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ي�ع�ي��د ت�شكيل احل �ي ��اة� .إن ليفتريي�س
�أو �إفجينيو�س زي��ردو يكرر ذل��ك م��راراً
وبو�ضوح �إىل ال�شاب الذي يكتب رواية
� �س�يرت��ه ال ��ذات �ي ��ة :مل حت ��دث الأ� �ش �ي��اء
ب �ه ��ذه ال� ��� �ص ��ورة .ال مي �ك��ن �أن « ُت� �ق ��ال»
احل �ي ��اة �إال م ��ن خ�ل�ال �إع � ��ادة التعبري
ع �ن �ه��ا م ��ن خ �ل�ال ال� �ف ��ن� ،أو ب ��الأح ��رى
كحياة جديدة .وبالتايل تفقد -ب�صورة
حتمية -ما نتخيله عن «املو�ضوعية».
�إال �أن �ه ��ا ف��ر��ص�ت�ه��ا ل�ت���ش�ك�ي�ل�ه��ا ب�ح��ري��ة
ب��أي��دي الفنانني .يف ه��ذه امل�ساحة من
احل� ��ري� ��ة ت �ك �ت �� �س��ب ع�ل�اق ��ة �أخ � � ��رى م��ع
ال ��زم ��ن .ب�ي�ن�م��ا ت ��وج ��د حل �ي ��اة �شخ�ص
ما ح��دود زمنية �ضيقة ،عندما ت�صبح
ال �أدبياً ف�إنها تتجاوز هذه احلدود.
عم ً
ب�إمكانها �أن تنت�صر على املوت الطبيعى
للبطل و�أن تكت�سب اخللود ،طاملا هناك
بالطبع من يقر�أ �سطور الكاتب.
يف كتابِه اجل��دي��د ،ح��اول �إي�سيدورو�س
زورغ ��و� ��س ت �ق��دمي ت ��اري ��خ ث�سالونيكي
ب ��ال �ت ��وازي م ��ع ق���ص��ة ب �ط �ل��ه؛ وب��ال �ت��ايل
تكثيف تاريخ املدينة يف القرن الع�شرين
وحتويله �إىل رواية� .إذا كان هذا حقا �أحد
�أهداف زورغو�س ،ف�إنه بالت�أكيد يحقق
جناحا كبريا .والهدف من ذلك �صعب
ومفرط يف الطموح .هناك توازن دقيق
وتقنية ال�سرد ُمركَّبة تتطلب الإتقان
وامل�ع��رف��ة وامل �ه��ارة وامل��وه �ب��ة .زورغ��و���س
ميتلك ه��ذه ال �ق��درات ب��وف��رة وال�ك�ت��اب
دليل على ذلك .يف بع�ض الأحيان ،يبدو
�أن التاريخ يهيمن على الإب��داع الأدب��ي
حيث �إن دم��ج املعلومات التاريخية يف
ال���س��رد ينمو �أك�ث�ر م��ن ��س��رد ال��رواي��ة.
ويبدو �أن تاريخ املدينة يحمل جاذبية
�أك �ب�ر ل ��زورغ ��و� ��س م ��ن ق���ص��ة �أب �ط��ال��ه.
وهكذا ،ينقطع �سرد ق�صة ليفتريي�س/
يوجينيو�س ومريزا على فرتات منتظمة
من خ�لال �سرد �أح��داث ليلة واح��دة يف
يونيو  ،1979عندما تنتهي الق�صة .على
م ��دار ت�ل��ك الليلة �أوري���س�ت�ي����س ،امل��ؤل��ف
ال�شاب ،يقر�أ على امل ُِ�سن ْ ِ
ِّي ليفتريي�س/
يوجينيو�س الرواي َة التي كتبها وتناول
م��و� �ض��وع ح �ي��ات��ه .ال �ك �ت��اب ال� ��ذي ي �ب��د�أ
ب�ق��ول �أح� ��داث �أب��ري��ل  1909ه��و جم��رد

� �س ��رد م �غ �ط��ى يف �إط � ��ار ت� �ع ��اون امل ��ؤل ��ف
�أور��س�ت�ي����س و»احل �ق �ي �ق��ي» ليفتريي�س/
ي��وج�ي�ن�ي��و���س جت ��ري �أح ��داث ��ه يف يونيو
 .1979يف ه��ذا الف�ضاء ال��روائ��ي ميكن
ر��ص��د م�ستويني متميزين :االن�ط�ب��اع
ال� ��روائ� ��ي حل� �ي ��اة ال �ب �ط��ل ال� �ت ��ي ك�ت�ب�ه��ا
�أوري�ستي�س ،واحلياة «احلقيقية» ،وهذا
يعني الظروف احلقيقية حلياة البطل.
ون�ظ��را لأدب �ي��ة ه��ذا ال�ع�م��ل ،ف ��إن قارئه
يتخيل �أنه يقر�أ كتابا يحتوي على حياة
ليفتريي�س/يوجينيو�س يف نف�س الوقت
ك�م��ا ي�ف�ع��ل ال�ب�ط��ل ن�ف���س��ه ،ح�ين ي�شهد
ردود فعله وتعليقاته .ويف الوقت نف�سه،
ف ��إن��ه ي�شهد �أي �� ً��ض��ا ق�ل��ق امل ��ؤل ��ف ب���ش��أن
ا�ستقبال الكتب من امل�ستمع الأول لها،
الذي �سي�ؤكد له �صدق ال�سرد .ي�ستخدم
زورغو�س هذا الأ�سلوب الأدبي للتحقيق
يف رد فعل احلياة والفن وم�شكلة متثيل
العامل احلقيقي يف عامل الرواية.
ال
ُت�ت�رك ن�ه��اي��ة ال��رواي��ة م��ذاق �اً متفائ ً
الن �ت �� �ص��ار احل � ��ب ،رغ� ��م م � ��رور ال��زم��ن
وال �ت �غ �ي�يرات ال �ع �م�لاق��ة ف ��ى امل�ج�ت�م��ع.
العن�صر ال��ذى ي��ذه��ب وي��أت��ى يف نقاط
ع��دي��دة ،يتعلق ب��احل��ب ال��ذى ي�ستطيع
�أن ي �ت �ج ��اوز احل ��واج ��ز ب�ي�ن ال ��دي ��ان ��ات
الر�سمية ،واملحظورات؛ وذلك بوا�سطة
ع �ق��د ال � � ��زواج ب�ي�ن �أ� �ش �خ ��ا� ��ص ي�ن�ت�م��ون
�إىل عقيدة خمتلفة ،من �أج��ل الطرف
الآخ��ر� .إن ال�صدى الذي يرتبط ب�سرد

هذه الرواية هو �صدى التعاي�ش ال�سلمي
بني الأدي ��ان ،واح�ترام االخ�ت�لاف فيما
بينها ،واحل��وار ال�صادق ب��روح التفاهم
وال�سالم.
�إن رواي� ��ة «ل �ي��ايل قليلة ول�ي�ل��ة» -وه��و
حت ��وي ��ر ل� �ع� �ن ��وان ال �ق �� �ص ����ص ال �ع��رب �ي��ة
ال�شهرية -تقوم بالتقريب بني ال�شرق
وال �غ��رب يف ال�ب�ي�ئ��ة ال�ن�م��وذج�ي��ة ملدينة
ث�سالونيكى يف القرن الع�شرين .ن�أمل
تتجم قريباً �إىل لغات �أخرى حتى
�أن ُ
ت�ن�ج��ح ف��ى الإ� �س �ه��ام ب���ص��ورة �أف���ض��ل يف
التقارب بني الثقافات.
�إيزيدورو�س زورغو�س م�ؤلف يوناين..
ول� ��د يف ث �ي �� �س��ال��ون �ي �ك��ي يف ع� ��ام ،1964
وح���ص��ل ع�ل��ى ب�ك��ال��وري��و���س يف ال�ترب�ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ،وي�ع�م��ل ُم��د ِّر� �س��ا يف م��در��س��ة
ابتدائية يف ثي�سالونيكي ،له �إ�سهامات
� �ش �ع��ري��ة ون�ث�ري ��ة ،ف �� �ض�لا ع ��ن ك �ت��اب��ات
ببليوغرافية نقدية ن�شرها يف جمموعة
خم �ت �ل �ف��ة م� ��ن امل � �ج �ل�ات وال � ��دوري � ��ات.
كما ��ش��ارك �أي���ض��ا يف الق�ضايا املتعلقة
بتدري�س الأدب يف امل��در��س��ة االبتدائية
وتاريخ التعليم.
من �أعماله الروائية املن�شورة :فراو�ست
(2010م) مقتطفات م��ن كتاب املحيط
(2007/2000م) ن � ��واة ذل� ��ك ال���ص�ي��ف
(2010/2002م) ،يف ظ � ��ل ف ��را�� �ش ��ة
(2005م) ،فطرية العندليب (2008م)،
كلمات ال �أهمية لها ،ورواي�ت��ه م�شاهد
م��ن ح�ي��اة ماتيا�س �أملو�سينو (2014م)
واح� ��دة م��ن �أروع ك�ت��اب��ات��ه� .إن �ه��ا رواي ��ة
متعددة الأنواع تظهر مهارة ا�ستثنائية؛
لأنها متتد على عوامل العلم ،والتاريخ،
وال�ف�ل���س�ف��ة ،وال �ط��ب ،وال ��دي ��ن ،وال�ف��ن،
واخرتاع الكتابة ،والنمو العاطفي.
--------------------- الكتاب« :ليالي قليلة وليلة». المؤلف :إيسيذوروس زورغوس. دار الــنــشــر :بــاتــاكــيــس ،أثــيــنــا2017 ،م،باليونانية.
* مدرس اللغة واألدب اليوناني في

جامعة ثسالونيكي
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«ليالي قليلة وليلة» ..لليوناني إيسيذوروس زورغوس
ذيمتريس سيليكوس *
تعد ثسالونيكى أهم مدينة فى اإلمبراطورية العثمانية ،بعد القسطنطينية .إنها الميناء متعدد الثقافات بمنطقة البلقان
ُّ
بما لها من ريادة اقتصادية وتجارية حتى العقود األولى من القرن العشرين .إنها المسرح الرئيس لألحداث التى تسردها رواية
األديب إيسيذوروس زورغوس وعنوانها «ليالي قليلة وليلة» ،التي صدرت في شهر مارس من العام .2017
تتناول الرواية فترة  70عامًا ،منذ ربيع عام  1909حتى صيف عام  ،1979وتدور حول محورين للسرد :تاريخ المدينة المضطرب
فى القرن العشرين وعالقته مع قصة حياة ليفتيريس زيفغوس ،هذا الصبي الذى يبلغ من العمر تسعة أعوام وينتمي ألسرة
يونانية فقيرة .إن ليفتيريس -ابن بستاني في فيال أالتيني -كادح فى حياته ،سوف يكون شاهدًا على جميع األحداث المدوية
التى أثرت بشدة على المسيرة التاريخية لمدينة ثسالونيكي المعروفة بلقب «عروس خليج ثرمايكوس» ،من خالل تجاربه
الشخصية ،وغرامياته ،والكفاح في الحياة .فبينما كان مثل «الفأر» المتطفل داخل فيال أالتيني ،التي استضافت السلطان
عبدالحميد -آخر سلطان لإلمبراطورية العثمانية -أثناء إقامته الجبرية ،حتى وصوله إلى رجل أعمال مهم ،يتأثر ليفتيريس
لتعجله للفرار من الفقر وتحقيق النجاح.
بحبه إلى فتاة مسلمة من أصل يهودي (من طائفة الدونمة) ،اسمها ميرزا ،إضافة
ُّ
ُ

� َّإن اخللفية ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ى تتنا�سب
مع مكونات طابع بطل الرواية ،تتعلق
�أ�سا�ساً مبدينة ث�سالونيكي ،التى تتميز
بالت�سامح ،وتعددية اللغات والثقافات
التي توفر الإمكانية جلماعات خمتلفة
يف ال �ل �غ��ات ،والأ� � �ص� ��ول ،وال ��دي ��ان ��ات �أن
يعي�شوا وميوتوا بها� .أتراك ،وم�سلمون،
ويهود من طائفة ال�سفاردمي �أو الدومنة،
وي��ون��ان�ي��ون م�سيحيون �-أرث��وذك ����س �أو
كاثوليك -وبلغاريون ،و�أرمن ،و�صرب،
والج��ئ ��ون ،وجت ��ار �أث ��ري ��اء ،و��ص�ي��ارف��ة،
وكادحون ،وبريوقراطيون ،وحمتالون،
وو� � �ش� ��اة ،و�أرب� � � ��اب م � �ن� ��ازل ،وع� ��اه� ��رات،
ج�م�ي�ع�ه��م ي �� �ش �ك �ل��ون امل ��دي �ن ��ة امل�ح�ب��وب��ة
ل �ل �ك��ات��ب وب �ط ��ل رواي � �ت� ��ه ،ال � ��ذى ي�شبه
«زورب ��ا» �آخ��ر �أو «�أودي���س�ي��ا���س» �آخ��ر من
نتاج خليط التعددية ال��ذي مييز هذه
امل��دي �ن��ة� .إن ليفتريي�س زي�ف�غ��و���س -يف
ك �ث�ير م ��ن الأح � �ي� ��ان -داخ � ��ل ال ��رواي ��ة،
يختار بنف�سه م��ن ي��ري��د �أن ي�ك��ون وما
امل�سرية ال�ت��ي ��س��وف يتبعها ،دون ت��ردد
�أو �شعور بالذنب .رمبا نظراً النتهاجه
احل� �ي ��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي�ي��ة م� �ت� ��أث ��راً ب �ن �م��وذج
وال��ده ،الذي حتول من �أرثوذك�سي �إىل
ك��اث��ول �ي �ك��ي ،ب���س�ب��ب احل� ��ب ،ف �ي �ق��وم هو
الآخر بتغيري ا�سمه ،وجن�سيته ،ولغته،
وح��ام �ي��ه ،ووط �ن ��ه ،م�ت�ب�ع�اً ذات ال�ق��وى
املحركة فى حياته :احلب واحلاجة �إىل
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حتقيق النجاح.
ال مت �ت� ُّ�د رح �ل��ة ليفتريي�س ف�ق��ط على
م ��دار ال��زم��ن ،ب��ل مت�ت��د وت�شمل �أي���ض�اً
م�ن��اط��ق خمتلفة يف �أوروب � ��ا وال �ي��ون��ان،
ع�ن��دم��ا ت�ت�غ�ير ال �ظ ��روف وت���ض�غ��ط من
�أجل �إحداث تغيريات� .إن «رجل الرخاء
ال �ف ��ردي» ،ال ��ذي ال ي�ت��وان��ى ع��ن تغيري
عقيدته من �أج��ل حبه ،ميثل الن�سبية
يف احل ��رك ��ات ال �ق��وم �ي��ة ال �ت ��ي ان��دل �ع��ت
يف �أوروب� ��ا يف ب��داي��ة ال �ق��رن الع�شرين.
�إن ح ��دود ال�ت�ح�م��ل الإن �� �س��ان��ى ت�ت�ج��اوز
�أي ��دي ��ول ��وج �ي ��ات ط�ب�ق�ي��ة �أو ق��وم �ي��ة يف
«بوادي �أوكرانيا» .ي�صبح الهروب �أمراً
للبقاء على قيد احلياة ،وتزييف الهوية
ن�ه�ج�اً ع�م�ل�ي�اً ،ب�ي�ن�م��ا ت�ق���ص��ف احل ��روب
ب �ح �ي��اة م�لاي�ين الأب� ��ري� ��اء .م��ار��س�ي�ل�ي��ا،
وب�يري��ه ،ومنطقة فثيوتيذا اجلبلية،
و�أن �ت ��وي ��رب ،وث���س��ال��ون�ي�ك��ي م��ن ج��دي��د.
�إن دائ� ��رة امل �ك��ان ع�ن��د ال�ب�ط��ل مت��ر من
خالل غراميات ،وثراء ،ودمار ،وحروب
ج� ��دي� ��دة ،م� ��ن زاوي � � ��ة � �ش �خ ����ص جت�ع�ل��ه
م�صادفة الأو�ضاع دائماً يف حالة ت�أهب.
يتخلى عما ميكنه �أن يحتفظ به ثابتاً
ملدة ما .ال�شيء الوحيد يف املكان والزمان
ال � ��ذي ي �ع��د مب �ث��اب��ة امل��رج �ع �ي��ة ،احل�ب��ل
ال�سري لوجوده ،هو �شارع «�إك�سوخون»
ُّ
يف الن�صف الثانى من القرن الع�شرين.
النور والظالم ،احللم والواقع ،قطبان

فعلي
يتبادالن الوجود يف الرواية ب�شكل
ٍّ
�أو جمازي ،وترتك للقارئ �شعوراً عميقاً
بالبحث الوجودي عند الكاتب� .إن عادة
�إ�شعال النريان فى عيد القدي�س يوحنا،
م ��ن ال� �ع ��ادات ال��وث �ن �ي��ة ال �ق��دمي��ة ال�ت��ي
ا�ستمرت يف ال��دي��ان��ة امل�سيحية ،ت�صنع
ال��راب��ط الأول ب�ين الأب �ط ��ال .احل��ري��ق
الكبري ال��ذي اندلع يف ث�سالونيكى عام
 1917ي��دم��ر امل��دي �ن��ة� ،إ� �ض��اف��ة جلميع
مقتنيات ليفتريي�س� .إال � َّأن ذلك ُيق ِّربه
�أك �ث�ر م��ن ال �غ ��رام ف��ى ح �ي��ات��ه ،وي�صري
ُمدداً حا�سماً لبداية جديدة� .إن «نار»
احلربني العامليتني تقتلُ وتقوم ب�إحياء
حياة االثنني .الظالم يف امل�صنع املهجور
�أو يف بدروم الفيال ،يحمي حياتهما من
ع �ي��ون ال �ن��ازي�ين وت �ن �ق��ذه��ا� .إن �إ��ص��اب��ة
ل �ي �ف �ت�يري ����س ب��ال �ع �م��ى ال ت �ل �غ��ي ح�ي��ات��ه
م��ع حبيبته .تتجاوز الأح�ل�ام يف فيال
�أالتنيي الواقع االجتماعى ال�صعب.
ع �ل��ى ام �ت ��داد ال ��رواي ��ة ،جن � ُ�د ف ��ى � �س��ر ِد
ال�ك��ات��ب زوغ��و���س ت�ع��دد امل���س�ت��وي��ات ،مع
تبديل الذهاب والإي��اب يف الزمن على
ف �ت�رات ق���ص�يرة م�ن�ت�ظ�م��ة� .إن ال �ق��ارئ
ال يقر�أ كتاباً ي��روي ق�ص ًة م��ا ،بل يقر�أ
رواي � ��ة ب ��داخ ��ل رواي � ��ة �أخ � ��رى .ت�ت��واف��ر
ب��ذل��ك �إمكانية ق�ي��ام الكاتب الطبيعى
مب�ن��اق���ش��ة ،م��و��س�ع��ة ،مل��و� �ض��وع ال�ع�لاق��ة
ب�ين ال�ف��ن واحل �ي��اة .ال مي�ك��ن للفن �أن

