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واأن بامكانن���ا ان منتلك حياة اكرث غنى واكرث ان�س���انية " 
، قب���ل نيله جائزة نوبل للآداب عام 1998 كانت ال�سحافة 
تتح���دث عن ا�ستحالة ح�س���ول �ساحب رواي���ة " العمى " 
على اجلائزة الأنه �س���يوعي ، وكان ي�سخر من هذه االخبار 
ويق���ول :" ام���ام االكادميي���ة ال�س���ويدية اأن تك���ون ادبي���ة 
وح�سب ، النني ا�س���تطيع اليوم ان اقول بانني لن اتخلى 
عن كوين �س���يوعيا من اجل الفوز بهذه اجلائزة ، اإذا كان 
علي ان اختار بني جائزة نوبل وقناعتي فانني �س���اتخلى 

عن نوبل  " .
عا����ش جوزي���ه �س���امارغو طفولة �س���عبة ، يف ظ���ل عائلة 
تع���اين من الفق���ر ، كان الوالد يعمل �س���رطيا مدمنا للخمر 
الذي ي�ستويل على معظم راتبه ، يتذكر �ساراماغو ال�سبي 
انه عم���ل يف �سغره راعيا مع جده :" كنت انقب االر�ش ، 
واجلب احلطب للمدفاأة ، وادرت كثريا دوالب بئر القرية ، 
وكم نقلت ماء على كتفيَّ . اتذكر يوم كنت اذهب مع جدتي 
عن���د الغ�سق جلمع الق�ش ال�ستخدام���ه فرا�سا ننام عليه " . 
وب�سب���ب هذه الظروف كان علي���ه اأن يرتك املدر�سة ليعمل 
يف �سن���ع االقف���ال ، ثم بائعا متج���وال لل�سحف ، ويف تلك 
ال�سنوات يجد متعته احلقيقة داخل مكتبة بلدية بر�سلونة 
حيث كان يذهب بعد اأن ينتهي من العمل ليق�سي امل�ساء يف 
القراءة ، قراأ كثريا وكثريا ، يقول ان القراءة كانت بوابته 
اىل الكتاب���ة ، يتذك���ر عندما بل���غ الثامنة ع�س���رة من عمره 
وقعت يف يده ق�سي���دة لريكاردو ري�ش الذي مل يعرف اأنه 
كان اأح���د اأ�سم���اء فرناندو بي�سوا بع���د ان انتهى من قراءة 
الق�سي���دة ، ق���ال ال�سدقائ���ه انه يتمن���ى ان ي�سب���ح كاتبا ، 
ت�س���ور اال�سدقاء ان �ساحبهم الذي مل ميلك كتابا يف يوم 

من االي���ام ، ومل ين�ساأ و�سط عائلة حتب الكتب ، رمبا كان 
مي���زح  :" نه�س���ت يف اأحد ال�سباحات وقل���ت لنف�سي: لقد 
حان الوقت لكي تكت�سف ما اإذا كنَت قادرا على اأن تكون ما 
تزعم اأنه حقيقتك، اأي كاتبا" ، يف اخلام�سة والع�سرين من 
عم���ره يدفع للطبع رواية بعنوان " ار�ش اخلطيئة " التي 
مل جت���د نا�سرا لها ، فتكفل رفاق���ه بجمع تكاليف طبع 500 
ن�سخ���ة مل جتد م���ن ي�سرتيها ، يقرر التوق���ف عن الكتابة ، 
ق���ال ل�سقيقه انه يحت���اج اىل ان يقراأ اك���رث ، �سيتوقف عن 
الكتابة الكرث من خم�سة ع�سر عاما ليجرب حظه هذه املره 
م���ع ال�سع���ر ،  ي�سدر له عام 1966 دي���وان �سعر  بعنوان " 
ق�سائ���د حمتملة " الذي �سيلقي نف����ش االهمال من القراء 
:" افهمتن���ي ه���ذه املح���اوالت االوىل ان لي�ش ل���دي �سيء 
اقول���ه . يف ه���ذه احل���ال م���ن االف�س���ل ان ا�سك���ت " ، يف 
اخلم�س���ني من عمره �سيكت�سف ان جتاربه ال�سابقة مل تكن 
له���ا علقة باالدب ، وان���ه مل يكن يعرف ملاذا يكتب وكيف ؟ 
، اآنذاك كان يكتب روايته " ثورة االر�ش " – ترجمها اىل 
العربي���ة احمد عبد اللطيف – يعمل يف منطقة �سحراوية 
، وج���د ان الوقت ح���ان الأن يكتب رواية يظه���ر فيها �سيء 
خمتل���ف :" دون ان اعرف مباذا يختل���ف ودون ان امتكن 
م���ن فهمه " ، جاءت ال�سفح���ات االوىل من الرواية �سبيهة 
بروايته االوىل ، ا�ستمر بالكتابة حتى و�سل اىل ال�سفحة 
25 ، حينه���ا اكت�سف انه يكتب بطريق���ة تقليدية ، علمات 
التنقيط املعتادة كله���ا موجودة واجلمل الق�سرية ال تريد 
ان تفارق���ه ، نظر اىل ال�سفحات التي امامه ثم اخرج علبة 
كربي���ت ، وا�سع���ل الن���ار بكوم���ة االوراق ، ثم اع���اد كتابة 
الرواي���ة م���ن جديد :" رحت اكتب بطريق���ة جديدة ، ب�سع 
جم���ل طويل���ة متتزج فيها ا�س���وات خمتل���ف ال�سخ�سيات 
يف جمل���ة " ، كان���ت ه���ذه بداية رحلت���ه ككاتب ، ب���دا فيها 
�ساراماغو  يتوجه نحو بعد اآخر يف الكتابة ، حتررت فيها 
اللغة كما لو اأن :" �سدادة زجاجية مطمورة يف كياين منذ 
االزل وخمتوم���ة ثم طارت وحترر م���ا يف الزجاجة كلها " 
، يع���رتف اأن القراء هم الذين جعل���وا منه كاتبا له جمهور  
�س���كل معه���م علقات وجدانية .. يتذكر ان���ه قراأ عند املفكر 
الفرن�س���ي مونتاين الذي كان يع�س���ق كتاباته ، ان احلياة 
�سل�سلة من العرثات ، ويف ا�سد ايام العرثات كان ال يفارق 
رواي���ة �سريفانت����ش " دون كيخوته " الت���ي كانت احداثها 
تك�س���ف عن اهمية اخلي���ال يف كتابة رواي���ة حمكمة ، قال 
يف خطاب جائزة نوبل عام 1998 : "ال�سخ�سية اخليالية 
هي ال�سيد ، والكات���ب تلميذه". يف ا�سباب منح �سامارغو 
جائزة نوبل للداب اكدت جلنة اجلائزة اأن ال�سيد جوزيه 
دي �سوزا " ا�ستطاع بالكثري من الرموز واالأمثال الغارقة 

يف اخلي���ال مع املفارقات االإن�ساني���ة اأن يعطينا با�ستمرار 
واقعا افرتا�سيا ميكننا االإم�ساك باأطرافه بدقة "

مل يهت���م لتع���رث البداي���ات ، و�سيجد متنف�س���ا يف روايته " 
كتاب الر�س���م واخلط " ال�سادرة ع���ام 1976 . يف الثانية 
وال�ستني م���ن عمره يعود اىل ملهم���ه ال�ساعر الربتغايل " 
فرن���ارد بي�س���وا" ليكتب عنه رواي���ة " �سنة م���وت ريكارد 
ري�ش " م�ستخدما اح���د ا�سماء بي�سوا امل�ستعارة " ريكارد 
ري����ش " ويف ه���ذه الرواي���ة يبتك���ر  �ساراماغ���و  �س���رية 
الح���د ال�سخ�سي���ات اخليالية التي كان بي�س���وا يتخذ منها 
قناعا ل���ه ، نتعرف على ريكارد ري����ش الذي ميار�ش الطب 
ويعي����ش يف الربازيل حيث نفى نف�س���ه ، يجد  �ساراماغو 
نف�س���ه ينطل���ق من  عب���ارة كتبها بي�سوا ع���ام 1926 :" انا 
ال�سخ�سي���ة املحوري���ة لرواي���ة تنتظ���ر كاتبه���ا " يف ه���ذه 
الرواي���ة يعيد �ساراماغ���و  "ريكاردو ري�ش " من منفاه يف 
الربازي���ل ليعي�ش �سنته االخرية يف بل���ده الربتغال ، كان 
ه���ذا العام ه���و ع���ام الدكتاتورية وحكم الرئي����ش �سارزار 
امل�ستبد ، و�سعود االفكار النازية والفا�سية ، حيث احلرب 
العاملي���ة الثانية عل���ى االبواب ، وكان فرنان���دو بي�سوا قد 
م���ات قبل ع���ام – ت���ويف ع���ام 1935 - من خامت���ة رواية  
�ساراماغ���و وهو ما يدفع �ساح���ب " العمى " اىل ا�ستدعاء 
ال�ساع���ر بي�س���وا م���ن ق���ربه ، ليجمع���ه بال�سخ�سي���ة التي 
ابتكره���ا " ري���كاردو ري�ش " ، حيث ميار����ش نف�ش اللعبة 
الت���ي مار�سها بي�سوا وهو يخلق قناعه " ريكاردو ري�ش " 
ليواجه ال�ساعر الربتغايل بقناعه : " اأعتقد اأين عدت الأنك 
م���ت، وبعد موتك كنت اأنا الوحيد ال���ذي ي�ستطيع اأن ميلأ 
امل���كان ال���ذي كنت ت�سغله، ال ميك���ن الأي حي اأن يحل حمل 
ميت. لي�ش اأي منا حيًا حقًا، وال ميتًا حقًا. اأح�سنت القول، 
ت�ستطي���ع اأن تكتب ح���ول ذلك ق�سيدة. ابت�س���م كلهما " ،  
لق���د كان بام���كان ريكاردو ري�ش اأن يكتب ح���ول هذا االأمر 
ق�سي���دة ، لك���ن مهم���ة �ساراماغ���و اأعقد من ذل���ك واأ�سعب، 
وه���ي اأن مي�سي باللعبة اإىل نهايتها، اأن يكتب رواية..يف 
الرواي���ة جند �سامارغو يتم�سك مبقولة فرناردو بي�سوا:" 
عاقل هو من يتفرج على العامل " ، عندما ي�ساأله النقاد كيف 
يختار مو�سوع���ات رواياته يقول :" يف العادة احلكايات 
التي ارويها تاأتيني من الداخل . هذا كما لو كانت موجودة 
وحتت���اج اىل من يكتبه���ا .انا �سديد التعل���ق باالفكار التي 
ت���راودين ، ال اجل�ش اىل طاولتي وان���ا اقول لنف�سي علي 
ان اكتب كتابا . مفكرا باملو�سوع . انتظر ب�سرب ان تنبثق 
الفك���رة م���ن اعماق كي���اين " . عام 1995 ين�س���ر روايته " 
العمى " الت���ي �ست�سعه يف مرتبة كبار كتاب الع�سر ، كان 
اآن���ذاك يجل�ش يف مطعم ينظ���ر اىل اخلارج ، ي�ساهد املارة 

وه���م يحثون اخلطى ، وفجاة راوده �سوؤال :" ماذا لو كنا 
كلنا عميان " ؟ و�سيجي���ب على هذا ال�سوؤال بجملة معربة 
يف روايت���ه العم���ى  :" لكنن���ا كلنا عمي���ان " .، يف الرواية 
نحن يف مدين���ة جمهولة اال�سم، يتف�س���ى فيها وباء غريب 
ي�سيب معظم �سكانها بالعمى، ما ي�سرع من انهيار النظام 
االجتماع���ي، بعدم���ا حاول���ت ال�سلطات التدخ���ل الحتواء 
الو�س���ع من خ���لل القب�ش عل���ى العميان  وال���زج بهم يف 
ال�سج���ون التي امتلأت �سيئا ف�سيئ���ا، ف�ساهمت ب�سيا�ستها 
احلمق���اء يف ا�ستفح���ال االأم���ور ب�س���كل ماأ�س���اوي، عندما 
تخل���ى اجلي�ش ع���ن املحتاجني واأف�سح املج���ال للع�سابات 
حت���ى تعي���ث ف�س���ادا يف املدين���ة وت�ستويل عل���ى خمزون 
االأغذية والدواء، ما يدفع النا�ش اإىل االقتتال فيما بينهم.

يعرتف انه يكتب �سفحات قليلة كل يوم ، الي�سع خمططا 
او م�س���ودة لروايات���ه :" اكت���ب عل���ى غرار �سج���رة تننمو 
، تنم���و ، وتك���رب وتك���رب اإىل ان تبل���غ احلج���م ايل يج���ب 
ان تك���ون علي���ه " . يوؤم���ن ان الرواي���ة اجلي���دة يج���ب ان 
تق���وم على ا�س����ش ثابتة ومتينة ، ي�سب���ه عمله بعمل جنار 
الكرا�س���ي :" ان كتابة الرواية مثل عملي���ة ت�سكيل كر�سي 
، يج���ب ان يك���ون الفرد قادرا عل���ى اجللو�ش علي���ه ، وان 
يك���ون متوازنا فوقه " ، قال ردا عل���ى �سوؤال بعد ح�سوله 
عل���ى جائ���زة نوبل: ه���ل كان يت�سور ان يح�س���ل على كل 
ه���ذه ال�سهرة ؟ :" كن���ت موؤمنا على ال���دوام بان جناحا ما 
ينتظ���رين ، وان���ه �سي�سق���ط ذات يوم يف ي���دي مثل ثمرة 
نا�سج���ة " .يف روايت���ه الطوف احلج���ري – ترجمها اىل 
العربي���ة طلع���ت �ساهني – يوج���ه نقدا للحت���اد االوربي 
ال���ذي كان اآنذاك يف ط���ور الت�سكيل :" عبث���ا وجدت فكرة 
البي���ت امل�سرتك ال�سخي جدا ، ال ا�ستطيع ان األفه ، الن يف 
البي���وت كلها �سالونا ، وغرفة طع���ام واملطبخ وامل�ستودع 
." ال�سحيح  التعبري  كفاح من اجل  الكتابة  ان  يوؤمن   ، "

اعت���ربه الناق���د االأمريك���ي ال�سه���ري هارول���د بل���وم اأف�سل 
الكتاب االأحياء، ثار الفاتيكان �سده عندما اأ�سدر"االجنيل 
النا�س���ري  اعت���رب  امل�سي���ح"يف 1991.  ي�س���وع  برواي���ة 
اب���ن يو�س���ف النج���ار وجعل���ه ي�س���ارع، ال ال�سيط���ان، بل 
رم���زًا ع�سري���ًا متعط�س���ًا اىل ال�سلط���ة على ح�س���اب عذاب 
االآخري���ن وموتهم. �سحبت حكومة الربتغ���ال الرواية من 
املكتبات ، بعد �سكوى الفاتيكان، كما قررت منع تر�سيحها 
للجائ���زة التي  يقدمه���ا االحتاد االأوروب���ي، غ�سب وغادر 
ل�سبونة م���ع زوجته الثانية بي���لر لي�ستقرا يف النزاروت 
يف ج���زر الكناري اال�سباني���ة التي عا�ش فيه���ا حتى ايامه 
االخرية ، عار����ش الفاتيكان منحه جائ���زة نوبل للداب ، 
حي���ث اتخمت���ه الكني�سة بن�سر االحل���اد ،  وي�سخر من لقب 
امللح���د ، فه���و ال ميلك الرغب���ة يف ال�سخرية م���ن االديان ،  
فم���ا ي�سخر من���ه ويدينه هو هذه ال�سي���ادة التي تتمتع بها 
الكتي�سة على ال�سع���ب ،  هذه ال�سيطرة التي جتعل النا�ش 
تتكب���د كل �س���يء ، فهو يدين بقوة حتال���ف رجال الكتي�سة 
مع ال�سلط���ة ال�سيا�سية يف احلك �سن���وات الدكتاتورية :" 
هديف عدم التخلي عن النا�ش الذين جاوؤوا اىل هذا العامل 

يف الظلم".
عان���ى يف �سنوات���ه االخرية م���ن مر�ش " �سرط���ان الدم " 
، وا�سي���ب بالته���اب رئ���وي ، يف �سباح الثام���ن ع�سر  من 
حزي���ران ع���ام 2010 ا�ستيقظ مبطرا ، تن���اول االفطار مع 
زوجته ، ثم ذهب اىل طاولة الكتابة ، بعد �ساعات �سي�سعر 
بالتع���ب واالعياء ، ات�سلت زوجته بالطبيب ، لكنه كان قد 

توفى.
اأعلنت الربتغال احلداد على ابنها املتمرد ملدة يومني. كان 
هناك حتي���ة وجهها عدد من �سيا�سي العامل البارزين مثل: 
الرئي�ش الربازيلي لوي�ش اإينا�سيو لوال دا �سيلفا  ، الوزير 
الفرن�س���ي برن���ار كو�سن���ار ورئي����ش وزراء ا�سبانيا ومن 
كوب���ا ار�سل فيديل كا�س���رتو باقة ورد ل�سديق���ه الذي كان 
خمل�س���ا ملبادئ���ه  . كانت جنازته من اك���رب اجلنازات التي 
�سهدته���ا الربتغ���ال ، �سار يف نع�س���ه االالف وهم يحملون 
زه���رة القرنفل الربتقالي���ة اللون والت���ي تركمز اىل ثورة 
القرنف���ل ، مت دف���ن رم���اد جثته التي احرق���ت حتت �سجرة 
زيت���ون عمره���ا مئات ال�سن���ني ح�سب ما كت���ب يف و�سيته 
:" اري���د ان اع���ود من جديد اىل االر����ش مثل بذرة زيتون 

قاومت الزمن كثريا " .

علي حسين
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جوزيه ساراماغو. .. ُمبصر في عالم العميان

عندما اصبح يف الثالثة من عمره قرر 

والده أن يستخرج له شهادة ميالد 

، وقف االب الذي كان يف حالة سكر 

شديدة امام موظف التسجيل ليدون 

االسم جوزيه دي سوزا ، وحني سأله 

موظف التسجيل عن اسم العائلة 

، فكر قليال ثم قال "   ساراماغو. " ، 

وقد اكتشف االب الورطة التي وقع 

فيها عندما قرر تسجيل ابنه يف 

املدرسة االبتدائية ، حني استغرب 

احد املعلمني أن يكون لقب العائلة 

نوعا من انواع الفجل الربي . جوزية دي 

سوزا  ساراماغو. املولود يف السادس 

عرش من ترشين الثاين عام 1922 يف 

منطقة اريناجا وسط الربتغال ، عاش 

حياته التي امتدت 88 عاما يؤمن 

مبقولة سقراط الشهرية " اعرف نفسك 

" ، يف شبابه اضطر أن يعمل يف الكثري 

من املهن ، لكنه برغم الظروف كان 

يردد :" اننا نعيش الحياة كلها ..
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د. حسن حميد

تكاد �سرية الكاتب الربتغايل جوزيه �ساراماغو )1922 - 
2010( ت�سبه يف كثري من جوانبها �سرية الكاتب الرو�سي 
ال�سهري مك�سيم غوركي من حيث ق�سوة العي�ش، واملعاناة، 
و�سدود احلياة والنا����ش عنه، والتنقل الق�سري بني مهنة 
واأخ���رى طلبًا للمال، وعدم االنتظ���ام يف �سريورة التعليم 
املدر�سي لكي ين���ال �سهاداته املوؤهل���ة للوظائف الر�سمية! 
والعي�ش يف كنف بيت اجلد واجلدة، وامل�سي حافيًا طوال 
اأربع���ة ع�س���ر عام���ًا متوالية، والتع���رف اإىل مه���ن واأعمال 

وب�سر خمتلفني جدًا يف الثقافة، وال�سلوك، واملزاج.
 يف ه���ذه الوقفة مع جوزي���ه �ساراماغ���و.. �ساأقدم حتليًل 
خلطاب���ه الذي األقاه يف االأكادميي���ة ال�سويدية )12 كانون 
االأول 1998( مبنا�سب���ة ف���وزه بجائزة نوب���ل للآداب عن 
جممل اأعماله وجتربته، وتنويهًا بروايته )العمى(! ولكن 
قب���ل هذا.. اأمر �سريع���ًا بحياة هذه القام���ة االأدبية لنعرف 
�سيئ���ًا ع���ن جوالنه���ا يف احلي���اة واالأدب والثقاف���ة تاأث���رًا 

وتاأثريًا.
ول���د جوزي���ه �ساراماغ���و يف )16 ت�سرين الث���اين 1922( 
يف قري���ة �سغ���رية ا�سمه���ا اأزينهاغ���ا، تق���ع  اإىل ال�سم���ال 
ال�سرق���ي م���ن العا�سم���ة الربتغالي���ة )ل�سبون���ة(، الأبوي���ن 
اأميني فقريين يعملن يف حق���ول االآخرين الأنهما مل ميلكا 
�س���ربًا واحدًا م���ن االأر�ش، وق���د اأراد اأن ي�سميا مولودهما 
ب�»فران�سي�سك���و«، لكن موظ���ف ال�سجلت املدني���ة، �سجله 
على ا�سم اأبي���ه )جوزيه( فعرف با�سم اأبيه، على الرغم من 
اأن اأبويه واأترابه ظلوا ينادونه طوال �سنوات ثمان با�سم 
)فران�سي�سك���و( ومل يكت�س���ف اجلمي���ع اأن ا�سم���ه الر�سمي 
ه���و )جوزي���ه( اإال عندم���ا �سج���ل يف املدر�س���ة االبتدائية، 
مل ي�ستم���ر والده بالعم���ل طويًل يف حق���ول االآخرين الأنه 
انخ���رط يف �سل���ك اجلي����ش ثم يف �سل���ك ال�سرط���ة، وكلمة 
�ساراماغ���و ا�س���م لنبتة معروفة يف قريته���م تعرف ب�)فجل 
اخلي���ل(، كان النا����ش ياأكل���ون اأوراقه���ا يف اأي���ام ال�س���دة 

والع�سرة واجلوع.

التكوين األول
اأب���دى �ساراماغ���و اجته���ادًا مهم���ًا يف املراح���ل االأوىل من 
املدر�سة و�س���د انتباه اأ�ساتذته اإلي���ه ف�ساعدوه لكي يجتاز 
�سف���ني درا�سي���ني يف �سن���ة واح���دة، وق���د تاأه���ل لدخ���ول 
املدر�سة الثانوية بامتياز، لكن متطلبات املدر�سة الثانوية 
املالي���ة حالت دون دخوله اإليها، لذل���ك انت�سب  اإىل مدر�سة 
معني���ة بالتعلي���م املهن���ي، وفيه���ا تعل���م �سناع���ة االأقف���ال 
واإ�س���لح اأعطاله���ا خلل مدة خم�ش �سن���وات، وقد تخرج 
فيه���ا ليعم���ل يف هذه املهنة، لكنه مل يب���ق فيها طويًل، الأنه 
عم���ل ميكانيكي���ًا يف )ور�ش( اإ�سلح ال�سي���ارات، كما عمل 
كاتب���ًا اإداري���ًا يف اإدارة م�سفى، وعام���ًل يف مطبعة )يرتب 
احل���روف وينظفه���ا(، ث���م يق���راأ ل�ساح���ب املطبع���ة بع�ش 
ما ي���رده من خمطوط���ات ي���راد طباعتها، ثم عم���ل يف دار 
ن�س���ر مراقبًا حلركة الن�سر والتوزي���ع فيها، ومن بعد عمل 

�سحفيًا وناقدًا اأدبيًا يف عدد من ال�سحف واملجلت. 
تنوع واإبداع

اأما جمال���ه الكتابي فقد امت���ّد  اإىل اأجنا����ش االأدب جميعًا، 
فكتب ال�سعر، والق�س���ة الق�سرية، والرواية، وامل�سرحية، 
واملقاالت، واإن كان���ت �سهرته انح�سرت يف عامل الرواية، 
وق���د ترجم���ت اأعمال���ه  اإىل اأك���رث م���ن ثلث���ني لغ���ة عاملية، 
وقد �ساع���دت علقاته ال�سخ�سية الن�سط���ة جدًا لكي يكون 
معروفًا عل���ى م�ستويات ثلثة، اأواًل: ال�سيا�سة، فهو ع�سو 
ب���ارز يف احلزب ال�سيوعي الربتغ���ايل، و�ساحب ح�سور 
ومتابع���ة ون�ساط فّوار باحلما�سة، وامل�ستوى الثاين: هو 
العم���ل النقابي فق���د كّون حول���ه �سبكة علق���ات حممولة، 
ُع���رف م���ن خلله���ا بدفاع���ه ع���ن ق�ساي���ا العم���ال ون�ساله 
امل�ستم���ر م���ن اأج���ل و�سوله���م  اإىل حقوقه���م، وحت�س���ني 
�س���روط عمله���م، وتاأم���ني العي����ش الك���رمي له���م، وتوف���ري 
املكان���ة االجتماعي���ة اللئقة به���م، وامل�ست���وى الثالث: هو 

عمل���ه االأدب���ي، ون�ساطه الثق���ايف، و�سعي���ه الدائ���م الإلقاء 
املحا�سرات، وامل�ساركة الوا�سعة يف الندوات واملوؤمترات 
داخ���ل الربتغ���ال وخارجها، وق���د ُع���رف �ساراماغو، ومن 
خ���لل اجتماع هذه امل�ستويات الثلث���ة كنا�سط )�سيا�سي، 
ونقاب���ي، وثق���ايف( مبنا�سرت���ه القوي���ة وال�سدي���دة ل���كل 
ق�سايا امل�ست�سعفني يف االأر�ش، ولكل الق�سايا االإن�سانية 
العادلة التي تخ�ش االأفراد واملجتمعات على ال�سواء، فقد 
عرف بحما�ست���ه ال�سديدة ملنا�سرة الق�سي���ة الفل�سطينية، 
وطال���ب باإع���ادة فل�سط���ني  اإىل الفل�سطيني���ني، وحتريرها 
اأر�سًا وتاريخًا و�سيادة من براثن اال�ستعمار ال�سهيوين، 
وق���ال اأن ال�سهيوني���ة ه���ي ال�س���ورة اجلدي���دة للنازي���ة 
الدموية، وطالب العامل اأجمع مبحاربتها، وقد زار ال�سفة 
الفل�سطيني���ة مع ع���دد من االأدب���اء العاملي���ني الذين حازوا 
جائ���زة نوب���ل يف الوقت ال���ذي كانت فيه ق���وات اجلرنال 
االإ�سرائيل���ي الدم���وي �س���ارون حتا�س���ر مدين���ة رام الله؛ 
وب�سب���ب مواقف���ه املناه�سة للظل���م، واملطالب���ة باحلرية.. 
منحت���ه جامع���ات عاملي���ة درج���ة الدكت���وراه الفخرية، يف 
ح���ني ع���ّز مثُل ه���ذا االأم���ر على اجلامع���ات العربي���ة.. فقد 
مات الرجل ومل تتذك���ره اأّي جامعة عربية، الأن اجلامعات 
العربي���ة، وكم���ا يعرف اجلمي���ع، م�سغولة ج���دًا باالأبحاث 

العلمية الفذة!
 

الوعي السياسي والناس
موهبة جوزية �ساراماغو، وموؤلفاته االأدبية التي خا�ست 
يف حقول معرفية واجتماعية و�سيا�سية ودينية خمتلفة، 
و�سلدت���ه الثقافي���ة، ووعي���ه ال�سيا�س���ي الكب���ري بق�سايا 
العادل���ة..  للق�ساي���ا  ومنا�سرت���ه  واملجتمع���ات،  النا����ش 
االأكادميي���ة  يف  احلل���م  ال�سال���ة/  اإىل  حملت���ه   جميعه���ا 
ال�سويدي���ة بو�سفه النجمة امللكية ل���لأدب يف عام 1998، 
لك���ي يلقي خطاب الفوز والظفر باأه���م جائزة اأدبية عاملية 
عل���ى االإط���لق! الفتى ال���ذي ظل اأربع���ة ع�سر عام���ًا حافيًا 
يف الري���ف الربتغايل، حافيًا يف احلق���ول يرعى املا�سية، 
وحافي���ًا يحتطب للجد واجلدة، وحافي���ًا يخو�ش يف ماء 
ال�سواق���ي، وحافي���ًا يجم���ع اأع���واد الق����ش الت���ي �ست�سري 
بني ي���دي اجلدة مفر�سًا للحيوان���ات االأهلية يف اال�سطبل 
املج���اور لغرف���ة املعي�س���ة حي���ث ه���و بيت اجل���د واجلدة، 

وحافي���ًا ي�سعد  اإىل �سجريات التني �سيفًا ليقطف ثمارها، 
وحافيًا ي�سطاد االأ�سماك من النهر الذي يجري مباء رقراق 
مده�ش كالف�س���ة املذابة، وحافيًا يحل���م بالكتب، وال�سعر، 
والق�س����ش، واجلني���ات، واحلكاي���ات االأ�سطوري���ة!! هذا 
الفت���ى احلايف يدخل  اإىل �سالة االأكادميية ال�سويدية وقد 
اأحاطت به االأ�سواء، ووقف احل�سور يف ح�سرته تقديرًا 
لتجربت���ه االأدبي���ة ال�سافية.. ي�سفقون له لعل���ه ين�سى اأنه 
عا����ش حافيًا وقتًا طوي���ًل من طفولته.. وق���د متنوا لو اأن 
احلظ يحالفهم فريوا قدميه احلافيتني اللتني حملتاه  اإىل 
هن���ا،  اإىل اأه���م �سالة للتتوي���ج امللكي اخلا����ش باالإبداع، 
واال�ستق���اق، واملواه���ب الثقيل���ة! ذلك امل�سه���د )االأ�سواء، 
الكام���ريات،  الت�سفي���ق،  الوق���وف،  اللمع���ان،  الربي���ق، 
التقدي���ر، مع���اين الظف���ر والف���وز، امل�ساع���ر االإن�ساني���ة، 
ذكريات املا�سي، االنتم���اء الوطني، االنتماء االإن�ساين(.. 
كله���ا اأربكت �ساراماغ���و، فاأحن���ى راأ�سه، ورف���ع ذراعيه.. 

تاركًا دمعه يهمي مثل مطر عزيز!!
وح���ني تهداأ ال�سالة، ويجل�ش احل�سور يبداأ باحلديث عن 
جدي���ه االأميني وع���ن رعي املا�سي���ة، والعم���ل يف االأر�ش، 
وقط���ع االأ�س���واك، و�سخ املياه، والنوم لي���ًل حتت �سجرة 
الت���ني، وقراءة ما على �سفحة ال�سم���اء القمرية من جنوم 
وغي���وم واأ�سرار، واال�ستم���اع  اإىل حكايات اجلد االأ�سرة، 
والط���واف يف ع���وامل اخلي���ال، وال�سحر، وجني���ات املاء، 
وال�سجاع���ة،  واجل���راأة  والع�س���ق  الفرو�سي���ة  وق�س����ش 
ومواقف النبل والكرامة وال�سرب على ال�سدائد، واالأحلم 
التي �ستجع���ل بيوت الق����ش ق�سورًا، واالأر����ش العط�سى 
حقواًل للخ�سرة الن���ادرة، والدروب ال�سيقة املوحلة طرقًا 
وا�سعة تتناهبها ال�سيارات، وحتف بها القطارات، والليل 
احلال���ك دنيا م���ن االأ�س���واء الراق�سة، والبي���وت اخلاوية 

خمازن للغلل، واالأحاديث املفرحة.
 

الذاكرة المثقلة بالكنوز
اإن���ه يتح���دث عن الري���ف، واجلدي���ن، واالأبوي���ن االأميني، 
واأهل الريف.. ليقول مل�ستمعيه وقرائه.. اأنه تعلم يف هذه 
املدر�سة الوا�سعة، الوا�سعة جدًا، واأن �سخو�سه الروائية 
م�ستل���ة من بيوت هوؤالء الريفي���ني، ومن دروبهم ال�سيقة، 
وم���ن اأحلمه���م املحلقة بعي���دًا بعيدًا كالطي���ور يف رحابة 

ال�سماء، واأن ارتباطه االأول، وجذره االأول، وماءه االأول، 
وحلم���ه االأول.. م�س���دود  اإىل ع���وامل ذل���ك الريف احلزين 
�سورًة، ولكن املبهج وامل�سيء روحًا.. تلك احلياة الريفية 
هي دنياه، وهي جامعته، وهي مدينة ال�سحر التي اأمطرته 
ب�سخ�سيات وحكاي���ات واأخبار واأحداث وحادثات ما كان 
ل���ه اأن يعرفها ل���و اأنه مل يع�ش تلك احلي���اة جماورة ملوقدة 
احلط���ب، وملوق���دة احلكاي���ات.. ومن بعد ملوق���دة اخليال 
الذي اأ�سعل حرائق الكتابة يف �سدره طوال �سنوات عمره 
الكاملة! وين�ست احلا�س���رون اإليه، فتاأخذهم امل�سهديات، 
وال�سور، واالأح���داث.. فيبدون وكاأنهم ي�ساهدون احلياة 
التي تتنا�سلها اأ�سطُر �ساراماغو داخل �سالة مغلقة، اأ�سطر 
ذهبي���ة جمع���ت النا����ش واحلكاي���ات واالأمكن���ة واالأزمن���ة 
���ت ق�س����ش احل���ب والع�س���ق، وق�س����ش  واملع���اين، فق�سَّ
الن�سال واملكاب���دة، وق�س�ش اخلوف والعط�ش االإن�ساين 
للحري���ة والكرام���ة، وح�سدتهم جميع���ًا يف حلظة نورانية 
اأم���ام احل�سور.. فبدت ال�سبايا وه���ن يف دروب امل�ساء.. 
ن�س���وة الل���ه عل���ى االأر����ش، وب���دت اخليول ج���ذىل وهي 
طرادها املثري، وقطعان املا�سي���ة الهانئة وهي توؤوب على 
وق���ع اأجرا�ش وقت الغروب، وف���رح االأطفال بالعثور على 
اآخ���ر رغيف يف حافظ���ة اخلبز القما�سي���ة، ونومهم امللكي 
على وقع حكايات اجلدات اللواتي ذّوبهن احلنني اأو كاد!

 
وللطفل الحافي حكاية

بل���ى، ذلك الطف���ل الذي ظل حافي���ًا اأربعة ع�س���ر عامًا، وقد 
�س���ار عجوزًا، ها هو ذا يقف بكامل اأناقته وراء اأ�سطره.. 
فيب���دو �سخ�س���ًا اأ�سطوريًا، خياليًا وه���و يحكي عّما �سماه 
ب�)ع���ذاب الطفولة( و)ع���ذاب القرى(.. متام���ًا مثلما يبدو 
�سارقًا مهّم���ًا لعقول وقلوب وم�ساعر كل من هم اأمامه، لقد 
جع���ل يف �سدر كل واحد منهم اأمنية �سغرية، هي.. لو اأن 
كَلّ واحد منهم كان ذلك الطفل احلايف القدمني وهو يرمح 
يف دنيا الله الريفية، يف تلك القرية النائية.. ملبيًا طلبات 
اجلدي���ن، وراعي���ًا للما�سي���ة، وباحث���ًا ب�سغف ع���ن اأ�سرار 
االأر����ش والنبات وينابي���ع املاء، وال�سواق���ي النبيلة التي 

جتري باملاء.. حمًل اأبديًا للنبات وال�سوك معًا.
يف خط���اب الظفر، يق���ف �ساراماغ���و اأي�سًا عن���د اأ�ساتذته 
الذين تعلم منهم فن احلياة، وفن االإن�سانية، وفن الكتابة، 
وف���ن االكت�س���اف، وف���ن املحب���ة، وف���ن ال�س���رب، وفن حب 
االأف���كار وا�ستنباطه���ا، ها هو ذا يواق���ف ال�ساعر ]بي�سوا[ 
ال���ذي احتفن احلي���اة الربتغالي���ة داخل اأ�سط���ره، احلياة 
الت���ي غ���دت تاريخ���ًا، واأحداثًا، وفن���ًا نبيًل، وكتاب���ًا للقيم 
الرفيع���ة، على الرغم من اأن���ه )بي�سوا( اكتوى بنار احلياة 
�سن���وات و�سنوات حتى �سوته، و�سوت كتاباته.. ف�سارت 
كاأواين اخل���زف.. ت���رّن )كيفم���ا حاوله���ا امل���رُء( باملعاين 
الثقال! ويوافق اأي�سًا رجًل لقب ب�)�سبع �سمو�ش( وامراأة 
لقب���ت ب�)�سبع���ة اأقم���ار( واأب���ًا ي�سوعي���ًا، واآالف العمال.. 
الذي���ن �سي�سكل���ون جوه���ر روايت���ه )االإله االأكت���ع(! ن�سبة 
لذلك الرجل الذي فقد يده الي�سرى.. لكنه كان بعمله وحبه 
ون�ساط���ه اأ�سبه مبظلة علوية وا�سعة الظلل.. بها ا�ستظل 

الكثريون!
ويتح���دث �ساراماغو، ع���ن اأعماله االأدبي���ة بو�سفها كتابة 
النا����ش، والتاري���خ، واملواق���ف، والقي���م،  عام���ة تخ����ش 
وال�سخ�سي���ات.. الت���ي جاءت من الري���ف  اإىل املدينة وما 
حلق بها م���ن �سدمات، كما يتحدث عن �سلطات الدول وما 
تنتج���ه م���ن )ثقافة اخل���وف(، وع���ن اأجه���زة ال�سرطة وما 
تبدي���ه من �سرور املطاردة واملتابعة واالأ�سئلة ال�سيطانية، 
وع���ن االإقطاعي���ني، مالك���ي القرى وم���ا يوّرثون���ه للنا�ش 
واحلي���اة من ا�ستعباد وا�سرتقاق وظلم، وعن النا�ش وهم 
يبن���ون وعيهم جي���ًل بعد جيل وبهدوء وري���ث �سديدين.. 

اإرها�سًا بالقيامة االآتية!
ويقف���ل، �سانع االأقف���ال، �ساراماغو.. حديث���ه بقوله، اإنها 
حلظ���ة الن���ور الت���ي جعلت ال�سب���ي احلايف.. رج���ًل يقف 
اأمامكم مبديد قامته، وجديد ثيابه، وملعان حذائه.. ولي�ش 

بني يديه �سوى كتابه املحت�سِد.. ب�سحر الكلم!.

عن صحيفة الوطن

جوزيه ساراماغو... الصبي الحافي، صانع 
األقفال الروائِيـة

مك�سيم غوركي جوزيه �ساراماغو



http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

العدد )4818( السنة الثامنة عشرة - االربعاء )25( تشرين الثاني  42020

يبح���ر الراوي العليم ب���كل �سيء يف �سرد اأح���داث روايته 
و�س���ط عب���اب هائج و�سي���ل من املفاج���اآت امل�ستم���ر، حتى 
ي�س���اب اأه���ل املدين���ة مبر����ش العم���ى كله���م، با�ستثن���اء 
ال�سخ�سي���ة الرئي�س���ة وهي زوجة الطبي���ب االأعمى، اإذ اأن 
الرواي���ة تخلو من اأ�سماء ل�سخ�سياتها، كما تفتقد اىل ا�سم 
امل���كان، ولكنه���ا تتحلى ببع����ش االأزمنة التي ت���كاد تكون 
ميت���ة اأو غ���ري ذي فائ���دة. �سخ�سياته���ا �ست ه���م )االأعمى 
االأول وزوجت���ه، الطبي���ب وزوجته التي ت���رى، الرجل ذو 
الع���ني املع�سوب���ة، الطف���ل االأح���ول، الفت���اة ذات النظارة 
ال�س���وداء، الكلب الدم���وع( واالأدوار الثانوية ل�سخ�سيات 

العميان، ال �سيما اجلارة العجوز )احليزبون(.
اأف���كار وانطباع���ات عل���ى ل�س���ان  تناق����ش الرواي���ة ع���دة 
ال�سخ�سي���ة الرئي�س���ة ال �سيم���ا مفه���وم الع���دم. قائلة: هذا 
ه���و االنطباع الذي خرجت به من خ���لل مراقبتي ل�سلوك 
النا����ش، ف���ل يوجد ماء وال كهرباء وال طع���ام من اأي نوع، 
ال ب���د اأن ه���ذا هو العماء، ه���ذا هو املعن���ى احلقيقي لكلمة 
العمى. ال بد اأن هناك حكومة، قال االأعمى االأول، ال اعتقد 
ذلك واأن وجدت ف�سوف تكون حكومة من العميان حتاول 
اأن حتكم العميان، اأي بكلمة اأخرى، ان َعَدّم يحاول تنظيم 

العدم �ش247.
لكنه���ا م���ن جان���ب اآخ���ر ت�سع���ى اىل تدعي���م فك���رة ال�سيد 
امل�سي���ح، ومن كونه الراعي للحياة، ومن دونه فاإن النا�ش 
تتح���ول اىل ذئ���اب ي���اأكل فيها الق���وي ال�سعي���ف من دون 
رحمة، حينما ي�س���اب اأهل مدينة ال نعرف ا�سمها بالعمى، 
با�ستثن���اء زوجة الطبيب االأعمى ه���ي الوحيدة املب�سرة، 
وباحلقيقة هي عينا ال���راوي اأو ال�سيد امل�سيح الذي ياأخذ 
على عاتق���ه اإنقاذ الب�سرية، حينما يب���داأ الغذاء بالنفاد من 
املدين���ة، واأخذت اجلث���ث تعلو يف الطرق���ات واحلوانيت 
وال�سوبرماركت���ات وال�سقق والبنوك واملعامل، ويف حني 
غ���رة، تكت�سف املراأة التي ت���رى كني�سة على مبعدة، فتقرر 
الذه���اب اإليها مبعي���ة زوجها وكلبها ذي الدم���وع، لتنفرج 
اأ�س���رار الرواي���ة ون�س���ل اىل احل���ل حينم���ا تدخ���ل اإليه���ا 

لتجدها مكتظة بالنا�ش.
تتفاج���اأ مب���ا تراه داخ���ل الكني�س���ة، لتخرب زوجه���ا: اإن ما 
ت���راه عيناه���ا ال ميك���ن اأن يكون �سحيح���ًا، فذل���ك امل�سّمر 
عل���ى ال�سليب تغطي عيناه ل�ساق���ة بي�ساء، وبقربه امراأة 
يخ���رتق قلبه���ا �سبعة �سي���وف، وغطي���ت عيناه���ا بل�ساقة 
بي�س���اء، ومل يكن الرجل واملراأة وحدهما يف هذه احلالة، 
ال�س���ور يف الكني�س���ة قد ُغطي���ت عيناها اأي�س���ًا بل�ساقات 
بي����ش، وع�سبت اأع���ني التماثي���ل بقما�سة بي�س���اء ربطت 
ح���ول روؤو�سها. اأم���ا الر�سومات فقد طلي���ت اأعني من فيها 
بط���لء اأبي�ش، وكانت هن���اك �سورة الم���راأة تعّلم طفلتها 
الق���راءة وكلتاهم���ا ُغطيت عيناه���ا اأي�س���ًا، ورجل يف يده 
كت���اب مفت���وح يجل����ش عليه طف���ل �سغري، كلهم���ا ُغطيت 
عين���اه، و�س���ورة رجل بجروح ظاهرة عل���ى يديه وقدميه 
و�س���دره وقد ُغطيت عيناه اأي�س���ًا، ورجل اآخر برفقة اأ�سد 
وكلهما ُغطيت عيناه ورجل اآخر مع ن�سر وكلهما ُغطيت 
عين���اه، ورجل اآخر يحمل رحمًا وهو يقف فوق اآخر ملقى 
اأر�سًا ل���ه قرنان واأظلف وكلهما، ُغطي���ت عيناه، ورجل 
اآخ���ر يحمل جمموع���ة موازين وقد ُغطي���ت عيناه، ورجل 
اأ�سل���ع يحم���ل يف ي���ده زئبقًا اأبي����ش، وقد ُغطي���ت عيناه، 
وعجوز اآخر يتكئ على �سي���ف م�سلول وقد ُغطيت عيناه، 

وامراأة معها حمامة وكلتاهما ُغطيت عيناها، ورجل ومعه 
غرابان وقد ُغطيت اأع���ني الثلثة، كان هناك امراأة واحدة 
فق���ط مل يو�س���ع على عينيه���ا ل�ساق���ة بي�ساء الأنه���ا كانت 

حتمل عينيها املقلوعتني على طبق من ف�سة.
ل���ن ت�سدقن���ي اإن اأخربتك مب���ا اأراه. قال���ت زوجة الطبيب 
لزوجه���ا، فكل ال�سور يف ه���ذه الكني�سة قد ُغطيت اأعينها. 

ه���ذا غريب جدًا، واأعج���ب ملاذا. كي���ف يل اأن اأعرف، رمبا 
كان ذل���ك من فعل �سخ�ش ما تزعزع اإميانه على نحو �سيء 
وعندما اأدرك اأنه �سيعمى كاالآخرين، ورمبا كان اأي�سًا ق�ش 
الكني�س���ة هو من فعل ذلك، رمبا اأعتق���د اأنه ما دام العميان 
ال ي�ستطيع���ون روؤي���ة ال�س���ورة فيج���ب اأال تك���ون ال�سور 
قادرة على روؤية العميان باملقابل. اإن ال�سور ال ترى. اأنت 
خمطئ اإن ال�سور ت���رى باأعني من ينظرون اإليها، امل�سكلة 
االآن اأن العم���ى قد طال اجلميع. انت ال تزالني مب�سرة، اإن 
ب�س���ري يتناق�ش مع م���رور الزمن على رغم اأين قد ال اأفقد 
ب�سري بيد اأين �ساأزداد عمى الأنه لي�ش هناك من ينظر اإيّل 

ويراين. �ش308.
وهنا حتدث انعطافة قوية يف الن�ش، من كون ال�سخ�سية 
املب�سرة الوحيدة بالن�ش، تعلل هذا الفعل امل�سني وتعقله 

براأ�ش كاه���ن، واإنه �سبب البلء الذي حّط باأهايل املدينة، 
نعم اإنهم الكهنة ال�سيئون ه���م من ت�سّببوا باملاأ�ساة حينما 
تبداأ بتاأويل هذا الفعل بالقول: اإن كان الق�ش هو من غطى 
اأع���ني ال�سور. هذا راأيي وهو االفرتا�ش الوحيد املعقول، 
اإنه���ا الفك���رة الوحي���دة التي ق���د ت�سفي بع����ش النبل على 
معاناتن���ا. اإين اأتخّي���ل ذل���ك ال�سخ����ش يدخ���ل اىل هنا من 
ع���امل العمي���ان، ذلك الع���امل الذي اإذا م���ا عاد اإلي���ه ف�سوف 
يعم���ى. اأتخّيل االأبواب املغلق���ة، الكني�سة املقفرة، ال�سمت 
اأتخي���ل التماثي���ل، الر�سوم���ات اإين اأراه يتنقل من واحدة 
اىل االأخ���رى، ي�سع���د املذابح، يرب���ط الع�ساب���ة البي�ساء 
ويعقده���ا عقدت���ني كي ال تنفك اأو تنزل���ق، ي�سع فوق اأعني 
الر�سوم���ات طبقتني م���ن الطلء االأبي�ش ك���ي يجعل الليل 
االأبي����ش الذي يغرق���ون فيه كثيفًا، ال ب���د اأن ذلك الق�ش قد 
اأقرتف اأ�سواأ تدني�ش للمقد�سات يف كل الع�سور واالأديان، 
اإن���ه االن�سان االأكرث عداًل وتطرفًا، يدخل اإىل هنا ليعلن اأن 

الله الكّلي القدرة لي�ش جديرًا باأن يرى. �ش309.
مل ي���در يف خل���د زوجة الطبي���ب اإنها حينم���ا كانت حتدث 
زوجه���ا بالذي تراه، كانت يف احلقيقة حتدث النا�ش كلهم 
داخل الكني�سة، فانربى اأحدهم ي�ساألها: ما هذا الكلم الذي 
ا�سم���ع، من انِت ؟ عمياء مثلك، قالت. لكني �سمعتك تقولني 
اإن���ك ت�ستطيعني اأن ت���ري. هذه جمرد طريقة يف الكلم من 
ال�سع���ب التخلي عنها، كم مرة �ساأردد هذا القول. وما هذا 
الكلم عن ع�سابات فوق اأعني ال�سور. هذه هي احلقيقة. 
وكيف عرِفت ذلك ما دمت عمياء. �ستعرفه اأنت اأي�سًا اإذا ما 
فعلت كما فعلت اأنا. فاأذه���ب اإليها واأمل�سها بيديك. فاليدان 
هم���ا عينا االأعمى. وملاذا فعلِت ذل���ك. الأين اعتقدت اأنه كي 
ن�س���ل اىل ما و�سلنا اإليه فل بد من وجود �سخ�ش ما اآخر 
َب اأعني  اأعم���ى. وتلك الق�سة عن ق�ش االأبر�سي���ة الذي َع�سَ
ال�س���ور اإين اأعرف���ه جي���دًا. فهو لن يقوى عل���ى فعل �سيء 
كه���ذا. اأقول ل���ك مقدمًا اأنت ال تعرف م���ا ي�ستطيعه النا�ش، 
علي���ك باالنتظ���ار، اأن متنحه���م الوق���ت، فالزم���ن هو الذي 
يحك���م الزمن هو املقامر االآخ���ر قبالتنا على اجلانب االآخر 
م���ن الطاولة، ويف يده كل اأوراق اللع���ب، وعلينا نحن اأن 

نحزر االأوراق الرابحة يف احلياة.
م���ا اإن ي�سم���ع النا����ش هذه املح���اورة بني زوج���ة الطبيب 
االأعم���ى، واالأعمى ال���ذي بقربها حتى يهرع���وا اىل خارج 
الكني�س���ة: ل�س���وء احل���ط كان يف الكني�سة كث���ري من ذوي 
التفكري اخلرايف التخيلي، من بني رعايا الكني�سة. وفجاأة 
بدت فك���رة عمى ال�سور املقد�س���ة. واأن اأعينها احلانية اأو 
املتاأ�سي���ة اإمن���ا تنظ���ر اىل عماها ه���ي، بدت غ���ري حمتملة 
وم�ساوي���ة الإخباره���م باأنهم حماط���ون باالأحي���اء املوتى. 
�سرخ���ة واحدة تكفي، ثم �سرخة اأخ���رى واأخرى، ثم دفع 
اخل���وف كل رعاي���ا الكني�سة اىل النهو����ش، وقادهم الهلع 

اىل االأبواب. �ش310.
لتخت���م الرواية مباأ�ساة موؤملة حينم���ا يذهب مر�ش العمى 
ع���ن اأه���ل املدينة، وب���داأت الفرح���ة تعل���و باأ�سواتها عنان 
ال�سم���اء، و�سيحات )اأنا اأرى( )اأن���ا اب�سر( متلأ ال�سوارع 
والعم���ارات وال�سق���ق لتدف���ع باخلوف اىل خ���ارج جدران 
اأج�ساده���م، اأخ���ذت ال�سخ�سي���ة الرئي�س���ة حت���دث نف�سها: 
نظ���رت اىل ال�س���ارع يف االأ�سفل اململ���وء بالقاذورات، اىل 
النا�ش الذين ي�سرخون، يغنون. بعدئذ رفعت ب�سرها اىل 
ال�سماء ف���راأت كل �سيء اأبي�ش. اإنه دوري، فكرت لنف�سها. 
جعله���ا اخلوف تخف����ش ب�سرها ب�سرعة، ف���راأت املدينة ال 

تزال يف مكانها. �ش318.

نشر هذا المقال لالديب الراحل في صحيفة عام 2018

د. عالء مشذوب *

الصور العمياء.. أو حينما ُيصاب الصليب بالعمى
للوهلة األوىل يقع القارئ يف مطب السؤال الذي ميسك بخناقه من الصفحات األوىل لقرائته رواية العمى لـ)جوزيه 

ساراماغو(، هو كيف أصيب الرجل األعمى بابتالء مرض العمى، من دون أية مقدمات، إذا ما علمنا أن مفهوم الصدفة قد 

يكون منبوذاً عند كثري من النقاد والروائيني عىل حد سواء بالرغم من أن )جليربت سينويه( يف روايته )صمت اآللهة( يقول:  

"املصادفات من ألّد أعداء الحقيقة". ولكن من دون جواب حتى يصل اىل نهاية الرواية لنكتشف أن النص يقوم عىل أساس 

أسطورة مفادها: أن املسّمر عىل الصليب تغطي عيناه لصاقة بيضاء، وبقربه امرأة يخرتق قلبها سبعة سيوف، وغّطيت 

عيناها بلصاقة بيضاء، ومل يكن الرجل واملرأة وحدهام يف هذه الحالة ص307. وليس عىل أساس املصادفة.
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تتن���وُع التقني���ات املطوع���ة ملناق�س���ة االأف���كار يف �سي���اق كه يالن محمد  
الروائي���ة مكفول���ًة  ال�سخ�سي���ة  تك���ون  ق���د  اإذ  الرواي���ة، 
باإج���لء م�سام���ني الن�ش م���ن خلل الرحل���ة والتنقل بني 
االأمكن���ة مثلما توجُد هذه النم���اذج يف الروايات العربية 
والعاملي���ة، ولع���ًلّ االإ�س���ارة اإىل جتربة باول���و كويلو يف 
"اخليميائي" و"اإحدى ع�سرة دقيقة" تكفي مثااًل لرمزية 
الرحل���ة وداللته���ا الفكرية، كم���ا �سلك عدد م���ن الروائيني 
الع���رب املنح���ى نف�س���ه يف بن���اء اأعمالهم خ�سو�س���ًا فيما 
ن�س���ر عن االإره���اب والهجرة الق�سري���ة واللهوت، حيُث 
تكوُن ال�سخ�سي���ة الروائية يف مراآة تنعك�ُش فيها �سورة 

الواقعني املت�سادين.
يف ح���ني تقُع على جتارب اأخرى تطم���ُح اإىل التغلغل اإىل 
نخ���اع القي���م واالإ�سكاليات اإذ ُتطل���ُق الفر�سيات يف اإطار 
االأ�سئل���ة اجلوهري���ة كم���ا يحلو ذل���ك للكات���ب الربتغايل 
جوزي���ه �ساراماغ���و ال���ذي تتك���يُء اأعمال���ه الروائية على 
البني���ة ال�سجالي���ة بحي���ُث يكوُن احل���دُث عام���ًل ملُ�ساءلة 

اري���ل  الفرن�س���ي  الكات���ب  رواي���ات  وتن���زُل  امل�سلم���ات. 
اميانويل �سميت اأي�سًا يف تخوم الفكر والفل�سفة.

م�س���روع يتاأ�س�ش �ساراماغو الروائ���ي على روؤى فل�سفية 
وم���داوالت اأ�سئلة وجودي���ة بداًل من ا�سلته���ام الواقع اأو 
�سرد مواد تاريخية يف متون الروايةغرائبية مع حت�سن 
الع���امل باحلجر ال�سحي خوفًا من �سرا�سة كورونا حاول 
اجلميع تاأثيث بيئة تعو�ش عن االإختلط والتوا�سل يف 
الواقع الفعلي، وذلك من خلل العودة اإىل الكتب وزيارة 
املكتبات اخلا�س���ة، وحظيت موؤلف���ات الكاتب الربتغايل 
جوزي���ه �ساراماغو باالإهتم���ام ال�سيما روايت���ه "العمى" 
غ���ري اأنَّ م���ا اأج���در باملتابعة ه���و "انقطاعات امل���وت" الأنَّ 
�ساراماغ���و ي�ستغ���ُل على فر�سي���ة معار�س���ة للخوف من 
املوت اإذ يكوُن املتلقي طرفًا يف �سجاٍل ينظُم خط العمل. 
ال ت�ستم���ُد ن�سو����ش �ساراماغ���و اأجواءه���ا الغرائبية من 
االإث���ارة اأو م���ن اللمعق���ول، بقدر م���ا يعتمُد عل���ى اللعبة 
الذهنية، في�سُع الق���اريَء يف م�ستهل روايته "انقطاعات 
امل���وت" اأم���ام فر�سي���ة توقف اآلة امل���وت، ويري���ُد املوؤلف 
بذلك فتح الكوة على م���ا مل يكن مو�سع اهتمام االإن�سان. 
�سحي���ح اأنَّ حلم اخللود قد راود ه���ذا الكائن الفريد، وال 
يزاُل يبحُث عما يوؤجُل به القدر املحتوم، غري اأنَّ اللمفكر 
في���ه �سمن م�سع���اه الدوؤوب هو م���ا ي�ستتب���ُع اخللوَد من 
املع�سلت اجلديدة عندما يتحوُل اجل�سد اإىل حطام، وال 
يربطُه باحلي���اة �سوى خيط اأنفا�ش ثقيل���ة، ومن ثمَّ تبداأُ 
اأعرا����ش جائح���ة اخللود بالظه���ور على مناح���ي احلياة 
االإجتماعي���ة واالإقت�سادية والروحي���ة، اإذ تت�ساعف كلفة 
م�ساري���ف خدم���ات الرعاية وتف�سُد العواط���ُف وامل�ساعر 
االأ�سري���ة مثلم���ا يتن���اوُل �ساح���ب "العم���ي" كل ذل���ك يف 
�س���رده املطعم بعن�سر تراجيدكومديا يف مفا�سل روايته 
اإذ ت�سه���ُد �س���وُق امل�ستغل���ني يف املاآمت والدف���ن ركودًا بعد 
وق���ف التموي���ن باملوتي، وال يخفُف اإ�س���دار قرار ر�سمي 
ين�ُش عل���ى دفن احليوانات االأليفة م���ن معاناة الوكاالت 
اجلنائزية، وجهر القائم���ون على بيوت االأفول ال�سعيدة 
ب���اأنَّ املوَت اأف�س���ل معلنة عن ت�سييق خناقه���ا بالوافدين 
اجل���دد، كما امل�ست�سفيات تكتُظ مب���ن يتاأرجح يف الربزخ 
ال مي���وت وال يحيى ويتح�سر البع�ُش باأنَّه لن يلتقي مبن 
�سبقه اإىل العامل االآخر كحال ال�سيدة املرتملة التى وجدت 
عو�سًا مل�سرات اللقاء يف التلويح بعلم الوطن، ويحاكيها 
يف ذل���ك بن���و جن�سها ب���كل مناط���ق الب���لد. ويك�سُف هذا 
التف�سي���ل ذكاء �ساراماغو يف التقاط ما يعرُب عن احلاجة 
الإ�ستع���ادة التوازن و�سرف االإنفع���ال �سواء يف املحن اأو 
يف امل�س���رات، حيُث تك���وُن للرم���وز قيمُة. وم���ا اأنَّ يعود 
امل���وت اإىل عمل���ه االأزيل حت���ى ترف���رف راي���ة الوطن من 

جديد على م�سارف البيوت. 
ملم���ُح اآخ���ر من الرواية ه���و ما يرافق انقط���اع املوت من 
جت���ارة تهري���ب املحت�سري���ن اإىل بل���د جماور مل���ا ي�سميه 
الكات���ب مبملكة اإل���دورادو فهناك يتعاف���ى �سجنُي اجل�سد 
املتهال���ك م���ن داء اخلل���ود، وهذا م���ا يوفر بيئ���ة منا�سبة 
لن�س���اط جماعات تزاحم احلكومة يف ال�سيادة على البلد. 
االأم���ر الذي ي�سب���ب امل�ساحنات على انته���اك احلدود بني 

البلدان املتجاورة. 
م���اذا عن وظيف���ة الفل�سفة عندم���ا يتوقف امل���وُت اأمل يكن 
التفل�س���ُف حت�س���ريًا للموت؟ ه���ل ي�س���ادُف الفل�سفُة من 

ي�ستمُع اإىل مقوالتهم؟ 
هنا تك���وُن روؤيُة �ساراماغو ُمتطابقًة مع �سوبنهاور الذي 
عّل���ل ظهور الفل�سفة والدين بوجود املوت، فمن الطبيعي 
اأن يخ�س���َر االأكلريو����ش والفل�سف���ة دورهم ح���ني ينتهي 

اخلوف من املوت. 

الخلود يتفشى مثل الوباء
ي�سع���ُد �ساراماغو بامل�ستوى الغرائبي اإىل اأق�ساه، وذلك 
يت���م مع عودة املوت اإذ ي�سهُد البل���ُد اأزمَة تراكم االأموات، 
وم���ا يط���وُل الوق���ت حت���ى يب���داأُ امل���وُت باإر�س���ال مغل���ف 
بنف�سج���ي قب���ل اأن ياأتي اأجل���ه باأ�سبوع هك���ذا ينتظُم اأمر 
امل���وت مع فرائ�سه اإىل اأن يتعرث و�سول مغلف اإىل عازف 
الفيولون�سي���ل، تخط���يء الر�سال���ُة هدفه���ا ث���لث مرات، 
لذا بعدم���ا يناق�ُش املوُت مع املنجل تع���رث الر�سالة يقتنع 
ب�س���رورة مواجهة املوق���ف بنف�سه اإذ يتقم����شُ �سخ�سية 
ام���راأة ح�سناء وحت�سر يف عر����ش مو�سيقي ي�سارُك فيه 
العازُف، وه���ي ترت�سُد باالأخري ومن ثمَّ تنجُح يف اإيجاد 
قن���اة التوا�سل معه، وي���دور نقا�ش �ساخن بني االثنني ما 
ي�سغُل تفكري املو�سيقي وت�سبح املراأُة لغزًا بالن�سبة اإليه، 
والغريب يف االأمر يقع يف �سرك حبها ويبوُح لها مبكنون 
الف���وؤاد ويجمعهما �سرير واحد، هنا يعلُق الراوي العليم 
ال���ذي يتابُع تط���ورات املوقف قائ���ًل باأنَّ الن���وم قد داهم 
امل���وت الذي ال ينام اأب���دا، وعندما ينبلُج ال�سبح ال ميوت 
اأح���ُد طبعًا بع���د اإنتهاء الرواية تتخ���ُذ الفر�سيات طريقها 
اإىل ذهن القاريء، ماذا اأراد الكاتب من اجلمع بني املوت 
واحل���ب واخلل���ود يف �سي���اق واحد ه���ل نفهم م���ا يق�سه 
�ساراماغ���و ب���اأنَّ احلياة حتف���ل باألغاز، ولي����ش املوت اإال 
واح���دًا منه���ا اأو اأنَّ م���ن يعي�ُش احلَب مرة يقب���ل بالنهاية 
ب���دون التعقيد، اأو رمبا يفهُم مما اأثثه خيال الروائي باأنَّ 
احل���ب خدعة ال�س���ك اأنَّ اأهمية اأي كات���ب تكمن يف قدرته 
عل���ى فتح حلقة االأ�سئلة املتتابعة ل���دي قارئه، االأمر الذي 

تفوق فيه �ساراماغو باإمتياز.
وم���ا يع���رُب عن���ه ه���ذا العم���ل باالإجم���ال اأنَّ اخلل���ود ه���و 
تطلع اإلي���ه الب�سر باالإ�ستمرار وتو�س���ل باالأ�ساطري تارة، 
وبالتمائ���م ت���ارة اأخرى، لتذوق طعمه غ���ري اأنَّ ما يتحقق 
يف الواق���ع ال يك���ون اإال خميف���ًا، لئ���ن كان االإن�س���اُن يف 
البداي���ة يتفاءُل ويح�سُب االأمر اإنت�س���ارًا على عدو اأبدي 
فم���ا يلب���ث اإال اأنَّ تعل���و االأ�سوات التي تطال���ب بعودة ما 
كان علي���ه الواقع قبل اأن يحل اخلل���ود الذي يتف�سى مثل 

الوباء. 
يطيُب ل� �ساراماغو املن���اورات بالكلمة وطرح الفر�سيات 
واالأخ���ذ بال�س���رد اإىل ح���دود الغرائبية ناهي���ك عن رغبته 
"تيمولوجي���ا"  والعب���ارات  الكلم���ات  ج���ذور  لتن���اول 
يتاأ�س����ش م�سروع �ساراماغو الروائ���ي على روؤى فل�سفية 
وم���داوالت اأ�سئلة وجودي���ة بداًل من ا�سلته���ام الواقع اأو 

�سرد مواد تاريخية يف متون الرواية

كوميديا الخلود في أعمال ساراماغو

المناورات بالكلمة وطرح 
الفرضيات واألخذ بالسرد 

إلى حدود الغرائبية

وذلــك  الفلســفة  مــع  اإلستكشــافية  وظيفتــه  يف  الــروايئ  النــص  يتقاطــُع 

بشــأن  الهواجــس  عــن  واإلبانــة  الواقــع  معطيــات  عــن  األســئلة  مــن  مزيــد  بإثــارة 

بشــكله  موجــود  هــو  مــا  حــدود  عنــد  الروايــة  فــن  يقــف  وال  واملصــري،  املســتقبل 

ســحيقة،  طبقــات  يف  واقــع  أو  منــيُّ  هــو  عــام  يبحــُث  إمنــا  الحيــاة،  يف  املعهــود 

يف  أن  فــرق  مــع  الوجوديــة  اإلشــكاليات  حــول  إفرتاضاتــه  ينحــُت  الفلســفة  كــام 

يف  املبثوثــة  الفكريــة  والقيــم  الفنيــة  العنــارص  بــني  التــوازن  إيجــاد  يتــم  الروايــة 

أكــر  الفنــي،  املســتوى  تعــوض  ال  الــروايئ  العمــل  يف  الفكــرة  ألنَّ  العمــل،  طيــات 

وهــذا  النــص،  قامشــة  حياكــة  يف  الســخرية  عنــر  الــروايئ  يتجاهــل  ال  ذلــك  مــن 

الفلســفي،  املنهــج  تناقــض  ال  الســخرية  أنَّ  يذكــر  التجريــد.  رشك  عــن  يبعــدُه  مــا 

مــن  املرحــة  أجــواءه  يســتمُد  النــص  أنَّ  املعلــوم  ومــن  التفلســف،  مــن  نــوع  هــي 

السخرية. 
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ان اك���رب رج���ل حكيم عرفت���ه  يف كل حيات���ي ، هو رجل ال 
يع���رف ان يق���راأ ويكتب .  فهو ي�ستيقظ م���ع اأوىل تبا�سري 
الفج���ر الذي يتباط���اأ فوق االر�ش الفرن�سي���ة ، ينه�ش ذلك 
الرج���ل من فرا�س���ه �سباحا ويغ���ادر  اىل احلقل ليقود اىل 
املرع���ى ن�سف دزينة م���ن اخلنازيرالتي يقت���ات عليها هو 
وزوجت���ه .وهم���ا جدي وجدت���ي من امي اللذي���ن يعي�سان 
على هذه الن���درة ، يف تربية هذه اخلنازير، وبعد فطامها 
يبيعونه���ا  يف قري���ة  ازينهاغ���ا القريب���ة ، يف حمافظ���ة 
ريباتيخ���و .وكان اإ�سميهم���ا عل���ى الت���وايل، خريونيم���و 
مريينه���و وخوزيفا �سايك�سنه���ا . وكلهما اأمي���ان . وعند 
حل���ول ال�ستاء ، حينم���ا يزداد برد اللي���ل وينجمد املاء يف 
االبري���ق املرك���ون اىل جان���ب املنزل يذهب���ان اىل الزريبة 
ليجلبا �سغار اخلنازير وي�سعانها يف فرا�سها ، ويغطيانها 
يف بطاني���ة �سميك���ة ، وتت�سرب ح���رارة االن�سان  لتخل�ش 
تلك اخلنازي���ر ال�سغرية من معان���اة االجنماد و من موت 
موؤك���د . ورغم انهما كانا ان�سانني رقيق���ني ، فان روحيهما 
الرقيق���ة ، اللتان تدفعانهما اىل هذا ال�سلوك بهذه الطريقة 
،يف احلقيق���ة ، لي�ش ا�سفاقا على تلك اخلنازير ال�سفرية ، 
وامن���ا ما يقلقهما هو ان يوفرا خبز حياتهما . وهذا �سيء 
طبيع���ي لدى النا�ش ، الذين يري���دون ان يدميوا حياتهم . 
وال يتع���د تفكريهم اكرثمن توفري �سرورات احلياة . وقد 
�ساع���دت ج���دي م���رات عدي���دة يف تربية ه���ذه اخلنازير ، 

وم���رات عديدة يف حرث مزرعة اخل�سار املجاورة للمنزل 
. كم���ا قمت بتقطيع اخل�س���ب ال�ستخدامه يف النار  ومرات 
عدي���دة راوغ���ت حرا����ش احلق���ول الق���وم ب�سخ امل���اء من 
بئ���ر القرية وحمله عل���ى كتفي ، يحدث هذا م���رات عديدة 
، وبطريق���ة �سري���ة . كما اأذهب مع جدي م���ع طلوع الفجر 
اي�س���ا ، م�سلحا مبذراة القمح ، حام���ل االكيا�ش واحلبال 
، وجامع���ا الق�ش املت�ساقط الذي ي�ستخدم علفا للحيوانات 
. واحيان���ا ، ويف لي���ايل ال�سيف ال�ساخ���ن ، وبعد الع�ساء 
، يق���ول يل ج���دي : ” ي���ا خوزي���ه ! �سننام ه���ذه الليلة معا 
”  �سجرت���ا تني كبريت���ان ثمة،  حت���ت �سج���رة التني ه���ذه .
ولكن ه���ذه ال�سجرة هي االكرب واالق���دم عمرا ،وال يعرف 
اح���د عمرها كل من ي�سكن املن���زل . ويف اثناء هدوء الليل 
، وم���ن بني اغ�س���ان ال�سج���رة العالية ، تظه���ر يل جنمة ، 
ومن ث���م تدريجيا تتوارى خل���ف اوراق ال�سجر . واحول 
نظ���ري ، باجتاه اآخر ، الأرى جنم���ة اأخرى ترتفع من خلل 
امل�سه���د ، مث���ل نهر يج���ري ب�سمت يف ف�س���اء ال�سماء . ثم 
ا�ساه���د التلأ لوؤ اجللي لدرب التبان���ة ، وطريق �سانتياغو 
، ال���ذي ما زلن���ا نطلق عليه ه���ذا اال�س���م يف القرية . وبني 
النوم واليقظة ، واثناء الليل االآهل بالق�س�ش واحلكايات 
التي ي�سردها وي�سردها ج���دي : اأ�ساطري واأ�سباحا ورعبا 
وع�س���ي  �سج���ارات  قدمي���ة،  واموات���ا  غريب���ة  واحداث���ا 
واحج���ارا . وكلم���ة ا�سلفنا توقظ ذاكرت���ي التي جتعلني 
م�ستيقظا ويف الوقت ذات���ه ، تهدهدين بعذوبة . بعدها ال 
اع���رف ان كان ج���دي قد توق���ف  عن �س���رده ، حينما ادرك 
انن���ي رحت يف اغفاءة او انه م�ستمر يف احلديث للجابة 
ع���ن ا�سئلتي التي ي�سعها يف احل�سبان. وكنت اطرح عليه 

بع����ش اال�سئل���ة حينما اجد نف�س���ي بني الن���وم واليقظة . 
وم���اذا حدث بعد ذلك ؟ رمبا يك���رر بع�ش احلكايات لنف�سه 
ك���ي ال ين�ساها او مبعنى اآخر كي يغنيها بتفا�سيل جديدة 
، كما يفعل اجلميع يف ذلك العمر . ولي�ش ثمة حاجة للقول 
، انني رحت اتخيل جدي خريونيمو انه عارف بكل علوم 
الع���امل ، وعندم���ا ينبل���ج ال�سي���اء االول يوقظن���ي تغريد 
الطيور ،حينها ال يكون جدي هناك ، فهو يغادر اىل احلقل 
م���ع ما�سيت���ه ، يرتكني اأغط يف نوم���ي ، وبعد ان ا�ستيقظ 
، اط���وي البطاني���ة اخل�سن���ة وانطلق ح���ايف القدمني اىل 
القري���ة – وما زلت اتذكر الق�ش ال�سقا يف را�سي – وحني 
بلغ���ت الرابعة ع�سرة من عم���ري ، انتقلت من حرث احلقل 
اىل حق���ل زريبة احليوان���ات القريبة من املن���زل . وحدث 
ان اقرتب���ت جدتي منا ، وو�سع���ت امامي ابريقا كبريا من 
القهوة ، وبع�ش اقرا�ش اخلبز ، و�ساألتني ، ان كان نومي 
مريح���ا الليلة الفائتة ، وكنت اق�ش عليها احلمي الرديئة 
الت���ي ت�ستولدها حكايات جدي . وكانت غالبا ما تطمئنني 
، وتق���ول ال حتلم كثريا فاالحلم ال �سل���ة لها بالواقع .يف 
ذل���ك الوقت  فك���رت ان جدتي هي االخ���رى ، اإمراأة حكيمة 
ج���دا ، بيد انها ال ت�سل اىل م�ساف حكمة جدي الذي ينام 
حتت �سجرة التني واىل جانبه حفيده خوزيه . وي�ستطيع 
ان يح���رك الع���امل بكلم���ات قليل���ة . وبع���د م���رور �سنوات 
رح���ل جدي اىل مثواه االخ���ري . ويف هذا الوقت اكون قد 
ا�سبح���ت را�س���دا ، وادرك���ت بعد كل ذل���ك ان جدتي توؤمن 
ه���ي االخرى ، باالح���لم ، ومل يكن لديها ثم���ة �سببا اخر ، 
غ���ري اجللو�ش ام���ام كوخه���ا ، اإذ انها تعي����ش وحيدة االن 
،ومافت���اأت وه���ي حت���دق يف النجوم الكب���رية وال�سغرية 

املبثوث���ة فوق را�سه���ا تردد هذه الكلم���ات :” العامل جميل 
ج���دا ، ومن املوؤ�سف ج���دا ان يغادره امل���رء ! ” بيد انها مل 
تق���ل انها تخاف املوت ، ولكنه���ا تا�سف النها تغادر احلياة 
. كم���ا لوان حياتها ال�سعبة وعملها ال�ساق يف تلك اللحظة 
النهائي���ة  ت�ستقب���ل فيه���ا نعم���ة ال�سم���و وكلم���ات ال���وداع 
االخ���رية . وم�ساهد اجلمال االخ���ري . وكانت جتل�ش امام 
الك���وخ وهي ال ت�سبه اية اإم���راأة اخرى يف كل العامل ، كما 
كنت اتخي���ل انا�سا يعي�س���ون فيه وينامون م���ع اخلنازير 
ال�سغ���رية ، كم���ا ل���و كان���ت ه���ذه احليوان���ات اوالده���م . 
والنا����ش  يا�سفون على مغ���ادرة احلي���اة الن العامل لديهم 
جمي���ل ؛ وج���دي خورونيم���و راع���ي اخلنازي���ر و�س���ارد 
احلكاي���ات ، كان يح����ش بامل���وت يقرتب من���ه ليقتطفه مما 
يدفع���ه اىل ان يق���ول لل�سج���ار ، وداع���ا ايته���ا اال�سجار ! 
وي���روح يعانقها واحدة بعد االخرى ، والدموع تنهمر من 

عينيه ذلك النه يدرك انه لن يراها مرة اخرى !
ج���دي  ع���ن  م���رة  الول  كتب���ت   ، عدي���دة  �سن���وات  وبع���د 
خريونيمو وجدتي خو�سيفا ” مل اقل حتى االن ان جدتي 
كان���ت وب�سه���ادة الكثري من الذين راأوها انه���ا كانت امراأة 
فائقة اجلمال ” واأدرك���ت اخريا ، انني كنت احول النا�ش 
العادي���ني اىل �سخ�سي���ات ادبي���ة . رمبا كان���ت تلك طريقة 
امار�سها كي ال ان�ساها . فكنت ار�سم واعيد ر�سم وجوهها 
بقل���م الر�سا�ش الذي ا�ستطيع م���ن خلله ان اغري الذاكرة 
واللون او انري وترية الغباء و�سيق افق الروتني اليومي 
، كما ل���و ان هذا القلم يخلق فوق خارطة غري م�ستقرة من 
ذاك���رة وال واقعية خرافة هذا البلد ال���ذي يق�سي االن�سان 
في���ه حيات���ه . وباملقاب���ل ، يحف���ز عل���ى حيويت���ي لر�س���م 
�سخ�سية جدي الربب���ري املبهمة . وتقودين هذه الكلمات 
اىل قلي���ل او كثري اىل ال�س���ورة القدمية لهما ) االن م�سى 
عليه���ا ثمانون �سنة ، ( يظهر جدي وجدتي وهما واقفان ، 
جمي���لن و�سابان ، وهما يواجهان الة الت�سوير وامل�سور 
حلظة التقاط العد�سة �سورتيهما ، ويظهر وجهاهما جلل 
التعب���ري ، رمبا ثمة رع���ب امام ال�سورة الت���ي ال ميكن ان 
تع���اد بنف����ش التعاب���ري احلالي���ة ، الن الي���وم الت���ايل ، هو 
بالتاكي���د ي���وم اآخ���ر .. كانت ام���ي متكئة بذراعه���ا اليمنى 
على عمود طويل وحتمل بيدها وردة ، ووالدي ي�سع يده 
عل���ى كتفه���ا يطوقها مثل جناح . كان���ا واقفني ، خجولني ، 
عل���ى �سجادة منقو�سة باالغ�سان ، وت�سكل القما�سة خلفية 
ار�سية خادع���ة لل�سورة التي تظهر بري���ق الفن املعماري 
النيوكل�سيك املتنافر . وقلت :” �سياتي اليوم الذي ا�سرد 
فيه هذه اال�سياء ، مهما كانت اال�ستثناءات حتول دون ذلك 
” وجدي الرببري القادم من �سمال افريقيا هو جد اخر ، 
راع للخنازير ، وجدة ذو جمال  ، وجدان ؛انيقان وجادان 
مث���ل وردة يف �س���ورة – اي ن�سب اهتم ب���ه ؟ واي �سجرة 

اف�سل من غريها اتكيء عليها ..

مقطع من الكلمة التي القاها ساراماغو اثناء تسلم 
جائزة نوبل لالداب عام 1998 .

خوزيه ساراماغو: األحالم ال تصل الى مصاف حكمة جدتي

ترجمة: خضير الالمي 
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خو�سي���ه �ساراماغو مل يجل�ش يف »برج���ه العاجي« ال يف 
ل�سبونة املدينة التي عا�ش فيها الن�سف االأول من �سنوات 
عم���ره، وال يف بيت���ه الفخم الذي تويف في���ه يف اجلزيرة 
االإ�سبانية النزيروت���ه، اإمنا كان دائما يطل براأ�سه تعبريا 
عن �سع���وره لي�ش باالرتب���اط احلميم بالع���امل اخلارجي 
وح�س���ب، ب���ل مب�سوؤولي���ة اإزاء ما يحدث خ���ارج بيته من 
م�سكلت، وذلك ما اأرتنا اإياه مداخلته وتعليقاته على ما 
يتعل���ق بال�سوؤون العامة اأو يف حواراته ال�سحافية. االآن 
ق�س���م كبري من االأفكار ه���ذه �سدر يف هذه االأيام يف كتاب 

يلخ�ش روؤية �ساحب نوبل الربتغايل للعامل.
»خو�سي���ه �ساراماغو يف كلماته«، هو عنوان الكتاب الذي 
قدمت���ه يف يوم نزول���ه للأ�سواق وبع���د 5 �سهور من وفاة 
الكات���ب، اأرملته بيلر ديل ريو )التي هي مرتجمة الكتاب 
اإىل االإ�سباني���ة اأي�سا( وم�ساعدها )حم���رر الكتاب( كاتب 
املق���االت وال�ساع���ر فرينان���دو غومي���ز اآغيل���ريا يف مركز 
الفن���ون اجلميلة مبدريد. الكتاب الذي �سبق له واأن �سدر 
اأوال باللغ���ة الربتغالي���ة يف الربازي���ل وباالإجنليزي���ة يف 
الواليات املتحدة االأمريكي���ة، يحتوي على مقاالت كثرية 
�سبق واأن ن�سرها �ساحب »ح�سار ل�سبونة« يف ال�سحافة 
من���ذ اأوا�سط اأعوام ال�ستينات حتى مار�ش )اآذار( 2009. 
وع���رب ال�سفح���ات اخلم�سمائ���ة، ع���دد �سفح���ات الكتاب، 
يواجه القارئ اأفكار �ساراماغو وتعليقاته حول موا�سيع 
كثرية، �سواء يف ما يتعل���ق بف�ساد وتدهور الدميقراطية 
يف الع���امل، اأو يف م���ا يتعل���ق مبو�س���وع الظل���م وانعدام 
حق���وق  امته���ان  مبو�س���وع  اأو  االجتماعي���ة،  امل�س���اواة 
االإن�س���ان، والتع�س���ب الدين���ي، حت���ى امل���وت مل ين���ج من 
تعليق���ات الكاتب، اأما طفولته واالأماك���ن التي عا�ش فيها، 
فق���د خ�س����ش لها حي���زا �سغ���ريا، اإىل جان���ب الكتابة عن 

القارة االأوروبية واأمريكا اللتينية.
اإنه���ا �سرب���ات �سي���اط كلمي���ة الذعة تن���ري الطري���ق اأمام 
قارئه���ا وحتمله على التفكري«، كما �س���رح ال�ساعر غوميز 
اآغيل���ريا مدي���ر موؤ�س�س���ة »ثي���زار مانريكه« اأم���ام جمهور 
غف���ري ح�سر تل���ك االأم�سي���ة الهارمونية. اآغيل���ريا اأكد يف 

تل���ك االأم�سية اأن »غر�ش الكتاب هذا هو التعريف بخطاب 
عقل اأملعي، ن�س���ط والذع قَرن نف�سه دائما بواقع ع�سره«، 
وهو �ساراماغو الذي عرف مهنته على اأنها ت�سبه »حرفية 
عام���ل، دف���اع �سيا�س���ي متح���زب، ت���ورط مواط���ن ح���ازم 
ونق���اوة كاتب«، الوظيفة التي هي كل هذه ال�سفات فهمها 

اأي�سا على اأنها »دائما وظيفة نقدية ثقافية خا�سة به«.
وح�س���ب ما اأكدته اأرملته، ف���اإن �ساحب »املغارة« كان على 
ال���دوام واعيا اأن اأف���كاره »متلك اآذانا م�سغي���ة ت�سمعها«، 
وه���ذا ما جعله ي�ستغل مداخلت���ه يف ما يتعلق بال�سوؤون 
العام���ة وحوارات���ه ال�سحافي���ة لق���ول م���ا كان يجول يف 
خاط���ره، وكل م���ا يع���رب ع���ن مواقف���ه العام���ة. وح�س���ب 
ت�سريحات���ه ذاتها كان يق���وم بذلك، »ب�س���كل ب�سيط، دون 
دون  ب���ل  دمياغوجي���ة،  دون  ودوران،  ل���ف  اأو  اإن�س���اء 
ا�سرتاتيجي���ة م�سبق���ة«، فدائم���ا كان يق���ول م���ا يفك���ر فيه 
مبا�س���رة. »لي�ش هناك من ي�ستطيع القول اإنه خدعه«، الأن 
»النا����ش يحتاج���ون اأن يتحدث معهم امل���رء ب�سدق«، على 
الرغم م���ن اأنهم يعرف���ون »اأن ال�سدق اأ�سب���ح عملة نادرة 
يف االأزم���ان االأخ���رية«. كلم���ات �ساحب نوبل ه���ذه التي 
تقدمت ال�سفحات االأوىل من الكتاب، هي خل�سة ن�ساطه 
الثق���ايف الذي �سار علي���ه طوال حياته االأدبي���ة، بل وقبل 

حتى اأن يذيع �سيته وي�ستهر.
وال�سراح���ة ه���ذه، الت���ي ال تعج���ب طبع���ا اأولئ���ك الذي���ن 
يجل�س���ون يف دوائ���ر ال�سلط���ة، على العك����ش، ت�سبب يف 
اأغلب االأوقات الكراهي���ة للكاتب، مثلما جتلب له عداوات 
كث���رية، فمثلم���ا �س���رح غومي���ز اآغيل���ريا يف حف���ل تقدمي 
الكتاب اجلديد، »�ساراماغو كان مثل عني حتر�ش، مل ميل 
من مراقب���ة ال�سلطة عن طريق تاأكيداته واأ�سئلته امللحة«، 
وه���ذا ما جعله يتح���ول اإىل »�سخ�سية غ���ري مريحة. الأنه 
اأزع���ج ال�سلطة عن طريق ما كان يقول���ه«، املفارقة املثرية 
للنتب���اه هن���ا ه���ي اأن »درج���ة اإزعاجه كان���ت يف �سعود 
وهب���وط بنف�ش القدر الذي �سعر به هو م���ن اإزعاج اأي�سا 

ب�سبب ما يحدث يف العامل«.
الأف���كاره  ظ���ل حت���ى وفات���ه خمل�س���ا  ال���ذي  �ساراماغ���و 
ال�سيوعي���ة، مل ي���رتدد اأي�سا يف نقد التح���ول الذي ح�سل 
للتفك���ري املارك�سي و»اخل�س���وع« غري امل�س���روط ونق�ش 
العقل النقدي، كما اأبدى الكثري من ال�سيوعيني الأحزابهم 
ال�سيوعي���ة، كما اأك���دت اأرملت���ه يف االأم�سي���ة نف�سها التي 
اأ�ساف���ت اأن »اأك���رث ما كان يزع���ج �ساراماغو ه���و التفكري 

الدمياغوج���ي، من غري امله���م يف اأي جم���ال، �سواء تعلق 
االأم���ر بالدين اأو بال�سيا�سة اأو باالقت�ساد«. وكان غالبا ما 
يوؤك���د اأن »ما ينق�ش حقوق االإن�سان حق���ان: حق التمرد، 
وحق الهرطقة«، حقان طبعا مار�سهما �ساراماغو دائما يف 

كتاباته، لي�ست النقدية وح�سب، بل يف رواياته اأي�سا.
اأرمل���ة �ساراماغ���و الت���ي هي مرتجم���ة الق�س���م الكبري من 
اأعمال���ه اأك���دت اأي�س���ا اأن اجلمعي���ة اخلريي���ة التي حتمل 
ا�سم���ه �ستداف���ع »باملخال���ب واالأ�سنان ع���ن اإرث الكاتب«، 
وتدعم كل االإرادات »التي لها القدرة على العمل على ن�سر 

اأعماله واأفكاره«.
وح�س���ب م���ا قال���ت اأرملت���ه، ف���اإن �ساراماغو ت���رك وراءه 
عملني اأحدهما منت���ه واالآخر – للأ�سف – كان بداأه للتو، 
االأول هو عبارة عن »خريط���ة للواجبات االإن�سانية« عمل 
عليها �ساراماغو بطلب من اجلمعية اخلريية التي حملت 
ا�سم���ه، والثاين هو رواية كان ب���داأ قبل وفاته ب�5 �سهور، 
مو�سوعه���ا هو �سناعة ال�س���لح، »�سرنى مع الوقت كيف 
�سنت�س���رف يف الف�سول ه���ذه، حت���ى االآن مل نتخذ قرارا 
بهذا اخل�سو�ش«، هكذا قالت ديل ريو. الرواية التي كتب 
�ساراماغو منها ف�سوال قليلة اأراد اأن ي�سميها »اآالبرادا�ش، 
اآالبرادا����ش، اأي�سبينغاردا����ش، اأي�سبينغاردا����ش«، تيمن���ا 

ببيت �سعري للم�سرحي االإ�سباين جيل بي�سينته.
الرواية تبداأ ب�سقوط قنبلة يف اإقليم اإك�سرتامادورا الذي 
يقع جنوب غربي اإ�سباني���ا، بال�سبط مبحاذاة الربتغال. 
وبالت���وازي م���ع �سقوط تل���ك القنبلة الت���ي حل�سن احلظ 
مل تنفج���ر، األق���ت الطائرات من�سورات كت���ب عليها باللغة 
الربتغالية: هذه القنبلة ال متيت اأحدا. ما حدث كان نوعا 
من التخريب قامت به �سركة ل�سناعة االأ�سلحة، كما اأكدت 
بي���لر ديل ريو، وح�سب ما تنق���ل اأرملته، اأراد �ساراماغو 
اأن يع���رب ع���ن طريق ه���ذه الرواية عن تفك���ريه الدائم يف 
حي���اة اأولئك الذين عمل���وا دائما يف م�سانع ال�سلح. »من 
ي�سن���ع االأ�سلحة ويعمل هن���اك ب�سكل جي���د ومتقن يقوم 
بتح�س���ري و�سيلة للقتل«، كما كت���ب �ساراماغو على ل�سان 
واح���دة من �سخ�سي���ات الرواية، والفكرة ه���ذه هي التي 
تب���ث الدم يف �سرايني الكتابة على طول �سفحات الرواية 
الت���ي كان �ساراماغ���و يعم���ل عل���ى كتابتها عندم���ا فاجاأه 

املوت مثل قنبلة قاتلة!

 عن جريدة الشرق األوسط 

نجم والي

خوسيه ساراماغو في كلماته



                                                                                                

ه���ذه حكاي���ه رواه���ا يل خوزي���ه �ساراماغ���و يف تون����ش يف مطل���ع 
ت�سعيني���ات الق���رن الع�سري���ن واعتق���دت ان الزم���ن ق���د طواها بني 
�سفحاته الطوال ولكن ال. مل يكن الزمن هذه املرة بقادر على حتدي 
الذاك���رة ، ملا تعارفنا تلك اللحظ���ة  ، قال يل خوزيه �ساراماغو :  اإنه 
اعت���اد املجيء اىل تون�ش وق�ساء بع�ش الوقت فيها ، اال تتفق معي 
اأن بل���دان االبي�ش املتو�سط متتاز عن غريها باملناخ ال�سحي النقي 
؟ ث���م بعد برهة :  ترى هل هذا جزء م���ن موؤامرة دولية على البلدان 
الفقرية ، مثل ؟ اأعني انهم ي�سغلوننا باأمور تخ�ش املناخ والطبيعة 
، ويتنا�س���ون  النا�ش يف  البلدان التي تعاين من االآفات واالأمرا�ش 

وحاالت الفقر واالأمية ؟
قلت له :

���� خوزيه هل توؤمن مبا تقول ؟ اية موؤامرة تعني ؟
قال :

������� ال تن���ادين خوزيه امنا ن���ادين باأ�سم���ي االآخ���ر �ساراماغو، هناك 
اكرثم���ن مليون ون�سف ملي���ون برتغايل وا�سب���اين با�سم خوزيه ، 
نح���ن مولع���ون باالأ�سماء التي لها وقع خا����ش يف نفو�سنا لذا ترانا 
نع�س���ق املو�سيقى والرق�ش والغناء ، اال تعلم ان التوبادور خرجوا 

من معطفنا وذهبوا يجولون يف انحاء امريكا اللتينية ..
     كن���ت ا�سغ���ي الي���ه جيدًا وق���د عل���ق يف عنقه قطع���ة معدنية هي 
�س���ورة رج���ل حمارب من الزم���ن ال�ستيني ، وفكرت فيم���ا اذا كانت 
ه���ذه �سورة بوليف���ار اأم اأنه���ا ل�سخ����ش اآخر يحبه وح���ني و�سعت 
�سوؤال���ه يف راأ�س���ي ن�سيت ذلك حت���ت تاأثري كلم���ه املتدفق ورمبا مل 
ارغب مبقاطعت���ه ، كان �ساراماغو يتحدث عن ذلك الزمن با�ستمرار 

لكنه تاأملني ونظر اىل ثيابي متمعنا بهندامي ، هز راأ�سه :
��� انت ل�ست من هنا ، اعني ل�ست تون�سيا . الي�ش كذلك ؟

قلت له يف احلال :
���� كل �سارماغو انا من بلد اآخر !

���� اذن نحن غريبان عن هنا ؟
ثم تاأملني لبع�ش الوقت :

������� ملاذا تنظ���ر اىل ال�سورة املعلقة يف ال�سل�سل���ة الذهبية يف عنقي 
اتعرف ملن هذه ال�سورة  ؟

اقرتب���ت منه  اك���رث بحيث راأيت جمال الوج���ه متاما انه رجل يف 
الثلثني من عمره ..

قلت له : ����� ال اعرف �ساحب هذه ال�سورة �ساراماغو..
���� اأنه اغناثيو ميخان�ش الذي قتله الثور يف حلبة امل�سارعه وهو 
ال���ذي رثاه لوركا �سنة 1935اأنا اح���ب امل�سارع اجلميل / القتيل 

كما احب ق�سيدة لوركا املده�سه ..
كن���ت ان���ا الذي دعوت���ه اىل مائدتي وق���د عرفت بع����ش ملحمه ، 
كانت املقه���ى مزدحمه بالرواد ووجدته يدي���ر راأ�سه ويفت�ش يف 
اركان املقه���ى وزواياه يبحث عن مقعد ليتخ���ذ جل�سته هناك ، 
ا�س���رت عليه ان ياأتي وي�ساركن���ي  من�سدة جلو�سي ، الغريب 
ان���ه واف���ق ح���اال ، رمبا الأن���ه مل يعرث عل���ى م���كان �ساغر مما 
ا�سط���ره لقبول دعوت���ي بل مقدم���ات ، ومثلما قب���ل الدعوة 
باجللو�ش على مائدتي مت تعارفنا معا  ا�سرع مما توقعت .. 
ملحم���ه القا�سية واحلادة بع�ش ال�سيء توحي ملن يراه للمرة 
االوىل ان���ه رج���ل ال يخلو من املجال���دة او لديه طاقة على حتمل 

املفاجاآت او ال�سدمات التي تاأتي على حني غرة ..
كان يتن���اول ك���وب ال�ساي املخل���وط بال�سكر واحللي���ب على مهل 
رغ���م اين انتبهت اىل ان�سداد ا�سابع���ه اىل عروة الكوب ، ومثله 
فعل���ت ان تناول���ت قدح���ي بنوع م���ن االهتم���ام والعنايه ورحت 
احت�س���ي ال�س���اي بب���طء �سديد لك���ي ا�ستمتع بوقتي م���ع خوزيه 
�سارماغ���و ، كان متوترا بع�ش ال�س���يء لكنه كان يبذل جهده يف 
اال يظه���ر غ�سبه من احلمق���ى واملجانني ، الذين كان يقول عنهم 
)) ه���وؤالء هم من يتحكمون مب�سائرنا ((   ظل يهز راأ�سه متاأمل 

حركة املارة بالقرب منه ..
قلت له :���� عزيزي �ساراماغو يبدو انك ن�سيت احلكاية

التي اردت ان حتدثني عنها ؟
����� ابدا مل ان�ش يا عزيزي ولكن فن الق�ش     يحتاج اىل مزيد 

من ال�سربوالتاأمل .. 
ث���م ملا نظرت اليه بادلني حرك���ة العني والوجه ، كان كثري التدخني ، 
وقد جاء على قدح ال�ساي كله لي�سعل بعده �سجارة جديده فكرت يف 
ان ا�ساأله ملاذا يكرث من التدخني ؟ غري اين وجدت ذلك �سعبا علي ..
قال يل : ���� )) مثلما ال ت�سنع العادة كاهنا ، فاإن ال�سوجلان ال ي�سنع 

امللك هذه حقيقة يجب اال نن�ساها((..
امت عبارته االخرى :

���� اأتعني حكاية رجل القارب ؟
����� ما ادراين اي حكاية �ستق�ش علي يا عزيزي �ساراماغو، انت تعلم 

ان احلكايات كثرية ال حت�سى .
����� هل قلت يل انك ل�ست من هنا ؟

����� نعم ل�ست من هذه البلد .
����� اذن انت من هناك ول�ست من هنا ؟

ثم �سمت برهة واردف يقول :
�������� و�ستحدثني عنك وعن االأر�ش التي كن���ت تعي�ش فيها هناك وعن 

اهلها وحياتهم . هززت راأ�سي علمة املوافقة على طلبه ..
�������� هل تعرف م���ا القارب اذا حدثتك عن الق���ارب و�سانعه ؟ هل لديك 

فكرة من ماذا يكون القارب وكيف ي�سنع ؟
�سحك���ت من قلب���ي على االأ�سئلة الغريبة الت���ي القاها علّي �سارماغو 
وقد راحت عيناه احلادتا النظرة حتدقان باملارة عن عمد .. وقال يل 
: يبدو اأن امثالك ال ي�سبعون من رواية الق�س�ش و�سرد احلكايات .. 
ت���رى هل متيل يا �سيدي اىل الق�س����ش الواقعية ك�سواك من الكتاب 
االخري���ن ؟ ح�سن���ا اطل���ب يل فنجان قه���وة على ح�ساب���ك ال�سخ�سي 
و�س���وف احك���ي ل���ك حكاية رج���ل الق���ارب بالتم���ام .. وال ادري ملاذا 
خي���ل ايّل اأنه ن�سي ا�س���ل احلكاية يف خ�س���م انفعاالته وحديثه عن 
املجانني املعتوهني م���ن الراأ�سماليني الذين يحكموننا بكل غباء وال 
عقلني���ه تتطلبه���ا حال���ة النا�ش يف البل���دان التي تع���اين من ازمات 
اجلوع واالمرا�ش الفتاك���ه ب�سبب الفا�سدين وانت�سار الف�ساد املايل 

وا�ستفحال الل�سو�سية بني احلكام ..
تل���ك كانت ا�سارات تف���وه بها ل�سان �سارماغو ول�س���ت انا من يقولها 
االآن بل حتتم علي البوح بها ملعرفة اإن كان �ساحبي قد ن�سي حكاية 
القارب اأم اأنه مازال يحاول اأن يقدمها بطريقة منا�سبة جلل�ستنا هذه 
.. عاد ودعك ارنبة انفه بقوة هذه املرة وحدق باملارة لبع�ش الوقت:

���� ايها العربي هل تعرف لوي بورخ�ش ؟
���� اآه اعرفه بالطبع قرات له : تقرير برودواي وكتاب الرمل وق�سته 

ال�سهرية مكتبة بابل اول ما تعرفت عليه من خللها ..
���� اذن انت تعرف الرجل ال�سرير جيدا ..

���� انه رجل مده�ش يا �سارماغو ..
ابت�سم يل ابت�سامة عري�سة وو�سع يده على ذراعي قائل :

���� حكاية القارب احدى حكاياته التي تقول ان رجل من عامة النا�ش 
ج���اء اىل ق�سر امللك وطلب من���ه ان مينحه قاربًا م���ن قواربه ، �ساأله 

امللك وملاذا تريد منا قاربا يارجل ؟
ق���ال الرجل : اريد ان اكت�سف اجلزيرة املجهولة التي مل ي�سلها احد 
م���ن البحارة يف كل مكان وزم���ان م�سى ، حتى ال�سندباد البحري مل 

تطاأ قدماه ار�ش تلك اجلزيرة .!!
انفج���ر امللك ب�سحك���ة مدوية و�س���اح بالرجل : ياجمن���ون ال توجد 
جزي���رة جمهولة يف كل انحاء املعم���ورة ، لقد مت م�سح كل االرا�سي 

واخللجان والبحار بامر منا .. هل تفهم يارجل ؟
ل���وح الرج���ل ذراع���ه يف الف�س���اء وح���رك راأ�س���ه ذات اليم���ني وذات 
ال�سم���ال وزم �سفتي���ه : �������� ي���ا م���والي انت قاع���د يف ق�س���رك املنيف 
وت�س���در احكام���ك القطعية يف �س���وؤون الرعية وال ت���دري ثمة جزر 
ظهرت اىل الوجود من جديد وان املكت�سفني من امثايل يبحثون عن 

فر�سة منا�سبة للو�سول اليها ملعرفة كل �سيء عنها ..
�س���اح ب���ه امللك :������� �سنعطيك قاربا م���ن قواربنا  ما دم���ت ت�سر  على 
االبح���ار وخذ مع���ك من تريد م���ن الرج���ال . هي���ا زودوه بقارب من 

قواربنا ح�سنة ال�سنع هيا ..
����� ال تعود هذه احلكاية اىل بورخ�ش كما قلت يل ..

����� اذن هي من حكايات �ساحبي العزيز كارلو�ش فوينت�ش ؟
�������� ابدا لي�ست من تداعيات �ساحب ارتيمو كروز والغريكو العجوز 

ال اظنه قد تداعت افكاره بحكاية من هذا النوع ..
����� عليك ان تعرف قبل ان اكمل احلكاية كلها ..
����� انها بالتاكيد من حكايات خوزيه �سارماغو.

  نعم يا�سيدي خوزيه ..
التف���ت الي���ه كان قد غط يف اغفائ���ة عميقة وجدت م���ن ال�سعب علي 
ايقاظ���ه االن  من �سباته الذي بداأ يغ���رق فيه �سريعًا وانا بانتظار ان 

يكمل احلكاية كلها.

قارب ساراماغو
احمد خلف


