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إبراهيم سبتي

لكن����ه بع����د ن�شر روايت����ه الثاني����ة البعو�ض ي����درك اإن املال 
لوحده الي�شنع كاتبًا يردد فوكرن دائما اإن"موبي ديك"هي 
الرواية الت����ي كان يتمنى اأن يكون كاتبه����ا وي�شرح :"اإن 
نهاي����ة اآه����اب – ال�شخ�ش����ية الرئي�ش����ية يف موب����ي ديك – 
�شارت نوعًا من اجللجلة )مثارا لالحزان( بالن�شبة لقلب 

غارق يف احلطام وعاجز عن احلركة والتحول".

يف اخلام�ش����ة ع�ش����رة من عم����ري قراأت موب����ي ديك للمرة 
االوىل بن�شخة �شغرية �ش����ادرة عن �شل�شلة كتابي، وبني 
عمل����ي يف املكتبة وذهابي اىل املدر�ش����ة، وا�ش����لت قراءة 
املزي����د من ال�ش����فحات، وكن����ت اأتلهف ملعرفة ماذا �ش����يحل 
الآهاب و�شفينته واين �ش����تنتهي رحلة البحث عن احلوت 
الذي يريد اهاب الثاأر منه، وماذا �شيفعل البحار املتجول 
ا�ش����ماعيل. ويف البيت كنت اأن����زوي جانبًا، لقد وقعت يف 
حب الرواية، وع�ش����ت ايامًا واأنا اأقراأ عن انا�ض يعي�شون 

يف مكان اآخر وزمن بعيد. 
"�ش����رون اأيه����ا الق����راء، اإن هذا احلفار النق����اب، اإن تلك 
االأر�ش����ة النفاذة التي ا�ش����ميها م�ش����اعد اخلازن امل�ش����اعد، 
الطويل����ة،  و�ش����راديبها  املكتب����ات  اأقبي����ة  تغلغ����ل يف  ق����د 
ملتقطًا اال�ش����ارات املتناثرة اىل احليت����ان اّيان وجودها، 
م����ن كتب ديني����ة اأو دنيوية. لذلك لي�ض عليك����م اأن تاأخذوا 
هذا اخلليط من االأقوال وتعدوه يف جميع االحوال كتابًا 
موثوقًا معتمدًا". هكذا يكتب ملفل يف ال�ش����فحات االوىل 
من روايته، وبالتاأكيد اإن هذا اخلليط من االأقوال �شينتج 
لن����ا كتاب����ًا عظيم����ًا يق����ول عن����ه الروائي جني����ب حمفوظ 
:"هن����اك اأعم����ال عزيزة على نف�ش����ي كن����ت اأقراأه����ا مرتني 

وثالثة مثل موبي ديك".
ه����ل ميكن تعريف موب����ي ديك، يكت����ب )هارولد بلوم( يف 
كتابه"مل����اذا نقراأ"اإن"موبي ديك متث����ل النموذج الروائي 
للعظم����ة االأمريكية، من اأجل اجناز رفي����ع وعميق، وعلى 
الرغم من اأن ملفل مدين بالكثري ل�شك�شبري، فاإن موبي ديك 
هي عمل اأ�ش����يل ل�شورة فذة، هي كتابنا القومي عن �شفر 
يونان و�ش����فر اأيوب". ورغم هذه االأهمية الكبرية لرواية 
موبي دي����ك فاإنها مل حتظى باالهتمام عند �ش����دورها عام 
1851، حيث و�ش����فت بانه����ا مزيج من الف�ش����ل، كان ملفل 
يف الثانية والثالثني عندما �شدرت موبي ديك يعي�ض مع 
زوجته وابنه يف اإحدى املزارع. وبعد مرور اأربعني عامًا 

على �شدورها مل ي�شتطع النا�شر بيع ن�شخ الطبعة االوىل 
الت����ي بلغت ثالثة االآف ن�ش����خة، وتكرر االأم����ر مع روايته 
االأخرى"اجلزر الوح�ش����ية"التي ن�شرت عام 1854، ومع 
روايته الثالثة البحار الو�شيم، وب�شبب ف�شل رواياته قرر 
اأن يتجه لكتابة ال�ش����عر، ومل يحظ بالنجاح اأي�ش����ًا، فوجد 
نف�ش����ه يعي�����ض يف اإحباط متوا�ش����ل لتنه����ار حياته، حيث 
تت����واىل عليه االأزمات، وليج����ره الفقر على قبول وظيفة 
يف دائ����رة الكمارك. وعندما توفى ع����ام 1891 كان جمرد 
كاتب من�شي اليتذكره اأحد. فقد تطلب االأمر اأكرث من قرن 
لكي تاأخذ الرواية مكانتها احلقيقية وت�ش����بح واحدة من 
اأهم كال�ش����يكيات االدب العاملي وليعاد ن�شرها يف طبعات 

كثرية وترجم اىل اأكرث من 60 لغة.
تب����داأ رواي����ة موبي دي����ك ب�"ف�ش����ل يف اال�ش����تقاق"، وهي 
افتتاحية متميزة �ش����اعت كاأنها قول ماأثور. يخرنا ملفل 
اإنها من اإعداد معلم م�شلول، ونتبني اإن املوؤلف يحاول ان 

يثري القارئ منذ ال�شفحات االوىل.
بعده����ا نتع����رف عل����ى البح����ار اإ�ش����ماعيل، الذي يري����د اأن 
يجرب حظه يف اإحدى �ش����فن �ش����يد احليتان. لذلك ي�شافر 
م����ن مانهاتن يف نيويورك اإىل ما�شا�شو�ش����يت�ض، وي�ش����ل 
يف الليل اإىل فندق يف نيو بيدفورد. لكنه ال يجد �ش����ريرًا 

في�شطر اإىل النوم يف �شرير م�شرك مع رجل غريب.
ينفر اإ�ش����ماعيل من ذلك الرجل الفظ، الذي يغطي الو�ش����م 
ج�ش����مه، وا�شمه كيكيغ. ويعمل �ش����يادًا للحيتان بالرمح. 
غري اإنه �شرعان ما يرتاح له حني يراه طيبًا ومرحًا. يتفق 
معه عل����ى ال�ش����فر اإىل نانتوكيت، مركز جت����ارة احليتان، 
للبح����ث ع����ن عم����ل. وهن����اك يوق����ع االثن����ان عل����ى عقدين 
بالعمل يف ال�شفينة بيكود التي يقودها القبطان الغام�ض 

وال�شهري اآهاب.
تبحر ال�ش����فينة �ش����باح يوم عيد امليالد، وي�شعر اإ�شماعيل 
بالقلق، عندما ي�ش����اهد قب����ل االإبحار بوقت ق�ش����ري، قاربًا 

يقف اإىل جانب ال�ش����فينة وي�ش����عد منه رجال مل ي�ش����تطع 
متييزه����م ب�ش����بب ال�ش����باب ثم ال يظه����ر اأثر له����م! يتعرف 
ال�ش����يادون والبح����ارة عل����ى الكاب����ن االأول، �ش����تاربك.. 
والثاين: �ش����تاب.. والثالث: فال�ش����ك. لكن القبطان اآهاب 

ال يظهر للتعارف!
وعندما تدخل ال�شفينة املياه احلارة، يظهر اآهاب ويجمع 

البح����ارة ويحثه����م بخط����اب مث����ري، عل����ى حتقي����ق ه����دف 
الرحلة، وهو ا�ش����طياد احلوت االأبي�ض: موبي ديك، الأنه 

براأيه، ال�شر املتج�شد ويجب تخلي�ض النا�ض من �شره. 
تدور ال�ش����فينة بيكود حول اأفريقي����ا وتدخل مياه املحيط 
الهادي وت�ش����ادف �شفنًا اأخرى ل�شيد احليتان، في�شتف�شر 
اآهاب با�ش����تمرار عن موبي دي����ك. وينهيه العراف غابريل 
يف ال�ش����فينة جريابوم عن مطاردة موب����ي ديك. ويحذره 

من املوت الذي ينتظر كل من يحاول قتله.
بعده����ا تقاب����ل بيكود �ش����فينة �ش����يد احليت����ان االإنكليزية 
�ش����موئيل اندرب����اي، ويخ����ر قبطانه����ا بومر اآه����اب باأنه 
�ش����اهد موب����ي ديك وح����اول ا�ش����طياده فخ�ش����ر ذراع يده 
اليمنى.. بعد ذلك تقرب بيكود من خط اال�شتواء وتقابل 
ال�ش����فينتني را�ش����يل وديالي����ت، واالثنت����ان واجهتا موبي 

ديك.
اأخريًا يلمح اآهاب احلوت، فتنزل قوارب ال�ش����يد وترميه 
بالرم����اح. ي�ش����يبه بع�ش����ها، لك����ن احل����وت ال ي�شت�ش����لم. 
ت�شتمر املعركة ثالثة اأيام. وعندما تاأتي اللحظة املنا�شبة 
لريمي����ه اآه����اب بالرم����ح املمي����ت، يلتف حب����ل الرمح حول 
رقبت����ه ويج����ره اإىل املوت. ويح����اول �ش����تاربك اإنقاذ بقية 

ال�شيادين.
ويعر�����ض موبي دي����ك بال�ش����فينة، ويحدث فج����وة فيها، 
فتغرق وُتغرق معها بقية القوارب. ميوت اجلميع ما عدا 

اإ�شماعيل.
هكذا يذهب القارئ يف رحلة ا�شتك�ش���اف للنف�ض الب�شرية. 
فال�ش���فينة بيك���ود تبحر يف اأعماق املحي���ط، ونحن القراء 
نبحر يف اأعماق اأبطالها، واإذ يقدم لنا ملفل �شراع الثقافات 
بني البحارة وعاداتهم وتقاليدهم املختلفة، فاإنه امنا ي�شع 
�شخ�شياته يف �ش���راع مثلث: �شراع مع الطبيعة و�شراع 
مع الذات و�ش���راع مع االإن�ش���ان. ثم يدفعها اإىل التاأمل يف 

االإن�شان والوجود واالإميان واخلري وال�شر.

اإن البح����ث ع����ن الث����اأر وانتظ����ار امل�ش����ري املجه����ول الت����ي 
ات�ش����مت به����ا حكاي����ة موبي دي����ك، جنده����ا قريبة ال�ش����به 
مب�شرحية �شك�شبري ال�شهرية مكبث حيث ا�شتعان هرمان 
ملفل بالتكنيك امل�شرحي ال�شك�شبريي. وا�شتخدم الرموز 
واال�ش����تعارات بكثافة، وعر�ش����ها باأ�ش����لوب ي�ش����د القارئ 

ويركه يف حالة تاأمل عميق.
القانون اخلفي الذي يحكم رواية ملفل هو القانون نف�شه 
الذي يحكم م�شرحيات �شك�شبري. يتنباأ البار�شي للقبطان 
اآه����اب اإن القنب قاتلة. يف�ش����ر اآهاب النب����وءة خطاأ: يقول 
اإن القنب يعني انه �ش����يموت م�ش����نوقًا، في����زداد جراأة يف 
عر�ض البح����ر. لكنه ميوت بحبل الرم����ح الذي يلتف على 
عنق����ه بينما يقذف الن�ش����ل يف ج�ش����م موب����ي ديك. يحدث 
االأمر نف�شه مع مكبث؟ تتنباأ العرافات الثالث اإنه لن يقتل 
اإال حني تتح����رك الغابات، فال يتخيل يف جنونه حلظة ان 
جي�ش����ًا مموهًا بال�ش����جر قد يزح����ف على قلعت����ه مثل غابة 

تتحرك!
يح�ش����ر"مكبث"يف"موبي ديك"اأك����رث م����ن م����رة. هن����اك 
م�ش����هد يكاد فيه اأحد ال�ش����باط اأن يقتل اآهاب. ذلك يذكرنا 
مبكب����ث حني يقدم عل����ى قتل امللك. لكن ال�ش����ابط يراجع 
اذ ي�ش����مع اآه����اب يدمدم يف املنام ا�ش����م احلوت موبي ديك 
الذي التهم �ش����اقه عند �شاحل اليابان حيث ما زال يطوف 

يف مناماته. 
لعل املقارنة بني �شخ�ش����يتي اآهاب وماكبث، تك�شف لنا ما 
يدور من ال�ش����راعات بني اأهواء النف�ض الب�شرية ونوازع 
الث����اأر.يف موبي ديك يدور ال�ش����راع داخ����ل نف�ض البحار 
اآه����اب ما يخل����ق لديه ذل����ك التوتر والردد، فيم����ا جند اإن 
ما يحرك ماكبث لي�ض تردده اأو اأية �ش����راعات داخلية. ما 
يحركه هو نزعة ال�ش����ر الت����ي اإذ تدفع االإن�ش����ان اىل القتل 

واإىل التعط�ض اىل الدم.
اإذ يق����ول ماكبث:"لقد خطوت يف الدم بعيدًا، فحتى لو مل 
اأخ�����ض املزيد ل����كان النكو�ض مرهقًا كما امل�ش����ّي". وجند 
اآهاب يقول يف موبي ديك :"انا اآت اليك بال�شم�ض، �شعوا 
النري فوق اعناق االم����واج االتية، اجعلوها عربة مردفة، 

ها انا ا�شوق البحر".
مل يع����د يف اإم����كان ماكب����ث اأن يراجع. لي�����ض الأن االأقدار 
فر�ش����ت ذلك علي����ه، بل الأن تلك هي �ش����يمة الرجال واآهاب 
ال يفوت����ه ان يق����ول لبح����ارة �ش����فينته ان����ه لن يج����روؤ على 

الراجع يف مواجهة احلوت االبي�ض.
يكتب �شومر�ش����ت موم :"ميكن قراءة موبي ديك باأهتمام 
بالغ، دون النظر اىل ما حتمله اأو ماالحتمله من جمازات، 
والا�ش����تطيع ان اأكرر مرات وم����رات ان رواية موبي ديك 
التقراأ للتعليم والربية، ولكن للمتعة والت�ش����لية العقلية، 
واذا وجدت انك الحت�ش����ل منها على هذه املتعة، فاالجدر 
ب����ك اال تقراها على االطالق..ترى هل كان برناد�ش����و على 
حق حني قال ذات يوم :"منذ اأن تعلم االإن�شان الكتابة، مل 

يكتب مثل هذه الرواية".

امل���وت ملوب���ي ديك فليمتن���ا الله جميع���ا اإن مل 
نقتل موبي ديك! فلن�ش���رب نخب موته!! بهذه 
الكلمات كان القبطان  )اأخاب(، ويف الرجمة 
االأخرى للدكت���ور احمد خالد توفيق )اآهاب(، 
ق���د �ش���حذ هم���م ا�ش���حابه يف �ش���فينة �ش���يد 

احليتان )بيكود(..
امنا هل ي�ش���تطيع االن�ش���ان ان يقمع هو�ّش���ه 
ومترده الطاغي؟ قد يحاول كل منا ان يجد له 
مكانا ما يف �ش���احة ال�ش���راع اأي كانت، ولكن 
ق���د ال ينتج ع���ن ه���ذه املنازعة اي���ة نتيجة او 
رمبا تذهب املحاولة عبثا.. يف خ�شم االنتاج 
الروائ���ي العامل���ي، ثم���ة رواي���ات اتخذت من 
ال�شراع بني االن�ش���ان وقوى متعددة اخرى، 
ثيمة رئي�ش���ة فيها.. مع اختالف نوع ال�شراع 
وكيفي���ة معاجلت���ه.. اال ان موب���ي ديك رواية 
ع���ام 1851، كان  هريم���ان ميلف���ل املكتوب���ة 
ال�ش���راع فيه���ا ماأ�ش���اويا ومع���روف النتائج، 
اال ان مب���داأ اخل�ش���ارات مل يك���ن مطروحا يف 
ممار�ش���ة وفك���ر اأخاب بط���ل الرواي���ة البحار 
العنيد.. يف الق���راءة االوىل للرواية )ترجمة 
الدكت���ور احمد خال���د توفيق(، ثم���ة مقاربات 
جدلي���ة مل حت�ش���م يف نظرتنا لل�ش���راع داخل 
امل���ن الروائ���ي وه���ي ق���راءة مل ت���اأت وفقا ملا 
اأراده ميلفل يف متنه ال�ش���خم.. ويف القراءة 
الالحقة، كانت موبي ديك رواية اأخرى متاما  
وخا�ش���ة برجمة الدكتور اح�شان عبا�ض او 
لنق���ل رمبا اأ�ش���ابنا هو�ض الق���راءة املخرقة 
ملغالي���ق ال�ش���رد.. اخرى النها ك�ش���فت بعمق، 
املاأ�ش���اة الكامنة خلف �ش���رد الراوي.. ماأ�شاة 

االن�شان املتكلف الراغب بهزمية قوى الطبيعة 
املتمثلة باحلوت االأبي�ض )موبي ديك(.. هذه 
املقا�ش���ة خاطها ميلفل بعناية ودراية وعارف 
ب�شوؤون البحار واهوالها مما اأهلته معرفيته 
اخلو����ض يف غمار جترب���ة الكتابة ال�ش���ائكة 
للرواي���ة البحري���ة ال�ش���عبة فب���ان انعكا����ض 
ذلك عل���ى اأح���داث الرواية بو�ش���وح، او كما 
يق���ول كارل يونغ اأن اخل���رات التي مير بها 
ال�ش���خ�ض ال تن�ش���ى وال تختف���ي متاًم���ا اإمنا 
ت�ش���بح جزء من ال �ش���عوره ال�شخ�شي وتلك 
اخلرات اأم���ا اأن تكون قد كبت���ت ال اإرادًيا اأو 
قمع���ت اإرادًي���ا باإعتباره���ا ذكرى موؤمل���ة لالأنا 
اأو اأنه���ا من ال�ش���عف بحيث مل ت���رك اإنطباع 

�شعوري يف النف�ض.. 
.. ويف مقارب���ة اخرى ميكن اعتبارها ق�ش���ة 
بحرية مو�ش���وعية مل ترك �ش���يئا، ا�ش���ما او 
م�ش���طلحا بحريا مل تاأت ب���ه.. وتكلف ميلفل 
واال�ش���تعارات  االأ�ش���ماء  ع���ن  بحث���ه  عن���اء 
وال�شفات ذات العالقة بحكم اإيغاله بتفا�شيل 
م�ش���نية جمعها ليكتب عمله ال�ش���خم الذي مل 
يلق النجاح الذي حلم به و مل حتظ باالهتمام 
النق���دي حتى انها مل تعام���ل باهتمام  من قبل 
النا�ش���رين يف حينه���ا م���ا جعل كاتبها ي�ش���عر 
بالعج���ز  واالإح�ش���ا�ض  والياأ����ض  باالخف���اق 
ومي���وت بعده���ا بعيدا عن االنظ���ار مهمال يف 
العق���د االخري من القرن التا�ش���ع ع�ش���ر.. قال 
عنه���ا برنارد�ش���و )منذ ع���رف االإن�ش���ان كيف 
يكت���ب مل يوج���د قط كت���اب مثل ه���ذا الكتاب، 
وعق���ل االإن�ش���ان اأ�ش���عف م���ن اأن ينت���ج كتابًا 

مثله، واإين اأ�ش���ع موؤلفه يف م�ش���اف موؤلفات 
رابلي���ه و�ش���ويفت و�شك�ش���بري(. وق���د خلقت 
الرواي���ة قارئ���ا خا�ش���ا له���ا، فه���ي بحجمه���ا 
الكبري وتفا�شيلها اململة اأحيانا والبعيدة عن 
ق�ش���ة الرواية، الميكن ان تكون �شهلة ابدا.. 
فالقارئ ح�ش���ب ناتايل �ش���اروت"يجب عليه 
اأن يتعرف يف م���ا يقراأ على عامل لي�ض عامله، 

ولكن يرغب يف اأن يكون عامله".
 تب���دء الرواية  )بل�ش���ان ا�ش���ماعيل الراوي 
وهو اح���د افراد ال�ش���فينة بيك���ود(، بحركة 

ال�ش���رد ال�ش���ريع املخ���ر ع���ن نواي���ا القبطان 
ورجاله حينما يتحركون من جزيرة احلواتني 
)نانتوكت( متجهني اإىل)راأ�ض هورن( للبحث 
عن موبي ديك احلوت االبي�ض الهائل احلجم 
الغام����ض وال���ذي كان مث���ار حتد وف���زع لكل 
البح���ارة واملمتهنني �ش���يد احليت���ان على حد 
�ش���واء، لكنهم كانوا يبحثون ع���ن قدرهم يف 
رحلة اخل���وف وال�ش���عاب واملوت ه���ذه بعد 
ان ق���رر اأخاب بطل الرواي���ة  ان يجمع طاقما 
قويا ملطاردة وا�ش���طياد موبي ديك ويقودهم 
بحرف���ة وبراع���ة الباحث عن كن���ز ثمني يعلم 
اين يج���ده، بع���د ان ف�ش���لت حماولته االوىل 
الت���ي ا�ش���فرت ع���ن  حتط���م �ش���فينته وم���وت 
رجاله وفقدان �شاقه.. كان قرار اأخاب العنيد 
ممتزجا بني الثاأر واجلن���ون والتحدي، رغم 
ان فر�ش���ة النجاة كانت �شئيلة او تكاد تكون 
معدوم���ة لكن���ه ظل مهوو�ش���ا بفك���رة االنتقام 
الت���ي األب�ش���ته ال�ش���عور بع���دم الرج���وع دون 
حتقي���ق مبتغ���اه.. املحاول���ة تن���م ع���ن ارادة 

م�ش���وبة بالقل���ق م���ن امل�ش���ري املجهول 
الق���وى  �ش���يطرة  النت���زاع  �ش���ممت  ولكنه���ا 
االخرى على االإن�ش���ان مهم���ا كانت متتلك  من 
اجلروت والقوة.. وبعد رحلة متعبة ومملة 
ومفاج���اأت وخوف مري���ع، كان���وا يخرقون 
البحار املتجمدة وجب���ال الثلج البي�ض حتت 
�ش���ماء ملب���دة بغي���وم خميف���ة و يقتف���ون اثر 
احل���وت االبي�ض  وبعد معاناة، يعرثون على 
طريدته���م  وتبدا املعركة لثالث���ة ايام متتالية 
وهن���ا يتح���ول امل�ش���ار الروائ���ي كلي���ا داخل 

ف�شحة ال�شرد:
 ف�شاح اأخاب:"اأجل ثب وثبتك االأخرية نحو 
ال�ش���م�ض يا موبي ديك! دنت �شاعتك ودنا من 
يدي الرمح الذي �ش���ريديك! انزلوا جميعًا اإال 
واحدًا يف املقدمة. الق���وارب! تاأهبوا!"اأغفل 
البحارة ا�ش���تخدام �ش���المل احلبال اململة عند 
القل���وع وانزلقوا هابطني على ظهر ال�ش���فينة 
كاأنه���م وج���وم ال�ش���هب، ع���ن طري���ق الدعائم 
اخللفية املتفرقة وحب���ال االأعالم، بينما اأنزل 
اأخ���اب م���ن مرقب���ه يف انط���الق اأقل و�ش���رعة 
اأك���رث. وكاأمن���ا اأراد موبي دي���ك اأن يلقى رعبًا 
يف قلوب الع�شب الثالث من املالحني، اإذ كان 
ه���ذه املرة هو البادئ بالهجوم فقد ا�ش���تعدوا 
وتقدم نحوهم.."وهكذا يبدا ال�شراع الثاين 
)بعد معركة �ش���ابقة خ�ش���ر اخاب �شاقه فيها( 
واالق���وى بني رج���ال يقوده���م اأخاب ب�ش���اق 
واح���دة، وب���ني موب���ي دي���ك ومتت���د املعارك 
مع���ه دون ان ينال���وا من���ه وي���روع البح���ارة 
من ج���روت هذا الكائن ال�ش���خم. ويف ثالث 
اي���ام املعركة، غر�ض اأخاب رحمه يف ج�ش���ده 
االبي����ض اعتقادا من���ه انه �ش���يقتله ال حمالة، 
ويحدث ما مل يكن حم�شوبا عندما يلتف حبل 
الرمح على رقبة القبطان اأخاب وهو يف احد 
ق���وارب ال�ش���فينة املتعقبة للح���وت.  و ينجح 
احلوت يف �شرب ال�شفينة وتدمريها ويغرق 
البح���ارة وي�ش���حب احلوت اأخاب  امل�ش���نوق 
باحلب���ل اىل االأعم���اق ال�ش���حيقة لينته���ي كل 
�شيء  وينجو من الكارثة اإ�شماعيل الراوي.. 
اإنه���ا رواي���ة فل�ش���فية وماأ�ش���اوية يف اآن معا  
فرغم بطولة اخ���اب ينتهي نهاية درامية يفقد 
ا�شحابه والقوارب االأخرى املرافقة وينتهي 
امل�ش���ري املوؤمل اىل هاوية التمني بالتحدي.. 
ولك���ن اأي حت���د؟  حت���دي الطبيع���ة رغ���م كل 
عنفوانها وجمالها،  التي ا�ش���بحت هي قاتلة 
للكاب���ن واأ�ش���حابه وه���ذا م���ا يتعار����ض مع 
مبداأ اجلمالية واال�ش���رخاء و�ش���لمية املعنى  
لها.. يف الرواية ال اأجوبة قاطعة لت�ش���اوؤالت 
اآخ���اب غري امل���وت.. ه���و احلقيق���ة الوحيدة 
الت���ي ت���دور حوله���ا حم���اور الرواي���ة، ف���كل 

�ش���رخات القبطان املتحدية واالأنخاب التي 
ت���دور على ال�ش���فينة ابتهاج���ا بلحظة مالقاة 
موب���ي دي���ك، واأوامره الت���ي التنتهي لرجاله 
ون�ش���ائحه، تذهب �شدى مع �شربات احلوت 
املدوي���ة لل�ش���فينة وقواربه���ا املتقلبة و�ش���ط 
املوج والذي مل ي�شتطع احد من الت�شبث باي 
خ�ش���بة منه���ا للنج���اة.  ويذكرنا هذا امل�ش���ري 
املكتوب بطريقة ال�شرد هذه بقول �شارتر باأن 
الكتاب���ة هي نوع م���ن ال�ش���هادة املوجزة على 

موت االإن�شان..
  يحاول ميلفل االقراب من التاريخ وي�شتفيد 
من ا�ش���م اآهاب وهو ا�شم ملك اأخذه من العهد 
الق���دمي وكذل���ك اإ�ش���ماعيل ال���راوي والناجي 
الوحيد هو ابن هاجر زوجة النبي اإبراهيم.. 
يف حني جند ان �شفينة االنقاذ التي تعرث على 
ا�شماعيل ا�ش���مها راحيل احدى ن�شاء يعقوب 
وهذه الداللة مبعنى اأزلية ال�ش���راع واأبديته 
وان���ه ال ينته���ي.. لق���د ج���ر اأخاب على نف�ش���ه 
مزيدا من العذاب واالآالم وهو يحاول حتدي 
احلوت ال�ش���خم.. هنا يكون االإن�شان وحيدا 
جتاه الطبيع���ة الغالبة، القوية واملفر�ش���ة.. 
ه���ذا قدر اخ���اب.. حتى انن���ا نعتق���د ان ملفل 
اراد االنت�ش���ار لق���وى الطبيع���ة اخلارقة تلك 
على االن�ش���ان ال�ش���عيف امل�ش���توحد يف جلج 
االمواج الهادرة واي ان�ش���ان ه���و، ذلك الذي 
ي�ش���ارع ب�ش���اق واح���دة!! و احل���وت مث���ال 

وا�شح لهذه املقاربة..
مل تلق الرواية يف حينها اأي اهتمام يذكر فقد 
كتبه���ا ميلفل يف عام 1851.  ويف عام 1907 
كلف���ت مطبع���ة جامع���ة اوك�ش���فورد  جوزيف 
كون���راد بكتابة مقدمة للرواية التي ا�ش���درت 
طبعة منه���ا، اال انه رف�ض بحج���ة ان الرواية 
عبارة عن عمل كال�شيكي ثانوي اليرتقي اىل 
االعم���ال املهم���ة واملوؤثرة يف تاري���خ الرواية 
و في���ه مبالغ���ة وتكل���ف وا�ش���ح ع���ن عملي���ة 
�ش���يد ح���وت ال اك���رث.. يف ع���ام 1919 كت���ب 
الناقد االمريكي كارل فان دورين درا�ش���ة عن 
الرواية م�ش���ريا اىل انها اح���دى اهم روايات 
البح���ر الرومان�ش���ية يف جمي���ع ادب العامل.. 
ولفت���ت الدرا�ش���ة نظر الكات���ب الريطاين د. 
ه�. لورن����ض الذي امتعته وبهره ا�ش���لوبها و 
كانت مقالت���ه عنها قد اأعادت اكت�ش���اف موبي 
دي���ك واعترت م���ن وقتها اجن���ازا عظيما يف 
الرواية الكال�ش���يكية ومعجما فريدا للحيتان 
وادوات ال�ش���يد و�ش���ارت م�ش���درا مهما من 
م�ش���ادر البح���ث ع���ن ا�ش���اليب كتاب���ة رواية 
البحر وا�ش���ا�ض متني ا�ش���تند عليه الكثري من 
الروائيني كما يقول الروائي جاد احلاج كانت 
رواية »موبي ديك"نقطة حتّول اأ�شا�ش���ية يف 
جمرى االأ�شلوب والتعبري ن�شبة اىل الرواية 
االأمريكية والعاملية على ال�شواء، بل اأ�شبحت 
معلم���ًا اأو مرجعًا تق���ارن به مئ���ات الروايات 
احلديثة حت���ى يومنا. ولع���ّل »ثالثية البحر« 
لوليم غولدينغ و »ال�ش���يخ والبحر« الأرن�ش���ت 
همنغواي و »البحر، البحر« لدوري�ض لي�شينغ 
من اأبرز االنعكا�شات، على رغم تنوعها، لالأثر 
العمي���ق الذي تركته »موب���ي ديك"يف الكتابة 
الروائي���ة، ناهيك ع���ن عدد ال ي�ش���تهان به من 

االأعمال ال�شعرية وال�شينمائية واملو�شيقية.

ل���م���اذا ن���ق���رأ م���وب���ي دي��ك 

كيف َأصبحَت كاتبًا؟ يجيب وليام فوكرن عىل هذا السؤال بعبارة قصرية : عندما 

قرأت مويب ديك.

كان فوكرن يف السابعة والعرشين من عمره عام 1924، ميارس عددًا من األعامل 

من اجل توفري قليل من املال، وحني قرر أن يكتب ذات يوم رواية، عرضها عىل 

صديقه الروايئ شييريود اندرسن، وبعد ثالثة أسابيع اخربه اندرسن انه سيعقد 

معييه صفقة تجارية وسيييمنحه اربعامئة دوالر عن كل رواية يكتبها، يسييتغرب 

فوكرن ميين صديقه الذي سيييمنحه كل هذه االموال ملجرد انه سيييجلس اربع 

ساعات يف اليوم وراء اآللة الكاتبة.

علي حسين 

موب��ي دي��ك: محن��ة الكات��ب 
وسحر الرواية
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شكيب كاظم

 أحمد نبيل خضر  

   اإذا و�ش����ف بع�����ض الدار�ش����ني الرجم����ة، 
بانه����ا خيان����ة، ويعن����ون بذل����ك، ع����دم قدرة 
بع�����ض املرجم����ني، على نق����ل حقيقة الن�ض 
وروحه، وخا�ش����ة يف ال�ش����عر، الذي يعتمد 
عل����ى االيقاع ال����وزين والقافي����ة، ونقله اىل 
لغ����ة اأخرى يفق����ده هذه اخل�شي�ش����ة املهمة، 
اذا كان هذا راأي بع�شهم، فاأنا اأرى اأن ما قام 
به الدكتور اإح�ش����ان عبا�����ض، وهو ينقل اىل 
العربي����ة ه����ذا العمل ال�ش����اهق، الذي اقرب 

من ال�شبعمئة عدًا من ال�شفحات،
عدا هذه احلوا�شي والهوام�ض االي�شاحية 
التنويري����ة، امنا يو�ش����ف باالمان����ة والدقة 
واملهارة التي ت�ش����ل حد االعجاب واالبهار، 
فه����ذا الباح����ث املوهوب ال����دوؤوب الذي رفد 
الثقاف����ة العربي����ة بالرائع والر�ش����ني، الذي 
تعرف����ت اول ما تعرفت اليه، وانا اأقراأ كتابه 
الر�ش����ني عن ال�ش����ريف الر�ش����ي، ي����وم كان 
ا�ش����تاذًا يف جامعة اخلرط����وم، كان ذلك يف 
الن�ش����ف االول من العقد ال�ش����تيني الفائت، 
ف�ش����اًل عل����ى كتاب����ه عن ال�ش����اعر بدر �ش����اكر 
ال�شياب، اإمنا ا�شتخدم هذه املوهبة، موهبة 
الراجم����ة موهوب����ون  كل  فم����ا  الرجم����ة، 
حاذقون، بل هناك من ي�شوه الن�ض املرجم 

وي�شيء اليه.
 رواي����ة )موبي دي����ك( التي كتبه����ا الروائي 
 )1891-1819( ملف����ل  هرم����ان  االمريك����ي 
منت�ش����ف ذلك القرن، من �شوامخ الروايات 
العاملية وكال�شيكياتها، وقد حولتها عا�شمة 
ال�شينما العاملية واالمريكية هوليود، فيلمًا 
رائعًا منت�شف العقد اخلم�شيني، قام بدور 
البطول����ة فيه كريك����وري بيك جم�ش����دًا دور 
بط����ل الرواية ب����دون منازع )اآخ����اب( الذي 
قلما يجود الزمن مبثله اإ�ش����رارًا و�ش����جاعة 
وت�شميما على مقاتلة هذا احلوت االبي�ض، 
موب����ي دي����ك، الذي نه�����ض �ش����اقه يف معركة 
حتويت �ش����ابقة، خرج منها اآخاب خا�ش����رًا، 
معن����ى  يع����رف  يتطام����ن وال  ال����ذي ال  ه����و 
الهزمي����ة، مق����ررًا: )هو ذلك احل����وت اللعني 
الذي هد لكني وجعل مني خ�ش����بة ناتئة اىل 
االب����د وكل يوم )...( نعم و�ش����اأطارده حول 
راأ�ض الرج����اء، وحول راأ�����ض هورن وحول 
الدوامة الرنويجية وحول م�ش����اعل الهالك 
والدم����ار قبل ان اأياأ�ض م����ن لقائه )....( اين 
ال�ش����رب ال�ش����م�ض لو انه����ا اأهانتن����ي، اإذ اإن 
كانت ال�شم�ض ت�شتطيع االهانة فاأنا ا�شتطيع 
ال�ش����رب )....( ومن ذا الذي هو اأعلى مني 
)�����ض210- للحقيق����ة ح����دود  لي�����ض   )....(
�����ض211(، حت����ى اذا التق����اه، التقى مبوبي 
ديك بعد �ش����نوات م����ن االبح����ار واملطاردة، 
وبع����د ثالثة ايام من القتال ال�ش����اري اأثخن 
فيها ج�ش����د احل����وت بالرماح، يزع����ق اآخاب 
حاث����ًا احلوات����ني عل����ى رباط����ة اجلاأ�����ض يف 
مواجه����ة ه����ذا احل����وت الهائج ال����ذي يوزع 
امل����وت عل����ى كل من يقرب من����ه، )هل اأحرم 
من اآخر كرياء اأحم����ق يناله اأدنى القباطنة 

الذي����ن تتحطم �ش����فنهم، اآه يا موتا موح�ش����ًا 
يختم حياة موح�شة اح�ض ان ذروة عظمتي 
حتل يف ذروة حزين )....( نحوك اتدحرج 
ايه����ا احل����وت املبي����د ال����ذي ال يح����رز غلبة، 
اىل النهاي����ة ا�ش����اولك م�ش����ارعًا، من جوف 
اجلحيم ا�شدد اليك الطعن، من اجل البغ�ض 
اأب�ش����ق عليك اآخر انفا�ش����ي )....( ومبا اين 
ل����ن احمل على تابوت او عربة، فالأن�ش����حب 
مزق����ًا وانا م����ا اأزال اط����اردك، ايه����ا احلوت 
اللع����ني هكذا اأبعث احلربة(، )فقذف الرمح، 
فن����د احل����وت امل�ش����اب اىل االم����ام، وجرى 
احلبل خ����الل اخذوده ب�ش����رعة م�ش����طربة، 
جرى ملتويًا ووقف اآخاب لي�شويه و�شواه 
حقًا، ولكن اللف����ة علقت مارقة، حول رقبته، 
ودون ناأم����ة )....( انطل����ق م����ن القارب قبل 
ان يع����رف املالحون انه ذه����ب( )�ض686-

�ض687(..
اذا كان اخلال����د الكب����ري منريبعلبك����ي ق����دم 

من خ����الل م�ش����روعيه الرجمي����ني، واعني 
بهما- �ش����روعه املو�ش����وم ب�)كنوز الق�ش�ض 
م�ش����روعه  الع����ايل( اىل جان����ب  االن�ش����اين 
روائ����ع  الكال�ش����يكي(  ال����راث  )خوال����د 
الرواي����ات العاملية مث����ل: )ك����وخ العم توم( 
لهدييت بيت�ش����ر �ش����تاو و)�ش����ارع ال�شردين 
املعل����ب( و)اأف����ول القم����ر( و)العاقر( جلون 
�ش����تاينبك و)حيات����ي( النطوان ت�ش����يخوف 
و)ال�ش����يخ والبح����ر( و)ثل����وج كليمنجارو( 
الرن�شت همنغوي و)ق�شة مدينتني( لديكنز 
و)اح����دب نوتردام( لفكت����ور هيكو وغريها 
الكثري من �ش����وامخ االرث الروائي العاملي، 
فقد اح�شنت دار املدى �شنعًا وهي ت�شتحدث 
هذه ال�شل�ش����لة الرائعة )اعمال خالدة( التي 
قدمت من خاللها بع�ض الروائع منها )مدام 
بوفاري( لغو�ش����تاف فلوبريو )يولي�شي�ض( 
لاليرلن����دي جيم�ض جوي�����ض و)موبي ديك( 
لهرم����ان ملف����ل برجم����ة الدكت����ور اح�ش����ان 

عبا�����ض، وكانت قد �ش����درت طبع����ة منها منذ 
عقود )ال�ش����تينيات( ويوم كان �شعر الكتاب 
ال يزي����د ع����ن ربع الدين����ار كان �ش����عر رواية 

)موبي ديك( دينارًا ون�شف الدينار.
لذا فاإن اع����ادة طبع هذه الرواية املهمة، امر 
ي�ش����تحق اال�ش����ادة والتنويه، فقد بعد العهد 
بتل����ك الطبعة، وفق����دت من اأ�ش����واق الكتب، 
ولعله����ا م����ن اأوائل م����ن تناول ع����امل البحار 
والتحوي����ت، اي عملي����ات �ش����يد احليت����ان، 
واذ كان����ت الرواي����ة احلديث����ة، ق����د حتول����ت 
اىل رواي����ة اف����كار ومعلوم����ات فم����ا ع����ادت 
�ش����ردًا ي�ش����رد، وحكاية على ل�شان احلاكي، 
ويف الذه����ن رواي����ة )العطر... ق�ش����ة قاتل( 
للروائي االمل����اين باتريك �ش����وزيكند، ففيها 
معلوم����ات عن ع����وامل العط����ور ال تتاأتى اال 
ملخت�ض يف هذا االمر، وكذلك رواية )�شفرة 
دافن�ش����ي( لدان براون، ففيها �ش����ياحات يف 
دني����ا االث����ار وف����ك الرموز، ل����ذا ف����اإن رواية 

)موبي ديك( كان لها ال�شبق يف هذا التوجه، 
وغادرت �شراعا، عوامل رواية القرن التا�شع 
ع�ش����ر، اذ كان هرمان ملفل �شليعًا يف عوامل 
البحار والتحويت، �ش����ابرًا الغ����وار الكثري 
مم����ا كتب يف ه����ذا املج����ال، ولقد دل����ت على 
متكن����ه م����ن م����ادة روايته ه����ذه احلوا�ش����ي 
ال�ش����افية التي زان بها عمل����ه الروائي هذا، 
حت����ى انه ينقل لنا لفظ����ة احلوت يف اللغات 
املختلفة: الالتينية واليونانية واالنكليزية 
والفرن�شية واال�شبانية وحتى العرية دون 
ان ي����ورد ملفل لفظها بالعربية، لكن املرجم 
احلاذق اح�شان عبا�ض يعلق.. )دخلت كلمة 
القاطو�����ض يف اللغة العربي����ة، اال ان بع�ض 
امل�ش����ادر الت����ي اأوردتها خطاأ بالف����اء )ينظر 
مثاًل حياة احلي����وان للدمريي( وكذلك كلمة 
)البلين����ة( عر�ش����ها االندل�ش����يون، فلقد لقب 
�ش����عيد بن عثمان القر�ش����ي بالبلينة )جذوة 
املقتب�����ض للحمي����دي( �����ض214 وق����ال اب����ن 
�ش����عيد: البلين����ة ح����وت كبري يع����رف بداية 
البح����ر )ُاملغ����ِرب( وقد جاء تعليق����ه املرجم 
ل����ورود لفظة قوط�����ض باليونانية وقي�ش����ط 

بالالتينية، وبلينة باال�شبانية.
هرم����ان  رائع����ة  دي����ك(  )موب����ي  رواي����ة 
ملف����ل، تاأت����ي عل����ى ل�ش����ان ال�ش����ارد املركزي 
)ا�شماعيل( لكن كيف و�شلت الينا واحلوت 
االبي�����ض الهائج املائج وبع����د ثالثة ايام من 
املعارك ال�ش����ارية �ش����ده، وبعد �شنوات من 
املط����اردة واذ اأثخنت����ه اجل����راح واحلراب، 
فانه ينتقم من ال�ش����فينة، امل�ش����ماة الباتوطة 
وهو يراها اأ�ش����ا�ض ال�ش����ر، وكتيبته، ومنها 
انطل����ق هوؤالء احلوات����ون الذين ال يعرفون 
معنى اخل����وف وامامهم هدف واحد حمدد، 
ح����دده لهم القبط����ان اآخاب ال����ذي يحدق يف 
ع����ني ال�ش����م�ض باجفان جام����دة ال ترف، هو 
الث����اأر م����ن ه����ذا احل����وت وقتل����ه، فيحطمها 
ب�ش����ربات قا�ش����ية من راأ�ش����ه، ف����ال تلبث ان 
تته����اوى يف قعر البحر، كم����ا انه يحطم كل 

زوارق املطاردة والتحويت، لكن ا�شماعيل 
تخطئه �ش����ربات امل����وت املتناثر من زعانف 
احلوت وذيله وراأ�ش����ه ال�ش����خري لينقل لنا 
ه����ذه الرواية الفذة الرائع����ة، التي لو طواه 
املوت لطويت مع����ه هذه امللحمة التحويتية 
الفري����دة، اذ ورد يف �ش����فر اأيوب )وجنوت 
انا وحدي الخ����رك( )متت الرواية فلم يعد 
هذا املمثل للظهور على امل�شرح؟ الن واحدًا 
ظ����ل حي����ًا بع����د الدم����ار، واتفق ان كن����ت انا 
الفت����ى الذي كتب����ت له االق����دار )....( وحني 
)....( الغائ�ش����ة  ال�ش����فينة  �ش����غط  بلغن����ي 

وطف����وت وعمت فوق بحر ناعم كاأنه املرثية 
احلزينة، وان�ش����ابت القر�ش����ان حويل دون 
ان مت�ش����ني باأذى، و�ش����نعت عل����ى اأفواهها 
اقفاال، وان�ش����ابت �ش����قور البح����ر من فوقي 
مبناقري مغم����دة، ويف اليوم التايل اقربت 
مني �شفينة، واقربت، وانت�شلني مالحوها 
اأخريًا، كانت هي )راحيل( اجّلوابة ال�شالة، 
التي وجدت، اثناء بحثها املردد عن ولديها 

ال�شائعني، يتيمًا اآخر)�ض689(.
ولع����ل م����ن غرائب امل�ش����ادفات الت����ي تزخر 
به����ا حياتنا الدينا، ان قبطان هذه ال�ش����فينة 
م����ن  الوحي����د،  الناج����ي  ا�ش����ماعيل  انت�ش����ل 
ال�ش����فينة امل�ش����ماة الباتوط����ة، ليك����ون م����ن 
ث����م ال�ش����ارد املرك����زي لروايتنا ه����ذه، اأقول 
وبث����ه  اآخ����اب  التق����ى  ق����د  كان  قبطانه����ا  ان 
حزن����ه لفقده ول����دًا من اوالده خ����الل عملية 
مطاردة للح����وت االبي�ض، ف�ش����اًل على عدد 
من احلواتة والبحارة طالبًا منه امل�ش����اعدة 
يف البح����ث عن����ه، بينم����ا ظ����ل اآخ����اب واقفًا 
دومن����ا  ال�ش����وان،  وكاحلج����ر  كال�ش����ندان 
م�ش����اعر، وقد و�ش����ع اأمامه هدفًا واحدًا هو 
قت����ل احلوت االبي�ض والث����اأر منه النه التهم 
�ش����اقه يف ع����راك �ش����ابق، بقي اآخ����اب يتلقى 
كل �ش����ربة دون ان يقابله����ا باأية هزة، ولعل 
االكرث غرابة ومفارقة ان هوؤالء املفقودين، 
امنا كانوا مايزال����ون على قيد احلياة حتى 
الليل����ة املا�ش����ية حينما م����رت بهم ال�ش����فينة 
اولئ����ك  حت����ى  الح����ظ  يلحظه����م  ان  دون 
الذي����ن يراقب����ون البحر يف اعلى ال�ش����فينة، 
الباتوطة، ب�ش����بب ا�ش����تداد الظالم وع�شف 
الري����ح اذ تع����اىل �ش����راخهم طالب����ني الغوث 
والنج����دة، لكنهم مل ياأبهوا بهذه اال�ش����وات 
وعدوها ا�ش����غاث احالم، او لعلها اأ�ش����وات 
فق����دوا  الذي����ن   )seal( ال�ش����يل  حي����وان 
امهاتهم او االمهات اللواتي ثكلن �شغارهن 
قد اقربن من ال�شفينة وظللن نائحات على 

نحو �شبيه بعويل االن�شان ونواحه!!
اي����ة مفارقة هذه فلو ا�ش����غى البح����ارة لهذا 
ه����وؤالء  اأنق����ذوا  لكان����وا  املفج����ع،  العوي����ل 
البحارة امل�شاكني وفيهم جنل القبطان الذي 
ما جتاوز الثانية ع�ش����رة وجلب����ه اأبوه معه 
ليعلم����ه مهنة التحويت وال�ش����يد وق�ش����اوة 

حياة البحر.
الرواية، �ش����اأن العديد من �ش����وامخ االعمال 
و)تاأبي�����ض(  )يولي�ش����ي�ض(  االوروبي����ة، 
النات����ول فران�����ض، فيه����ا تعري�����ض باليه����ود 

وانتقا�ض منهم، مما يوؤكد كره االوروبيني 
لليه����ود، ال ب����ل ان هرم����ان ملف����ل ي�ش����تهزئ 
حتى مبو�ش����ى، اذ يذكر ان لدى النا�ض على 
ال����ر حقًا فك����رة غري حمدودة ع����ن احلوت، 
وان����ه خملوق هائ����ل ذو قوة هائل����ة، ولكني 
وجدت وانا اأ�ش����رد عليهم مثاًل معينًا ي�شور 
ه����ذا الهول امل����زدوج انهم كان����وا يهنئونني 
عل����ى م����ا ل����دي م����ن مي����ل للدعاب����ة والظرف 
بينما انا اأق�ش����م اين ال اأن����وي ان اأتفوق يف 
روح الدعابة على مو�ش����ى حني كتب تاأريخ 

الطواعني مب�شر )�ض258(.
ويوا�ش����ل ملفل الهزء باليهود قائاًل )األي�ض 
معنى ه����ذا انن����ا نقول ب����كل ل�ش����ان: التملك 
ن�ش����ف القانون بغ�ض النظر عن كيف حدث 
التمل����ك؟ )....( وما هي تلك الفائدة الهدامة 
التي يتقا�ش����اها )مردخاين( ال�شم�ش����ار من 
)تعي�����ض افن����دي املفل�����ض، على قر�����ض يريد 
ب����ه تعي�ض اأفندي ان ينق����ذ عائلته من املوت 
جوعًا. �ض477. )لينظر القارئ اىل اال�ش����م 

املوحي للمرابي ال�شم�شار مردخاين(.
و)احل����ق ان ف�ش����يلة احليت����ان، حي����ة كانت 
نظيف����ة،  معاجل����ة  عوجل����ت  اذا  ميت����ة،  او 
فانه����ا لي�ش����ت م����ن الكائن����ات ذوات الرائحة 
امل�ش����تكرهة وال احلوات����ون ميي����زون بقوة 
ال�ش����م مثلم����ا كان اأه����ل الق����رون الو�ش����طى 
مييزون اليهودي من �شواه يف اجلمهور..

�ض493
و)احلق انه �ش����نم، او قل كان ي�شبه ال�شنم 
يف االيام القدمية، كذلك ال�ش����نم الذي وجد 
يف احلدائ����ق ال�ش����رية الت����ي كان����ت متلكه����ا 
امللك����ة )معكة( يف يه����وذا، ومب����ا انها كانت 
تعبده، فقد خلعها ابنها ا�ش����ا من امللك وقطع 
معبوده����ا واحرقه الظهار مقته له يف وادي 
قدرون، ح�ش����بما ق�ض علينا ذلك �شفر امللوك 
االول يف اال�ش����حاح اخلام�����ض ع�ش����ر عل����ى 

نحو مبهم،�ض503.
ا�شماعيل قادرية يف روايته )اجل�شر(

اذا كان الروائ����ي االلب����اين )ق����د �ش����ب جام 
غ�ش����به على االتراك ف����اإن ملفل ما وفر هزاأه 
باالتراك ولعله كان يق�ش����د عموم امل�شلمني، 
وهو م����ا عر�ض باالت����راك فقط، بل و�ش����ف 
الكثري من ال�ش����عوب باملتوح�شة والبدائية، 
حت����ى و�ش����فها ب�)الهمجي����ة( ولعل����ه ما كان 
بدع����ًا يف ذلك ب����ل كان ميثل ال����راأي الغربي 
ينه����ل  ب�ش����عوب عدي����دة، وكان  واالورب����ي 
من الراأي ال�ش����ائد يف تل����ك املجتمعات وظل 
الغ����رب عل����ى اآرائه تل����ك حتى ع����ام 1960، 
ال����ذي كان منعطف����ًا مهمًا يف احلي����اة العامة 
اذ وافق����ت ال����دول االع�ش����اء يف اجلمعي����ة 
العمومية لالمم املتحدة، على حق ال�شعوب 
يف تقرير م�ش����ائرها، وكذل����ك املوافقة على 
اإنه����اء حالة اال�ش����تعمار، واعطاء ال�ش����عوب 
ا�شتقاللها كما �شهدت الواليات املتحدة على 
يد الرئي�ض ال�ش����اب كندي، حركة امل�ش����اواة 
بني البي�ض وال�ش����ود، وانه����اء حالة التفرقة 

العن�شرية.
كذل����ك ملف����ل يعر�����ض باملفت����ي االعظ����م ذي 

اللحية البي�شاء.
ان رواي����ة موب����ي دي����ك للروائ����ي االمريكي 
هرم����ان ملفل عمل �ش����ردي مده�����ض، ما ترك 
�شاحبه �ش����اردة وال واردة يف عامل البحار، 
عملي����ات  احليت����ان،  �ش����يد  ع����امل  وخا�ش����ة 
التحويت، مع معلوم����ات دقيقة عن احلوت 
وت�ش����اري�ض ج�ش����ده، وكاأنه خب����ري يف هذا 
اجلاح����ظ  �ش����اق  واذا  احلي����واين،  املج����ال 
معلوماته عن احليوان يف كتابه )احليوان( 
او الدم����ريي يف كتابه )حياة احليوان( فاإن 
ملفل �ش����اق معلومات عن حي����اة احلوت من 
خالل �شرده الروائي املمتع هذا، الذي زاده 
األق����ًا ه����ذا النق����ل االم����ني والرائ����ع للمرجم 
احل����اذق الدكتور اح�ش����ان عبا�����ض –رحمه 
الل����ه- وما وجدنا اأنف�ش����نا اال ونحن نطوي 
هذه ال�ش����فحات ال�ش����بعمئة من هذا ال�ش����فر 

الروائي الرائع واملمتع...

كتب عن جتارب���ه بطريقة جذابة، جعلته 
���اب �ش���عبية يف زمان���ه،  اأح���د اأك���رث الُكَتّ
وقد اأ�ش���فى على مغامراته خيااًل خ�ش���ًبا 
مه���ارٍة  جان���ب  اإىل  فل�ش���فًيا،  و�ش���كاًل 
فائق���ة يف ا�ش���تعمال اللغ���ة االإجنليزي���ة 

االأمريكية.
هرم���ان ملفي���ل، الذي متر ذك���رى ميالده 
الي���وم، ُول���د يف مدين���ة نيوي���ورك ع���ام 
1819، م���ن اأبرز الروائي���ني يف اأمريكا، 
كتب موبي ديك، وهي واحدة من اأ�ش���هر 
الروايات االأدبية. ترجع �شهرته اإىل هذا 
الكت���اب ب�ش���كل رئي�ش���ي، لكَنّ كث���رًيا من 
اأعماله االأخرى، هي اإبداعات اأدبية عالية 
امل�ش���توى، متتزج فيها احلقيقة واخليال 

واملغامرة والرمزية البارعة.
�ش���بق وكت���ب ع���ن روايته ال�ش���هرية عدد 
كبري من الكتاب، وكتب عنها حممد عبده 

العبا�شي:
اأح���داث رواي���ة  تع���ي  الذاك���رة  ت���زل  مل 
البح���ار الو�ش���يم"بيلى بد"وه���ي اإحدى 
روائ���ع الكاتب االأمريك���ى هريمان ملفيل 
له���ا  وق���دم  ترجمه���ا،  الت���ي  الروائي���ة، 
م�ش���طفى ط���ه حبي���ب ون�ش���رتها مكتب���ة 

النه�شة امل�شرية بالقاهرة دون تاريخ.
وهريم���ان ملفي���ل املولود ف���ى نيويورك 
عام 1819م، ويف �ش���نوات �ش���بابه عمل 
بح���ارًا باإح���دى ال�ش���فن التجاري���ة ع���ام 

1873م.
ولك���ن االأو�ش���اط االأدبي���ة على م�ش���توى 
الع���امل عرفت���ه بعد ال�ش���هرة املدوية التى 
د�ش���نها بروايت���ه ال�ش���هرية"موبى ديك/ 
احل���وت"، وهي واحدة من اأهم واأ�ش���هر 

الروايات يف العامل.
قدم هريم���ان ملفيل ف���ى روايتيه"موبى 
ملغامرات���ه  حي���ة  دك"و"تيبى"�ش���ورة 
كبحار جاب البحار واملحيطات على ظهر 
�شفينة، وعاد ليكتب جتربته وخرته فى 
العمل بوع���ى كبري اأثار ده�ش���ة القارئني 
فى كل اأنحاء العامل، ومل ينل �ش���هرته يف 
حياته. اإال اأنه ترك ذكراه بعد الرحيل يف 

اأذهان كل من قراأ اإبداعه االأدبي.
عم���ل هريم���ان ملفي���ل لف���رة ف���ى بع�ض 
اجل���زر التى تق���ع باملحي���ط اله���ادي، ثم 
ع���اد اإىل بالده عام 1844م، لي�ش���تقر بها 
ويتزوج بعد اأن �ش���غل وظيفة باجلمارك 
لعدة �ش���نوات ا�ش���تغل فيها وق���ت فراغه 
يف الكتاب���ة، الت���ى لقي���ت اعرا�ش���ًا اأول 
االأمر، ومل ينتبه لها اأحد حتى مات ملفيل 
بعد منت�ش���ف ليلة الثامن والع�شرين من 

�شبتمر عام 1891م.
وظل���ت اأعم���ال ملفي���ل يغلفه���ا الن�ش���يان 
الت���ام حت���ى ج���اء الع���ام 1919م، والتى 
اكت�ش���ف فيها النق���اد االأمريكيني قيمة ما 
اأبدعه ه���ذا الكاتب الفذ، الذى مثل عالمة 
فارق���ة ف���ى تاري���خ االأدب االأمريكي، مبا 
ترك���ه م���ن اإب���داع ظل ميث���ل وج���ودًا فى 
ذاك���رة النا����ض وعرفه جمه���ور القارئني 
م���ن خ���الل رواية"موبى ديك"ال�ش���هرية 
ورواية"البحار  تيب���ى"،  ورواية"وادي 
الو�ش���يم بيلي بد"، وغريه���ا من االأعمال 

االأدبية.
ترجم هذه الرواية اإىل العربية م�شطفى 
ط���ه حبيب ال���ذى تخرج فى كلي���ة االآداب 
ق�ش���م اللغ���ة االإجنليزي���ة بجامع���ة ف���وؤاد 

)القاهرة حالي���ًا( عام 1934م، وعمل فى 
جماالت عدة منها التدري�ض وال�ش���حافة 
كتاب���ًا  تاأليف���ه  م���ن  فق���دم  والرجم���ة 
عن"�ش���اعرالكون وليم �شيك�ش���بري"، كما 
قام برجمة خم�ض م�شرحيات ل�شك�شبري 
هى"ه���رنى ال�شاد�ش���� زوجات وند�ش���ور 
املرحات���� هرنى الرابع، بق�ش���ميها� هرني 

الثامن“.
كان املوؤل���ف وقتئ���ذ ي�ش���غل وظيفة مدير 
الربوي���ة  املدر�شية"االأن�ش���طة  الثقاف���ة 
الربي���ة  ب���وزارة  حالي���ًا  والفني���ة 
والتعليم"، كما ا�ش���طلع باالإ�ش���راف على 
م�ش���روع االألف كتاب الذي كانت ت�ش���رف 

عليه وزارة الربية والتعليم.
غ���الف الرواي���ة �ش���ممه املهند����ض رفيق 
البابل���ى، الذي كان يق���وم بالتدري�ض فى 
ق�ش���م العم���ارة بجامعت���ى القاهرة وعني 
�ش���م�ض وقتها، و�ش���بق له ت�شميم العديد 
م���ن اأغلف���ة الكت���ب ملوؤ�ش�ش���ة فرانكل���ني، 
وح�ش���ل عل���ى جائزته���ا ع���ن ت�ش���ميمه 
لغ���الف كتاب اأخرجته حمل عنوان"كيف 

تتكامل ال�شخ�شية".
رواية"البح���ار الو�ش���يم اأو بيلى بد"هى 
اآخ���ر ما جادت به قريح���ة هريمان ملفيل 
ال���ذى انتهى م���ن كتابتها ي���وم 19 اأبريل 
اأ�ش���هر  بخم�ش���ة  وفات���ه  قبي���ل  1891م 
وت�ش���عة اأيام بال�ش���بط ورحل عن دنيانا 
وهو �ش���يخ، ت���اركًا من بعده م�ش���وداتها 
بخط يده على مكتبه واإىل جوار اأوراقه 
تلك كتب ال�ش���عار الذى اآمن به"كن اأمينًا 

الأحالم �شبابك".
عن / احلوار املتمدن

هرمان ملفيل: كن أميًنا ألحالم 
شبابك

موبي ديك... حين يتحول طلب الثأر 
عمى للبصر والبصيرة..
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  أحمد متولى حافظ

حياته
ول���د ملفي���ل ف���ى االأول م���ن اأغ�ش���ط�ض 1819 
بنيوي���ورك خي���ث عا�ض حي���اة مليئ���ة باالآالم 
وال�ش���جن فى جو عائلى م�ش���طرب وظروف 
قا�ش���ية. فى �ش���ن الثالثة ع�ش���رة توفى والده 
غارق���ا فى ديونه ومل يج���د من والدته احلنان 
وال���دفء، فا�ش���طر اأن ي���رك املن���زل ل�ش���وء 
معاملتها ويعمل مبزرعة عمه خم�ش���ة اأعوام. 
وفى ع���ام 1843التحق بالبحري���ة االأمريكية 
مم���ا اأ�ش���هم فى ت�ش���كيل ح�ش���ه االأدب���ى: وجد 
ملفيل ف���ى البح���ر �ش���الته املفق���ودة ورحلته 
نحو اخللود بعد ال�ش���قاء والبوؤ�ض حني يفنى 
اجل�شد وتبقى الروح ذائبة فى املطلق االأزرق 
تعي�ض حياتها ال�ش���رمدية. ا�ش���تفاد ملفيل من 
عمله بحارا ليقدم لالأدب العاملى اأوىل رواياته 
»اوم���و"و  رواي���ات  وتلته���ا  »تايب���ى"1846 
»ماردى"و »ريبورن"و »ال�ش���رة البي�ش���اء « 
1850 ثم اأيقونة االأدب العاملى ودرته »موبى 
ديك"1851 و »بيري"1852 و»حكايات بيزا« 

1856 ورجل الثقة 1857.
لك���ن تلك االأعم���ال االأدبي���ة الرائعة مل ت�ش���فع 
لكاتبه���ا اأن يتب���واأ مكان���ة عالي���ة ف���ى حياته، 
فعان���ى االإهمال والفقر لعدة �ش���نوات مل يجد 
فيه���ا قوت يومه بع���د اأن فقد عمله باجلمارك، 
وحاول احل�ش���ول عل���ى وظيف���ة حكومية اأو 
غ���ري حكومية دون جدوى، حت���ى اأنه مل يجد 
عم���ال كمزارع. والأن امل�ش���ائب ال تاأتى فرادى 
مل يكتب لق�شيدته الطويلة » كلرييل« النجاح 
االأدبى والتجارى ع���ام 1876وفى نف�ض هذا 
العام توفى ابنه وفى عام 1886 حلقه الثانى 
مما ت�شبب فى تدهور �شحته واعتاللها حتى 

توفى ليلة الثامن والع�شرين من �شبتمر عام 
.1891

لكن���ه اأب���ى اأن يرح���ل دون اأن ي���رك للرواية 
 « الو�ش���يم  البح���ار   « اأعمال���ه  اآخ���ر  العاملي���ة 
ال�ش���هرية ب� »بيلى َبد"التى انتهى من كتابتها 
فى 19 اأبريل 1891 ووجدت تلك امل�ش���ودات 
بخ���ط يده عل���ى مكتبه ومت���ت طباعته���ا بعد 
وفاته عام 1924 وقد القت جناحا مدويا كان 

ملفيل فى اأ�شد االحتياج اإليه فى حياته.

موبى ديك.. الحقيقة والخيال
االأح���داث احلقيقي���ة  ع���ام 1819ج���رت  ف���ى 
لتل���ك الرواية »التى تدور حول �ش���راع ثاأرى 
ب���ني رج���ل بح���ار وب���ني ح���وت اأبي����ض بهذا 
اال�ش���م«، حي���ث اأبح���رت ال�ش���فينة االأمريكية 
»اإ�شك�ض"املتخ�ش�ش���ة فى �ش���يد احليتان من 
ميناء بوالية ما�شا�شو�شت�ض وا�شتمر اإبحارها 
ف���ى مياه املحي���ط الهادئ عاما ون�ش���ف العام 
حتى ا�ش���تطاع حوت عمالق مهاجمة ال�شفينة 
� العمالق���ة هى اأي�ش���ًا � وحتطيمه���ا واإغراقها 
، ومتك���ن 20 بح���ارا م���ن طاقم تلك ال�ش���فينة 
م���ن النج���اة فى ق���وارب �ش���غرية اأو�ش���لتهم 
ل�ش���واطئ جزي���رة هندر�ش���ون النائية. وكان 
غذاوؤه���م الوحي���د ط���وال تل���ك امل���دة الطيور 
البحري���ة، وحاول كل منهم الهروب للياب�ش���ة 

والنجاة من املوت الذى يحدق بهم ب�ش���بب 
اجل���وع والعط����ض لك���ن من تبق���ى منهم 
وجد نف�ش���ه و�ش���ل اإىل جزيرة ت�شكنها 
الب�ش���روفى  حل���وم  اآكل���ى  م���ن  قبائ���ل 
النهاي���ة مل يبق على قيد احلياة �ش���وى 
اثنني من البحارة اأنقذتهم اإحدى �شفن 

�شيد احليتان.

ه���ذه هى االأح���داث احلقيقية التى ا�ش���تلهمها 
هريم���ان ملفيل ح���ني كت���ب روايت���ه اخلالدة 
»موبى ديك"ع���ام 1851 م�ش���يفا اإليها بع�ض 
املغام���رة واخلي���ال والت�ش���ويق والرمز، كما 
اأ�ش���فى عليها بعدا اإن�شانيا وفل�ش���فيا ، اإال اأن 
روايت���ه العظيمة مل جتد من ين�ش���فها ويقدر 
كاتبه���ا، اإال ف���ى ع���ام 1907 بعد وف���اة ملفيل 
ب�ش���تة ع�ش���ر عام���ا ح���ني مت اإدراجه���ا �ش���من 
ال�شل�ش���لة ال�ش���هرية » اإيف���رى م���ان اليرارى 
» املتخ�ش�ش���ة فى ن�ش���ر االأعمال الكال�ش���يكية 
الك���رى. ورغ���م ذلك ظّل���ت مهمل���ة ومل حتظ 
بداي���ة  حت���ى  والنق���دى  االأدب���ى  بالتقدي���ر 
الع�ش���رينيات م���ن الق���رن الع�ش���رين، اأى بعد 
م���رور اأكرث من مئة عام على مولده. ففى ذلك 
العقد االأدبى املجيد الذى �ش���هد ذروة االإنتاج 
االأدب���ى والفن���ى احلديث: عقد الع�ش���رينيات 
عل���ى  بداأالتهاف���ت  الع�ش���رين،  الق���رن  م���ن 
قراءته���ا من قبل النق���اد والق���راء، واهتم بها 
اأ�شاتذة اجلامعات وعرف قيمتها اأهل البحث 
والتخ�ش����ض، حت���ى احتل���ت مرتب���ة متقدمة 
بني الروايات الكال�ش���يكية العاملية وترجمت 
للعدي���د م���ن اللغ���ات ومت اإنتاجها �ش���ينمائيا 
ع���دة مرات خ���الل القرن الع�ش���رين واحلادى 

والع�شرين.
الش��خصيات  دي��ك..  موب��ى 

الرئيسية
حتك���ى الرواي���ة عن البحار ال�ش���اب 
ال���ذى  اإ�شماعيل)ا�ش���م تورات���ى( 
�ش���ئم م���ن العم���ل عل���ى ال�ش���فن 
التجارية واأراد املغامرة والعمل 
عل���ى �ش���فينة ل�ش���يد احليتان، 

ف���رك مانهات���ن اإىل والية ما�شات�شو�ش���ت�ض، 
فن���دق  ف���ى  الهن���دى كيكي���ج  وهن���اك يلتق���ى 
ويذهب���ان مع���ا اإىل نانتوكي���ت مرك���ز جتارة 
احليتان حيث تعاقدا مع ال�شفينة بيكود التى 
يقوده���ا القبط���ان اإيهاب)ا�ش���م توراتى اآخر( 
حل�ش���اب ُم���الك ال�ش���فينة االأرام���ل واالأطفال 
اللذين يحلمون با�شطياد احليتان واالنتفاع 
بزي���ت العن���ر ، وكانت لديهم ثق���ة مطلقة فى 
القبطان اإيهاب �ش���يد البحار وملك املحيطات 
لك���ن اإيهاب كان يحل���م باملجد ال�شخ�ش���ى فى 
ا�ش���طياد ح���وت اأبي�ض نادر حري ال�ش���يادين 
و�ش���رع منه���م كثريي���ن وت�ش���بب ف���ى عاه���ة 
م�ش���تدمية لكابن اإيهاب نف�ش���ه، حيث انتهت 
معركة �شابقة بينهما بالتهام قدم القبطان بني 
فكى موبى ديك لي�ش���ري بقدم واحدة واأخرى 
خ�شبية وعاهة م�شتدمية اأمام اجلميع يحملها 
من بحار اإىل حميطات، ويحتدم ال�شراع بني 
احلوت واالإن�ش���ان ف���ى ثاأر جدي���د متامًا على 

االأدب.
ومت�ش���ى ال�ش���فينة ف���ى املحي���ط االأطلنط���ى 
�ش���وب اجلنوب ال�ش���رقى حتى ت�ش���ل للمياه 
الدافئ���ة ويخطب اإيه���اب فى البح���ارة واعدًا 
اإياه���م مبكاف���اأة قدره���ا دينار اإ�ش���بانى ذهبى 
مل���ن ي���رى منهم احل���وت. وي�ش���األون ال�ش���فن 

العابرة وبحارته���ا عن احلوت االأبي�ض حتى 
يلتق���ون ب���ه وت���دور املعرك���ة الطاحن���ة ب���ني 
اإيه���اب ورجاله وبني موب���ى ديك وتوؤدى اإىل 
م�ش���رعهم جميعا وته�شم ال�شفينة. وال ينجو 
اإال الراوى اإ�ش���ماعيل ليحكى ملحمة ال�شراع 
ب���ني االإن�ش���ان والطبيع���ة وبينه وبني ال�ش���ر 

وبينه وبني نف�شه.
وف���ى الرواية تاأثر وا�ش���ح بالكت���اب املقد�ض 
وق�ش���ة يون����ض ب���ن مت���ى �ش���احب احل���وت 
والعلمي���ة  الفل�ش���فية  الن�ش���و�ض  وبع����ض   ،
والفكرية والروحي���ة، وكذلك خمتلف العلوم 
االإن�ش���انية فالرواية تبدو كاأنها مو�شوعة عن 

البحار واحليتان.
والرواي���ة ق�ش���يدة ملحمية تبح���ر بعمق فى 
نفو�ض �ش���خو�ض من جن�ش���يات خمتلفة وفى 
اأغوارهم. فكل من �ش���ارك ف���ى الرحلة له ثاأره 
ال�شخ�ش���ى م���ع موب���ى دي���ك حي���ث ال�ش���راع 
ب���ني الب�ش���ر والكائنات االأخ���رى ، بني اخلري 
وال�ش���ر ، بني االإن�شان واالإميان ، بني املا�شى 
واحلا�ش���ر. ويف���رد ملف���ل ف�ش���ال خا�ش���ا عن 
احل���وت االأبي����ض وي�ش���هب ف���ى و�ش���فه كما 
يتن���اول تف�ش���ريه لل���ون االأبي����ض ودالالت���ه 
املتع���ددة م���ن القدا�ش���ة والطه���ارة وال�ش���يب 

وف�شتان العرو�ض.
الك�ش���ف  اأدبي���ة  براع���ة  ملفي���ل  وا�ش���تطاع 
ع���ن االأغ���وار االإن�ش���انية الدفين���ة والطبيع���ة 
الب�ش���رية بعواطفه���ا اجليا�ش���ة، ح���ني يبوح 
اإيهاب باأحا�شي�ش���ه وم�ش���اعره للم���اء، للبحر 
ال���ذى خطفه من زوجته وطفله ، زوجته التى 
تعي����ض مبفرده���ا دون زوج يوؤن����ض وحدتها 
ووح�ش���تها، زوج تركها دون اأن تكون زوجة 
اأرمل���ة اأو مطلقة، اإن���ه البحر ال���ذى اختطفه، 
وتلك املهنة: �شيد احليتان. اإنها الغربة داخل 

الذات.

لمحات من أعماله
وموب���ى ديك واأعمال���ه االأخرى تب���دو وكاأنها 
�ش���رية روحية وذاتية مللفيل وكاأنها خال�ش���ة 
جتارب���ه ف���ى معرك���ة احلي���اة. وه���ى حتم���ل 
درجات عالي���ة من التعقيد والرم���ز والولوج 
اإىل تفا�ش���يل التفا�ش���يل الت���ى ق���د ال يعيه���ا 

القارئ.
فنج���د اأن »تايبى"تتح���دث عن ه���روب ملفيل 
جلزر املركيز بطريق اخلطاأ حيث يجد نف�ش���ه 
بني اآكلى حلوم الب�شر، وت�شف حياته بينهم. 
بينم���ا يروى ف���ى » اأومو » معاناته وت�ش���رده 
من���ذ مغادرته ج���زر املركيز حت���ى جناته على 
من ال�ش���فينة التى �ش���تقله اإىل بو�ش���طن. اأما 
» ريب���ورن » فهى حتكى عن بحار �ش���اب يعمل 
على �ش���فينة تتنقل بني نيويورك وليفربول. 
و فى » ال�ش���رة البي�ش���اء"يتحدث ملفيل عن 
العم���ل واحلياة فوق فرقاطة ت�ش���مى يونايتد 
�ش���تيت. وف���ى رواي���ة م���اردى وه���ى ثال���ث 
رواي���ة مللفي���ل 1849 جن���د اأن بط���ل الرواية 
بال ا�ش���م وكاأن���ه ظل املوؤلف وقرين���ه و البطل 
يع���رف نف�ش���ه اإىل ملوك جزر اجلن���وب اأنه » 
اإله ال�ش���م�ض » وذلك لينجو بنف�ش���ه ويبث فى 
قلوبهم الرعب لقدرته على رد االأذى عن نف�شه 

اإذا اأرادوا الفتك به.
وفى عمله االأخ���ري »بيلى بد« الذى ياأتى ثانيًا 
فى االأهمية بعد »موبى ديك«، يوا�ش���ل ملفيل 
احلك���ى عن عامل���ه االأثري : البحر وال�ش���فينة ، 
واخل���ري وال�ش���ر ف���ى جت�ش���دهما االإن�ش���انى، 
حي���ث م���الك الرب ف���ى �ش���ورة بحار و�ش���يم 
القبط���ان:  م�ش���اعد  ماع���دا  اجلمي���ع  يحب���ه 
التج�شد االإن�ش���انى املجازى لل�ش���يطان الذى 
رف����ض ال�ش���جود الآدم. وي���دور ال�ش���راع بني 
بيل���ى بد و�ش���انئه الذى ي�ش���ر علي���ه البحار 
اجلمي���ل املحب���وب طوي���ال حت���ى ي�ش���كته فى 
وكاأن���ه  ت�ش���حقه  واح���دة  ب�ش���ربة  النهاي���ة 
�شر�شار..وكاأن ملفيل قد تخل�ض قبيل موته 
من ا�شتباكه الروحى مع ال�شر الذى ا�شتفحل 

وطغى فى »موبى ديك«.

عن جريدة االهرام امل�صرية

يتذك���ر الق���راء ميلفيل كروائ���ي اأمريكي عظيم- رمب���ا الروائي 
االأمريك���ي االأعظ���م- ولك���ن قب���ل اأن ي�ش���بح كاتب���ًا، كان �ش���ابًا 
مغامرًا اأم�شى �شنوات يف االإبحار حول العامل.)تلك املغامرات 
ت�شمنت فرة اعتقال ب�شبب م�شاركته يف مترد على ظهر �شفينة 
ل�ش���يد احليتان، كما ت�شمنت العي�ض بني اأكلة حلوم الب�شر ملدة 
ثالثة اأ�ش���ابيع، جنوب املحيط البا�شيفيكي، ثم احلملة ال�شيئة 
�شد املب�شرين امل�شيحيني يف هاواي(. اأخريًا ومع و�شوله �شن 
البلوغ، فاإن ال�ش���نوات االأوىل من حياة ميلفيل �شتلهمه الكثري 

من كتاباته، مبا يف ذلك عمله االأدبي االأهم »موبي ديك«. 
لقي���ت »موب���ي ديك"درا�ش���ات نقدي���ة عدي���دة وخمتلف���ة، ح���ني 
اإ�ش���دارها االأول عام 1851. عقود مرت قبل اأن تقع اأمريكا يف 
ح���ب رائعة ميلفيل تل���ك، لكن مع الوقت قامت »اأتالنتك"بن�ش���ر 
مقالتني نقديتني حتلالن الرواية يف اأربعينيات القرن املا�شي، 

وتعيد لها مكانها ال�شحيح �شمن »بانثيون"االأدب االأمريكي. 
واحتف���ااًل مبيالد ميلفي���ل، فقد اختريت بع����ض املقاطع من تلك 
املق���االت الت���ي �ش���رحت عر ثالث نظري���ات ملاذا بقي���ت »موبي 

ديك"واحدة من الكتب العظيمة يف العامل: 
لي�شت ق�شة.. اإنها اأ�شطورة 

م���ن املتع���ارف علي���ه ب�ش���كل ع���ام اأن قوان���ني الرواي���ة العادية 
التنطب���ق عل���ى »موب���ي دي���ك«. اإن قمن���ا بتطبيق تل���ك القواعد 
فالب���د اأن ن�ش���طر اإىل و�ش���عها يف املكان غري املالئ���م. كان هذا 
هو الراأي حتى عقدين ما�ش���يني. خالل تلك العقود مت اكت�شاف 
»موبي ديك"كواحدة من روائع االأدب. لكن ما �ش���بب تلك النقلة 

باملنظور العام؟ 

بب�ش���اطة، اكت�ش���فنا كيف يتوجب علينا ق���راءة »موبي ديك«. ال 
ينبغ���ي قراءته���ا كما لو اأنها رواي���ة، بل كما لو اأنها اأ�ش���طورة. 
الروايُة حكاية، اأما االأ�ش���طورة فه���ي طريقة مقّنَعة للتعبري عن 
املخاوف والرغبات االإن�ش���انية االأعمق. ت�ش���تخدم االأ�ش���طورة 
�شكاًل �ش���رديًا ق�ش�ش���يًا، وغالبًا ما ُي�ش���اء فهمها ك�شرد حقيقي. 
حاملا ن�شعر بحقيقة هذا الفرق اأو االختالف، فاإن عظمة »موبي 

ديكط ت�شبح جلية: لقد تعلمنا كيف نقراأها. 
وقد التكون؟ 

حي���ث اأن بع����ض االأ�ش���خا�ض االأذكي���اء ج���دًا اعت���روا »موبي 
ديك"ق�ش���ة رمزي���ة اأو جمازي���ة، فم���ن املنا�ش���ب اأن اأتعام���ل مع 
االأمر. لقد اعتروها تهكمية �ش���اخرة كمالحظة مليفيل بالذات، 
لق���د خ���اف، ثم كت���ب، بحي���ث اأن عمله ق���د ُينظر اإلي���ه »كخرافة 
كب���رية، اأو اأكرث �ش���وءًا م���ن ذلك واأكرث بغ�ش���ًا، كق�ش���ة رمزية 
ب�ش���عة ال تطاق«. هل من التهور االعتقاد اأنه عندما يقول كاتب 
حمرف خبري �شيئًا ما، فمن املحتمل جدًا اأنه يعني ما قاله اأكرث 

مما يعتقد معّلقوه اأنه يعنيه؟ 

ال اأع���رف كي���ف يكت���ب النق���اد رواي���ات، لك���ن لدي فك���رة حول 
كي���ف يفعل الروائيون ذل���ك. هم ال ياأخذون م�ش���األة عامة مثل: 
اال�ش���تقامة هي ال�شيا�شة االأف�ش���ل، اأو لي�ض كل ما يلمع ذهبًا.. 
ث���م يقول���ون: لنكتب ق�ش���ة رمزية ح���ول ذلك. هن���اك جمموعة 
من ال�شخ�ش���يات، عادة ُتق���رح من جانب اأ�ش���خا�ض عرفوهم، 
يث���ريون خميلته���م، واأحيان���ًا، وبنف�ض الوق���ت، واأحيان���ًا بعد 
ف���رة من الوق���ت، فاإن حدثًا اأو جمموعة اأح���داث اختروها اأو 
�ش���معوا عنها اأو اخرعوها تخرج اأو ترز من ال�شماء لتمكنهم 
من ا�ش���تعمالها ب�ش���كل منا�ش���ب يف تطوير للفك���رة التي طراأت 
يف عقوله���م كن���وع م���ن االحت���اد اأو الرابط بني ال�شخ�ش���يات 

واالأحداثز 
ميلفيل مل يقلق ب�شاأن اإمتاع جمهوره.. 

اإن كان ميلفي���ل ق���د كتب موبي دي���ك بالطريقة الت���ي فعلها، فما 
ذل���ك اإال الأنه اأراده���ا بتلك الطريقة. يج���ب اأن تقبلها كما هي اأو 
فلتدعها. هو لن يكون الروائي االأول الذي يقول: ح�ش���نًا.. كان 
من املمكن اأن اأكتب كتابًا اأكرث اإر�ش���اًء، لو فعلت هذا اأو ذاك اأو 
بطريقة اأخرى كما قد تقرحونها. ميكنني القول اإنكم على حق 
متام���ًا، لكن هذه هي الطريقة التي اأحبها وهذا ما اأنا ما�ٍض يف 
القيام به، واإن مل يعجب ذلك االآخرين فال ميكنني القيام ب�شيء 

حيال ذلك.. واالأكرث: االأمر ال يهمني. 

سومرست موم 1948 

عن موقع �صفاف االلكرتوين

هيرمان ملفي��ل... ثالث نظريات 
حول رائعته موبي ديك 

ترجمة: سوزان ابراهيم

هرمان ملفيل.. وذكرى متجددة لمن عاش النسيان 

حكاية أمريكى أس��س ِشعر البحر 
فى الرواية

"من األفضل أن نفشييل فيام نصنعه من وحى أنفسيينا عىل أن 

ننجح فيييام قلدنا به غرينا«... »االبتسييامة دامئا هى ما يقودنا 

..." ّ ّ وَعصىِ لقلب كل ىشء غامض َقصىِ

تلك بعييض كلامت األديب األمريىك هرمييان ملفيل)1 أب 

1819 – 28 ايلول  1891( الذى مل ينل مايسييتحقه من النجاح 

والشهرة ىف حياته حتى مات كمدا , ومل تجئه الشهرة واملجد 

إال بعد رحيله بعرشات السيينوات,حيث أصبح ملهام لكثري من 

األدبيياء العامليني. فيقول األديب األمليياىن جونرت جراس: إننى 

تعلمت العناية واالهتامم الكبري برسم شخصياىت واإلفاضة ىف 

وصف أدق األمور و أن أفتح عينّى وعقىل لكل ما يجرى حوىل من 

الكاتييب األمريىك هرمان ميلفل الذى اسييتطاع أن يخلق ىف رواية 

»موىب ديك"عاملا ممتعا حافال بالحياة.
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فيليب هوير

�ش���حيح ان ه�ش���تون اكتف���ى بج���زء اإمن���ا اأ�شا�ش���ي، م���ن 
اأح���داث الرواية وبق�ش���ط م���ن افكارها، طامل���ا ان لي�ض يف 
و�ش���عه ان يفعل �ش���يئًا اآخر، لكنه على عك����ض معظم الذين 
حاول���وا اقتبا����ض االأعم���ال الروائية الك���رى، عرف كيف 
يحتفظ بروح العمل االأ�ش���لي ه���و الذي نعرف انه اقتب�ض 
افالم���ًا عدي���دة له من اعم���ال ادبية كبرية حي���ث ان له فيلم 
مقتب����ض من جوي����ض )»امليت«( واآخر م���ن مالكومل الوري 
)»حتت الركان«( بني اآخرين، بل حتى عرف كيف يقتب�ض 
م���ن الكتاب املقد����ض. وبه���ذا كان فريدًا يف عامل ال�ش���ينما 

االأمريكية.
< متامًا مثلما كان هرمان ملفيل �ش���احب رواية »موبي 
ديك"فري���دا يف الرواي���ة االأمريكية عن���د بداياتها املجيدة 
ه���و ال���ذي كت���ب يف ر�ش���الة بعثه���ا اىل زميل���ه و�ش���ديقه 
�ش���معته  امل���رء  يحق���ق  »ان  يق���ول:  هاوث���ورن  ناثانيي���ل 
وخل���وده حتى بعد موت���ه اأمر فيه ما يقلق. ولكن االأ�ش���واأ 
من���ه ان يحقق ه���ذا اخللود بو�ش���فه رجاًل عا�ض �ش���نوات 
م���ن حياته مع اأكلة حلوم الب�ش���ر...«. ع���ر هذا القول كان 
ملفيل ي�ش���كو من كون القراء احتفظوا بذكرى »رائعة"عن 
عمل���ني كبريي���ن م���ن اأعمال���ه هم���ا »تايبي"و«اأومو"وهما 
روايت���ا بدايات���ه. غ���ري ان ما ح���دث تالي���ًا، هو اأن �ش���هرة 
ملفيل وخلوده حتققا بف�ش���ل عمل اآخ���ر متامًا هو »موبي 
ديك"روايته التي ترتبط مبا�ش���رة بالعقل االإن�ش���اين. واإذ 
نق���ول »العقل« االإن�ش���اين، فاإنن���ا نعني ه���ذا بالتاأكيد، الأن 
ه���ذه الرواي���ة ال�ش���خمة )التي ميك���ن قراءته���ا عربيًا يف 
ترجمة رائعة حققها اح�ش���ان عبا�ض قبل �شنوات طويلة(، 
هي رواية مبنية بناء عقليًا �ش���ارمًا وم�شاغة وكاأنها عمل 
فل�شفي غايته االأ�شا�شية البحث عن مكانة االإن�شان يف هذا 

الك���ون. وملفيل، الذي كتب عددًا كبريًا من الروايات التي 
ترت���دي، ظاهري���ًا، طابع املغام���رة، ميك���ن ان يعتر بحق 
فيل�ش���وف الرواي���ة، الأن معظ���م روايات���ه، وال �ش���يما منها 
»موب���ي ديك"يحتوي على االأ�ش���ئلة اجلوهرية، مبقدار ما 
يحتوي على البناء الروائي. ولعل هذا ما اجتذب ه�شتون 

نف�شه اىل هذا العمل وقبل التحدي.
فاإن  الرواي���ة  م���ن ال�ش���عب ع���ادة تلخي����ض  < واإذا كان 
تلخي����ض الفيل���م يب���دو دائم���ًا اأ�ش���هل اإذ ان الفيل���م نف�ش���ه 
يب���دو ب�ش���كل ما تلخي�ش���ًا للرواي���ة. و »موب���ي ديك"الذي 
يحمل الفيلم كما الرواية ا�ش���مه هو حوت اأبي�ض �ش���خم، 
يتطل���ع ال�ش���يادون يف البح���ار الهائج���ة اىل ا�ش���طياده، 
لكنه���م جميع���ا عاج���زون ع���ن ذلك، وي�ش���كل ه���ذا احلوت 
بالن�شبة اإليهم حتدي حياتهم وهزميتها الكرى. وملفيل، 
ال���ذي كان يف اأعمال �ش���ابقة له اعتاد اأن ي���روي مغامراته 
ومغامرات رفاقه البحارة - ال�شيادين يف بحار اجلنوب، 
ا�ش���تخدم ه���ذا كل���ه ليحول���ه اىل عم���ل روائ���ي �شي�ش���بح 
�ش���ينمائيًا على يدي ه�ش���تون، هو، اأواًل واأخريًا، تفا�شيل 
رحلة �ش���يد بحرية يق���وم بها املركب »بيك���ود« منطلقًا من 
قاعدت���ه البحرية يف نانتوكت. والغاية �ش���يد ذلك احلوت 
ال���ذي كان بح���ارة كث���ريون �ش���اهدوه - واأرعبه���م - يف 
رح���الت �ش���ابقة، واأطلقوا عليه ا�ش���م »موبي دي���ك«. ومن 
اأهم خ�ش���ائ�ض ه���ذا احلوت انه اأبي�ض الل���ون على عك�ض 
بقية احليت���ان املعروفة. وحمرك الرحلة، كما نتعرف اإليه 
منذ البداية هو ا�ش���ماعيل )املوؤلف نف�ش���ه عل���ى االأرجح(، 
وا�ش���ماعيل ه���ذا حترك���ه رغب���ة يف االن�ش���مام اىل رحل���ة 
بحرية متكنه من �ش���يد »موبي ديك«، وهذا االأمر �شنعرفه 
بالتدريج اإذ نتابع اجتاه ا�ش���ماعيل اىل القاعدة البحرية، 

وتعرفه يف الطريق اىل الذي �شي�ش���بح رفيقه كويكغ، من 
�ش���كان جزيرة نائية ا�ش���تهرت باإحاط���ة احليتان مبياهها. 
ومن���ذ البداي���ة نعرف ان ا�ش���ماعيل حتركه رغبة غام�ش���ة 
وحا�ش���مة يف الو�شول اىل »موبي ديك«، والحقًا �شنعرف 
ان رغبة ا�ش���ماعيل �شخ�شية بحت الأنها يف حقيقتها رغبة 
انتقام ال رغبة �ش���يد فقط. وي�ش���ل ا�ش���ماعيل ورفيقه اىل 
املركب. وهنا يعرفنا املوؤلف اإىل �شخ�ش���يات بقية البحارة 
املتجمع���ني بعد ان وقعوا العق���ود، فنجد اأنهم يتاألفون من 
ق���وم اأتوا من كل م���كان: بينهم الزجن���ي والهندي االأحمر 
وامل�ش���يحي االأبي�ض و�شكان اجلزر الغام�شة، وكل هوؤالء 
يقبعون يف انتظار �شدور االأمر ببدء الرحلة، ويف انتظار 
القبطان الغام�ض، الذي يتحدث عنه كل واحد من البحارة 

بعبارات غام�ش���ة تثري ف�شول ا�ش���ماعيل اكرث واأكرث. يف 
النهاي���ة تبحر املراك���ب ببحارتها ويظهر القبطان اآ�ش���اب، 
وفقط بعد ان ندرك ان معظم االأ�ش���خا�ض املوجودين اإمنا 
حتركهم للرحلة غاي���ات متنوعة، مع طغيان رغبة االنتقام 
ال�شخ�شي من احلوت املن�شود، على بع�شهم. لكن املفاجاأة 
تكون يف اأن اآ�ش���اب، هو اأكرثهم حتركًا بدافع تلك الرغبة. 
وهذا ما �شن�شتنتجه تدريجًا... وبعدما نتعرف اإىل اآ�شاب 
اأكرث واأكرث وندرك ان �شر حياته يقوم يف �شاقه املقطوعة، 
والتي فقدها ذات يوم خالل رحلة �ش���يد. والحقًا �ش���ندرك 
ان »موبي ديك"هو امل�شوؤول عن فقدان تلك ال�شاق، واأن ما 
يحرك اآ�ش���اب، اإذًا، هو ثاأره ال�شخ�شي، ذلك املرر الوحيد 
لوج���وده. ونحن منذ اللحظة التي يعرفنا فيها ا�ش���ماعيل 
اإىل اآ�ش���اب، ت�شتحوذ هذه ال�شخ�شية على اهتمامنا، حتى 
اللحظ���ة التي يف النهاية يخو����ض فيها معركته الهائلة مع 

احلوت.
البحر وال�شيد، و�شراع  ذلك ندخل عامل  انتظار  < ويف 
االأمزج���ة واالأخطار يف �ش���كل حي ن���در اأن وجد ما مياثله 
يف اأي عم���ل اإبداع���ي عامل���ي. وم���ن الطبيع���ي ان يك���ون 
اأروع م���ا يف العم���ل وال �ش���يما يف الفيلم، الف�ش���ل االأخري 
الذي ي�ش���ور املعركة بني اآ�ش���اب واحل���وت، معركة نابعة 
م���ن احلقد والرعب، م���ن اخلوف واالحتق���ار، اإنها معركة 
االإن�ش���ان الكرى يف ه���ذا الكون، بكل اخت�ش���ار. واحلال 
اأن ه���ذا البع���د الك���وين للمعرك���ة هو ما يف���ن ويرعب يف 
»موبي ديك«، خ�شو�ش���ًا اإذا اأدركنا ان بيا�ض لون احلوت 
اإمن���ا هو الرمز احلي والوا�ش���ح اىل غيبي���ة هذا الوح�ض 
اجلبار، واإىل عبثية ال�شراع الذي يخو�شه االإن�شان معه، 
الأن النهاية التي تتما�شى مع عظمة ف�شول الرواية، تغرق 
كل �ش���يء وتفنيه: القات���ل والقتيل، املنتق���م واملنتقم منه، 

االإن�شان والقوى التي تتجاوزه.
كم���ا  ديك"الفيل���م  »موب���ي  اعت���ر  هن���ا  م���ن  < انطالق���ًا 
الرواي���ة، العمل الذي عرف كيف ي�ش���ور وجود االإن�ش���ان 
و�ش���راعه بحث���ًا ع���ن ذات���ه يف هذا الكون. �ش���راعه �ش���د 
املجهول، و�شراعه �شد نف�شه، وكما ان ملفيل مل ينكر هذا 
يف حياته، كذلك كانت حال جون ه�شتون الذي عرف كيف 

يربط الفيلم با�شمه.
الثانية  < ولئ���ن كان هرمان ملفيل )1819- 1891( يف 
والثالث���ني من عمره ح���ني كتب »موبي ديك"التي ن�ش���رت 
ج���ون  ف���اإن  االأوىل،  للم���رة  نيوي���ورك  الع���ام 1851 يف 
ه�ش���تون )1906 - 1987( كان حني اأفلمها يف اخلم�ش���ني 
متامًا، وكان جزء كبري من جمده ال�ش���ينمائي قد اأ�ش���حى 
خلفه. ومن املعروف ان ه�ش���تون الذي بداأ حياته العملية 
�شحافيًا، كان من حمبي االأدب ويف�شل مع�شر االأدباء على 
مع�ش���ر ال�ش���ينمائيني اىل درج���ة ان���ه كثريًا م���ا كان يطلب 
م���ن اأدب���اء قليلي العالقة بال�ش���ينما ان ي�ش���اهموا معه يف 
افالم���ه )راي برادب���ري ال���ذي كتب معه �ش���يناريو »موبي 
دي���ك«، واآرثر ميلر الذي كت���ب له »املنحرف���ون« اآخر اأفالم 
مارل���ني مون���رو، - وكانت زوج���ة ميل���ر-، وكالرك غايبل 
ومونتغم���ري كليف���ت(. واىل ه���ذا كان ه�ش���تون من كبار 
املبدعني يف جمال اإدارة املمثلني، هو الذي اأدار اأباه والر 
وابنت���ه اآجنلي���كا يف ادوار عدي���دة ناال عليها او�ش���كارات 
فيم���ا نال هو تر�ش���يحًا ل� 15 اأو�ش���كارًا وف���از باثنتني. اأما 
بالن�ش���بة اىل فيلم���ه ع���ن »موب���ي دي���ك«، فاإنه ع���رف كيف 
يدير فيه وباإبداع ا�ش���تثنائي ثالثة من عمالقة التمثيل يف 
هولي���وود يف ذلك احلني: غريغ���وري بيك يف اعظم ادوار 
م�ش���اره املهن���ي، وريت�ش���ار بيزهرت وبالطبع اأور�ش���ون 
ويلز الذي عرف مب�ش���اهاته ه�ش���تون حيًا باالأديب وباأنه 
كان ينوي هو نف�شه نقل رواية ملفيل اىل ال�شينما قبل ان 

ت�شتقر بني يدي ه�شتون.
عن احلاة اللندنية

يرك���ز 17 ف�ش���اًل من ف�ش���ول الكت���اب ال�135 
اأو �ش���لوكها. وم���ن  عل���ى ت�ش���ريح احليت���ان 
عناوين تلك الف�ش���ول »راأ����ض حوت العنر - 
�ش���كل تو�ش���يحي«، و»راأ�ض احلوت ال�شائب 
- �ش���كل تو�ش���يحي«، وُتِظهر تل���ك القطاعات 
الِبْنَي���ة اجل�ش���دية للح���وت، من خ���الل مزيج 
�ش���اخر م���ن احلقائ���ق املعروفة والت�ش���ابهات 
 � مورويت���ز  هارول���د  ويفر����ض  الرئي�ش���ة. 
اأخ�ش���ائي االأحياء البحرية � يف مقالة طريفة 
ُن�شرت يف عام 2011 )اأن ميلفيل يعمل طبيب 
جه���از ه�ش���مي، اأو طبي���ب م�ش���تقيم و�ش���رج 
للحيت���ان(. وُيعّد كت���اب ميلفي���ل اأول � ورمبا 
اآخر � عمل اأدبي يفرد فيه ف�شاًل كاماًل للعوالق 

احليوانية.
ويح���اول ميلفي���ل يف الف�ش���ل ال�ش���هري رق���م 
� ال���ذي اأ�ش���ماه »عل���م درا�ش���ة الثديي���ات   32
ف�ش���ائل  ت�ش���نيف   �  Cetology"املائي���ة
احليتان، كما لو كان ي�شنف مكتبته اخلا�شة 
يف �ش���كل »ملفات«، كاإ�شارة مازحة للت�شنيف 

غري املحدد للحيتان اآنذاك.
ي�شري توما�ض بيل يف كتابه »التاريخ الطبيعي 
حلوت العنر"ال�ش���ادر يف عام 1839 اإىل اأن 
ع���امِل التاريخ الطبيع���ي الفرن�ش���ي »برينارد 
جريماي���ن دو ال�ش���يبيد"زعم وج���ود ثماني���ة 
اأن���واع من ه���ذا احلوت؛ ولك���ن يف الواقع ال 
يوجد �شوى ثالث ف�شائل، هي: حوت العنر 
Physeter macrocephalus؛ 
Kogia sima؛  الق���زم  العن���ر  وح���وت 
 K. بيجم���ي  )ال�ش���غري(  العن���ر  وح���وت 
اأن  ميلفي���ل  اأعل���ن  وق���د   .breviceps
احليت���ان  لو�ش���ف  ال�ش���ابقة  املح���اوالت 
»جميعها خاطئة«، وا�ش���تعان بخبريين، هما: 

�شكوري�شبي، وبيل كمراجع لتاأييد زعمه.
حل���وت  الطبيع���ي  »التاري���خ  كت���اب  كان 

ب�ش���كل  للكتاب���ة  حماول���ة  اأول  العنر"ه���و 
علم���ي حول ه���ذا احل���وت ال���ذي يغو�ض يف 
اأعماق مي���اه املحيط املفتوح. ونتيجة خلرة 
بي���ل � الت���ي اكت�ش���بها من خالل عمل���ه كجراح 
يف �ش���فينة بريطاني���ة ل�ش���يد احليت���ان � فق���د 
امت���الأ الكت���اب مبالحظات حول ت�ش���ريح هذا 
احلي���وان و�ش���لوكه. وكان كوفييه قد زعم اأن 
ح���وت العنر »اأ�ش���اب جميع �ش���كان االأعماق 
بالذع���ر«، ولكن بي���ل كان يعلم اأن هذا احلوت 

من »اأجنب احليوانات واأكرثهم م�شامَلًَة«.

كما اأعطى الكتاب الرائع، الذي يحمل عنوان 
»بيان ح���ول املناط���ق القطبية«، ال�ش���ادر يف 
عام 1820، مليلفي���ل معلومات عن اأحد اأنواع 
احليت���ان التي قلت اأعدادها ب�ش���بب ال�ش���يد، 
 Balaena ض الراأ����ض���� وه���و احل���وت مقوَّ
ذل���ك  بع���د  ُع���ِرَف  ال���ذي   ،mysticetus
ابًن���ا  �شكوري�ش���بي  كان  الع���ادي.  باحل���وت 
ل�ش���ائد حيتان، والنموذج املثايل لل�ش���خ�ض 
وعامِلً���ا،  �ش���ياًدا،  كان  فق���د  اآن���ذاك،  املثق���ف 
ا. وكان قد تلقى  ي�ًشا، ومنوًما مغناطي�شيًّ وِق�شِّ
ت�شجيًعا يف بداية عمله من جوزيف بانك�ض، 
وكان عمله مبثابة معيار للدرا�ش���ات القطبية 

ال�شمالية.
كان ميلفيل ماأ�شوًرا ب�شكل خا�ض مبالحظات 
�شكوري�ش���بي ب�ش���اأن اكت�ش���اف َحْرَبة قدمية، 
كان ي�ش���تخدمها �شكان االإ�ش���كيمو، مغرو�شة 
يف الن�ش���يج الدهن���ي حتت جلد اأح���د حيتان 
رواي���ة  راوي  ويت�ش���اءل  املقو����ض.  الراأ����ض 
ميلفي���ل، اإي�ش���مايل: »م���ن ال���ذي رم���ى بتل���ك 
احَلْرَب���ة؟« ويتخيل � ب�ش���يء م���ن املبالغة � اأن 
احلوت ُقِذَف بها )قبل اأن يتم اكت�شاف اأمريكا 
بوقت طويل(. وقد ك�ش���ف العلم اأن ميلفيل مل 
يك���ن خمطًئ���ا اإىل حد كبري. فف���ي عام 1999، 

اأظهرت االختبارات اأن حيتان الراأ�ض املقو�ض 
ت�شتطيع اأن تعي�ض مئتي عام على االأقل. 

لذل���ك.. م���ن الطبيع���ي اأن يح���وم لق���ب اأعظم 
�شخ�ش���ية علمي���ة يف الع�ش���ر ح���ول ميلفيل. 
ن�ش���ر داروين كتابه »اأ�ش���ل االأن���واع"يف عام 
1859 بع���د �ش���دور »موب���ي- ديك"بثماني���ة 
اأعوام. وجدير بالذكر اأن ميلفيل ذكر داروين 
م���رة واحدة فق���ط يف رواية »موب���ي- ديك«، 
وبالتحديد يف بداية الرواية، حيث ا�ش���تعان 
باقتبا����ض ل���ه م���ن كتاب���ه »رحلة ع���امِل طبيعة 
ح���ول الع���امل«. كان ميلفي���ل ق���د ق���راأ رواي���ة 
داروي���ن »رحل���ة ال�ش���فينة بيج���ل« ال�ش���ادرة 
���ر لروايت���ه  يف ع���ام 1839 عندم���ا كان يح�شّ
»االإنكانتادا����ض«، اأو »اجلزر امل�ش���حورة"يف 
ع���ام 1854 ح���ول ج���زر اجلاالباجو�ض التي 
مت اكت�ش���افها اآن���ذاك. زار ميلفي���ل اجل���زر يف 
عام 1841، بعد مرور �ش���تة اأعوام على نزول 
داروين بها. وقد اأ�ش���همت مالحظات داروين 
الت���ي �ش���جلها على بع����ض �ش���حايل االإجوانا 
البحري���ة »عفاريت الظالم"يف تهيئة االأجواء 
لنظرة ميلفيل املَجاِزّي���ة للجاالباجو�ض، فهو 
يراه���ا ك�اأنه���ا »خم����ض وع�ش���رون كوم���ة من 
الرماد.. وال ميك���ن اأن توجد اأرا�ٍض كتلك، اإال 

يف عامَل منهار«.
تتما�ش���ى ه���ذه الت�ش���بيهات الت���ي تبعث على 
الكاآب���ة مع رجل اأعل���ن اأن الِعْلم الب�ش���ري كله 
»جم���رد خرافات زائلة«. وم���ع ذلك.. فقد كتب 
هو نف�شه ق�ش���ة خرافية. ففي »موبي- ديك«، 
ا كثري ال�شك والت�شاوؤل،  نرى اإي�شمايل �شخ�شً
فه���و رجل حمب للِعْلم. وتتناق�ض �شخ�ش���يته 
ب�ش���كل كبري مع �شخ�ش���ية اأه���اب االنتقامية، 
ر حياته.  املن�ش���غل مبطاردة احلوت ال���ذي دمَّ
ذك���ر الناق���د اإيري���ك ويل�ش���ون يف مق���ال ل���ه 
وال�شل�ش���لة  وداروي���ن،  »ميلفي���ل  بعن���وان 
الكبرية للوجود« اأن م�ش���مون رواية ميلفيل 
يف االأ�شا�ض يدور حول »زوال االأفكار ب�شرية 
التمرك���ز، الت���ي كانت �ش���ائدة قب���ل داروين، 
والت���ي تبّناها اأهاب، وَبْدء عه���د جديد لروؤى 
داروين حول التط���ور البيئي، التي يطرحها 

اإي�شمايل«. وقد عا�شر ميلفيل تلك العملية.
مع اإقرار الفيل�ش���وف االأمريك���ي رالف والدو 
املتعالي���ة  بالفل�ش���فة  املوؤم���ن   - اإميري�ش���ون 
ل���ه بعن���وان »الطبيعة« يف عام  – يف مق���ال 
1836 ب���اأن قان���ون االأخ���الق يوج���د يف قلب 
نظ���ام كام���ل متوافق، �ش���ارت ه���ذه النظرية 
هي الفل�ش���فة اجلديدة مليلفيل يف �شبابه. اأما 
الكاتب اأندرو ديلبانكو، فقد اأ�شار- يف �شرده 
ل�شرية ميلفيل- اإىل اأن ميلفيل قراأ رواية دين 

هويلز »خطورة الرثوات اجلديدة« ال�شادرة 
يف ع���ام 1890، التي تو�ش���ح روؤي���ة داروين 
امللتوي���ة للمجتم���ع. كان ُينَظ���ر اإىل »موبي- 
ديك"نف�ش���ها عل���ى اأنها حماكاة �ش���اخرة لغلّو 
الفال�ش���فة املتعال���ني يف فك���رة »الع���ودة اإىل 
الطبيع���ة«، ولك���ن ميلفي���ل يقدم ما ه���و اأكر 
من جمرد فل�ش���فٍة ذات نه���ج انتقادي، اأو حتى 
ا�ش���تخدام العلم كديك���ور داخلي، فقد �ش���نع 
توليفة رائعة بني نب�شه ال�شعري والفل�شفي، 
وب���ني امل���زاج العلم���ي املت�ش���اعد يف زمن���ه. 
�ش���نع ذلك بِح����ّض من الفكاهة ال�ش���وداء التي 
تفوق���ت عل���ى الفل�ش���فة املتعالية؛ الإثب���ات اأن 
الطبيع���ة وعلومه���ا اأجمل واأغ���رب مما كانوا 

يت�شورون.
ف�ش���لت »موب���ي- دي���ك"يف اإح���داث اأي تاأثري 
خ���الل فرة حي���اة ميلفي���ل، وت���ويف يف عام 
1891، دون اأن يلتف���ت اأح���د اإىل موته، اإال اأن 
روحه املُِحّبة للبح���ث والتجربة جعلته مفيًدا 

وباقًيا ببقاء االأدب.
كان اأ�ش���لوبه غري املبا�ش���ر من�ش���جًما مع قرن 
جدي���د م���ن االكت�ش���افات، وم���ع اأدب���اء القرن 
اإت����ض.  دي.  مث���ل:  التجريبي���ني،  الع�ش���رين 
لوران����ض، وفريجيني���ا وول���ف اللذي���ن اأعادا 

تقييمه كاأديب ع�شري قبل وجود احلداثة.
تتج���اوب رائع���ة ميلفي���ل ب�ش���كل ق���وي م���ع 
االهتمامات العلمية يف اأيامن���ا هذه. وُتظه�ِر 
»موبي- ديك"�ش���موخ احل���وت اأمام تهديدات 
الب�ش���ر. ويب���دو اأن ميلفي���ل توق���ع التاأثريات 
التي ميكن اأن حتدث يف حالة التغري البيئي، 
حي���ث ت�ش���اءل ميلفيل عن امل�ش���تقبل املجهول 
يف ذلك الف�ش���ل الذي يحرك امل�شاعر، بعنوان 
�ض  »ه���ل يتقل�ض حجم احلوت؟ هل ه���و ُمَعرَّ
لالنقرا����ض؟«، ولكنه يرى احلوت منت�ش���ًرا، 
)نافًث���ا امل���اء، متحدًيا ال�ش���ماء(. وم���ع مرور 
الوق���ت، وم���ع انتهاء الرواي���ة، حتولت روؤية 

ميلفيل اإىل كابو�ض للحوت.
يف ع���ام 1961 فق���ط مات���ت اأع���داد كبرية من 
احليت���ان � حوايل 75000 ح���وت � مبا يفوق 
االأعداد التي ماتت يف عهد �ش���ائدي احليتان 
االأمريكي���ني )اليانك���ي(.. فمع ظهور ال�ش���فن 
���ا، �ش���ارت  اآليًّ االأ�ش���رع، والرم���اح املقذوف���ة 
اأن���واع جدي���دة من احليتان قريب���ة من مرمى 
ال�ش���يادين، مث���ل احل���وت االأزرق، واحلوت 
االأطل�ش���ي،  املحي���ط  جن���وب  يف  الزعنف���ي 

واملحيط املتجمد اجلنوبي.
ومث���ل �شكوري�ش���بي، ف���اإن علم���اء احليتان - 
الذي���ن يلب�ش���ون اأحذي���ة ال�ش���يادين العالية، 
الت���ي ت�ش���ل اإىل اخل�ش���ر )كم���ا ي�ش���فهم د. 
جراه���ام بورني���ت يف كتاب���ه »�ش���ر اأغ���وار 
يف  البحري���ة  والثديي���ات  العل���م  احل���وت: 
القرن الع�ش���رين«، ال�شادر عن مطبعة جامعة 
�ش���يكاغو يف ع���ام 2012 � اأبرم���وا اتفاًق���ا مع 
ال�ش���ناعات احلديث���ة القائم���ة عل���ى احليتان 
ب���اأْن يخروه���م با�ش���تنتاجاتهم بخ�ش���و�ض 
ت�ش���ريحها، وتنا�ش���لها، وهجرته���ا؛ مما يدل 
على اأنه رمبا مل يقم اأحد بكتابة ملحق لرواية 
»موب���ي- ديك"م���ن اأج���ل اإحي���اء ذك���رى تل���ك 

املغامرة.
عن الغارديان

"موبي ديك" لهستون: حين اقتبست 
السينما الرواية المستحيلة

هي من ناحية مبدئية ويف كل مقاييس اإلقتباس السيناميئ من أعامل 

روائييية كبييرية، الرواية التي من املسييتحيل أفلمتهييا. مثلها يف هذا 

مثل »يوليسيييس« جويس و«سييفر )سيييلني( اىل آخر الليل« و«بحث 

)بروسييت( عن الزمن الضائع«. ومع هذا أقدم جون هسييتون الذي 

كان ال يعرف لكلمة مستحيل من معنى، يف العام 1956 عىل 

تحقيق فيلم انطالقًا من هذه الرواية اعترب وال يزال يعترب حتى

 اليوم من كالسيكيات السينام العاملية، ورمبا ايضًا 

واحدًا من النامذج املمكنة للعالقة بني األدب

 والسينام. 

رواي���َة  الِعْل��ُم  َأْلَه��َم  كي���ف 
»موبي- ديك«

بالرغم من مرور أكرث من قرن 

ونصف القرن عىل نرشها، تبقى 

رواية »مويب- ديك"لهريمان 

ميلفيل مبثابة جرس ثقايف مهم 

بني التاريخ البرشي والتاريخ 

الطبيعي، متجسًدا يف حجم 

الحوت الضخم وشكله الرشير. 

وهذه الرواية امللحمية تعترب 

معماًل لألدب، فقد تم تأليفها 

قبل أن تتحدد املالمح الرئيسة 

للفن والعلم. 

ألَّف ميلفيل كتابه ي الذي استغل 

فيه خرباته البدائية التي اكتسبها 

عندما كان عىل ظهر سفينة 

لصيد الحيتان ي تقديًرا للفرتة 

األوىل لصيد الحيتان يف العرص 

الحديث، التي امتدت من القرن 

الثامن عرش إىل منتصف القرن 

التاسع عرش، والتي زعم أنها 

كانت تدر عىل الواليات املتحدة 

األمريكية ي حديثة العهد آنذاك 

ا. ويف  ي 7 ماليني دوالر سنويًّ

الوقت ذاته، كان هناك تحول 

علمي كبري، حيث بدأ علامء 

ومثقفو القرن يف إفساح 

الطريق لجيل جديد أكرث مهارة 

وتخصًصا.

كان موقف ميلفيل تجاه العلم 

واستخدامه له يف »مويب- 

ديك"منسجاًم مع املزاج 

االنتقايئ لتلك الفرتة، حيث 

وّظف املعرفة املعارصة 

بالتاريخ الطبيعي - أو حتى 

الجهل به - إىل أقص حد، 

من خالل االستفادة بأعامل 

نجوم األدب، أمثال: وليم 

سكوريسبي، وتوماس بيل، 

وجورج كوفييه، ولويس أجاسيز.

ابراهيم العريس



العدد )4119( ال�شنة اخلام�شة ع�شرة - الأربعاء )24( كانون الثاين 112018 العدد )4119( ال�شنة اخلام�شة ع�شرة - الأربعاء )24( كانون الثاين 102018

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

نصر عبد الرحمن

هيثم حسين

ُيع���د هرمان ميلف���ل اأح���د اأكر واأ�ش���هر كّتاب 
الوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة، وموؤلف رواية 
»موبي ديك«، التي يتفق اأغلب النقاد على اأنها 
واح���دة من اأعظم الرواي���ات يف العامل، بينما 
يحتف���ي به���ا االأمريكي���ون على نح���و خا�ض، 

ويعترونها ملحمة اأمريكية خالدة.
ول���د ميلفل عام 1819 يف مدينة »نيويورك«، 
وعا����ض طفول���ة ُم�ش���طربة للغاي���ة. هرب من 
من���زل االأ�ش���رة، عق���ب وف���اة اأبي���ه، وه���و يف 
الثانية ع�ش���رة من عمره، ب�ش���بب ق�ش���وة اأمه 
علي���ه، جل���اأ اإىل اأح���د اأقاربه، وعم���ل لديه يف 
مزرعة ميلكها. اعتمد »ميلفل« على نف�شه منذ 
ال�ش���با، وعمل يف مهن كثرية، اأك�شبته خرة 
حياتي���ة وروائي���ة، ويف الثانية والع�ش���رين 
من عمره، قرر رك���وب البحر، وخو�ض حياة 
املُغام���رة الت���ي ق���راأ عنه���ا اأثن���اء اإقامت���ه يف 

املزرعة.
كانت جتربة البحر عل���ى عك�ض ما توقع، فقد 
التح���ق ب�ش���فينة �ش���يد حيت���ان، ومل يحتم���ل 
املُعامل���ة الوح�ش���ية عل���ى متنها، فه���رب منها 
اأثن���اء تواجده���ا يف مرفاأ باأح���د ُجزر جنوب 
املحي���ط اله���ادي. اأوقع���ه �ش���وء حظ���ه يف يد 
قبيل���ة من اأكلة حلوم الب�ش���ر، لكن���ه متكن من 

الفرار بعد اأربعة اأ�ش���هر ذاق فيها الهوان. ظل 
»ميلفل« يعمل على من �ش���فن �ش���يد احليتان 
لعدة �ش���نوات، ثم ع���اد اإىل الواليات املُتحدة، 
وت���زوج عام 1847. ن�ش���ر يف ذات العام اأول 
روايت���ني كتبهم���ا: »تايب���ي، خيم���ة الهندي«، 
و»اأومو: مغامرات يف بحار اجلنوب«، وهما 
اأق���رب اإىل ال�ش���رية الذاتية عن م���دة عمله يف 
�ش���يد احليت���ان. مل يلتف���ت النق���اد اأو الق���راء 
للروايت���ني عل���ى االإط���الق. وكان ق���د تعر�ض 
ملاأ�ش���اة م���وت طفلي���ه يف نف����ض الع���ام، فقرر 
ال�ش���فر اإىل اإجنل���را، وهن���اك كت���ب رائعت���ه 
اخلال���دة »موب���ي ديك"ع���ام 1851، الت���ي مل 

يلتفت اإليها اأحد كذلك. 
الزمه �ش���وء احلظ يف اإجنلرا، و�ش���رعان ما 
تعر�ض لعدة اأزمات اقت�ش���ادية جعلته يخ�شر 
مزرعة يف »بت�ش���فيلد«، ثم ب���داأ جتارة الكتب، 
اإال اأن الن���ار التهم���ت خمزنه بالكام���ل، وكان 
عليه اأن يقبل وظيفة ب�شيطة يف اأحد املواين، 
وقرر التوقف عن الكتابة بعد ت�ش���ع �شنوات، 
األ���ف فيها �ش���بع روايات، م���ن دون اأي مردود 
م���ادي اأو اأدب���ي. م���ات »ميلف���ل« ع���ام 1891، 
دون اأن ين�ش���ر رائعته »بيل���ي باد«، التي ظلت 
حبي�ش���ة االأدراج حتى ع���ام 1934، حني عرث 

عليها موؤلف �شري ذاتية بني اأوراقه.
م���ات »ميلف���ل« جمه���واًل، ومل تتحقق �ش���هرته 
اإال يف ع���ام 1912، ح���ني اأع���ادت اإحدى دور 
الن�ش���ر االأمريكية طبع روايت���ه »موبي ديك«، 
فحققت �شهرة ُمنقطعة النظري، ومت االحتفاء 
به���ا واعتباره���ا واح���دة م���ن اأه���م االأعم���ال 
االأدبي���ة االأمريكي���ة عل���ى االإط���الق، وانهالت 
املق���االت والدرا�ش���ات الت���ي حُتل���ل الرواي���ة 
وت�ش���يد مبوؤلفها، الذي حظ���ي يف ذلك الوقت 
بلقب »�شك�ش���بري اأمري���كا«، ملهارته ال�ش���ديدة 
يف التعب���ري باللغة االجنليزي���ة، وقدرته على 

حتليل الذات الب�شرية. 
كان »ميلف���ل« يكت���ب عل���ى غ���رار من �ش���بقوه 
من رواد الرواية االإجنليزية؛ خا�ش���ة رواية 
احلبك���ة  يف  طريقته���م  ويتب���ع  املُغام���رات، 
واأ�ش���لوبهم يف ال�ش���رد، اإال اأنه حاول و�ش���ع 
ب�شماته اخلا�شة اأحيانًا. ولقد متيز باعتماده 
على عدة ُمغامرات خا�شها بنف�شه، مكنته من 
االطالع ب�ش���كل وثي���ق على احلي���اة يف ُجزر 
»بولنيز"جنوبي املُحيط الهادي، وكان العامل 
الروائي املُف�ش���ل لديه هو ما يحدث على من 
�شفن �شيد حيتان العنر، وفوق تلك اجُلزر.

جاءت اأغلب اأعماله اأ�ش���به بال�ش���رية الذاتية؛ 

حتكي جتاربه اخلا�شة يف الن�شف اجلنوبي 
من الكرة االأر�ش���ية، وكان ي�ش���تخدم �ش���يغة 
ال���راوي العلي���م يف �ش���رد اأح���داث روايات���ه، 
مم���ا اأت���اح ل���ه التدخ���ل كث���ريًا، وك�ش���ر منط 
ال�ش���رد، وا�ش���تعرا�ض املعلوم���ات التاريخية 

واجلغرافي���ة وال�شيا�ش���ية ع���ن تل���ك املنطق���ة 
املجهولة من العامل. فحني ي�ش���ل الراوي يف 
رواي���ة »اأومو")مث���اًل( اإىل جزيرة »تاهيتي«، 
الكات���ب  ويلج���اأ  الروائ���ي،  ال�ش���رد  يتوق���ف 
»�ش���اأتوقف  قبي���ل  م���ن  متهيدي���ة  لعب���ارات 
ع���ن �ش���رد االأح���داث حت���ى اأق���دم لك���م بع�ض 
املعلومات عن...«، ثم يبداأ الراوي يف و�شف 
االأحداث ال�شيا�شية، وطبيعة احلكم، وطريقة 
اختيار امللكة، واأنواع النباتات واحليوانات 
املوج���ودة عل���ى اجلزي���رة، وطبيع���ة اأهله���ا 
وثيابه���م وطعامه���م وعاداتهم، وكان ي�ش���در 
عليهم اأحكامًا مثل اتهامهم بالك�شل والنفاق. 

يتكرر هذا املوقف يف رواياته كلما قابل مكانًا 
اأو �شخ�شًا اأو حدثًا لدرجة جتعل من رواياته 
�شهادات تاريخية على طبيعة احلياة يف ُجزر 
جنوبي املُحيط الهادي، يف الن�شف االأول من 
القرن التا�ش���ع ع�ش���ر. ورغم اأن تقاليد ال�شرد 
الروائي قد جت���اوزت هذا النمط من الكتابة، 
اإال اأن���ه ال ي���زال يحتفظ بجم���ال خا�ض؛ ينبع 
م���ن طراف���ة التن���اول وغراب���ة املعلومات عن 
ع���امل بدائي جمه���ول الأعلب الق���راء، وجتعل 
اأدب  م���ع  مزيج���ًا  روايات���ه  اخلا�ش���ية  ه���ذه 
الرح���الت، واأدب ال�ش���رية الذاتي���ة، والبحث 

االجتماعي التاريخي.
تت�ش���م حبك���ة روايات »ميلف���ل« باملرون���ة، اإذ 
تتك���ون م���ن ع���دة وح���دات ُمنف�ش���لة، ترتبط 
وكان  الغال���ب.  يف  االأماك���ن  اأو  باملُغام���رات 
ال���راوي ُي�ش���ري اإىل ما قد يقع يف املُ�ش���تقبل؛ 
مبعن���ى اأن يقول عن���د وداع �ش���خ�ض اإذا كان 
�ش���يلقاه مرة اأخرى اأم ال، اأو �ش���يعود اإىل هذا 
امل���كان مرة اأخ���رى اأو ل���ن يعود اإلي���ه. وعلى 
ع���ادة ُكتاب القرن التا�ش���ع ع�ش���ر، كان ي�ش���ع 
عنوانًا لكل ف�ش���ل من ف�شول روايته، وغالبًا 
م���ا يكون ه���ذا العن���وان »تلخي�ش���يًا« مبعنى 
اأنه ُيلخ�ض الف�ش���ل، فكان يختار عناوين من 
قبيل »و�شف ال�شفينة«، و»تفا�شيل هربنا من 
اجلزيرة«، وغريها من العناوين التي تك�شف 
م�ش���بقًا عن بع�ض االأحداث، وهو ما قد ي�ش���ر 

بالت�شويق واالإثارة. 
كان »ميلف���ل« يكت���ب بلغة اإجنليزية ر�ش���ينة، 
االأمريكي���ة  اللهجت���ني  ب���ني  فيه���ا  ُين���وع 
والريطاني���ة، ويكت���ب الكثري م���ن العبارات 
من لغات �شكان اجُلزر املحلية، وميكن القول 
اإنه يتمتع بح�شا�ش���ية لغوية خا�ش���ة، ناجمة 
ع���ن احتكاك���ه مبجموع���ات لغوي���ة خُمتلفة. 
وتت�ش���م اجلمل لدي���ه باأنها طويل���ة للغاية، قد 
ت�ش���ل اإىل ع�ش���رين �ش���طرًا، وتت�شمن الكثري 
من العبارات االعرا�ش���ية. كم���ا كان »ميلفل« 
�شديد الدقة يف الو�شف، ويعتمد على العديد 
من املُرادفات يف و�ش���ف االأ�ش���ياء، والعديد 
م���ن الكناي���ات لو�ش���ف االأ�ش���خا�ض، وتلعب 
اللغة لديه دورًا يف حتديد املكانة االجتماعية 
يف ُجزر جنوب املُحيط الهادي، حيث يحاول 
علي���ة الق���وم م���ن ال�ش���كان املحلي���ني التحدث 
باإجنليزي���ة �ش���حيحة، بينما يتح���دث العامة 

مبزيج لغوي ُمتنافر وغري دقيق.
حتمل اأعمال »ميلفل« تاأمالت عميقة يف طبيعة 
النف�ض الب�شرية، وعدم قدرتها على ا�شتيعاب 
العامل م���ن حولها، ويلعب الرم���ز دورًا كبريًا 
يف بع����ض رواياته، ويك�ش���ف ع���ن موقفه من 
احلياة، فقد اتخذ هذا العبقري البائ�ض، قليل 
احلظ من احلياة موقفًا وجوديًا �شلبيًا، وراأى 
اأن ثمة حدودًا للقدرة االإن�شانية، العاجزة عن 
مواجهة الطبيعة، وت�شاريف القدر، كان هذا 
هو املوقف الذي اتخ���ذه »ميلفل« يف احلياة، 
ح���ني توقف عن الكتابة، وتخلى عن طموحه، 
وقب���ل بوظيف���ة ب�ش���يطة، وه���و ذات املوقف 
ال���ذي عر عنه رمزيًا يف نهاية رائعته »موبي 
ديك«، حيث �شرد الراوي، »اإ�شماعيل«، امل�شهد 
االأخ���ري م���ن ُمط���اردة طويلة حلوت �ش���ر�ض، 
انته���ى بعجز القبطان »اآهاب"عن االنتقام من 

احلوت، وموته مع طاقم ال�شفينة.

 عن �صحيفة امل�صري اليوم

يف   1891  -  1819 ِملف���ل  هرم���ان  االأمريك���ّي  ينق���ل 
مدين���ة  حي���اة  م���ن  مالم���َح  الن�ّش���اخ"،  روايته"بارتلب���ي 
نيوي���ورك يف الن�ش���ف الث���اين من القرن التا�ش���ع ع�ش���ر، 
وذل���ك عر االأحداث الت���ي تدور يف مكت���ب اأحد املحامني، 
ال���ذي يط���ّل على �ش���ارع وول �ش���ريت، وي�ش���رف على ما 
متوج به املدينة من متغرّيات مت�ش���ارعة، تتنا�ش���ب عك�شًا 
م���ع حالة بع�ض النا�ض، الذين ُيوؤْث���رون البقاء يف حالتهم 
ال�ش���ابقة، حمتفظ���ني بوترية حياته���م الرتيب���ة، متحّدين 

بطريقة ما االجتياح الفو�شوّي املت�شاعد.

رواي���ة ملفل الق�ش���رية ترجم���ة زوينة اآل توي���ه، نينوى، 
ى.  دم�ش���ق ت���دور يف مكتب املحام���ي الراوي، غري امل�ش���مَّ
تلتقط �شذرات من اغراب املرء املنذر باال�شتفحال. ي�شرد 
ال���راوي بع����ض روت���ني العمل يف مكتب���ه، يعّرف بنف�ش���ه 
كواحد من احلري�شني على عملهم، ويبوح بعدم تفّوقه اأو 
متّيزه يف عمله، بل يقوم بعمله الروتينّي الذي ال ي�شتلزم 
منه جهدًا كبريًا، وال يرافع يف ق�ش���ايا ح�ّشا�ش���ة، ي�شتكني 
للمعام���الت الت���ي يت�ش���ّلمها ويتابعها، وتقت�ش���ر مبجملها 
عل���ى نقل املمتل���كات وغريها م���ن املعام���الت التي حتتاج 

متابعة من دون اأن حتتاج فَرادة اأو براعة.
الذي���ن  املوّظف���ني  ح���االت  �ش���رحه  يف  املحام���ي  ���ل  يف�شّ

يعمل���ون يف مكتب���ه نا�ش���خني ينقل���ون االأوراق ويعملون 
على تبيي�ش���ها ون�ش���خها، ويحتاج االأمر منهم اإىل حر�ض 
ودّقة واأناة. يتحّدث عن الثالثة الذين يعملون معه، يحّلل 
�شخ�ش���ّياتهم ويذكر اجلوانب االإيجابّية وال�شلبّية لديهم، 
ويحاول اأن ُيبقي على م�ش���افة معهم، بحيث يفيد منهم يف 
عمله من دون اأن ي�ش���طّر اإىل اال�شطدام معهم اأو اإرغامهم 
على تبديل عاداتهم و�ش���لوكّياتهم، ب���ل يكّيف عمله تبعًا ملا 
وجد اأّن موّظفيه ياألفونه منه، ويتعّودون عليه ويتقّبلونه، 

ويكت�شب طاعتهم وثقتهم من خالله.
يوؤّك���د املحام���ي حر�ش���ه عل���ى الكتاب���ة عن حياة نا�ش���خي 
الوثائق القانونّية الذين يعملون معه، والذين ي�شعر باأّنهم 

جمموع���ة مثرية لالهتم���ام وفريدة بع�ض ال�ش���يء. يحتّل 
الوافد اجلديد بارتلبي مو�ش���ع االهتمام كّله الحقًا، ولكن 
قب���ل الركي���ز عليه يع���ّرف باالآخرين، وي�ش���ّورهم، وهم: 
تريكي وني���رز وِجنَجر َنْت. وي�ش���ري اإىل اأّن هذه األقابهم 
التي توافق ت�ش���ّرفاتهم احلياتّية وتنا�ش���ب �شخ�ش���ّياتهم 

اأكرث من اأ�شمائهم احلقيقية.
ومع �شعي املحامي اإىل تو�شيع عمله ين�شر اإعالنًا بحاجته 
اإىل نا�ش���خ للوثائ���ق ليعمل يف مكتبه، يتقّدم �ش���اب نظيف 
مهذب، تبدو على مالحمه �شيماء البوؤ�ض، كان ذلك بارتلبي 
ال���ذي �ش���يغدو مركز االهتم���ام وحم���ّط االأنظ���ار، ومغرّي 
الع���ادات والتقاليد يف املكتب، ب���ل حتى يف حياة املحامي 

نف�ش���ه. وقد وّظفه املحامي بعد ب�ش���ع كلمات م�ش���رورًا اأن 
يكون بني فريق نا�ش���خيه رجٌل له �ش���يماء رزينة على نحو 
فري���د، وقد ظّن اأن ذلك �ش���ينعك�ض ب�ش���كل مفيد على املزاج 

املتقّلب لتريكي واملّتقد لنيرز.
اخت���ار املحام���ي زاوية قريبة م���ن مكتبه للنا�ش���خ اجلديد 
بارتلبي، حر�ض على اأن يكون على قرب منه لي�ش���عفه عند 
احلاجة، و�ش���ع حاجزًا قاباًل للطّي يحجب بارتلبي متامًا 
ع���ن ناظريه، لكن لي�ض عن �ش���وته، وخّمن اأنه هكذا تّتحد 
اخل�شو�شية والرفقة. وكما تنّباأ متامًا، اأجنز بارتلبي يف 
البداية كّمًا ا�شتثنائيًا من الكتابة، وكاأنه كان متعط�شًا منذ 
مدة طويلة ل�ش���يء ين�ش���خه، وقد بدا له اأنه ميتلئ بالعمل 

على ن�ش���خ وثائق���ه م���ن دون اأي توّقف. ينك���ّب على عمله 
بجّد، ب�شكل مبهج.

باالإرب���اكات  للمحام���ي  بالت�ش���ّبب  بارتلب���ي  حال���ة  تب���داأ 
املتعاقب���ة، ابت���داء من رف�ش���ه التحّقق من دّقة ن�ش���خه من 
الوثائق التي ين�شخها كلمة كلمة، ورّده على املحامي الذي 
���ل اأاّل يق���وم به، ومل ميلك  طل���ب منه القيام بذلك باأنه يف�شّ
رّب عمله اإاّل اال�ش���تغراب بداية، ثم مراعاته تاليًا، والتدّبر 
يف حالته الغريبة، ورف�شه الدائم، وتف�شيله املتجّدد على 
عدم االإقدام على اأي �شيء، بل االرتكان لتلك الزاوية التي 
تغدو بالن�ش���بة اإليه مكتبًا وم�ش���كنًا يف الوقت نف�شه. وقد 
اكت�شف املحامي اأن بارتلبي يقيم يف املكتب بعد مدة، حني 
ق�ش���د �ش���بيحة يوم اأحد مكتبه، وتفاج���اأ بوجود بارتلبي 
في���ه، وكان���ت املفاج���اأة مدّوي���ة ح���ني طل���ب من���ه بارتلبي 

ا�شتمهاله بع�ض الوقت لي�شمح له بدخوله مكتبه.
كان���ت تلك احلادثة اإنذارًا خط���ريًا للمحامي، اأوجبت عليه 
النب�ض يف حياة بارتلبي املحرّية والغام�ش���ة اأكرث فاأكرث، 
وكلم���ا توّغل اأكرث عاد بحرْيٍة م�ش���اعفة، ثم غ���دا بارتلبي 
عبئًا عليه، وال�شيما بعد قراره بعدم الن�شخ نتيجة اأمل يف 
عيني���ه، ثم ع���دم القيام باأي عمل اآخر، من تو�ش���يل للريد 
اأو غري ذلك، ورف�ش���ه كذلك طلب املحامي منه برك املكتب 
والبحث عن م�شكن اآخر وعمل اآخر. لكن ال�شدمة بالن�شبة 
للمحامي متّثلت يف اإ�ش���رار بارتلبي على البقاء يف مكانه 
وع���دم مبارحته، وعدم ا�ش���تالمه النقود من���ه، وحتى بعد 
نق���ل املحامي ملكتبه من تلك البناي���ة اإىل بناية اأخرى، ظّل 
ي���الزم املدخل، ويقي���م على ال���درج، ما دفع بال�ش���كان اإىل 
ال�ش���كوى، واإل���زام املحام���ي باإيجاد حل له، لك���ن بارتلبي 
كان يرف�ض كل احللول املقرحة، ويكتفي بتف�شيله البقاء 
يف تلك احلالة، وكاأنه يحتج على كل �ش���يء بذلك ال�ش���لوك 

الغريب.

يتقّدم النا�ض ب�ش���كاوى اإىل ال�ش���رطة الت���ي تقود بارتلبي 
اإىل ال�ش���جن، لكنها متنحه هام�ش���ًا للتحّرك داخل ال�شجن، 
وال ت�ش���ّيق علي���ه باعتباره مل يرتكب اأي جرم ي�ش���توجب 
العقاب عليه، وقد ظّل يف ال�ش���جن وحي���دًا منعزاًل، مكتفيًا 
باجللو�ض يف حالته التي يرثى لها، بينما ج�شده ال�شئيل 
يذوي باّطراد وت�شارع، جّراء عدم تغذيته، وكانت النتيجة 
املتوقعة التي البّد منها وهي موته يف ال�ش���جن. وقد �شّكل 
موته �ش���دمة اأخ���رى للمحامي، الذي مل ي�ش���تطع فّك األغاز 
حياة بارتلبي الن�ّش���اخ وال معرفة دوافعه واأ�ش���بابه، لكّنه 

ينقل االإ�شاعة التي تناهت اإليه الحقًا حوله.
يوؤّكد الراوي اأنه ال حاجة اإىل التوّغل اأكرث يف الق�شة، الأن 
اخليال وحده قادر اأن يرثي احلكاية الهزيلة ملوت بارتلبي 
امل�شكني، ويجيب باأنه ي�ش���ارك القارئ الف�شول الكت�شاف 
لغزه، ويبوح باالإ�شاعة التي تداولها النا�ض، والتي ذكرت 
اأّنه كان تابعًا يف مكتب الر�ش���ائل امليتة، تلك التي ال ت�شل 
اإىل م�شتلميها املُفَر�ش���ني. وي�شّرح املحامي ب�شعوره اأن 
الر�شائل امليتة ت�شبه الب�شر امليتني، ويجد العذر لبارتلبي 

يف �شحوبه الذي �شاعفه عمله الغريب ذاك.

ملف���ل ال���ذي حتت���ّل روايته"موب���ي ديك"مكان���ة مرموق���ة 
ب���ني كال�ش���يكيات االأدب االأمريكي والعامل���ي، والتي نالت 
ال�ش���هرة واالهتم���ام بع���د حواىل ن�ش���ف قرن م���ن كتابتها 
وبع���د م���وت موؤّلفها، والتي تدور حول �ش���راع �ش���اٍر بني 
ح���وٍت واإن�ش���ان، وترم���ز اإىل ال�ش���راع ال���ذي ا�شت�ش���رفه 
ملفل وتنّباأ به بني االإن�ش���ان ووحو�شه، يتاأمّل يف"بارتلبي 
الن�ّشاخ"الأّن الر�شائل امليتة التي كان يفر�ض بها اأن تفرح 
قل���وب البع�ض وتنقل اإىل اآخري���ن اأخبار ذويهم واأحبائهم 
حتَرق بعد اإعادته���ا اإىل املكتب، وكاأنها يف رحلتها الإجناز 
مهّماتها يف احلياة تُغّذ �شريها نحو املوت، وكاأن بارتلبي 
نف�ش���ه يتماهى معها، ويقّرر اأن ي�شبح ر�شالة ميتة تنتظر 
نهايته���ا املحّتم���ة. ويخت�ش���ر بذلك م�ش���ائر الب�ش���ر الذين 

توّجهت اإليهم تلك الر�شائل امليتة.
يك���ون يف رثاء ملف���ل لنا�ش���خه بارتلبي رثاء لالإن�ش���انية، 
ويخت�ش���ر رثاَءه يف �شرخته التي يختم بها حكايته، حني 
يتاأّوه راويه قائاًل:"اآٍه يا بارتلبي! اآٍه اأيتها االإن�ش���انية!". 
وقد تكون تلك ال�ش���رخة النادبة املتفّجعة ر�شالة ملفل اإىل 
جيله واالأجيال الالحقة بوجوب اإي�ش���ال الر�شائل، وعدم 
الت�شّبب مب�شاعفة الياأ�ض وال�شحوب عند اأولئك الواقعني 
حتت �شغوطات خمتلفة، بحيث يوجب البحث عن خمارج 
ال �ش���ّد الذرائع اأو اإحراق الر�شائل امليتة، وموا�شاة الب�شر 
الذي���ن ال يعرثون عل���ى َمن يفّرج عنه���م كروبهم اأو يخّفف 

عنهم وح�شتهم وقهرهم املتنامي.

عن احلوار املتمدن

هيرمان ميلفل..
شكسبير أمريكا البائس

النس���اخ" لهرم��ان  "بارتلب��ي 
ملفل... رثاء اإلنسانية 
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د. رياض عصمت

قاسم علوان 

يكاد جمرد التفكري بتقدمي رواية هرمن ملفيل 
ال�شهرية »موبي ديك"على خ�شبة امل�شرح يعتر 
�شربًا من اجلنون، ذلك الأن معظم اأحداث تلك 
الرواية ال�ش���خمة يدور على من �شفينة �شيد 
حيتان يقودها الكابن اإيهاب، �شاحب ال�شاق 
اخل�ش���بية بعد اأن ق�ش���م �ش���اقه ح���وت اأبي�ض 
عم���الق، فاأ�ش���ابه هو����ض مط���اردة واقتنا�ض 
ذلك احلوت امل�ش���مى »موبي ديك"انتقامًا منه 
مل���ا فعل. بالتاأكي���د، يبدو امل�ش���رح، على الرغم 
من تطور اإمكانياته التكنولوجية يف الع�ش���ر 
احلديث، جمااًل فنيًا م�شتحياًل اأمام عمل كهذا، 
بحيث اقت�ش���رت مقاربات هذا العمل الروائي 
الفريد على ال�شينما والتلفزيون. هكذا، �شبق 
اأن قاربت ال�شينما رواية هرمن ملفيل )1819 
– 1891( »موبي ديك"كثريًا من املرات، لكن 
مقاربة هذه الرواية امللحمية ظلت يف امل�شرح 
اأمرًا نادر احلدوث، بل مل ي�شبق يل اأن �شمعت 
�شخ�ش���يًا باأحد اأقدم عليه على االإطالق، اإذ هل 
ميكن اأن يتجراأ خيال خمرج على اأن يوزع دور 
احل���وت االأبي�ض اإىل ممث���ل؟ وكيف ميكن اأن 
يج�شد املخرج ال�ش���راع بني �شيادي احليتان 
والبحر الهائج وحيتانه ال�شخمة على خ�شبة 
م�ش���رح؟ بل هل يجروؤ موؤلف م�ش���رحي اأ�شاًل 
على مقارب���ة تلك الرواية املعت���رة بني اأعظم 
الروايات االأمريكي���ة الرائدة قاطبة واإعدادها 
كن�ض م�ش���رحي حافل باحلوار؟ اأ�شئلة كثرية 
�ش���تحوم بال �ش���ك يف ذهن اأي متف���رج قبل اأن 
يح�ش���ر اإنت���اج فرق���ة »لوكين���غ غال�ض"له���ذه 
الرواي���ة م�ش���رحيًا، وذلك بع���د اأن جال عر�ض 
»موب���ي ديك"كثريًا من امل���دن االأمريكية خالل 
عام���ني قبل اأن يعود لي�ش���تقر به املقام يف عقر 
دار امل�ش���رح ال���ذي انطل���ق امل�ش���روع من���ه يف 

و�شط �شيكاغو.
م���ن  ع���ام 2014،  العر����ض يف  ب���داأت ق�ش���ة 
خ���الل عر����ض م�ش���رحي جتريبي قدمه ق�ش���م 
و�ش���رن"من  »ن���ورث  جامع���ة  يف  امل�ش���رح 
اقتبا����ض واإخ���راج ديفي���د كاتل���ني، ال���ذي م���ا 
لب���ث اأن انتق���ل مب�ش���روعه من طاق���م التمثيل 
الطالب���ي اإىل طاق���م حم���رف لفرق���ة »لوكينغ 
الطليعي���ة   Lookingglass"غال����ض
املحرف���ة يف قل���ب �ش���يكاغو. ق���ام العر����ض 
بجول���ة وا�ش���عة يف اأرجاء الوالي���ات املتحدة 
قبل اأن يعود اإىل م�شرحه يف �شيكاغو ليحظى 
باإقب���ال كثيف واإعج���اب فائق م���ن اجلمهور، 
الذي كثريًا ما وقف اأفراده م�شفقني بحرارة، 
�ش���واء لالإخ���راج اأم الأداء املمثل���ني املده����ض، 

وملهارة االأكروباتي���ني منهم يف القيام باألعاب 
بهلوانية ال تخلو من املخاطر.

ال ميكن اأن ين�ش���ى اأي طال���ب اأمريكي اجلملة 
ال�ش���هرية الت���ي يفتت���ح به���ا ملفي���ل روايت���ه 
ه���و  »ا�ش���مي  اأحداثه���ا:  راوي  ل�ش���ان  عل���ى 
اإ�ش���ماعيل"انطالقًا من هذه اجلملة الب�ش���يطة 
الوا�ش���حة، يروي البحار ال�ش���اب اإ�ش���ماعيل 
اأح���داث مغامرات �ش���يد احليتان بالتف�ش���يل 
ال�ش���ديد، كيف تع���رف اإىل زميله امللون، الذي 
يحم���ل تابوته معه اأينما رح���ل، وكيف تفاعل 
مع �شباط �ش���فينة �شيد احليتان وطاقمها من 
البحارة، وم���ا هي املغامرات التي خا�ش���وها 
اإىل اأن و�ش���لوا اإىل املواجه���ة االأخ���رية م���ع 

احلوت االأبي�ض العمالق موبي ديك.
يعت���ر هرم���ن ملفي���ل اأح���د اأب���رز من اأر�ش���وا 
مالمح فن الرواية احلديثة يف العامل، �ش���واء 
يف روايات���ه االجتماعية مثل »مول فالندرز«، 
اأم يف رواياته عن البحر مثل »بيلي باد")التي 
�شبق وم�شرحت كثريًا من قبل(، اأم يف اأعماله 
االأدبية االأخ���رى عن اجلزر النائي���ة والقبائل 
غريب���ة االأط���وار واملعتق���دات الت���ي تقطنه���ا، 
مث���ل روايتي���ه »اأومو"و»تايب���ي«. لكن رواية 
»موب���ي ديك"تبقى اإجن���ازه االأه���م واالأعظم، 
والعم���ل االأدب���ي الذي األهم خمرجي ال�ش���ينما 
والتلفزي���ون كث���ريًا م���ن االأعم���ال الفنية على 
مرِّ ال�ش���نني. جدير بالذك���ر، اأن اأول املقاربات 
ال�ش���ينمائية كان فيل���م »موبي دي���ك")1930( 
ج���ون  وبطول���ة  بيك���ون  لوي���د  اإخ���راج  م���ن 
بارمي���ور. ث���م ج���اء الفيل���م االأكرث متي���زًا عن 
رواية »موبي ديك")1956(، وهو من اإخراج 
جون هيو�ش���تون وبطولة غريغ���وري بك. ثم 
قارب���ت الدرام���ا التلفزيوني���ة رواي���ة »موبي 
النج���اح  متو�ش���ط  عم���ل  يف  دي���ك")1998( 
لعب بطولت���ه باتريك �ش���تيوارت، ثم يف عمل 
تلفزي���وين اآخ���ر اأق���ل جناح���ًا )2011( لع���ب 
بطولت���ه ويليام هارت واإيث���ان هوك. ما لبثت 
الرواي���ة اأن اقتب�ش���ت بعده���ا يف فيل���م حديث 
يف عام 2010 ا�ش���تبدلت فيه �ش���فينة ال�ش���يد 
ال�ش���راعية بغوا�ش���ة متقدمة تقني���ًا، لكن ذلك 
الفيل���م ب���اء بف�ش���ل ذريع. ث���م اأنت���ج فيلم »يف 
قل���ب البحر« )2015( م���ن اإخراج رون هوارد 
وبطولة كري�ض هم�ش���ورث و�ش���يليان موريف 
وبن وي�ش���و. اعتم���د الفيلم على كت���اب موؤلف 
يدع���ى ناثنيال فيلريك، �ش���عى في���ه اإىل نب�ض 
اأ�شل احلكاية التي األهمت ملفيل كتابة روايته 

ال�شهرية، ونال جناحًا معقواًل.

ال �ش���ك اأن امل�ش���رح املعا�ش���ر يحت���اج اإىل لغة 
تعبري خا�ش���ة. ل�ش���ت اأعن���ي هنا لغ���ة الكالم، 
لف���ن  الب�ش���ري  التعب���ري  لغ���ة  ب���ل  بالطب���ع، 
م�ش���رحي خال�ض، م�ش���تقل املالمح، وخمتلٍف 
اختالف���ًا بينًا عن لغة االأدب من جهة، وعن لغة 
ال�شينما والتلفزيون من جهة اأخرى. فما بالنا 
اإذا �ش���اء امل�ش���رحي مقاربة عمل اأدبي �ش���خم 
عن مط���اردة قبط���ان مهوو����ض باالنتقام على 
من �ش���فينة �ش���يد حلوت اأبي�ض عمالق ق�شم 
�ش���اقه قبل زمن بعيد؟ يتميز امل�ش���رح احلديث 
اجلمه���ور  جعل���ت  �ش���مة  وه���ي  بالتق�ش���ف، 
با�ش���تمتاع  عرو�ش���ه  م�ش���اهدة  عل���ى  يقب���ل 
مغاير عن اال�ش���تمتاع مب�ش���اهدة االأفالم ذات 
االإقن���اع امل�ش���هدي ال�ش���خم. بالت���ايل، ال ب���د 
اأن يق���ارب امل�ش���رح االأعم���ال االأدبي���ة الكرى 
ب�ش���ورة مبتك���رة، خالق���ة وغ���ري ماألوفة. يف 
الواق���ع، ينطلق امل�ش���رحي الناج���ح دائمًا من 
»ت�ش���ور"معني Concept، ولواله خلالط 
عر�ش���ه رمب���ا بع����ض اال�ش���طراب واخلل���ل. 
لذل���ك، تلج���اأ الف���رق امل�ش���رحية الك���رى يف 
اإىل  بريطاني���ا والوالي���ات املتح���دة واأملاني���ا 
مهن���ة »الدرامات���ورغ«، وهو �ش���خ�ض �ش���ليع 
يف االأدب الدرام���ي واإعداد الن�ش���و�ض، اإن مل 
يكن تاأليفها. ال ميلك الدراماتورغ بال�شرورة 
خيال املخ���رج وخرات���ه، فهو غالبًا �ش���خ�ض 
مل ميار����ض مهن���ة تدري���ب املمثل، وق���د يكون 
اإملامه متوا�ش���عًا باالإ�ش���اءة والديكور وباقي 
التقنيات، لكنه ميلك ب�ش���رية وحكمة يحميان 
العر����ض م���ن الوقوع حت���ت اإغ���راء اجلموح 
الفني، بحيث ي�شتطيع اأن مييز اأي اإ�شراف اأو 
نق����ض يف اأي جانب فكري اأو اأدبي اأو جمايل 
من العمل امل�ش���رحي، وبالتايل ين�شح املخرج 

لتجن���ب اخلل���ل يف تل���ك اجلوان���ب. بكلم���ات 
اأخرى، ميكن اأن نطلق على الدراماتورغ ا�شم 
»�ش���مام االأمان"يف الفرقة امل�شرحية. ت�شمية 
»دراماتورغ« اأملانية االأ�شل، انطلقت من حيث 
انطل���ق فن االإخراج يف الع�ش���ر احلديث على 
ي���دي االأخوي���ن ميننغن، ون�ش���جت باخلرة 
وامل���ران. كان اأ�ش���هر درامات���ورغ يف اإجنلرا 
ه���و الناق���د الالمع كيني���ث تينان، ال���ذي عمل 
اإىل جانب امل�شرحي ال�شهري لورن�ض اأوليفييه 
يف م�شرح »اأولدفيغ«، وكانت تلك الفرقة نواة 
م�ش���روعه لتاأ�ش���ي�ض فرق���ة »امل�ش���رح القومي 
الريط���اين« يف لن���دن، وا�ش���تهر دوره ح���ني 
اأقنع اأوليفييه باأداء دور عطيل بداًل من ياغو، 
)ال���ذي كان اأوليفيي���ه يرغ���ب يف اأدائ���ه، الأن���ه 
حمرك الفعل الدرامي يف م�ش���رحية �شك�شبري 
ال�ش���هرية(، وذل���ك حت���ت اإدارة املخ���رج جون 
دك�شر االإخراجية. اأما يف الواليات املتحدة، 
ف�ش���مي الدراماتورغ »مدي���رًا اأدبيًا« يف معظم 
مل  واإن  الريرتواري���ة،  امل�ش���رحية  الف���رق 
يختل���ف دوره كث���ريًا ع���ن اأملاني���ا وبريطانيا 
�ش���وى يف تركيزه االأ�شد على االإعداد االأدبي، 
يف حني ميتد دوره يف اأوروبا لي�شمل نواحي 
اأخرى. يف اأملانيا حتديدًا، يبقى الدراماتورغ 
�ش���احب �ش���لطة موازي���ة اإىل ح���د ما ل�ش���لطة 
املخرج، وميكن ت�شبيه عمله باحلر�ض على اأن 
حتيد عربة العر�ض عن ال�شكة املتفق عليه يف 
الت�شور االأ�شا�ش���ي للمخرج خالل الروفات، 
واأال تفقد م�ش���ارها بناء عل���ى اأية نزوة طارئة 
وم�ش���تجدة، اللهم اإال ما يتفق على �ش���رورته 

وح�شن تاأثريه على املتفرج.
اأدرك املخ���رج واملمث���ل ديفي���د كاتلني اأ�ش���ول 
هذه اللعبة امل�ش���رحية متامًا، وه�شمها جيدًا، 
فقام هو نف�شه مبهمتني يف اآٍن معَا. اأعد الن�ض 

ب�ش���ر ودقة واأناة، ثم اأخرجه بت�شور مبدع، 
حمواًل رواية هرمن ملفيل اإىل عر�ض م�شرحي 
مبه���ر واأخاذ، �ش���مته الب�ش���اطة يف التقنيات، 
واحلر�ض على لغة م�شرحية بعيدة عن كٍل من 
لغة االأدب ولغة ال�شينما. بنى م�شمم الديكور 
كورتني اأونيل ديكورًا متق�ش���فًا ي�ش���به هيكاًل 
عظمي���ًا حلوت نافق، تالع���ب فريق اأكروباتي 
من املوؤدين/ الريا�شيني �شعودًا ونزواًل على 
هيكله العظمي لتج�ش���يد م�شاهد االإبحار على 
من �ش���فينة �ش���يد احليتان املبحرة يف خ�شم 
املجه���ول يف مطاردة جمنونة حل���وت اأبي�ض 
عم���الق، لطامل���ا ف�ش���ره النق���اد رمزي���ًا على مرِّ 

الع�شور مبعاٍن وتف�شريات متعددة.
ج�ش���دت احليتان يف العر�ض امل�شرحي ثالث 
ممثالت يغنني كاأنهن حوريات بحر، فاأ�شفني 
د  طق�ش���ًا م�ش���رحيًا �ش���احرًا على العر�ض. ج�شَّ
دور الكاب���ن اإيه���اب بح�ش���ور الف���ت للنظ���ر 
املمث���ل ناثان هو�ش���رن، وهو ممثل خم�ش���رم 
باالأعمال ال�شك�ش���بريية منذ درا�ش���ته للتمثيل 
يف »االأكادميي���ة امللكي���ة« يف لندن. ال �ش���ك اأن 
املخ���رج/ املع���د ديفيد كاتلني جتن���ب االإغراق 
يف ت�ش���وير الكابن اإيهاب ك�شخ�ش���ية غريبة 
االأط���وار، ونح���ا نحو جعل���ه بط���اًل تراجيديًا 
زلته الكرى هي هو�ش���ه املبالغ باالنتقام، مما 
ي���وؤدي يف النهاي���ة اإىل م�ش���رعه الراجيدي. 
لعل من اأروع مل�شات االإخراج هي النهاية، حني 
مترر فجاأة �شتارة بي�شاء فوق روؤو�شنا، نحن 
املتفرج���ني، لتغمرنا بالذعر والده�ش���ة، وتبث 
يف اأج�شادنا الق�ش���عريرة، وت�شعنا يف خ�شم 
حدث املواجه���ة بني الكابن اإيه���اب واحلوت 
االأبي����ض موب���ي دي���ك. اإنه���ا نهاية من�ش���جمة 
مع روؤي���ا املخرج احلافلة باحللول الب�ش���رية 
اخلالقة مل�شاهد طق�شية الطابع، بحيث يخالها 
امل���رء م�ش���تحيلة التحقيق على امل�ش���رح، فاإذا 
باملخ���رج املب���دع مع طاق���م ممثليه الريا�ش���ي 
القدير، ورائع احل�ش���ور التمثيلي، يج�شدها 
بق���در كبري من التاأثري واالإمت���اع. يف الواقع، 
ج���اء عر����ض فرق���ة »لوكين���غ غال�ض"لرواي���ة 
»موبي ديك"يف عام 2017 عر�ش���ًا م�ش���رحيًا 
ا�ش���تثنائيًا واأخ���اذًا عل���ى امل�ش���رح االأمريكي، 
متيز بت�ش���وره التجريبي اخلالق وم�شهديته 

الب�شرية املده�شة.
- كاتب وخمرج م�صرحي 
يعي�ش يف الواليات املتحدة

عن ال�صرق االو�صط

تو�ش���ك اأن تك���ون رواي���ة هرم���ان ملفيل ال�ش���هرية )موبي 
ديك( يف بدايته���ا رواية تعليمية مبعن���ى الكلمة، تعليمية 
لدرج���ة ممل���ة، اإذ اأنها ت�ش���هب يف نقل تفا�ش���يل كثرية عن 
اأنواع احليتان واأ�ش���مائها واختالف اأجنا�ش���ها واأين ورد 
ذكره���ا يف الكت���اب املقد�ض وعدد املرات ويف اأي االأ�ش���فار 
اأو اأي اإ�ش���حاح، ومتى ورد اأو تكرر فيه ذلك، اإ�ش���افة اىل 
املراجع االأدبي���ة والتاريخية االأخرى عن ذلك املو�ش���وع. 
كما تتطرق اىل طرق �شيدها واأنواع ال�شفن التي ت�شتعمل 
لذلك، وع�ش���ورها التاريخية املختلفة، واأي البحار توجد 
فيها تلك احليتان، واأ�شاليب ال�شيادين اأو ال�شيد يف ذلك، 
وما اإىل ذلك من معلومات اأر�شيفية عن هذه املهنة وم�شاقها 
واأماكنه���ا، وامت���داد ذلك على �ش���فحات طويلة جدا، وهذا 
قب���ل اأن يدخل يف املعاجلة الروائية لذلك املو�ش���وع. لكنه 
مل ينتق���ل من تل���ك املعلومات املجردة اإىل ال�ش���رد الروائي 
ب�ش���كل مفاجئ، بل اأن�شّل ب�شكل خفي ملتو بع�ض ال�شيء، 
حتى اإننا مل نتفاجاأ بوجود اإ�ش���ماعيل و�ش���ديقه االأفريقي 
وهما يبحثان عن �ش���فينة ل�ش���يد احليتان يف اأحد املوانئ 

االأمريكية املطلة على املحيط.
وعندم���ا تناول���ت ال�ش���ينما وملرات عدي���دة تل���ك الرواية، 
فقد ح���ذت جمي���ع التج���ارب التالية حذو جون هيو�ش���ن 
عندم���ا اأ�ش���تغل الأول م���رة عليه���ا، ب���اأن تخل����ض م���ن تلك 
الف�ش���ول التمهيدي���ة، وذل���ك االإ�ش���هاب واالإطن���اب ال���ذي 
كاد اأن يك���ون مم���ال وفائ�ش���ا ع���ن احلاج���ة والذي �ش���غل 
ج���زءا طوي���ال م���ن الرواي���ة. وتبق���ى اأف�ش���ل تل���ك االأفالم 
هذه املعاجلة ال�ش���ينمائية واأف�ش���لها، عندم���ا اأخذ املخرج 
وكاتب ال�شيناريو رحلة ال�ش���فينة )الباقوطة( واحليوات 
التي على �ش���طحها يف مالحقتها للح���وت االأبي�ض )موبي 
ديك( وباأ�ش���لوبه املميز يف تقدمي ال�شخ�ش���يات واإ�شباعها 
باللقط���ات الكبرية واملتو�ش���طة، قبل تركها اىل مو�ش���وع 
اآخ���ر رمب���ا يتقاطع اأو يت���وازي معها، كل ذلك على �ش���طح 
ال�ش���فينة فق���ط، اأو يف عنابره���ا اأ�ش���فل ال�ش���طح، كل ذلك 
بجان���ب اأف���ق البح���ر الالمتناه���ي ال���ذي تخرق���ه اأحيانا 
ناف���ورات تنف����ض احليت���ان، حي���ث ي�ش���تدل به���ا �ش���يادو 
احليت���ان عليها.. هذه هي حدود امل���كان الذي كانت تنقلت 

فيه كامريا املخرج طول زمن الفلم.
ت�ش���منت الرواية اإحاالت كثرية ومبا�شرة كما اأ�شلفنا اإىل 
املوروث األتوراتي، ابتداء بتلك الف�ش���ول التمهيدية التي 
ت�ش���منت اإ�شت�ش���هادات عديدة من الكت���اب املقد�ض )العهد 
الق���دمي( ت���كاد تكون تف�ش���يلية وقريبة جدا من ال�ش���ريعة 
املو�ش���وية، والتذك���ري مبواعظه���ا االأخالقي���ة التي وردت 
يف الت���وراة، مث���ال نقل���ت ق�ش���ة النب���ي يون���ان )يون����ض( 
ال���ذي ابتلع���ه احلوت، وكم���ا وردت يف تلك االأ�ش���فار بكل 
دقائقه���ا وتفا�ش���يلها، وكذل���ك التاأوي���الت التي تفر�ش���ها 
الرواي���ة التوراتية، اأو يف�ش���ر بها املوؤل���ف اأو الراوي فيما 
بعد املوعظة التي ت�ش���منتها اأو امل�شتخل�ش���ة منها. وحتى 
اأ�ش���ماء ال�شخ�ش���يات يف الرواية فقد دلت وب�شكل مبا�شر 
عل���ى مرجعي���ة توراتي���ة اأي�ش���ا مبا�ش���رة، مثل اإ�ش���ماعيل 
ال�شخ�ش���ية الرئي�ش���ية يف الرواية.. كابن ال�شفينة اآخاب 
اأو اإيهاب…!! ولكن اأكرثها داللة واإيحاءا اأ�ش���م ال�شفينة 
التي تلتقي ب�شفينتنا )الباقوطة( يف عر�ض البحر.. وهي 
ال�شفينة )راحيل( )الحظ تطابق هذا اال�شم مع اأ�شم زوجة 
النبي يعقوب اأم النبي يو�شف واالأ�شباط ال�شبعة..( حيث 
تلتق���ي )الباقوطة( ب���� )راحيل( وه���ي يف اأوج فجيعتها.. 
عندما فقد قبطانها ابنه غرقا خالل حماولة �ش���يدهم الأحد 
احليت���ان، وه���و االآن يبح���ث عنه وي�ش���األ فيما اإذا �ش���اهد 
اأح���د اأفراد طاق���م )الباقوط���ة( جثته طافي���ة….؟ نالحظ 
هنا اال�ش���تعارة ال�شمنية الوا�شحة من التوراة مع بع�ض 
القلب الأطراف احلكاية لت�ش���كيل بن���اء رمزي جديد مقابل 
لها من نف�ض الرموز ال�ش���ابقة، باأن جعل راحيل )ال�شفينة( 
مفجوع���ة باب���ن قبطانه���ا الذي فق���ده غرقا.. وه���ذا مقابل 
رم���زي لراحيل زوجة النبي يعقوب يف التوراة التي تفقد 
ولدها النبي يو�ش���ف..! ولكن يف الوقت نف�ش���ه يعود اىل 
مرجعه االأ�شلي )التوراة( عندما يقود عملية البحث االأب 
ولي�ض االأم فهو.. قبطان ال�ش���فينة…! كل هذا اإ�شافة اىل 

اأن بطل الرواية اإ�ش���ماعيل الذي يبق���ى حيا وحده اأن بعد 
غرق جميع البحارة )ت�شحية دونه( وهو امل�شحى به كما 

تقول الرواية…
ان ه���ذا التقارب ب���دالالت االأ�ش���ماء وايحاءاته���ا الرمزية 
هو من �ش���ميم عمل الروائ���ي عندما اأ�ش���تغل على الرموز 
الدينية باأن و�شعها باأطر جديدة مل تبعد كثريا عن اطرها 

املرجعي���ة القدمية. اأنها ا�ش���تعارة رائعة حقا، وعندما نقل 
املخرج هيو�ش���ن هذه اال�ش���تعارة اىل ال�ش���ينما فقد كانت 

بالقوة نف�شها وو�شوح االإيحاء والتاأثري.
يف  الوا�ش���حة  االأخ���رى  التوراتي���ة  اال�ش���تعارات  وم���ن 
الرواي���ة، والت���ي لعب���ت دورا مهيمنا على �ش���عيد ال�ش���رد 
�ش���واء يف املنطق���ة الديني���ة اأو الثيم���ة املهيمن���ة يف ذل���ك 

ال�ش���رد.. اأو يف البنية الدرامية يف الفلم ال�شينمائي املعد 
ع���ن تل���ك الرواية، هو وجود �ش���يادي احليت���ان الوثنيني 
الثالثة على ظهر ال�شفينة، والذين اأ�شتاأجرهم ب�شرية تامة 
واأخفاهم بحذق اأي�ش���ا قبطان ال�ش���فينة اآخاب، لكي ينتقم 
بهم با�ش���تغالل مهاراتهم اجل�شدية من عدوه )ال�شخ�شي( 
احلوت االأبي�ض )موبي ديك( الذي بر له �ش���اقه يف رحلة 
هذه ال�شفينة ال�شابقة…! فقد كان وجود اأولئك الوثنيني 
بعد ظهورهم العلني على �ش���طح ال�ش���فينة نذير �ش���وؤم اأو 
حتى خطيئة كرى..! هذا ما �ش���عر ب���ه البحارة االآخرون 
وخا�ش���ة املتدينون منهم على ظهر ال�ش���فينة، و�ش���عورهم 
باالإثم من هذا الت�ش���رف، والذي هو يف حقيقته ال�ش���عور 
الدين���ي بالذنب عن���د اليهودي، والذي يتاأ�ش���ل بعمق عند 
املتدين���ني الروت�ش���تانت اأي�ش���ا كما هو مع���روف، وبذلك 
ي�ش���ود االعتقاد عند اأولئك البحارة باأن هذه الرحلة وهذه 
ال�ش���فينة م�ش���ئومتني اأ�ش���ال…! بع���د اكت�ش���افهم الأولئك 
الوثني���ني بقربهم، و�ش���عورهم باأن رحلتهم هذه �ش���تكون 
غ���ري م�ش���مونة العواق���ب اأب���دا…!! ولكنهم م�ش���طرون 
لقب���ول اأولئك الوثنيني كاأم���ر واقع وهم يف عر�ض البحر. 
هذا اإ�ش���افة اإىل خوفهم من �شلطة قبطان ال�شفينة املخيف 
التي تعززت بوجود اأولئك ال�ش���يادين املحاربني االأ�شداء 
اأي�شا. وكان اآخاب قد فعل ذلك من دون علم مالكي ال�شفينة 
اأنف�ش���هم، واأال لكان���وا ق���د منعوا ه���ذه الرحلة اأ�ش���ال، كما 
عرفن���ا ذلك من اأحاديث البحارة املتناث���رة فيما بينهم. اأما 
moby dick poster قبول اأولئك برفيق اإ�ش���ماعيل

االأفريق���ي الوثني اأي�ش���ا اأثن���اء التهيئة للرحل���ة على ظهر 
الباقوط���ة، كان ملج���رد �ش���د النق����ض يف ع���دد البحارة من 
طالب���ي العم���ل يف ذل���ك الوقت، وق���د كان قبول���ه بعد تردد 

وا�شح منهم لي�ض اإال.
لق���د اأ�ش���تغل املوؤلف عل���ى ال���دالالت والرم���وز الدينية يف 
هذا املو�ش���وع ب�شكل وا�شح وجلي، مثال خطيئة االنتقام 
كنزوع فطري لدى الب�شر، اأو عدم القبول بعواقب االأمور 
كق���در اإلهي مكتوب عليهم الت�ش���ليم ب���ه، والتحذير الديني 
دائم���ا م���ن حت���دي اأرادة ال�ش���ماء…! وه���ي هن���ا الثيمة 
الرئي�ش���ية يف الرواية… وكان ذلك بداللة االإ�شت�شهادات 
املتتالي���ة بن�ش���و�ض دينية م���ن الكتاب املقد����ض تتكرر يف 
الرواية كث���ريا كما ذكرنا، والتي تن�ض عل���ى تلك املفاهيم 
واالأف���كار وتك���رار االأمثل���ة.. وهذا ه���و ما ح�ش���ل بالفعل 
لقبط���ان ال�ش���فينة اآخ���اب نتيج���ة اإ�ش���راره عل���ى اإرادت���ه 
ال�شخ�ش���ية باالنتقام والثاأر لنف�ش���ه، واإ�شرار اآخاب على 
ال�ش���ري بعك�ض التقدير ال�شماوي مل�شريه املقدر، وبالتايل 
ما جره ذلك االإ�شرار على االنتقام من وبال على اجلميع.. 
ال�ش���فينة وم���ن عل���ى ظهره���ا، عدا اإ�ش���ماعيل ال���ذي كتبت 
ل���ه النج���اة على ظهر التاب���وت الذي اأعد ل�ش���ديقه الوثني 
عندم���ا اأو�ش���ك عل���ى امل���وت بع���د مر����ض اأمّل به اإثن���اء تلك 
الرحلة امل�ش���ئومة، لي�ش���فى من املر�ض قبل نهاية ال�شفينة 

ومن عليها…!!
اأن جن���اة اإ�ش���ماعيل يف الفيل���م تبتعد كثريا ع���ن املوروث 
اليهودي وب�شكل وا�شح، لي�شتعري هرمان ملفيل م�شمونا 
اأو فلنق���ل يع���ود اىل مرجعي���ة اأخ���رى ه���ي م���ن املوروث 
االإ�ش���المي.. القراآين حتديدا، اأال وهو جناة اإ�شماعيل من 
الت�ش���حية به، كما تق���ول الرواية القراآنية بعد ا�ش���تبداله 
بالكب����ض…!! وه���ذا يختل���ف م���ع م���ا تق���ول ب���ه الرواية 
التوراتي���ة م���ن اأن االبن امل�ش���حى به كان اإ�ش���حاق ولي�ض 
اإ�شماعيل.  وحتى �شكل النجاة هذا كما راأيناه يف الرواية 
والفل���م بذل���ك )التاب���وت( ال���ذي هو رم���ز امل���وت، والذي 
حت���ول اإىل اأداة اإنقاذ حياة…! هو نوع من احلل الديني 
املفر�ض، ولكن امل�ش���اك�ض يف الوقت نف�ش���ه، و�ش���واء من 
وجه���ة نظر يهودية اأو اأ�ش���المية.. هذا احل���ل الذي اأعتمد 
و�شيلة التناق�ض اأ�شال بني اأداة املوت )التابوت( من جهة، 

وغريزة حب البقاء اأو احلياة والنجاة من جهة اأخرى.
كل هذه اال�ش���تعارات ذات امل�ش���مون االأدب���ي من املوروث 
الدين���ي والت���ي نقلها املخ���رج حرفيا يف فلم���ه املذكور من 
الرواية االأ�شل.. فقد كانت ا�شتعارات بليغة �شينمائيا يف 

فلم مذهل.

"موبي ديك" على المسرح األميركي

تقديمها على 
الخشبة كان 
يعتبر نوعًا من 
الجنون
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أبو بكر العيادي 

موبي ديك اأو احلوت االأبي�ض هي رواية من 
تاأليف هرم���ان ملڤيل، ن�ش���رت للمرة االأوىل 
ع���ام 1851، وهي اإح���دى اأعظ���م الروايات 
االأمريكي���ة ومن كن���وز االأدب العاملي. تدور 
حول �ش���راع تراجيدي بني حوت واإن�شان، 
وتتخذ من هذا ال�ش���راع ال�ش���اري و�ش���يلة 
لتاأمل الو�ش���ع الب�ش���ري وعالقته بالوجود، 
كم���ا حتول���ه اإىل كي���ان رم���زي معق���د وع���ن 
امل�ش���روع االأمريك���ي ال���ذي وج���د يف عم���ل 
ملفيل �ش���كاًل من اأ�ش���كال التعبري عن نف�ش���ه 
اأي  ع�ش���ر،  التا�ش���ع  الق���رن  منت�ش���ف  يف 
ح���ني كان���ت اأم���ريكا تكت�ش���ف ذاته���ا كق���وة 
كوني���ة واإمراطوري���ة اإمريالي���ة اأمريكي���ة 
بالق���وة واالإمكان. فكان���ت رواية موبي ديك 
ورواي���ات ملفي���ل االأخرى مبثاب���ة نبوءة ملا 
�شت�ش���ري اإليه ه���ذه القوة الكامن���ة. ويقول 
االأمريكيون عنه���ا: »اإنها ملحمتنا االأمريكية 
الوحي���دة«. ويعترونها االأم ل���كل اأدب وفن 
حول البحار واحليتان، كما اأنها �شيمفونية 

البحر وترنيمته اخلالدة.
عندم���ا ُن�ش���رت الرواية ع���ام1851، مل يبال 
اأحد به���ا ومبوؤلفها هريم���ان ميلفيل. وظلت 
مهمل���ة حتى التقطتها موؤ�ش�ش���ة »اإيفري مان 
اليراري«، ال�شهرية �شنة 1907، واأ�شدرتها 
يف �شل�ش���لة االأعم���ال اخلال���دة. عندئ���ذ ب���داأ 
االهتمام بها ثم تاأجج �ش���نة 1920. ف�شغلت 

القراء والنقاد والباحثني والنا�شرين.
كم���ا ميك���ن و�ش���ف ه���ذه الرواي���ة بال�ش���هل 
املمتن���ع. فهي تبدو ب�ش���يطة ون�ش���تطيع اأن 
نوجزها يف �شطور قليلة، لكننا لن ن�شتطيع 
اأن نعطيها حقها يف كتب عدة. كما مبقدورنا 
اعتبارها رحلة ا�شتك�شافية للبحر، والقارئ 
اإذ �ش���يتعرف عل���ى اأ�ش���ياء كث���رية يجهله���ا 
عن البح���ر واملحيط���ات. وا�ش���تعان موؤلفها 
بتجاربه البحرية، ومل يرك ظاهرة اأو عادة 

اأو م�شطلحًا اأو لقبًا بحريًا اإال وذكره.
وكذا ينظر اإليها كرحلة ا�شتك�ش���افية للنف�ض 
الب�شرية. فال�شفينة »بيكود« تبحر يف اأعماق 

املحيط ونحن نبحر معها يف اأعماق اأبطالها 
وبحارته���ا. وه���م ت�ش���كيلة عرقي���ة متع���ددة 
اجلن�ش���ية، وحتمل معها معتقدات وثقافات 
تل���ك  عل���ى  ميلفي���ل  يطلعن���ا  واإذ  خمتلف���ة. 
املعتقدات والثقافات، فاإنه ي�شع �شخ�شياته 
الطبيع���ة  م���ع  �ش���راع  مثل���ث:  �ش���راع  يف 
و�ش���راع م���ع الذات و�ش���راع مع االإن�ش���ان. 
ثم يدفعها اإىل التاأمل يف االإن�ش���ان والوجود 
واالإميان واخلري وال�ش���ر، ومراجعة بع�ض 

املفاهيم واالأعراف االجتماعية.
ولبل���وغ االأث���ر الدرام���ي، ا�ش���تعان املوؤل���ف 
بالتكنيك امل�شرحي ال�شك�شبريي. وا�شتخدم 
بكثاف���ة،  والكناي���ة  واال�ش���تعارة  الرم���ز 
وعر�ش���ها باأ�ش���لوب بليغ و�ش���رد مبهر ي�شد 
الق���ارئ ويرك���ه، رغ���م بع����ض التفا�ش���يل 

اململة، يف حالة تاأمل عميق.
بكلم���ات قليل���ة، كت���ب ميلفيل ع���ن البحر ما 
مل ي�ش���تطع اأن يكتب���ه اأحد من قبل���ه وبعده. 
واع���رف له بهذا اأدباء ونقاد العامل. ونورد 
على �شبيل املثال ما قاله جورج برنارد �شو: 

»منذ اأن تعلم االإن�شان الكتابة، مل يكتب مثل 
هذه الرواية...«.

كل ال�شخ�ش���يات يف هذه الرواية منق�ش���مة 
عل���ى نف�ش���ها ويتقدمه���ا، القبطان اآه���اب. اإذ 
عان���ى م���ن ق�ش���وة احلي���اة يف �ش���ن مبكرة. 
عمل يف البحر عندما كان يف الثامنة ع�شرة 
م���ن عم���ره واأم�ش���ى اأربعني عامًا يف �ش���يد 
احليت���ان. مت���زوج ول���ه ابن لكن���ه ال يكرث 

به.
حتتل الرواية مكانة مرموقة بني كال�شيكيات 
كونه���ا  اإىل  اإ�ش���افة  فه���ي  العامل���ي،  االأدب 
امللحمة الكرى املكتوبة حول �شراع وحتٍد 
ب���ني حوت واإن�ش���ان، فاإن الرواي���ة القت من 
االإهمال ما جعل نف�ض كاتبها متتلئ بالياأ�ض 
واالإح�ش���ا�ض بالعجز لي�ش���رف بقي���ة حياته 
موظفًا يف �شلك اجلمارك االأمريكية وميوت 
مهم���اًل جمه���وال يف العقد االأخ���ري من القرن 
التا�شع ع�شر. ومع مرور زهاء 60 عامًا على 
�شدور »موبي ديك"للمرة االأوىل؛ مل يلتفت 
اإىل الرواية وينظر اإليها ب�شفتها اأحد الكتب 
العظيم���ة �ش���وى ع���ام 1907 اأي بع���د وفاة 
�شاحبها ب�شتة ع�شر عامًا، عندما مت اإدراجها 
الي���راري«  م���ان  »اإيف���ري  �شل�ش���لة  �ش���من 
ال�ش���هرية التي تن�شر الكال�شيكيات الكرى. 
ومل يهتم النقد بالرواية اإال يف الع�شرينيات 
م���ن الق���رن املا�ش���ي؛ ح���ني ب���داأ الباحث���ون 
والنق���اد واأ�ش���اتذة اجلامع���ات يكتب���ون عن 
هذا العمل الروائي املده�ض الذي طور �شكل 
الكتابة الروائية يف منت�ش���ف القرن التا�شع 
ع�شر، وجعل الرواية االأمريكية حتتل مكانة 

متقدمة يف تاريخ الرواية العاملية.

عن جريدة االخبار امل�صرية

ه����ذا الكتاب اقتنيته �ش����دفة م����ن باعة الكتب 
القدمي����ة بنه����ج زرق����ون يف مدين����ة تون�����ض 
العتيق����ة، حينما ب����داأت اأتهجى مب����ادئ اللغة 
الفرن�ش����ية، ومل اأك����ن اأع����رف ال �ش����احبه وال 
كون����ه اأث����را اأدبي����ا جلي����ال ع����ّده النق����اد رم����ز 
ب����ارزة  وعالم����ة  االأمريكي����ة  الرومان�ش����ية 
األب����ري  من����ه  ا�ش����تفاد  العامل����ي،  االأدب  يف 
همنغ����وي  يف"الطاعون"واإرن�ش����ت  كام����و 
يف"العجوز والبحر"وجاك كريوك يف"على 
الطريق"، و�ش����ّنفه �شومر�ش����ت موم من بني 
الروايات الع�ش����ر االأك����رث اأهمي����ة يف العامل. 
اخرت����ه لثمن����ه البخ�����ض اأوال، ومل تك����ن يف 
جيبي غري مالليم، ولر�شوم داخلية عن بحارة 
ي�شطادون �شمكا هائال باخلّطاف، والفتتاين 
بالبح����ر ثانيا، رغ����م اأين �ش����ليل مزارعني من 
�شهول ال�شمال الغربي اخل�شيبة، وال اأح�شن 

ال�شباحة حتى اليوم.
�ش���دتني روح املغام���رة الت���ي حت���دو بّح���ارة 
يغالبون املحيط وعوا�ش���فه واأنواءه ل�ش���يد 
حوت بعينه، اأبي�ض اللون لي�ض لعظمة بنيته 
مثال، ثم ان�ش���ددت اإىل ه���ذه الرغبة اجلاحمة 
يف االنتق���ام الت���ي ا�ش���تبدت بالّرب���ان اآخ���اب 
وملك���ت عليه تفك���ريه واأعمت ب�ش���ريته، فما 
عاد له من مطمح �شوى اأن َي�شّل ثاأره منحوٍت 
اأْوَهى ج�ش���ده ومل يثب���ط عزميته، لكي يطفئ 

نقمت���ه. ومازلت اأ�شتح�ش���ر ذلك البطل اجلهم 
�ش���طح  ي���ذرع  ح���ني  البّح���ارة  يهاب���ه  ال���ذي 
�شفينته"بيكود"يف �ش���مت، فال ُي�شمع �شوى 
وقع ِرجل���ه العاجية وهي تقرع اخل�ش���ب، اأو 
حني ي�ش���در اأوام���ر كالقول الف�ش���ل، ال يقبل 
جدال ولو كان املوت را�شدا، ثم حني يخو�ض 
�ش���راعا بطولي���ا �ش���ّد غرميه ال���ذي مل يكتف 
بالق�شاء على ُمطاِرده اآخاب، بل دّمر ال�شفينة 
ومن عليها، ومل ينج �شوى اإ�شماعيل البّحار، 
اإذ تعّلق بتابوت بّحار اآخر كان قد لقي حتفه، 

ليكون ال�شارَد الذي يروي ما جرى.
قنعت به���ذه الق���راءة اأعواما، حتى �ش���اهدت 
�ش���ريط ج���ون هو�ش���تون، وقد �ش���ار الآخاب 
وج���ه ال يف���ارق خميلت���ي كلم���ا ذكرت"موبي 
ديك"ه���و وج���ه غريغ���وري بي���ك، فع���دت اإىل 
الرواي���ة، ووقف���ت على م���ا ي�ش���ّميه كميل دو 
توليدو"االأركيولوجي���ا التخييلي���ة"، اأي تلك 
الطبق���ات املراكم���ة الت���ي ينط���وي عليها كل 
عم���ل فن���ي عظي���م. فالرواية ت�ش���ور حماولة 
االإن�ش���ان ال�شيطرة على الطبيعة حّد الهو�ض، 
و"موب���ي ديك"لي�ض حوتا هائال فح�ش���ب بل 
هو"هاوي���ة جنري نحوها وقد و�ش���عنا على 
اأعيننا �ش���يئا يحجب عن���ا روؤيتها"، كما يقول 
االأ�ش���اطري  اإىل  اإحال���ة  ذل���ك  ويف  با�ش���كال. 
القدمي���ة، توراتي���ة )اآخ���اب اأح���د مل���وك بني 

اإ�ش���رائيل كم���ا ج���اء يف �ش���فر املل���وك االأول( 
اأم يوناني���ة )اأ�ش���طورة �ش���يزيف(. واآخ���اب، 
ال���ذي اأعمت���ه رغبة االنتقام ع���ن التهلكة فكان 
كال�ش���ائر اإىل حتف���ه بظلف���ه فهل���ك واأهلك من 
معه، يبدو كاأول جمانني الع�ش���ر الراأ�ش���مايل 
الذي �ش���ّخر االأر�ض حلاجات االإن�شان، وبطل 
ملحمّي يواجه نظام���ا اإيكولوجيا يتجاوزه، 
اأو �شحية نتعلم من �ش���ريتها اأن عدم احرام 
الطبيع���ة وقوانينها ماآله خ�ش���ران عظيم. اأما 
من حيث ال�ش���كل، فالرواية عمل �ش���امل جمع 
اإىل جانب الروح امللحمي���ة والنرة الغنائية 
نزعة علمية نحو تف�ش���ري اأهمية �ش���يد حوت 
العن���ر ومنافع���ه االقت�ش���ادية يف املجتم���ع 
االأمريك���ي خ���الل اأول عه���ده بالت�ش���نيع، كما 
م���زج ال�ش���رد بامل�ش���رح م���ن خ���الل ح���وارات 
متوترة ت�ش���اهم يف تنمية االأح���داث عر لغة 

�شاعرية واأ�شلوب �شل�ض.
ورغم االأعوام املتباعدة، ال تزال �شورة اآخاب 
مطبوع���ة يف ذهن���ي، �ش���ورة رج���ل يتحدى 
املوت، ويع�ش���ي التعالي���م التوراتية، فيكون 

ماآله كماآل برومثيو�ض �شارق النار املقد�شة.

كاتب من تون�ش مقيم بباري�ش

عن �صحيفة العرب اللندنية

»موب��ي دي��ك«.. ص�������راع م��ع 
الطبيعة.. الذات.. واإلنسان

موبي ديك الرواية الشاملة



ق���ال العلم���اء اإن حفريات اكت�ش���فت ع���ام 1909 يف �ش���انتا 

باربره بكاليفورنيا، ظلت م�ش���نفة على �ش���بيل اخلطاأ لعدة 

عقود على اأنها تخ�ض جمموعة منقر�شة من حيوان الفقمة 

اأو فيل البحر، تتعل���ق ببقايا حوت العنر مرهوب اجلانب 

الذي كان ي�ش���بح يف املحيط الهادئ منذ 15 مليون �شنة يف 

الع�شر احلديث االأو�شط )امليو�شني(.

وقد �ش���موا هذه احلفريات )البي�ش���يتو�ض( على اأنها تخ�ض 

احلوت االأبي�ض يف اإ�شارة اإىل احلوت الذي ورد يف رواية 

)موبي ديك( م���ن تاأليف الروائي االأمريك���ي هريمان ملفيل 

ال�ش���ادرة ع���ام 1851، والتي ت���دور اأحداثها حول �ش���راع 

تراجي���دي بني ح���وت واإن�ش���ان، وتتخ���ذ من هذا ال�ش���راع 

ال�شاري و�شيلة لتاأمل الو�شع الب�شري وعالقته بالوجود.

واإ�شماعيل هو ال�شخ�شية املحورية يف الرواية، وهو بحار 

متجول يخرج يف رحلة على من مركب �شيد احليتان الذي 

ميتلك���ه القبطان اأهاب. �ش���رعان ما يكت�ش���ف اإ�ش���ماعيل اأن 

اأه���اب يريد �ش���يد ح���وت بعين���ه يدعى )موبي دي���ك(، وهو 

ح���وت اأبي����ض �ش���ر�ض، وذل���ك الأن احلوت كان يف ال�ش���ابق 

ق���د دم���ر مركب اأه���اب وق�ش���م �ش���اقه. وهكذا ي�ش���عى اأهاب 
لالنتقام.

وقال الباحث اليك�ض بوير�شما من متحف التاريخ الطبيعي 

يف وا�شنطن التابع ملوؤ�ش�شة �شيمثونيان"الأن احلفرية ذات 

لون اأبي�ض �شاحب وتتعلق بحوت العنر العتيق، يبدو من 

املالئم تكرمي حوت ملفيل �شيئ ال�شمعة".

كان ط���ول ه���ذا احل���وت نحو �ش���تة اأمت���ار وكان يزن �ش���تة 

اأطنان على ما يبدو، وهو من االأقارب االأباعد حلوت العنر 

احلديث لكنه اأ�ش���غر حجمًا، وي�ش���ل طول احلوت احلديث 

اإىل 18 م���رًا. وكان���ت اأ�ش���نانه املخروطية ال�ش���خمة وفكه 

الهائ���ل اأك���رث متانة يف البني���ان من حوت الي���وم، ما يجعل 

حوت )البي�شيتو�ض( اأكرث �شرا�شة.

علوي���ة  �ش���خمة  اأ�ش���نان  وج���ود  بوير�شما"ي�ش���ري  وق���ال 

و�ش���فلية اإىل اأن )البي�شيتو�ض( كان يبدو من اآكالت اللحوم 

املتوح�ش���ة، م���ا يعني اأن���ه يتغذى عل���ى الثديي���ات البحرية 

االأخرى مثل احليوانات ال�شغرية من احليتان والفقمة".

العلماء يكشفون عن سر حوت هرمان ميلفل 


