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كلمات

نصوص

خورخي لويس بورخس :نبي بأثر رجعي
حوار
أوزفالدو
فيراري
ترجمة
أحمد
شافعي

في آذار (مارس) من عام  ،1984أجرى
خ ــورخ ــي ل ــوي ــس ب ــورخ ــس سلسلة
حــوارات إذاعية مع الشاعر والكاتب
األرجـنـتـيـنــي «أوس ـفــالــدو ف ـيــراري».
ترجمت هذه الحوارات للمرة األولى
إلـ ــى اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة .وال ـ ـحـ ــوار ال ـتــالــي
ي ـظ ـه ــر ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزء الـ ـث ــان ــي م ـن ـهــا،
امل ـتــرجــم إل ــى اإلن ـك ـل ـيــزيــة بـقـلــم تــوم
َ
«سيجل
بــول ،والــذي يصدر عن دار
بــوكــس» فــي تشرين األول (أكتوبر)
الجاري.

يحدد أسماء الكتاب األرجنتينيني
في القرن الحادي والعشرين أم ماذا؟
¶ لـكــن ال ـت ــواري ــخ األدب ـي ــة لـيـســت مطالبة
بالصحة كما في التاريخ ،يبقى مسموحًا
للمؤرخ أن يكون أدبيًا.
 نعم ،أو هذا ما أرجوه.¶ ه ـنــاك ك ـتــاب آخ ــر ي ـتــواتــر ظ ـه ــوره في
مكتبتك في تصوري هو «ألف ليلة وليلة».
 نعم ،وقد أتاح لي جهلي بالعربيةأن أقـ ـ ــرأه ف ــي ت ــرج ـم ــات ك ـث ـي ــرة ،وال
ب ــد أن ـنــي أخ ـبــرتــك بــالـطـبــع أن أمـتــع
نسخة بني النسخ التي قرأتها كافة
ه ــي تــرج ـمــة راف ــاي ـي ــل كــانـسـيـنــوس
أسينس .ربـمــا أمـتــع منها الترجمة
األولى ألنطوان جاالند الذي كان أول
من قدم الكتاب للغرب.

¶ لك مقالة يا بورخيس عنوانها «عبدة
الكتب» جعلتني أفكر مرارًا في ما تذكره
من العناوين واملؤلفني.
 ال أت ــذك ــر أي ش ــيء ع ــن ذلـ ـ ــك ...هلأتكلم فيها عــن الكتب املـقــدســة ،عن
ح ـق ـي ـقــة أن ل ـك ــل ب ـل ــد ك ـت ــاب ــا مـعـيـنــا
ً
مفضال؟
¶ تذكر ذلك طبعًا ،لكنك تشير أيضًا إلى
من ينتقدون الكتب إيثارًا للشفاهية .ومن
ً
ذلــك مثال فقرة عند أفالطون يقول فيها
إن اإلفــراط في القراءة يفضي إلى إهمال
الذاكرة واالعتماد على الرموز.
– أعتقد أن شوبنهاور قال إن القراءة
هي التفكير بعقل شخص آخر .وهي
الفكرة نفسها ،أليس كذلك؟
¶ حسن ،ليس األمر كذلك ،ليست الفكرة
نفسها ولكنها فكرة أخــرى عدائية تجاه
الكتب .هل ذكرت ذلك؟
– ال.
لعلي تكلمت عــن حقيقة أن كــل بلد
يختار ،أو ُيــؤثــر أن يتم تقديمه من
خــال كـتــاب بــرغــم أن هــذا الـكـتــاب ال
ً
يكون في العادة ممثال للبلد .فاملرء
يعتبر على سبيل املثال أن شكسبير
هـ ــو اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي الـ ـنـ ـم ــوذج ــي .وم ــع
ذلــك ال تجد ّأي ــا مــن سـمــات اإلنكليز
النموذجية حــاضــرة فــي شكسبير.
ف ــاإلن ـك ـل ـي ــز ي ـم ـي ـل ــون إل ـ ــى ال ـت ـح ـفــظ
واالقتصاد في الكالم بينما يتدفق
شكسبير كالنهر ،ويفيض باملغاالة
واالسـ ـتـ ـع ــارات ،ه ــو الـنـقـيــض ال ـتــام
لـشـخــص إن ـك ـل ـيــزي .أو غ ــوت ــه ،نحن
نــرى األملــان قومًا يسهل دفعهم إلى
التعصب بينما غوته هــو النقيض
تمامًا ،فهو رجل سمح ،رجل ِّ
يحيي
نابليون حينما يغزو أملانيا .غوته
ليس األملاني النموذجي .ويبدو أن
هذا شائع متواتر ،أم ماذا؟
¶ ال سيما في حالة الكالسيكيات.
 نـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــم ،ال س ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــةالـكــاسـيـكـيــات ،وإسـبــانـيــا فــي عهد
ث ــرب ــان ـت ــس ه ــي إس ـب ــان ـي ــا اض ـط ــرام
محاكم التفتيش ،ومــع ذلــك يتخيله
ً
املرء رجال مرحًا ،متسامحًا ،ال عالقة
ل ــه م ــن ق ــري ــب أو ب ـع ـيــد بـ ـش ــيء مــن
ذل ــك .يـبــدو وك ــأن كــل بلد يبحث في
الكاتب الذي يختاره عن ترياق ٍّ
لسم
معني .أمــا فــي حالة فرنسا ،ومــع أن
ثراء تراثها األدبــي جعلها ال تختار
ّ
شخصًا معينًا ،إال أن املرء لو فكر في
هــوغــو لــوجــد أنــه بــوضــوح ال يشبه
الشعب الفرنسي.
¶ بخصوص الكتب املعبودة لديك أنت يا
ّ
بورخيس ،أتذكر أن كتبك األثيرة تتضمن
«أل ــف ليلة ولـيـلــة» واإلن ـج ـيــل ،واملــوســوعــة
البريطانية بني كتب كثيرة.
 أعتقد أن املــوســوعــة بالنسبة إلىرجـ ــل ف ـض ــول ــي ف ــي غ ـي ــر ع ـج ـلــة مــن
أم ـ ــره ه ــي أم ـت ــع األجـ ـن ــاس األدب ـي ــة.
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى أن ل ـه ــا س ـل ـفــا ش ـه ـي ـرًا
هــو باليني  Plinyالــذي ّ
يعد كتابه
«الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي» م ــوس ــوع ــة
أيضًا .ففيه تجد معلومات في الفن
والـتــاريــخ ـ وهــو ليس مجرد تاريخ
طبيعي باملعنى املعاصر للمصطلح
ـ وال ـ ـخـ ــرافـ ــات ،واألس ــاطـ ـي ــر أي ـض ــا.
وهكذا فإنه حينما يتكلم عن حيوان
ما ،ال ّ
يقدم مجرد معلومات وحقائق

ب ــل ي ـق ــدم ك ــل م ــا سـجـلـتــه ال ـخ ــراف ــة ـ
الـخـصــائــص األس ـط ــوري ــة املـنـســوبــة
إل ـ ـيـ ــه ،وإن لـ ــم ي ـك ــن ب ــاي ـن ــي نـفـســه
مؤمنًا بها .ولكنه في نهاية املطاف
أنتج تلك املوسوعة البديعة املكتوبة
أيضًا بأسلوب باروكي.
¶ بــال ـحــديــث ع ــن املــوســوعــة الـبــريـطــانـيــة
تـحــديـدًا ،مــا ال ــذي اكتشفته فيها بمرور
السنوات؟
 املـ ـ ـق ـ ــاالت امل ـ ـطـ ــولـ ــة ف ـ ــي األغ ـ ـلـ ــب.َّ
املــوســوعــات تــؤلــف ال ـيــوم كـمــراجــع،
ففيها مقاالت طــوال وأخــرى شديدة
الـقـصــر .أم ــا املــوســوعــة البريطانية
فـ ـم ــؤلـ ـف ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــراءة ،هـ ـ ــي س ـل ـس ـلــة
مـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاالت ،م ـ ـ ـقـ ـ ــاالت ملـ ـ ـك ـ ــوالي،
وس ـت ـي ـف ـن ـســن ،وس ــواي ـن ـب ـي ــرن ،وفــي
الطبعات الحديثة مقاالت لبرتراند
ً
راس ـ ـ ـ ــل ،عـ ــن زيـ ـن ــو م ـ ـثـ ــا .ال بـ ــد أن
أكـ ــون حـكـيــت ل ــك أن ـن ــي ك ـنــت أذه ــب
إل ــى املكتبة الــوطـنـيــة بصحبة أبــي.
كنت شديد الخجل ـ وال أزال شديد
الـخـجــل ـ فـلــم أك ــن أجـ ــرؤ عـلــى طلب
الكتب .لكن كانت املراجع متاحة على
األرف ـ ــف ،فـكـنــت أت ـن ــاول بــاملـصــادفــة،
م ـج ـل ـدًا م ــن امل ــوس ــوع ــة الـبــريـطــانـيــة
عـلــى سبيل امل ـث ــال .وح ــدث يــومــا أن
أسـ ـع ــدن ــي الـ ـح ــظ ف ـت ـن ــاول ــت مـجـلــد
 D–Rوأمكنني أن أقرأ سيرة ممتازة
لدرايدن الذي ألف عنه إليوت كتابًا.
ثم مقالة طويلة عن الكهنة السلتيني
امل ـعــروفــن ب ــال ــدرودس ،وأخـ ــرى عن
دروز لبنان املؤمنني بهجرة األرواح.
وهـنــاك دروز صينيون أيـضــا .نعم،
في ذلك اليوم كنت محظوظًا للغاية.
درايدن والدرودس والدروز وكل تلك
األشـ ـي ــاء ف ــي مـجـلــد واحـ ــد ي ـبــدأ من
حرف الـ  Dإلى حرف الـ  .Rفي أوقات
أخــرى لم يكن يسعدني الحظ بتلك
الـصــورة .كنت أذهــب مــع أبــي ،وكــان
هو يبحث عن كتب علم النفس ـ فقد
كــان أسـتــاذًا لعلم النفس ـ وأق ــرأ أنا
املوسوعة البريطانية .والحقا قرأت
هكلبري فني ملــارك توين في املكتبة
الــوط ـن ـيــة .ول ــم يـخـطــر ل ــي ق ــط أنـنــي
يومًا ما في مستقبل بعيد االحتمال
ســأكــون مــدي ـرًا للمكتبة .لــو ق ــال لي
شخص ذلك لظننته يهزل .لكن ذلك
ما حدث .وملا أصبحت مديرًا تذكرت
الـصـبــي ال ــذي ك ــان ي ــزور املكتبة مع
أبـ ـي ــه ف ـي ـت ـن ــاول ع ــن ج ــن جـ ـ ــزءًا مــن
املوسوعة البريطانية من على الرف.
¶ وكنت مديرًا لقرابة عقدين فيما أعتقد.
 ال أعـ ــرف ال ـت ــواري ــخ ب ــدق ــة ،لكنهمعـ ّـي ـنــونــي س ـنــة  ،1955وح ـت ــى  ...ال
أعـ ـ ـ ــرف فـ ــي أي سـ ـن ــة رجـ ـ ــع بـ ـي ــرون
 ،Perónألنني لم أستطع االستمرار
على النحو الصحيح.
¶ في عام  .1973فهي إذن ثمانية عشر
عامًا في املكتبة.
 يعني ،ليس أم ـرًا سيئًا ،صــح؟ مناملدير اآلن؟

¶ ح ـتــى وقـ ــت ق ــري ــب كـ ــان جــري ـجــوريــو
واينبرج.
 آه ،نعم ،أعتقد أنــه استقال ،أليسكذلك؟
¶ استقال ،وال أعرف من حل محله.
 أتــذكــر أن امليزانية املخصصة لناكــانــت هــزي ـلــة .رب ـمــا ل ــم يـتـغـيــر ذل ــك.
ربما لذلك استقال واينبرج.
¶ ك ــال ـع ــادة ،ك ــان ع ـلــى الـجـمـيــع ف ــي ذلــك
الوقت أن يدبروا أمورهم بالحد األدنى؟
 وكــانــت وزارة التعليم هــي األشــدضعفًا ،وهوانًا .ولعلها ال تزال كذلك.
¶ في تلك املقالة يا بورخيس تشير أيضًا
إل ــى ال ـك ـتــاب ال ـثــامــن مــن األودي ـس ــة حيث
يـقــال إن ال ــرب كـتــب الـشـقــاء عـلــى البشر
ليكون لديهم ما يغنون عنه.
 نعم ،أعتقد أن الكتاب يقول إنهميـ ـنـ ـسـ ـج ــون ال ـ ـش ـ ـقـ ــاء فـ ـي ــأت ــي أبـ ـن ــاء
األج ـي ــال الـتــالـيــة وي ـك ــون لــديـهــم ما
يغنون عنه ،أليس كذلك؟
¶ نعم.
 طـيــب ،أعتقد أن هــذا يكفي إثباتًالكتابة األوديسة بعد اإللياذة ،إذ ال
ً
يتخيل املرء تأمال من هذا النوع في
اإللياذة.
¶ ط ـب ـع ــا ،ألن ه ــومـ ـي ــروس ي ـم ـنــح ف ـكــرة
البدايات...
 نعم ،وكما قال روبن داريو :ال شكأن هــوم ـيــروس ك ــان ل ــه هــومـيــروس
الخاص به .ألن األدب دائمًا يفترض
ل ـن ـف ـســه س ـل ـف ــا ،أو تـ ــراثـ ــا .ي ـم ـكــن أن
ي ـقــول املـ ــرء إن الـلـغــة نـفـسـهــا ت ــراث،
كل لغة تطرح نطاقًا من االحتماالت
واالستحاالت كذلك ،أو الصعوبات.
أنا ال أتذكر مقالة «عبدة الكتب».

املقابل كان ماالرميه يفكر في كتاب،
وب ـم ـع ـن ــى مـ ــن املـ ـع ــان ــي ،فـ ــي ك ـتــاب
م ـقــدس .واالث ـن ــان ،وف ــي واق ــع األم ــر،
ٌ
موجود لينتهي إلى
واحد ـ كل شيء
كتاب ،أو كل شيء يفضي إلى كتاب.
¶ هذا يعني أن األحداث في نهاية املطاف
أدبية .ولكن الكتاب الذي دائمًا ما توصي
بقراءته حتى غير املتحمسني لــأدب هو
اإلنجيل.
 ح ـس ــن ،ألن اإلن ـج ـيــل مـكـتـبــة .ومــاً
أغ ــرب فـكــرة نسبة الـعـبــريــن أعـمــاال
مـ ـتـ ـف ــاوت ــة مـ ـث ــل الـ ـتـ ـك ــوي ــن ون ـش ـيــد
اإلن ـ ـشـ ــاد وسـ ـف ــر أيـ ـ ــوب وال ـج ــام ـع ــة
وجميع تلك األعمال إلى مؤلف واحد
هو الروح القدس .ومن الواضح أنها
أعمال تنم عن عقول شديدة التباين،
مختلفة البيئات وأهــم مــن ذلــك كله
أن ـهــا مختلفة األزمـ ـن ــة ،تـنـتـمــي إلــى
حقب متنوعة من حقب التفكير.
¶ حسن ،ال بد أن لذلك عالقة بقول آخر
في اإلنجيل« :الريح تهب حيث تشاء».
 وهــذا يــرد في إنجيل يوحنا فيماأعـ ـتـ ـق ــد ،ألـ ـي ــس كـ ــذلـ ــك؟ فـ ــي اآليـ ـ ــات
األولى.
¶ نعم ،ولو قارنتها بعبارة من ويستلر:
«الفن يحدث» في حوار آخر من حواراتنا.
 لم أنتبه لذلك ،لكنها الفكرة نفسهابالطبع« ،الـفــن يـحــدث»« .الــريــح تهب
حيث تشاء» .يعني ،هي املقابل لعلم
اج ـت ـمــاع ال ـش ـعــر ،أل ـيــس ك ــذل ــك؟ أعـنــي
ل ــدراس ــة ال ـش ـعــر اج ـت ـمــاع ـيــا ،ل ــدراس ــة
الـ ـظ ــروف ال ـت ــي أن ـت ـجــت ال ـش ـع ــر .ذلــك
يــذكــرنــي بهاينه ال ــذي ق ــال إن امل ــؤرخ
نبي بأثر رجـعــي ،شخص يتنبأ بما
وقع بالفعل .هي الفكرة نفسها تقريبًا.
¶ طبعًا ،نبي بالعكس.
ً
 نعم ،شخص يتنبأ بما وقع فعال،وبما يعلم املرء أنه وقع ،أليس كذلك؟
«نبي ينظر وراءه» ،ذلك هو املؤرخ.

¶ م ــوج ــودة فــي ك ـتــاب «مـحــاكــم تفتيش
أخرى»
 أن ــا مـتــأكــد أن ـهــا م ــوج ــودة ،فلستأعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ـ ــك اخـ ـت ــرعـ ـتـ ـه ــا ل ـت ـخ ـت ـبــر
ذاكرتي ،أو ضعف ذاكرتي باألحرى
(يضحك)

¶ من أين ذلك يا بورخيس؟
 هاينه .التاريخ هو فن الغوص فياملاضي ،أليس كذلك؟

¶ موجودة ،وترجع أيضًا إلى عام .1951
 آه ،جميل ،حـســن ،فــي هــذه الحالةيـ ـك ــون لـ ــي كـ ــل الـ ـح ــق أن أنـ ـس ــاه ــا.
سيكون مؤسفًا ج ـدًا أن أتــذكــر سنة
.1951

¶ نعم ،فن املؤرخ.
 نعم ،بمجرد أن يحدث شيءّ ،يبي
املؤرخ أن حدوثه كان محتومًا .ولكن
األكثر إثــارة في الحقيقة هو إعمال
ذلك على املستقبل.

¶ ولكنك تنتهي برأي لستيفن ماالرميه.
 آه ،نعم ،كــون كل شــيء يفضي إلىكتاب؟

¶ هذا أصعب من التنبؤ باملاضي ،أصعب
ع ـلــى املـ ــرء أن ي ـك ــون نـبـيــا م ــن أن يـكــون
مؤرخًا.
 يـ ـعـ ـن ــي ،ب ـ ـهـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة ت ـك ـتــبالتواريخ األدبية .يتناول املــؤرخ كل
كاتب ،ثم ّ
يبي تأثير خلفيته عليه،
ثــم أن املـنـطــق يــؤكــد أن أعـمــالــه هــذه
ك ــان ال بــد أن تــأتــي م ـنــه .ول ـكــن هــذا
امل ـن ـهــج ال يـنـطـبــق ع ـلــى املـسـتـقـبــل،
بـمـعـنــى أن املـ ـ ــؤرخ ال يـسـتـطـيــع أن

¶ بالطبع.
 نعم ،ألنني أنقل تلك السطور منهوميروس وأقول إن كليهما يقوالن
الـشــيء نفسه .لكن هــومـيــروس كان
ال يــزال يفكر في األغنية ،في الشعر
ال ــذي ينفجر مــن ف ــورة اإلل ـه ــام .في

¶ في مقالتك ،هناك فكرة أخــرى أجدها
مثيرة لالهتمام ،تقول إن الكلمة املكتوبة
كــانــت بالنسبة للقدماء مـجــرد بــديــل من
الكلمة املنطوقة.
 نـعــم ،أعـتـقــد أن أفــاطــون يـقــول إنالـكـتــب أش ـبــه بـكــائـنــات حـيــة لكنها
أيضًا أشبه بتماثيل ،يحدثها املرء
فال تجيبه.
¶ آه ،طبعًا.
 ثــم إن ــه ،لكي يجعل الكتب تجيب،اخـتــرع ال ـحــوار ال ــذي يتنبأ بأسئلة
الـ ـ ـق ـ ــارئ وي ـت ـي ــح امل ـ ـجـ ــال لـلـتـفـسـيــر
وتكثير األفكار.
¶ نعم ،هــذا ينطبق على اللغة الشفاهية،
لكنك تضيف أنه قرب نهاية القرن الرابع،
تـبــدأ الـكـلـمــة املـكـتــوبــة فــي الـسـيـطــرة على
اللغة.
 آه ،وأشير إلى نادرة الشخص الذيّ
اندهش ملا رأى شخصًا آخر يقرأ في
صمت.
¶ طـبـعــا .دهـشــة الـقــديــس أوغـسـطــن من
القديس أمبروزو فيما أظن.
 نعم ،يندهش إذ يرى شيئًا لم يرهم ــن ق ـب ــل م ـط ـل ـقــا :ش ـخ ــص ي ـق ــرأ فــي
صمت لنفسه .وبالطبع كان ينبغي
أن يندهش ،ألن الكتب كانت تكتب
ب ــالـ ـي ــد .وكـ ـ ــان ع ـل ـيــك أن تـخـتـبــرهــا
أكثر من مرة ـ حينما تتلقى رسالة،
وال ي ـكــون خ ــط ال ـيــد فـيـهــا م ـبــرأ من
العيوب ،لنقل إنك تتلوها لتفهمها،
أليس كذلك؟
¶ صحيح.
 ول ــو ك ــان ــت ال ـك ـتــب مـكـتــوبــة بخطالـ ـي ــد ،فــالـطـبـيـعــي أن ت ـت ـلــى .بـعـيـدًا
ع ــن ه ــذه الـنـقـطــة ،أعـتـقــد أن ــك وأن ــت
تـقــرأ فــي صـمــت ،قــد تــأتــي إل ــى فقرة
قـ ــويـ ــة ،فـ ـق ــرة ت ــؤث ــر فـ ـي ــك ،ف ـ ـ ــإذا بــك
تميل إلــى تالوتها .أعتقد أن الفقرة
حـسـنــة الـصـيــاغــة تقتضي ال ـتــاوة.
وذل ــك واض ــح ،فــي حــالــة الـشـعــر ،ألن
موسيقى الشعر تحتاج إلى التعبير
عـنـهــا ول ــو بــالـغـمـغـمــة ،تـحـتــاج إلــى
إنـ ـص ــات لـ ـه ــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ل ــو أن ــك
تـقــرأ شيئًا منطقيًا محضًا ،مجردًا
محضًا ،يكون األمر مختلفًا .في هذه
الحالة ،يمكنك االستغناء عن الجهر
بالقراءة ،ولكنك ال يمكن أن تستغني
عنها وأنت تقرأ قصيدة.
¶ هـ ــذا جـ ــزء م ــن االرتـ ـ ـق ـ ــاء ،م ـه ـمــا ك ــان
بسيطًا ،االرتقاء الذي يستوجبه الشعر.
 نعم ،ولكن هذا يضيع اآلن بالطبع،إذ ل ــم ت ـعــد ل ــدى ال ـن ــاس ه ــذه األذن.
لـســوء ال ـحــظ ،الـجـمـيــع اآلن ق ــادرون
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــراءة ف ــي ص ـم ــت ،ألن ـه ــم ال
ي ـس ـم ـع ــون مـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــرؤون ،ي ــذه ـب ــون
مباشرة إلى معنى النص.
¶ نـشــر ه ــذا ال ـح ــوار إلـكـتــرونـيــا في
مدونة «نيويورك رفيو أوف بوكس»
في  24سبتمبر 2015

