




    There will always be a remainder, whether you call it the inexplicable ('secret' 
would also be fine), there remains and will remain an area, however tiny, into 
which the reason of our origins will not penetrate, because it runs into the 
hitherto unexplained reason of poetry and of the art of the imagination, whose 
incarnation remains as elusive as the body of a woman, a man or even merely 
of an animal. Writing is - at least for me - movement forward, the conquest of a 
body that I do not know at all, away from something to something that I do not 
yet know.

— Heinrich Böll, Nobel Prize Lecture, 1972
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Heinrich Böll – "Preacher with clownish traits"

Heinrich Böll was an influential figure in post-war Germany. Moral and roguish. Prudent 
and inconvenient. Someone who, however never in an indoctrinating manner, would 
often rise to speak his mind in a powerfully eloquent fashion – whether his words were 
directed towards the church, the press, political left-wing as well as right-wing circles, 
or aimed at the rigid hierarchies of civil order.

Böll was born 21 December 1917 in Cologne, a city that was to become a pivotal 
reference point in his life. He was forced to abandon his studies in German and 
classical philology which he had commenced in 1939 and during which he had put 
his first literary attempts to paper. Drafted into the German armed forces, Böll fought 
as a soldier during World War II until April of 1945. The war finally came to an end 
and, following months of captivity as a prisoner of war, he returned to his home city 
of Cologne. He first broached the traumatic experiences from his time as a soldier, 
at the conclusion of which he was left to return to a shattered and morally broke 
Germany, in his 1949 war narrative “The Train Was on Time”. The following years saw 
the publication of his collection of short stories “Stranger, Bear Word to the Spartans 
We...” (1950), as well as what are commonly remembered as his greatest works, 
among them the novels “And Where Were You, Adam?” (1951), “And Never Said a 
Word” (1953) and “Billiards at Half-Past Nine” (1959). 

From this time on, Böll increasingly established himself as a moral authority in Germany 
and as an inconvenient figure representing a new kind of left-wing intellectuality. A 
devout and yet questioning Catholic throughout his life, he published “The Clown”, an 
open critique of the church, in 1963 and eight years on “Group Portrait with Lady” - 
regarded by many as decisive in him being awarded the Nobel Prize in Literature in 
1972. Simultaneously, his essay in Der Spiegel magazine ignited a crucial controversy 
around the handling of RAF terrorism. In 1974 he delivered a central contribution to 
the decade’s debate revolving around violence and the media with one of his most 
well-known pieces of work, “The Lost Honour of Katharina Blum”. During the ‘80s, Böll 
chose to become increasingly politically active, especially as part of the growing peace 
movement in Germany and across Europe. His work concluded in 1985 with his last 
novel, “Women in a River Landscape”. On 16 July of the same year, Böll passed away 
in his house in Langenbroich in the Eifel region.
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Something Will be Done 
Illustrated by Migo Rollz  /  Page 09
.......................................................

Migo was born in Cairo in 1988 and studied film at Cerritos 
College. His work has been published in the magazine TokTok, 
Samandal and Words Without Borders. He was art director for 
the magazine A'lak Fin and directed a short animated film with 
BBC Arabic in 2016. He is currently working on his first graphic 
novel inspired by the literature of Naguib Mahfouz’ "Children of 
Geblawi". Migo won Best Short Story for his comic “Angels Sleep 
in the Sea” in CairoComix 2015.

The Death of Elsa Baskoleit
Illustrated by Raphaelle Macaron  /  Page 31 
....................................................................

Raphaelle Macaron was born in 1990 in Lebanon, where she 
completed her Illustration and Comics studies at ALBA (Académie 
Libanaise des Beaux Arts). She has been working as a freelance 
illustrator since 2012, self-published many zines and has been 
an active member of the collective Samandal since 2014. She 
is editor in chief of their last publication "Topia". She is currently 
living in Paris and working on her first graphic novel.

The Laugher
Illustrated by Magdy el-Shafee  /  Page 49
.................................................................

Magdy el-Shafee is author and illustrator of the first Egyptian 
graphic novel “Metro” which has been translated into various 
languages. He is founder and director of CairoComix, Egypt’s first 
international comics festival. Beyond that, he is editor for Alam 
El-Ketab and Al-Doshma, an alternative Egyptian comic magazine. 
“Metro” was featured among the “1001 Comics You Must Read 
Before You Die” and in 2016, he won Best Illustration For Young 
Adults Books for his comic "Crying Behind the Doors”.
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We were close to despair when faced with five feet of dark red book spines lined up on 
the shelves of our library; 27 volumes containing the German complete edition of Heinrich 
Böll’s works. This includes novels, letters, book reviews and short stories illustrating the 
author’s intellectual journey. The legacy of a heavyweight of German literature who was 
awarded the Nobel Prize in Literature in 1972.

It was certainly not a shortage of material that caused us to break out in a sweat but 
rather the necessity to choose a selection from this wealth that we wish to relay to a new 
generation of culture enthusiasts in the Arabic-speaking world.

Heinrich Böll rose to prominence through his astute appropriation of what he observed 
within German society during and after National Socialism and the Second World War. 
He set out to find a “habitable language in an inhabitable country” and captured what 
these years meant for Germany in form of sober and rational poetry, laced with a certain 
foresight which serves to astonish to this day. Our foundation has chosen to assume his 
name not only due to his literary work, but also owing to his unequivocal intention to be 
involved: “Meddling is the only way to remain realistic,” in his words. Involvement not 
only as a theory, but also incessantly in a practical and constructive manner: He tirelessly 
advocated for other authors who were arrested and threatened by unjust regimes. When 
Germany found itself in a state of paralysis induced by the “German Autumn” in the 1970s, 
he made every effort to prevent the atmosphere of fear from turning into a dictatorship of 
cautious thinking. Far from endorsing or justifying terrorist practices, he worked towards 
a diversification of the debate and towards safeguarding society from thoughtlessly 
abandoning its painstakingly gained freedoms.

EdIToRIAl
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Without having explicitly articulated it, Heinrich Böll did defend the inherent right of culture: 
in the words of Syrian theatre practitioner Abdullah al-Kafri: “the right to create” - the right 
to fiction even in times in which reality, in all its absurdity, rivals fiction. The political crisis 
in wide parts of the Arab world is accompanied by a blossoming of cultural expression. 
Rarely have so many rich creations from the region made an appearance on the global 
stage, showing what life is like and simultaneously, how different it could be. Fiction means 
to think in possibilities, to imagine oneself in a different pair of shoes and to demonstrate 
that developments are not linear, and even less so without alternatives.

We meet this brief through our selection of three stories in which fiction and reality, the 
thinkable and unthinkable, becomes blurred in the lives of the protagonists:

In “Something Will Be Done”, the protagonist perfects the trivial day-to-day duties of 
his work with its insanely dull routines, only to finally find true appreciation for something 
entirely different. The tragedy of “The Death of Elsa Baskoleit", a brief glimpse of whom 
youthfully, uninhibitedly dancing causes speechlessness and who fantastically continues 
to exist after her death, while those closest to her suffocate amidst the unfathomable. 
While finally “The Laugher” is tasked with enacting a contagious zest for life in order to 
captivate others, his superficial performance gives way to a deep melancholy. These three 
characters – anonymous and yet familiar – reveal the contradictions and absurdities of 
modern everyday life and, at the same time, commemorate its subtle beauty.

Artists Migo Rollz, Raphaelle Macaron and Magdy el-Shafee depict in this volume how they 
interpret these narratives. They not only build a bridge to the three specific stories from 
an unfamiliar context, but also convey how not everything requires a conclusive answer in 
order to serve as a source of inspiration.
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اإلبداع  في  ازدهاٍر  مع  تترافق  العربي  العالم  من  واسعة  أجزاء  في  السياسية  األزمة  إن 
م مثل هذا العدد من اإلبداعات الغنية من هذه المنطقة على مسارح  الثقافي. ندر أن ُقدِّ
العالم، لتعرض الواقع القائم وفي الوقت نفسه احتماالت تغييره. التخييل يعني التفكير 
باحتماالت، َتصُور التواجِد في مواقف أخرى، لتبيان أن التطورات التمشي بخط مستقيم 

وأنها ليست دون بدائل محتملة.

والواقع،  التخييل  فيها  يتمازج  ثالث قصص،  باختيارنا  االعتبار،  بعين  األمر  نأخذ هذا  إننا 
المحتمل وغير المحتمل في حياة الشخصيات الرئيسية:

في قصة "ثمة ما سيحدث" تصل الشخصية الرئيسية إلى حدَّ الكمال في إنجاز عملها 
اليومي عديم األهمية، برتابته السخيفة والبليدة، ليتحول تقييمها الحقيقي في نهاية 
رقصها  يتسبب  التي  َبْسكواليت،  إْلسا  مأساة  وهناك  تمامًا.  مغاير  شيء  إلى  المطاف 
الفتي المنطلق في تقوالت خفية ولو جزئيًا، والتي تتابع الحياة فنتازيًا بعد موتها، فيما 
اك " تتمحور  يكاد أقرب الناس إليها يختنقون من عدم استيعاب ما حدث.  ومهمة " الَضحَّ
في تمثيله فرَح الحياة و إصابة اآلخرين بالعدوى بها، ولكن تحت فعله الظاهري يكمن 

اكتئاب عميق. 

هذه الشخصيات الثالث – المجهولة والمألوفة رغم ذلك – ُتظِهر تناقضاِت وال معقوليات 
ر في الوقت نفسه برقة جمالها. الحياة اليومية الحديثة وُتذكِّ

الكتاب  هذا  في  ُيبّينون  الشافع  مجدي  ماْكرون،  رفائلِّه  روْلتس،  ميغو  الفنانين:  إن 
تأويالتهم لهذه القصص، بأن يبنوا جسرًا ليس فقط إلى ثالث قصص ممّيزة من سياق 

مجهول، بل إلى أنه ال ضرورة لجواب ختامي لكل شيء، بغية استخالص اإللهام منه. 
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كاد يصيبنا القنوط لمرأى مكتبتنا ذات السبعة والعشرين مجلدًا بكعٍب داكِن الحمرة 
على امتداد متر ونصف، التي تشكل الطبعة األلمانية الكاملة ألعمال هاينريش ُبل. وهي 
الفكري  المسار  تعكس  قصيرة،  وقصصًا  لكتب،  نقدية  ومقاالت  ورسائل،  روايات،  تضم 

للكاتب. إنها إرث أحد عمالقة األدب األلماني، الذي فاز عام 1969 بجائزة نوبل لألدب. 
لم يكن النقص هو مادفع قطرات العرق إلى جباهنا، وإنما أن نختار من هذه الثروة ما 
العالم  في  بالثقافة  المهتمين   من  جديد  شاٍب  لجيل  بالكاتب،  كتعريٍف  تقديمه  نريد 

الناطق بالعربية. 

لقد اشُتِهر ُبل بتطبيقاته ثاقبة النظر، ِلما كان يراقبه في المجتمع األلماني أثناء العهد 
النازي وبعده وبعد الحرب العالمية الثانية. كان يبحث عن "لغة قابلة للسكن في بلد لم 
– واقعية، ما تعنيه هذه السنوات  يعد قاباًل للسكن"، وصاغ في لغة شعريٍة وعقالنية 
أللمانيا، بمنظور مستقبلي مازال يثير الدهشة حتى اليوم. وكون مؤسستنا تحمل اسمه 
ال يعود إلى تأثيره األدبي فحسب، وإنما أيضًا إلى إرادته الُمْلِزمة بالتدخل:" إن التدخل هو 
الطريق الوحيد للبقاء واقعيًا "، حسب تعبيره بكلماته عن موقفه. وهو ال يقصد التدخل 
على صعيد النظرية وحسب، وإنما دائما على الصعيد العملي وبشكل بّناء: لقد دافع 
بصالبة عن كّتاٍب تعرضوا لالعتقال أو التهديد من ِقبل أنظمة استبدادية. وعندما وجدت 
سبعينات  في  األلماني"  "الخريف  إرهاب  تجاه  الصدمة"  "جمود  حالة  في  نفسها  ألمانيا 
القرن الماضي، بذل ُبل كل ما بوسعه لئال ينقلب جو الخوف هذا إلى ديكتاتورية التفكير 
األمني. وبمنأى عن استحسان الممارسات اإلرهابية أو تبريرها، عمل ُبل بجهد كبير على 
تنويع وجهات النظر في النقاش المطروح، وعلى حماية المجتمع من التخلي بسهولة 

عن الحريات المكتسبة بصعوبة.

ومن دون أن يصيغها بشكل صريح، دافع ُبل أيضًا عن حق الثقافة الخاص، وحسب صياغة 
المسرحي السوري عبد اهلل الكفري: "الحق في أن تخلق" – الحق في التخييل حتى في 

األوقات التي يتسابق فيها الواقع بالمعقوليته مع التخييل.

مقدمة



ثمة ما سيحصل
رسومات ميجو رولتس  \  صفحة رقم 09
................................................................

 Cerritos في  السينما  ودرس   1988 عام  القاهرة  في  ميجو  ولد 
كلمات  َسمندل،  توك،  توك  مجالت:  في  أعماله  ُنشرت   .College

A`lak Fin وأخرج فيلم رسوم  الفني لمجلة  المخرج  بال حدود. كان 
متحركة مع بي بي سي-العربي في عام 2016. يعمل حاليًا على 
محفوظ  نجيب  أدب  من  استلهمها  التي  األولى  المصورة  روايته 
قصيرة  قصة  أفضل  بجائزة  ميجو  فاز  الجبالوي".  أوالد   " بعنوان 

 . CairoComix 2015 بقصته المصورة " المالئكة تنام في البحر" في

موت إلسا بسكواليت
رسومات رفائله مكرون  \  صفحة رقم 31
.................................................................

ولدت َرفائلِّه َمكرون في لبنان عام 1990 حيث أتمت دراسة الفنون 
ALBA. كانت  الجميلة  للفنون  اللبنانية  األكاديمية  التصويرية في 
كراسات  عدة  ونشرت  متفرغة،  تصويرية  رسامة  تعمل   2012 منذ 
إذ   ، منذ2014  َسمندل  تجمع  في  نشيطًا  عضوًا  وكانت  مصورة، 
كانت رئيسة تحرير نشرتهم األخيرة "Topia". تقيم حاليًا في باريس 

وتعمل على روايتها المصورة األولى.

الضّحاك
رسومات مجدي الشافعي  \  صفحة رقم 49
.....................................................................

مصرية  مصورة  رواية  أول  ومصور  مؤلف  هو  الشافعي  مجدي 
لغات. هو مؤسس ومدير  إلى عدة  ترجمت  التي  "مترو"،  بعنوان 
إضافة  مصر.  في  للكوميكس  دولي  مهرجان  أول   ،CairoComix

إلى ذلك هو محرر عالم الكتاب و الدشمه وهي المجلة المصرية 
كوميكس   1001" بين  مترو"   " رواية  عرضت  للكوميكس.  البديلة 
بجائزة أفضل رسم   2016 أن تموت"، وفاز  أن تشاهدها قبل  يجب 

تصويري للشباب بقصته المصورة " بكاء وراء األبواب ". 
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ج"  هاينريش بول – "واعٌظ بمالمح ُمهرِّ

الحرب  بعد  األلماني  التاريخ  صاغت  التي  الشخصيات  من  واحدًا  بول  هاينريش  كان 
العالمية الثانية. كان أخالقيًا ومشاكسًا، رصينًا ومناكفًا. لم يلجأ مطلقًا إلى األسلوب 
التعليمي، لكنه غالبًا ما استخدم سلطة اللغة في مواجهة الكنيسة والسياسيين 

اليساريين واليمينيين، وكذلك في مواجهة التراتبية الجامدة للنظام البرجوازي.

وِلَد بول في 21 كانون األول/ ديسمبر عام 1917 في مدينة كولن التي احتلت مكانة 
اإلغريقي   ( القديمة  واآلداب  األلماني  األدب  بدراسة   1939 عام  بدأ  حياته.  في  مركزية 
إتمام  من  يتمكن  لم  لكنه  األولى،  األدبية  محاوالته  ذلك  أثناء  وكتب   ،) والرومي 
الثانية  العالمية  الحرب  الخدمة العسكرية وحارب كجندي في  إلى  دراسته، إذ ُسحب 
حرب  كأسير  طويلة  لشهور  واعتقاله  الحرب  نهاية  بعد   .1945 أبريل  نيسان/  حتى 
عاد إلى مسقط رأسه في كولن. ومن ثم شكلت مرحلة خدمته كجندي الكابوسية 
القطار في  "وصل  الطويلة  مادة قصته  أخالقيًا  ومفلسًة  مدمرًة  ألمانيا  إلى  وعودته 
موعده" )1949(.   وخالل السنوات التالية ظهرت مجموعته القصصية المرتبطة بالحرب 
"أيها الجوال هال عدت إلى إسبا...")1950(، وكذلك رواياته التي غالبًا ما اعُتبرت أعماله 
الرئيسية، ومنها: "أين كنت يا آدم" )1951(، "ولم يقل أي كلمة" )1953( و "بلياردو في 

التاسعة والنصف" )1959(.

وباستمرار تنامت مكانة بول كمرجعية أخالقية في ألمانيا وكشخص غير مريح في 
إطار حركة فكرية يسارية جديدة. وفي روايته "آراء مهرج" )1963(، عكس الكاتب تجربة 
حياته بصفته مؤمنًا كاثوليكيًا وانتقاديًا في الوقت نفسه. وفي 1971 أصدر ُبل روايته 
ح لمنحه  "صورة جماعية مع سيدة" التي اعتبرت من وجهات نظر متعددة العمل المرجِّ
جائزة نوبل لألدب في السنة التالية. وفي الوقت نفسه نشر في مجلة "دير شـپيغل" 
‘جناح الجيش األحمر‘،  مقالة كانت فاتحة جدل مثمر ومهم حول التعامل مع إرهاب 
وقدم عام 1974 في أشهر رواياته "شرف َكتارينا بلوم الضائع" إسهامًا مركزيًا حول 
تنامت  الثمانينات  السنين. خالل  من  العقد  اإلعالم في هذا  ووسائل  العنف  مسألة 
فعالية بول سياسيًا، والسيما في حركة السالم اآلخذة في التوسع في ألمانيا وأوروبا. 
يوليو من  تموز/   16 نهر"، وفي  أمام منظر  "نساء  رواياته  آخر  وفي عام 1985 نشرت 

العام نفسه توفي بول في بيته في النِغْنبرويش في منطقة آيِفل.
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المساحة التي تبقى
اإلحتفال بهينريش بول في ثالث قصص قصيرة

توليفة بصرية

نشرت من قبل جمعية هينريش بول مكتب الشرق األوسط
2017  بيروت



المساهمون في إصدار الكتاب

الرسوم: ميجو رولتس، رفائلِّه مكارون، مجدي الشافع 
الترجمة: د. نبيل الحفار )عربي(، كريستين كولّمار )إنجليزي(

تصميم الغالف: جوزيف كاي
اإلخراج الفني: أبراهام زيتون 

الئحة المصادر:  
"Es wird etwas geschehen"

from:"Heinrich Böll. Werke. Kölner Ausgabe. Band 10. 1956-1959"
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ثمة دائمًا ما سيبقى، قد يسميه المرء غموضًا، أو سرًا، سّيان عندي، لكنه      
ألنه  أصولنا،  عقل  إليها  ينفذ  ال  ضئيلة،  كانت  وإن  مساحًة  وسيبقى  يبقى 
يبقى  اللذين  التخيل،  وفن  للشعر  اآلن  حتى  الغامضة  بالحكمة  يصطدم 
تجسدهما عصّيًا على اإلدراك، مثل جسد امرأة أو رجل أو حتى حيوان. الكتابة 
إطالقًا،  أعرفه  ال  األمام، غزو جسد  إلى  – حركة  األقل  لي على  بالنسبة   – هي 

مبتعدًا عن شيء ومقتربًا من شيء ما زلت ال أعرفه. 

—     هاينريش بول، من محاضرة جائزة نوبل لألدب، 1972
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