
 



 هيرتا موللر ةاأللماني ةأدبي للكاتببورتريه 
 
 

اح ثالث مرات في الصبفي مكتبي  نيفي غضون أسبوع جاء. متشابهرتيبة  ام الثالثعلم تعد األيام في ال
 االستخبارات.مكتب من براقة، عمالق عيون زرقاء  له مفتول العضالت ،بنيةال رجل ضخم الباكر

 
 ثم انصرف.  ،زال ماسبابا وهو واقف في المرة األولى وجه لي 

 
عي هذا مكنت قد أحضرت وجلس. ثم الخزانة، مفتاح على  هاعلقو، ثقيلةال تهستر خلع عنهفي المرة الثانية 

 معرفتيب. تطلع في وجهي وأشاد مزهريةالفي  هاكنت أنسقومن المنزل  التوليب الصباح بعض من زهور
 أنني تالثناء، وأكد عارضت هذا .شعرت برهبة. يتحدث بنبرة متملقةكان الطبيعة البشرية. بالمسبوقة غير 

 تهترس . ثم علقالتوليبب ن معرفتيأنه يعرفني أفضل م رد بنبرة ماكرةفي البشر.  ال، التوليب فهم فيأ
 .وانصرفعلى ذراعه  الثقيلة

 
 ني الجرأةتواتيعلى مقعدي. لم  وضع حقيبة أوراقهكان قد ألنه بينما بقيت أنا واقفة، لمرة الثالثة جلس في ا
 مثلفاسدة تماما بأنني ساقطة، ووعن العمل،  سوالتقاع التام بالغباء وصمنيوضعها على األرض.  على

 وعلى منتصف الطاولةحافة الطاولة،  حتى المست التوليبأزاح زهور . الهائمة على وجهها الضالةالكلبة 
محل و يتاريخ ميالدواسمي  -نيه أمالما  أكتبوأنا  واقفة . بقيتأكتبي: صرخ في. اقلمووضع ورقة بيضاء 

 ،.أنني.. ،بغض النظر عن مدى قربه مني أو صلة القرابة التي تربطني بهنني لم أُخبِر أحدا، أ ثم. إقامتي
إلى  وذهبتالقلم  تضعو. هذه الكلمة . لم أكتبعميلةنني أ ،colaborez: ُمريعةكلمة البال تفوهوهنا 

. سةبائالمنازل كانت و الحفركان به العديد من ، سفلتامُ لم يكن . الترابي شارعال منها إلى نظرتوالنافذة، 
 على هرةتقبع المجد  شارع في .المجد شارعأو ، Strada Gloriei مازال ُيطلق عليه المتهدمالزقاق هذا 

ة أنها طبلكالصباح الباكر شمس  تفوقها سطع. المقطوعة األذنذات المصنع  هرة إنهاشجرة التوت العارية. 
ذلك وأنا أنظر إلى الشارع  . قلت"ال تنطبق علي الخصلة، هذه N-am caracterul" . قلت:اءصفر

 القصاصات. مزق الورقة وألقى ستخباراتاالرجل  حتى جن جنون "الخصلة" كلمةب تلفظتما إن بالخارج. 
 نه انحنىألعلى رئيسه،  التجنيد هذه محاولة تقرير عن عليه عرض أنه يجبربما  تداركعلى األرض. 

 مزهريةبشعوره بالهزيمة قذف  غمرةفي وفي حقيبته. ثم تنهد بعمق  اقصاصات في يده ورمى بهالجمع كل و
 يبةحق وضعقال بصوت خفيض وقد  .األسنان يرصركصوتا  توأحدث هشمتت. طئفي اتجاه الحا التوليب
لى ع تعوقما إذا "نفسي: كما لو كنت أحدث  . قلت"النهرغرقك في سن، تندمينسوف "تحت ذراعه:  أوراقه

من األفضل فلذا . في النهر نفسيبإغراق  أنا بالتالي سأقومو ،مع نفسي تعايشال أبدايمكنني  فلن، الكالم هذا
في  .قد رحل بالفعل، فقد كان باب المكتب مفتوحا في هذه اللحظة . كان"هذا األمر بأنفسكم أنتم تولواأن ت

 زيهت نالغصوكان على سطح المنزل. إلى أمن الشجرة  تقفزفي شارع المجد قد المصنع  هرةالخارج كانت 
 .الترامبولينمثل 

(2009ديسمبر  7)محاضرة نوبل،   

 
بأنها تصور حياة ، وصفت اللجنة أعمالها 2009عام على جائزة نوبل في اآلداب ر لولهيرتا م حصلتعندما 
 دفعها إلى التصوير بهذه الطريقة هو تجربتهاما . تكثيف الشعر وصراحة النثر خاللمن  لمصادرةا طالتهممن 

مصادرة الممتلكات الخاصة، أو مصادرة الذات، سواء من مصادرة، هي شخصيا وما تعرضت له الشخصية 
هذا ما اتسمت به الحياة اليومية فومصادرة الحياة الخاصة. أالشخصية،  مصادرةأو مصادرة الرأي الخاص، أو 

 لك هوذ على . فكان جوابهانظاملا ةياحمل أمنجهاز  هافي يتغلغل حيثفي ظل الحكم الدكتاتوري في رومانيا، 
 ستعادة.المصادرة واال أوجه بعض الليلةستعرض في هذه ن. خاصة جدالغة التي تتغلغلها ، األدبية استعادة ذاتها



 
الهياكل  في ولقت مبكر عايشتكانت لقد لقلية الناطقة باللغة األلمانية في رومانيا، واأللر إلى لنتمي هيرتا موت

ف ص  عهذه الهياكل.  التي تنطوي عليها هشاشة الحياة الفردية،التطرف السياسي، و التي تننتج عن الصارمة
اص الثانية إلى الحرس الخفقد انضم والدها خالل الحرب العالمية  –مولدهالقبل من حتى ير األنظمة بعائلتها تغ

والئها تدين بحكومة  االحكومة الفاشية وحلت محلهاإلطاحة ب تتموعندما . لرومانيا يأثناء الحكم الفاش، النازي
 ية والرومانيةاأللمانحاملي الجنسيتين ومثلما حدث مع الكثير من  األسرة. تم مصادرة ممتلكات ،للنظام السوفيتي

 نصيا باال انطالبكان كال النظامين ي. ةالسوفيتي سخرةال اتمعسكرأحد  فقد تم ترحيل والدة هيرتا موللر إلى
اظ ف، فقد كان العنف في كال النظامين هو الوسيلة األساسية للحبالمعارضة هماتنكيلوتشابها كذلك في ، التام
 الوجه الذي تظهره الدولة يوميا. هو التهديد  أصبحالسلطة وعلى 
 

عناصر من حياتها في  ةترجمبر لهيرتا موللقامت ، (1992)"كان الثعلب يومها هو الصياد" رواية في 

، أي معالجة "غة األدبية للذاتاالصي" هيرتا موللر عليها أطلقتوهي العملية التي ، عدة شخصيات لقصص

، ماكيناتمصنع في  المركزية الشخصياتإحدى  يتم تعيينففي الكتاب . في شكل عمل أدبيالحياة الخاصة 

 مافي مصنع من هذا القبيل. بعد ةكمترجم 1979-1976 في الفترة من رلكما عملت هيرتا مول اتمام

بعد عام وهي مازالت طالبة جامعية إلى دائرة أدبية مناهضة للحكومة، وكان ذلك  رلهيرتا مولانضمت 

تها أدى رفضها إلى إلقالو. ةمخبر جنيدهات من أجلالمصنع المخابرات باالتصال بها في جهاز لقام  ،1973

 ؛كذلك هذه الوظيفةإحدى بطالت الرواية  أدينا وتشغل. ةكمدرسمن بين ما عملت  عملت الحقا. هاعملمن 

كانت  منها.أدينا  تنفرو ،بعد ذلك ل منهتحم  متزوج واستخبارات رجل  غرامفي صديقة أدينا كالرا تقع و

إلى ألمانيا في عام  اكتشفته هيرتا موللر بعد هجرتها، ما رلحياة هيرتا مولفي  عميلة صديقةبالفعل هناك 

مع عشيقها للهرب كتاب تستعد أدينا في النهاية الهناك. في  هذه لها زيارات صديقتها تعددت ماوبعد 1987

ول، اأدينا وب اءلقأصد أحد رت، وهوألب   كان الولقت في هذا. 1989 في عام النظامبأطيح  بعدماول، اب سب األ

بقي باب الملعب الرياضي  :من لقبلهالكثير مثل تماما النظام، الذي يمارسه عنف لبالفعل ضحية القد سقط 

مفتوحا. في مولقف السيارات كان رجال الشرطة والكالب. كان الناس يتدافعون من الباب وهم يغنون 

الرومانية في فضاء اللعب المضاء ضد الدنماركيين. فازت رومانيا بمباراة كرة ويصرخون. تحل  الكرة 

القدم. يصعد الضوء من الحاجز المحيط بالملعب الى السماء، وكان القمر لقد تناثر أجزاء هنا وهناك. من هم 

صفر الصامت الدنماركيون؟ تحمل أيدي الرجال األلوان الثالثة في ثالث شرائح منفصلة، األحمر الجائع واأل

والبقع الزرلقاء، السمان في بلد معزول. من يعرف الدنماركيين؟ تتحدث شفاه الرجال عن العالم وبطوالت 

كأس العالم. تزحف األناشيد من حلولقهم كاألجمة الوالقعة فو  السد الترابي المحيط بالملعب. ما الذي يريد 

رك. فعندما يكون األصدلقاء منفعلين، يكون الدنماركيين هنا؟ يقف عداء المسافات الطويلة دون أن يشا

 وحديدا، ثم يشعر انه غريب.

 

يا رومانيا من غفوتك األبدية. األغنية ممنوعة، يجلس الرجل على حافة الحجر  أستيقظييغني رجل عجوز 

ينظر الى ذنب الكلب وحذاء الشرطي، يغني الرجل بال خوف ويرفع ذلقنه عاليا تمسك يده بالقبعة المصنوعة 

يقفز ويقفز ويغني  بقدميه. ثمالفراء، ينحيها عن رأسه ويلوح بها ثم يرميها فو  األرض ويسير عليها  من

 الى الحد الذي يمكن للمرء أن يستمع الى صوت نعليه في أثناء الغناء.



واألغنية ممنوعة تفوح منها رائحة العر . فالرايات في األعلى مجنونة ورؤوس الرجال في األسفل سكرى. 

الرايات ليال مع الرجال فو  الشار . حائرة. تذهب اؤهموخط  

يتداعى صوت الرجل العجوز، وهو يقول عندهم شجرة السنط العارية من األورا ، يا ألهي من نكون نحن 

عندما يرفع الرجل زراعه  في العالم ونحن ال نملك خبزا نأكله! يمر الى جواره شرطي وكلب وشرطي اخر.

لنا أننا رومانيوّن كانت عيناه تلمعان في الضوء المتحرك وكان اللمعان يزداد  ر هللايغفويصيح في السماء: 

عن  الرجل فيحمله اثنان من رجال الشرطة، ثم ثالثة ثم  إلىالكلب ويقفز  عينيه. ينبحسرعة في أطراف 

 خمسة ويأخذونه بعيدا.

طاه فو  وجهه، يقف المولقف على يقوم مولقف السيارات ويقعد، بما في ذلك شجرات السنط يقذف الشار  خ

رأسه وتغدو السماء تحت الدانوب ويكون األسفلت هو الليل في األعلى. في النظرة المقلوبة وتحت المتراس، 

 وفي األعلى في السماء في ذلك البلد المنعزل ثمة ضوء أبيض يحوم حول المدينة.

العجوز يتدلى نحو األسفل تماما. كان رأس الرجل  

 
(Kapitel ‚Das Muttermal‘ [de 225-226, ar 212-214]) 

 
حدود ال حولدور في المقام األول إال أنه ي ،لكتابالذي يتسم به ا للنظام وعلى الرغم من التوجه المعارض

تشابه الغريب بين الينا دأ الكتاب تدرك الطفلة في ةمحوري فقرةفي فبين الضحية والجاني.  جليةالغير 

  ثنين:اال

جاء الصياد من الخارج ولقد أحضر معه هذا الثعلب وكانت رجاله تتدليان نحو األسفل والصياد يحرك 

وكأنه حيوان اخر صغير القدمينالزيل تحت  تسيران. وبدأ. كانت رجال الثعلب تتأرجحان وكأنهما زراعية  

الصياد الثعلب فو  الطاولة وربت على شعره بنعومة.  الصيد. مددفسألت أن كان باإلمكان أن أرى بندلقية 
ولقال: ال أحد يطب  النار على الثعالب تقع في الشرك. كان شعر الصياد ولحيته وشعره الذي ينمو فو  يديه 

 .هو الصيادكانت وجنتاه حمراوين. كان الثعلب يومها  كالثعلب كماأحمر تماما 
 

(Kapitel ‘Füchse gehen in die Falle‘ [de 167, ar 159]) 

 
وذلك عنف الرمزي، لل أداة االحقأصبح لقد ، الشابة الصغيرة هذا، الذي تم إهداؤه إلى أدينا الثعلب اءوكان فر

لقطعة  صونيقفي كل مرة كانوا و ،في القتحام شقة أدينا أثناء غيابها السرية المخابراتضباط  عندما بدأ

حياة في كذلك ما حدث هو على هذا النحو السافر، و خصوصيتهاالقتحام ومع ذلك فإن الفراء.  هذا أخرى من

كالرا، التي فقد ألقدمت المستمر: وجانب واحد فقط من الحياة في ظل التهديد المتبادل إال هو ما  ،رلهيرتا مول

الذي يعمل بافل، عشيقها وكذلك . على االنتحارحملها، التي أصبحت مهددة اآلن بسبب مع العدو، و تحالفت

رب من البالد بعد تغيير وهبسبب عاللقة الحب هذه، مهددا  أصبح وضعه االجتماعي، السرية لمخابراتا في

وأنه لم يتم  ،ال أكثر أفراد تغيير ما هو إال أن تغيير النظام غدا واضحاو .ااآلن مطاردالنظام، حيث أصبح 

يجر الساتر الترابي للملعب األكمة الجرداء نحوه ويتم نسيان الكرة  المتبادل: القنصالمطاردة و القضاء على

التي طارت أخيرا، أما االغنية الممنوعة فقد انتشرت في جميع أرجاء البالد وهي األن تضغط فو  عنقه 



وعندما تقترب منه يحل الصمت. فالدبابات ما تزال منتشرة في أرجاء المدينة، وطوابير الخبز أمام المحالت 

ويلة. وعداء المسافات الطويلة يعل  سالقيه العاريتين فو  المدينة، ثمة معطف ينزل  نحو األخرين.ط  

 
 

(Kapitel ‘Macht nichts‘ [de 285-286, ar 269]) 

 
تمثل البيئة في الفيلم  بينما ؛ ولكن1993 عام في رومانياتم تصويره فيلم، من سيناريو  مأخوذ هذا الكتاب

مصادر ال العديد من في هذه العملية يتم إدراجو. تساب اللغةاكجزء من عملية ككتاب في ال ظهرتفإنها ، ذاتها

 لقروية منطقة وهو سقط رأسهام فيالمستخدم اللغوي ر ل، بما في ذلك أسلوب هيرتا موللغويةالخصائص الو

ها نصوصتتسم الخامسة عشر.  في سنها التي تعلمتو، بالصور ثريةاللغة الرومانية الوكذا  ،تتحدث األلمانية

بل تسلسلة األحداث، م من لقصة واحدة الرواياتوفي أغلب األحيان ال تتكون مباشرة، بجمل لقصيرة و األدبية

  تدريجيا األحداث والبيئة: منها تشكلتمتشابكة عرية ش  شبه من صور غالبا ما تتكون 

يقع المولقف تحت السقف المستوي الخاص بالمقهى، وتحته تقع سقوف مدببة. هنا شوار  الديكتاتور 

والمفتشين ورئيس البلدية والمخبرين والضباط. إنها الشوار  الهادئة التي تنتمي إلى عالم األلقوياء، والتي 

ن تحوم، وإذا زمجرت فمن الخير يشعر الريح بالخوف إذا مر فيها. وإذا حلقت هذه الرياح فإنها ال تستطيع ا

لها أن تتكسر أضالعها ال أطرافها. إن األورا  الجافة تخدش الطري ، وتختفي بسرعة اثار الخطوات التي 

ال يسكن في هذا المكان، فان الشوار  تعده نسيا منسيا. أن  أحدتمشي فو  ذلك الطري ، وإذا ما سار 

وياء،الشوار  الساكنة التي تنتمي الى عالم األلق  

تقع في مهب النسيم الذي يجبر الفرو  على االهتزاز وأورا  الشجر على اإلصغاء ويجعل الطري  الممتدة 

الى جانب النهر تنشغل بالضوضاء الموجودة على جانبي الشاطئ وفي العشب المقصوص الذي يجعل 

ئرون في هذا الطري  خطوات الماشي فولقه عمودية ويرفع حركة الركبة الى مستوى الحل . ال يريد السا

لفت األنظار، فهم يسيرون بثبات وهدوء، أما الذين يهرولون فتتحرك حتى أعنالقهم، وعندما يصل السائرون 

الى الجسر، فإنهم يغمرون المدينة بضجة ال تبالي بشيء، فهم يتنفسون بينما يمر المترو مندفعا ويمدون 

 جباههم وشعورهم للخروج من حالة السكون.

 يرى، على اإلطال ، سادة هذه الشوار  الساكنة، إن في منازلهم او حدائقهم، فخلف أشجار إن أحدا ال

الصنوبر وفو  الدرج الحجري يتمشى الخدم. وعندما تطأ ألقدامهم األعشاب، فإن لقلوبهم تصل الى 

لمع حناجرهم، خوفا على األعشاب أن تتكسر. وعندما يقومون بقص األعشاب، تنتصب أمام أعينهم مرآة ي

فيها المنجل والمشط الزراعي، مثلما يلمع المقص والمشط وال يث  هؤالء الخدم بجلودهم، ألن أيديهم ترمي 

الظالل في أثناء اإلمساك باألعشاب. كما أن جماجمهم تعي أنهم ولدوا بأيد ملوثة في شوار  ملوثة، وأن هذه 

ما بداخل ثالجات هؤالء السادة، تصاب  األيدي لن تصبح نظيفة، بل هرمة ال أكثر. وعندما يبصر الخدم

اعينهم بالفز  ألن النور يسقط فو  أرجلهم على نحو رباعي. تد  ساعة الحائط وتنفتح الستارة وتتجمد 

الوجنات في أثناء تفكيرهم، فاللحم ملوف بأورا  السلوفان والسلوفان مغطى بالجليد الشبيه بالحجارة أو 

 الرخام الموجود في الحديقة.

 



 
(Kapitel ‘Die Stirnlocke’ [de 30-32, ar 32-33]) 

 
ورية ديكتات يصاحبالذي  ،امتهان اإلنسانإن . القاسيةبالوحدة  المرء شعورلر هيرتا مول تسميههنا ما  مجثي

اإلنسان  بقى هوت. ما ييينوالمحبة الحقيق ةودمس ال، التي هي أساحرية اإلرادةسلب ، يحاول معيشةال نمطاللغة و
 العالم من خالل الكلمة:واستعادة  الرغبة في الكتابة، لديها نموتمن هذا الشعور بالوحدة ووحيد. ال نعزلمال
 

يمر من عمل أن الكتابة هي فعل صامت، هي . ذلك هكتبيأن  له، يمكن هقوليأن المرء ستطيع يولكن ما ال 
نت قد ألنني ك األحيان معظمكتاتورية، في يأثناء الد كثيرا الفم. لقد تحدثت عزل فيهيتم  ،الرأس إلى اليد

مت، الص فيلكن الكتابة بدأت و. وخيمةعواقب ي معظم األحيان فوكان للكالم . عدم النفخ في األبواققررت، 
ألي كالم  لم يعدف. به نطقالمما يمكن أكثر  مع نفسي ءمكان علي أن أتوادرج المصنع، حيث هناك على 

. مداهان عال اإلضافات الخارجية، التعبير عن  على أقصى تقديركان بمقدوره . عن الحدث القدرة على التعبير
د وقلكلمات عند الكتابة. لمفرغة ال حلقةال من خالل، يفي رأس بصمتفقط تهجيه  أستطيع ما كنتهذا و

التعبير  كان بمقدورها ةكلمدوامة ال وحدهاكلمة. لل نهم . وكان ذلكلحياةل نهمرددت على الخوف من الموت ب
حلقة لا من خاللعاشة المُ  التجارب ت بعد ذلكتعقب. به أن ينطقللفم بما ال يمكن  كانت تهجيقد فحالتي.  عن

ائي التمثيل اإليمبدأ قبل. وبالتوازي مع الواقع  من هلم أكن أعرفعلى نحو شيء ، حتى ظهر لكلماتل مفرغةال
 ا هوم في ستفيضيو ما هو أساسيقلص يُ  فهو حقيقية،أية أبعاد ب أبهيال وهذا الفن . يأخذ دورا كلماتلل

 كما أنو. مسحورالعاشة بنوع من المنطق تمد األحداث المُ  سرعان ما لكلماتلالحلقة المفرغة إن . جانبي
ة الدكتاتوريموضوع إن . سئمأيضا فهو  تواقهو  بقدر ما، وحذربالمثل فهو  فاضحي ئفن التمثيل اإليما

هذا إن . بالكامل سلبهاي كاد أحد أن إذا ماأبدا،  مرة أخرى تعود ال ةهيألن البد، حاضر من تلقاء نفسه
 ،. ال شيء يظل حقيقياريدتالموضوع حيث توجه  وهي ،تملكتنيالكلمات ا، ولكن يضمن موجودالموضوع 

  .احقيقي كل شيء يبقى مع ذلكو
 (2009ديسمبر  7)محاضرة نوبل، 

 
 
 

 هاكالنت اوازنمن شأنها أن تمثل تالتي و، البشرية على اإلبدا  قدرةال امنحهتاألشياء،  حييت  هذه الكلمات 
ثراء النجد  الباردة المخابرات السريةلغة  مخزون في مقابل. الممالة من أعلى األوامر في ظلاإلنسانية 

يستح  و بالفعل في محيطها خبأم  ر لمولي وجدته هيرتا ذال، شعريالمحتوى الب، والتلذذ المتنامي تعبيريال
 لقاب بجعرو، السنونو طيور أذيللها  ديةحديالالت اآل، ووأعين اتوجنالساللم الخشبية لها ف: كشف النقاب عنه

 ةايالحيفتنها كذلك و .الجسد والروح رداءأيضا و اءالظب طل  عليها أحذيةي   المالبسو ،صواميل كذلكلها و
 أنيث الوردةيتم تفبينما األلمانية: والرومانية اللغتين األشياء في  مثل اختالف أجناس للغة،دة متعدال الداخلية

 لقيمة أكبر. تكتسب المتنالقضات، الممالة األوامر يبدو أنه في ظلوهناك.  يتم تذكيرها ،هنا
 
 
 
دة  تفاصيلإلى لوصف ل تجزيءهيرتا موللر كثيرا من  ما تقوم بهأن سيا  يبدو في هذا الو كذلك  وه، دلقيقةع 

 ألمانياكذا في و ،المفقود هاوطنرومانيا  في الدائمةولقد اشتدت بها الوحشة إلدراك. ذلك أنها ااستعادة من أجل 

لحياة اليومية في ظل شابهة من اتم ولكنها كذلكدائما جديدة،  انسختخل  التي لم تصبح وطنا لها، 

الجريدة خشنة ,لكن لذوابة الديكتاتور فو  صفحتها وميض رمادي  :تعكسها كتاباتها وتناهضها الدكتاتورية،

ضخمة وهي تخفي الثقوب الصغيرة في الجزء  بعناية. الذؤابة.فالذؤابة مدهونة بالزيت والمعة ومسرحه 



أبن الشعب المحبوب. إن  الخشنة:الورلقة الذؤابة ولقد كتب فو  الورلقة  الديكتاتور. ابتلعترأس  الخلفي من

هو ما يبدو للعيان.ما يلمع   

 

هي من الضخامة بحيث  اليوميةفي الصحيفة  الديكتاتورفترى يوميا في أرجاء البالد، لقصور  الذؤابةتلمع 

تساوي نصف طاولة. تحت الذؤابة   يبدو وجه الديكتاتور كراحتي يدي أدينا عندما الي جوار بعضهما 

يد.بعضا. يبدو الرجل يحد  فب الفراغ ويبتلع أنفاسه من جد  

السواد  شيئا. يمتدالسواد في عيني الديكتاتور شبيه بإظفر إبهام أدينا عندما ينحني دون أن يريد أن يمسك 

البالد من خالل الجريدة. امتدادالموجود في حدلقة العين على   

 
(Kapitel ‘Die Stirnlocke’ [de 27, ar 28]) 

 
 

 تتيقن، كما خدا أيضا  في حد ذاتها هي اللغةفالوصول إلى عالم آخر. يعني  ، والاخالص أو، نجاةهذا ليس 
تخ  فكرة الليس  كالهماو ،، ألن الكلمة المكتوبة ليست هي الكلمة المنطولقةشتى طر بر لهيرتا مول من . ويل ةالم 

نتمي تلر لمو ل هيرتااعمأألقل من الحدث نفسه. ولكن ما تكون دائما  اي يتم توصيلهتمعينة الالفإن الصورة  ث م
، ألن كل ما ما هو تجريديتتجنب هيرتا موللر  أن وكما. الصدمات في توثي السريالية يستخدم أدبي إلى تقليد 

، ىاألول وهلةفي الكما تظهر تماما  ،من أعلى األشياء رؤيةعاشة، فإن ينبع من تجاربها الخاصة الم  ، هكتبت
  .جدا خاصةاألشياء، طريقة  هذه لاللقتراب من أخرى طريقة بمثابة

إن استعادة الذات، هي ما يربط أعمالها باآلخرين، ممن حاولوا التصدي للحياة الممالة عن طري  شيء فريد 

"كان الثعلب يومها هو رواية  فيكذلك رت ألب   تصدىفي تجربتها الخاصة، ومثلما لقاومت هي . من نوعه

نظرته وأن  يضحك،بعدها الحظ أنه  ويضحك،أخذ الرجل يضحك  :السرية المخابرات ما تمليهالصياد" ل

 كرهني، عنقه. لقدالبقعة الجلدية الموجودة فو  الوريد الموجود في  وارتعشتكتفيه  حادة، فضم أصبحت

لقطعة من  والسكين، فتناوليداه كالشوكة  يده، وضارتلقبضة  اندفعت أن يضحك. علىيتوجب  ألنه كان

الطاولة.لقلما فو   معه ووضع دالملف الموجوالور  من   

أكتبي، لقال لي. أمسكت بالقلم فتطا  الى المصنع عبر النافذة وأملى على أنا فقلت: أنا أم أنت فقال لي: أكتبي 
أنا ثم أضيفي أسمك: فكتبت: لن يقول أحد باستثناء من له صلة بك أنيني لقد عملت معه. بعدها وضعت القلم 

ألجواء. اب ذلك. سألني عن السبب فقلت بأنني ال أستطيع أن أعيش في مثل هذه أن أكت أستطيعولقلت: ال  جانبا
 على النافذة اتكأت عن الطاولة. وابتعدت هادئا. نهضتصوته ظل  يتحركان، لكنصدغاه  لقال كانإذن،  هكذا

ظن أ لي: كنت حسنا لقال,اخذت أنظر صوب الساحة ،ولقلت : ال أريد أن أبقى محشورة في المصنع بعد اليوم .
لقلم الحبر الى جيب سترته وكور الورلقة وأدخلها في الملف.  لنفسك. أدخلالظهر  ما بعدأنك تحتاجين أولقات 

ثم فتحه، فراية فيه صورة شخصية. لم أستطيع أن أرى الصورة بوضوح، ولم أر سوى جدار. كنت أعرف، 
ثم  إلينا من تلقاء نفسك لقال الرجل أنني أعرف هذا الجدار، أنت تظنين أننا نجري خلفك لكنك أنت من ستأتين

فتح الحقيبة التي تحتوي على الملف وأغل  الباب، وعندما ذهب رأيت أبي أمام هذا الجدار، بخدين ضامرين 
 وأذنين كبيرتين، ولقد كانت تلك الصورة هي اخر صورة تلتقطها أمي من أبي.

 
(Kapitel ‘Früher einmal und nicht jetzt’ [de 213-215, ar 202-203]) 
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