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سعد محمد رحيم

علي حسين 

  اإنه���ا تتح���دث ع���ن �سراع���ات يف م�ستويات 
عدي���دة متداخل���ة ومركب���ة، ل���ن تخ���رج منه���ا 
الأطراف املت�سارعة فيم���ا بعد كما كانت.. اإن 
اأول ما �سيجري تفنيده هو اأ�سطورة النقاء.. 
نق���اء الع���رق والهوي���ة الثقافي���ة ل�سالح فكرة 
الهجن���ة، والوح���دة الإن�ساني���ة للع���امل. فه���ل 
تراها � رواية ما بع���د الكولونيالية.. الرواية 
بال���ذات ولي�ست اأي جن�ص اأدبي اآخر � تره�ص 
لعومل���ة خمتلف���ة اأ�س���د ر�سوخ���ًا واإن�ساني���ة؟. 
وبع���د اأ�سطورة النقاء �سيت���م الإطاحة بادعاء 
ال���راءة.. ل اأح���د ب���ريء متام���ًا يف م�س���رح 
اجلرمي���ة الك���رى، مب���ا في���ه ال�سحي���ة، ولن 
يخرج منه اأي كان مثلما كان.. ل اأحد �سي�سلم 
من اله���ول، ومن حكم التاري���خ، ومرة اأخرى 
لي�ص التاري���خ الر�سمي والأكادمي���ي، بل ذاك 

الذي يد�سنه ال�سرد على هواه.
* * *

يف رواية"ن�سف حياة"ل ين�سى الروائي"ف. 
����ص. نايب���ول"اأن ينبهن���ا، منذ الب���دء، اإىل اأنه 

يكتب عم���ًا فنيًا تخيلي���ًا، ول يدبج �سرية ما، 
اأو يروي وقائع تاريخية.

)ه���ذا الكتاب اخرتاع.. اإن���ه لي�ص دقيقًا حي��ال 
ما ي�سف من بل��دان وفرتات وحالت( �ص5. 

فه���و يع���رتف باأنه يخ���رتع.. يتخط���ى �سياق 
الواق���ع والتاري���خ، ومق�سده الف���ن. فا تهمه 
الدقة واحلقيق���ة وال�سدق الواقع���ي املبا�سر، 
ولعل���ه ل يوؤمن باإمكاني���ة حتققها، والو�سول 
اإليها.. رمب���ا كان يحذر من �سوء الفهم و�سوء 
املوؤدجل���ن  اتهام���ات  يتجن���ب  اأو  التاأوي���ل، 
الدوغمائين، واملوتورين وحرا�ص الهويات.. 

اأم تراه يخدعنا نايبول هذا؟.
على"ويل���ي  الرواي���ة  مفتت���ح  يف  نتع���رف 
ت�ساندران/ ال�سخ�سية الرئي�سة"وهو يعاين 
م���ن ا�سم���ه الو�سط"�سومر�س���ت".. يق���ول ل�ه 
وال���ده: )�سمي���ت عل���ى ا�س���م كات���ب اإنكلي���زي 
عظي���م( ����ص7. ووال���ده ه���ذا كاه���ن براهمي 
فق���ري يق�س���ي معظم وقت���ه يف معب���ده.. ياأتي 
يف  موم"لروؤيت���ه،  الروائي"�سومر�س���ت 

اأثن���اء زيارت���ه للهن���د، وه���و يف باح���ة املعبد، 
وكان ق���د ق���رر ال�س���وم ع���ن ال���كام، فيكت���ب 
�سفح���ات  ب�س���ع  بع���د  فيم���ا  الروائ���ي  عن���ه 
لن���دن.  يف  ل����ه  ت�س���در  رح���ات  كت���اب  يف 
ال�سم"�سومر�ست"ي�سعر"ويل���ي  ذل���ك  وم���ع 
ت�ساندران"باأول عملية اجتثاث ل�ه من واقعه، 
وب���اأول اهتزاز ي�سرب عامل���ه امل�ستقر، وباأول 

اإ�سكال ي�سيب هويته ال�سافية.
يف ه���ذه الرواية"ن�س���ف حياة"ل���ن نقع على 
وحدة �سرد، وفيما ع���دا �سخ�سية"ويلي"فاإن 
بقي���ة �سخ�سي���ات الرواية تدخ���ل وتخرج من 
واإىل ف�س���اء ال�س���رد تاركة اأثرًا به���ذا القدر اأو 
ذاك، ف���ا نقع على حدث بعين���ه يربط اأجزاءه 
خي���ط درام���ي متما�س���ك، ب���ل عل���ى جمموع���ة 
م���ن الأح���داث املنف�سل���ة التي ه���ي بع�ص من 
التفا�سي���ل الأ�سا�سي���ة حلي���وات ال�سخ�سيات 
وهي تلتقي يف عاق���ات تفتقد الر�سوخ، على 
الرغ���م من عدم خلوها م���ن الطابع الإن�ساين، 
)تلك���م  وتف���رتق  احل���الت.  م���ن  كث���ري  يف 

ال�سخ�سي���ات( رمب���ا م���ن دون اأ�س���ف اأو ن���دم 
عميق، وهذه احليوات والأحداث كلها قا�سمها 
امل�سرتك"ويل���ي ت�ساندران"م�س���اركًا فيها، اأو 
�ساه���دًا عليها، اأو م�ستمعًا حلكاياتها.. والآن، 
ه���ل ن�ستطي���ع اأن ن�ستنت���ج اأن كل �سخ�سي���ة 
هي نتاج ت�س���وه وارتباك تاريخي���ن وّلدهما 
الو�س���ع الكولوني���ايل، وم���ا بع���ده بحيثياته 

وتاأثرياته؟. 
نتنقل مع"ويلي"بن ثاثة اأمكنة رئي�سة:

ها من ف���رتة ال�ستعمار  � الهن���د اخلارج���ة لتوِّ
الكولونيايل.

� لندن/ العا�سمة املرتوبولية.
� م�ستعمرة برتغالية يف اأفريقيا ال�سرقية.

ويف ه���ذه الأمكن���ة نلتقي بب�سر م���ن اأ�سناف 
واأع���راق واجتاه���ات عديدة، فنك���ّون �سورة 
للعامل مقّطع���ة ومت�سظية، يلملمها ال�سرد على 
وف���ق حرك���ة ال�س���ارد )املكاني���ة( وه���و يتابع 
تنقات"ويل���ي"، وعر اخل���ط املت�ساعد، يف 
اأغل���ب الأحي���ان، للزمن الكورنولوج���ي، اإذ ل 

هو����ص مفتعل لدى الروائ���ي للتاعب بالزمن 
وته�سيمه من غري داٍع اأو م�سوغ.

لي�ص لويل���ي ت�ساندران ارتب���اط �سميم باأميا 
مكان، ويكاد يكون خاليًا من ال�سعور باحلنن 
اإىل ما�سي���ه، وه���و يف نهاية الأم���ر ل يتحدث 
عن اأحام كب���رية.. اإنه مقتلع ح�سيًا ومعنويًا 
م���ن كل واقع، ولذا يكون م���ن ال�سعب حتديد 
وعي���ه  حتدي���د  اأخ���رى  بعب���ارة  اأو  هويت���ه، 
بهويت���ه. ورمب���ا مل يك���ن ه���ذا يهم���ه يف قليل 
اأو كث���ري.. بي���د اأنن���ا جن���د، اأخ���ريًا، اأن وعيه 
بهويت���ه وعي اإ�سكايل متحول يف عامل يف�سح 
يومًا بعد يوم ع���ن ه�سا�سة حدوده الداخلية. 
ف�"ويلي"متاأرجح ثقافي���ًا، ويف اأوقات معينة 
كان يخ�س���ى اأن ين�س���ى اللغ���ات الت���ي يعرفها 
ب�سب���ب تنقات���ه.. كان يعي����ص كاآبته اخلا�سة 
حت���ت وط���اأة �سع���وره بالغ���رتاب. ونتيج���ة 
له���ذا كله � ل���ن ن�ستطيع بعد قراءتن���ا للرواية � 
اأن نعرف ل�ه اأي اجتاه، فهو كمن فقد بو�سلته 
الداخلي���ة، وحتى حن يقرر يف النهاية � نهاية 
الرواي���ة � مغ���ادرة اأفريقي���ا الت���ي ق�س���ى فيها 
ثم���اين ع�سرة �سنة، من دون اأ�سباب وا�سحة، 
لن ن�ست�سف لديه فك���رة عن حمطته الاحقة.. 
اإن���ه اب���ن كل م���كان، وغري���ب يف كل م���كان، 
واإح�سا�سه بالغرب���ة ي�سحنه بامبالة عميقة، 
كما ل���و اأن كل ما يجري مع���ه وحوله ل يعنيه 
يف �سيء. وبا�ستثناء �سلطة رغبته اجلن�سية � 
وحتى هذه ل تبدو عاتية اأو متطرفة � ل تدوم 
لديه الهواج�ص والرغبات، مبا فيها رغبته يف 
الكتاب���ة.. طب���ع يف لن���دن جمموع���ة ق�س�سية 
واح���دة، وكانت تلك منا�سب���ة للتعرف على اآنا 
الت���ي �ستغري اأق���داره ملدة طويل���ة ن�سبيًا، ومل 

يعاود الكتابة بعد ذلك.
اإن م�سحة من العدمية ت�سم �سلوك"ويلي"دائمًا 
يف عاقته بذاته، ومبن ي�سادفه، فهو لن ينغمر 
بعاق���ة حب ملتهبة اأبدًا، ول���ن يعقد �سداقات 
متين���ة، ولي�ص ل�ه ارتباط جذري بعائلته، فهو 
بدءًا يحنق على اأبيه، ويعده منافقًا ومتعاليًا، 
وعل���ى العموم يطغى على �سخ�سيات الرواية 
ال�سع���ور بخيبة الأم���ل والاج���دوى. فها هو 
يف  الرا�س���خ  الراهم���ي  الأب/  ت�سان���دران 
مكان���ه/ معبده يقول لبنه ع���ن درا�سته ل�سنة 
واح���دة يف اجلامعة"قب���ل اأن اأتخلى بحماقة 
لن���داء  ا�ستجاب���ة  الإنكليزي���ة،  الثقاف���ة  ع���ن 
املهامتا، مقو�سًا نف�س���ي مدى احلياة."�ص8. 
ويف ال�سفح���ة الأخ���رية م���ن الرواي���ة يخ���ر 
البن ويل���ي زوجته"اآنا"باأنه يريد اأن يطلقها 
قائ���ًا"الآن ال�سطر الأف�سل م���ن حياتي وىّل، 

اأن كل  ل���و  اأفع���ل �سيئًا."����ص245. كم���ا  ومل 
�سخ�سي���ة من �سخ�سي���ات الرواية لي�ست، يف 

نهاية املطاف، �سوى جمموع خيباته. 
يقيم"ويل���ي"يف لن���دن عاق���ات �سداق���ة م���ع 
 � الغال���ب  يف  ملون���ن   � اأجان���ب  مهاجري���ن 
وعاق���ات جن�سي���ة م���ع ع�سيق���ات اأ�سدقائ���ه، 
ومت�س���ي حيات���ه هن���اك ب�سكله���ا العتي���ادي 
ال���ذي تك�س���ر رتابت���ه اأحيانًا بع����ص الأحداث 
املفاجئ���ة حت���ى تتفج���ر النزع���ات العن�سرية 
�س���د امللون���ن والأجانب، وي���رى كيف يهرب 
اأ�سدق���اوؤه، وكيف يجد نف�س���ه وحيدًا، ويبقى 
تعج���ب  املحنة"اآنا"الت���ي  ه���ذه  يف  ع���زاوؤه 
وم���ن  وت�سادق���ه،  الق�س�سي���ة  مبجموعت���ه 
ث���م تق���رتح علي���ه اأن يذه���ب معه���ا اإىل اإحدى 
امل�ستعم���رات الرتغالي���ة يف اأفريقيا ال�سرقية 
حيث موطنها، فيواف���ق لأن ل �سيء اآخر لديه 
يفعل���ه يف لندن بعدما بات وج���وده طالبًا يف 
اجلامع���ة يف مهب الري���ح. ويف اأفريقيا يفكر 
يف اأن يع���ود بع���د اأ�سبوع اأو اأك���ر لكنه يلبث 
ثم���ة ثمانية ع�س���ر عام���ًا زوجًا لآن���ا، وم�سرفًا 
على اأماك اأهلها. وخال هذه املدة الطويلة ل 
تكاد حتدث اأ�سياء ذات اأهمية كبرية.. تختفي 
حمفظت���ه م���ع نق���وده وج���واز �سف���ره، لكن���ه 
يعر عليها فيما بع���د.. وكان مي�سي ب�سحبة 
زوجت���ه بع�ص الوقت م���ع الأفارقة املتحدرين 
م���ن اأ�س���ول برتغالي���ة، اإذ يج���ري الرتحي���ب 
بهما، ويف النهاية يغوي زوجة م�سرف اأماك 
عائلة"كوريا"الري���ة الت���ي كان���ت تقيم ماآدب 
الأحد، وحن تندلع ال�سطرابات الثورية يف 
اجل���وار، ويت�سلم الثوار ال�سلط���ة، ويبدو اأن 
اأ�سي���اء كثرية تتغ���ري، واأن العهد الكولونيايل 

اآخذ يف الزوال، يقرتح تطليق زوجته: 
"عندما عادت لحقًا قلت لها:"اأنا يف الواحدة 

والأربعن. تعبت من عي�سي حياتك."
ب���ل طلبته، وكان  يا ويلي.  ذلك  اأردت  "اأن���ت 

علّي اأن اأفكر يف ذلك."
"اأع���رف. فعل���ت كل �سيء م���ن اأجلي. جعلت 
احلي���اة �سهل���ة عل���ي هن���ا. مل يك���ن باإم���كاين 
العي����ص هن���ا بدون���ك. عندما �ساألت���ك يف لندن 
كن���ت خائف���ًا. مل يكن لدي م���كان اأذه���ب اإليه. 
كانوا على اأهب���ة رميي خارج الكلية يف نهاية 
الف�س���ل، ومل اكن اأعلم م���اذا اأفعل لكي اأجنو. 
ولك���ن الآن ال�سط���ر الأف�سل م���ن حياتي وىّل. 

ومل اأفعل �سيئًا."
اجلديدة." احلرب  من  خائف  "اأنت 

اإن  حت���ى  الرتغ���ال،  اإىل  ذهبن���ا  اإن  “حت���ى 
ف�ستظ���ل  هن���اك،  اإىل  بالدخ���ول  �سمح���وا يل 
تل���ك حيات���ك. م�س���ى علّي وق���ت طوي���ل واأنا 

خمتبئ."
اأن���ا  تك���ن حق���ًا حيات���ي  اآنا:"رمب���ا مل  قال���ت 

اأي�سًا."�ص245.
اإذن، م���ا جرى �سرده هو"ن�س���ف حياة"ويلي 
ت�سان���دران الذي يعد �سخ�سي���ة منوذجية يف 
الأدب م���ا بع���د الكولونيايل، فه���و اأوًل هندي 
جاء يف اأعق���اب ا�ستقال باده من ال�ستعمار 
العا�سم���ة  اإىل  الإنكلي���زي  الكولوني���ايل 
املرتوبولية"لندن"للدرا�سة، وخا�ص مغامرته 
ال�ستك�سافية اخلا�سة.. كتب ق�س�سًا ق�سرية، 
واأ�س���در جمموعة واحدة، واأق���ام عاقات مع 
رج���ال ون�ساء قادمن م���ن امل�ستعمرات، اإذ اأن 
�سخ�سي���ات كث���رية تزدح���م بها ه���ذه الرواية 
الق�س���رية ن�سبي���ًا � تظه���ر وتختف���ي � ول نكاد 
نتع���رف عل���ى معظمها جي���دًا، ولكنه���ا جميعًا 
ت�ساعدنا يف تفهم �سخ�سية ويلي ت�ساندران/ 
بطلن���ا. وبع���د اأن تع���رف عل���ى اآن���ا الآتية من 
اأفريقيا �سافر معها وق�سى هناك ثماين ع�سرة 
�سن���ة قبل اأن يقرر تركه���ا وامل�سي مرة اأخرى 
نحو املجه���ول.. اإن"ن�سف حياة"هو الن�سف 
ال���ذي خ�سره"ويل���ي"، وه���و يق���ف الآن على 
اأعتاب ن�سفه الآخر/ الأخري من دون اأن يكون 
موقن���ًا من اأنه �سيحقق م���ا يريد.. هذا اإذا كان 

يعرف، على وجه التحديد، ما يريد.
�شبق لهذا املو�شوع ان ن�شر 
يف �شحيفة املدى 2007

)نصف حياة( نايبول نموذج للرواية 
رواية ما بعد الكولونيالية هي متثيل أواًل لطرف ما كان بإمكانه أن ميثل نفس��ه ما بعد الكولونيالية

تحت وطأة الهيمنة الكولونيالية، وهي تفكيك ثانيًا للمعادالت، وعالقات القوة، 

وأشكال التمثيل القدمية ومسوغاتها.

وألن الرواية ما بعد الكولونيالية ليست شعاراتية، عىل الرغم من كونها سياسية 

يف املآل األخري، فإنها تتخىل عن لغة االنفعال الحادة والصارمة التي وس��مت 

الرواي��ة ذات الطابع الثوروي، للغة أخرى أكرث هدوءًا وعقالنية، وهي ال تبغي 

س��وى أن ترسد مبوضوعية ليس��ت نقية متامًا، لكنها غ��ري متبجحة، ومتحررة 

م��ن املوّجه القبيل/ الدوغاميئ، وصانعة لرؤية نامية إىل العامل. وهذه الرؤية 

تنكر الفك��رة التي توزع العامل ميكانيكيًا إىل ثنائيات متقابلة، وتقول باملطلق، 

وتتوهم امتالك الحقيقة..

نايبول يرحل مخلفًا حياًة مثيرًة 
للجدل 

�سوراجرا�س���اد  فيدي���ادر  يرح���ل 
نايب���ول، ال���ذي و�سفت���ه جمل���ة تامي 
الأمريكي���ة، باأنه الروائي الأول، بعد 
اأن كان ي�ستعد لاحتفال بعيد مياده 
يف  وكان  والثمان���ن،  اخلام����ص 
ل الوحدة  �سنوات���ه الأخرية، ق���د ف�سّ
ليعي����ص يف كوخ مع���زول يف الريف 

الإنكليزي.
85  عام���ًا توجه���ا بالكت���ب واملواقف 

املتناق�س���ة ع���ن الهوية وامل���كان وبجائزة نوب���ل التي ح�سدها بعد انتظ���ار عام 2001، 
وكان ذل���ك بع���د �سهر م���ن الهجمات عل���ى مركز التج���ارة العاملي يف نيوي���ورك، يف ذلك 
الوق���ت كتب نايبول مق���اًل يف النيويورك تاميز، يت�ساءل فيه"كيف ت�ستطيع اأن حتارب 
الإرهاب اإذا عملت مع حلفاء اإرهابين؟ اإذا كنت �سيفًا يف باد ما كيف ت�ستطيع اأن تفعل 
ذل���ك مب�سيفك؟. ل حل اإل باإع���ادة ال�سام )دين �سمري( واإحكام الي���د على الأموال. اإذا 

اأُِخذ املال يختفي الإرهاب".
مل ي�س���دق ح�سول���ه عل���ى جائ���زة نوبل ح���ن اأخرت���ه زوجته ب���اأن رئي����ص الأكادميية 
ال�سويدية على الهاتف يريد اأن يعلمه بفوزه، لأنه ظن اأن اأحدًا ما يريد اأن ميازحه، قبل 
اإعان اجلائزة كان قد اأم�سى ليلة قلقة. اأح�ص بتعب فكري بعد ا�ستعادة اأعماله:"كاأنني 
�سعرت مب�ساق كتابة كل تلك الكتب. بدت رحلة طويلة اىل درجة �سخيفة و�سعرت بتعب 
كبري، كبري، وت�ساءلت كي���ف �ساأمتكن من ال�ستمرار"، ويتذكر اأن اجلائزة كانت تخذله 
كل ع���ام منذ اأن ذهب���ت عام 1992 اىل مواطنه الكاريبي ديري���ك وولكوت، الذي ا�ستمر 
يف توجي���ه �سهام النتق���اد اىل نايبول، لأنه يرتكب حماقات عن�سرية ل يرتكبها الكاتب 
اجل���اد على حد قول���ه، لكنه امتدح���ه باعتباره �ساح���ب باغة ممتع���ة وعظيمة �سوهت 
ب�سب���ب التع�س���ب، وقد كتب نايبول بع���د ذلك يقول:"كتبت بتعاطف كب���ري عن اأفريق�يا. 
كانت طريقتي قا�سية لكنها حافلة بال�سفقة وروؤية امل�ساعب".. اإل اأن جلنة جائزة نوبل 
كان له���ا راأي اآخر بالكاتب الذي و�سفته باأنه:"ميلك روؤية متكاملة يف رواياته، وميتلك 
اأي�س���ًا وجهة نظ���ر حمايدة ونزيه���ة يف الأعمال الت���ي تتناول التواري���خ واحل�سارات 

الأخرى."
فيم���ا قال الناق���د الإنكليزي ال�سهري تريي اإيغلت���ون، اإن نايبول:"مزيج من الفن العظيم 
وال�سيا�سة املروع���ة". و�سفه �سديقه الكاتب الأمريكي بول ثريو، يف كتابه"ظل ال�سيد 

نايبول"باأنه اإن�سان بائ�ص تنتابه حالت من الهو�ص اجلن�سي والعن�سري.
ول���د نايب���ول يف ال�سابع ع�سر من اآب عام 1932، لعائل���ة و�سلت من الهند اإىل ترينيداد 
اإح���دى ج���زر الكاريبي، وه���و جزء مما �سم���اه يف وقت م���ن الأوقات"جمتم���ع اآ�سيوي 
مهاج���ر يف جزيرة �سغرية يف العامل اجلديد". لق���د كان جمتمعًا مل ي�سعر اأبدًا بالراحة 
في���ه، ي�سفه باأن���ه جمتمع"فظي���ع جدًا"ويطلق عل���ى عائلت���ه و�سف"رهيبة"لأنها ت�سم 
اأع���دادًا كبرية م���ن الأفراد، وقد اأتاحت ل���ه منحة حكومية ع���ام 1950 اأن يهرب من هذا 
اجلو العائلي اخلانق ليكم���ل درا�سته للغة الإنكليزية يف اأك�سفورد:"عندما و�سلت اإىل 
اأك�سف���ورد �سعرت اأنن���ي تخليت عن ماب�سي واأنني �سخ�ص قبي���ح، اأ�سود، خاٍل من اأية 

حما�سن ولي�ست لديَّ اأي خلفيات، ول اأمتلك �سوى الوحدة، وذكائي."
ولأن���ه كان يحل���م باأن ي�سبح كاتبًا من���ذ اأن كان يف العا�سرة من عم���ره، فقد حاول اأن 
يكت�سف"الكتابة"اأثن���اء درا�سته اجلامعية، لكنه ب���دًل من ذلك عا�ص فرتة �سعبة كان 

يع���اين فيه���ا من"العزل���ة والياأ�ص"ويكت���ب يف دف���رت يومياته:"لقد كن���ت م�ستعدًا 
للعي�ص و�سط هذه الأجواء، لأنني اأ�سعر باأنني اأكر ذكاًء بكثري من معظم زمائي 

يف الكلي���ة". يف ع���ام 1954 يب���داأ يف كتابة روايته الأوىل الت���ي ي�سميها"عامل 
التدلي���ك املت�سوف"وه���ي رواي���ة و�سفت باأنه���ا مفعمة باحليوي���ة تتحدث عن 
الأ�سخا����ص الذي���ن يواجه���ون الع���امل ب�سابة رغ���م اأنهم با دع���م ويفتقرون 
اىل الق���وة. اأ�س���ر على اأن يكتب روايت���ه الأوىل باللغ���ة الإنكليزية، مما اأثار 
ا�ستهج���ان مواطنيه الذين و�سف���وه باأنه رجل با ج���ذور، متعلق بالغرب، 
يخج���ل من اأ�سول���ه الهندية، يرد عل���ى منتقديه باأنه ليع���رف غري ح�سارة 
واحدة ومكان واحد هو لندن:"اأي مكان اآخر كان خداعًا للعقل، الوطن من 
اأج���ل ماذا؟ هل هو من اأجل اأن اأنحني اأم���ام رجالنا العظماء؟ اأم لاختباء، 
وبالن�سب���ة لأنا�ص يف مثل و�سعنا، اأنا�ص اقتيدوا للعبودية، فاإن هذه اأكر 
خدع���ة على الإطاق، نحن لمنلك �سيئًا، بل نعزي اأنف�سنا بالفكرة اخلا�سة 

ع���ن الرجال العظماء لقبيلتن���ا، ولكننا نخفي اأنف�سنا، اأي نقول خذ رجولتي 
وا�ستثمره���ا يل، اأو خ���ذ رجولتي واأ�سب���ح رجًا عظيمًا من اأجل���ي، ل، اإنني 

اأريد اأن اأكون رجًا بنف�سي".
يوا�س���ل الكتاب���ة بالنكليزية، لت�سدر له روايات"�سارع ميجي���ل، ن�سف حياة، منعطف 
النه���ر، يف باد حرة، بذور �سحرية، من���زل ال�سيد بي�سوا�ص، املحاربون". بعد ح�سوله 
على نوبل، يتوقف لكر من عام ثم يعاود الكتابه:"املعجزة الكبرية انني ا�ستطعت اأن 
اأبداأ الكتابة من جديد فما زال القلق حا�سرًا من اأن اأف�سل قبل اأن اأبداأ". يوؤمن مثل كاتبه 
���ل مار�سي���ل برو�س���ت، موؤلف"البحث عن الزم���ن املفقود"ب���اأن الروائي:"ليكتب  املف�سّ
باجلان���ب الجتماع���ي من حيات���ه لأن هناك ذاتًا اأخ���رى داخلنا تدفعن���ا اىل البوح"."ما 

نقدمه يف الكتب هو اإفرازات روحنا ال�سديدة العمق".
يف ع���ام 1959 يف���وز بجائ���زة �سومر�س���ت موم عن جمموع���ة من الق�س����ص الق�سرية. 
يح�س���ل عل���ى جائزة البوك���ر الريطانية ع���ام 1971 ع���ن روايته"يف ب���اد حرة"التي 
و�سفته���ا جلنة اجلائ���زة باأنها"�سمفوني���ة داكنة عن الغرتاب"، اإ�ساف���ة اىل الروايات، 
يق���ّدم �س���ورًا قامتة للهن���د واإفريقيا والإ�س���ام يف �سل�سلة من ق�س����ص الرحات، كانت 
اأولها عام 1964 بعنوان"منطقة الظام"و"يوميات الكونغو"يف عام 1980 و 1981 

نايب���ول، باأنه"�ساه���د عل���ى بن املوؤمنن. وقد و�سف اإدوارد �سعيد ما كتبه 
لي����ص الدعاء الغربي"، واأ�ساف �سعيد،  نايب���ول  اإن 

فقط"غري مهتم بالعامل الثالث 
على الإطاق"، لكن رواياته 

مليئة"باجله���ل  كان���ت 
اأعل���ن  فيم���ا  والأمّي���ة". 
نايب���ول اأنه غري مكرتث 
كم���ا  بالنتق���ادات، 
يف  لاأوبزيرفر  اأو�سح 
:"عندم���ا   2008 ع���ام 
الأ�سي���اء،  ه���ذه  اأق���راأ 
اأ�سع���ر ب�سع���ادة غام���رة 

اإنه���م ل يجرحونني على 
الإطاق".
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 إعداد وترجمة: ابتسام عبد هللا

النر  لقب"�سيد  البع�ص  عليه  نايبول"الذي يطلق  "ف. �ص 
الإنكلي���زي املعا�سر"واحلا�س���ل عل���ى جوائز اأدبي���ة رفيعة، 
وامل�سرح���ي  الروائ���ي  م���وم،  �سومر�س���ت  بجائ���زة  ابت���داًء 
الريط���اين ال�سهري، لعام 1960 ثم جائزة بوكر لعام 1971 
وجائزة نوبل لاآداب لعام 2008، كاتب بريطاين من موليد 
تريني���داد يف البح���ر الكاريب���ي م���ن اأبوين هندي���ن، يتمتع 
ب�سهرة وا�سعة كروائي وكاتب مقالت نقدية، رغم اأن العديد 
م���ن كبار مفك���ري واأدب���اء ع�سره، م���ن اأمث���ال اإدوارد �سعيد 
وديري���ك والك���وت، يتهمون���ه باأن���ه مدافع ع���ن الكولونيالية 
اجلدي���دة واأنه يج���د لها الأع���ذار واملررات فيم���ا يكتب من 
رواي���ات، ومق���الت ع���ن رحات���ه ول ين�سف الع���امل الثالث 
و�سعوب���ه، وحن من���ح لقب"�سري"ع���ام 1989، اأغ�سب ذلك 
العدي���د من ال���دول التي كان���ت تابعة للتاج الريط���اين اأيام 
الإمراطوري���ة ب�سب���ب و�سف���ه لهذه ال���دول يف اأح���د اأعماله 

باأنها، جمتمعات"ن�سف م�سنوعة".
منحت���ه  ح���ن  عن���ه  قال���ت  ال�سويدي���ة  الأكادميي���ة  حت���ى   
جائ���زة نوب���ل، اإن���ه �سبي���ه جوزي���ف كون���راد، ال���ذي عا�سر 
الإمراطوري���ة الريطاني���ة اأي���ام عزه���ا، والذي ع���رف عنه 
ع���دم تعاطف���ه م���ع فك���رة الدميقراطي���ة وال�ستع���اء عل���ى 
الفق���راء رغم اأن���ه �سور معاناتهم يف معظ���م ما كتب"ف. �ص 
نايب���ول"ل يت���ورع ع���ن مهاجمة كب���ار الكتاب الذي���ن تركوا 
ب�سمته���م يف تاريخ الأدب الإنكلي���زي، فتوما�ص هاردي:"ل 
يط���اق ول يجي���د الكتابة"وه���ري جيم�ص:"اأ�سواأ كاتب يف 
العامل"واإرني�س���ت همنغ���واي:"مل يع���رف يوم���ًا حتدي���د ما 
يري���د اأن يكتب"وت�سارل����ص ديكنز:"روايات���ه مليئة بالكام 
الف���ارغ"ل باأ�ص، فكلنا يذكر مقالة برن���ارد �سو ال�ساخرة عن 

ولي���ام �سك�سبري والت���ي حتمل عنوان"من يري���د �سك�سبري"، 
لكن نايبول اأ�ساف موؤخرًا �سيئًا جديدًا اإىل قائمته الهجومية، 
 ،Evening Standard  فقد قال يف مقابلة مع �سحيفة
وه���ي �سحيفة لندنية �سهرية مل تعد تباع منذ ب�سع �سنوات، 
واأ�سبح���ت تعطى باملج���ان للم�سافرين عل���ى �سبكة قطارات 
الأنف���اق، ق���ال يف مقابل���ة لل�سحيف���ة، اإنه لي�ص هن���اك امراأة 
روائي���ة من املا�سي اأو احلا�سر ميكن اأن تقارن به، اأو تكون 
ن���دًا له، فالن�ساء"عاطفيات ولهن روؤية �سيقة للعامل رمبا لأن 
امل���راأة ل ت�سعر اأنها الربة احلقيقي���ة لبيتها، فالكلمة الأخرية 
دائمًا للرجل، حتى نا�سرته مل ت�سلم من �سره،"كانت ُمراجعة 
جي���دة للن�ص وناقدة حذقة، ولكنها حن كتبت رواية، وقعت 
يف �س���رك اأنثوي���ة امل���راأة،  الطري���ف اأن املقابل���ة اأجرتها معه 
�سحافية"�سيدة"و�ساألت���ه عن عدد كبري من الكاتبات على مر 
الع�س���ور من جن اأو�سنت م���رورُا بفرجينيا وولف واإيري�ص 
مريدوخ، لكنه ظل م�سرًا على راأيه:"املراأة ل حت�سن التعبري 
لأنه���ا ت�سق���ط يف �س���رك الرومان�سي���ة"ل �س���ك اأن العديد من 
الن�ساء �سريف�سن هذا الكام وي�ست�سهدن بع�سرات الكاتبات 
املبدعات. اأنا �سخ�سيًا ا�ستح�سرت يف راأ�سي اإ�سمن، الأول 
لكاتبة اإنكليزية �سهرية من الع�سر الفكتوري ماري اآن اإفانز 
املعروف���ة باإ�سم، جورج األيوت.  ه���ذه الروائية وال�سحافية 
واملرتجم���ة، اخت���ارت ا�سم���ًا رجاليًا ك���ي تنج���و بنف�سها من 
ال�سفات املحفوظة التي تطلق على املراأة، مثل"الرومان�سية 

و�سيق الأفق"كما يقول نايبول. 
وكان لديها �سبب اآخر خفي، هو البتعاد عن اأ�سواء املجتمع 
ب�سب���ب عاقتها برجل مت���زوج ا�ستمرت على م���دى ع�سرين 
عامًا،  وقد تركت جورج اليوت تراثًا اأدبيًا وب�سمة يف تاريخ 

الرواية الإنكلي���زي واجليل الذي در�ص املرحلة الثانوية يف 
العراق يف ال�ستينيات، ق���راأ رواية األيوت ال�سهرية"�سايل�ص 
مارنر"الت���ي ت�سور �سق���اء الإن�سان الفق���ري. الكاتبة الثانية 
الت���ي طرق���ت اأبواب ذاكرت���ي واأن���ا اأراجع املقال���ة املن�سورة 
اأمامي، ه���ي الكاتب���ة الفرن�سية ال�سهرية ج���ورج �ساند التي 
�سبق���ت اليوت بب�سع �سن���وات، لكنهما عا�ست���ا نف�ص املرحلة 
م���ن القرن التا�سع ع�سر. �ساند حملت ا�سم الرجل مثل اليوت 
لكنه���ا ت�سبهت ب���ه يف كل تفا�سي���ل حياتها.  لب�س���ت ماب�سه 
بحجة اأنها مريحة، ودخنت �سجائره يف العلن، الأمر الذي مل 
يكن مقبوًل يف زمانها، ومع ذلك اأحبها ع�سرات الرجال، لعل 
اأ�سهرهم فردريك �سوبان �ساحر البيانو العظيم، وا�ستطاعت 
اأن جت���د لنف�سها مكانًا يف ع�سر الكت���اب الكبار. ترا�سلت مع 
غو�ست���اف فلوب���ري الروائي الفرن�س���ي ال�سهري، وق���ال عنها 
روائ���ي عظيم اآخر، ه���و الرو�سي اإيف���ان تورغينيف:"كانت 
رجًا �سجاع���ًا وامراأة عظيمة. وتلق���ت مديحًا و�سداقة وود 
من بلزاك ومار�سيل برو�ست، لكنها هوجمت اأي�سًا وبق�سوة 
م���ن اأحد اأع���ام ع�سرها، ال�ساع���ر الفرن�سي �س���ارل بودلري، 
ال���ذي قال عنها، اإنها غبية وثقيلة الدم واأفكارها الأخاقية ل 
تتع���دى اأفكار اأي اإمراأة �ساقطة.  لكن بودلري مل يعّمم ق�سوته 
عل���ى كل كاتب���ات ع�س���ره والع�س���ور التي �سبقت���ه كما يفعل 
ال�سري"ف. �ص نايبول"ال���ذي �سمل برف�سه كل الكاتبات، بل 
ه���و ي�سيف اأنه ي�ستطيع اأن يعرف كتاب���ة الن�ساء مبجرد ان 
يق���راأ ب�سع���ة �سطور اأنا امراة تكت���ب، اأو لديها حماولت يف 
الكتاب���ة، واأرف����ص متامًا فك���رة الأدب الن�سائ���ي، فالأدب هو 
الأدب �س���واء عاجلته اإم���راأة اأم رجل، املراأة حن تكتب تكابد 

هم الكتابة متامًا كالرجل، وتعّر عن همها.

�سب���ق للكات���ب املع���روف ف. ����ص. نايب���ول، واأن دخل يف 
�سجارات وم�ساحن���ات اأدبية ب�ساأن الكاتب���ات من الن�ساء، 
وقد عاد الفائز بجائزة نوبل لاأدب اإىل ذلك ووّجه موؤخرًا 
لطمًة للموؤلِّفات، قائًا اإنه لي�ص هناك من كاتبة امراأة يعّدها  

م�ساوية له �� واأفرَد نقدًا خا�سًا جلن اأو�سنت.
فف���ي مقابلة اأجري���ت معه يف جمعية روي���ال جيوغرافيك، 
ب�س���اأن عمله الأدبي، �ُسئل نايبول، الذي ُو�سف باأنه"اأعظم 
كات���ب حي للنر النكليزي"، عم���ا اإذا كان يعتر اأية كاتبة 
ام���راأة نظ���ريًا اأدبي���ًا ل���ه. وق���د رد على ذل���ك قائ���ًا"ل اأظن 
ه���ذا". وقال عن اأو�سنت اأنه"ل ي�ستطيع رمبا اأن ي�ساطرها 

الطموحات العاطفية، اإح�سا�سها العاطفي بالعامل".
وق���ال اإن الكاتبات"خمتلف���ات متامًا". واأ�س���اف"اإين اأقراأ 
قطع���ًة من كتابة و�سمن فقرة اأو فقرتن اأعرف ما اإذا كانت 

من تاأليف امراأة اأم ل. اأعتقد باأنها غري مكافئة يل".
وق���ال الكات���ب، املول���ود يف تريني���داد يف الكاريب���ي،"اإن 
ه���ذا هو ب�سبب عاطفية الن�س���اء، وجهة النظر ال�سيقة اإىل 
العامل"."فالأمر املحّتم بالن�سبة للمراأة، اأنها لي�ست بال�سيد 
الكام���ل للبي���ت، وين�سحب ذلك عل���ى كتابتها اأي�س���ًا"، كما 

قال.

واأ�س���اف"اأن نا�سرتي كانت جيدة كمتذوقة وحمررة، لكن 
حن اأ�سبحت كاتبة، ح�س���ل كل هذا الهراء الأنثوي. واأنا 
ل اأق�س���د هذا بطريقة فّظ���ة". النقد من املوؤلف لي�ص بالأمر 
املده�ص. فنايبول لي�ص غريبًا على النقد. وكان يف املا�سي 
قد نقد اأب���رز موؤلفات الهند ل�"تفاهتهن"يف املو�سوع الذي 

ا�سُتهر بالكتابة عنه، مرياث الكولونيالية الريطانية.
كم���ا كان له ن���زاع طويل املدى مع املوؤل���ف وكاتب الأ�سفار 
الأمريك���ي ب���ول ث���ريو. وق���د و�سل���ت �سداقة ال���� 30 عامًا 
بينهم���ا نهاية مفاجئة، بع���د اأن اكت�سف ثريو، اأن كتابًا كان 
ق���د اأعط���اه لنايبول ق���د ُعر�ص للبي���ع ب�سع���ر 916 جنيهًا. 
ورف�ست جمعية كّت���اب بريطانيا العظمى اأن ت�سيع وقتها 
ب�س���اأن تل���ك التعليق���ات. وقال ال�سح���ايف الأدب���ي األيك�ص 
كارك تعليق���ًا على ذلك"هل يق���ول اإن كاتبات مثل هياري 
مانت���ل، و اأ.����ص. بايات، واآيري����ص م���ردوك، عاطفيات اأو 
اأنه���ن يكتنب ه���راًء اأنثويًا؟"كم���ا و�سفتها الناق���دة الأدبية 
هيلن براون باأنها"تعليقات متعجرفة، تبحث عن اهتمام. 
وكان عليه اللتفات اإىل كلمات جورج اإليوت �� وهي امراأة 
كاتبة �� الت���ي كان لأعمالها تاأثري اأعم���ق بكثري على الثقافة 

العاملية من اأعماله هو".

اإن الروؤي���ة اجلهنمي���ة ف. ����ص. نايبول لطريق �سع���وب اأفريقيا 
لا�ستق���ال، اأظهرت���ه عن�سريًا، ومع ذلك، ف���اإن هذه الرواية هي 
م���ن اأف�سل اأعماله. ونايبول يف عام 2007 كان يف اأوج عطائه، 
واأ�سب���ح من اأعظم كّت���اب النر باللغة الإنكليزي���ة.  و"انعطافة 
النهر"الت���ي كتبه���ا نايب���ول بتل���ك بتل���ك الروؤية اخلاق���ة، التي 
يق���ول عنها"تبقى غام�سة"وهي قد تكون الأكر اإثارة للم�ساعر 

الداخلية للموؤلف.
و"�سامل"الق���ادم م���ن ال�ساح���ل ال�سرق���ي لأفريقي���ا وم���ن عائل���ة 
متار����ص التج���ارة، اأ�س����ص عائل���ة وو�س���ع ج���ذوره يف اأر����ص 
اأفريقي���ة غ���ري معروفة، كتاجر، وفتح حم���ًا يف مدينة با اإ�سم، 
عن���د انعطاف النهر، و�سامل مثل نايبول نف�سه، واقع حتت وهم 
عمل���ه، ويعلن���ان يف نف�سيهما"اأن العامل هو هك���ذا، ومن ي�سمح 

لنف�سه اأن ل ي�سبح �سيئًا، لن ميلك مكانًا فيه".
ويت�س���اءل نايب���ول، اأهذه الكونغ���و؟ متذكرًا رحلة ق���ام بها اىل 
كين�سا�س���ا يف ع���ام 1975، وروؤيت���ه متخّي���ًا منظ���رًا طبيعي���ًا، 
ويتذك���ر بو�سوح مرة اأخرى املنظر الطبيعي للمدينة التي فتح 
فيه���ا �س���امل دّكانه، كانت عربي���ة اأوًل ث���م مت ا�ستعمارها لت�سبح 

جمتمعًا قبلّيًا م�سغرًا جاهًا وثريًا وحمتقرًا لاإن�سان.

وق�س���ة �س���امل وهو دكتات���ور اأفريقي ب�سبب ان���دلع موجة قتل 
عني���ف وق�سة ح���ب موؤملة عقدته، اإن بدء اأعم���ال العنف �سيكون 
داف���ع الرج���ل الكبري للتدخ���ل. ونايبول الذي ينح���در من عائلة 
هندية مثل"�سامل"، بلغت نظرة هذه الأعمال ال�سريرة وخطورة 
امل�سه���د يف الوقت نف�س���ه يكون ل يحتمل ب�سب���ب اخل�سونة يف 
التعام���ل والوح�سي���ة، وق�س���ة �س���امل ت�س���ور م�سه���دًا للفو�سى 
والرتاج���ع يف حلظ���ة من م���ا قبل ال�ستعم���ار، ذل���ك الأمر الذي 
جعل م���ن نايبول غري قادر على توجيه الته���م املتعلقة ب�سيا�سة 

مرتدة.
ويف النهاي���ة وعندم���ا يل���ح اإدوارد �سعيد يف مهاجم���ة الرواية 
ويق���ول"اإن العداء لاإ�س���ام، وللعرب، تر�س���ح رواية"انعطافة 
النهر"لني���ل جائزة البوكر يف عام 1979، رمبا لأن نايبول كان 
ق���د ح�سل عليها يف عام 1971 وكان اآن���ذاك يف دولة حرة، كان 

مير بها.
وعندم���ا قاب���ل اأحد ال�سحافي���ن نايبول يف ع���ام 2008، مل يبد 

اهتمامه وكان اآنذاك قد ر�ّسح ل� )نوبل(.

عن"الغارديان"

الم��رأة وال�رواي��ة.. س��ياُط الكاتب 
نايبول التي ال ترحم

الرواي��ات..  أفض��ل  قائم��ة  م��ن 
 )90 )رق��م  النه��ر"  "انعطاف��ة 

للروائي نايبول

ف. س. نايبول: النساء لسَن سيدات
      في البيت وال في الكتابة!
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شاكر األنباري 

فاضل السلطاني 

  إبراهيم حاج عبدي

من يحب ف. �ص. نايبول الإن�سان، ذو الل�سان 
ال�سليط، الذي رح���ل اأول اأم�ص عن 85 عامًا؟ 
قليل���ون. فق���د دخل يف مع���ارك »اأدبي���ة« حتى 
م���ع اأ�سدقائه املقربن، ومنه���م الإن�سان الذي 
كان الأق���رب اإلي���ه، ال�ساع���ر ديري���ك والكوت، 
النبوبل���ي مثله، واب���ن بلده، تريني���داد؟ ومل 
ي���رتك بلدًا وجن�س���ًا اإل هجاه، حت���ى اأ�سرته، 
البل���د ال���ذي اآواه، بريطاني���ا، مل ي�سل���م م���ن 
ل�سان���ه، رغم اأن���ه ت�سال���ح معه اأخ���ريًا. رجل 
�ساخ���ط، مترم من كل �سيء، حتى من نف�سه، 
رمب���ا ب�سب���ب ذل���ك اخللي���ط العجي���ب، الذي 
وّل���ده: الهن���د، اجلزي���رة الكاريبي���ة، واأخريًا 

اجلزيرة الإنكليزية.
ولك���ن م���ن ل يح���رتم نايب���ول اأديب���ًا وكاتب���ًا 
وروائي���ًا وناثرًا؟ قليلون. وق���د اأ�سار اإدوارد 
نايب���ول  روؤي���ة  انتق���د  ح���ن  لذل���ك،  �سعي���د 
ال�ست�سراقي���ة يف كتابات���ه وروايات���ه، لكن���ه 
اع���رتف اأن���ه ككات���ب يفر����ص علي���ه احرتامه 

وتقديره.
واإدوارد �سعي���د لي����ص وحي���دًا يف ذل���ك. لق���د 
فر�ص نايبول احرتام���ه على اجلميع تقريبًا، 
حت���ى اأعدائ���ه وه���م ك���ر، رغ���م اأن اآراءه عن 
�سع���وب، واأمم، واأدي���ان، وح�سارات �سادرة 
ع���ن هوى ذاتي، ولي�س���ت مو�سوعية اإطاقًا، 
وقراءات���ه للتاريخ ي�سيبه���ا التع�سف، و�سوء 
الني���ة، وع���دم احلي���اد يف موا�س���ع كث���رية. 

الأكادميي���ة ال�سويدي���ة مل تك���ن عل���ى �سواب 
ق���ط ح���ن ذك���رت يف حيثي���ات منح���ه جائزة 
نوبل ع���ام 2001 اأنه"ميلك روؤية متكاملة يف 
روايات���ه، وميتلك اأي�سًا وجه���ة نظر حمايدة 
ونزيه���ة يف الأعم���ال التي تتن���اول التواريخ 

واحل�سارات الأخرى".
يح���رتم  رمب���ا  كذل���ك.  الأم���ر  يك���ن  مل  كا، 
الكثريون نايبول ل�سبب واحد: �سدقه. وهذا 
ال�سدق ل يعني اأنه على �سواب. لكننا ن�سعر 
اأنه على �سواب داخل الن�ص، ولي�ص خارجه، 
واأن دع���واه تنتقل اإلينا، بالرغم منا. وهذا ما 
يفعل���ه كل اأدب عظي���م. اأن ياأخذك الن�ص اإليه، 
وياأ�سرك، ويجم���د عقلك واأحا�سي�سك الأوىل، 
ليح���ل فيك ما يريده هو، قب���ل اأن تعود لعاملك 
الأول، وذات���ك، وعقلك... وقد ل تعود. ي�سعر 
الق���ارئ اأن هن���اك �سيئًا يع���ذب نايبول، وهو 
ي�س���در ع���ن ه���ذا الع���ذاب، واأن هن���اك مي���ًا، 
يق���رتب من درجة الهو�ص، لروؤية الأ�سياء كما 
يري���د. لقد هجا تريني���داد، الغارقة يف اجلهل 
والتخل���ف، كما يقول، ولكن���ك ت�سعر اأن وراء 
ه���ذا الهجاء ال���ذي يقرتب م���ن البغ�ص، رغبًة 
يف اأن يراه���ا كم���ا ينبغ���ي اأن تك���ون. هج���اء 

دافعه احلب العميق الذي قد ل يبن.
مل يع���رف نايبول ذاته اإل اأخ���ريًا. ولعله لهذا 
ال�سب���ب اأعل���ن اأنه �سيعت���زل الكتابة قبل نحو 
ع�سر �سنوات. مل يبق �سوط هناك يجلده. لقد 

�سع���ر، يف �سنواته الأخرية يف بريطانيا، اأنه 
ت�سالح م���ع نف�سه، وما�سي���ه، وانتمائه، وما 
عاد يبحث ع���ن �سيء، اأو ي�سعى لدمج الوطن 
اجلدي���د بالوط���ن الق���دمي، والثقاف���ة القدمية 
بالثقاف���ة اجلدي���دة، عل���ى عك����ص والك���وت، 

الأكر اأ�سالة.
رمب���ا كان نايب���ول �سادق���ًا ح���ن كت���ب ع���ام 
اإىل  تريني���داد  م���ن  رحلت���ي  »اإن   :1990
اإنكل���رتا ه���ي رحلة م���ن اخل���ارج اإىل املركز، 
م���ن الأط���راف اإىل القل���ب، قل���ب احل�س���ارة 
الغربية، التي هي املرك���ز، وكل ما عداها هي 
اأط���راف ول ب���د له���ا اأن تن�س���وي حت���ت لواء 
الغ���رب". وكان ق���د كت���ب عندم���ا و�س���ل اإىل 
ه���ذا البلد وهو يف الثامن���ة ع�سرة من عمره: 
»عندم���ا و�سل���ت اإىل بريطانيا �سع���رت اأنني 
ب���ا ماب����ص، واأنني �سخ����ص قبي���ح اأ�سود«. 
لق���د ح���ل »لغ���ز الو�س���ول«. ك���ّف ع���ن البحث 
عن ج���ذوره، وانطفاأت ج���ذوة الكتابة، التي 
اأعطتن���ا روايات لي�ص من ال�سه���ل اأن نن�ساها 
ك�»منطق���ة مظلمة"و»يف بلد ح���ر« و»منعطف 
النهر«، و»وه���م الظ���ام«، وخ�سو�سًا »منزل 
ال�سيد ب�سوا�ص«، الذي مل يكن �سوى نايبول، 
املتاأرجح، �سبه ال�سائع، املقذوف يف الهواء، 

الباحث دائمًا عن خا�سه الفردي.

عن"ال�شرق الأو�شط"

مل ي�س���ل اإلينا من كتابات���ه �سوى عدد �سئيل 
اإىل  ترجم���ت  والق�س����ص،  الرواي���ات،  م���ن 
العربي���ة برتجم���ات متعّجل���ة، ركيكة بع�ص 
الأحي���ان. الكاتب احلائز عل���ى جائزة نوبل 
العام 2001 ه���و وريث ح�سارات، وثقافات 
الهن���د،  م���ن  هندو�سي���ة  فعائلت���ه  خمتلف���ة، 
هاجر ج���ده اإىل ترينيداد، وكانت م�ستعمرة 
بريطاني���ة تق���ع يف ق���ارة اأم���ريكا الاتيني���ة 
وا�ستغ���ل هن���اك قاط���ع ق�س���ب �سك���ر، فيم���ا 
اأ�سب���ح اأبوه �سحافي���ًا من الدرج���ة الثانية، 
بينم���ا هاجر نايب���ول اإىل بريطاني���ا ودر�ص 
يف جامع���ة اأك�سف���ورد، وكت���ب موؤلفاته التي 
تزي���د عل���ى الثاثن، ب���ن الرواي���ة والق�سة 
والبح���ث، باللغ���ة الإنكليزية. عا����ص متنقًا 
ب���ن اأفريقيا، والهند، واأم���ريكا، وبريطانيا، 
امل���وروث  ذل���ك  ث���م كت���ب ع���ن كل  وم�س���ر، 
�سخ�سي���ات  ع���ر  والثق���ايف،  احل�س���اري، 
م���ن  والأفريق���ي  الهن���دي،  امل�سل���م  بينه���ا 
ال�ساح���ل ال�سرقي، والإنكليزي، والأمريكي، 
ج���اءت  ولذل���ك  والعرب���ي.  والرتيني���دادي، 
روايات���ه، ح�س���ب تو�سي���ف اللجن���ة املانحة 
جلائزة نوب���ل، تنويعًا حكائيًا بروح �سعرية 
وتفاعاته���ا  ال�ستعم���ار،  حلقب���ة  عميق���ة 
تر�سم���ه  م���ا  اأب���رز  ال�سخ�سي���ات.  روح  يف 
اأحداثها، و�سخ�سياتها، وبيئتها، هي معاناة 
املجتمعي���ة،  اجل���ذور  وفق���دان  الغ���رتاب، 
والفولكلورية، و�سعوب���ة ذلك على ال�سعيد 
نايب���ول  مقارب���ات  ج���اءت  الإن�س���اين. 
لل�سخو����ص يف روايات���ه حاملة ذل���ك التوتر 

احل�س���اري، والديني، وال�سلوكي، مع غياب 
فال�ست���اب  للخا����ص.  الوا�س���ح  الطري���ق 
الب�س���ري �سامل، ميكن تلم�س���ه وعر�سه عر 
اللغ���ة لكن ي�ستحيل اخلا����ص منه. اإنه �سمة 
ع�س���ر وتط���ور �سناع���ي وتقن���ي منفلت ول 

ميكن اإيقافه. 
مل يك���ن نايبول يهتم كث���ريًا بحبكة رواياته، 

عن���ي  م���ا  بق���در  مو�سوعاته���ا،  تراب���ط  اأو 
باإي�سال روح احلدث، وم�ساعر الب�سر الذين 
اأو وج���دوا �سعوب���ة يف  فق���دوا اأوطانه���م، 
التاأقل���م مع بيئات الهج���رة اجلديدة. ولهذا، 
كث���ريًا ما وجد قاروؤه حوارات طويلة، هدف 
منه���ا الكات���ب الو�س���ول اإىل جوه���ر معاناة 
املتح���دث، وهموم���ه. ح���وارات رمب���ا جن���د 

حدوثه���ا عل���ى �سعيد الواق���ع �سب���ه متعذر، 
بخا�س���ة وه���ي تلخ����ص روؤي���ة فل�سفي���ة، اأو 
ثقافي���ة، ح���ول التخل���ف والتق���دم، الهج���رة 
واملواط���ن  الأ�سي���ل  املواط���ن  والتوط���ن، 
املغ���رتب. ومن مام���ح �سرد نايب���ول اأي�سًا، 
تل���ك النتق���الت ال�سريع���ة، واملفاجئ���ة، بن 
الأمكن���ة. يك���ون احلا�سر يف ق���ارة اأوروبا، 

ث���م ينتقل ال�سخ�ص ع���ر ذاكرته، وتداعياته 
الذاتي���ة، اإىل اأفريقي���ا، اأو اإىل مدين���ة هندية 
بعي���دة، وه���ذه واح���دة م���ن اأه���م مفارق���ات 
الكتاب���ة ل���دى نايب���ول. وه���ي مفارق���ة راح 
ي�سهده���ا العامل اليوم بعد املوجات املليونية 

للمهجرين، والنازحن، واملغرتبن. 
ت�ساع���دت يف العق���د الأخري لتك���ون واحدة 
من ف�سائ���ح ح�سارتن���ا املعا�س���رة، دون اأن 
ي�ستطيع اأحد احلد منها اأو ايقافها، ف�سًا عن 
اأنها يف تناٍم مه���ول، نتيجة حروب اجل�سع، 
والهيمنة، والتطرف. ومثلما يتحرر نايبول 
من عقدة املكان واأ�سواره، فهو يفعل ال�سيء 
نف�س���ه مع زم���ان اأحداث���ه، ف���رتاه ينتقل بن 
احلا�س���ر واملا�س���ي، اأو يتوغ���ل يف الأزمنة 
ذل���ك �سمفوني���ة  م���ن كل  ليخل���ق  املتوازي���ة 
م���ن ال�سخ�سي���ات، والأمكن���ة، واحلوارات، 
واملدن، والبلدان، يف �سعي هادف، ومرمج، 
لر�سد واإم�ساك روح الع�سر واإيقاعه املنفرط 
خ���ارج اأ�س���وار املحلي���ة، باأغاقه���ا الدينية، 
واملذهبي���ة، والتقالي���د املهيمن���ة، والثقافات 
املوروث���ة التي مل تع���د ت�سلح له���ذه الرهة 
م���ن التاريخ. كل تل���ك النطباعات، وغريها، 
يقع عليها قارئ نايب���ول يف رواياته: �سارع 
ميجي���ل، ويف منعطف النهر، ون�سف حياة، 
واخ���رين م���ن اأقت���ل، و�سواها م���ن الكتب. 
نر نايب���ول ه���و �سم���ة ع�سرن���ا املاأ�ساوية، 
ال�سابح���ة يف الفو�س���ى، القا�سي���ة، امل�ستتة، 
املهيمن���ة اليوم بالكامل عل���ى الف�ساء امللوث 

لكرتنا الأر�سية.

حياة"للروائ���ي  رواية"ن�س���ف  ت�سني���ف  ميك���ن 
الفائ���ز بجائ���زة نوب���ل الآداب 2001 ف.����ص نايبول 
وال�س���ادرة يف ترجم���ة عربية وقعها عاب���د اإ�سماعيل 
ع���ن"دار املدى")دم�سق � 2001( �سمن تلك الروايات 
الت���ي تطرق���ت اإىل ق���راءة العاق���ة الإ�سكالي���ة ب���ن 
ال�س���رق بروحانيت���ه و�سحره وطقو�س���ه الغريبة من 
جه���ة، والغرب مباديته وو�سوح���ه وبراغماتيته من 
جهة اأخ���رى، لكن ه���ذه الثنائي���ة التي طامل���ا قاربتها 
الن�سو����ص الروائية ل ت�سكل الهاج�ص الرئي�ص لهذه 
الرواي���ة، فهي رواي���ة اأمكنة، و�سخ�سي���ات وحالت 
�س���ورة  ر�س���م  الرحات"حت���اول  اإىل"اأدب  اأق���رب 
ل�سخ�سي���ة نهل���ت م���ن ثقافات ع���دة، وتنتم���ي لأ�سرة 
جعلت���ه يعي����ص م�ساع���ر مت�سارب���ة تن���زع نحو"قتل 
الأب"و"حت���ى احل���ب ال���ذي �سعر ب���ه جت���اه والدته 

كان مملوءًا بالأمل".
 فنح���ن حيال بطل يح���اول التخل�ص من اإرثه الثقيل، 
ويبح���ث عن �سوت���ه اخلا�ص و�سط �سخ���ب الأمكنة 
الت���ي عا����ص فيه���ا والت���ي منحته"ن�س���ف حي���اة"يف 
كل حمط���ة. اإن���ه ويلي ت�سان���دران �ساح���ب الطموح 
اأمني���ة  ي�س���وغ  اأن  ي�ستطي���ع  ل  لكن���ه  والأح���ام، 
بعينها"فاحلي���اة تن�س���ب ل���ه �سراكه���ا القا�سية"، ول 
ت���رتك له ف�سح���ة واعي���ة لأن ي�ساأل نف�س���ه عما حققه، 
واإلم يه���دف؟ الأق���دار تقود خطوته، وه���و م�ست�سلم 
م���ن دون تذم���ر لاإ�سغ���اء اإىل ما متليه علي���ه نوائب 

الدهر ومباهج اللحظات العابرة.
رواية"ن�س���ف حياة"، تقدم �س���رية ويلي ت�ساندران، 
فت�س���رد يف الق�سم الأول طفولته، حي���ث يقوم والده 
هنا بدور الراوي على اإثر �سوؤال وجهه له البن حول 
�سبب ا�سمه الأو�سط"�سومر�ست"وهو كا�سم الكاتب 
الإنكليزي"�سومر�ست موم"، يفتح هذا ال�سوؤال �سهية 
الوال���د الذي راح يروي لبنه ويلي حكايات الطفولة 
واأي���ام ال�سق���اء و�سع���وره بال�سطهاد"ب�سب���ب فراغ 
عاملن���ا وخن���وع حياتنا". وذّك���ر البن مب���ا كتبه عنه 
�سومر�ست موم بعد زيارة قام بها الأخري اإىل بادهم 
الهند، وكي���ف اأنه ا�ستج���اب لنداء املهامت���ا، واأ�سرم 

وووردزورث  وكيت����ص،  �سلل���ي،  اأ�سع���ار  يف  الن���ار 
مقاطع���ًا الثقاف���ة الإنكليزي���ة، ومق���ررًا اأن يجعل من 
نف�سه اأ�سحي���ة، وعزمه على الزواج م���ن اأدنى امراأة 
املنحة"الت���ي  وهي"فت���اة  عليه���ا،  العث���ور  ميكن���ه 

�ست�سبح والدة ويلي.
م�ساع���ره  ي�س���ف  ذل���ك  كل  الوال���د  ي���روي  وح���ن 
اآنذاك:"كن���ت مث���ل طفل ي���رى ال�سم���اء معكو�سة يف 
بركة بع���د املطر، و�سمحت لقدم���ي اأن تلم�ص الركة، 
راغب���ًا يف اأن اأ�سع���ر باخل���وف حيث اأن���ا اآمن، وعلى 
اأثر تلك املام�سة ارتدت عل���ي الركة في�سانًا كا�سحًا 
يجرفن���ي �سيل���ه الآن... ومل يع���د العامل مكان���ًا عاديًا 
مم���ًا.. بل مكانًا جتري فيه �سي���ول �سرية ميكنها يف 

اأي حلظة اأن جترف معها الغفل".
اإن القناعات التي اآمن بها الأب، وحياة الت�سحية التي 
عا�سها ل ت�ستهويان ويلي الذي يبحث عن خمرج من 
هذه املتاهة، فري�سله وال���ده مب�ساعدة �سديق له اإىل 
لن���دن، وهنا تبداأ مامح حياة اأخرى بالت�سّكل، فنقراأ 
كلمات الراوي املجهول، ب�سمري الغائب، وهو يروي 
ف�سوًل من حياة ويلي يف هذه املدينة التي �سعر فيها 
باأنه"ي�سب���ح يف اجلهل وبداأ ويل���ي يدرك اأنه حر يف 
تق���دمي نف�سه بالطريقة التي يرغ���ب". اإن مدينة لندن 
الت���ي ق���دم اإليها ويل���ي يف الن�سف الث���اين من القرن 
الع�سري���ن ل ت�سب���ه مطلقًا تل���ك الباد الت���ي غادرها، 
فه���و يجد هن���ا ثقافة خمتلف���ة، و�سخ�سي���ات جديدة، 
ويقيم عاقات �سداقة مع زماء يف الكلية، وحمامن 
ونا�سرين ويتاأقلم مع هذا املناخ اجلديد املنفتح على 
اأكر من �سعيد والذي يتيح له اإقامة عاقات عاطفية � 
جن�سية مع الفتيات هو القادم من بيئة تنظر اإىل مثل 

هذه العاقات على اأنها خطيئة.
اإن م���ا ي���وؤرق ويلي يف لن���دن هو ال�س���وؤال الذي يلح 
علي���ه، اإىل اأي���ن �سيم�س���ي بع���د اأن ينه���ي درا�ست���ه؟ 
وهن���ا تظهر يف حياته الفت���اة الأفريقية املنحدرة من 
اأ�س���ول برتغالية اآن���ا التي اأعجب���ت بق�س�سه، فيقرر 
ويل���ي الذه���اب معه���ا اإىل بلده���ا الأفريق���ي البعي���د 
لتك���ون اأفريقيا، هي املحطة الثالثة يف حياته، والتي 

ح���ن و�س���ل اإليه���ا راعت���ه غراب���ة امل���كان وق�سوت���ه، 
فق���ال:"ل اأريد لهذا املنظ���ر اأن ي�سب���ح ماألوفًا، يجب 
األ اأت�س���رف وكاأنن���ي �ساأمك���ث هنا"لكن���ه مك���ث يف 
هذا امل���كان مدة ثمانية ع�سر عام���ًا، حيث يقوم ويلي 
ب�سرد ه���ذه احلياة الأفريقية ب�سمري املتكلم ل�سقيقته 
�ساروجين���ي يف برل���ن، حي���ث تزوج���ت م���ن اأملاين 
يف الق�س���م الثال���ث والأخري من الرواي���ة، فهو يفت�ص 
الآن يف ذاكرت���ه ليلتقط �سذرات م���ن حكايات عا�سها 
يف ذل���ك البل���د الأفريقي، بل���د زوجته اآن���ا، الذي كان 
ي�س���وده املناخ الكولونيايل وتعي����ص فيه �سخ�سيات 
غريب���ة، متمردة، تبحث عن اأجم���اد دفنت حتت رمال 
تل���ك الب���اد التي َخِره���ا ويلي طوي���ًا وا�ستطاع اأن 
ُيعيد تفا�سيل حياته يف الأرياف واملزارع واحلانات 
الليلي���ة، واأن ير�سد حياة الأفارقة بعنفوانها ونزقها 
وق�سوته���ا، م���ن دون اأن ين�س���ى خ�سو�سي���ة امل���كان 
بنباتات���ه ومناخ���ه ومفردات���ه الت���ي �سّكل���ت ل���ه عاملًا 
غاب في���ه فرتة طويلة ليقرر ت���رك زوجته يف النهاية 
والبح���ث عن مكان يحت�سن ويلي الفرد الذي تا�ست 

حياته يف حيوات الآخرين.
يبتعد نايبول يف روايته هذه عن الإن�ساء والتطويل، 
ول يجن���ح مع املخيلة، ب���ل اإن لغت���ه وعوامله �سديدة 
اللت�س���اق بالواقع، وه���و يختار جملت���ه يف تكثيف 
ودق���ة حم���اوًل تدوي���ل ال�س���يء الرئي����ص يف مامح 
ال�سخ�سي���ات، وتفا�سي���ل الأمكن���ة، وه���و ر�سن يف 
�سر نف�سية بطله ويلي، الذي يحاكي يف هذه الرواية 
�س���رية الروائ���ي ف.�ص نايب���ول نف�سه ال���ذي ولد يف 
تريني���داد عام 1932 ونال جوائ���ز عدة اإثر جمموعة 
من الكتاب���ات النقدية والرواي���ات منها:"بيت لل�سيد 
بي�سوا�ص")1961(،"يف بلد اآخر")1971(،"منعطف 
النه���ر")1979(. ولعل مما يلفت النظ���ر يف الرواية 
التي نحن ب�سددها هي تلك التقنية الفنية التي ي�سند 
فيه���ا نايب���ول مهم���ة الق����ص اإىل اأكر م���ن راٍو وكاأنه 
ي�ست�سه���د باأك���ر م���ن �سوت حت���ى ي�ستطي���ع تقدمي 

ال�سورة الكاملة لويلي ت�ساندران.
عن/ احلياة

نصف حياة نايبول: إشكالية 
العالقة بين روحانية الشرق 

وبراغماتية الغرب

نايبول... البحث المسعور عن الخالص الفردي

مات الروائ��ي ف. س. نايبول



 رحيل �سوراجرا�ساد نايبول… اأحد رموز الهرب من املا�سي 
ي���رتك الروائ���ي الريطاين الهن���دي الأ�سل ف.����ص. نايب���ول، احلائز على 
جائ���زة نوبل لاآداب ع���ام 2001 الذي تويف عن 85 عام���ًا، اإرثًا اأدبيًا غنيًا، 
يتمح���ور خ�سو�سًا ح���ول الأزمات الجتماعية الت���ي ع�سفت ببلدان كثرية 

بعد انتهاء ال�ستعمار الريطاين.
قالت زوجته نادرة نايبول يف بيان »كان عماقًا يف كل �سيء فعله، وقد مات 
حماطًا مبن اأحبهم بعد اأن عا�ص حياة مليئة بالإبداع الرائع واملبادرة«. اأّلف 
فيدي���ادار �سوراجرا�ساد نايب���ول اأكر من 30 كتابًا م���زج فيها بن اخليال 

والواقعية وال�سرية الذاتية.
ُولد نايبول يف 17 اآب 1932 يف جزر الهند الغربية الريطانية، يف بورت 
اأوف �سب���ن، عا�سمة ترينيداد، لأ�سرة م���ن املهاجرين الهنود. وح�سل على 
منح���ة ليدر����ص الأدب الإنكلي���زي يف جامع���ة اأك�سفورد قب���ل اأن ي�ستقر يف 
اإنكل���رتا يف 1953. اأم�سى الكاتب الراحل جزءًا كبريًا من حياته يف ال�سفر 
والرتح���ال واأ�سبح رم���زًا للتفّلت من اجلذور يف املجتم���ع املعا�سر. ولدى 
منحه جائزة نوبل لاآداب يف 2001، و�سفت الأكادميية ال�سويدية اأ�سلوب 
نايب���ول الأدبي باأن���ه »ع�سي على التقليد«. ومن اأب���رز اأعماله كتاب ال�سرية 
الذاتي���ة »اي���ه هاو�ص ف���ور م�س���رت بي�سوا�ص")منزل لل�سي���د بي�سوا�ص( يف 
1964 ال���ذي يحمل بطله �سمات من والد الكات���ب. وح�سل على لقب فار�ص 
���ف نايبول  م���ن امللك���ة اليزابيث ع���ام 1989. وم���ن خال ه���ذا العمل، و�سّ
ال�سعوب���ة الت���ي كان يواجهه���ا املهاجرون الهن���ود يف بل���دان الكاريبي يف 

الندماج يف املجتمع، مع احلفاظ على جذورهم.
كذل���ك خل�س���ت الأكادميية ال�سويدي���ة معاناة نايبول م�س���رية اإىل اأن »الفقر 
الثق���ايف والروح���ي يف تريني���داد كان يدمي قلب���ه، فيما بات���ت الهند غريبة 
عنه، وا�ستع�سى عليه اعتناق القيم التقليدية للقوة ال�ستعمارية الإنكليزية 
ال�سابقة«. وبعدما كّر����ص اأول اأعماله جلزر الأنتيل، و�ّسع نايبول اآفاقه اإىل 
الع���امل اأجم���ع، ورّك���ز خ�سو�سًا عل���ى الأزمات الت���ي عا�سته���ا امل�ستعمرات 
الريطانية ال�سابقة بعد اجناء ال�ستعمار. وقد دفع ال�سعي اإىل �سر اأغوار 
النف�ص الب�سرية ومن خالها فهم مكنونات الذات، بالكاتب والفيل�سوف اإىل 

زي���ارة الهند واإفريقي���ا والأمريكتن والبل���دان امل�سلمة يف 
اآ�سيا.

وو�سف نايب���ول امل�ستعم���رات الريطاني���ة ال�سابقة باأنها 
جمتمعات »غ���ري مكتملة«، وحاز الروائ���ي الراحل مكافاآت 
اأدبي���ة عدة بينها جائزة بوكر العريق���ة )1971( عن رواية 
»ق���ل يل م���ن اأقتل«. كم���ا ن���ال و�سامًا م���ن امللك���ة اليزابيث 

الثانية يف 1990.
التق���ى يف اأك�سف���ورد زوجته الأوىل ب���ات، التي دعمته يف 
م�سريت���ه الأدبية. وبع���د وفاته���ا يف 1996، ك�سف نايبول 
ع���ن انطباع تك���ّون لديه باأنه عّجل موته���ا ب�سبب معا�سرته 
موم�س���ات، فيم���ا كانت تكافح ج���راء اإ�سابته���ا بال�سرطان. 
وخ���ال ال�سنة عينها لوفاة بات، ت���زوج نايبول ال�سحافية 
الباك�ستاني���ة ن���ادرة األف���ي. وقد ع���رف الروائ���ي باأ�سلوبه 
املبا�س���ر كم���ا بتخلي���ه �سريع���ًا ع���ن معارفه. وق���ال يف اأحد 

ت�سريحاته"حياتي ق�سرية. ل اأ�ستطيع �سماع تفاهات".
وكان يحمل ب�س���دة على موا�سيع خمتلفة من ف�ساد الطبقة 
ال�سيا�سي���ة الهندية اإىل ال�سلوك املنافق يف راأيه من الغرب 
م���ع امل�ستعم���رات ال�سابق���ة. ومل يتوان ع���ن ت�سبيه رئي�ص 
ال���وزراء الريط���اين ال�سابق ت���وين بل���ري، بقر�سان يقود 
ثورة ا�سرتاكي���ة، كما كان ينتقد الأديبات اللواتي و�سفهن 
باأنه���ن »وجداني���ات«. واأك���د يف مقابلة م���ع �سحيفة »لندن 
اإيفننغ �ستاندرد« اأن »الن�س���اء الروائيات خمتلفات للغاية. 
عندم���ا اأقراأ جزءًا من رواية يف مقط���ع اأو اثنن، اأعرف ما 
اإذا كان موؤلف���ه امراأة اأو رجًا. اأظ���ن اأن )عملهن( ل يوازي 
عمل���ي«. وعزا نايب���ول هذا الأم���ر اإىل الأ�سلوب الوجداين 

للن�ساء ونظرتهن ال�سّيقة للعامل.
وكان���ت الآث���ار املدّم���رة لا�ستعمار متّثل م�س���در قلق كبري 
ال�سه���رية  الذاتي���ة  �سب���ه  ولك���ن يف روايت���ه  اأعمال���ه،  يف 
»اإجنم���ا اأوف اآريفال"الت���ي ن�س���رت ع���ام 1987، يحك���ي 
نايب���ول عن كاتب م���ن اأ�سل كاريبي ي�سع���ر بال�سعادة لدى 
عودت���ه اإىل وطن���ه اإنكلرتا بع���د �سنوات طويلة م���ن التيه. 
وو�س���ف رئي�ص وزراء الهند ناريندرا م���ودي وفاة نيبول 
باأنه���ا »خ�سارة كبرية«. وكتب م���ودي على موقع التوا�سل 
الجتماع���ي )تويرت("�سنتذّك���ر ال�سي���د نايب���ول مل���ا ل���ه من 
اأعمال وا�سعة، الت���ي غّطت موا�سيع متنوعة، ترتاوح بن 

التاريخ والثقاف���ة وال�ستعمار وال�سيا�س���ة، وغريها، رحيله 
خ�سارة كبرية لعامل الأدب".

حاز جائزة نوبل 
لآلداب وناهض 

الفساد السياسي..


