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كان هارول���د بنرت ي�صبب �صد�ع���ًا يف �لر�أ�س 
لربيطانيا ، لأنه كان د�ئم �حلديث و�لإ�صار�ت 
عن ف�صل بريطانيا يف مو�جهة كو�رث �لعامل 
، ويف خطاب���ه �خلا�س بجائ���زة نوبل قال :" 
�عتق���د �أن �لع���امل ذ�ه���ب �ىل خ�ص���ارته �إن مل 
ننتبه �ىل ذلك، مثلما هو عليه، �إنه عامل خطري 
جدً�، و�أظن �أن بالدي ل تقوم بال�صيء �لكثري 
لتح�صني �صروط���ه " .. كورونا كانت حا�صرة 
�أي�صًا يف م�صهد ذك���رى ولدة بنرت بعد زيادة 
ع���دد �لإ�صاب���ات يف �لأ�صابي���ع �لأخ���رية مما 
ع���ن  ، و��صتعي����س  �مل�ص���ارح خاوي���ة  جع���ل 
�لحتف���ال �مل�صرح���ي باإ�ص���ار�ت ق�ص���رية يف 
بع�س �ل�صحف . كان���ت للرجل مو�قف نقدية 
و��صحة �صد �أحد�ث كثرية هزت �لعامل ، مثل 
�لت�صلح و�لتعذي���ب و�لعن�صرية و�لتدخل يف 
حياة �ل�صع���وب ، ومل يوقفه مر�س �ل�صرطان 
�لذي كان يعاين منه يف �صنو�ته �لخرية من 
�أن ي�ص���ن هجومًا على �ل�صيا�ص���ات �خلارجية 
�ته���م  �أم���ريكا وبريطاني���ا، حي���ث  م���ن  ل���كل 
�لولي���ات �ملتح���دة بقت���ل �لأبري���اء يف جميع 
�أرج���اء �لعامل با�ص���م �لدميقر�طي���ة، مت�صائاًل 
: "كم م���ن �لنا�س عليكم قتلهم ك���ي ت�صتحقو� 
و�ص���ف جمرم���ي ح���رب؟" ، وق���ال �إن تربي���ر 
�حل���رب عل���ى �لع���ر�ق جاء بن���اء عل���ى جملة 
م���ن �لأكاذيب، م�صيفًا: " لق���د جلبنا �لتعذيب 
و�لقناب���ل �لعنقودي���ة و�ليور�ني���وم �ملن�صب 
ف�ص���اًل  حت�ص���ى،  ل  �لت���ي  �لقت���ل  وعملي���ات 
ع���ن �لفو�ص���ى و�لإذلل و�مل���وت للعر�قي���ني، 
�لدميقر�طي���ة  جل���ب  ذل���ك  �أن  وتعتق���دون 
و�حلري���ة لل�صرق �لأو�صط؟"، كما وجه �تهامًا 
لأمريكا بدع���م كل جناح ع�صك���ري دكتاتوري 

يف �لعامل منذ �حلرب �لعاملية �لثانية.
�مل�صرح���ي و�ل�صاع���ر �ل���ذي كانت ل���ه مو�قف 
�صادم���ة مل يكن يتوقع �أن يح�صل على جائزة 

نوبل يف يوم من �لأيام ، مثلما مل يكن �أحد من 
�ملهتمني ب�ص���وؤون �جلائزة يت�ص���ور �أن نوبل 
�صتذه���ب �ىل كات���ب مل يرد ��صم���ه على لئحة 
�ملر�صح���ني ، �إل �ن �لقائم���ني عل���ى �جلائ���زة 
كان له���م ر�أيًا �آخ���ر حيث وج���دو� �أن هارولد 
بينرت ه���و " �أف�صل من ميثل �مل�صرح �حلديث 
يف مرحلة ما بعد �حل���رب �لعاملية �لثانية ، و 
�إنه يك�ص���ف يف م�صرحياته �ملتاه���ات �لكامنة 
ور�ء كالم �حلي���اة �ليومي���ة ويقتحم مو�طن 
�لظل���م �خلفي���ة".. ول���د �صاح���ب �مل�صرحي���ة 
يف  فق���ري  ح���ي  يف   " "�حلار����س  �ل�صه���رية 
�إحدى �صو�ح���ي لندن ذ�ت م�صاء من يوم 10 
ت�صري���ن �لأول عام 1930 ، �أبوه يعمل خياطًا 
، وكان ي�صتك���ي من �لفقر وع���دم متكنه �إعالة 
�أ�صرت���ه ، �لب���ن كان يه���وى �قتن���اء �ملج���الت 
�لقدمي���ة ، و�جللو�س �أم���ام و�لده وهو يعمل 
ومر�قبة �أح���و�ل �لنا�س يف �ل�صارع و�ل�صوق 
ت���رك  �ىل  �صي�صط���ر   ، �لفق���ر  م���ع  و�لعي����س 
�ملدر�صة للم�صاع���دة يف �لنفاق على �لعائلة ، 
وبني �حل���ني و�لآخر يختل�س �لوقت ليمار�س 
هو�يته �ملف�صل���ة �لقر�ءة يف �خلام�صة ع�صرة 
من عمره بد�أ بكتابة ق�صائد تفوح منها رو�ئح 
�حلياة �ل�صعبة �لتي كان يعي�صها ، عمل بو�بًا 
و�صائق���ًا لالأج���رة ، وق���د رف����س �أد�ء �خلدمة 
�لع�صكري���ة ، وكان رف�ص���ه �للتحاق باخلدمة 
�لع�صكري���ة بد�ية مو�قف���ه �لرف�صية �لالحقة: 
"كان م���ن �ملحتم���ل �أن �ذه���ب �إىل �ل�صج���ن، 
�أخ���ذت فر�ص���اة �أ�صن���اين مع���ي �إىل �ملحكم���ة، 
لكن �لقا�ص���ي كان لطيفًا ومت�صاحمًا وغّرمني 
ثالثني جنيه���ًا، رمبا �صيطلبونني �إىل �حلرب 

�ملقبلة، لكنني لن �أذهب".
بع���د ذل���ك ع���ام 1951 �صيظه���ر عل���ى �إح���دى 
م�ص���ارح لندن �ل�صغرية وهو يوؤدي �صخ�صية 
��ص���رتوف يف م�صرحية ت�صيخ���وف �ل�صهرية 
" �خل���ال فاني���ا " ، ��صتبدل ��صمه با�صم فني 
ت�صيخوف  " ، وجد يف  بايرون  ديفيد  "��صم 
مبتغ���اه فهذ� ه���و �لكاتب �لذي هم���ه �لوحيد 

تقدمي �ص���ورة �أمينة للعامل ، وق���رر �أن يتعلم 
م���ن ت�صيخ���وف كي���ف �أن �ل�صم���ت ميك���ن �أن 
ي�صب���ح �أكرث تاثريً� على �مل�صرح وجنده يرّدد 
عب���ارة ت�صيخوف :" ل�ص���ت �أدري ملاذ� يحدث 
كث���ري �أن ليح�ص���ن �لتعب���ري عن �ل�صع���ادة �أو 
�ل�صقاء �لكبريين �إل بال�صمت ، و�إن �لعا�صقني 
لي���زد�د�ن تفاهم���ًا ح���ني ي�صمت���ان " ، وه���ذ� 
�ل�صمت �ل���ذي كان ي�صبغ م�صرحيات هارولد 
بن���رت ه���و �ل���ذي �أ�صار ل���ه بيان جائ���زة نوبل 
باعتبار م�صرحياته �صاهمت يف يف "�كت�صاف 
�له���ّوة �ل�صاهق���ة �لت���ي تختب���ئ ور�ء �صت���ى 
�أ�ص���كال �لرثثرة"، ويف "�قتح���ام غرفة �لقمع 
�ل�صّم���اء" . ع���ام 1957 وبينما كان يف جولة 
م�صرحية طلب منه �ملخرج �أن يكتب م�صرحية 
للفرق���ة ، عنده���ا تذك���ر و�صاي���ا ت�صيخ���وف ، 
وبع���د �أربعة �أي���ام �أنتهى من كتاب���ة م�صرحية 
بعن���و�ن " �حلج���رة " ، وهي ع���ن �صخ�صيات 
تعي����س يف مكان و�حد ، لكنه���ا جميعًا حتمل 
يف �أعماقه���ا �إح�صا�ص���ًا مري���رً� بالوحدة �لتي 
ي�صتحي���ل جتاوزه���ا، حت���ى �أن �ملخ���رج ق���ال 
�مل�صرحية�لت���ي  لك���ن   ، �لق�ص���وة  ماه���ذه  ل���ه 
�صتق���دم ع���ام 1958 �صتك���ون بد�ي���ة �لظهور 
للكات���ب �مل�صرح���ي هارول���د بن���رت .��صتقب���ل 
�لنقاد �مل�صرحي���ة باهتمام وكتبت عنها �لناقد 
�ل�صه���ري ريت�صار غيلم���ان �إن ه���ذه �مل�صرحية 
ت�صور لنا عاملًا يتهدده خطر م�صتبد ، ل �صيء 
يب���دو كما ه���و ، لقد �خ���رتق عامل���ًا جديدً� من 
�لكتاب���ة للم�ص���رح . عا�س رع���ب �لنجاح فقرر 
�لتوقف عن �لكتاب���ة للم�صرح و�لعودة لكتابة 
�ل�صع���ر ، ح���اول �أن يجرب حظ���ه يف �لرو�ية 
فل���م يج���د نا�صرً� له���ا ، زوجته حفزت���ه لكتابة 
عم���ل م�صرحي ثاين فقدم للم�ص���رح م�صرحية 
" لكن �مل�صرحية �صتو�جه  " حفل عيد �مليالد 
هجوم���ًا قا�صي���ًا م���ن �لنق���اد ، لتتوق���ف بع���د 
�أ�صب���وع من �لعر�س .. َمن ه���و �صتانلي؟ ماذ� 
ميث���ل كولدبريغ وم���كان؟ وما ه���ي "�ملنظمة 
�إليه���ا. ويخربنا  ينتميان  �لت���ي  " �لغام�ص���ة 

�لإحلاح على هذه �لأ�صئلة �لكثري حول �حلالة 
�لثقافي���ة �ل�صائ���دة يف نهاي���ة �خلم�صيني���ات 
و�لت���ي كانت تتوقع من �لأعمال �لفنية توفري 
�أجوبة عقالنية عل���ى �أ�صئلة حمددة بو�صوح 

وعلى حلول للم�صائل �لجتماعية و�لفنية.
م�صرحي���ة " حفل عيد �مليالد" ت���دور �أحد�ثها 
�أي�ص���ا يف غرف���ة �صيقة ، ولكن ه���ذه �ملرة يف 
فندق حيث يعي�س بطل �مل�صرحية " �صتانلي" 
�ل���ذي تعطف علي���ه �صاحبة �لفن���دق وتعامله 
كاب���ن له���ا ، وه���و يعي����س حي���اة هادئ���ة ، مل 
يزره �أحد من���ذ �صنو�ت ، لكن �صيفاجاأ بزيارة 
�صتكون غريبة ، فالزو�ر �لذين دخلو� �لفندق 
كان���و� يبحث���ون عن غرفة لالإيج���ار ، نكت�صف 
�إنه���م يبحثون عن���ه �صخ�صي���ًا لأنه���م يريدو� 
�أن يقيم���و� له حف���ل ميالد ، ورغ���م �حتجاجه 
ب���اأن �لي���وم لي�صعي���د مي���الده ، لك���ن �حلف���ل 
�لغريب يق���ام وحتدث فيه �أ�صياء غريبة �أ�صبه 
بالكابو����س، �لزو�ر ي�صتجوبون���ه ��صتجو�بًا 
خميف���ًا وم�صح���كًا ، .وبعد ذل���ك ي�صطحبونه 
�ملالب����س  �رت���دى  وق���د  �ص���ود�ء  �صي���ارة  يف 
�لد�كن���ة ويف ي���ده نظارت���ه �لت���ي حتطم���ت 
�أثن���اء �حلف���ل. وهك���ذ� ي�صتغ���ل هارولد بنرت 
من جدي���د مكان " �لغرفة " ليق���دم لنا �لعالقة 
بني عامل �لفرد �خلا�س د�خل �لغرفة، و�لعامل 
�ملخي���ف خارجه���ا �لذي ياأت���ي عن���ه �لإرهاب 
و�ل�صتج���و�ب، و�ل���ذي يق�ص���ي عل���ى حريته 

وحياته.
يف م�صرحي���ة �حلار����س يق���دم هارول���د بنرت 
�أ�صلوب���ًا جدي���دً� يف كتابة �لن����س �مل�صرحي ، 
كانت " �حلار�س " تدور يف منزل قدمي ، هناك 
نتعرف على ثالث �صخ�صيات ، �لأول " �صتون 
" �لذي يعاين من �أمر��س نف�صية ، يعي�س يف 
عزلة ، كان قبلها قد �أدخل م�صت�صفى �لأمر��س 
�لع�صبية حيث تعر�س �ىل �صدمات كهربائية 
، �أم���ا �ل�صخ�س �لثاين فه���و �صقيقه �لأ�صغر " 
مي���ك " �ل���ذي ميتاز باأن���ه ذكي ويع���رف كيف 
يتعام���ل م���ع �لآخري���ن .. وهن���اك �لعج���وز " 

ديفيز" �لذي ي�صطحبه " مايك " بعد �أن �أنقذه 
من تطفل بع�س رو�د �ملقهى ، و�لعجوز يبدو 

يف �مل�صرحية 
�إن�صان غريب �لأطو�ر، به �صلف كريه وغرور 
وح���ب ��صتطالع وبالرغم من �أن���ه بال ماأوى، 
�إّل �أنه ي�صعر باأهميته وباأنه �أ�صمى من غريه، 
فه���و يعلن �أنه ل ميك���ن �أن ي�صكن يف بيت فيه 
ملون���ون. وين�صب " ميك" فخًا ل���� " ديفيز "، 
�ذ ُيوهم���ه باأن���ه يثق به و�إنه يري���د �أن يجعله 

حار�صًا لهذ� �ملنزل �لذي ميتلكه.
" مي���ك" ه���و  "ديفي���ز" �أن  وحينم���ا يع���رف 
�لأق���وى وهو �صاحب �ملن���زل و�صاحب �لأمر 
و�لنهي، يب���د�أ يف �لتقّرب �إليه ومتّلقه، ويبد�أ 
يف �لإق���الل من �صاأن " �صت���ون " و�تهامه باأنه 
جمن���ون، و�ىل جانب ذلك يحاول �لإيقاع بني 
�لأخ و�أخي���ه معتق���دً� �أنه بذلك يق���ّوي مركزه 
وي�صتطيع �أن يح�صل على غرفة لنف�صه، ولكن 
�لأخوين يطرد�نه بعد �أن يكت�صفا �أمره. وهنا 
نرى �ص���ر�ع �ملت�صّرد من �أج���ل حجرة يعي�س 
فيه���ا وف�صله يف ذل���ك، وهو ف�صل ي���وؤدي �إليه 

�صعفه.
وقد ربط بع����س �لنقاد بني طرد " ديفيز" من 
�ملن���زل �ل���ذي كان ميكنه �لعي�س في���ه �صعيدً�، 
وت�ص���ري  �جلن���ة..  م���ن  �آدم"   " ط���رد  وب���ني 
�مل�صرحي���ة �ىل وح���دة �لإن�ص���ان و�ىل �نعد�م 

�لتفاهم �أو �للغة �مل�صرتكة بني �لنا�س، 
�أّل���ف بن���رت بعد ذل���ك �أك���رث م���ن 30 م�صرحية 
وكت���ب �لكث���ري م���ن �ل�صيناريوه���ات لل�صينما 
، كان �أ�صهره���ا �صيناري���و م�صرحيت���ه �خلادم 
�لتي قدم���ت كفيلم �صينمائي ، وتفرغ �صنو�ت 
لالإعد�د رو�ية مار�صيل برو�صت " �لبحث عن 
�لزم���ن �ملفقود " لل�صينما ، لكن �مل�صروع مل ير 
�لن���ور ، وكان ق���د ح�صد �لعدي���د من �جلو�ئز 
عن �صيناريوهات �أفالمها �أ�صهره فيلم " �مر�ة 
�ل�صاب���ط �لفرن�ص���ي " �لذي �عده ع���ن رو�ية 
ج���ون فاولز، و�لذي �أدت �ل�صخ�صية �لرئي�صة 

فيه �لنجمة مرييل �صرتيب.

المشاغب هارولد بنتر
في ذكرى ميالده الـ " 90 " 

لم تحتفل بريطانيا بالذكرى الـ " 90 " لوالدة ابنها المسرحي الشهير 
هارولد بنتر الذي حصل على نوبل لآلداب عام 2005 ، وكان سادس 

كاتب مسرحي يخطف الجائزة بعد برنادشو ويوجين أونيل ، وبيراندللو، 
وصمويل بيكت والساخر اإليطالي داريفو ، وأول كاتب مسرحي تقول 
عنه لجنة الجائزة إنها منحته نوبل لآلداب : " لمسرحياته التي يكشف 
فيها عن الهاوية تحت واقع الحياة اليومية ويفرض الدخول إلى غرف 

القمع المغلقة" .

علي حسين
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للكات���ب  ل���الآد�ب  نوب���ل  جائ���زة  �صلم���ت   2005 �لع���ام  يف 
و�مل�صرح���ي �لإنكلي���زي هارول���د بن���رت عل���ى جمم���ل �إنتاجه 
�مل�صرح���ي، متاأخ���رة عقدي���ن و�أكرث عل���ى �أحد �أه���م �أ�صو�ت 

�لكتابة �مل�صرحية يف �لقرن �لع�صرين.
وكان بن���رت ق���د ولد يف ح���ي هاكن���ي يف لندن �صن���ة 1930، 
وب���د�أ بكتابة ن�صو�صه �مل�صرحية بعد عمر �لع�صرين، وكانت 
�أول �أعمال���ه “�لغرفة” و”�ملن�صدة”، كما كتب �صيناريوهات 
لل�صينما بلغت حو�يل �لع�ص���رة �صيناريوهات، كلها ماأخوذة 
عن رو�ي���ات لي�صت من تاأليفه، �أهّمه���ا �ل�صيناريو �لذي كتبه 
ع���ن رو�ي���ة مار�صيل برو�ص���ت “�لبحث عن �لزم���ن �ملفقود” 

حيث ��صتمر يف كتابة هذ� �ل�صيناريو قر�بة �لعام.
بن���رت عمل �أي�صًا كمخ���رج م�صرحي، ولكنه مل يخ���رج �أّيا من 
�مل�صرحي���ات �لتي كتبها، وعمل ممث���اًل يف �مل�صرح و�ل�صينما 
و�لتلفزيون، وكان يتخذ ��صمًا م�صتعار� هو “ديفيد بارون” 
وم���ن �أ�صه���ر �أعمال���ه كممث���ل، دوره يف م�صرحي���ة جان بول 
�صارت���ر “�لأبو�ب �ملو�صدة” حيث لع���ب �صخ�صية غار�صان. 
كم���ا كتب ت�صع���ا وع�صري���ن م�صرحية و�لعديد م���ن �لق�ص�س 

و�ملقالت و�لق�صائد.

محطة فيكتوريا
يق�ص���م ه���ذ� �لنت���اج �ل�صخ���م لهارولد بن���رت، م�صرحي���ًا، �إىل 
ق�صمني، �مل�صرحيات �ل�صغرى ونذكر منها “�لليل”، “حمطة 
فيكتوري���ا”، “م���رة �أخ���رى” كت���ب بع�صه���ا ك�”��صكت�صات” 
للتلفزي���ون و�لإذ�عة �لربيطانية. وتتميز جلها بالكثافة على 
م�صتوى �لط���رح و�للغة، �أما �لق�صم �لث���اين فهو �مل�صرحيات 
�حل���ر�م”،  “�لأر����س  “�لعزل���ة”،  “�حلار����س”،  �لك���ربى 

�صهرة بنرت ككاتب  �إليه���ا  “�لأي���ام �خلو�يل”. و�لتي يعود 
م�صرح���ي جمدد. ُدعي بنرت يف �لع���ام 1970 ل�صتالم جائزة 
تدع���ى جائزة “�صك�صبري” �لأملاني���ة، وقد قدمت له يف مدينة 
هامبورغ، وهن���اك �ألقى خطابًا قال فيه “�صاألني �أحدهم ذ�ت 
ي���وم عن �ملو�صوع �لذي تدور حوله كتاباتي. ودون �أن �أفكر 
يف �ص���يء، بل ملج���رد �خلروج باإجاب���ة يتوه معه���ا مثل هذ� 
�لنوع من �ملحادثة �أجبته: باأنها تدور حول �لعر�صة )حيو�ن 
�أك���رب من �جل���رذ بقلي���ل( �لتي تختب���ئ حتت �خلز�ن���ة، وقد 
كان���ت هذه غلطة ك���ربى، فعلى مدى �صن���و�ت بعد ذلك ظللت 
�أرى ه���ذه �لعبارة تقتب�س عّن���ي فيما يكتب عني، ويبدو �أنها 
ق���د �أ�صبح���ت لها �لآن دللة كربى، وتعد ق���ول له �أهميته عند 
�حلدي���ث عن �أعمايل، ولكن بالن�صب���ة �إيّل ل تعني �صيئا على 

�لإطالق. هذه هي �أخطار �حلديث �لعلني”.
ي�ص���رتك بذلك بنرت م���ع معا�صريه يف �لنق���د �لأدبي “رولن 
ب���ارت”، و�لفل�صف���ة “مي�صي���ل فوك���و”، يف ن�ص���ف ق�صدي���ة 
�ملوؤلف، وجتاهل دوره. فلي�س �ملهم ما يقوله بنرت عن ن�صه، 

بل ما يقوله �لن�س عن نف�صه.
م���ن جهة �أخ���رى، يجيب بنرت ع���ن ذلك بقوله “م���ا هو �لذي 
�أكت���ب عنه؟ �إن���ه لي����س �لعر�صة �لقابع���ة حتت �خلز�ن���ة. �أنا 
ل�صت مهتمًا بامل�صرح �لذي ي�صتخدم كمجرد و�صيلة يعرب بها 
�مل�صتغل���ون به ع���ن �أنف�صهم. هناك �لكثري م���ن �أعمال �مل�صرح 
�جلماع���ي �لتي ل �أجد فيها، برغ���م �لعرق و�جلهد و�ل�صجة، 
�صيئ���ًا �ص���وى تعميم���ات ل قيم���ة له���ا �صاذج���ة ول طائ���ل من 
ور�ئه���ا. لي�س با�صتطاعتي �أن �أخل�س �أي م�صرحية يل �أو �أن 
�أ�صفها �إل بطريقة و�حدة وهي �أن �أقول هذ� هو ما حدث هذ� 

ما قالوه وهذ� ما فعلوه”.
موق���ف بنرت م���ن �للغة يتو�فق مع موق���ف �صموئيل بيكيت، 
فنج���ده ينظ���ر �إىل �للغة ل �صيم���ا يف �أعمال���ه �ملتاأخرة، ذ�ت 
�لنظ���رة �لتي ينظرها بيكيت �إليها، لي�س فقط باعتبارها �أد�ة 
عقيم���ة توهم �لإن�ص���ان بالتو��صل مع �لآخر، ب���ل باعتبارها 

�أد�ة قهر وت�صلط
مل يكن هارولد بنرت كاتبا م�صرحيا ينتمي �إىل م�صرح �لعبث 
و�لالمعقول بنف����س طريقة بيكت ويوني�صكو، فقارئ م�صرح 
بن���رت يلحظ م���دى �لفرق يف بناء �لن����س �مل�صرحي بني بنرت 
وب���ني بيكي���ت ويوني�صك���و، ولع���ل �أول �خت���الف ب���ارز بني 

بيكي���ت وبنرت، هو �أن �لأخ���ري رف�س على �لعك�س من بيكيت 
�لتخل���ي ع���ن �لإطار �خلارج���ي �لو�قعي يف �أعمال���ه، ون�صج 
در�م���اه م���ن �لتناق�س �حلاد ب���ني عقالنية �لو�ق���ع �لظاهرية 

وبني جوهره �لعبثي.
ويف ح���ني ل نلمح يف كل �أعمال بيكيت �أّي ملمح و�قعي ولو 
كان عاب���ر�، �ص���و�ء عن طري���ق �للغة �أو �لديك���ور �أو �حلدث، 
جن���د عند بن���رت يف ج���ّل م�صرحياته ه���ذ� �لإط���ار �خلارجي 
�لو�قع���ي �ل���ذي يحم���ل بجوه���ره �لعب���ث كجوه���ر للوجود 
�لإن�ص���اين، وعلى �صبيل �ملثال، هناك فرق و��صح بني لغة كّل 
م���ن �صخ�صيات بيكيت ويوني�صكو و�صخ�صيات بنرت، فاللغة 
عنده ل تتميز بنف�س �حلدّية يف �لقطع و�ل�صرذمة و�لت�صظي 
�لت���ي نقر�أه���ا عند بيكيت، ب���ل د�ئما ما يعتم���د بنرت على لغة 
لي�صت و�قعية حياتية لكن فيها �صيء من �لتو��صل �لب�صري، 
عار�صا من خالل هذه �للغة ما يريد قوله عن جوهر �لإن�صان 

�لعبثي وجوهر �لعامل �لالمعقول.
لك���ن ه���ذ� ل يعن���ي �أن موق���ف بنرت م���ن �للغة ين���ايف موقف 
بيكي���ت �أو يدح�صه، ب���ل على �لعك�س جنده ينظ���ر �إىل �للغة 
ل �صيم���ا يف �أعمال���ه �ملتاأخ���رة ذ�ت �لنظ���رة �لت���ي ينظره���ا 
بيكي���ت لها، لي�س فقط باعتباره���ا �أد�ة عقيمة توهم �لإن�صان 

بالتو��صل مع �لآخر، بل باعتبارها �أد�ة قهر وت�صلط.
كذل���ك ف���اإن �لخت���الف ب���ني بن���رت وبيك���ت مل يك���ن �ختالف���ا 
جوهري���ا، بالرغم م���ن �أن بنرت كان له ما ميزه عن بيكيت، �إل 
�أن���ه بقي مدين���ا له ومتاأثر� ب���ه، وهذ� م���ا ن�صتنتجه من كالم 
�لناق���د ج. ل. �صتيان عن تاأثر بنرت ببيكت �إذ يقول “بالن�صبة 
�إىل بن���رت كان يعت���رب بيكي���ت �أعظ���م كات���ب يف �أيامن���ا، وقد 
جتلى تاأثره ببيكت من خالل ديكور بنرت �لب�صيط و�عتماده 
�حل���و�ر �لب�صي���ط �لعفوي �لعر�ص���ي يف بع����س م�صرحياته 
�ملبّك���رة )…( �إل �أن موهب���ة بن���رت �لف���ذة تع���ود �إىل ه���ذ� 

�لغمو�س �ملوجود يف حو�ره ب�صكل مييزه عن غريه”.
ل يتجل���ى �لعب���ث عن���د بنرت كما عن���د بيك���ت ويوني�صكو من 
خالل بني���ة �مل�صرحية ولغتها، بل جن���ده يف جّل م�صرحياته 
ي�صتخ���دم لغة يومي���ة حياتية و�صخ�صيات حي���ة. �لعبث عند 
بنرت هو ن���اجت طبيعي ل�صريورة �حلي���اة فيكفي �أن نعر�س 
�حلي���اة ب���كل تفاهاتها حت���ى يظهر لن���ا �لعبث كمح���رك لهذ� 

�لعامل جليا و��صحا.

التمويه والتشويش
مل يعت���رب بنرت، مثلما ه���ي �حلال عند �صموئي���ل بيكيت، �أن 
�للغة �أد�ة �لتمويه و�لت�صوي�س ل �لت�صال وح�صب، بل ذهب 
�أبع���د من ذلك حينما �أكد �أن �للغة ه���ي �إحدى �أدو�ت تكري�س 
�ل�صلط���ة. فف���ي �لوق���ت �ل���ذي ت�صعرن���ا �للغ���ة �أنه���ا متنحن���ا 
�لتو��صل وتك�صر هذ� �ل�صمت تكون �للغة ت�صاهم يف عزلتنا 

ويف �لفهم �خلاطئ لنا من �لآخر.
�لزمن ي�صغل حيز� �أ�صا�صيا يف م�صرح هارولد بنرت، فمنذ �أن 
عمل على �إعد�د �صيناريو لرو�ية برو�صت "�لبحث عن �لزمن 
�ملفق���ود"، و�لزمن كمفهوم فل�صفي ي�صيط���ر على تفكري بنرت 

وهذ� ما نر�ه بو�صوح يف م�صرحيته "�خليانة"
م���ن هنا نلح���ظ �قرت�ب بن���رت م���ن ر�أي �لفيل�ص���وف �لأملاين 
�إدمون���د هو�صرل ع���ن �للغة، حي���ث يوؤكد �لأخ���ري فل�صفيا �أن 
�لوج���ود �خلال�س هو وجود �صامت ل لغ���ة فيه، �إذن مل يكن 
وج���ود “�ل�صمت” عر�صيا يف ن�صو����س بنرت، �أو ع�صو�ئيا، 
ب���ل �أكرث من ذلك، ل ميك���ن حتليل ن�صو�س بن���رت �مل�صرحية 
�لبن���اء  يف  ودوره  “�ل�صم���ت”،  بني���ة  �إىل  �للتف���ات  دون 

�لدر�مي للم�صرحية ككل.
ي���ورد بن���رت ثالثة �أن���و�ع لل�صم���ت يف م�صرحيات���ه “�صمت، 
�صم���ت طوي���ل، وقفة”، ول تخل���و م�صرحية م���ن م�صرحياته 
م���ن هذه �لإر�ص���اد�ت، حيث يجعل من �ل�صم���ت �لأد�ة �لأ�صد 
تعب���ري� عن عبثية �لوجود �لب�ص���ري، وخو�ء �لذ�ت �لب�صرية 
يف �ملجتمع���ات �ملعا�صرة، بذ�ت �لوقت، جت���در �لإ�صارة �إىل 
�أن �ملغالة يف �حلديث عن �ل�صمت �لبنرتي دون فهمه كجزء 
م���ن �ل�صياق �ليومي للحديث بني �لب�ص���ر هو ما ي�صتت قارئ 

بنرت وي�صاهم يف زيادة غمو�س ن�صو�صه.

األيام الخوالي
يت�ص���م م�ص���رح بن���رت باملحافظة عل���ى �لإط���ار �لو�قعي حيث 
جتري �لأحد�ث عند بنرت يف �إطار و�قعي حياتي على عك�س 
بيكي���ت ويوني�صك���و، ويف�صل بن���رت باإر�صاد�ت���ه �لإخر�جية 
ل �صيم���ا يف حديثه ع���ن �لديكور حيث ي�صه���ب يف �لتف�صيل 
ع���ن �لزم���ان و�مل���كان مثال ذل���ك �لو�صف �مل�صه���ب يف �إحدى 
�أ�صه���ر م�صرحياته “�لأيام �خل���و�يل” حيث ي�صف يف مطلع 
�مل�صرحي���ة “�مل���كان: منزل ريف���ي متطور، ناف���ذة طويلة يف 
�لو�ص���ط �إىل �لأعل���ى، ب���اب حجرة �لن���وم �إىل �لي�ص���ار، باب 
�أمامي على �ليمني، �أثاث قليل على �لطر�ز �حلديث، �أريكتان، 
مقع���د ذو م�صندين”، لك���ن بنرت يقول �إن ه���ذ� �لتف�صيل غري 

مق�صود ولي�س له دللت.
يقول بنرت �إن �حلياة “�أكرث غمو�صًا مّما ت�صوره �مل�صرحيات 
وهذ� �لغمو�س بالذ�ت هو ما ي�صحرين: ما �لذي يجري بني 
�لكلم���ات وم���اذ� يجري حني ل تق���ال �لكلم���ات”، كذلك يوؤكد 
بنرت على �لغمو�س و�لإبهام �لذي ي�صوب بع�س ن�صو�صه ل 
�صيم���ا م�صرحياته �لكربى �لتي كتبها للتلفزيون مثل “�لليل، 
و”حمط���ة فكتوريا”. كما ي���رى بع�س �لنق���اد، �أن �لغمو�س 
يف م�صرحيات بنرت �ملتاأخ���رة ك�”�لأر�س �حلر�م” و”�لأيام 

�خلو�يل” قد ��صتخدم كغاية ل كو�صيلة.
ي�صغ���ل �لزمن حيزً� �أ�صا�صيًا يف م�صرح هارولد بنرت فمنذ �أن 
عمل على �إعد�د �صيناريو لرو�ية برو�صت “�لبحث عن �لزمن 
�ملفق���ود” و�لزمن كمفهوم فل�صفي ي�صيط���ر على تفكري بنرت، 
وه���ذ� ما نر�ه بو�صوح يف م�صرحيته “�خليانة” �لتي تدور 
ح���ول �إح�صا�صنا بالزمن بطريق���ة مفتوحة و��صتثنائية وذلك 
من خالل تق�صيم �حل���دث يف �مل�صرحية �إىل ت�صعة م�صاهد ثم 
�أد�وؤها يف ت�صل�ص���ل معكو�س، وهكذ� ي�صتطيع �مل�صاهد تتبع 
عالق���ة خيانة على مدى ت�ص���ع �أو ع�صر �صن���و�ت �إىل �لور�ء، 
فه���و يبد�أ م���ن لقاء ممي���ت بني �لطرف���ني �ملعنيني وق���د �أنهيا 
موعدهما �لغر�م���ي متامًا، لينتهي ببد�ي���ة �لعالقة �لعاطفية 
وهذ� تكنيك يجعل كل م�صه���د يو�صح بع�صًا مما �صبقه وهذ� 
يذكرن���ا بالدر�م���ا �ل�صتعادية �لت���ي كانت يكتبه���ا �إب�صن قبل 

مائة عام.
م���ا يجعل هارولد بنرت حا�صر� �لي���وم، هو م�صرحته للعبث، 
لي�س عل���ى طريقة �ألبري كامو، �أو بيكيت، بل من خالل ك�صف 
جوه���ر �حلي���اة �لعبث���ي، ع���رب �لتق���اط �لفل�صف���ي و�لفك���ري 
م���ن خ���الل �ليومي و�حليات���ي. �لأمر �لذي يجع���ل منه كاتبا 

م�صرحيا معا�صر� بامتياز 

عن صحيفة العرب

هارولد بنتر مسرحي عبث العالم الواقعي
عالء الدين العالم
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شعبية سينمائية كبيرة
فاحلقيق���ة �أن �صعبي���ة بن���رت يف �لع���امل كل���ه ويف �أو�ص���اط 
حمب���ي �ل�صينم���ا كب���رية ول ميك���ن �لتغا�ص���ي عنه���ا. فهو 
كتب عددً� م���ن �ل�صيناريوهات �لكربى ي���كاد ي�صاهي عدد 
م�صرحيات���ه �لأ�صا�صي���ة. ولئن كان م���ن �لع�صري هنا و�صع 
لئح���ة بكل ما كتبه م���ن ن�صو�س، �صيكون من �ملنطقي يف 
هذ� �ل�صي���اق �لتوقف عند تلك �لثالثي���ة �ل�صينمائية، �لتي 
�جتمع فيها ذ�ت حقبة �ثنان من عمالقة �ل�صينما �مل�صنوعة 
يف بريطاني���ا: �لأمريكي �ملقيم هن���اك منذ �صنو�ت جوزف 
ك���رث م���ن �ملوؤرخ���ني  ل���وز�ي وهارول���د بن���رت. و�إذ� كان 
ي�ص���ريون ع���ادة �ىل �أن �أف���الم تل���ك �لثالثية تعت���رب قمة ما 
حقق���ه ل���وز�ي يف وطن���ه بالتبني، ف���اإن ه���وؤلء ل يفوتهم 
�أن ينّبه���و� �إىل م�صاهم���ة بن���رت �لأ�صا�صي���ة يف ذل���ك، حتى 
�إن مل يك���ن �أي م���ن �لن�صو�س من �إبد�ع���ه �أ�صاًل. و�لأفالم 
�لثالثة هي بالطبع "�خلادم" )1963( و"حادث" )1967( 
و�أخ���ريً� "�لو�صي���ط" )1971(. و�حلقيق���ة �أن كات���ب هذه 
�ل�صط���ور يف �إمكان���ه �أن يك���ون �صاهدً� عل���ى �أهمية �لدور 
�ل���ذي لعبه بن���رت يف �لأف���الم �لثالثة، من خ���الل ح�صوره 
كمنت�ص���ب �إىل �جلامعة �حل���رة يف معهد �لفيلم �لربيطاين 
ع���ام 1971، �صم���ن �إط���ار متابعت���ه حما�ص���ر�ت "ج���ون 
بالي���رز" يف جمايل �لنق���د و�ل�صيناريو. فف���ي ذلك �حلني، 
كان ثمة ترتيب يق�صي بتخ�صي�س ليلة �صبت كل �أول �صهر 
لعر����س جمموعة �أف���الم متجان�ص���ة، يف ح�ص���ور عدد من 
مبدعيه���ا ومناق�صته���ا معهم. ولقد كّر����س ذ�ت �صبت يومها 

لعر�س �لأفالم �لثالثة معًا بح�صور لوز�ي وبنرت وجزئيًا 
ديرك بوغارد، بطل �أول �لأفالم �لثالثة �لذي ح�صر عر�س 

فيلمه و��صتاأذن بالن�صر�ف.

ليلة سحرية نادرة
كان���ت تلك �لليل���ة �لتي �متدت م���ن �لثامنة م�ص���اء حتى ما 
بع���د �لفج���ر، فر�ص���ة هائلة مل�صاه���دة �لأفالم م���ع �ملبدعني 
�لكبريي���ن، خ�صو�ص���ًا لال�صتم���اع �إىل بن���رت وه���و ي�صرح 
عالق���ة �لأف���الم بدر��ص���ة �ملنظوم���ة �لطبقي���ة �لربيطانية، 
�لت���ي كان م���ن �لو��صح �أنه���ا ل ت�صغل بال ل���وز�ي متامًا، 
م���ع �أنها عماد �لأفالم �لثالثة �لتي �أو�صلته �إىل قمة جمده. 
وبالطب���ع �صنكتف���ي هنا من هذه �حلكاي���ة �ل�صخ�صية بهذ� 
�ملقد�ر لأنه���ا ت�صتحق ن�صًا طوياًل خا�ص���ًا بها، ونعود �إىل 

بنرت وم�صاهماته �ل�صينمائية.
مهم���ا يكن، فاإن رحيل بنرت بعد �ص���ر�ع طويل مع �ملر�س، 
كان منا�صبة ل�صتع���ادة �إ�صهامات���ه �ل�صينمائية، خ�صو�صًا 
ع���رب �أف���الم "�لثالثية"، بقدر م���ا كان منا�صبة للحديث عنه 
بو�صف���ه و�حدً� من كبار كّتاب �مل�ص���رح عند �أو��صط �لقرن 
�ل�20 وكوري���ث للكبار �لذين �أعادو� �إحياء �مل�صرح، �صو�ء 
كان عبثي���ًا �أو و�قعي���ًا �أو غا�صب���ًا من���ذ بد�ي���ات �صن���و�ت 
�خلم�ص���ني. ولكن �إذ� كان حديث �مل�ص���رح و�ل�صيا�صة �لتي 
كان بنرت يخو�س ن�صالتها �إىل جانب �لق�صايا �لعادلة مبا 
فيها �لق�صية �لفل�صطينية، فاإن حديث �ل�صينما بقي بحاجة 
�إىل �ملزي���د وبحاج���ة �إىل �لق���ول كم �أن بنرت متّك���ن من �أن 
يرتف���ع مب�صتوى كتاب���ة �ل�صيناريو ور�ص���م �ل�صخ�صيات، 
م�صتع���ريً� م���ن �مل�ص���رح ق���وة �حل���و�ر�ت وق���وة حلظ���ات 
�ل�صم���ت يف �لوق���ت ذ�ته. ولع���ل هذ� �ل���كالم ينطبق �أكرث 
ما ينطب���ق على "�خلادم"، �لذي تدي���ن �ل�صينما من خالله 
لبن���رت باإدخال مو��صي���ع بالغة �جلدية يف ع���امل �ل�صورة 
�ملتحرك���ة )�صر�ع �خلادم و�ل�صّيد �إذ تنقلب �لأدو�ر بينهما 
يف �صياق �صينمائي ل �صابق له(، كما ينطبق على "حادث" 
�ل���ذي ير�ص���م ت�صاب���ك �لعالق���ات �لجتماعي���ة بالعالق���ات 
�ل�صخ�صية )من موقع �لفتقار �إىل �لرب�ءة وحتّكم �لو�صع 
�لجتماع���ي بامل�صائر(، و�أخريً� كما على "�لو�صيط" �لذي 
يق���ّدم �ص���ورة مده�صة للعالق���ات �لجتماعية م���ن منظور 

فت���ى فق���ري يقّي�س له �أن يعي�س ردحًا م���ن طفولته يف عامل 
�لأر�صتقر�طي���ني ف���ال يعام���ل باأكرث م���ن كون���ه و�صيطًا... 

�صيبقى طو�ل حياته و�صيطًا.

رحيل في عز العطاء
ح����ني رحل هارولد بنرت كان يق����رتب حثيثًا من �لثمانني من 
عمره. وهو حني نال جائزة نوبل لالآد�ب �صنة 2005، كان، 
م����ع هذ�، يف عز عطائ����ه، وكان قد بات ر��صخ����ًا �أنه �صاحب 
مكان����ة ت�صع����ه "يف مقدمة �لكّت����اب �لأكرث تاأث����ريً� بني �أبناء 
جيله". ولئ����ن كان هارولد بنرت قد ع����رف، ككاتب م�صرحي 
يف �ملق����ام �لأول، فاإن����ه كان �إىل ذل����ك معروف����ًا بن�صاطات����ه 
�ل�صيا�صي����ة �لت����ي و�صعت����ه د�ئم����ًا يف �ص����ف �ملجابهة خالل 
كل �ل�صر�ع����ات و�لق�صاي����ا �لت����ي عرفها �لع����امل يف �لن�صف 
�لث����اين من �لق����رن �لع�صرين، من ق�صاي����ا �صر�عات �لأجيال 
�إىل جمابه����ة �حلروب �لأمريكية يف فيتنام وغريها، مرورً� 
بالدفاع عن ح����ق �ل�صعوب �لتي كانت بلد�نها م�صتعمرة من 
قبل �أمم �أوروبية، يف �أن تنال �ليوم حقوقها من هذه �لأمم، 

وق�صايا �لعمال �ملهاجرين بالتايل.
ويف هذ� �ل�صياق، مل يكن غريبًا على �لإطالق �أن يقف بنرت، 
ومنذ عق����ود طويلة، �إىل جان����ب �لق�صي����ة �لفل�صطينية. بيد 
�أن �لالف����ت هن����ا ه����و �أن هارولد بن����رت، ف�صل فني����ًا، �إىل حّد 
كب����ري، بني فك����ره ون�صاله �ل�صيا�صيني، وب����ني �إبد�عه، كاتبًا 
ولكن ممثاًل �أي�صًا كما �صرنى. وهو يف هذ�، كما يف �صوؤون 
�أخرى كذلك، يكاد يكون "تو�أم" زميله �لأمريكي �آرثر ميلر، 
�ل����ذي كان د�ئم����ًا عل����ى �صد�ق����ة وثيق����ة مع����ه، �إذ نالحظ من 
تتّب����ع عم����ل �لكاتبني �لكبريي����ن �أن �أيًا منهم����ا مل يزحم عمله 
�لإبد�عي باآنية مو�قفه �ل�صيا�صية... تاركني لالإبد�ع ق�صايا 

�لإن�صانية وقلق �لب�صر، ب�صكل عام.

التزام أكثر وفكاهة أقل
و�إ�صاف����ة �إىل م����ا ذكرن����ا، كان هارول����د بنرت ممث����اًل. بل هو 
ب����د�أ حياته ممثاًل، قب����ل �أن يطلق خالل �لن�ص����ف �لثاين من 
خم�صيني����ات �لق����رن �لع�صري����ن، جترب����ة حظ����ه يف �لكتابة. 
�أيامه����ا كان م�ص����رح �لالمعق����ول )ل �صيم����ا �أعم����ال �صامويل 
بيكي����ت( ي�صغ����ل �لو�جه����ة... وم����ن هن����ا كان م����ن �لطبيعي 

لبن����رت، حني ب����د�أ �لكتاب����ة �أن ي�صل����ك، و�إن بتنويعات لفتة، 
�ل����درب �لذي كان بيكي����ت خّطه، ولكن مع �لت����ز�م �جتماعي 
�أك����رث، وفكاهة �أق����ل. وهكذ� ولدت م�صرحي����ات تعترب �ليوم 
م����ن كال�صيكيات �لق����رن �لع�صرين، مثل "حف����ل عيد �مليالد" 
و"خيان����ة"،   )1964( �لدي����ار"  �إىل  و"�لع����ودة   )1957(
ويف معظ����م �لأحي����ان كان بن����رت يتوىّل �إخ����ر�ج م�صرحياته 
بنف�ص����ه، بل �لتمثي����ل فيها �أحيانًا، هو �ل����ذي كان و�حدً� من 
�آخ����ر ن�صاطاته �لفنية ع����ام 2006، لعب �لدور �لأول لتقدمي 
تذكاري مل�صرحي����ة �صامويل بيكيت "�آخ����ر �صر�ئط كر�ب"، 

يف "رويال كورت تياتر".
خالل ذلك �لتقدمي، كان من �لو��صح �أن هارولد بنرت يعي�س 
�أيام����ه �لأخ����رية، و�أن �صنو�ت �ملج����د و�لن�صاط ق����د �صارت 
ور�ءه... ومن هنا، بد� على خ�صبة �مل�صرح �أ�صبه ب�صخ�صية 
م����ن �صخ�صيات بيكي����ت نف�صه. ب����د� وهو ي�صتعي����د ذكريات 
ك����ر�ب وكاأن����ه ي�صتعيد ذكريات����ه �خلا�صة. غ����ري �أن بنرت ما 
كان علي����ه يف تل����ك �للحظ����ات �أن ي�صعر باأي خ����و�ء �أو ياأ�س 
من �لنوع �لذي ت�صعر به عادة �صخ�صيات �صامويل بيكيت، 
�ملرتوك����ة حلالها تو�جه �لف����ر�غ ومرور �لزم����ن و�ل�صمت. 
فحياة بنرت كانت د�ئمًا مليئة �صاخبة، �إذ �إن �بن �ملهاجرين 
�ليه����ود �لربتغاليني هذ�، عرف، وح����ده وب�صكل تغلب عليه 
�لع�صامي����ة، كيف يجع����ل لنف�صه تاريخًا متل����وؤه م�صرحيات 
ع����دة، و�صيناريوه����ات �أفالم )م����ن �أبرزه����ا "�لثالثية" �لتي 
�فتتحن����ا به����ا هذ� �ل����كالم ولك����ن �أي�صًا "�ملخ����رب" و"�غتيال 
تروت�صكي"...( وزيجتان و�صبعة �أولد، وجو�ئز ل تنتهي 
ب����دًء� م����ن نوبل، �أهمه����ا، �إىل "جائ����زة لور�ن�����س �أوليفييه" 
�لفرن�ص����ي" )2007(  �ل�ص����رف  جوق����ة  و"و�ص����ام   )1996(

وغريهما...
م����ع مثل هذه �حلياة، ومع مثل ه����ذه �ل�صخ�صية، هل كانو� 
جادين حقًا، �أولئك "�لنقاد" �لذين ملوؤو� �ل�صحف �ليمينية 
�لربيطانية، خالل �لأيام �لأخرية لعام 2008 و�لأيام �لأوىل 
لعام 2009، نغمات ن�صازً� حتّط من قدر �لكاتب، مت�صائلني 

با�صتغر�ب عما �إذ� كان حقًا ي�صتحق جائزة نوبل؟

عن موقع اندبندت عربية 

هارولد بنتر: ألُف حياة لمبدع مأل القرن الـ20 فنًا واحتجاجًا

إبراهيم العريس

عندما أعلنت لجنة جائزة نوبل األدبية في ذلك اليوم من عام 2005 نبأ اختيار الكاتب المسرحي اإلنجليزي هارولد 
بنتر للجائزة، كان غريبًا أال تمر سوى مرور الكرام لكون الرجل كاتب سيناريوهات سينمائية بديعة بقدر ما كان 
كاتبًا مسرحيًا. وكانت اللجنة تمارس هذا "النسيان" للمرة الثالثة على األقل في تاريخها الحديث، فهي كانت 
قد فعلت ذلك حين أعلنت فوز غابريال غارسيا ماركيز ومن بعده نجيب محفوظ بالجائزة ذاتها. كان في ذلك 

التجاهل ما من شأنه أن يغضب أهل السينما، خصوصًا في حالة هارولد بنتر.
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�نبث���ق م���ن �ل�صوق �إىل من �أحبت، رغب���ة لكتابة ذكرياتها مع 
زوجها �لر�حل، �لكاتب �مل�صرحي و�ملخرج هارولد بنرت. يف 
كتاب بعنو�ن،"ه���ل كان عليك �لرحيل؟"، م�صرية يف مقدمته 
�ىل مقط���ع من �صك�صبري يقول في���ه،"�أو�ه، �أ�صرتجع �لأم�س، 
��ص���األ �ن يع���ود �لزم���ن �ل���ذي م�صى".وق���د ت���ويف �لكات���ب 
�مل�صرحي �ل�صهري، هارولد بنرت عام 2008 مبر�س �ل�صرطان، 
وتتحدث زوجته �أنتونيا فريزر عن حياتها معه و�حلب �لذي 
ربط بينهما يف �أول لقاء لهما. وكانت �أنتونيا متزوجة �آنذ�ك 
من ع�صو �لربملان)من �ملحافظني( �ل�صريهيو فريزر و�أم ل�صتة 
�أطفال، وكان بنرت متزوجًا �أي�صًا من �ملمثلة فيفيان مريجنت 
ولديهم���ا ولد و�حد. ولكن �حلب �لعنيف �ل���ذي ن�صاأ بينهما، 
�أدى �إىل ط���الق كل و�ح���د منهما، وزو�جهما بع���د بذلك. ول 
تتح���دث �أنتونيا عن �حلب فقط بل ع���ن �مل�صاهد �لتي حدثت 
م���ا ور�ء �صت���ار �مل�صرحي���ات �لتي كتبه���ا وت�صتعي���د �لدقائق 
�لت���ي كانت فيها تتج�ص���د يف ذهنه �أوىل �أف���كاره. وعرب هذه 
�لذكريات، ير�فق �لقارئ �لزوجني يف رحالتهما �ىل باري�س 
و�لبندقي���ة ونيوي���ورك وعرو�س م�صارحه���ا يف برودو�ي، 
و�أي�ص���ًا �إىل �لأماكن �لتي مت ت�صوير �أعماله فيها، و�ىل دول 
�أوروب���ا �ل�صرقية قبل وبعد �صق���وط �ل�صيوعية.وجند �أي�صًا 
عرب ذكرياته���ا �آر�ءه �ل�صيا�صية حول مرحلة رئا�صة مركريت 
تات�صر لل���وزر�ء و�حلرب يف �لعر�ق، وكوزوفو و�لعنف يف 
دول �أمري���كا �لالتيني���ة، وكان هارولد بن���رت يطالب �لفنانني 
و�ملثقف���ني مبناق�ص���ة �لأح���د�ث �ل�صيا�صي���ة و�إع���الن �آر�ئه���م 
حولها. و�جل���زء �لأخري من هذه �لذكري���ات يتناول �لأعو�م 
�ل�صبعة �لأخرية من حياته، تلك �لأعو�م �لقا�صية من �ملعاناة، 
حيث نال منه �ل�صرطان و�أدى �إىل �إنهاكه، وبد� ذلك بو�صوح 
علي���ه، عند ح�ص���وره �لحتفال �لذي �أقي���م يف �أو�صلو، ملنحه 
جائ���زة نوبل ل���الآد�ب، ع���ام 2005.وقد ن���ال كتاب،"هل كان 
علي���ك �لرحيل؟\"، جناح���ًا كبريً� يف بريطاني���ا، ويعود ذلك 
�أوًل �إىل �لنجاح �لد�ئ���م للكتب �لتي ت�صرد ذكريات �صخ�صية 
�صهرية ج���دً� وثانيًا، لأنه يتناول �أي�ص���ًا ق�صة حب، �لطرفان 
فيه���ا معروف���ان، وثالث���ًا لت�صمن���ه م�صرية جن���اح ذ�ت عالقة 
بالثقاف���ة و�لفنون، و�لتطرق �إىل �لعديد من �لأ�صماء يف هذ� 
�ملج���ال ومنهم: �صاموئيل بيكي���ت ومرييل �صرتيب و�صتيف 
ماكوين. ومع هذين �لزوجني ن�صهد منا�صبات تاريخية عدة: 
�لأي���ام �لأوىل من �لفتوى �لتي �ص���درت �صد �صلمان ر�صدي، 
و�لحتجاجات �لتي نظمت يف لندن �صد �حلرب يف �لعر�ق، 
و�لحتفال بالكاتب "فاكالف هاف" بعد �أن �أ�صبح رئي�صًا يف 
جيكوفلو�صاكي���ا وحتوله من كات���ب �إىل رئي�س للجمهورية. 
ويتح���دث �لكتاب �أي�صًا عن �جتماع���ات �ملثقفني، و�أحاديثهم 
ومن���ط �أ�صلوب حياتهم. و�أ�صلوب"�نتونيا" يف �ل�صرد ممتع 
ومقب���ول، حت���ى وه���ي تتناول مر�ح���ل �لأ�ص���ى و�حلزن يف 
حياتها ويعك�س تفاوؤلها حتى يف �أ�صعب �حلالت �لتي مّرت 
بها. وعلى �لرغم م���ن كون،"�أنتونيا فريزر"، كاتبة �أ�صدرت 
موؤلف���ات مثل،"ماري كوين، ملكة ��صكوتالن���د�" و\"�أوليفر 
كرومويل" و"ماري �نطو�نيت"، فاإنها بقيت بالدرجة �لثانية 
م���ن زوجها.وعلى �لرغم من �ملتعة �لت���ي جندها يف �لكتاب، 
فهناك بع�س �لنقد �لذي وجه �إليه، منها �خللط ما بني �حلياة 
�لعام���ة و�ل�صيا�صية. كما �إننا، كقر�ء، جند �إن �لكتاب يتناول 
حي���اة �ملوؤلفة �أكرث مما يك�صف ع���ن حياة هارولد بنرت ب�صكل 
خا����س. وعلى �لرغم من ذلك فاإن "ه���ل كان عليك �لرحيل؟"، 
يوؤثر يف �لقارئ، ومينحه �إح�صا�صًا ب�صرورة ��صتعادة �لزمن 
�ملفقود يف حياته، و��صتعادة ذكرى حبيب، �أيامه و�لذكريات 

�ملتعلقة به باأ�صلوب جميل وممتع. 
عن/ التايمز

نشر في المدى عام 2013 

هل كان عليك الرحيل؟

حياتي مع هارولد بنتر

كتابة: أنتونيا فريزر
ترجمة: ابتسام عبد هللا
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ويف �لدر�م���ا تكون �حلقيقة مر�وغ���ة على �لدو�م. �ملرء ل 
يع���رث عليها �أبدً�، لكن �لبح���ث عنها �إلز�مّي. ومن �لو��صح 
�أّن �لبح���ث هو �ل���ذي يحّرك �ملحاولة. �لبح���ث مهمة �ملرء. 
ويح���دث م���ر�رً� �أن يتعرث و�حدن���ا باحلقيق���ة يف �لعتمة، 
وغالب���ًا دون �أن ي���درك �أنه فعل. لكّن �حلقيق���ة �لفعلية هي 
�أنه ل يوجد �لبت���ة �صيء ��صمه �حلقيقة ميكن �لعثور عليه 
يف �لفّن �مل�صرحي. هذه �حلقائق تتحدى بع�صها �لبع�س، 
وتن���اأى ع���ن بع�صه���ا �لبع����س، وتعك�س بع�صه���ا �لبع�س، 
�لبع����س،  �لبع����س، وتناو����س بع�صه���ا  وتهم���ل بع�صه���ا 
وتتعامي عن بع�صها �لبع�س. و�أنت ت�صعر بع�س �لأحيان 
�أن���ك تقب�س يف يدك على حقيقة �للحظ���ة، ثّم تر�ها تنزلق 

من بني �أ�صابعك وت�صيع.
وغالبًا ما ُيطرح علّي �صوؤ�ل حول كيفية ولدة م�صرحياتي، 
فال �أملك جو�بًا. كذلك ل �أ�صتطيع �أبدً� تلخي�س م�صرحياتي، 
م���ا خال �أن �أق���ول �إّن هذ� ما يجري فيها. هذ� ما تقوله. هذ� 
ما تفعله. ذلك لأّن معظم �مل�صرحيات ي�صتولدها �صطر هنا، 
�أو كلم���ة �أو �صورة هناك. �لكلم���ة �ملعطاة تعقبها �ل�صورة 
عادة. و�صاأ�صرب مثال���ني يف �صطرين هبطا �إىل ر�أ�صي من 

�ل�صماء، تتبعهما �صورة، و�أتبعها �أنا.

خمتلف���ة  م�ص���كالت  جمموع���ة  يق���ّدم  �ل�صيا�ص���ي  �مل�ص���رح 
متامًا. ينبغي حتا�ص���ي �لوعظ �أيًا كان �لثمن. �ملو�صوعية 
�صروري���ة. ينبغ���ي �ل�صم���اح لل�صخ�صي���ات ب���اأن تتنف����س 
هو�ءها �خلا�س. ول ي�صتطيع �ملوؤلف حجزها �أو ح�صرها 
لك���ي ي�صبع ذوق���ه �خلا�س �أو مز�ج���ه �أو ع�صبيته. ينبغي 
�أن يك���ون موؤه���اًل ملقاربتها م���ن زو�يا خمتلف���ة، من نطاق 
منظور�ت تامة وغري مكبوتة، و�أن ياأخذها على حني غّرة، 
ب���ني حني و�آخ���ر رمبا، ومينحها م���ع ذلك حّري���ة �أن ت�صلك 
�لدرب �لذي ت�صاء. هذ� ل ينجح د�ئمًا. فبالطبع، �ل�صخرية 
�ل�صيا�صي���ة ل تلتزم ب���اأّي من هذه �لقو�ع���د �ل�صلوكية، بل 

تفعل �لعك�س يف �لو�قع، وهذه حتديدً� هي وظيفتها.
و�أظن �أنن���ي، يف م�صرحيتي "حفلة عي���د �مليالد"، �صمحت 
لنط���اق عري�س من �خليار�ت �أن يفعل فعله يف غابة كثيفة 

من �لإمكان، قبل �لرتكيز ختامًا على فعل �إخ�صاع.
�لعملي���ات.  م���ن  ذ�ت���ه  �لنط���اق  تزع���م  �جلب���ل" ل  "لغ���ة 
�إنه���ا تظ���ّل وح�صي���ة، ق�ص���رية، وب�صعة. لك���ن �جلنود يف 
�مل�صرحي���ة ي�صتخرج���ون منها بع�س �ملرح. فامل���رء �أحيانًا 
ين�ص���ى �أّن م���ن �ل�صه���ل �نق���الب �لتعذيب �إىل م�ص���در ملل. 
�إنه���م، لهذ�، يحتاجون �إىل �صحكة ما لكي تظل معنوياتهم 

في عام 1958 كتبت التالي: »ليس ثمة تمييزات فاصلة بين ما هو 
واقعّي وما هو غير واقعّي، وال بين ما هو حقيقي وما هو زائف. إن 
أمرًا ما ليس بالضرورة حقيقيًا أو زائفًا، إذ يمكن أن يكون حقيقيًا وزائفًا 
في آن«. وأعتقد أّن هذه التأكيدات ما تزال مقبولة اليوم، ويمكن 
بالفعل أن تنطبق على استكشاف الواقع من خالل الفّن. وهكذا فإنني 
ككاتب أظّل مقتنعًا بها، ولكني ال أستطيع ذلك بوصفي مواطنًا. 
يتوجب علّي، كمواطن، أن أسأل: ما الحقيقّي؟ ما الزائف؟

هارولد بنتر عن الفّن، الحقيقة، والسياسة
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طبعت  مبطابع م�ؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفن�ن
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عالي���ة. وبالطب���ع، تاأكد ه���ذ� يف وقائع "�أب���و غريب" يف 
بغد�د. "لغة �جلبل" تدوم 20 دقيقة فقط، لكنها ميكن �أن 
تتو��صل �صاع���ة بعد �صاعة، كّرة بعد كّرة، فيتكرر �لن�صق 

ذ�ته مّرة بعد �أخرى، دو�ليك، �صاعة بعد �صاعة.
"م���ن �لرم���اد �إىل �لرم���اد"، م���ن جان���ب �آخ���ر، تبدو يل 
وكانها جت���ري حتت �ملاء. �م���ر�أة غريق���ة، يدها ممدودة 
من خ���الل �لأمو�ج، تته���اوى بعيدً� عن �لأنظ���ار، تتطلع 
�إىل �لآخرين، ولكنها ل جتد �أحدً�، ل فوق �ملاء ول حتته، 
ول تعرث �إل على ظالل، �نعكا�صات، وطفو. �ملر�أة �صخ�س 
�صائ���ع يف م�صهدي���ة غرق، �م���ر�أة عاجزة ع���ن �لفر�ر من 

�لقدر �لذي بد� وكاأنه ينتمي �إىل �لآخرين وحدهم.
ولكن حني ميوت �لآخرون، ينبغي �أن متوت هي �أي�صًا.

�للغ���ة �ل�صيا�صي���ة، كم���ا ي�صتخدمه���ا �ل�صا�ص���ة، ل تقتحم 
�أيًا م���ن هذه �ملناط���ق لأّن غالبية �ل�صا�ص���ة، وفق ما منلك 
م���ن �أدل���ة، ل يهتم���ون باحلقيق���ة ب���ل بال�صلط���ة و�صيانة 
�ل�صلطة. ول�صيانة تل���ك �ل�صلطة، من �جلوهري �أن يبقى 
�لب�صر جاهلني عن �حلقيق���ة، و�أن يعي�صو� وهم يجهلون 
�حلقيق���ة، حتى حقيق���ة حيو�تهم ذ�تها. وم���ا يحيط بنا، 

�إذً�، هو تطريز هائل من �لأكاذيب، نقتات عليها.
وكم���ا يعرف كل فرد هنا، كان تربي���ر غزو �لعر�ق هو �أن 
�ص���د�م ح�صني �متل���ك كتلة �صديدة �خلط���ورة من �أ�صلحة 
�لدم���ار �ل�صامل، بع�صه���ا ميكن �إطالقه خ���الل 45 دقيقة، 
فيت�صب���ب يف دم���ار مريع. لق���د �أك���دو� لنا �أن ه���ذ� �لزعم 
حقيقي. ولقد تبنّي �أنه لي�س �حلقيقة. وقيل لنا �إن �لعر�ق 
يقيم عالق���ة مع "�لقاع���دة" وي�ص���رتك يف �مل�صوؤولية عن 
فظائع 11 �يلول )�صبتم���رب( 2001 يف نيويورك. �أكدو� 
لن���ا �أن هذ� �لزعم حقيقي. تب���نّي �أنه لي�س �حلقيقة. وقيل 
لن���ا �إن �لعر�ق يه���دد �أمن �لعامل. �أكدو� لن���ا �أن هذ� �لزعم 

حقيقي. تبنّي �أنه لي�س �حلقيقة.
�حلقيق���ة �صيء خمتل���ف كل �لختالف. �حلقيقة هي كيف 
تفه���م �لوليات �ملتح���دة دورها يف �لع���امل وكيف تختار 
جت�صيده )...( �لولي���ات �ملتحدة �صاندت، ويف كثري من 
�حل���الت ��صتولدت، كل دكتاتوري���ة ع�صكرية ميينية يف 
�لع���امل بعد نهاية �حل���رب �لعاملية �لثانية. �أن���ا �أ�صري �إىل 
�إندوني�صي���ا، �ليونان، �لأرغ���و�ي، �لرب�زيل، بار�غو�ي، 
�ل�صلف���ادور،  غو�تيم���ال،  �لفيليب���ني،  تركي���ا،  هاييت���ي، 

وت�صيلي بالطبع.
و�لأه���و�ل �لت���ي �أنزلتها �لوليات �ملتح���دة بت�صيلي �صنة 
1973، ل ميك���ن حموه���ا ول ميكن غفر�نها �أب���دً�. مئات 
�لآلف م���ن ح���الت �مل���وت �صهدته���ا ه���ذه �لبل���د�ن. ه���ل 
جرت بالفعل؟ وهل جميعه���ا حالت ُتن�صب �إىل �ل�صيا�صة 
�خلارجية للولي���ات �ملتحدة؟ �جلو�ب هو نعم لقد جرت 
تل���ك �حل���الت، وه���ي ُتن�ص���ب �إىل �ل�صيا�ص���ة �خلارجي���ة 

للوليات �ملتحدة. ولكنك �أنت مل تكن تعلم بها.
مل حت���دث ق���ط. مل يحدث �أي �صيء ق���ط. حتى حني كانت 
حت���دث، فاإنه���ا مل تك���ن حت���دث. مل يك���ن �لأم���ر مو�ص���ع 
�ك���رت�ث. مل تكن ل���ه �أهمية. لق���د كانت جر�ئ���م �لوليات 
�ملتح���دة منهجي���ة، ثابت���ة، خبيث���ة، ل ند�مة فيه���ا، ولكّن 
قل���ة م���ن �لنا����س حتدثو� عنه���ا. �لف�ص���ل يف ذل���ك يرجع 
�إىل �أمري���كا. لق���د مار�ص���ت ��صتغالًل لل�صلطة ي���كاد يكون 
�صريري���ًا على �متد�د �لع���امل، وكانت يف �لآن ذ�ته ترتدي 
قن���اع �لق���ّوة �ملد�فعة ع���ن �خل���ري يف �لعامل. وه���ذ�أ فعل 
يف �لتن���ومي �ملغناطي�صي لمع، �صدي���د �لنجاح، وطريف 

�أي�صًا.
�ص���ك،  دون  ه���ي،  �ملتح���دة  �لولي���ات  �إن  لك���م  �أق���ول 
�ل�صتعر�����س �لأك���رب على �لطري���ق. قد تك���ون وح�صية، 
لمبالي���ة، �حتقارية، قا�صية ل ترح���م. ولكنها �أي�صًا ذكية 
ج���دً�. �إنها بائع ج���ّو�ل يعتمد على نف�صه، لك���ّن �لب�صاعة 
�لت���ي يبيعه���ا ه���ي ح���ّب �ل���ذ�ت. �إنه���ا جت���ارة ر�بح���ة. 
�إ�صتمع���و� �إىل كّل روؤ�ص���اء �أمريكا عل���ى �لتلفزة ينطقون 
عبارة "�ل�صعب �لأمريكي" كما يف �جلملة �لتالية: "�أقول 
لل�صع���ب �لأمريك���ي  لق���د ح���ان �لوق���ت لل�ص���الة وحماية 
حق���وق �ل�صعب �لأمريكي، و�أطلب م���ن �ل�صعب �لأمريكي 
�أن يثق برئي�صه يف �لعمل �لذي ينوي �لقيام به نيابة عن 

�ل�صعب �لأمريكي".
�إنها حيلة بر�قة. �للغة ُت�صتخدم عمليًا لإبقاء �لعقل بعيدً�. 
وعبارة "�ل�صعب �لأمريكي" توّفر ح�صّية وثوق �صهو�نية 
حقًا. ل حاجة لك �إىل �لتفكري. ��صتلِق على �حل�صية فقط. 
ق���د تخن���ق �حل�صي���ة ذكاءك وملك���ة �لنقد عن���دك، ولكنها 
مريح���ة. هذ� بالطب���ع ل ينطبق عل���ى 40 مليون �أمريكي 
يعي�ص���ون حت���ت خّط �لفق���ر، وعلى مليونني م���ن �لرجال 
و�لن�صاء م�صجونني يف �صج���ون هائلة �صبيهة بالغولغ، 

منت�صرة على �متد�د �لوليات �ملتحدة.
�أمري���كا مل تع���د تعب���اأ بالن���ز�ع متو�صط �ل�ص���دة. وهي مل 

تعد ترى مربرً� لأن تك���ون كتومة �أو حتى خمادعة. �إنها 
ت�ص���ع �أور�قها على �لطاول���ة دون خوف �أو حماباة. �إنها 
بب�صاطة ل تلقي باًل �إىل �لأمم �ملتحدة، و�لقانون �لدويل 
�أو �لإن�صق���اق �لنقدي، وتعتربها غ���ري ذ�ت �صلة. ولديها 
كذل���ك خروفها�ل�صغ���ري �ملرب���وط خلفه���ا، �أي بريطاني���ا 

�لعظمى �ملنبطحة �لبليدة.
م���ا �ل���ذي �أ�صاب ح�ّصن���ا �لأخالقي؟ هل �متلكن���ا مثل هذ� 
�حل����ّس يف �أّي ي���وم؟ ما �ل���ذي تعنيه ه���ذه �لكلمات؟ هل 
ت�صري �إىل م�صطلح يندر ��صتخد�مه هذه �لأيام: �ل�صمري؟ 
�ل�صم���ري �لذي ل يك���ون م�صوؤوًل عن �أفعالن���ا �ل�صخ�صية 
فقط، بل ع���ن م�صوؤوليتنا �مل�صرتكة �إز�ء �أفعال �لآخرين؟ 
ه���ل مات هذ� كله؟ �أنظ���رو� �إىل خليج غو�نتانامو. مئات 
�لنا����س حمتج���زون هناك ب���ال تهمة، منذ �أك���رث من ثالث 
�صنو�ت، بال متثيل قانوين �أو حماكمة، مبثابة موقوفني 
�إىل �لأب���د باملعن���ى �لفن���ي للكلمة. ه���ذ� �لهي���كل �خلارج 
متام���ًا ع���ن �لقان���ون يو��ص���ل �لبق���اء يف حت���ّد �صري���ح 
ملو�ثي���ق جنيف. وما ُي�صمى "�ملجتمع �لدويل" ل ي�صكت 
علي���ه فح�ص���ب، بل ي���كاد يتنا�ص���اه �أي�صًا. وه���ذه �لإهانة 
�لإجر�مي���ة ترتكبه���ا دول���ة تعل���ن نف�صها "زعيم���ة �لعامل 
�حل���ّر". هل نفك���ر يف �صاكني خلي���ج غو�نتانام���و؟ ماذ� 
تقول و�صائل �لإعالم عنهم؟ ما �لذي قاله وزير �خلارجية 
�لربيط���اين؟ ل �صيء. ماذ� قال رئي�س �لوزر�ء؟ ل �صيء. 
مل���اذ�؟ لأن �لولي���ات �ملتح���دة قال���ت: �نتق���اد �صلوكنا يف 
غو�نتانام���و ي�صكل فعاًل غري وّدي. �إم���ا �أن تكونو� معنا 

�أو �صدنا. وهكذ� �أغلق بلري فمه.   
غ���زو �لعر�ق كان فعل ل�صو�صية، و�إرهاب دولة فا�صحًا، 
يك�ص���ف ع���ن �حتق���ار مطل���ق ملفه���وم �لقان���ون �ل���دويل. 
كان �لغ���زو عم���اًل ع�صكري���ًا ع�صو�ئي���ًا �أوحت ب���ه �صل�صلة 
�أكاذي���ب قائم���ة على �أكاذي���ب، وتالعب بو�صائ���ل �لإعالم 
ث���ّم باجلمهور تاليًا. وهو فعل ي�صعى �إىل توطيد �لهيمنة 
�لأمريكية �لع�صكرية و�لقت�صادية على �ل�صرق �لأو�صط، 
حتت قناع ز�ئف هو �لتحري���ر، بعد �فت�صاح كل �لذر�ئع 
�لأخ���رى. تاأكي���د بديع لقّوة ع�صكري���ة م�صوؤولة عن مقتل 

وت�صويه �آلف و�آلف �لنا�س �لأبرياء.
لق���د جلبن���ا عل���ى �ل�صع���ب �لعر�ق���ي �صن���وف �لتعذي���ب، 
و�لقناب���ل �لعنقودي���ة، و�ليور�ني���وم �مل�صتنف���د، و�أفعال 
و�لبوؤ����س،  حت�ص���ى،  ل  �لت���ي  �لع�صو�ئي���ة  �جلرمي���ة 

و�لتدهور، و�ملوت، ونطلق على هذ� كلها
��صم "جلب �حلرية و�لدميقر�طية لل�صرق �لأو�صط".

ك���م م���ن �لنا����س ينبغ���ي �أن تقتل قب���ل �أن ت�صتح���ق �صفة 

�لقات���ل �ل�صامل �أو جمرم �حلرب؟ مئ���ة �لف؟ �أظن �أن هذ� 
�لرق���م يكفي ويزي���د. ولهذ� ف���اإّن من �لع���دل تقدمي بو�س 
وبل���ري �أمام حمكمة جر�ئ���م �حلرب �لدولي���ة. لكن بو�س 
كان ذكي���ًا، لأنه مل ي�صادق على بروتوكول �ملحكمة. و�إذ� 
وجد �أي جن���دي، �أو حتى �صيا�صي، نف�صه خلف �لق�صبان 
فاإن بو�س �صوف ير�ص���ل �ملارينز. ولكن بلري �صادق على 
�لربوتوكول وهو لهذ� متوفر للمحاكمة. ويف و�صعنا �ن 
نت���ربع بعنو�نه للمحكمة �إذ� �ص���اءت: 10 �صارع د�وننغ، 

لندن.
�ملوت يف هذ� �ل�صياق عدمي �ل�صلة، مع ذلك. بو�س وبلري، 
كالهم���ا، ي�صع���ان �ملوت يف  �آخ���ر �عتبار�تهم���ا. لقد ُقتل 
100،000 عر�قي بفعل �لقناب���ل و�ل�صو�ريخ �لأمريكية 
قب���ل �أن يبد�أ �لع�صيان يف �لعر�ق. ه���وؤلء �لنا�س لي�صو� 
يف عد�د �لزمان. موتهم لي�س يف �حل�صبان. �إنهم �أ�صفار. 
�إنهم حت���ى غري م�صجلني يف خانة �ملوتى. "نحن ل نقوم 
باإح�ص���اء �لأج�ص���اد"، ق���ال �جل���رن�ل �لأمريك���ي توم���ي 
فر�نك�س )...( �لدم قذر. �إنه يو�صخ قمي�صك وربطة عنقك 

حني تلقي خطبة �صادقة على �صا�صات �لتلفزة.
هنا مقطع من ق�صي���دة بابلو نريود� "�إنني �أ�صرح ب�صعة 

�أ�صياء":
وذ�ت �صباح �أخذ كل ما يحرتق،

كل ما ُي�صرم يف �لدروب
يقفز على �لأر�س

يبتلع �لكائنات �لب�صرية
�لنار منذ �ليوم

و�لبارود منذ �ليوم
و�لدم منذ �ليوم

قطاع طرق م�صلحون بالطائر�ت و�ملرتزقة
قطاع طرق بخو�مت يف �لأ�صابع ودوقات

قطاع طرق يف ركابهم رهبان �صود يب�صقون �لتربيك
هبطو� من �ل�صماء لذبح �ل�صغار

و�صال دم �لأطفال يف �ل�صو�رع
دون جلبة، مثل دم �لأطفال.

بنات �آوى من طر�ز حتتقره بنات �آوى
حجارة تع�صها �لأ�صو�ك �جلافة وتب�صقها

�أفاع متقتها �لأفاعي.
وجهًا لوجه، معك، ر�أيت دماء �إ�صبانيا

تعلو مثل طوفان
لتغرقك يف موجة و�حدة
من �لكربياء و�خلناجر.

يا جرن�لت �لغدر �خلونة:
�أنظرو� بيتي �مليت،

حّدقو� يف �إ�صبانيا �لك�صرية:
من كل بيت ي�صيل �ملعدن �لذ�ئب

بدًل من �لزهور
ومن كل َمْقب�س يف �إ�صبانيا

تنبثق �إ�صبانيا
ومن كّل طفل قتيل تطلع بندقية ذ�ت عيون

ومن كّل جرمية يولد �لر�صا�س
�لذي �صيعرث ذ�ت يوم

على عني �لثور يف قلوبكم.
ول�صوف ت�صاألون: مل ل يتحدث �صعره

عن �لأحالم و�أور�ق �ل�صجر
و�لرب�كني �لكربى يف بلده �لأّم.

تعالو� و�نظرو� �لدم يف �ل�صو�رع.
تعالو� و�نظرو�

�لدم يف �ل�صو�رع.
تعالو� و�نظرو� �لدم

يف �ل�صو�رع.
)...( �إن حي���اة �لكاتب ن�صاط �صدي���د �له�صا�صة، يكاد يبلغ 
درجة �لعري. ولي�س علينا �أن ننتحب جر�ء هذ�. �لكاتب 
يحدد خياره ويلتزم به. ولكن من �ل�صحيح �أن يقول �ملرء 
�إنه منفتح على كل �لرياح، �لتي يكون بع�صها قار�صًا حقًا. 
�ملرء يف �لعر�ء على ح�صابه، مت�صبثًا بغ�صن. ل ملجاأ لك، 
ل حماي���ة، �إل �إذ� كذب���ت، وبالطبع فاإن���ك يف هذه �حلالة 
تك���ون قد �صنعت حمايتك بنف�صك، ومن �ملمكن �لقول �إنك 

بذلك �صرت �صيا�صيًا.

مقاط���ع من الخط���اب الذي الق���اه هارولد بنتر 
عن تس���لمه جائزة نوبل ترجمة االستاذ صبحي 

الحديدي
عن مجلة الكلمة 



هارولد بنتر شاعرا

ترجمة: عمار كاظم محمد 

على الرغم من أن س���معته قد بنيت على كونه كاتبا مس���رحيا لكن هارولد بنتر ظل 
حت���ى نهاية حياته يعود مرارا وتكرارا الى طهارة الش���عر كوس���يط يبدي من خالله 
غضب���ه السياس���ي المتزايد . وعلى الرغ���م من أن نتاجه الش���عري ال يعد في االعتبار 
العالمي ضمن مجتمع الش���عراء لكنه منح مع ذلك جائزة ولفريد أوين للش���عر حيث 

منح هذه الجائزة باعتباره استمرارا لتقاليد ولفرد أوين الشعرية.

ع���ن دي���و�ن �ملعن���ون �حل���رب . يقول ماي���كل غر�ير 
رئي����س هيئ���ة ولف���رد �أوين ب���ان ق�صائدة ق���د كتبت 
برتكي���ز �صديد وو�صوح و�قت�ص���اد وكان �لعديد من 
ق�صائده ق���د ظهرت لأول مرة يف �صحيفة �لغارديان 
وبع����س تل���ك �لق�صائد يعود �ىل ع���ام 1995 . ) 17 
كان���ون �لث���اين 1995 ( ل تنظر فالع���امل على و�صك 
�أن يتحط���م لتنظر فالع���امل على و�ص���ك �أن يتخل�س 
م���ن كل �صيائ���ه ليح�صرن���ا يف حفرة ظالم���ه يف ذلك 
�ل�ص���و�د و�ل�صح���م و�ملكان �خلانق حي���ث �صنقتل �أو 
من���وت �أو نرق����س �أو نبك���ي �أو ن�ص���رخ �أو نئ���ن �أو 
ن�ص���يء كالفئر�ن لنعيد �لتفاو����س حول �صعرنا يف 
�لبد�ي���ة. لعبة �لكريك���ت يف �لليل ماز�ل���و� يلعبون 
�لكريك���ت يف �للي���ل وماز�لو� ميار�ص���ون �للعبة يف 
�لظ���الم وهم على �هبة �ل�صتع���د�د لردع �ل�صياء لقد 

��صاع���و� �لكرة ب���ني �ل�صيقان �لطويل���ة ويحاولون 
�لتعل���م كيف �أن �لظ���الم ي�صاعد �ل�ص���ارب يف �عادة 
�لك���رة بامل�صرب �نهم يحاولون �يجاد خدعة جديدة 
حيث تتحرك �لك���رة من �ل�صياء للظالم �نهم ينوون 
�أن ي�صبغ���و� �مل�صه���د بال�ص���و�د لكنه �ص���و�د ممزوج 
بالبيا����س �نه���م ي�صتميت���ون من �ج���ل مترير قانون 
جدي���د يعترب في���ه �لعمى ب�ص���ر� وماز�ل���و� يلعبون 
�لكريكي���ت يف �لليل . طل����ب ه���ل �نت على ��صتعد�د 
لتطل���ب ؟ كال ، ل�ص���يء ليطلب كال �أن���ا غري قادر على 
�لطل���ب كال �أن���ا بعي���د ج���د� ع���ن �لطل���ب وحي���ث �أن 
هن���اك كل �ص���يء ول�ص���يء ، ليطل���ب فالطل���ب يبقى 
�أم���ر� ج�صيم���ا وتتغ���ذى �لفو�صى على بط���ن �لطلب 
و�لطل���ب ي�صتل���زم دم �لفو�صى و�حلري���ة و�لقذ�رة 
ومزي���د� م���ن �لفو�ص���ى و�حلاج���ة لر�ئح���ة �لطل���ب 

لتجمي���ل جر�ئمهم �لفو�صى �صح���اذ يف غرفة مظلمة 
و�لطلب مفل�س يف رحم �ل�صلب �لفو�صى ر�صيع يف 
بي���ت متجمد و�لطلب جندي يف ق���رب م�صمم . خاليا 
�ل�صرطان خاليا �ل�صرط���ان هي تلك �لتي ن�صت كيف 
مت���وت �ملمر�ص���ات يف م�صت�صف���ى مادر�ص���ن �مللكية 
ن�ص���ني كيف مي���ن ويو�صع���ن هكذ� حياته���ن �لقاتلة 
�أن���ا و �أور�مي نت�ص���ارع بلطف فدعنا ناأمل يف موت 
يخرج م�صاعفا �ريد �أن �أرى ورمي ميتا �لورم �لذي 
ن�ص���ي �أن ميوت �ل بالتخطيط بدل من ذلك لأغتيايل 
لكنن���ي �تذك���ر كيف �صاأموت وعلى �لرغ���م من �أن كل 
�صه���ودي ميت���ون لكنني �تذكر ما قال���و� لأن �لأور�م 
�عادته���م عميا ، خر�ص���ا مثلما كانو� قبل �أن يولد ذلك 
�ملر����س و�لذي �عاد �لورم �ىل �لعمل �خلاليا �ل�صود 
�صتجف ومت���وت �و تغني ببهج���ة وهي يف طريقها 

�نه���ا تفق����س ليال ونه���ار� و�أنت ل تعلم �ب���د� وهم ل 
يقول���ون . �صهوة هناك �ص���وت مظلم ينمو على �لتل 
�ن���ت تعود من �ل�صوء �لذي ي�صيء �جلد�ر �ل�صود. 
�ل�صباح �ل�صود�ء ترت�ك����س عرب �لتل �لوردي وهم 
يك�صرون بينم���ا يتعرقون وهم يدقون على �جلر�س 
�ل�ص���ود متت����س �ل�صوء �لرط���ب تتفاي����س �خللية 
وت�ص���م ر�ئح���ة �ل�صهوة حينما حت���رك �ل�صهوة ذيلها 
لأن �ل�صه���وة لل�صهو�ني���ني تلقي �صوت���ا مظلما على 
�جلد�ر و�صهوة �ل�صهو�نيني ماز�لت �ر�دتها �للذيذة 
�ل�ص���ود�ء تد�عب���ك . �ملر�ق���ب �لنافذة تغل���ق وت�صدل 
�ل�صت���ارة م���از�ل �لليل ��صود ومميتا هن���اك �ندفاعة 
مفاجئ���ة ل�ص���وء �لقمر يف �لغرفة �ن���ه ي�صيء وجهه 

وجه ل �أر�ه �عرف �نه �عمى لكنه ير�قبني .
عن الغارديان 


