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مكانها وم�ضى.
وعاد جيم�س جوي�س �إىل تري�ضتا، 

ويف جيبه ثمن ن�ضخ كتابه �ملحروقة، 
ويف قلبه تتاأجج نار من �لأ�ضى، 

موؤ�ليًا على نف�ضه �أل يعود �إىل 
وطنه �أبدً�. ولكنه حمل وطنه يف 

قلبه ليجري �أقد�ر �أبطاله يف مر�بع 
مدينته �ملتنكرة �جلافية )دبلن(.

وعمد �إىل ن�ضر �ضفحات من رو�يته 
)ديد�لو�س( يف جملة �أدبية، فما 

عتم �أن لفت �أنظار �لأو�ضاط �لأدبية 
�إليه، و�أعجب به �ل�ضاعر )ت.�س. 
�إليوت( و�ل�ضاعر �لأمريكي )�إزر� 
باوند( �إعجابًا كبريً� ، وقدم �إليه 

باوند م�ضاعدة جمدية، لن�ضر رو�يته، 
و�إعادة طبع جمموعته �لق�ض�ضية 

)�أهل دبلن( وكذلك بد�أ جنم �ضهرته 
يتو�م�س يف �ضماء �لأدب.

ويف عام 1914 �ضرع جوي�س 
بكتابة ر�ئعة )�أولي�س(، ويف هذ� 

�لعام �أعلنت �حلرب �لعاملية �لأوىل، 
و��ضطر جوي�س �إىل مغادرة تري�ضتا، 
وكانت بلدً� تابعًا للنم�ضا، وم�ضى مع 

�أ�ضرته �إىل �ضوي�ضر�، و�أمده باوند 
ثمة، مبعونة مالية جمدية، �أنقذته 

من �لفاقة، وما كاد �أو�ر �حلرب 
يخمد حتى عاد جوي�س �إىل تري�ضتا، 

لي�ضتاأنف عمله يف �لتعليم، وينكب 
على رو�يته �أولي�س.

بيد �أنه مل ي�ضتطع �إنهاء رو�يته 
�إل يف باري�س، بعد �أن حبب �إليه 

�ضديقه باوند �لإقامة فيها، وظفر 
جوي�س بتقدير عدد كبري من �لكتاب 

و�ملفكرين �لفرن�ضيني �ملعجبني 
باأدبه، وعلى ر�أ�ضهم )فالريي لربو(، 

و�حت�ضنت باري�س عبقريته، حفية 
به، معجبة، يف مدى ع�ضرين عامًا، 

بعد �أن مني باخليبة �لقا�ضية يف 
وطنه.

وقام جوي�س مبحاولت يائ�ضة لن�ضر 
رو�يته يف �نكلرت� و�أمريكا، ولكن 
�لرقابتني �لنكليزية و�لمريكية، 
مانعتا يف ذلك متعللتني، باأن يف 

بع�س �ل�ضفحات من �لكتاب، 
و�قعية �ضارخة جتلو �ضعة �لإن�ضان 

وغر�ئزه، باأ�ضلوب يخالف �لآد�ب 
�لعامة. و�ت�ضق له، �أخريً�، �أن يطبع 

�لكتاب مب�ضاعدة )�ضيلفيا بيت�س( يف 
)ديجون( بفرن�ضا.

و�أمتثله، يف �ضباح �ليوم �لثاين من 
�ضهر �ضباط عام 1922، يف يوم عيد 
ميالده �لأربعني، يذرع غرفته، جيئة 

وذهابًا، قلقًا، نافد �ل�ضرب، يف �نتظار 
�أول ن�ضخة من رو�يته �لتي �أذوى 

يف تاأليفها زهرة �ضبابه و��ضت�ضفى 
لها خال�ضة عبقريته، وحنا عليها 

�ضاهرً�، ح�ضري �لب�ضر، وها هي ذي 
�أمنيته تتحقق ويوؤتي جهده �أكله، 

�آخر �لأمر.
وينظر �إىل �ضيلفيا بيت�س تدخل 
حجرته متطلقة �لوجه �ضاحكة 

وبيدها رزمة. ل ريب �أنها و�فت 
�لآن، من �ملحطة. ويتهلل وجهه 

ب�ضرً� و�ضعادة، ويحل رباط �لرزمة 
�لثمينة. �إنها تت�ضمن ن�ضختني من 

رو�يته. ومتتد �أنامله �ملرتع�ضة �إىل 
ن�ضخة من �لكتاب تتلم�ضها وتقلب 

�ضفحاتها يف ن�ضوة غامرة.
يف هذ� �ليوم، يحتفل �إذن بعيدين، 
عيد ميالده، وعيد طبع رو�يته. لقد 

كان يرى �أن وجوده كله معلق بكتابه 
هذ�، ولعله �أن يكون على حق، فقد 

كانت رو�يته نقطة �نطالق جديدة يف 
�أ�ضلوب �لرو�ية �حلديثة.

للقارئ �أن يت�ضاءل:
�أي �ضيء ميكن �أن يوحي به يوم 
عادي يف حياة �إن�ضاٍن ما، تتابع 

حو�دثه �لطبيعية، دون �أن يند منها 
حادث عجيب ي�ضتدعي �لهتمام �أكرث 
من غريه ويتطلب من �لكاتب �لإطالة 

و�لإ�ضهاب؟ ومع ذلك فقد نه�ضت 
رو�يته )�أولي�س( �لتي كتبها يف �ضت 

�ضنو�ت �أو تزيد قلياًل، على �ضرد 
حو�دث يوم و�حد هو �ل�ضاد�س ع�ضر 

من حزير�ن عام 1904، يف مدينة 
دبلن و�ت�ضقت يف 870 �ضفحة من 

�لقطع �لكبري.
وقد �ضبه �لباحث �لنف�ضي �لكبري 

)يونغ( تلميذ )فرويد( هذه �لرو�ية 
يف در��ضة م�ضتفي�ضة ر�ئعة بنهر 

عظيم جلي، تن�ضاب �أمو�هه غامرة 
كل �ضيء، حتى �إذ� �ضارفت �لرو�ية 

نهايتها، �نبج�س حو�ر د�خلي تريقه 
زوجة بلوم، يف جملة و�حدة تقع 

يف �أربعني �ضفحة، ل يحجز بني 
كلماتها، نقطة �أو فا�ضلة، كموجات 

�لنهر �ملت�ضلة �ملتدفقة، كاأمنا ق�ضد بها 
جوي�س �إىل ت�ضوير �لفر�غ �لرهيب 
�لذي يطوق حياتنا ويكظم �أنفا�ضنا.

مل يفئ جوي�س �إىل �لر�حة بعد �ملجد 
�لعظيم �لذي �أ�ضابه يف �أولي�س 

فقد �ن�ضرف �إىل تاأليف كتاب �آخر 
هو يقظة فينيغان، وكان يطمح �إىل 

�أن يتجاوز بقيمته �لأدبية رو�ية 
�أولي�س، وقد �أنفق يف تاأليفه �ضبعة 

ع�ضر عامًا، كان ب�ضره خاللها يزوي 
�ضيئًا ف�ضيئًا، ولكن عزميته �جلبارة 

كانت متلي عليه �مل�ضي و�ل�ضتمر�ر، 
وكذلك كان يبذل هذ� �لكاتب �لعظيم 

نور عينه على حمر�ب �أدبه �لفذ.
غري �أن هذ� �لكتاب مل ي�ضب من 

�لنجاح ما �أ�ضابته رو�ية �أولي�س 
لع�ضره و�لتو�ئه وغمو�س دللته، 

وقد �أو�ضح جوي�س نف�ضه �أن هذ� 
�لكتاب �لذي ��ضت�ضرف به �أغو�ر 

�لأحالم �لظليلة هو كتاب �لليل، و�أن 
�أولي�س هو كتاب �لنهار �مل�ضرق.

لقد تر�خت رو�ية �ولي�س �إىل �حلو�ر 
�لد�خلي �لذي كانت مويل تلهج به يف 

ذ�ت نف�ضها، قبل �أن ي�ضل�ضل جفناها 
للنوم، وتناهت �إىل و�ضيد �لأحالم، 

ووقفت بلفظة نعم عند م�ضارف 
�لغفوة، �أما كتاب )يقظة فينيغان( 

فهو يتخطى �حلد �لفا�ضل بني �ليقظة 
و�لنوم، ليدخل يف عامل �لأحالم 

�ل�ضحري.
و�أ�ضلوب �لكتاب، على غمو�ضه، 

طرّي �ضّيال، كنهر �لزمن. �إنه يطاوع 
�ن�ضياب �حللم و�لتو�ءه، و�إ�ضر�قه، 

�ضافحًا يف تدفقه كل ما ميكن �أن 
يريقه �جلاثوم، من غر�ئب 

ومفاجاآت وممكنات هي 
ب�ضبيل �إىل �لأ�ضاطري.

�إن يف مكنتك، حني 
تدخل عامل �لأحالم، 

�أن تلهج بلغاٍت ل 
تعرفها يف �ليقظة 
يبدو  هكذ�  – �أو 

للمرء – وكذلك نحت 
لنا جوي�س يف كتابه 

كلماٍت جديدة – 
يتجاوز بع�ضها �ضطرً� 

برمته، قب�ضها و��ضتقها 
من ت�ضع ع�ضرة لغة كان 

يعرفها ويرت�ضخ �أكرثها 
بطالقة، فاإذ� �لكتاب كيمياء 

لفظية ومزيٌج من �ألفاٍظ 
ملتوية مبهمة، و�ضور غام�ضة 

هي �أقرب �إىل �ملعميات و�لرقى. 
على �أن بع�س �ملتحم�ضني 

جلوي�س، وعلى ر�أ�ضم )�أوجني 
جول�س( وجد فيه ثورة لغوية 

ل نظري لها يف �لآد�ب �لعاملية 
كلها.
***

مل يقّدر لكتاب فينيغان، على عظمته 
و�ضموه وغناه، ما قدر لرو�ية 

�ولي�س من تذوق وفهم، وقوبل، حني 
ظهوره، بنقد يف�ضح عن �لعجز، ومن 

يدري فلعل �لأجيال �ملقبلة ت�ضتطيع 
�أن تفهمه وتتاأوله وت�ضتنبط �لكنوز 

�خلبيئة يف منجمه.
على �أن جوي�س مل يكن لياأبه ل�ضهام 
�لنقد تفوق �إىل كتابه هذ�، فقد كان 

م�ضغوًل، يف مغرب �ضني حياته 
مبحنة تعدل حمنته بب�ضره هي 
حمنته بابنته لو�ضيا، فقد �أحبت 

لو�ضيا �لكاتب �لرلندي )�ضموئيل 
بيكيت(، وكان يرتدد على �أبيها، 
�أحبته حبًا مربحًا يائ�ضًا دون �أن 

ي�ضتجيب حلبها، و�أمل بها ياأ�ٌس عتٌي 
فخولطت يف عقلها، ولعلها تنتظر 
حتى �لآن، وهي يف �أحد م�ضحات 

)نورثامبتون(، حبيبها �ملوهوم 
)بيكيت(.

وقد �أنفق جوي�س ثلثي ثروته �لتي 
�أ�ضابها من موؤلفاته يف معاجلة 
�بنته، و�نتقل بها من م�ضح �إىل 

م�ضح دون جدوى، وكان ير�عي 
�بنته �مل�ضكينة مرددً�، ودموعه تغيم 

يف عينيه:
�لتي  �ملوهبة  �ضر�رة  تكن  "مهما 

�أملكها، فاإنها قد �نتقلت �إىل لو�ضيا، 
و�أّرثت نارً� يف دماغها".

وكذلك جعل ب�ضره ي�ضعف ومّيحي 
منه �لنور، و�أجريت لعينيه عمليات 

عديدة، دون �أن جتدي �ضيئًا، حتى 
�ضارف ظلمة �لعمى، كما جعل �لنور 
ينطفئ يف عقل �بنته �حلبيبة حتى 

�ضربلته دياجري �جلنون.
و�نزوى جوي�س بعيدً�، عن �أ�ضو�ء 
�ل�ضهرة، ل يكاد ياأبه لأحد�ث �لعامل 

تتو�ىل مدلهمة، منذرة بحرب 

�ضرو�س، فلما �ندلعت نارها عام 
1939 �أقام جوي�س يف قرية لبول 
قريبًا من م�ضح �بنته. و��ضطر �إىل 

مغادرة فرن�ضا مع زوجته و�بنه بعد 
�لغزو �لأملاين، و�ضافر �إىل جنيف 

ومنها �إىل زوريخ، ويف 10 كانون 
�لثاين من عام 1941 �أح�س جوي�س 

باآلم مفاجئة يف معدته، فنقل �إىل 
�مل�ضت�ضفى، وتبني بعد �لفح�س 

�ل�ضعاعي �أن قرحة قد نغرت 
و�نفجرت و�أدت �إىل نزف �ضديد. 
و�أجريت له عملية عاجلة، تر�ءت 

يف �لبدء ناجحة، ولكن قو�ه ز�يلته 
وغاب عن وعيه و��ضتفاق ليطلب �أن 
يو�ضع �إىل جانبه �ضرير لزوجته، ثم 

نادى زوجته و�بنه و�أ�ضلم �لروح.
***

وكذلك �نتهت غربة �أولي�س �لع�ضر 
�حلديث، تو�رى جيم�س جوي�س 

بعد �أن عرف مر�رة �لإخفاق، وبال 
حرقة �جلوع وهام يف كل م�ضطرب 

من �لأر�س.
لقد غادر وطنه وحلكة �لعمى تهدد 
عينيه، بحثًا عن �للقمة، ثم قدر له 

�أن ينجز �أثرً� �أدبيًا، �ضما به �إىل 
قمة �ملجد، ومل يكد يتذوق حالوته، 
�ضائغة �ضيهة، حتى رزئ بابنته يف 

عقلها وغاله �ملوت حزينًا ح�ضريً�.
وقد م�ضى �أكرث من �أربعني عامًا 
على وفاته ومئات �لدر��ضات ما 

تفتاأ تتعاقب، مللة �أدبه، مبينة عمقه 
و�أ�ضالته، و�إذ� بهذ� �لنهر �لز�خر 

ميتد وتتفرع منه جد�ول جمة، 
و�إذ� بجيم�س جوي�س ي�ضحي 

ر�ئدً� للرو�ية �حلديثة �لتي حتّدر 
منها )روب غرييه( و )�ضاروت( و 

)بوتور( و )�ضيمون(، ولعل )ويليام 
فولكرن( �أعظم من تاأثر به و�أخذ 

مبنهجه يف �لعتماد على �حلو�ر 
�لد�خلي، ين�ضاب كالدم يف عروق 

رو�ياته كلها.
يقول �لناقد )رولن بونال(:

كتاب  �أوفر  هو  جوي�س  جيم�س  "�إن 
�لقرن �لع�ضرين �بتكارً�".

ويف �حلق �أن �أثر جوي�س، على 
غمو�س �أدبه، ومتنعه على �لقارئ 

�لعادي، يت�ضع مع �ت�ضاع �آفاق 
�لثقافة، �إذ مل تكن جتربته �أدبية 

رو�ئية فح�ضب، بل هي، �إىل ذلك، 
جتربة فنية فكرية علمية معًا.

***
يف من�ضرح خيايل، �أملح طيف �ضاعر 
م�ضرد �أعمى، كان ي�ضرب منذ ثالثني 
قرنًا، بني مدن �لغريق، �ضفتاه كانتا 

مترعان ق�ضائد و�أ�ضاطري، ومن 
ر�حته كانت متتد ع�ضاه �لعجفاء 

�ل�ضاوية، لعلها كانت متاثل ج�ضمه 
�لنحيل وكانت تتقرى وتنقر 

�لأر�س نقر�ٍت خفيفة رتيبة، كاأنها 
كانت تهم�س له، حتدثه، تهديه. �إنه 

�ل�ضاعر �ليوناين �لعظيم: هومر.
و�أرى �إليه �ضاعيًا من )�ضامو�س( �إىل 

)�أثينا( لهجًا مبلحمة )�لأوذي�ضة(، 
متغنيًا مباآثر بطله �ولي�س. 

ويفجوؤه �ملوت، ويتخطفه غريبًا عن 
بلده وموطنه، ولكنه يفرع ب�ضعره 

و��ضاطريه ومالحمه قمة �خللود.
و�أملح يف م�ضرح خيايل، طيف �ضاعر 
كاتب �آخر، ��ضتبدت به �لغربة بعيدً� 

عن وطنه، وتقاذفته مدن �أوروبا، 
وعلى �ضفتيه كانت تنعقد �بت�ضامة 

�ضاحبة مريرة �ضاخرة، و�أمام جفنيه 
�ملتعبني كانت جتثم نظارة، ين�ضرب 
�لنور من زجاجها �إىل �إن�ضان عينيه 

�لزرقاوين، ولكنه ينكفئ وينطفئ 
فال تلمح عيناه �ضوى �أ�ضباح ملتاثة 

وخيالت مهتزة.
من ر�حته كانت متتد ع�ضاه 

�لعجفاء �ل�ضاوية، لعلها كانت 
متاثل برقتها ج�ضمه �له�ضيم وكانت 

تتقرى طريقها، وتنقر �لأر�س 
نقر�ٍت خفيفة، رتيبة، كاأنها كانت 

تهم�س له، حتدثه، تهديه، �إنه 
�لكاتب �لرلندي �لعظيم: )جيم�س 

جوي�س(.
و�أرى �إليه، ي�ضتنزل �ولي�س من 
ملحمته، ويقذف به، يف م�ضالخ 
�إن�ضان عادي يف متاهات دبلن، 
لين�ضج من حو�دث يوم و�حد، 

رو�يته �لر�ئعة: �ولي�س.
ثم يختطفه �ملوت عام 1941، وهو 

يف قمة �ملجد، غريبًا بعيدً� 
عن وطنه، تاركًا �أثرً� 
�أدبيًا خالدً�، �أ�ضحى 

�للبنة �لأوىل يف �ضرح 
�لرو�ية �حلديثة

هذه املقالة 
للباحث والناقد 

الراحل نهاد 
التكريل 
جملة الكلمة 1971 

ني�صان

رائ������د ال�����رواي�����ة احل��دي��ث��ة

 وقد هياأته تربيتهم �لقا�ضية 
لأن ياألف �لنظام ويتزود بدر��ضة 

علمية �أدبية كال�ضيكية غنية، غري �أن 
�لتزمت �ل�ضديد �لذي �ت�ضمت به تلك 
�لرتبية خلف يف نف�ضه رو��ضب من 

�لتمرد و�لتحدي، تر�خت يف �ضبابه 
�إىل زعزعة �إميانه و�إىل كرٍه متقد 

د�ئم لرجال �لدين.
و�ضكا جيم�س منذ �ضغره �ضعفًا 

يف ب�ضره و��ضطر �إىل حمل نظارة 
لزمت عينيه �لزرقاوين، و�أ�ضحت 

متممة لق�ضمات وجهه.
ولئن عرفت طفولته �حلرمان 

و�لقلق و�لغربة، لقد كان يتكلف 
�ملرح و�لبت�ضام، حتى دعاه �أخوته 

بجيم�س �ل�ضاحك وقد ركبته فيما بعد 
هموم �حلياة، وظلت �بت�ضامته معلقة 

ب�ضفيته �لرقيقتني، ولكنها �أ�ضحت 
�بت�ضامة حاقدة �ضاخرة مريرة.

وتفوق جيم�س يف در��ضته ونال 
�ملركز �لأول بني �أقر�نه وظفر باأكرب 

جائزة �أجريت لطلبة �ملد�ر�س وكانت 
�جلائزة ع�ضرين جنيها، وجدها �أبوه 

منذ  �لتقاعد  على  �أحيل  قد  – وكان 
�أمد قريب – خري هدية ليعاقر خمرته 

وي�ضتاأنف عربدته، وتعي�س �أ�ضرته 
�لوفرية يف ي�ضر موؤقت.

ويف عام 1898 �لتحق جوي�س 
باجلامعة، ليتابع فيها در��ضة 

�لفرن�ضية و�لأملانية 
و�ليطالية و�لرنويجية، 

وعلم �لنحو �ملقارن، 
وقد �أعانه ت�ضلعه يف 

�للغات، على تلقيح 
موؤلفاته �ملقبلة مبا 

�أ�ضاب من ثقافة لغوية 
مت�ضعبة.

وخلب لبه وهو يف فجر 
تفتح فكره م�ضرحيات 

�لكاتب �لرنوجي 

)�إب�ضن( فعكف على قر�ءتها 
و�أعجب مبا ي�ضيع يف �أكرثها من 
تقدي�س حلرية �لفكر وثورة على 

قيود �لعاد�ت �لرجعية �لبالية، 
و�أغر�ه �إعجابه باإب�ضن بكتابة مقاٍل 

�ضاٍف م�ضهب عن �إحدى م�ضرحياته، 
وتناهى �ملقال �إىل �لكاتب �لرنوجي 

�لعظيم، فكتب �إىل جوي�س �ضاكرً�، 
فاأجاب هذ� بر�ضالة قال فيها:

�إين  �إيل،  بالكتابة  تلطفك  لك  "�أ�ضكر 
فتى �إيرلندي، يف �لثامنة ع�ضرة 

من �ضني، �إن كلمات �إب�ضن �ضتبقى، 
عمري كله منقو�ضة يف قلبي".

وملا ظفر ب�ضهادة �لبكالوريا عام 
1902 عزم على در��ضة �لطب يف 

باري�س ف�ضافر �إليها و�ضكن يف �حلي 
�لالتيني، ولعل �آماله �ملخيبة يف 

و�ضع �أ�ضرته وكفاح وطنه وثورته 
على تقاليد جمتمعه، قد حملته على 
�لبتعاد عن دبلن ليجد يف باري�س 
مدينة �لنور و�لفكر و�حلرية مالذً� 

لروحه �لظامئة �ملتمردة. ولكنه 
�أ�ضحى، وهو يف باري�س مالزمًا 

ملكتبتها �لوطنية �أكرث من �ختالفه 
�إىل معهد �لطب. وكان يتزود منها، 

منقرً� ، مطلعًا، ت�ضتهويه در��ضة 
علم �جلمال. و��ضتد �ضعف ب�ضره 

و�أخذ ي�ضكو من دو�ر د�ئم يف 
ر�أ�ضه، وتخبط يف �لع�ضر و�لإمالق 

فا�ضطر �إىل �إعطاء درو�س لتعليم 
�للغة �لنكليزية، وكتب عدة مقالت 

لعلها �أن تفي ببع�س نفقاته. ويف 
�لعام �لتايل قفل عائدً� �إىل دبلن بعد 
�أن تناهى �إليه خرب باأن �أمه م�ضرفة 
على �ملوت. وقد �أدركها ونظر �إليها 

حتت�ضر �أمامه، ولكنه �أبى �أن يجثو 
م�ضليًا �إىل جانب �ضريرها كما 

تقت�ضي �لتقاليد �لدينية، و�ضعر بعد 
وفاتها بندم �ضديد يع�ضر قلبه وفر�غ 

رهيب يغزو 
حياته.

وكانت �ضنًة قا�ضيًة �متحنته فيها 
�لأيام بامل�ضائب، و�ألفى يف �خلمرة 
– مفزعًا  قبل  من  �أبوه  �ألفى  – كما 

يذيب فيها �آلمه، ومكث يف دبلن 
يرتزق من درو�س �ضئيلة، ولكن 

غر�مه بالأدب ظل متقدً� وكتب ق�ضته 
�ملعروفة )ديد�لو�س �أو �ضورة فنان 

يف رّيق �ضباه( مندفعًا، م�ضرم 
�لهمة. وقد جال فيها حياته �مل�ضطربة 

يف طفولته و�ضباه. وقد كان و�ضفه 
وحتليله و�ضربه لأغو�ر �لنف�س ي�ضي 
بفن رو�ئي م�ضتح�ضد نا�ضج، بيد �أنه 
مل يعرث على نا�ضر ير�ضى بن�ضر كتابه 

فان�ضرف �إىل نظم �ل�ضعر وقرزم 
بع�س �لق�ضائد ثم بد� له �أن يتقدم �إىل 

م�ضابقة غناء – وكان له �ضوت ندي 
�ملن�ضودة. باجلائزة  يفز  مل  – ولكنه 
و�لتقى يف هذ� �لعام بنور� بارناكل، 
ف�ضغف بها حبًا. وقد جعل من تاريخ 
يوم لقائه بها يف 16 حزير�ن، �ليوم 

�مل�ضهور �لذي تدور فيه حو�دث 
رو�يته �ملقبلة )�أولي�س(.

وقد �أعجبت نور� مبوهبته �لأدبية 
و�أحبته وقبلت به زوجًا، و�أخل�ضت 

له �حلب وقا�ضمته حلو �حلياة 
ومرها.

و�إذ كان يرغب يف �لبتعاد عن دبلن 
بعد �أن �نت�ضخ �أمله يف �لو�ضول �إىل 

�لهناءة وطر�وة �لعي�س فقد �ضافر مع 
زوجته �إىل )زوريخ( يف )�ضوي�ضر�( 

ع�ضى �أن يجد فيها عماًل، فلم يظفر 
مبا كان يهفو �إليه، و�تخذ �أدر�جه �إىل 
تري�ضتا بعد تنقل مرهق مت�ضل، ولكن 
تك�ضبه من تدري�س �للغة �لنكليزية مل 
يكن يكفيه وتر�ضدته كوؤو�س �خلمرة 

يغم�س 
فيها �ضجونه، ويف 

تري�ضتا و�ضعت زوجته �ضبيًا �ضماه 
)جيو رجيو(. وجتاذبه �لفرح 
بابنه و�لتخوف من م�ضوؤولية 

تربيته، ولكن همومه مل تثنه عن 
�لتاأليف، فاأنهى ديو�ن �ضعر �ضغريً�، 

وجمموعة ق�ض�ضية، �ضماها )�أهل 
دبلن( وبعث مبخطوطتيهما �إىل 

�أخيه )�ضتاني�ضال�س( يف )دبلن( لعله 
�أن يجد لهما نا�ضرً� فلم يوفق، وكتب 

�إىل �أخيه يغريه باملجيء للعمل يف 
تري�ضتا فقدم �إليه وتقا�ضم �لأخو�ن 

�لبيت.
وكثريً� ما كان جيم�س ي�ضرتفد من 

�أخيه عونه �ملايل فال ي�ضن عليه 
ب�ضيء. وبد� له �أن ينتقل �إىل روما 

ليعمل موظفًا يف م�ضرف، ولكنه 
مل ي�ضغ �لعمل هناك، وعاد بعد �أمد 

ق�ضري �إىل تري�ضتا �أكرث �إمالقًا، 
وو�ضعت زوجته طفلة �ضماها )لو�ضي 

�آن( يف �لق�ضم �ملخ�ض�س للفقر�ء 
من م�ضت�ضفى �لتوليد، و�أم�ضك 

جيم�س عن �خلمرة، �أمدً�، �إثر �لتهاب 
يف قزحية عينه وتوعد زوجته 

وتهديدها باأن تعمد طفليه – وكان 
يكره �لتعميد و�لطقو�س �لدينية 

كرهًا متاأ�ضاًل – �إن عاد �إىل معاقرة 
�خلمرة.

و�ضافر جوي�س �إىل دبلن لي�ضرف على 
ن�ضر كتابه )�أهل دبلن( ومت طبعه 

على نفقته، بعد �ضعوبات جمة وملا 
قدم �إىل �ملطبعة لي�ضتلم ن�ضخ كتابه، 

�أعلمه �لطابع �أن �ضخ�ضًا جمهوًل 
�أتى �إىل �ملطبعة فا�ضرتى �لن�ضخ 

كلها ودفع ثمنها ثم �أمر باإحر�قها يف 

ولد )جيم�س جوي�س( يف دبلن يف الثاين من �صباط عام 1822، من اأ�صرة كاثوليكية، 
وكان الثاين من اأحد ع�صر ولداً. وكان اأبوه )جون جوي�س( رجاًل ماجنًا �صخابًا مولعًا 
بال�صراب كثري العربدة، وكان اإىل ذلك رجاًل عاطفيًا، �صبط البنان، طيب ال�صريرة. 

وقد ناأت باأبيه حياته هذه الالهية عن التمتع بهناءة اال�صتقرار، فظل عمره 
كله، ينتقل مع اأ�صرته من بيت اإىل بيت، تالحقه الديون ويتعقبه �صبح احلجز. 

اأما اأم )جيم�س( فكانت امراأة مرهفة ال�صعور، متدينة، وقد اأحبت زوجها وحتملت 
نزواته و�صبواته بجلد �صابر وابت�صامة �صافحة.

و�صع جيم�س يف ال�صاد�صة من عمره يف مدر�صة داخلية، ومتّرغ قلبه الغ�س الفتي 
وهو يرى اإىل اأمه تن�صج باكية حني ودعها وحرم دفء �صدرها احلنون، ونقل بعد 

�صنوات ثالث، اإىل مدر�صة داخلية اأخرى يف �صواحي )دبلن( ي�صرف عليها رهبان 
ي�صوعيون.

التاريخ هو كما يقول �صتيفن يف رواية اأولي�س  كابو�س اأحاول اأن اأ�صتيقظ منه

جيم�س جوي�س

�صافر جوي�س اإىل دبلن 
لي�صرف على ن�صر كتابه 

)اأهل دبلن( ومت طبعه على 
نفقته، بعد �صعوبات جمة 

وملا قدم اإىل املطبعة لي�صتلم 
ن�صخ كتابه، اأعلمه الطابع 

اأن �صخ�صًا جمهواًل اأتى اإىل 
املطبعة فا�صرتى الن�صخ 
كلها ودفع ثمنها ثم اأمر 

باإحراقها يف مكانها وم�صى.
وعاد جيم�س جوي�س اإىل 

تري�صتا، ويف جيبه ثمن 
ن�صخ كتابه املحروقة، ويف 

قلبه تتاأجج نار من االأ�صى، 
موؤاليًا على نف�صه اأال يعود 

اإىل وطنه اأبداً. ولكنه 
حمل وطنه يف قلبه ليجري 

اأقدار اأبطاله يف مرابع 
مدينته املتنكرة اجلافية 

)دبلن(.
وعمد اإىل ن�صر �صفحات 

من روايته )ديدالو�س( يف 
جملة اأدبية، فما عتم اأن 

لفت اأنظار االأو�صاط االأدبية 
اإليه

مل تكن هذه ال�صفحات التي مالأها جوي�س بحوادث تافهة، ثرثرة ولغواً، بل 
عماًل جباراً خالقًا، مبدعًا، لقد جعل من احلوادث وهي تت�صل�صل، منزلقة 

كحبات �صغرية من الرمل من ثنايا اأنامله اللبقة – جعل منها طوداً �صاخمًا من 
املعاين ال�صلدة الثابتة.

ولعل الكاتب الفرن�صي )ادوار دو جاردان( كان اأول من ابتدع احلوار الدخلي يف 
الرواية، ولكن جوي�س جعله دافئًا معرباً متدفقًا، وجذعًا اأ�صا�صيًا يف روايته.
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ترجمة/ ف�صيلة يزل

و�جه جوي�س م�ضاكل �ضحية ومالية مروعة 
بينما كان يعمل يف كتابة يولي�ض�س وقد حتمل 
�أمل 25 عملية جر�حية �جريت له جر�ء ��ضابته 

مبر�س يف �لعني. وعلى �لرغم من هذه �ل�ضعاب 
��ضتمر جوي�س يف �لكتابة وقد �ضاعدته منحة 
قدمتها له �يدث روكفيلر ماككورمك، و�ضل�ضلة 

من �ملنح �ملالية من هاريت �ضاو ويفر، وكان 
هذ� �لدعم نابعًا من �عجاب هاتني �ملوؤ�ض�ضتني 

باأعماله وتعاطفهما معه.
ومن موؤلفات جوي�س:مو�طنو دبلن، وبورتريت 

لفنان �ضاب، ويولي�ض�س، ويقظة فينغان�س.
لقد قال جيم�س جوي�س لأحد ��ضدقائه مرة: �ن 
�حد �ل�ضياء �لتي مل �عتد عليها �بدً� يف �ضبابي 

كان �لختالف �لذي وجدته بني �حلياة و�لدب. 
وقد �درك جميع �لقر�ء �ل�ضباب �جلادين هذ� 

�لختالف. �وقف جوي�س عمله على حمو هذه 
�لفكرة من خالل عملية تثوير �لعمل �لدبي يف 

�لقرن �لع�ضرين.
�حلياة �لتي كان جوي�س يعرب عنها يف �دبه 

كانت ب�ضكل رئي�س حياته �خلا�ضة، كان جيم�س 
�وغ�ضطني يولبو�س �لبن �لبكر من بني ع�ضرة 

�طفال رزق بهما جون وماري جني جوي�س. كان 
و�لده رجاًل �ضريع �لغ�ضب، �ضديد �ملر��س، وكان 

�ضكريً� م�ضرفًا ب�ضكل مدمر، �ما و�لدته فكانت 
�مر�أة ورعة من �لكاثوليك �لرومان، كانت ترى 

زوجها وعائلتها ينحدر�ن �ىل �لفقر، �ل �نها 
كانت ترجو لهما �ل�ضعادة يف �مل�ضتقبل.
جاء �لتعليم �لعام جلوي�س على يد �حد 

�لي�ضوعيني، �لذي بذل جهدً� كبريً� معه، ليتخرج 
جوي�س يف كلية دبلن �جلامعة يف 1902، عندها 

قرر ب�ضكل جازم باأنه تعلم ما فيه �لكفاية وحان 
�لوقت ليبدي رف�ضه للمناهج �لدينية �ل�ضابقة 

و�لتز�ماته لعائلته ووطنه و�لربيطانيني �لذين 
يحكمون فيه، كان �لدب �ضغله �ل�ضاغل ورهانه 
للو�ضول �ىل �خللود، غادر �يرلند� فار�ضًا على 

نف�ضه نفيًا طوعيًا يف �و�خر 1904 ويف بد�يات 
 Nora هذ� �لعام كان قد �لتقى بنور� بارنا�ضل

Barnacel �ضابة من غيلوي حيث كانت تعمل 
يف فندق دبلن �لتي ر�فقته يف رحلته 

هذه، عندما �ضمعت و�لدته باأن 
�بنها �ضافر مع بارنا�ضل، �ضرحت 

معتمدة على ��ضم عائلتها باأنها 
لن ت�ضمح له بذلك ولن ترتكه 

�بدً�، وهي ل ت�ضدق �ل�ضاعات 
ب�ضاأنه.

غادر جوي�س دبلن مع كل 
ما �دخره وكتبه من ق�ض�س 

ورو�يات كان يخزنها يف ذ�كرته، 
وما كان عليه �ضوى حتويل هذه 
�لذخرية �ىل فن يليق باآماله 

وتطلعاته.
عندما كان جوي�س ينتقل مع نور� وطفليهما بني 

وحول �ملدن �لوروبية ومنها: بول، تري�ضت، 
زيورخ، روما، وباري�س ��ضتطاع �ن يح�ضل على 

وظائف عدة بني �لتعليم و�لتوظيف �حلكومي 
مكنته من توفري �لدعم �ملادي لعائلته و�لكتابة، 
فجاء �ل�ضد�ر �لأول لكتابه �لرو�ئي �لدبلنيون 

�ذ   1914 دبلن-  مو�طنو  �و   Dubliners
ت�ضمن خم�س ع�ضرة ق�ضة ق�ضرية ذ�ت حكايا 

وحبكات تلقليدية لكنها متما�ضية مع ��ضتح�ضار 
�لبيئة و�للغة �لدبلنية، بعدها بورتريت لفنان 

�ضاب- 1916 �لرو�ية �لتي قدمت مو�ضوعًا 
متميزً� ومقاًل معقدً� لغويًا عن �ضتيفن 

ديد�لو��س، وهي �ضبه �ضرية ذ�تية بينت باأن 
جوي�س منذ ولد وحتى قرر مغادرة دبلن كان 

من�ضغاًل يف �ضناعة فنه.
رو�ية ”بورتريت“ �لتي ترجمت �ىل �لعربية 
بعنو�ن ”�ضورة �لفنان يف �ضبابه“ مل حتقق 

مبيعًا جيدً� ليخفف من عبء �لهموم �ملالية 
�ملزمنة جلوي�س، لكن �عماله �لالحقة جذبت 

�نتباه عدد من رو�د �لفن �ملوؤثرين، فمعظمهم 
�خذ بعني �لعتبار دعوة �ل�ضاعر �لمريكي 

عيزر� باوند، و�ميانه باأن �لقرن �جلديد يتطلب 
فنًا و�ضعرً� ورو�ية ومو�ضيقى جديدة ويتطلب 

�لتجديد يف كل �ضيء، وقد �جتمع مثل هوؤلء 
�ملوؤيدين على �لهتمام بجوي�س وكتاباته �لوىل 

و�لفريدة من نوعها ومل يخب �ملهم يف ذلك.
بد�أ بكتابة يولي�ض�س 1914 ، وقد ظهرت �جز�وؤه 

بالتتابع يف جملة غوي�ضت يف �نكلرت� ولتل 
ريفيو يف �لوليات �ملتحدة حتى �ضادرت د�ئرة 

�لربيد ثالثة �عد�د من هذه �ملجالت ت�ضمنت 
مقتطفات من �عمال جوي�س على ��ضا�س �نها 
�باحية وغرمت �ملحررين 100 دولر. وعزز 

عمل رقابة �ملطبوعات هذ� حب �ل�ضتطالع لدى 
�لنا�س ملعرفة �لعمل �لقادم جلوي�س حتى قبل �ن 

ي�ضدر كتاب يولي�ض�س، �ذ� كان �لنقاد يقارنون 
�لفكار �ملتطلعة جلوي�س باأفكار �ن�ضتني 

وفرويد.
ماذ� تبقى من ��ضاليب �لكتابة عند �لتخلي عن 
�لعديد من �ملناهج �لتقليدية يف �ل�ضرد؟ رمبا 

يكون �لو�ضف �لو��ضح و�ملوجز جدً� ل�ضلوب 
جوي�س متاأتيًا من نقد �دموند ول�ضون �ذ 

قال”لقد حاول جوي�س يف يولي�ض�س �ن يو�ضح 
ب�ضكل م�ضتفي�س ودقيق ومبا�ضر وبكلمات 

ب�ضيطة، ماهية م�ضاركتنا يف �حلياة، فهي ت�ضبه 
�و بالحرى تبدو لنا باأنها ت�ضبه، �نا نحيا هذه 

�حلياة �و نعي�ضها من حلظة لأخرى.
�ن قر�ءة �ولية ليولي�ض�س ميكن �ن تكون 

حماولة حمبطة، على �لرغم من �نه �لكتاب 
�لوحيد �لذي ح�ضل على �ل�ضرب و�ملثابرة 

ب�ضخاء، فاعادة تقدمي �ضخ�ضية �ضتيفن 
ديد�لو��س، �لذي ماز�ل يعي�س يف دبلن، حاملًا 

بالبتعاد عنها، بعدها ن�ضادف �ضخ�ضية ليوبولد 
بلوم، �و بالحرى ن�ضادف �فكاره وهو يجهز 

�لفطور لزوجته مويل ”نعرف �فكارها وهي 
يف طريقها �ىل �لنوم يف نهاية �لكتاب“.

يولي�ض�س كمقال ن�ضر يومًا ما يف جملة دبلن 
1904، مقالة قدمها جوي�س لنور� كهدية خا�ضة 

تعرب عن �عجابه بها منذ لقائهما �لول، ويف 
�لكتاب يتتبع لي�س حتركات �ضتيفن 

وبلوم فقط بل �ي�ضًا �ملئات من 
�ضكان دبلن، وهم ي�ضريون يف 

�ل�ضو�رع، يلتقون ببع�ضهم، 
يتعارفون ويتحدثون يف 

�ملطاعم و�حلانات، كل هذه 
�لتحركات و�لن�ضاطات 

تبدو ع�ضو�ئية، فهي �ضجل 
يومي لأحد�ث �ملدينة، 

لكن يف �حلقيقة ل يوجد 
هناك �ضيء ع�ضو�ئي يف 
�حد�ث يولي�ض�س �ذ جند 

حتت �ل�ضطح و�قعية 
�لرو�ية، �نها و�ضف 

ملجريات �حلياة، تو�ري 
خلفها خطة �و حبكة 

معقدة ومت�ضابكة.
لقد ناق�س ��ضدقاء 

جوي�س �ملطلعون على 
��ضر�ر يولي�ض�س �لرو�ية 

و�بدو� ر�أيهم فيها فطلبو� 
منه �ن يجعل �لحد�ث 

تبدو �ي�ضر للقارئ، لكنه ��ضر 
يف �لبد�ية على �ن تبقى كذلك 

فقال: لقد و�ضعت فيها �لكثري من 
�للغاز و�لحاجي وذلك لت�ضغل 
تفكري �ل�ضاتذة لقرون مبناق�ضة 
ما كانت تق�ضده �و تعنيه، و�ن 

تلك فقط هي �لطريقة �لتي توؤمن 
لها �خللود.

�خريً�، �قتنع جوي�س، وذلك ليعرف باأن 
يولي�ض�س كانت من بني �ل�ضياء �لعديدة 
�لخرى، �لتي تعيد �ودي�ضا هومريو�س 

بطريقة �ل�ضرد �و �لخبار �حلديثة من 
خالل �ضخ�ضية بلوم Bloom كونه بطاًل 

متجوًل و�ضتيفن كونه تليماج ومويل كونها 
من  �ضدقًا  �قل  جازم  ب�ضكل  وهي   penelope
�ل�ضل، �ن . تي. ��س. �ليوت �لذي و�ضع ��ض�س 

�لرو�ية �جلديدة كتب يقول ”�ن ��ضتخد�م 
جوي�س لال�ضطورة �لكال�ضيكية يف تنظيم 
�لتجربة �حلديثة كان لها �لثر �لكبري يف 

�لكت�ضاف �لعلمي“.
�ن رو�ية يولي�ض�س �ضنعت �ضهرة جوي�س، مع 
�نها ل تتفق د�ئمًا مع �ل�ضلوب �لذي يرغب به، 

عندما �قرتب �حد �ملعجبني منه وقال له”هل 
�قبل �ليد �لتي كتبت يولي�ض�س؟“ قال جوي�س:” 

ل �نها �رتكبت ��ضياء �خرى كثرية �ي�ضًا“ لكن 
ما هو مهم جدً� هو �ن يولي�ض�س ��ضبحت كتابًا 
مرجعيًا لأدب �لقرن �لع�ضرين، وو�ضعت جمال 

�ملو�ضوعات 
�ملباحة يف 

�لرو�ية، متتبعة 
لتحركات بلوم 

لي�س يف نزو�ته 
�لغر�مية �ل�ضرية فقط بل وف�ضح ��ضر�ره �ي�ضًا.

�ن ��ضو�تها �لرو�ئية �ملتعددة و�للعب على 
�للفاظ �ملبالغ بها جعل يولي�ض�س معجمًا حقيقيًا 

يف ��ضاليب �لكتابة لكثري من �لكتاب �لذين 
يغالبون م�ضكلة تف�ضري �حلياة �ملعا�ضرة، �ن 

جو�نب ماأثرة جوي�س يف يولي�ض�س ميكن �ن 
تالحظ يف �عمال وليم فوكنز، �لربت كامو�س، 
�ضاموئيل بكت، �ضول بيلو، غابرييل غار�ضيا 

ماركزي وتوين موري�ضون.
لكن �ملوؤلف �لوحيد �لذي حاول تخطي �ملدى 
�ملو�ضوعي ليولي�ض�س هو جوي�س نف�ضه، فقد 
ق�ضى 17 �ضنة يف �لعمل يف”يقظة فينغان�س 

يهدف  كان  “ �لكتاب   Finnegans Wake
�ىل ر�ضم �ضورة حلياة �خلمول و�لرقود يف 
دبلن، بينما ك�ضفت رو�ية يولي�ض�س مدينة 

�ليقظة �لكبرية ب�ضكل تام، لقد �أو�ضح جوي�س 
باأن هذه �ملهمة تتطلب �بد�ع لغة جديدة 

حتاكي جتربة �حللم، �ذ جاءت مقتطفات من 
�لعمل �جلديد، مفعمة بالتوريات �للغوية 

�لكثرية و�ل�ضهاب �لذي ي�ضبه �لرثثرة 
�لتي بد�أت تظهر ب�ضكل دقيق على ل�ضان 

�بطال و�ضخ�ضيات جوي�س �لذين يعربون 
عن �ضكوكهم. وقد �أدرك �لكثري من �لقر�ء 

هذ� �لغمو�س، وكان باوند و�حدً� ممن 
لحظو� ذلك فرد جوي�س قائاًل:”�ن 
�حلدث يف عملي �جلديد يحدث 

يف �لليل وجمرياته �لطبيعية 
ينبغي �أل تكون و��ضحة جدً� 

يف �لليل، �أل جتري �لمور على 
هذ� �لنحو �لآن؟“كانت �عمال 
جوي�س تعمد يف ذلك �لوقت 

�ىل ��ضتح�ضار �ليقظة ب�ضكل 
منتظم، وقد يدرك قر�وؤه 

ذلك بعد قرن من �لآن.
لقد كانت �عمال جوي�س 

ملهمًا متميزً� لكثري 
من �لكّتاب، فاألفو� 

�لكثري عن فنه 
و�عماله �لدبية 
�لتي �عتربت 

مرجعًا ثقافيًا 
يف �ملكتبات 
�لنكليزية. 

 اأنطوين بريج�س

 

قبل 44 �ضنة، وبني تاأليف رو�ية "�لربتقالة 
�مليكانيكية" و"�لت�ضجيل �ل�ضاد�س للبيتلز"، 

ن�ضر �أنطوين بريج�س كتاب "هنا ياأتي 
�جلميع"، وهو در��ضة نقدية عن جيم�س 

جوي�س موجهة للقر�ء �لذين كانو� "يخ�ضون 
�لأ�ضاتذة".. هل جوي�س �ضعب؟ كال على 

�لإطالق. قال بريج�س: "�إن كان ثمة كاتب 
للنا�س فاإن جوي�س هو ذلك �لكاتب"،

�ضقل بريج�س كتابه يف ثمانية �أ�ضهر؛ �أما 
يعمل  عقود  ثالثة  ق�ضى  كايربد" فقد  "دكالن 

على كتابه، لكن عنو�نه ح�ضرّي على نحو م�ضابه 
ويريد �أن يه�ضم "�أ�ضطورة �ل�ضعوبة �ملحّرمة" �لتي 
�لتقطها  �ضورة  �لغالف  على  توجد  �لقر�ء"،  "تفزع 

�أثناء  مونرو  مارلني  فيها  �أرنولد" تظهر  "�إيف 
�ضبابها وهي تلتهم �ل�ضفحات �لأخرية من رو�ية 

�لدبلني  �أبيه  "كايربد" ق�ضة  يروي  "يولي�ضي�س". 
�لذي ع�ضق "يولي�ضي�س" و��ضتظهرها، و�أغر�ه 

ح�ضور ندوة عن جوي�س يف كلية ترنتي فاندفع 
�إىل �لباب حال و�ضوله. وعلى �لرغم من �أن كايربد 
�أكادميي �إل �أنه يرتعب من �أن كتابًا و�ضع لالحتفال 
بالرجل و�ملر�أة �لعاديني ل ُيقر�أ من قبلهما – �أو يف 
�لو�قع من قبل "�لطالب و�ملحا�ضرين و�ملفكرين". 

بل يقر�أ فقط من قبل �جلوي�ضيني �ملتخ�ض�ضني، كان 
همنغو�ي ي�ضرح باإعجابه بجوي�س لكنه قر�أ فقط 

ب�ضعة �ضفحات من "يولي�ضي�س" وبقيت �ل�ضفحات 
�لأخرى غري مفتوحة يف ن�ضخته من �لرو�ية، وموؤخرً� 

و�ضع رودي دويل �لقطة بني �حلمام حني �ضكا باأن 
�لرو�ية قد بولغ يف �إطر�ئها "وكان ميكن تاأليفها 
مبحرر جيد". ي�ضّلم كايربد باإ�ضارة دويل: فكرة 

يدح�س  لكنه  �ضاذجة.  �لعظيم" ليولي�ضي�س  "�لكمال 
�لتهام �أن �لرو�ية غري قابلة للفهم، ويدل على �أن 

جوي�س لي�س و��ضع �ملعرفة خ�ضو�ضًا، وخالفًا لنظر�ئه 
�حلد�ثويني �ملتكربين كان �جتماعيًا ودميقر�طيًا �آمن 
بالثقافة �ل�ضاملة وكان �أكرث �ضعادة يف مناق�ضة �أعمال 

دكنز مع عمال �لربيد بدًل من �جللو�س يف �ملقاهي 
�لبوهيمية، رمبا تكون قر�ءة يولي�ضي�س حتديًا 

لكن هكذ� هي كل �لأعمال، ويجب �أن ل نحتاج �إىل 

من�ضب كاهن مقد�س كي يف�ضرها 
لنا. تقول مويل بلوم: "�أيتها �ل�ضخور �أخربينا 

بكلمات و��ضحة" وينتبه كايربد �إىل �لر�ضالة: على 
�لرغم من �لإ�ضارة �إىل �أدورنو و�أورباخ وبنجامني 

وما �ضابه فهو يتجنب �لرطانة و�لنظرية �لأدبية.
يتكون معظم �لكتاب من تعليق نقدي وهو ذو طر�ز 
قدمي بيقظته �لن�ضية وي�ضرب بتاأكيده حتى �ليوم 

على جوي�س كونه �ضد �لعن�ضرية و�لكولونيالية 
و�حلرب ومنا�ضر للمر�أة و�لتدوير. يقودنا كايربد 

ب�ضرب خالل �لف�ضول �لثمانية ع�ضرة ليولي�ضي�س غري 
مدع �أنه يقدم �كت�ضافات جديدة – بعد قرن تقريبًا 

من �لدر��ضات �جلوي�ضية- �لتي بالكاد تكون ممكنة، 
لكن تاأويله للرو�ية كونها �إن�ضانية و�ضعبية هو 

حيوي. هنا كتاب فيه حتى �ل�ضخ�ضيات �ملتو��ضعة 
و�لهام�ضية متنح مونولوجًا د�خليًا، وعلى �لرغم من 
��ضتغر�قاتها �لذ�تية �إل �أن �ملونولوجات لها �ضعبية: 

بالو�ضول �إىل عمليات �لفكرة �خلا�ضة ت�ضعنا على 
متا�س بع�ضنا مع بع�س. يغطي "كايربد" �لكثري من 

�ملادة وبع�ضها ماألوف )�لزمن، �لأحالم، �لد�ئرية، 
تيار �لوعي(، وبع�ضها �أكرث مفاجاأة )�لنفاية، رفع 

�لإحر�ج ويولي�ضي�س كـ"�ضحيفة م�ضادة"(. ثيمتان 
بارزتان. �لأوىل قر�ءته لبلوم ككل جن�ضي �أو خنثى 

رب منزل �أنيق بدًل من رجل ح�ضي. كرم بلوم و رباطة 
جاأ�ضه تقدمان منوذجًا جديدً� للبطولة. ومر�عاته 

ل�ضتيفن ديد�لو�س �ل�ضكر�ن جزء من هذ�. وهكذ� هو 
ت�ضاحمه مع عالقة موللي بـ"بليزز بويالن". وبينما 

يقهر �لآخرون ينت�ضر بلوم �ل�ضابر. �لفر�ضية �لأخرى 

)�ملرتبطة( 
هي �أن يولي�ضي�س رو�ية تدور 

حول �لفرتة 1914-1921)حني كتبت( �أقل 
مما تدور حول �لفرتة حزير�ن 1904 )حني 

و�ضعت(، كان �ضياق "�أن�ضودة جوي�س �لطويلة 
لكر�مة �حلياة �ليومية" هي �حلرب �لعاملية 

�لأوىل. يناق�س "كايربد": بدًل من �ل�ضرديات 
�لبطولية و�لت�ضحية بالدم منحنا جوي�س 
جمهور دبلن �لعادي وهو يذهب �إىل عمله 

�ليومي. �لظلم �لربيطاين و �ملجاعة �لعظمى 
تكمن يف �خللفية، وكذلك نه�ضة عيد �لف�ضح و�حلكم 
�لوطني، ويف قلب ذلك هناك بلوم �ليهودي �ملرّو�س 

�مل�ضتوعب جزئيًا �لذي يتحدى �لأ�ضر�ر �لعن�ضرية 
�لقومية للع�ضر. هناك فرت�ت ين�ضى فيها "كايربد" 

نف�ضه وي�ضر على �أن يولي�ضي�س هي مثالية رغم 
كل �ضيء، �إذ� ما �ضعرنا باأننا خ�ضرنا قر�ءتها فذلك 

�لقر�ء  من  جوي�س  يريد  �لتي  �لكيفية  هو  "بال�ضبط 
�أن ي�ضعرو�"، �إذ� ما �ضيطر �لأثر �لأدبي �ملحاكي لأثر 
�ضابق فذلك ب�ضبب �أن �لأ�ضلوب هو مو�ضوع �لكتاب، 

�إذ� ما �أ�ضبحت �للغة �أحيانًا م�ضهبة و�أكرث تعليمية فذلك 
هو �حتجاج جوي�س "�ضد �لعامل �لذي �ألغى �لقيمة 

�لثقافية"، ل يوجد �رتياب بحما�ضة كايربد، لكنه د�ئمًا 
مقنع: هل ميكن �أن ي�ضدق مثاًل �أن مويل بلوم هي 

"حا�ضرة ب�ضدة ولوحدها يف كلماتها �خلا�ضة، ولي�س 
ك�ضخ�ضية �ضابقة" و�أنها ت�ضبح "�ضوت �لكتاب كله"؟ 

)�لقر�ء �لأكرث �ضكًا رمبا يتعاطفون مع نور� جوي�س 
�لتي قالت باأن "جيم ل 

يعرف �ضيئًا عن �لن�ضاء"(، 
رمبا جعل كايربد مهمته 

�أب�ضط بالعرت�ف �أن بناء 
"يولي�ضي�س" فيه عيب. و�أن 

�ل�ضفحات �ملئتني �مل�ضافة 
�إىل ف�ضول "�ضري�ضه 

وثري�ن �ل�ضم�س" يحّرفها 
عن �ضكلها؛ �أنها كتاب يجب 
�أن يحفظ يف �لفر��س مثل 

جمموعة �ضعرية بدًل من قر�ءتها من �أجل �ضردها. 
و�ضو�ء �أكانت يولي�ضي�س فيها عيب �أم ل فاإنها ذ�ت 
دور فعال كونها "�ضرد� للحكمة" �أو كتاب متهيدي 
�أخالقي، وكما يقول كايربد فهي تعطينا "ن�ضيحة 

عن كيفية �لتغلب على �لكارثة؛ وكيف تكون �ضريحًا 
عن �ملوت يف ع�ضر �إنكاره؛ وكيف مت�ضي وتفكر يف 
�لوقت نف�ضه".. �إنها �لطريقة �لتي كانا مي�ضيان بها 

ويتكلمان �إذ ي�ضع بلوم و�ضتيفن متباعدين: �لأول ذو 
عقل عملي و�ضديد �لنتباه فعاًل و�لآخر ق�ضري �لنظر 
ويف منتهى �لتثقيف لكنهما حزينان )�أحدهما ب�ضبب 
�أمه و�لآخر ب�ضبب �بنه(، لكن تقاربهما يف �ل�ضاعات 

�لقليلة هي حلظة �لرو�ية �لرئي�ضة – جتيء معًا 
منت�ضرة مثل كلمة مويل �لأخرية "نعم" يف ذروتها 
�جلن�ضية.. هل �أدركت مارلني مونرو وهي تقر�أ تلك 

�ل�ضفحات �لأخرية من �لرو�ية �أن موللي 
كانت متار�س �لعادة �ل�ضرية؟ وهل كان 

هذ� هو �ل�ضبب يف �أنها كانت يف منتهى 
�لفتتان؟ بالتاأكيد �أنها ل تبدو م�ضعوقة، 

ول ينبغي �أن تكون كذلك، وكما قال 
جوي�س: "�إذ� "يولي�ضي�س" ل تنا�ضب 

�لقر�ءة فاأن �حلياة ل تنا�ضب �لعي�س". 
��ضم �لكتاب: نحن ويولي�ضي�س- فن 

�لعي�س �ليومي تاأليف: ديالن كايربد 
�إ�ضد�ر: د�ر ن�ضر فابر 416 �س–2009

ترجمة املدى

جيم�س جوي�س 
ورائ��������ع��������ت��������ه ي����ول����ي���������ص���������س

ولد جيم�س جوي�س يف �صباط  عام 1882 يف مدينة دبلن االيرلندية، ترافق ت�صويره 
ال�صريح والدقيق بااللفاظ والكلمات لطبيعة الب�صر مع براعته اللغوية التي جعلته 

واحداً من اأبرز الروائيني املوؤثرين يف القرن الع�صرين.
ا�صتهر جوي�س با�صتخدامه التجريبي للغة واكت�صافه للمناهج االدبية اجلديدة، وا�صتخدامه 

لال�صلوب االدبي ”تيار الوعي“ الذي ك�صف عن م�صار االنطباعات، وان�صاف االفكار، وتداعيات 
املعاين، وال�صكوك، والدوافع، ا�صافة اىل االفكار العقالنية لدى �صخ�صياته.

ان نقاط القوة يف عمله الرئي�س البارز يولي�ص�س“ 1922 يقع يف عمق ال�صخ�صية التي ر�صمها 
با�صتخدام ا�صلوبه اخلا�س. وكان عمله الرئي�س االآخر”الدبلنيون Dubliners“ او مواطنو 

دبلن جمموعة متكونة من ق�ص�س ق�صرية ت�صور م�صقط راأ�صه ”مدينة دبلن“ ورواية 
اخرى عبارة عن �صبه �صرية ذاتية ا�صماها ”بورتريت لفنان �صاب -1916“ ومن ثم ” يقظة 

فينغان�س- 1939“ ورواية جتريبية ظهرت اول مرة ب�صكل اجزاء يف عام 1928 وا�صتمرت اىل 
. 1937

ويولي�سي�س

اإذا ما �صيطر االأثر االأدبي املحاكي الأثر �صابق فذلك ب�صبب اأن االأ�صلوب هو مو�صوع 
الكتاب، اإذا ما اأ�صبحت اللغة اأحيانًا م�صهبة واأكرث تعليمية فذلك هو احتجاج 

جوي�س "�صد العامل الذي األغى القيمة الثقافية"، ال يوجد ارتياب بحما�صة 
كايربد، لكنه دائمًا مقنع: هل ميكن اأن ي�صدق مثاًل اأن مويل بلوم هي "حا�صرة 

ب�صدة ولوحدها يف كلماتها اخلا�صة، ولي�س ك�صخ�صية �صابقة" واأنها ت�صبح "�صوت 
الكتاب كله
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امربتو ايكو وت�أثريات جيم�س جوي�س 
بالن�صبة اىل ايكو كان عمل جوي�س يعترب مبثابة التج�صيد االكرث ا�صالة وقدرة على التاأثري 

يف االجتاهات والتيارات املت�صارعة املهيمنة على م�صهد االدب والفن يف ع�صرنا احلايل؛ انها 
�صراعات عرب عنها ايكو ب�صكل بليغ يف قراءته للعمل املفتوح، او رواية جوي�س االخرية 

)فينيغانزويك( على وجه التحديد، حيث تعني كلمة "مفتوح" عنده غاية الرباعة واالتقان، 
فهي مل تكن تدور حول مو�صوع حمدد بذاته، الن ثمة طيفا وا�صعًا من املعاين املحتملة تتواجد 

ب�صورة مت�صابكة يف ثنايا ذلك العمل فال يهيمن واحد من تلك املعاين على غريه. هذا الن�س 
احلداثي يفتح املجال وا�صعا امام احتماالت ال حد لها من التاأويل ويتيح للقارئ حرية تقرير 

االجتاه الذي ميكن ان ي�صلكه يف رحلته و�صط املتاهة.   

اإبراهيم �صبتي

هذ� هو �ل�ضوؤ�ل �لذي وجهته فرجينا وولف �ىل �أليوت 
�لذي �ثنى كثري� على �لرو�ية وقام ب�ضرحها تف�ضيليا .. 

فذكرت ذلك يف مذكر�تها بانها ده�ضت ل�ضرح �أليوت و�حبت 
�لرو�ية .. 

�ن �لرو�ية فن �ضردي �ضعب يروي �حد�ثا و�قعية �و متخيلة 
�و كالهما .. �نه تد�خل حتمي بني ثقافة �لع�ضر وثقافة 
�لكاتب ��ضافة �ىل �ضلوك �لكاتب �لذي ي�ضقط على �حد 

�ل�ضخو�س دون تخطيط م�ضبق.. يقول كوندير� "�لرو�ئي 
باحث يف �لوجود" 

يف �لرو�ية تكون �لف�ضاء�ت متناهية لحدود لها �ن �ح�ضن 
�د�رتها .. وقد خلد �لزمن �لدبي ، رو�يات كثرية كانت بحق 

رو�يات لكل �لب�ضر ولكل �لوقات . عولي�س �و يول�ضي�س 
رو�ية �ل�ضتثناء يف عامل �ل�ضرد �لرو�ئي .. �ل�ضتثناء �ملبني 

على ��ض�س ومرتكز�ت �ل�ضنعة و�حلرفة و�ملو�ضوع .. 
رو�ية تنطق بكل �لتفا�ضيل مهما كانت تافهة وغري مهمة 

بنظر �ملتلقي ، لكنها حم�ضوبة متناهية .. ح�ضبها جوي�س 
وكاأنه كان يكيل �لكلمات و�للفظ مبكيال دقيق من �لنحت 

�للغوي و�لبناء �ملعماري للن�س �ل�ضخم . كان بناء �لرو�ية 
بناء هرميا مطلقا يبد�أ ب�ضرد �لتفا�ضيل �لعادية لليبولد بلوم 

�ل�ضخ�ضية �لرئي�ضية .. تفا�ضيل تخرتقها تفا�ضيل �خرى 
للحياة �لعامة لدبلن مكان �لرو�ية ومدينة جيم�س جوي�س 

وبذلك حتقق عن�ضر �ملكان �حلقيقي ولي�س �ملفرت�س ، 
فدفع �ل�ضرد �ىل مرتبة �ل�ضدق يف ترتيب �لو�ضف وبناء 
�ل�ضخو�س و�لماكن .. �ضيما �ن �حد�ث �لرو�ية تقع يف 

مدة زمنية �ق�ضاها ثماين ع�ضرة �ضاعة �و تزيد قليال ، 
لتبد� وتنتهي �لحد�ث مبخيلة جاحمة فكانت مكتنزة 

بكل تفا�ضيل ع�ضرها .. كل �ضيء يخطر على بال �لب�ضر 
موجود يف �لرو�ية .. حتى �ننا جند �نها ت�ضم �ضري� كاملة 
مف�ضلة لرجال ون�ضاء عا�ضو� يف دبلن وتفا�ضيل �لنا�ضيد 

و�لرت�ث �لغنائي و�ح�ضاء غريب لعقار�ت دبلن وكمية 
�ملياه �مل�ضروفة للمدينة بالغالون و�ملقايي�س �لخرى .. 

حتى �ننا لنعجب لوجود �رقام فو�تري نفقات �ملياه و�رقام 
تذ�كر �لعربات �لبخارية و�رقام �جلاد�ت و�ل�ضو�رع .. 

�نها تفا�ضيل مملة د�خل ج�ضد �لن�س �لرو�ئي �لهائل �لذي 
�عطاها بعد� وثائقيا عن مرحلة زمنية معينة.. ��ضافة �ىل 

�نها كانت �ضجال ح�ضاريا ليرلند� و�نكلرت� وغريها من 
�لدول مما حفلت بها ذ�كرة جوي�س. و�لغر�بة تكمن يف 

رف�س مطابع دبلن طبع �لرو�ية وكانت �عذ�ر �لنا�ضرين 
�غرب فهم يقولون بان ��ضلوب جوي�س غام�س وغري مفهوم 

وغائ�س يف �لالوعي و�لفو�ضى و�ضطوة �ل�ضرد �ململ 
و�لهذيانات �ملكثفة و�لحالم و�ملتاهات �لتي حتيل �لرو�ية 

�ىل عو�مل من �لتعقيد وغياب �ملعنى . يف عام 1922 طبعت 
�لرو�ية يف فرن�ضا يف وقت رف�ضت �مريكا وبريطانيا 

دخولها بحجة �نها رو�ية تدعو �ىل �لباحية ون�ضر �لرذيلة 
وبث �لفكار �لغريبة و�لال�خالقية يف �ملجتمع . يف كانون 

�لول من عام 1932 و�فق �لق�ضاء �لمريكي على دخول 
�لرو�ية �ىل �لر��ضي �لمريكية وجاء قر�ر �حلكم ) ليوجد 

يف �أي مقطع من �لرو�ية ما يثري 
جن�ضيا (

فكانت نقطة �نطالقها �ىل �لعامل �لذي 
�ده�ضه خيال جوي�س ..

بذخ جوي�س يف �لرو�ية خيال 
متفرد� مل ي�ضبه �خيلة �لرو�ئيني 

يف ع�ضره .. تدفق هائل من �لفكار 
و�ملو�ضوعات �ملرت�بطة و�لف�ضول 

�ملتالحقة �لتي كونت منجز� �ضخما 
مبئات �ل�ضفحات وقد يعادل خم�س 

رو�يات جمتمعة بحجوم كبرية 
، كانت �لفكار تتالحق و�جلمل 

�لرو�ئية لتتكرر وقامو�س �للفاظ 
و�ملعاين ياأتي باجلديد و�لغريب 

د�ئمًا و�لكالم م�ضند �ىل �لوثائق �لتي 
عر�ضها جوي�س من هنا فاأن �ملدر�ضة 
�لفرن�ضية يف �لنقد �عتربت جوي�س 

�أبا �لرو�ية �لوثائقية . لقد نظر �لنقاد 
�ىل عامل جوي�س �لرو�ئي ب�ضيء 

من �حلرية و�جلدل ، حرية �لبناء 
�ملن�ضق و�لرتتيب �ملنظم لالفكار 

و�لملام بكل �ضاردة و�خرى و�ردة 
فهو مل يدع �ضيئا مل يكتبه م�ضتخدما 

نظام �ل�ضرد د�خل �لق�ضة ) �ل�ضرد 
د�خل �ل�ضرد ( م�ضتعينا مبعلوماته 

�لغزيرة وثقافته ووعي �خلطاب 
�لذي يريد قوله ��ضافة �ىل فهمه 

�لبناء �لرو�ئي �لر�ضني و�ل�ضعب.. 
�ما �جلدل، عندما عدها �لبع�س من 
�لنقاد �نها بد�ية ملرحلة جديدة يف 

�لرو�ية وهي �ملرحلة �لنف�ضية �لتي مثلها وخرج بها عن 
كل �لعر�ف �لرو�ئية .. فجوي�س يدخل تف�ضيليا ومبعرفة 

موؤكدة يف �عماق �ضخو�ضه و�طالق �لعنان خلياله يف 
�لقرت�ب من عو�مل �ل�ضعور و�خلفايا و�لخيلة و��ضتثارة 

�مل�ضاعر و�لحا�ضي�س �خلاملة و��ضتفز�ز �لبو�طن م�ضتخدما 
�ملونولوج �لد�خلي و��ضتنطاق �لدو�خل و�لتعبري عن 

�لذ�ت �ملتكلمة .. وهكذ� فعل ل�ضخ�ضيته �لرئي�ضة ليبولد 
بلوم �لذي جعله �ضخ�ضا غري معروف �لنو�يا و�لجتاه 

ويت�ضرف بهو�س وغر�بة وميول لت�ضلح للب�ضر ويتكلم 
بكالم ليعرف معناه �حيانا .. ��ضافة �ىل �ضعوره بالحباط 

على طول خط �ضري �لرو�ية .. 
�لحباط من خيانة �لزوجة ومن 

خذلن �ل�ضدقاء. فكان ميوؤو�ضا من 
�ضلوكه غري �ل�ضوي �حيانا وت�ضرفه 

غري �لالئق و�ملتقلب �ملز�ج ونعته من 
قبل �لآخرين باملقرف و�ملخبول .. 

ويف �ضعيه �ىل �كت�ضاب عو�مل معرفية 
�خرى ، ��ضتطاع جوي�س بذكاء �قحام 
ثقافات غري ثقافة بلده .. وهو يق�ضد 

�ل�ضتفادة من خمزونه �ملعريف �ول 
وباأنه يحاول �لو�ضول �ىل �ن�ضانية 

�لثقافات �لخرى ، تقول �لدكتورة 
ماري ترييز:) �ملتتبع لتاريخ �لأدب 

يف �لعامل يلحظ �أن معظم �لأعمال 
�لإبد�عية �لعظيمة جاءت ثمرة 

للتفاعل بني ثقافات عدة .  مثال على 
ذلك '  �لكوميديا �لإلهية '  لد�نتي و ' طوق 

�حلمامة '  لبن حزم و '  دون كيخوته '  
لرثبانت�س وم�ضرحيات وليم �ضك�ضبري 

ويزد�د هذ� و�ضوحا يف �لأدب 
�حلديث فرو�ية '  عولي�س '  جليم�س 

جوي�س خري مثال على ذلك ( 
�ن جوي�س �عترب عولي�س رو�ية 

�لقرن قبل �ن يكتبها. فقرر �ن يكتب 
رو�ية يتحدث بها �لنا�س ملئات من 

�ل�ضنني كما ذكر يف لقاء معه قبل 
وفاته ، وكان كثري �لتكلم عنها قبل 

�ل�ضروع بكتابتها و كان يتكهن 
بنجاحها و�نطالقها يف ف�ضحة 

و��ضعة من �ل�ضهرة ، يف �لوقت �لذي 

كان خياله م�ضغول بفكرة رو�ية �خرى حتى قبل �ن يكتب 
عولي�س . ففي �للحظة �لتي �نتهى فيها من كتابة رو�يته ، 
�ضرع يف ت�ضطري رو�يته �لأخرى يقظة فنيجان و�أر�د بها 
كتابة تاريخ �لعامل وهي تاريخ هائل من �لفكار و�لروؤى 

منذ ن�ضوء �خلليقة حتى �ليوم �لخر . لقد ��ضتفاد جوي�س 
يف �لبناء �لرو�ئي �ل�ضعب من عو�مل �لودي�ضا وهي �مللحمة 

�ل�ضهرية لهومريو�س من ناحية �لتق�ضيم و�لتقطيع مع �ن 
�ملعاجلة تختلف و�ن تقارب �ملو�ضوع. يقول يو�ضف �لقعيد 

)هناك كارثة يف جيلنا، �لكل يقول �إنه قر�أ عولي�س وتاأثر بها 
دون �أن يكون هذ� حقيقيا، �لن�س �ضعب وغري ممتع ( .. 

.. فليبولد بلوم بطل جوي�س ، مل يكن مثل �ضخ�ضية عولي�س 
�و �أودي�ضيو�س بطل �ودي�ضة هومريو�س .. فهو لي�س بكائن 
متفرد ول بطل ، �نه �ضخ�س من عامة �لنا�س بل �نه هام�ضي 

�ىل حد ما .. �ما عولي�س ) �ودي�ضو�س ( يف �لودي�ضا فهو 
بطل �ضجاع ومغامر يف �لهو�ل وعارف ببو�طن وخفايا 

�لمور ومتزن .. �ما زوجة بلوم �خلائنة فانها لت�ضبه �بد� 
بينولبي زوجة عولي�س �ملخل�ضة له لالبد .. �ل �ن جلوء 
جوي�س �ىل �لعنو�ن جاء لالقرت�ب من عو�مل �ل�ضطورة 
وما حتويه من �ملغامرة و�لتغيب و�لبحث وهو ماق�ضده 

جوي�س حني حاول حماكاة �لن�س �ل�ضعري لال�ضطورة 
بن�ضه �لرو�ئي وجعل بطله بلوم باحثا هائما مع �ن �رن�ضتو 

�ضاباتا يقول )�إن ريا�ضيات �ن�ضتاين تتفوق على ريا�ضيات 
�أرخميد�س ولكن "عولي�س " جوي�س لي�ضت �أ�ضمى من 

 ..  ) "عولي�س" هومريو�س". 
لقد تاأثر كتاب كبار بعو�مل جوي�س �بتد�ء من رو�يته �لوىل 
�ضورة �لفنان يف �ضبابه وجمموعته �لق�ض�ضية �هايل دبلن 

ورو�يته عولي�س ويقظة فنيجان .. فالرو�ئي جنيب حمفوظ 
�أهلته معرفته بالنكليزية �ن يقر�أ عولي�س يف وقت مبكر 

من �ضني عمره ��ضاءت له ف�ضاء�ت كتابية �ضاعدت 
يف تطوير جتربته �لرو�ئية عموما كما يقول 

جمال �لغيطاين .. وهذ� حال �لآخرين ممن 
��ضتفادو� من �لتجربة. 

ويرى بع�س �لنقاد �ن مو�ضوعة عولي�س 
متاحة لي كاتب ، �منا ��ضلوب كتابتها 
كان غريبا وجديد� على �لرو�ئيني يف 

حينها .. وبذ� �ر�د جوي�س �ثبات قدرته 
على كتابة رو�ية متكاملة فيها كل �ضيء و�ن 
�لعقل �لب�ضري قادر على �جناز عمل رو�ئي 

فيه �ضبكة ملتوية من �للغاز و�للغة �ملنحوتة 
وتاريخ �مة بكاملها. 

ما �لذي �أر�د �أن يقولـه جوي�س  ؟
يف عولي�س 

لقد تاأثر كتاب كبار بعوامل 
جوي�س ابتداء من روايته 

االوىل �صورة الفنان يف 
�صبابه وجمموعته الق�ص�صية 
اهايل دبلن وروايته عولي�س 
ويقظة فنيجان .. فالروائي 

جنيب حمفوظ اأهلته معرفته 
باالنكليزية ان يقراأ عولي�س 
يف وقت مبكر من �صني عمره 

ا�صاءت له ف�صاءات كتابية 
�صاعدت يف تطوير جتربته 

الروائية عموما كما يقول 
جمال الغيطاين .. وهذا حال 

االآخرين ممن ا�صتفادوا من 
التجربة. 

الن ب. رو�س 
ترجمة : م�صطفى نا�صر 

  

كان �يكو قد �عرتف �كرث من مرة بانه 
جوي�ضي �لنزعة، فهو يف رو�ياته �لتي 

كتبها مل ي�ضتطع �لفالت من 
�لتاأثري �خلارق جلوي�س على 

فنه �لبد�عي. لقد عرف بكتابة 
رو�يات ع�ضية على �لفهم يف 

��ضلوبها وبر�عة حبكتها، كانت 
كل و�حدة منها تعج بالغاز 

وتناق�ضات �لتاريخ وتفاهاته 
�ي�ضا، و�ل�ضار�ت �ل�ضمنية �ملبهمة 

�لتي ل حت�ضى مثله يف ذلك مثل 
جوي�س نف�ضه. ��ضافة �ىل ذلك فقد 

كتب �يكو يف و�قع �لمر عملني 
نقديني عن جوي�س، وكتابًا ثالثًا 
ي�ضخر فيه من �لنقد �جلوي�ضي. 
من �عماله �لنقدية �ملبكرة �لتي 

كتبها )جماليات �لهيوىل: قرون 
جيم�س جوي�س �لو�ضطى( ترجمته 

�ىل �لنكليزية �يلني �ي�ضروك. 
هذ� �لكتاب يطرح نظرية تقول بان 

جوي�س كان �هم كاتب ج�ضد �لنموذج 
�حلد�ثي يف �عماله. ويعطي ر�أيه 
برو�ية )فينيغانزويك( قائال �نها 

ت�ضكل عمال �ضيبقى مفتوحا حتما على 
خمتلف �لتاأويالت ب�ضورة لنهائية. 
هذ� �لكتاب كان قد مر مبر�حل كثرية 

من �لتحول. يف �ل�ضل كان �لكتاب 
يحمل عنو�ن )�ضاعرية جوي�س( وميثل 

يف �لو�قع �لف�ضل �لخري من در��ضة 
لل�ضعر و�ملو�ضيقى �مل�ضتخدمة يف فن 

�لوبري� ن�ضرها �يكو يف كتاب �ضدر يف 
1962بعنو�ن Opera aperta وقد 
متت مر�جعته ون�ضره ثانية يف 1966 

حتت عنو�ن �كرث حتديد� )��ضتخد�م 
جوي�س لل�ضعر يف فينيغانزويك( ثم ما 

لبث هذ� �لعمل �ن خ�ضع ملر�جعة �خرية 
و�ضدر يف 1982 عن جامعة هارفارد 

حتت عنو�نه �حلايل )جماليات �لهيوىل( 
و�لذي يت�ضمن ف�ضاًل جديدً� 

بعنو�ن "منوذج من �لقرون 
�لو�ضطى" ومو�د تعود �ىل 

1969 �لقيت كمحا�ضرة يف 
جامعة تول�ضا. 

��ضافة �ىل تقدمي 
تو�ضيحات بالغة �لهمية 

عن �ملو�ضوع �لرئي�ضي 
للعمل �ملفتوح، يعقد �يكو 

يف )جماليات �لهيوىل( 
مقارنة بارزة بني تطور 

جوي�س �لفني من وجهة 

نظره كمفكر وناقد، وتاريخه �ل�ضخ�ضي 
ككاتب مبدع. �ن �ل�ضيء �لذي كان يثري 

�هتمام �يكو �كرث من غريه يتمثل يف 
حتول جوي�س من �لكاثوليكية، من 

مو�قفه �لتي تاأثر فيها بتوما �لكويني �ىل 
�لروؤية �مل�ضو�ضة غري �ملرتكزة على بوؤرة 
حمددة، �لنظرة �لفو�ضوية للحياة �لتي 

يبدو ظاهريا �نها ت�ضوب )يولي�ضي�س( 
و)فينيغانزويك( وهي �ل�ضفة �جلوهرية 
للعمل �ملفتوح بحرية تامة على �لتاأويل. 

�ل �ن �يكو مع ذلك يجد يف �جناز جوي�س 

عمال نا�ضجا ينطوي على نوع من 
�حلنني للعامل �ملنتظم �ملتمثل يف 

فكر �لقرون �لو�ضطى جرى �لتعبري عنه 
ب�ضكل �كرث و�ضوحا يف متاثالت رمزية 
تقع حتت �ضطح �لفو�ضى �لعارمة �لتي 

رمبا ي�ضعر بوجودها قارئ )يولي�ضي�س(. 
�ن �لرو�ية مثلما يفرت�س �يكو كانت 

عبارة عن فكرة �كوينية مقلوبة ر�أ�ضا 
على عقب. 

لقد بد�أ �يكو حرفة �لكتابة بروح �لتم�ضك 
بعامل �لفكر 

�لكويني، �لديني لتوما 
وهي روح �فتقدها يف مر�حل لحقة من 

كتاباته. لكن ثمة حنني مماثل يجذبه نحو 
عامل �لقرون �لو�ضطى تتوج يف رو�يته 

)��ضم �لوردة(، لكن كان �ضيئا و��ضحا 
�ي�ضا �هتمامه بعلم �ل�ضيميوطيقيا �لذي 

يتناول �لرموز و�لدللت. 
لقد قام �يكو مبر�جعة )جماليات �لهيوىل( 

من �جل �لرتجمة �لوىل له ون�ضره يف 
�نكلرت� يف 1982. يحتل �لكتاب مكانه 

مرموقة يف �لدفاع عن تفوق جوي�س يف 
�دب �حلد�ثة، وهو يعطي �ي�ضا مفتاحا 
ي�ضاعد يف فهم تطور �يكو �ثناء تناوله 
جماليات �لدب وتطوره �لفكري ب�ضكل 

عام. 
يعترب �لكتاب �لخر )�حلديث عن جوي�س( 

كتابا �ضغري� يحتوي على حما�ضرتني 
حول جوي�س، �ضورة �لفنان كرجل 
�أعزب، وحو�ر جوي�س �لفكري مع 

توما �لكويني ود�نتي وبرونو وفيكو 
و�ضفيفو. 

هناك ��ضارة هزلية ب�ضكل خا�س 
جلوي�س يف كتاب �يكو )قر�ء�ت 

خاطئة( وهو كتاب �ضغري �ي�ضا ي�ضم 
مقالت �ضاخرة تبد�أ باقتبا�س ماأخوذ 

من جوي�س:"يف �ملو�ضيقى، ولي�س 
يف �ل�ضعر يكمن نقد �حلياة." ويف 

�لف�ضل �لذي يحمل عنو�ن )نعيد �ليك 
�مل�ضودة �آ�ضفني( يتخيل �يكو ما �لذي 

ميكن �ن يح�ضل لو �ن �لنا�ضرين 
�ملعا�ضرين كانو� قد ت�ضلمو� م�ضود�ت 

كتب �خرى مثل �لتور�ة، �لكوميديا 
�للهية، �ملحاكمة، وغريها. و�ليك 

تعليقه �ملتخيل ملا ميكن �ن يكون عليه 
رد �لنا�ضر وهو يعيد م�ضودة رو�ية 
)فينيغانزويك( �ىل كاتبها: "�ل�ضيد 

جيم�س جوي�س، فيما يتعلق بكتابك 
)فينيغانزويك(، �لرجاء �ن تخرب 

�ل�ضكرتري يف مكتبكم �ن يكون �كرث 
حر�ضا عندما ير�ضل �لينا كتبا لغر�س 

قر�ءتها ومن ثم �عطاء �لر�أي فيما 
يتعلق بن�ضرها. �ننا ل نقر�أ هنا �ل ما 

يكتب باللغة �لنكليزية، ويبدو �نك 
قد �ر�ضلت �لينا كتابا مكتوبا بلغة 

�خرى غريبة. �ننا لالأ�ضف 
نعيده �ليك مغلفا بظرف 
خا�س برفقة ر�ضالتنا هذه" 

يعترب �لف�ضل �لخري من )قر�ء�ت 
خاطئة( �نحر�فا خطري� يف م�ضار �لنقد 

�لدبي �حلديث، وهو قطعة نقدية �ضاخبة 
تتناول على وجه �لتحديد عمل جوي�س 

�لخري �لذي مل يتمه بعد �لفر�غ من 
)فينيغانزويك( هذ� �لعمل �لذي �كت�ضف 

 I promessi sposi حديثا هو
)�عدك بالزو�ج( مقارنا هذ� مع رو�ية 

كاتب �يطايل يدعى �لي�ضاندرو مانزوين 
)�خلطيب(. �ل�ضيء �ملثري لالهتمام هو 

�ن هذه �لرو�ية تعود �ىل �لقرن �لتا�ضع 
ع�ضر وهي عادية من ناحية �ل�ضلوب 

و�ملو�ضوع و�لبناء بالن�ضبة لغلب 
قر�ء �يكو �ليطاليني. يف عامل �يكو 

�خليايل كان هذ� �لكتاب قد جتذر يف 
�لو�قع كمنطلق لعمل جوي�س �لخري، 

ويجب طبعا �ن يخ�ضع لو�بل من �لنقد 
�جلوي�ضي. وكانت �لنتيحة �ضيئا مذهال، 

فاملر�جع للكتاب ل بد من �ن يلهث م�ضرعا 
يف تقليب �ضفحاته، ول بد له من �ن 

يعرتف �نها متثل بكل و�ضوح خطوة 
جوي�س �ملنطقية �لتالية، و�ن �للغة �لتي 

رمبا بدت لول وهلة تقليدية كانت يف 
و�قع �لمر ز�خرة باملعاين ب�ضكل ل ميكن 

ت�ضديقه. 
يف متهيده لقر�ء�ته �خلاطئة يقول 

�يكو: "�ذ� ما و�ضعنا ن�ضب �عيننا كل 
�ل�ضاليب �لنقدية �لتي كانت �ضائدة يف 

�جلامعات �لمريكية قبل عقود قليلة 
من �لزمن، من مدر�ضة �لنقد �جلديد �ىل 

خمتلف ��ضكال �لنقد �لرمزي، وكذلك 
بع�س �لتلميحات �ىل نقد �ليوت، ميكن 

حينئذ تربير مو�قفي هذه �لتي �تخذتها 
يف �لتاأويل �ملفرط �ز�ء �كرث �لرو�يات 

�ليطالية �ضهرة يف �لقرن �لتا�ضع ع�ضر... 
�ن ��ضلوبها وبنيتها �ل�ضردية تذكر �لقارئ 
بو�لرت �ضكوت على �ضبيل �ملثال �كرث مما 
تذكر بجوي�س. �ما �ليوم فانا �كت�ضف �ن 

�لكثري من �ملمار�ضات يف جمال �لقر�ءة 
�لرتكيبية تبدو كما لو كانت ت�ضتلهم 

طابع �ملحاكاة �ل�ضاخرة. وتلك هي مهمة 
�ملحاكاة: يجب �ل تكون مرتددة يف 

�لتمادي باملبالغة. فاذ� كان �لهدف منها 
�ضحيحا، فهي بب�ضاطة تب�ضر مبا ميكن �ن 

ينتجه �لخرون لحقا، بال �دنى ��ضتحياء، 
باجنذ�ب و�ثق ل ي�ضوبه �لنفعال.

هناك ا�صارة هزلية ب�صكل خا�س جلوي�س يف كتاب ايكو )قراءات خاطئة( وهو كتاب �صغري اي�صا ي�صم مقاالت 
�صاخرة تبداأ باقتبا�س ماأخوذ من جوي�س:"يف املو�صيقى، ولي�س يف ال�صعر يكمن نقد احلياة." ويف الف�صل الذي 

يحمل عنوان )نعيد اليك امل�صودة اآ�صفني( يتخيل ايكو ما الذي ميكن ان يح�صل لو ان النا�صرين املعا�صرين كانوا 
قد ت�صلموا م�صودات كتب اخرى مثل التوراة، الكوميديا االلهية، املحاكمة، وغريها. واليك تعليقه املتخيل ملا 

ميكن ان يكون عليه رد النا�صر وهو يعيد م�صودة رواية )فينيغانزويك( اىل كاتبها: "ال�صيد جيم�س جوي�س، فيما 
يتعلق بكتابك )فينيغانزويك(،
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�صكيب كاظم

ثمة �عمال �بد�عية تاأخذ �كرث من ��ضتحقاقها 
�ضجة وتاثري� ومد�ولة يف حني مت�ضي 
بع�س �لعمال بهدوء دون �ن تثري �حد� 

ل بل تقر�أها حتى دون �ن تتعرف على 
كاتبها، ومن هذه �لعمال �لتي �ثار 

مو�ضوع ��ضد�رها �ضجيجا ومعار�ضة 
من جهة وم�ضاندة وموؤ�زرة من جهة 

�خرى، حتى قبل �ل�ضروع بن�ضرها، رو�ية 
)يولي�ضي�س( للكاتب �ليرلندي 
جيم�س جوي�س، �ملولود يف 
�لعا�ضمة دبلن يف 2/ من 
�ضباط/ 1882 و�ملتوفى 

يف زيورخ يف �لثالث ع�ضر 
من كانون �لثاين/ 1941 

و�لتي ن�ضرتها د�ر �ملدى 
للثقافة و�لن�ضر بطبعتها 

�لوىل عام 2001 و�لثانية 
عام 2008 وهي �ل�ضاد�ضة 

�ضمن ز�وية )�عمال خالدة( 
�لتي تتوىل )د�ر �ملدي( 

م�ضكورة ن�ضرها، وبرتجمة �نيقة قام بها 
�ل�ضاعر �ضالح نيازي �لذي قدم من خالل 

�ضروحه وهو�م�ضه �ل�ضافية، ��ضاء�ت لهذ� 
�لن�س �لرو�ئي �ملعتم �لع�ضي على �لقر�ءة، 

بله �لفهم، و�ملرتجم �ضالح نيازي ي�ضف 
حماولته �و �قد�مه على ترجمة هذ� �لعمل 

بانه حتد ل لقابلية �ملرتجم، بل حتد لية 
لغة ترتجم �ليها، لقد طوع جيم�س جوي�س 
�للغة �لنكليزية تطويعا َعزَّ له نظري، فهل 

ميكن تطويع �للغة �ملرَُتْجم �ليها باملثل؟ 
ثم �ن �لتقنية يف هذه �لرو�ية - وهي �هم 

مميز�تها - �ضيء فريد ل عهد للغة �لنكليزية 
بها فكيف باللغة �لعربية �لتي هي يف طور 

تاأ�ضي�س �لفن �لرو�ئي باملقارنة، ثم يذكر لنا 
�ضالح نيازي �نه قدمها �ىل مكتبة �لك�ضكول 

بلندن فرف�س ن�ضرها �ضاحبها ثم �عتذر 
�ضاحب د�ر �ل�ضاقي عن �لن�ضر باأدب لذ� 

تقرر ن�ضرها على حلقات ق�ضرية يف جملة 
)�لغرت�ب �لدبي( فالقى �لن�ضر ت�ضويبا 

وت�ضجيعا.
لقد �خذ هذ� �لعمل من كاتبه �كرث من �ضبعة 

�عو�م، و�لذي ن�ضر يف باري�س للمرة �لوىل 
عام 1922 بعد �ن رف�ضت دور �لن�ضر 

بايرلند ن�ضره، و�ثار ن�ضر بع�س ف�ضوله يف 
�لوليات �ملتحدة �لمريكية �ضجة كبرية، 
�دت �ىل تقدمي �لرو�ية �ىل �ملحاكمة ومن 
ثم �ل�ضماح بطبع �لعمل ون�ضره، و�نق�ضم 

�دباء ذلك �لوقت ب�ضاأنه �ذ وقف �ىل جانبه 
�ل�ضاعر �ل�ضهري �زر� باوند، �ضديق �لدباء 
و�لناذر نف�ضه لتقدمي �خلدمات و�ملعونات 

لهم، �ضو�ء بتقدمي �مل�ضاعد�ت �ملاىلة �م 
بن�ضر نتاجاتهم، وكذلك وقف �ىل جانبه 

�ل�ضاعر توما�س �ضترين �يليوت �ىل جانب 
�لرو�ئي �يرن�ضت همنكوي، و�لرو�ئي ذ�ئع 
�ل�ضيت �ضكوت فيتز جري�لد، مبدع رو�يتّي 

)كات�ضبي �لعظيم( و)رقيق هو �لليل( يف 
حني ناه�س ن�ضره �لديب �ليرلندي �ل�ضهري 

ديفيد هربرت لورن�س )11/ من �يلول/ 
1885 - 2/ من �آذ�ر/ 1930( عاد� �لعمل 
جن�ضيا فا�ضحا، وكذلك �لرو�ئية �ملنتحرة 

فرجينيا وولف.
منع وم�صادرة

هذه �ل�ضجة �لعالمية �لتي ر�فقت ن�ضره، 
جعلت �لقر�ء ي�ضغفون بقر�ءته و�حل�ضول 

عليه لأن عمليات �ملنع و�مل�ضادرة تقدم 
خدمات جلى للعمل �ملكتوب، �ضهرة وذيوعا 

و�قبال، ولدينا �لكثري من �ل�ضو�هد مثال ذلك 
�ل�ضجة �لعالمية و�لق�ضائية �لتي جوبهت 
بها �ملجموعة �لق�ض�ضية )�ضفينة حنان �ىل 

�لقمر( �لتي ن�ضرتها ليلى بعلبكي عام 1962، 
ولقد كنا نقر�أ ما تكتبه ليلى بعلبكي من 

�عمدة �ضحفية يف جملة )�ل�ضبوع �لعربي( 
�للبنانية �لتي مل ترث �نتباهنا، حتى جاءت 
�ملالحقة �لق�ضائية لها لت�ضعل جذوة �قبال 

�لقر�ء عليها، وجعلت منها هالة �عالمية قبل 
�ن يقف �لنا�س عند م�ضتوى �بد�عها.

حماكمة كتاب )يف �ل�ضعر �جلاهلي( �لذي 
��ضدره �لدكتور طه ح�ضني عام 1926 قدمت 
له خدمة �عالمية و�ضهرة ما حلم بها وجعلت 
جهده �لثقايف و�ملعريف يف كفة و)يف �ل�ضعر 
�جلاهلي( يف كفة �خرى قبل �ن يغري عنو�ن 

كتابه هذ� لحقا �ىل )يف �لدب �جلاهلي(.
�ملحاكمة �لتي �جر�ها �جلامع �لزهر لكتاب 

)�ل�ضالم و��ضول �حلكم( ملوؤلفه على عبد 
�لر�زق قدمت له �ضهرة وذيوعا غطى حتى 
على من كان من �لعائلة ذ�تها من �لباحثني 

�يذكر �لنا�س م�ضطفى عبد �لر�زق مثل 
ذكرهم لعلى عبد �لر�زق؟!!

كذلك رو�ية )وليمة لع�ضاب �لبحر( للقا�س 

و�لرو�ئي �ل�ضوري حيدر حيدر، ن�ضرت منذ 
�ضنو�ت عدة، ومل يلتفت �ليها �حد، حتى 

�ذ� �ضدرت فتوى �ضدها عام 2000 بحجة 
تناولها للجن�س ب�ضكل و��ضح، كانت هذه 

�لفتوى مبثابة ��ضتعال �لنار لتدخل �لرو�ية 
حقل �ملقروء و�ملطلوب من لدن �لقر�ء، 

وبيعت منها ما ل يحلم كتابها من ن�ضخ، مع 
�ن له رو�ية، تناولت �جلن�س ب�ضكل فا�ضح 

��ضماها )�لزمن �ملوح�س( �ضدرت طبعتها 
�لثانية عن �ملوؤ�ض�ضة �لعربية للدر��ضات 

و�لن�ضر بريوت عام 1979 لكن لنها 
�خطاأتها �لفتوى فلم حتظ بالهتمام �لكايف 

و�ر�ها �كرث جن�ضا وف�ضائحية عن )وليمة 
لع�ضاب �لبحر( مما يوؤكد �ن ��ضحاب 

�لفتاوي ل يقر�أون بل يحيون على ثقافة 
�لنم و�ل�ضاعة.

من هذ� �لنوع رو�ية )يولي�ضي�س( جليم�س 
جوي�س لقد جوبهت بالرف�س من بع�س دور 
�لن�ضر وقدمت �ىل �ملحاكمة فجعلت �لنظار 

جته �ليها ليبني على هذ� �لعمل �لكثري من 
�لوهام و�لقو�ل، وما �ر�ها �ل ت�ضبه ثقافة 

ثياب �لمرب�طور �لعاري �لذي يخ�ضى كل 
فرد �ن ي�ضرح بعريه خ�ضية �تهامه بالغباء 

و�لبالدة!!
اقانيم ثالثة

فاأنت �ذ تتوكل على �لله بعد �ن حتوقل 
وتب�ضمل، كي تلج عتبات هذ� �لن�س 
�لرو�ئي، تو�جهك لفتات �لتحذير، 

�لالفتة تخاطبك: �ىل �لقارئ: )ملحمة 
�لقرن �لع�ضرين، هذه كما �ضميت يف غاية 

�ل�ضعوبة، ومغاىلقها م�ضتغلقة لدرجة 
�ىل�أ�س و�لحباط و�نقطاع �لنف�س مرة بعد 

مرة )...( لتكن هذه �لرو�ية - �لعجوبة، 
�متحانا لقدرتك على �ل�ضرب و�جَلَلْد، وحمكا 

لقابلية ��ضغائك �لكامل وبكل �جلو�رح 
و�حلو��س، �نها مثل مر�قبة منو نبتة عملية 
بطيئة بال �ضك، �ي �نك ل ت�ضتطيع �ن تقر�أها 

دفعة و�حدة، �و بدفعات كبار )�ل�ضحيح 
كبرية( فت�ضاب بالتخمة ل مفر من �لتعامل 

مع هذه �لرو�ية، على �نها مركبات �دوية 
�لكثار منها يوؤدي �ىل عطبك قر�ءة مقطع، 

�لتاأمل فيه، �لتمعن يف �بعاده ثم �عادة 
قر�ءته مر�ت ومر�ت، ل ميكن �لنتقال �ىل 

مقطع �خر دون �لتاأكد من ه�ضم �ملقطع 
�لول ومتثله، �ي �ن هذه �لرو�ية تتطلب 

تغيري� ��ضا�ضيا يف �لعاد�ت �لتي تعودنا 
هنا يف �لقر�ءة �ضابقا، لبد للقارئ �لذي 

وطن نف�ضه على قر�ءتها من تخ�ضي�س وقت 
ينقطع فيه �ليها �نقطاعا كامال، كما لبد من 
�لطالع على �وذي�ضة هومريو�س بالدرجة 
�لوىل وعلى �لتور�ة و�لجنيل وق�ض�س 

)Dubliners( �لق�ضرية جليم�س جوي�س 
نف�ضه(.

�ي�ضح هذ�، �يقبل؟ فاأن كنا نقدم كل هذه 
�لتوج�ضات وكل هذه �لتحذير�ت بني يدي 
عمل رو�ئي فما �لذي �ضنقدمه ونحن نزمع 
قر�ءة عمل فل�ضفي، �و �قت�ضادي �و فلكي 

�ذن ماذ� نقول ونحن نحاول �كتناه نظرية 
�ن�ضتاين يف �لبعد �لر�بع للكون، �و نظرية 

�ضتيفن هوكنغ يف متدد �لزمن و�لنفجار 
�لكبري؟ ول �ريد �ن �طيل، نعم �لرو�ية مغلقة 
وم�ضتغلقة، ولقد حذرين �ضقيقي من قر�ءتها 

بعد �ن �حبط وهو يحاول فك مرموز�تها 
لكني �زمعت قر�ءتها، خا�ضة �ن مرتجمها 

�ل�ضاعر �ضالح نيازي معروف بباعه �لطويل 
يف �للغتني �لعربية و�لنكليزية، ف�ضال على 

ذ�ئقته �ملرهفة �ضاعر� وقدر�ته �ملعرفية 
باحثا، لذ� قررت قر�ءتها لأكت�ضف �ن جيم�س 

جوي�س �قامها على �قانيم ثالثة: �جلن�س، 
وقد خفف منه وحذف بعد �ن تعذر ن�ضرها، 

ف�ضال على حماولته �لنتقا�س من �لكني�ضة، 
ولأن مدي �حلرية �لفكرية و�لتعبريية كانت 

�قل يف بد�يات �لقرن �لع�ضرين، قيا�ضا 
بالو�ضع �ملعا�ضر �ي بعد مئة �ضنة، فانه 
حاول �لتمويه و�لتعمية، وتغليف ن�ضه 

بالغمو�س من �جل مترير عمله �لرو�ئي 
هذ�، ف�ضال على حماولت �ل�ضتهانة 

باليهودية و�ليهود.
و�ضاأحاول �لن�س على �لعديد من هذه �لدلة 

و�ل�ضو�هد. يقول )�نا �عزب �ضاب، �ضمع عنه 
على �لطالق �مي يهودية و�بي طائر مع 

يو�ضف �لنجار، ل ميكن �ن �تفق، لذ� ففي 
�ضحة �جلو�ري و�جلمجمة، رفع �ضبابته 
حمذر�: �ذ� ما �عتقد �ي منكم �نني ل�ضت 
كهنوتيا فلن يح�ضل على �ضر�ب جماين 
حينما ��ضنع �خلمر، بل عليه �ن ي�ضرب 

ماء ويود �ن يكون ما ��ضنع �ضافيا حينما 
ي�ضبح �خلمر ماء مرة ثانية( �س32.

جيم�س جوي�س هنا يعر�س باأم �ل�ضيد 
�مل�ضيح، موؤكد� يهودية �ل�ضيدة مرمي مما ل 
ياأتلف مع �لتف�ضري �مل�ضيحي ف�ضال على ذلك 

ي�ضيف جوي�س: )ل�ضت موؤمنا، �ىل�س كذلك، 
�ضاأل هينز، �عني موؤمنا باملعني �ل�ضيق 

للكلمة، �خللق من �لعدم و�ملعجز�ت ورب 
جم�ضد كاأن�ضان )...( نعم بالطبع قال بينما 

كانا يو�ضالن �ل�ضري ثانية �ما �ن توؤمن و�ما 
ل �ىل�س كذلك؟ ل ميكنني ه�ضم فكرة �لرب 

�ملج�ضد �نت ل توؤمن بذلك كما �عتقد(�س33.
ثم يف�ضح عن كرهه لليهود ليقول )�نا 

بريطاين، قال �ضوت هينز، و��ضعر و�نا 
و�حد منهم، �نا ل �ريد وطني �ن يقع بايدي 

�ليهود �لملان كذلك هذه م�ضكلتنا �لقومية، 
كما �خ�ضي يف �لوقت �حلا�ضر( �س35.

جيم�س جوي�س ينقل مبا ي�ضبه �لتهكم 

وعدم �لت�ضديق م�ضي �ل�ضيد �مل�ضيح ذ�هبا 
على �ملاء ذ�هبا على تالمذته م�ضاركا �ياهم 
وليطمئنهم لأن �ضفينتهم )قد �ضارت و�ضط 
�لبحر معذبة من �لمو�ج لأن �لريح كانت 

م�ضادة كما ينقل �ل�ضاعر �ضالح نيازي عن 
�جنيل متي، جيم�س جوي�س متهكما يقول: 

)�لفكرة هي فكرة �لفكرة، ملعان �ضاكن، 
�لروح بوجه من �لوجوه كل �ضيء كائن: 

�لروح هي �ضورة �ل�ضور )..( كرر تالبوت 
- بقدرته �لعزيزة، ذ�ك �لذي م�ضي على 

�لمو�ج بقدرته �لعزيز...- �قلب �ل�ضفحة، 
قال �ضتفني بهدوء ل �فهم �ضيئا ماذ� يا 

��ضتاذ؟ �ضاأل تالبوت ب�ضذ�جة، منحنيا �ىل 
�لمام(�س55.

�نه يريد �ن ي�ضكك �ن يتهكم لكن �لكني�ضة 
َم و�غرب  و�ن�ضارها له باملر�ضاد لذ� َهوَّ
و�غم�س �لقول كي ي�ضرب هذه �ملعلومة 
و�ضط كم من �ل�ضباب �للغوي و�لتعمية 

�للغوية.
ثم يعود ملهاجمة �ليهود و�ليهودية علنا 

مف�ضحا دون لف �و دور�ن مثلما كان 
يتناول �لق�ضايا �مل�ضيحية و�لكن�ضية، �للغة 

ن كلماتي،  هنا و��ضحة مفهومة يقول )دوِّ
يا م�ضرت ديدل�س، �نكلرت� بايدي �ليهود 

يف جميع �ملنا�ضب �لعلى� �ضوؤونها �ملاىلة 
�ضحافتها وهم �مار�ت تدهور �لمة، حيثما 
يجتمعو� يلتهمو� �لقوة �حليوية لالمة �ري 

ذلك قادما هذه �ل�ضنو�ت متاأكد كتاأكدي من 
وقوفنا هنا من �ن �لتجار �ليهود ظالعون يف 

�لتخريب. �نكلرت�، كما عرفناها ما �نفكت 
متوت )...( لقد �قرتفو� خطيئة �ضد �لنور، 
قال �مل�ضرتدي�ضي ببطء ووقار وبو�ضعك �ن 

تري �لظالم يف عيونهم وهذ� �ضبب �نهم 
م�ضردون يف �لر�س )..( لي�س لهم هذه 

�ملالب�س )�ضحيحها: لي�ضت( هذ� �لكالم هذه 
�ل�ضار�ت عيونهم �لبطيئة متاما تناق�س 
كلماتهم �ل�ضار�ت متحم�ضة وغري موؤذية 
ولكن عرفو� �ل�ضعائن تر�كمت حو�ىلهم 

وعرفو� �ن �ملروءة كانت عبثا )...( عيونهم 
خربت �ضنو�ت ت�ضردهم و�ضبورين، عرفو� 

هو�نات نفو�ضهم( �س64،65.
اليهودي التائه

هنا كما قلت يف�ضح جوي�س، ويرتك 
�ملعميات، حينما يتحدث عن �ليهودي 

�لتائه، �لذي �ضيبقي يف �لتيه لأنه تهكم 
على �ل�ضيد �مل�ضيح عن �ضلبه، �ذن هو 

ي�ضتطيع �لف�ضاح و�لكتابة 
�لو��ضحة �لتلقائية لكنه 
يفتعل �لغمو�س �فتعال 

حماولة للتمويه على 
ما يريد قوله يف 

�لنيل من �مل�ضيحية، 
وكذلك ليهام �لقارئ 

با�ضلوبه �لكتابي 
�لعاىل وخزينه 

�ملعريف، مما وقع 
فيه حتى �لعديد 

من كتابنا 
�ملعا�ضرين، 

�لذين 
ليفهمون 

حتى هم 
ما يكتبون 

يف حماولة 
للتدلي�س 

على �لقارئ.
ثم يعود كرة 
�خرى للنيل 

من �خلالق قائال: 
)�ن نهج �خلالق 

هو غري نهجنا، قال 
�مل�ضرتدي�ضي كل 
�لتاأريخ �لب�ضري 
ينحو نحو هدف 
و�حد عظيم هو 
ك�ضف �خلالق( 

�س66.
يعود جوي�س �ىل مو�ضوعه �لثري 

كره �ليهود، مما يوؤكد �ن �لعد�ء 
�لوربي لليهود، هو �لذي دفعهم على 
�لتفكري بان�ضاء �لوطن �لقومي، �لذي 

كان حلما ير�ود �لجيال �ليهودية، و�لتي 
و�ضعت �ويل لبانته على طريق �لتطبيق، 

يوم عقد �ملوؤمتر �ل�ضهيوين �لول يف 
مدينة بازل �ل�ضوى�ضرية عام 1897 و�لذي 

حاول ثيودور هرتزل جاهد� حتقيق هذ� 
�حللم �ليهودي بالوطن �لقومي يف حني 
كان �ليهود يف �ل�ضرق و�لعاملني �لعربي 
و�ل�ضالمي يحيون كما يحيا �مل�ضلمون 

و�مل�ضيحيون �لعرب ميار�ضون طقو�ضهم 
بحرية، و��ضبح منهم وزر�ء يف �حلكومات 

�لعربية �و �لعر�قية على وجه �لتحديد، 
��ضطهدتهم �وربة �مل�ضيحية فدفعنا نحن 

�ضريبة هذ� �لكره وهذ� �ل�ضطهاد فا�ضاعو� 
علىنا فل�ضطيننا مرة بالتق�ضيم و�خرى 

بحق �ليهود يف �لعي�س ب�ضالم �مل يكونو� 
يحيون معنا ب�ضالم؟ �نتم �لذين �ضردمتوهم 

ثم وهبتم لهم ما ل متلكون، تربعت �وربة 
لهم بفل�ضطيننا.

يعود جوي�س �ىل هذه �لنغمة �ل�ضائدة 
بد�يات �لقرن �لع�ضرين، �لكره �لوروبي 

لليهود، كتب: )�ردت �ن �قول فقط، قال 
�يرلندة يقولون لها �ل�ضرف بانها �لبلد 

�لوحيد �لذي مل ي�ضطهد �ليهود، هل تعلم 
ذلك؟ ل، وهل تعلم ملاذ�؟

عب�س بتجهم يف �لهو�ء �لو�ضاء
ملاذ� �يها �ل�ضيد؟ �ضاأل �ضتيفن، وهو ي�ضرع 

يبت�ضم
- لنها مل تدعهم يدخلون �لبته. قال 

�مل�ضرتدي�ضي بوقار
كرة �ضحك �ضعاىلة قفزت من حنجرته 

جارة ور�ءها �ضل�ضلة بلغم �لتفت �ىل �لور�ء 
ب�ضرعة �ضاعال، �ضاحكا، وذر�عاه �ملرفوعتان 

تلوحان للهو�ء.
- مل تدعهم يدخلون �لبتة �ضاح مرة 

من خالل �ضحكة بينما يدو�س بقدميه 
�ملحتذيتني �ىل �لركبة على ح�ضي �ملمر 

هذ� هو �ل�ضبب( �س67،68
�صور منفرة

وهو هنا �ذ ي�ضور لنا ب�ضكل منفر 
مقزز لل�ضحكة �ل�ضعاىلة �لتي 

مالأت فم �ضتيفن بالبلغم، فانه ياأتي 
مبا هو �دهي �ذ ي�ضف عملية �فر�غ بطن 
ل �لعبارة لنقلها  مِّ ليوبولد بلوم وملاذ� جُنَ

و��ضحة جوي�س ي�ضف عملية تغوط بلوم 
ب�ضكل منفر ومزعج و�ت�ضاءل ما �ضاأن 

�لقارئ بهذ� �لمر �ل�ضخ�ضي و�ملقزز؟ ومع 
�ن هذه �ل�ضطور حذفت، كما يذكر �لناقد 

ريت�ضارد �يلمان يف كتابه )جيم�س 
جوي�س. مدخل حتليلى مقارن 

�ىل عو�مله( و�لذي ترجمه 
وعلق عليه �ل�ضاعر �لنيق 
على �حللي، وهو �لكتاب 

�خلام�س، يف �ضمن 
�ضل�ضلة )كتب �ضهرية( 

�لتي كانت ت�ضدرها د�ر 
�آفاق عربية. �قول لقد 

�ضطب عزر� باوند 
- كما يقول �لناقد 

�يلمان - بتهور 
من دون �ن ي�ضاأل 

جوي�س عما فعل، 
ع�ضرين �ضطر� 

ب�ضاأن حركة 
�معاء بلوم 
من �لف�ضل 

�لر�بع، وقد علم 
جوي�س بعملية 
�ل�ضتئ�ضال، �و 
�حلذف ب�ضورة 

متاأخرة متاما 
بحيث مل يقدر على 

�بطالها، لكنه �و�ضح 
بانه كان عازما 

على �ن ين�ضر عمله، 
كما كتبه بنف�ضه من 
دون تغيري �و حذف( 

�س24
�لعزم �جلوي�ضي على ن�ضر 

عمله كما كتبه، جعل �لقارئ 
ي�ضدم بهذ� �لهر�ء وهذ� 

�لنعت �ملقزز متحدثا حتى 

عن �لر�ئحة �ملت�ضاعدة من تغوط بطل رو�يته 
ليوبولد بلوم يكتب )مقرف�ضا على كر�ضي 

�لت�ضهري، فتح جريدته مقلبا �ضفحاتها على 
ركبيتيه �لعاريتني )....( بهدوء ر�ح يقر�أ، 
كابحا بطنه �لعمود �لول وم�ضت�ضلما لكنه 

مقاوم، �ضرع بقر�ءة �لعمود �لثاين، يف ن�ضف 
�لعمود �لثاين، �نهارت مقاومته �لخرية 

فاف�ضح �ملجال لمعائه �ن تفرغ نف�ضها بهدوء، 
بينما هو يقر�أ، قارئا ب�ضرب ذلك �لم�ضاك 

�خلفيف �لذي ��ضابه �م�س ذهب متاما. �آمل �ن 
ل تكون كبرية فتجلب يل �لبو��ضري ثانية، ل 
باحلجم �مل�ضبوط )...( و��ضل �لقر�ءة وهو 

جال�س بهدوء فوق خا�ضة ر�ئحته �ملت�ضاعدة 
�ضافية بالتاأكيد )....( حدق مبا كان قد ر�أه 

بينما �ضعر ببوله يتدفق بهدوء( �س140
تري ما �لذي �بقى جوي�س �ضاحب ملحمة 
�لقرن �لع�ضرين كما تو�ضف رو�يته هذه، 

يولي�ضي�س!! ماذ� �بقى يف قامو�س �لتقزز 
و�لنفور ومل يكتبه؟ وملاذ� يكتب بو�ضوح مثل 

هذه �لتفاهات ثم يرجع لطال�ضمه ومعمياته 
�ذ تناول م�ضائل خطرية جتلب لذهنه �لذي 

و�لزعاج؟ مما يوؤكد �فتعاله �لغمو�س 
و�لتعمية لغاية يف نف�س يعقوب وللتخل�س 
من قلم �لرقيب ومق�ضه!! مل يكتف جوي�س 
بالو�ضف �لدقيق لتغوط بلوم بل يو��ضله 

حتى �لنهاية، م�ضفقا على قر�ءه �ن ل ميتعهم 
بهذ� �لو�ضف �جلميل ويحرمهم منه!! يكتب 
مو��ضال و�ضفه )قطع ن�ضف �لق�ضة �لفائزة 
بحدة ومت�ضح بها، ثم ثبت حز�م بنطلونه، 
وزرره، �ضحب باب �لكنيف �ملتد�عي �ملتهز 

وخرج من �لظالم �ىل �لهو�ء( �س141 ثم يعود 
للزر�ية بامل�ضيحية، ولكن بتعمية مع كثري من 

�ل�ضبابية حني يتحدث عن �خلبز �ملقد�س �لذي 
يجب �ن ل يالك بال�ضنان �و مت�ضه، بل يجب 

�ن يو�ضع على �ضقف �لفم، وهو ما ��ضاهده 
�نا غالبا يف �لطقو�س �لكن�ضية يقول جوي�س: 

)ج�ضد، جثمان، فكرة �ضليمة هي �لالتينية. 
ت�ضدهم �ول. ملجاأ �ملحت�ضرين، ل يبدو عليهم 

�نهم يلوكونه: يبلعونه فقط فكرة غريبة: فكرة 
غريبة: ياأكلون قطعا من جثة. ملاذ� �آكلة حلوم 

�لب�ضر يولعون بها؟( �س167
ن�صيحة تزارا

�ن رو�ية )يولي�ضي�س( جليم�س جوي�س، 
ت�ضبه �ىل حد بعيد، تلك �لق�ضيدة �لد�د�ئية 

�لتي ن�ضحنا تري�ضتان تز�ر� بكيفية كتابتها 
وطريقتها، متهكما قائال: )خذ جريدة/ خذ 

مق�ضا/ �خرت منها مقال له �لطول �لذي تنويه 
لق�ضيدتك/ ق�س باعتناء �لكلمات �لتي يتاألف 

منها �ملقال ثم �ضعها يف كي�س!!/ خ�ضه برفق/ 
�خرج ق�ضا�ضة تلو �لق�ضا�ضة ح�ضب ترتيب 

خروجها من �لكي�س/ ��ضتن�ضخ بنز�هة/ 
�ضت�ضبهك �لق�ضيدة/ وها �نك كاتب يف منتهى 

�ل�ضالة وذو ح�ضية ظريفة و�ن ل تفهمها 
�لعامة ل تفهمها(.

ن�ضيحة تري�ضتان تز�ر� موجد �حلركة 
�لد�د�ئية يف كتابة �لق�ضيدة �لتي يعر�ضها 

عليها مبو�ضع �ملز�ح و�لتهكم ناعيا على 
�لق�ضيدة �لد�د�ئية طل�ضمتها وغمو�ضها نفذها 

جيم�س جوي�س وهو يكتب رو�يته فلقد �طلعت 
على ن�س جدير بالتدبر و�لتمعن فيه كتبه 
�لناقد ريت�ضارد �يلمان، مو�ضحا فيه كيفية 

كتابة جوي�س لرو�يته هذه مما يوؤكد عملية 
�لل�ضق و�لكولج �لتي �ختطها يف بنائها 

و�ظهرها على �لقر�ء، يقول �يلمان: ).. نر�ه 
قد دون باخت�ضار قائمة طويلة من �لعبار�ت 

وو�ضع خطوطا حتتها بالو�ن متباينة لكي 
يقدر على تذكر.. يف �ي ف�ضل كانت مثرية يف 
نهاية عام 1917 ربط جوي�س �لف�ضول �لوىل 

بالق�ضية حيث قدر لها �ن تطبع على �لآلة 
�لكاتبة وتن�ضر(. �س23 من �لكتاب 

�لنقدي �لذي �ضبقت �ل�ضارة 
�ىله. �نها رو�ية �لل�ضق 

و�لكولج، و�لتاأكيد بقوة 
كونها غري مفهومة ب�ضهولة 
للقارئ �لعادي ولأن �ي فرد 

منا ل يريد �ن يتهم بكونه 
قارئا عاديا �و بكونه ل يفهم ما 
يقال يف مو�جهة من قال ملاذ� ل 

تقول ما يفهم؟ �لتي رمبا �طربت 
جوي�س فذهب يبني عليها عمله 

�لرو�ئي.

هل حقاً كتب جيم�س جوي�س 
ملحمة القرن الع�شرين؟

جيم�س جوي�س هنا يعر�س 
باأم ال�صيد امل�صيح، موؤكدا 

يهودية ال�صيدة مرمي مما ال 
ياأتلف مع التف�صري امل�صيحي 

ف�صال على ذلك ي�صيف 
جوي�س: )ل�صت موؤمنا، اىل�س 

كذلك، �صاأل هينز، اعني 
موؤمنا باملعني ال�صيق للكلمة، 

اخللق من العدم واملعجزات 
ورب جم�صد كاأن�صان )...( 

نعم بالطبع قال بينما كانا 
يو�صالن ال�صري ثانية اما ان 
توؤمن واما ال اىل�س كذلك؟ 

ال ميكنني ه�صم فكرة الرب 
املج�صد انت ال توؤمن بذلك كما 

اعتقد(�س33.
ثم يف�صح عن كرهه لليهود 

ليقول )انا بريطاين، قال 
�صوت هينز

قراءة مغايرة
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بالك موري�صون 
ترجمة: جناح اجلبيلي

يروي "كايربد" ق�ضة �أبيه �لدبلني �لذي ع�ضق 
ح�ضور  و�أغر�ه  "يولي�ضي�س" و��ضتظهرها، 
ندوة عن جوي�س يف كلية ترنتي فاندفع �إىل 

�لباب حال و�ضوله. وعلى �لرغم من �أن كايربد 
�أكادميي �إل �أنه يرتعب من �أن كتابًا و�ضع 
لالحتفال بالرجل و�ملر�أة �لعاديني ل ُيقر�أ 

من قبلهما ــ �أو يف �لو�قع من قبل "�لطالب 
و�ملحا�ضرين و�ملفكرين". بل يقر�أ فقط من 

قبل �جلوي�ضيني �ملتخ�ض�ضني. كان همنغو�ي 
ي�ضرح باإعجابه بجوي�س لكنه قر�أ فقط ب�ضعة 

�ضفحات من "يولي�ضي�س" وبقيت �ل�ضفحات 
�لأخرى غري مفتوحة يف ن�ضخته من �لرو�ية. 
وموؤخرً� و�ضع رودي دويل �لقطة بني �حلمام 

حني �ضكا باأن �لرو�ية قد بولغ يف �إطر�ئها 
جيد". مبحرر  تاأليفها  ميكن  "وكان 

�ضّلم كايربد باإ�ضارة دويل: فكرة "�لكمال 

�لعظيم" ليولي�ضي�س �ضاذجة. لكنه يدح�س 
�لتهام �أن �لرو�ية غري قابلة للفهم. ويدل على 

�أن جوي�س لي�س و��ضع �ملعرفة خ�ضو�ضًا. 
وخالفًا لنظر�ئه �حلد�ثويني �ملتكربين كان 

�جتماعيًا ودميقر�طيًا �آمن بالثقافة �ل�ضاملة 
وكان �أكرث �ضعادة يف مناق�ضة �أعمال دكنز مع 

عمال �لربيد بدًل من �جللو�س يف �ملقاهي 
�لبوهيمية. رمبا تكون قر�ءة يولي�ضي�س 

حتديًا لكن هكذ� هي كل �لأعمال. ويجب �أن ل 
نحتاج �إىل من�ضب كاهن مقد�س كي يف�ضرها 

لنا.
تقول مويل بلوم :" �أيتها �ل�ضخور �أخربينا 

بكلمات و��ضحة" وينتبه كايربد �إىل �لر�ضالة: 
علي �لرغم من �لإ�ضارة �إىل �أدورنو و�أورباخ 

وبنجامني وما �ضابه فهو يتجنب �لرطانة 
و�لنظرية �لأدبية.يتكون معظم �لكتاب من 

تعليق نقدي وهو ذو طر�ز قدمي بيقظته 
�لن�ضية وي�ضرب بتاأكيده حتى �ليوم على 

جوي�س كونه �ضد �لعن�ضرية و�لكولونيالية 
و�حلرب ومنا�ضر للمر�أة و�لتدوير. يقودنا 
كايربد ب�ضرب خالل �لف�ضول �لثمان ع�ضرة 

ليولي�ضي�س غري مدع �أنه يقدم �كت�ضافات 
جديدة ــ بعد قرن تقريبًا من �لدر��ضات 

�جلوي�ضيةــ �لتي بالكاد تكون ممكنة، لكن 
تاأويله للرو�ية كونها �إن�ضانية و�ضعبية هو 

حيوي. هنا كتاب فيه حتي �ل�ضخ�ضيات 
�ملتو��ضعة و�لهام�ضية متنح مونولوجًا 

د�خليًا. وعلى �لرغم من ��ضتغر�قاتها �لذ�تية 
�إل �أن �ملونولوجات لها �ضعبية: بالو�ضول �إيل 

عمليات �لفكرة �خلا�ضة ت�ضعنا على متا�س 
بع�ضنا مع بع�س.

يغطي "كايربد" �لكثري من �ملادة وبع�ضها 
ماألوف ) �لزمن، �لأحالم، �لد�ئرية، تيار 

�لوعي(، وبع�ضها �أكرث مفاجاأة، �لنفاية، رفع 
�لإحر�ج ويولي�ضي�س كـ )�ضحيفة م�ضادة(. 
ثيمتان بارزتان. �لأوىل قر�ءته لبلوم ككل 

جن�ضي �أو خنثي رب منزل �أنيق بدًل من رجل 
ح�ضي...

كرم بلوم ورباطة جاأ�ضه تقدمان منوذجًا 
جديدً� للبطولة. ومر�عاته ل�ضتيفن ديد�لو�س 

�ل�ضكر�ن جزء من هذ�. وهكذ� هو ت�ضاحمه مع 
عالقة موللي بـ"بليزز بويالن". وبينما يقهر 

�لآخرون ينت�ضر بلوم �ل�ضابر.
�لفر�ضية �لأخرى )�ملرتبطة( هي �أن 
يولي�ضي�س رو�ية تدور حول �لفرتة 

1914ــ1921 ) حني كتبت( �أقل مما تدور 
حول �لفرتة حزير�ن 1904 ) حني و�ضعت(. 
كان �ضياق "�إن�ضودة جوي�س �لطويلة لكر�مة 
�حلياة �ليومية" هي �حلرب �لعاملية �لأوىل. 

يناق�س "كايربد": بدًل من �ل�ضرديات �لبطولية 
و�لت�ضحية بالدم منحنا جوي�س جمهور 

دبلن �لعادي وهو يذهب �إىل عمله �ليومي. 
�لظلم �لربيطاين و�ملجاعة �لعظمي تكمن يف 

�خللفية، وكذلك نه�ضة عيد �لف�ضح و�حلكم 
�لوطني. ويف قلب ذلك هناك بلوم �ليهودي 

�ملرّو�س �مل�ضتوعب جزئيًا �لذي يتحدى 
�لأ�ضر�ر �لعن�ضرية �لقومية للع�ضر.

هناك فرت�ت ين�ضى فيها "كايربد" نف�ضه 
وي�ضر على �أن يولي�ضي�س هي مثالية رغم 

كل �ضيء.�إذ� ما �ضعرنا باأننا خ�ضرنا قر�ءتها 
فذلك " بال�ضبط هو �لكيفية �لتي يريد جوي�س 

من �لقر�ء �أن ي�ضعرو�". �إذ� ما �ضيطر �لأثر 
�لأدبي �ملحاكي لأثر �ضابق فذلك ب�ضبب �أن 

�لأ�ضلوب هو مو�ضوع �لكتاب. �إذ� ما �أ�ضبحت 
�للغة �أحيانًا م�ضهبة و�أكرث تعليمية فذلك هو 

�حتجاج جوي�س "�ضد �لعامل �لذي �ألغي �لقيمة 
�لثقافية". ل يوجد �رتياب بحما�ضة كايربد، 

لكنه د�ئمًا مقنع: هل ميكن �أن ي�ضدق مثاًل �أن 
مويل بلوم هي "حا�ضرة ب�ضدة ولوحدها يف 
كلماتها �خلا�ضة، ولي�س ك�ضخ�ضية �ضابقة" 
و�أنها ت�ضبح "�ضوت �لكتاب كله"؟ ) �لقر�ء 

�لأكرث �ضكًا رمبا يتعاطفون مع نور� جوي�س 
�لتي قالت باأن "جيم ل يعرف �ضيئًا عن 

�لن�ضاء"(. رمبا جعل كايربد مهمته �أب�ضط 
بالعرت�ف �أن بناء "يولي�ضي�س" فيه عيب. 
و�أن �ل�ضفحات �ملئتني �مل�ضافة �إىل ف�ضول 

"�ضري�ضه وثري�ن �ل�ضم�س" يحّرفها عن �ضكلها؛ 
�أنها كتاب يجب �أن يحفظ يف �لفر��س مثل 
جمموعة �ضعرية بدًل من قر�ءتها من �أجل 

�ضردها.
و�ضو�ء �أكانت يولي�ضي�س فيها عيب �أم ل 

فاإنها ذ�ت دور فعال كونها "�ضرد� للحكمة" 
�أو كتاب متهيدي �أخالقي. وكما يقول كايربد 
فهي تعطينا "ن�ضيحة عن كيفية �لتغلب على 
�لكارثة؛ وكيف تكون �ضريحًا عن �ملوت يف 

ع�ضر �إنكاره؛ وكيف مت�ضي وتفكر يف �لوقت 
نف�ضه". �إنها �لطريقة �لتي كانا مي�ضيان بها 

ويتكلمان �إذ ي�ضع بلوم و�ضتيفن متباعدين: 
�لأول ذو عقل عملي و�ضديد �لنتباه فعاًل 

و�لآخر ق�ضري �لنظر ويف منتهي �لتثقيف 
لكنهما حزينان )�أحدهما ب�ضبب �أمه و�لآخر 

ب�ضبب �بنه(، لكن تقاربهما يف �ل�ضاعات 
�لقليلة هي حلظة �لرو�ية �لرئي�ضة ــ جتيء 

معًا منت�ضرة مثل كلمة مويل �لأخرية 
هل  �جلن�ضية.  ذروتها  "نعم" يف 
�أدركت مارلني مونرو وهي تقر�أ 

تلك �ل�ضفحات �لأخرية من 
�لرو�ية �أن مويل كانت متار�س 

�لعادة �ل�ضرية؟ وهل كان هذ� 
هو �ل�ضبب يف �أنها كانت يف 

منتهي �لفتتان؟ بالتاأكيد �أنها 
ل تبدو م�ضعوقة. ول ينبغي �أن 
تكون كذلك. وكما قال جوي�س:" 

�إذ� "يولي�ضي�س" ل تنا�ضب �لقر�ءة 
فاأن �حلياة ل تنا�ضب �لعي�س.

عادل العامل

يف يوم 5 حزير�ن 2009، بيعت طبعة 
�أوىل من يولي�ضي�س جليم�س جوي�س مببلغ 

275،000 جنيه �أ�ضرتليني ) حو�يل 
450،000 دولر ( و هو �أعلى �ضعر ُدفع 

لكتاب من كتب �لقرن �لع�ضرين. 
و وفقًا للبائع، بوم هارينغتون : " فاإن 

�لكتاب غري مفتوح و غري مقروء، با�ضتثناء 
ما يتعلق بالف�ضل �لأخري �ل�ضهري �لذي 

يحتوي على كل �لأ�ضياء �لبذيئة "، على 
حد قول �ضتيفن كيلمان كاتب هذ� �ملقال. 
وكانت ن�ضخة �أخرى من يولي�ضي�س، يف 

مكتبة جون ف. كينيدي يف بو�ضتون، 
تعود �إىل �أيرن�ضت همنغَوي، �لذي قال عن 
جوي�س : " �إنني �أُحبه كثريً� جدً� ك�ضديق 

و ل �أعتقد باأن هناك َمن يكتب �أف�ضل، 
من �لناحية �لتقنية، و قد تعلمُت منه 

�لكثري ". و مع هذ�، فبا�ضتثناء ما يتعلق 
بال�ضفحات �لأوىل و �لأخرية ، فاإن ن�ضخة 

همنغَوي تلك تبقى غري مفتوحة �ل�ضفحات 
هي �لأخرى! و منذ ن�ضر يولي�ضي�س ) و 

توزيعها خفيًة، لإحباط �لرقباء (، يف عام 
1922، فاإنها حظيت بالإعجاب على نطاق 

و��ضع باعتبارها �ل�ضرح �لأعظم لالأدب 
�لق�ض�ضي �حلديث.و يف عام 1998، 
حني قامت �للجنة �لتحريرية للمكتبة 

�حلديثة بجمع قائمة لأف�ضل 100 رو�ية 
باللغة �لنكليزية يف �لقرن �لع�ضرين، 

�حتل عمل جوي�س �لعظيم �ملرتبة رقم 1. 
و كان من �ملحتم، �أي�ضًا، �أن ُت�ضبح دقيقًا 
للطاحونة �لتب�ضيطية �حلا�ضرة، مو�ضة 
�لعثور على ��ضتخد�مات عملية 

يف �لكال�ضيكيات �لأدبية 
�لهائلة. و بالرغم من هيبتها 
�لفريدة، فاإنها كتاب يحظى 

بالتوقري �أكرث مما بالقر�ءة. 
ًة بالتلميحات  فكونها مكتظَّ

�أو �لإ�ضار�ت �ملبهمة، و 
�ضعبة نحويًا، و �أطول من 

رو�ية موبي ديك مليلفيل ) 
�لتي ت�ضم 214،681كلمة 

( �أو كوخ �لعم توم ) 
180،710 كلمة ( ، فاإن 

يولي�ضي�س ) 268،822 كلمة (، تبدو كما 
قال جوي�س نف�ضه مازحًا حتى يف رو�ية 
تنفريً�  Finnegans Wake�لأكرث 
، كتابًا غري قابل للقر�ءة. و كانت كلمات 

جوي�س �لأخرية و هو ميوت يف زوريخ 
يوم 13 كانون �لثاين 1941حتديًا لأي 

و�حد يقر�أ �ضيدة �حلد�ثة �لأدبية : " 
 Does nobodyهل ِمن ل �أحد يفهم
و  لهينز،  وفقًا  " و  understand؟ 
هو �نكليزي ز�ئر يف يولي�ضي�س يوحي 

بنظرية �ضتيفن ديد�لو�س عن هاملت ،" �إن 
�ضك�ضبري هو �أر�س �ل�ضيد �ل�ضعيدة لكل 

�لعقول �لتي فقدت تو�زنها ". و ميكن 
قول �ل�ضيء نف�ضه عن جوي�س، �لذي 

�أخرب مرتجمه �لفرن�ضي : " لقد �أدخلًت 
�لكثري جدً� من �لغو�م�س و �لألغاز بحيث 

�أنها �ضُتبقي �لأ�ضاتذة من�ضغلني لقرون 
يف �ملجادلة ب�ضاأن ما كنت �أعنيه، و تلك 

هي �لطريقة �لوحيدة ل�ضمان خلود �ملرء 
جلمعية  �لعاملية  للبيبلوغر�فيا  وفقًا  و   ."
�للغة �حلديثة، فاإن يولي�ضي�س قد �أحدثت 
2،656 در��ضة �أكادميية. و باملقارنة، فاإن 

هناك، على �ضبيل �ملثال، 1،477 مدخل 
فقط لتحفة مار�ضيل برو�ضت ) �لبحث عن 

�لزمن �ملفقود (، و 414 فقط لـ ) �ل�ضيدة 
د�َلَوي ( لفرجينيا وولف، �لتي �أبعدت 

عنها يولي�ضي�س، قائلة يف يومية لها يف 
6 �أيلول 1922: " �إن �لكتاب م�ضهب. �إنه 

ن، ل باملعنى �لو��ضح فقط بل  َمج. �إنه مهجَّ
و باملعنى �لأدبي ". مع هذ�، ففي �لوقت 

�لذي تزدهر فيه ) عبادة �لبلومزَبري 
كانت  �لتي   ،)Bloomsbury Cult

�إلهتها �لرئي�ضة فرجينيا وولف، فاإنها تفتقر 
�إىل �ضلطة كني�ضة جوي�س، �لذي ن�ضه 

�ملقد�س هو يولي�ضي�س. و �ضّيادوه ــ �ضعد�ء 
�أم �ضيئو �لطالع من تدمرييني، منا�ضرين 

مل�ضاو�ة �ملر�أة بالرجل، ما بعد كولونياليني، 
رين �ضاّذين، و غريهم ــ مييلون �إىل  منظِّ
�لنت�ضاب للنوع �جلوي�ضي، �لذي نادرً� 
ما يتز�وج مع �حلد�ثويني �لآخرين. �إن 
جامعتي ت�ضتخدم �لعديد من �ملخت�ضني 
�ضون  يف �لأدب �حلديث، و مع �أنهم يدرِّ

تكر�رً� رو�يَتي جوي�س ) �لدبلنيون
�لفنان  �ضورة   ( و   )  Dubliners

�ضابًا ( و ُي�ضّرون على �إبقاء يولي�ضي�س 
على قائمة �لكتب �ملطلوب قر�ءتها، فاإن 

�أحدً� مل يقم بتدري�ضها على حد علمي منذ 
رحيل �ضاحبنا �جلوي�ضي �لوحيد، قبل 

عقد من �لزمن. �إن ديكالن كيبريد يف ) 
يولي�ضي�س و نحن : فن �حلياة �ليومية 

يف حتفة جوي�س( ي�ضف يولي�ضي�س باأنها 
و  لكن،   ." �لعظمى  �حلد�ثويني  " حتفة 
مع �أن �ملوؤلف بروفي�ضور �لأدب �لنكلوـ 

�إيرلندي يف جامعة كلية دبلن، فاإنه يهدف 
�إىل �إنقاذ �لرو�ية من �أ�ضر �لأكادمييني. 

و هو يقدم تاأوياًل عميق �لفهم للكيفية 
�لتي تختزل بها يولي�ضي�س و تتجاوز 

�لأودي�ضة، و �لكتاب �ملقد�س، و �لكوميديا 
�لإلهية، و هاملت، لكنه يق�ضد يف �لأغلب 

تبيان �أن كتاب جوي�س ذو طابع ويتماين 
�لثابتة  �مللحمة   ،Whitmanesque

للنا�س و من �أجل �لنا�س. و يعلن �أن 
يولي�ضي�س " ترنيمة مو�ضعة لرفعة �حلياة 

�ليومية "، يثمنها �أف�ضل تثمني �أولئك �لذين 
يعي�ضونها. و جند كيبريد، يف 18 ف�ضاًل ، 

و بعناوين تتعلق بامل�ضدر مثل �ل�ضتيقاظ، 
�لتعلم، �لأكل، �لغمز، ي�ضري بقّر�ئه عرب 

18 حلقة مت�ضل�ضلة من �لرو�ية، كتقرير 
عن م�ضي �ضتيفن ديد�لو�س و ليوبولد 

بلوم عرب دبلن 1904. و هو على معرفة 
جيدة بوجٍه خا�س يف ما يتعلق بال�ضياق 

�لإيرلندي للعمل �لذي ُي�ضَبط يف �لعا�ضمة 
�لإقليمية بعد جيلني من �ملجاعة و بعد 
�أن حلت �لنكليزية حمل �لغيلية كلغة 

م�ضرتكة. وهو لديه �لكثري مما يقوله عن 
كيف �أن ديالكتيكًا من �مليل و �خلنثوية 

يتج�ضد يف ليوبولد بلوم. لكن ما ميّيز هذه 
�لدر��ضة عن م�ضل�ضل �لكتابات �ملنتفخة عن 

�ضريعة جوي�س �أن حجة كيبريد �ملركزية 
هي �أن يولي�ضي�س متثل �لقطعة �ملو�ضيقية 

 . populism لفخمة من �ل�ضعبية�
فلي�س فقط جوي�س ُي�ضرف يف �لنتباه على 

�لن�ضاطات �لعادية �ملاألوفة ــ �لإفطار�ت و 
حركات �لتغّوط ــ ل�ضخ�ضيات عادية، بل ، 
و كما يجادل كيبريد، فاإن �لنا�س �لعاديني 

غري �ملغايرين لليوبولد و مويل بلوم، 
و جريتي ماكدويل، و نيد لمبريت، و 

لي�س �ملفكرين �ملعتَمدين، هم قّر�ء �لرو�ية 
�ملثاليني. و هو يوؤكد " �إن �لكتاب قد ُكتب 

لي�ضتمتع به �لن�ضاء و �لرجال �لعاديون 
خادمة  بارناكل،  نور�  فحتى  ذلك،  مع  و   ."

�لفندق �ل�ضابقة �لتي كان جوي�س يعتز 
بها لأنها على وجه �لدقة مل تكن مفكرًة، 
كانت ترى �أن يولي�ضي�س " قذرة " و قد 

�ضاألت زوجها : " ملاذ� ل ت�ضتطيع �أنت �أن 
تكتب كتبًاُ حم�ضو�ضة ميكن للنا�س �أن 

يفهموها ". و مع �أن كيبريد يهمل �إي�ضاح 
�أن يولي�ضي�س تر�ضدنا �إىل كيف نطهو 

�لِكلى و منالأ ��ضتمار�ت �ل�ضباق، ي�ضر هو 
على �أن " هذ� كتاب فيه �لكثري لتعليمنا يف 

ما يتعلق بامل�ضورة �لعاملية ب�ضاأن �لكيفية 
�لتي نتعاي�س بها مع �لأ�ضى؛ كيف نكون 

�ضريحني ب�ضاأن �ملوت يف �ضنِّ �إنكاره؛ كيف 

تعاين �لن�ضاء من رغباتهن �جلن�ضية و كيف 
يفعل �لرجال �أي�ضًا؛ كيف من�ضي و نفكر 

يف �لوقت نف�ضه؛ كيف �أن لغة �جل�ضد �أكرث 
ف�ضاحًة يف �لغالب من �أية كلمات؛ كيف 

نحكي نكتة و كيف ل نفعل هذ�؛ كيف نطهر 
�لعالقات �جلن�ضية من كل مفاهيم �لتملك ... 
ففي  �لعك�س.  يزعم  نف�ضه  جوي�س  كان  " و 

عام 1922ر�ح ي�ضكو �إىل رو�ئية زميلة، 
جيونا بارنز، قائاًل : " �ملوؤ�ضف �أن �لر�أي 

�لعام �ضيطلب و يجد مغزًى �أخالقيًا يف 
كتابي ــ �أو �لأ�ضو�أ �أنهم ميكن �أن ياأخذو� 
�لأمر بطريقة �أكرث جدية، و ب�ضرف رجل 

جنتلمان، لي�س هناك من �ضطٍر جدي و�حد 
فيه ". و مل يكن جوي�س جديًا متامًا ب�ضاأن 

ذلك �ملتنازل عن �لدعاء، �أكرث مما كان 
مارك توين حني بعث بتحذيره �ل�ضهري يف 
 " : ) Huckleberry Finn ( بد�ية
�إن �لأ�ضخا�س �لذين يحاولون �أن يجدو� 

د�فعًا يف هذه �لق�ضة �ضتتم مقا�ضاتهم؛ 
و �لأ�ضخا�س �لذين يحاولون �أن يجدو� 

مغزًى �أخالقيًا فيها �ضيتم نفيهم؛ و 
�لأ�ضخا�س �لذين �ضيحاولون �أن يجدو� 
حبكًة فيها �ضُتطلق عليهم �لنار ". و مع 

هذ�، فاإن مثل هوؤلء �لأ�ضخا�س يحتاجون 
�إىل �ملبا�ضرة بحذر. �إن يولي�ضي�س يف 

�لو�قع �نت�ضار ملا يدعوه نورثروب فر�ي 
ترفع  �إنها  "؛  �لو�طيء  �ملحاكاتي  " �لنمط 
�ل�ضخ�ضيات �ملبتذلة و �لأفعال �لعادية �إىل 

م�ضتوى �لعتبار �لفني و تنجز، و هي 
حتتفي بها، ما يدعو كيبريد، يف ��ضتعارة 

كاثوليكية مالئمة " �ل�ضر �ملقد�س للحياة 
�ليومية ". لكن ن�ضيحته هي �أن �لقول 

يولي�ضي�س  ربط  �إعادة  وقت  �لآن  " باأنه 
بحيو�ت �لنا�س �حلقيقيني �ليومية " لي�س 
كافيًا يف حد ذ�ته للتغلب على �ملفارقة باأن 

�لرو�ية ُتقَر�أ ل من قبل " �لنا�س �حلقيقيني 
"، و �إمنا فقط من قبل �لطلبة و �لد�ر�ضني. 

فالب�ضر �حلقيقيون ميكن �أن ياأكلو� �أو 
ميكن �أل ياأكلو� كعكة �لبي�س و �للنب، لكن 

�أنهم  يبدو  " �لذين  �حلقيقيني  " �لنا�س 
نادرً� ما يخطرون يف بال كيبريد ، وفقًا 

لأبحاث �لوقف �لوطني للفنون، يقر�أون �أية 
كتب، و حني يفعلون ذلك، فاإن �ملوؤلفني هم 

على �أكرث �حتمال �ضتيفن كنغ، و جيم�س 
باتري�ضون، �أو د�نييل باتر�ضون و لي�س 

جيم�س جوي�س. 

The Chronicle ع����ن

االأدب�������ي�������ة  احل��������داث��������ة  ������ص�����ي�����دة   
يولي�سي�س..

يولي�شي�س اأن�شودة احلياة اليومية 

يف عام 1922راح ي�صكو 
اإىل روائية زميلة، جيونا 

بارنز، قائاًل : " املوؤ�صف 
اأن الراأي العام �صيطلب و 

يجد مغزًى اأخالقيًا يف 
كتابي �� اأو االأ�صواأ اأنهم 

ميكن اأن ياأخذوا االأمر 
بطريقة اأكرث جدية، و 
ب�صرف رجل جنتلمان، 

لي�س هناك من �صطٍر 
جدي واحد فيه ". و مل 
يكن جوي�س جديًا متامًا 

ب�صاأن ذلك املتنازل عن 
االدعاء، اأكرث مما كان 
مارك توين حني بعث 

بتحذيره ال�صهري يف 
 Huckleberry ( بداية

االأ�صخا�س  " اإن   :  )  Finn
الذين يحاولون اأن يجدوا 

دافعًا يف هذه الق�صة �صتتم 
مقا�صاتهم؛ و االأ�صخا�س 

الذين يحاولون اأن يجدوا 
مغزًى اأخالقيًا فيها �صيتم 

نفيهم

يغطي "كايربد" الكثري 
من املادة وبع�صها ماألوف ) 

الزمن، االأحالم، الدائرية، 
تيار الوعي(، وبع�صها اأكرث 

مفاجاأة، النفاية، رفع 
االإحراج ويولي�صي�س ك� 

)�صحيفة م�صادة(. ثيمتان 
بارزتان. االأوىل قراءته 

لبلوم ككل جن�صي اأو خنثي 
رب منزل اأنيق بداًل من 

رجل ح�صي...
كرم بلوم ورباطة جاأ�صه 
تقدمان منوذجًا جديداً 

للبطولة. ومراعاته 
ل�صتيفن ديدالو�س ال�صكران 

جزء من هذا. وهكذا هو 
ت�صاحمه مع عالقة موللي 
ب�"بليزز بويالن". وبينما 

يقهر االآخرون ينت�صر بلوم 
ال�صابر.

الفر�صية االأخرى 
)املرتبطة( هي اأن 

يولي�صي�س رواية تدور 
حول الفرتة 1914��1921

قبل 44 �صنة، وبني تاأليف رواية الربتقالة امليكانيكية اآ و الت�صجيل ال�صاد�س للبيتلز ، ن�صر اأنطوين 
بريج�س كتاب )هنا ياأتي اجلميع( وهو درا�صة نقدية عن جيم�س جوي�س موجهة للقراء الذين كانوا 

يخ�صون االأ�صاتذة . هل جوي�س �صعب؟ كال على االإطالق. قال بريج�س: اإن كان ثمة كاتب للنا�س فاإن 
جوي�س هو ذلك الكاتب . �صقل بريج�س كتابه يف ثمانية اأ�صهر؛ اأما دكالن كايربد فقد ق�صي ثالثة 

عقود يعمل على كتابه لكن عنوانه ح�صرّي على نحو م�صابه ويريد اأن يه�صم اأ�صطورة ال�صعوبة املحّرمة 
التي تفزع القراء . توجد على الغالف �صورة التقطها اإيف اأرنولد تظهر فيها مارلني مونرو اأثناء �صبابها 

وهي تلتهم ال�صفحات االأخرية من رواية يولي�صي�س .
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مات�صي �صوومنت�صين�صكي *
 ترجمة عدنان املبارك

و�أدب جوي�س لميلك يف تاأريخ �لأدب 
�أ�ضالفا. ورو�ية ) يول�ضي�س ( لت�ضبق 

�أي �ضيء كان ينبيء بها. �إنها عمل 
وحيد وغريب على كل �ضيء كان قبلها، 

وحازم ب�ضكل مرعب يف �ضعيه �ىل 
�لهزء من كل �لكتب �لتي جاءت قبله. 

كيف ر�أى جوي�س هذ� �لأدب �لذي �أر�د 
�إلغاءه و�إبد�له بنوع جديد مل ين�ضاأ 

�ل يف خميلته؟. منذ مطلع �ضبابه كان 
يتكلم عن هذه �لق�ضايا كثري�. وكان 

يقّدر عند بع�س �لكتاب ) �إب�ضن مثال ( 
تلك �ل�ضفحات �لتي �أر�د �أن ي�ضقلها يف 
ذ�ته، �أو �إختيار �مل�ضري �لذي كان قريبا 
من �إختياره. غري �أنه ثّمن يف �ملح�ضلة 
عامل �لكتب بهذه �ل�ضورة �لتي لتخلو 
من �لتب�ضيط : منذ �لقدم جند �أن �لأدب 

�ملفكك، ب�ضر�مة �أكرب �أو �أقل ،�أي �مللحمة 
و�لرت�جيديا و�لكوميديا و�ل�ضعر 

و�لر�ضالة �لفل�ضفية و�لكتابة �لتاريخية 
ويف �لأخري �لنرث �لفني �أي �لرو�ية ، 

قد خ�ضع حلالت تذبذب �إرتقائي بطيئة 
لتتوجه د�ئما �ضوب �لكمال. ولقد 

ك�ضب �لأدب �لعميق عامة ، �لتعبري حني 
حترر من �ضتى �أنو�ع �ل�ضلطة، وملا غرق 

هو يف �لوعظية لو مل يرغم على ذلك. 
فبد�ياته كانت مرتبطة منذ �لأزمان 

�ل�ضحيقة يف �لقدم، بالطق�س �لثقايف. 

ومنذ 
�للحظة 

�لأوىل �أخذ 
�لأدب ينمو يف �أطر 
�لتقاليد �لتي مل تتح له �لتطور �حلر. 
ومع مرور �لزمن �ضارت هذه �لتقاليد 

متنوعة ومتلك �لإ�ضر�ر �لذي جعلها 
�ليوم غري ملحوظة رغم �أنها ت�ضكل 

كل �ضيء. ومهمة �لأدب �أن يكون 
حماولة لك�ضف �حلقيقة عن �لإن�ضان 

باأو�ضع معنى �لكلمة ، �إل �أن �لتقليد هو 
بطبيعته مناق�س للحقيقة، وهكذ� �إذ� 

�أر�د �ملرء �أن يكون فنانا حقيقيا عليه 
�أن يدمر �لتقليد ومعه �لأدب �لذي 

ن�ضاأ منه. 
لي�س معلوما �إذ� كان جوي�س قد �إمتلك 

نظرية مّعدة ب�ضورة مف�ضلة عن ) 
يول�ضي�س ( عندما بد�أ هجومه �ل�ضاحق 
�لذي لمثيل له يف �لتاأريخ ، على عامل 

�لكتابة �آنذ�ك. وبالإعتماد على تغيري�ت 
معينة طر�أت على �ل�ضياغات �لأخرية 

لهذ� �لكتاب ميكن �لإفرت��س بان جميع 
�لتفا�ضيل قد خ�ضعت م�ضبقا للتفكري 
�لطويل ، لكن جوي�س �أدرك بالتاأكيد 

�أن تعرية عبث بع�س �لتقاليد وعيوب 
�ل�ضبل �مل�ضتخدمة لغايتها يف �إظهار 

عمليات �لعقل ، لميكن �أن حت�ضل 
باأ�ضلوب و�حد ح�ضب، وهو �ملحاكاة 

�ل�ضاخرة) رغم �أن بع�س عنا�ضرها 
و��ضح يف هذه �لرو�ية ( بل من خالل 

�إبد�له باأ�ضاليب متقنة لدرجة �أكرب. 
وكان �لهدف �لنهائي هو �لك�ضف �لأكمل 

عن �لإن�ضان كما هو يف �لو�قع. �إن 
و�قع عقل �لإن�ضان هو يف �لوقت ذ�ته 
ن�ضاط للوعي و�لالوعي وتلك �لزو�يا 

�ل�ضغرية من �لذ�كرة �لتي توقظها 
�لتد�عيات �حلرة ،و هي تعود �ىل 

�ضباتها �إذ� كان �حلافز �ضعيفا. �ىل كل 

هذ� ينبغي �ن ن�ضيف �لرف�س �مل�ضتمر 
لردود �لفعل وتلك �لتيار�ت �ملظلمة 
و�لغريبة ملا ي�ضمى بالرّدة �خللقية 

)بك�ضر �خلاء ( و�لتي تبدو كما لو �أنها 
لتخ�س �لفرد بل �جلن�س �لب�ضري كله ، 

و�أمامها تكون �ملخاوف لي�س مبخاوف 
بعد، �أما �لآمال فلم يكن قد عرفها 

وحتى �لالوعي. �إن هذ� �لتجو�ل 
�لع�ضو�ئي و�ملده�س للظو�هر 
ي�ضتمر من دون �إنقطاع طيلة 

حياة �لإن�ضان، يف �حللم 
و�ليقظة د�ئما. 

�أن تظهر �لإن�ضان كامال 
معناه �أن تظهر عقله كامال، 

وهذ� �أمر مل يقدم عليه 
�أحد، وكان يبدو �أن �لأدب 

ليت�ضرف ب�ضورة كافية 
، باأدو�ت دقيقة جتعل هذ� 

�لأمر ممكنا. 
�أل �أن جوي�س مل يتوقف يف 
هذ� �ملكان. فلقد كان �لإن�ضان 

يعني �لب�ضرية كلها. وهذه 
�لب�ضرية هي �ملر�أة و�لطفل 

و�ل�ضيخ و�ل�ضبي و�لفتاة و�لرجل 
. ولوكان ممكنا و�ضع عقل �لرجل 

يف فكر �لطفل و�ل�ضيخ لوجدنا �أن 
�لأمر يعني �ضرورة �إظهار �لإن�ضان يف 

�لأزمنة �لثالثة ب�ضورة تز�منية . 
يف هذ� �ملوقع كان �ضيئا �ضروريا �لقيام 

بهدم �ملفهوم �لتقليدي للزمن و�إبد�له 
بزمن �آخر ذي دللت عديدة لكنه فعلي 

. كان ينبغي �أن ينه�س معه نظام 
للتح�س �لتو�قتي و�لتغلغل �ملتبادل 

للم�ضاعر �ملجرّبة يف �ملا�ضي و�حلا�ضر 
و�مل�ضتقبل �أي�ضا. 

لقد تبني �أن كل هذ� كان �أمر� �ضروريا 
لكي يكون هذ� �لإن�ضان �ضبيها بكل 

و�حد منا �أي�ضا. �ل �أن �ضل�ضلة �لنتائج 
ل تنتهي يف هذ� �ملو�ضع. فهذ� �لإن�ضان 

�ل�ضامل هو كائن �إجتماعي ومن 
�ل�ضروري �أن حتيط به جميع �لفنون 

و�لعلوم �لرئي�ضة �لتي يتكر�س لها منذ 
�أيامه �لأوىل. 

هناك �لق�ضية �ألأخرية : �جل�ضد. فكل 
حدث من �أحد�ث ) يول�ضي�س ( قد كّر�س 

لتحليل عمل جهاز �آخر من �جل�ضد. 
وعندما �إمتلك جوي�س ، يف عقله، مثل 

هذه �ل�ضورة �لكاملة لبطله بد�أ �لكتابة 
. و�إذ� تبني �أن هذ� �مل�ضعى غري �ملحتمل 

، �أي �إظهار �لب�ضرية من خالل �إن�ضان 
و�حد ، هو فا�ضل يكون من �لو�جب 

حينها �إكت�ضاف �أخرى جديدة. ولقد كان 
�ل�ضرط �لأول هو �لإخ�ضاع �لتام لكل 

كلمة وفا�ضلة وحرف للهدف �ملر�ضوم. 
من منجز�ت جوي�س �ملعروفة �أكرث من 

غريها و�لتي جاءت ثمرة لأ�ضتخد�م 
منهج �لإخ�ضاع ، كان ما ي�ضمى 

باملونولوغ �لد�خلي �لذي يعتمد على 
�لت�ضجيل �ملبا�ضر لعمل �لدماغ �أثناء 

عملية تكّون �لأفكار و�لإنطباعات 
�لتي ينقلها �لكاتب �ىل �لورق غري 

م�ضّححة. ومل يكن جوي�س مكت�ضف 
هذ� �ملونولوغ. فاأول من �إ�ضتخدمه 

كان �لكاتب �لفرن�ضي �أدو�ر ديجارد�ن 
لكن لغر�س �آخر مل يلق �لنجاح. وكان 

جوي�س قد تعّرف ، �ضدفة ، على كتاب 
�لفرن�ضي غري �أنه �أدرك على �لفور 

�لأهمية �لكربى �لتي قد ميلكها هذ� 
�لت�ضجيل �حلر لتيار �لوعي. فبف�ضل 

هذ� �لت�ضجيل ك�ضب �إمكانات عدة : 
�حلركة د�خل عقل �لبطل بكامل �حلرية 

لغاية �لو�ضول �ىل تلك �لزو�يا �لتي 
مل تتحول فيها �لأفكار �ىل كلمات بعد. 

كذلك �ضمح �ملونولوغ �لد�خلي جلوي�س 
بالك�ضف �لتو�قتي عن خمتلف �لظو�هر، 

�لد�خلية و�خلارجية على �ل�ضو�ء ، 
و�مل�ضجلة يف �ضتى طبقات �لوعي . 
ومتثلت �لإمكانية �لأخرى باملر�قبة 

�ملبا�ضرة لعمل �لعقل و�لتي قّربت 
جوي�س من �حلقيقة �ملو�ضوعية كما 

�أبعدته عن �ضرورة �لأخذ باأ�ضلوب 
�لتعليق �لتقليدي. كذلك �ضمح �لن�ضاط 

�لتو�قتي للذ�كرة ، وت�ضجيل �لزمن 
�حلا�ضر وتوقع �مل�ضتقبل ومن ثم 

مزج هذه �لأن�ضطة وتثبيتها ، للموؤلف 
بتحقيق �لن�ضر لأول على �ملفهوم 

�لتقليدي عن �لزمن. 
�ل �أن �ملونولوغ �لد�خلي لي�س هو 
�لعن�ضر �لأ�ضا�ضي و�لهيكلي لكتاب 

جوي�س رغم �أنه �أظهر للعامل �لإمكانات 
�لتي ل ت�ضدق و�لكامنة يف �لأدب 

�ملعا�ضر. فهذ� �لعن�ضر كان تلك �ملرونة 
�ملطلقة للخامة �ملتاألفة من �جلمل وهذه 
�لكلمات وتلك وعالمات �لوقف و�ملكان 
�لفارغ بينها. ويف �لبحث عن �لتعبري 

�لنهائي عن �حلقيقة �لفنية قام جوي�س 
باأ�ضياء لت�ضدق ومل يحلم بها �أحد من 

قبل. 
�إن جميع �أحد�ث ) يول�ضي�س ( متلك ذلك 

�لنوع من حالة �لإخ�ضاع. وكل و�حد 
منها خمتلف وموظف لإبر�ز جمموعة 
�أخرى من �لظو�هر. لذلك تختلف هي 

فيما بينها. كما لميكن �حلكم عليها 
�إل كاملة وحني ل ين�ضى �لقارئ �أن 

عملية و�ضع عالمات �لوقف ، و�لإيقاع 
وغر�فيكية �لن�س و�لأخطاء �لظاهرية 
يف �لأ�ضلوب وبع�س �لتفا�ضيل ) مثال 
كلمة غري مفهومة تظهر بلمح ب�ضر يف 
ذهن �لبطل يف بد�ية �لكتاب وتكت�ضب 
معناها بعد ب�ضع مئات من �ضفحاته( 

لتخدم كلها �إل م�ضاألة و�حدة وهي 
�لتقدمي �لأكرث كمال للظو�هر كما �أنها 

لي�ضت �إل �أدو�ت لك�ضب و�قعية �أكرث 
�إمتالء. 

�إن قبول هذ� �ملركز للروؤية يجعل من 
) يول�ضي�س ( كتابا �ضهال. وما �ق�ضده 

بال�ضهولة هو �أنني ل �أحلظ يف �لكتاب 
�أّي �ضيء يكون فهمه �أمر� مق�ضور� 

على نخبة من �لعارفني . و)يول�ضي�س ( 
ليحوي �أّي �ضفرة. و�نا على قناعة تامة 
باأن كل �إن�ضان ذكي وو��ضع �لإطالع هو 
قادرعلى فهم �أ�ضلوب هذ� �لعمل �لأدبي 

و�أ�ضر�ره �لتقنية. 

* مات�صي �صوومنت�صين�صكي: 
�صاعر وروائي ومرتجم 
بولندي معروف. وهذا الن�س 
جمتزاأ من مقدمة ترجمته 
ل�)يول�صي�س (  ال�صادرة يف 
وار�صو يف عام 1969/ املرتجم

عبد اجلبار داود الب�صري 

 و�جه جوي�س م�ضاكل �ضحية ومالية مروعة بينما 
كان يعمل يف كتابة يولي�ض�س وقد حتمل �أمل 25 عملية 

جر�حية �جريت له جر�ء ��ضابته مبر�س يف �لعني. 
وعلى �لرغم من هذه �ل�ضعاب ��ضتمر جوي�س يف �لكتابة 
وقد �ضاعدته منحة قدمتها له �يدث روكفيلر ماككورمك، 

و�ضل�ضلة من �ملنح �ملالية من هاريت �ضاو ويفر، وكان 
هذ� �لدعم نابعًا من �عجاب هاتني �ملوؤ�ض�ضتني باأعماله 
وتعاطفهما معه.ومن موؤلفات جوي�س:مو�طنو دبلن، 

وبورتريت لفنان �ضاب، ويولي�ض�س، ويقظة فينغان�س.
لقد قال جيم�س جوي�س لأحد ��ضدقائه مرة: �ن 

�حد �ل�ضياء �لتي مل �عتد عليها �بدً� يف �ضبابي كان 
�لختالف �لذي وجدته بني �حلياة و�لدب. وقد �درك 

جميع �لقر�ء �ل�ضباب �جلادين هذ� �لختالف. �وقف 
جوي�س عمله على حمو هذه �لفكرة من خالل عملية 

تثوير �لعمل �لدبي يف �لقرن �لع�ضرين. �حلياة �لتي 
كان جوي�س يعرب عنها يف �دبه كانت ب�ضكل رئي�س 

حياته �خلا�ضة، كان جيم�س �وغ�ضطني يولبو�س �لبن 
�لبكر من بني ع�ضرة �طفال رزق بهما جون وماري 

جني جوي�س. كان و�لده رجاًل �ضريع �لغ�ضب، �ضديد 
�ملر��س، وكان �ضكريً� م�ضرفًا ب�ضكل مدمر، �ما و�لدته 

فكانت �مر�أة ورعة من �لكاثوليك �لرومان، كانت ترى 
زوجها وعائلتها ينحدر�ن �ىل �لفقر، �ل �نها كانت 

ترجو لهما �ل�ضعادة يف �مل�ضتقبل. جاء �لتعليم ��لعام 
جلوي�س على يد �حد �لي�ضوعيني، �لذي بذل جهدً� 

كبريً� معه، ليتخرج جوي�س يف كلية دبلن �جلامعة 
يف 1902، عندها قرر ب�ضكل جازم باأنه تعلم ما فيه 
�لكفاية وحان �لوقت ليبدي رف�ضه للمناهج �لدينية 

�ل�ضابقة و�لتز�ماته لعائلته ووطنه و�لربيطانيني 
�لذين يحكمون فيه، كان �لدب �ضغله �ل�ضاغل ورهانه 
للو�ضول �ىل �خللود، غادر �يرلند� فار�ضًا على نف�ضه 
نفيًا طوعيًا يف �و�خر 1904 ويف بد�يات هذ� �لعام 
 Nora Barnacel كان قد �لتقى بنور� بارنا�ضل

�ضابة من غيلوي حيث كانت تعمل يف فندق دبلن و�لتي 
ر�فقته يف رحلته هذه، عندما �ضمعت و�لدته باأن �بنها 
�ضافر مع بارنا�ضل، �ضرحت معتمدة على ��ضم عائلتها 

باأنها لن ت�ضمح له بذلك ولن ترتكه �بدً�، وهي ل ت�ضدق 
�ل�ضاعات ب�ضاأنه. غادر جوي�س دبلن مع كل ما �دخره 

وكتبه من ق�ض�س ورو�يات كان يخزنها يف ذ�كرته، 
وما كان عليه �ضوى حتويل هذه �لذخرية �ىل فن يليق 

باآماله وتطلعاته. عندما كان جوي�س ينتقل مع نور� 
وطفليهما بني وحول �ملدن �لوروبية ومنها: بول، 

تري�ضت، زيورخ، روما، وباري�س ��ضتطاع �ن يح�ضل 

على وظائف عدة بني �لتعليم و�لتوظيف �حلكومي 
مكنته من توفري �لدعم �ملادي لعائلته و�لكتابة، فجاء 

 Dubliners ل�ضد�ر �ول لكتابه �لرو�ئي �لدبلنيون�
�و مو�طنو دبلن- 1914 �ذ ت�ضمن خم�س ع�ضرة ق�ضة 

ق�ضرية ذ�ت حكايا وحبكات تلقليدية لكنها متما�ضية 
مع ��ضتح�ضار �لبيئة و�للغة �لدبلنية، بعدها بورتريت 

لفنان �ضاب- 1916 �لرو�ية �لتي قدمت مو�ضوعًا 
متميزً� ومقاًل معقدً� لغويًا عن �ضتيفن ديد�لو��س، وهي 
�ضبه �ضرية ذ�تية بينت باأن جوي�س منذ ولد وحتى قرر 

مغادرة دبلن كان من�ضغاًل يف �ضناعة فنه. رو�ية 
"�ضورة  "بورتريت" �لتي ترجمت �ىل �لعربية بعنو�ن 
�لفنان يف �ضبابه" مل حتقق مبيعًا جيدً� ليخفف من عبء 

�لهموم �ملالية �ملزمنة جلوي�س، لكن �عماله �لالحقة 
جذبت �نتباه عدد من رو�د �لفن �ملوؤثرين، فمعظمهم 

�خذ بعني �لعتبار دعوة �ل�ضاعر �لمريكي عيزر� باوند، 
و�ميانه باأن �لقرن �جلديد يتطلب فنًا و�ضعرً� ورو�ية 

ومو�ضيقى جديدة ويتطلب �لتجديد يف كل �ضيء، وقد 
�جتمع مثل هوؤلء �ملوؤيدين على �لهتمام بجوي�س 

وكتاباته �لوىل و�لفريدة من نوعها ومل يخب �ملهم يف 
ذلك.بد�أ بكتابة يولي�ض�س 1914 ، وقد ظهرت �جز�وؤه 
بالتتابع يف جملة غوي�ضت يف �نكلرت� ولتل ريفيو يف 

�لوليات �ملتحدة حتى �ضادرت د�ئرة �لربيد ثالثة �عد�د 
من هذه �ملجالت ت�ضمنت مقتطفات من �عمال جوي�س 

على ��ضا�س �نها �باحية وغرمت �ملحررين 100 دولر. 
وعزز عمل رقابة �ملطبوعات هذ� حب �ل�ضتطالع لدى 

�لنا�س ملعرفة �لعمل �لقادم جلوي�س حتى قبل �ن ي�ضدر 
كتاب يولي�ض�س، �ذ� كان �لنقاد يقارنون �لفكار �ملتطلعة 
جلوي�س باأفكار �ن�ضتني وفرويد.ماذ� تبقى من ��ضاليب 

�لكتابة عند �لتخلي عن �لعديد من �ملناهج �لتقليدية 
يف �ل�ضرد؟ رمبا يكون �لو�ضف �لو��ضح و�ملوجز جدً� 

ل�ضلوب جوي�س متاأتيًا من نقد �دموند ول�ضون �ذ 
قال"لقد حاول جوي�س يف يولي�ض�س �ن يو�ضح ب�ضكل 

م�ضتفي�س ودقيق ومبا�ضر وبكلمات ب�ضيطة، ماهية 
م�ضاركتنا يف �حلياة، فهي ت�ضبه �و بالحرى تبدو لنا 
باأنها ت�ضبه، �نا نحيا هذه �حلياة �و نعي�ضها من حلظة 

لأخرى. �ن قر�ءة �ولية ليولي�ض�س ميكن �ن تكون 
حماولة حمبطة، على �لرغم من �نه �لكتاب �لوحيد �لذي 

ح�ضل على �ل�ضرب و�ملثابرة ب�ضخاء، فاعادة تقدمي 
�ضخ�ضية �ضتيفن ديد�لو��س، �لذي ماز�ل يعي�س يف 
دبلن، حاملًا بالبتعاد عنها، بعدها ن�ضادف �ضخ�ضية 

ليوبولد بلوم، �و بالحرى ن�ضادف �فكاره وهو يجهز 
�لفطور لزوجته مويل "نعرف �فكارها وهي يف طريقها 

�ىل �لنوم يف نهاية �لكتاب". يولي�ض�س كمقال ن�ضر 
يومًا ما يف جملة دبلن 1904، مقالة قدمها جوي�س 

لنور� كهدية خا�ضة تعرب عن �عجابه بها منذ لقائهما 
�لول، ويف �لكتاب يتتبع لي�س حتركات �ضتيفن وبلوم 

فقط بل �ي�ضًا �ملئات من �ضكان دبلن، وهم ي�ضريون 
يف �ل�ضو�رع، يلتقون ببع�ضهم، يتعارفون ويتحدثون 
يف �ملطاعم و�حلانات، كل هذه �لتحركات و�لن�ضاطات 
تبدو ع�ضو�ئية، فهي �ضجل يومي لأحد�ث �ملدينة، لكن 

يف �حلقيقة ل يوجد هناك �ضيء ع�ضو�ئي يف �حد�ث 
يولي�ض�س �ذ جند حتت �ل�ضطح و�قعية �لرو�ية، �نها 

و�ضف ملجريات �حلياة، تو�ري خلفها خطة �و حبكة 
معقدة ومت�ضابكة. لقد ناق�س ��ضدقاء جوي�س �ملطلعون 

على ��ضر�ر يولي�ض�س �لرو�ية و�بدو� ر�أيهم فيها 
فطلبو� منه �ن يجعل �لحد�ث تبدو �ي�ضر للقارئ، لكنه 

��ضر يف �لبد�ية على �ن تبقى كذلك فقال: لقد و�ضعت 
فيها �لكثري من �للغاز و�لحاجي وذلك لت�ضغل تفكري 
�ل�ضاتذة لقرون مبناق�ضة ما كانت تق�ضده �و تعنيه، 

و�ن تلك فقط هي �لطريقة �لتي توؤمن لها �خللود. 
�خريً�، �قتنع جوي�س، وذلك ليعرف باأن يولي�ض�س 
كانت من بني �ل�ضياء �لعديدة �لخرى، �لتي تعيد 

�ودي�ضا هومريو�س بطريقة �ل�ضرد �و �لخبار �حلديثة 
من خالل �ضخ�ضية بلوم Bloom كونه بطاًل متجوًل 

 penelope و�ضتيفن كونه تليماج ومويل كونها
وهي ب�ضكل جازم �قل �ضدقًا من �ل�ضل، �ن . تي. 

��س. �ليوت �لذي و�ضع ��ض�س �لرو�ية �جلديدة كتب 
يقول "�ن ��ضتخد�م جوي�س لال�ضطورة �لكال�ضيكية 
يف تنظيم �لتجربة �حلديثة كان لها �لثر �لكبري يف 

�لكت�ضاف �لعلمي". �ن رو�ية يولي�ض�س �ضنعت �ضهرة 
جوي�س، مع �نها ل تتفق د�ئمًا مع �ل�ضلوب �لذي 

يرغب به، عندما �قرتب �حد �ملعجبني منه وقال له"هل 
�قبل �ليد �لتي كتبت يولي�ض�س؟" قال جوي�س:" ل �نها 

�رتكبت ��ضياء �خرى كثرية �ي�ضًا" لكن ما هو مهم 
جدً� هو �ن يولي�ض�س ��ضبحت كتابًا مرجعيًا لأدب 
�لقرن �لع�ضرين، وو�ضعت جمال �ملو��ضيع �ملباحة 

يف �لرو�ية، متتبعة لتحركات بلوم لي�س يف نزو�ته 
�لغر�مية �ل�ضرية فقط بل وف�ضح ��ضر�ره �ي�ضًا. �ن 

��ضو�تها �لرو�ئية �ملتعددة و�للعب على �للفاظ �ملبالغ 
بها جعل يولي�ض�س معجمًا حقيقيًا يف ��ضاليب �لكتابة 
لكثري من �لكتاب �لذين يغالبون م�ضكلة تف�ضري �حلياة 

�ملعا�ضرة، �ن جو�نب ماأثرة جوي�س يف يولي�ض�س 
ميكن �ن تالحظ يف �عمال وليم فوكنز، �لربت 

كامو�س، �ضاموئيل بكت، �ضول بيلو، غابرييل غار�ضيا 
ماركزي وتوين موري�ضون. لكن �ملوؤلف �لوحيد 

�لذي حاول تخطي �ملدى �ملو�ضوعي ليولي�ض�س هو 
جوي�س نف�ضه، فقد ق�ضى 17 �ضنة يف �لعمل يف"يقظة 

فينغان�س Finnegans Wake " �لكتاب كان 
يهدف �ىل ر�ضم �ضورة حلياة �خلمول و�لرقود يف 
دبلن، بينما ك�ضفت رو�ية يولي�ض�س مدينة �ليقظة 

�لكبرية ب�ضكل تام، لقد بني جوي�س باأن هذه �ملهمة 
تتطلب �بد�ع لغة جديدة حتاكي جتربة �حللم، �ذ 

جاءت مقتطفات من �لعمل �جلديد، مفعمة بالتوريات 
�للغوية �لكثرية و�ل�ضهاب �لذي ي�ضبه �لرثثرة �لتي 

بد�أت تظهر ب�ضكل دقيق على ل�ضان �بطال و�ضخ�ضيات 
جوي�س �لذين يعربون عن �ضكوكهم. وقد �أدرك �لكثري 

من �لقر�ء هذ� �لغمو�س، وكان باوند و�حدً� ممن 
لحظو� ذلك فرد جوي�س قائاًل"�ن �حلدث يف 

عملي �جلديد يحدث يف �لليل وجمرياته 
�لطبيعية ينبغي �أل تكون و��ضحة جدً� 

يف �لليل، �أل جتري �لمور على هذ� 
�لنحو �لآن؟"كانت �عمال جوي�س تعمد 

يف ذلك �لوقت �ىل ��ضتح�ضار �ليقظة 
ب�ضكل منتظم، وقد يدرك قر�وؤه ذلك 

بعد قرن من �لآن.

هذا املقال للكاتب الراحل ن�صر 
يف كتاب مطالعات يف الكتب 

ن�صر يف 1978

واقعية جيم�س جوي�س 
ثمة جمموعة كبرية من 

النا�س ال�صعداء يف العامل الذين 
ينبذون كهراء كل ما اليقدروا 
على فهمه للوهلة االأوىل. اإنهم 

يطالبون الفن باأكرب مهارة يف 
اإ�صتن�صاخ ماهو االأقرب منهم 

واملعروف اأكث�ر من غريه 
عندهم. بكلمة واحدة 

هم يطالبون مبالي�س 
عليهم تعلمه وفهمه 
من دون اجلهد الذي 

يعمل على تطوير 
واإتقان ذلك اجلهاز 

الداخلي الدقيق 
القائم بخدمة 

االإن�صان يف خلق 
االإنفعاالت. 
لي�س مبكنة 

جيم�س جوي�س 
الذي قال اإليوت 

عنه باأنه) اأجهز على 
القرن التا�صع ودفنه( ، 

خماطبة هوؤالء النا�س ، 
كما لي�س مبقدور بيكا�صو 

وبييت موندريان واالآخرين 
الذين منحوا فن القرن 

الع�صرين تعبريا جديدا بعيدا 
كل البعد عن املا�صي القريب 

ومرتبطا بالتقدم العلمي 
البالغ ال�صرعة والتحوالت 

االإجتماعية الكربى وما 
يرافقها من تغريات جوهرية 

يف اأ�صلوب اإدراك العامل املحيط 
بنا. 

اإن جميع اأحداث ) يول�صي�س ( متلك ذلك النوع من حالة االإخ�صاع. وكل 
واحد منها خمتلف وموظف الإبراز جمموعة اأخرى من الظواهر. لذلك 

تختلف هي فيما بينها. كما الميكن احلكم عليها اإال كاملة وحني ال ين�صى 
القارئ اأن عملية و�صع عالمات الوقف ، واالإيقاع وغرافيكية الن�س 

واالأخطاء الظاهرية يف االأ�صلوب وبع�س التفا�صيل ) مثال كلمة غري 
مفهومة تظهر بلمح ب�صر يف ذهن البطل يف بداية الكتاب وتكت�صب معناها 

بعد ب�صع مئات من �صفحاته( 

عزز عمل رقابة املطبوعات 
هذا حب اال�صتطالع لدى 

النا�س ملعرفة العمل القادم 
جلوي�س حتى قبل ان 

ي�صدر كتاب يولي�ص�س، اذا 
كان النقاد يقارنون االفكار 

املتطلعة جلوي�س باأفكار 
ان�صتني وفرويد.ماذا تبقى 

من ا�صاليب الكتابة عند 
التخلي عن العديد من 

املناهج التقليدية يف ال�صرد؟ 
رمبا يكون الو�صف الوا�صح 

واملوجز جداً ال�صلوب جوي�س 
متاأتيًا من نقد ادموند ول�صون 
اذ قال"لقد حاول جوي�س يف 

يولي�ص�س ان يو�صح ب�صكل 
م�صتفي�س ودقيق ومبا�صر 

وبكلمات ب�صيطة، ماهية 
م�صاركتنا يف احلياة، فهي 

ت�صبه او باالحرى تبدو لنا 
باأنها ت�صبه، انا نحيا هذه 

احلياة او نعي�صها من حلظة 
الأخرى. ان قراءة اولية 

ليولي�ص�س ميكن ان تكون 
حماولة حمبطة،

جيم�س جوي�س والتجريب

ولد جيم�س جوي�س يف �صباط من عام 1882 يف مدينة دبلن االيرلندية، ترافق ت�صويره ال�صريح والدقيق 
بااللفاظ والكلمات لطبيعة الب�صر مع  براعته اللغوية التي جعلته واحداً من اأبرز الروائيني املوؤثرين 

يف القرن الع�صرين. ا�صتهر جوي�س با�صتخدامه التجريبي للغة واكت�صافه للمناهج االدبية اجلديدة، 
وا�صتخدامه لال�صلوب االدبي "تيار الوعي" الذي ك�صف عن م�صار االنطباعات، وان�صاف االفكار، وتداعيات 

املعاين، وال�صكوك، والدوافع، ا�صافة اىل االفكار العقالنية لدى �صخ�صياته. ترجمة ف�صيلة يزل: ان نقاط 
القوة يف عمله الرئي�س البارز يولي�ص�س" 1922 يقع يف عمق ال�صخ�صية التي ر�صمها با�صتخدام ا�صلوبه اخلا�س. 

وكان عمله الرئي�س االآخر"الدبلنيون Dubliners" او مواطنو دبلن جمموعة متكونة من ق�ص�س ق�صرية ت�صور 
م�صقط راأ�صه "مدينة دبلن" ورواية اخرى عبارة عن �صبه �صرية ذاتية ا�صماها "بورتريت لفنان �صاب -1916" ومن 

ثم " يقظة فينغان�س- 1939" ورواية جتريبية ظهرت اول مرة ب�صكل اجزاء يف عام 1928 وا�صتمرت اىل 1937 .
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ولفكانك ايزر
ترجمة د. هناء خليف غني

ويف �حلالة �لثانية ، يدعي �لتاأويل 
�لفالطوين �أن �لفكرة �لرئي�ضة يف 

�لودي�ضة هي �لعودة �ىل �لبيت يف 
حني �ن جتو�لت بلوم ما هي �ل ن�ضخة 

من �لعودة �ىل �لبيت: وهذ� يعني 
لعولي�س �لتحرر من معاناته، ولكنها، 
كما يرى بلوم جمرد حلظة حرجة يف 

م�ضار �لرتابة �ململة للحياة �ليومية. 
وعلى �لرغم من تردد �ملرء يف مناق�ضة 

هذه �لتاأويالت �لتي تعاين قطعًا من 
خلو عولي�س من �أية �ضخ�ضية من 

�ضخ�ضيات �لودي�ضة – وهذ� يناق�س 
ما مالحظ يف �لعديد من �لن�ضو�س 

�حلديثة �لتي تكون عودة �ل�ضخ�ضيات 
�ل�ضطورية ثيمًا ��ضا�ضية فيها – كما 

�ن تلميحات جوي�س �ملق�ضودة �ىل 
�لبطال �لهومريو�ضيني 

و�لحد�ث �مللحمية تعر�ضهم 
يف �ضوء خمتلف عن 
ذلك �لذي �لفناه يف 

�لودي�ضة. وتعاين فكرة 
�لدميومة من �ضعوبات 

كثرية هنا لعجزها عن 
تو�ضيح جو�نب معينة 

من مثل ما �لذي ميكن عده 
م�ضاويًا ل�ضيء �آخر؟ ومن 

يت�ضاوى مع من؟ كما تربز 
�أعرت��ضات مماثلة 

لفكرة �لتناظر �لتي تفرت�س نوعًا من 
�لنحد�ر من هومريو�س حتى �لوقت 

�حلا�ضر . �ذ لي�س بو�ضع �ملرء �أن 
يت�ضور �ن تفا�ضيل �حلياة �ليومية يف 

دبلن ُعر�ضت بو�ضفها �نحد�رً� حمزنًا 
ملثالية تاأ�ضلت يف �ملا�ضي . ولي�س ثمة 

تو�ٍز و��ضح بني �ملا�ضي و�حلا�ضر . 
على �لرغم من ذلك ، بو�ضع �ملرء فهم 

�ل�ضبب يف �جلاذبية �لتي متتعت بها 
نظريات �لتناظر و�لدميومة لهوؤلء 

�لذين يحاولون جمع �ملا�ضي و�حلا�ضر 
يف �ضورة و�حدة ؛ �أذ متكنو� من 

تقدمي و�ضيلة تنظم فو�ضوية �حلياة 
�ليومية �ملربكة باحالتها على �ملعاين 
�مل�ضتلة من هومريو�س . ويبدو هذ� 

�حلل منا�ضبًا نظرً� لب�ضاطته ، لكنه 
غري موفق متامًا من وجهة �لنظر 

�جلمالية . فقد قال جوي�س ذ�ت مرة 
�ضاخرً� من رو�يته : لقد و�ضعت �لكثري 

من �لحاجي و�للغاز �لتي �ضتبقي 
�ل�ضاتذة م�ضغولني لقرون عدة يف 

مناق�ضة ما �ق�ضده وهذه هي �لطريقة 
�لوحيدة ل�ضمان خلود �ملرء.

 ولو تفح�س �ملرء للحظة هذه �لعبارة 
بجدية ، لو�جه �لت�ضاوؤل �ملت�ضل 

بال�ضبب �لفعلي �لكامن ور�ء �لأهتمام 

�ملتو��ضل بهذه �للغاز ؟ 
هل لذلك عالقة بطبيعة هذه �لألغاز؟ 
�م باملتاري�س �لنقدية �لتي يتمرت�س 

خلفها �لأ�ضاتذة وهم يحاولون حل هذه 
�لألغاز ؟ �أيًا كان �لأمر ، فاإن �لتو�زي 

�لذي ي�ضري �ليه عنو�ن �لرو�ية يجرب 
�ملرء على روؤية دبلن وهومريو�س 

يف حالة توحد، ومرد �ل�ضبب يف ذلك 
يعود، على نحو رئي�س �ىل تلهف 

�ملرء لأ�ضتخال�س معنًى ما من �لعبثية 
�لو��ضحة للحياة �ليومية . ولكن 
، ومثلما يحدث يف كل �ملمار�ضات 

�لق�ضرية، يحول هذ� �لمر دون روؤية 
�ملرء حقائق مهمة: �إحدى هذه �حلقائق 

هي �لطبيعة �خلا�ضة للقطبني �لذين 
ي�ضكالن ��ضا�س �لرو�ية. 

وعلى �لرغم من خلو عولي�س من 
�ل�ضخ�ضيات �لهومريو�ضية و�أكتظاظها 

بعدد هائل من �لتفا�ضيل �لتي ميكن 
�لتحقق منها، ل ميكن عدها ت�ضويرً� 
و�قعيًا للحياة �ليومية يف دبلن. لقد 
�أدركنا منذ ذلك �حلني �أن كمية كبرية 

من مادة �لرو�ية �أ�ضُتلت من دليل 
هاتف مدينة دبلن ف�ضاًل عن �ملعلومات 

�لطوبوغر�فية و�ل�ضحافة �ليومية 
لذلك �لع�ضر، ولذ� ، فالرو�ية ز�خرة)3( 

برثوة مذهلة من �ل�ضماء و�لعناوين 
و�لحد�ث �ملحلية و�لق�ضا�ضات 

�ل�ضحفية ، على �لرغم من �أنها غالبًا ما 
توؤلف مونتاجًا جمردً� من �ضياقه يف 

�لن�س. وبينما تتال�ضى هذه �لتفا�ضيل 
�حيانًا يف ثنايا �لعامل �خلا�س جلوي�س
�لذي ل ميكن �ضرب �أغو�ره، فاأنها تقود 

�لقارئ �حيانًا �خرى يف متاهة حقيقية 
عند حماولته �ملقارنة بينها . ويف 

بحثه �ملتو��ضل عن �لرو�بط وحماولته 
ت�ضورها، غالبًا ما يخ�ضر �لقارئ �ملبد�أ 
�لتنظيمي �جلامع لتلك �لرو�بط �لذي 

�عتقد �نه �كت�ضفه. ويبدو �أن �لكثري من 
�لتفا�ضيل قد �أقحمت يف �لرو�ية فقط 
لغر�س عر�ضها، وهي تعمل بق�ضدية 

يتفاوت و�ضوحها وبالأعتماد على 
�أهمية �عد�د �لتفا�ضيل �ملذكورة على 

جعل �لأحد�ث يف �ل�ضرد �أ�ضد غمو�ضًا. 
�إن �لأثر �لذي يرتكه ذلك يت�ضم بكونه 

ذ� طبيعة متناق�ضة نوعًا ما، فهو مغاير 
قطعًا للتوقعات �لتي ر�ضختها �لرو�ية 
�لو�قعية يف �أذهان قر�ئها. �إذ يو�جه 

�ملرء هناك �ي�ضًا برثوة من �لتفا�ضيل 
�لتي ير�ها معكو�ضة يف عامل �خلربة 

�خلا�س به . وقد خدم ظهورها يف 
�لرو�ية غر�س توثيق �ضورة �حلياة 

�ملعرو�ضة)4( . بيد �أنها حُترم �ىل حد 
بعيد من �أد�ء هذه �لوظيفة يف عولي�س. 

وحينما ل تخدم �لتفا�ضيل غر�س دعم 
�حتمالية وهم �لو�قع �و ��ضتقر�ره 

، فاأنها ت�ضبح غاية من نوع ما قائمة 
بذ�تها ، على نحو �ضبيه بذلك �لذي 

يجده �ملرء يف �ل�ضكل �لفني للكولج. 
فاملادة غري �ملبنية يف عولي�س

م�ضتمدة من �حلياة مبا�ضرة ، ولكن 
مبا �أنها مل تعد قادرة على �أختبار 

ت�ضور�ت �ملوؤلف �مل�ضبقة حول �لو�قع 
،ل ميكن عدها متثياًل منا�ضبًا للحياة. 

ولذ�، ل ت�ضهم �لتفا�ضيل يف �أي�ضاح ما 
هو غام�س، ومبا �أنها ل تف�ضر �ضيئًا 

خارجها، فاأنها، بب�ضاطة تعر�س نف�ضها 
للقارئ، لتدح�س بذلك �لأعتقاد �ل�ضائد 

�لقائل �إن �لرو�ية متثل و�قعًا معينًا. 
ولي�س من �ملده�س �ذن ، عودة �ملرء 

با�ضتمر�ر �ىل �لعنو�ن ملحاولة �بتكار 
�لودي�ضة  �ىل  �للجوء  خالل  – من 

مبقدوره  �ملرجعي  �لطار  من  – نوٍع 
�ل�ضيطرة على فو�ضوية �لتفا�ضيل هذه 
و�أ�ضباغ نوع من �ملعنى و�لدللة ف�ضاًل 
عن �أمناط بعينها على �حلياة �ليومية.

وهنا جنرتح �حباطًا مزدوجًا 
لتوقعاتنا: �ذ لي�ضت �ل�ضخ�ضيات 

�لهومريو�ضية فح�ضب هي �لتي 
تخفق يف �لظهور يف عولي�س، بل 

حُترم �لكثري من �لتفا�ضيل من �أد�ء 
وظيفتها �لعتيادية. ولذلك ، يتم 

ُتوجيه �هتمامنا �ىل �لطبيعة �لتذكريية 
للرو�ية . وندرك عندئذ حقيقة �أن كل 

هذه �لتفا�ضيل ت�ضكل فائ�ضًا �إحتياطيًا 
يعد مبا هو �أ�ضد ت�ضويقًا من �ملخططات 
�لتنظيمية �لتي قد تقدمها �لرو�ية لنا. 

وهكذ� فكل قر�ءة متنحنا فر�ضة جديدة 
لأ�ضتدماج �لتفا�ضيل و�أ�ضتيعابها 

بطريقة خمتلفة – وبالطبع، فاأن كل 
�ضكل من �أ�ضكال �لأ�ضتدماج يوؤدي �ىل 
بروز نوع معني من �لتعديل �مل�ضكايل 

للمادة
الفائ�صة

ومن خالل منح رو�يته هذه �لبنية – 
على نحو و�ٍع �و غري و�ع – ي�ضاير 

جوي�س ميول �لقارئ وتوجهاته 
�لرئي�ضة، �لقارئ �لذي و�ضفه نورثروب 

فر�ي بقوله : "ما �أن نقر�أ �ضيئًا حتى 
يبد�أ �أهتمامنا بالتحرك يف �أجتاهني 

يف �آن و�حد، �حد�هما نحو �خلارج �و 
مندفع بعيدً� عن �ملركز حيث ن�ضتمر 
يف �لتحرك خارج نطاق قر�ءتنا يف 

حالة تنقل متو��ضل من �لكلمات �ملفردة 
�ىل معانيها وهذ� يعني، من �لناحية 

�لعملية، حماولة تذكر �لرتباطات 
�لتقليدية بينها . �أما �لجتاه �لآخر 

فهو د�خلي �و متجهًا نحو �ملركز وفيه 
نحاول �ن ن�ضتخل�س من �لكلمات منطًا 

لفظيًا ��ضمل "(5 .
)ي�ضطحب هذ�ن �لجتاهان قارئ 

عولي�س يف �أجتاهات خمتلفة متامًا 
،متباعدة �كرث منها متقاربة. �أذ يكت�ضف 
عند قر�ءته �أن �حلياة �ليومية يف دبلن، 

�ذ� جاز لنا �لقول،متنوعة ومتجددة 
على نحو متو��ضل كالنهر �لذي تفي�س 

�ضفافه باأ�ضتمر�ر، عندئذ ي�ضهم تدفق 
�لتفا�ضيل هذ� يف حث �لقارئ على 
حماولة بناء �ضدود �ملعنى �خلا�ضة 

به – على �لرغم من حتمية �أنهيار هذه 
�ل�ضدود يف مرحلة ما. كما �أن �لحالة 

�ملت�ضمنة يف �لعنو�ن تبدو قا�ضرة، �أذ 
تعمل على تقوي�س عو�ضًا عن حتقيق 

�آمال �ملرء يف �ل�ضيطرة على �ملادة نظرً� 
لعدم �ضياغة �لطار �ملرجعي �ملركزي 

�لذي يرغب �ملرء يف ��ضتدلله من
يولي�ضي�س يف �أي مكان يف �لن�س. 

تبعًا لذلك، يح�ضل �ملرء على ’�ضور‘ 
خمتلفة بناًء على �ل�ضوؤ�ل �لآتي :هل 

يقر�أ �ملرء �لرو�ية من وجهة نظر دبلن 
�و من وجهة نظر �لودي�ضة؟. ويف 

�حلالة �لوىل، ي�ضهم �لأفتقار �لو��ضح 
لعامل �لرتباط بني �لتفا�ضيل �ملتنوعة 
يف تكوين �ضورة قامتة حول فو�ضوية 

�لعامل �ل�ضاملة، ويف �حلالة �لثانية، 
يت�ضائل �ملرء عن مغزى عودة عولي�س 

يف خ�ضم تغري�ت �حلياة �ملعا�ضرة. 
تبدو كلتا �ملقاربتان �ضعيفتني ن�ضبيًا ، 

ولذ�، توكل �لرو�ية �ىل �لقارئ مهمة 
حمددة، هي تقوية هاتني �ملقاربتني 

ودجمهما معًا.
بعد ن�ضر يولي�ضي�س، و�ضف ت. �أ�س. 

�ليوت وعزر� باوند تفاعل �لقطبني 
�لرئي�ضني �ملوؤلفني للرو�ية كل ح�ضب 

طريقته، وذلك بتوظيفهما �ضور جمازية 

خمتلفة. يف نقا�ضه لـ عولي�س، ر�أى 
�ليوت يف �حالت �لرو�ية على �لرت�ث 

مطلبًا مهمًا ينبغي على جميع �لأجنا�س 
�لأدبية �ل�ضعي لتحقيقه: " يف توظيفه 

�ل�ضطورة، ويف معاجلته �لبارعة 
لأوجه �لتو�زي �ملتعددة بني �لزمن 

�ملعا�ضر و�لقدمي ، يتبع �ل�ضيد جوي�س 
منهجًا على �لآخرين �لألتز�م به من 

بعده. �أنهم، بقيامهم بذلك، لن يكونو� 
حماكني ولن يختلفو� كثريً� عن �لعامل 
�لذي يوظف �كت�ضافات �ين�ضتاين يف 
مو��ضلة �أبحاثه و�كت�ضافاته �خلا�ضة

وتطويرها. �نها بب�ضاطة و�ضيلة ل�ضبط 
وتنظيم ف�ضاًل عن �أ�ضفاء �ملعنى على 

بانور�ما �لعبث و�لفو�ضى �ملريعة 
�مل�ضماة �لتاريخ �ملعا�ضر وحتديد 

�ضكلها")6( بناًء على ذلك ، ت�ضعى تقنية 
�لتو�زي �ل�ضطوري �ىل منح �لنظام 
�لذي يفرت�س بالقارئ �أ�ضتك�ضافه يف 

�أثناء قر�ءته لأحد�ث دبلن �ضكاًل ثابتًا. 
ولكن هذ� ل يعني – بالن�ضبة جلوي�س 

يف �لقل – �حلكم على �حلا�ضر 
�لفو�ضوي و�مللغز وفق معيار �لنماذج 

�لأ�ضلية �لهومريو�ضية. و�ضيبدو �لقول 
�إن �لتو�زي �ل�ضطوري ي�ضع �أمامنا 
مناذج �در�ك متنوعة على �لرغم من 

�أن ما ندركه ل يتطابق متامًا مع هذه 
�لنماذج �أقرب �ىل �حلقيقة. وبالطبع ،

فاإن �لك�ضف عن �لفروق �ملتعذر �ختز�لها 
هو ما ي�ضكل �لوظيفة �لفعلية للنماذج 

�ل�ضطورية �لتي ننظر من خاللها 
�ىل �لعامل �حلديث. �ن حقيقة عجز 

هذه �لنماذج عن �أحتو�ء جميع هذه 
�لتفا�ضيل ف�ضاًل عن دجمها ت�ضفي 
على �ملادة غري �ملتكاملة مقد�رً� من 

�لتوتر �حلياتي �ل�ضروري جلعلنا نعي 
وجودها مبا�ضرة. ولي�ضت من قبيل 

�ل�ضدفة �ن يحيل �ليوت على �ين�ضتاين 
لتو�ضيح �لطريقة �لتي ينبغي بها 

تقومي �كت�ضاف جوي�س و�لأفاده منه. 
ويكت�ضب �لتو�زي �ل�ضطوري هنا طابع 

�لفر�ضية �لتف�ضريية ونادرً� ما يوؤول 
بو�ضفه عودة لال�ضطورة، �أنه �ضيمثل، 

بب�ضاطة، ذخرية �لنماذج �لتي تخدم
�ل�ضرت�تيجية �لكلية �لتي ُيعر�س من 

خاللها �لعامل �حلا�ضر .
يكتب عزر� باوند حول �ملو�ضوع نف�ضه 

قائاًل: تعد هذه �لتماثالت جزءً� من 
قرو�ضطية جوي�س وهي �ضاأنه �خلا�س 

��ضا�ضًا ،�أنها �ل�ضقالة �أو و�ضيلة �لبناء 
�لتي ت�ضوغ ذكرها فقط تلك �لنتائج 

�ملرتتبة على �أ�ضتحد�مها. وتكون 
حم�ضلة ذلك �نت�ضارً� لل�ضكل و�لتو�زن 
و�ملخططات �لرئي�ضة ف�ضاًل عن �لتنوع 

�ملتو��ضل يف �لبنية �ل�ضردية ")7( ، ول 
يرى باوند يف �لتماثالت �ل�ضطورية 

�ضوى �ضروط ��ضا�ضية م�ضبقة لبناء 
�لرو�ية – �أي وجود �لو�ح �لبناء 

�خل�ضبية حول هيكل �ملبنى �ملر�د ن�ضبه 
- ولكن �لرو�ية ذ�تها لي�ضت حا�ضل 

جمع �ملتطلبات �ل�ضا�ضية ول ميكن، 
باأي حال من �لأحو�ل، �ختز�ل مكوناتها

�ىل هذ� �حلا�ضل فح�ضب. ف�ضاًل عن 
ذلك، فاأن �ضبكة �لتماثالت �ل�ضطورية 

ل ت�ضكل يف نهاية �لأمر �ضوى �أطار 
للعر�س، وما ميتاز به هذ� �لأطار 

من و�ضوح يف �لرو�ية معد جلذب 
�لنتباه �ىل نو�حي �لق�ضور �لكامنة 

يف هذه �لنماذج �لتنظيمية و�أ�ضباهها. 
ويطبق هذ� مبقيا�س مت�ضاٍو على 

�لنماذج �لأ�ضلية �لقابلة للتمييز ولكن 
�ل�ضوؤ�ل �لذي يربز باأحلاح فيما بعد 

هو ما �لغاية من ت�ضليط �ل�ضوء على 
نو�حي �لق�ضور هذه وما �لذي ت�ضعى 

لتحقيقه ؟

وظيفة التجارب يف اال�صلوب 
تبني �لرو�ية �ملكتوبة بعدة �أ�ضاليب 

متباينة �أن وجهة �لنظر �لتي يعرب 
عنها كل �أ�ضلوب ما هي �ضوى وجه 

و�حد حمتمل حلقيقة �حلياة �ليومية. 
ويوؤدي تر�كم �لأوجه �ىل حتويلها 

�ىل ما ي�ضبه �لإيحاء للقارئ بالطريقة 
�لأمثل �لتي متكنه من روؤية �لو�قع. 
جدير باملالحظة هنا �أن �ملنظور�ت 

�لتي تعر�ضها ف�ضول �لرو�ية تندمج 
وتتد�خل وتتجز�أ بل وحتى تت�ضادم 
على نحو مفاجئ، ويوؤدي هذ� قطعًا 

�ىل �أرهاق �لقارئ ومو�جهته ل�ضعوبة 
كبرية يف تلم�س طريقه و�ضط كثافة 
�ضا�ضة �لعر�س و�ملونتاج �مل�ضطرب 

وتد�خل �ملنظور�ت ف�ضاًل عن دعوته 
�إىل تفح�س �أحد�ث متماثلة من عدة 

وجهات نظر مت�ضاربة.
 وترف�س �لرو�ية �لأف�ضاح عن �ل�ضبيل 

�لأمثل للربط بني تد�خل �ملنظور�ت 
هذ�، ولذ� ي�ضطر �لقارئ �ىل توفري 

حلقات �لربط خا�ضته. وهذ� يف�ضي 
حتمًا �ىل نتيجة مفادها حتول �لقر�ءة 

�ىل �ضريورة يتوىل خيال �لقارئ 
حتديد معايريها. يعر�س ن�س عولي�س 

فقط تلك �لظروف �لتي جتعل ت�ضور 
�لعامل �ليومي ممكنه، ويعمل كل قارئ 

على �أ�ضتغالل هذه �لظروف بطريقته 
�خلا�ضة.

مم يتالف �جناز �ضيغ �لعر�س 
�ملختلفة؟ �أول، بو�ضع �ملرء �لقول �أنها 
توفر �ضكال من �مل�ضاهدة موؤطر لبنية 
�لإدر�ك ذ�تها، لأن لدينا خربة �لعامل 
�لذي يفهم ل بو�ضفه ن�ضقا للعالقات 

�لتي تقرر كل حدث، بل ك�ضمولية 
منفتحة تركيبها ل ينفد … ومنذ 

�للحظة �لتي تدرك فيها هذه �خلربة 
)�أي �لنفتاح على عاملنا �لو�قعي( 
بو�ضفها بد�ية للمعرفة، لن تكون 

هناك �أي طريقة للتمييز بني م�ضتوى 
�حلقائق �ل�ضابقة و�لو�قعية، وبني 
ما ينبغي �ن يكون عليه �لعامل وما 
هو عليه يف �لو�قع )58(. ونظرً� 

لتفرعاتها غري �ملتناهية، حتول 
�لأ�ضاليب �ملختلفة يف عولي�س دون 

ظهور �أي معنى على و�ضك
�لتكامل، بيد �أنها ت�ضكل منوذجًا 
للم�ضاهدة ينطوي على �إمكانية 

�لتو�ضع �ملتو��ضل. هذه �لوفرة �ملذهلة 
للمنظور�ت هي �لتي تعرب عن ثر�ء 

�لعامل مو�ضوع �مل�ضاهدة وتنوعه.
يت�ضم �لأثر �لذي يرتكه هذ� �لتغري 
�مل�ضتمر بالديناميكية و�ضعة �لأفق 

ف�ضاًل عن عدم تقيده باأي غائية قابلة 
لالإدر�ك. �أذ يخ�ضع ’�أفق‘ �حلياة 

�ليومية للتعديل من ف�ضل �إىل �أخر 
ويتحول من جمال �إىل �آخر بو��ضطة 

حلقات �لو�ضل �لتي يحاول �لقارئ 

�أن�ضائها بني �أ�ضاليب �لف�ضل. ويهيئ 
كل ف�ضل ’�لأفق‘ للف�ضل �لذي يليه 

و�ضريورة �لقر�ءة هي �لتي ت�ضمن 
�لتد�خل و�لتنا �ضج �مل�ضتمر لوجهات 
�لنظر �لتي تقدمها �لف�ضول. فالقارئ 

ُينبه هنا مللء ’�مل�ضاحات �لفارغة‘ بني 
�لف�ضول لتجميعها يف وحدة كلية 

مرت�بطة. تتمخ�س هذه �ل�ضريورة 
عن �لنتائج �لآتية: خ�ضوع ت�ضور�ت 

�حلياة �ليومية �لتي
يكونها �لقارئ لتعديالت م�ضتمرة 

يف �ضريورة �لقر�ءة. ويوفر كل 
ف�ضل مقد�ر معني من �لتوقعات ذ�ت 
�ل�ضلة بالف�ضل �لقادم. �أما �لفجو�ت 
�لالحتديدية �لتي تن�ضاأ بني �لف�ضول 

فتميل �ىل �لتقليل من �أهمية هذه 
�لتوقعات بو�ضفها و�ضائل لتوجيه 

�لقارئ. وبتو��ضل �ل�ضريورة؛ مييل 
�أثر ’�لتغذية �ل�ضرتجاعية‘ �ىل 

�لتطور، �أذ يتبلور �لف�ضل �جلديد 
وميتد مت�ضاًل بالف�ضل �ل�ضابق �لذي 

يخ�ضع مبوجب هذ� �لنطباع �جلديد 
وغري �ملتوقع �إىل حد ما لتعديالت �أخر 

يف ذهن �لقارئ. كلما تعر�س �لقارئ 
لهذ� �لأثر، تكون توقعاته �أ�ضد حذرً� 

و�كرث قدرة على �لتمييز نظرً� لن�ضوئها 
بفعل �أدر�كه

�لو��ضح للن�س. لذ�؛ يعمل ما قرئ 
للتو على تعديل ما قرئ �ضابقا، 

وعليه، فالقارئ يوؤدي بنف�ضه وظيفة 
�إنتاج  من  متكنه  �لفاق‘ �لتي  ’دمج 
خربة �لو�قع �لذي يعود �ل�ضبب يف 

كونه حقيقًي حتديدً� �ىل حدوثه من 
دون �خل�ضوع لأي وظيفة متثيلية. 

تبعًا لذلك، فالو�قع هو �ضريورة 
�در�ك ت�ضتلزم �أ�ضرت�ك �لقارئ بها 

لنه وحده له �لقدرة على �أحد�ثها. 
وهذ� هو �ل�ضبب يف �أن ترتيب 

�لف�ضول ل يتخذ �ضكل �ضل�ضلة من 
�ملو�قف �لتي رمبا تكون مكملة 

لبع�ضها �لآخر؛ ويف �لو�قع، يبدو 
�لفرق �لالمتنباأ به لال�ضلوب وكاأنه 
يجعل كل ف�ضل نقطة حتول مقابلة 
لال�ضتمر�ر. ومبا �أن �لرو�ية تتاألف 

من نقاط
حتول كهذه، تك�ضف �ضريورة �لقر�ءة 

عن نف�ضها بو�ضفها تعديال 
م�ضتمر� ملجمل �لت�ضور�ت 

�ل�ضابقة، مما يعني قلبًا 
للبنية �لغائية �لتقليدية 

للرو�ية.

جزء من درا�صة 
مطولة بعنوان 
اأمناط التو�صيل 
يف رواية عولي�س 

جليم�س جوي�س 

االأ����������ص���������ط���������ورة وال���������واق���������ع

رواية يولي�سي�س

اطلق جوي�س على روايته هذه الت�صمية تيمنًا باأ�صم بطل ملحمة هومريو�س على الرغم من عدم 
ظهور االأخري يف الكتاب، اإذ تعامل جوي�س عو�صًا عن ذلك مع ثمانية ع�صر وجهًا خمتلفًا ليوم واحد 
يف دبلن، متابعًا يف اأثنائه ،بالدرجة اال�صا�س، ما يقوم به ليوبولد بلوم و�صتيفن ديدال�س يف الفرتة 

املمتدة بني ال�صباح الباكر وحتى منت�صف الليل. فما العالقة اذن بني ملحمة االودي�صة لهومريو�س 
وال�صاد�س ع�صر من حزيران، 1904 ؟ حتاول معظم االجوبة عن هذا ال�صوؤال ربط قطبي الرواية هذين 

بوا�صطة االأفكار "املجربة واملختربة" التي تدور حول الظهور املتكرر للنماذج االأ�صلية او التناظر 
بني املثايل والواقعي)1( . اإذ نح�صل على التف�صري، يف احلالة االوىل، من الطبيعة الدائمة لل�صلوك 

الب�صري اال�صا�صي – ولهذا ال�صبب ، فاإن ل� عولي�س جذورها الرا�صخة يف اال�صياء التي نعرفها �صلفًا –

من خالل منح روايته هذه 
البنية – على نحو واٍع او 

غري واع – ي�صاير جوي�س 
ميول القارئ وتوجهاته 

الرئي�صة، القارئ الذي 
و�صفه نورثروب فراي 

بقوله : "ما اأن نقراأ �صيئًا 
حتى يبداأ اأهتمامنا 

بالتحرك يف اأجتاهني يف 
اآن واحد، احداهما نحو 
اخلارج او مندفع بعيداً 
عن املركز حيث ن�صتمر 
يف التحرك خارج نطاق 

قراءتنا يف حالة تنقل 
متوا�صل من الكلمات 

املفردة اىل معانيها 
وهذا يعني، من الناحية 

العملية، حماولة تذكر 
االرتباطات التقليدية 

بينها . اأما االجتاه االآخر 
فهو داخلي او متجهًا نحو 

املركز وفيه نحاول ان 
ن�صتخل�س من الكلمات 

منطًا لفظيًا ا�صمل "(.

على الرغم من خلو عولي�س من ال�صخ�صيات الهومريو�صية واأكتظاظها بعدد 
هائل من التفا�صيل التي ميكن التحقق منها، ال ميكن عدها ت�صويراً واقعيًا 

للحياة اليومية يف دبلن. لقد اأدركنا منذ ذلك احلني اأن كمية كبرية من مادة 
الرواية اأ�صُتلت من دليل هاتف مدينة دبلن ف�صاًل عن املعلومات الطوبوغرافية 
وال�صحافة اليومية لذلك الع�صر، ولذا ، فالرواية زاخرة)3( برثوة مذهلة من 

اال�صماء والعناوين واالحداث املحلية والق�صا�صات ال�صحفية



التحرير
-----------------

علي ح�صني

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

اال�صراف اللغوي
-----------------

حممد ال�صعدي

ط��ب��ع��ت  مب��ط��اب��ع م��وؤ���ص�����ص��ة امل�����دى ل���الع���الم وال���ث���ق���اف���ة وال��ف��ن��ون

علي ح�صني 

هل كان يدور يف ذهن جيم�س جوي�س وهو ين�ضر 
رو�يته �ملثرية للجدل ) يولي�ضي�س (�ن هذه �لرو�ية 

�ضتقع يف يوم من �ليام يف يد و�حدة من �جمل ن�ضاء 
�لكرة �لر�ضية و�كرثهن �ضهره ) مارلني مونرو( و�ن 

هذه �جلميلة �ضتخ�ض�س جزءً� من وقتها �ملزحوم 
بال�ضهر�ت و�ملقابالت و�لفالم  لتقر�أ يولي�ضي�س .. 

يف �ل�ضورة �لتي نن�ضرها هنا تبدو �جلميلة مارلني 
م�ضتغرقة يف قر�ءة �ل�ضفحات �لخرية من �لكتاب، 

ولعل �لبع�س منا ي�ضاأل هل ��ضتطاعت �ن حتل �لغاز 
هذه �لرو�ية �لتي قال عنها موؤلفها بعد �ن دفعها للن�ضر، 
يالها من رو�ية متعبة؟ ويبدو �ن �لتعب من يولي�ضي�س 

مل يكن م�ضري جوي�س وحده ، بل قدر �لذين يقررون 
قر�ءة  �لرو�ية. 

�ضاألت �لكثري من �ل�ضدقاء  هل قر�مت رو�ية 
)يولي�ضي�س(؟ ي�ضحك �لبع�س منهم  و�آخرون يقولون 
مل يقر�أها �ضوى �لقليل ، كما كانت مفاجاة بالن�ضبة يل 
�ن كثري من �لرو�ئيني مل ي�ضتطيعو�  قر�ءتها بالكامل 

، لكنهم باملقابل �ضغوفون بقر�ءة كل مايتعلق بجيم�س 
جوي�س من كتب ومقالت 

ترجمت يولي�ضي�س �ىل �لعربية ثالث مر�ت �لوىل كانت 
عام 1948 من قبل �ديب م�ضري ��ضمه لطفي جمعة كان 

مولعا بجيم�س جوي�س لكنه مل يكمل �لرتجمة ب�ضبب 
عار�س �ضحي فن�ضر جزءها �لول. 

و�لرتجمة �لثانية �لتي قدمت للقارئ �لعربي كانت 
ترجمة �لدكتور طه حممود طه �لتي ن�ضرت عام 

1982بجزئني 
وبعد �كرث من ثالثني عاما يقدم �ل�ضاعر و�ملرتجم 

�لعر�قي �ضالح نيازي ترجمة جديدة �ضدر جزوؤها 
�لثاين هذه �ليام .

59 عاما هي كل حياة جوي�س �لتي قدم من خاللها ثالث 
رو�يات وجمموعة ق�ض�ضية وكر��ضة عن �ملو�ضيقى 

وقد �عترب �لنقد �ن رو�ية يولي�ضي�س و�حدة من 
�لتجليات �لكربى للرو�ية �لنف�ضية �و رو�ية تيار �لوعي 

و�عتبار جوي�س مع مار�ضيل برو�ضت وفر�نز كافكا 
��ضالع �ملثلث �لذهبي �لذي ميثل حتول �لرو�ية �ىل 

و�ضف �لعامل �لد�خلي لالن�ضان 
يولي�ضي�س رو�ية معنية  بالعامل �خلارجي ، رغم 

�ضهرتها بال�ضتبطان ، فتاأمالت �بطالها ت�ضتدعي �ضخب 
�ملجتمع ب�ضد�قاته وعد�و�ته ود�ضائ�ضه وجمامالته 
، �ذن لي�ضت معجزة جوي�س يف عامله �لد�خلي بقدر 
ما معجزته يف و�ضف رحلة �بطاله يف عامل �ضاخب 

و�ضاج ، يف يولي�ضي�س يرف�س �بطال �لرو�ية �لت�ضليم 
بان �حلياة �يل يعي�ضونها  �و تلك �لتي عا�ضوها هي 

�حلياة �حلقة ، �حلنني و�للهفة �ىل عامل �آيل للزو�ل هو 
�لذي دفع بطل جوي�س �ىل �لتجول يف �ملدينة لكت�ضاف 
عاملها �خلا�س ، �للهفة تلك �لكلمة �لتي بحث جوي�س يف 
ثناياها لي�ضتخرج عمله �لكبري، مامل يفعله �حد حني قرر 
جوي�س �ن يحول ) �لبحث عن �ليقني ( �ىل مادة جمالية 
هي مزيج من ترف �لكلمات ومن لذة �لعي�س �ملرجتلة  ، 

فكتب �خري� ما يتمنى كل كاتب �ن يكتبه 
�ن مامينح يولي�ضي�س �ضفتها كو�حدة من �عظم �لعمال 

�لدبية  يف تاريخ �لع�ضر �لب�ضري كونها ��ضتطاعت �ن 
ت�ضتعري من �حلياة مايغني �لفن ، لقد ��ضتعاد جوي�س 

حياته كما لو�نها تعود لن�ضان �خر، �خر يعي�ضفي 
�ملدينة �لتي �حبها ) دبلن (كانت �حلياة �حلقة بالن�ضبة 
جلوي�س تلك �للحظة �ملعا�ضة يف �ضو�رع دبلن و�زقتها 

، فباري�س �لتي عا�س فيها جمرب� مل تهبه �ل حرية 
��ضتعادة �ضو�رع مدينة ظلت ذكر�ه عالقة مل تغادر 

خميلته 
جوي�س �لذي �ضبغ رو�ية �لقرن �ملا�ضي ب�ضبغته نقدم 

له هذه �ل�ضفحات حتية لذكر�ه وحتية للمرتجم �لدوؤوب 
�ضالح نيازي مبنا�ضبة �ضدور �جلزء �لثاين من ترجمته 

لر�ئعة جوي�س ) يولي�ضي�س( 

من يقر�أ يولي�سي�س؟


