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الالمانيالرواليمعحديثالوغريلوكجانأجرى
مجلةنسرتهالذي.الحديثعذاويعتبر.11(،(الترلى-

هوبلالجديدكتابهعنفقطيتكلملاغراسغانتراناذ

."التاريخحقائق/أيسميهما-

نف،مةستروسليفياعهال،الاساجمصرخلود-

الووة.إحاليةا

يسترورابليهالىيعودللادبملرمبتقليدحول-

وأمانتوماسمناحدثدوبلنيعتبروهو)دربلن

.الخارجفيمدىدونبقيالذيالفرنسبمالكلاءميكي

هذافيالاهمتعتبرالتيالالمانيةاللغةأدبحول-

هذ3فبىوردمااهميليفيما"الاداب"وتنقل

."الترسسمك"روايةعنقليلالنتكلم:س

لها؟الروائىالكلاخترتلماذا

تسويةالحقيقةفىهوالتصنيفهذاان:ج

لكن،"حكاية"ذلككلأسمياناودكنت.بمليدذ

ويجب.الروائيالتصنيفاراداوناشريالادبيالضقد

تعتبرتزالماالمانيافيا(الحكاية"اننضيفانعلينا

.الاطفلللحاجةاصغرشكلا

اهميةفأية.الحكايةفيالثصعرتدرجانك:س

اياها؟تمنحه

جميععئ،شكلهابسبب.الحكايةتتخلى:ج

بعضوخلودالزمنيةالقفزاتفان.المألوفةالحواجز

الوضوجخكلواضحان،مثلاكالسمكة.الروايةابلال

انهمابل،العقلضوءعلىتوضيحهمايجبلاانهغير

كلوهذا،تتكلمالسمكة،هنا:البدايةمنمعطيان

تتكلم،السمكةهذهلماذاأشرحانمجبرافلست.شيء

الخاصة.طريقتطعلىذلكتشرحفالحكاية

أنواعجميعتتضمنالحكايةفاناذن:س

القصةأ

كلصةفلن،ذلكالى.بالاضافة.نعم:ج

لتلكوفهمنا،اتساعاالاكرالتعبيرفي"واًقغية"

فصاعداالانمنفهي.جدامحصورافهملاصبحامملة
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نحوأ!دو!نان!والوءا!
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سمكال:لهكتاباخرفلهوربمناسبة"غراسكأانترا1

الاهميةتبالغ،(303العدد)"لت-رارالكانزان)1

:حرلعديدةاسئلةعلىيجيب

*الالرب-الغزواتتالاج!ناسصساع.)12الاحومت

لىتبالو!دوس.جوبرتملفيل،سترنمرورا

الادلبوحول،(الشيشبعصلهويعتبردـمعلماثبرنت!ت

لزمن.

لمقابلة:

نا.وللمسللالتقاظقابلهوماةعا!لفيكموماادراك

بينمل،وقائع-افكاراىاتردناالالنعترايهة-الواحع!ة

فلش!."الخيالي"لميداننداءهوبماالواقعافخمانا

خارجنا.يحدثوهافيداخلنايحدثمابينتفرقةيةالدي

رنفرةالذينفنحئ،تاريخيتسلسلايلافكارنالشت

شيءكليخضعالذيالخارجياخمغطاذاكعلييا

نايجبالخيالانيؤكدوالذيالتاريخيللتسلسل

هـلان.الواقعيالاثياءمجرىهنمون!وعهيستمد

التاريخي.الستسلسلسجينهوالتاريخ!ننكتبهما

ثلاثة.اوقرنيئبفارقالتاريخيةالاحداثتحلناتسا

ربما،التاريخيئبالتسلسلجمعهاعلىزصممفاننا

الواضعات.معتوافقاواكثرلنابالنسبةاسهلذإ%لان

تاريخ-تاريخيةخلفيةكذلكاصوراناًردتوقد

النحوص!فياعللاقاواردغيرذلككانولما-الغذاء

التسلسلتركمنليبدلاكانفقد،التقليديةالتاريخية

التاريخي.

الحكاية؟بمساعدةالتاريخعلىواقعيةاضفتءل:س

يكوناندون،لناتسمحالحكايةبداهةانربمل:ج

،الرغباتوبعض،الاحلامبعض،الاسبابزمثرجانلنا

،"الطبل)،روايةفي،الانسانكرغبة،مثاليةنماذج

وا،يطيرانفياويكبرلاانفي،صغيرااًلبقلءفي

ناباستطاعتيكانفلقد...التكلمفيالسمكةوغبة

عاتقيعلىآخذاندونحكايتيفيالافكارتلكاقدم

لوجية.البسيكوالثروحلت



اووملكبالنسبةالميتولرجياانالروليمكنناهل:س

التاويخ؟من

حقيقية،لحظةنظريفيالميتولوجيافان،نعم:ج

ماوهذا،الملاحظاتمنالمكثيرنحتاتاننا.والمحعيه

فنحق.دتابيفيللهندالمخحسصالفصلفييتجلى

الثالث،العالمبلدانجميعوفي،المندفياليومنواجه

عثر.السادسالقرنفيواجهناهاالتينفسهاالمشاكل

الاساسيغذاءناأصبحتالتيالبطاطاظهورقبلأي

اكتثمفنادماحالياعرفتالثالثالعالمبلدانان.الثاني

كسلاحثاناسا-يغذاءظهور:عشرالثامنإقرنافي

يتغذىكانالانسانيةمنقسماكبران.المجاعةلمحاربة

،البيضاءالذرة،الشمالفيواحدبغذاءطويلةلمدة

فان.البطاطابظهورالايزدادانالسكانلعدديكنولم

فهم.التاريخكتبفيذكرممابكثيرأكبراهميةللبطاط

الاسرسياسةعن،السلطةص!هعاتعندائمايكلموننا

معاركها،بجميع،سنواتالسبعحربان.غيرلكةالمل

منهناكفليس.المنطقةتطورفينتيجةايةلهايكنلم

لبروسيا.اوللنمساتابعةشياسيلتكونلاناهمية

مهما.تغييرااحدثالذيالحادثهوالبطاطاادخالفان

؟"التاريخحقائق\اتسميهمااهذا:س

منها.شيئايذكرلاالتقليديفالتاريخ،نعم:ج

قسصتكرسالتيالاركسيةالتاريخيةالتحاليلحتى

الدرجةفيالاتحعنفهالاطالاقتحساديةللتلوراتكبيرا

فترةىنمثلانتكلمأنيجب.الاهميةحيثمنالثانية

التيالفترةتلك،عثرالسادسالقرنفيمهم"أخرى

الحالية:البترولبأزمةتقارنهااقتصاديةازمةعرفت

البهاروسعرالبحريةبالؤرقالهندبلاداكتشفتفقد

متوفرايكنلمالبدايةففي06%الى،%همنسقط

للعملة،كمعياريسمتعملالبهاروكانةاوروبابغارلوى

الازمأ،امةدتوقدهذدـ.ايامنافيكالدولارتماما

علىالانكليزسيطرثمالىاسبانيا.البرتغالمنوتفاقمت

دمرتوهكذا...الهولنديونثم.التجلريةالاسواق

امثلة.ا

فيستررس-ليفيباعمالاستعنتهل:س

ضجعك؟اهو

جسدامهماستروس-لجفي؟،نلقد.احبعبال:ت

باساطيريتعلقبماخاصةفكرتلقد.ليبالنسمبة

مبداانتصرسعندما.مثلاالقديمةاجونانافي."النارا(

وخلقالايوية)1(.القيمبجميعنظامخلق."زوش"

هيتلك.النارينتزعالذيبروميتيهاسطورةسعه

.للنارمعنىخلالهامنيعطيالتيالرجاليالعالمخريقة

يعود،الهنديةالاساطيرمنمجموعةستروس-ولليفيئ

.(م.ء)الابسلطةعلىمبنياررة*ث!امبما"

فراذسغانر

.حاضرةدائماالمراةوحيث،الحجريالعصرالىتاريخها

الفكرةآخذان"الترسلمك"ك!،إيمياًردتلقد

الخاصة.بثريقتيأطورهاواننفسهما

نظامسبقالامومةظاماناذنتعتقدانت:س

ية؟الابو

قدالمذكرسلطةنظلمانيعنيلاذلكولكن.نعم:ج

اذكرعندما،أطورانحاولتلذلكمونثنموذجسبق!

تماصمختلفةامثالا،الامومةنظاممراحلحكايتيفي

اوقتاذلكفيالرجالعلىسيطرلقد.السيطرةحول

،كأعئفسماليحملونوهم،انهماذ:ثالثصدرحضور

فياذهانهمتبلورتقدتكنلم.خاملين،بليديناظلوقد

.التقدمنظلماي،تاريخهمبعدفيماستكونالتيالفكرة

.دائريالامومىالتطورشكلان

دو!51هذاالرجالتعطيعندما،تريدهل:س

الواكتع!منمزيداالتاريخفيتدخلان"النسبي

لاحينالمؤرخونيكذبخيالالاالتاريخليس:ت

نفسيفأضنع،أنااما.خيالايصنعونمبأنييعترفون

العملان.أخترعانني.الخيالفيواحدةدفعة

اكثرالاحيانفيبقاؤهايقوملاوثائقعلىيرتكزالتاريخي

يتركونعموماالذينهمالمنتصرينان.انصدفرهنالا

شيف،نعلملااننالدرجة،الشهاداتمنالاكبرالعدد

يمكنهمالامسمهزوميانغير..بالمهزومينيختصفيما

ستحددالتيالفئة،قرونثلاثةبعد،يصبحواان

15



عديد-لوحاتهناك:مثلاولنضرب.التاريخمجرى

تقر187اًسنةالالملنيةالامبراطورلةانعاءحولووثائق

كا،تالفترةتلكفيالاهميةاخباالتأسيسرهذابان

فيالسجن،،قراطىديمواشتراكىوهو،بيبيلاوغيست

منشيءيبقلم،الحقيقةوفي.عنهيتكلماحدلا

عصالذىهووبيبيل،البسمركيةالامبراطورية

فيالوجودالخياليإعالطايوضحالمثلهنا.التاريخ

الخيارللكاتبيصبح،ذلكاملم.التاريخيةالوثالق

كانتوربما،خيالهالىباللجوءالوثائقبعضيخترعان

...قبلمنكتبمماوادقاصدقالوثائقتلك

ناتعتقدالا.الامومىالنظاممسآلةالىلنعدس

؟المراةامامارجلاقلقء!تعبرالمسأل!اتك

وللمرذالاننفنحى.الممانيمنبمعنىصحيحهذا:ت

انزاماتهمجراءمنثفيهالرجالفقدوضعفيلىالاو

ثقتئم.الاخرىالمحاوروجميعوالعسكريةثالاقتصادية

وذاكتالامنوفقدانر،لقلقالمميزهالمرحلةآك.بنفسثم

"-يمعاتقعلىحملوابانهمالرجالاتجاحالذيالتأكيد

النسائبصةالحركةاندفاعةمع،نيتوافقلمكثيرةأشب،ء

عذا.إموفوعااخرحئرحوهذا.المناضلةا!ا)جبية

كتابي.فيعنهاعبرانحاولتمل

الرجاليعترفانثهمشيءانهتعتقدهل:س

هذا؟بقل!كم

الىاشارةهوذلك،ن،جدامهمذلكةنعم:ج

ليجعلنليكفيلاهذالكنبنفسهمثقتهميفقدونانهم

ستتخذ3الذيبالشكليتعلقذلك.التاليةالمرحلةنعرف

التوجهانالانالقولباستطاعتنا.النسائيةألحركة

الجمهور.بالرغمبينانتشاراالاكثرالحركةلتلكالنسوى

كانتمهما.الفئةهذهانوالحقيقة.ثانويانهمن

للرجى،لةبالنىبةخطورةالاقلدمثل:مناكسلة

يجدتانالاالحقيقةفييطالبنلاالنماء!ؤلاءاناد

لان.شيئايغيرلاذلك.الذكوريةالمراكزفيمركزا

،جيدةمديرةانت.حلبعا":حينعذسيقولالرجل

اءوالنسىالرجاليصبحعندئذ."بذلكجديرةانت

ناوالحقيقة.اظهارهالىاسعىماوهذا.متماثلين

بدائليتصورناللواتيهنالرجالعلىالبشاءاخطر

الانالصنفذلكمنيوجدولا.انثويتهنمنانطلاقا

الاوروبيةالفلسفةان."الاولىالاشكال"بعضسوى

المذكر.الطابعتحمل،هذهايامناحتىالبدايةمن

حولالقيمتصوراتناجميعبانالاعترافالىيؤديوذلك

الطابعتحملوالدينوالتاريخوالزمنوالسلطةوالاخلاق

مويدياناذ.النسؤيةمعكليايتنافىوذلك،المذكر

للرجالويمكنالاجناسكفرقةيريدونالنسائيةالحركة

."فلنتقاسم،متشابهون"لحن.:اليوميقولواان

نحن":النساءتقولعندماولكن.الشلطةلنتقلسم

تحسنواامصراعاتنحلانباشتطلعتنا،نختلفط
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عندئذتالمؤنثبادراكنارذلك.الحربب!الىطذمع،لجتخا

تحل.انالرجالسببهاالتيالخلافاتمنكثيرتستطيع

والمر%لآ.وفسروهالرجالكتبهقدبأكملهتاريخناان

مائيركغولداكرجلتتصرفكانتاذاالافيهتضلهر

مائيرغولداانقيللقد.تيريزوماريغانديوانديرا

يعتبىرذلكوكان،حكومتهافيالوحيدارجلاكانت

ولكن،كنساءبقوةفنيتصرف،ءنجدلاونحن.مديحا

ويتصرفنالرجلسلطةيستخدمننساء،العكسعلى

ارجالمنااكثروبرودةبعنفالاحيانبعضوفي.كرجال

انفسهم.

ا)كتببعضنساءكتبتتاعوامبصعةمنذ:س

..بحتانسائيامركزافييايحددن

فييستيفانسهيلينامثلهناك.محاولاتهناك:ج

يفتقدهاسياسةلغتهافينجدانناالاتحاديةالمانيل

صياغته.عنيعجزلكنه.يفهمهقدنئيءذلككاالرجل

لستللمشكلاتمختلفةرويةثمختلفةلغةهناكان

منانطلاقا.هناككاناذا.ذلكيفتيالىاينأدري

م!،،تفيالافعارملموسشكلباعطاءاحتهمالطهنا

كلعلىذلكسيكون.مثلاافلسفةكا،ياتقلإللمرجال

سلبدا؟هناكيكونانيجب.فيةمرغوباامراتحال

واهـلطة.للاخلاقالمذكرةللتصوراتنائية

النسائي؟البديلهذاتحددانيمكنككيف:س

.ا!ؤالهذاعلىردانالرجلعلىي!-عب:ج

ألطريقةاراقبعندما.الاجابةتستطيعوحدهاالمراة

،ألاحكاطفالهممشاكللحلوالمرأةالرجلاليهايلبئالتي

الئاللجوءدونحلولايجدنكيفيعرفناف،ءان

فيالعائلةتوجدالتي.المقدرةتلكنقلتواذا.االعدوانية

هبصكباناقتنعتءالمجتمعمستوىالى،قليلةبكمية

للنتائجايضابديلهناكولكن،العقليحددهلمابديلا

.الخلافاتتيحصنلعندمل.المذكرةللمفاهيماللاعقلانجبة

الف!لفىولكنه،عقلانيلااصلالبديللهذاكانربما

.معقولانهيتفح

صعبة.الجنسبنبينالعلاقاتانتقولانت:س

ينطلصن؟سولاناسبغاليريوافكر،النساءبعضانبل

الثذوذمنفيجعلنالجنيعنبينالعلاقاتاستحالةءن

ذلك؟فيرأيكما.القصوىاللحظةيالجنس!

الجنسيناختلافان.هروبذاكاناعتقدج

فاذا.بينهمااقائماالتوترفىالايجابيةلحظتهيجد

يصبحشيءكل،يتوضحشي،ءلا.التوترذلكابعدت

التوقرهذامنننطلقانالعكسعلىلجببل.مملا

مواجهته.يجب.من!جهوالذي

الدراماتيكيالوحيدالفصليكونانغريبااليس:س

الجنسيالشذوذيتخذ"التردهرسمك"روايةفيحقا

له!موضوعاالنسالي



ذلك(انالواقع.دراما-صكيسياقهانتقصد:ج

ا:منفصلةقصةانه.الشكلحيثمنيختلفالفصل

.تالوخيدالفصلانهعنفضلا،الديةالفكرةمننوع

خارجاحداثهتدورالذي،الهندعنالفصلباستثناء

.الستيناتفى،الحرببعد،دانزيك

بأش!،ل.تكتبعندما،احب،ناتفكرهل:س

الفكرةوعنالرئيسيةالفكرةعنتتكلمانت!موسيقية

...الندية

مناولا"الترسسمك"روايةتخيلتلقد:ج

والقطعثالقصائدبعضمعبعدفيما.نطورتاجزاءتسعة

جديدمنوتلتقيتلتغي،تنحلتتتثابلمثاجزاءتاصءتريةا

يت!هـرموسيقيةبقطعةأور-بهذلكان.وثهقاتحادكأنه

الرئيسي.النغمؤيخا

الفرنسيآءالىيترجمانيمبرانهتعتقدهل:س

الالمانية؟اللغةعلىبهتقومالذياصثلا

اللغة.غنىالىنعودكيفعرفنااذا،بافطبعج

اعتقد.الفرسي،الاكاديميةوجودسبقتاتيايةالفرن!

يمية.الاكاد(1)ئيةبصفاداجمحدو!بحاافرنىكااالادبان

إلىا"رتداهميةالاكرالاوروبيةالادبيةالاءمالان

تأثرتالرواياتوتلك،رابليهوالىالاسبانيةالروايات

بينماا"الرابليوي"التقليديتبعالذيالفرلسيبالادب

الخارتسفىازدهاردوقبقيالكلاسيكيالفرنسيا،دب

تقرأهم؟الذينالفرنسيونالكتابعممن:لر

االذيالتقليدوذلك.رابليهفيتشاختترجملقد:ت

فعجد..انقطاعبلاتطاولوؤيتشاخترابليبمابرينيجول

امريكافياو.مثلاجويسىعندالمعحميةاالفكرةدائما

الكبيرة.الملحمةالروايةفكرةائها.المانيافيدوبلنوالفرد

قدرصاللغةباعطاء،القوميةالحواجزجميعتنسعفالتي

مجتاحة.

الحدودتلكتتعدىانتفكلات،أنتاذا:لى!

تعتقشدهل،كبيرةملحميةرواجةبكت،بةوذلكالقومية

؟اخرىثقافاتستبلغانك

الادبهـبالتقليدالىلعودانيجبولذلكطنعم:ج

عندمااتبرزالحواجزان.سبقفيماعنهتعلمناالذي

الروايةحالةهذه.معياراالقوميالسلوكمننتخذ

منبدلابغولدسميثتتحددانتفضلعندماالانكليزية

وكأنانكلمترافيالحديثيجري.سويفتاوسترن

.ا)وجودفيلهمامحللاجويساوسترن

الرومنطيقينبينبألمانياصخلتناقضهناكهل:س

سيكيين؟لكلااو

منالكلاسيكيةجداقرينايبقىمنهمفالبعض.نعم:ت

.(الض"لم.)والاسلوباًللفةصفاءع!لىمفر!حرص(1)

دوبلنألفردفهوالمعاكسالمثلأما.وبرشتمانكوماس

منيتجددفهو.الشيءبعضلياعتبردـمعلماالذي

.كتابالىكناله

...فرنسسافيكبيرةشهرةلدوبلقليس:س

توماسمستوىعلى،نظريفي،يوضعانيجب:ج

منهما.اهمالنواحىبعضفيانهحنى.وبرشتمان

ن؟ويمكناتجاهكلفيتذهبعندهالخلقمجاليان

لاحقة.لاعمالتقترح

؟"المانيادب"اذنصناك:س

الجنوبيةامريكاادبجانبالى،الالمانيالادبان:ج

يشملالالمانيوالادب.يقرأاناليوميم!نادباهمهو

وسويسرا،والنصساقيةالشروالمانيا،الاتحادية"لمانياأدب

ا؟459منذمسشمربشكليتطؤرالادبوذاًصك.الالمانية

بعضفهناك.سبقهالذيبالجيلمتصلجيلوكل

(1انزنسبرجر)5و"والسر"كىالاتحاديةالمانياكتاب

،والاستسلام.المطلقةالهزيمةفكرةمنينطلقونكانوامثلا

وولفلكريستااخركتابوهناك*الالمانيةوالجرائم

واعلنواالمنتصرةالقوىالىانخموا"كانتمنهيم"او

5صوربهتتعندما.الانولكن.جديدةالمانيابناء

"كتابالىيعودونالكتابهولاءبدأ،الشرقيةالماضيا

4ات45910عامسبقتالتيالفترةالىتعودروايات

داخلرهيبتوتربالطبعهناك.وولفكريستاوضع

التطوراتهذهبسببالالمانيالادبيالمجالفيالمانيا

.الادبلحيويةلسببهوذلكولكن.العدلدة

اخاص؟اتاريخهمدائماالالمانالكتابيواجههل:س

مسمتعدوقهمحدايالىنعلمانهىالمسطلةان:ج

يجبرالمانياوكعكان،5؟91عامبعداإراجهة.لهذه

الشابالكاتبحتى،الكبيرةلاتالتسما"تلكعلىالكتاب

النازية.الاثارمنيمانييزاللاالحرببعدولدالذقي

مثلا.فرنساففي،الاخرىالبلدانفييختلفاوضعوا

اهميتها-لها-جماليةاعتباراتالىالادبهرب

بالمشكلاتلهاعلاقةلالكنهماو-الجديدةكالرواية

والسياسية.الاجتماعية

استمراريةهناكوكأنافرنسياالادبيتصرف:س

التاريخ.

دائما،موجودةالاستمراريةتلكوكأنيتصرف:ج

الامبراطوريةاناذثصحيحغيرذلكانمنبالرغم

متشابهوالوضع.اضمحلتقدالفرنسيةالاستعمارية

يكتبونيزالونلاالانكليزاكتاباولكن!انكلترافي

فياما.قائمةتزاللاالالستعماريةامبراطوريتهموكأن

احديستطيعلابحيثالعمقمنالهزيمةفكانتالمانيا

مماثل.بموقفلنفسهيسمحان
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