
الصمتتادبخى

اليابانىالدبتادبخ!علىإطللة

بقلكل:إب!رماين!

ح!ممينيوسفصاملت!جمة:

.الأدبمنالقليللإبداعطويلأتاريخآالأمريقتضي.

.(هاوثورنحياة-جيمس)\هنري

للصمت؟تاريخالأولالمقامفيهناكهلولكن.

.والتميز(الكتابة-درايدا)جاك

لاأناسهناكيكونأنالممكنمنهل؟الأدبتاريخ

بالأدبيومنونأوالأدبتاريخفييعتقدونيزالون

عليالنصوصركلأليستمعآ؟وبتداخلهما،وبالتاريخ

شيئآالتاريخأليس؟نصوصمحضهيذاتهالمستوى

اللغة؟عنللحديثأخرىطريقةيكونأنيعدولاتزامنيآ

خاطئةتبدوالأسملةهذهفيالمتضمنةالنظروجهاتإن

إلىمضطربأننيأحسلكني،منهمواحدوأنا.للكثيرين

موضعتوضعلمالتي،التاريخيةالنزعةبأنالقول

شأن،مقنعغيرأمرهيللتحريفوالقابلة،التمحيص

والقابلة،التمحيصموضعتوضعلمالتي،النضيةالنزعة

يصعبمماهوالإنسانيةالمعرفةمننوعأيإن.للتحريف

نظريآأكانسواء،صعوبةأكثرتبريرهلكن،عليهالحصول
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منيمكنناكانأوالتناسقوتحقيقالتجميعمنويمكننا

والربطعالتمييز

مننادرةبمجموعةمؤخرآأيديطإلىالمطابعدفعتلقد

الذيء!اتولشويتعثي"اليابانياالأدنب"تأريغمرثاالمواعات

صفحة.الثمانمائةصفحاتهاتتجاوزمجلداتثلاتةفييقع

اليابانيونو"الشعراء،كينلدونالدالأسوار"تسئجهو"عالم

الدنيا؟و"المدينةيوئيدا،لماكوتو"الأدبوطبيعةالمعاصرودن

لإدوارد"الزلزالإلىإيدومنطوكيو:السامقةالمدينة

سيدنشتكر.

تغريبمنالدقةوجهعلىفائدتهاالكتبهذهوتستمد

.ـوالأميركيةالأوروبيةوالبراهينالنظربوجهاتاهتماماتنا

نفهمقدالاختلافبالغةبتواريخالاهتمامخلالفمن

يتعينالذي،المنطلقأنويبدو.أفضلنحوعلىتاريخنا

التواريخهذهبأنالقائلةالحقيقةهو،منهالبدء.علينا

باللغةمقلبلةتواريخهناكوليست.بالفعلموجودة



سبقلقد،الأميركيأوالانجليزيالأدبعنالانجليزية

عنأو،الاليزابيثيالمسرحجمهورعنتواريخرأيناأن

طالللأدبالشموليينالمؤرخينولكن".أودنادجيل

آخروكان.الهالكينفيبأنهمالظنلهـمادحتى،رقادهم

باهتمامحظيالانجليزقيالأدبعنشاملتاريخيعمل

بعنوانمجلدينفيالواقعرايشيزديفيدمؤلفهوالناس

هذاصدروحينما".الانجليزيللأدبنقدي"تاريخ

عملأنههيالسائدةالفكرةكانت91.آعامفيالعمل

بالفوز.يكلللملكنهجريء

الانجليزيةللغةناجحتاريخإلىالرجوعأردناوإذا

مولفإيىالعودةشكدونفعليناواحد،مؤلفسطره

!عمالأيطسآوهناك4آمقروعيزاللاالذي،سانتسبرى

الاستفادةتتماللذينالتاريخينولكن.وكازاميانليجو،

باو،،مالوينقدم4891عامففي.أميركيونألفهمابهما

حوالىفي"الأدبيانجلتراادتاريخمولفهموتشيو4بروك

وصلتنفسهالعاموفيالكبير.القطعمنصفحة017.

سبيللر،رئاستهتولىتحريريمجلسعملثمارأيديناإلى

منكبيرعددوجودمعوكانباي،جونسون،ثورب

فييقعالذي"المتحدةالولاياتأدب"تاريخفيالمساهمين

للأدبأكسفوردتاريخ"كذلكأيديناوبين.مجلداتثلاثة

جانبمنالجماعيالجهدإلىيفتقرلكنه"الآنجليزى

ذلكويعد.غيرهعنمنفصلأمنهمكلعملالذينمؤلفيه

للصمت.تاريخآالتاريخيةالوجهةمن

بالنزعةالقائلينعلىلعصرناالتاريخيةالأميةتقتصرولا

وأالعلاماتلعلمالمتكررينالدارسينأوالنضية

يشتركوإنما،الفرنسيةالقمممنالآنالمعزوفةالسيمفونية

عبروكما.أنفسهم/الأدبيينالمؤرخينمنعديدكذلكفيها

ليسأو،بريمةعينهناكفليست،جومبريتشهـ.إب

نإبل،الشفافيةتميزهللدراسةموضوعأومنهاجهنلك

الرغمفعلي،البسيطةبالكلمةليستذاتها""تاريخكلمة

تشمللاأنهاإلا،واقعيافتراضأساسعلىتقويمانهامن

واقعة((فالتلريخ"مالأشياءمنالعديدوإنما،واحدآشيعآ

وهو.والمكانالزمانرحابفيوقعأنهنفترتسما،رئيسية

صورةالتقريبوجهعلىودائما،للرئيسي"صورة"كذلك

يملكالذيذالمنترى.سابقةصورأساسعلىتقوم

فيضانااللىأوالفرنسيةالثورةإلىالآنمباشرةالوصول

نوج؟

الأفرادمنواحدآأكاكل30أول،ا)،احشويتشىكاتوويعد

للادبشاملةتواريخكتابةعلىعكفواالذين،اليابانيين

شيوعآ(أكثراللجانمنهجأنمنالرغم)علىالياباني

فيالنادربالشيعالأدببالتاريخمولفاتوليست

قدالغربيالأدبتاريخعصبكانوإذا.اليابانيةاللغة

وقد.النشطالعصبمثلقداليابانيالعصبفإنأخفق

ومنجزئيآأوكليآأكانسواء،اليابانيالأدبتاريخواصل

دوتكسي!هـف،اعتاباصنعر!أوواحد!تبتأليف

تقلفرعآكانتالتراجمفإنأخرىناحية)ومن.انتطاع

هذافيتحولتحيث،الغربفيمثيلتهاعنفيهالكتابة

ويعد"(الكلاسيكيةالواقعيةالرواية"عنبديلالىالأخير

عنترجمةالانجليزيةطبعتهفي،التاريخفيكاتوكتاب

باليابانيةفيالصادرلكتابهمحدودةإضافةمعاليابانيةاللغة

يرالأدبلتاريخمقدمة"أوجوستسو"بونجاكونيهون"بعنوان

من،نادرايابانيآكتابآيعدوكلاهما،مجلدينفي"الياباني

.بالمحتوياتقائمةعلىاحتواؤهحيث

عنكاتومفهومإزاءبالغةحيرةفيالدارسينغيرويقع

والكونفوشيوسيين،البوذيينبينالخلافيةفالقضاياهالأدب

عندتحتل،السياسيالتدبيرموضوعاتمعجنبإلىجنبآ

القصصدوالنثرالشعريحتلهاالتيتلكتماثلمساحةكاتو

"بونجاكو"كلمةأنفيذلكتفسيرويكمن.والدراما

"أدب"لفظالانجليزيةالترجمةفيمقابلهاوضعقداليابانية

3"!،،ء!ألفظإلىتشيربونجاكوكلمةلكنع(أسآ.4!3ح!لمما

"المعرفة"معنىإلىالصحيحةمعانيهفييخرجالذي

الشعرعلييقتصرلابحيث،الواسعبالمعنى"و"الثقافة

فيمتضمنةوالرسائل.والدراماالروائيةوالسياقاتوالنثر

مع،الأدبدراسةبونجاكولفظيضمكذلكعالمعنىهذا

.الغربفيعادةبهيفهمالذيالنحوعلىهناالأدبفهم

"المقارنالأدب"رحابهفيالاصطلاجيضمالمجالهذاوجما

"بالمعنىيكتبأحدمنفما.الدراسةمننوعآباعتباره

نطنيةنزعةليستبونجاكوفإنأخرىناحيةومن."المقارن
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د"الخقائق"وضعيآعشقآتتضمنفهي،معممةكتابةأو

وللتفاصيل.

فينجدهاالتيتلكهيكاتوتاريخ!االأجزاءوأفضل

تقويمإعادةفيمساهمةكاتويقذمفهنالك،الثانيالمجلد

إعادةوهي،مباشرةالمعاصرالأدبعلىالسابقإيدوأدب

.واليابانالمتحدةالولاياتفيموخرآاحتدمتالتيالتقويم

المحدودكاتومجلدأنالخبيرغيرعلىإلايخفىولن

منهو1867(بعد)مازمنيآممتدآكانوإن،الصفحات

هذامشكلةلكن.جديدةطبعةيستحقلابحيثالعشوائية

الموادأنعليإجماعفهناك.الأولىبالمجلدتبدأالتاريخ

ثلاثتضمبحثها،المهممنالتي،الباكرةالأدبية

076()حوالى"المينيوشا":عظمىشعريةمجموعات

كينشو"الشينكوو"9(9.2-01)حوالىالكوكينوشا"و"

الأدبأعمالأعظممعجنبإلىجنبآ6012()حوالى

المرتبط""الرفيعوالشعر01(01)حوالى"جينجي"قصة

في(1-179)الاقرونالنو"و"(-17ا3القرونينجا"الر"بها

الملمالشخصبأدطالقولالمحزنومن.الراهنةالصياغات

هوغيرها(أوالأمثلةهذهفي)سواءبالموضوعاتبالفعل

الأولالمجلدينقراءةمنيستفيدأنيحتملالذيوحده

منسيتمكنالذيوحدههوالشخصهذافمثل.والثالث

ناحيةومن،ناحيهةمنهذافيهما،يقالمماالكثيرفهم

منسيتمكنالذتيهووحدهالشخصهذامتلفإن!خرى

حد11ثكا-خطوأكث!!ع!شا.أخثآا!منالحثتيئتةبلةش
!-هـءهـطء.

يقالشيعآباعتبارهأو،اليابانيةالثقافةسياقفيسواءبعيد

الأولطالجلدينبأدتالشعوريساورتيولا.أجنبيلقارىع

إنيبل،اليابانيينغيرللقراءفائدةأيلهماستكونوالثالث

للياباني!!.بالنسبةعليهاخالهوعماأتساءل

للانجليزيةاليابانيةعنالمترجمينفإنعامةوبصفة

.الفارغاللغوص!تخلو،لينة،تقريريةصياغةيقدمان

الثافبالمجلدينترجمالذيساندوسندونليويبدو

عملآأنجزالذىالرجلهيئةفيكاتوتاريخمنوالثالث

الذقي،شيبيتديفيدأما.لمؤديهالبالغبالتمكنيتميز

مختدف،ألى!3فإن،نثسمهالعماطمط!لالأوالمجلدجمقي

المجلدأوالأصلمنأئآأنكما.الدةسةص3بعيدشا*سماء
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وأاليابانيللنقدالاهتماممنيكفيمايعطيلاالمترجم

هذامثلتنفيذلسبلأواليابانيينغيرالقراءلاحتياجات

.الهامالمشروع

دونالدهوالانجليزيةاللغةفيلكاتوالجزئيوالبديل

الذيكاتولمجلدمقابلأقذمالذيلىاثه،34!ح،أح!!هلكين

قريبعمايتبعأنالمقررومن.إيدوازدهارعهدحوليدور

3*لهامأ*+أ"أا!*اعحالأسوار"تسيجهعالم"الموسومعمله

"كين"ئعذلا.الحديثاليلبانيالأدبعنبمجلدين

انتاجآ،اليابانيللادبالغربيينالدارسينأغزرفحسب

منمحدودعددباستثناء،الجميعيفوقكذلكهووإنما

لها.يتطردتىالتيالموضوعاتنطلقاتساعفي،اليابانيين

وأموضوعفيفاقهقدالدارسينمنذاكأوهذاكانوربما

منالعددهذابمثلكتبالذيوحدههوولكنه،بعينهآخر

المستحيلةبالمهمةلهيعهدأنللمرءقدرولئن.الشمول

اليابانيالأدبجعلواحدشخصتحديدفيالمتمثلة

القولفييترددفلن،الغربفيللدراسةمطروقآموضوعآ

حياته،مسيرةبهيتؤجوكعمل.هوكينالشخصهذابأن

يكتبأنمنفردآعاتقهعلىأخذ،بهيحتتمهانقوللالكي

مفهومهوئعذ.مجلداتعدةيايقعطاليابانيللأدبتاريخآ

وإنكاتو،مفهوممننطاقهيخمااتنساعاأقلالأدبلذلك

مافيمنيشملحيثآخرينمفهوممنعرضآأكثركان

الصينية.باللغةيابانيونشعراءنظمهالذيالاثحعريشماط

يتعلقفيماخاصةبصفةبالفع!صدرالذيالمجلدويتألق

منهاستاءقدكانوإذا.الكابوكيومسرجالمتتابعبالشعر

بمثلالاتيانحاولونبالاستياءيشعرونالذينفدعأحد،

الغربيينالدراسينمنالكثيرينعكسعليفهو.نيأفما

لدراسةاقتضابآأكثرطرجإعادةبآخرأوبشكليقدملم

الأدبحولالمقبلةمجلداتهبلهفةننتظرونحنعيابانية

الباكر.الأدبعنسيقولهوما1867(بعد)ماالحديث

خلالكبيرآتقدمآالحديثالأدبدراساتأحرزتلقد

منلواحدةمقابلتحقيقتموقد.الأخيرةالأعوام

ماساويدعليوذلككاتو،عنهاحدثناالتي"التحول"نقاط

الصمت"جريمةفي"الشركاعبعنوانمولفهفيميوشي

كلهـ.ح،،ح*؟اأ!ا5!5أثاأحا6احح؟ل!ي!فىفيرعه،4يمأ63،ليما،اأ(4791)



أنهإلا،وعدوانيةمبالغةمنالكتابهذايشوبماورغم

الغربيةالدراساتأغلبمحزننحوعلىإليهيفتقربمايتمتع

التيوالمسألة،الحجة،القضيةأي،اليابانيللأدب

بأنالقولإلىذاهبآالأحيانبعضرفيالمؤلفويبدو.تطرح

أدلةعلىبناءوذلك،للذاتمفهوملديهمليساليابانيين

يبدوالذياللفظ)وهو3ح!،،،ا43ول"الشويستو"منمستقاة

وإن،لهحرفيةكترجمةنفسهاضرتؤاء57!روايةكلمةأن

،أخرىحديثةدراساتوشأنكأامآ(دقيقةترجمةتكنلم

بالرضايشعرونالذينأولئكضيقأثارالعم!!هذافإن

منحقهنوفيهأنعليناالمتعينم!تيزالولا،أنفسهمعن

عت.خىإ،ءظ!هـأال!اهـصوشدء

ىاوهو،ممكنأمرالبديلتقديمئيناخرىناحيةومن

الذيكلل*الاأ5،5!لحدليوئيداماكوتومناسبنحوعلىبهقام

المحدثوبئ"اليابانيون"الكتابالموسوممؤلفهظهر

صدورمنقصيروقتبعدالشويستعكتاب)والمقصود

بالدراساتاهتمامآيوئيداكتابويبدي،شىميوكتاب

يضملالكنه.ميوشىكتاباهتمام؟ضيرآيفوقاليابانية

هم:كئالتبثمانيةمعيئفيوئيدادقيقآ،يابانيآمقابلأ

جونيشيرو،كيمآنيزاكافو،ناجاي،سوسيكىنالسومي

أوسامو،وازاي،رايونوسكوكيأكوتاجاواناويا،شيجا

الألقابأنالاحظيوكيووميشيما،ياسوناريكاواباتا

نحوعلىالثمانيةللكتاببالنسبةالأولىالأسماءعلىمقدمة

العسيرومنأكاديميآ(.المراجعإثباتفيالعرفجرىما

بعضلأناختيارهمتمقدالكتابهؤلاءكانإذاماالقوك

يضمنأنحريآبهو!دكان.الانجليزيةإلىترجمأعماطم

أنوىالىأوجايمورىمنالكئاببعضدراستهفي

.(الكاتباتمن)والعديدياسوشي

القصائدقصرمنالرغمعلىأنهللنظراللافتومن

الذيالكتابمنكثيرآأطولالجديدالكتابفإناليابانية

تلقىفترجماته،الأحدثالكتابأقضلأنيواعتقد.سبقه

اللاتينية(بالأحرفصياغاتبالكتاب)ملحقأكبرترحابآ

بصورةمدرجةتكنلىوإن،لمصادرهبالنسبةالحالوكذلك

ولم.الأقدمللمجلدبالنسبةالحالهومانحوعلىكاملة

منهماكلالكنآدبيآ،تاريخآباعتبارهالكتابينمنأييطرح

اعتادمايقدمانباعتبارهماإليهماينظرأنيمكنمعآ()وهما

)أي"تمتيليين"لمؤلفينصورةبأنهوصفهعلىاليابانيون

تاريخي.سياقفي(معاصريهميمثلون

التاريخفيكتايآهنانتناولأنالمناسبمنويبدو

الياباقالأدبيالنثرمترجميأبرزمنواحدبقلمالاجتماعي

يدينياسوناريكاواباتالألعلسيبرنشتكرإدواردهو

لترجماتعليهاحصلالتيالأدبفينوبلبجائزة

سيبرنشتك!هـلترجمةمدينونونحنسيبرنشتك!!ولعبقريته

"المدينةكتابويصور."جينجيب"قصةالمتجددبالشعور

بصورةكاهسل!لأ(أح؟!أ،3!،أح"السامقةالمدينة،الدنيا

-مةأسضصعوبات،ممادتهيكذلث5عنو%خهفي!جيدة

إنثطب!أددوتوضح.أررانيبينالرهيفوألعبورالسلسة

كانتالذينهمفحسبالغربيينمنمحدودآعددآأن

نحوأو1865عامبينطوكيوفييجرقيعمافكرةلديهم

إطارفيسواء*اليابانيونكانبينما،2391عاموبينذلك

.الغربفييحدثبماجيدوعيالنفورعلىأوالشغفمن

يقدمهاالتيوالصورالمعلوماتفىالمكتنزةالثروةوتوضح

أك!هـممايابانيآ،يكونأنمنسيبرنشتكراقترابالكتاب

الترابيالغلاف)يتميزفيهعرفتهسابقوقتأيفيكان

هذاويذكرني(البساطة!اغايةنحوعلىبالروعةبللكتل

المخربش""كافوهولسيبرنشتكرآخربمؤلفالكتاب

طوكيو،حياليكنهاالتيالعاطفةفيسواء6591فيالصادر

يمكنهمالأدبدارسيانعلىيقدمهالذيالدليلفيأو

والجاذبية.العمقفيغايةاجتماعيتاريخكتابة

ليابانيالأدبلتاريخالممتازةالدراساتهذهإن

تستمنهدلا،اليابانيةالإبداعجوانبمنغيرهوتاريخ

"أدب""ياباني"،كلماتفيمتضمنهومابالطبع

الإشارةالضروريمنبأنهالشعورويساورني."و"تاريخ

لتحديدوذلك،اليابانيللادببعدينشرلمتاريخالى

.الغربفيالأدبلتاريخلدراستناالكاملةالمقتضيات

كوتيشئلمؤلفه"اليابانيالأدبه!"تاريخالتاريخوهذا

العمل،بهذامهتمفإننيبوضوحالأمرولطرع.جينيتمثي

طبعتهمنالأولىالثلاثةالأجزاءتحريرغاطمشرفآباعتباري

اكتشفمنأوذهوكيندونالدكانوقدم.الانجليزية



براور،روبرتلدىوكذلكلدفيمعروفآوجعلهكونيشمى

الياباني"الأدبادتاريخإنالأخههـيقولهذاكتبحينما

وقد.جدالدونالمجالهذفيعملأفضلهولكونيشي

كونيشى،أقبللاحقوقتوفي.الكتابعلىحصبنا

سيركان)حينماستانفوردفيشهرآععثرخمسةوأمضى

اليابانتاريخفيمولفهكتابةعلىعاكفآسانسومجورج

هذالإبرازمعهوتعاونناكونيعثىطرحقلبومن(هنانب

".اليابانيالبلاط"شعربعنوانكتابصدرالطرح

(المعلوماتلترتيب)ونظاملهالمتاحةالمعرفةوباستخدام

صفحة006كونيشييكتببأسرهاحيلةامتدادعلى

فيسيقعالذي،اليابانيللأدبتاريخهوسيصدر.سنويآ

فيربمااليابانفي،واحدةمجموعةفيمجلداتخمسة

فسوفالانجليزيةالطبعةمنالأولالمجلدأما،8691

المقبل.الصيف!ايصدر

نادرةمنهاجيةدراسةالأولللمجلدالعلمةالمقدمةوتعد

وضمن.عهدتهامانحوعلىالأدبتاريخمؤلفاتفي

المقصودعنكونيشىيتساءلأخرىعديدةموضوعات

أحدفيإجابتهوتتضمن."و"التاريخ"و"الأدب"ب"الياباني

الكتابةإلىتشيرالثلاثالوحداتهذهبأنالقولجوانبها

فإنهوبالتالي.اليابانفيأواليابانيةباللغةأويابانيبقلم

يابانيونأبدعهالذياليابانيالأدبلاعملهفييدمج

باللغةيابانيونقدمهاالتيالكتاباتكذلكوإنمل4فحسب

الىإصافةو.اليابانجةاللغةالىالمهمةوالترجماتاعميني!ا

اليابانيالأدببينمقارننحوعلىيعملفإنهذلك

وبينالبدائيةاليابانيةالكتاباتبين،والصينيوالكوري

،لعالم.منأخرىأنحاءفيالمعاصرينالبدائيينكتابات

ونهاياتلبداياتاختيارهويبررالعصور،تحديديعيدوهو

)وإنإيديولوجيةخطوطبأنهصراحةيقرماوفقالعصور

تعريفويستمر.السيالصي(توجههفيالمحافظينهومنكان

حيث،الأخيرةالمجلداتحتىوتحديدهاالاصطلاحات

نأالىداشماويسحى،باصطلاحاتهدائمايعنيهمايطرح

الذينالكتابعصورالىزمنيآتنتميمصطلحاتيستخدم

وتحككثيريننبضاتتتسابقولسوف.أعمالهيميناقش

لاألاأكل!!ا""النيكيأدبأنمنيطرحهفيماتنقيبآرؤوسهم
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وإنما،واليومياتالمذكراتيعنيباعتبارهيفهمأنينبغي

ير!سمهاأوشخمر،عنترسمالتيالصورتلكبحسبانه

المونوجاترقيبينما.المضارعفيبقلمهالشخصهذا

الماضي.فيتسرد"جينجي"قصةمثل5*ا!!65ا31

التيال!سابقةاليابانيةالتاريخدراساتافتقرتوقد

نحوعلىوتعريفاتهكونيشىلأسئلةاليابانيالأدبتناولت

.المتحدةوالولاياتانجلترافيينطبقعينهوالمثيء.مولم

النمطإكافتاقارهضوءفي،الأدبتاريخوكان

استطاعوقد.المنالسهلةطريدة،الثابتالمفاهيمي

فيماصرحاءجميعآيكونوالمكثابهلأنجانبآتنحيتهخصومه

ولا.عليهعكوفهموسبببهالقيامعلىيعكفونبمايتعلق

بأنالقولإلىذهابهفيصوابعلىفيليكرينيهأن!اشك

كذلك.عشرالثامنالقرنفييبدأالتاريخيالأدبيالنقد

قدالفنونإنقولهفيليبكخلورنسالصوابحالف

نأيلاحظلمأحدآأنويبدو.العهدذلكفيتاريخيآطسفت

تلامماالكثيروفي"الدراميالشعرعن"مقال)!ادرايدن

الأدبي."العصر"أو"العهد"عنمفهومنامنحناقدذلك(

التيالخلفيةيمثلونكانوا)الذينالبيوريتانيونسعىوقد

القرونآثارلمحوالإيمان(قبل)ماإلىللرجوعمنها(انطلق

الحماسمعجنبالىجنبآالجهدهذاأدىوقد.الوثنية

النمطيةنطاقتوسيروكذلكالسن!!!ألفآدامالذي

إلىالبيوريتاني!!نف!!إلىعليها،الطابعوإضفاءالدينية

أغسطس.أوداوودكعهدمتمحزآعهدآباعتبارهعصرهم

للعهودمفهومآليكونالمفهومهذادرايدنصاغوقد

العهودلتحديدونثرهشعرهفيالأدبواستخدم،الأدبية

تلكوقدم.التقدمخطواتمنالعديدخلالمنالتاريخية

الانجليزيةالدرامالإبحارالمقتضبةالتاريخيةالصور

السعيإدغربفيكثيرونيحاولوفيما.ا،لخ0.والتصوير

الىبالع!دةنصحهنميكونفقد،الأدبتاريخلإحياء

وسوف.التوفيقيواكبهنصحآعشرالثامنوالقرندرايدن

تعنيهعما،كوني!ثيفعلمثلمايتساءلوا،أنبهمحريآيكون

فدود.يستخدموخهاالتيالاصطلاحاتويعرفوامفاهيمهم

توقعبمقدورهميكونلنالصريحالمفاهيميالطرحهذا

مرحلةفيفلنقل)أوزمانفيقارئيهمتصديقيحوزواأن



التاريخي.الفهمحيالبالعراءتتسمماغالبآإ(تاريخية

العالىتشكللاالمتحدةوالولاياتوانجلترااليابادتإن

تاريخأعمالمنمذظهرالأخيرةالسنواتوخلاا!.بأسره

المؤلفيزمنعددمعظمهاكتبالمانيافيالكبرنطالأدبا

يماثلونمنفردونكتابألفهقدبعضهاكانوإن،بالمشاركة

نأفيالسزتمامآالواضحمنوليس.وكونيشى،كينكاتو،

لميراثهاهذافيدخلهناككانوربما.السبتطلهاكانالمانيا

الموروثالغريبلتراثهاربما،الماضيالترهـنمنالتاريخي

محتملأآخرتفسيرآهناكلكن.الثانيةال!لميةالحربعن

يعنيهمامعرفةتصعبماوغالبآ.الماركسيينالنثتادوجودهو

أقيونك!،ماهـكسيبآنه!ب!لتوبريدإنيآوأميرحي

وقد.التإريخفينقروجهةوجوديقتضيدقيقاستخدام

جماعةجانبالى(كذلك)وغ!هـآلمانناخروألمانوجد

شبهتاريخيةمشكلاتطرحالىحاجةهناكأنكونستانز

الإقرارمعحياطاماركسيةغيرردودوإبداءماركسية

ضخمعملبالطبعهوالأدبوتاريخ.التاريخبمحورية

باعتبارهمأنفسهمإلىينظرونأكاديميوندارسونبهقام

الصينمنمجموعةرارتوحينما.لااشتراكيةكتلةالىمنتمين

هوالحاليالكبيرالهدفانوجدنا،الماضيالصيفخلال

غيرالآدابمنوغيرهالانجليزيةالأدبتواريخكتابةإعادة

السوفياتية.النماذجعنمستقلةبطريقةالصينية

تاريخعندرايداطرحهالذيالسؤالالمرءتأملماوإذا

لإسكاتالمبذولة"البنائية-"بعدوالجهودلصمنال،

"إنهم:تاسيتوسقالهمابذاكرتهيستعيدفإنه،التاريخ

قالهمايستعيدأوسلامآ(ايسمونهاثمصحراءيصنعون

العدممينالأقصىالحد"إن:بريتوسبروهوآخرروماني

حيثإمتاعآ،استحضارهيقللاقولوهوتاريخآ((يقتصمي

القولهذاتتضمنلالدرايدا"الداخليةالنصية"النزعةأدط

تبدوالقاحلةالنظريةالميادينتلكحتىولكن.الجميل

تطرحهاالتيالعديدةوالصور.للاستزراعقابلةتاريخيآ

دتيمنانطلاقآتبدأانماالمثالسبيلعلىالهدميةالنزعة

درايدامثلشخصياتإلىوتمضي.هيدجرو/أوسوسور

لحركةتاريخعلىنحصلوحينماسرييل"."مورالىثم

وأضحآ.يغدو"التناقضفإدنالتاريخبإنكارمعنية

حتىتمتدعملىلمسيرةتواريخيعادتمالديناف!!احئتيتمةوفي

شإنجيصرأشاروكماميللر.هيلي!م!.وجلدرايدأأليوم

لإبداعالنوعهذامثلىمنطويالأتاريخآسيقتضيالأمر

.الأدبم!!القلي!!

للأدبتاريخينإنجازفيطيبشوطفطغثم

قبلللصدورلأاحتملالأكثروبالتالي،أقصرهما،الأميركبب

للإشرافويخفمعكولومبيا،جامعةمطبعةستنشرهالآخر،

التاريخأما)برنستون(.إليوتإيمورقيجانبمنالعام

والمشرف،كامبردججامعةمطبعةتنشرهفسوفالأطولى

نشرةوتبرر.)هارفارد(بيركوفيتعثرساكفانهوعليهالعام

بأعتبارهفيهالمندرجالأخ!هـالعملىالتاريخهذاحوأ!دىائية

الأدبالاعتبارفييأخذأنجوانبهأحدفيبه"قصد

نأأكبربقدرولكن.الثانيةالعالميةالحرلبمنذالصادر

النقديةوالنظراتالجديدةالعاريخيةالأبحاثيعكس

الىبيركوفيتشكتبوقد."الأخيرةالثلاثينللأعوام

معاصرتاريخيكونأنينبغي9التيالكيفيةموضحآإليوت

نأيمكنيمدىأيوإلىالمشكلاتبطرحمعنيآبهاللأدب

نإصنعآكلاهماالفريقانوسيحسن.التطرففييوغل

العامة.كونيشيمقدمةفيالمطروحةالقضاياتأفلا

الأدبكونمنأكثريابانياببساطةاليابانيالأدبليس

أميركيآ.والأميركيفرنسيآوالفرنسيإنجليزيآالانجليزي

مبرراتأحدبالطبعهويماثلهوماالتميزهذاولكن

يقوماليابانيالأدبلكن.وأعبائهاالتاريخيةالدراسة

الاختلافتمامنحتلفةمسبقةافتراضاتأساسعلىكذلك

التعبيرية،،التأثيرية،المحاكاتيةالمسبقةالافتراضاتعن

الرئيسيةالمراحلإيرادشئنا)إذاللمحاكاتيةوالمناهضة

الصحيحالفهمإن(.الغربيالأدبتاريخواستمراريات

التاريخيستعبدأنيمكنهلا(الانجليزي)أواليابانيللادب

وأ""الأميركى""الأدبودراسة.النقديالمفهومأو

البدائلتضمأنبعدإلاتمامآمناسبةتكونلن"الىالانجليزي

وأ""الصينيأو""اليابانيالأدبمثل،الكبرىالأخرى

للأدبالتاريخيةالدراسةأهميةعلىوالإصمرار"."الهندي

الذيالحصادتحسنولسوفمسؤولياتنا،منتزيد

سنجنيه.
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