال عند الشـعراء
يعتمـد على الجنـاس فحسـبّ ،
الفرنسـيني ،كل ّيـاً على (شـبه) التكرار املنتظـم للقافيـة ،أو ينحرص كام يف
الشـعر العبري ،يف الحيلـة الغريبـة امل ُدهشـة التـي أعني بها تكـرار نفس
الفكـرة .إ ْذ ال يهـم املبـدأ الّـذي يقـوم عليـه القانـون حتّـى يصير قانونـاً؛
وربـا ال يحظـى بجاملـه الخـاص ،لكـن
فربـا يكـون املبـدأ ع ُرفـاً خالصـاًّ ،
ّ
عي للكتّاب منطاً يُشترط فيه
ي
أن
هـو
عروض
أي
من
طلبـه
لنـا
يحـق
مـا
كل
ّ
ُ ّ
ألّ يكون شـديد السـهولة أو الصعوبة .ولهذا السـبب فإ ّن األسـهل بالنسـبة
للشـعراء املتسـاوين يف الرباعـة هـو أن يكتبـوا شـعرا ً ُمبهجـاً بدرجـ ٍة مـا،
أكثر مـن كتابـة نثر ممتـع إىل حـ ّد معقـول؛ ألنّـه يف النثر ينبغـي اختلاق
((( روايئ إنجليزيُ ،و ِل َد يف لندن سنة  1815وتويف سنة  .1882حظيت رواياته التي يدور أغلبها داخل مقاطعة
بشعبية واسعة[ .املرتجم].
خيالية
إنجليزية
ّ
ّ
ّ
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النمـط يف حـ ِّد ذاتـه ،واختلاق الصعوبـات أوالً قبـل حلّهـا .ولهـذا السـبب
مـ ّرة أخـرى يبرز الجلال الفريد لناظمـي الشّ ـعر الحقيقيني مثل شكسـبري
وميلتـون وفيكتـور هوجـو الّـذي أضعـه إىل جانبهـم كناظـم شـعر فقـط ،ال
كشـاعر .إ ّن هـؤالء ال يزينـون البنـاء املنطقـي لألسـلوب بـكل براعـة وقـوة
النثر ،وال يحشـون النمـط الشـعري باملفارقـات الرصينة واملن ّوعـة التي ال
خاصـاً ونادرا ً
حصر لهـا فقـط ،بـل يهبوننا -علاوة عىل ما سـبق -اسـتمتاعاً
ّ
ن يُشـبه مـا يُتيحه لنا مزج األلحان (الطباق) الّـذي ينتهجونه يف الوقت
بالفَـ ّ
ذاتـه ،ف ُيقارنـون ويؤلفـون على الـدوام بين منـط النثر والشـعر املـزدوج.
َه ُهنـا يستكشـف الحبـل عمـق البرئ ،حني يتـدّىل الحبل فيصـل إىل الجملة
يتـدل أكثر يبلغ كاتبـا النثر والشـعر مبتغاهام عند
ّ
املحكمـة ،لكـن حين
يكـن ألفضـل كُتّـاب النثر تقدميـه لنـا هـو أن
نفـس النقطـة .إ ّن أرفـع مـا ُ
يُطلعنـا على تطـ ُّور الفكـرة والنمط األسـلويب جنبـاً إىل جنب ،أحيانـاً بجهد
ظاهـر وظافـر ،وأحيانـاً أخـرى يف أجـواء مـن الراحـة والتلقائ ّيـة .أ ّمـا كاتـب
الشّ ـعر ،فنتيجـة لتغلّبـه على عقبـ ٍة أخـرى ،فهـو يبهجنـا بسلسـل ٍة جديدة
مـن االنتصـارات؛ إ ْذ يُطـارد ثلاث غايـات يف حين يُالحـق غرميـه غايتين
اثنتين فحسـب ،وطبيعـة التغيير الّـذي يطـرأ هـي نفسـها التـي تجعـل
النغمـة هارمـوين متكاملاً .أو إ ْن أردت العـودة إىل الحـاوي ،فستراه اآلن
أمـام امل ُتفرجين امل ُشـتعلني بالحماس الشـديد ،يتالعب بثلاث برتقاالت
يتحلى به منـط يغدو
ّ
بـدالً مـن اثنتين ،وهـي مشـقّة زائـدة وجمال إضـايف
حـ ِّد ذاته.
مـع ّ
كل عنصر متجـدِّد ،أكثر تشـويقاً يف َ
رغـم ذلـك ال ينبغـي أ ّن نعتقـد أ ّن الشـعر ُمجـ ّرد تابـع؛ فيـه مـا هـو
مهـدور وفيـه مـا هـو ُمكتسـب ،فحين نُقـارن أجـود النثر بأجـود الشـعر،
يظـل التفـاوت الهائـل قامئـاً بينهما مـن حيـث التنـاول داخـل الشـبكة.
فناظـم الشـعر الّذي يحيـك عقدة املنطق شـديدة اإلحكام ،يبقى بالنسـبة
حـ ٍّد مـا .أ ّمـا يف
للأذن هـو نفسـه َمـ ْ
ن يترك نسـيج الجملـة يطفـو طليقـاً ل َ
النثر ،فترتكّـز الجملـة حـول محـو ٍر مـا تحفـظ توازنها حولـه بدقّـة ،وتأتلف
مك ِّوناتهـا يف تناسـق كأنّهـا أحجيـةَ .ه ُهنـا تنتبـه األذن وترىض بهـذه العودة
كل يشء يف الشـعر إىل القيـاس .إ ّن
وهـذا التـوازن ،يف حين يخضـع ّ
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العثـور على فقـرات قابلـة للمقارنـة أمـ ٌر بعيـد املنـال؛ إ ْذ ال سـبيل أمـام
ناظـم الشّ ـعر إلّ أن يتفـ َّوق بفـارق كبير على منافسـه ،أو -إذا اسـتم ّر يف
مغامرتـه الشّ ـائكة -ينالـه اإلخفـاق متامـاً .لكن هيّـا نخرت تلـك الفقرات من
صفحـات كاتـب واحـد ذي براعـة اسـتثنائيّة ،وليكـن مثلاً مقطـع «اإلشـاعة
تُقـدِّم الروايـة» بالجـزء الثـاين مـن مرسحيـة هنري الرابـع ،حيـثُ نشـهد
م نضع هذه
تأنّقـاً بالغ ّيـاً رائعـاً خلال الطور الثـاين من أطوار شكسـبري((( ،ثـ ّ
الصفحـات جنبـاً إىل جنـب مديـح [السير جـون] فولسـتاف للنبيـذ بالفصل
الرابـع املنظـر األول؛ أو ه ّيـا نقـارن النثر الجميـل الّـذي يجـري عىل لسـان
لـكل منهما؛
ّ
مثلا الحديـث األول
ً
كل مـن روزالنـد وأورالنـدو((( ،ونقـارن
ٍّ
جـه آلدم ،مـع أي فقـرة يسـعدك اختيارهـا-
وليكـن حديـث أورالنـدو املو ّ
فقـرة أعمار اإلنسـان السـبعة [عىل لسـان جاك] مـن نفـس املرسح ّية ،أو
املقطـع النبيـل الّـذي يُلقيـه عطيـل يف وداع الحـرب .سـنلمس إذا توافرت
لدينـا القـدرة على متييـز هـذا الصنـف مـن املوسـيقى ،درجـة رفيعـة مـن
التنسـيق يف النثر؛ وتركيبـاً متضاماً لألجـزاء؛ وتوازناً يف التهـادي والرجوع
كل مـا هو عابر ،أن ننتـزع ِم َمن ليس
كأنّهـا حركـة بنـدول .ال ينبغـي بنا؛ يف ّ
لديهـم إلّ القليـل ،هـذا القليـل الّـذي ميلكونـه؛ ذلـك أ ّن مزايـا النثر أدىن
درجـة ،لك ّنهـا ليسـت متشـابهة؛ فهـي مملكـة صغيرة ،لكـن مسـتقلّة.
إيقاع العبارة:

اسـتخدمت يف السـابق كلمـة ال تزال يف انتظـار امل ُراجعة ،وذلك حني

بالحب والخيال وأغلب مرسحياتها
مر بأربع مراحل ،األوىل عامرة
((( يرى ال ُنقَّاد ّ
ّ
أن إنتاج شكسبري املرسحي ّ
تبت قبل عام  ،1595ومنها حلم ليلة صيف وروميو وجولييت وريتشارد الثاين وريتشارد الثالث ،والثانية
كُ ْ
أما الثالثة فكتب خاللها شكسبري
متتد ح ّتى عام  1601وتضم مبالغات أقلّ ورؤية أعمق للطبيعة
ّ
البرشيةّ ،
الرتاجيدية الكُ ربى مثل هاملت وعطيل وماكبث وامللك لري وتنتهي عام  ،1608وأخري ًا املرحلة
مرسحياتها
ّ
الرابعة التي متتد إىل ما قبل وفاته عام  1616بثالث سنوات تقريباً ،والتي ألّف خاللها مرسحيات سيمبلني
وحكاية شتاء والعاصفة[ .املرتجم].
((( شخصيتان يف مرسحية شكسبري «كام تشاء» التي كتبها عام  1600و ُنرشت بعد وفاته عام .1623
[املرتجم].
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قلـت إ ّن العبـارة ينبغـي أن تكـون جذّابة ،لكـن تُرى ما هي العبـارة الجذّابة؟
كل املسـائل املثاليـة واملاديّـة ،وباعتبـاره ف ّنـاً متثيليّـاً،
على األدب؛ يف ّ
أن يُفتِّـش عـن أوجـه التشـابه مـع الرسـم وغير ذلـك ،لكـن يف املسـائل
التكنيكيّـة واإلجرائيّـة ،باعتبـاره ف ّنـاً زمانيّـاً ،فالبـد أن يبحـث عـن هـذه
كل عبـارة وكل جملـة؛ شـأن اللحـن أو اإللقـاء
األوجـه يف املوسـيقى .إ ّن ّ
امل ُنغّـم يف املوسـيقى ،البـد أن تنطـوي عىل اإلسـهاب واإليجـاز؛ التفخيم
الحس ،على أن يكون
والرتقيـق ،وذلـك إلدخـال الرسور على األذن مرهفة
ّ
للأذن وحدهـا أن تفصـل؛ حيـث يسـتحيل أن نضـع قوانين للمتعـة .فحتّى
يف لغتنـا التـي تنطـوي على التفخيـم واإليقـاع يخفـق التحليـل يف العثـور
أقـل هـذه العبـارات -كالتـي يتألّـف
رس جمال بيـت شـع ٍر واحـد؛ ومـا ّ
على ِّ
سر يف نفس اآلن؟
منهـا النثر -التـي ال تخضع ألي قانـون ،لكن أن تتم َّرد وت ّ
ن الشّ ـعر (ومـن جهتـي أديـن بـكل مـا أعرفه
إ ّن القليـل الّـذي نعرفـه عـن فـ ِّ
لصديقـي الربوفيسـور فليمنـج جنكين) يسترعي االهتمام يف هـذا الصدد
على نحـ ِو خـاص .لقد اعتدنا وصـف أوزان الشـعر امللحمي بأنّها خامسـ ّية
التفعيلات ،وأن ميألنـا األمل والحيرة -كأي طالـب يقظ الضمير -كلّام رأينا
تطبيـق هـذا الوصف:

»«All night | the dread | less an | gel un | pursued,

«يزحف املالك املهيب طوال الليل دون أن يُالحقه أحد».

(((

لكننـا نصـم آذاننـا ونتشـبّث بتعريفنـا رغـم قصـوره الواضـح وامل ُؤكّـد.
وأل ّن السـيد جنكين مل يقتنـع دون ريـب ،فقـد اكتشـف بيسر أ ّن أوزان
الشـعر امللحمـي تتألّـف مـن أربـع زُمـر ،أو مبعنـى آخـر ،تتكـ َّون مـن أربـع
وقفـات:

»«All night | the dreadless | angel | unpursued,

كل واحـدة منهـا عمليّـاً ككلمـ ٍة واحـدة؛ األوىل يف
أربـع زُمـر تُنطـق ّ
((( الفردوس املفقود .جون ميلتون .الكتاب السادس.
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هـذه الحالـة عبـارة عـن وحـدة واحـدة تتألَّـف مـن مقطعني أحدهما طويل
واآلخـر قصير ،وتتألَّـف الثانيـة من ثالثـة مقاطع مع التشـديد عىل املقطع
األوسـط ،أ ّمـا الثالثـة فتتألـف مـن مقطعين ،األول ُمفخَّـم والثـاين ُمرقَّـق،
واألخيرة مـن مقطعين ُمرقَّقين بين مقطـع ُمفخَّـم .ومـع ذلـك قـام
حريّـة ،بتقطيـع
طالبنـا ُمك ّبلاً بسـائر القيـود باسـتثناء مـا تهبـه اآلالم مـن ُ
بيـت الشّ ـعر إىل خمـس تفعيلات .تأ ّمـل اآلن مـا يف هـذا التعقيـد داخـل
الشـبكة مـن ثـرا ٍء جديـد؛ َههِـي برتقالة رابعـة مل ينتبه إليها أحـد حتّى هذه
اللحظـة ،لك ّنهـا ال تـزال تُحلِّـق إىل جانـب الربتقـاالت الثلاث األخـرى .ومـا
تـراءى يف السـابق شـيئاً واحـدا ً ،يغـدو اآلن شـيئني اثنين ،وبيـت الشّ ـعر
الّـذي كُتـب ليُقـرأ عىل خمسـة مقاطع بات يُقـرأ يف الوقت ذاتـه عىل أربعة
مقاطـع ،كأنّـه مسـأل ٌة حسـابيّة.
لكـن مـن جديـد ،رقـم أربعـة ليـس رضورة حتم ّيـة؛ إ ْذ لـن نجـد يف
الحقيقـة أبياتـاً شـعريّة تتألَّـف مـن سـت زُمـر ،ألنّـه مـا مـن متسـعٍ لسـت
زُمـرات يف املقاطـع اللفظيّـة العشرة ،كذلك لـن نجد أبياتاً شـعريّة تتألّف
مـن زمرتين اثنتين ،أل ّن أحـد الفـروق الرئيسـة بني الشـعر والنثر هي ِقرص
الزمـرة النسـبي ،لكـن الشّ ـائع هـو أن نجـد أبياتـاً تتألَّـف مـن ثالث زُمـر .رقم
خمسـة هـو ال ّرقـم امل ُحـ َّرم إذن؛ أل ّن خمسـة هـو عـدد التفعيلات ،وإذا
اخرتنـا هـذا الرقم سـيتزامن النمطـان ويضيع التعـارض (أي اختالف الطور)
الّـذي فيـه حيـاة الشـعر .لدينـا ُهنا مفتـاح لحل لغـز تأثري تعـدُّد املقاطع؛
ال سـ ّيام يف اللّغـة الالتين ّيـة ،حيـثُ يشـيع كثيرا ً ويُسـفر عن طـرا ٍز معامري
صنـع الطبيعـة .أال ليـت
بالـغ الجـرأة يف الشـعر؛ أل ّن تعـدُّد املقاطـع مـن ُ
بعـض الرومـان يعـودون مـن الجحيـم (وليكـن مارتيـال) ويُفصحـون يل
يكـن نُطـق هـذه األبيـات امل ُزلزلة ولـو بإحـدى اللهجتني اإلسبرطيّة
كيـف ُ
ي أن أقتحـم أخيرا ً مـا
أو التارنتويّـة مثلاً؛ إ ْذ يـراودين شـعور أنّـه ينبغـي عل ّ
بأجـود أشـعار البشر مـن لذّة.
كل التفعيلات الخمـس مـن مقطعين ،أو
لكـن؛ مـ ّر ًة أخـرى ،تتألَّـف ّ
يُفترض أن تتألَّـف مـن مقطعين ،يف حين يسـتحيل أن تتألَّـف تفعيلات
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ّ
أشـك بدافع مـن أناقة
أن
ال ُّزمـر األربـع مـن مقطعني -بسـبب العـدد -كام ّ
العبـارة يف رضورة التـزام ال ّزمـر األربـع مبثـل هذا التقسـيم ،وأنا عىل يقني
أنّـه يف حـال توافـرت فرصـة االختيـار أمـام تلـك ال ُّزمـر ،أنّـه مـا مـن زمرتني
اثنتين منهما سـتقبالن التقطيـع بنفـس الطريقـة .إ ّن الجمال الفريـد يف
حـ ٍّد مـا؛ بقـدر مـا نـرى ،إىل التكـرار
بيـت الشّ ـعر الّـذي حللنـاه آنفـاً يعـود ل َ
البارع لحروف  Lو Dو ،Nعالوة عىل هذا التن ُّوع يف تقطيع بيت الشـعر إىل
تفعيلات داخـل ال ُّزمـر ،وهي ال ُّزمـر التي؛ كام تفعـل الفاصلة املوسـيقيّة،
تُجـزئ بيـت الشـعر لتسـهيل قراءتـه وتنـأى عـن التفعيلـة امل ُؤلَّفـة مـن
ربـا يكـون مـن الجائـز ألّ ننطق
مقطعين أحدهما قصير ،واآلخـر طويـلّ .
أبـدا ً تفعيلـة ثنائ ّيـة املقطـع أثنـاء إلقـاء ما نسـميه شـعرا ً ثنـايئ املقاطع.
حـ ٌّد لهـذا التفريـط يف اإليقـاع األصيل.
ورغـم ذلـك هنـاك َ

»«Athens, the eye of Greece, mother of arts,

«أثينا ،عني اليونان ،وأ ّم الفنون».

(((

كل مـا فيـه من غرابـة ال يـزال ينتمي للشـعر امللحمي،
هـذا البيـت مـع ّ
عبر عـن إيقـاع التفعيلـة ثنائيـة
ومـع أنّنـا ال نسـتطيع أن نزعـم وجـود مـا يُ ِّ
املقطـع ،لكنـه ال يُذكِّـر األذن بـأي وزنٍ آخـر على اإلطلاق .لكـن اجعلـه:

»«Mother Athens, eye of Greece,

أو »Mother Athens« :فحسـب ،آنئـذ تنتهـي اللعبـة؛ ألنّنـا نغـدو
أمـام إيقـاع يتألَّـف مـن أربعـة مقاطـع .إ ّن التقطيـع امل ُختلف للزمـر زخرفة
مرغوبـة ،لكـن مبجـ ّرد تغاضينـا عـن اإليقـاع األصلي يختفي هـذا االختالف
ضمنيّـاً .إ ّن مـا ننشـده هـو التنـ ُّوع ،لكـن تدمير القالـب الرئيـس ،يُفقدنـا
خ الرتابة .لذلـك نرى أ ّن
أحـد رشوط هـذا التنـ ُّوع ويُسـقطنا مـ ّرة أخرى يف فـ ّ
ن العروض هدف واحد ُمشترك؛ سـواء بالنسـبة للوزن الحسـايب
لقوانني ف ّ
لبيـت الشّ ـعر أو مـدى االنتظـام يف تقطيـع هـذا البيـت ،وهـو :الحفاظ عىل
الرابع.
((( جون ميلتون .الفردوس املُستعاد .الكتاب ّ
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ٍ
وقت
التبايـن املوجـود بني أي محسـنني بديعيني يسـتعملهام الشّ ـاعر يف
واحـد ،وأن يحـرص على اسـتمرارهام منفصلين ومتوافقين يف آنٍ واحـد،
وأن يعـدل بينهما بدقّـة شـديدة أمام القـارئ ،بحيث ال يضـؤل طرف منهام
أو يسـود على نحـ ٍو ملحوظ.

ن نكتـب
لكـن مبـدأ اإليقـاع يف النثر ليـس مبثـل هـذه الصعوبـة ،فنحـ ُ
أحـب أن أسـميها ،أل ّن العبـارة النرثيّـة
ُهنـا أيضـاً يف زُمـ ٍر أو عبـارات؛ كما
ّ
أطـول كثيرا ً وتُنطـق بدرجـة مـن التلقائ ّية تفـوق نظريتها يف الشّ ـعر؛ ولهذا
السـبب ال نشـه ُد فترات أطـول مـن األصـوات املتتابعـة بين الوقفـات
كل كلمـة -لهـذا السـبب تحديـدا ً -بالكلمات األخـرى
فحسـب ،بـل تقترن ّ
تظـل العبـارة يف النثر
ّ
بصـور ٍة أيسر خلال نُطـق أكثر اقتضابـاً .مـع ذلـك،
هـي النظير الصـارم للزمرة يف الشّ ـعر ،والعبارات امل ُتعاقبة؛ شـأنّها شـأن
املجموعـات املتواليـة ،البـد أن تتبايـن رصاحـ ًة يف الطـول واإليقـاع .إ ّن
مبـدأ التقطيـع العـرويض يف الشّ ـعر ال يتجاوز اإلشـارة إىل الوزن الشـعري
املوجـود بالفعـل ،أ ّمـا يف النثر فهـو ألّ نقترح وزنـاً على اإلطلاق .ينبغـي
ع مـا ،لكـن ال ينبغـي أن يخضـع للعـروض .عليـه أن
أن يحتفـظ النثر بإيقـا ٍ
يكون أي يشء إلّ أن يكون شـعرا ً .قد مي ّر سـطر من الشّ ـعر امللحمي دون
النثري ،لكـن السـطر تلو اآلخر
أن يُثير االنتبـاه وال يُعكِّـر انطلاق األسـلوب
ّ
بـا تبـدو األسـطر
يولِّـد انطباعـاً فوريّـاً بالنقـص والرتابـة وخيبـة األمـل .و ُر ّ
ذاتهـا حين نُلقيهـا كما نُلقي الشـعر املنظـوم متن ِّوعـة وثريّة ،لكن بسـبب
النطـق املقتضـب تضيـع من بين أيدينا مثل هـذه االختالفـات الدقيقة .إنّنا
حين ننطـق بيـت شـعر كاملاً كعبـار ٍة واحـدة ،يُنهـك األذن تعاقـب ال ُّزمـر
أقل
متامثلـة الطـول .أ ّمـا كاتب النرث ،فبسـبب مـا لديه من رخصـة أن يكون ّ
هارمونيّـة ،يضطـر لتنويـع مسـاراته بشـكلٍ دائم وعلى نطاقٍ أوسـع ،وعليه
ألّ يُخيـب رجـاء األذن أبـدا ً بالركون إىل وزنٍ واحـد مقبول .وهذا االلتزام هو
الربتقالـة الثالثـة التـي عليـه أن يلعـب بهـا؛ أو الخاصيّـة الثالثـة التـي يجب
على كاتـب النثر أن يض ّمهـا إىل منطـه الخـاص مـن الكلمات .قـد يتبـادر
ب مـن التيسير ال مـن الصعوبـة الجديـدة ،لكـن هـذه
ض ٌ
للذهـن أ ّن هـذا َ ْ
الخاصيّـة ليسـت سـوى األصـل اإليقاعـي املـوروث يف اللّغـة اإلنجليزيّـة،
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جـل؛ الكابنت
فالكاتـب الـرديء -والبـد أ ّن أرضب مثلاً بصديـق طفولتي امل ُب ّ
ُ
ريـد(((؟ -والكاتـب عديـم الخبرة؛ مثـل ديكنـز يف محاوالتـه األوىل أن يكون
مؤث ّـرا ً ،والكاتـب امل ُت َعـب؛ كام قد ينظر أي كاتب لنفسـه ،جميعهم مييلون
للتـو ُّرط يف إنتـاج شـع ٍر مرسـل رديء .وهنـا قـد يثـور تسـاؤل يف محلـه:
ربـا يكفـي أن أجيـب بأنّـه ما مـن كاتب
ملـاذا يوصـف بالـرديء؟ وأظـن أنّـه ّ
َّـف شـعرا ً جيدا ً مبحض الصدفة ،وأ ّن الشّ ـعر يبدو متواضعـاً ال محالة إذا
أل َ
قُـرئ مثـل النثر .عىل أنّنا نسـتطيع أن نزيد عىل مثل هذه الـردود ونقول إ ّن
أقل جماالً بالقطع إذا
نقطـة ضعف الشـعر هـي رتابة اإليقاع ،وهي نفسـها ّ
خ نقطـة الضعف هذه تحديدا ً يسـقط
قارنّاهـا بحيويّـة النثر األجـود ،ويف ف ّ
كاتبنـا املسـتهرت .إ ّن التكثيـف والرتكيـز الفريديـن ،امل ُرتتبين على تقـارب
التوقُّفـات ،هما مـن أبـرز خصائـص الشـعر الجيـد .لكـن شـاعرنا العابـر
هـذا؛ الّـذي ال يـزال يقتفـي أثر خطـى النثر الرشـيقة وإمياءاتـه الغزيرة ،ال
يسـعى بالضرورة إىل املحـاكاة .وختامـاً ،طاملـا ال يعـي هـذا الكاتـب أنّـه
يكتـب شـعرا ً باألسـاس ،فلـن يخطـر على بالـه أبـدا ً اسـتخالص آثـار مـزج
األلحـان واختلاف الطـور امل ُشـار إليهـا آنفـاً ،باعتبارهما املبرر والجمال
النهـايئ للشـعر؛ بـل وأضيـف ،للشـعر امل ُرسـل على وجـه الخصوص.
محتويات العبارة:

طبيعـي
ير مـن الحديـث عـن اإليقـاع ،وهـو يش ٌء
لدينـا ُهنـا قـد ٌر كب ٌ
ٌّ
أل ّن اإليقـاع يف لغتنـا العذبـة حـارض دامئـاً .لكـن ينبغـي ألّ ننسى أ ّن هـذا
العنصر يـكاد ينقـرض؛ أو انقـرض بالفعـل ،يف بعـض اللّغـات ،وأنّـه قـد
يشـهد اضمحلاالً يف لغتنـا أيضـاً؛ حيـثُ يبـدو حديـث أغلـب األمريكيين

الروايئ توماس ماين ريد ( .)1883 - 1818شهد الحرب بني أمريكا واملكسيك يف ربيع عام 1846
((( هو ّ
سيام يف أوساط اليافعني .وقد أشار الكاتب
كمراسل لصحيفة النيويورك هريالد ،وحققت رواياته رواج ًا كبري ًا ال ّ
الرويس فالدميري نابوكوف إىل واحدة من روايات ريد؛ وهي «الفارس مبتور الرأس» ،باعتبارها رواية املُغامرات
األثرية لديه حني كان طفالً[ .املرتجم].
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ربـا يكـون يف ذلـك مـا يدفـع للقنـوط؛ لك ّنـي لـن
امل ُثقفين نذيـر خطـرّ .
أيـأس .فكما أنّـه ما مـن عنرص حتمـي يف الشّ ـعر؛ وال حتّى اإليقـاع ،كذلك
األمـر يف النثر هـو اآلخر؛ إ ْذ سـتطل صور الجمال األخرى وتحتـل املكان.
إ ّن جمال اإليقـاع املرجو يف الشّ ـعر؛ وجامل اللحن األطول واألشـ ّد مت ُّردا ً
يف النثر ،الواضحين وضـوح الشّ ـمس بالنسـبة للأذن اإلنجليزيّـة ،ال أثـر
لهما يف آذان جرياننـا الفرنسـيني؛ أل ّن اللكنـة الخطاب ّيـة ومنط الشّ ـبكة يف
فرنسـا احتلا مكانيهما تقريبـاً أو متامـاً ،وسـيعجب كاتـب النثر الفرنسي
ٍ
جهد على الجانب اآلخر مـن املانش ،ومـن قدر ما
مما يبذلـه شـقيقه مـن
يصيبـه مـن إعيـاء؛ ناهيـك عـن غيـاب اإللهـام ،يك يتحـاىش كتابة الشّ ـعر.
السـبل الروح ّيـة باألعـراق ،ولكـم بـات مـن الصعـب أن
حقّـاً! لكـم تف َّرقـت ُ
نفهـم أدب الجيران!

الفرنسي برصاحـ ٍة على نظيره اإلنجليـزي؛
رغـم ذلـك ،يتفـ َّوق النثر
ّ
وسيسـتمر الحـال هكـذا طاملـا بقـي [فيكتـور] هوجـو حيّـاً .لكـن ما نسـعى
إىل قولـه ُهنـا هـو إ ّن إدراك مـا يف العبـارة أو بيـت الشّ ـعر الفرنسي مـن
جمال مسـألة أسـهل؛ إ ْذ ال يـزال هنـاك مكـ ِّو ٌن آخـر مـن مك ِّونـات الجاذب ّية
كل عبـارة يف األدب
أغفلـه هـذا التحليـل ،وأعنـي به محتويـات العبـارة .إ ّن ّ
كل عبـارة يف املوسـيقى مـن مجموعـة من
تُبنـى مـن أصـوات ،كما تتألَّـف ّ
عنـى مـا؛ وآخر نسـمع لـه دوي؛
العالمـات املوسـيق ّية .هـذا صـوت يُفيـد ُم ً
ن االسـتخدام املالئـم لتلـك
وثالـث يأمـر؛ ورابـع ينسـجم مـع خامـس؛ وفـ ّ
ن النهـايئ يف األدب .لقـد جـرت العـادة على أن ننصـح
التوافقـات هـو الفَـ ّ
(((
سـائر ال ُكتّاب الشـباب بتج ّنـب الجناس االسـتهاليل  ،وكانت هـذه نصيحة
ن ذا الّـذي ال يرى
سـديدة ،ألنّهـا كانـت متنـع االفتعـال .لكـن رغـم ذلكَ ،مـ ْ
جملـة ،يعتمـد
مـا بـه مـن جمال! ذلـك أ ّن جمال محتويـات العبـارة أو ال ُ
ِ
ضمنيّـاً على الجنـاس االسـتهاليل وعلى السـجع .فحـرف العلّـة يريـد أن
االستهاللية الساكنة يف كلمتني أو مقطعني لفظيني
((( الجناس االستهاليل  Alliterationهو تكرار الحروف
ّ
ً
االستهاللية[ .املرتجم -عن قاموس
القافية
اسم
ا
أيض
ويطلق عليه
متجاورين أو أكرث ،كام يف  wildوُ .woolly
ّ
املرييام وبسرت].
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ٍ
بصـوت عـا ٍ
ل طلبـاً
السـاكن يُريـد أن يُكـرر؛ وكالهما يصرخ
يُكـرر؛ والحـرف ّ
للتنويـع باسـتمرار .وقـد نتتبّـع مغامـرات حـرف أسـعدنا وجـوده يف فقـرة
ي ّني األذن باآلمـال؛ أو ينفجر
بعينهـا بشـكلٍ خـاص ،فنراه يغيب حينـاً يك ُ
ٍ
أصوات مجانسـة؛
مـ ّر ًة أخـرى أمـام عيوننا على نطاقٍ واسـع؛ أو يتح َّول إىل
ٍ
صوت آخر .وسـتصادف حالة أخرى أكرث
كصوت سـائل أو شـفهي يذوب يف
غرابـة؛ أعنـي أدبـاً مكتوبـاً عرب أو ألجل حاسـتني :األوىل تُشـبه أذنـاً داخل ّية
جه
تـدرك رسيعـاً «األلحـان غير املسـموعة»؛ والثانيـة هـي العني التـي تو ِّ
وتحـل شـفرة العبـارة املطبوعـة .وهكـذا ،سترى سـجعاً وجناسـاً
ُّ
القلـم
ِّـف ما يسـتعني
اسـتهالليّاً يتزامـن مـع رؤيـة العين للقـوايف .وسـيجهر مؤل ٌ
بصـوت  Aاملفتـوح ،مبـا يحملـه مـن مـودّة تجـاه صـوت  Aاملنبسـط ،أمام
إغـراء العين وهجـاء لغتنـا اإلنجليزيّـة الغريـب .وال يُسـتبعد أن يتهلـل
عين مييـل السـتخدامه ،حتّـى لـو كان
هـذا امل ُؤلِّـف بكتابـة حـرف سـاكن ُم َّ
أخـرس ،أو يحظـى بداللـة بعيـدة عـن امل ُـراد.
م لدينـا ُهنـا منـ ٌ
ط جديـدٌ؛ وأعنـي بذلـك منطـاً
خاصـاً بالحـروف،
ّ
مـن ثـ ّ
يُشـكِّل امل ُه َّمـة الرابعـة لكاتـب النرث ،والخامسـة لناظـم الشّ ـعر .أحياناً ما
يكـون اإلدراك دقيقـاً وصعبـاً جِـ ّدا ً ،وقـد يصير بعدئـذ أشـ ّد روعـة وجاذبيّة
بـا)؛ لكـن يف أحيـان أخـرى تنتصـب عنـارص هـذا اللحـن اللفظـي
(أقـول ُر ّ
بجـرأة أكبر وتسـتويل على األذن .ويغـدو اختيـار الشـواهد بالتايل مسـألة
حـ ٍّد مـا ،ومثلما ال أسـتطيع أن أطلـب مـن القـارئ أن يُسـاعدين،
ضمير ل َ
كل اختيـار .لقد اخرتت
فسـأتّجه إىل الخيـار الثـاين وأعطيه سـبب أو تاريخ ّ
أول فقرتين؛ مـن النثر فقرة ومن الشّ ـعر فقرة أخرى ،دون تحليل ُمسـبق؛
يكـف عـن التردُّد يف أذين.
لكـن أل ّن صداهما ال ّ

«I cannot praise a fugitive and cloistered virtue,
unexercised and unbreathed, that never sallies
out and sees her adversary, but slinks out of the
race where that immortal garland is to be run
for, not without dust and heat».
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«ال أسـتطيع أن أُثنـي على فضيلـة طريـدة ومعزولـة؛ مل تُختبر ومل
تُعـش ،بـل وال تبـارح مكانهـا وتـرى غرميتهـا أبـدا ً ،بـل تنسـل خلسـة مـن
سـباق عليهـا أن تُسـارع للفـوز بإكليلـه الخالـد؛ يعفّرهـا التراب وتلفحهـا
حـرارة الشّ ـمس»(((.

ُهنـا يظهـر حرفـا  Sو Rبعـد كلمـة ِ Virtueعـدّة مـ ّرات عىل نحو سـلس،
ونشـهد ظهـور حليـة موسـيق ّية عبـارة عـن مجموعـة حـروف  PVFاملتالزمة
ح ِّد ذاتها،
تقريباً((( .العبارة التالية فرتة استراحة ،وهي شـبه ُمسـتهجنة يف َ
لكـن ال يـزال حرفـا  Sو Rمسـموعني ،ونرى حـرف  Bكتت ّمة أخيرة ملجموعة
حـروف  .PVFيف العبـارات األربـع التالية بدءا ً مـن  that neverوحتّى run
 ،forيُطـرح القنـاع ويرتكّـز األمر برمته بشـكل لحوح؛ باسـتثناء تكرار خفيف
لحـريف  Fو ،Vعلى حـريف  Sو .Rيف البدء يتصـدّر حرف  ،Sثم يليه حرف .R
كل تلك الحـروف امل ُنتقاة؛
أ ّمـا يف العبـارة الختاميّـة ،فيتخلّص الكاتب مـن ّ
كل كلمة بصـوت يُنطق بوضع اللسـان
م يُنهـي ّ
وحتّـى صـوت  Aامل ُنبسـط .ثـ ّ
على مؤخـرة األسـنان األماميّـة ال ُعليـا يك يجعـل االستراحة أكثر وضوحـاً،
وكلهـا تضـم حـرف  Tباسـتثناء كلمـة واحـدة كُنـا ُمهيأيـن لهـا منـذ البدايـة.
ومتضي املنزلـة الفريـدة للعبـارة األوىل بعيـدا ً؛ وهـذه العبـارة األخيرة
امل ُزلزلـة ،لتصنعـا سـحر هـذه الجملـة شـديدة اإلتقـان .لكن من العـدل أن
نعترف أ ّن حـريف  Sو Rيسـتخدمان بفجاجـة أيضاً.

)(KANDL
)(KDLSR

)(KANDLSR

)(KANLSR

«In Xanadu did Kubta Khan

A stately pleasure dome decree,

Where Alph the sacred river ran,

Through caverns measureless to man,

نص جون ميلتون :آريوباجيتيكا ،خطاب يف ُح ّرية صدور املطبوعات من دون رقابة.1644 ،
((( من ّ
الشعر الالتيني هذا
((( ُخذ عىل سبيل املقارنة؛ ما دامت حروف  PVFلن تفارقنا عرب أمثلتنا
اإلنجليزية ،بيت ّ
ّ
الّذي يقوم بدور ِ
الرومانية املُفرطة:
الحلية ،وإياك أن تضعني موضع مسؤولية عن ُح ّرية املعنى
ّ
.Hane volo, quae facilis, quae palliolata vagatur
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)(NDLS

«يف زانادو ،أصدر قوبالي خان

Down to a sunless sea».

مرسوماً لبناء قبّة مهيبة للملذات،
حيثُ يجري نهر ألف امل ُقدّس،
عرب كهوف ال يُحيط بها برش،
وحتّى بحر ال تراه الشّ مس».

(((

أضـع ُهنـا تحليـل املجموعة الرئيسـة جنبـاً إىل جنب األبيات الشـعريّة
التـي كلّما أطلـت النظـر إليهـا ،بدت أشـ ّد إثـارة لالنتبـاه .لكن مث ّـة تفاصيل
محل حـرف  Zعىل نحو
ّ
يحل حرف S
أخـرى؛ ففـي السـطرين الثـاين وال ّرابع ّ
يحـل حـرف  Aاملنبسـط م ّرتين مـكان
ّ
شـديد الدّقـة ،ويف السـطر الثالـث
السـطر الثـاين ،ويتزامـن ظهورهام
حـرف  Aاملفتـوح املوجـود بالفعل يف ّ
يف امل ّرتين (يف كلمتـي  whereو )sacredمـع حـرف  .Rويتضـاد حرفـا
السـطر( ،حيـثُ ينسـجامن معـاً حتـى حين يُحرمـان مـن
 Fو Vيف نفـس ّ
رفيقهما حـرف  )Pبصـور ٍة تثير اإلعجـاب .ونـرى بوضـوح يف السـطر الرابع
السـطر الثـاينَ .ه ُهنـا أتوقّـف بسـبب
حـرف ُ Mمسـاعد ،كان قـد ظهـر يف ّ
يكـن أن يُقال.
اإلرهـاق؛ رغـم أنّـه ال يـزال يوجـد املزيـد مما ُ

ٍ
قريـب كدليـلٍ
عهـد
املثـال التـايل كان قـد ا ُقتبـس مـن شكسـبري منـ ُذ
ٍ
على إحسـاس الشّ ـاعر الفريـد باأللـوان .لك ّنـي ال أتصـ َّور اآلن وجـود عالقـة
الحـس املميـز لـدى الشـعراء
تربـط األدب باللـون ،أو وجـود مثـل هـذا
ّ
تجـاه األلـوان؛ وقـد هاجمـت عىل الفور هذا املسـلك أل ّن «أرجـواين» كانت
الكلمـة التـي أسـعدت كاتـب املقـال كثيرا ً ،يك أدرس احتامل عـدم وجود
أن أفلحـت جِـ ّدا ً ،وأجـدين مضط ّرا ً
سـبب أديب السـتخدام الكلمـة .سترون ّ
ٍ
لالعتراف بـأ ّن الفقرة اسـتثنائيّة يف كتابات شكسـبري؛ وهي اسـتثنائيّة أيضاً
((( من قصيدة كولريدج :قوبالي خان.1816 ،
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ن اختارهـا:
يف األدب حقّـاً؛ لك ّنـي لسـت َمـ ْ

«The BaRge she sat iN, like a BURNished throne,
BURNt oN the water: the POOP was BeateN
gold, PURPle the sails and so PUR Fumed
that
per
The wiNds were love-sick with them».
عرش قشيب،
ٌ
«كانت البارجة التي تركبها ،كأنّها

السطح من ذهب مطروق،
يتو ّهج فوق املاءّ :
والقلوع أرجوانيّة مض ّمخة بالعطر الّذي

جعل الرياح متيّمة يف هواها».

(((

ُهنـا قـد يتسـاءل البعـض عـن السـبب الّـذي جعلنـي أضـع حـرف  Fيف
كلمـة  perfumedكحـرف كبير ،وردّي هـو أ ّن هـذا التبديـل مـن حـرف P
إىل  Fوهـو التتمـة للتبديـل مـن حـرف  Bإىل  ،Pجـرى برباعـة شـديدة .ويف
خلقـة ،كام تبدو اإلشـارة
الحقيقـة ،فـإ ّن الفقـرة برمتهـا دليـل على موهبة ّ
إىل حـروف  Sو Lو Wالتابعـة أمـرا ً جديـرا ً باالهتمام .ويف املقـال نفسـه،
استشـهد الكاتـب بفقـر ٍة أخـرى من شكسـبري كدليـل عىل إحساسـه الفريد
باأللوان:

«A mole cinque-spotted like the crimson drops
I’ the bottom of a cowslip».

«شامة منقّطة بخمس نقاط تُشبه القطرات القرمزيّة
يف أسفل زهرة ال ّربيع».

(((

((( من مرسحية أنطونيو وكليوباترا .وليم شكسبري .الفصل الثاين .املشهد الثاين.
((( من مرسحية سيمبلني لوليم شكسبري .الفصل الثاين ،املشهد الثاين.
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إ ّن تحليـل الفقـرة بالتفصيـل الفـت للنظـر و ُمتكلِّـف وغير ذي جـدوى؛
لذلـك أتركـه للقـارئ .لكـن قبـل أن أديـر ظهـري لشكسـبري ،أو ُّد أن أقتبـس
ن األدب:
فقـرة تسـعدين على نحـو خـاص ،وألنّهـا منـوذج صالـح لفَـ ّ

«But in the wind and tempest of her frown,
)W. P. V(1).F. (st) (ow

Distinction with a broad and powerful fan,
W. P. F. (st) (ow) L.

;Puffing at all, winnows the light away
W. P. F. L.

And what hath mass and matter by itself
W. F. L. M. A.

’Lies rich in virtue and unmingled.
V. L. M.

«لكن إذا تج ّهمت الدّنيا وأدبرت،
وأرسلت ريحها وعاصفها،

الحت ربّة الح ّ
ظ مبروح ٍة عريضة قويّة،

فنفخت عىل الجميع وذرت الهذيل بعيدا ً،

فأ ّما ما له وز ٌن وقوام،

فيظل ثابتاً عايل القدر -غري ُمختلط بسواه».
ُّ

(((

((( الصوت  Vموجود يف كلمة .of
((( من مرسحية ترويلوس وكريسيدا .وليم شكسبري .الفصل األول ،املشهد الثالث .والرتجمة للدكتور عبد
الحميد يونس .الطبعة الثانية .دار املعارف .القاهرة.1971 .
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أتحـ ّول ،ميلـؤين فضـول مـن أولئـك ال ُكتَّـاب الشـائكني امل ُنتقين إىل
يدي
عـازف على الطبـل الكبير؛ أقصـد [تومـاس بابنجتـون] ماكويل((( .بين ّ
الطبعـة املنشـورة يف جزأيـن ،و َه ُهنـا أفتـح على بدايـة امل ُجلّـد الثـاين،
وإليكـم مـا قرأتـه:

«The violence of revolutions is generally
proportioned to the degree of the maladministration
which has produced them. It is therefore not strange
that the government of Scotland, having been
during many years greatly more corrupt than the
government of England, should have fallen with a
far heavier ruin. The movement against the last king
of the house of Stuart was in England conservative,
in Scotland destructive. The English complained not
»of the law, but of the violation of the law.

«إ ّن عنـف الثـورات يتناسـب عمومـاً مع درجـة سـوء اإلدارة التي نجمت
عنهـا تلـك الثـورات ،وبالتـايل فليـس مـن امل ُسـتغرب أ ّن حكومة أسـكتلندا
كان البـد أن تسـقط يف خـراب أشـد وطـأة وأثـرا ً؛ وهـي التـي ظلّـت طيلـة
ٍ
سـنوات عديـدة تُعـاين فسـادا ً يفـوق مـا غرقـت فيـه نظريتهـا اإلنجليزيّـة
مبراحـل .لذلـك كان التحـ ُّرك ضـد آخـر ملـوك أرسة سـتيوارت حـذرا ً ،لكنـه
برم مـن القانـون ،بـل مـن
يف أسـكتلندا كان ُمد ِّمـرا ً؛ فاإلنجليـزي مل يت َّ
انتهـاك القانـون».
كان هـذا سـهالً مبـا فيـه الكفايـة؛ ف َههِي صديقتنـا القدمية  PVFتسـبح
ّ
بالشـك متامـاً حين تابعـت
يف ميـاه الفقـرة ،لك ّنـي أعترف أن عقلي امتلأ
يكـن أن يكـون
القـراءة وقلبـت الصفحـة وصادفـت الحـروف نفسـها؛ إ ْذ ال ُ

ومؤرخ وشاعر بريطاين[ .املرتجم].
((( سيايس
ِّ
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ذلـك نتيجـة حيلة ميارسـها ماكويل ،بل البـد أنّها طبيعة اللّغـة اإلنجليزيّة.
وبنـوع مـن اليـأس ،فتحـت امل ُجلّـد عنـد املنتصـف ورحـت أقـرأ مـا كتبـه
عـن الجنرال كانـون ،بعـد أن فـرغ مـن التأريـخ للورديـن كليفرهـاوس
وكيليكرانكي ،ألحصـل على مكافـأيت بتهجئـة واضحـة:

«Meanwhile the disorders of Kannon’s Kamp
went on inKreasing. He Kalled a Kouncil of war to
Konsider what Kourse it would be advisable to taKe.
But as soon as the Kouncil had met, a preliminary
Kuestion was raised. The army was almost
eKsKlusively a Highland army. The recent viKtory
had been won eKsKlusively by Highland warriors.
Great chiefs who had brought siKs or Seven hundred
fighting men into the field did not think it fair that
they should be outvoted by gentlemen from Ireland,
and from the Low Kountries, who bore indeed King
Jameses Kommission, and were Kalled Kolonels and
Kaptains, but who were Kolonels without regiments
and Kaptains without Kompanies».

«أثنـاء ذلـك تفاقمـت اضطرابـات معسـكر كانـون؛ فاسـتدعى مجلـس
الحـرب للنظـر يف أمـر املسـار الّـذي ينصـح باتباعـه .لكـن مبجـرد انعقـاد
املجلـس ،طـرح الحضور مسـألة مبدئيّـة مفادها أ ّن الجيش ُمـد ّرب للقتال
يف الجبـال تحديـدا ً ،وأ ّن النصر األخير أحـرزه مقاتلـون مـن املرتفعـات؛
لذلـك رأى القـادة الكبـار الّذيـن ج ّنـدوا سـتمئة أو سـبعمئة مقاتـل أنّـه
ليـس مـن العـدل أن يخسروا التصويـت أمام رجال مـن أيرلنـدا أو األرايض
الخفيضـة الّذيـن حملوا تفويضـاً من امللك جيمس ،ويُطلـق عليهم ُعقداء
ونقبـاء ،لك ّنهـم يف الحقيقـة ُعقـداء بلا كتائـب ،ونقبـاء بلا رسايـا».
لحظـة يُطـل فيهـا صوتـا  FVوسـط هـذا العـامل املمتلـئ بالصـوت !K
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هـذه ليسـت إذن طبيعـة اللّغـة اإلنجليزيّـة ،بـل هـي آلـة موسـيقيّة ال تضم
سـوى وتـر وحيـد ،لكـن ماكـويل كان عازفـاً ال مثيـل لـه.

لقـد اكتسـب ماكـويل على األرجح عادتـه امل ُزعجـة يف تكـرار الكلامت
مـن هـذا العشـق الرببـري لتكرار الصـوت نفسـه ،ال عن رغبـة يف الوضوح.
فأنـا أردِّد الكلمـة نفسـها ،أل ّن حيلـة األذن هذه أشـد رسـوخاً
وتأصلاً داخل
ُّ
البشر مـن أي اعتبـار منطقـي .ويف الحقيقـة ،ال يعـي سـوى ِقلّـة قليلـة
فحسـب مـن ال ُكتَّـاب السـقف الّـذي يدفعـون لحـن الحـروف هـذا يك يصل
ظـل يواظـب على الكتابـة بجـد ،ومل يهتـم سـوى مبعنـى
إليـه .إ ّن كاتبـاً ّ
كلامتـه وإيقـاع عباراتـه ،أصابتـه الّدهشـة ال ريـب أمـام لهفـة النصر التـي
غير
انتابتـه حين اسـتبعد تعبيرا ً يك يُبدلـه بتعبير آخـر؛ فكالهما مل يُ ّ
يكـن ملفـردة منهما أن
املعنـى ،وكالهما يتألـف مـن مقطـع واحـد ،وال ُ
تؤث ّـر على تقطيـع العبـارة ،ومل يُحـل اللّغـز سـوى بإعـادة النظـر ملـا كان
قـد كتبـه يف السـابق :إ ْذ ض ّمـت الكلمـة الثانيـة الصـوت  Aاملفتـوح ،وظـل
ملـا يقـرب مـن نصـف صفحـة كاملة ميتطي حـرف ال ِعلّـة هذا حتّـى املوت.
عمليّـاً ،البد أن أضيف أ ّن األذن ليسـت قاسـية دامئـاً ،وال ُكتَّاب العاديون
يرضـون أنفسـهم خالل اللحظـات العادية بتج ّنب ما يبـدو صعباً ويدعمون
ُهنـا وهنـاك عبـار ًة ما يف مناسـبات نـادرة ،أو يربطـون عبارتني بسـجعٍ ما أو
لعلعـة جنـاس اسـتهاليل خاطفـة .لسـنا مضطريـن يك نفهـم مـدى صـدق
اسـتغراق هـؤالء ال ُكتَّـاب البارعين؛ حتّـى وإن كانـت نتائـج هذا االسـتغراق
أقـل إثـارة للفضـول ،إلّ إىل أن نلتفـت إىل ال ُكتَّـاب السـيئني .آنئـذ سنرى
ّ
السـاكنة امل ُتنافرة التـي ال نتح َّرر منها
النشـاز األكبر ،وخشخشـة الحروف ّ
ُّ
يكـن
إلّ حين نسـقط يف هـ ّوة
التعثر يف ال ّنطـق ،وعبـارات بأكملهـا ال ُ
قراءتهـا ولـو اسـتعان اإلنسـان بـكل مـا لديه مـن قوى.

الخالصة:

ربـا نسـتطيع اآلن أن نسر َد بإيجـاز عنـارص األسـلوب .لدينـا؛ فيما
ّ
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يتعلَّـق بكاتـب النثرُ ،مه َّمـة الحفـاظ على عباراتـه طويلـة ومنظومـة
سر األذن ،دون أن يـدع تلـك العبـارات تخضـع بـأي حـا ٍ
ن
ل لرصامـة فـ ّ
وت ّ
العـروض .أ ّمـا بالنسـبة لناظـم الشّ ـعر؛ فمهمتـه هـي دمـج وإظهـار الفـرق
داخـل منطـه الثنايئ والثلايث والرباعـي؛ التفاعيل وال ُّزمـر واملنطق وبحور
الشّ ـعر ،وصنـع انسـجام بين املك ِّونـات امل ُتعـدِّدة .أ ّمـا مـا ينطبـق على
االثنين ،فهـو املـزج ال َف ّني لعنارص اللّغـة الجوهريّة وتحويلهـا إىل عبارات
موسـيقيّة على اللسـان؛ فضلاً عـن ُمه َّمـة نسـج حجتهما يف بنـاء يتألَّـف
مـن العبـارات امل ُرتبطـة والفترات املكتملـة .لكـن امل ُه َّمـة األخيرة ملزمة
أيضـاً يف حالـة النثر؛ ومـن جديـد على كاتبـي النثر والشـعر معـاً اختيـار
ن اآلن
كلمات صائبـة وواضحـة ولديهـا القدرة على توصيل املعنى .هـا نح ُ
م امل َلـكات
نبـدأ يف الوقـوف على مـا يف أي فقـرة مثاليـة مـن صعوبـة؛ وكـ ّ
تخـص الذائقة
التـي ينبغـي اسـتخدامها لتأليف تلـك الفقرة؛ سـواء ملكات
ُّ
أو العقـل الخالـص .وملـاذا ينبغـي بتلـك الفقـرة؛ عنـد اكتمال تأليفها ،أن
تغمرنـا بلـذّة تا ّمـة .مـا أنـدر ملـكات اإلنسـان؛ بـدءا ً مـن الرتتيـب املقبـول
للحـروف (املزخـرف والحسي يف آن) ،وحتّـى عمارة الجملـة األنيقـة
حبلى بالـدالالت ،وهـي نتـاج الفكـر الخالـص امل ُفعـم بالحيويّـة الّـذي
ال ُ
جمل
خضـع للمـران؛ لذلـك ما مـن يشء يدعونـا للدهشـة إذن ،إذا كانت ال ُ
امل ُتقنـة نـادرة؛ والصفحـات امل ُحكمـة أكثر نـدرةً.
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II

ِ
ملهنة األدب
األخالقية
املبادئ
ّ

(((

طرحـت الصحـف واملجلات يف اآلونـة األخيرة مهنـة األدب للنقـاش،
ٍ
بكلامت لطيفـة ،إبهار أصحاب
وقـد ُنوقشـت مـن زاوية كان مقصود ًا منهـا؛
املبـادئ الرفيعـة والتحقير من شـأن الكُ تـب والقـراءة .وكان كاتـب((( مرح
خصـص منـذُ فترة مقـا ً
ال مرحـ ًا مؤنسـ ًا
مؤنـس ذو
شـعبية واسـعة قـد َّ
ّ
ربـا نكون قد فرحنـا لتجربته
ُيشـبهه ،لعـرض رؤيـة ُمسـاندة ِج ّ
ـد ًا للمهنةّ .
وربـا كُ ّنـا نأمـل أن يحظـى اآلخـرون جميعهم ِم َّم ْن يسـتحقون،
املُبهجـةّ ،
أتصـور على اإلطلاق أ ّننـا يف حاجـة إىل أن
مبثـل جـزاءه العظيـم ،لك ّنـي ال
َّ
مرة يف مجلّة  ،Fortnightly Reviewأبريل .1881
((( ُنرشت أول ّ
((( هو السيد جيمس بني .James Payn
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األهميـة للناس ولنا ،عىل أسـاس
نسـعد بسـبب طـرح هـذه املسـألة بالغة
ّ
القضيـة
املـال وحـده؛ فليـس األجـر يف أي عمـلٍ على وجـه األرض هـو
ّ
الوحيـدة ،وال ح ّتـى األوىل يف الحقيقـة .ومسـألة حتميـة االسـتمرار يف
الحيـاة ترجـع لتقدير اإلنسـان الخاص ،لكن رضورة أن يكـون العمل رشيف ًا
ومفيـد ًا هـي مسـألة تتعلَّـق بالشرف ومبـادئ األخلاق .ذلـك أ ّنـه يف حـال
أفلـح الكاتـب الّـذي أشير إليـه يف اسـتدراج عـدد مـن الشـباب إىل تب ِّنـي
هـذا األسـلوب يف الحيـاة الّـذي ال تـرى فيـه العين سـوى أسـباب الـرزق،
فعلينـا ّأل نتوقّـع منهـم يف أعاملهـم ّإل ا ّتبـاع املكسـب وحـده ،وعلينـا
أن نتوقّـع بالتـايل؛ إن تصفحـوا عـن اسـتخدامي تلـك النعـوت والصفـات،
ً
أتحـدث عـن هـذا الكاتـب تحديـداً ،فهو
وعقيما .ال
أدبـ ًا قـذر ًا منحطّ ـ ًا زائفـ ًا
َّ
ٍ
التسـلية ،وقد حقَّق
بأوقات مـن
ونحـن ندين لـه
ومبهـج
ُ
كاتـب ُمثابـر ونقـي ُ
ّ
رواجـ ًا لطيفـ ًا يسـتحقه متامـاً .لكـن الحقيقـة هـي أ ّنـه ال؛ أو مل ،ينظـر إىل
مهنتـه مـن جانـب االرتزاق الخالـص هذا حني اعتنـق العمل بهـا أول األمر.
ٍ
قصـد نبيـل ،فعلى
يكـن عـن
بـل سـأجازف وأقـول إ ّنـه اشـتغل بهـا؛ إن مل
ْ
ٍ
للمـرة األوىل ،وأ ّنـه اسـتمتع مبامرسـتها
يحـب
شـاب غريـر
األقـل باندفـاع
ّ
ّ
ّ
كاتـب آخـر قـد تل ّقى
فتر ًة طويلـة قبـل أن يتوقَّـف يك يحسـب األجـر .وكان
ٌ
ٍ
ـد ذاتـه والفريـد يف جودتـه
مديحـ ًا على
واحـد مـن أعاملـه؛ الجيـد يف َح ِّ
تجـول أ ّنـه مـا دامت
بالنسـبة لـه هـو
شـخصياً ،وأجـاب مبـا ال يليـق ببائـع ُم ِّ
ّ
ِ
تلـق رواجـ ًا كبير ًا فإ ّنـه ال يكترث مبـا فيـه مـن مزايـا.
مبيعـات
الكتـاب مل َ
موجهـة إليـه،
أن ّ
ال ينبغـي االفتراض ّ
الشـخص الّـذي كانـت هـذه اإلجابـة َّ
ٍ
ناحية أخرى،
عما يؤمن به هـذا الكاتـب؛ إ ْذ كان يعلم؛ مـن
تل ّقاهـا كإعلان ّ
الـرد ليـس إال تعبير ًا عارضـ ًا عـن الغضـب ،فكما نعـرف ،حين يتكلّـم
أن
َّ
ّ
كاتـب حسـن السـمعة عـن األدب باعتباره سـبي ً
ال للـرزق كحرفة اإلسـكاف،
ال باعتبـاره أمـر ًا بالـغ النفـع ،فإ ّنـه ال يتنـاول ّإل جانبـ ًا واحـد ًا من املسـألة،
األشـد أهميـة يف
رغـم أ ّنـه يعـي بوضـوح وجـود عشرات الجوانـب األخـرى
ّ
ـن يتناولـون
ـد ذاتهـا،
َح ِّ
والحيويـة بالنسـبة لهـذا األمـر .لكـن حين ينعـم َم ْ
ّ
فـإن ذلـك ال
األدب بهـذه الـروح الحريصـة والسـفيهة بالشـهرة والـرواجّ ،
إن
أن هـذا التنـاول الئـق أو داعـم ،سـواء بالنسـبة لهـم أو لآلخريـنّ .
يعنـي ّ
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التصـدي لـكلّ املوضوعـات مسـلّح ًا بأسـمى
أول واجـب على الكاتـب هـو
ِّ
وأرشف وأجـرأ روح ،متسـق ًا مـع الحقيقة .وإذا كان يتل ّقى األجر املناسـب؛
فإن هـذا الواجب ُيصبح
أن هذا هو الحـال اآلنّ ،
وهـو مـا يسـعدين أن أعـرف ّ
أشـد إلحافـاً ،والتفريـط فيـه أمـر ُمخـز .ولعلّـه ما مـن موضـوع ينبغي عىل
ّ
يتحـدث عنـه برصانـة ُيضاهـي الحرفـة التـي تشـكِّ ل مهنـة أو
أي رجـل أن
َّ
إن كانـت ال
بهجـة حياتـه ،واألداة لكسـب قوتـه أو مامرسـة الحيـاة ،والتـي ْ
تليـق فإ ّنـه ُيلحـق بنفسـه آنئـذ عـاراً ،وال يغدو سـوى عبء أحشـاء خرسـاء
جشـعة فـوق أكتـاف البرش الكادحني .قـد تتكئ املُبالغة يف هذه املسـألة
كبير
عـدد
وحدهـا على جانـب الفضيلـة ،واألمـل معقـود على أن يقتـدي
ٌ
ٌ
يكـن مـن
وجـريء مـن الكتـاب بالجيـل الراهـن ،بـل ويتخطّ ـاه .لكـن أمل
ْ
اإلنجليزية القدمية
األفضـل لـو كُ ّنـا توقّفنا عن الكتابـة ،وأنهينا قامئة كُ تبنـا
ّ
املُحرتمـة ،بـد ً
الحـط مـن قدر
ال مـن اسـتمرار أولئـك الكُ َّتـاب الرشهين يف
ّ
تقاليـد جسـورة ،واالسـتهانة بسلالة مطمئنـة؟ ّأل ليتنـا هجرنـا معابدنـا
املطمئنـة بـد ً
ال مـن أن متتلـئ بالكهنـة الزائفين واملشـعوذين!

إن اختيـار أي أسـلوب للحيـاة يحكمـه سـببان ال ثالـث لهما :األول هـو
ّ
امليـل الفطـري للشـخص ،والثـاين هـو وجـود منفعـة كبيرة يف الحرفـة
فـن آخـرُ ،ممتـع على نحـو فريـد بالنسـبة
املُختـارة .واألدب؛ شـأن أي ّ
يختـص بهـا بين الفنـون األخـرى.
للبرشيـة بدرجـة
للفَ ّنـان ،كما أ ّنـه مفيـد
ّ
ّ
ٍ
ٍ
شـابة تتب َّنـى األدب صنعة لها يك
شـاب أو
هـذان هام املُربران الوافيان ألي
تعيـش منهـا .ولـن أزيـد شـيئ ًا حـول األجـر؛ ذلـك أ ّنـه يف مسـتطاع الكاتـب
أن يعيـش مـن كتابتـه ،إن مل تكـن حيـاة مرتفـة شـأن العاملين يف املهـن
األخـرى ،فحيـاة أقـلّ ترفـاً .إن طبيعـة العمـل الّـذي ُيارسـه طيلـة اليـوم
سـتؤ ِّثر بدرجـة أكبر تفـوق سـعادته مـن جـودة العشـاء الّـذي يتناولـه يف
املسـاء ،ومهما كانـت وظيفتـك وقـدر مـا تـدره عليـك خلال العـام ،فلا
نتكبده بسـبب
تـدر منهـا املزيـد
ِّ
يـزال يف وسـعك أن َّ
بالغـش .يـا لهـول مـا َّ
انشـغالنا بالنـذر اليسير مـن الفقـر ،لكـن مثـل هـذه االعتبـارات ينبغـي ّأل
سـنربر به
حركنـا حين نختـار مـا سنامرسـه مـن عمـلٍ  ،ومـا
ِّ
تكـون هـي مـا ُي ِّ
ُبشر أو الوطنـي أو الفيلسـوف ،ينبغـي
شـطر ًا هائلاً مـن حيواتنـا .ومثـل امل ِّ
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علينـا جميعـ ًا أن نختـار تلـك املهنـة البائسـة والجسـورة التي نسـتطيع من
خاللهـا بـذل قصـارى جهدنـا مـن أجـل البشرَ .ه ِهـي الطبيعـة اآلن؛ وقـد
يحـج؛ بسـبب
وه ِهـو غلام
أم واعيـةَ .
امتثلـت بإخلاصُ ،تربهـن على أ ّنهـا ٌّ
ّ
عما قريـب
ولعـه بجلجلـة الكلمات ،إىل األدب يك يعيـش ،وسيكتشـف ّ
يتصـور؛
أن اختيـاره كان أفضـل مما كان
حين يكتسـب مزيـد ًا مـن الوقـارّ ،
َّ
وأ ّنـه وإن كان يتقـاىض القليـل فإ ّنـه يتقاضـاه بوفـرة ،وأ ّنـه وإن كان يحصـل
ٍ
وأن
قدم منه
على أجـر ضئيـل فإ ّنه يف موقع يسـتطيع أن ُي ِّ
خدمـات جليلةّ ،
إن
لح ٍّ
ـد كبير أن يحمـي املظلـوم وأن يدافـع عـن الحقيقـةّ .
يف مسـتطاعه َ
وربـا ينشـأ مثـل هـذا النفـع الكبري عـن قد ٍر
العـامل منظّ ـم بدقّـة شـديدةّ ،
بسـيط مـن االعتماد على ال ّنفـس ،ومثـل هـذا االعتماد ،بوجه خـاص ،هو
نجـم حرفـة الكتابة السـعيد الّذي ينبغـي أن يجمع بني اللـذّ ة والفائدة لكال
الطرفين ،على أن يكونـا يف الوقـت ذاتـه سـائغني كالعـزف على الكمان،
ومفيديـن كالوعـظ الحسـن.
ٍ
بدرجـة أكبر على األدب يف َأ ْو ِ
جـه ،ويف وجـود األربعـة
ينطبـق ذلـك
الكبـار الّذيـن ال يزالـون يحظـون بتقديرنـا لهـم وإعجابنـا بهم؛ وهـم كارليل
وراسـكن وبراوننـج وتنيسـون مـن قبلنـا ،سـيغدو النظـر إىل األدب بـازدراء
يف بـادئ األمـر عالمـة جبن ووضاعـة .لكـن يف حين نعجـز عـن االقتـداء
بأولئـك الالعبين ،ويف حين قد ال يكـون الواحد ِم ّنا شـديد القـوة واألصالة
أن ال أزال أزعـم أ ّننـا ح ّتـى يف أبسـط أشـكال العمـل
أو الحكمـةّ ،إل ّ
إمـا على إلحـاق قـدر هائـل مـن األذى ،أو تقديـم
ّ
األديب ،لدينـا القـدرة ّ
ٍ
وربـا ال نبتغـي سـوى؛
السرور؛
إدخـال
سـوى
نبتغـي
ال
ـا
رب
.
كبير
نفـع
ٍ
ّ
ّ
تكـن لدينـا موهبـة أسـمى ،إشـباع فضـول معارصينـا املُؤقّـت؛ وقـد
مل
إذا
ْ
نحـاول تعليمهـم دون جـدوى .لكننـا سـنضطر يف كلّ ذلـك إىل التعامـل
وقـوة إىل عقـول البشر؛ أل ّنـه
فـن الكلمات الفريـد الّـذي يعـود بيسر
مـع ّ
ّ
لهجـة الحيـاة .ومـا دام الحـال كذلـك ،فنحـن نسـاهم يف كلّ قسـم مـن
رأيـ ًا
تلـك األقسـام يك نبنـي حاصـل املشـاعر والتقديـرات التـي نسـميها ّ
أمـة مـن األمـم يف عصر الصحـف
عامـاًّ .
إن إجمايل مـا تقـرأه ّ
أو شـعور ًا ّ
األمـة بأكملـه ،والخطـاب
اليوميـة هـذاُ ،يؤ ِّثـر على نحـ ٍو هائـل يف خطـاب ّ
ّ
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الفعال للشـباب.
والقـراءة إذا تناولناهما معـاًُ ،يشـكالن الوسـيط
ّ
الرتبـوي َّ
شـابي بعـض الشيء إذا بقيـا وسـط
قـد يظـلّ الرجـل أو املـرأة الصالحـة
ّ
الراهـن يعطـي نفـوذ ًا غير محـدود يف نهايـة
أجـواء أصفـى؛ لكـن الوضـع ّ
أن وضاعة منـدوب صحيفة
األمـر لألشـخاص متواضعـي املوهبة .فلا ريب ّ
الكورنثيـة غزيـرة اإلنتـاج،
الباريسـية
«ذا أميركان» أو Chroniquear
ّ
ّ
وكالهما يقدمـان مـواد خفيفـةُ ،تـارس تأثير ًا رديئـ ًا وغير محسـوب؛ إ ْذ
يتنـاوالن كلّ املوضوعـات بنفـس النظـرة الضيقـة ،وينظـران إليهـا بعقـول
مسـتعدة وبـروح غري جديـرة ،ويضفيان عليها بعضـ ًا من ِ
الح ّدة
غريـرة غري
ّ
إن صلـب هـذه املسـألة البغيضـة يطغـى عىل
يك يستشـهد بهـا الحمقـىّ .
السـاخر واألنـاين والوضيـع
كالم الصالحين ال ّنـادر؛ ذلـك أ ّننـا نـرى الـكالم ّ
مطبوعـ ًا فـوق صفحـات كاملـة على كلّ الطـاوالت ،يف حين يظـل الرتيـاق
ّ
الـرف دون أن يقـرأه أحد .لقد
ممـدد ًا داخـل مجلـدات صغيرة مهملـة فوق
والفرنسـية ال أل ّنهام األحقـر ،بل أل ّنهام
األمريكية
تحدثـت عـن الصحيفتين
َّ
ّ
ّ
أشـد فاعلية
رشهام
األوسـع انتشـار ًا مـن نظائرهما
اإلنجليزيـة ،مـا يجعـل ّ
ّ
ّ
يف أمريكا بالنسـبة للجامهري الواسـعة ،ويف فرنسـا بالنسـبة للفئة القليلة
سـتخف
التـي تكترث بالقـراءة .لكـن فرائـض األدب عندنـا كام هي عندهم ُي
ّ
بهـا يوميـ ًا و ُتنكـر الحقيقـة و ُتقمع ،ويتدهور مسـتوى معالجـة املوضوعات
نحـن ال ننظر إىل الصحايف باعتباره مسـؤو ً
ال ُم َّ
الخطيرة كلّ يـوم.
همً ،لكن
ُ
يقدمـه من ٍ
رش من خالل شـاهد واحد
خير أو ّ
رغـم ذلـك أحكـم عىل مـا قد ِّ
فقـط :ذلـك أ ّننـا حني نجـد صحيفتين كلّ منهام على النقيض مـن األخرى
سياسـياً ،ويف ذات اليوم ،يشـوهان األنباء عالنيةً ملصلحة حزبيهام ،فإننا
ّ
آنئـذ نبتسـم عنـد اكتشـاف مـا جـرى (ال اكتشـاف اآلن!) مثلما نبتسـم عنـد
إن الكـذب
سماع مزحـة طيبـة أو
الصفـح عنهـاّ .
التعـرض لخدعـة ُيكننـا ّ
ُّ
كـذب نـادر؛ هـذه حقيقـة ،لكـن أحد األشـياء التي ننـادي بهـا لتعليم
الفـج
ٌ
ّ
سـيتوج بـأي نجاح
التعليـم
هـذا
أن
أظـن
وال
الحقيقـة،
احترام
هـي
شـبابنا
ّ
َّ
يقرونـه عالنيـة.
والباقـون
الكـذب،
كبير مـا دام البعـض منـا يفتري
ُّ
يتعين على كلِّ َم ْـن يدخـل مهنـة الكتابـة أداء فريضتين :االلتـزام
ّ
ِّ
يتعـرض لتلـك الحقيقـة .إ ْذ يحظـى
بـروح طيبـة حين
والتحلي
بالحقيقـة،
ٍ
َّ
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االلتـزام بالحقيقـة يف كلّ شـعبة مـن شـعب األدب؛ رغـم ُندرة ما يسـتحق
وألن االسـتمرار
هـذا االسـم ،بأهميـة بالغة مـن أجل الرتبية ورخـاء البرشّ ،
فـإن السـعي املُخلـص لذلـك
أمـر بالـغ الصعوبـةّ ،
يف االلتـزام بالحقيقـة ٌ
ـن ُيحـاول .يسـتند حكمنـا إىل أمريـن:
سيسـبغ بعضـ ًا مـن املهابـة على َم ْ
الـرب
األول هـو أولويـات رسائرنـا ،والثـاين هـو شـهادتنا على طبيعـة ّ
واإلنسـان والكـون الّـذي يرتامـى إلينـا مـن اللايشء ،بطـرقٍ كثيرة .هـذه
أن كلّ
الطـرق الكثيرة قابلـة لالختـزال يف الغالـب يف طريقة واحدة؛ ذلـك ّ
مـا نتعلّمـه عـن املـايض وأغلب ما نعرفـه ع ّنا نحـن ،يصل إلينا عبر الكتب
ـن يعجـز عـن القـراءة يتعلَّـم مـن املصـدر نفسـه عىل
أو األوراق ،وح ّتـى َم ْ
فـإن ُجملة
ـن يسـتطيع القـراءة .وبالتـايل ّ
نحـ ٍو غير مبـارش ،ومـن خلال َم ْ
املعرفـة امل ِ
ـد بعيـد ،حصيلـة مـا
ُعـاصة أو جهـل الخير
ّ
لح ٍّ
والشر هـي؛ َ
كتبـه الكُ َّتـاب .لذلـك ينبغـي على الكاتـب أن يتأكّ ـد مـن توافـق مـا يعرفـه
يتخيـل نفسـه ملاك ًا
وأن هـذا اإلنسـان لـن
كلّ إنسـان مـع حقائـق الحيـاة؛ ّ
َّ
ً
جحيما ،ولن يشـق
وال وحشـاً ؛ وأ ّنـه لـن يتعامـل مـع هـذا العـامل باعتبـاره
أن
أن كافّـة الحقـوق تتمركـز يف طائفتـه أو بلاده ،أو ّ
على نفسـه فيعتقـد ّ
سـائر الحقائـق محصـورة يف عقيدتـه الضيقـة .على كلّ إنسـان أن يعـرف
وربـا تقـوده معرفـة مـا ينقصـه إىل
حقيقتـه ح ّتـى يجتهـد إلصالحهـاّ ،
ألن
مراعـاة اآلخريـن .إن إطالعـه على الحقيقـة ليـس خطـأ على اإلطلاق؛ ّ
نظريتـه عـن الحيـاة أينما ذهب؛
حيـث ينسـج
يف وضعـه القابـل للنقـاش،
ُ
ّ
يوبـخ اآلخريـن ،تغـدو الحقائـق ذات
ويديـر شـؤونه بنفسـه؛ وميتـدح أو ِّ
ُ
أهميـة بالغـة بالنسـبة لسـلوكه .وح ّتـى وإن كانـت حقيقـة مـا سـتحبطه أو
تفسـده ،فلا يـزال األجـدر أن يعرفهـا أل ّنـه يف هـذا العـامل كما هـو ،ال يف
الرتبوي ،بات عليـه أن يظفر بفرصتـه يف الخزي
مهـد لظهـوره القمـع
ّ
عـامل َّ
أو املجـد .باختصـار ،البـد أن يغـدو الجهـر بالباطـل أمـر ًا كريه ًا دامئـاً ،وأن
أن مـا ُتغفلـه
يغـدو كتمان الحقيقـة غير مأمـون
باملـرة؛ إ ْذ الحقيقـة هـي ّ
ّ
ربـا يكـون هـو اليشء نفسـه الّذي ينقص شـخص ًا آخر؛ فلـكلٍّ منا حاجته،
ّ
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(((
إن كلّ
بـل لقـد عرفـت شـخص ًا يبتهـج بسـبب مطالعـة روايـة «كانديـد» ّ .
حقيقـة هـي جـزء مـن تلـك األحجيـة الكُ برى التـي ينبغي علينـا حلّهـا ،وما
القضيـة وترتبـط
مـن حقيقـة تعترض مسـار الكاتـب ّإل وتتصـل مبجمـل
ّ
يـع هذا .ومع ذلـك مثّة طبقات
باملوضـوع الّـذي
يتعـرض لـه ،ح ّتى وإن مل ِ
َّ
عينـة مـن الحقائـق األهـم مـن غريهـا ح ّتـى النهايـة ،والتـي ينبغـي على
ُم َّ
األدب أن يحـث نفسـه على العمل بهـا .وتبيُّ هذه الطبقـات ليس باليشء
ألن
مـر ًة أخـرى صـوب مـا هـو الزم؛ ّ
العسير؛ ذلـك ّ
أن الطبيعـة تقودنـا ّ
الطبيعي لإلنسـان.
الحقائـق الناجعـة هـي أكرث ما يسترعي اهتمام العقل
ّ
واإلنسـانية واملُوغلـة يف
ُتحيـزة والنابضـة بالحيـاة
ّ
إن تلـك الحقائـق امل ِّ
ّ
ٍ
السـاطعة واملُثبتـة والتـي
الفضيلـة ،وتلـك الحقائـق؛ مـن
جانـب آخـرّ ،
تشـكِّ ل جـزء ًا مـن العلـم ،هي وحدهـا التي تحظـى باألهميـة البالغـة ،التي
اكتسـبتها مبـا لهـا من فائدة أو نفـع يف التواصل .وما دامـت وظيفة الكاتب
فـإن عليـه نقـل تلـك الحقائـق قبـل أي يشء آخـر .عليـه أن
هـي أن يحكيّ ،
وأل يقتصـد يف
مقومـات حياتنـا العذبـة والنافعـة والجميلـةّ ،
يتكلّـم عـن ِّ
يحرضنـا بأمثلـة :البـد أن يحكي
الحديـث عـن الشر ومـآيس الحـارض ،وأن ِّ
ـن مت َّتعـوا بالطيبـة والحكمـة يف املـايض يك يحفِّزنا بالعبر ،وأن يلتزم
عم ْ
ّ
يلمـع األخطـاء ،يك ال تبرد هممنـا أو
يف حكيـه بالجديـة والصـدق؛ ال أن ِّ
ميـس قـوام األدب امل ِ
ُعـاص؛
ُنرهـق مـن حولنـا بكثرة التوقُّعـات .هكـذا
ّ
ـد ذاته ،عيون األفـكار والرفق داخـل عقول البرش،
الزائـل والضعيـف يف َح ِّ
ويدعمهـم( ،أل ّنـه مـن اليسير أن ندعـم أولئـك الّذيـن يعتزمـون املضي
قدمـاً) يف سـبيلهم نحـو مـا هـو حقيقـي وصائـب .ويف حـال؛ بـأي درجـة،
ُهمـة اآلن ،فما أعظـم مـا قـد ُيحققـه الكاتـب إن
يضطلـع األدب بهـذه امل َّ
عقـد العـزم! مـا مـن حيـاة يف كافّة سـجالت املـايض ّإل ،إذا درسـناها كام
ينبغـي ،وتحمـل تلميحـ ًا وعونـ ًا لبعـض امل ِ
ُعاصيـن .ومـا مـن يشء ي ّتصل

((( أشهر روايات الكاتب الفرنيس فولتريُ ،نرشت عام  ،1759وفيها إدانة للتفاؤل امليتافيزيقي وفضح ملا
ينطوي عليه العامل من فظائع وسخف؛ إ ْذ تسخر الرواية من العلوم والفلسفة والدين والحكومات واألدب
نفسه[ .املرتجم].
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ويكـن أن ُيقـال يف ح ّقه مـا ينفع .ح ّتـى الصحايف عليه
بشـؤون اليـومّ ،إل ُ
ويشير إىل
واجـب؛ فعبر رؤيـة واضحـة ولغـة صادقـة ،قـد يفضـح الظلـم ُ
التقـدم .وأخيراً ،ليـس أمامـك ّإل طريـق واحـد للكتابـة يك تصبـح
سـبيل
ُّ
ثانويـة
أمـا أن تكـون ُمرشقـ ًا فهـي سـمة
مح ّنـكاً ،وهـو أن تلتـزم ّ
ّ
الدقـةّ .
ألن نقـل انطبـاع خاطئ عىل نح ٍو ُمشرق ال يعني ّإل
تسـتلزم وجـود األوىل؛ ّ
أن يغـدو الفشـل ظاهـر ًا للعيـان.

نـؤرخ لهـا بغضـب أو
لكننـا قـد نـرى حقيقـة مـا مـن ِع ّ
ـدة زوايـا ،وقـد ِّ
وسـتتبدل الحكاية
بعينين دامعتين أو بسـخرية أو بلا مبـاالة أو بإعجـاب.
ّ
مـع كلّ زاويـة مـن تلك الزوايا .فالصحـف التي نقلت نبأ عـودة مندوبينا من
أن أرواح
برلين ،ح ّتـى وإن مل تختلـف فيما بينهـا بالنسـبة للحقائـق ،البـد ّ
وصف مـا حفـاو ًة منارصةً،
تقاريرهـا تباينـت بدرجـة كافيـة؛ لذلـك قد يبـدو
ٌ
إن املوضـوع ال ُيثِّـل ّإل جـزء ًا ضئي ً
ال مـن أي قطعة
واآلخـر إهانـةً
مطولـةً ّ .
َّ
ـد ذاتهـا أشـد أهميـة؛ أل ّنهـا
أدبيـة ،ووجهـة نظـر الكاتـب هـي حقيقـة يف َح ِّ
ّ
أقـلّ قابليـة للخلاف مـن الحقائـق األخـرى .واآلن ،هـذه الـروح التـي ُينظـر
األديب ،تكتسـب
بهـا ألي موضـوع؛ العظيمـة الشـأن يف كلّ أشـكال العمل
ّ
النص فحسـب،
تلون
القصة
إضافية يف
أهمية
والتأمل أو اإلنشـاد؛ ال أل ّنها ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
غير العمـل ،بـل أل ّنهـا ُتشـكّ له
بـل أل ّنهـا تختـار الحقائـق أيضـاً ،وال أل ّنهـا ُت ّ
فـإن صحة أو
كذلـك .وبالتـايل فيما يتعلّـق بالشـق األكبر من حقـل األدب ّ
مـرض عقـل الكاتـب أو مزاجـه اآلين ال يؤثران فحسـب عىل الطابـع الرئيس
لعملـه ،بـل هام؛ يف جوهر الحال ،اليشء الوحيد الّذي يسـتطيع نقله إىل
ٍ
عامـة ،يـأيت موقـف الكاتب يف
اآلخريـن .ففـي كلّ األعمال الفَ ّن ّيـة؛
بصفـة ّ
ونظرية
أن املوقف يحمـل يف طياته تجربة كاملـة
صـدارة مـا يحكيـه ،رغـم ّ
ّ
ثـم اضطجـع مطمئن ًا إىل
حيـاة .وأي مؤلِّـف افترض ِص ّحـة موقفـه ُمسـبقاًّ ،
عقيـدة ضيقـة ،يخفـق يف التعبير عـن كلّ أو أغلـب جوانـب هـذا الوجـود
ألن حياتـه مشـوهة؛ وأل ّنـه ال يعترف ببعـض تلـك الجوانـب يف
املتنـوع؛ ّ
ِّ
بشـكلٍ
باهـت وعلى مضـض.
نظريتـه ،ومل يستشـكفها خلال تجربتـه ّإل
فنحـن نـرى ضآلة وابتذا ً
عبر ّإل عن
وبالتـايل
ُ
ال ووحشـية داخـل كتابات ال ُت ِّ
ُمعتقـد طائفـي ،ونصـادف قيـود ًا متسـاوية وغير متشـابهة يف الوقـت ذاته
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الراقي.
داخـل أعمال تسـتلهم روح الجسـد أو الذّ ائقة الوضيعة للمجتمـع ّ
فـإن الواجـب األول عىل أي شـخص يعتزم الكتابـة واجب ذو طبيعة
وهكـذا ّ
نصب نفسـه سـيد ًا عىل عقـول اآلخرين،
فكريـة؛ ذلك أ ّنه شـاء أو أىب ،فقد ّ
وخير ًا ومرشقـاً .كما ينبغـي أن
والبـد أن يحـرص على اسـتمرار عقلـه مرنـ ًا
ّ
تجـد كافّـة األفـكار باسـتثناء املُجحفـة منهـا ،فرصـة للتعبير عنهـا مـن
خلال الكاتـب الّـذي يجـب أن يـرى الخير يف كلّ األمـور ،ح ّتـى يف األفـكار
التـي يخشى أ ّنـه ال يفهمهـا بشـكلٍ كامـل ،وهنالـك عليـه أن يلتـزم الصمت
أن ورشـته ال تضـم سـوى أداة واحـدة،
متامـاً  ،وأن يعـي مـن الوهلـة األوىل ّ
هـي التعاطف(((.

أمـا الواجـب الثـاين؛ وهـو األصعـب تعريفـاً ،فمعنـوي .إ ْذ مثّـة ألـف
ّ
األدبية ،حني
األعمال
بعـض
وتجنح
العقل،
داخـل
ختلفـة
م
ة
نفسـي
حالـة
ّ ُ
ّ
يغـدو العقـل يف أسـمى حاالتـه ،إىل حجـب بعض تلـك الحـاالت .هل هذا
جائـز؟ ليـس يف كلّ الحـاالت بالتأكيـد ،وال ح ّتـى يف أحلام أكثر الكُ ّتـاب
سـيام األعمال
تع ُّنتـاً  .لعلّنـا كُ ّنـا نتم َّنـى لـو كانـت كلّ األعمال
األدبيـة؛ ال ّ
ّ
وقوية؛
وإنسـانية وسـليمة
ذات القيمـة الفَ ّن ّيـة ،صـادرة عـن دوافـع عميقة
ّ
ّ
أن
سـواء رزينـة أو سـاخرة؛ مازحـة أو حاملـة أو دينيـة .لكـن ال ُيكن إنـكار ّ
بعـض الكُ تب النفيسـة صـدرت عن عقـلٍ ُمختل؛ بعضها دينـي يف الغالب،
نحـن ال نبغض تحفة
لوثه املـرض والضعف.
وغير إنسـاين
ُ
جزئيـاً ،وأغلبها َّ
ّ
أدبيـة رغـم أ ّننـا ُنهاجـم عيوبهـا ،وال نبحـث عـن األخطـاء ،بـل عـن املزايـا.
ّ
مـا مـن كتـاب مثـايل حتـى يف تصميمه ،بـل الكثري مـن الكُ تب التي سـتبهج
ٍ
جانـب ،هـي قصائـد
إن مزامير داوود ،مـن
شـجع القـارئّ .
وتحسـن أو ُت ِّ
ِّ
متجد
نزوات
تضـم
ذلك
ورغم
األرض،
سـطح
عىل
الوحيـدة
ينـي
الد
الشـعر
ّ
ِّ
ٍ
جانـب آخـر ،كانـت أللفريـد دي موسـيه
أفعـال ُمقاتلين رشسين .ومـن
((( حاشية ،عىل األقلّ  ،بسبب املثال الرائع الّذي رضبه السيد سوينربن لسائر الكُ َّتاب الشباب عىل اتساع
يتقدم للرتحيب باملزايا سواء يف كتابات ديكنز أو ترولوب أو فيلون أو ميلتون أو بوب.
األديب؛ إذ
التعاطف
َّ
ّ
وهذا هو املوقف النقدي الّذي ينبغي علينا جميع ًا الحفاظ عليه؛ ال يف هذا املجال وحده ،بل يف كلّ أقسام
العمل األديب.
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طبيعـة مسـمومة وملتويـة؛ وأنـا هنـا أنقـل فقـط عـن العملاق السـخي
اللعـوب ألكسـندر دومـا األب حين اتهـم دي موسـيه بسـوء الطويـة ،ومـع
ذلـك ،حين أصبـح دافعـه للكتابة اإلبـداع الخالص متكَّ ن مـن تأليف أعامل
أن لحـن الكوميديـا
مثـل  Carmosineو ،Fantasioوالتـي يبـدو فيهـا ّ
ويسـعدنا.
الرومانتيكيـة األخير قـد
َّ
استرد عافيتـه مـن جديـد يك ُيشـجينا ُ
ّ
أن فلوبير حين كتب مدام بوفـاري كان ُيفكِّ ر يف الغالـب يف واقعية
وأظـن ّ
ّ
تحـول الكتـاب بين يديـه إىل آيـة
لقـد
انظـر!
لكـن
الشيء،
بعـض
كئيبـة
َّ
أن الحقيقـة هـي أ ّننـا حني نؤلِّـف الكُ تـب تحت ضغط
أخالقيـة مبهـرة .على ّ
ّ
مـزودة ومشـحونة بتسـعة أضعـاف طاقتهـا((( ،آنئـذ يسـتحوذ
هائـل ،بـروح
َّ
على رشوط وجودنـا إدراك وافـر ،ويغـدو اإلخفـاق يف التعبير عـن حقيقة
ال مهما كان املُـراد مبتـذ ً
أو جمال مـا مسـتحي ً
ال أو دنيئـاً .مـن القـوة تولـد
أمـا الشيء الـرديء الّـذي ُين ّفـذ على نحو سـيئ فيظل رديئـ ًا قلب ًا
الحلاوةّ ،
ـن ينبغي عليهم
وقالبـاً .ولذلـك فهذا ليس تشـجيع ًا للكُ َّتاب الكسـيحني ِم َّم ْ
مراعـاة ضامئرهـم فيما يكتبونـه ،أو ينالهـم الخجـل ويك ّفـون عـن الكتابـة.

رغـم ذلـك يظـلّ اإلنسـان منقوصـ ًا فيما يتعلَّـق مبـا يكتبـه مـن أدب؛ إ ْذ
ِ
وجهـات نظـره وعـن ميولـه؛ أل ّنـه إن فعل
يضطـر للتعبير عـن نفسـه وعـن
خلاف ذلـك فهـذا معنـاه أ ّنـه يرتكـب عملاً
يتعـدى
أشـد خطـورة بكثير
َّ
ّ
املجازفـة بـأن ُيصبـح عديـم األخلاق :أي أن ُيصبـح كاذبـ ًا ال محالـة .إن
ُمحـاكاة عاطفـة مـا؛ ح ّتـى وإن كانـت عاطفة محمـودة ،يعنـي تحريف تلك
أمـا كتمان عاطفـة مـا؛ إن كنـت واثقـ ًا
العاطفـة ،وهـذا يشء غير مفيـدّ .
مـن إحساسـك بهـا ،فيعنـي أن تحظـى بالحريـة يف التعامـل مـع الحقيقة.
رمبـا تنطـوي كافّـة وجهـات نظـر العقلاء على حقيقـة مـا تنفـع البشر لـو
كانـت يف سـياقها الصحيـح .وأنـا ال أخشى الحقيقـة ،إذا كان يف مسـتطاع
أجـزاء منهـا بطريقـة
أي شـخص أن يكشـفها يل ،لك ّنـي أخشى ّأل يـروي ّإل
ً
وقحـة .مثّـة وقـت للرقـص وآخـر للنحيـب؛ وقـت تكـون فيـه صارمـ ًا وآخـر
((( إشارة إىل إصابة فلوبري مبرض الرصع[.املرتجم].
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أمـا إذا متكّ ـن
تركـن فيـه للعواطـف املُرهفـة؛
ّ
تتقشـف أو ّ
تبجـل الغرائـزّ .
كاتـب مـن التأليـف بني كلّ تلـك النقائض داخـل عمله ،كلّ منهـا يف مكانه
ـن واألخالق.
وحسـب حجمـه ،آنئـذ يغدو ذلك العمـل رائعة عاملية يف الفَ ّ
ألن أي كتـاب متحامـل يعطـي صـورة مضللـة عـن العـامل
التحيـز فجـور؛ ّ
ُّ
أن الكاتب الضعيف البد أن يكـون منحازاً؛ فرنى عم ً
ال
والحيـاة .الكارثـة هـي ّ
الحسـية؛ ورابع ًا
بـارد ًا وموحشـاً؛ وآخـر رخيصـ ًا وسـفيهاً؛ وثالثـ ًا ُمغرقـ ًا يف
ّ
التقشـف وال ّزهـد .ال تسـتطيع يف األدب كما يف السـلوك أن تتطلّـع
بالـغ
ُّ
إىل تنفيـذ املُـراد بدقّـة أبـداً ،فكل ما يسـعك هو أن تسـتوثق قـدر اإلمكان،
وبالنسـبة لذلك ال توجد سـوى قاعدة واحدة ،وهي أ ّنه ال ينبغي اسـتعجال
ثـم طرحـه جانب ًا
عمـل مـا ُيكـن عملـه بتـأنٍ  .فلا فائـدة مـن تأليـف كتـابّ ،
سـتتكون لديك
ـدة تسـع سـنني أو ح ّتـى تسـعني سـنة؛ أل ّنه أثنـاء الكتابـة
ُم ّ
َّ
إن الكاتـب حين يفكِّ ـر
أن
لح ٍّ
التمهـل البـد أن يسـبق أي بدايـةّ .
ـد مـا ّ
قناعـة َ
ُّ
يف عمـل جديـد ،البـد أن ُيقلِّـب املوضـوع طويلاً يف رأسـه يك يتأكّ ـد مـن
أمـا إن كان يعتـزم
ّ
أن الفكـرة تـروق لـه ،قبـل أن تختمـر وتصبـح جاهـزةّ .
الدخـول يف مجـال نـزاع ،فعليـه أو ً
ال أن يدرس املسـألة يف كافّة الظروف،
إن هـذا التفكري عن كثب رضوري
يف
الصحـة واملـرض؛ يف الحـزن والفرحّ .
ّ
ـن تربيـة ممتـدة
ألي كتابـة
حقيقيـة صادقـة ،وهـو مـا يجعـل مامرسـة الفَ ّ
ّ
ونبيلـة للكاتب.
هنـاك الكثير مما ُيكـن عملـه أو قولـه أو تكـرار قولـه يف هـذه األثناء؛
قـدم خدمـة
فـأي عمـل أديب ينقـل حقائـق صادقـة أو انطباعـات ُمبهجـة ُي ِّ
أخف
للجمهـور ،وهـي خدمة البد أن تفخر بتقدميهـا .فاملكروبون يرون يف
ّ
املسرة هـو
إن جلـب
الروايـات مـا يسـعدهم؛ ال مـا ّ
يخدرهـم ،بـل أعظـمّ .
ّ
مـا ينفـع النـاس ،وبصرف النظر عـن صعوبـة أن تهـذِّ ب شـخص ًا وترفه عنه
أن جـزء ًا مـن الكاتـب
يف الوقـت ذاتـه ،فـإن كليهما يرتبـط باآلخـر .ال ريـب ّ
أو حياتـه سـيربز ح ّتـى وإن كان الكتـاب بليـداً ،وقـراءة روايـة أبدعهـا كاتـب
مـا ّأيـ ًا كانـت دوافعـه تعنـي ُمضاعفـة التجربـة والتمريـن على املشـاركة
إن قـدر كلّ فقـرة أو بيـت شـعر أو مقـال أو مقـال قصير يف
الوجدانيـةّ .
صحيفـة هـو املـرور؛ ببـطء أو برسعـة ،من خلال عقـول عدد مـن الناس،
41

والتأثير على أفكارهـم ولـو بشـكلٍ خاطـف .فحين ُيطـرح أي موضـوع
ٍ
قدر
للنقـاش ،تسـنح ألي
شـخص يسـتطيع الخربشـة عىل الورق فرصـة ال ُت َّ
إنسـانية شـفوقة ،ولو فعـل ذلك مـا يكفي من
بـروح
بثمـن يك ُيـديل بدلـوه
ٍ
ّ
الكُ َّتـاب يف صحفنـا ومجالتنـا ،ملـا صـادف الجمهـور وال الربملـان أفـكار ًا
مرذولـة .لـدى كلّ كاتـب فرصـة يك ُيصـادف يف طريقـه شـيئ ًا مـاُ ،مبهجـ ًا
شـجعاً ،ولـو بالنسـبة لقـارئ واحـد .ومـا أتعسـه
أو يسترعي االنتبـاه أو ُم ِّ
يتعثر فيام
إن مل يتفـق مـع هـذا القـارئ! كذلـك لـدى كلّ كاتـب فرصـة يك
ّ
يسـتطيع قـارئ بليـد أن يسـتوعبه ،وبذلـك تبـدأ مرحلـة بـارزة يف تربية هذا
القـارئ مبـا قـرأه واسـتطاع اسـتيعابه.

يـؤدى ،ويسـتحق أن نحـاول
أمامنـا ُهنـا بالتـايل عمـل يسـتحق أن
َّ
مامرسـته بإتقـانٍ  .وهكـذا ،إن كنتـم سـتقبلون االنضمام إىل حرفتنـا؛ فلا
مـرد ذلـك هـو الحصـول على أجـ ٍر أعلى ،بـل أل ّنهـا مهنـة
ينبغـي أن يكـون
ُّ
نافعـة بدرجـة عاليـة وعظيمـة ِ
ـداً .مهنـة يسـتطيع كلّ حـريف أن يجعلها
ج ّ
بقوة تفكيره .مهنة مـن الصعـب إتقان مامرسـتها ،لكن
أكثر فائـدة للبشر ّ
ُيكـن تحسين مـا ينتـج عنهـا كلّ عـام .مهنـة تسـتدعي يقظـة ضمير كلّ
ـن ميارسـها ،فصـارت تربيـة خالـدة لطبائعهـم األكثر نبلاً  .مهنـة سـيظل
َم ْ
يسـتحق يف
فيهـا أجـر الكاتـب؛ مهما كان مـا يحصل عليه ،أقـلّ بقليلٍ مام
ُ
ِ
الشيف يف هـذا الزمان
أن
أشـد ما ُيخيـف الرجل ّ
ّ
أغلـب األحـوال .فلا ريب ّ
يسـتحق.
بالقـرن التاسـع عشر هـو أن يتقـاىض وينفـق أكثر مما
ُ
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III

تربيتي
تب أ َّث ْ
كُ ٌ
رت يف ّ

(((

ٍ
فخـ ًا ملراسـليه على نحـ ٍو ماكـر ،تبـدو
ُحـرر((( ّ
بطريقـة مـا ،نصـب امل ِّ
والعاطفيـة للوهلـة األوىل .لكنهـا على العكـس
املسـألة شـديدة البراءة
ّ
مـن ذلـك متامـ ًا يف الحقيقـة ،فبعـد االسـتطالع واملراجعـة ينتبـه الكاتـب
ربا األسـوأ ،يف
ِم ّنـا ليجـد نفسـه
ِّ
متورطـ ًا فيما ُيشـبه السيرة الذّ اتيـة ،بـل ّ
واحـد مـن فصـول حيـاة ذلك الشـقيق الصغري الجميـل الّذي كُ ّنـا ننعم به،
نكونـه ،والّـذي كنـا
الرجـل الّـذي كان ينبغـي أن ِّ
وخرسنـاه وبكينـاه جميعـاًّ .
ُحرر
نرجـو لـو أصبحنـاه .لكـن الواجب والرضوري متـى َّ
تعهدنا بأمـر (ولو مل ِّ
مرة يف صحيفة  ،British Weeklyعدد  13مايو .1887
((( ُنرش أول ّ
((( بصحيفة .British Weekly
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كنـت أميـل للحكمـة
وإن
ُ
إن أمكـن .وأنـا ْ
يف صحيفـة) أن نفـي بهـذا العهـد ْ
أحيانـ ًا فلا أنطـق ّإل أقـلّ الكلمات؛ أو يصيبني الضعف أحيانـ ًا أخرى فأفرط
الشـخص
أن اللـوم يقـع سـواء يف تلك الحالة أو تلك عىل ّ
يف الحديـث؛ ّإل ّ
فخـه.
الّـذي أوقـع يب يف ّ

إن أغلـب الكُ تـب املؤثّـرة؛ واألصـدق أثـراً ،هـي الروايـات والقصـص.
ّ
فهـي ال ُتلـزم القـارئ بعقيـدة سيكتشـف عـدم دقّتهـا الحقـ ًا ال محالـة؛ وال
ً
وتفس
حتما فيام بعـد ،بل هي تحترم و ُتعيد ترتيـب
تل ّقنـه درسـ ًا سينسـاه
ِّ
وتحررنـا مـن نفوسـنا ،وترغمنـا على معرفـة اآلخريـن .كام
دروس الحيـاة،
ِّ
ُتظهـر لنـا نسـيج الخبرات ،ال كما نـراه نحن ،بـل بتغيير فريد تختفـي فيه
األنـا القبيحـة الرشهـة ولـو إىل حني .ويك تحظـى بتلك الصفـات ،عليها أن
اإلنسـانية ،وألي عمـلٍ فيه فائدة
ـد معقول للكوميديا
تكـون ُمخلصـة إىل َح ٍّ
ّ
إن أفضـل مـن اسـتجاب ملطالـب الرتبيـة لدينـا هي تلـك القصائد
تثقيفيـةّ .
ّ
بشـخصيات
ونلتقـي
سـمحة،
تفكير
أجـواء
ـس
ف
نتن
حيـث
والقصـص،
ّ
ُ
ّ
ـن اسـتفدت منهم؛ إ ْذ ال يوجد سـوى
معطـاءة
وبـارة .كان شكسـبري أكثر َم ْ
ّ
ِ
علي كما
ـن مارسـوا تأثير ًا
قويـ ًا ّ
ِقلّـة مـن األصدقـاء األحيـاء م َم ْ
مسـتمر ًا ّ
ّ
مبحبة واسـعة
فعـل هاملـت أو فعلـت روزالينـد .واألخيرة تحظـى قراءتها
ّ
تؤدي
بالفعـل ،وقـد أسـعدين
ّ
الحـظ مبشـاهدة السـيدة سـكوت سـيدونس ِّ
حرك
دورهـا خالل سـاعة مشـحونة بالعواطـف املرهفة .ما مـن يشء آخر َّ
أن
مشـاعري وأبهجنـي ورفَّـه ع ّنـي ومل يفارقنـي أثـره يومـ ًا كهذا الـدور .كام ّ
لخطبـة ِكنـت املوجـزة أمـام ج ّثـة امللك لري أثـر ًا كبري ًا عىل عقلي ،والزمت
والقـوة.
أفـكاري وقتـ ًا طويلاً ؛ إ ْذ كانـت عباراتهـا بالغـة العمـق والسـخاء
ّ
وربـا يكـون أعـ ّز وأفضـل صديـق يل بخلاف شكسـبري هـو دارتانيـان؛ أعني
ّ
(((
ُسـن يف روايـة «الفيكونـت براجيلـون»  ،الّـذي ال أعـرف مـن
دارتانيـان امل ّ
التصرف.
ـن هـو أجمـل منـه يف طريقـة
يفوقـه يف روحـه
اإلنسـانية ،وال َم ْ
ُّ
ّ
التحلي بالخلـق الطيب عـن التعلُّم
ـن يتكلَّـف
ّ
ويعـ ّز ّ
علي كثير ًا أن يعجـز َم ْ
((( للكاتب الفرنيس ألكسندر دوماس[ .املرتجم].
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مـن قائـد الفرسـان .وختامـاً ،البـد أن أذكـر «رحلـة الحـاج»((( وهـو كتـاب
عامـر بـكل االنفعـاالت الجميلـة والنفيسـة.

لكـن ُتـرى مـاذا ُيكـن أن ُيقـال عـن األعمال الفَ ّن ّيـة أكثر مـن كونهـا
عميقـة وصامتـة كتأثير الطبيعـة ،وأ ّنهـا تفسـد إذا ملسـناها ،وأ ّننـا نرشبهـا
وإن كنت أجهـل الطريقة ح ّتـى اآلن .ليس
مثـل املـاء وأ ّنهـا تجعلنا أفضـلْ ،
ونتبينـه ونتأملـه ونقارنـه ّإل يف
نتتبـع األثـر ح ّتـى النهايـة،
ّ
يف مسـتطاعنا أن ّ
علي
الكتـب ذات الطابـع
التعليمـي .وأحـد الكُ تـب التـي مارسـت أكبر تأثير ّ
ّ
يـدي يف ٍ
ربا يـأيت تأثريه يف
والّـذي وقـع بين
ّ
وقت مبكِّر مـن حيايت؛ ولذلك ّ
أن مل أملـس هـذا التأثري ّإل يف ٍ
وقـت الحق ،ومن
أن أظـن ّ
ُقدمـة ،رغـم ّ
امل ِّ
يشـتد؛ أل ّنـه كتـاب مـن الصعـب تخطيـه ،هـو «مقاالت»
الجائـز أ ّنـه ال يـزال
ُّ
دي مونتين .لكـم هـو عطـاء هائـل أن نضع هـذا التصوير الدمـث واملعتدل
للحياة يف أيدي أبناء اليوم ،الّذين سـيجدون بني تلك الصفحات البشوشـة
مسـتودع ًا للبسـالة والحكمـة؛ وكلهـا تنتمي لسلالة عتيقة ،وسـيتلقون منه
«آداب السـلوك املُحتشـم» وسـيدركون (إذا كانـت لديهـم موهبـة القـراءة)
ٍ
وأسـاس منطقي،
التصـورات مـا كانـت لتحلِّـق لـوال وجـود مبر ٍر مـا
أن تلـك
ّ
ُّ
وسـينتهي بهـم الحـال (مـن جديـد؛ لـو كانـت لديهـم موهبـة القـراءة) وقـد
أن هـذا النبيـل العجـوز كان رجلاً رائعـ ًا بطـرقٍ عديـدة؛ وأ ّنـه كان
أدركـوا ّ
يتم ّتـع برؤيـة أنبـل للحيـاة تفـوق مـا لديهـم أو لـدى ُم ِ
عاصيهم.

تربيتي؛ حسـب الرتتيب ال ّزمنـي ،هو العهد
الكتـاب التـايل الّـذي أثَّـر يف
ّ
سـيذهل ويؤثّـر يف أي قارئ
الجديـد؛ وعلى األخـص إنجيـل م ّتـىّ .
أظن أ ّنـه ُ
ٍ
ٍ
كتـاب عـادي ،ال
تخيـل وقـراءة الكتـاب كأي
يسـتطيع بـذل
جهـد مـا يف ُّ
ُقـدس .آنئـذ سـيتمكَّ ن هذا
بتكاسـل وضجـر باعتبـاره جـزء ًا مـن الكتـاب امل َّ
القـارئ مـن رؤيـة تلـك الحقائـق التـي ُيفرتض بنـا جميعـ ًا أن نعرفهـا برفق،
ربا
لكننـا ُنحجـم زاهديـن عـن تنفيذهـا .لكـن فيما يتعلَّق بهـذه املسـألةّ ،
يكـون مـن األجـدر لـو التزمنـا الصمت.
((( للكاتب اإلنجليزي جون بنيان ([ .)1688-1628املرتجم].
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العشـب» لوايتامن؛ وهو كتـاب ذو نفع فريد،
آيت بعـد ذلـك إىل «أوراق ُ
وقـد قلـب عاملـي رأسـ ًا على عقـب ،وعصـف بـآالف الشراك التـي صنعتها
األرسـتقراطية ،وبعـد أن زلـزل خيـام أكاذيبـي ،أعـادين
األخالقيـة
األوهـام
ّ
ّ
ٍ
مـرة
مـن جديـد فـوق
أسـاس قـوي مـن الفضائـل القويـة واألصيلـة .لكنـه؛ ّ
أخـرى ،ليـس ّإل كتابـ ًا ألولئـك الّذيـن يتمتعـون مبوهبة القراءة ،وسـأقولها
ربا ،القصص.
ً
رصيحـةّ ،
أن األمر ينطبق عىل سـائر الكُ تب الجيدة مـا عداّ ،
الرجـل العـادي يعيش؛ وينبغـي أن يعيش ،بكامله وفـق اتفاقٍ عام؛ يف
ّ
إن ّ
حين مييـل بـارود الحقيقـة إىل بلبلـة عقيدتـه ،ال إنعاشـها ،سـواء ُيجاهـر
بالتجديـف وال ُفحـش ،ويخضـع للحلقـة األقرب ،وهـي ذلك الوثـن الصغري
الّـذي يتألَّـف بعضـه مـن حقائـق ،والبعـض اآلخـر مـن وسـائل الراحـة التي
سـتحدث ،وينسى كلّ ما
أصبحـت إلـه العصر الجديـد ،أو يقنـع مبـا هـو ُم
َ
إن الحقائق الجديدة
مجدف ًا وفاحشـ ًا هو نفسـه
هـو قديـم ،ويضحى
ّ
ّ
بحـقّ .
سـد مـا يف القدميـة مـن نقـص؛ وهـذه الحقائـق
تبقـى ناجعـة فقـط يف ِّ
ُتحضرة
تدمـر ،تقاليدنـا امل ِّ
الصارمـة ليسـت مرغوبـةً ّإل يك ُتـدد ،ال أن ّ
ـن يفتقـر للقـدرة على الحكـم ،فاألجـدر بـه
أمـا َم ْ
والبديعـة يف الغالـبّ .
اليوميـة ،وهنالـك لـن ينالـه مـن الضرر ّإل
ّأل ُيفـارق القصـص والصحـف
ّ
القليـل ،فضلاً عـن بعـض الخير يف املقـام األول على األقـلّ .

وبسـبب اكتشـايف لوايتمان وقعـت تحـت تأثير هربـرت سـبنرس .مـا
مـن َح ْ ٍ
بر ُمقنـع أكثر منـه على ظهـر البسـيطة .لكـم متلَّكنـي الفضـول يك
الشاسـع ملسـة ال ّزمـن؛ وكم منـه صلصال وكم
أعـرف كم
سـيتحمل بنيانه ّ
ّ
وإن كانـت قاسـيةً  ،كانت دامئـ ًا قويـةً وصادقةً .
منـه نحـاس .لكـن كلامتـه؛ ْ
روح مـن النشـوة الخالصـة تنتصـب عاريـةً كأ ّنهـا رمـ ٌز
وتسـكن صفحاتـه ٌ
وسـيصادف القـارئ هنـاك خضابـ ًا مـن
جبري ،ورغـم ذلـك تظـل نشـوانة.
ٌّ
ُ
َّ
تتخلى عـن الكثير مـن
التقـوى ،مـع القليـل مـن فتنتهـا حقـاً ،دون أن
مبادئهـا .وهاتـان الخاصيتـان صنعتـا منـه كاتبـ ًا نافعـاً ،مثلما صنعـت منه
جـدداً .سـأكون نـذ ً
إن فقـدت عرفاين
حامسـته
الفكريـة كاتبـ ًا ُم ّ
ال ال محالـة ْ
ّ
بجميـل هربـرت سـبنرس.
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كان لكتـاب «حيـاة جوتـه» [لجـورج هنري] لويـس أهمية كُ ربى بالنسـبة
التحيز ملا يف اإلنسـان من
مـرة .حالة فريدة من
يل حين وقـع يف
ّ
ُّ
يـدي أول ّ
ورش .ال أعـرف رجلاً ُّ
يقـل إعجـايب بـه عـن إعجـايب بجوتـه؛ إ ْذ يبـدو يل
خير ّ
مثـا ً
الشـخصية وإيذائهم
ال لخطايـا العبقرية يف هتكه أسـتار حياة أصدقائه
ّ
ُتوجـة املعروفـة بــاسم «آالم فرتـر»،
باسـتهتاره خلال تلـك الجرميـة امل َّ
النابليونيـة الخالصـة الواعيـة بحقـوق وواجبـات املُبدعين
وبشـخصيته
ّ
ّ
األسـمى منزلـة ،مثلما كان القـايض يف محاكـم التفتيـش اإلسـبانية ُمـدرك ًا
لحقـوق وواجبـات منصبـه .ورغـم ذلك ،كم مـن درس ينطـوي عليه إخالصه
السـامي لفَ ّنـه ،وصداقتـه الرشيفـة والنافعـة مـع شـيللر! تضطلـع السيرة
املـرات النـادرة -إ ْذ نـادر ًا مـا تفـي السيرة مبـا عليها من
ُهنـا يف واحـدة مـن
ّ
فـن ال ِق ّصـة؛ فتذكّ رنا بالنسـيج املشـوب الّـذي تتألَّف
واجـب -ببعـض مهـام ّ
منـه طبيعـة اإلنسـان ،وكيف تتعايـش الجرائر الكُ برى والفضائل السـاطعة
ُهمـة ،لكـن يف
وتسـتمر داخـل نفـس
الشـخصية .يفـي التاريـخ بهـذه امل َّ
ّ
يعـول
الشـائعة التـي
صفحاتـه األصليـة؛ ال عبر تلـك الصفحـات املوجـزة ّ
ّ
مهمتها ،أن تجعلنا نشـعر باختلاف العصور بد ً
ال
عليهـا؛ ا ّتسـاق ًا مـع طبيعة َّ
األساسـية .وح ّتـى تلك الصفحـات األصليـة التي ال
تبين هويـة اإلنسـان
مـن ُّ
ّ
اإلنسـانية يف
تناسـب ّإل أولئك الذين يسـتطيعون إدراك فضائلهم وعيوبهم
ّ
صورهـا العجيبـة ،نرى هـذه الفضائل والعيوب معكوسـة وتحمل مسـميات
طريفـة يف الغالـب؛ ويحتـلُّ كلّ منها مـكان اآلخر يف أكثر األحيان .مل يكن
مارتيـال ((( شـاعر ًا يحظـى بسـمعة طيبـة؛ لكـن قصائـد جوته تدفعنـا إىل أن
ٍ
الجـادة التـي يكتبها
بحيـاد ،وأن نكتشـف بين الفقرات
نقـرأ أعمال مارتيـال
ّ
ُهـذب ،صـورة إنسـان نبيـل دمث حكيـم ُمعتز بنفسـه.
ُهـرج غير امل َّ
هـذا امل ِّ
أظـن أثنـاء قـراءة مارتيـال؛ أن نتخطّ ـى تلـك األبيـات
هكـذا هـي العـادة كما
ّ
قـط ،إىل أن بحثـت عنهـا،
املبهجـة التـي مل أسـمع بهـا أنـا نفسي مـن قبـل ّ
التحيـز ليـس ّإل أمـر ًا واحـد ًا من بين آالف األمور التي تسـاعد يف بناء
وهـذا
ُّ
((( كان جوته قد نرش عام  1797باالشرتاك مع صديقه شيللر ،مجموعة من القصائد الهجائية بعنوان «هدايا
املائدة» ُمستله ً
الشاعر الروماين مارتيال[ .املرتجم].
ام ّ
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الرومانيـة العظيمة.
اإلمرباطوريـة
والهسـتريية عـن
الضالـة
فكرتنـا ّ
ّ
ّ
ّ

يقودنـا هـذا بشـكلٍ
هو«التأملات» ملاركوس
جد ًا
طبيعي إىل كتاب نبيـل ّ
ّ
ٍّ
املتجـرد؛ واإلغفـال النبيـل للـذات؛ واإلشـفاق على
أوريليـوس .الوقـار
ِّ
ـد ًا يف حيـاة كاتبـه؛
اآلخريـن ،كلّ ذلـك ّ
تجلى و ُنفِّـذ على نطـاقٍ واسـع ِج ّ
ليغـدو الكتـاب بذلـك كتاب ًا ال نظري له .ليس يف ُمسـتطاع أحد قراءته دون أن
يتأثّـر؛ رغـم أ ّنـه نـادر ًا مـا يسـعى إىل إثارة املشـاعر؛ وأعنـي بها تلـك األجزاء
املُتقلِّبـة غير الجديـرة بالثقـة يف البشر .ينتمـي خطابـه لتاريـخ بعيـد نعـي
الرجل
عظاتـه بشـكلٍ جيـد ،وسـتحمل معـك حني تنتهـي مـن قراءته ذكـرى ّ
بـارة ،ونظـرت إىل عينين مقدامتين ،وكسـبت
نفسـه؛ كأ ّنـك ملسـت يـد ًا ّ
وحـب الفضيلة.
أبدية أخـرى توجب عليك الحياة
صديقـ ًا نبيلاً  .ها هـي آرصة ّ
ّ
تأثير
ربـا يجـب علينـا اآلن أن يـأيت ذكـر ووردزوورث .كان لـووردزوورث
ّ
ٌ
كيفية التأثير بدقّة .براءة ما؛ ُزهد
وصف
الصعب
مـن
كان
وإن
الجميـع؛
على
ْ
ّ
«الصمـت الّذي يسـكن التلال الوحيدة»؛
صـارم يف البهجـة؛ منظـر النجـوم؛
ّ
ارتعاشـة الفجـر البـاردة ،كلهـا أشـياء تلازم شـعره وتضفـي عىل أفضـل ٍ
جزء
ِم ّنـا جما ً
يكن
ال خاصـاً .ال أدري أ ّنـك تتعلَّـم درسـاً؛ إ ْذ لسـت
مضطر ًا -ميـل مل ْ
ّ
مضطـر ًا((( -لالتفـاق مـع أي مبـدأ مـن مبادئـه ،لكـن رغم ذلـك َههـي التعويذة
ّ
قـد أُ
إن تلقين عقيدة ما ليـس ّإل خطأ
ذ
إ
األسـاتذة؛
أفضـل
هم
هـؤالء
لقيـت.
ْ ّ
أما تواصـل األرواح فهو اسـتحواذ أبدي.
جديـداًّ ،
فربـا كانـت األوىل أفضـلّ ،
ـن ،حيـث تقبـع
إن هـؤالء األسـاتذة يتسـلقون سـور التدريـس إىل صعيـد الفَ ّ
ّ
الحقيقيـة التـي أفضـل مـا فيها هـو أ ّنهـم يتواصلون.
ذواتهـم
ّ

فن
إن نسـيت رواية «األناين» [لجـورج مرييديث]ٌ .
لـن أغفـر لنفسي أبد ًا ْ
التعليمي بكل مـا تعنيه الكلمة،
ـن
إن شـئت ،لكنهـا تنتمـي إىل الفَ ّ
خالـص؛ ْ
ّ
ومـن بين كلّ الروايـات التـي قرأتهـا (وقـد قـرأت آالف الروايـات) تقـف تلك
وههـو
الروايـة يف موقـع فريـدَ .ههـو ناثـان مقابـل امللـك داوود الجديـدَ ،
النفسية الشهرية من خالل قراءة
((( إشارة إىل الفيلسوف اإلنجليزي جون ستيوارت ميل الّذي تجاوز أزمته
ّ
أشعار ووردزوورث[ .املرتجم].
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يبـث الدمـاء يف وجـوه الرجـال .ليـس الهجـاء؛ التصويـر الغاضـب
كتـاب ُ
ً
عظيما؛ إ ْذ قـد ُيصيبنا جميعـ ًا الغضب مـن جرياننا.
ألخطـاء اإلنسـان ،ف ّنـ ًا
فما نرغـب فيـه هـو أن نرى؛ ال عيوبهـم التي نعيهـا جيداً ،بـل مزاياهم التي
تخفـى علينـا متامـاً .وروايـة األنـاين هجـاء ينبغـي أن نفسـح لـه املجـال،
لك ّنـه هجـاء ذو طابـع فريـد ال يقـول شـيئ ًا عن ذلـك الغبـار الواضـح ،الّذي
يتشـابك مـن البدايـة إىل النهايـة مـع ذلـك الشـعاع غير املـريئ .بـل هـي
جـر إىل ضـوء النهـار يك ُتحصى
نفسـك التـي ُتطـارد؛ وأخطـاؤك التـي ُت ّ
باسـتمتاع دائـم ودقّـة ماكـرة وقاسـية .وكان صديق شـاب للسـيد مرييديث
(كما علمـت) قـد جـاء إليـه ُيعـاين أملـ ًا شـديداً ،وهتف« :لقـد ارتكبـت إمث ًا
كبيراً .أنـا ويلـويب [بطـل الروايـة]!» .فأجـاب املُؤلِّـف« :كال يـا صديقـي
مرات
العزيـز ،بـل هـو ُي ّ
عبر ع ّنا جميعـاً» .لقد قـرأت األناين خمس أو سـت ّ
ٍ
أن ويلـويب
عـن
قصـدّ ،
ألن أشـبه الصديـق ّ
الشـاب يف الحكايـة  -أعتقـد ّ
ـد ًا لذايت.
عديـم الرجولـة ،لك ّنـه فضـح ناجـع ِج ّ

أن نسـيت أغلـب الكُ تب التـي كان لها
أن حين أفـرغ سأكتشـف ّ
أحسـب ّ
أن نسـيت ثـورو وهازلـت الّذي كانت
أقـوى تأثير ّ
أن أرى بالفعل ّ
علي؛ ذلـك ّ
تحـول يف حيـايت؛ وبـن الّـذي كان
أطروحتـه «عـن روح االلتزامـات» .نقطـة
ُّ
قصير ،لكـن قـوي أيضـاً؛ وكتـاب متفـورد
أثـر
ٌ
لكتابـه الصغير عـن األمثـال ٌ
مـرة املوقف الالئق
«حكايـات مـن اليابـان القدمية» ،الّـذي تعلَّمت منه ألول ّ
س ًا وأُ
خفيـت يف الجز ِر
بـأي رجـلٍ عاقـل نحـو قوانني بلاده  -وقد ُع َ
ْ
ثر عليهـا ِ ّ
علي أن أحيي ذكـراه يتجاوز طاقتي على التم ِّني
اآلسـيوية .لذلـك فما ينبغي ّ
ّ
أو املُحـرر على السـؤال .لك ّنـي سـأزيد فيما يتعلّـق بهـذه املسـألة؛ بعـد
أن قلـت الكثير عـن الكتـب ذات األثـر املحمـود ،سـأقول كلمـة أو كلمتين
إن موهبـة القـراءة؛ كما أطلقت عليها ،ليسـت
عـن القـارئ القابـل للتغييرّ .
حيـث تنطـوي هـذه املوهبـة على هبـة
ـد ًا وال مفهومـة عمومـاً.
ُ
شـائعة ِج ّ
مضطر ًا لتسـميتها ،يسـتطيع
فكريـة كبيرة؛ نعمـة ُمطلقة ،هكـذا أجد نفيس
ّ
ّ
بشـكلٍ
ُمطلـق ،وال أولئك
اإلنسـان مـن خاللهـا أن يعـي أ ّنه ال ميتلك الحقيقة
ربـا تكـون لديـه عقائـد يعتنقهـا
الّذيـن يختلـف عنهـم مخطئـون متامـاًّ .
أن اآلخريـن يعتنقـون نفـس العقائـد لكـن بفتـور ،أو
وربـا يعـرف ّ
بحماسّ ،
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يعتنقونهـا على نحـ ٍو ُمغايـر ،أو ال يعتنقونهـا على اإلطلاق .حسـناً ،إن كان
يحظى مبوهبة القراءة ،سـيغدو هؤالء اآلخرون مصدر فائدة كبرية بالنسـبة
لـه .إذ سيشـهد الجانـب اآلخـر مـن القضايـا ،والجانـب اآلخـر مـن الفضائل.
بـدل قراءتـه لتلك
ولـن يضطـر إىل تبديـل عقيدتـه مـن أجـل ذلك ،لك ّنـه قد ُي ِّ
إن
صحـح
العقيـدة ،والبـد أن ُي
َّ
توصـل إليـه مـن نتائـجّ .
َ
ويسـد النقـص فيما ّ
جـرد كذبـةُ ،تخفـي عـن الحياة
الحقيقـة
ّ
اإلنسـانية؛ والتـي دامئـ ًا مـا تكـون ُم ّ
بقـدر مـا تكشـف .ووحدهـم الّذيـن ميتلكـون حقيقـة أخـرى؛ أو التي تبـدو لنا
ـن ُيكنهـم توسـعة مجـال معرفتنـا املُحـدد،
جـرد كذبـة خطيرة ،هـم َم ْ
ُم ّ
إن مـا يبـدو جديـد ًا متامـاً ،أو باط ً
ال بصلف أو شـديد
وإيقـاظ ضمرينـا ال ّنائـمّ .
الخطـورة ،هـو مـا يكشـف حقيقـة القـارئ .فـإذا حـاول أن يعي مـا يعنيه هذا
الشـخص يحظى
أن هذا ّ
تبرر وجـوده ،آنئـذ نعـرف ّ
الشيء ،والحقيقـة التـي ِّ
أمـا إن اسـتاء أو امتعـض أو اتهـم املُؤلِّـف
باملوهبـة ونـأذن لـه بالقـراءةّ .
اليوميـة؛ إ ْذ لن يغدو قارئـ ًا أبداً.
بالرعونـة ،فـاألوىل بـه آنئـذ أن يقـرأ الصحف
ّ

إيضاحية ،وبعد أن اسـتعرضت نصيبي من الحقيقة،
قـوة
وهنـا؛ بأنسـب ّ
ّ
فنحن؛ عىل أي حال ،لسـنا سـوى أوعية
أتقـدم وأسـتعرض نقيضها.
البـد أن
َّ
ُ
ـداً ،ولذلـك ال يسـتطيع كلّ البشر قـراءة كلّ الكُ تـب،
ملحتـوى ُم َّ
حـدد ِج ّ
وهكـذا لـن يجـد أي إنسـان طعامـه املوعـود ّإل يف القليـل مـن األوعيـة
املُنتقـاة ،وأصلـح الـدروس هي التي يستسـيغها ويحتفي بهـا العقل .يدرك
الكاتـب هـذه الحقيقـة ُمبكِّـراً ،فتغـدو سـنده الرئيـس ،ويسـتمر غير خائف
أن أغلـب مـا يقولـه باطـل بصـور ٍة ال لبـس
ليريس القانـون وهـو على يقين ّ
ـد ًا منـه هـو مـا ينفـع.
فيهـا ،وأكثره مصطنـع ،وبعضـه ُم ّ
ضر ،والقليـل ِج ّ
يـدي أي قارئ حقيقي سـتوزن
أن كلامتـه حين تقع يف
لكنـه يثـق كذلـك يف ّ
ّ
ـن يعجز عن
يدي َم ْ
أما حين تقع يف ّ
و ُتغربـل ،ولـن يؤخـذ منهـا ّإل مـا ُيفيدّ .
تامـان؛ إ ْذ وقعـت على
صمـت
القـراءة بـذكاء ،وقتئـذ ُتقبـل يلفهـا
ٌ
ٌ
وخـرس ّ
قـط.
رسه مصونـ ًا كأ ّنـه مل ُيكتـب ّ
أصمين ،ويظـل ّ
أذنين ّ

IV

الواقعية
ملحوظةٌ حول
ّ

(((

السـمة الثابتـة ألي أسـتاذ؛ وح ّتى بالنسـبة للطالـب الّذي
األسـلوب هـو ِّ
ال يسـعى بـكل مـا لديـه يك يحتـل مكانـه بين الكبـار ،ال يـزال األسـلوب هو
الشـغف والحكمـة
أن ّ
الخاصيـة التـي يسـتطيع تنميتهـا متـى شـاء .ذلـك ّ
ّ
وقـوة الغمـوض أو األلـوان ،كلّهـا هبـات تو َّزع سـاعة
اإلبـداع
على
والقـدرة
ّ
ادعـاء وجودهـا .لكـن االسـتعامل املنصـف
الـوالدة ،وال ُيكـن تعلُّمهـا أو ّ
واملُتقـن ملـا منلكـه مـن مزايـا؛ وا ّتسـاق كلّ جـزء مـع اآلخـر ومـع الـكلّ ؛
شـخصية متسـقة
يهم؛ والحفاظ عىل
وحـذف مـا ال جـدوى منـه؛ وإبراز مـا ّ
ّ
سـوي ًا الكامل
مـن البدايـة إىل النهايـة  -تلـك هـي الخصائـص التـي تؤسـس
ّ
مرة يف الـ  Magazine Of Artسنة .1883
((( ُنرش أول ّ
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الفكرية
ـي ،وهـي أمـور ُيكـن تحقيقهـا مـن خلال املثابـرة والجسـارة
ّ
الفَ ّن ّ
ـد مـا .فما نذكـره أو ُنغفلـه ،سـواء كان حقيقـة معلومـة ذات رضورة
لح ٍّ
َ

جـرد زينـة ،هـل سـيضعف أو يحجـب
ّ
جـرد زينـة؛ وإذا كان ُم ّ
عضويـة أو ُم ّ
التصـور العـام؛ ويف النهايـة ،لـو قررنـا ِذكر هـذا األمر ،هل ينبغـي أن يكون
ُّ
هـذا االسـتخدام واضحـ ًا وملحوظـاً ،أم مـن وراء قنـاع ُمتعارف عليـه ،كلّها

مسـائل ُتثـار باسـتمرار فيام يتعلَّق باألسـلوب املرن .وليس لـدى أبو الهول

ـن ،لغـ ٌز ُعضـال يفـوق هـذا اللّغز.
الّـذي يحـرس طرائـق الفَ ّ

لقـد كان أكبر تغيير شـهده القـرن املـايض فيما يتعلَّـق بـاألدب (وهـو

الحقـل الّـذي ينبغـي أن اسـتقي منـه أمثلتـي) هو القبـول بالتفاصيـل ،وكان

دشـن هـذا التغيير هـو الرومانتيكي [والتر] سـكوت ،ح ّتـى بلـزاك
أول مـن ّ
لح ٍّد ما،
شـبه الرومانتيكي وأتباعـه من غير الرومانتيكيين ُجملة وتفصيلاً َ
ِم ّمـن أحاطـوا بالـروايئ كأ ّنهـم فُرضـوا عليـه .وقـد أوضحـت وأفـادت هـذه
الضافيـة حـول ظـروف
التفاصيـل حينـاً ،يف تقديـم املزيـد مـن التأمُّلات ّ
(السـيام يف فرنسـا)
اإلنسـانية؛ لك ّنهـا سـقطت يف اآلونـة األخيرة
الحيـاة
ّ
ّ

يف ِّفـخ االهتمام بالتكنيـكات والزخـارف ليـس ّإل ،وهـو مـا ال ُيكـن أن
ٍ
أصوات ُمحذِّ رة بـدأ الكُ ّتاب
للتوجـه األول .لكن مع ظهـور
نسـميه اسـتمرار ًا
ُّ
وحيـاء يف الرتاجـع قليلاً بعيـد ًا عـن تلـك التخـوم ،ورشعـوا
األكثر حكمـة
ً

وشـاعرية ،ويف
جـردة؛ مقتضبـة ومهيبة
يف السـعي وراء صياغـة
ّ
ّ
رسديـة ُم ّ
سـبيل ذلـك ،لجـأوا إىل التخفـف عمومـ ًا من هـذه الحمولة مـن التفاصيل.
صـة املهزولـة -وهـي التـي كان فولتير يكتبهـا
هكـذا رأينـا بعـد سـكوت ال ِق ّ

رمزيـة -تحظـى بالتدليـل على حسـاب
السـابق؛ موجـزة كأ ّنهـا حكايـة
ّ
يف ّ
عينة لـدى الكُ ّتاب؛
الحقائـق .وكان إدخـال تلـك التفاصيـل قد َّ
طور مهـارة ُم َّ
وهـي املهـارة التـي دللناهـا كأ ّنهـا طفـلٌ
صغير ،فأهدتنا تلك األعمال التي
ٌ
تذهلنـا اآلن .لك ّننـا نـرى رجلاً كالسـيد زوال مشـهود ًا لـه بالرباعـة يسـتنفد

بالتيار
ربا تأذنـوا يل بوصفـه
قـواه يف نجاحـات ف ّن ّيـة ،فيضيـف تيـار ًا ركينـ ًا ّ
ّ
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(((
عامـة ال ّناس.
الذّ ميـم ؛ وذلـك يك ُي ِّ
قـدم نكهـة رائجـة يجتذب مـن خاللها ّ
هـذه مسـألة تسترعي انتبـاه الفيلسـوف األخالقـي ،لكـن أكثر ما يسترعي
أن اشـتهاء اإلفـراط يف التفاصيـل؛ حين يعتنقه
انتبـاه الفَ ّنـان تحديـد ًا هـو ّ
األدبية.
مجرد وقود لالسـتمتاع بالزخرفـة
الكاتـب مبـدأ له ،يتداعـى ويغدو
ّ
ّ
وكُ ّنـا قـد سـمعنا السـيد [ألفونـس] دوديـه منـذ فترة قليلـة يغمغـم بـكالم
املرئيـة.
عـن األلـوان املسـموعة واألصـوات
ّ

ربـا يصلـح
هـذا االنتحـار الغريـب الّـذي يرتكبـه أحـد روافـد
الواقعيـة ّ
ّ
التمثيلية
القويـة بني ال ُنقَّـاد .فكل الفنـون
لتذكرينـا بحقيقـة أحـد النزاعـات
ّ
ّ
ومثالية يف اآلن ذاتـه؛ والواقعية
واقعيـة
التـي ُيكـن وصفهـا بالراهنة ،هي
ّ
ّ
جرد
التـي نتشـاجر حولهـا ليسـت سـوى
شـكليات خالصـة فقـط .ذلـك ّ
ّ
إن ُم ّ
خاصـة بشـأن الطبيعـة
نـزوة تتعلَّـق ببدعـة ُمختلفـة؛ وليسـت عقيـدة
ّ
ورومانسـية
تنوعـ ًا
والواقـع ،جعلتنـا نديـر ظهورنـا للفَ ّ
ـن األوسـع واألكثر ُّ
ّ
الفوتوغرافيـة يف
الدقـة
الّـذي ورثنـاه عـن األيـام الغابـرة .هكـذا تغـدو اآلن ّ
ّ
الص َعـة مل تبـح لنـا ح ّتـى
الص َعـة الوحيـدة؛ ّ
لكـن هـذه َّ ْ
كتابـة الحـوار هـي َ ْ
أن مـا تبـوح
مـن خلال أبـرع األصابـع بأكثر مما بـاح بـه موليير؛ بـل
أظـن ّ
ّ
(((
إن
بـه أقـلّ بكثيرّ ،
عم بـاح به ألسيسـت أو أورجـون أو دورين أو كريـزال ّ .
فـن األدب؛ كما هـي
النسـيان يبتلـع الروايـة
التاريخيـة ،ورغـم ذلـك يظـلّ ّ
ّ
ًّ
ظـروف الطبيعـة والحيـاة البرشيتين،
مسـتقل عـن أي عصر .فقـد نشـهد
كوميديـة ،أو روايـة مغامـرات ،أو حكايـة مـن
مرسحيـة
األدب على هيئـة
ّ
ّ
حكايـات ِ
ـن .وقـد ُيقـام املسرح يف لنـدن أو على شـاطئ البحـر يف
الج ّ
الحظ وصادفنـا صفحة
أمـا إن حالفنـا
ّ
بوهيميـا أو بعيـد ًا فـوق جبـال بيـوالّ .
مـن صفحـات األدب تثير حسـد السـيد زوال ،فالبـد أن تكـون مرسحيـة
«ترويلـوس وكريسـيدا» التـي ازدراهـا شكسـبري؛ يف نوبـة مـن الغضـب غري
امللحميـة لحصـار طـروادة.
القصـة
الناضـج على العـامل ،داخـل
ّ
ّ
الروايئ الفرنيس إميل زوال (.)1902 - 1840
((( يقصد ستيفنسون بحديثه ُهنا ّ
التيار الطبيعي الّذي دعا إليه ّ
[املرتجم].
((( شخصيات من مرسحيات موليري[ .املرتجم].
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الواقعيـة هـذه؛ ليكـن مفهومـ ًا إذن بشـكل واضـح ،ال تتعلَّـق
إن مسـألة
ّ
ّ
ٍ
التقنـي الّـذي ي ّتبعـه عمـل ف ّن ّي
جوهريـة ،بـل باملسـلك
بـأي حـالٍ بحقيقـة
ّ
ّ
ـر منـه .وتذكّ ـر
مثاليـ ًا أو
ـن
مـا .كُ ْ
ّ
تجريديـ ًا كما تشـاء؛ ّ
ّ
أمـا الصـدق فلا مفَ ّ
ٍ
ٍ
كتـاب وضعـه مؤلِّـف ُمتخـاذل،
كتـاب خـا ٍو وأدعـى للسـأم مـن
أ ّنـه مـا مـن
الصـادق ،فما أكثر الفـرص السـانحة يك يؤلِّـف نفائس
أمـا الكاتـب البليـغ ّ
ّ
أدبية!
ّ
ـي داخـل عقولنـا يف بـادئ األمـر على نحـ ٍو
إ ّننـا
ّ
نتخيـل العمـل الفَ ّن ّ
ويغـادر هـذا الضباب
ُمبهـم ،لك ّنـه يتضـح شـيئ ًا فشـيئ ًا خلال فترة النضـج ُ
التعبرييـة ويغـدو يف نهايـة األمـر ذلـك
ثـم تتشـكّ ل مالمحـه
ّ
الّـذي يل ّفـهّ ،
البرشي الّـذي ال عيب فيه ،لكن أيضاً ،لألسـف!
املُنتـج الصـادر عـن العقـل
ّ
يتبـدل كلّ يشء عنـد اقتراب التنفيـذ؛
املنعـزل مثـايل التصميـم .هكـذا
َّ
فه ِهو
ذلـك أ ّنـه عىل الفَ ّنان أن ينزل وي ّتشـح بثيـاب العمل ويغـدو
صنائعياًَ .
ّ
نصـ ًا مكتوبـاً ،وعليـه أن
اآلن يجترح منتجـه الوهمـي بـكل
ٍ
عـزم يك يصير ّ
حـدد على الفـور نطـاق وأسـلوب وروح وصبغة تنفيـذ املشروع بالكامل.
ُي ِّ

أسـلوبية؛ فرنى ّ ً
إن الفكـرة املُنشـئة لبعـض األعامل هي فكرة
هما ف ّن ّي ًا
ّ
ّ
ً
القويـة .ويف وجـود
الحيـاة
مبـادئ
أحـد
مـن
ال
بـد
األعمال
هـذه
يدعـم
مـا
ّ
جـرد لهو؛ أل ّننـا نكون قد حللنا ُمشـكلة
مثـل هـذه األفـكار يضحـى التنفيذ ُم ّ
األسـلوب سـلفاً ،كما اسـتغنينا عـن أصالـة التنـاول عمـداً .فلمثـل أبيـات
الشـعر مع ّقـدة التصميـم هـذه تعلّمنـا أن نرسـم على وجوهنـا ابتسـامات
اإلعجـاب ،على يـد السـيد النـج والسـيد دوبسـون ،ومثـل لوحـات الرسـم
هـذه هـي التـي تحـلّ فيهـا الرباعـة أو ح ّتـى اِ ّتسـاع األسـلوب املـرن محـلّ
ربـا نالحـظ أ ّنـه كان مـن األسـهل بالنسـبة
ُصـورة .لـذا ّ
ُنبـل الغايـة امل ّ
ألن
لوليـام ثاكـري أن يبـدأ بكتابـة روايـة «إزمونـد» قبـل «سـوق األباطيـل»؛ ّ
األسـلوب يف األوىل كانـت ُتليـه طبيعـة املشروع ،وقـد اسـتمتع ثاكـري؛
فكرية ،وجنـى نفع ًا هائ ً
ال من هـذا التوفري
ربـا كان ُيعاين بلادة
ّ
وهـو رجـل ّ
يف الجهـد .لكـن هـذه حالـة اسـتثنائية؛ فغالبـ ًا مـا تكـون اللحظة التـي يبدأ
األدبيـة ال ّنابعـة مـن داخلـه ،والتـي
فيهـا املُؤلِّـف يف كتابـة أحـد األعمال
ّ
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أمـا الفَ ّنانون
تغـذّ ت على أفكاره ،واحـد ًة من أعتى لحظات الحيرة والتو ّترّ .
فاتـرو الطاقـة منقوصـو اإلخلاص ملبدأهـم األخالقـي فلا يبذلـون هـذا
ثـم ،بعـد أن صاغـوا أسـلوبهم الخـاص،
مـر ًة واحـدة؛ ّ
الجهـد البغيـض ّإل ّ
أمـا أولئـك الكُ ّتـاب األرفـع مقامـ ًا فلا ُيكنهـم
يتمسـكون بـه طيلـة الحيـاةّ .
ّ
أن يركنـوا قانعين مبعالجـة البـد لهـا أن تتدهـور؛ مـع اسـتمرار توظيفهـا،
با ّتجـاه الشـكل األكادميـي والقالـب الجاهـز .هكـذا ُيصبـح كلّ عمـل جديد
يبارشونـه إيذانـ ًا بالتحـام جديـد بين سـائر قوى عقولهـم ،وتصطبـغ الرؤى
التحـوالت الجارفـة ،متام ًا
ُتغيرة التـي ُترافـق منـو تجاربهـم باملزيد من
ُّ
امل ِّ
كحـال مـا ينتجونـه مـن أعمال ف ّن ّيـة .وهـو السـبب الّـذي ألجلـه يعشـق
ال ُنقَّـاد اإلسـهاب يف الكتابـة عن الفترات املتباينة يف إبـداع كلّ من رفائيل
وشكسـبري أو بيتهوفـن ،والفصـل بينهـا.

عنـد هـذه اللحظـة املبدئيـة والحاسـمة يبـدأ التنفيـذ إذن .ومنـذ ذلـك
ٍ
وجـود واقعي؛
هنية مع مـا له
الحين على أقـلِّ تقديـر ،تتبـارى الصـورة الذّ ّ
والشر ،يف توجيـه العمـل .فلـكلّ مـن الرخـام والرسـم
كمالئكـة الخير
ّ
الخاصـة ،وجوانـب ضعفهـم
واللّغـة والقلـم واإلبـرة والفرشـاة جاذبيتهـم
ّ
متردهـم .وجهد الفَ ّنـان وحده
التـي ال ُتوصـف ولحظـات؛ إذا جـاز التعبيرُّ ،
وشـطر هائـل من سـعادته هما اللـذان يحـاوالن التغلُّب عىل تلـك األدوات
الجامحـة ،فيحملهـم حينـ ًا بالقـوة الغاشـمة ،ويغريهـم حين ًا آخـر بالحيلة
املناسـبة على االمتثـال إلرادتـه .ففـي وجـود هـذه الوسـائل غير الكافيـة
وتعدد األحاسـيس
الرغبـة والحامس
ُّ
بدرجـة تدعـو للسـخرية؛ ويف وجـود ّ
القامئـة التـي ينصهـر الفَ ّنـان بسـببها ،ال يصبـح لديـه سـوى مصـدر رئيـس
النظريـات؛ إ ْذ ينبغـي
وحتمـي عليـه توظيفـه يف كلِّ الحـاالت ووفـق سـائر
ّ
أن مينـع الكثير ويحـذف األكثر .والبـد أن يحـذف مـا ُيثري السـأم أو غري ذي
الصلـة ،ويشـطب املمـل وغير الضروري .لكـن الكاتـب سيسـتبقي مثـل
هـذه الحقائـق التـي تتعلَّـق بالتصميـم الرئيـس وتفيـد غايـات شـ ّتى؛ طمع ًا
ً
ورغما عنـه يف آنٍ  .ومن عالمات الوصـول ألعىل مراتب اإلبـداع الفَ ّن ّي
فيهـا
أن ُيحـاك العمـل مـن مثل هـذه الحقائق وحدهـا ،فهنالك ُتلفِّـق أي حقيقة
مرتين أو ثالثـ ًا ينبغـي سـداده ،وهـي يف الوقـت ذاتـه
ُمثبتـة َديْنـ ًا ُمضاعفـ ًا َّ
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ٍ
يشء يجد م ّتسـع ًا
زخرفـة يف مكانهـا ،وركيـزة يف التصميم الرئيس .ما من
الصياغـة
ويفيـد على الفـور يف اسـتكامل ّ
لـه يف مثـل هـذه الصـورة ّإل ُ
وإبـراز ُمخطـط األلـوان؛ ويف التمييز بني السـهول النائية والعـزف عىل وتر
عجل؛ يف
اإلحسـاس املنشـود؛ فلا يشء ُمبـاح يف مثـل هـذه
القصـة مل ُي ِّ
ّ
الشـخصيات ،ويحقق
الخرافيـة وبنـاء
تطـور الحكايـة
نفـس الوقـت ،وتيرة
ُّ
ّ
ّ
الفلسـفي .لكن هذا يشء بعيـد املنال.
األخالقـي أو
القصـد مـن التصميـم
ّ
ّ
ومثّـة مبـدأ مفـاده؛ أ ّننـا مـا دمنـا بعيديـن عن بنـاء كتبنا مـن تلـك الحقائق
ملجـرد التفكير يف أ ّننا قـادرون
أشـد مـا نشـعر بـه من طـرب
وحدهـا ،فما
ّ
ّ
زيـن مـا نكتبـه! وبالتـايل علينـا
على حشـد بعضهـا أو الكثير منهـا؛ يك ُت ّ
القبـول بوجـود تفاصيـل أخـرى يك منلأ الفراغـات يف اللوحـة أو يك تنتقل
ٍ
نقطـة إىل أخـرى .البـد مـن السماح إذن بوجـود
القصـة مـن
األحـداث يف
ّ
بنـاء على
تتجـرد عرائـس مـن فسـاتني الزفـاف
التفاصيـل لألسـف! هكـذا
ً
َّ
ـي أثنـاء تنفيـذه يف «الغالـب» -كنـت قد
ٍّ
حـق ُمريـب .إ ْذ يخسر أي عمـل ف ّن ّ
قـوة وانفعـال املشروع الرئيـس .فيمتـزج لحننـا الصغير
كتبـت «دامئـاً»ّ -
بأوحال املسـتنقعات ،ويتضاءل وسـط توزيع أوركسترايل يـكاد يكون غري
ذي صلـة ،وتغـرق قصتنـا املتقـدة الصغيرة داخـل بحـر عميق مـن الرثثرة
البالغيـة الرثّة.
الوصفيـة
ّ
ّ
مـرة أخرى ،ما أضعفنا أمام إغراء تلك التفاصيل التي ندرك قدرتنا
لكـن ّ
تحولت أغلـب تلك التفاصيـل مع تكرار اسـتخدامها
ثـم َّ
على وصفهـا! ومـن َّ
ونحـن نختار تلـك التفاصيل؛ كما يختار
إىل روتين أثنـاء مامرسـة الكتابـة.
ُ
تلقائي ًا
الب ّنـاء شـوك االقنثـا زينـة للحارضة التـي يبنيها؛ أل ّنها تشـق طريقهـا
ّ
ُتمرسـة ،فيالزمنـا املخـزون القديـم مـن الحـوادث والتفاصيل
إىل اليـد امل ِّ
إمـا جيـدة بصـورة تثير
الثانويـة وحيـل الصنعـة وخطـط الكتابـة (وكلّهـا ّ
اإلعجـاب ،أو كان مـن املفترض أن يبتلعهـا النسـيان منـذ فترة طويلـة)
ويغـري ُمخليتنـا ،ويو ِّفـر لنـا حلـو ً
ال جاهـزة لكنها غير مالمئة بشـكلٍ كامل
ألي مشـاكل تطـرأ ،ويحـول بيننـا وبين دراسـة الواقـع واملامرسـة الصلبـة
إن النضـال ومواجهـة الواقـع مـن أجـل الوصـول إىل حلـول جديـدة
للفَ ِّ
ـنّ .
والتعبير عـن الحقائـق التـي مل تجـد طريقها بعـد للظهور عىل نحـ ٍو مالئم
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ألن املشـ ّقة تضـع
أمـور تقـود إىل لقـاء
أو دقيـق ،كُ لّهـا
األنانيـة املُفرطـة؛ ّ
ٌ
ّ
سـعر ًا باهظـ ًا على اإلنجـاز ،وقـد يسـقط الفَ ّنـان بسـهولة يف الخطـأ الّـذي
فريحـب ويقبـل بـأي حقيقـة طاملـا رأى
الفرنسـيون،
الطبيعيـون
وقـع فيـه
ِّ
ّ
ّ
رسـام املناظـر
فيهـا أساسـ ًا ُ
مـرة أخـرى ،يرتكـب خطـأ ّ
مل ْن َتـج ُمبهـر؛ أو ّ
بـأن التغلُّـب على الصعوبات
الطبيعيـة الحديـث الّـذي مييـل إىل االعتقـاد ّ
ّ
والعـرض الجيـد للعلـم ُيكنهام أن يحلا؛ يف نهاية املطـاف ،محل املُربر
السـحر يف ضوء
واملتنفَّـس الوحيـد لفتنـة الفَ ّ
ـن .لكن بعد قليل ،سـيبرص ّ
تضحيـة تافهـة مـن أجـل الجمال ،ويف حـذف فقـرة مملـة اعتربهـا خيانـة
للفَ ّن .

َهـا نحـن نضـع أيدينـا اآلن على جوهـر هـذا االختلاف .فاملثـايل الّـذي
حـب أن ميأل الفراغـات بتفاصيل
يضـع املعـامل الكُ برى نصـب عينيهّ ،
إنا ُي ّ
جـادة ومكبوتـة وتهـاون
تدخـل كبير ،بنبر ٍة
التتابـع املعهـود ودون
ُّ
ّ
يتحمـل تواجـد تفاصيـل
الواقعيـة ،فلـن
أمـا الواقعـي املُسرف يف
َّ
عـذبّ .
ّ
مهجـورة أل ّنهـا باتـت ُعرفـاً ،بـل سيتسـلّح بـكل مـا يف الطبيعـة من رشاسـة
أمـا األسـلوب الّـذي
وقـوة؛ وبـكل مـا هـو مميـز وبـارز ويخطـف العينينّ .
ّ
يصلـح لهذيـن النقيضين؛ متـى وقـع عليـه االختيـار ،فيجلـب معـه عقباته
يضحـي
ومخاطـره
الحتميـة ،فالخطـر الفـوري الّـذي ُيهـدد الواقعـي هـو أن ّ
ّ
قرائـه تحت
بجمال
وأهميـة العمـل ككلّ يف سـبيل إظهـار براعتـه ،أو قتـل َّ
ّ
وطـأة الحقائق خالل سـعيه املجنـون لتحقيق الكامل .لكـن حني تضمحل
برمتهـا ويرتاجـع عـن كافّـة
طاقتـه ،يلجـأ إىل ملاذه األخير وينبـذ الفكـرة ّ
ٍ
علميـة مدروسـة عىل نقل ما ال يسـتحق
بخطـوات
ثـم يواظـب
االختيـاراتّ ،
ّ
أمـا الخطـر الّـذي ُيحـدق باملثايل فهـو أن ُيصيبه الجمـود بالطبع،
التعلُّـمّ .
وترتخـي قبضتـه على الحقيقـة والدقّـة أو الشـغف.
نتحـدث عـن املميـزات والعيـوب ،لكـن يف الحقيقـة ،كلّ مـا أُ ِ
بـد َع
َّ
َ
دوجامتية
وجـود
برغم
لكن
د.
جي
إبـداع
هو
صـادق
بحامس
ِّـذ
ف
ن
و
بإخلاص ُ
ّ
ٌ ّ
كافيـة على الجانبين ،وبرغـم اضطـرار الفَ ّنـان يف كلّ حالـة إىل ا ّتخـاذ
جـدد ًا مـن أجـل كلّ عمل تـالٍ وإبداع
وم َّ
ثانيـ ًا ُ
القـرار بنفسـه ،وإىل أن ُي ِّ
قـرر ّ
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نحـن أبنـاء الربـع األخير مـن
الحـق ،برغـم كلّ ذلـك البـد مـن القـول إ ّننـا
ُ
الفكريـة يف عرصنـا ،أكثر
القـرن ال ّتاسـع عشر؛ الّذيـن يتن ّفسـون األجـواء
ّ
وبنـاء عىل
الواقعيـة مـن ارتـكاب خطيئـة املثاليـة.
ُعرضـة إىل ارتـكاب إثـم
ً
ّ
نكف
النظريـة قـد يكـون مـن األجـدر أن ُنراقـب
تلـك
ونصحـح قراراتنـا ،وأن ّ
ِّ
ّ
وأل نبـدأ كتاب ًا
أيدينـا عـن كلّ مـا فيـه أدىن قـدر مـن اإلجـادة غري املالمئـةّ ،
وعاطفي ًا ومهيبـ ًا ومرحـاً ،أو يحمل فكرة
فلسـفي ًا
أكيـد -ليـس
حـزم
ميلؤنـاٌ
ٌ
ّ
ّ
َ
رومانسـية على األقـلّ .
ّ
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V

كتايب األول« :جزير ُة َ
الك ْنز»

(((

أن رواية «جزيـر ُة الكَ ْنز» كان كتـايب األول؛ إ ْذ
ليـس صحيحـ ًا يف الواقـع ّ
أن ويل نعمتـي؛ وأقصـد بـه الجمهور
لسـت
روائيـ ًا فقـط .لك ّنـي أعلـم جيـد ًا ّ
ّ
العظيـم ،ينظـر إىل كلّ مـا كتبتـه مـا عـدا الرواية بفتـورٍ؛ مـا مل يكن مبقت.
وإن اسـتدعاين هـذا الجمهـور تحـت أي ظـروف ،فهو يسـتدعي هـذه الصفة
أتحـدث عـن
املأنوسـة التـي يصعـب محوهـا .لذلـك حين ُيطلـب ِم ّنـي أن
َّ
أن املُـراد هـو الحديـث عن روايتـي األوىل.
كتـايب األول ،فلا ريـب إذن ّ
يف ٍ
وقـت مـا؛ وبطريقـة مـا؛ بأيـة حـالٍ  ،اضطـررت لكتابـة روايـة .ويبـدو

مرة يف مجلّة  ،the Idlerيف أغسطس .1894
((( ُنرش أول ّ
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أن البشر يولـدون ولـدى كلّ
أ ّنـه ال طائـل مـن السـؤال عـن السـبب؛ ذلـك ّ
منهم هوس ُمختلف .وكان هويس منذ سـنوات الطفولة األوىل هو السـعي
تخيلـة ،لذلـك مـا أن متكّ نـت مـن
إىل بنـاء يشء مـا مـن سلسـلة أحـداث ُم ّ
علي نقـل ِر ْزمـات
لص َّنـاع الـورق .وكان ّ
وفيـ ًا ُ
الكتابـة ح ّتـى أصبحـت صديقـ ًا ّ
(((
فـوق رزمـات لصناعـة [كُ تبـي األوىل] «راثيليـت» و«ثـورة بنتالنـد» و«صفح
امللـك» (خالف «بـارك وايتهيد») و«إدوارد دافني» و«بلاد ترقص» و«فنديتا
أن تلك الـرزم باتت كلهـا اآلن رماد ًا
يف الغـرب» .لكـن مـا ُيع ّزينـي هـو تذكُّ ـر ّ
ابتلعـه التراب مـن جديـد .مل أعـدد ّإل بعـض جهـودي منحوسـة الطّ الـع؛
وهـي محـاوالت كانـت كبيرة ح ّقـ ًا قبـل أن أنصرف عنهـا ،ورغـم ذلـك فهـي
ٍ
لسـنوات طويلـة .إ ْذ كتبـت «راثيليـت» قبـل أن أبلـغ الخامسـة عرشة؛
متتـد
و«فنديتـا» يف ال ّتاسـعة والعرشيـن ،واسـتمر تعاقـب الهزائـم دون انقطاع
إىل أن بلغـت الحاديـة والثالثين .لك ّنـي ألَّفت آنـذاك كُ تب ًا صغيرة ومقاالت
متواضعـة وقصصـ ًا قصيرة ،وحصلـت يف مقابلهـا على بعـض التشـجيع
تكـن كافيـة لنفقـات الحيـاة .وقـد حظيـت بشـهر ٍة
والنقـود؛ رغـم أ ّنهـا مل
ْ
كبيرة ،وأصبحـت رجلاً ناجحـاً ،وكنـت أقضي أيامـي يف كـدح؛ أي العبـث
حيث اضطر السـتنفاد
وجنتـي تتقدان يف بعض األحيان؛
الّـذي كان يجعـل
ُ
ّ
ٍ
طاقتـي يف هـذا العمـل ،يف وقـت أعجـز فيـه عـن إعالـة نفسي :ومـع هـذا
حلـم بعيـد املنـال؛ ذلـك أ ّنـه رغـم مـراين على الكتابـة
كان ُيشرق أمامـي
ٌ
أن مل أكتـب روايـة
مـرةّ ،إل ّ
ّ
مـرات تتجـاوز العشر أو االثنتـي عشرة ّ
بهمـة ّ
بعـد .كانـت كلّ محـاواليت ال تسـتمر إال قليلاً  ،ثـم تتوقّـف بعنـاد كأ ّنهـا
سـاعة تلميـذ يف مدرسـة .قـد أُقـارن نفسي بالعـب كريكيـت ظـلَّ
احتياطي ًا
ّ
قط .يف مسـتطاع أي
ِعـدة سـنوات دون أن ُتتـح لـه فرصـة النـزول للملعـب ّ
قصة قصيرة رديئة ،مـا دامت لديه
قصـة قصيرة؛ أقصـد ّ
شـخص أن يكتـب ّ
املثابـرة والـورق والوقـت الـكايف ،لكنـه ال يسـتطيع أن يكتـب روايـة؛ ح ّتـى
الضامر الّذي يحمل اسم أندرو
تيب األخرض ّ
((( حذا ِر أن يختلط عليك األمر؛ فليس املقصود هو ذلك الكُ ِّ
إليوت ،الّذي يحرص سادة إنجلرتا (كام أرى من قوائم الكُ تب وأنا ميلؤين العجب) عىل دفع أمثانٍ باهظة يف
مقابل نسخة منه؛ بل أقصد سلفه ،وهو رومانس تاريخي هائل الحجم بال ميزة ،ومل يعد له وجود يف العامل
اآلن.
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ربا يعكف
الروايـة هـو ما ُيجهز على هذا األمـلّ .
وإن كانـت رديئـة .فطـول ّ
الـروايئ على روايتـه وينجزهـا ح ّقـاً ،وقد يقضي أيامـ ًا يف محـاوالت دؤوبة
للـروايئ املبتـدئ
فلا يكتـب سـوى بضـع خربشـات رسيعـةّ ،
أمـا بالنسـبة ّ
أن
فاألمـر ُمختلـف.
ّ
عينـة؛ ذلـك ّ
والحـق ّ
أن للطبيعـة البرشيـة حقوقـ ًا ُم َّ
(يـدرك أ ّنـه مل يحظ
حـرم على أي إنسـان ُ
الغريـزة -غريـزة حفـظ ال ّنفـسُ -ت ِّ
ٍ
أديب
جهـد
يتحمـل مشـاق
مـن قبـل ببهجـة ودعـم أي انتصـار سـابق) أن
ّ
َّ
عقيـم فترة تتجـاوز بضعـة أسـابيع؛ إ ْذ ينبغـي أن يتواجـد مـا يقتـات عليـه
األمـل .والبـد أن ُيصـادف املبتـدئ منعطفـاً؛ أو وريـد ًا ميمونـ ًا تجـري فيـه
الدمـاء .والبـد أن يكـون املبتدئ يف واحـدة من تلك اللحظـات التي تتوافد
فيهـا الكلمات وتنسـجم فيها العبارات من تلقاء نفسـها؛ مهيـأ للبدء .وإذا
بـدأ؛ لكـم يغـدو الرتقُّـب ُمخيفـ ًا إىل أن يكتمل الكتـاب! إ ْذ ينبغي أن تسـتمر
وأل تتوقـف الدمـاء عـن الجريـان داخـل الوريـد فترة
الدفعـة دون تغييرّ ،
ـداً .كما ينبغي عليه أن يظل مسـيطر ًا فرتة طويلـة ِج ّد ًا عىل نفس
طويلـة ِج ّ
جودة األسـلوب ،وأن تظلّ شـخصياته مفعمة بالحياة ومتامسـكة ونشـيطة
كنـت أنظـر؛ إبان تلـك الفرتة ،لـكلّ روايـة تتألَّف من
أن
على الـدوام! أذكـر ّ
ُ
بنـوع مـن الرهبـة؛ باعتبارهـا إنجـاز ًا -ليـس رشطـ ًا أن يكـون
ثالثـة مجلـدات
ٍ
األسـطورية.
واملعنـوي والعزمية
ين
أدبيـاً -لكـن على األقـلّ للصمـود البـد ّ
ّ
ّ
ّ

لقـد ق ِ
وأمـي ّإبـان العـام املحتـوم يف كنايـرد
ُـد َر يل أن أعيـش مـع أيب ّ
كنـت وقتئذ أميش بـاألرايض البـور الحمراء إىل
شمال مقاطعـة بتلوكـري.
ُ
الـروح نسـيم جبالنـا النقـي الجاف؛
جـوار الغديـر الذّ
هبـي ،حين ّ
بـث فينـا ّ
ّ
(((
إن مل يكـن قـد ألهمنـا أيضـاً ،فأخرجت أنـا وزوجتـي ُمجلّد ًا ُمشترك ًا يضم
بقصة «ظالل فوق
عـدد ًا مـن القصـص
العقالنية التي شـاركت زوجتي فيهـا ّ
ّ
واملسـودة األوىل من
بقصـة «جانيـت املشاكسـة»
الفـراش» وشـاركت أنـا ّ
َّ
الحـب،
أحـب نسـيم بلادي ،لك ّنـه ال ُيبادلنـي
قصـة «املُريـدون الظرفـاء».
ّ
ّ
ّ
فانتهـت هـذه الفترة املُبهجة بزكام وبثور سـببتها الخنافـس ،ونزوحنا عن
األمريكية فرانسيس ماتيلدا فانديجريفت أوسبورن ستيفنسون ([ .)1914 - 1840املرتجم].
((( هي الكاتبة
ّ
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هبـت العواصـف
ستراثايردل وجلينشي إىل كاسـلتون يف برميـار ،وهنـاك ّ
بقـوة وأمطـرت بنفـس القـدر .كان نسـيم بلادي قاسـي ًا على نحـ ٍو يفـوق
ّ
ٍ
وقـت كبير بين أربعـة
علي أن أقبـل بقضـاء
نكـران البشر للجميـل ،فـكان ّ
جنائزيـة باعتبـاره كـوخ املرحومة اآلنسـة
جـدران داخـل منـزل نـال شـهرة
ّ
صبي ًا يعيـش داخل
مكريجـورّ .
وتأمـل اآلن ملسـة القـدر؛ إ ْذ وجـدت هنـاك ّ
كـوخ املرحومـة اآلنسـة مكريجـور ،يقضي إجازتـه املدرسـية ،ويتـوق
«لشيء وعـر يجعـل رأسـه تـدور» .كان يجهـل األدب ،وكانـت لوحـات
رفائيـل وحدهـا هـي التي تحظـى بصلواته العابـرة ،فاسـتحالت إحدى غرفه
مائيـة بخمسـة بنسـات إىل معـرض
مبسـاعدة قلـم وحبر وعلبـة ألـوان
ّ
أتحـول إىل
للصـور .هكـذا أصبـح واجبـي املُلـح تجـاه املعـرض هـو أن
َّ
ُمخـرج العـرض ،لك ّنـي كنـت أسترخي قليلاً بين الحين واآلخـر ،وانضـم
للرسـام (إذا جـاز التعبير) أمـام مسـند الرسـم ،وأقضي أوقـات األصيـل
ّ
ٍ
ُلونـة .ويف واحـدة مـن تلـك
معـه يف منافسـة
سـخية لرسـم اللوحـات امل َّ
ّ
ملونـة برباعـة وإتقـان
املناسـبات ،رسـمت خارطـة جزيـرة .كانـت خارطـة َّ
أظـن) ،وقـد اسـتحوذ شـكلها على ُمخيلتـي بصـورة تفـوق التعبير؛
(هكـذا
ّ
إ ْذ كانـت تضـم مرافـئ أسـعدتني كأ ّنهـا سـونيتات ،فأطلقـت على لوحتـي
ـن ال يأبهون
دون أن أعـي املقـدور ،اسـم «جزيـرة الكَ ْنز» .قيـل يل ّ
إن مثّة َم ْ
حيث األسماء وأشـكال
بالخرائـط ،وأ ّنهـم يصادفـون صعوبة يف تصديقها.
ُ
الغابـات ومسـارات الطـرق واألنهـار ومواطـئ قـدم اإلنسـان يف عصـور
مـا قبـل ال ّتاريـخ ،ال تـزال قابلـة للتقصي بوضـوح فـوق تـل أو أسـفل ٍ
واد.
وربا الشـواهد القامئة
كذلـك الطواحين واألطلال والربك والقـوارب ،بـل ّ
ينضب يسترعي
معين ال
فه ُهنا
ٌ
وحلقـات األعمـدة السـلتية فـوق املـروجَ ،
ُ
خيلـة ببنسين اثنني
اهتمام كلّ عاقـل ذي عينين يك يـرى ،أو َم ْ
ـن ميلـك ُم ِّ
يك يتبين بـه مـا يـراه! مـا مـن طفـل ّإل ويتذكّ ـر اللحظـة التـي وضـع فيهـا
العشـب
رأسـه فوق الحشـائش ُمحملق ًا يف الغابة متناهية الدقّة ،ومبرص ًا ُ
ٍ
بطريقـة مـا ،أثنـاء توقُّفـي فوق خارطـة «جزيرة
الجنيـات.
يزدحـم بجيـوش
ّ
يل الرئيسـة يف الظهـور أمامـي
الكَ ْنـز» ،بـدأت
شـخصيات الكتـاب املسـتقب ّ
ّ
ِ
الخياليـة؛ بوجوههـا السـمراء وأسـلحتها الالمعـة
واضحـةً بين الغابـات
ّ
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نـواح غير متوقَّعـة ،أثنـاء مرورهـا جيئـةً وذهابـاً،
مشـهرة يف وجهـي مـن
ٍ
ُربعـة القليلـة يف اللوحة .ما
تقاتـل وتطـارد الكَ ْن َ
ـز داخـل تلك البوصـات امل َّ
أن وضعت ورقـ ًا أمامـي وأين طفقت أكتـب قامئة من
أعرفـه بعـد ذلـك هـو ّ
أن
مرة فعلت ذلك ،دون أن أتجاوز هذه الخطوة! لكن بدا يل ّ
الفصـول .كـم ّ
ِ
صة للأوالد؛ لذلك فلا حاجة
مثّـة عنـارص نجـاح يف هـذه املبادرة؛ فهـي ق ّ
أن أحظـى بصبـي ُيكنـه أن يقـوم
لعلـم النفـس أو للكتابـة املُن ّقحـة .كما ّ
بـدور عينـة االختبـار .اسـتبعدت النسـاء ،وعجـزت عـن اسـتعامل سـفينة
رشاعيـة بصاريين اثنني (وهو ما كان ينبغي أن تكونه سـفينة الهسـبانيوال)،
ٍ
كمركـب رشاعـي دون وجـود
لك ّنـي فكّـرت يف عمـل تغيير بجعلهـا ُتبحـر
مـا ُيشين .وآنئـذ جاءتنـي فكـرة بشـأن جـون سـيلفر مما وعـدت نفسي به
ُحتمل
باعتبـاره معينـ ًا مـن املتعـة ،وهي أن أتنـاول أحـد أصدقايئ (مـن امل َ
وأجـرده مـن كلّ سماته
أبجلـه أنـا)،
ـد ًا أن يعرفـه
ِج ّ
ويبجلـه القـارئ كما ّ
ّ
ّ
األجـود ونعـم مزاجـه الرفيعة ،وأتركه بال يشء ّإل قوته وبسـالته ورشـاقته
ودماثتـه الرائعـة ،وأن أحـاول التعبير عـن هـذا مـن وجهـة نظـر القراصنة.
السـيكولوجية هـي؛ يف اعتقـادي ،طريقـة شـائعة
إن مثـل هـذه الجراحـة
ّ
ّ
ربـا تكـون يف الواقـع هـي الطريقـة
بـل
ة»،
الشـخصي
«صناعـة
أجـل
مـن
ّ
ّ
الوحيـدة .نسـتطيع أن نقحـم الشـخص الطريـف الّـذي تبادلنـا معـه مئـات
ِ
نحـن نعرف
الكلمات باألمـس على جانـب الطريـق ،لكن هـل نعرفـه ح ّقاً؟
ُ
بتنوعـه ومرونتـه اللذيـن ال ينضبـان ،لكـن هـل ُيكننـا أن نقحمـه
صديقنـا؛ ُّ
الشـخصية
أطعـم
يف روايـة؟ بالنسـبة للشـخص األول ،كان ينبغـي أن
ّ
ّ
ٍ
ربـا كانـت كلهـا ُمجحفـة،
ثانويـة
بسمات
متخيلـة مـن الشـخص الثـاين؛ ّ
ّ
ّ
كأن نضـع يف يـده سـكيناً .إ ْذ ينبغـي أن ُنزيـل ونقتطـع غير الضروري مـن
ربـا نثق
طبيعتـه ،باسـتثناء جـذع
الشـخصية والقليـل مـن الغصـونِ التـي ّ
ّ
ـد مـا على األقلّ .
لح ٍّ
فيهـا َ
صبـاح بـارد من سـبتمرب ،وإىل جوار مدفأة مشـتعلة ،واملطر ينقر
ويف
ٍ
النافـذة ،رشعـت يف كتابـة «طاهـي البحـر» ،وهـو العنوان األصلي للرواية.
أن أحسسـت
لقـد بـدأت (وانهيـت) عدد ًا مـن الكُ تب األخـرى ،لك ّني ال أذكر ّ
أمر ال
برضـا عـن النفـس يفـوق مـا غمـرين أثنـاء كتابـة هـذه الروايـة ،وهـذا ٌ
63

أن املـاء املسروق عـذبَ .هـا أنـا
ينبغـي أن يثير التسـاؤل ،فاملثـلُ يقـول ّ
يخـص روبنسـون كـروز
أن الببغـاء كان
اآلن أكتـب فصلاً مؤملـاً ؛ فلا ريـب ّ
ّ
أن الهيـكل العظمـي منقـول مـن [إدجـار أالن] بـو .أفكِّ ر
ذات يـوم ،وال ريـب ّ
ثانويـة ،وال أحـد ُيكنـه أن
قليلاً يف هـذا وذاك ،هـذه تفاهـات وتفاصيـل
ّ
العظميـة أو يحتكـر الطيـور الناطقـة .لقـد ِقيـل
يأمـل يف احتـكار الهيـاكل
ّ
(((
ربـا كان هـذا
يل ّ
إن الحصـن منقـول مـن روايـة ّ . Masterman Ready
ذرة .فهـؤالء الك ّتـاب ال ّناجعين حقَّقوا
صحيحـاً ،على ّ
أن ال أكترث مثقـال ّ
أن تركـوا خلفهـم آثـار أقدامهـم فـوق رمـال
قـول ّ
الشـاعر :يرحلـون ،بعـد ْ
(((
أن
كنـت هـذا اآلخـر!
ربـا يراهـا آخـر  -وقـد
والحـق ّ
ّ
ُ
الزمـن؛ آثـار أقـدام ّ
أن االنتحـال نـادر ًا
أديـن لواشـنطن إيرفنـج بتمريـنٍ وجـداينّ ،
ألن أعتقـد ّ
(((
أن تناولـت كتـاب Tales of a Traveller
مـا تجـاوز هـذا
الحـد .إ ْذ ا ّتفـق ّ
ّ
متصـور ًا أ ّنـه منتخبـات مـن السرد القصصي ،وقـد
منـذُ سـنوات مضـت
ِّ
حلّـق يب الكتـاب بعيـد ًا وأصابنـي بالذهـول :فبييل بونـز وصندوقـه والرفقة
الداخليـة برمتهـا وقـدر هائـل مـن
والـروح
املوجـودة يف صالـة االسـتقبال
ّ
ّ
تفاصيـل فصـول كتـايب األوىل ،كُ لّهـا كانـت هنـاك؛ كُ لّهـا تعـود لواشـنطن
أخمنهـا آنـذاك أثنـاء جلـويس للكتابـة إىل جانـب نـار
إيرفنـج .على ّ
أن مل ّ
ُرتجـل بعض اليشء،
املدفـأة ،خلال ما بـدا أ ّنه ّ
مـد ربيعي من اإللهـام امل ِّ
ٍ
وال يومـاً تلـو اآلخـر عقـب الغـداء أثنـاء قـراءيت ملـا كتبتـه بصـوت عـالٍ
على مسـامع عائلتـي .لقـد بـدا مـا كتبتـه أصيلاً بالنسـبة يل كأ ّنه إثـم؛ كان
عولـت على صبـي واحـد فوجـدت
ّ
اليمنـى .وكنـت قـد ّ
يخصنـي مثـل عينـي ُ
صبيين اثنين بين جمهـوري؛ إ ْذ رسعـان مـا أصـاب الحماس أيب بطبيعتـه
الرومانسـية وطفولتـه .كانـت قصصـه التـي فـرض على نفسـه النـوم معها
ّ
ً
كلّ ليلـة ،متتلـئ دومـا بالسـفن والنـزل املقامـة على جانبـي الطريـق
والتجـار املسـافرين قبـل عصر البخـار.
واللصـوص والبحـارة العجائـز
ّ
((( للكاتب اإلنجليزي ورائد أدب البحر فريدريك ماريات ([ .)1848 - 1792املرتجم].
((( من قصيدة «ترنيمة حياة» للشاعر األمرييك هرني وادزورث لونجفيلو ([ .)1882 - 1807املرتجم].
((( مجموعة مقاالت وقصص قصرية لواشنطن إيرفنج[ .املرتجم].
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لك ّنـه مل ِ
الرجـل
ينـه واحـد ًة قـط مـن تلـك القصـص
ّ
الخياليـة؛ إ ْذ مل يكـن ّ
مخيلتـه يف
تبين وجـود يشء قريـب مـن
املبخـوت يحتـاج لذلـك! لك ّنـه ّ
ّ
التصويريـة ،Picturesque
املفضـل مـن
«جزيـرة الكنـز»؛ إ ْذ كانـت نوعـه
ّ
ّ
لذلـك مل يكـن يصغـي للفصـل اليومـي مبتهج ًا فحسـب ،بل انطلق يسـعى
ملـؤازريت .وهكـذا ،حين آن األوان لنهـب صنـدوق بيلي بونـز؛ كان أيب هـو
الّـذي أمضى جـزء ًا كبري ًا مـن اليوم يف تحضير قامئة مبحتوياتـه عىل ظهر
حرفيـاً .كذلـك كان اسـم «سـفينة
ُمغلّـف قانـوين ،التزمـت مبـا جـاء فيهـا
ّ
ـن ينبغي عليه
بناء على طلبـه .واآلن ُترى َم ْ
فلينـت القدميـة» -الوولـروسً -
أن يـأيت بغتـة سـوى الدكتـور جـاب؛ كأ ّنـه مبعـوث العنايـة اإللهيـة ،مثـل
األمير املُتخفِّـي الّـذي ُينـزل السـتار بعـد أن حـلّ السلام والسـعادة يف
الفصـل األخير .ذلـك أ ّنـه كان يحمـل يف جيبـه؛ ال بوقـ ًا وال تعويـذة ،بـل
ـن كلَّفـه يف الواقـع
نـارشاً .وكان صديقـي القديـم السـيد هندرسـون هـو َم ْ
بالبحـث عن كُ ّتـاب جدد يكتبون ملجلّة األوالد والبنـات  .Young Folksبل
لقـد تراجـع عنـف أرسة متامسـكة أمام اإلجـراء البليـغ الّذي قضى بتقديم
أبطـال روايـة «طاهـي البحـر» إىل ضيفنـا .ويف الوقـت ذاتـه ،كان علينـا أن
مر ًة
نتوقّـف عـن القـراءة بأي طريقة ،وبالتـايل انطلقت الحكاية مـن البداية ّ
رسـمي ًا ليـد الدكتـور جـاب .منـذ تلـك اللحظة ،مل يشـغل
وسـلِّمت
أخـرىُ ،
ّ
النقديـة؛ أل ّنـه حين غادرنـا حمل معه املخطـوط داخل
تفكيري ّإل ملكتـه
ّ
حقيبة سـفره.
َه ُهنـا؛ آنـذاك ،أصبـح كلّ يشء يحـول بينـي وبين ال ّنـوم؛ التعاطـف
والعـون واآلن؛ االشـتباك اإليجـايب .كنـت قـد اخترت علاوة على ذلـك
قصتـي األحـدث «املُريدون
أسـلوب ًا بالـغ البسـاطة ،قـارن بينـه وبني أسـلوب ّ
فضل ثانٍ أسـلوب ًا آخر-إ ْذ يرجع
وي ِّ
الظرفـاء» ،قـد ِّ
يفضل أحـد ال ُق َّراء أسـلوباًُ ،
املزاجيـة .لكـن مـا مـن قارئ خبير يعجز
لشـخصية القـارئ أو حالتـه
األمـر
ّ
ّ
ربـا يبـدو
عـن إدراك ّ
أن الحفـاظ على األسـلوب األول أصعـب مـن الثـاينّ .
ٍ
يكتـب الكثير مـن صفحـات روايـة
أديـب ناضـج أن
األمـر كأ ّنـه يف وسـع أي
َ
يكن هذا
«جزيـرة الكَ ْنـزِ»
يوميـ ًا دون أن ينطفـئ غليونـه ،لكـن واأسـفاه! إ ْذ مل ْ
ّ
أن كتبت خمسـة عشر فص ً
ال عىل مدار خمسـة عشر يوم ًا
هـو حـايل؛ ذلـك ّ
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ثـم فقدت سـيطريت أثنـاء كتابـة الفقرات
متتاليـة مل أفـارق الروايـة خاللهـاّ ،
األوىل يف الفصـل السـادس عشر بشـكلٍ مخزٍ .نفـد مخزوين مـن الكلامت،
تخـص «جزيـرة الكَ ْنـزِ» يف صـدري،
لـدي كلمـة واحـدة أخـرى
ومل تعـد
ّ
ّ
الطباعيـة تنتظـرين بالفعـل يف فنـدق «هانـد
وههِـي تجـارب األجـزاء األوىل
َ
ّ
آنـد سـبري»! آنئـذ أصلحـت التجـارب أثنـاء إقامتـي وحيـد ًا أغلـب الوقـت ،إىل
الخريفية
جانـب خروجـي للمشي يف مروج بلـدة ويربيدج خالل الصباحـات
ّ
كنـت أشـعر بالرضـا تجـاه مـا أنجزتـه ،لكـن مـا سـاورين من
املبللـة بالنـدى.
ُ
كنـت
علي عملـه كان يفـوق قـدريت على الوصـف.
رعـب بسـبب مـا ال يـزال ّ
ُ
يف الواحـدة والثالثين؛ مسـؤو ً
صحتي ،وديـوين تتجاوز
ال عـن أرسة وخرست ّ
استرد
أن أيب
دامئـاً دخلي الّـذي مل يبلـغ مئتي جنيه
سـنوي ًا ّ
ّ
قـط ،عالوة عىل ّ
ّ
مؤخـر ًا وألغـى نشره بعـد أن وصفـه ال ّنـارش بالضعـفُ :تـرى هـل كانت
كتابـ ًا ّ
هـذه كبـوة أخـرى وأخيرة؟ كنـت يف الحقيقـة أكاد أصـاب باليـأس ،لك ّنـي
حيث كان مـن املفرتض
وصممـت أثنـاء الرحلـة إىل ديفـوس؛
أطبقـت فمـي
ُ
َّ
أن أقضي فيهـا موسـم الشـتاء ،على التفكير يف أمـو ٍر أخـرى ودفـن نفسي
يف روايـات السـيد دوبواجوبيـه .لكـن حين وصلت إىل هناك ،وجلسـت ذات
صبـاح أمـام الروايـة التـي مل تكتمـل ،مرحـى! تدفّقـت الكلمات ِمنـي كأ ّنهـا
مبعدل فصل
ومرة أخـرى
ثرثـر ٌة
عاديـة ،وخلال ٍّ
ّ
ّ
مد ثانٍ مـن املثابرة العذبةّ ،
كلّ يـوم ،أنهيـت روايـة «جزيـرة الكَ ْنـزِ» .كان البـد مـن عمـل نسـخة مطابقـة
يبـق سـوى ابنـي مـن املُخلصين.
مـن الروايـة ،وكانـت زوجتـي مريضـة ومل َ
وكان جـون أدينجتـون سـيموندس (والّـذي كنـت أروي لـه على اسـتحياء مـا
كان يشـغلني) .يحدجنـي بارتيـاب؛ ذلـك أ ّنـه كان حريص ًا آنـذاك عىل رضورة
أن أكتـب عـن خصائص ثاوفرسـطس((( :لكم هـي عظيمة آراء أحكـم الرجال!
الصاحب الّذي تلجأ إليـه يك يتعاطف
لكـن سـيموندس (يقينـاً) مل يكن ذلـك ّ
قصـة للأوالد؛ إ ْذ كان واسـع االطلاع ورجلاً
بحـق إن كان ملثـل هـذا
ّ
مـع ّ
النية
الرجـل وجـود ،لكن عنـوان مغامريت لن يوحـي إليه ّإل
ُّ
بالتعهد ُ
بحسـن ّ
ـد بعيـدٍ.
لح ٍّ
وهفـوات األسـلوب .حسـناً! مل يكـن مخطئـ ًا َ
((( عامل إغريقي ،أحد تالميذ أرسطو وأول َم ْن سعى إىل وضع تصنيف للنباتات[ .املرتجم].
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جزيرة الكَ ْنزِ:

ـن ألغـى العنـوان األول «طاهـي البحـر»
كان السـيد هندرسـون هـو َم ْ
حيث
يتصـدر الرواية آنئـذ عند نرشها يف مجلّـة ،Young Folks
الّـذي كان
ُ
َّ
توضيحيـة ،ودون أن تسترعي اهتمام
رسـوم
ـراء بـدون
ظهـرت
ٍ
ّ
لعامـة ال ُق َّ
ّ
ِ
للسـبب نفسـه الّـذي دفع أيب
أن مل أكترث .إ ْذ أحببت الحكاية
أحـد .على ّ
أن زهـوي بجون
ُفضـل مـن
لحـب بدايتهـا :كانـت نوعـي امل ّ
التصويريـة .كام ّ
ّ
ّ
سـيلفر مل يقـل يومـاً ،بل على العكس أوقِّر ذلـك املُغا ِمر الرشـيق الهائل.
تحـول يف حيـايت؛
أن صنعـت نقطـة
لكـن مـا كان ُيفرحنـي بلا حـدود هـو ّ
ُّ
أن أنهيـت حكايـة ،وكتبـت كلمـة «النهايـة» فـوق مخطوطـي كما مل
ذلـك ّ
صبي ًا يف السادسـة
أفعـل مـن قبل منـذ كتبت «ثورة بنتالنـد» ،ومل أزل بعد ّ
عشرة مل يلتحـق بالجامعـة .يف الحقيقـة ،جـرى ذلك بسـبب سلسـلة من
املصادفـات السـعيدة؛ فلـوال زيـارة الدكتـور جـاب ،وتدفُّـق الحكايـة ِم ّنـي
لنحيتهـا جانبـ ًا مثـل مـا سـبقها مـن كُ تـب ،ولكانـت عرثت
بسـهولة فريـدة،
ّ
ربا يرى املُتمسـكون
على طريـق غير مبارش إىل النـار دون أن يرثيها ٌ
أحدّ .
أن
بالتقاليـد يف مسـألة إشـعال النيران يف الروايـة املصري األفضـل ،عىل ّ
ـداً ،وأتاحـت (أو
أن الحكايـة أسـعدت الكثرييـن ِج ّ
أختلـف معهـم .إ ْذ يبـدو ّ
كانـت الوسـيلة لتوفير) حطـب املدفـأة والطعـام والنبيـذ ألرسة جديـرة
إن هـذه األرسة هـي أرسيت.
أرعاهـا .وبالطبـع لسـت يف حاجـة للقـول ّ
لكـن مغامـرات «جزيـرة الكَ ْنزِ» مل تبلـغ النهاية بعد؛ إ ْذ كنـت قد كتبتها
بنـاء على خارطـة باتـت الجـزء الرئيـس يف حبكتـي .فمثلاً  ،أطلقـت اسـم
ً
العظميـة» على جزيـرة صغيرة يف حين كنـت أجهـل
الهيـاكل
«جزيـرة
ّ
مـا أعنيـه ،غير طامـح ّإل يف التصويـر العاجـل .وح ّتـى أُبـرر هـذا االسـم
اضطـررت إىل اقتحـام قبـو السـيد بـو ورسقـة بوصلـة فلينـت .وبالطريقـة
ألن
نفسـها أطلقـت السـفينة هسـبانيوال لإلبحـار بقيـادة القرصـان هانـز؛ ّ
قـررت فيـه
وضعـت مرفأيـن اثنين على الخارطـةّ .
ثـم جـاء الوقـت الّـذي ّ
إعـادة نشر الكتـاب ،فأرسـلت املخطـوط والخارطـة معـ ًا إىل السـادة يف
الطباعيـة وصححتهـا دون أن
دار كاسـيل آنـد كومبـاين .وجـاءت التجـارب
ّ
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قـط فجلسـت
أرى الخارطـة .كتبـت وسـألت ،فأجابـوا بأ ّنهـم مل يتسـلّموها ّ
أن رسـم خارطـة على نحـ ٍو عشـوايئ ،ووضـع مقيـاس يف
مذعـوراً .ذلـك ّ

قصـة تتـواءم مـع املقاييـس يشء،
ثـم إنشـاء ّ
أحـد أركانهـا كيفما اتفـقّ ،
ٍ
كتـاب بأكملـه ،وعمـل بيـان بـكل التلميحـات الـواردة،
واالضطـرار لفحـص
يشء آخر.
ثـم تصميـم خارطة تتفق مـع تلك البيانات مبسـاعدة بوصلتني،
ٌ
ّ
وزينتها
وهـذا مـا فعلتـه؛
ُ
حيث رسـمت الخارطـة من جديـد يف مكتـب أيبّ ،

بحيتـان نافخـة وسـفن ُمبحـرة ،واسـتعان أيب مبهـارة اكتسـبها مـن كتاباته

وزيـف توقيـع الكابتن فلينت ،واتجاهـات إبحار بيلي بونز .لكن
املُختلفـةّ ،
بطريقـة مـا ،مل متثِّـل «جزيـرة الكَ ْنـزِ» قـط بالنسـبة يل.

وربا أسـتطيع أن
قلـت ّ
إن الخارطـة كانـت الجـزء الرئيـس يف الحبكـةّ ،

حيـث شـكّ لت ذكريـات قليلـة مـن بـو وديفـو
أقـول إ ّنهـا كانـت كلّ الحبكـة.
ُ
وواشـنطن إيرفنج ونسـخة من كتاب جونسـون «القراصنة» ،واسم صندوق
الغربية»،
الرجـل امليـت مـن كتاب كنجـزيل «أخرياً :كريسماس يف الهنـد
ّ
ّ
وبعـض ذكريـات عن التجديـف يف أعايل البحار إىل جانب الخارطة نفسـها

ربـا مل
بـكل مـا فيهـا مـن إيحـاءات بليغـة ال متناهيـةُ ،جملـة أدوايتّ .
مهمـة .إ ْذ ينبغي عىل
نعتـد رؤيـة خارطـة داخـل حكايـة ،لك ّنهـا تظـل دومـ ًا َّ
وهمية،
حقيقيـة أو
املُؤلِّـف أن يعـرف البلاد التـي يكتب عنها؛ سـواء كانت
ّ
ّ

الشـمس
كما يعـرف ك ّفـه .فاملسـافات ووجهـات البوصلـة ومـكان رشوق ّ
أشـق القمر!
وأطـوار القمـر ،كلّهـا أشـياء ينبغـي ّأل تكـون محل جـدل .وما
ّ
نبهني
غم
لقـد أصابنـي ٌّ
ٌ
كبري بسـبب القمـر يف روايتي «األمري أوتو» ،ومـا أن ّ
أوصيـت به اآلخريـن؛ إ ْذ ال
املحيطـون يب إىل ذلـك ،ح ّتـى ا ّتخـذت احتياطـ ًا
ُ

أكتـب اآلن أبـد ًا دون وجـود روزنامـة .فمـن خلال وجودها ،ووجـود خارطة
ومخطـط لـكلّ منـزل ،سـواء كان هذا املخطـط مرسـوم ًا فع ً
ال عىل
للبلادُ ،

ورق ،أو محفوظـ ًا ح ّقـ ًا ومبارشة داخل العقل ،قد يسـع الكاتب أن يأمل يف
ِ
األخطـاء املُمكنـة .هكـذا؛ مـا دامـت الخارطـة أمامه،
تفـادي بعـض أفـدح
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لـن يسـمح للشـمس أن تغـرب يف الشرق كما حـدث يف «خبير اآلثـار»(((.
األهميـة؛ والروزنامـة يف يـده،
كما لـن يسـمح لفارسين يف رحلـة شـديدة
ّ
أيـام كاملـة بدأت عنـد السـاعة الثالثـة صباح يـوم االثنني،
بـأن ميكثـا سـتة ٍ
ٍ
وقـت متأخـر مـن مسـاء السـبت التـايل ،قطعـا خاللها مسـافة تبلغ
وح ّتـى
حـوايل تسـعني أو مئـة ميـل .وقبـل أن ينتهي األسـبوع ،وبنفس الفرسين،
يـوم واحـد ،كما قـد تقـرأ بالتفصيـل يف الروايـة
يقطعـان تسـعني ميلاً يف ٍ
الخارقـة «روب روي»((( .ال ريـب أ ّنـه مـن الجيد؛ وليس الحتمـي ،أن نتفادى
أن
مثـل هـذه «العثرات»،
لكـن زعمـي؛ أو قُـلْ خرافتـي إن شـئت ،مفـاده ّ
ّ
ـن ُيخلـص لخارطتـه ويستشيرها ويسـتوحي منهـا أفـكاره ،على مـدار
َم ْ
سـلبية
جـرد حصانـة
والسـاعة ،يظفـر مبسـاندة
اليـوم
ّ
ّ
ّ
إيجابيـة ،وليسـت ُم ّ
عامد
جـذور ُهنـا ،وهـي تنمو يف تلـك الرتبة ،ولهـا
مـن املحـذور .للحكايـة
ٌ
ٌ
حقيقيـة سـار
تسـتمده مما وراء كلامتهـا .حبـذا لـو كانـت البلاد بلاد ًا
ّ
ٍ
الكاتـب فـوق كلِّ
شبر فيهـا ،ويعـرف كلّ معاملهـا .لكـن ح ّتـى بالنسـبة
جهز خارطـة يف البداية ورشع يف
ُتخيلـة ،سيسـتفيد كثير ًا إذا ّ
لألماكـن امل ّ
دراسـتها ،فحينئـذ سـتتضح لـه عالقـات مل تخطـر ببالـه ،وسيكتشـف طرق ًا
جليـة ،لكـن مجهولـة بالنسـبة لـه ،فضلاً عن آثـار أقـدام أبطاله.
ُمختصرة ّ
وح ّتـى حين ال تكـون الخارطـة هـي الحبكـة كلهـا؛ مثلما كانـت يف «جزيرة
سـنتبي أ ّنهـا منجـم إلهام.
الكَ ْنـزِ»،
ّ

((( رواية للكاتب األسكتلندي سري والرت سكوتُ ،نرشت عام [ .1816املرتجم].
تاريخية أخرى لوالرت سكوت ،صدرت عام [ .1817املرتجم].
((( رواية
ّ
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VI

ُ
أصل رواية« :سيد باالنرتي»

(((

ٍ
يقـع خـارج
ليلـة برشفـة منـزل صغير أعيـش فيـه
أمتشى ذات
كنـت
ّ
ُ
ُ
نجـع سـاراناك .كُ ّنـا يف فصـل الشـتاء ،والظالم شـديد ،والغابـات وضاءة،
كنـت أصغي لصـوت النهر
والنسـيم نقـي وبـارد وعـذب بشـكلٍ غير عـادي.
ُ
يأتينـي مـن األسـفل أثنـاء تباريه مـع الثلـوج والصخور ،حين ملعت بضعة
ٍ
متفـاوت يف قلـب العتمـة .لكـن بعيـد ًا
تتبـدد على نحـ ٍو
أضـواء قبـل أن
َّ
ـد ًا يك ال تقلـل مـن اإلحسـاس بالعزلـة .كانت الظـروف ُمهيأة ُهنـا لكتابة
ِج ّ
صـة ،علاوة على امتلايئ بروح املنافسـة بعـد أن أنهيـت القـراءة الثالثة
ِق ّ
(((
«هيا
حريكّ :
الرابعـة لروايـة  ،The Phantom Shipفهتفـت أخاطب ُم ّ
أو ّ
التاريخية ،صدرت عام  1889عن دار نرش كاسل
((( سيد باالنرتي :حكاية شتاء ،هي إحدى روايات ستيفنسون
ّ
أند كومباين[ .املرتجم].
قوطية للكاتب اإلنجليزي فريدريك ماريات ،صدرت عام [ .1839املرتجم].
((( رواية
ّ
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ٍ
الرب
قصـة تدور أحداثها عرب
نؤلِّـف حكايـة؛ ّ
سـنوات عديدة وبالد شـ ّتى؛ عن ّ
قصة سـتحظى بنفس املعـامل البارزة،
والبحـر؛ عـن
الهمجيـة والحضـارةّ .
ّ
وقـد تحظـى بنفـس النهـج امللتبس املوجز شـأن الكتـاب الّذي كنـت تقرأه
بقـوة ،لك ّنـي أخفقـت يف
وأعجبـك»ُ .هنـا كانـت تسـتحوذ فكـر ٌة مـا
ّ
علي ّ
أن ماريـات الـذي ال يقل
تبين النتيجـة .إ ْذ أدركـت ّ
االسـتفادة منهـا حسـبام ّ
عـن هوميروس وميلتـون وفريجيـل ،اسـتفاد مـن اختيار موضوع أسـطوري
قـراءه منـذ السـطور األوىل ،وهذا ما عصـف برأيس.
ومألـوف؛ ولهـذا ّ
جهـز َّ
إ ْذ لـو أمتكّ ن فحسـب مـن الوصول إىل ُم ْعتقد ُمشـابه أجعلـه محور روايتي
املرجـوة؟ ويف خضـم هـذا البحـث املهـدور ،طفـت يف رأيس بغتـة ذكرى
مـر ًة أخرى ،وهي
عـن حادثـة فريـدة حول رجل فقير ُد ِف َن وعـاد إىل الحياة ّ
عمـي؛ الّـذي ُت ّ
وف الحقـاً ،املُف ِّتـش العام
حكايـة كنـت أسـمعها كثير ًا من ّ
جـون بلفور.

يف تلـك الليلـة الرائعـة شـديدة البرودة ،التـي تخلـو مـن الريـاح وتبلغ
بحيويـة كبيرة ،وأرى
درجـة الحـرارة فيهـا مـا دون الصفـر ،يعمـل العقـل
ّ
االسـتوائية ،إىل
يف اللحظـة التاليـة انتقـال األحـداث مـن الهند واملنطقـة
ّ
الكنديـة القـارسَ .ه ُهنـا ،وقبيـل البـدء
صحـراء آديرونـداك وبـرد الحـدود
ّ
صـة ،أصبحـت أمامـي بلـدان وطرفان مـن أطـراف األرض تدور
يف كتابـة ال ِق ّ
أن فكـرة الرجل الّذي يعـود إىل الحياة أخفقت
بهما الروايـة :وبالتـايل رغم ّ
باملعقولية،
متامـاً فيام يتعلّق باالستحسـان ،أو ح ّتى (كام اكتشـفت آنئـذ)
ّ
ّإل أ ّنهـا ا ّتفقـت على الفـور مـع التصميـم الـذي وضعتـه لحكايـة تـدور يف
ـدة بلاد ،وهـو ما حملنـي عىل إمعان التفكير أكرث يف إمكاناتهـا .وبالتايل
ِع ّ
رحـب
الرجـل الّـذي ينبغـي دفنـه هـو املسـألة األوىل :رجـلٌ صالـح ُي ّ
كان ّ
القـارئ والشـخصيات األخـرى ويسـعدون برجوعـه للحيـاة؟ كانـت هـذه
علي أن
الفكـرة
ـم إذن؛ كان ّ
َّ
تتحصـن باملثـال املسـيحي ،فنبذتهـا .مـن َث َّ
شـكلٍ
شـخصية عبقـري رشير
 ،فاضطـررت البتكار
أسـتفيد مـن الفكـرة بأي
ّ
املـرات ،وأن
بالنسـبة ألصدقائـه وعائلتـه ،وأن أجعلـه يختفـي الكثير مـن
ّ
األمريكية
تكـون عودتـه األخيرة إىل الحيـاة من جوف املـوت يف الصحـراء
ّ
املتجمـدة خلال األحـداث الختاميـة املُؤسـفة يف الروايـة .لسـت يف
ِّ
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أن كنـت اآلن أحيـا اللحظة األهم
حاجـة إىل أن أروي ألشـقايئ يف الصنعـة ّ
يف حيـاة أي مؤلِّـف؛ فالسـاعات التـي تلت تلـك الليلة يف الرشفـة ،والليايل
إمـا مشـي ًا خـارج حـدود القريـة ،أو
واأليـام الالحقـة ،والتـي
ُ
كنـت أقضيهـا ّ

ربا كانت
َّ
أمتـدد يقظـاً يف الفـراش ،كانـت سـاعات من البهجـة الخالصـةّ .

أمـي؛ التـي كانـت تعيش معـي مبفردها آنئذ ،هـي األقلّ اسـتمتاعاً .أل ّنه يف
ّ
غيـاب زوجتـي؛ منجـديت املعهـودة يف مثل أوقـات املخاض هـذه ،اضطر
تخيلايت
إىل إزعاجهـا يف كلّ األوقـات يك تسـمعني أروي وأحـاول تنقيـة
ّ
التـي مل تتخـذ شـك ً
ال بعد.
والشـخصية
الرمزية
أتحسـس طريقـي بحث ًا عن الحكاية
وأثنـاء ما كنت
ّ
َّ
ّ

منـذ كنـت أبلـغ
الالزمتين ،إ ْذ يب أكتشـف وجودهما جاهزتين يف ذاكـريت ُ

السـاخنة؛
ال ّتاسـعة مـن عمـري ،يف أنشـودة األطفـال :عصيـدة البـازالء ّ
عصيـدة البـازالء البـاردة؛ عصيـدة البـازالء داخـل القـدر؛ تسـع سـنوات
هـي كلّ العمـرُ .تـرى ،هـل شـهدنا يومـ ًا تأييـد ًا أكثر اكتما ً
ال ملبـدأ الدرامـا

ـد مـا ،صادفـت الحـلّ
لح ٍّ
عنـد هـوراس؟ َه ُهنـا؛ وأنـا أفكِّ ـر يف أمـو ٍر أخـرى َ
مرسحيـة) ،صادفـت السـتار أو املشـهد
ربـا ينبغـي أن أقـول (بعبـار ٍة
أو ّ
ّ
تخيلتهـا منـذ زمـنٍ بعيـد يف األرايض البـور بين بيتلوكـري
األخير يف ِق ّ
صـة ّ
حيـث يغمرين مزيج
األسـكتلندية،
وستراثايردل؛ تحـت أمطـار املرتفعات
ُ
ّ
ٍ
بـرأس مشـغولٍ باتفـاق
مـن رائحـة نبـات الخلنـج وأعشـاب املُسـتنقعات؛
أتـول((( ومبذكـرات دي شـيفالييه دي جونسـتون((( .لقـد كنـت أسـتحرض
إذن الوجـوه واملوقـف املأسـاوي املُشترك الّـذي جمـع بين رجـال قريـة

األسكتلندية ّإبان ثورة  ،1745ألزم عدد ًا من أبناء الدوق
((( هو اتفاق بني أبناء دوق منطقة أتول يف املرتفعات
ّ
مبنارصة اإلنجليز واآلخرين مبنارصة األسكتلنديني يف حربهم من أجل االستقالل .وهو االتفاق نفسه الّذي
ابني الدوق دوري يف رواية ستيفنسون؛ من أجل الحفاظ عىل ممتلكات العائلة يف حالة فوز أي من
جرى بني ّ
الطرفني[.املرتجم].
((( الضابط املعاون للورد جون موراي؛ أصغر أبناء دوق أتول والقائد العام لثورة اليعاقبة سنة .1745
[املرتجم].
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ٍ
دوريسـدير ،منـذ زمـنٍ
ـداً.
بعيـد ِج ّ

(((

لقـد أصبحـت قصتـي تـدور اآلن يف نطاقٍ عاملـي ٍ
فثمة مشـاهد ال
كافّ :
منـاص منهـا تقـع يف اسـكتلندا والهنـد وأميركا .لكـن مـن بين تلـك البالد،
كانـت الهنـد مجهولـة بالنسـبة يل باسـتثناء ما عرفتـه من خلال الكُ تب؛ إ ْذ
نادي يف لندن ،يسـاويني
حي ًا ما عدا باريس ،وهو عضو
قط
مل أعرف ّ
ّ
ّ
هندي ًا ّ
الغربيـة .هكـذا صـار واضحـ ًا
يف الحضـارة و(لـكلّ ذي عينين) الثقافـة
ّ
لحـد اآلن ،رضورة أن أدخـل الهنـد وأخـرج منهـا رسيعـ ًا بخ ّفة
بالنسـبة يل؛
ّ
الـراوي هـو
خرافيـة ،وأعتقـد ّ
ّ
أن هـذا كان أول مـن أوعـز يل بفكـرة أن يكـون ّ
أسـكتلندياً ،لكـن انتابني
أجعله
أن
األمـر
بـادئ
يف
اعتزمـت
بيرك.
الفـارس
ّ
الخـوف مـن أن ينتهـي بـه الحـال كظـلٍ مـرذول لبطلي أالن بريـك((( .ويف
الشـخصية موازية لبطـل الرواية
الحـال ،خطـرت يل فكـرة رضورة أن تكـون
ّ
أيرلنديـ ًا سـيتوافر
وأن الجئـ ًا
مـن أجـل
ُّ
التـودد لرجـال األمير األيرلنديينّ ،
ّ
قـررت إذن
لديـه
ٌ
سـبب مـا للسـفر إىل الهنـد برفقـة ابـن بلده البائـس اليلَّ .
ثـم انتبهـت بغتـة إىل ظـلٍّ طويل يعترض طريقي؛
أن يكـون
ّ
أيرلنديـاً ،ومـن َّ
(((
(((
ظـل بـاري لينـدون  .مـا مـن رجـل على ُخلـق (بعبـارة اللـورد فوبينتـون )
يسـتطيع أن يسـتمر طويلاً مـع بطـل روايتـي :وكنـت أعتـزم أن أجعـل هـذا
تخيلتها أثناء وجودي
األصلية لهذه
الصاحـب؛ بحسـب الفكرة
ّ
ّ
القصة التـي ّ
ّ
يف أسـكتلندا ،أسـوأ مـن االبـن األكرب الطالـح الّذي كان مـن املفرتض (كام
وأيرلندي ًا
أيرلنديـاً؛
قصـدت آنـذاك) أن يـزور معه أسـكتلندا .لكن لـو تناولت
ّ
ّ
بالـغ السـوء ،يف منتصـف القـرن ال ّثامـن عشرُ ،تـرى كيف أفلت مـن قبضة
بـاري لينـدون؟ لقـد حـارصين هـذا الصعلـوك وعرض َّ
علي خدماتـه ،وأتاح
((( ذكر الناقد األديب ويليام جراي يف كتابه  Robert Louis Stevenson: A Literary Lifeالّذي صدر عام
ت قبل كتابتها بتسع
أن البذرة األوىل لرواية ستيفنسون «سيد باالنرتي» ُو ِل َد ْ
 2004عن دار بالجريف ماكميالنّ ،
سنوات كاملة[ .املرتجم].
تاريخية تدور أحداثها يف القرن الثامن عرش ّإبان
مغامرات
رواية
وهي
ختطف»،
«م
ستيفنسون
((( بطل رواية
ُ
ّ
حقيقية ،وقد صدرت عام ،1886
تاريخية
اليعقوبية عام  ،1745أغلب شخصياتها شخصيات أسكتلندية
الثورة
ّ
ّ
ّ
وأثنى عليها كُ ّتاب كثريون من بينهم هرني جيمس وخورخي لويس بورخيس وهيالري مانتل[ .املرتجم].
«حظ باري ليندون» ،وصدرت عام [ .1844املرتجم].
((( بطل رواية وليام ثاكري
ّ
شخصية يف مرسحية «االنتكاس» للكاتب اإلنجليزي جون فانربوُ ،نرشت عام [ .1696املرتجم].
(((
ّ

74

للقصـة التي كان َّ
علي كتابتها.
ـد ًا
يل إشـارات ممتـازة ،وأثبـت أ ّنـه ِّ
مؤهـل ِج ّ
ّ
هكـذا أوعـز يل؛ أو قلبـي الرشيـر ،أ ّنـه مـن اليسير إخفـاء كسـوته العتيقـة
يتعـرف
ُطـرز وبعـض الحلي واألزرار ،وهكـذا لـن
َّ
بالقليـل مـن القماش امل َّ
ً
حميما يل،
أيرلنديـ ًا كان صديقـ ًا
شـاب ًا
عليـه ثاكـري نفسـه .وتذكّ ـرت بغتـة
ّ
ّ
نتمشى ونتجـاذب أطـراف الحديـث عنـد
سـوي ًا ليـايل بأكملهـا
وك ّنـا نقضي
ّ
ّ
اسـتثنائية؛
أخالقية
شـاب ًا ذا بسـاطة
سـاحل ُمقفر ذات خريف بارد :تذكّ رته
ّ
ّ
ّ
ألي تأثير تخلقـه األشـياء التـي ُتثير إعجابـه،
تـكاد تكـون
ً
خـواء مرنـ ًا قابلاً ّ
أن لـو أقحمـت هـذا الشـاب الجامح يف حرفـة املرتزق،
فتبـادر إىل ذهنـي ّ
فإ ّنـه ال ريـب يخـدم رغبتـي إىل جانـب السـيد لينـدون .وبـد ً
أزج به
ال مـن أن ّ
إىل منافسـة مـع بطـل الروايـة الرئيس ،سـيو ِّفر قـدر ًا من الرتويـح الخفيف
وامللحـوظ يف آنٍ  .ال أدري إن كان مـا فعلتـه بشـخصيته صحيحـ ًا أم ال ،مع
أشـد ما يكـون ،لكن ما كان
األخالقيـة كانـت دامئ ًا ما تسـليني
أن أطروحاتـه
ّ
ّ
ّ
بحـق هـو أن أراه ُيذكِّ ر بعض الن ّقـاد بباري ليندون رغـم كلّ ذلك...
ُيذهلنـي
ٍّ
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VII

قدمة رواية« :سيد باالنرتي»
ُم ِّ

(((

يكـف ُمحـرر الصفحـات التاليـة؛ رغـم أ ّنـه منفـي عجـوز ُمتصالـح مع
ال ّ
ذاتـه ،عـن زيـارة املدينـة التـي يتهلـل لكونـه واحـد ًا مـن أبنائهـا .ومـع هـذا
ُتكـررة .ففي
فثمـة مـا هـو أغـرب
ّ
َّ
وأشـد إيالمـ ًا أو نفع ًا من تلـك الزيـارات امل ِّ
األجنبيـةُ ،يثير وجـوده ذهـو ً
ال ويسترعي انتباهـ ًا يفـوق
الخـارج؛ بالبقـاع
ّ
يتجمـد
أمـا داخـل مدينتـه ،فالعالقـات متحفِّظـة ،لذلـك
َّ
مـا كان يتوقَّعـهّ ،
ـن يتذكّ رونه .ما أسـعده حني يرى وجوهـ ًا جذّ ابة يف
مصعوقـ ًا أمـام نـدرة َم ْ
أما ُهنـاك؛ يف مدينته،
أماكـن أخـرى ،أو ينتبـه لوجـود أصدقـاء ُمحتملينّ .
ِ
بالطبعة الثانية من الرواية ،وهي الطبعة املعروفة بطبعة أدنربه ،والتي صدرت
قدمة ألحقها املُؤلِّف
((( ُم ِّ
عام [ .1889املرتجم].
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بغصـة يف القلـب .يطـرب يف أماكـن أخـرى إن
فريتـاد الشـوارع الطويلـة
ّ
أمـا ُهنـاك فيعذّ بـه غيـاب مـا هـو قديـمُ .يرضيـه يف
صـادف شـيئ ًا جديـداًّ ،
أما هنـاك فتعرتيه حرسة
أماكـن أخـرى أن يكون عىل سـجيته كما هو اآلنّ ،
يـوم مـن األيـام.
مامثلـة على مـا كانـه يومـاً ،ومـا كان يأمـل أن يغـدوه يف ٍ

السـيارة مـن
بهـم أثنـاء قيـادة
سـاورته كلّ هـذه املشـاعر على نحـ ٍو ُم َ
ّ
يرتجـل
املحطّ ـة ،خلال زيارتـه األخيرة .ومل تهـدأ هـذه األحاسـيس وهـو
ّ
أمـام بـاب صديقـه السـيد جونسـتون طومسـون ،الّـذي سـيمكث عنـده.
قـط ،وبضـع كلمات بـدت لـه قادمـة
ترحيـب حـار ،ووجـه مل
رافقـه
يتغير ّ
ٌ
ّ
ٌ
سـوياً ،وملحة خاطفـة أثناء
وضحـك أثاراه وتقاسماه
مـن األيـام الخـوايل،
ّ
املـرور على الثياب الثقيلة والـدوارق الالمعة ولوحـات بريانيزي فوق جدار
ٍ
ببهجـة مـا .وعندمـا
غرفـة الطعـام .كلّ هـذا رافقـه إىل غرفـة نومـه وملأه
جلـس هـو والسـيد طومسـون بضـع دقائـق؛ جنبـ ًا إىل جنـب ،ورشبـا نخب
تـأس وأ ّنه سـامح نفسـه
أحـس أ ّنـه ّ
املـايض يف أوىل كؤوسـهام املرتعـةّ ،
األم؛
على إمثيـه اللذيـن ال ُيغتفـران .أ ّنـه مـا كان ينبغـي أن ُيغـادر مدينتـه ّ
ومـا كان ينبغـي بـه أن يعـود.
«لـدي يشء يناسـبك .مت ّنيـت أن أحتفـي
قـال السـيد طومسـون:
ّ
ألن شـبايب يـا صديقـي العزيز هو الّـذي عاد معـك؛ يف حالة رثّة
بقدومـك؛ ّ
ـد ًا يف الواقـع ،لكـن  -حسـناً! هـذا كلّ مـا تب ّقـى».
وذابلـة ِج ّ

أجـاب املُحـرر« :هـذا أفضـل مـن ال يشء .لكـن مـا هـو هـذا الـذي
يناسـبني؟».

«كنـت سـآيت عىل ذكر ذلـك .لقد وضعـه القدر
قـال السـيد طومسـون:
ُ
تصريف يك أحتفـي بقدومـك للتحلية بيشء ُمبتكـر .لغز».
تحـت ُّ
أعدت ما قاله« :لغز؟»
ُ

وربا ال.
ربا نكتشـف أ ّنـه ذو قيمة كُ برىّ ،
فقـال صديقـه« :بلى .لغـزّ .
لكنـه سـيظلّ غامضـ ًا ح ّتـى لحظـة الكشـف هـذه؛ إ ْذ مل تـره عين طـوال مـا
األرسـتقراطية؛ أل ّنـه ينتمـي لعائلـة ذات
يقـارب املئـة عـام .كما أ ّنـه بالـغ
ّ
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ميلودراميـة؛ إ ْذ يتعلَّـق (بحسـب النقـوش)
نفـوذ .والبـد أ ّنـه ُيخفـي حكايـة
ّ
باملوت».
يعـد
أشـد غموضـ ًا أو
أن قلّما أسـمع مـا هـو
قـال اآلخـر ُمعلِّقـاً:
«أظـن ّ
ّ
ُ
ّ
مبـا هـو أكثر مـن ذلـك .لكـن ما هـو؟».
«هل تذكر سلفي ،السيد بيرت إمربير العجوز؟».

يكن
«أذكـره متامـاً؛ إ ْذ مل يكـن ينظر يل ّإل وتعرتيه وخزة اسـتنكار ،ومل ْ
يحـس بالوخـزة دون أن يبـوح بهـا .كان بالنسـبة يل رجلاً عظيـم االهتمام
ّ
بالتاريـخ ،لكـن هـذا االهتمام مل يعـد عليه بـأي فائدة».
أن
أن
ُهنـا قـال السـيد طومسـون« :آ ٍه ،حسـناً .سـنتخطّ اه؛ ذلـك ّ
أظـن ّ
ّ
القليـل الّـذي يعرفـه العجـوز بيتر ال يتجـاوز مـا أعرفـه أنـا .لقـد أفلحـت
القانونيـة القدميـة والصناديـق
يف الوصـول إىل كَ ْن ٍـز هائـل مـن األوراق
ّ
املصنوعـة مـن الصفيـح .بعضهـا جمعـه بيتر ،والبعـض اآلخـر جمعـه
ً
والـده جـون؛ أول السلالة ،وكان رجلاً
عظيما يف شـبابه .وقد عثرت بينها
على كلّ أوراقِ عائلـة دوريسـدير».

هتفـت« :عائلـة دوريسـدير! أيهـا الصديـق العزيـز ،رمبـا تكـون تلـك
أن واحـد ًا منهم شـارك يف انتفاضـة  ،1745وكانت
األوراق هـي األهـم؛ ذلـك ّ
القانونية
له مسـالك غريبة مع الشـيطان سـتجد إشـارة إليها يف املذكرات
ّ
بهمـة ال أدري مـا هـي ،بعدهـا
حسـبام
ّ
أظـن .كما كانـت هنـاك تراجيديـا ُم َ
بكثير ،منـذ حـوايل مئة عـام.»..

فقـال السـيد طومسـون« :بـل أكثر مـن مئـة عـام؛ حيـث وقعـت عـام
.»1783
«وكيف تعرف ذلك؟ أقصد الجزء الخاص باملوت».

أجـاب السـيد طومسـون« :بلى ،حـوادث املوت املؤسـفة التـي وقعت
للـورد دوريسـدير ،وشـقيقه سـيد باالنتري (وهـو اللقـب الّـذي نالـه أثنـاء
ـن ينقل حديثاً« :هل هذا ما ُتشير إليه؟».
ثـم أردف بنبرة َم ْ
االضطرابـات)»ّ ،
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أر سـوى إشـارة باهتـة ملـا تحتفظ بـه الذّ اكرة ،كام
قلـت:
«الحـق ّ
ّ
أن مل َ
عمـي (الّـذي أظ ّنـك تعرفـه) .وكان
سـمعت بعـض الروايـات الضعيفـة مـن ّ
صبيـ ًا يف حي سـانت برايـد ،وكثري ًا مـا كان يروي يل
ّ
عمـي يعيـش حين كان ّ
عـن الطريـق العريـض الّـذي تغطّ يـه األعشـاب العاليـة ،والبوابـات التي مل
قـط .وعـن اللـورد األخري وشـقيقته العانـس العجوز التي عاشـت يف
ُتفتـح ّ
الخلفيـة .كانـا يبـدوان مطمئنين عاديين مسـكينني رتيبين،
غـرف املنـزل
ّ
ـن تبقَّـى مـن ذلـك املنـزل
لكـن مثرييـن للشـفقة أيضـ ًا باعتبارهما آخـر َم ْ
أمـا بالنسـبة ألهل القريـة ،فكان منـز ً
ال ُمخيف ًا
الباسـل امل َ
ُفعـم بالحماسّ ،
شـوهة».
َ
بعـض الشيء وينتمـي لتقاليد ُم َّ
فـأردف السـيد طومسـون« :بلى .فقـد مات هنري جرايـم دوري؛ اللورد
ُبجلـة عـام .1827
األخير ،عـام  ،1820وماتـت شـقيقته اآلنسـة كاثريـن امل َّ
وبقـدر مـا أعـرف من خلال مـا تحقَّقت منه خلال األيـام القليلـة املاضية،
كانـوا كما تقول؛ ُمهذّ بين وهادئني وغري أثريـاء .يف الحقيقة ،كانت إحدى
رسـائل اللـورد هـي مـا حملنـي على التفتيـش عـن الحزمـة التـي سـنفتحها
هـذه الليلـة .قـد ال نعثر على بعـض األوراق ،وقـد كتـب إىل جـاك إمربيـر
رسـالة أملـح فيهـا إىل احتمال أن تكـون تلـك األوراق بني تلـك الحزمة التي
بـأن األوراق املعنية كانت
أقفلهـا السـيد ماكيلر .لكن السـيد أمربيـر أجاب ّ
ٍ
رسدي قوي،
بأسـلوب
يـد ماكيلـر ،وكلّها (كام فهـم الكاتب) تتم َّتع
كلهـا يف ّ
ٍّ
ربـا
وقـال علاوة على ذلـك« :أنـا ُمكلَّـف ّ
بـأل أفتحهـا قبـل عـام ّ .»1889
تتخيـل أن هـذه الكلمات أدهشـتني ،لك ّنـي بـدأت التنقيـب يف كلّ مـا تركـه
َّ
توصلت أخير ًا إىل تلك الحزمة التـي (إن كان لديك ما
ـى
ت
ح
إمربيـر،
السـيد
ّ
َّ
يكفـي مـن النبيـذ) أقترح أن أعرضهـا عليك على الفور».

تقدمنـي إليهـا ُمضيفـي ،حزمـة
وجـدت داخـل غرفـة التدخين التـي َّ
املقـوى الّـذي
مُقفلـة بالكثير مـن األختـام وملفوفـة يف فـرخ مـن الـورق
َّ
كُ تـب عليـه:
هـذه األوراق تتعلَّـق بحيـاة املرحـوم اللـورد دوريسـدير ،وابنـه األكبر
جيمـس املعـروف باللقـب الّـذي اكتسـبه أثنـاء االضطرابـات ،وهـو سـيد
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باالنتري ،وميتاتهما املؤسـفة :مودعـة يف يـد جـون إمربيـر باللومناركـت
بأدنبره ،يف يـوم  20مـن سـبتمرب عـام  1789بعـد امليلاد ،على أن يحتفظ
رس ًا ح ّتـى مـرور مئـة عـام كاملـة على الثـورة ،أو ح ّتـى العرشيـن مـن
بهـا ّ
سـبتمرب عـام  :1889صـاغ وكتـب املذكـور أعلاه ،أنـا:
إفرايم ماكيلر...

املُرشف عىل ممتلكات سيادة اللورد طوال أربعني عام ًا تقريباً.

السـاعة
وألن السـيد طومسـون رجـل
ّ
ِّ
متـزوج؛ فلـن أقـول كـم بلغـت ّ
ِ
ٍ
الصفحـات ال ّتاليـة ،لك ّنـي سـأروي بعضـ ًا مام
صفحـة مـن
حين تركنـا آخـر
أعقـب قـراءة األوراق.

قـال السـيد طومسـون« :بين يديـك ُهنـا رواية جاهـزة :كلّ مـا عليك هو
حسـن األسـلوب».
أن تؤلِّف املشـاهد،
ِّ
وتطور الشـخصيات ،و ُت ِّ
أفضـل املوت
قلـت« :يـا صديقـي العزيـز ،هـذه هي األمـور الثالثـة التي ِّ
على أن أفعلهـا ،بـل سـ ُتنرش الرواية كما هي».
فقال السيد طومسون ُمعرتضاً« :لك ّنها تخلو من الزخارف».

أجبتـه« :أعتقـد أ ّنـه ما من ُنبل ُيضاهـي الخلو من الزخـارف .كام أثق أ ّنه
أود لـو خلا كلّ األدب مـن الزخارف،
مـا مـن يشء يسترعي االنتبـاه.
كنـت ّ
ُ
ٍ
ٍ
واحد».
كاتب
وسـائر الكُ ّتاب (إن تشـأ) باسـتثناء
«حسناًَ ،حسناًَ .سرنى».
فقال السيد طومسونَ :
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