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علي حسين 

ترجمة / عادل العامل 

 يف �سنوات���ه الأخ���رة ظل يعبرّ ع���ن �سروره 
ًا"!، فهو مرتاح لق���رار اإنهاء  ه اأ�سبح"ح���ررّ لأنرّ
م�سرته كاأحد اأكرث الكترّاب الأمركيني �سهرًة 
يف العامل، مل يعد  ي�سعر كما قال بالطاقة لإدارة 
ة،"لي�س لديرّ  الإحباط املرافق للحالة الإبداعيرّ
الطاق���ة على حتمل الإحب���اط، اإن تكتب يعني 
معاي�س���ة حالة اإحب���اط يوم���ي، دون اأن اأتكلرّم 

عن الهانة"!.
كان قب���ل ه���ذا الق���رار ياأمل يف  اإنه���اء ع�سرة 
اأع���وام م���ن النح����س النوبلي، لك���ن اجلائزة 
دائم���ًا م���ا كانت تخدع���ه. ومل يك���ن اأمامه من 
خي���ار غ���ر اأن يعي���د ق���راءة الرواي���ات التي 
اأحبه���ا عل���ى م���دار عقود م���ن عم���ره، فلوبر 
ه���ري جيمي�س ولي���ام فوك���ر واملعلم فرانز 
كاف���كا، وقال لل�سحافيني: اإنه يقراأ لكي تزداد 
اد باأنه امتداد   اأفكاره عن احلي���اة. و�سفه النقرّ
لولي���م فوكر ول�سك���وت فيتزجرالد �ساحب 
غات�سب���ي العظيم، قال لل�سحافيني بعد قراره 
باعت���زال الكتاب���ة :"اأردت اأن اأرى اإن كنت قد 
اأ�سع���ت الوق���ت بالكتابة!". مع ان���ه ل ي�سكك 
بالقيم���ة الإبداعية ملا كت���ب، ويرى اأنه مار�س 
مهنة الكتابة بنجاح وبذل ما بو�سعه من اأجل 
اء. طلب من  اأن يق���دم احلقيق���ة جم���ردة للق���ررّ
القائمني  على  موقع"ويكيبيديا" اإزالة جملة 
ة الكتاب". تقول اإن كتابته"مو�سع اإلهام لبقيرّ

ل ي�سع���ب عل���ى فيلي���ب روث ال���ذي ول���د يف 
نيويورك عام 1933  لعائلة يهودية، ا�ستعارة 
حياة الآخرين وتغليب طابع ال�سخرية عليها. 
روايته الأوىل"وداعًا كولومبو�س"ال�سادرة 
ع���ام 1959، لفت���ت اأنظ���ار النق���اد اإلي���ه. لكن 
روث يرف�س القول اإنه كتب رواية عن تاريخ 
اأم���ركا، اإنه���ا حيات���ه الت���ي اأراد اأن يفككه���ا 
ليفه���م كيف يفك���ر ابناء الطبق���ة الو�سطى من 
اليه���ود وه���م يعي�سون يف مدين���ة كبرة مثل 
نيوي���ورك.. بط���ل الرواية يعم���ل يف وظيفة 
ب�سيط���ة يح�س���ل من خاللها عل���ى اأجر متدٍن، 

يع���اين من �سراع الهوية الذي يطارده كظله،  
اء ا�سمه  ظ���ل الكاتب الوحي���د الذي يجد الق���ررّ
ق  عل���ى تر�سيح���ات نوب���ل كل ع���ام، ومل ي�سدرّ
���اد اأن اجلائزة تدي���ر ظهرها له،  اء والنقرّ الق���ررّ
اأه���م روائي يف اأم���ركا ح�س���ب ا�ستطالعات 
اء، ورمبا كان اأح���د الأ�سماء القليلة التي  القررّ
ف عليها القارئ العرب���ي ب�سبب وجوده  تع���ررّ
حني جلائ���زة نوبل.  الدائ���م على قائم���ة املر�سرّ
م���ع اأن اعماله التي ترجمت اىل العربية قليلة 
ج���دًا – من بني واح���د وثالثني عم���اًل روائيًا 
كتبه���ا فيليب روث خالل حيات���ه مل ُترتَجم له 
يف العربي���ة �س���وى اأربع���ة اعمال"احلي���وان 
رجل"و"�سخط"و"الو�سمة  املحت�سر"و"كل 
اء،  الب�سري���ة"- كان يخ�س���ى اأن ين�س���اه الق���ررّ
يق���ول لكاتب �سرت���ه :"ل اخ�سى املوت لكني 
اأخ�س���ى الن�سي���ان اأك���رث، اأخاف م���ن األرّ اأكون 
مفعمًا باحلياة، بب�ساط���ة اأخاف من األ اأ�سعر 
باحلياة، م���ن األ اأ�سمها، اأح�سن بني �ساعديك 
احلي���اة مثلم���ا حت�س���ن ام���راأة ليك���ون لديك 
ال�سع���ور الأف�سل ولكن على امت���داد �سنوات 
تلت، ق���د قررت األرّ اأفكر بامل���وت اأبدًا. اأ�سعب 
اأن���واع ال���وداع هي تل���ك التي تقوله���ا لذاتك، 

وب�سكل عميق و�سري."
اغ���رم يف �سباب���ه ب���اأدب فرانز كاف���كا :"قراأت 
م���ا يكف���ي م���ن كاف���كا يف حيات���ي.، ودر�سته 
وعلمت���ه ث���م اأع���دت قراءت���ه كام���اًل"، ويتذكر 
ال�سفح���ة  من���ذ  رواية"امل�سخ"�سحرت���ه  اأن 
ليكت���ب  جل����س  تقليده���ا،  فح���اول  الأوىل، 
روايت���ه الأوىل ع���ن رحل���ة �س���اب مغمور يف 
مدينة كبرة،  وفيها يطرح ا�سئلة عن جدوى 
احلي���اة وم�س���ر الإن�س���ان. وبالرغ���م من اأن 
ل���ة ول معنى  والدت���ه اخبت���ه اأن روايت���ه ممرّ
له���ا، لكن���ه ج���ازف واأر�سلها اىل اح���دى دور 
الن�س���ر  قائاًل لأح���د ا�سدقائه:"اأخرًا وجدت 
مهن���ة تنا�سبن���ي.. اإنه���ا الكتاب���ة".. لتح�سل 
جائ���زة  كولومبي�س"عل���ى  الرواية"وداع���ا 

الكتاب الوطن���ي للرواية، وتت���واىل بعد ذلك 
اجلوائ���ز الت���ي بلغ���ت 19 جائ���زة، اأ�سهره���ا 
بوليتزروم���ان بوك���ر الدولية، وث���الث مرات 
جه���ا باحل�س���ول عل���ى  جائ���زة فوك���ر، ليتورّ
جائ���زة كاتبه املف�سل كافكا، وي�سبح بعد ذلك 
���اب يف تاأريخ الأدب  واح���دًا من اأهم اأربعة كترّ
الأمركي اىل جانب وليام فوكر و�سول بيلو 
وجون اأبدايك. ومثل كافكا كان جميع ابطال 
رواياته يعانون قلقًا وجوديًا، ويعتقدون اأن 
ثمة موؤامرة حُتاك �سدهم يقول لكاتب �سرته 
بليك ب���ري :"�سخ�سياتي يف حالة دائمة من 
الال ت���وازن، على حافة ال�سق���وط، هي لي�ست 
حال���ة احباط، ولك���ن على الأرج���ح هي حالة 

تعطيل اأو اإلغاء."
روايته"احلي���وان  اأن  عل���ى  النق���اد  يجم���ع 
املحت�س���ر"– �س���درت ع���ن �سل�سل���ة اجلوائز 
يف م�س���ر برتجم���ة  م�سطفى حمم���ود  - هي 
م���ن اأك���رث روايات���ه، ك�سف���ًا ل�سرت���ه الذاتية،  
وظ���ل النقاد يعقدون مقارنة بني �سرة روث، 
وب���ني �س���ر بط���ل الرواي���ة الكادميي"دافيد 
الوج���ود،  �س���وؤال   يف  كيبي�س"املهم���وم 
واملن�سغل دومًا بالبح���ث عن  اطياف املا�سي  
وع���ن معن���ى  امل���وت واأهمي���ة اجلن�س..اإنها 
���ة بالتفا�سيل لرجل ع���رف احلياة  �س���رة غنيرّ
جدي���ًا، وعا�سها ب���كل تفا�سيلها،  ولهذا جنده 
يتح���دث ع���ن عالقات���ه بالن�ساء الالت���ي تركن 
اأث���رًا عميقًا يف ال���روح، وع���ن اأخريات تركن 
اأث���رًا عابرًا، يتحدث عن زواجه الفا�سل، وعن 
مغام���رات عاطفي���ة ك�سفت له ا�س���رار اجل�سد 

الب�سري. 
م���ن ق�س�س احلياة  الكثر  "اجل�س���د يحوي 

متامًا مثل العقل"..
يف الرواي���ة يجد القارئ نف�س���ه امام  اإحالت 
واقتبا�س���ات ل�سخ�سي���ات روائي���ة وروائيني 
عل���ى  �سفحاته���ا  يف  ويع���رث  م�سهوري���ن، 
ور�سام���ني  ومو�سيقي���ني  لفنان���ني  اأ�سم���اء 

معروف���ني، وقادة و�سيا�سيني، واأ�سماء لأفالم 
وم�سرحيات ومقطوع���ات مو�سيقية، كل ذلك 
���زًا  يف  يح���اول فيلي���ب روث اأن  يج���د ل���ه حيرّ
مفك���رة بطل الرواي���ة الكادمي���ي، الذي يرى 
املوا�سي���ع م���ن منظ���اره اخلا����س، اململ���وء 
باحلجج الفل�سفية واحلوار النخبوي. حيث 
جند بطل الرواية يف النهاية يعي�س ياأ�سًا من 
ه���ذا الع�سر املغلف بالأف���كار املجردة، والذي 
ليب���ايل لتفا�سي���ل احلي���اة اليومي���ة الدقيقة 

واجلميلة.
يف"كل الرجال"الت����ي ترجمه����ا اىل العربي����ة 
�سخ�سي����ة  اإزاء  نح����ن  حمم����ود.  م�سطف����ى 
توؤم����ن ب����اأنرّ ل حياة بع����د امل����وت، ورغم هذه 
اد رواية  الفك����رة اإلرّ اأن الرواية اعتبه����ا النقرّ
م����وت بالدرج����ة الأوىل، بدءًا م����ن موت الأب 
والأم و�س����وًل اإىل م����وت البطل الذي تبداأ به 
الرواية، لنجد اأنف�سنا اأمام فال�س باك طويل 
يتقاط����ع في����ه املا�س����ي م����ع احلا�س����ر، حي����ث 
ي�سعنه����ا فيليب روث م����ن ال�سفحات الأوىل 
اأمام بطل يعجرّ بالرغبة اجل�سدية التي �سرعان 
م����ا تتحول اإىل تعا�س����ات نف�سية، ول يتوقف 
الأم����ر عند ح����دود ف�سل����ه الدائم م����ع زوجاته 
وحبيبات����ه، ولك����ن ي�سم����ل ارتي����اب اجلمي����ع 
في����ه، ونب����ذه اأو اتهام����ه بالدائ����م باخليان����ة، 
ا�ساف����ة اىل اأنرّ الق����ارئ �سي�سع����ر ال�سخ�سية 
تب����دو كما لو اأنها ول����دت مري�سة وبال �سبب، 
وكاأنه م�ساب بلعن����ة غر معروفة، واملده�س 
اأن اأمرا�سه م����ع تنوعها مل يكن لها عالج غر 
التدخ����الت اجلراحية، بدءًا م����ن الفتاق الذي 
اأ�ساب����ه يف �سب����اه، وانتهاًء بعملي����ة تو�سيع 
ال�سراي����ني الت����ي تويف فيه����ا، م����رورًا ب�سبع 

عملي����ات جراحي����ة على م����دار �سب����ع �سنوات 
متوالية، خ�سع خالله����ا لتخدير ن�سفي اأتاح 
ل����ه اأن ير�سد لنا كل الإج����راءات التقنية التي 
اتخذه����ا الأطباء مع����ه، اأما امل����وت فح�سوره 
كان دائم����ًا ومتنوع����ًا، ب����دءًا من ذل����ك ال�سبي 
الذي ا�سطر الأطباء اإىل الإجهاز عليه تخفيفًا 
لآلمه مرورًا بوف����اة اأمه ووالده و�سوًل اإىل 
موت زوجته واأ�سدقائه، وقد احتلت م�ساهد 
املقابر وحفار القبور وطقو�س الدفن م�ساحة 
وا�سعة يف الرواية.. ومن اجل الرواية هذه 
ق�س����ى اك����رث م����ن ا�سب����وع يف اإح����دى املقابر 
:"لأرى كي����ف يحف����رون املداف����ن، ويهي����اأون 

القب..".
ويع����ود روث ملو�سوع����ة امل����وت يف روايت����ه 
خال����د  العربي����ة  اىل  ترجمه����ا   – �سخ����ط 
اجلبيل����ي –   نق����راأ تفا�سي����ل الح����داث على 
يحت�س����ر،  م�سر"وه����و  ل�سان"ماركو�����س 
حي����ث ي�ستعي����د �سن����وات درا�ست����ه اجلامعية 
ع����ام 1951، يف �س����وء ف����رتة مف�سلي����ة م����ن 
التاري����خ الأمرك����ي احلدي����ث. خ����الل ال�سنة 
الثاني����ة للحرب الكورية، يرتك البطل ال�ساب 
لاللتح����اق  وال����ده  من����زل  م�س����ر  ماركو�����س 
باجلامع����ة، هرب����ًا م����ن اقتي����اده اإىل احل����رب 
وم����ن �سلط����ة وال����ده وحر�س����ه. الكت�سافات 
اجلن�سية املده�س����ة، و�سياع النتماء الديني 
للطالب اليه����ودي الذي يعلن اإحل����اده لحقًا، 
وطبع����ًا املوت املطب����وع على مع�س����م اأوليفيا 
ع�سيقته التي تكبه �سنًا، هي عوامل الرواية 

الأ�سا�سية. نقراأها بل�سان البطل امليت. 
يف رواي����ة الو�سمة الب�سرية – ترجمتها اىل 
العربية فاطمة ناع����وت – جند بطل الرواية 

كاتب روائي �سهر"ناث����ان زوكرمان م�ساب 
بال�سرط����ان  فيعت����زل احلي����اة، اإلرّ اأن، يقتحم 
عزلت����ه اأ�ست����اذ جامعي"كومل����ان �سيلك"ال����ذي  
يطلب منه كتابة روايته احلزينة، وتبداأ معه 
�سداقة طيبة لين�سغل  ناثان"بحكاية �سديقه 
ه����ذه حت����ى النهاي����ة.. حيث جن����د اأن"كوملان 
اًل  �سيل����ك"كان قد تنكرمن عرقه الأ�سود، مف�سرّ
اختي����ار طري����ق راأى اأنه �سيفتح ل����ه الأبواب 
املغلق����ة، وذلك بالتن�سل م����ن هويته العرقية. 
فيقدم نف�سه للمجتمع عل����ى اأنه اأبي�س اللون 
وي�ساع����ده ل����ون ب�سرت����ه الف����احت واخت����الف 
تقا�سيم����ه الت����ي ورثها م����ن اأح����د اأ�سالفه يف 
�سب����ك خي����وط الكذب����ة!.. ثم لحق����ًا بعد عمله 
ل�سن����ني بروفي�سورًا يف اجلامعة يق�سي على 
م�ستقبل����ه الأكادمي����ي عندم����ا يرف�����س الدفاع 
ع����ن نف�س����ه اأمام جلن����ة حتاكم����ه يف اجلامعة 
بتهم����ة العن�سري����ة �س����د ال�س����ود بن����اًء عل����ى 
زل����ة ل�س����ان، راأى فيها املجتم����ع الأكادميي ما 
ل تقدمي  ي�سي بالعن�سري����ة العرقي����ة.. فيف�سرّ
ا�ستقالت����ه م����ن اجلامعة عل����ى الب����وح باأ�سله 
العرق����ي الأ�س����ود ال����ذي كان ميك����ن اأن ينقذه 
من التهم����ة!.. فظل يحمل و�سمت����ه الب�سرية 
عل����ى عاتقه وينوء بتبعاته����ا النف�سية الثقيلة 
وعقد نق�سه، فرغم بيا�����س ب�سرته الظاهري 
ظ����لرّ يتعامل م����ع ذاته وهويته م����ن منظورها 

العرقي الفتئاتي ال�سيق!
ويف الرواي����ة هن����اك اجلن����دي ال����ذي تالحقه 
لعنة احل����رب الفيتنامية وتدفع����ه يف النهاية 
اىل اخل�س����وع  جلل�ساِت ع����الٍج نف�سية تعجز 
عن تخلي�س ذاكرته مما ر�سخ  فيها من �سوٍر 
عن املوت والعنف وال�ستهتار بحياة الب�سر. 
ة عن مق����دار اللعنة  وجن����د روث يك�س����ف بدقرّ
الت����ي �سعر به����ا اجلن����ود الأمركي����ون الذين 
�ساركوا يف ح����رب فيتنام. ه����ذه اللعنة التي 
كان����ت �سبب����ًا يف تفكرهم، باأنرّ ه����ذه احلرب 

هي و�سمة عار يف تاريخ حياتهم وبالدهم.
ظ����ل فيليب روث م�سغوًل باملجتمع الأمركي 
املعا�س����ر، وخ�سو�س����ًا بال�سع����ارات الزائف����ة 
وامل�س����اواة،  والدميقراطي����ة  احلري����ة  ع����ن 
بينم����ا تتغلغل يف ج����ذوره اأزم����ة العن�سرية 
ب�سكل وا�سح. وله����ذا يجد روث يف انتخاب 
دونال����د ترامب كابو�سًا جديدًا تعي�سه اأمركا 
الي����وم  اأم����ركا  تعي�س����ه  الرّ����ذي  :"الكابو�����س 
- وه����و يف احلقيق����ة كابو�����س- يرج����ع اإىل 
اأنرّ الرج����ل الرّ����ذي انُتخ����ب رئي�س����ًا يعاين من 
اب كب����ر، جاهل،  ه ك����ذرّ ����ة مفرط����ة، اإنرّ نرج�سيرّ
ك����ه روح النتقام  متعجرف، كائ����ٌن وِقح حُتررّ
وُم�ساب باخلرف م�سبقًا. واإذ اأقول ذلك، فاأنا 
ه، يومًا بعد  . اإنرّ اأُقلرّل من عيوب����ه اإىل اأدنى حدرّ
يوم، يثر �سخطن����ا ب�سلوكه، ونق�س خبته 
وانع����دام كفاءت����ه. ول حدود لالأخط����ار الرّتي 
ه����ا على  ميك����ن جلن����ون ه����ذا الرج����ل اأن يُجررّ

البالد وعلى العامل اأجمع".
ًا على �سوؤال،  يف اآخر حوار معه قال روث ردرّ
كي����ف ي����رى حيات����ه الآن؟:"حيات����ي ه����ي م����ا 
جرى يل على امل�ست����وى الأدبي. الكتب التي 
كتبته����ا، الأ�سدقاء الذي����ن �ساحبتهم، الن�ساء 
الالتي عرفته����ن، ال�سحة، كل ه����ذا جاءين.. 
ل اأع����رف اإن كن����ت جنح����ت اأو ف�سل����ت، كل ما 
اأ�ستطي����ع قوله، اإنني بذلت كل ما يف و�سعي. 

بال�سبط: بذلت اأف�سل ما يف و�سعي".
يكت����ب الروائ����ي الأمرك����ي ب����ول او�سرت يف 
وداع روث:"لق����د كان����ت لدي����ه مهن����ة طويلة، 
كل كتب����ه اأثارت املناق�س����ات وكانت نادرة يف 

ثقافتنا".

يتاأمل الكاتب الأمركي الكبر فيليب روث يف مقالٍة له جتربة 
اإعادت���ه ق���راءة روايته الكال�سيكي���ة ال�سهرة )علرّ���ة بورتنوي 
Portnoy’s Complaint(* التي ُن�سرت قبل 45 عامًا، 
قائاًل: اأ�سعر واأنا اأعيد قراءة )علة بورتنوي( الآن بال�سدمة و 
ال�سرور: بال�سدمة لكوين قد ا�ستطعت اأن اأكون متهورًا هكذا، 
وبال�س���رور لكوين كنت على تلك الدرجة من التهور. ومل اأفهم 
بالتاأكي���د يف اأثناء العمل اآن���ذاك، اأنني من ذلك الوقت ف�ساعدًا 
ل���ن اأك���ون حرًا اأبدًا م���ن مري����س التحليل النف�س���ي الذي كنت 
اأدع���وه األك�سندر بورتنوي )بطل الرواية( �� و يف الواقع كنت 
عل���ى حافة تبادل الهوية معه، و بالتايل فاإن �سخ�سيته وكل ما 
يتعل���ق بها �سيكون مفهومًا، لدى كثري���ن، اأنها عائدة يل واأن 
عالقات���ي مع النا����س، املعروف منها وغر املع���روف، �ستتبدل 

وفقًا لذلك.  
لق���د كان���ت رواي���ة )علرّ���ة بورتنوي( رابع���ة كتبي ال���� 31. ومل 
اأك���ن، يف كتابتها، اأبحث ع���ن حريتي من اأي �سيء غر الكاتب 
نه يف كتب���ي الثالث���ة الأوىل. مل اأكن  ال���ذي كنت قد ب���داأُت اأكورّ
���ري كع�ساب���ي اأو كاإبن، كم���ا اأ�س���ار البع�س،  اأبح���ث ع���ن تطهرّ
واإمن���ا بالأحرى عن النعت���اق من املقارب���ات التقليدية لل�سرد 
الق�س�سي. ويف الوقت الذي ميكن اأن يكون فيه البطل جاهدًا 
لالإف���الت من �سم���ره الأخالقي، كن���ت اأنا اأح���اول التحرر من 
�سم���ٍر اأدب���ي اأن�ساأته قراءت���ي، وتعلمي، و�س���دة ح�سا�سيتي �� 
م���ن ح�ٍس فطري بلياقة الن���رث. واأردت، واأنا �سجر من ف�سائل 
التق���دم املنطق���ي، اأن اأ�سجب التطور املتما�س���ك، املرتب، لعامٍل 
���ل واأدفع بالفو�سى قدم���ًا، يف جنون، كما يتابع املري�س  متخيَّ
التحليل���ي الكال�سيكي ب�سورة مثالي���ة اآلم احلرية الرتابطية 

.associative
رُت رجاًل هو م�ست���ودع لكل فكرة غر مقبولة، رجاًل  و ق���د �سوَّ
يف �س���ن 33 عامًا، ا�ستح���وذت عليه اأحا�سي�س خط���رة، واآراء 
مقرفة، ومظامل متوح�س���ة، وم�ساعر منحو�سة، رجاًل يالحقه، 
بالطب���ع، ح�سور ال�سهوة العنيد. باخت�سار، كتبت عن حا�سل 
ال���ال اجتماعيات، املتجذرة يف كل واح���د تقريبًا وينكب عليها 
كل واح���د بدرجات متغرة من النجاح. وهنا علينا اأن نن�ست 
ر )اأو  لبورتن���وي يف مهمة املري�س التحليل���ي الرجتالية لتدبرّ

اإ�ساءة تدبر( اأمر ا�سطرابه.
ا لي�س كذلك؟  اإن بورتن���وي مفعم بالغ�سب وبال�سهوة. وَمن منرّ
اأنظ���روا اإىل ترجم���ة روب���رت فيغلز لالإلي���اذة. ما ه���ي الكلمة 

الأوىل؟"الغ�س���ب". و ذلك كيف يبداأ الأدب الأوروبي: التغني 
بغ�سب اأخيل الرجويل.

اعت���ب كثرون"عل���ة  ق���د  )و  بغي�س���ًا  كتاب���ًا  اأحده���م  يكت���ب 
���ل البغي����س،  بورتنوي"ذل���ك( ل ليك���ون بغي�س���ًا واإمن���ا ليمثرّ
ليعر����س البغي����س، ليك�س���ف كي���ف يب���دو و م���ا ه���و. وكان 
ت�سيخ���وف ين�س���ح على نحو حكيم باأن مهم���ة الكاتب تكمن ل 

يف حل امل�سكالت بل يف تقدمي امل�سكلة ب�سكل مالئم.
ووفقًا للقاعدة الفرويدية م���ا من �سيء يف التاريخ ال�سخ�سي 
اأحق���ر من اأن يق���ال ول �سيء هناك، باملث���ل، وح�سي اأو مهيب، 
وقد وف���رت جل�سة التحليل النف�سي يل وع���اًء مالئمًا لحتواء 
كل �سيء. ومكتب املحلل، مو�سع الكتاب، هو ذلك املكان الذي 
يحت���اج في���ه املرء ملراقب���ة ل �سيء. فالقاعدة هن���ا ما من قاعدة 
هناك، وتلك هي القاعدة التي اتبعتها لو�سف التهكم الهجائي 
لالإبن على عائلته اليهودية، حيث مو�سوع التهكم الأكرث هزًل 
ه���و الإب���ن الهاجي نف�سه. فالع���دوان ال�سنيع للهج���اء املرتبط 
بواقعي���ة الهجاء املفرطة �� الت�سوي���ر القريب من الكاريكاتر، 
املي���ل الفكاه���ي ملا هو غري���ب �� مل يكن بالطب���ع ح�سب ذوق كل 
�سخ����س. وكنت، من الناحي���ة الأخرى، حمم���وًل على اأجنحة 
النب�ساط بعيدًا عن كتبي الثالثة الأوىل اجلديرة بالحرتام.

اإن الفك���رة الغرائبية التي ل���دى �سخ�سية الرواية، بورتنوي، 
ع���ن حياته كان���ت َتدين بوجوده���ا كثرًا لالأنظم���ة، واملوانع، 
و التحرمي���ات الت���ي مل تعد تكب���ح التاأرجح ب���ني ال�سباب غر 
املقيَّد �سهوانيًا حت���ى يف اأق�سى قرية اأمركية. مع هذا فخالل 
املراَهق���ة الأمركية ملا بعد احلرب يف الأربعينات �� قبل ن�سف 
ق���رن من ف�س���ق الأنرتن���ت ال���ذي مل يخطر اآن���ذاك بب���ال اأحد �� 
�س���ادت ه���ذه التقيي���دات يف ال�سلط���ة الق�سائي���ة ال�سيق���ة. و 
ب�سب���ب التبدل العنيف يف املنظ���ور الأخالقي على مدى ال� 45 
�سن���ة املا�سية، فاإن اخلب اجلن�س���ي الذي كان كارثيًا جدًا فيما 
يب���دو اآنذاك حني راح بورتنوي يج���اأر للمرة الأوىل بالتاريخ 
يته الآن.  الق�سيب���ي ملحلل���ه النف�سي ع���ام 1969 قد زال���ت �سمِّ
وبهذا العتبار، يكون كتاب���ي املتطرف هذا عتيق الطراز الآن 
مثل"ر�سالة �سكارلي���ت"اأو زميله باأواخ���ر ال�ستينات،"اأزواج 
Couples"لأبداي���ك، و هو رواية اأخرى تتعلق بالأع�ساء 
التنا�سلي���ة م���ا تزال �سادمًة مب���ا فيه الكفاية لتح���دي الثوابت 

الجتماعية ب�ساأن الأيرو�س وامتيازات ال�سهوة.
 /The New York Times  عن

ة بورتنوي(..  فيلي��ب روث و)علَّ
كيف يرى المؤلف ما كتبُه بعد عقوٍد مــن 

الزمــن؟!

فيليب روث.. 
الخوُف من الكراهية 

ظل حتى اللحظات األخرية 

من حياته يحتفظ، مبالحظة 

عىل شاشة كومبيوتره تقول 

:"الكفاح بالكتابة انتهى". 

وقد رّصح لكاتب سريته  

قائاًل :"إنني أنظر إىل تلك 

املالحظة كلَّ صباح، وهي 

متنحني قدرًا كبريًا من 

القوة".   

كان فيليب روث قد قرر 

عام 2011 اعتزاله الكتابة، 

حيث يرى أنه مل يعد يجد 

منفعة يف الرواية، كام كان 

الحال من قبل، ويعزو سبب 

ذلك يف رّده عىل أسئلة 

الصحافيني"لقد نضجُت!"..
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ترجمة وتقديم / لطفية الدليمي

ول����د فيلي����ب روث يف مدين����ة نيو ارك 
يف نيوجر�س����ي الأمركية عام 1933 
وح�س����ل عل����ى �س����هادة بكالوريو�����س 
يف الفن����ون من جامعة �س����يكاغو التي 
�����س هو فيه����ا لحق����ًا ويف جامعات  دررّ
اأخ����رى اأي�سًا. ج����اءت �سه����رة روث الأدبية م����ع ن�سر اأول 
 Goodbye ، اأعمال����ه الأدبي����ة  )وداع����ًا، كولومبو�����س
اإعدادها لحقًا  ع����ام 1959( والتي مترّ   )Columbus
لتك����ون م����ادة فيلمي����ة ع����ام 1969 وفيها يحك����ي روث عن 
ي����ة املقيت����ة الت����ي ت����الزم حي����اة عائل����ة يهودي����ة ثرية  املادرّ
تعي�����س يف ال�سواحي، ثمرّ ن�سر روث ع����ددًا من الروايات 
مل تنل جناحًا مثل عمل����ه الأول حترّى ن�سر رواية )�سكوى 
لت اىل مادة فيلم اأي�سًا  بورتنوي( عام 1969 والتي حتورّ
ع����ام 1972 وكان����ت ت�سويرًا هجائيًا جريئ����ًا حلياة �ساب 
ة من  يه����ودي يعي�س حتت �سغوط موؤملة من اأم����ه امل�ستبدرّ
جان����ب ومن جتارب����ه اجلن�سية م����ن جانب اآخ����ر، ثم ن�سر 
روث وبع����د �سل�سل����ة من العم����ال غر امللفت����ة واحدة من 
اأه����م رواياته: )الكات����ب ال�سبح( ع����ام 1979 والتي اأطلق 
فيه����ا روث �سخ�سية كاتب طموح يدعى )ناثان زوكرمان( 
ث����م اأعقبها روث بروايتني: )زوكرم����ان طليقًا( عام 1981 
و )در�����س الت�سريح( عام 1983 وفيهم����ا تتبرّع روث حياة 
ل����ت ه����ذه العم����ال الثالث����ة  زوكرم����ان ومهنت����ه وق����د �سكرّ
ثالثي����ة روث الأوىل، و ن�س����ر روث ج����زءًا رابع����ًا ي�ساف 
 The لالأجزاء الثالثة ال�سابقة بعنوان )احلياة املعاك�سة

.1993 عام   )Counterlife
ن����ال روث اأرفع اجلوائز الأدبي����ة المركية ويف مقدمتها 
جائ����زة فولكر التي ح�سل عليها ث����الث مرات، واجلائزة 
رّ����اب اأم����ركا وجائ����زة النقاد وغره����ا، وهو  القومي����ة لكت�
الكات����ب المرك����ي احلي الوحي����د الذي اأ�س����درت املكتبة 
الوطني����ة الأمركية جملدًا لأعمال����ه الكاملة تكرميًا له يف 
حيات����ه. كم����ا من����ح روث جائ����زة بوليتزر ع����ام 1997 عن 
 The American(روايته )امل�سهد الرعوي الأمريكي
الطبق����ة الو�سطى  ع����ن ثنائ����ي من  Pastoral   وه����ي 
تتح����ول ابنتهم����ا اإىل اإرهابي����ة. وكان روث ق����د اأع����درّ هذا 
العم����ل ليكون اجل����زء الأول من ثالثية زوكرم����ان الثانية 
جة  الت����ي اأ�ساف له����ا لحق����ًا اجلزئ����ني الآخري����ن : )متزورّ
ب�سيوعي Married a Communist( عام 1998 
لت اإىل فيلم  و )الو�سمة الب�سرية( عام 2000 والتي حتورّ

ظهر عام 2003.
يوا�سل روث يف روايته )احليوان املحت�سر( عام 2001 
رّم احلواجز ب����ني �سخ�سيات  لعبت����ه الروائية عندم����ا يحط�ِ
الرواية وبني �سرته الذاتي����ة باأ�سلوب �ساخر يتاأرجح ما 
بني ال�سخرية ال�سيا�سي����ة والغو�س يف الذات الن�سانية. 
وق����د حولتها املخرج����ة الإ�سباني����ة ايزابي����ل كو�سيت اىل 
فيل����م بعن����وان- Elegy املرثي����ة - ب����اأداء ب����ن كينغ�سلي 
وبنيلوب����ي كروز وت����دور الحداث ح����ول اأ�ستاذ �سبعيني 
ي  يتح����دى ذب����ول حياته وعزلت����ه وينغمر يف ع�س����ق ح�سرّ
ج����ارف لإح����دى طالباته التي ت�سغره بثالث����ني عامًا وهو 
يواج����ه �سب����ح النهاية ويك�س����ف عن ه�سا�س����ة الن�سان يف 
عامل تتفاقم عدوانيته يف كل مكان ويطرح ا�سئلة الوجود 
ح����ول اجلن�����س واحلي����اة وامل����وت، ويعل����ق روث : اكتب 

لأواجه امللل ل املوت. 
ُيع�����د فيليب روث من بني اأ�سه����ر اأربعة روائيني امركيني 
ح�س����ب ت�سنيف����ات النق����اد وه����و املر�س����ح الدائ����م جلائزة 
نوب����ل. ويف اأواخ����ر عام 2012 اعل����ن روث اأنه �سيتوقف 

ع����ن الكتابة بع����د اإ�سدار اآخر ُكتب����ه )مني�سي�س( واعرتف 
من دون تردد: )لقد انتهيت).

يق����ول روث : )قم����ت يف �س����ن ال�����74 من عمري قب����ل اأربع 
�سن����وات - بعم����ل مل ا�ستط����ع حتقيق����ه �سابق����ًا - عندم����ا 
قررت ق����راءة الروايات التي �ُسغفت بها يف �سن الع�سرين 
وتورجني����ف  دو�ستويف�سك����ي  فق����راأت  الثالث����ني،  اأو 
وفلوب����ر وكون����راد وهيمنغ����واي وعندم����ا اأنهي����ت الأمر 
عم����دت اىل اإع����ادة قراءة ُكتب����ي جميعها بادئ����ًا من النهاية 
من"مني�سي�����س"( اأردت اأن اأعرف ما اإذا كنُت بددُت عمري 
يف الكتابة واأن ما قمت به قد حقق جناحًا فاكت�سفت اأنني 

فعلت اأف�سل ما اأ�ستطيع.
اإع����الن روث الن�سح����اب من ع����امل الكتابة نهائي����ًا دفعني 
لأعي����د ق����راءة روايتي����ه )احلي����وان املحت�س����ر 2001( و 
)كل رج����ل 2006( وه����ي رواي����ة تتح����رى �س����وؤال امل����وت 
ع����ب تفح�س حياة كامل����ة : رجل ميت ي�س����رع يف البحث 

ع����ن الغف����ران ومتر حيات����ه اأ�سب����ه بفيلم اأمام����ه وهو عند 
املدف����ن ي�ستعيد حمطات حياته ال�ساخب����ة وف�سل زيجاته 
واعتق����اده الرا�س����خ با�ستحالة احلب وانع����دام الخال�س 
ب����ني الب�س����ر، ويالح����ق اأمل الفق����دان و�س����ط زح����ام العامل 
معرتف����ًا بفداح����ة ظلم����ه لالآخرين، ويق����ر بخطاي����اه التي 
يح����اول حموه����ا بتبي����ر �سعف����ه الن�ساين وقل����ة حيلته، 
وفاز روث عن رواية  )كل رجل( وللمرة الثالثة يف حياته 

- بجائزة فولكر للرواية..
يوؤكد كثر من النقاد على وجود الروؤية الذكورية املفرطة 
ل����دى فيلي����ب روث، فالق����وة الذكوري����ة اجلن�سي����ة لأبطاله 
ت�سته����ني بامل����راأة وم�ساعره����ا ومتثل اخل����ط الأ�سا�س يف 
معظ����م اأعماله ما جعله هدف����ًا لنتقادات اأن�س����ار الن�سوية 
الذي����ن اتهم����وه باحل����ط م����ن مكان����ة امل����راأة. وم����ن جانب 
اآخ����ر جن����د اأن روث مل يهتم كث����رًا بالنظري����ات اجلمالية 
والتجري����ب، لكن����ه اأ�سف����ى عل����ى روايات����ه جرع����ة تغريب 

اأك�سبت �سرده املزيد من الت�سويق واحليوية. 
يق����دم لنا روث يف روايات����ه احلياة الأمركي����ة من زاوية 
تاريخية متتزج فيها خ����بات طفولته التي يعيد ت�سكيلها 
بالتخيي����ل ليطرح �سوؤاله الأ�سا�س،  كي����ف بو�سعنا تغير 
احلياة اىل نوع من الفن وما معنى اأن يكتب املرء فيقول: 
اأ�سعب �سيء يف احلياة اأن نك�سر ال�سمت بالكلمات، واأن 
نك�سر الكلمات بال�سمت، وي�سيف: اأن�سح كل كاتب �ساب 
برتك الكتابة فورًا واتخاذ مهنة اأخرى لأن الكتابة جعلت 
حيات����ي حرمانًا وجحيمًا م�ستدمي����ًا، فالعمل اليومي عمل 

منهك اىل ح��ٍد خميف.
اإبداعيًا  دفقًا  املا�سية  الإثنتي ع�سر  الأعوام  × مل�سنا يف 
هائ����اًل من����ك. ملاذا جاء ه����ذا الدف����ق الإبداع����ي متاأخرًا من 

وجهة نظرك؟
لطاملا  التي  الأ�سياء  ذات  اأفعل  انا  اأعرف.  ل  اأعرف،  • ل 
فعلته����ا كلرّ ي����وم يف حياتي املهني����ة. اأعمل كلرّ ي����وم بداأب 
كم����ا اعت����دت العمل م����ن قبل ولي�����س با�ستطاعت����ي تف�سر 
مل����اذا وكيف انبثق����ت هذه ال�سل�سلة م����ن الأعمال عنرّي على 
نح����و منتظ����م يف ال�سنوات الأخرة، وكلرّ م����ا اأعلمه اأنني 
اأعم����ل اأغلب اأيام الأ�سبوع ولو اأنني كتبت �سفحة واحدة 
يف الي����وم ف�ستك����ون يل يف نهاي����ة كل �سن����ة 365 ورق����ة 
عت الأوراق عندي اأعمد اإىل ن�سرها  مكتوبة ومتى ما جتمرّ

يف هيئة كتاب. هكذا هو الأمر كلرّه ولي�س اأكرث من هذا.
× اأعتق����د ان ما تكتب����ه الآن هو الأف�سل من بني اأعمالك 
كلرّه����ا لأن م����ا تكتبه الي����وم يبدو اأك����رث مبا�س����رة وب�ساطة 
وبخا�س����ة يف روايات����ك الق�س����رة. ه����ل تعم����د اإىل ق����در 

هائل من اإعادة الكتابة مع هذه الأعمال؟
• اأق����وم بنف�����س الق����در م����ن اإع����ادة الكتاب����ة يف اأعم����ايل 
الق�س����رة واأعم����ايل الطويل����ة عل����ى ال�س����واء، وهو عمل 
م�س����ن و�س����اق كم����ال تعلم����ون، وكل كتاب ت����راه من�سورًا 
ه����و يف احلقيقة نتاج عملية اإعادة الكتابة هذه، فالن�سخة 
ها  الأوىل م����ن اأي كت����اب غالب����ًا ما تكون غ����ر مقبولة ولكنرّ
تخدم بكونها مرتكزارّ اأ�سع قدمي عليه لالرتقاء اإىل مديات 
اأبع����د. اإعادة الكتابة �س����ارت اأ�سهل بكثر مع الكومبيوتر 

ا ن�ستخدم الآلة الكاتبة. ا كانت عليه عندما كنرّ عمرّ
× ه����ل تب����داأ الكتابة منطلقًا من فكرة ملو�سوع حمدد اأم 

اأنك تبداأ من �سخ�سية اأو موقف ما؟
بالأرواح  )امل�سكون  �ساأعطيك مثاًل من عمل����ي  • ح�سن����ًا 
م����ن �سط����ر �س����ار فيما بعد  ب����داأت   )Th Haunting
ال�سط����ر الأول يف العمل وفيه اأقول"فقد �سحره........"، 
����ل حمدد بل  ر اآن����ذاك مبمثل م����ا، لي�س مبمثرّ فق����د كن����ت افكرّ
ن مل يعد باإمكان����ه موا�سلة التمثيل.  مبح�����س ممثل ما ممرّ
تلبرّ�ستني الفك����رة بالكامل ف�سرعت بالكتاب����ة عنها منطلقًا 

من الفكرة وحدها وح�سب.
ال����ذي كتب����ت عن����ه يف روايتك  ����ل  × ه����ل كان ذل����ك املمثرّ

�سخ�سًا عرفته من قبل اأم اأنك قراأت عنه؟
ا  • كان �سخ�س����ًا �سمع����ت عنه ومل اأك����ن اأعرف الكثر عمرّ
يحي����ط ب����ه لك����ن راق����ت يل فك����رة اأن اأت�س����ور اأن يعتل����ي 
ه����ذا املمثل خ�سبة امل�س����رح ويجد نف�سه فاق����دًا لكل قواه. 
امل�ساأل����ة كم����ا اأراها كانت واع����دة لذا انهمك����ت يف الكتابة 

عنها.
× ه����ل ت����رى اأن القلق من تدهور الأداء ميكن اأن يبتلى 

لون؟ ه����ل ح�سل ل����ك ذات يوم واإن  ����اب مثلما املمثرّ ب����ه الكترّ
�سعرت باأنك"فق����دت �سحرك"اأنت كما املمثل امل�سرحي يف 

روايتك؟
• نعم، نعم هذا يح�سل ب�سكل روتيني يف الفرتات التي 
تنح�س����ر بني اإكمال كت����اب والبدء يف كتاب����ة كتاب جديد. 
اأت�س����اءل دوم����ًا عندم����ا اأكم����ل كتابًا يل"م����ا ال����ذي �ساأفعله 
الآن؟ ومن اأي����ن �ساألتقط فكرة جدي����دة لكتابي القادم؟"ثم 
ة ويح�سل  �سن����ي رعب عل����ى درجة واطئ����ة من ال�س����درّ يتلبرّ
بعده����ا �سيء م����ا يدفعن����ي دفعًا للكتاب����ة.. �س����يء ل اأعرفه 

ر يف كل مرة. متامًا ولو كنت اأعرفه لفعلته بال تفكرّ
× يف روايت����ك ذاته����ا )امل�سكون بالأرواح( ي�سرع املمثل 
ال����ذي اأ�سميته �س����ام اأك�سلر، يف عالقة تدمري����ة ذاتية مع 
ام����راأة من ذل����ك النوع م����ن الن�ساء املفرت�س����ات التي اأراها 
�سخ�سي����ة جذاب����ة للغاية. اأخ����بين عن ن�س����وء فكرة هذه 

ال�سخ�سية لديك؟
فعاًل؟ مفرت�سة  املراأة  لك  بدت  • هل 

العمل. تبدو �سيطانية  اأقراأ  × هكذا �سعرت نحوها واأنا 
للغاية.

م����ا ت�ساء  اأن ت�سعر  ق����ارئ ول����ك  اأن����ت  • اأوووه. ح�سن����ًا 
ولك����ن مل يح�س����ل اأن اخ����بين ق����ارئ مبثل م����ا �سعرت به 
ان����ت جت����اه ه����ذه امل����راأة. مل اأك����ن اأن����وي اأ�س����اًل اأن اأجعل 
ر،  لة كم����ا تت�سورّ هذه امل����راأة مفرت�س����ة اأو �سيطاني����ة متغورّ
ولكنن����ي كنت اأبغي الك�سف عن عالقة غ����ر جديرة بالثقة 
انغم�����س فيها �سام اأك�سلر. ل اأظن اأن املراأة كانت �سيطانية 
ا تفعل الأخري����ات ولكن كانت لها جاذبية خا�سة  باأكرث ممرّ
: جاذبي����ة جن�سية و اإيروتيكي����ة بالتحديد جعلت من �سام 
اك�سل����ر �سخ�سًا �سعيدًا ل����ذا يكون من امله����م لبهة قبل اأن 
����ر باأنها هي من  ننعته����ا باأنها �سري����رة اأو مفرت�سة اأن نتذكرّ
جعلت الرجل �سعي����دًا بعدما كان مملوءًا ياأ�سًا و قنوطًا اإذ 

مت الأغالل التي قيرّدته. جاءت املراأة وحطرّ
× ه����ل ت����رى اأن الكتاب����ة ع����ن امل�ساه����د احلميمي����ة اأكرث 

�سعوبة من الكتابة عن �سواها اأم اأنهما �سواء ب�سواء؟
����ب ل����ه عن����د كتاب����ة م�ساهد  • ثم����ة م����ا ينبغ����ي اأن نتح�سرّ
ر نف�س����ك ول ترغ����ب يف  حميمي����ة : فاأن����ت ل تري����د اأن تك����ررّ
الوق����وع يف ف����خرّ العب����ارات اجلاه����زة ول تن����وي اأن تبدو 
مبت����ذًل. اأنت تري����د اأن تبدو كمن ي�س����ف الو�سع وح�سب 
بق����در ا�ستطاعتك ول تبتغ����ي ا�ستث����ارة اأي اأحد. اأخبين 
�سدي����ق يل باأنه ا�ستثر للغاية عند ق����راءة بع�س امل�ساهد 
ا اأ�سعر  احلميمي����ة يف رواياتي ول اأرغ����ب يف احلديث عمرّ
جتاه����ه، ولكن اأقول اأنني مل اأرغب يف اأن اأ�سمع �سيئًا مثل 

هذا ُيقال عن اأي من اأعمايل.
اأن ل  باأنك تظن  ما معك  قلت يف حوار  واأن  لك  × �سبق 
اأح����د �سيق����راأ الروايات بع����د 25 �سنة من الي����وم. هل تظن 

اليوم اأن راأيك كان ا�ستفزازيًا بقدر ما اأم تراه مقبوًل؟
دت موع����دًا لذلك بعد  اإذ حدرّ اأنني كن����ت متفائاًل  • احل����قرّ 
25 �سن����ة!!. اأعتق����د اأن ق����راءة الرواي����ة الي����وم اأ�سح����ت 
عم����اًل طقو�سي����ًا حم�س����ورًا بفئة �سغ����رة للغاي����ة، واأظن 
ى  ����ه لن يتعدرّ اأن����ه �سيوجد دومًا م����ن �سيقراأ الروايات، لكنرّ
جمموعة �سغ����رة من النا�س ورمبا اأكرث بقليل من بع�س 

النا�س الذين يقراأون ال�سعر الالتيني اليوم.
اإزاء  اأن بو�س����ع الروائيني القي����ام به  × م����ا ال����ذي تظنه 

هذه احلالة؟
ه����ل تظ����ن اأن ال�سكل ال�س����ردي ح�سب هو م����ا �سيموت يف 
الرواية احلالية؟ ما الذي �سيتغر بطريقة حا�سمة : طول 
الرواي����ة مثاًل؟ وه����ل هذا ال�سعور هو ذات����ه ما ميلي عليك 

اليوم كتابة روايات اأق�سر من �سابقاتها؟
*اإن املع�سل����ة تكم����ن يف املطبوع : يف ج�س����م الكتاب ذاته 
فق����راءة الرواية عمل يتطلرّب ق����درًا من الرتكيز والتمحور 
الذات����ي والنغما�����س يف الق����راءة ول����و ح�سل اأن����ك قراأت 
رواي����ة ما ومل تكملها بعد اكرث م����ن اأ�سبوعني، فذاك يعني 
ان����ك مل تقراأها فع����اًل، واعتقد اأن ه����ذا الرتكيز املفرط على 

فع����ل القراءة عمل �ساق وي�سع����ب الن�سراف له يف عاملنا 
الي����وم. اإن من ال�سع����ب للغاية اأن توجد اع����داد كبرة من 
اء اليوم ممن ميلكون الوقت والقدرة والدافع الذاتي  القررّ

لالن�سراف اىل عمل �ساق كهذا الذي و�سفته.
× ه����ل اأن اأجه����زة الكين����دل �ستك����ون بدي����اًل منا�سبًا عن 
الق����راءة كم����ا تظ����ن؟ عندم����ا اأ�سافر الي����وم بالطائ����رة اأرى 
كث����رًا م����ن النا�س يق����راأون عل����ى اأجه����زة الكين����دل ورغم 

ل الكتاب الورقي. اأنني اأملك واحدًا غر انني اأف�سرّ
• رمب����ا يكون بدياًل منا�سبًا رغم انني ل�ست معتادًا على 
جه����از الكين����دل. ق����راأت م����رة يف جه����از الكين����دل قطعتي 
ل����ة الت����ي يكتبه����ا نيكول�س����ن بيك����ر يف النيويوركر،  املف�سرّ
وكانت قراءة جيدة للغاية وفيها يعلن بيكر �سكوكه ب�ساأن 
م�ستقب����ل جهاز الكين����دل. ل اأظ����ن اأن جه����از الكيندل قادر 
عل����ى جعل الق����راءة تختلف الي����وم عما كانت م����ن قبل : ل 
ميك����ن للكتاب اأن يتناف�س م����ع ال�سا�سة - يف التلفزيون اأو 
احلا�س����وب – مثلما مل يك����ن با�ستطاعته اأن يناف�س �سا�سة 

ال�سينما بالأم�س.
اكتب  اأن  :"اأريد  – وتقول  ككاتب   - اأحيانًا  تفكر  × هل 
ك����ذا ع����دد م����ن الكت����ب"، اأم ان����ك تتاب����ع عمل����ك الإبداع����ي 

وح�سب بال نظر اىل املعادلة العددية؟
* ل اأع����ر اأي اهتم����ام للعدد الذي اأكتبه م����ن الكتب، بينما 
اأعر كل الهتمام لأن اأكون منغم�سًا يف العمل الذي اأعتزم 
اإجن����ازه رغم انه قد يح�سل معي اأحيانًا اأن ت�سغلني فكرة 
كتابة كتاب ما بينما ل اأزال اعمل على عمل مل يكتمل بعد. 
كل كت����اب يبداأ من بقاي����ا الرماد بالفعل ول ا�سع����ر اأبدًا اأن 
عل����يرّ اأن اأفع����ل كذا اأو اأن اأروي ق�سة م����ا منذ البدء وكل ما 
اأبتغيه هو اأن اأكون متوحدًا مع العمل الذي اعمل عليه يف 

الوقت الذي اأعي�س فيه حياتي.
× تب����دو موجت����ك الإبداعي����ة الثانية مرتافق����ة مع كونك 
منفي����ًا يف لندن. هل ترى اأن منف����اك اللندين ا�ستثار �سيئًا 

ا دفعك لهذا الإبداع امل�سهود؟ داخلك ممرّ
* نع����م اأرى ذلك وهو بال�سبط م����ا ح�سل. كنت اأعي�س يف 
لن����دن للف����رتة م����ن 1977 – 1989 وملدة �سبع����ة اأ�سهر يف 
ال�سنة وعندما كنت اأغ����ادر لندن للفرتة املتبقية من ال�سنة 
كن����ت اأعود للعي�س يف منزيل يف ن����ورث وي�سرتن بولية 
كونيكتك����ت الأمركي����ة والت����ي كان����ت مكانًا �سب����ه منعزل 
وبعي����دًا عن الأجواء الأمركية وهك����ذا ففي كل مرة اأعود 
اإىل اأم����ركا اأك����ون متعط�س����ًا لها اك����رث من ال�ساب����ق وهذا 
م����ا ح�سل يل ب�س����ورة مكثفة مع كتابة اأعم����ايل : )امل�سهد 
جت �سيوعيًا، الو�سمة الب�سرية(،  الرعوي الأمركي، تزورّ
وكل ه����ذه الكت����ب ترتك����ز عل����ى خلفي����ة اأمركي����ة طاغي����ة، 
وكم����ا ترى فاإن منف����اي البيطاين �ساع����دين يف اكت�ساف 
بل����دي الأم. كان منف����اي مبثاب����ة برك����ة يل ول اعتقد انني 
كن����ت �ساأمتكن م����ن اإجناز اأعمايل تلك ل����و مل اأغادر اأمركا 

بالطريقة التي فعلت.
اأن فرتة  اأم����ركا الآن؟ هل ت�سعر  × وكي����ف ت�سعر جتاه 
ت يف اأم����ركا الكثر؟ كيف ت�سعر جتاه  رئا�س����ة بو�س غررّ

و�سع اأمركا اليوم؟
ب عليرّ الإجابة على هذا ال�سوؤال؟ *هل يتوجرّ

× ت�ستطي����ع املحاول����ة يف الإجاب����ة وت�ستطي����ع جت����اوز 
ال�سوؤال اإذا اأردت.

* اأن����ا من م����وؤازري اأوباما، ومت����ى ما كان اأحدن����ا موؤازرًا 
����ه عا�����س الكثر من  لإدارة اأوبام����ا �سيعن����ي ه����ذا حتم����ًا اأنرّ

ال�سعاب يف �سنوات بو�س.
كرئي�س؟ اليوم  اأوباما  اأداء  ت�سف  × وكيف 

ه يفعل اأف�سل ما ي�ستطيع فعله. * اأظن اأنرّ
كاتبًا؟  اأوباما  يف  ترى  × كيف 

 Dreams of My اأرى يف )اأح����الم اأب����ي *
Father( كتاب����ًا جي����دًا، وق����د قراأت����ه مبتعة 
كب����رة وكان دافع����ي جزئيًا لق����راءة العمل هو 
����ه كتب بقل����م هذا ال�س����اب الياف����ع الذي كان  اأنرّ
ي�سع����ى للرئا�س����ة اآن����ذاك، ووج����دت الكت����اب 
ة  مكتوب����ًا بطريقة جي����دة ومقنعة كذل����ك وثمرّ

الكثر من مقاطعه �سهلة احلفظ اأي�سًا.
خ����الل  كتابت����ه  يف  ترغ����ب  ال����ذي  م����ا   ×
����ك  ال�سن����وات الع�س����ر املقبل����ة؟ ه����ل تاأم����ل اأنرّ
ًا ثالث����ًا مثلما فعلت مع  �ستنجز دفق����ًا اإبداعيرّ

لني؟ دفقيك الإبداعيني الأورّ
* م����ا اأرغب فيه فعاًل : اأن اأجد فكرة تبقيني 
م�سغوًل حترّى موت����ي ول�ست اأعر اهتمامًا 
كبرًا مل�ساألة كتابة كتاب جديد واإن كنت ل 
اأ�ستبعد فكرة كتاب����ة كتاب طويل ي�سغلني 

ملا تبقرّى من حياتي.
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ما أرغب فيه فعاًل أن أجد فكرة تبقيني 
مشغواًل حّتى موتي

في سن الـ 74 أعدت 
قراءة دوستويفسكي 

وتورجنيف وفلوبير 
وكونراد وهيمنغواي..

النسخة األولى من أي 
كتاب غالبًا ما تكون غير 

مقبولة ولكّنها تخدم 
بكونها مرتكزًا أضع 

قدمي عليه لالرتقاء إلى 
مديات أبعد...

أعمل أغلب أيام األسبوع 
ولو أنني كتبت صفحة 

واحدة في اليوم فستكون 
لي في نهاية كل سنة 

365 ورقة مكتوبة فأعمد 
إلى نشرها في كتاب..

فيلي��ب روث.. روايئ وكاتب قصة قصرية أمرييك تّتس��م أعامله بغلبة الحوارات، ومقاربة حياة الطبقة 

الوسطى ومشكالتها - الطبقة الوسطى اليهودية بخاصة - والتداعيات املؤملة للحب عىل مستوى الفرد 

واألرسة، وقد انش��غل روث يف أعامله األخرية اىل حد الهوس مبوضوعة الفناء وتدهور حالة الجس��د 

والعقل املصاحبة لتقّدم العمر.

كبار األدباء يختارون فيليب روث 
أهم كاتب أميركي

 ترجمة: عبد الخالق علي

اأظه���ر اقرتاع للرواي���ات العظيمة واجلي���دة، باأنَّ 
روث ي�ستح���ق مرتب���ة ال�س���رف العلي���ا م���ن كنت���م 
تت�ساءل���ون وحتاولون يومًا بعد يوم اأن تختاروا 
اعظ���م روائي اأمركي معا�سر، لق���د جاء اجلواب 
اأخ���رًا؛ ان���ه فيلي���ب روث. كان ذل���ك وفق���ًا لقائمة 
م���ن ثالثني اأديب���ًا من اأمث���ال �سلمان ر�س���دي، نيل 
فرودنبرغر، غاري �ستينغارت، و جيم�س فرانكو 
– طلبت منهم جملة نيويورك تقييم اأعمال روث 
قب���ل عيد ميالده الثمانني ال���ذي �سي�سادف ال�سهر 
املقبل."نع���م، روث ه���و اعظ���م روائ���ي اأمرك���ي 
معا�سر"هذا م���ا قاله 77% من الأدب���اء املذكورين 
يف القائم���ة، بينما بقية الأدباء )23%( فلم يتفقوا 
م���ع هذا الراأي، برغ���م اأن دون ديليلو كان مر�سحًا 
اآخر، كما اأن بع�س امل�ساركني يف القرتاع رف�سوا 

تر�سيح اأي روائي. 
فيم���ا بعد �سئ���ل املقرتع���ون ب�سعة ا�سئل���ة منها : 
ه���ل اأن روث يكره امل���راأة؟ اأجاب 17% منهم بنعم، 

قال���وا   %30 مل بينم���ا   %52 و  كال، 
اعظ���م يعط���وا جواب���ًا. ما  ه���ي 
اأجابوا"هو موا�سيعه؟ %43 

نف�سه". هل ي�ستحق الفوز بجائزة نوبل؟ رد %97 
بنع���م. ما ه���ي اف�سل روايات���ه؟ اأغل���ب الأ�سوات 
اأجابت"م�س���رح ال�سبت"اإ�ساف���ة اىل دعم الروائي 
بري���ت اي�ست���ون ايلي�س ال���ذي اأطل���ق عليها"اآخر 

رواياته الفا�سحة".
يب���دو م���ن غ���ر املعق���ول اأن نحاول حتدي���د اأمور 
كه���ذه، و لكن هناك ما يث���ر الهتمام يف القرتاع 
عندما يعطي املوؤلف���ون اآراءهم عن اعظم الأدباء؛ 
فعن���د �سوؤالها عن اكرث الأ�سي���اء التي ل حتبها يف 
روث، اأق���رت فرودنبرغر قائلة:"ل اأحب الطريقة 
الت���ي يكتب بها عن املراأة، و ل اأحب الطريقة التي 
اأ�ستك���ي به���ا من ذل���ك". اأما ت�سارل�س ب���وك، فلدى 
�سوؤال���ه عما يعجب���ه يف هذا الروائ���ي، اأجاب"من 
املفرح اأن���ه غررّ مفهوم اليه���ود الأمركان، واأحب 
كون���ه مبثاب���ة مانع���ة �سواع���ق، كم���ا اأن���ه متمكن 
م���ن الكم الهائ���ل من املق���الت الغا�سب���ة امل�ستاءة 
الرائعة، واإنه يعطي الفكرة كاملة مرة واحدة ول 

يقطعها اىل اأجزاء".
ير�سح الأدباء عبارات روث املف�سلة لديهم ؛ حيث 
ل ديفيد بزموكيز عبارة"اأيها القارئ الفا�سل،  يف�سرّ
اذا كنت تعتق���د اأن احليوانات ت�سعر باحلزن بعد 
اجلماع،  عملي���ة 
اأن  ح���اول 
نه���ارًا  ت�ستمن���ي 
"اي���ل  مكت���ب  يف 
ى  ل���رت " ف نو لو
كي���ف ت�سع���ر عن���د 
النتهاء م���ن ذلك". 
هن���اك  اأن  كم���ا 
تاأم���الت عن جتاربه 
عن  واأفكاره  البديلة 
كن���ت  اجلن����س"اذا 
ملاذا  الن�س���اء،  تك���ره 
اإذا تق�س���ي كل وقتك 
الن���وم  يف  بالتفك���ر 

معهن؟".
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فاضل السلطانيترجمة/ أحمد فاضل

اإذن مات فيليب روث يف اخلام�سة والثمانني، 
وهو متعب القلب وعينه على نوبل، اأو ب�سكل 
اده وحمبوه يف اأمركا  اأدق، هذا ما متن���اه نقرّ
واأوروب���ا يف الأقل. ول اأظنه كان عابئًا بذلك، 
وبالتاأكيد كان ي�ستحقها اأكرث من اأولئك الذين 
ف���ازوا به���ا يف ال�سن���وات الأخ���رة. فقد كان 
اأ�سط���ورة اأدبية بحد ذاته، واحتل، اإىل جانب 
�س���ول بيلو وجون اأوبداي���ك، مكانة بارزة يف 
ال�س���رد احلدي���ث يف القرن الع�سري���ن، اأو يف 

الأقل يف الن�سف الثاين منه.
كت���ب مرة يق���ارن بينه وبني هذي���ن العمالقني 
الروائي���ني الآخرين:"اأبداي���ك وبيلو يحمالن 
الع���امل،  يف  خارج���ًا  ال�سوئ���ي  ك�سافهم���ا 
ويكت�سف���ان العامل كم���ا هو. اأم���ا بالن�سبة يل، 

فاأنا اأحفر كوة واأ�سلط عليها ال�سوء".
اخلارج���ي  فالع���امل  متام���ًا.  �سحي���ح  وه���ذا 
بالن�سبة لروث ل يوج���د اإلرّ من خالل الذاتي، 
ز  اأو اأن الثنني متداخالن، فال ن�ستطيع اأن منيرّ
بينهم���ا، ول نع���رف اأيهم���ا الواقع���ي واأيهم���ا 
اخليايل، ول من اأين يبداأ اأو ينتهي اأحدهما.

معظ���م اإنت���اج روث الروائ���ي الغزي���ر، )ت���رك 
ح���ول  تقريب���ًا  كل���ه  ي���دور  رواي���ة(،  ثالث���ني 
�سخ�سي���ة واح���دة باأقنعة خمتلف���ة: �سخ�سية 
روث نف�س���ه، كاأمرك���ي، ويه���ودي، وروائي، 
وبا�سم���ه  الرئي����س،  البط���ل  اإن���ه  واإن�س���ان. 
ال�سري���ح، كم���ا يف رواية »عملي���ة �سايلوك« - 
الذي يقول عنه���ا روث اإنها اعرتافات ولي�ست 
رواية - ولكن تنتحل �سخ�سية روث، وت�سرق 
هويته ال�سخ�سية اإحدى �سخ�سيات الرواية. 
ويف رواي���ات اأخرى، يخف���ي روث �سخ�سيته 

وراء �سخ�سياته الروائي���ة، كما يف �سخ�سية 
ناث���ان زوكرم���ان، بطل ثم���اين روايات، الذي 
يحم���ل كل �سم���ات موؤلف���ه، وتفا�سي���ل حياته 
احلقيقي���ة. ويف رواية »موؤامرة �سد اأمركا«، 
الت���ي ير�سم فيها روث اأم���ركا خمتلفة، نلتقي 

بروث مرة اأخرى، وبا�سمه ال�سريح الأول.
ه���ذا اخليال اجلام���ح، الذي ي�س���ل اإىل اإعادة 
خل���ق وطن كام���ل بتاريخه ونا�س���ه، وما�سيه 
وحا�س���ره، كم���ا ي�سته���ي روث ويري���د، كان 
متعت���ه يف الكتاب���ة واحلي���اة، وهو ال���ذي قاد 
اأي�س���ًا اإىل خل���ق اأ�سطورت���ه اخلا�س���ة، الت���ي 
ميرّزته عن ُكتَّاب جيله الكبار. ظل ينهل من هذا 
اخليال، ومل يتعب �سوى يف املرحلة الأخرة 
من حياته حني اأعلن اعتزاله، بل تنباأ ب�"موت 

الرواية".
مع���ه  اأجراه���ا  مقابل���ة  يف  ذل���ك  ع���ن  يق���ول 
هرميون يل عام 1984، ون�سرت يف »باري�س 
ريفي���و«:"اإن خل���ق �س���رة مزيف���ة، وتاري���خ 
مزي���ف، وتلفي���ق وجود ن�سف خي���ايل خارج 
دراما حياتي هو حياتي. ل بد من وجود متعة 

يف هذه احلياة. وهذه هي متعتي".
ولك���ن اأي درام���ا كانت يف حي���اة روث ليهرب 

منها من خالل خلق وجود زائف؟
اأكان ذلك ب�سبب يهوديته؟ ل �سيء يدل على ذلك 
يف روايات���ه، ما عدا رواي���ة »عملية �سايلوك«، 
التي ير�س���م فيها �سخ�سيت���ني متناق�ستني له، 
اإحداهم���ا مزيفة والأخرى واقعية، تتهم باأنها 
عميل���ة للمو�ساد! بالإ�سافة اإىل اأن يهوديته مل 
تك���ن تعني ل���ه �سيئ���ًا. كتب م���رة: »اإن و�سفي 
ب���اأين كات���ب اأمرك���ي - يه���ودي ل يعن���ي اأي 

�س���يء بالن�سب���ة يل. اإذا مل اأك���ن اأمركي���ًا فاأنا 
ل �س���يء«، رغ���م اأنه ع���اد بعد ذل���ك للكتابة عن 
»الهوي���ة اليهودية"و»مع���اداة ال�سامية«. لكنه 
فع���ل عن ذلك ب�سكل مو�سوعي اإىل حد بعيد ل 

يوحي باأنه يعاين عقد ا�سطهاد ب�سبب دينه.
يعي���د ق�س���م م���ن النق���اد �سوداوي���ة روث اإىل 
»اجلن�ساني���ة الذكوري���ة«، الت���ي كان���ت ثيم���ة 
اأ�سا�سي���ة يف معظ���م روايات���ه، اإذا ا�ستثنين���ا 
الأمركي���ة«  »الرعوي���ة  التاريخي���ة  ثالثيت���ه 
و»اللطخ���ة الإن�ساني���ة«، و»تزوج���ت اأمركًا«، 
التي تتناول ثيمات اأمركية، من خالل روؤيته 
الذاتي���ة. وكان���ت زوجت���ه ق���د اتهمت���ه ب�»كره 

الن�ساء«، وت�سبب ذلك يف طالقهما.
ولد فيليب ملتون روث يف نيوارك عام 1933. 
در�س القانون اأوًل ل�»يدافع عن امله�سمني«، كما 
قال م���رة، ولكنه تخلى ع���ن درا�سته، من�سرفًا 
لدرا�س���ة الأدب. تخرج من »بوكنيل«، وح�سل 
عل���ى منحة درا�سي���ة 1954 جلامعة �سيكاغو، 
ليح�سل على �سه���ادة املاج�ستر. ب���داأ درا�سة 
الدكت���وراه يف اللغ���ة الإنكليزي���ة لكنها تركها 

بعد ف�سل واحد.
الق�س���رة،  الق�س���ة  اأوًل بكتاب���ة  وب���داأ روث 

واأ�سدر عام 1959 جمموعته الأوىل.
»وداع���ًا  روايت���ه  ح�سل���ت   1959 ع���ام  يف 
كولومبو����س« على جائ���زة »الكت���اب الوطني 
اجلوائ���ز  ذل���ك  بع���د  لتت���واىل  للرواي���ة«، 
ه���ا، ومنه���ا  الت���ي ل ميك���ن عدرّ والتكرمي���ات 

»جائزة بوليتزر"و"مان بوكر الدولية".

عن ال�سرق الأو�سط

منذ رحيل �سيد الكاآبة الروائية "فرانز كافكا"عام 1924 
وهو يتلب�س العديد من الًكتاب وفيليب روث اأحدهم. 

فقد تتبع هذا الكات���ب حياة وموت كافكا حتى راح ي�ساأل 
عن���ه يف م�سقط راأ�سه براغ واجتم���ع بالعديد من الُكتاب 
والروائي���ني الت�سي���ك ملعرف���ة ودرا�س���ة املراح���ل الأوىل 
لن�ساأته وقبل رحيله النهائي اىل املانيا، حظرت ال�سلطات 
الت�سيكية دخوله اىل البالد، كان ذلك عام 1975 يف اثناء 
احلكم ال�سيوعي، والي���وم ي�ستيقظ كافكا مرة اأخرى يف 
روح روث وروايت���ه الأخ���رة"الإذلل"، واملفاجاأة التي 
حملها اإلينا روث هذه املرة هي ال�ستثنائية التي تفجرت 
يف وق���ت متاأخ���ر بعد 60 عامًا من الكتاب���ة، يف ال�ساد�سة 
وال�سبع���ني حي���ث ن�س���ر 10 رواي���ات مبا يف ذل���ك بع�س 
امل�سرحي���ات، وميكن القول، اإن مرتبت���ه لتقل عن اولئك 
الذين اأر�س���وا دعائم رائعة ل���الأدب الأمركي بعد احلرب 
العاملي���ة الثانية، وكتاب���ه الأخر"الإذلل"هو الثالث بني 
روايات���ه منذ عدة �سنوات، وقد قال يف مقابلة له موؤخرًا، 
اإن���ه ا�ستكم���ل بالفعل ما يطل���ق عليه جزاف���ًا التقاعد ومن 
الطبيعي اأن يتباطاأ ذلك املفهوم مع التقدم يف ال�سن، لكنه 

على امل�سار املعاك�س ليعني الركون. 
اإن  "ولي���ام جيه"الكاتب والناقد يكتب يف"الغارديان": 
اجن���از الكاتب يف املا�س���ي ينبغي ان لي�س���كل اخفاقات 
للحا�س���ر، وهذا ما يتمتع ب���ه روث يف روايته اجلديدة، 
ولأنه �ساحب معاي���ر خا�سة يتميز بها عن باقي الُكتاب 
فق���د كان لديه دائمًا ميل اىل اأن تنحرف تلك املعاير نحو 
امثلة �سارخة ومعدلرّة بع�س ال�سيء كما حدث عام 1972 
حينم���ا ن�سر"حكاية الثدي"والتي اأع���اد �سياغتها بعد اأن 
تعرف اىل"كافكا"اكرث بحيث ي�ستيقظ البطل ليجد نف�سه 
وقد ا�سبح عمالقًا من ذوات الثدييات بعد اأن كان ح�سرة 
�سغرة، وروايته"الإذلل"تنتم���ي بطبيعتها اىل اجواء 
كاف���كا النف�سية وهي تطرح ا�سئل���ة مثرة لالهتمام حول 

ال�سيخوخ���ة وم���ا تفعل���ه، لكن ه���ذه الأمور لت���كاد تكفي 
للتعوي����س اإلرّ اإذا تغلغل���ت عميقًا يف كافكا كما يعبرّ عنها 
جيه، فالبطل هو يف منت�سف ال�ستينيات من العمر وهي 
ثيم���ة غالب���ة على اأعم���ال روث كم���ا يف روايته"احليوان 
حمت�س���ر"، فالتق���دم يف العمر وال�سيخوخ���ة وال�سحوة 
اجلن�سي���ة كلها جتدها يف معظ���م اعماله الروائية، اإلرّ اأنه 

�سائغ ماهر يعيد تلك الأجواء باأ�سكال جديدة كما اأعادها 
يف روايته الأخرة. 

اآرك  ني���و  يف   1933 روث"ع���ام  ميلت���ون  ولد"فيلي���ب 
���ى تعليمه يف مدار�سه���ا العامة  بولي���ة نيوجر�س���ي وتلقرّ
وح�س���ل على درج���ة البكالوريو����س من جامع���ة باكنيل 
وعل���ى املاج�ستر م���ن جامعة �سيكاغ���و، ومل يكمل درجة 
الدكت���وراه، وعم���ل بتدري����س اللغ���ة الإنكليزية يف وقت 
اآي���وا  الإبداعي���ة يف جامع���ة  الكتاب���ة  بتدري����س  لح���ق 
وبرن�ست���ون، وتقاعد من مهنة التدري����س يف عام 1992 
ليتف���رغ نهائيًا للكتابة، وقد ت���زوج عام 1990 من املمثلة 
كلر بلوم التي تخ�س�ست يف اداء الأدوار ال�سك�سبرية، 
ويع���د روث الروائي الأمركي ال���ذي ح�سد اأكب قدر من 
اجلوائ���ز وال���وان التك���رمي والتقدي���ر يف تاري���خ الأدب 
الأمرك���ي احلديث ابتداًء من جائزة اغا خان عام 1958 
وم���رورًا بزمال���ة جوجنه���امي يف 1960 وجائ���زة كارل 
كابي���ك يف 1994 وجائ���زة بولي���زر لأعم���ال الق����س يف 
1997 ولي����س انته���اًء بجائزة كاف���كا يف 2001 وجائزة 
مديت�س���ي الفرن�سية يف 2002 وميدالية موؤ�س�سة الكتاب 
الوطني���ة يف العام نف�سه وجائ���زة �سايروايز يف 2005، 

وكان مر�سحًا لنوبل، لكنه مل يفز بها لغاية الآن. 
ع�س���ر،  التا�س���ع  للق���رن  الواقع���ي  بالتي���ار  تاأث���ر  روث 
بخا�س���ة موؤلف���ات ه���ري جيم����س والكات���ب الفرن�س���ي 
جو�ست���اف فلوب���ر ا�ساف���ة اىل موؤلف���ات كلرّ م���ن �س���ول 
بيلو وبرنارمالمود وفرانز كاف���كا الذي ا�ستقرت اآراوؤه 
عل���ى حياة ومبادئ الأخر، وق���د ن�سر روث اأول موؤلفاته 
ع�س���ر  كولومبو�س"وبع���د  بعنوان"وداع���ًا   1959 ع���ام 
�سن���وات حقق جناح���ًا كبرًا عند ن�س���ر رواية"بورتوين 
وعقدته"والت���ي تن���اول فيها ق�سة حمام���ي يهودي �ساب 
يعاين من �سيط���رة والدته عليه وهي �سورة لتبتعد عن 

معاناة كافكا مع اأ�سرته. 

تنوعت كتابات"فيليب روث"ما بني ال�سخرية ال�سيا�سية، 
واملح���اكاة ال�ساخ���رة، واخلرافة قب���ل اأن يعود اىل كتابة 
ال�س���رة الذاتية و�س���يء م���ن الرومان�سية، اأم���ا الرواية 
الت���ي جعلته م���ن اف�سل الروائي���ني املعا�سري���ن بتناوله 
اجلوان���ب ال�سخ�سي���ة وحتليله���ا، فه���ي رواية"موؤامرة 
�س���د اأمريكا"عام 2004، وقد حاول يف رواياته الأخرة 
الرتكي���ز عل���ى م�سلم���ات تتعل���ق بالق�ساي���ا الذكوري���ة، 
والتاري���خ، والرتاث، واحلياة وامل���وت، وو�سع اليهود، 

والدب يف احل�سارة الغربية. 
من���ذ �س���دور  الأخ���رة  لأعمال���ه  ميزان���ًا  ول���و و�سعن���ا 
روايته"حي���اة معاك�سة"ع���ام 1986، لوجدن���ا انها متيل 
ل�سال���ح خط �س���وداوي يختلف يف اأفقه عم���ا اأ�سدره من 
رواي���ات كرواية"وداعًا كولومبو�س"ع���ام 1969 والتي 
بيعت منها 400000 ن�سخ���ة وو�سعته يف قف�س معاداة 

ال�سامية وو�سفه باخلائن لأبناء جلدته. 
يقول"ولي���ام جيه"ع���ن روث يف حديث���ه ال���ذي تن���اول 
تاأث���ر كافكا يف جمم���ل اأعماله الأخ���رة، ان رحلة خياله 
ل ل���ه اخفاق���ات حمرج���ة خا�س���ة يف  اجلن�س���ي ق���د ت�س���كرّ
عمل���ه الأخر"الإذلل"غ���ر اأن���ه يحم���ل من املفاج���اآت ما 
لت�ستطي���ع اأن حتك���م علي���ه ذلك احلك���م القا�س���ي، اإلرّ اأن 
الناق���د البيطاين"الي�س���ون فلوود"ل���ه راأي اآخر يقول: 
اإن روايت���ه اجلديدة تلق���ت بالفعل ا�ستعرا�س���ًا لذعًا من 
قبل املراقب���ني فوليام �سكينل�سكي و�سف���ه باأنه قطعة من 
مالب�س رخي�سة فا�سحة، وهناك نوع من الت�ساوؤم حول 
م�ستقب���ل الرواية الأمركية مع اأن ل���روث كتابات جميلة 
ولدي���ه الكث���ر مم���ا يدخ���ره للم�ستقبل وتلك ه���ي اإحدى 

نقاط قوته. 
_______
وليام جيه والي�سون فلوود / 
�سحيفة الغارديان اللندنية 

* تدور الرواية، التي جلبت لروث 

الشهرة، حول الحوار الداخيل 

الفكاهي لشاب أعزب متعلق بأمه، 

تركبه الشهوة،  يعرتف ملحلله 

النفيس بتفصيل حميم مخجل، 

و لغة بذيئة، فّظة. و قد صار 

الكثري من مميزات القصة، و هي: 

النرث الهزيل، و موضوعات الرغبة 

الجنسية و االستمناء، و أدبية الوعي 

الذايت، عالماٍت مميزة للكاتب.

"أيها الموت.. أنت تجيئ عندما تكون األبعد عن بالي"
 فيليب روث.. رواية "كل رجل"

حين يستيقظ كافكا في فيليب روث!

فيليب روث... مبتكر أميركا 
المختلفة والسير المزّيفة 

ترك وراءه 30 روايًة



لطفية الدليمي

 ُيع����د  الروائ���ي الأمرك���ي  فيلي���ب  روث  م���ن 
ب���ني اأ�سهر اأربع���ة روائي���ني اأمركي���ني ح�سب 
ت�سنيف���ات النقاد،  وهو املر�سح الدائم جلائزة 
نوب���ل وقبل �سه���ور اأعلن روث، اأن���ه �سيتوقف 
عن الكتابة بع���د اإ�سدار اآخر ُكتبه  )مني�سي�س( 

-  واعرتف من دون تردد: )لقد انتهيت(.   
يق���ول روث: )يف �س���ن ال����74  من عم���ري  قبل 
اأرب���ع �سنوات - قمت بعم���ل مل ا�ستطع حتقيقه 
�سابق���ًا - عندم���ا قررت  ق���راءة  الروايات التي 
�ُسغف���ت به���ا  يف �س���ن الع�سري���ن اأو الثالث���ني، 
فق���راأت  دو�ستويف�سك���ي وتورجنيف وفلوبر 
اأنهي���ت  وعندم���ا   وهيمنغ���واي،   كون���راد  و 
الأمرعم���دت اىل اإع���ادة  قراءة  ُكتب���ي جميعها  
بادئ���ًا م���ن النهاية م���ن  )مني�سي����س( كنت اأريد 
معرفة اإن كنت قد بددت عمري يف الكتابة واإن 
م���ا قمت به ق���د حقق جناح���ًا، فاكت�سف���ت اأنني 

فعلت اأف�سل ما اأ�ستطيع(.
عل���ى م���دى �سن���وات ظ���ل ا�س���م فيلي���ب 
مر�سح���ًا دائم���ًا يف قائمة جائ���زة نوبل  
ل���الآداب وهو الذي ن���ال اأرفع اجلوائز 
مقدمته���ا   ويف  المركي���ة  الأدبي���ة 
جائ���زة فولك���ر واجلائ���زة القومية 
النق���اد  وجائ���زة  اأم���ركا  رّ���اب  لكت�

والبوليت���زر وغره���ا، وه���و الكات���ب 
احل���ي الوحي���د ال���ذي اأ�س���درت املكتب���ة 

الوطني���ة الأمركي���ة جمل���دًا لأعمال���ه الكامل���ة 
تكرميًا ل���ه يف حياته. اإع���الن روث الن�سحاب 
م���ن ع���امل الكتاب���ة نهائي���ًا دفعني لأعي���د قراءة 
روايتي���ه  )احليوان املحت�س���ر 2001(  و )كل 
رجل 2006(  وهي رواية تتحرى �سوؤال املوت 
ع���ب  تفح�س حي���اة كاملة : رج���ل ميت ي�سرع 
يف البحث عن الغفران ومتر حياته اأمامه وهو 
عن���د املدفن ي�ستعيد حمط���ات حياته ال�ساخبة 
وف�س���ل زيجاته واعتق���اده  الرا�سخ  با�ستحالة 
احل���ب والخال����س ب���ني الب�س���ر،  ويالحق اأمل 
الفق���دان و�س���ط زحام الع���امل معرتف���ًا بفداحة 
ظلم���ه لالآخري���ن، ويقر بخطاي���اه التي يحاول 
حموها بتبير �سعفه الن�س���اين وقلة حيلته. 

يف  الثالث���ة  وللم���رة  عنه���ا  روث  وف���از 
حيات���ه -  بجائ���زة فولك���ر للرواية،  
اأم���ا رواي���ة )احلي���وان املحت�س���ر( 

فيوا�س���ل روث  فيه���ا لعبت���ه الروائي���ة  عندما 
ِّ���م  احلواج���ز ب���ني �سخ�سي���ات روايت���ه  يحط�
وب���ني �سرت���ه الذاتي���ة باأ�سلوب �ساخ���ر متاألق 
يتاأرجح مابني ال�سخرية ال�سيا�سية  والغو�س 
يف ال���ذات الن�ساني���ة وق���د حولته���ا املخرج���ة 
الإ�سباني���ة  ايزابيل كو�سيت، اىل فيلم بعنوان 
Elegy املرثية باأداء بن كينغ�سلي وبنيلوبي 
ك���روز، ح���ول اأ�ست���اذ �سبعيني  يتح���دى ذبول 
ي جارف لإحدى  حياته وينغم���ر يف ع�سق ح�سرّ
طالباته التي ت�سغره بثالثني عامًا وهو يواجه 
�سب���ح النهاي���ة، ويك�سف عن ه�سا�س���ة الن�سان 
يف عامل  تتفاقم عدوانيته يف كل مكان ويطرح 
ا�سئل���ة الوجود حول اجلن�س واحلياة واملوت 

ويعلق روث:  اأنا اكتب لأواجه امللل ل املوت. 
يوؤك���د كث���ر م���ن النق���اد  عل���ى وج���ود الروؤية  
الذكوري���ة املفرطة  ل���دى فيلي���ب روث، فالقوة 
الذكوري���ة اجلن�سي���ة لأبطاله ت�سته���ني باملراأة 
وم�ساعره���ا  ومتثل  اخلط الأ�سا�س يف  معظم 
اأعمال���ه مم���ا جعل���ه هدف���ًا لنتق���ادات اأن�س���ار 
الن�سوي���ة  الذي���ن اتهم���وه باحل���ط م���ن مكانة 
امل���راأة، ومن جانب اآخر جن���د اأن روث مل يهتم 
كث���رًا بالنظريات اجلمالي���ة والتجريب، لكنه 
اأ�سف���ى عل���ى رواياته جرع���ة تغري���ب اأك�سبت  

�سرده  املزيد  من الت�سويق  واحليوية.
يق���دم لن���ا روث  احلي���اة الأمركية  م���ن زاوية 
تاريخية  متتزج فيها خبات طفولته التي يعيد 
ت�سكيله���ا بالتخيي���ل ليطرح  �سوؤال���ه الأ�سا�س،  
احلي���اة  تغي���ر  بو�سعن���ا  كي���ف 
اىل �س���رب م���ن الفن، وم���ا معنى 
اأن يكت���ب امل���رء  فيق���ول: اأ�سعب 
�سيء يف احلياة اأن نك�سر ال�سمت 
الكلم���ات  نك�س���ر  واأن  بالكلم���ات، 
باكت�س���اف  وي�سي���ف  بال�سم���ت؟  
متاأخر: اأن�سح كل كاتب �ساب برتك 
الكتاب���ة فورًا، واتخ���اذ مهنة اأخرى، 
لأن الكتاب���ة جعل���ت حيات���ي حرمانًا 
وجحيم���ًا م�ستدمي���ًا، فالعم���ل اليومي 

عمل منهك  اىل ح��ٍد خميف.

فيلي��ب روث: الكتاب��ة جعل��ت حياتي 
حرمانًا مستديمًا


