ق�صة
ُ
�رسد ّ

خورخي لوي�س بورخي�س
ترجمة :حممد املزديوي
*

امللخ�ص

املقالة �أو املحا�ضرة هي جز ٌء من كتاب يحمل عنوان «فنّ ّ
ال�شعر» للراحل الأرجنتيني الكبري خورخي لوي�س بورخي�س،
الذي انتهينا من ترجمته ،و�سبق لنا �أن ن�شرنا واحدة من حما�ضراته القيمة ،وحتمل عنوان «املجاز» ،واملجموع هو عبارة عن
حما�ضرات �ألقاها بورخي�س يف جامعة هارفارد �سنة  ،1967وعرث عليها بعد وفاته يف الأر�شيف ال�سمعي الب�صري للجامعة .وهي
تعرب عن مو�سوعية نادرة ،و�أ�سلوب �سهل وممتع ال يعرف �سره �سوى بورخي�س..

* باحث ومرتجم من املغرب مقيم يف باري�س.
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[]44

يجب احرتام القيمة اخلا�صة بكل تعبري؛ لأنه ينا�سب فكر ًة ما ،ت�ص ُّورا خا�صا.
�إال �أنه من امل�ؤ�سف �أن كلمة «�شاعر» ،فقدت الكثري من معناها ال�شامل ،وتع ّر�ضت
اليوم عن ال�شاعر ف�إننا نف ّكر فقط يف املبدع الغنائي الذي يه ّز
للبرت .حني نتح ّدث َ
ر�ص ٌع بال�سفن» �أو «�أنت
نوطات مجُ َّن َحة مثل «عن كثب� ،إلى م�سافة بعيدة ،البح ُر ُم َّ
�أيتها املو�سيقى التي يجب اال�ستماع �إليها ،مل��اذا ت�ستمعني �إل��ى املو�سيقى بحزن؟/
عذوبة وعذوبة ال ي�صنعان احلرب والبهجة يف البهجة تجَ ِ ُد ال ّر�ضا» ،يف حني �أنه حني
كان القدما ُء يتحدثون عن �شاعر ما-م�ؤ ّلف ،ومبدع -ف ُه ْم مل يكونوا يرون فيه جم ّرد
مغ ّني ّ
لق�صة ،ق�صة ترنّ فيها كل الأ�صوات التي
«ال�شعر» الغنائي ،ولكنه �أي�ضا ال�سارد ّ
ي�ستعريها الإن�سان� :صوت الغنائية ،احلنني ،الك�آبة «ال�سوداوية» ولكن �أي�ضا �أ�صوات
[]45

ال�شجاعة والأمل .ما �أريد �أن �أقوله لكم :هو �أين �أقرتح على نف�سي �أن �أحتدث اليوم
ع ّما �أت�صوره ال�شكل الأقدم ّ
لل�شعر :امللحمة .ل ُنمعن النظر يف بع�ض هذه املالحم.
امللحمة الأول��ى التي ترد �إلى الذهن هي من دون �شك تلك التي ترجمها ب�شكل
جيد «�أندريو النغ»  ،Andrew Langو�أطلق عليها ا�سم ق�صة طروادة .لرنى عن قرب
هذا ال�سرد القدمي جدا لق�صة «ما» .ما الذي مينحنا البيتُ الأول من امللحمة؟ �إنه
مينحنا تقريبا ما يلي« :يا ر ّبة الفنّ  ،Muse ،حتدث يل عن غ�ضب �أخيل.»Achille
�أو �إذا ما تتبعنا ترجمة الربوفي�سور «روز» « :Rouseرجل يف حالة غ�ضب ،ذلك هو
مو�ضوعي» .ميكن �أن يكون هومريو�س� ،أو الرجل الذي نطلق عليه ا�سم هومريو�س
اعتقد �أنَّ مو�ضو َع ق�صيدته َر ُج ٌل يف حالة غ�ضب .هذه
«الأمر يتعلق بق�ضية قدمية» ،قد َ
الفكرة ُتربكنا؛ لأنّ ت�صورنا عن الغ�ضب هو ت�صور الالتينيني «-»ira furor brevis est
ري»� .إن مو�ضوع الإلياذة،
الغ�ضب هو منفذ ق�صري على اجلنون «الغ�ضب هو جنون ق�ص ٌ
يف احلقيقة ،لي�س هو الأكرث جاذبية :بطل يحرد «ي�ستويل عليه اال�ستياء» يف خيمته،
عامله ب�إجحاف ،ثم يعود �إلى �أر�ض املعركة؛ لت�صفية نزاع
وهو على قناعة ب�أن ا َمل ِل َك َ
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�شخ�صي «رفيقه احلميم لقي حتفه» ويف نهاية املطاف ُيعيد ،مقابل مبلغ من املال،
جثمان عد ّوه لأب ال�ضحية.
لكن ميكن �أن َيحدُث – وقد قلته رمبا يف ال�سابق ،من امل�ؤ َّكد �أنيّ حتدثتُ عن الأمر،
من قبل� -أن نوايا ال�شاعر ال تكون لها �سوى �أهمية ثانوية� .إن ما يهمنا هو �أنه حتى
ق�صة �أجمل بكثري� ،أي
�إذا كان هومريو�س ت�ص َّو َر �أن ذلك هو مو�ضوعه ،فهو يحكي لنا ّ
ق�صة رجل ،ق�صة بطل يهاجم مدينة ال يجهل حقيقة �أنه لن ي�شهد فتحها ،ويعرف
�أي�ضا ب�أنه �سيموت قبل �سقوطها،
[]46

والق�صة التي هي �أكرث حتريكا لل َم َ�شاعر هي لرجال يدافعون عن مدينة يعرفون
م�سبقا ب�أنها �ست�سقط و�أنها النريان بد�أت تلتهب� .أعتقد �أن هذا هو املو�ضوع احلقيقي
للإلياذة .ويف الواقع اعتقدنا ،يف كل الع�صور� ،أن �سكان طروادة هم �أبطال الإلياذة
احلقيقيون .لي�ست هي حالة فريجيل  ، Virgileوحده ،ولكن «�سنوري �ستورلوزون» Snorri
 Sturlusonالذي كتب يف وقت مت�أخر� ،أن «�أُودين» � -Odinأودين هو �إله ال�ساك�سونيني-
كان ابن «بريام»  Priamو�أخا هكتور  .Hectorملاذا يبذل الرجال جمهودا من �أجل العثور
على رابطة جتمعهم مع الإ�سبارطيني املهزومني ،ولي�س مع اليونانيني املنت�صرين؟ رمبا
لأنه توجد يف الهزمية كرام ٌة «�شرف» نادرا ما جندها يف االنت�صار.
لننتقل �إل��ى امللحمة الثانية ،الأودي�����س��ة .ميكننا �أن نقر�أ الأودي�����س��ة بطريقتني
الرج ُل –�أو املر�أة ،ح�سب اقرتاح �صمويل بوتلر -Samuel Butler
خمتلفتني .يف نظريُ ،
الذي كتب الق�صيدة كان واعيا بتعا ُي�ش ق�صتني اثنتني� ،أي عودة عولي�س � Ulysseإلى
وطنه من جهة ،ومن جهة ثانية عجائب و�أهوال عامل البحر .الق�صة الأولى� ،أي العودة
�إلى البيت ،تقودنا �إلى فكرة كوننا نعي�ش يف منفى ،و�أن �إقامتنا احلقيقية توجد يف
مكان �آخر ،يف املا�ضي �أو يف مكان �سماوي ما ،و�أننا ال منتلك بيتا حقيقيا .ولكن كان
على ال�شاعر �أن مينح هذه العودة �إلى البيت ،وكذلك �إبحار البطل الطويل ،جاذبي ًة،
ومن هنا ي�أتي �إدخال عجائب متعددة ُتغيرّ من توازن الق�صيدة .لقد �سبق لنا ،يف �ألف
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ليلة وليلة �أن ا�ستنتجنا �أن الطبعة العربية للأودي�سة ،وهي �أ�سفار ال�سندباد البحري
ال�سبعة ،لي�ست هي ق�صة العودة �إلى الوطن ،ولكنها حمكي مغامرات .حينما نقر�أ.
[]47

البحار ،غري
نح�س بكل مظاهر الروعة و�سحر البحر؛ نتقا�سم م�شاعر ّ
الأودي�سةّ ،
العابئ مبو�سيقى القيثار ،وتبادل اخلوامت واللذة التى ميكننا �أن نتذوقها مع امر�أة،
ول�ش�ساعة العالمَ � .إنه ال يفكر �سوى يف ت ّيارات البحر املالح الطويلة والتي ال تعد وال
حت�صى .بحيث �إننا �أمام ق�صتني يف �آن واحد ،ن�ستطيع قراءة الق�صيدة كعودة �إلى
البلد الأ�صلي «م�سقط الر�أ�س» ،ولكننا ن�ستطيع �أن نقر�أها �أي�ضا على �أنها حمكي
مغامرات ،ورمبا من �أجمل ما ُك ِت َب ُ
وغ ِّن َّي.
والآن مع ق�صيدة ثالثة تهيمن على املثالني الأ ّولني ،وهي الأناجيل الأربعة .وتوجد
�أي�ضا طريقتان لقراءة الأناجيل .امل�ؤمن يقر�أها مثل ق�صة �إن�سان مده�شة ،ق�صة �إله
ُيك ّفر عن خطايا وذنوب الب�شرية .ق�صة �إله َي ْق َبل املعاناة واملوت على «ال�صليب امل�ؤمل»،
بتعبري �شك�سبري .نعرث يف كتاب وليام النغالند  William Langlandعلى ت�أويل �أكرث
غرابة ،يتلخ�ص يف فكرة �أن اهلل َي ْر َغب يف معرفة كل �شيء عن املعاناة الب�شرية ،و�أنه
ال يكفيه �أن يكون لديه ت�صور عقلي عنها ،كما يليق ب�إله� :إنه يريد �أن يكابد مثل �إن�سان،
مع التحديدات التي حت ّدد ال�شرط الب�شري .و�إذا كنتم غري م�ؤمنني –كما هو حال
الكثريين من بيننا -ف�إنه ميكنكم �أن تقرءوا الق�صة بطريقة مغايرة� .إنها ق�صة �إن�سان
عبقري ،ق�صة �إن�سان يتخيل نف�سه �إل ًها ،وينتهي به الأمر �إلى �أن يدرك �أنه لي�س �إال
الرب.
�إن�سانا تخ ّلى عنه ّ
ميكن القول ب�أن هذه الق�ص�ص الثالثة -طروادة وعولي�س وامل�سيح ،-وخالل قرون
عديدة ،كانت كافية للب�شرية.
[]48

مت التوقف عن حكايتهاُ ،و ِ�ض َعت يف قوالب مو�سيقية ،و ُر ِ�س َمت ب�ألف طريقة .لكن
عبثا حاولنا �أن نكررها بتناف�س فهي ال تزال هنا ،غري قابلة للنفاد ،وميكن �أن نتخيل �أنه
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يف �ألف �سنة� ،أو يف ع�شرة �آالف �سنة ،ميكن �أن ت�ستعاد� .إال �أنه يجب �أن ن�ضع الأناجيل
ق�صة امل�سيح .لقد ُعوجلت مرات
جانبا� .إننا لن نعرف �أبدً ا �أن نحكي ،بطريقة �أف�ضلّ ،
عديدة جدا ،ولكني �أعتقد �أن بع�ض الآيات التي تتناول ،مثال� ،إغواء ال�شيطان للم�سيح
�أكرث قوة ،وحدها ،من كتب ا�ستعاد اجل ّنة الأربعة  paradise regainedالأربعة .عندنا
االنطباع ب�أن «ميلتون»  Miltonال ميتلك �سوى فكرة ف�ضفا�ضة عن �صنف الرجال الذي
ميثله امل�سيح.
هكذا فنحن منتلك هذه الق�ص�ص ،كما �أننا �إزاء «فكرة» كون الرجال لي�سوا يف
حاجة �إلى الكثري من الق�ص�ص املختلفة .ال �أملك االنطباع ب�أنّ «�شو�سري» Chaucer
ف ّكر �أبدا يف اختالق ق�صة .لي�س مر ّد ال�سبب هو يف كون الرجال كانوا �أقل �إبداعا مما
كاف �إدخال فروق واختالفات جديدة،
هم عليه اليوم ،بل �إين �أت�صور �أنهم يرون �أنه ٍ
فروق جميلة ،يف ق�صة معروفة .بالإ�ضافة �إلى �أن الأمر ُي�س ّهل من مهمة ال�شاعر� ،إذ �إنّ
�سجلون كل االختالفات
م�ستمعيه �أو ق ّراءه كانوا على علم م�سبق ،وهو ما كان يجعلهم ُي ّ
والفروق اجلديدة التي ي�أتي بها ال�شاعر.
هكذا �إذنْ ف�إن كل �شيء كان له مكانه يف امللحمة ،وال ُ
أناجيل هي نوع من ملحمة
�إلهية .ولكن ِّ
للتك�سر� .أو �أننا ،بالأحرى� ،إزاء الق�صيدة الغنائية
ال�ش ْعر ،وقد قلتُه ،تع ّر�ض ّ
�أو الرثائية ،من جهة ،ومن جهة ثانية نحن �إزاء �سرد ق�صة ،نحن �إزاء الرواية .يحدونا
�إغواء يف �أن نرى الرواي َة -وهذا على الرغم من كتّاب ،مثل جوزيف كونراد Joseph
� ،Conradأو هرمان ميلفيل � - Herman Melvilleشكلاً منحطا ومتد ّنيا من امللحمة.
[]49

هذا يعني �أن الرواية ُتعيدنا �إلى �شرف امللحمة.
�إذا ما قار ّنا ما بني الرواية وامللحمة ف�إن االختالف املركزي ،وهي فكرة ت�ستهوينا،
بني اجلن�سني «الأدبيني»َ ،يك ُمنُ يف �أن �إحداهما تلتجئ �إلى ّ
ال�شعر ،والأخرى �إلى ال ّنرث.
ٌ
اختالف �أكرث
�إحداهما ُتغ ّني يف حني الثانية تعر�ض الوقائع .ولكن يوجد ،يف نظري،
�أهمية ،وهو �أن الذي يكت�سي �أهم ّية يف امللحمة هو البط ُل ،الرجل الذي ُي َع ُّد منوذجا
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لكل ال ّرجال ،يف حني اخلا�صية الأ�سا�سية ملعظم الروايات ،كما �أ�شار �إلى ذلك «منكني»
وتتف�سخ.
 Menkenتتمثل يف �أن ال�شخ�صيات تتفكك فيها ّ
هكذا جند �أنف�سنا مدفوعني �إلى طرح �س�ؤال �آخر ،ما الذي نفكر فيه بخ�صو�ص
ال�سعادة؟ ما الذي نفكر فيه بخ�صو�ص الهزمية واالنت�صار؟ حني نكون ،اليوم� ،أمام
خامتة متفائلة ،فنحن ال نرى فيها �إال رغبة يف �إر�ضاء اجلمهور ،وو�صفة جتارية ًجُ
ولوءا
�إلى احليلة� .إال �أن النا�س ،خالل قرون عديدة� ،آمنوا ،بجدية ،بال�سعادة واالنت�صار ،مع
االعرتاف� ،أي�ضا ،بالكرامة الأ�سا�سية للهزمية .حني يتطرق �شاع ٌر �إلى �أ�سطورة اجلزّة
الذهبية � -Toison d’orإحدى الأ�ساطري القدمية للب�شرية -فقد كان يبذل ق�صارى
جهده ،من الكلمات الأولى ،لإ�شعار الق ّراء وامل�ستمعني ب�أنّ البحث عن الكنز �س ُيك َّل ُل
بالنجاح.
�أما اليوم فمن بداية �أية مغامرة نعرف �أننا �آ ِيلون �إلى الف�شل .حينما نقر�أ كمثال
عمال يروقني�« -The Aspern Papers -أوراق �أَ ْ�سبرِ ْ ن» ،نعرف �أننا لن نعرث� ،أبدا ،على
الأوراق .حني نقر�أ رواية الق�صر لكافكا نعرف �أن البطل لن يدخل �أبدا �إلى الق�صر.
[]50

معنى ذلك �أ ّننا عاجزون عن ت�صديق ال�سعادة والنجاح .من املمكن �أن يكون الأمر
من ال�سمات املُكدِّ رة لع�صرنا� .أت�صور �أن ال�شعور نف�سه انتاب كافكا حني عبرّ عن
رغبته يف �أن ُت ْت َل َف ُكت ُبهُ� ،إذ كانت �أمنيته �أن ُي�ؤ ّلف كتابا متفائال ،كتابا انت�صار ّيا ،ولكنه
اكت�شف �أنه عاج ٌز عن ذلك .بطبيعة احلال كان ي�ستطي ُع �أن ُي�ؤ ّلف مثل هذا الكتاب،
ولكن النا�س كانوا �سيكت�شفون �أنه ال يقول احلقيقة -لي�س احلقيقة الفعلية ولكن حقيقة
�أحالمه.
يف نهاية القرن الثامن ع�شر �أو بداية القرن التا�سع ع�شر-لي�س علينا �أن نتيه يف
نقا�ش حول التواريخ -بد�أ النا�س يخرتعون ق�ص�صا .ميكن �أن ندعي ب�أنّ «هاوثورن»
 Hawthorneو«�إدغ��ار �أالن بو»  Edgar Allan Poeكانا ُم�ؤ ّل َفي �أولى املحاوالت -على
اعتبار �أن ثمة دائما ُر ّوادًا .وكما قال «روبني داريو»  Rubén Darioف�إن �آدم ال وجود له
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يف الأدب .لكن لنتذ ّكر �أن «�أالن بو» هو الذي �أ ّكد �أن ق�ص ًة ما يجب �أنْ ُتكت ََب ِب ِن َية اجلملة
النهائية ،وق�صيد ًة ما يجب �أن تكتب ُبغية البيت «ال�شعري» الأخري .ولكن مع الزمن
تعر�ض للتح ّول ،وحتول �إلى الو�صفة واحليلةْ ،
واخترُ ِ عت يف القرن التا�سع ع�شر والقرن
الع�شرين ك ُّل ا ُ
حل ْبكات املُت ََخ َّي َلة .هذه احلبكات� ،إذا ما ق�ص�صناها ،فهي �أك ُرث براعة
نح�س ب ُبزوغ احليلة� ،أو بالأحرى االبتذال .لن�أخذ مثال:
من حبكات ا َملالحم� .إال �أننا ّ
لنقارن ق�صة الدكتور «جيكل»  Dr Jekyllوفيلما مثل ُ«ذهان» -حبكة فيلم ال ُ
ـ«ذهان»
هي رمبا �أكرث براعة ،ولكن ينتابنا �إح�سا�س م�سبق ب�أنه يوجد ثراء كبري جدا يف رواية
«�ستيفين�سون».Stevenson
[]51

كي �أعود �إلى الفكرة التي انطلقتُ منها ،والتي ترى �أنه ال يوجد �سوى عدد �ضئيل
من احلبكات النموذجية ،يبدو يل �أنه يجب علينا �أن ن�شري �أي�ضا �إلى الكتب التي ال َت ْك ُمنُ
�أهم ّيتُها يف احلبكة ،ولكن يف احلركات والتنقالت ما بني حبكات متعددة ،وامل�ؤ ّلف
ينتقل من حبكة �إلى �أخرى� .أف ّكر يف �ألف ليلة وليلة ويف �أورالن��دو فو ْريوزو Orlando
 Furiosoو�أعمال �أخرى من النوع نف�سه .ميكننا �أن ن�ضيف �إلى الأمر ثيمة الكنز نذير
ال�ش�ؤم الذي جنده يف ق�صة  -Nibelungen – la saga des volsungsوربمّ ا �أي�ضا يف
احللقة النهائية من  -beowulfفكرة كنز ي�صبح نذير �ش�ؤم على ال�شعب الذي يكت�شفه.
نعود ،هنا� ،إلى االقرتاح الذي قمت بالتو�سع يف عر�ضه يف حما�ضرتي حول «املجاز»،
وهي �أن كل احلبكات املمكنة ،رمبا ال تنتمي �إال �إلى عدد �صغري من مناذج خمتلفة.
وكوننا اليوم نخرتع احلبكات بكميات كبرية مينعنا من الر�ؤية الوا�ضحة ،ولكن �إذا ما
خفتت ُح ّمى االخرتاعات هذه ف�إنه ميكننا �أن نالحظ �أن هذا التعدد لي�س �إال ظاهر ّيا،
ويغطي عددا قليال من احلبكات� ،أو من املوا�ضيع الأ�سا�سية .على كل حال لي�س من
الوارد مناق�شة هذه النقطة ،الآن.
يف املقابل يجب �أن نالحظ ما يلي ،وهو �أن ال�شعراء ال يبدو عليهم �أنهم كانوا واعني
�أنّ �سرد ق�صة يف املا�ضي كانت من مهماتهم اجلوهرية ،و�أنّ �سرد الق�صة و�إب��داع
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ال�شاعر مل يكونا يعتربان واق َعينْ خمتلفني .الرجل كان يحكي ق�صة ويغنيها .مل ي ُكن
هذا الرجل ،بالن�سبة �إلى م�ستمعيه ،يت�ص ّدى لوظيفتني خمتلفتني ،بل كان على العك�س
رجال يقرتح �أداء وظيفة واحدة تت�ضمن ثنائية يف املظاهر.
[]52

وحتى ثنائية اخل�صائ�ص؟ هذه ،رمبا ،كانت تغيب عنهم ،ورمبا كانوا يع ُّدونهما
جمموعا غري قابل للتف ّكك.
�إذا ما ُد ْرن��ا نحو الع�صر احلديث ف�إننا نب�صر حالة الفتة :وهي �أنه على الرغم
من كوننا عاي�شنا حر َبينْ كونيتني ف�إنه مل ت َر النو َر �أ ّي ُة ملحمة ،ما عدا �أعمدة احلكمة
الكتاب
ال�سبعة ،رمبا ،حيث �أُالح ُ��ظ ح�ضور العديد من اخلا�صيات امللحمية .ولكنّ ِ
ُيعاين من عائق جدي ،لكون ال�سارد هو البطل نف�سه ،ومن هنا �ضرور ُة االنحناء �أحيانا
وك�شف عيوبه والبحث عن قابلية ال�صدق .ويف احلقيقة يلتجئ لورن�س � Lawrenceإلى
وح َيل الروائي.
�أ�سرار ِ
كتاب �آخر -تعر�ض للن�سيان اليوم ،و�أعتقد �أنني قر�أته �سنة 1915
�صحيح �أنه يوجد ٌ
وهي رواي��ة معنونة بالنار ،لهرني باربو�س .Henri Barbusseكان امل�ؤلف من دعاة
ال�سالم ،ويتعلق الأمر مب�ؤ َّل ٍف ُك ِتب �ضد احلرب ،لكن امللحمة تت�سرب �إليه «�أتذكر �أن
الأمر يتعلق مبحكي جميل جدا يتحدث عن هجمة باحلراب» .كيبلينغ  Kiplingكان هو
�أي�ضا يتمتع بح�س» ملحمي ،وت�شهد على ذلك ق�صة رائعة من نوع «.»A Sahib’s War
وكما �أن كيبلينغ مل ي�ؤلف ُّ
قط ق�صائد ال�سونيتsonnet؛ لأنه كان يخ�شى �أن يفقد،
بهذه الطريقةُ ،ق َّرا َء ُه فهو �أي�ضا مل يت�ص َّد ُّ
قط لكتابة امللحمة التي كانت موجودة يف
م�ستطاعه .يذهب تفكريي �إلى ج .ك� .شي�سرتتون  G. K. Chestertonالذي َندينُ له
بـ«ب ّالد «ق�صيدة» احل�صان الأبي�ض» ،وهي ق�صيد ٌة تتطرق �إلى حرب امللك �ألفريد
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� Alfredضد الدمناركيني .نعثرُ ُ يف الق�صيدة على جمازات مثرية للده�شة «�أت�ساءل
كيف ن�سيت ذكرها يف حما�ضرتي ال�سابقة !» -1مثال «مرمر ي�شبه ،يف �صالبته� ،ضوء
القمر» و«ذهب ي�شبه نارا جم َّمدة».
[]53

والذهب بوقائع ال ُ
تزال �أول ّية ،على �ضوء القمر والنار ،لكن لي�س
حيث ُيقا َرن املرمر
ُ
على �ضوء نا ٍر نعرفها ،ولكن على �ضوء نار ُمتج ِّم َدة ،بطريقة �سحرية.
ٌ
ولدي القناع ُة ب�أن امللحمة
�إنّ النا�س لديهم ،بطريق ٍة ماُ ،جو ٌع
وعط�ش �إلى امللحمةَّ ،
ما�سة بالن�سبة �إلى الب�شر� .إال �أن ثمة �شي ًئا ميكنه �أن يثري خيبة �أملكم ،ولكنه ال
�ضرور ٌة ّ
َي ْق َبل اجلدل ،وهو �أن العالمَ تل ّقى م�ؤونته من امللحمة  ،من املكان الذي مل يكن ينتظره،
�أي من هوليود .حني يتوجه النا�س يف �أي مكان من العالمَ �إل��ى ال�سينما؛ مل�شاهدة
فيلم وي�سرتن -حني تنب�سط �أمام عيونهم ميثولوجيا الفار�س ،وال�صحراء ،والعدالة،
وال�شريف ،و�إط�لاق الر�صا�ص� ،إل��خ ،-ف�أنا �أعتقد ب�أنه يتملكهم �إح�سا�س بامللحمة،
�أدركوا الأمر �أو ْمل يدركوه .على كل حال� ،إن �أدركوه فلي�س الأمر بذي �أهمية.
�أريد �أن �أحتاط من التنب�ؤ -لأن ِف ْعل ذلك ،دائما ،فيه خطورة ،على الرغم من �أن
إح�سا�س �أنه �إذا جنح �سرد
النبوءات ،ميكنها ،مع الزمن� ،أن تتحقق ،-ولكن ينتابني �
ٌ
ق�صة و�إن�شاد ق�صيدة ،من جديد ،يف حتقيق ان�صهارهما� ،سيكون الأمر ذا �أهمية
احل�س الأخالقي ،متتلك
كربى .رمبا �سيحدُث الأمر يف �أمريكا -لأن �أمريكا متتلك ّ
احل�س لي�س غائبا يف الأمكنة الأخرى ،ولكنه لي�س
معنى اخلري وال�ش ّر .على كل فهذا ّ
مبثل هذا الو�ضوح الذي يوجد عليه يف بلدكم� .إذا حتقق هذا االن�صهار الذي �أحتدث
عنه �ستكون ثمة ع��ود ٌة �إلى امللحمة ،و�سيكون احل ُ
��دث هائال .حني كتب �شي�سرتتون
-1

يتعلق الأمر مبحا�ضرة بعنوان املجاز ،وقد �سبق لنا �أن ترجمناها« .املرتجم»
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« Chestertonب ّالد احل�صان الأبي�ض» ،كانت القراءاتُ النقدية �إيجابي ًة ،ولكن ال ُق َّراء
لدي �ساغا saga
مل ُي�سا ِي ُروا النقد ،كما ينبغي .وبالفعل ف�إن ا�سم �شي�سرتتون ي�ستح�ضر ّ
 ،Father Brownولي�س هذه الق�صيدة.
[]54

مل �أبد�أ يف التفكري يف مو�ضوع امللحمة �إ ّال يف �شيخوختي ،وعلى ُك ٍّل فال �أت�ص ّورين
أبيات ملحم ٍة».
�أمتلك ا َمل َواهب ال�ضرورية «لك ّني مع ذلك �س�أكون قادرا على ت�أليف بع�ض � ِ
�إنها مه ّم ٌة َت ُه ُّم �أنا�سا �أقل مني عمرا ،و�آ ُم ُل �أن يت�صدوا لهذه املهمة ،لأننا ن�ش ُع ُر جميعا،
ب�شكل طبيعي ،ب�أن الرواية منهوكة القوى .ت�أملوا رواي��ات ع�صرنا الكبرية ،ت�أملوا
عولي�س Ulysseجليم�س جوي�س .James Joyceنتعلم فيها �ألف �شيء عن ال�شخ�صيتني
املركزيتني ،ولكننا ال نعرفهما� .إننا نعرف ،ب�شكل �أف�ضل� ،شخو�ص دانتي و�شك�سبري،
نف�سها �إلينا -التي حتيا ومتوت -يف ب�ضع كلمات� .إننا جنهل كل نوع من
التي ُتق ّدم َ
تخ�صها ،ولكننا نتوفر على معرفة حميمية بهذه ال�شخو�ص .وهذا ،من
الظروف التي ُّ
دون �شك ،هو الأكرث �أهمية للغاية.
�أعتقد �أن الرواية منهوكة القوى� .أعتقد �أن التجارب البالغة اجلر�أة والأهمية التي
عرفتها الرواية-فكرة قلب اال�ستمرارية الزمنية ،فكرة �سرد الق�صة من قبل �شخو�ص
خمتلفني� ،إلخُ -تق ّر ُبنا من اللحظة التي لنْ يعود فيها مكا ٌن للرواية.
ولكن احلكاية والق�صة لي�ستا قريبتني من االنقرا�ض .ال �أعتقد� ،أبدا� ،أن النا�س
�سيتعبون من �سرد ق�ص�ص �أو من اال�ستماع �إليها .و�إذا ما ان�ضافت �إلى متعة �سرد
ق�ص ٍة ما متع ُة وكرامة ّ
رج ٌل من
ال�شعر ،حينها �س ُي�ش ّكل الأمر حدثا كبريا .ربمّ ا �أنا ُ
ري
الطراز القدميُ ،
رج ٌل من القرن التا�سع ع�شر ،ولكني متفائ ٌل و�أحتفظ بالأمل .كث ٌ
من الأ�شياء ميكنها �أن ْ
يح�صل يف
حتدُث يف امل�ستقبل� -أو بالأحرى كل �شيء ميكن �أن ُ
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امل�ستقبل -و�أعتقد �أن امللحمة ميكنها �أن تعرث من جديد على مكانها عندنا� .أت�ص ّو ُر
�أن ال�شاعر �سيكون من جديد ،ذات يوم ،املُبد َع وال�صان َع ،باملعنى القدمي .ما �أق�صده
هو �أن يكون ال�شاع ُر هو منْ يقول ق�ص ًة ما وهو منْ يغنيها ،ونحن لن َنرى هنا َ
ن�شاطينْ
خمتلفني ،لي�س �أكرث من القدرة على التمييز بينهما لدى كل من فريجيل Virgile
وهومريو�س.Homère
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