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غدير أبو سنينة
كغريه من الشخصيات العامة واكب الكاتب األرجنتيني خورخي لويس بورخيس الكثري من
األحداث السياسية التي مرت ببالده وبالعامل وكان عليه وهو الذي يقطن عاملا آخر يسكنه
اإلبداع والخيال واألدب أن يطل –شاء أو أىب -عىل عوامل أخرى لن تعرب فضاءاتها ال عن األفكار
وال عن العواطف التي ص ّدرها بورخيس يف أعامله.
مل يكتب بورخيس يف حياته نظريات سياسية وهو الذي يحفل رصيده بعدد كبري من املقاالت
والقصص والقصائد التي تحوي معان أخالقية عميقة جعلته متميزا عن غريه من األدباء.
ولد بورخيس لعائلة ميسورة الحال ،وقد قىض شيئا من طفولته وشبابه يف جنيف ،املدينة التي
تلقى بها تعليمه الجامعي قبل أن يعود لألرجنتني وينخرط بالنشاط األديب.
إذن فقد كان بورخيس ينتمي للطبقة النبيلة يف األرجنتني كام كان متعلقا جدا بأسالفه ومآثرهم.
ورمبا لهذا السبب يفرس النقاد مواقف وترصيحات بورخيس السياسية بأن الكاتب الذي رشح
لجائزة نوبل عاش حياة اجتامعية سهلة بعيداعن أي نوع من املعاناة واالضطهاد األمر الذي
جعل نظرته السياسية قارصة.
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بورخيس الذي قال يوما إن األوروبيني يتمتعون بالذكاء ألنهم مل مينحوه جائزة نوبل ،مل تكن
السياسة أوىل اهتامماته رغم أن مقالته األوىل كانت عن سرية بيو باروخا الذي صفق ملواجهته
مع القومية الباسكية الوليدة يف ذلك الحني.
مل يتمتع بورخيس بقدر من الحنكة السياسية ومل يعني يف أي منصب سيايس لكنه وجد نفسه
يقف مع اتجاهات ضد أخرى متكئا يف معظم األحيان عىل شعوره كام يبدو من ترصيحاته
املختلفة .ويبدو أنه بتلك الترصيحات مل يكن يهدف للوصول ألي مركز اجتامعي أو سيايس وهو
املعروف بابتعاده كل البعد عن الوصولية واالنتهازية وألن الكثريين يعزونها ملا سموه (غباء
بورخيس السيايس) ،مل تستمر تلك الهجامت عىل رأيه إال يف وقتها ثم تبددت شيئا فشيئا بسبب
حجم وأهمية أعامله التي ودون أدىن شك تطغى عىل أهمية آرائه تلك.

مغازلة الفاشية العسكرية يف تشييل:
يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  ،1976وبعد يوم واحد من مقتل وزير الخارجية التشييل
األسبق أورالندو ليرتلري يف واشنطن ،يف يوم األربعاء ذاك ،وحيث قامت الدنيا ومل تقعد يف تشييل،
وصل خورخي لويس بورخيس ملبنى دييغو بورتالس ليجتمع بالجرنال بينوتشيه.
امتد اللقاء لساعة وأتبعه اجتامع آخر قصري مع الجرنال يل يف ذات املبنى لكن هذا االجتامع نيس
برسعة وكان الرتكيز األكرب عىل اجتامعه مع بينوتشيه.
مل يعلم أحد ماحدث يف ذلك االجتامع املغلق وبقي كل ما قيل به يف غرفة مغلقة ومل يخرج
للعلن سوى صورة بينوتشيه بزيه العسكري وهو يصافح األديب األرجنتيني.
كان بورخيس حينها يبلغ السابعة والسبعني من العمر ،وكان شبه أعمى لكن وجهه الباسم يف
الصورة كانت تبدو عليه آثار االرتياح واالنبساط وهو ميد يده مصافحا الطاغية التشييل وقد عرب
عن ذلك يف اجابته للصحافيني حال خروجه بقوله "راض جدا".
يقول ناقدون إن هذا الترصيح قد يكون ضمن ما قاله بورخيس لبينوتشه أما ما قال بينوتشه
لبورخيس فسيبقى أمرا غامضا صعب التقدير ،فالجرنال مل يكن شخصا بليغا ،ومل يعرف بثقافته
الواسعة بل كان سياسيا يهاجم اليسار ولذلك من املستبعد أن يكون االجتامع قد تحدث عن
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األدب بشكل عام أو عن أعامل بورخيس بصفة خاصة.
أحد املسؤولني يف مبنى دييغو بورتاليس علق فيام بعد عىل ذلك االجتامع بأن بينوتشيه مل يكن
عىل اطالع عىل أعامل الكاتب األرجنتيني ،بل كان مهتام بتاريخه الذي مر به عسكريون من
أسالفه الذين شاركوا يف حريب االستقالل بتشييل واألرجنتني.
ومهام كان موضوع الحديث الذي دار بينهام ،فقد كانت أهمية زيارة بورخيس لبينوتشيه هو
التأثري اإلعالمي الكبري لصالح الديكتاتورية.
يفرس الكثريون عدم منح نوبل للكاتب األرجنتيني بسبب موقفه ذاك فقد تلقى هجوما واسعا
ملا اعترب مساندة للديكتاتورية ،وما كانت األكادميية السويدية لتنىس اجتامع مرشحها بأحد
الطغاة يف العامل والذي وصفه بورخيس بأنه "كاتب ممتاز" وأضاف "إنني شخص شديد الخجل،
لكن بينوتشيه عمل جاهدا يك يتبدد خجيل ،وبسهولة تم األمر..هنا ويف وطني ويف األوروغواي
ت ُنقذ الحرية والنظام ،وخصوصا يف قارة تعيش يف فوىض بتأثري من الشيوعية ...أعرب عن رضاي
كأرجنتيني مبجاورة بلد يسود فيها النظام والسالم ال فوىض فيها وال شيوعية".
لقد كانت تلك الزيارة تشكل غطاء رشعيا وثقافيا للحكم الديكتاتوري العسكري الذي دأب عىل
انتهاك حقوق اإلنسان ،فبورخيس بزيارته تلك أسهم يف دعمه بصوته.
من زاوية أخرى يرى آخرون أن بينوتشيه الذي كان عسكريا فذا كان قد أصدر كتابا يف وقت
سابق قبل أن ترسقه السياسة متاما ،ولرمبا أحس حينها مبساواته (عىل املستوى الثقايف) بشخصية
(أدبية) مثله تقف أمامه هي شخصية األديب بورخيس .أما بالنسبة لألخري فلرمبا أرجع وجود
كتاب يف مسرية بينوتشيه لثقافة األخري التي رأى بورخيس أنها تربير كاف ليجتمع برجل (مثقف)
يحمي البالد من فوىض الشيوعية.
بعد ثالثة أيام من وصوله تشييل اجتمع مع الكاتبة التشيلية ماريا لويسا بومبال خالل مؤمتر
صحايف عرب فيه برصاحة عن تعاطفه مع النظام العسكري يف تشييل حينام أعلن "أدافع عنه
ألنني عاطفيا أشعر أن عيل ذلك .رمبا عواطفي هناك تحدثت أكرث مني .إنني أدافع عنه ألسباب
عاطفية قبل أي يشء فأنا عدو للشيوعية .أظن أن هذا ليس باألمر الغامض .وال أستطيع إخفاءه.
لطاملا تأثرت بتشييل ويبدو يل لو تم إنقاذ تشييل فهذا يعني إنقاذنا .إننا بحاجة لضامنة ،أنا
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كأرجنتيني بحاجة لضامنة".

املفقودون يف األرجنتني ليسوا بريئني متاما:
يف العام  ،1980وهو عام شكل نقطة تحول يف التاريخ األرجنتيني .نرشت يف الخامس عرش من
مايو من ذلك العام يف صحيفة كالرين آخر قصة من قصص بورخيس بعنوان "ذاكرة شكسبري".
وبطلب من أمهات وج ّدات "بالسا دي مايو( )1كتب يف ذات الصحيفة ويف ذات العام "مناشدة
من أجل املفقودين" .هؤالء املفقودين الذين فقدت عائالتهم أخبارهم ،كان لبورخيس األديب
واإلنسان أن يتعاطف معهم ،لكن اللهجة التي كتب بها اسرتحامه رمبا مل تكن بتلك الحدة
التي تنتظرها تلك األمهات الاليت مل يتوقفن عن االعتصام من أجل أبنائهن إذ قال "يف مساء
يوم ما زارين يف بيتي أمهات وجدات "بالسا دي مايو" يروين يل ما حدث .بعض النساء بكني
بطريقة متثيلية ،لكنني شعرت أن الكثريات منهن بَكينْ بصدق ،ألن الواحد منا يستطيع أن يشعر
بالحقيقة .كم أنهن مسكينات وبائسات! .لكن هذا ال يعني أن أبناءهن كانوا أبرياء دوما .ال يهم.
فكل متهم من حقه أن يحاكم ...عندما تعمقت أكرث بأمر هؤالء املفقودين شعرت بسوء فظيع.
قيل يل إن أحد الجرناالت رصح بأن من بني مائة شخص مخطوف خمسة مذنبون ،لقد بُ ِّرر قتل
الخمسة وتسعون الباقون .هل عليه أن يقدم نفسه للخطف والتعذيب واملوت يك يثبت صحة
هذه النظرية؟ حرب العصابات واإلرهاب موجودان بالطبع لكن ليس هام النموذجان املحبذان
بالطبع".
كام رأينا سابقا فقد كان شعور بورخيس هو ما يحمله عىل اإلدالء بأفكاره السياسية ولذا
سنتفهم اتهامه من قبل كثريين بالجهل السيايس ليس فقط بسبب وقوفه مع بينوتشيه بل حتى
يف اسرتحامه لحل مشكلة املفقودين بدأ أول األمر بالتشكيك بصدق بعض األمهات وإلقاء اللوم
عىل األبناء الذين هم مذنبون برأيه ،ويف حديثه عن الجرنال الذي عرض عليه أن يجرب ما يفعل
باآلخرين ،أظهر تناقضا حينام قال إن هناك  95بريئاً ،إذ كان األجدر به أن يدافع عن تلك النسبة
الكبرية قبل أن يؤكد أن هناك خمسة مذنبني ،مع العلم أن معظم املفقودين كانوا يختطفون
ألسباب تتعلق بآرائهم ونشاطهم السيايس.
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ما قام به بورخيس مبناشدته تلك ومع أنه يحمل يف طياته نفسا تعاطفيا قرر أن يربر له حني
وضح إن تعاطفه ناتج من دموع النساء وتابع القول إن من حقهم أن يكون لهم محام أي أنه
ليس ضد اعتقالهم باألساس .بورخيس أراد يف ذلك أن ميسك العصا من املنتصف فأبدى تعاطفه
املنطقي مع املفقودين لكنه مل يتخذ موقفا صارما ضد الديكتاتورية.

الرشق الذي سحر بورخيس:
شعر بورخيس منذ شبابه بالحاجة للتعرف أكرث عىل اآلداب ،ونشأة األديان وطرق التفكري وكان
فضوليا ملعرفة حضارات الهند والصني واليابان وملعتنقي اإلسالم فيها أو ملن مارس النظام املعقد
يف تربير وتفسري العامل املختزل يف (الكاباال) .سافر بورخيس يف عدة مدن يف الرشق كام قال "زرت
طريف الرشق ،مرص واليابان ،لكنني أريد أن أعرف الصني والهند وبالد فارس أيضا".
قرأ بورخيس العديد من الكتب عن الرشق .وقد عرب بورخيس لزوجته ماريا كوداما أنه كان
يرغب بدراسة اليابانية التي بدا متأثرا بثقافتها حني كتب قصائد هايكو .بحثت له كوداما عن
مدرس ياباين لكنها مل تجد يف سويرسا معلام لتلك اللغة فاقرتحت عليه أن يدرس العربية كبديل
وقد راقت الفكرة لصاحب "ألف ليلة وليلة" راقت له الفكرة وقال لزوجته أن تتصل به فورا
وبدأ بتلقي الدروس بالعربية من قبل مدرس مرصي كان قد قرأ أعامله بالعربية واإلنجليزية،
واستمر بذلك حتى وفاته.
يرى البعض أن بورخيس قرأ الرشق بعني الغرب؛ فبورخيس مل يتخل عن عقليته الغربية وهو
يحاول التعرف عىل اآلخر .كثريون قالو إن بورخيس حلم بثقافة الرشق من جدول أعامل غريب.
درس بكثري من املنهجية الفكر الرشقي مؤكدا عىل فكره الغريب لكنه عمل عىل التفتيش عىل
األطر الرمزية للرشق والغرب يك يحصل عىل العقد املتشابكة التي تجمعهام.

إرسائيل أرض الحليب والعسل:
كل ما سبق يجعلنا ال نستغرب أن يتعاطف بورخيس مع إرسائيل .هذا التعاطف الذي انبثق
أوال من حبه للثقافة اليهودية التي تعرف عىل كثري من أقطابها كاألديب اليهودي كاسينوس
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أسينس الذي اعتربه معلمه األول وكتب فيه قصيدته:
" رشب كمن يرشب نبيذا معتقا
املزامري وأناشيد الكتاب املقدس
وشعر أنه امتلك تلك الحالوة
وشعر أن ذلك قدره".
رصح بورخيس يف أكرث من مناسبة أنه يظن أن دما يهوديا يجري يف عروقه بسبب وجود أسامء
يهودية يف شجرة عائلته كاسم أسفيديو .وقد تأثر بورخيس بالدماء األوروبية من جهة أمه
التي تنتمي ألصول إسبانية وبرتغالية وبريطانية إضافة إلقامته يف جنيف فيام يؤكد الباحثون
كالباحثة إدنا آيزينبريج أن بورخيس كان أرجنتينيا ومل يكن يهوديا استخدم البوابة السفاردية
للدخول إىل الثقافة اليهودية ،حتى أنه انتمى ملركز الدراسات السفاردية عام .1965
أما برناندو إزيكيل كورومبلت فقد نقل عن بورخيس قوله" :أحد أسباب سعاديت أن أفكر أنه
بامكاين االنتامء لشعب موىس بن ميمون ،لشعب إيهوذا هاليفي والسفريوت".
"إىل إرسائيل" كانت قصيدته التي أهداها لذلك الكيان الغاشم عام :1967
"من سيخربين إن كنت تجرين
يف متاهة أنهار دمي الضائعة منذ قرون
يا إرسائيل؟
يف أي األماكن طافت دماؤنا؟
ال يهم ،أعلم أنك:
يف الكتاب املقدس املطوق للزمن
يف تاريخ آدم األحمر
ويف ذاكرة وعذاب املصلوب.
يف هذا الكتاب أنت،
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مرآة ت ُرى فيها:
الوجو ُه املنحني ُة عىل نفسها
ووجه الرب الكريستايل القايس
حيث الفزع يف الثنايا.
بوركت يا إرسائيل ،لتحمي جدار الرب
يف قلب املعركة".
تأثر بورخيس بالصوفية اإلسالمية يف أعامله كاأللف وغريها لكنه عرف بتأثره أيضا بالكاباال
وهي الصوفية اليهودية التي عمقت عالقة بورخيس باليهودية .وقد قال إن أيا منا ينتمي
لحضارتني هام اليهودية واليونانية ولذلك فأعامله تتضمن األحداث واألمثال التوراتية وهذا
ليس باألمر الغريب فاألدب الغريب بشكل عام متأثر بكتب وثقافة العهدين القديم والجديد.
يرى بورخيس كام الكاباال أن للكلمة والحرف معنى خف ًّياً ،وهام يتمتعان بذات قداسة الكتاب.
وهذا متاماً ما ط َّبقه الكاباليون عىل دراسة الكتابة؛ إذ تتنزل -بحسب اعتقادهم -الروح القدس
نص مطلق ،ويف
الصدفة .إنهم ينطلقون من قاعدة أن الكتابة ٌّ
عىل األدب ف ُينتج كتابا بعيدا عن ّ
للصدفة.
النص املطلق ال يمُ كن ليش ٍء أن يكون عمالً خاضعاً ُّ
أعامل بورخيس كانت تحاول أن تتقرب لرس الخلق الكوين الذي يشكل للكاباال الغائية النهائية.
لكن بالنسبة لبورخيس فقد رأى أن املتعة تكمن يف استحالة تحقيق تلك املحاولة .وقد اعتقد
أن الكاباليني مل يكتبوا يك يُس ِّهلوا الحقيقة بل يك يُل ِمحوا إليها ويُ َحفٍّزوا بحثهم.
أما انحيازه الكامل إلرسائيل فقد عرب عنه بورخيس بقوله " ...بدون ارسائيل فإن التاريخ سيبدو
غريبا .إرسائيل ليست فقط فكرة مهمة للحضارة ،بل هي فكرة ال غنى عنها ،ال ميكن تخيل
الثقافة دون إرسائيل".
لقد س ّمى إرسائيل بأرض الحليب والعسل وباألمة الشابة التي تستحق أن تثري قلقه إذا ما
دخلت يف حرب كام حدث عام .1967
منحت إرسائيل عام  1971بورخيس جائزة القدس التي تعد أعىل تكريم متنحه الدولة ،األمر
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الذي مثنه بورخيس كثريا فهو يحب القدس التي قال عنها "ال توجد مدينة يف العامل بأرسه يتوق
املرء إليها كالقدس .إنها الكأس التي تنسكب وترتاكم فيها األحالم والتهجدات والصلوات ودموع
من مل يرها أبدا لكنه شعر بجوع وعطش نحوها".
وقد ظهر "خوفه" عىل هذه "األمة الشابة" يف قصيدته التي كتبها عام :1969
خشيت عىل إرسائيل
من هذا الحنني املرتبص بعذوبة ماكرة
املرتاكم ككنز حزين منذ قرون الشتات:
يف مدن الجحيم ،يف األحياء اليهودية،
يف نهايات السهوب ،يف األحالم،
حنني أؤلئك الذين يتوقون إليك يا قدس،
بجانب مياه بابل،
ماذا كنت غري هذا الحنني يا إرسائيل؟
غري تلك الرغبة يف النجاة من تقلبات الزمن؟
غري كتابك القديم الساحر
غري صلواتك وعزلتك مع الرب؟
ليس األمر هكذا.
فأقدم األمم هي أكرثها شبابا،
مل ت ُغرِها أسامء الجنائن،
وال الذهب وضجره
بل بارصار كانت :وطنا أخريا.
قالتها إرسائيل دون كلامت:
ستنسني من ِ
أنت
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ستنسني اآلخر الذي ترك ِت ِه
ستنسني من ِ
كنت يف البالد
ِ
منحتك مساءاتها وصباحاتها
التي
والتي مل متنحيها حنينك
ستنسني لغة آبائك وتتعلمني لغة الفردوس
ستكونني إرسائيل ،ستكونني جنديا
ستبنني مستنقعات الوطن ،ستع ّمرين صحاريه.
سيكون أخوك الذي مل تري وجهه قط
بجانبك
فقط نعدك بأمر واحد
أن يكون لك مكان يف املعركة.
أمهات بالسا دي مايو :هي حركة بدأت عام  1977بتجمع  14أماً يف ساحة "ميدان مايو" أمام قرص الرئاسة ليطالنب
مبعرفة مصري أبنائه َّن املختفني ،وألنهن مجرد مجموعة من األمهات املساملات فقد تركهن العسكر ،إال أن الحركة
اتخذت يف االتساع ويف اكتساب الشعبية حتي أصبحت هي الحركة السياسية واملعارضة الوحيدة ،التي مل يستطع
النظام قمعها يوما .فهي منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تواصل التجمهر يف ساحة امليدان من خالل آالف األمهات كل
يوم خميس ،والاليت مل يتخلفن مرة واحدة ألكرث من  30عاما ليطالنب بحق أبنائهن الذين مل يعرفن أبدا ما حدث لهم،
ومحاكمة القتلة ،بل وتطورت الحركة لتنادي يف وقفتها األسبوعية بعدم تكرار ما حدث ألبنائهن الشباب ليس فقط
يف األرجنتني ،ولكن يف أي مكان آخر يف العامل.
""http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=639896&eid=6744
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