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اأم����ا مارغريت دورا�����س)1914-1996( فهي 
م����ن اأهّم الروائي����ن يف فرن�ص����ا )وخ�صو�صا 
تي����ار الرواي����ة اجلدي����دة التي �صم����ت اأ�صماء 
متباين����ة م����ن بينه����ا اأالن روب غري����ي وكلود 
اأولي����ي  وكل����ود  بيت����ور  ومي�صي����ل  �صيم����ون 
ونتايل �صاروت(. ح�صلت على الغونكور عن 
روايته����ا »الع�صيق« التي حّققت اأكرب مبيعات 
يف تاري����خ اجلائزة، و�صاه����م الفيلم املُقَتَب�س 
عنه����ا يف زي����ادة �صهرته����ا. كم����ا اأنه����ا ن�صرت 
ع����دة ي�صت�ص����ّف منه����ا،  ن�صو�ص����ا م�صرحي����ة 
ه نحو امل�صتقبل،  خط����اب املراأة/االأنثى املُوجَّ
فيه التزاٌم على امل�صتوى االجتماعي واالأدبي 
وال�صيا�ص����ي وموغ����ٌل يف احلميمية يف نف�س 
االآن، كما اأنها اأ�صرفت على اإخراج العديد من 

االأفالم )15 فيلما( التي تركت وقعها.
ع�ص����ر �صن����وات م����رت عل����ى غي����اب دورا�����س، 
وهي ُفر�صٌة كبرية ال�صتعادة اأعمالها وتقييم 
والعامل����ي،  الفرن�ص����ي  االأدب����ن  يف  مكانته����ا 
وفر�ص����ة للعدي����د م����ن الكت����اب لتوظيفه����ا يف 
ن�صو�صه����م. يف ه����ذا ال�ص����دد يج����ب التنويه 
برواي����ة الكات����ب االإ�صب����اين الكبري)لعله اأهّم 
كات����ب اإ�صب����اين حالي����ا( »اإنريكي في����ال � ماتا« 
واملعنون����ة »باري�����س الت����ي ال تنته����ي اأب����دا«. 
ي�صتح�صر الكاتب يف ه����ذه الرواية اجلميلة 
مارغري����ت  م����ع  االأول  لق����اءه  باري�����س،  ع����ن 
ع����اَل  مبتدئ����ا يف  ي����زْل  مل����ا  وكان  دورا�����س، 
الكتاب����ة، يطل����ب منها اأن تن�صح����ه كي ي�صري 
كاتب����ا. كتبت له الن�صائ����ح التالية: »1� ق�صية 

ة  البنية 2 � وحدة وتنا�صق 3 � مو�صوع وِق�صّ
4 � العام����ل الزمن����ي 5 � تاأث����ريات ن�صّي����ة 6 � 
حم����اكاة الواقع 7 � التقنية 8 � ال�صخ�صيات 9 
� احل����وار 10� اإطارات 11� اأ�صلوب12� جتربة 

13� ال�صجل االأ�صلوبي«.
طوال ه����ذه ال�صن����ة �صت�صهد فرن�ص����ا، اأن�صطة 
�صخم����ة تخ�س الكاتب����ة، من �صمنه����ا برامج 
اإذاعي����ة وتلفزيوني����ة ومعار�����س عل����ى م����دار 
غ����ري  جدي����دة،  موؤّلف����ات  و�ص����دور  ال�صن����ة 
من�ص����ورة �صابق����ًا، م����ن ب����ن املوؤلف����ات كت����اب 
»مكتُب بري����د �صارع دوب����ان«، وهو جمموعة 
والرئي�����س  دورا�����س  ب����ن  ج����رْت  ح����وارات 
مي����ران، كما اأن جملة اأوروبا كر�صت للكاتبة 
ع����ددا خا�ص����ا )فرباي����ر2006(، يف ح����ن اأن 
 Cahiers الكت����اب غ����ري ال����دوري ال�صخ����م
لها هو  كّر�����س عددا خا�صا   de l’Herne
اأي�صًا. ثمة كتاب اآخُر بعنوان »دفاتر احلرب« 
ي�ص����در   Cahiers de la guerre
خري����ف 2006 عن دار P. O. L. هو عبارة 
ع����ن ن�صو�����س كتبته����ا املوؤلفة �صنت����ي 1943 
و1944، وق����د ك�صفت يف ن�صه����ا الهام »االأل« 
ع����ن بع�����س اأجوائه����ا، اأج����واء ت����راوح بن 
احلرب وموت ابنها االأول واأخيها، واالإبعاد 
وعودة زوجه����ا ووالدة ابنها.. وهي اأحداث 

�صتوؤثر الحقا على جممل حياتها.
حواراته����ا م����ع الرئي�����س مي����ران يف »مكتُب 
بري����د �ص����ارع دوب����ان«، ه����ذا الكت����اب ال�صيق، 
الذي يك�ص����ف عن مواقف الكاتب����ة ال�صيا�صية 

وحتم�ّصه����ا وكذلك عن �صذاجتها و�صطحيتها، 
نتع����رف عل����ى اأ�صي����اء كان����ت جمهول����ة ب�صكل 
مواقفه����ا  ويف  الكاتب����ة  حي����اة  يف  كب����ري 
ال�صيا�صية التي قد تثري االآن بع�َس ال�صدمة. 
كان����ت حتر�����س يف حماوراته����ا عل����ى اإقحام 
ال�صيا�صة الت����ي كانت ت�صتفزها وتثريها. لقد 
كان����ت دورا�س ع�صوا يف احل����زب ال�صيوعي 
الفرن�ص����ي، لكنه����ا �صرع����ان م����ا ُط����ِردْت �صن����ة 
1950 ب�صبب ما اأطلق عليه احلزب ال�صيوعي 
اآنذاك: »حماول����ة تخريبية« اأو »االجتماع مع 
مراق�����س  »ارتي����اد  اأو  تروت�صكي����ة«  عنا�ص����ر 
ليلية َي�صود فيه����ا الف�صاد ال�صيا�صي والفكري 

واالأخالقي«.
يف �صن����وات الثمانيني����ات اأظه����رت دورا�����س 
حق����دا كبريا لالحت����اد ال�صوفييت����ي وجلورج 
مار�ص����ي، االأم����ن الع����ام للح����زب ال�صيوع����ي 
الفرن�ص����ي اآن����ذاك، كم����ا اأنه����ا �صتظه����ر ُكره����ًا 
لليم����ن الفرن�صي، و�صرى يف �صرياك »رجال 
يتح����دث ب�ص����كل �صي����ئ« و»هو يري����د اأن يثري 
اإعج����اب االآخرين اإىل درجة اأن����ه ال يعرف ما 

يفعله«.
اأم����ا مي����ران، فق����د كان، بالن�صبة له����ا، وعلى 
حد اع����راف ع�صيقها، يان اأندري����ا، الرجولة 
وكان����ت  واملقاوم����ة،  وال�صب����اب  واجلاذبي����ة 
دورا�����س حتل����م باإج����راء هذه احل����وارات مع 
الرئي�س ميران، اأرادته حوارا مع »بطٍل من 
اأبطال الي�صار وم����ع �صخ�س روؤيوي« ولكنها 
وجدت مقابله����ا رجال »�صراتيجي����ا، �صاخرا 

ونرج�صي����ا«. حر�ص����ت عل����ى اأن ت�صتف����زه من 
خالل التح����دث عن الرئي�س االأمريكي رونالد 
ريغ����ان، ال����ذي كان����ت حتب����ه كث����ريا، مادح����ًة 

خطاَبُه املبا�صر واحليوّي واملوجز.
ت�ص����ف خط����اب ريغان باأن����ه »ي�صب����ه الّريف«، 
َرك ال����ذي حتاول  ولك����ّن مي����ران يق����اوم ال�صَّ
اأن تن�صب����ه الروائية، يوافقه����ا روؤيتها ولكنه 
يت�ص����اَءُل عن واق����ع �صيا�صة ريغ����ان. حتر�س 
دورا�س على البحث عن االنفعاالت الكبرية، 
ولك����ن مي����ران يح����اور الو�صعي����ات بربودة 
ال�صيا�ص����ي املاكر، يق����ول: »ال�صعُب االأمريكي 
ميتلك اإمرباطورية، ولكن فكرة االإمرباطورية 
ت�صبه �ص����ّرًا ينه�س املرء، يتوج����ب الكثرُي من 
ق����وة الروح ك����ي تقاوم اأمريكا ه����ذا النه�س«. 
تك����ون  اأن  دورا�����س  له����ا  اأرادت  احل����وارات 
عا�صف����ة، من غ����ري دبلوما�صية، لك����ن ميران 
ل ي�صم����ح لها بتحقيق رغباتها. يف ما يخ�س 
الهج����وم االأمريك����ي على ليبي����ا واغتيال ابنة 
العقي����د الق����ذايف، تذه����ب دورا�����س اإىل تبني 
املوقف االأمريكي من دون مواربة، »اإن موقف 
الق����ذايف، الذي هو الك����ذب با�صتمرار، ل َيُعد 

قادري����ن  االأمريكي����ون 
اإن  حتمل����ه)...(.  عل����ى 
الق����ذايف ه����و امل�صوؤول 
الغ����ارة االأمريكية  ع����ن 
ولك����ن  ليبي����ا«،  عل����ى 
ميران ي����رد باأنه »�صد 
االنتقام اجلماعي الذي 

ي�صرب االأبرياء«.
* مقتطف غري من�صور �صابقا ي�صدر اخلريف 
املقبل �صمن كت����اب مارغريت دورا�س »دفاتر 

احلرب«
»ل يكن م����ن �صيء يوؤل اأمي اأكرث من ت�صكيك 
اأخ����ي يف جمايل. �صحي����ح اأين ل اأكن اأمتلك 
مه����را، وكان����ت اأم����ي قلقًة ج����دا من فك����رة اأنه 
يتوجب علي، ذات يوم، اأن اأتزوج. ومبجرد 
م����ا اأن بلغ����ت عام����ي اخلام�����س ع�ص����ر، حت����ى 

اأ�صبح زواجي مو�صوَع البيت ال�صاغل.
قال اأخي االأكرب خماطبا اأمي: »ولو اأنك تفعلن 
كل ما ت�صتطيعينه، �صتجدينها بجانبك، حن 
ت�ص����ل اإىل �صن الثالث����ن«. كان االأمُر ح�ّصا�صا 
بالن�صبة الأّمي فكان ينتابها الغ�صُب، وتقول: 
ْجُتها، ومِلَ����ن اأ�صاُء«. كانت  »غدا، ل����و اأ�صاُء لزوَّ
فك����رة بقائ����ي عان�ص����ا جُتّم����دين. اأم����ا املوُت، 
فباملقارن����ة مع هذا االأمر، كان مُيّثل يل �صررًا 
اقل. كنُت اأُن�صُت، وكنُت اأعرف اأن اأمي تكذُب 
حن تزعم اأنها قادرة على تزويجي الأّي كان، 
ولكن����ي كنُت اأمتن����ى، مع ذل����ك، اأن اأجنح يف 

الُعثور على »عري�س«.

�أيقونة ��سمها: مارغريت دور��س

حكاي��ة الروائي��ة م��ع الرئيس 
فرانسوا ميتران

حممد �ملزديوي

رئي���س  ترب��ط  كان��ت  �لت��ي  �لعالق��ة 
�جلمهورية �لفرن�س��ي �لر�حل فر�ن�سو� 
مي��ر�ن بالرو�ئية �لكب��رة مارغريت 
دور����س، ال تز�ل تثر �جلدل وت�س��يل 

�لكثر من �حلرب.
�للقاء بني كبرين ما كان ليمر من دون 
�أن ُيث��ر �الهتم��ام، ف��اإن حو�ر�ته��ا مع 
مي��ر�ن ت�س��در يف كتاب، يلقي �ل�س��وء 
عل��ى مو�ق��ف له��ا ق��د تك��ون �س��ادمة 

ومفاجئة.
مع��روف �أن �لرئي���س فر�ن�س��و� مير�ن 
يتمت��ع ب��ذوق �أدبي رفيع، ب��ل �إنه يعد 
�لفرن�س��يني  �جلمهوري��ة  روؤ�س��اء  م��ن 
�لقالئل �لذين ميتلكون عالقة خا�سة 
باالأدب، حتى �أن �لبع�س يقرون باأنه لو 

مل يكن �سيا�سيا لكان �أديبا ُمهما.

مارغريت دوراس
��س��مها �حلقيقي"مارغري��ت دونادي��و"، ول��دت يف ع��ام 1914 
بالهن��د �ل�س��ينية )فيتنام حالي��ًا(. تويف و�لده��ا �لذي كان 
ي�س��غل من�س��ب �أ�س��تاذ ريا�س��يات خ��الل رخ�س��ة مر�س��ية 
بفرن�س��ا، وعمره��ا مل يتج��اوز �لر�بع��ة، بع��د ذل��ك عان��ت 
�أمه��ا �لتي كان��ت معلمة ثم مديرة مدر�س��ة، من �أج��ل �إعالة 

ورعاية، �أبنائها �لثالثة.
      �أم�س��ت دور����س معظ��م طفولتها يف �لهند �ل�س��ينية حيث 
�ستجمعها عالقة حب عا�سفة برجل �سيني ثري، �ست�سميه 
يف معظ��م �أعماله��ا بال�س��يد )جوولي��و(. ويف �س��ن �ل�س��ابعة 
ع�سرة ��ستقرت يف فرن�سا ودر�ست �لقانون و�لعلوم �ل�سيا�سية 
�جلامعية،  �س��هادتها  على   1935 عام  "بال�س��وربون" وح�سلت 
وبعدها عملت ك�س��كرترة و�لتحقت باملقاومة �لفرن�سية، 
ير�أ�س��ها  كان  �لت��ي  »ر�س��يليو«،  بخلي��ة  ن�س��يط،  كع�س��و 

�لر�حل.  �لفرن�سي  مير�ن" �لرئي�س  "فر�ن�سو� 
     ويف 1939 تزوجت ب�"روبر �أنتيلم" وبد�أت حياتها 
�لرو�ئية، عرب تتابع �إ�سد�ر �أعمال رو�ئية، �أثبتت 
ح�سورها على �ل�ساحة �لفرن�سية. ويف عام 1984 
ح�س��لت عل��ى جائ��زة "�لفونك��ور" �لفرن�س��ية، 
و�لتحق��ت   .1988 ع��ام  م��ن  �الأول  ت�س��رين  يف 
جر�حية،  عملية  بعد  "دور��س" بامل�ست�سفى، 
ودخلت يف غيبوبة )كوم��ا( طويلة �الأمد� مل 
تخرج منه��ا� �إال يف متوز من عام 1989 بعد �أن 
�عتق��د �الأطب��اء �أنه��ا ماتت، لك��ن "دور��س" 
ل��ن متت مبثل هذه �ل�س��هولة... كما علقت 
م��ن  و�س��تلتقي  �ست�س��تيقظ  ب��ل  �س��اخرة، 
جديد، باملخرج "جان ج��اك �آنو" لتحويل 
�س��ينمائي.  فيل��م  �إىل  )�لع�س��يق(  رو�ي��ة 
وبعدها كتبت )ع�سيق �ل�سني �ل�سمالية(. 
و�سادفتها �ملنية عام 1996 يف باري�س، بعد 
�أن قال��ت ل�س��ديقها "ي��ان �أندري��ا":" �أنا مل 
�أعد �سيئًا، لقد �أ�سبحت خميفة متامًا، تعال 
ب�س��رعة مل يع��د ل��دي ثغ��ر، مل يع��د لدي 

وجه...!"
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ورد يف  بع����س الكتاب���ات النقدي���ة. وكم���ا 
ج���اء اأي�ص���ا يف مقدم���ة املرج���م. وال باأ�س 
اأن نوح���د يف كالمنا ب���ن البطلة ودورا�س 
الت���ي تقول عن اأمها اأنها ام���راأة جادة تدفع 
اأوالده���ا ب���كل ق���وة اإىل متابع���ة درا�صتهم، 
وتعم���ل دون كلل من اأج���ل توفري االأجواء، 
لذل���ك اله���دف. ولكنه���ا يف نهاي���ة االأم���ر لن 
تفل���ح كم���ا �ص���رى يف �صفح���ات الرواية. 
يرح���ل االبن االأك���رب اإىل باري����س للدرا�صة 
لكن���ه يخي���ب اأم���ل االأم فتعمل جاه���دة على 
من���ع البنت واالبن االأ�صغر من ال�صفر. اإنها 
اأم كما ت�صفها الكاتبة اأ�صد باأ�صًا من الباأ�س. 
ي�صتاأث���ر االب���ن االأك���رب بحبه���ا وعواطفه���ا 
فت�صعر البنت بال�صغينة جتاهه، بل تتمنى 
ل���و تقتل���ه: تنتابن���ى الرغب���ة يف اأن اأقت���ل 
اأخ���ي.. كم وددت لو اأقتله، واأ�صعر اأكرث من 
م���رة اأن ىل احلق يف قتل���ه.. اإن اأمي احبته 

ب�صدة وب�صكل ي�صيئ اإلينا. 
البن���ت  ق���ررت  اأخ���رى  ولذل���ك، والأ�صب���اب 
الرحي���ل. و�صع���ت حلمها عل���ى راحة يدها 
و�صرح���ل. اإنها تري���د اأن متته���ن الكتابة: 
اأخ���ربت اأمي به���ذا، اإنن���ي اأري���د اأن اأكتب. 
يف امل���رة االأوىل ل ت���رد، ث���م �صاألتني: ماذا 

�صتكتبن؟ 
اأجبت: اأكتب روايات. قالت بجدية: بعد اأن 
حت�صلي عل���ى �صهادة الريا�صيات �صتكتبن 
م���ا ت�صائن فه���ذا اأم���ر ال يهمن���ي. اإنها �صد 
الكتاب���ة، وكاأن الكتاب���ة لي�ص���ت مبهن���ة، بل 

حالة من املزاح. 
يتنق���ل الزمن بن يدي الكاتبة بحرية.. من 
ال�صيخوخة اإىل الطفولة. ومنها اإىل مرحلة 
ال�صب���اب االأوىل. رجوع���ًا اإىل ال�صيخوخة. 
م���رورا بفرات اأخرى تخ���رج من الذاكرة. 
من�صى مع البنت ذات اخلم�صة ع�صر ربيعًا. 
ثم فج���اأة جندها اأم���ا لها اب���ن يف الواحدة 
والع�صري���ن من العم���ر. تتحدث اإىل �صورة 

ابنه���ا وال تكاد ت�ص���دق اأنه به���ذه النحافة. 
وان اأمه���ا يف ال�ص���ورة. ه���ي ذاته���ا الت���ي 
�ص���رت قبعة وردية ذات ح���واف م�صطحة، 
و�صريط���ا اأ�ص���ود عري�ص���ا. اإنه���ا تظه���ر مع 
اأطفالها ال�صغار من دون اأن تبت�صم، ومثلها 
يختل���ط الزم���ن، تختل���ط االأمكن���ة فتنقلن���ا 
الكاتبة من هنا اإىل هناك. ومن هناك اإلينا. 
م���رة يف باري����س واأخ���رى يف �صايغ���ون. 
م���كان ياأت���ى م���ن الثالثيني���ات ليح���ط يف 
الثمانينيات بذات ال�صورة التي كان عليها. 
وقد يرتب���ك القارئ من هذه االنتقاالت عرب 
االأزمن���ة واالأمكن���ة، لكن���ه حن يك���ون على 
دراية باأ�صلوب ه���ذه الكاتبة، �صتمنحه تلك 

الدراية قدرة االإم�صاك بكل اخليوط. 
اإن البوح للنف����س، اأو من النف�س اإىل االآخر 
لي�س اأمرًا �صهاًل.. الدخول اإىل غاية النف�س 
املت�صابكة والنظر اإىل عمق تلك الغابة، ومن 
ث���م الكتابة عنها يحتاج اإىل فرادة امتاز بها 
الكث���ري من الكتاب، فيما ت���اه الكثريون يف 
م�صالكه���ا، ومارغري���ت دورا����س م���ن تل���ك 
النوعي���ة التي �صربت غور نف�صها وحتدثت 
عن اأحا�صي�س تراود كل امراأة، ومنها م�صاألة 
اجلم���ال التي تعد م�صكل���ة توؤرق الكثري من 
الن�صاء. لك���ن اجلمال لي�س جمرد �صكل عند 
مارغري���ت دورا�س واإمنا هو مقدار التاأثري 
ال���ذي حتدث���ه يف االآخري���ن: اأ�صتطي���ع اأن 
اخدع نف�صي، واعتق���د اإننى جميلة مثل كل 
الن�صاء اجلميالت الالئ���ى يجذبن االأنظار، 
فه���م ينظ���رون بالفع���ل اإىل. لكنن���ي اأعرف 
اأن ه���ذه امل�صاأل���ة ال تتعلق باجلم���ال، واإمنا 
ب�ص���يء اآخ���ر، فكرة مثال، ف���كل م���ا اأريد اأن 
اأظهر به اأراهن عليه، واأن اأكون جميلة اأمر 
مطلوب، لذا �صاأك���ون جميلة. وما ميكن اأن 
اأغدوه وي�صدقونه، ي�صدقون باأننى فاتنة. 
ومبج���رد اأن اأ�ص���دق ه���ذا ف�ص���وف اأح���دث 

تاأثريى ملن يراين. 
واجلمال يتعل���ق باأ�صياء اأخ���رى كاملالب�س 
مثاًل، واملاكي���اج اأي�صا حيث ت���وىل الن�صاء 
مكات���ب  فف���ي  ذل���ك.  ل���كل  كب���رية  اأهمي���ة 
البور�صة، يف �صايجون هناك ن�صاء فاتنات 
لهن ب�صرات نا�صعات، ال يعملن �صيئا �صوى 
االحتفاظ باأنف�صهن جميالت، يحافظن على 
اأج���ل الع�ص���اق واالإج���ازات  اأنف�صه���ن م���ن 
يف اأوروب���ا، خزاناته���ن مليئ���ة بالف�صاتن 
واليعرف���ن ماذا بها. اأم���ا مارغريت دورا�س 
فقد عا�صت لفرة طويلة ت�صنع مالب�صها من 
مالب�س اأمها القدمية وتعتمر قبعة رجالية. 
كل تل���ك التفا�صي���ل ت�صتدعيه���ا مارغري���ت 
م���ن الذاك���رة وم���ن ال�ص���ور الفوتوغرافية 
الت���ي حتك���ى منا�صب���ة كل �ص���ورة والفق���ر 
ال���ذي عا�صت���ه اأ�صرتها وكي���ف كان االأطفال 
ينام���ون يف �صري���ر واح���د. تع���ود العجوز 

بع���د كل ذك���رى وحكاي���ة اإىل تل���ك العبارة 
الت���ي كان���ت تقف عليه���ا وتنظ���ر اإىل النهر 
ذات �صب���اح مبك���ر، عندم���ا ن���زل رج���ل من 
�صيارت���ه الليموزين واقرب منها لتبداأ منذ 

ذلك اليوم ق�صة "العا�صق". 
العا�ص���ق رجل ث���رى م���ن االأقلي���ة البي�صاء 
ذات االأ�صل ال�صين���ي. التقاها على العّبارة 
واق���رح عليه���ا اأن يو�صله���ا للمدر�ص���ة ث���م 
يعيدها اإىل البن�صيون. هكذا بداأت العالقة. 
فتاة فقرية ورجل يكربها باثنى ع�صر عاما. 
ركب���ت ال�صي���ارة و�صارت تركبه���ا كل يوم. 
�ص���ارت لها مع���ه م�صاوير اأخ���رى. يذهبان 
معًا ويتناوالن الطعام يف االأحياء الراقية. 
وظل���ت تل���ك العالق���ة بعي���دة ع���ن معرف���ة 
االأم واالأخ���وة. فاالختالف���ات ب���ن اأ�صرتها 
واأ�صرت���ه وا�صح���ة يف املرك���ز االجتماعي. 
اع���رف لها بحب���ه عندما اأخذه���ا اإىل غرفة 
يف اأحد االأحياء احلديثة. وحن قال لها اإنه 
يحبها ل ترد علي���ه. ثم بعد حن طلبت منه 
اأن يت�ص���رف معها كما يت�ص���رف مع الن�صاء 
االآخري���ات. وم���ن الغري���ب اإنه���ا �صتن�ص���ى 
مالحم���ه بعد �صنوات وال تذكر �صوى ا�صمه 

وتلك احلجرة التي كانا يلتقيان بها. 
يف تل���ك الف���رة، عندم���ا اكت�صف���ت احل���ب 
مع���ه �صارحته باأ�ص���رار عائلتها: اإنني ل اأر 
اأب���دا اأ�صج���ار عيد املي���الد، واإن اأم���ي امراأة 
وحي���دة.. مط���اردة، تعي����س املاأ�ص���اة التي 
عا�صته���ا ب���كل اأبعاده���ا وكاأنه���ا تتكل���م يف 
�صح���راء ج���رداء. واإنها ظل���ت طيلة عمرها 
تبح���ث عن غذاء وع���ن �صخ�س حتكى له ما 
ح���دث لها. ويف تلك امل�صارحة اكت�صفت اأنه 
ال ميتلك الق���درة اأن يحبها �صد رغبة اأبيه.. 
وحتدث - بناء على رغبتها - عن ثراء اأبيه. 
وتبقى الهوة بينهما مت�صعة برغم حبه لها، 
وبرغ���م اأنه دع���ا عائلته���ا اإىل اأرقى املطاعم 
اأن  اإال  بينهم���ا..  النظ���ر  وجه���ات  ليق���رب 
االأخ���وة واالأم ال يعريون���ه االهتمام الالئق 
وال يوجه���ون له كلمة �صكر.. بل ال ي�صغون 
اإلي���ه كم���ا يفر����س ح���ن يحدثه���م.. ومما 
زاد الط���ن بل���ة اأن االأم ت�صع���ر ب���اأن ابنته���ا 
ت�ص���ري يف طريق االن���زالق فت�صربها ب�صدة 
وتهدده���ا بالط���رد، اأم���ا احلبيب ف���رياوده 
ال�صع���ور بالفزع من اأن تقاب���ل رجاًل اآخر.. 
وبرغ���م ذل���ك ت�صتم���ر عالقتهم���ا.. ه���ي من 
جانبها ل حتب فيه �صوى الرغبة باخلروج 

عن طوق العائلة. 
تفا�صيل كثرية تتذكرها العجوز وت�صردها 
علينا قب���ل اأن توا�صل البنت حياتها املهنية 
بعي���دا ع���ن �صط���وة االأم الت���ي مات���ت بع���د 
م���وت ابنه���ا الكب���ري. وم���ات االأخ الث���اين. 
ول تع���د كاتبتنا ت�صم���ع اأ�صواتهم وال ت�صم 
روائحهم. ولذلك فهي تكتب عنهم ب�صهولة، 

فقد مر زمن طوي���ل على موتهم، واأ�صبحت 
البن���ت كاتب���ة معروف���ة وغزي���رة االإنت���اج. 
تكتب عنهم ب�صيغة الغائب الأنهم غابوا عن 
احلياة. وحينم���ا ت�صتح�صرهم وت�صتخرج 
م���ن ذاكرته���ا تفا�صي���ل حياته���م ال�صغ���رية 
ت�صتخ���دم �صم���ري املتكلم وتتح���دث بالفعل 

امل�صارع. 
لقد مرت �صنوات طوال. ولكن ماذا عن ذلك 

العا�صق؟ 
وبعد �صنوات من احل���رب، ومن الزيجات، 
واالأطف���ال، والطالقات، والكت���ب، جاء اإىل 
باري����س مع زوجت���ه.. وخابره���ا بالهاتف: 
ها اأن���ذا.. عرفته من �صوته. ق���ال: اأريد اأن 
اأ�صمع �صوت���ك. بدا جريئ���ًا، ولكنه ما يزال 

خائف���ًا ك�صابق عهده. ارتع���د �صوته فجاأة. 
وو�ص���ط ه���ذه االرجتافات، �صمع���ت نربته 
ال�صيني���ة. يعرف اإنها بداأت بتاأليف الكتب. 
ويختت���م كالم���ه معها بالق���ول اإنه م���ا يزال 
يحبه���ا واإن���ه ال ميكن���ه اأن يكف ع���ن حبها، 

و�صوف يحبها حتى اآخر حياته. 
من االأم���ور الغريب���ة اأن مارغريت دورا�س 
اأعادت كتابة ه���ذه الرواية يف عام 1991م 
احتفظ���ت  واإن  ب�صياغ���ة خمتلف���ة متام���ا، 
رواي���ة  يف  والوقائ���ع،  احلدوت���ة  بنف����س 
حتم���ل ا�صم "عا�صق �صم���ال ال�صن" ولكنها 
ل تنج���ح بنف�س الدرجة، الأن الدفقة االأوىل 
اأكرث دفئ���ًا و�صخونة، كما يوؤكد املرجم يف 

مقدمته الطويلة.

ال������ع������اش������ق.. وم��������ا ح������ل ب��ه
هدي����ة ح�س���ني

من اآن الآخر اأعود لكتب �صبق اأن قراأتها، ذلك 
اأن بع����س الكتب ال متر علي���ك ب�صكل عابر، 
واإمنا حتجز لها مقعدا يف �صدارة الذاكرة. 
وه���ا اأن���ا اأع���ود اإىل "العا�ص���ق" ملارغري���ت 
دورا����س، تلك الرواية الت���ي تنتمى كاتبتها 
اإىل م���ا ي�صم���ى "الرواي���ة اجلدي���دة" التي 
فازت بجائزة غونكور االأدبية عام 1984. 

وم���ن �صم���ات الرواي���ة اجلدي���دة كم���ا جاء 
"نح���و رواي���ة جدي���دة" ال���ذي  كت���اب  يف 
ترجم���ه م�صطف���ي اإبراهي���م اأنه���ا رف�ص���ت 
واالإلت���زام،  واحلكاي���ة  ال�صخ�صي���ة  فك���رة 
واأن التف�صريات �صتك���ون غائبة ومفر�صة 
يف مواجه���ة البطل، واأن على اللغة االأدبية 
اأن تتغ���ري، واأن���ه لي����س هن���اك اأي عمل من 
االأعم���ال االأدبية املعا�ص���رة يتفق والقواعد 
النقدي���ة الثابتة، واإنه يل���زم لتفهم وتناول 
الرواية اجلدي���دة، ناقد له مفرداته اللغوية 
اخلا�صة التي تتنا�ص���ب ولغة ومفاهيم هذا 

اللون من الرواية. 
اأم���ا مارغري���ت دورا����س، فه���ي كاتب���ة م���ن 
ط���راز فريد، تنوع���ت كتاباتها ب���ن االأدبية 
وال�صينمائي���ة وامل�صرحي���ة ط���وال الن�صف 
الث���اين م���ن الق���رن الع�صرين، وه���ذا يكفي 
ليجعل من رواي���ة "العا�صق" رواية ممتعة 
برغ���م ق�صرها "90 �صفح���ة ت�صبقها مقدمة 
بع�صري���ن �صفحة للمرجم حمم���ود قا�صم" 
ونحن هنا نتناول الرواية بطبعتها الثانية 
ال�ص���ادرة ع���ام 2005 عن وكال���ة ال�صحافة 

العربية بالقاهرة. 
تب���داأ دورا����س روايتها ب�صم���ري املتكلم عن 
امراأة عجوز تعي����س جتربة ذاتية، وتق�س 
علين���ا التجربة كما لو اأنها �صرية ذاتية. بل 
اإن بع�س النقاد يعد رواية "العا�صق" �صرية 
ذاتي���ة لكاتبته���ا، فهذا بيري بيي���اريف يكتب 
يف جمل���ة لوب���وان: اإن مارغري���ت دورا�س 
ل حتدثن���ا اأب���دا يف رواياته���ا ال�صابقة عن 

نف�صه���ا، وال عن �صيء منه���ا، واإنها اختارت 
اأن تفعل ذلك وه���ي يف �صن ال�صبعن. ويف 
املجل���ة نف�صه���ا يقول ج���ان بيري اآمي���ت: اإن 
مارغري���ت دورا�س ال ت�صنع الكتب، ولكنها 
تعي����س يف الكت���اب مثلما يعي����س االإن�صان 
داخل �صعائ���ر دينه.. كل فقرة م���ن الرواية 

حتمل �صحنة من التجربة. 
العج���وز التي تب���داأ ب�صرد حكايته���ا تنقلنا 
بع���د اأ�صطر قليلة اإىل زم���ن اآخر، ملجرد اأنها 
التق���ت رج���ال يف قاع���ة عام���ة، ق���ال له���ا اإن 
جميع النا����س كانوا يرونه���ا جميلة حينما 
كانت �صغ���رية، اأما هو فرياه���ا االآن، وهي 
عج���وز، اأكرث جم���ااًل مما كان���ت عليه وهي 

�صابة. 
اأعادها ذلك ال���كالم اإىل طفولتها ومراهقتها 
بال�صيخوخ���ة..  �صعوره���ا  ث���م  االأويل.. 
فراح���ت تفت���ح دف���ر اأيامها لتطل���ع القارئ 
على اأ�صياء مرت يف حياتها �صريعا، واأ�صياء 
اأدمنتها وتر�صخ���ت يف ذاكرتها.. ترى متى 
ي�صع���ر االإن�صان اأن ال�صيخوخ���ة بداأت تدب 

يف ج�صده وذاكرته؟ 
اجل���واب الطبيع���ى على هذا ال�ص���وؤال هو: 
بع���د اأن يقط���ع االإن�صان م�صاف���ة طويلة من 
العمر.. ولكنه لي�س جواب���ا قطعيا. ذلك اأن 
البع�س ي�صعر بال�صيخوخة وهو يف مقتبل 
العم���ر، وبطل���ة مارغريت دورا����س من هذا 
وهي  بال�صيخوخة  �صع���رت  "البع�س" فقد 
يف الثامن���ة ع�ص���رة م���ن العم���ر. اخت�صرت 
مرحل���ة ال�صباب على نح���و مفاجئ وقبيح. 
ال���روح،  ويف  الوج���ه  يف  حت���رث  راح���ت 

وجتعل النظرة اأكرث حزنًا. 
بن ال�صرية الذاتية واأحداث الرواية خيط 
رفي���ع ال يراه القارئ ب�صهول���ة نظرًا لدقته؛ 
فتجارب البطلة يف كثري من ال�صفحات هي 
جت���ارب الكاتب ذاته���ا. وعلين���ا اأن نتعامل 
عل���ى ه���ذا االأ�صا����س حت���ى اآخر �صط���ر كما 

مارغريت دور��س.. هي 
كاتبة من طر�ز فريد، 

تنوعت كتاباتها بني �الأدبية 
و�ل�سينمائية و�مل�سرحية 
طو�ل �لن�سف �لثانى من 

�لقرن �لع�سرين، وهذ� يكفى 
ليجعل من رو�ية "�لعا�سق" 

رو�ية ممتعة برغم ق�سرها 
مقدمة  ت�سبقها  �سفحة   90"
بع�سرين �سفحة للمرجم 

حممود قا�سم"

تبد�أ دور��س رو�يتها 
ب�سمر �ملتكلم عن �مر�أة 
عجوز تعي�س جتربة 
ذ�تية، وتق�س علينا 
�لتجربة كما لو �أنها �سرة 
ذ�تية. بل �إن بع�س �لنقاد 
يعترب رو�ية "�لعا�سق" 
�سرة ذ�تية لكاتبتها
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مارغريت دوراس والحب المستحيل...
كاتبة مولعة بالرؤى المغيبة والجمل المقطوعة

التعبري ع���ن حمور جديد يف ع���ال الكتابة ال 
ميكن ان يلغي ما �صبقه، ذلك اأن الكتابة، وعي 
ثق���ايف وتراكم خ���ربات وجهد ذهن���ي وروؤى 

ابداعية.
والكاتبة الفرن�صية مارغريت دورا�س 1914- 
اآذار )مار�س( 1996، متالأ ق�ص�صها ورواياتها 
وم�صرحياته���ا كلها مبحور ال يخرج عن اطار 
احلب املمن���وع اأو امل�صتحيل.. على الرغم من 
اأمي���اء دورا����س العمي���ق ب�ص���رورة ان يكون 
هن���اك وج���ود حقيق���ي للح���ب م���ادام هناك.. 

امراأة ورجل.
ات���و كونتابي���ل(  )موديرات���و  فف���ي رواي���ة: 
ترجم���ة نه���اد التك���ريل- بغ���داد 1972 يقت���ل 

الرجل املراأة التي اأحب، حتقيقًا لرغبتها.
وم���ع ان العالق���ة ب���ن امل���راأة والرج���ل تبدو 
يف حال���ة ح���ب متما�صك ومت���وازن طبقيًا يف 
رواية )احلديقة( ترجمة: فا�صل ثامر- بغداد 
1986- اال اأنن���ا نتب���ن حالة االغ���راب التي 
يعي�س فيها كل واحد منهما يف حياته وعمله، 
االم���ر الذي يجع���ل امت���داد ه���ذه العالقة يف 

و�صع م�صتحيل. 
واملراأة يف رواي���ة )انخطاف لولف- �صتاين( 
ترجم���ة ج���اك اال�ص���ود- ب���ريوت 1990 تفقد 
خطيبه���ا ال���ذي- يق���ع يف اح���دى ال�صهرات- 

بح���ب امراأة تتجاوز �صنه وتب���دو اال�صتحالة 
امنوذجًا وا�صح���ًا يف رواية )نائب القن�صل( 
ترجم���ة: ج���اك اال�ص���ود- ب���ريوت 1990 اذ 
يتجاهل نائب القن�صل الفظائح التي مار�صها 

من دون ا�صباب وا�صحة.
ب���ريوت  حبيبت���ي(-  )هريو�صيم���ا  ويف 
1961- نتع���رف عل���ى دمار املدين���ة اليابانية 
)هريو�صيم���ا(.. ف���اذا احل���ب ينم���و يف ه���ذا 
اله�صيم م���ع مهند�س ياب���اين �صحقت مدينته، 
و�صي���دة فرن�صي���ة متزوج���ة ج���اءت لتعك����س 

�صورة املاأ�صاة.
ونتب���ن االم���ر كذل���ك يف رواي���ة )العا�ص���ق( 
ترجم���ة د. عبد الرزاق جعفر- اذ نتعرف على 
حياة موجزة خالية من االح�صا�س بال�صعادة.. 
يخي���م عليها احلزن وماآ�ص���ي احلرب والرعب 
واالحت���الل االجنبي.. وذلك م���ن خالل امراأة 
عجوز و�صاب ن���زق.. خال من يقظة امل�صاعر. 
ونواج���ه املراأة العان�س الت���ي ي�صتحيل عليها 
احلل���م يف الق�ص���ة الق�صرية )احلم���ى البوا( 

بعد اأن دمر حياتها الزمن املرير.
ه���ذه احل���االت.. الت���ي تعاجله���ا مارغري���ت 
دورا����س ال تخرج عن حمور احلب امل�صتحيل 

الذي يكون الفاعل اال�صا�س فيها غائبًا. 
فف���ي رواي���ة )العا�ص���ق( نتعرف عل���ى جتربة 

عا�صتها دورا�س الالمبالية مع رجل.. خملوق 
ثان���وي، ون�ص���اء ب���ال وج���وه وب���ال �صم���ات 

مميزة. 
وكان���ت دورا����س ق���د اكت�صب���ت الكث���ري م���ن 
التج���ارب وذل���ك من خ���الل حياته���ا يف الهند 
ال�صيني���ة اذ ول���دت يف )�صايك���ون( ودر�صت 
العل���وم ال�صيا�صي���ة والريا�صي���ات والقانون 
كم���ا عرفت �صيئًا عن الزراعة من امها الفالحة 
الفرن�صي���ة، وهن���اك ح���ادث مه���م ي�ص���كل نقلة 
يف حي���اة دورا�س بعد ان ترك���ت امها )مهنة( 
ال�صحاذة، فت�صعى اىل بيع نف�صها طلبًا للعي�س 
وقد ولد هذا احلادث يف اعماق دورا�س ازمة 
ح���ادة كادت تفقدها �صوابه���ا وتوؤدي بها اىل 

اجلنون. 
ومنذ ذلك الوقت، ول���دت عند دورا�س الرغبة 
يف الكتاب���ة، ومن هن���ا جاء اعتقاده���ا )انه ال 
ميك���ن اأن توج���د كت���ب عظيمة م���ا ل يتعامل 

موؤلفها مع الذات(
واال�صتمالة يف ادب دورا�س قريب من ت�صاوؤل 
بالن�صو ب�صاأن كتابه���ا )مر�س املوت(. يقول: 
)ملاذا ال يتحقق التوا�صل يف العالقة الغرامية 
اال حلظة يبدو م�صتحي���اًل.. ملاذا ال تقوم هذه 
العالق���ة اال يف حلظ���ة فائت���ة؟(.اأن )اللحظ���ة 
الفائت���ة( حقيق���ة قائم���ة يف حي���اة دورا����س 

نف�صه���ا، فه���ي ال تق���در عل���ى وق���ف الك���وارث 
فتو�ص���ع مبواجهة املالين )ق�صة حب(، ويف 
ن����س لها تقول )اأمي التي ماتت اثناء والدتي 
حتت ا�ص���رة املع�صكر، احرقت حتى املوت مع 
االخرين يف غرف الغاز. اأوربليا�صتانري امي 
تنظ���ر امامها اىل املربع الكب���ري بالفناء الذي 

يجتمع فيه نزالء املع�صكر(.
ال���ذي  باحلرك���ة  املمتل���ئ  الع���ال  ه���ذا  كل 
عا�صت���ه دورا����س �صار ج���زءًا ل�صيق���ًا يف كل 
كتاباته���ا )الروائية والق�ص�صي���ة وامل�صرحية 
وال�صينمائية( كما اأن اخلزين املاأ�صاوي كون 
عنده���ا ح�صورًا متمي���زًا وروؤية دقيقة جت�صد 
يف م�صرحيتها )املو�صيقى( اأو )اللحن( وبات 
امل�صطل���ح املو�صيقي )موديرات���و كونتابيل( 

يعني )ر�صاًل و�صدوًا(. 
وكان توجهها نح���و الفن ال�صينمائي اكت�صافًا 

لل�صوت وابعاده املو�صيقية. 
لق���د ن�صب اىل دورا�س كونه���ا تن�صوي حتت 
لواء كت���اب الرواية الفرن�صي���ة اجلديدة )األن 
روب غرييه، مي�صيل بوتور، ناتايل �صاروت( 
الول���ع  ذل���ك  كتاباته���ا  يف  جن���د  ل  اأنن���ا  اال 
بال�صيئية وال���روؤى املغيبة واجلمل املقطوعة 
والكتاب���ة لذاته���ا والعناي���ة املطلق���ة بال�صور 
ال باملعن���ى.. التي تتج�ص���د يف كتابات غربية 

وبروت���ر و�ص���اروت بالعك�س لق���د وجدنا يف 
كتاباتها التاأين والتقليدية يف طرح امل�صامن 
واملعاين التي ت�ص���ل اىل القارئ بي�صر.. اىل 
جان���ب �صعيها يف البح���ث واالكت�صاف ملا هو 

خفي وجمهول.
 

�مل�سرح دور��س
 

عندم���ا يلج���اأ املب���دع اىل مو�صوع���ه اكرث من 
مرة وعندما يعزف ذات اللحن الذي عزفه من 
قب���ل.. عندما يعم���د اىل ذلك هل نع���ده مكررًا 
لنف�ص���ه اأو مفرغ���ًا من التج���ارب اجلديدة، اأو 

يفتقر اىل التنويع؟
هذا املق���ال يحاول االجابة على هذه اال�صئلة، 
وذل���ك م���ن خ���الل مقارن���ة ب���ن م�صرحيت���ن 
دورا����س..  مارغري���ت  م�صرحي���ات  م���ن 
والغاب���ات(  )االنه���ار  م�صرحيته���ا  فف���ي 
وال�صخ�صي���ات  والعاطف���ة،  امل�صادف���ة  جن���د 
املح���دودة، واالعراف���ات املتالحقة.. تن�صاب 
تباع���ًا، وكاأن ع�ص���ة الكل���ب لرج���ل يقف على 
الر�صي���ف.. قد ايقظت اجلميع م���ن ال�صمت، 
والعزلة والالمعرف���ة.. واثارت فيهم اال�صئلة 

واالجابات والتعارف. 
امل���راأة االوىل: )لق���د كان يف املائ���ة من عمره 
يف االق���ل، وكنت ق���د �صئمت ذلك متام���ًا.. ان 
جم���رد اعت���زام اخل���روج لق�صاء عطل���ة نهاية 
اال�صوب���ع يرغمن���ا على ان ن�صتع���د لذلك قبلها 
ب�صتة ا�صابيع.. حقن وفيتامينات( اأما الرجل 
فيقول: )يف ايام االح���اد نذهب معًا يف نزهة 
ب�صيارتي املر�صيد�س بن���ز ونخلي قلوبنا من 

الهموم(. 
واما املراأة الثانية فت�صكو قائلة: انني ال ارى 
احد ايام االح���اد، زوجي دائمًا، ال احد �صوى 
زوج���ي لق���د ملل���ت ذل���ك.. م���ن اأول العام اىل 

اآخره( ومن ثم نتبن احلقائق الالحقة. 
)لق���د ا�صتغل���ت �صاه���دة... �صاه���دة عل���ى كل 
�ص���يء ويف كل زمان، �صاه���دة اثبات، �صاهدة 
نف���ي، �صاهدة على كل �صيء ملعون. جوازات 
كان  �ص���يء  كل  االقام���ة..  �صه���ادات  ال�صف���ر، 
االوىل:  وتع���رف  عن���ي(  يبحث���ون  النا����س 
)لق���د كن���ت اأنا الت���ي دفعت بزوج���ي اىل قناة 
الراين..( ويك�صف الرج���ل حقيقة اأمره نافيًا 

ادعاءاته كلها: 
)اأما اأنا فلي�س يل �صاأن مبكتبه.. ول اأكن ابدًا 

ذا وظيفة على االطالق(
ه���ذه ال�صخ�صيات.. التب���وح باأ�صرارها دفعة 
واح���دة وامنا يج���ري التمهيد له���ا باحاديث 

عابرة التثري اهتمامنا ولكن البد منها. 
اأما الرجل فيك�صف عن كذبة، عن زعمه بالغنى 
والوظيفة املتاألقة واملراأة االوىل تتخل�س من 

زوجها الهرم.. 
امل���راأة الثاني���ة ال تتمتع بن�زهة ي���وم االحد.. 

متتهن �صهادات الزور.
الغن���اء  عن���د  الثالث���ة  ويف اخلت���ام يجتم���ع 

واالحلان...!
دورا����س:  اىلم�صرحي���ة  انتقلن���ا  واذا 
)املو�صيق���ى(، وجدن���ا انف�صنا نق���ع حتت فعل 
امل�صادف���ة اي�صًا، اذ يلتق���ي ويف فندق واحد، 
زوجان مطلقان ويجري بينهما حوار متقطع، 
�صرعان ما ينمو ويثري امل�صاعر... ويجعلهما 
يف حال���ة جت���اوز مواقف الكراهي���ة والغرية 

التي تنتاب كل واحد منهما بازاء االخر.
وامل���كان )الر�صي���ف/ يف م�صرحي���ة االنه���ار 
والغاب���ات( يثري ت�صاوؤل امل���راأة يف م�صرحية 

)املو�صيقى( كذلك.
- )ماذا حدث على ر�صيف املحطة؟( وكان هذا 
املكان مركز احلركة واالح���داث و�صخ�صيات 
امل�صرحية االوىل، معزولة، ومهمومة، تبحث 
ع���ن االألف���ة يف ظل �صي���اع تعاين من���ه. كذلك 

جند االأمر يف امل�صرحية الثانية:
-  هو: كنا �صبابًا.. 

ه���ي: االآن ال نرغب يف اية م�صايقات، ال نريد 
اأية هموم... 

هو: نحن لدينا ا�صياء اخرى.
هي: من دون �صك.. 

وتوؤكد الزوجة مو�صحة: ب�صبب نعم، ب�صبب 
ال، ا�صعنا العديد من الليايل ب�صبب االرق..( 
ومثل ه���ذا احل���وار يك�صف الدواف���ع اخلفية 
الكامن���ة يف اعم���اق ال�صخ�صي���ات وهو االمر 
ال���ذي يجعلن���ا نتب���ن طبيع���ة النواف���ذ الت���ي 
تفتحه���ا دورا����س عل���ى �صخ�صياته���ا �صم���ن 
هموم م�صركة، واحلديث عن اماكن متكررة، 

وعالقات جديدة لكل منها:
)ه���ي: قابلت���ه عل���ى حمط���ة البا����س، بعده���ا 
انتظ���رين ام���ام الفن���دق م���رة، مرت���ن ويف 

الثالثة ا�صابني الهلع..(
اأما هو... فنجده يو�صح طبيعة عالقته.

هو: ذات يوم كان الوقت ظهرًا.. راأيتها تعرب 
ال�ص���ارع وتتبعتها.. دخل���ت اىل دار ال�صينما 
كان���ت تعر����س فلم���ًا.. �صاهدن���اه �صوي���ة من 
قبل- يخاطب زوجته املطلقة- انهما يف حالة 
ا�صراك خفي يعلن وبو�صوح موؤ�صرًا حقيقة 
االخطاء الت���ي اوقعها فيها كل عل���ى انفراد.. 

وكامنا باعرافهما يعتذران لبع�صهما.
واذا كان���ت االعرافات ق���د متت يف م�صرحية 
)االنه���ار والغاب���ات( بع���د ازم���ة الرج���ل اثر 
ا�صابت���ه بع�ص���ة كلب، فان اج���راءات الطالق 
وحمنته ه���ي الت���ي ا�صتدعت ه���ذه املحاورة 
الت���ي من���ت وك�صف���ت ع���ن ح���ب عمي���ق ل���كال 

الزوج���ن ورغبتهما يف الع���ودة اىل التوافق 
واالن�صج���ام.. ال���ذي ي�ص���كل فع���ل املو�صيقى 
مثلم���ا �ص���كل الغن���اء واللح���ن فع���ل  )االنهار 

والغابات(. 
مثل هذا التوافق واللقاء يف كلتا امل�صرحيتن 
ولدورا����س نف�صه���ا،  ال يك���ون- باعتقادن���ا- 
تك���رارًا دااًل عل���ى ع���زم االإبداع ب���ل هو تنوع 
احل���دث  له���ذا  ومعمق���ة  اأ�صلي���ة  وهيمن���ة 
وم�صاهده. ان التج���ارب االن�صانية التي منر 
بها، توؤل���ف حالة من الهيمنة التي ت�صري معنا 
ط���وال العم���ر اذ ال ن�صتطي���ع الف���كاك منه���ا.. 
ومثله���ا ال ي�صكل عق���دًا وال �صالة يف االبداع. 
وامن���ا هي حالة من ح���االت النظر اىل طبيعة 
اال�صي���اء ب���ن وق���ت واآخ���ر وهو االم���ر الذي 
يجعلن���ا جنده���ا متج���ددة ومتباين���ة والنظر 

اليها يتم من خالل زوايا عدة.. 
ازاء ذل���ك.. ال ميك���ن ان نع���د تك���رار الكات���ب 
والفن���ان عمومًا اأنه يف حالة فق���ر وك�صل عن 
االبتكار اذا ما عالج االح���داث وال�صخ�صيات 
اكرث من مرة... ذلك انه يف كل مرة ينقلنا اىل 
روؤية جديدة ت�صاف اىل الروؤية االوىل، وهو 
ال���ذي يجعلنا ننظر اىل اال�صي���اء نظرة جدية 

معمقة.
 

�ملو�سيقى يف ثالث ترجمات:
 

ملارغري���ت  )املو�صيق���ى(  م�صرحي���ة  ترجم���ت 
دورا����س اىل اللغ���ة العربي���ة ث���الث ترجمات 

ويف اوقات خمتلفة.
 amuska )وا�ص���م امل�صرحي���ة )املو�صيق���ى
وارد يف ترجمة: احمد الباقري واحمد حامد 
احم���د يف ح���ن ي���رد يف ترجم���ة كاظ���م �صعد 

الدين با�صم )اللحن(..
والرجمة العربية التي تي�صرت لنا كانت عام 
1974 جمل���ة )االقالم الع���ددان 7 و8، ال�صنة 
التا�صع���ة 1974 الحمد الباق���ري، والرجمة 
الثاني���ة يف جمل���ة االديب املعا�ص���ر العدد 21 

ال�صنة اخلام�صة 1977 لكاظم �صعد الدين.
اأم���ا الرجم���ة الثالث���ة فه���ي ل���� احم���د حام���د 
احمد، وقد ن�ص���رت يف جملة: )�صوؤون ادبية( 

االماراتية العدد 12 ل�صنة 1990. 
ومقارن���ة الرجمات م���ع بع�صها جعلتنا نقف 
عن���د ترجم���ة: احم���د حام���د احم���د اك���رث من 
�صواه���ا لو�صوح املعنى ودق���ة التعبري وغنى 

اجلملة. 
ونتب���ن ذلك بو�ص���وح عندما نق���ارن احلوار 
االخ���ري ال���وارد يف الرجم���ات الث���الث على 

�صبيل املثال ال احل�صر:
 

1-ترجمة احمد الباقري:
هو: ماذا لو ميوت احدنا؟ 

هي: حتى وال حينئذ
هو: وعي احلب ينمو �صريعًا يف الظالم. 

هي: نعم. 
هو: مثل النا�س الذين يبقون منف�صلن بقوة 

احلوادث. 
2-ترجمة كاظم �صعد الدين: 

هو: وماذا لو ح�صرت الوفاة احدنا..
هي: حتى ولو ح�صل ذلك.. 

هو: لندع احلب يظل يرعرع يف الظالم.
هي: نعم. 

ه���و: كالنا����س الذين فرق���ت بينه���م الظروف 
بقوة. 

3- ترجمة اأحمد حامد احمد. 
هو: اإذا متنا. 

هي: حتى يف هذه احلالة. 
ه���و: يف الظلم���ات يف ال�ص���ر ن���رك احل���ب 

ينمو. 
هي: نعم 

هو: كاأفراد مدفوعن بقوة التالقي. 
م���ن هنا تت�ص���ح امامنا م�صاألة تلق���ي من هذه 
الرجمات الكاملة لن�س امل�صرحية واثر هذه 
الرجم���ات يف اال�صتقبال/ قراءة ثم عر�صًا.. 
و�صرورة نق���ل ا�صلوب الكات���ب وبراعته يف 

االداء ولي�س جمرد نقل املعنى.

ح�سب �هلل يحيى

وكانت دور��س قد 
�كت�سبت �لكثر 
من �لتجارب 
وذلك من خالل 
حياتها يف �لهند 
�ل�سينية �ذ ولدت يف 
)�سايكون( ودر�ست 
�لعلوم �ل�سيا�سية 
و�لريا�سيات 
و�لقانون كما عرفت 
�سيئًا عن �لزر�عة 
من �مها �لفالحة 
�لفرن�سية، وهناك 
حادث مهم ي�سكل 
نقلة يف حياة 
دور��س بعد �ن 
تركت �مها )مهنة( 
�ل�سحاذة، فت�سعى 
�ىل بيع نف�سها 
طلبًا للعي�س وقد 
ولد هذ� �حلادث يف 
�عماق دور��س �زمة 
حادة كادت تفقدها 
�سو�بها وتوؤدي بها 
�ىل �جلنون.
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يو�سف �سمرة

رمبا ال ت�صتقيم قراءة رواية »ع�صيق ال�صن 
مارغري����ت  الفرن�صي����ة  للكاتب����ة  ال�صمالي����ة« 
دورا�س )ترجمه����ا اىل العربية حممد عزيز 
احل�صيني و�ص����درت يف �صل�صلة »ابداعات« 
الرواي����ة  ق����راءة  دون  م����ن  الكوي����ت(،   -
ال�صه����رية »الع�صيق« الت����ي �صدرت قبل �صت 
�صن����وات من ه����ذه الرواي����ة، يف عام1984. 
بل وميكن الق����ول اإن هذه الرواية اجلديدة 
م����ا هي اإال كتاب����ة جديدة للرواي����ة ال�صابقة، 
ولي�س اقراح املوؤلفة عنوان »الع�صيق مرة 
اأخ����رى« لهذه الرواي����ة قب����ل اأن ت�صتقر على 

هذا العنوان، �صوى دليل على ذلك.
ويف مقدمة املرج����م، اأن مارغريت دورا�س 
ح����ن �صاه����دت الفيل����م املاأخ����وذ ع����ن رواية 
واعتربته����ا  الرواي����ة  كره����ت  »الع�صي����ق«، 
رواية حمطات، فانكبت على كتابة روايتها 

»ع�صيق ال�صن ال�صمالية«.
لكن الفوارق بن الروايتن جوهرية، الأنها 
تتعلق بالتكنيك من جهة، وبالغو�س عميقًا 
يف دواخ����ل النفو�����س الب�صري����ة، وهو ما ل 
يكن من قبل متوفرًا كما يف هذه الرواية، اأو 
يف االأق����ل ل يكن مركزًا كما هي احلال هنا. 

ويف ا�صتطاع����ة املرء اأن يقراأ ه����ذه الرواية 
من دون الرجوع اإىل رواية »الع�صيق«، ذلك 
اأن الن�����س احلكائ����ي يختزن م����ن التفا�صيل 
وال����دالالت ما هو خمتلف ع����ن تلك الرواية، 
حت����ى واإن كانت ال�صخ�صيات هي ذاتها، من 
دون اأن نن�ص����ى ال�صخ�صي����ات اجلدي����دة يف 
ه����ذه الرواية، اأي ما عدا املراهقة والع�صيق 

واالأم.
ميكن و�ص����ف ه����ذه الرواية برواي����ة االأل. 
وميك����ن ت�صنيفه����ا اإىل ح����د كب����ري، كرواي����ة 
�صيكولوجي����ة. ولكن ما ه����و اأكرث اأهمية من 

التو�صي����ف والت�صني����ف، هو ه����ذا التكنيك 
ال����ذي ا�صتخدمته الكاتبة. فه����ي رمبا عادت 
الرواي����ة  تكني����ك  اإىل  الرواي����ة  ه����ذه  يف 
الفرن�صي����ة اجلدي����دة، اأو رواي����ة ال�ص����د، اأو 
الالرواية، خ�صو�ص����ًا اأنها كانت واحدة من 
اأعالم ه����ذا التيار الروائي الذي تزعمه اأالن 
روب غريي����ه. ولعل رواية »غ����رية« لغرييه، 
تع����د امنوذج����ًا لتكني����ك الرواي����ة الفرن�صية 
اجلدي����دة. وه����ذا التكني����ك، يعتم����د مزيج����ًا 
م����ن ال�صرد اخلاط����ف، والتعلي����ق اخلاطف، 
وي����رك للمتلقي بقية املهم����ة. اإنه يف اإيجاز 
تكني����ك الرواي����ة والفيل����م ال�صينمائ����ي. اأي 
اأنن����ا اأم����ام كتاب����ة م�صهدي����ة، اأو ه����ي خليط 
من ال�ص����رد االأدب����ي وال�صيناري����و الدرامي. 
وكتاب����ة كهذه حتتاج اىل تقنية غري تقليدية 
اأو ماألوف����ة. اإنه����ا كتاب����ة حتت����اج اإىل اأقل ما 
ميكن م����ن كلم����ات، واأكرب ما ميك����ن من دقة 

وتاأثري، واأبعد ما ميكن من غو�س.
واإذا كان����ت مارغريت دورا�����س يف روايتها 
»الع�صي����ق« قفزت عن �صنوات الدرا�صة التي 
ق�صاها الع�صيق يف فرن�صا، فذلك الأنها كانت 
حمقة يف اإ�صقاط م����ا لي�س �صروريًا للن�س. 
وه����ا هي يف روايتها التو�صيحية - اإن جاز 
التعب����ري - للرواي����ة ال�صابق����ة، تفعل ال�صيء 

ذاته.
يف هذه الرواية عودة اإىل بناء العالقة بن 
املراهقة الفرن�صية والرثي ال�صيني ال�صاب، 
اإب����ان اال�صتعم����ار الفرن�صي لفيتن����ام. وهذه 
الع����ودة ت�صتوجب بال�ص����رورة ا�صتدراك ما 
ل يكن موجودًا، اأو تو�صيحه، اأو التخل�س 

كان  ال����ذي  التحاي����ل  بع�����س  م����ن 
ال�صابق����ة،  الرواي����ة  موج����ودًا يف 
خ�صو�ص����ًا واأن هات����ن الروايتن 
تعدان جن�ص����ًا اأدبيًا ينتمي لل�صرية 
الذاتي����ة اإىل ح����د كب����ري، وذل����ك بعد 
كل ما قالته الكاتب����ة ب�صان كتاباتها 
و�صخو�صها ووقائعها. وخ�صو�صًا 
مارغري����ت  اأن  نع����رف  ح����ن  اأي�ص����ًا 

دورا�����س ول����دت يف فيتن����ام وعا�صت 
طفولتها وجزءًا كب����ريًا من مراهقتها 

هناك.
الفرن�صي����ة  الطفل����ة  عالق����ة  تك����ن  ل 
يف  ال�صين����ي  بال����رثي  بالع�صي����ق 
الرواية االأوىل، �صوى عالقة م�صتعِمر 

مب�صتعَم����ر. ورمب����ا حاول����ت املوؤلفة يف 
روايتها اجلديدة اأن تترباأ من ذلك البعد 
الوا�ص����ح، فكتبت ه����ذه الرواية. فبينما 
كان الع�صيق ال�صيني يف رواية الع�صيق 
الفرن�صي����ة،  الطفل����ة  لرغب����ات  م�صتلب����ًا 
ع����ن  عاج����زًا  نف�ص����ه  يج����د  كان  وحينم����ا 
الت�صرف كرج����ل اإال مببادراتها، وحينما 

ل يتمك����ن م����ن معاملته����ا كام����راأة اإال بناء 
على طلبها، على الرغم من ق�صائه �صنوات 
يف فرن�صا، واإقامت����ه عالقات عدة مع ن�صاء 
كثريات، اإال اأننا هنا يف هذه الرواية جند ما 
ي�صبه التف�صري لذلك اأواًل، وهو اأول حماولة 
ال�صتدراك ما قد بدا ا�صتالبًا للم�صتعِمر. هنا 
تب����دو العالق����ة خمتلف����ة عما كان����ت عليه يف 
الرواية ال�صابقة. ثم����ة حب و�صغف وحنن 
واأل، وثم����ة ق����وة يف �صخ�صي����ة الع�صيق ل 
تكن موج����ودة م����ن قب����ل. واإذا كان ال�صغف 
يف ه����ذه الرواي����ة مقدم����ة اأو حاف����زًا لالأل، 

يف  االأل  ه����ذا  اىل  نتع����رف  فاإنن����ا 
خالل قوان����ن �صرقية تخ�صع له����ا العائالت 
التقليدي����ة هن����اك، وه����و ما يعرف����ه الع�صيق 
ال�صين����ي جي����دًا. وعليه، ف����اإن ازدياد احلب 
وال�صغ����ف يعني مزيدًا م����ن االأل، وكاأن هذا 
االأل ي�صكل عن����د الع�صيق مفتاح التحرر من 
العادات/ القوانن التقليدية ال�صينية التي 
تعطي االأب �صلطة غري موجودة يف املجتمع 

الغرب����ي. والع�صي����ق ال�صيني يح�س 
هذا االأل منذ اللحظة االأوىل للعالقة 
بينه وب����ن املراهقة الفرن�صية، التي 
تبدو �صاحب����ة قرارها، عل����ى الرغم 

من وجود االأم واالأخوين.
وبااللتفات اإىل عالقة املراهقة باالأم 
واالأخوي����ن، جند االأم ق����د ت�صببت 
يف كث����ري من اخللل ال����ذي متر به 
االأ�ص����رة. فثم����ة عالق����ة غريبة بن 
االأم واالبن االأك����رب، وهي غريبة 
الأن هذا االبن متحرر من انتمائه 
اإىل اأ�صرت����ه، ويذه����ب بعي����دًا يف 
اأي����ًا  الذاتي����ة،  متطلبات����ه  تلبي����ة 
واأي����ًا  االأ�ص����رة،  اأح����وال  كان����ت 
كانت االنعكا�صات على االأ�صرة 
اأي�صًا. فهو مدمن اأفيون، واالأم 
تدب����ر ل����ه م����ا يحتاج م����ن مال، 
م����ا  ذل����ك  ول����و كان يف  حت����ى 
ي����ودي باالأ�ص����رة اإىل الهالك. 
وال نفه����م �ص����ر ه����ذا التعاطف 
الكب����ري بن االأم واالبن، على 
الرغ����م من اأنه����ا وافق����ت اأخريًا 

على ترحيله اإىل فرن�صا.
واإذا كان����ت االأم م�صتلب����ة اإىل االب����ن االأكرب، 
فه����ي تع����اين األ االأخ االأغ����ر ال����ذي يعي�����س 
م�صطهدًا من اأخيه االأكرب، حيث كل االأ�صياء 
تذه����ب اإىل االأكرب، وحيث يتعر�س االأ�صغر 
للتعنيف والقهر والتهمي�س، اإىل احلد الذي 
ال يجع����ل االأم قادرة على جتنيبه ذلك. وهنا 
ياأت����ي دور الطفل����ة يف انحيازه����ا اإىل االأخ 

االأ�صغر. وبهذا االنحي����از، فهي بال�صرورة 
م�صطرة للوق����وف يف وجه االأم. وقد تبدى 
ذل����ك م����رارًا يف �صلوك الطفل����ة يف املدر�صة، 
وعدم االلتزام بالقوان����ن االأ�صرية والتمرد 

على االأعراف واملعايري ال�صائدة.
وتعتم����د مارغريت دورا�����س يف ك�صف هذه 
التفا�صي����ل كلها عل����ى احل����وارات الق�صرية 
القاطع����ة. جم����ل موحي����ة �صدي����دة االإيجاز، 

لكنها تخرج من قلب املعاناة واالأل.
وال يب����دو ل����الأب الذي مات قب����ل �صنوات اأي 
دور يف ه����ذه االأ�ص����رة، وهو رمب����ا ما يف�صر 
وانحي����از  البك����ر،  االب����ن  اإىل  االأم  انحي����از 
ال����ذي  ال�صين����ي  الع�صي����ق  اإىل  ال�صغ����رية 
يكربه����ا ب�صن����وات. فه����ي ال تبح����ث عن مال 
يف ه����ذه العالق����ة امللتب�صة، ولكنه����ا �صغوفة 
بهذا الرجل اإىل حد الهو�س، الذي ي�صهم يف 
تبدي����د اهتماماتها بالع����ال اخلارجي بعيدًا 

من هذه الدائرة.
هكذا تب����دو الطفلة معنية باثن����ن، الع�صيق 
رمب����ا  ال����ذي  االأ�صغ����ر،  واالأخ  ال�صين����ي 
ن�صت�صف م����ن بع�س احل����وارات اأنها تذهب 
بعيدًا يف عالقتها به، ولذلك فاإن ال�صبه بينه 
وبن »ط����ان« ال�صيني اللقي����ط واملتبنى من 
قب����ل االأ�صرة، هو ما يجعله يتماهى مع االأخ 
االأ�صغر عاطفيًا عند الطفلة، بحيث يبدو اأن 

ثمة تباداًل لالأدوار بينهما.
يف هذه الرواية التف�صريية - رمبا - للرواية 
ال�صابق����ة، ال نرى الع�صي����ق ال�صيني م�صتلبًا 
اأو عاج����زًا كم����ا كان. اإن����ه هن����ا �صاحب قرار 
وراأي ومبادرة، وهو ما يلقى ا�صتجابة غري 

منقو�صة من قبل الطفلة الفرن�صية، وهذا ما 
جعلن����ا ن�صعر باأن فق����دان االأب، و�صلطة االأم 
يف وق����ت من االأوق����ات، اأ�صهما اإىل حد كبري 

يف انحياز الطفلة اإىل الع�صيق ال�صيني.
والع�صي����ق ال�صين����ي يفه����م جي����دًا اأن ه����ذه 
العالق����ة حمكومة بالف�صل يف نهاية املطاف، 
لكن����ه يوا�صل ال�صري فيه����ا اإىل حيث تتوقف 
وحدها. فهو يخرب الطفلة اأنه لن يتزوجها، 
واأن����ه �ص����وف يت����زوج الفتاة الت����ي اختارها 
وال����ده، حفاظًا على التقالي����د، و�صونًا الإرث 
االأب املايل ال����ذي �صيتبدد يف حال الرف�س. 
والطفل����ة تتفه����م ذل����ك، لكنه����ا يف اأعماقها ال 
تري����د له اأن يحدد م�ص����ري حياتها، ويحد من 
حريتها يف حب الرجل، والتحرر من �صلطة 
االأم واملدر�صة الفرن�صي����ة. واملدر�صة لي�صت 
�صيئًا عاب����رًا يف حياتها، فقد كانت اأمها ذات 
ي����وم مديرة الإح����دى املدار�����س، لكنها فقدت 

اأهليتها بعد النكبات التي واجهتها.
واإذا كان����ت مارغري����ت دورا�����س خفف����ت من 
ح����دة ان�صي����اع امل�صتعَم����ر اإىل امل�صتعِمر يف 
ه����ذه الرواي����ة، اإال اأنها ل تتخل�����س من ذلك 
على اإطالقه، فالع�صيق ال�صيني يقول لها اإنه 
ال يحبه����ا بل يحي����ي االأل الذي تت�صبب فيه. 
ون����راه يف اأحاين كثرية منقادًا كما كان يف 
رواي����ة الع�صيق، بل ميكن القول اإن حماولة 
حترير الرواية ال�صابق����ة من تلك العالقة ل 
تنجح متام����ًا، حيث حت����وم روح االن�صياع 

واالنقياد عند الع�صيق حتى النهاية.
ولك����ن ما ن�صتغربه يف ه����ذه الرواية هو اأن 
ينج����ح الياأ�����س عن����د الطفل����ة يف تفجري هذا 
ال�صغ����ف واحلب واالأل كله. اإن����ه ياأ�س يكاد 
يق����ود اإىل امل����وت، ورمب����ا يك����ون ه����ذا ه����و 
الداف����ع االأك����رب لهذا الهو�س غ����ري املح�صوب 
اأو املفتع����ل. اإنه يف اأح����د جوانبه حب بديل 
للم����وت. وح����ب بدي����ل حل����ب االأخ االأ�صغر. 
االأك����رب.  واالأخ  االأم  م����ن  انتقام����ي  وفع����ل 
ورغب����ة حمموم����ة يف االبتع����اد ع����ن حمور 
العائلة الفرن�صية التي تدمر اأفرادها بيدها. 
فه����ل بدا ال�صيني الرثي منقذًا؟ اإنه بالتاأكيد 
ذلك ال�صاب القوي والرثي الذي وجدت فيه 
الطفل����ة منف����ذًا لروحه����ا واأمله����ا. وجدت فيه 
برغم �صغره����ا �صراكة خارج �صراكة القربى 
وقوان����ن املدر�صة الداخلية، وهو ما يتبدى 
يف �ص����ورة الزميلة »هيل����ن« التي تبدو هنا 
�ص����ورة لردد الطفل����ة، وانعكا�ص����ًا الأعماقها 
الداخلي����ة. فهل����ن ترغب يف كل م����ا تقوم به 
الطفل����ة العا�صقة، لكنها غري قادرة على ذلك. 
وه����ذا رمبا يعني اأن ه����ذا احلب بن الطفلة 
وال�صين����ي، لي�����س فقط جم����رد رد فعل على 
اأحوال الطفل����ة االأ�صرية. فثم����ة اأي�صًا حياة 
اأولئ����ك  القا�صي����ة، خ�صو�ص����ًا  امل�صتعِمري����ن 
الفق����راء منه����م، والذين ال يب����دو اال�صتعمار 
معني����ًا به����م. اإنه هج����اء طبقي يف �ص����كل اأو 
يف اآخ����ر. ورمبا كانت اآث����ار املارك�صية التي 
اعتنقته����ا مارغري����ت دورا�����س بادي����ة هن����ا، 
خ�صو�صًا بعد اأن كان����ت احلكومة �صببًا يف 

�صياع بع�س ممتلكات االأ�صرة.
وعل����ى اأية حال، فه����ذه الرواي����ة واحدة من 
الروايات العذب����ة، بالنظر اإىل ما تفي�س به 
من هواج�����س النف�س ودواخله����ا، وبالنظر 
اإىل تكنيكه����ا الرفي����ع الذي ي�صه����م يف توليد 

�صغف اآخر، هو �صغف القراءة املتابعة.

مارغريت دوراس تفسر الرواية... 
بال���رواي����ة

و�إذ� كانت مارغريت 
دور��س يف رو�يتها 
»�لع�سيق« قفزت عن 
�سنو�ت �لدر��سة �لتي 
ق�ساها �لع�سيق يف 
فرن�سا، فذلك الأنها 
كانت حمقة يف �إ�سقاط 
ما لي�س �سروريًا للن�س. 
وها هي يف رو�يتها 
�لتو�سيحية - �إن جاز 
�لتعبر - للرو�ية 
�ل�سابقة، تفعل �ل�سيء 
ذ�ته.
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�ساكر لعيبي

�ص����درت رواي����ة " الع�صيق " يف ع����ام 1984 
حي����ث ح�صل����ت ب�صببه����ا دورا�����س، يف العام 
ذاته، على جائ����زة الغونكور للرواية، وكذلك 
على ال�صهرة العاملّية بعد ترجمة الرواية اإىل 
ثالثن لغ����ة؛ من بينه����ا العربّي����ة، وبيع منها 
اأكرث من ثالثة مالي����ن ن�صخة. بينما �صدرت 
رواي����ة " ع�صي����ق ال�صن ال�صمالّي����ة " يف عام 
1991؛ بعدم����ا �صمع����ت دورا�����س، كم����ا تقول 
يف املقّدمة التي �ص����ّدرت بها الرواية، مبوت 
ذل����ك ال�صينّي ال����رثّي الذي كان����ت تع�صقه يف 
امل����كان ال����ذي ُولدت في����ه. كانت ق����د جنت من 
امل����وت باأعجوب����ة؛ بع����د دخوله����ا يف غيبوبة 
ب�صب����ب عملّي����ة جراحّية اأجرته����ا يف ت�صرين 
االأول لع����ام 1988 و�صيظ����ّن االأطب����اء باأّنه����ا 
مات����ت. لك����ّن دورا�����س، التي عوجلت م����رارا ً 
م����ن االإدم����ان عل����ى الكح����ول، �صت�صتيقظ من 
غيبوبته����ا يف حزي����ران من ع����ام 1989، كي 
تكت����ب هذه الرواي����ة كا�صت����دراك للحّب الذي 

حّولها اإىل كاتبة روايات. 
ه����ذه   )1996  -1914( دورا�����س  �صتكت����ب 
الرواي����ة م����ن وح����ي روايته����ا االأوىل، لذل����ك 
الّرج����ل ال����ذي فتنه����ا هن����اك يف ال�صن حيث 
ذهب والداها ك����ي يدّر�صا اأبناء امل�صتعمرات. 
الرج����ل الذي �صتذك����ره يف كثري م����ن اأعمالها 
ولي����و،  ج����و  ال�صّي����د  خمتلف����ة؛  وباأ�صم����اء 
ولكّنه����ا �صتكتبها كاأّنها تكت����ب �صيناريو لفيلم 
�صينمائ����ّي. الأّن الكتاب����ة تب����دو مبنّي����ة عل����ى 
التحديق يف ال�صور ثم الكتابة عنها. �صورة 
الطفل����ة الت����ي تذه����ب اإىل الثانوّي����ة و�صك����ن 
الفتي����ات الداخلّي. �ص����ورة الطفلة من جديد 

وعالقتها اجل�صدّي����ة مع �صديقتها )هيلن 
الكوني����ل(. �ص����ورة االأخ ال�صغ����ري )باول����و(
املتعل�ّق����ة به حد االن�صه����ار يف داخله وع�صقه 
واخلائف االأبدّي من اأخيه الكبري. ثّم �صورة 
االأخ الكب����ري )بيري( املج����رم وال�ّصارق ب�صبب 
اإدمان����ه عل����ى االأفي����ون. و�ص����ورة االأّم الت����ي 
اأ�صيبت باجلنون واله�صتريية ب�صبب فقدانها 
ملّدخراته����ا بع����د احتي����ال اللجن����ة الفرن�صّي����ة 
ال�صين����ّي  و�ص����ور  عليه����ا.  االأرا�ص����ي  لف����رز 
الع�صي����ق يف �صّيارته ال�ص����وداء الفخمة ويف 
�صق�ّت����ه ويف بكائه الطويل ب�صب����ب ع�صقه لها 
وب�صب����ب خوفه م����ن القانون ال�صين����ّي الذي 
�صيحرم����ه م����ن اإرث والده الرثي ج����دًا، وهو 
ال����وارث الوحي����د له، وم����ن زواج����ه الذي مّت 
وف����ق العرف ال�صينّي وه����و يف العا�صرة من 
عم����ره!. �ص����ور تزدح����م به����ا ذاك����رة دورا�س 
ف����روح جتم����ع اخلي����وط بينه����ا ولك����ن بهّمة 
قليل����ة. فهي بنت روايتها عل����ى احلوار فقط. 
وال يوج����د فيها �ص����وى احلوار م����ع قليل من 
الو�صف ال����ذي ي�صتدعيه احلوار. لذلك هناك 
ب����ر مفاجئ يف نهاية املقاط����ع كاأّنه ا�صتدعاء 
الإطفاء �صوء الكامريا التي �صت�صّور امل�صهد. 
ويف بداي����ة املقاط����ع هن����اك نظ����رة �صينمائّية 
اأي�ص����ا ً لتحديد اأماك����ن الت�صوير؛ كاأن تقول: 
" غرفة نوم االأم والطفلة ". اأو " اإّنها طريق 
املدر�ص����ة الثانوّي����ة". اأو " ال�صق����ة". اأو "اإّنها 
ال�صق����ة". اأو "داخلّية اليوط����ي"؛ وهي مكان 
االأم����ور  �صت����زداد  الطالب����ات، وهك����ذا  �صك����ن 
مي����ال ً اإىل الكتاب����ة ال�صينمائّي����ة عندم����ا ت�صع 
دورا�س نف�صها يف هوام�س ال�صفحات بع�س 

املالحظات والن�صائح ملخرج 
غام�����س قد يق����وم بتحوي����ل هذا الكت����اب اإىل 
فيل����م �صينمائّي كما ح�صل م����ع كتابها "اأغنية 
هندّي����ة"، ال����ذي ح�صل على جائ����زة اجلمعّية 
مهرج����ان  يف  والف����ن  لل�صينم����ا  الفرن�صّي����ة 
)كان( ال�صينمائ����ّي، و"الع�صي����ق". خا�صة اإذا 
عرفن����ا اأّن دورا�����س نف�صه����ا ق����د ا�صتغل����ت يف 
االإخ����راج ال�صينمائّي عندم����ا اأخرجت فيلم " 

ال�صاحنة". 
الرواي����ة مبنّي����ة عل����ى جملت����ن متطابقت����ن 
يردّده����ا كل م����ن الع�صيق����ن لالآخ����ر. فالطفلة 
تق����ول لل�صين����ّي: " الأن�ّن����ي اأرغ����ب، اأحيان����ا ً، 
يف امل����وت، يف العذاب، واأرغ����ب يف اأن اأبقى 
مبف����ردي، م����ن دون����َك، حت����ى اأحّب����ك. اأتعذب 
ب�صببك..". وهو يق����ول لها يف مكان اآخر من 
الرواي����ة: " يروق يل اأن اأحّبِك واأن اأتعذب ". 
فالرواي����ة، بهذا املعنى، مبنّي����ة على عن�صري 
ع����ذاب احلب وع����ذاب الفق����د اأو الف����راق، الأّن 
بطلي العمل يعرفان منذ البداية باأن ال �صبيل 
ال�صتمرار حّبهما، الأّن االأب ال�صينّي �صيتدخل 
اأي�ص����ا ً ك����ي يتاب����ع زواج ابن����ه م����ن العائل����ة 
ال�صينّي����ة الرثّية وك����ي يحافظ عل����ى العرف 
والقانون ال�صينّي فيدفع املال لت�صديد ديون 
عائل����ة الطفلة واحلجز لعائلته����ا يف الباخرة 
كعملّية طرد نهائّية من حياة ابنه ومن البالد 
ال�صينّي����ة كل�ّها، ومع ذل����ك يقومان با�صتغالل 
الوقت الق�صري يف الغرق يف احلب وال�صهوة 
لدرج����ة العب����ادة من اأج����ل الع����ذاب فيما بعد. 
�صي�صعران بالعذاب ب�صبب احلب قبل العذاب 

ب�صبب القوانن والفراق. 
والأّن الرواي����ة كتبت بطريقة 
�صينمائّي����ة فهي تتخف�ّف كثريا 
ً م����ن الكالم اجلانبّي واالأح����داث اجلانبّية. ال 
اأهمّي����ة هنا للحدي����ث عن �ص����رور االأخ الكبري 
وعن �صرقاته واإدمانه عل����ى تدخن االأفيون، 
وال ع����ن جن����ون وهي�صري����ا االأّم التعي�ص����ة. 
ال م����رّبر كذل����ك للحدي����ث ع����ن �صب����ب الت�صابه 
الغري����ب ب����ن )ط����ان(، ال����ذي وج����دوه طفال ً 
�صائع����ا ً يف غاب����ة �صيام وقام����ت االأم بتبنيه، 
واالب����ن ال�صغ����ري )باولو(. وال ع����ن الطريقة 
القا�صية التي يقوم بها املال يف �صنع اجلراح 
وال يف ت�صميده����ا. ولك����ن تل����ك الطريقة، يف 
الكتابة، �صترّبر الكثري من املو�صيقى والكالم 
املكّرر والذكريات التي تاأتي كخلفّية للقطة ال 
حتتمل ال����كالم. �صترّبر كذلك البر والدخول 
يف االأح����داث مبا�ص����رة وكذل����ك عن����د االنتقال 

املتخّبط بن االأمكنة واالأزمنة. 
رواي����ة " الع�صيق " �صتبق����ى الرواية االأجمل 
الت����ي كتبته����ا مارغري����ت دورا�����س. الأّن ه����ذه 
الرواي����ة، ع�صيق ال�ص����ن ال�صمالّي����ة، �صتبدو 
كعم����ل اأق����ل قيم����ة روائّي����ة �ص����واء م����ن حيث 
اللع����ب اأو التكني����ك اأو ال�صخ�صيات اأو املكان 
اأو حت����ى املتعة. ه����ي تبدو اأق����رب اإىل البوح 
ب�صبب التعل�ّق مبا�����س اأ�صبح حتت الراب. 
كتحّي����ة من دورا�س تكتبه����ا على قرب ع�صيقها 
ال�صين����ّي. لي�س الأن�ّه����ا كال�صيكّية، وهي كذلك 
بالفعل، ولك����ن الأّنها ُبنيت على اخلا�س الذي 
يه����م الكاتب وال يهم القارئ اأبدا ً ولن ي�صيف 

اإليه �صيئا ً.

عش��يق مارغريت دوراس الص�ين��ي
طامل���ا �صيت�ص���اءل املرُء عن ال�ص���ّر يف نوعن 
م���ن ال�صردية: �صردي���ة حكائية، ذات ت�صاعد 
درامّي متكام���ل ظاهريَا، ماأل���وف وم�صتَلهم 
من الواقع )اأحيان���ا ي�صخر الواقع نف�صه من 
دراميت���ه(، �صردي���ة ب���اردة ال روح من ظالل 
ال�صعر فيه���ا )ولي�س لغته ال�صريحة املُقَحمة 
غالب���ًا(، ب�صخو�ٍس روائي���ة ال هي من �صلب 
الواقع���ّي الت���ام وال هي من طين���ٍة م�صحونٍة 

باحللم ال�صايف.
لي�ص���ت م���ن االأر�ص���ّي بال�صب���ط وال هي من 
ح���االت  يف  اإال  املح����س،  الفنتازي���ا  روح 
معروف���ة حمَرم���ة. وب���ن �صردي���ة ُملتِب�َصة 
تري���ك املحلوم به يف �صيغ���ة املاألوف متامًا، 
ذات حكاي���ة اأخرى واقعيته���ا بقدر غرابتها، 
ولغته���ا تتاأرج���ح تاأرجح���ًا ال ُيو�ص���ف ب���ن 
روح ال�صع���ر وتقنية النرث، �صردية مت�صظية 
املَحاِور وم���ن دون ت�صاُعد خط���ّي، اأحادي، 
لك���ن مقنعة ب�صبب لغته���ا العارفة مبعجزات 
اللغ���ة، اأكرث بكثري م���ن التالح���م والتما�صك 
الظاه���ري يف �صردي���ة احلكاي���ة ال�صريحة.
يف احلال���ة الثاني���ة ن�ْص���ِرُد كم���ا يف ق�صيدة 
ملحمي���ة: الواق���ع يظ���ّل واقعي���ًا لكن���ه ُي�صّع 
���ًا بغزارة  بغوام�ص���ه واأ�ص���راره. يظل ُم�صعَّ
ال تنته���ي. الواقع���ي مكتم���ل اللحم���ة برغ���م 
انف���راط مظه���ره، بينم���ا ال�ص���ردّي م�ص���روٌد 
ع���رب ذات فاعل���ٍة خالق���ة. ال ن�صتعي���د البت���ة 
ال�صحري���ة"  "بالواقعي���ة  ي�صم���ى  م���ا  هن���ا 
االأمريكي���ة الالتيني���ة فذاك �ص���اأن اآخر، وقع 
ابتذال���ه عربي���ًا واج���رار بع�صه.نتكلم عن 
)ال�صعري���ة( يف الرواي���ة قدر م���ا نتكلم عنها 
يف فيل���م �صينمائ���ي �صاحر: ال يتعل���ق االأمر 

اأي باملكت���وب واملنط���وق  باللغ���ة وحده���ا، 
اللغ���وي، اإمنا بال�صعرية العامة املتف�صّية يف 
مفا�صل عم���ٍل فني ما، ونظن اأن ثمة التبا�صًا 
ي���دور يف فلكه���ا يف الثقاف���ة العربية.عندما 
يقراأ امل���رء رواية مارغريت دورا�س )ع�صيق 
ال�ص���ن ال�صمالية( "م���ن ترجمة حممد عزيز 
احل�صين���ي، اإبداع���ات عاملي���ة 382، فرباير 
/ �صب���اط 2010"، ق���د يج���د منا�صبة جديدة 
للتفري���ق بن ذيني���ك ال�صرديت���ن: نحن هنا 
اإزاء �صرد مم�صو�س، ال يتخلى عن التفا�صيل 
لكن���ه ي�صتثمره���ا ل�صال���ح حال���ة وجودي���ة 
جوهري���ة، عابرة للتفا�صيل ومنطوية عليها 
يف اآن. وه���ذه االأخرية لي�ص���ت �صوى ذرائع 
وتعلالت و"حيل" ميكن االإ�صتفادة منها يف 
ه���ذا ال�صرب من ال�ص���رد وذاك. يتعلق االأمر 
يف رواي���ة دورا����س مب�صاع���ر �صبية م���ن اأمٍّ 
فرن�صية تعي����س يف الهند ال�صينية، �صنوات 
احل�ص���ور الفرن�ص���ي. فت���اة واقعية من حلم 
ودم وبغرائ���ز، لكن يتملكه���ا غمو�س مطبق 
يف امل�صاعر مثلنا نحن بال�صبط، نحن الذين 
ل�صن���ا يف عمرها وال جتربته���ا وال ف�صائها. 
املكاني���ة  واالأو�ص���اف  واالأح���داث  الواق���ع 
م�ص���رودة �صم���ن ظ���الل وظلي���الت م�صتمرة 
معي�ص���ة ع�صّي���ة عل���ى االإم�ص���اك. التفا�صيل 
تتح���ّول اإىل كن���ز ثم���ن ل�صال���ح نقي�صه���ا: 
اإنها معب���اأة باالأ�ص���رار ولي�صت م���ن البداهة 
ب�ص���يء. بل اإنها لي�صت من البداهات اإطالقًا، 
اإمن���ا م�صت���ودع لالأ�صرار االإن�صاني���ة الكامنة 
يف الطفي���ف والهام�ص���ّي، اجل�صدّي احل�صّي 
وغري اجل�ص���دّي الروح���اين، امللتحمن كما 
ل���و يف معجزة.ت�صري الكتاب���ة نف�صها رديفًا 

للم�ص���رود. ال�ص���رد يغ���دو منا�صب���ة ال غ���ري 
لقول م���ا وراءه، حمتفظًا بالتم���ام بتقنياته 
و�صطوعه وو�صوحه وواقعيته اخلارجية. 
يف مث���ل هذه احلالة فالواقعية دائما ذريعة، 
فهي متحو التفا�صيل م���ن حيث ت�صتجلبها، 
له���ا باجتاٍه اآخ���ر مغاير.  له���ا وحتوِّ اأْي توؤوُّ
الكتابة هي االأ�صا�س وما عداها – اأي الق�ّس- 
فلي�س �صوى منا�صبة �صائقة للكتابة، ي�صتمّد 
ب�صكل مف���اِرق كل اأهميته اال�صتثنائية منها.

اإن مفه���وم الرواية القائم���ة على )احلّدوتة( 
االجتماعي���ة  امل�صاك�ص���ة  اأو  الطرف���ة  اأو 
واجلن�صي���ة اأو املع���ادالت الذهني���ة ال�صهل���ة 
املُعربَّ عنها عرب اأبطاٍل مثالين اأو هام�صين، 
يحتاج يف الروايات العربية الوافرة اليوم 
فح�ص���ًا ينطلق، على �صبيل املرجعّية ال غري، 
م���ن كربي���ات االأعم���ال الروائي���ة يف العال، 
ب���دءًا مث���اًل من بع����س اأعمال اأندري���ه مالرو 
اأو الرباعي���ة االأ�صكندرية، م���رورا بروائيي 
اأمري���كا الالتينية واأفريقي���ا الزجنية ولي�س 
انته���اًء ببول اأو�صت���ري، اأو بروايات منفردة 
)كالعط���ر( اأو روائي���ن اأف���راد كب���ار يعرفهم 
القا�ص���ي وال���داين يف ه���ذه اللحظ���ة. هذه 
االأعم���ال ت�صتخف – وقد توج���د مفردة اأقل 
�صحنة م���ن اال�صتخفاف- بال�ص���رد احلكائي 
املتتابع حتى ل���و اأنها اأرادت اليوم اأن تكون 
حمايث���ة مل�ص���كالت اآني���ة وا�صتخدم���ْت لغ���ة 
توحي بالت�صاقها بهم���وم االأجيال اجلديدة 
وقل���ق ع�صر ُمَعْول ب���اأدوات ات�صاٍل معقدة. 
لغتها م�صحونة ب�صيء اآخر: مبعرفة االأدوات 
البالغية وباحلرق���ة االإن�صانية ال�صادرة عن 

جتربة عميقة. 

وبكلمت���ن عموميت���ن: باملعرف���ة واحلرقة. 
م���ن هن���ا ي�ص���عُّ ال�صعر فيه���ا حرفي���ًا اأحيانًا.
يف رواية دوار����س املذكورة ميكننا اجتزاء 
مقاط���ع وتقدميه���ا منف�صل���ة عل���ى اأنه���ا من 
اأف�صل ن�صو�س ما ُي�صّمى اللحظَة "بق�صيدة 
�ص���رط  عل���ى  حت���وز  الأنه���ا  لي����س  الن���رث"، 
)ال�صردي���ة( العزيز عل���ى قل���وب التقليدين 
النرثين اجلدد، ولك���ن الأن كلماتها وب�صكل 
خا����س متتل���ك قلب���ًا يخف���ق ومعن���ى عميقًا، 
وكالهم���ا ال يتوفران يف الكث���ري من ق�صائد 
الن���رث املكتوبة اليوم.�صتنت���اب املرء الرغبة 
واملغاَم���رة بتق���دمي مقاط���ع �صعري���ة عالي���ة 
الطاق���ة مبثوثة هنا وهن���اك لي�س يف رواية 
دورا����س ه���ذه ولك���ن عن���د مفك���ر كب���ري هو 

غا�صتون با�صالر. 
يف ُج���ّل كتبه ثمة ُجَمل متباعدة يف مواقعها 
ال�ص���ايف.  ال�صع���ر  اإىل  �ص���وى  تنتم���ي  ال 
ويف املثال���ن، دورا����س وبا�ص���الر، ال تب���دو 
ال�صعري���ة لعبًا جمانيا على ال���كالم، وال تقع 
يف املفارقات اللغوي���ة واملعنوية ال�صكالنية 
الراهنة )من قبيل: نف�صي ُتِطلُّ على نف�صي(، 
ولكن يف الدالل���ة املُ�صاغة باملخيلة و�صغاف 
القل���ب كليهم���ا. ل���ذا لي����س م���ن الغري���ب اأن 
تِرَد "ق�صائ���د النرث" االفرا�صي���ة هذه لدى 
فيل�ص���وف كب���ري، لُيْبَط���ل ع���رب وعي���ه �صرط 
)املجانية( املتهافتة التي تفوح من ن�صو�س 
ق�صي���دة الن���رث املحلي���ة العربي���ة. ب���داًل من 
العميق���ان  وال���داّل  الدالل���ة  ثم���ة  املجاني���ة 

الل�صيقان بعمل الفال�صفة.
نعرف االآن ملاذا ُيْق���َرن َعَمُل ال�صاعر باأ�صغال 

الفيل�صوف عادًة.

رواية "عشيق الصين الشمالية" لدوراس

الكتابة بوصفها ف��ن ق���راءة الص����ور

تاأتي رو�ية " ع�سيق �ل�سني 
�ل�سمالّية " للرو�ئّية 
�لفرن�سّية �لر�حلة 
مارغريت دور��س، �لتي 
�سدرت ترجمتها حديثا ً 
عن �سل�سلة �إبد�عات عاملّية 
�لكويتّية برجمة �ملغربّي 
حممد عزيز �حل�سيني، 
ككتابة ثانية، �إذ� جاز 
�لقول، لرو�يتها �ل�سهرة 
فال�سخ�سّيات   ." " �لع�سيق 
�لتي كانت يف " �لع�سيق 
�لرو�ية،  هذه  يف  " ترد 
باأ�سمائها نف�سها، من 
جديد. كما �أّن �لعالقة بني 
�لبطلني مبنّية على ذلك 
�لع�سق �جلارف و�خلر�يّف 
و�مل�ستحيل بني مر�هقة 
فرن�سّية بي�ساء ورجل 
ثرّي من �ل�سينّيني. 

ع���ارف حم�����زة
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�لرجل �جلال�س يف �لرو�ق
ميكن اأن يكون الرجل جال�صًا يف ظل الرواق 
مبواجهة الباب املفتوح على اخلارج. ينظر 
اإىل ام���راأة ممدة على ب�صعة اأمتار منه على 
طري���ق حجري. حتيطهم���ا حديقة تنزل يف 
منح���در وع���ر يطل على واد، ت���الل عري�صة 
بال اأ�صجار م���راع تلتف من حول �صط. بعد 
ذلك، عل���ى بعد وا�ص���ع، وحت���ى االأفق، ثمة 
جم���ال غام�س، امت���داد �صباب���ي دائمًا وقد 

يكون ات�صاع البحر. 
امل���راأة كان���ت ق���د جتول���ت م���ن ف���وق ذروة 
املنح���در املقاب���ل لل�صط ومن ثم ع���ادت اإىل 
امل���كان ال���ذي ه���ي في���ه االآن، متم���ددًة يف 
مواجهة ال���رواق، حتت ال�صم�س. ال ميكنها 
روؤي���ة الرج���ل، وه���ي ُمنف�صلة ع���ن الظالل 

الداخلية للدار بقوة نور ال�صيف. 
ال ن�صتطي���ع الق���ول اإذا م���ا كان���ت عيناه���ا 
مغلقت���ن اأو مفتوحت���ن ن�صفيًا، ق���د يقول 

امل���رء باأنه���ا ت�صريح، ترتدي ثوب���ًا نا�صعًا 
م���ن احلرير ال�صف���اف، م�صقوقًا من املقدمة، 
حل���د يجعل���ه مرئي���ًا. حت���ت احلري���ر كان 
ج�صدها عاريًا، رمبا كان ثوبها من البيا�س 

الغابر العتيق. 
هكذا ميكن اأن تكون قد فعلت اأحيانًا. وكان 
مبقدورها، يف اأحيان اأخرى، فعله بطريقة 
مغاي���رة متام���ًا، على وجه خمال���ف، ذلك ما 

اأملحه منها.
ميك���ن اأنها ل تق���ل اأي �صيء، وق���د ال تكون 
نظ���رت اإىل اأي �ص���يء. يف مقاب���ل الرج���ل 
اجلال�س يف الرواق املعتم، كانت حمبو�صة 
حت���ت جفنيه���ا. يف نف�صه���ا ت���رى الظه���ور 
املُ�صو�س لن���ور ال�صماء. تع���رف باأنه ينظر 
�ص���يء. تعرف���ه  ي���رى كل  نحوه���ا، وباأن���ه 
وعينيها مغم�صتن كما اأعرفه اأنا، اأنا الذي 

ينظر، هذا ما هو موؤكد. 
اأرى �صاقيه���ا وق���د تركتهم���ا ينطلقان حتى 

ذلك الوقت مثنيتن ن�صفيا باإهمال وا�صح، 
اأرها ت�صمهما، جتعلهما يلتقيان اأكرث فاأكرث 
�صم���ن حركة واعية، موؤمل���ة. ت�صدهما بقوة 
جتع���ل ج�صمها يت�صوه ويفق���د �صيئًا ف�صيئًا 
حجم���ه االعتي���ادي. ث���م اأرى اجله���د الذي 
تبذل���ه يتوق���ف فج���اأة، و بتوقف���ه، تتوقف 
كل حرك���ة. وهك���ذا بغتة يثب���ت اجل�صم يف 
�ص���ورة حم���ددة. ي�صقط راأ�صه���ا ثانية على 
ذراعه���ا، يثب���ت يف و�صعية النعا����س تلك. 

ي�صمت الرجل الذي هو قبالتها. 
اأمامهم���ا الرواب���ي ال�صاكن���ة املوؤدي���ة  م���ن 
لل�ص���ط. تظهر �صح���ب، تتقدم معي���ًة، تتابع 
بانتظام. ترح���ل باجتاه �ص���رم ال�صط نحو 
االت�ص���اع ال���ذي ال نهاية له. ظالله���ا املعتمة 
خفيف���ة، ف���وق املراع���ي، ف���وق ال�صاحل. ال 

ت�صدر عن �صطح الدار اأية �صو�صاء.
ميك���ن اأن تكون قد �صرعت بالتحرك. ورمبا 
تكون بطيئ���ة ومتمهلة بالقي���ام بذلك اأمامه 

ه���و الذي ينظر اإليها. زرق���ة العينن اللتن 
يف ال���رواق املظل���م ت�ص���رب ال�ص���وء، تدور 
م���ن حوله، تعرف هي ذلك. اأراها االآن ترفع 
�صاقيه���ا وتبعدهما عن بقي���ة ج�صدها. اأنها 
تقوم بذل���ك ب�صمهما بنف����س الطريقة التي 
�صمتهم���ا فيه���ا من قب���ل، يف حرك���ة واعية 
وموؤمل���ة، بق���وة بحي���ث كان ج�صده���ا، على 
عك����س اللحظة ال�صابقة، ينقطع على طوله، 
يت�ص���وه اإىل ح���د القبح املمك���ن. ثانية تقف 
هكذا مفتوحًة اأمامه. راأ�صها بعيد دائمًا عن 
ج�صدها، وي�صقط فوق ذراعها. حينها تظل 
يف تل���ك الو�صعي���ة الفاح�ص���ة، احليوانية. 
اأ�صبح���ت قبيحة، �صارت تلك القبيحة التي 
باإمكانها اأن تكون عليه���ا. اأنها قبيحة. وها 

هي واقفة هنا، اليوم، داخل القبح. 
اأرى م�صيق ع�صوها اجلن�صي بن ال�صفتن 
املتباعدتن وب���اأن كل ج�صدها يتمحور من 
حوله يف حرق���ة تت�صاعف. ال اأرى وجهها. 

اأرى اجلم���ال يتموج، ُملتب�ص���ًا، من جانبي 
الوجه لكن���ي ال ا�صتطيع جعله���ا تذوب فيه 
اإىل ح���د تغ���دو ج���زء من���ه. ال اأرى �ص���وى 
مبي�صه احلائ���د، امل�صتوى ال�صديد النقاوة، 
املغلقت���ن  العين���ن  اأن  اأظ���ن  امل�صرخ���ي. 
مبقدورهم���ا اأن تكونا خ�صراوين. بيد اأين 
اأتوقف عند العين���ن. وحتى لو متكنت من 
االحتفاظ بهما طوياًل يف عينيَّ ال متنحاين 
كام���ل الوجه. يبق���ى الوجه جمه���واًل. اأرى 
اجل�ص���د. اأراه برمت���ه عرب اق���راب عنيف. 
ير�ص���ح من���ه الع���رق، اأن���ه �صم���ن و�ص���وح 

�صم�صي ببيا�س خُميف. 
ميكن اأن يكون الرجل قد اأنتظر ثانية.

ثم تكون ه���ي قد و�صلت هن���اك. كانت قوة 
ال�صم����س حدًا جعلها ت�ص���رخ بغية حتملها. 
وها اأنها تع�س قفا ذراعها يف ثوبها املمزق 
وت�صرخ. تنادي على ا�صم. ويقدم اأحدهم. 

ه���ي واأن���ا، ن�صم���ع اأحدهم مي�ص���ي. كان قد 
حترك. خرج من ال���رواق. اأراه واأقول ذلك 
له���ا، اأق���ول له���ا باأنه ق���ادم. باأنه ق���د حترك 
وخرج من ال���رواق. وباأن حركاته متناغمة 
يف البداي���ة، ق�صرية، وكاأن���ه ل يكن يعرف 

كي���ف مي�صي ومن ثم تغ���دو م�صيته بطيئة، 
بطيئ���ة للغاية، ببطء مبالغ في���ه. ياأتي. اأنه 
هن���ا. اأرى زرقة عينيه وهم���ا تنظران اأبعد 

منها، نحو ال�صط. 
كان قد توقف اأمامها، خلق ظاًل فوق �صكلها. 
هُّم  من حتت جفنيها، ال بد واأنها قد ملحت جَتَ
النور، ال�صكل املرتفع جل�صمه املنت�صب من 
فوقها يف الظل الذي اأخذها. ُتوقْف احلرقة 
يجعل فمه���ا الذي ع����س ثوبها ينم���ّط. اأنه 
هناك. عيناها مغم�صتان دائمًا، تهد الثوب، 
تنزل ذراعاها على طول ج�صمها بان�صيابية 
ردفيها، حُتور م���ن تباعد �صاقيها، حترفهما 
باجتاه���ه لكي يرى منها م���ا هو اأكرث، حتى 
يرى منها ما هو اأك���رث من ع�صوها املُنفرج 
باأكرب ما ميكن ل���ه اأن يكون فيه مرئيًا، لكي 
ي���رى، يف ذات الوق���ت، �صيئ���ًا اآخ���ر اأي�صًا، 

يطلع منها ثانية كفم يتقياأ، �صيء ح�صوي.
ينتظ���ر الرجل. تعود ه���ي ووجهها بعينيه 
املغلقت���ن باجت���اه الظل وتنتظ���ر بدورها. 
حينئ���ذ تفع���ل، بدورها، ذات ال�ص���يء. اأواًل 
عل���ى م�صت���وى الف���م. َين�َصح���ُق الق���ذف من 
الظاه���رة،  اأ�صنانه���ا  عل���ى  �صفتيه���ا،  ف���وق 
ُيلط���خ عينيه���ا، �صعرها ومن ث���م ينزل على 

ط���ول ج�صمها، يفي�س عل���ى ثدييها، القذف 
يبل���غ  حينم���ا  بب���طء.  �صلف���ًا  ياأت���ي  ال���ذي 
ع�صوه���ا اجلن�صي يك���ون قد جت���ّدد بقوة، 
يتال�ص���ى ب�صخونت���ه، يندم���ج ب�صيطانه���ا، 
زب���د، ثم ين�صب. تنفتح عين���ا املراأة ن�صفيًا 
دون اأن تنظ���ر ويع���اودان االنغالق. عينان 

خ�صراوان.
اأتكل���م معه���ا واأقول له���ا ماذا فع���ل الرجل. 
اأقول لها اأي�صًا ما الذي اأ�صبحِت عليه. واأن 

ترى ما اأ�صتهيه. 
يلف الرجل، بقدمه، �صكله من فوق الطريق 
احلج���ري. الوج���ه قبال���ة االأر����س. ينتظر 
الرجل ومن ثم يبداأ من جديد، يقوم بتدوير 
ج�صم���ه م���ن هنا وهن���اك، بفظاظ���ة ي�صيطر 
عليها بال���كاد. يتوقف ب�صع���ة حلظات لكي 
ي�صرج���ع ثانية هدوئ���ه، بعدها ي�صرع مرة 
اأخ���رى. ُيبعد ج�صدها لك���ي يقربه فيما بعد 
منه برقة. يطيعه ذلك اجل�صد، املائع، مينح 
نف�ص���ه لتل���ك املعاجل���ات وكاأن���ه كان مغ�صيًا 
عليه، م���ن دون �صعوره فيه���ا، ميكن القول 
باأن���ه كان يدور م���ن فوق احلج���ارة ويظل 
هن���اك م���ن حي���ث ق���دم يف الو�صعي���ة التي 

ياأخذها عند توقف احلركة.

فجاأة كان ذلك قد توقف.
ال�ص���كل، هن���ا، ع���اري، بعيد عن���ه. ينظر له 
الرج���ل وين�صم اإليه. حينئ���ذ ي�صع الرجل، 
وكاأنه �صيوا�صل تدويره هنا وهناك، قدمه 

من فوقه ويثبت فجاأة. 
كان مبق���دوره و�ص���ع قدم���ه العاري���ة عل���ى 
املنطقة التي يتخذها ال�صكل �صدفًة، باجتاه 

القلب، وبدفعة واحدة كف عن التحرك. 
كان باإمكانه رفع راأ�ص���ه ثانية والنظر نحو 
ال�صط. ال�صم�س ثابتة وقوية. ينظُر الرجل 
دون اأن يرى بانتباه �صديد ما يعر�س نف�صه 

اأمام عينيه. يقول:
- اأحبِك. اأنِت.

كان ميكن للقدم اال�صتناد على ذلك اجل�صد. 
تطول الدميوم���ة، فهي تتمت���ع بوحدة ذلك 
االت�ص���اع الالنهائ���ي. كان مبق���دور الرج���ل 
عدم ال�صعور باخلوف وهو ينظر دائمًا من 
دون اأن يرى ما يعر����س نف�صه اأمام عينيه، 

بريق النور، الهواء املرجتف. 
اأنه���ا حتت���ه، م�صوب���ة عينيها بكل م���ا فيها 
من ق���وة، كما ُيقال، نح���و احلدث اجلاري. 
�صاكن���ة ه���ي، بفمه���ا ال���ذي ع����س ذراعه���ا 
املتوقف���ة عن���د حري���ر ثوبها، تلم���ح تقدمه، 

تلم���ح �صغ���ط الق���دم من ف���وق قلبه���ا. كان 
مبق���دور عينيه���ا االنغ���الق من جدي���د على 
اللون االأخ�صر املرئ���ي ن�صفيًا. حتت القدم 
العاري���ة، هن���اك ط���ن م�صتنق���ع، ا�صطراب 
مي���اه، �صم���اء، بعي���دة، متوا�صل���ة. تف���كك 
ال�ص���كل، اأ�صب���ح مائع���ًا، وكاأن���ه ق���د ُك�ص���َر، 
ثاني���ة.  الق���دم  تدو����س  مرع���ب.  ب�صك���ون 
تغط�س، تبلغ قف�س العظ���م، تدو�س ثانية. 
لدي���ه  �صرخ���ت. �صم���َع ه���و �صرخ���ًة. كان 
وقتًا لك���ي ي�صمع ب���اأن ال�صرخة ل تتوقف، 
ولي�صمع اأي�صًا �صعف���ه. فيما كان يظن باأنه 
م���ا زال لديه وقت���ًا لالختيار، ت���ردد القدم، 
وينح���ل اجل�ص���د بثقل، منف�ص���اًل عن القلب 
حتت اندفاع ال�صرخة. كان ميكنه ال�صقوط 

على كر�صي الرواق الكئيب. 
كان ميك���ن ل�صاق���ّي امل���راأة االنف�ص���ال ومن 
ث���م �صي�صقطان، ُمنهك���ن. ت�صتدير من حول 
بقف���زات طويل���ة  ثاني���ة،  نف�صه���ا، ت�ص���رخ 
وبطيئة، تت�صارع. �صكواها ت�صرخ وتبكي، 
اأنها ما تزال تنادي على اخلال�س، اأن ياأتي 

اأحدهم، ومن ثم فجاأة، تتوقف. 
كان مب�صتط���اع ال�صم����س البقاء م���ن فوقها 
وحتى حزامه���ا. اأرى �صكلها داخل الرواق، 
فهي يف الظل، حمرومة من االألوان تقريبًا. 
اأراه  الكر�ص���ي.  ذراع  عل���ى  راأ�صه���ا  �صق���ط 
منهكًا من احل���ب وال�صهوة، �صحوبه خارق 
وقلب���ه ينب�س على �صط���ح ج�صدها بكامله. 
اأراه ُمرجتفًا. اأرى ما ال ينظر هو اإليه، لكن 
ميك���ن تخمينه مع ذلك وروؤيته يف مواجهة 
ال���رواق، تل���ك املرتفع���ات اجلميل���ة للغاية 
اأم���ام ال�صط وذل���ك االت�صاع املتم���وج دائمًا 
والغاط����س بال�صباب ال���ذي ميكن اأن يكون 
�صباب البحر. فعري ال�صهل، واجتاه املطر 
ال ب���د لهم���ا اأن يكونا عري واجت���اه البحر. 
وذلك احل���ب العنيف. البحر هو ما ال اأراه. 
اأع���رف باأن���ه هناك اأبعد م���ن منظور الرجل 

واملراأة.
قد يك���ون راآها وهي ت�صل نحوه، هي التي 
ع���ادت ثانية عن طريق احلج���ر. وقد تكون 
بقي���ت للحظ���ة م�صتن���دًة عل���ى اإط���ار الباب 
قب���ل اأن تنفذ يف ن���داوة الرواق. رمبا مدت 
نظرها باجتاهه. فكما كانت واقفة اأمامه يف 
اللحظ���ة املن�صرمة كان مبق���دوره الوقوف 
اأمامها وعيني���ه مغلقتن. ي���داه ال�صاكنتان 
ت�صريح���ان من ف���وق ذراع الكر�صي. رمبا 
كان يرتدي من قبل وما زال يرتدي �صروااًل 
اأزرق���ًا ذو فتح���ة تخ���رج ه���ي منه���ا ثانية. 
ناب�صة كقلبها. �صكل م���ن الع�صور االأولية، 
ال يتمي���ز ع���ن احلجارة، عن احل���ز االأبدي، 
امل���زروع يف االإن�صان وال���ذي يت�صارع من 
حول���ه. م���ن حول���ه حيث يج���د نف�ص���ه على 
عتبة الدموع وال�ص���راخ. اأ�صمع املراأة تكلم 

الرجل. 
-احبَك.

اأ�صمعه يرد عليها باأنه يعرف:
-نعم.

اأرى ب���اأن امل���راأة تتحرك وباأنه���ا �صتتجاوز 
اخلطوات الث���الث التي تف�صلها عنه. اأراها 
اأي�صًا ت�ص���رع بحركة ه���روب وت�صقط على 
الكر�ص���ي. ومن ثم ما عدُت اأرى ما هو اأبعد 

ال����رج����ل ال���ج���ال���س ف����ي ال������رواق
رواية قصيرة لمارغريت دوراس

تقدي����م 

ميك��ن �لق��ول باأن ن�س مارغريت دور��س، �ل�س��ادر ع��ن د�ر "منوي" ككت��اب لوحده، هو ن�س 
مرئ��ي: تعر���س هذه �لرو�ية �لق�س��رة، قبل �أي �س��يء �آخر، م�س��هد�ً تتكامل في��ه، معًا، كل 
عنا�س��ر �لو�قعي و�ل�س��عري �ملرئ��ي، �إذ� جازت �لعبارة. فم��ن ناحية، هناك طرف��ا �ملعادلة، 

رجل و�مر�أة، وهناك �أي�سًا �ل�ساهد. ذلك ما مبقدوره منح �لرو�ية �سفة "�لو�قعية".
لكننا، �أي �لقر�ء وكذلك كاتبة �لن�س )�أو �لناطق با�س��مها، �لر�وي(، ال نعرف �أي �سيء ال عن 
تل��ك �ملر�أة وال ع��ن ذلك �لرجل، و�الأمر ذ�ته ينطبق على �ل�س��اهد، �أو �ل�س��اهدة ذ�تها، �لتي 

تقول، يف نهاية �لن�س عن �ملر�أة ما يلي:
"ال �أع��رف م��ن ه��ي، ال �أدري �أي �س��يء...". وذل��ك م��ا مينح �لن�س بال�س��رورة خا�س��يته 
�أمامنا بحيادية  "�ل�س��عرية". من ناحية �أخرى، ما نقر�أه نكاد نر�ه تقريبًا، وكاأنه معرو�س 
)وق��د يك��ون ذلك ما يطلق عليه عادة ��س��م عني �لكام��ر�(، �أي ما ال تر�ه �لع��ني �ملجردة، �إن 

كانت عني �لذي ينظر، عني �ملنظور �إليه، عني �ل�ساهد، 
ويف نهاية �ملطاف عني قارىء �لن�س نف�سه.

وه��ذ� ما يدفعنا للقول باأن رو�ية دور��س �ملكثف��ة للغاية ال تدور من حول �أية نقطة �أخرى 
�س��وى �لروؤي��ة �ملح�س��ة: �ملزدوج��ة، �أو حتى �لثالثي��ة. فالذي َينظ��ُر ُيَنظُر �إلي��ه، بعلمه �أو 
بدونه. �أي �أنه يغدو مرئيًا. يتك�س��ف لنظرة غريبة عنه. �إن كانت قريبة منه �أو مال�س��قة 
له، مادة نظره: �لرجل �لذي ينظر جل�س��د �ملر�أة، مث��اًل، �أو �ملر�أة �لتي تتطلع يف �لرجل �لذي 
يفر�س بنظره ج�س��دها، �أو �جل�س��د �لذي ينظر، بعني خميلته �ل�س��رية، لنف�س��ه ولالأخر. 
حلد ي�سبح فيه �إطار �ملنظور برمته �سيئًا �آخر غر �لنظر: مْن تقع عليه �لنظرة، "مو�سوع" 
�لنظرة، هو نف�سه �أ�سر نظرته �لتي حتا�سره، و�أ�سر نظرة �أخرى ال ُيفر�س فيها �لدخول 
يف ذل��ك �الإطار. نظرة قادمة من �خلارج، لكن مبقدورها �س��رد ما يح��دث �أمامها: �إذ ميكن �أن 
تكون تلك �لنظرة نظرة بعيدة عن �مل�سهد �حلا�سر، م�سدودة مل�سهد �آخر، مندثر وقد يكون 
م�س��نوعًا �أو م�س��اغًا يف �حلا�س��ر، بيد �أنه ال ي�س��تطيع �س��وى �النتماء ملا�س بعيد، ُم�ستذكر، 
ما�سي �لطفولة مثاًل. بيد �أن هذ� بالدقة ما ي�سكل موقع �الأدب �ال�ستثنائي، على حد تعبر 
"بير �لفري"، يف كتابه "�لبحث عن جملة": "ُي�سنع �الأدب من جمل تعطي نف�سها هي كما 
هي، يف حا�سر كتابتها، لكنها، كفعل "ت�سييدي" حتيل �إىل ما هو �أبعد من �حلا�سر يف ح�سوره 

�ملنظور: كلمة، حادثة، ذكرى، �أو ما�س برمته. 

يف �لنهاي��ة، ال بد لنا من �لقول باأن ن�س "�لرجل �جلال�س يف �لرو�ق" ال يتعار�س، كونه ن�س��ًا 
مرئي��ًا، مثلما �أ�س��لفنا، مع قر�ءت��ه باعتباره �س��هادة بارعة على �ملمكن؛ ف��ن �ملمكن، و�ملمكن 
نف�س��ه مبثابة مقولة �إنطولوجية، �أو و�قعة حبية، ال تكون فيها �س��ر�عات وق�سوة �لرغبة، 

�أو �ل�سهوة �جلن�سية �سوى حلظة "تقدمي �جل�سد �إىل �حلب"، على حد تعبر �أفالطون.

 Homme assis
dans le couloir

Marguerite Duras

ترجمة وتقدمي: ح�سني عجة

ُيفرغ �لوجه من كل 
تعبر، مرعوبًا، 
وقد فقد مقاومته، 
ُمرتخيًا، يتحرك 
طو�عية من حول 
�لعنق ك�سيء ميت. 



�لعدد )2234(�ل�سنة �لتا�سعة - �ل�سبت )27( �آب  142011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

15 �لعدد )2234(�ل�سنة �لتا�سعة - �ل�سبت )27( �آب  2011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

طبعت  مبطابع موؤ�س�سة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�لتحرير
-----------------

نز�ر عبد �ل�ستار

�الخر�ج �لفني
-----------------
م�سطفى �لتميمي

�لت�سحيح �للغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س �الإد�رة
رئي�س �لتحرير 

يوم���ا ما قيل عنه���ا يف جريدة اللوموند الفرن�ص���ية �أحمد ثامر جهاد
ال�صهرية: اإن مرغري���ت دورا�س تزوجت ع�صرها." 
ذل���ك يف اإ�ص���ارة اإىل انخ���راط الكاتب���ة يف معاي�صة 
ق�صاي���ا ع�صره���ا برغ���م ح�صه���ا الكتاب���ي املره���ف 
ونظرته���ا العدمي���ة للحياة التي تخف���ي يف اأعماقها 
ان�صغ���اال ميتافيزيقي���ا مب�ص���ري االإن�ص���ان ومع���زى 
وج���وده العابر يف ه���ذه احلياة. ولي����س م�صتغربا 
انه���ا تع���د ان ال���رب يف اأعماله���ا كان متخفي���ا عل���ى 
ال���دوام يف �صفرات كتابية م���ن دون ان يلتقطه احد 

من قرائها.
وعل���ى الرغم م���ن انبه���ار ق�ص����س دورا ورواياتها 

بتفا�صي���ل احلدث اليومي العاب���ر، اإال اأنها اختزنت 
يف اغلب اعمالها حدثا ماأ�صاويا من نوع اآخر. حدث 
يزل���زل قي���م اأبطالها العادي���ن ويرك ده�ص���ة بادية 
عل���ى مالحمه���م النف�صي���ة الت���ي ت�ص���ري اإىل اختالل 
معادلة احلي���اة وانتقالها من احل���ب اإىل املوت عرب 

جدل ان�صاين مرهف يتفاعل يف ق�ص�صها دراميا.
رمب���ا له���ذا تف�ص���ل دورا����س االت���كاء عل���ى خزي���ن 
الذكري���ات والر�صائل وما تبق���ى بحوزتها من �صور 
و�صخو����س ونكهات وملذات، قد تب���دو األيمة حينا، 
لكنها حامل���ة اأبدا. �صرى كيف ي�صب���ه فيلم )هذا هو 
احل���ب – 2001( للمخرج الفرن�ص���ي خو�صيه ديان 
ال���روح االأدبي���ة لق�ص����س دورا����س اإىل ح���د كب���ري. 
�صيم���ا وان حم���ور حكايته ي�صتن���د اإىل رواية كتبها 
يان اندري���ا �صتاير ال�صاب اليهودي الذي يظهر يف 
غري عمل روائي لدورا�س بو�صفه اقرب اأ�صدقائها، 
حتى انها كانت قد اأهدت له عملها الروائي املعروف 

 ." ا�صود  �صعر  زرق..  " عيون 
ه���ذا الفيل���م ال���ذي اأع���ده املخ���رج ع���ن رواي���ة ليان 
�صتان���ري نف�ص���ه ي�صور ف�ص���ال من حي���اة الكاتبة يف 
�صنواته���ا االأخ���رية ما بن عام���ي )1980 – 1996( 
وهي ال�صن���وات التي قررت فيه���ا دورا�س االعتزال 
عن العال والتفرغ للكتابة والتاأمل مقيمة يف م�صكن 
ه���ادئ متوا�ص���ع. ي���ان �ص���اب متحم����س ومنج���ذب 
العمال دورا�س االأدبي���ة، اعتاد التعبري عن م�صاعره 
جتاهها عرب كتابة ع�ص���رات الر�صائل اليها. بالن�صبة 
لدورا����س ميثل ه���ذا ال�ص���اب �صوتا منف���ردا ي�صلها 
بالعال اخلارجي الذي اأهملته منذ �صنوات، لكنه مع 
ذلك ج�صم غري���ب يقيم معها يف املكان عينه، يلم�صها 
بحن���ان، يداعبه���ا، يراق�صها، في���رك بحركتة هذه، 

اأ�صئلة جارحة عن �صر االعتياد واجلنون الب�صري.
وبع���د ات�ص���ال ق�صري يقرر ي���ان زي���ارة دورا�س يف 
منزله���ا فيدخل عاملها ال���ذي يتف���اوت يف ا�صتجابته 
للغرباء. ويف الغ�صون تن�صاأ عالقة قوامها االعتياد، 
تعي���د دورا م���ن خالله���ا تاأم���ل كام���ل م�ص���ار حياتها 
ورغباتها املن�صية. ومتتحن العالقة هذه بن اإق�صاء 

ومودة، حب وكراهية، ف�صل وموهبة.
لغ���ة ه���ذا الفيل���م تقت�ص���د بدراية م���ربرة يف تنويع 
اأماك���ن احل���دث وال�صخ�صي���ات. رمب���ا الن ال �صي���ئ 
يح���دث اأ�صا�صا اأمام ت�صيد احلوار وغوايته بالن�صبة 
لدورا����س ويان، حتى ان امل�صاه���د ي�صعر ان الكتابة 
والكتاب���ة وحده���ا ه���ي البطولة الوحي���دة واحلياة 
احلق���ة الت���ي ت�صتح���ق ان تناق����س وت�صتوع���ب عرب 
جت���ارب ه���وؤالء الكت���اب املبدع���ن. اأم���ر كه���ذا يدفع 
دورا�س للقول يف �صي���اق الفيلم: ان احلياة ال ترقى 
اأب���دا اإىل ما نوؤلفه، له���ذا توقفت ع���ن الكتابة. برغم 
ان الكتابة تعني لن���ا القدرة على احلركة، فهي �صكل 
م���ن اأ�صكال الرق�س، يحمل هذا الفيلم مزاج ال�صينما 

الفرن�صية وح�صها املرهف باالأ�صياء. 
ويف الوق���ت عينه يقدم مل�صات اأدائي���ة رائع ملمثليه: 
واميري���ك  دورا����س  الكاتب���ة  ب���دور  م���وروا  ج���ن 
دميارغني بدور يان اندريا، حتى لو تكلم الفيلم عن 
احلب واللذة ومطالب اجل�صد فانه ال يخفي ان�صغاله 
اجلل���ي بف���زع �صخ�صيات���ه م���ن ال�صع���ور باخل���واء 
وامل�صائ���ر الغام�ص���ة وج�صام���ة امل���وت. وباأ�صلوب 
موؤثر ومقنع يجعلنا املخرج ن�صعر باأزمة الكاتبة يف 

�صنواتها االأخرية التي قذفتها يف وحدة موح�صة. 
فق���ط النه���ا خ���ربت كل �صيئ يف ه���ذه احلي���اة التي 
اأعطته���ا الكثري وما عاد هناك م���ا ت�صتطيع منحه لها 
يف خري���ف عمره���ا املوجع.هكذا �صتم���وت دورا�س 
ب���ن يدي ع�صيقه���ا يان اندريا، واأم���ام اأعيننا متوت 
هي م���ن االإف���راط يف تفح����س العال ع���ن كثب، من 
االإف���راط يف احلب، من االإف���راط يف االحتجاج على 

ظلم احلياة.

مارغريت دوراس هذا هو الحب.. 
ذلك هو الموت

من الوقائع. 
و�صل���ْت ه���ي بالق���رب من���ه، وانحن���ت بن 
�صاقيه �صار هو ينظر نحوها، هي وحدها، 
يف الظ���ل الذي �صنعت���ه بدورها بج�صدها. 
بعناي���ة و�صعت ذلك الظل يف عريه الكامل. 
خلع���ت مالب�صه���ا. واأخرجت منه���ا االأجزاء 
العميقة. يبتعد هو قلي���اًل عنها، ي�صعها يف 

النور.
اأرى الرجل يخف����س راأ�صه وينظر نحوها، 
كم���ا ينظ���ر يف ذات الوق���ت يف امل���راأة اإىل 
م�صه���ده اخلا�س. تقوم هي بنف�س القفزات 
املتوافقة مع اإيقاع قلبها. عرب رهافة الب�صرة 
الت���ي تغطيها تنت�صر �صبكة ال���دم ال�صوداء. 
مزدحم���ة ه���ي باملتع���ة، تكتظ مبتع���ة اأكرث 
مما ت�صتطي���ع على حتمله ول�صدة الت�صاقها 

بنف�صها يردد املرء مب�صها. 
الرجل واملراأة ينظران نحوها �صويًة. يف ما 
ال يقومان باأي���ة حركة باجتاهها ويركانها 
ثاني���ة. اأبعد منهم���ا اأرى اأي�صًا باأن ذلك كان 
بل���دًا من دون اأ�صج���ار، بلد �صم���ايل. وباأنه 
ال ب���د واأن يك���ون البح���ر ممت���دًا و�صاخنًا. 
اأن���ه دفء بعيون قد فق���دت األوانها. ل تعد 
ثمة م���ن �صحب فوق املرتفع���ات، لكن هناك 
دائمًا ذلك ال�صباب البعيد. اأنه بلد يهرب من 
نف�ص���ه، وال يدع املرء ي���راه ويعاود روؤيته، 

حركة ال تتوقف اأبدًا، وال تعرف نهاية.
ميك���ن اأن تكون قد تقدمت بب���طء، وفتحت 
�صفتيه���ا وفجاأة، تكون �صمت طرفها البعيد 
والناع���م برمت���ه. ميك���ن اأن تك���ون اأغلق���ت 
�صفتيه���ا من ف���وق الك���ف الذي ي�صه���د على 
والدتها. وميكن لفمها اأن يكون قد امتالأ به. 
كانت الرقة حدًا جعل دموعها متالأ عينيها. 
اأرى باأنه لي�س ثمة ما يعادل تلك الرقة �صوى 
املنع ال�صكلي الذي ُيَحرْم م�صها. حمرمة. ال 
ميكنه���ا اأي�ص���ًا اأخ���ذه اإال مبالم�صتها بحذر 
بل�صانها املمتد م���ن اأ�صنانها. اأرى هذا: باأن 
ما ميتلكه املرء عادة يف عقله متلكه هي يف 
فمه���ا عرب ذلك ال�صيء اخل�ص���ن والفظ. اأنها 
تلتهم���ه يف عقله���ا، وتتغ���ذى من���ه، وت�صبع 
من���ه يف عقله���ا. وفيما اجلرمي���ة تكمن يف 
فمها، لي�س مبقدورها ال�صماح لنف�صها بغري 
مرافقته���ا، قيادته���ا نحو املتع���ة، واالأ�صنان 
جاهزة. يداها تعينها عل���ى الو�صول، على 
العودة ثانية. لكنه���ا تبدو جاهلة بالعودة. 
ي�صرخ الرجل. وفيما يداه ما�صكتان ب�صعر 
املراأة يحاول اأجتثثه���ا من مكانها لكنه كان 

قد فقد قوته، وهي ال تريد اأن تخليه.
الرجل. ين���وح الراأ�س الذي يحمله اجل�صد، 
الغي���ور واملهج���ور. �صك���واه ت�ص���رخ لكي 
تع���ود، حت���ى ترج���ع اإلي���ه ثاني���ًة. ت�صرخ، 
ه���ي املتو�صل���ة، وترف�س رغبت���ه التي تريد 
له���ا اخلري. فبالن�صبة له���ا، بالن�صبة للمراأة، 
لي�س لذلك من اأهمي���ة. يهبط فمها نحو تلك 
االأنوث���ة االأخ���رى، ت�ص���ل اإىل هن���اك حيث 
حول���ت نف�صها اإىل امراأة حت���ت اأر�صية، ثم 
تع���اود ال�صعود ب�صرب اإىل ح���د تاأخذ ثانية 
وحتتف���ظ يف فمها على م���ا كانت قد تركته. 
حتتف���ظ فيه ح���د ابتالع���ه يف حرك���ة م�س 
متوا�صل���ة. ال حت���اول بع���د اأي �ص���يء م���ن 
جدي���د. عين���اه مغلقت���ان. وه���و وحيد. بال 

حراك، ي�صرخ. 
ال�صرخ���ة،  ت�صب���ح  االأع���ايل،  يف  هن���اك 
ال�صك���وى، اأك���رث ح���دًة؛ فف���ي الب���دء كانت 
وكاأنه���ا �صرخ���ة طفل، ثم بع���د ذلك تعمقت، 
�صارت اأكرث اأملًا، اإىل حد ما عادت فيه املراأة 
تتحمل ذلك. تتخل���ى، ت�صحب نف�صها ثانية، 
ت�صم �صاقيها بقرب اأكرب منها، تباعد بينهما 
تنظر وتتنف�س الرائح���ة الرطبة والفاترة. 
تتمه���ل، يختف���ي وجهه���ا يف ال�ص���يء الذي 
يجهل���ه هو، تتنف����س طوياًل رائح���ة الهواء 

العفن. 
اأرى باأن���ه ق���د تركها تفعل وه���و ينظر اإليها 
م���ن جديد. لك���ي يراها تقوم مب���ا تقوم به، 
ليمن���ح نف�صه لرغبتها بالقدر الذي ي�صتطيع 
عليه. ليعطي لهذه اجلائعة الرجل الذي هو 

نف�ص���ه بالذات. يف �صعر امل���راأة ينب�س االآن 
القلب بقفزات متوا�صلة. 

يطلق بهدوء تاأوه ال ُيطاق عن �صعادته.
مت���ر ال�صم���اء ع���رب زاوي���ة الب���اب املثلث���ة 
املفتوح���ة. يتقدم بكل طول���ه، ببطء مياثل 
حرك���ة االأر�س. ُتق���اد ال�صح���ب ذات ال�صكل 

الثابت باجتاه الف�صاء ال�صا�صع. 
بفمها املفتوح، وعينيها املغلقتن، هي االآن 
يف كه���ف الرج���ل، اأنها ق���د ان�صحب���ت فيه، 
بعيدة عنه، وحيدة، يف ظالم ج�صد الرجل. 
ل تع���د تع���رف ما تق���وم به، وال م���ا تقوله، 
فه���ي تعتقد دائمًا باأنه م���ا زال ممكنًا القيام 
بال�ص���يء نف�صه بطريقة اأخرى. ُتَقبُل. هناك 
حيث ينت�صر الهواء العف���ن ُمن قبل، تلعُق. 
ت�صم���ي االأ�صي���اء، تلع���ن، ت�ص���رخ بكلم���ات 
لنجدته���ا. وم���ن ث���م ت�صم���ت م���ن جدي���د، 
اأن  اإىل  قواه���ا  ب���كل  ُم�صتب�صل���ًة  حُمتدم���ة 
تدفعه���ا يدا الرجل وجتعالها تنقلب. يتحد 
هو بها. يتمدد لوقت طويل من فوقها، ينفذ 
فيها ثانية، ويظل هناك بال حركة، فيما هي 

تبكي. 
كان���ا ق���د متتع���ا. وهم���ا االآن منف�صالن عن 
بع�صهما. لوقت طوي���ل، ظال متمددين على 
االأر����س، من دون اأن مي����س اأحدهم االآخر. 
البالط���ات طرية، مروية. ما زالت تبكي من 

حن اإىل اآخر، بدموع طفل. 
ي�صتدي���ر ببطء نحوه���ا، وب�صاق���ه ياأخذها 
بالق���رب من���ه. يظ���الن يف تل���ك الو�صعية. 
يق���ول لها اأنه يرغب بالكف عن حبها. ال ترد 

عليه. يقول لها اأنه �صيقتلها يف يوم ما. 
ال يتول���د اأي �ص���يء غري ال�صك���ون وفو�صى 
ج�صديهم���ا ال�صاحب���ن وذل���ك ال���كالم الذي 

يقوله لها من جديد، وباأن ال نهاية لهذا.
كان���ا يرق���دان يف ال���رواق وكاأنهم���ا ينامان 
فيم���ا يتهياأ �صيء اآخر اأثن���اء �صعود الرغبة 
البط���يء. فبحركات حم�صو�ص���ة بالكاد كانا 
على و�صك التقارب من بع�صهما. ب�صرتهما، 
وع���رق كل واحد منهما مي����س عرق االآخر، 
فُمه���ا ه���ي، يع���رث عليه ه���و ثاني���ة. يبقيان 
هكذا، متما�صان، يف حالة انتظار. ثم تقول 
ه���ي باأن لديه���ا رغب���ة يف اأن ي�صفعها، على 
وجهه���ا مثلما تقول، وتطل���ب منه اأن ياأتي، 
تقول له تعال. يفعل هو ذلك، ياأتي، يجل�س 
بالق���رب منه���ا وينظ���ر اإليها ثاني���ة. تقول: 
لت�صربن���ي، بق���وة، كما كان القل���ب ي�صرب 
قبل قليل. تقول باأنها تتمنى املوت. وها اأن 
زاوي���ة الباب املفتوحة ميالأها ج�صد الرجل 

اجلال�س والذي �صي�صرب.
يقدم �صباب من ذلك االت�صاع غري املحدود، 
ل���ون بنف�صج���ي التق���اه ه���و م���ن قب���ل على 
دروب جمال اآخر، قرب �صطوط اأخرى، يف 

رياح مو�صمية بعيدة للغاية وممطرة. 
ترتف���ع ي���د الرج���ل، تن���زل ثاني���ة وي�ص���رع 
بال�صف���ع. يف الب���دء بنعوم���ة ث���م بق�ص���وة 
اأك���رب. ت�صفع اليد مطلع ال�صف���اه و بقوة ال 
تن���ي عن التعاظ���م، ت�صفع االأ�صن���ان. تقول 
هي نعم، ذلك ما رغبُت اأنا فيه. ترفع وجهها 
لكي تعر�صه ب�ص���ورة اأكرب على ال�صفعات، 
ُترخي وجهها اأكرث، جتعله على مقربة اأكرب 

منه، واأكرث مادية. 
�صيجل�ص���ان، بع���د ع�ص���ر دقائ���ق �صوية، يف 
توازن دقي���ق. ي�صفع هو بقوة اأكرب فاأكرب. 
تهب���ط يده، ت�ص���رب من ف���وق ثدييها، على 
ج�صمه���ا. تق���ول هي نع���م، هذا ما كن���ُت اأنا 
راغب���ة في���ه، نعم. ت���ذرف عيناه���ا الدموع. 
ت�صرُب اليد، ت�صف���ُع، بدراية متعاظمة اإىل 

حد ميكنها فيه بلوغ �صرعة مكينة. 
ُيف���رغ الوجه م���ن كل تعب���ري، مرعوبًا، وقد 
فق���د مقاومته، ُمرتخيًا، يتحرك طواعية من 

حول العنق ك�صيء ميت. 
اأرى ب���اأن اجل�ص���د يعر����س نف�ص���ه تلقائي���ًا 
لل�صف���ع، وباأنه اأ�صبح مهج���ورًا، خارج اأي 
األ. يلع���ن الرج���ل وي�صفع. وم���ن ثم فجاأة 

ال�صرخات، واخلوف. 
بعد ذل���ك اأرى باأن هوؤالء النا�س قد غط�صوا 

يف ال�صمت. 
اأرى ب���اأن اللون البنف�صج���ي يقرب، وباأنه 
ي�ص���ل اإىل فتحة ال�صط، وال�صماء تتلبد وقد 
توقف���ت يف م�صارها نح���و املجال ال�صا�صع. 
اأرى رجااًلً اآخرين ينظرون لن�صاء اأخريات، 
ون�صاء غريها االآن ميتات كن قد نظرن لذات 
ال�ص���يء ُيفع���ل وتتال�صى الري���اح املو�صمية 
لل�صي���ف اأمام �صطوط حتيطه���ا م�صتنقعات 
الرز املعتم���ة، يف مواجهة فتح���ات وا�صعة 
وعميق���ة. اأرى عا�صف���ة �صيفي���ة تق���دم من 

اللون البنف�صجي. 
اأرى الرجل يبكي متمددًا فوق املراأة. ال اأرى 
اأي �صيء منها �صوى ال�صكون. ال اأعرف مْن 
ه���ي، ال اأدري اأي �ص���يء، وال اأع���رف اإذا ما 

كانت نائمة. 
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