
© 2015 Litrix.de 

 

 

 أمثلة من الرتمجة
Bodo Kirchhoff 

Verlangen und Melancholie 
Roman 

 
Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurter am Main 2014 

ISBN 978-3-627-00209-1 
 

 25-11 صفحات
 

  بودو كيرشھوف
  لھفة وشجن
 رواية

  : محمود حسـنني ترمجة

 



© 2015 Litrix.de 
 1  
 

  

َّ مىت تنهتـي حياة إالنسان مِ  ٔام حني يبدو خفقانه بال معىن؟ زويج ؤاان  ،ا، حني يتوقف القلب عن اخلفقانن
. يف السيامن ٔاغرتنا صور حب يف حد ذاته يغرينا. اكن هافيفُ وخ ، أالفالم ٔاحببنا ثقيلُكنَّا رواًدا دلور السيامن. 

احلب من هجة والفشل واملوت من هجة ٔاخرى،  عاطفة ربط بني قد ٔان هومري ينىس ٔاو ،ينىس املرء اللغة
شغلت ٕاجابته عقول  سؤال نعمة ٔام نقمة؟ ٕاًذا ٔايكون احلب :والسؤال االٓن هو. اورمغ ذكل ٔاوىص مبحااكهت

ٔافالم ال ُحتىص تسـتفيد  ؛ب فكرة مجيةلومل خيلص ٔاحد بعد ٕاىل نتيجة. وال شك ٔان احل ،البرش منذ أالزل
يف هناية  ،ٕايرنهمهنا. ولكن املوت كذكل بصفته حقيقة مفزعة جيعل من لك فيمل حسن ٔاحسن، بل ورٔات فيه 

وبناًء عىل ذكل، مىت تنهتـي حياة ؤاان ٔاسأل نفيس: ِلَم،  ،اختياًرا ٔافضل من احلياة. ومنذ ذكل احلني ،املطاف
معىن، ٔاو كام يف حاليت،  ف القلب عام يقوم به من معل، ٔام حني يبدو هذا العمل بالإالنسان ِمنَّا؟ حني يتوق

أالسود،  ٔاورينوكومنر  :، ٕاىل فيمل تسجييل عن عامل احليوانٕاىل نقطة نور ٕاال ،ٔاثناء اجلو املمطر ،حني ال يؤدي
ٕاىل ، مايو/ ٔااير صور اكنت حتملين حىت وقت ليس ببعيد، يف سومطرة. بُُبورلغز ٔافيال الغاابت، آخر 

  . ٔاورينوكو الربيد، اكن ٔابيض إبطار بلون منراملساء، بل ٕاىل النوم. مث وجدت خطااًب يف صندوق 

  

)2(  

، اكن يوًما مايو/ ٔاايرهذا اليوم، يوم اخلطاب يف صندوق الربيد، قبيل ذكرى قدييس الثلوج يف منتصف 
لك يشء اكن طيًبا يف هذا اليوم.  مى، ابخللود.ٕاىل ٔاجل غري مس رائًعا. سامء زرقاء، هواء لطيف، وشعور،

يت للتو يف ركن اجكنت قد ركنت در وحىت لقايئ جباري القاطن يف ادلور العارش تعدى اللكامت املعتادة. 
آية يف امجلال. اللكب  ؤاخرج مهنا حيوانً  ،صفَّهاالصاروخية.  مرق بسـيارتهالسفيل، حني  رٔابادلراجات يف امل

ذكل يكون ضاجًعا يف الشقة، يف غاية احلزن، حىت ولو ال ميكن ٕاثبات  اوفامي عد ،يضاذلي ُمسح هل ابلرت 
اميري، نصف ٔافغاين، وال يُستبعد ٔان يكون فيه يشء من ڤ، نصف من جنس خليط لكب ذكر ذكل. اكن
 . فهويهلڤ عىل الوسادة، امسه: جراند  لنفسه عينا ٕانسان، ؤاذانن يود املرء ٔان يضعهام :والنتيجة .جنس اثلث

يمتسح يب، حىت عندما دار اجلار حول  ٔان حيب واكن يتسـىن هل سامعه. يف امسه حرف هل مل يبقلكب  ٕاًذا

 .ابلعامل ارتباط لكبه أالخرى ٔاداة، بيامن ميسك يف يده سـيارتهاآثر أالرض عن ٕاطارات  إبصباعيه سـيارته ؤازال
ٓ  :فرد ،!اي هل من طقس :سالم سالم، حصت :بدًال من الغممة عد، بيامن ارتقيت ٔاان ٕاىل ومىض ٕاىل املص ،ه نعما
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جتميع يف هذا اليوم:  ٔافعهل ٕاال بعد العمل.املزنل، يشء ال  ردهةليك ٔاتفقد صندوق الربيد يف  ،رٔابمدخل امل
  اختبارات الثانوية العامة يف ماديت اللغة أالملانية وأالخالق.  ٔالداءه التَ حفيدي مَ  ٔالسـئةل ٕالعدادا

ٔالهنم  ،جريان يتغريون لك ثالثة شهور جريان آخرين قاطنني يف نفس طابقي.التقيت يف مدخل املزنل 
اكنوا ثالثة شـبان من  ،ٔااير /يف هذا الوقت، يف مايو الطابق أالريض.يف  ٔاملانية لغةمدرسة تعلمي يرتدون 
اكنوا صاحب اللكب. لك مساء  ابب شقة ومثل ب شقهتم يفيض ٕاىل نفس الردهة مثل ابب شقيتالصني، اب
عندما اكنوا يتحدثون  ،، يف انفعال، ما حيرزونه من تقدم ٕاىل شقهتم. اكن يف مقدوري ٔان ٔامسع ذكلحيملون

مع السالمة". مث وجدت " :يف الهاتف يف طريقهم ٕاىل الباب، ويف الردهة ٔامام صناديق الربيد حيوين قائلني
 هةاجل لك حرف منه مائل ٕاىل  طبعي.ره أالسود، وعليه امسي خبط م إبطا ظرفيف صندوق الربيد هذا ال

يف . يف الوقت نفسه ورفض خط الطباعة ،وأكن ٔاحدمه ٔاراد ٔان خيفي خطه أالمر بداولكن  ،الميىن السفلية
منا ٕاىل ٔاحد يف أالايم السابقة، وٕاال اكن ذكل قد  ميت دقايئ وزماليئ السابقني، ملالقريب، ٔارسيت ؤاص حميطي
واي للسخافة، غيب عن ابهل ٔاو ابلها وابل ٔاههل ٔاو ٔاهلها؟ مل خيطر ببايل، . من غاب عن ابيل دون ٔان أ علمي

حتب ٔان  ٕايرنهكام اكنت  ،، اذلي صار صديقًا محميًا، يف لك سـنوايت دلى جريدة اجلرائدالوحيد سوى زمييل
فقد اكن  ،خطااًب من العامل االٓخر يف ذكرى جنازته ٔارسل ، وأكنه ٕاًذازمن بعيدرجل وراه الرثى منذ  .تسمهيا

ٔامههن كذكل يف العامل االٓخر، وهو ٕان  رت يف النساء الاليئ ٔاثرين حيايت.فك ،ذكل وقهتا تقريًبا. ويف املصعد
طبيبة  ؤاخرى اكنت من انحية مرتفعات اتونوس القريبة،املواساة.  يشء مناكن تعبًريا غري دقيق، ففيه 

 بعضنا البعض، كبرية، شقراء، هممتة ابلثقافة، اكنت يف بداية أالربعني، حني تعرفنا عىل ،ٔامراض ابطينية
ماراينه. مل ٔاكن مريًضا من مرضاها قط، ٔاللهم ٕاال شكوى ال توجد يف ٔاي كتاب من كتب الطب. اكنت 

قعدين، وكنت ٔاان الرجل اذلي ليس هتا ذات املتقود سـيار  حتب ٔان انشطة من نشطاء البيئة، ولكهنا اكنت
تلو أالخرى من ٔاخطار الطريق. هل ميكن ٔان تكون قد لقت حتفها يف  دليه رخصة قيادة، حيذرها املرة

  عليه فال.بناء و  ؟ٔارسل الرساةل يكون ولكن من عساه قدحادث مروري؟ 

  

ٔام مضارع؟ كيف عىس املرء ٔان يتحدث عن ٕانسان حترر منه، ولكنه ال يزال  ،ٔام تقود، مايض ،اكنت تقود
، ٕايرنه ضعفتالفرتة اليت  يف نفس ،مراينه ؤاان، رفيقني صامتني ،حوايل سـنتني، ُكنَّا ملدة دامت موجوًدا؟
. صغرية ظهر حامةل حقيبة الشقةهره يف ظُ غادرت  صيفي يف املدينة. . يومنفسها ٔاماميف آخرها  ،حيايت سـيدة

مل تكن السخرية اليت تغلف هبا جديًدا. قالت ٕاهنا سـتلتحق مبظاهرة ضد توسـيع املطار، حىت تصري ٕانسااًن 
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 ،مل تذهب ٕاىل املطار، بل اكنت قرب املساء يف ساحة أالوبرا ٕايرنهولكن . علهياية موضوع ٔامًرا اندًرا جد
زميةل من قسم الثقافة العام اخملتص  والتقطت هناك صوًرا ٔالزواج شـبان ؤاطفاهلم. هذا ما قالته يل فامي بعد

عن القسم الثقايف اخلاص ابملنطقة احمليطة. اكنت مسؤوًال  ٔاان نتبيامن ك  جبميع ٔاحنار هجورية ٔاملانيا الاحتادية،
يف املظاهرة، بل اكنت وحدها يف  مل تكن ٕاًذا ٕايرنهوهاتفتين بعد ٔان وقعت الفاجعة.  ،شالًك تعرف زويج 

ومل ٔارغب يف ٔان ٔاصري ٕانسااًن جديًدا، ٕانسااًن يقدر ٔان  .اخلارج، يف حني كنت ٔاجلس وحدي يف الشقة
. مًرتا ثالثة ؤاربعني وجدوها ٔامام برج جوته، ممزقة بعد سقوط من ارتفاع ،ليوم التايليعيش مبفرده ٔايًضا. ويف ا
  يود املرء ٔان ينظر ملا حدث.ٔاو ٔاحرضت املوت من مسـتقبل غري معروف، كيفام  وضعت حًدا لوجودها،

ذ زمن. لقاء يسوده التقدير املتبادل من ، السـيد كريب.البوابتوقف املصعد يف الطابق العارش. التقيت 
ذي إالطار أالسود خلف ظهري. وحصت مرة ٔاخرى: اي هل  ظرفمن ٕاخفاء ال ،يف اللحظة أالخرية ،متكنت

فقد  ،وذكر جاري صاحب اللكب، وعىل حد قوهل ،جانًبا قال السـيد كريب ٕان معي حق ؤاخذينمن طقس! 
شكرته ودلفت  هذا. معلومة هممة ومفيدة. ن لكبه يمتسح دوًما بشـبه امليتإ جلار آخر  صاحب اللكب قال

َّ يقولونه ابلطبع حني يكون الواحد مِ  ما هذا ،عىل مائد املطبخ. شـبه امليت ظرفووضعت ال ،ٕاىل شقيت ا ن
ويرى عًرصا ٔافالًما تسجيلية عن عامل احليوان. واحلقيقة ٔانين ٔاتقاىض منذ فرتة معاًشا،  ،ليس دليه ما يفعهل

اللكمة املألوفة، وهو يكفيين لالحتفاظ بشقة تطل عىل وسط املدينة. حايل لكمة ليست لطيفة ولكهنا 
مل يرسب يف  ،اذلي يعمل يف خدمة الشعراء واملغنني عىل حد سواء ،العضو حسن، وحصىت طيبة كذكل.

ن يف التحضري الختبارات حفيدي، ولكين مل ٔاكن راضًيا بعد عبنصيب  سامهتاختبار حىت االٓن. كام ٔانين 
جلست ٕاىل حاسوب من سـنوايت أالخرية يف اجلريدة، وجبانيب  ،بعد ٔان تناولت الطعام يف املطبخ .مسامهيت
ُ  كتب ْ وهَ  ،يسالِ ڤَ و من مجموعة كتب ٕايرنه ن ْ  ،هنَ اي لشفوي يف موضوع احلقبة دورف لالختبار انْ شـِ ؤاي

نقصين بعض دة أالخالق. ت اور لالختبار يف ماوشوبهن ،واكنط ،يف مادة اللغة أالملانية، ؤارسطو الرومانتيكية
أالسامء اجلديدة، ولكن املساء ال يزال يف بدايته. جلست جبانب النافذة املفتوحة املطةل عىل املدينة، حني 
محل الشـباب الصينيون ما ٔاحرزوه من تقدم ٕاىل شقهتم. اكن القمر فاصةل رقيقة، ومن تيجان أالجشار ٔاىت 

ٔاكرث شـبااًب من  ه عىل قرب ٕايرنه اليت اكن فهيا يشءالتَ ء مَ مثل باك ،ومنخفض الصوت ،صفري الطيور فرادى
  قد بكت يه أالخرى عىل قرب. اكن ذكل قبل تسع سـنوات.اكنت ٔامه، ابنيت انعويم، و 
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تفرض عىل النساء مسؤولية تراجيدية. وجوه يتسـىن ٔالي ٔاحد ٔان من تكل الوجوه اليت  اكن دلى ٕايرنه وجه
متي ٕاىل ما يُسمى ابلواقع من هجة، وٕاىل ما جمال احلمل من هجة ٔاخرى. آمنت هبذا الفم ين ها مف يقرٔا فهيا ما يشاء. 

حد ذاهتا، وحالًيا ٔاؤمن ابلتأثري املهدئ لٔالفالم التسجيلية عن عامل احليوان ٔاو الشاي أالخرض. وإبيرنه يف 
د قابع عىل مائدة املطبخ. ذو إالطار أالسو  ظرفمقت إبعداد الشاي أالخرض ٔاثناء اسرتاحة من العمل، بيامن ال

، وبأهنا تصون كام كنت ٔاؤمن ٔاثناء معيل حمرًرا حصافيًا بقمية الثقافة ،ميكن القول ٕانين ٔاؤمن ابلشاي أالخرض
. ؤافعل املساء تلو االٓخر شيئًا مماثًال، وٕان مل يكن اليشء نفسه: ٔاضع ملعقة من اهلمجيةحياتنا املشرتكة من 

 ، وانتظرخيرط تركه يف الفنجانأ و ية، ؤاصب علهيا ماء ساخنًا، ليس مغلًيا، ٔاوراق الشاي يف مصفاة ٕاسطوان 
، حىت سـبعني درجةدرجة حرارته  تبلغ ،ٔامام مائدة املطبخ. ال بد ٔان خيرط الشاي أالخرض يف ماء ساخن

ف عىل البقاء بعد رحيل مجيع املعار  ،يف هناية املطاف ،بأفضل مفعول. املفعول اذلي قد يعني املرء يأيت
السابقني، ولكن ال ٔاحد يتحدث عن ذكل. ٔاخًريا الرشفة أالوىل، مذاق محيض خفيف، رسعان ما يتحول ٕاىل 

الشاي أالخرض هواء يُرشب، يوجه أالفاكر ٕاىل ادلاخل، وليس ٕاىل الفعل، حىت ولو يشء حمايد، بل ابهت. 
ختيلت خشًصا من زمن مىض، و  ،اكن هذا الفعل جمرد فتح خطاب. ميكن القول ٕانين فتحت اخلطاب بأفاكري

يف درج املائدة  ظرفمنه سوى امس تقريًبا، فانضم ٕاىل ٔاسامء امليتني يف ذيل قامئة داخلية، فوضعت ال مل يبَق 
  بني صور قدمية ؤادةل تشغيل، ٔاشـياء ال يتخلص مهنا املرء بسهوةل. وبعد ذكل رشفة الشاي الثانية.

، هدية من بأذنب روماين الفنجان، نسخة مطابقة ٕالانء رش ن وهو ٔاقرب منه لٕالانء م –والفنجان يف يدي 
وهكذا  –وتسـتخدم مثل هذه النسخ وسـيةل لدلعاية  ،ابنيت اليت تعمل يف املتحف القريب للحضارات القدمية

 ،غادرت املطبخيف تباين مجيل مع اخلزف تراكويت اللون،  ،ٔاو ابٔالحرى املرميي الباهت ،ابلشاي أالخرض
يشة، يف اجتاه جهبة نوافذي املطةل عىل املدينة، اليت اكنت لسـنوات طويةل نوافذان، ٕايرنه ووجلت جحرة املع 

ؤاان. مخس نوافذ كبرية مؤطرة ابٔالملونيوم، تاكد ال توقف حرارة الشمس. يف الصيف تكون السـتائر مسدةل، 
الثلج عىل أالملونيوم  عموغالًبا ما تكون مفتوحة. ويف الشـتاء يتج ،عدا النافذة الوسطى اليت تظل مكشوفة

، اكنت ابنتنا تتعمل آنذاك ٔاثناء موجات الصقيع. مزنل من السـبعينيات، ٕايرنه ؤاان كنا نعدُّ من ساكنه القدماء
الالكم، حني انتقلنا ٕاليه، يف سن الثالثة اكنت حصيلهتا اللغوية مثرية للخوف. بيامن إالانء يف يدي، تقدمت 

 من مواصةل العمل عىل تلخيص أالسـئةل احملورية يف جمايل الرومانتيكية بدًال  –من النافذة الوسطى وتطلعت 
تُسمى ة. ٕاىل احلديقة وما فهيا من ٔاجشار الكستناء القدمي –وأالخالق يف هيئة ٔاقرب للعرض حلفيدي النجيب 

 ُ  منشأتني من هذا النوع، متحف الفنون التطبيقية، حىت ال تصل بنيا سمى، ٔالهنحديقة املتحف. هكذا ت
حيبون تلطيخه، واملتحف اذلي تعمل فيه ابنيت ذراعًا ميىن ٔاو نقول الصناعات اليدوية الفنية، مبىن ٔابيض، 
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يرسى للمدير، ؤامينة للمتحف ٔايًضا. ويه منشغةل هذه أالايم ابٔالعامل أالخرية يف معرض يمت إالعداد هل منذ 
بعد زايرتنا للمتحف القويم يف انبويل  نه.وقت طويل: ٕايروس يف مبوميب. تعود الفكرة أالوىل هل ٕاىل ٕاير 

يف أالشـياء القدمية من خالل طريقهتا يف احليك،  ابملعين احلريف للتعبري، ،بعثت احلياة ،القدمية ؤاطالل املدينة
رائع ٔان ٔاتت، بعد سـنوات قضهتا خارج البالد، ٕاىل املبىن  هو . مكٔامثرت فامي بعد ،وغرست بذرة يف انعويم

يال من القرن التاسع عرش امليالدي، وفهيا متحف فرانكفورت للحضارات القدمية، ڤ شقيت، اذلي ٔاراه من 
. انعويم طموحة وليست سهةل املراس عىل إالطالق، ولكن اعزتازي هبا يوازن ذكل. اثننيوفيه ابنيت رمق 

  مثلام يكون حايل بعد الشاي أالخرض. ،ٔاكون يف حضورها ساكنًا

، فعل الشاي مفعوهل ٔايًضا. هذا مايو/ ٔاايرذكرى قدييس الثلوج، يف منتصف املساء قبيل  هذا وهكذا يف
 ،ٔامام املرء. عىل لك حال ال يزال يوم يفلك اطمئنان وثقة ، بيف الصباح الباكر فتحه غًداميكن  ظرفال

أالفاكر هذه  تداعتوت ؤامل ذوي القرىب. امل ابَص مُ  سـينترص الفضول إالنساين، ابٕالضافة ٕاىل احرتام
مثل ٔاصوات ادلالفني يف ٔافالم  ،يهلڤ  حىت ٔاخرجتين من هدويئ ٔاصوات جراند ،ملصاحبة الحتساء الشايا

. ولكن أالصوات ٔاتت يف الواقع من حاميميف وأكنه يقبع يف حوض الاسـتحامم  ،ٔاتت ٔاصواته ،عامل البحار
ووضعت  ،ٕاىل حاميموعدوت  ،سةل اللكب. تركت الفنجان يف املطبخ ، فامي يبدو،حامم جاري، حيث توجد

 ٔاذين عىل البالط. ولكن السكون ساد يف الناحية أالخرى، سكون يشـبه اذلي حيل بعد صيحة جخوةل: هل
ٔاحد هنا؟ وددت ٔان ٔارد بأصوات ٕانسان ٕاىل لكب، بأصوات اذلي يُزمع ٔانه شـبه ميت ٕاىل اكئن يح،  مثة

ال  شعور ، فدامهينمرات قصرية يسعى للتواصل. ولكن قبل ٔان حيدث ذكل، رنَّ جرس ابب شقيت، ثالث
 أُنقذت.أنين قد ب ،فامي خيص ما تبقى من املساء ،يوصف

  


