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When you want
something,
all the universe
conspires
in helping you to
achieve it

DE ALCHEMIST NA 30 JAAR
creativiteit die zichzelf vernieuwt

Er zijn literaire creaties die aandacht trekken wanneer ze
worden uitgegeven. Anderen blijven anoniem na publicatie tot
ze ontdekt worden door critici en de media. Er zijn literaire
creaties die nooit onder de aandacht komen en niet kunnen
rekenen op eerlijke kritiek van media. De naam van elke schrijver
blijft verbonden met zijn creaties, ongeacht hoeveel boeken
en romans hij geschreven heeft. De naam van de Braziliaanse
schrijver Paolo Coelho wordt altijd onmiddellijk geassocieerd
met de roman De Alchemist, ondanks het feit dat de auteur meer
dan 20 romans schreef!

ً”الخيميايئ” بعد ثالثني عاما
اإلبداع الذي يجدد نفسه

 تبقى مجهولة، ومثة إبداعات أدب ّية أخرى.مثة إبداعات أدب ّية تلفت االنتباه إليها حني صدورها يف كتب
 ومثة إبداعات أدب ّية ال تأخذ حقّها من التناول. ريثام يكتشفها النقّاد واإلعالم،لفرتة من الزمن بعد صدورها
ً يبقى اسمه مرتبطا، مهام أنجز من كتب وروايات، وكل كاتب ومبدع.والتداول واإلنصاف النقدي واإلعالمي
 الروايئ الربازييل باولو كويلو الذي ارتبط اسمه، عىل سبيل الذكر ال الحرص.باسم عمل من أعامله اإلبداع ّية
2016  كان آخرها رواية “الجاسوسة” سنة، رواية20 برواية “الخيميايئ” رغم تأليفه أكرث من

 الخيميايئDE ALCHEMIST

 صدرت رواية “الخيميايئ” التي حققت،1988  وتحديدا ً سنة، قبل ثالثة عقودDrie decennia geleden, in 1988, werd de roman De Alchemist
Daardoor verwierf de auteur Coelho grote glorie en
، كاد أن يرفضها النارش، هذه الرواية. ملؤلفها مجدا ً وشهر ًة كبرية يف عامل األدبgepubliceerd.
roem in de literaire wereld. Deze roman werd bijna verworpen door
 مع، وتنتهي الرواية يف املكان الذي بدأت منه. ونرشها، ولكنه عدل عن ذلكde uitgeverij maar ze bedachten zich en publiceerden het met groot
، وضمن هذه املسرية الدائريّة بني البداية والنهاية. اإلبقاء عىل النهاية مفتوحةsucces tot gevolg. De roman eindigt zoals het begint: met een open
In deze vicieuze cirkel tussen begin en einde vertelt Paolo
يرسد باولو كويلو حكاية الراعي اإلسباين الشاب سانتياغو، einde.
Coelho het verhaal van de jonge Spaanse herder Santiago. Santiago
يف رحلة تحقيق الطموح والحلم الذي ظهر له بشكل
heeft een steeds terugkerende droom over een schat
. يخرب ُه بوجود كنز بالقرب من إهرامات مرص، متكررThe secret of life, in de piramiden van Egypte. Hij gaat op reis om de
schat te vinden omdat hij gelooft dat de droom ‘niet
 والبحث،ورضورة أن يتجه سانتياغو نحو ذلك الكنز
zomaar een droom is’, maar een profetische droom.
though,
is
to
fall
 وأنه لكل إنسان. وإيجاده والحصول عليه،عنه
Santiago zoekt en ontmoet tijdens zijn omzwervingen
 مهام كانت، “اسطورته الشخصيّة” التي يجب أن يحققهاseven times and de liefde en ontdekt veel andere schatten. Wanneer
hij de Alchemist ontmoet, zet die hem aan om zijn
الظروف تعانده وتحول دون وصوله إىل تحقيق حلمه
zoektocht naar zichzelf verder te zetten.
to
get
up
eight
”و”أسطورته الشخصية.
Critici beoordeelden deze roman als een van de
meesterwerken
van de hedendaagse literatuur. Het werd vertaald
 ما، لغة81  وترجمت إىل. ص ّنف النقّاد هذه الرواية كأحد روائع األدب املعارصin 80 talen en kreeg
hierdoor plaats in het Guinness Book of Records
ٍ
ملؤلف ما زال
كتاب ُمرتجم
ٍ  جعلها تدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية ألكرثals het meest vertaald boek van een auteur die nog leeft. Er werden
 لتصبح هذه،ً  بلدا170  مليون نسخة يف أكرث من210  وبيع منها. عىل قيد الحياةmeer dan 195 miljoen exemplaren verkocht in meer dan 170 landen
 الرواية واحدة من أكرث الكتب مبيعاً منذ صدورهاen werd hierdoor een van de meest verkochte romans.

Love never keeps a man from pursuing his destiny

الحكاية

األغنام الذي ميلكه سانتياغو .وقال له الشيخ“ :أيّاً
اسبانيا ،ويتوقف عن مالحقة حلمه ،ومواصلة السري بالشيخ “مليك صادق” الذي التقى به يف اسبانيا.
ترغب ح ّقاً بيشء ما ،فإن نحو الكنز .لكن تأتيه إشارات جديدة تحرضه عىل ساعده الخيميايئ عىل مواصلة رحلته عرب الصحراء،
تكن ،ومهام تفعل ،عندما ُ
عرب بث االمل فيه ،فالتقط منه سانتياغو بعض
امليض نحو تحقيق “اسطورته الشخصية” وحلمه
تلك الرغبة تولد من روح الكون ...عندما ترغب
االشارات التي تدفعه نحو االستمرار يف الرحلة.
وتحقيقه هدفه الذي ألجله باع أغنامه ،وغادر
تجري أحداث الرواية يف الريف االندليس االسباين ،يف يشء ما ،فإن الكون بأرسه يطاوعك عىل القيام
وبطلها را ٍع صغري يدعى “سانتياغو” .أثناء تجواله
وبعد الكثري من املغامرات ،وصل إىل مرص ،فشعر
بتحقيق رغبتك” .وقال أيضاً“ :ليك تصل إىل الكنز. ،وطن ُه ،وعمل يف متجر بيع االواين الزجاجية
مع قطيع أغنامه ،يشعر بالرغبة يف النوم ،فيغفوا
ينبغي أن تنتبه إىل اإلشارات ...لكل م ّنا طريقه التي وصار يبحث عن القوافل التي تتجه إىل مرص ،عرب بفرح غامر ألنه صار عىل مقربة من تحقيق حلمه،
تحت شجرة موجودة بالقرب من كنيسة قدمية
فبىك فرحاً .ثم بدأ بالحفر يف املكان الذي سقطت
يجب عليه اتباعها .ومه ّمتك تقترص عىل قراءة مل الصحراء ،فوجد ما كان يبحث عنه ،ورافقه رجل
ومهجورة .ينتابه حلم عن وجود بكنز مدفون
عليه دموعه ،وظ ّن أن الكنز مخبأ فيه ،ليتفاجأ
انكليزي كان يريد هو أيضاً أن يصبح خيميائ ّياً،
كُ ِت َب لك
بهجوم عصابة لصوص ،انهالوا عليه رضباً ،ورسقة
ويبحث عن الخيميايئ الكبري الذي سيعلمه ذلك.
بجانب األهرامات املرصية .وبعد استيقاظه ،شعر عىل أثر ذلك ،يقرر سانتياغو بيع قطيع أغنامه
بأنه يعرف مكان الكنز ،فدخل سانتياغو يف رصاع
ما لديه ،وأجربوه عىل مواصلة الحفر .وتركوه يف
وتأمني بعض املال يك يسافر إىل مرص ،ويعرب مضيق وأثناء سري القافلة ،قىض األيام الطويلة البطيئة
حال سبيله ،بعد عدم العثور عىل يشء يف الحفرة.
داخيل؛ هل يبقى راعياً فقريا ً؟ أم يبدأ خوض رحلة جبل طارق ،وصوالً إىل املغرب .ومنها إىل مرص عرب يف التفكري ،واالستامع لصوته الداخيل ،ولصوت
البحث عن الكنز خارج بالده؟ وقبل ان يحسم
فالتقط سانتياغو مقولة زعيم العصابة ،واعتربها
الصحراء وأصوات الطبيعة .وصار يشعر أن للعامل
الجزائر وليبيا .وبعد وصوله إىل املغرب ،يتع ّرض
أمره ويقرر ،زار منزل سيدة غجريّة عجوز ع ّرافة،
إشارة تخربه أين هو املكان الحقيقي لوجود الكنز.
روحاً ،وأنه جزء من هذه الروح ،ويجب عليه أن
لعميلة نصب واحتيال ،وتتم رسقة ما لديه من
لغة
تفس له حلمه ،فقالت له“ :إن االحالم هي
إذ قال له“ :هنا بالضبط ،حيث تقبع أنت ،رأيت
مال من قبل بعض املحتالني .تنتابه حالة من الندم .يعي ويلعب دوره بشكل جيد يف هذه الحياة
يك ّ
الرب .عندما يتكلّم الرب بلغة العاملني ،استطيع
يل السفر إىل اسبانيا ،والبحث
الشديد عىل مغادرته اسبانيا ،وأنه كان احمقاً وغبياً وبعد وصول القافلة إىل إحدى الواحات ،قابل
حلامً قبل سنتني ،أن ع ّ
تفسري كالمه .لكن عندما يتكلّم بلغة روحك ،فليس حني حاول مالحقة حلمه .يف تلك الحالة من الندم “سانتياغو” فتا ًة اسمها فاطمة ،ووقع يف غرامها من يف الريف ،عن اطالل كنيسة يرتدد إليها الرعيان
هناك عندئذ أحد سواك يستطيع الفهم” .حاولت والخيبة والعجز عن مواصلة السري إىل مرص ،ورغبته النظرة األوىل .مرة أخرى عاد سانتياغو إىل السجال ليناموا فيها مع أغنامهم ،وحلت فيها شجرة ج ّميز،
وأحفر تحت جذعها ،وأجد كنزا ً مخبّاً .ولكنني
والجدل الداخيل بني خيار البقاء مع حبيبته؟
تحريضه عىل رحلة البحث عن الكنز ،وأنه يف عثوره الشديدة يف العودة إىل الوطن ،عاوده التفكري يف
لست عىل هذه الدرجة من الغباء يك اجتاز
علي ِه ،يجب أن يعطيها ُعرش ُه .ثم ظهر له شخص مقوالت “مليك صادق” ،ومن حسن حظه أن يعرث أو مواصلة السري نحو الكنز وتحقيق “اسطورته
”.الصحراء بكاملها ملجر ّد أنني الحلم نفسه م ّرتني
الشخصية”؟ .نصحته فاطمة بامليض وراء حلمه
يقول عن نفسه امللك“ :مليك صادق” ،ذكر أنه ولِد عىل متجر لبيع األواين الزجاج ّية ،ويتق ّدم للعمل
املحل أن يعمل سانتياغو لديه .ووعدته بانتظاره يف الصحراء .فقرر مواصلة رحلته بعد ذلك ،ترك سانتياغو مرص وعاد إىل اسبانيا،
يف منطقة اسمها “سامل” .وجرى بينهام حوار ،يحضه فيه ،فيقبل صاحب ّ
ويش ّجعه عىل رضورة خوض مغامرة البحث عن
واتجه إىل نفس الشجرة التي كانت موجودة
وبعد مرور األيّام واألشهر ،يكتسب خربة يف العمل ،حتى النهاية وترك الحبيبة خلف ُه يف تلك الواحة.
اندلعت الحرب بني القبائل يف الصحراء ،وكان هناك بالقرب من الكنيسة القدمية ،التي حلم تحتها ظلها،
الكنز ،وأن كل إنسان يجب أن يكون له “اسطورته ويبدأ بتقديم مقرتحات لتطوير العمل ،فيقبل بها
تهب من حني ألخر ،كل ذلك حال وبدأ يحفر بحامس ،وتفاجأ بوجود صندوق ميلء
الشخص ّية” التي يجب عليه البحث عنها وتحقيقها صاحب املتجر .وحني يصبح سانتياغو ممتلكاً كمية عواصف رميلة ّ
وأنه سيصادف إشارات إيجابية تقوده إىل تحقيق
من املال تزيد بكثري عن مثن اغنامه الذي ُس َق منه ،دون مواصلة السفر إىل مرص .وقابل سانتياغو أيضاً بالذهب والجواهر .وبعدها قرر العودة إىل حبيبته
حلمه ،يجب عليه عدم إهاملها .وأنه يف مقدوره
فاطمة .واختتم كويلو روايته بجملة يقولها سانتياغو
ويكفيه يك يعود إىل وطنه ويشرتي قطيعاً أكرب من شخصاً غامضاً يعمل كخيميايئ يف الواحة ،يعرف
مخاطباً حبيبته من بعيد“ :ها أنذا قادم يا فاطمة
االرسار ،ومل يعرف سانتياغو ملاذا ذكره هذا الرجل
إخباره كيف يجد الكنز ،رشيطة إعطائه ُعرش قطيع االغنام ،أيضاً يعاوده التفكري بالعودة إىل الوطن -
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HET VERHAAL
hij daar ook onderdeel van uitmaakt. Wanneer het konvooi in
een van de oases aankomt, ontmoet Santiago Fatima. Hij wordt
op slag verliefd maar wordt ook opnieuw geconfronteerd met
de moeilijke keuze tussen blijven bij zijn geliefe of zijn zoektocht
naar de schat en zijn persoonlijke mythe verder te zetten. Fatima adviseert hem om zijn droom achterna te gaan en belooft
op hem te wachten in de woestijn. Na vele avonturen komt hij
aan in Egypte. Hij voelt zich blij en opgelucht omdat hij nu zo
dicht bij zijn droom is en huilt. Hij begint te graven op de plek
waar z’n tranen vallen in de hoop daar de schat te vinden. Maar
hij wordt verrast door een bende dieven die hem aanvallen. Ze
slaan en beroven hem en dwingen hem om verder te graven.
Maar wanneer hij niets vindt, laten ze hem weer met rust. Santiago beschouwt dit als een teken dat hem vertelt waar de echte
schat zich bevindt. Hij verlaat Egypte en keert terug naar Spanje. Hij gaat er naar de boom in de buurt van de oude kerk waar
hij twee jaar geleden zijn droom had en begint enthousiast te
graven. Daar vindt hij een doos vol goud en juwelen. Daarop besluit hij terug te keren naar zijn geliefde Fatima.

geest van het universum. Als je iets wilt, zal het hele universum
je dwingen om je verlangen te vervullen. Om de schat te bereiken, moet je aandacht besteden aan de tekens die je krijgt. Ieder
van ons heeft een manier om zijn weg te volgen, jouw taak be”perkt zich tot het lezen van wat voor jou bestemd is.
Santiago besluit zijn kudde te verkopen en wat geld te verzamelen om Gibraltar over te steken om zo Marokko te bereiken.
Daarna wil hij via Algerije en Libië naar Egypte reizen. Maar in
Marokko wordt hij bedrogen en opgelicht. Hij voelt zich dwaas
en dom en heeft spijt dat hij Spanje verlaten heeft om zijn droom
achterna te gaan. Maar dan denkt hij terug aan de woorden van
Melchizedek. Hij komt terecht in een winkel die glaswerk verkoopt en solliciteert er waarna hij er mag beginnen werken. Na
een tijd heeft hij genoeg ervaring opgedaan waardoor hij promotie krijgt. Wanneer Santiago voldoende geld heeft verdiend
om terug te keren naar zijn geboorteland en daar een grotere
kudde schapen te kunnen kopen, denkt hij eraan om terug naar
huis te keren. Maar nieuwe tekens inspireren hem om zijn persoonlijke mythe en zijn droom waar te maken.
Onderweg naar Egypte, dwars door de woestijn, sluit hij aan bij
een konvooi. Al denkend en luisterend naar zijn innerlijke stem,
het geluid van de woestijn en de natuur brengt hij de lange en
trage dagen door. Hij voelt de geest van de wereld en beseft dat

Het verhaal speelt zich af op het Andalusische platteland van
Spanje en het hoofdpersonage is een kleine herder met de naam
Santiago. Terwijl Santiago ronddwaalt met zijn kudde schapen
voelt hij de drang om te slapen. Hij ligt onder een boom in de
buurt van een verlaten oude kerk en droomt van een begraven schat naast de Egyptische piramides. Wanneer hij wakker
wordt, is het alsof dat hij weet waar de schat zich bevindt. Santiago stelt zichzelf in vraag: blijft hij een arme herder? Of start
hij een zoektocht in het buitenland? Vooraleer hij een beslissing
neemt, bezoekt hij het huis van een oude zigeunerdame om te
vertellen over zijn droom. Zij zegt hem: “Dromen zijn de taal van
God. Als Hij de taal van de wereld spreekt, kan ik het uitleggen.
Maar als Hij de taal van jouw ziel spreekt, kan alleen jij dit begrijpen.” De zigeunerdame zet hem aan om te zoeken naar de
schat en vraagt hem om één tiende wanneer hij het gevonden
heeft. Vervolgens verschijnt een personage die zichzelf “Melchizedek” noemt. Ook hij moedigt Santiago aan en vertelt hem over
de noodzaak van het avontuur in het zoeken van de schat. Elke
mens moet een persoonlijke mythe hebben dat hij moet zoeken
en wil bereiken. Hij vertelt Santiago hoe hij de schat moet vinden en vraagt hem om een tiende van zijn schapenkudde te geven. Melchizedek zei tegen hem: “Wat je ook bent of wat je ook
doet, wanneer je echt iets wilt is dat verlangen geboren uit de

The fear of suffering is worse than the suffering itself

EEN METAFOOR
UIT HET LEVEN
من جهة أخرى ،مهام بلغ حجم الخيال يف روايات أي كاتب أو كاتبة ،فال ب ّد أن يكون
هناك جزء من السرية الذاتية يف كل رواية من تلك الروايات .كذلك رواية “الخيميايئ” فيها
يشء من سرية كاتبها باولو كويلو .وهذا ما يذكره يف إحدى ترصيحاته بالقول“ :إن رواية
كنت سعيدا ً باألشياء التي
الخيميايئ ،هي استعارة من حيايت .لقد كتبتُها عام  .1988وقتهاُ ،
كنت أعملها .كنت أشتغل ،وكان لدي الشخص الذي أحب ،ولدي املال .ولكن مل أحقق حلمي
الذي كان ،وما يزال ،بأن أصبح كاتباً” .لكن هناك رأي آخر يقول :إن كويلو استلهم فكرة
كتابة “الخيميايئ” من إحدى قصص الكاتب والشاعر االرجنتيني خوخي لويس بروخيس
( )1899-1986بعنوان“ :حكاية حاملني” .من دون أن ننىس بأن بطل رواية “العجوز والبحر”
كان اسمه سانتياغو ،ويشري كويلو يف مق ّدمة خاصة للرتجمة العربية الصادرة يف بريوت ،إىل
هيمنغواي وبطل روايته “العجوز والبحر” ،بل يقارن تجربته بتجربة سانتياغو؛ بطل “العجوز
والبحر .كذلك الطريق الذي سلكه أثناء سفره إىل تيرنيف (جزر الكناري) يف اسبانيا ،كان
اسمها “سانتياغو

Ongeacht hoeveel fictie er in een roman staat,
een deel van het verhaal moet wel biografisch
zijn. Zo is het ook in de roman De Alchemist.
“De Alchemist is een metafoor uit mijn leven”,
schreef Coelho in een van zijn verklaringen. “Ik
schreef het in 1988. Op dat moment was ik blij
met de dingen waarmee ik bezig was. Ik werkte,
was samen met de persoon van wie ik hou en ik
had geld. Maar ik realiseerde mijn droom om
schrijver te worden toen niet en nu nog altijd
niet. Ik bleef verder werken en zoeken.” Coelho
werd voor deze roman ook geïnspireerd door
een van de verhalen van de Argentijnse schrijver
en dichter Jorge Luis Borges (1899-1986): The
Tales of Dreamers en De Oude man en de zee
van Ernest Hemingway.

Remember that
wherever your heart is,
there you will find your treasure
فلسفة الرواية

تعالج الرواية الرصاع األبدي بني األمل واليأس ،القناعة والطموح ،الرغبة يف تحقيق االحالم،
واالستسالم للواقع .وعليه فأنها تتناول أفكار إنسان ّية ،غري محصورة يف مكان وزمان معينني .إنها
الحب .إنها
رحلة اإلنسان يف البحث عن الذات ،عن السعادة ،عن الحكمة ،عن الحقيقة ،عن ّ
تعبري حرية اإلنسان بني الرغبة يف الرتحال والرغبة يف االستقرار .وأن االنسان مهام هاجر ورحل،
.بني األمكنة واألوطان والبلدان واألفكار ،ال ب ّد أن يعود إىل نفسه ،إىل وطنه
تخربنا هذه الرواية أنه أحياناً ،نصادف أشخاص يف حياتنا ،يكونون سبباً أو أسباباً يف تغيريها.
يتوسمون
أشخاص يحاولون املساعدة ،ألنهم يرون فينا ،ما ال ميكننا رؤيته يف أنفسنا .أشخاص ّ
فينا مستقبالً يستحق االهتامم ،وفتح أو تعبيد الطرق أمامه .فالعجوز الغجرية الع ّرافة والشيخ
مليك صادق” مل يريا يف الراعي سانتياغو أنه مجرد را ٍع فقط ،بأنه فتى يسري نحو تحقيق
اسطورته الشخصية” .ويك ينقال له خربتهام ويساعدانه يف الحصول عىل الكنز ،طالبت العجوز
عرش الكنز ،بينام طلب “الشيخ” عرش القطيع .وكان الهدف من ذلك امتحان رغبته يف امليض
نحو مستقبله ،واستعداده لتقديم التضحيات ،قبل تحقيق حلمه وطموحه؟ أم أنه قنوع مبا
لديه؟ .كذلك تجربنا الرواية أنه يف أصعب الظروف وأكرثها قسوة ،هناك دامئاً هامش لألمل.
وأنه ميكن التقاط إشارات تحقيق الحلم و”االسطورة الشخص ّية” حتى من اللصوص
والقتلة
عمل سانتياغو عند بائع الزجاج العريب يف طنجة واالفكار االبداعية التي كان يضيفها للعمل
ودوره يف زيادة البيع والربح ،كل ذلك أضاف إىل شخصيته امور جديدة تعلّمها هناك
الحق أن مقولة “مليك صادق”“ :عندما تريد شيئاً ما حقاً ،فإن الكون بأرسه يطاوعك عىل
ّ
تحقيق رغبتك” تلخص فكرة الرواية .وكذلك من األفكار التي أراد كويلو إيصالها للقراء ،عرب
رواية “الخيميايئ” ،أنه “ليس الرش ما يدخل فم االنسان ،بل ما يخرج منه” ،وأن “الحياة
تجذب الحياة” ،وأن “إن البرش يحلمون بالعودة أكرث من الحلم بالرحيل” .ورمبا الفكرة األكرث
أهم ّية بالنسبة يل ،هي خامتة الرواية املغلقة واملفتوحة يف اآلن عينه .النهاية مغلقة عىل فكرة
تحب .لذا قرر سانتياغو العودة إىل حبيبته
أن السعادة ليست املال وحده ،بل العيش مع من ّ
فاطمة ،بعد عثوره عىل الكنز .وأن الكنز لن يلهيه أو ينسيه أو يغنيه عن الحياة مع الحبيبة
فاطمة ،البعيدة عنه .لكن ،رمبا ميكن تسجيل مالحظة عىل هذه الخامتة ،أن كويلو فضّ ل أو
الحب
الحب واستقرار العيش مع الحبيبة .ومل يجعل ّ
ر ّجح رحلة البحث عن الكنز  -املال عىل ّ
أساس وهدف رحلة االنسان يف البحث عن املال والسعادة واالسطورة الشخصيّة والحكمة ،بل
تتمة ونهاية لهذه الرحلة

FILOSOFIE VAN HET VERHAAL
zijn persoonlijke mythe. De oude vrouw eiste
één tiende van de schat, terwijl Melchizedek een
tiende van de kudde vroeg. Ze deden dit om te
helpen en om te kijken hoe groot het verlangen
van Santiago was om zijn droom te bereiken
en hiervoor offers te doen. Ze symboliseren
de moeilijke en harde omstandigheden die
iedereen tegenkomt tijdens zijn leven.
De Alchemist is een van de meest creatieve
romans. Ongeacht hoe ver de tijd strijkt, de
filosofie van het verhaal blijft overeind. De
zoektocht van de mens naar zichzelf blijft
zich herhalen: sommigen vinden zichzelf
in wijsheid, liefde of geluk; anderen vinden
zichzelf in rijkdom en geld. Het verhaal
vernieuwt zichzelf steeds opnieuw, doorheen
verschillende generaties.

De roman gaat over het eeuwige conflict tussen
hoop en wanhoop, dromen en realiteit, het
verlangen om te ontdekken en het verlangen
naar stabiliteit. Het gaat over universele
menselijke gedachten waarbij elke zoektocht
van de mens naar geluk, wijsheid, waarheid
en liefde eindigt bij zichzelf. De uitspraak van
Melchizedek “Wanneer je echt iets wilt, dan
zweert het hele universum samen om je dat te
laten bereiken”, vat de hele roman samen.
Deze roman vertelt ons dat we soms mensen in
ons leven tegenkomen met een reden. Mensen
die proberen helpen omdat ze in ons zien wat
wij niet in onszelf kunnen zien. Mensen die in
ons een toekomst zien en de weg ernaartoe vrij
maken. De oude zigeunerin en Melchizedek
zagen de herder Santiago niet als een herder
maar als een jonge man die op weg was naar

People are afraid to pursue
their most important
dreams
because they feel that
they don’t deserve them,
or that they’ll be unable
to achieve them.

People are capable at any time in their lives, of doing what they dream of

باولو كويلو

 كان ميارس اإلخراج، قبل أن يتفرغ للكتابة.24/8/1947  ولد يف “ريو دي جانريو” يف،روايئ وقاص برازييل
 وكتب كلامت األغاين للعديد من املغننني الربازيليني أمثال. وصحفي، والتمثيل وعمل كمؤلف غنايئ،املرسحي
 ما يزيد عن الستني أغنية، ريتا يل راؤول سييكساس،إليس ريجينا
. وديانات الرشق، حينام جال العامل بحثاً عن املجتمعات الرسية،ولعه بالعوامل الروحانية بدء منذ شبابه كهيبي
 قام كويلو بالحج1986  ثم يف عام.يلق أي نجاح
َ  والذي مل،” بعنوان “أرشيف الجحيم1982 نرش أول كتبه عام
 يف العام التايل.” تلك التي قام بتوثيقها فيام بعد يف كتابه “الحج.سريا ملقام القديس جاميس يف كومبوستيال
 ولكنها رسعان ما أصبحت من أهم الروايات، وقد كاد النارش أن يتخىل عنها يف البداية،”نرش كتاب “الخيميايئ
ًالربازيلية وأكرثها مبيعا
 تتميز رواياته مبعنى روحي يستطيع العامة.يؤلف حاليا القصص املحررة من قبل العامة عن طريق الفيس بوك
 كام يعتمد عىل أحداث تاريخية. لكن متواجدة عند الجميع،تطبيقه مستعمالً شخصيات ذوات مواهب خاصة
 وهو عضو يف.عي رسوالً السالم التابع لألمم املتحدة
ّ 2007  سنة.واقعية لتمثيل أحداث قصصه:
. عضو معهد شيمون برييز للسالم. 1
. مستشار اليونسكو للتبادل الحضاري والروحي. 2
.  عضوOlivenkranz.png األكادميية األدبية الربازيلية. 3
. عضو املجمع اللغوي الربازييل. 4

PAOLO COELHO biografie
Coelho is een Braziliaanse schrijver geboren in Rio de Janeiro op 24 augustus 1947.
Voor hij schrijver werd, hield hij zich bezig met toneelregie, acteren, liedjes schrijven
en journalistiek. Hij schreef meer dan 60 liedjes voor Braziliaanse zangers zoals Elise
Regina, Rita Lee en Raul Seixas.
Al zijn romans worden gekenmerkt door spiritualiteit. Hij baseert zich op verhalen uit de
realiteit en geschiedenis. Zijn passie voor de spirituele wereld ontstond al in zijn jeugd,
toen hij de wereld rondreisde op zoek naar geheime gemeenschappen en religies in het
Oosten. Zijn eerste boek, The Archive of Hell, verscheen in 1982 en was niet succesvol. In
1986 maakte Coelho een bedevaart naar St. James in Compostella. Hij documenteerde
hierover in zijn boek Hajj. Het jaar daarop schreef hij de Alchemist dat al snel een van de
belangrijkste Braziliaanse romans werd.

ZIJN BOEKEN
The Archive of hell (1982), De weg naar het zwaard (1987), De alchemist (1988), Brida (1990),
De hoogste gave (1991), De beschermengel (1992), Maktub(1994), Aan de oever van Piedra
huilde ik (1994), De vijfde berg (1996), Wie inspireerde Kalil Gibran (1997), De strijder van
het licht”(1997), Veronika besluit te sterven (1998), Palabras essenciais (1998), De duiven
en het meisje (2000), Historia para pais, filhos e netos (2001), Elf minuten (2003), Genio
e as Rosas (2004), De zahir” (2005), Caminhos Recolhidos (2005), Als een rivier (2006),
De heks van Portobello” (2006), Vida: citacoes selectionadas (2007), De winnaar staat
alleen” (2008), Overspel (2010), De spion (2016), Hippie (2018)

#grietgriet

Lezen is de rivier van het leven.
Lezen schenkt mij nieuwe ideeën,
ervaringen en dromen.
Ik kan niet leven zonder lezen.

أعامله
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Hoshang Ossi
“De Alchemist vertelt over de zoektocht naar jezelf, geluk, kennis, waarheid…
Het is een zoektocht die iedereen, waar ook ter wereld, moet ondergaan.”

Laat je inspireren door de

BOEKENAMBASSADEURS
van FMDO vzw!

Het project Boekenambassadeurs verenigde mensen met diverse achtergronden die
houden van lezen en gepassioneerd zijn door verhalen. Per deelnemer zochten we één
boek uit om te lezen en daarmee gingen we creatief aan de slag! We vulden het verhaal
uit het boek aan met persoonlijke anekdotes, een diverse blik of verwerkten het verhaal
in een krant, animatiefilmpje, foto of storyboard.

In samenwerking met Bibliotheek Oostende, CVO De Avondschool, VormingPlus Oostende-Westhoek.
Met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Meer weten?
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