رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
ملحق ثقايف ا�سبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

m a n a r a t

العدد ( )4509ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )18أيلول 2019

WWW. almadasupplements.com

مارغريت آتوود

2

العدد ( )4509ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )18أيلول 2019

العدد ( )4509ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )18أيلول 2019

مارغريت أتوود تفاوض الموتى

3

مارغري��ت آتوود ه��ل تخطف

نوبل هذ العام ؟

لطفية الدليمي

عاد اس��م الروائية الكندية الش��هرية مارغريت أتوود إىل بورصة الرتش��يحات لجائزة نوبل
لآلداب لهذا العام ،ومع أن اس��مها ظل حارضا منذ اكرث من خمس��ة عرش عاما عىل قامئة
الرتش��يحات  ،وكادت ان تقطف الجائزة عام  2017بعد ان منحتها معظم االوساط الثقافية
لك��ن املفاج��أة ان الجائزة ذهب��ت اىل الكاتب الربيط��اين -الياباين
اك�ثر م��ن مثان نقاط ،
ّ
إيش��يغورو ،والذي قال يف اول مقابلة له بعد اف��وز  ":أعتذر من أتوود  .لطاملا ظننت أنها
هي من سيفوز .مل أكن أظن العكس ولو لوهلة .كنت وال زلت آمل بأنها ستفوز قريب ًا " .
علي حسين
والكت ��اب كما تق ��ول �آتوود ( ع ��ن الكتابة مع
ان ��ه لي�س عن كيفية الكتاب ��ة وهو اي�ضا لي�س
ع ��ن كتاب ��ة �شخ� ��ص حم ��دد او ع�ص ��ر بعين ��ه
او بل ��د دون �آخ ��ر �إنه عن املوق ��ف الذي يجد
الكات ��ب نف�سه فيه او جت ��د الكاتبة نف�سها فيه
والذي نادر ًا ما يختلف عن كتابات االخرين)
ويت�ضم ��ن الكتاب ��ات اعرتاف ��ات الروائية عن
م�سريته ��ا االدبي ��ة وه ��ي التي ب ��د�أت �شاعرة
ثم حتول ��ت اىل الرواية والنق ��د وتعر�ض لنا
وبروح نقدي ��ة �ساخرة عالقة الكتاب بالكتابة
فتق ��ول  :كلم ��ا �أمعن ��ت التفك�ي�ر يف ه ��ذه
املحا�ضرات ازداد الأمر �سوء ًا  ،فالكتابة ذاتها
بغي�ض ��ة دائما  ،اما الكتابة ع ��ن الكتابة ف�إنها
ا�شد بغ�ض ًا فهي تقع يف جانب الالجدوى ).يا
ترى هل طرحت مارغريت جميع اال�سئلة التي
تراودنا ونحن يف غمرة االن�شغال بالكتابة ؟
ه ��ل الكتابة ه ��ي ان ندوّ ن الع ��امل كما نراه ام
انه ��ا اعرتافاتن ��ا ومواقفن ��ا ام تران ��ا نكت ��ب
املا�ض ��ي قبل ان يلف ��ه الن�سي ��ان ام اننا ننقب
ما�ض يخ�صنا ويخ�ص
يف طي ��ات الذاكرة عن ٍ
ا�شخا�ص� � ًا نعرفهم من بني طبق ��ات الذاكرة ام
هل يكتب بع�ض الكتاب اعمالهم لإ�شباع رغبة
انتقامي ��ة ام انه ��م يكتب ��ون النه ��م ال ميلكون
�س ��وى ان يكتب ��وا و�إال تعر�ض ��وا للم ��وت
؟الكتابة كما نعرفها وكما ت�صفها اتوود ماهي
اال مغامرة وباملغامرة وحدها نعرف اننا على
قيد احلياة يف حماولة لإ�ضفاء بع�ض النظام
عل ��ى الفو�ض ��ى  ،لك ��ن هناك اجلان ��ب املغوي
يف الكتاب ��ة  :ان يكت ��ب امل ��رء لي�سع ��د نف�س ��ه
كما ع ��ازف املو�سيقى كم ��ا الر�سام حني يعرب
�أحدنا عن ذاته عرب عمله الفني البع�ض يكتب
كي يك�سب امل ��ال الوفرييحدث هذا يف الغرب
نكتب من اجل الكينونة وا�ستمرار الوجود ،
كي ن�ب�رر انف�سنا ون�سخر م ��ن تفاهات العامل
او نك ّر�س احالمنا ونزعزع بع�ض امل�ؤ�س�سات
واملفاهي ��م الرا�سخ ��ة وهناك مئ ��ات اال�سباب
االخ ��رى للكتاب ��ة تعدده ��ا ات ��وود بطريقتها
ال�ساخ ��رة ( يكت ��ب الرج ��ل ك ��ي يحظى بحب
ام ��ر�أة  ،كي �أُ�سلي نف�س ��ي والقراء  ،اكتب لأن
م�س من اجلنون واكتب لأنني وقعت يف
ب ��ي ُ
قب�ضة ربات الفنون ،لكي تكون يل مهنة ،لكي
اخدم الفن  ،لكي اخدم الالوعي اجلمعي  ،كي
ا�صنع ا�سم ��ا -لأ�سجل الع�صر ال ��ذي �أعي�شه،
اكت ��ب لأف�ض ��ح العن ��ف والفظائ ��ع املروع ��ة ،
اكتب كي ا�شه ��د على ماع�شت من احداث ،كي
ادافع عن املقهوري ��ن  ،كي �أف�سح جماال للأمل
وخال�ص االن�سان � .س�ألت مارغريت روائيني
ع ��ن �شعوره ��م عن ��د الدخول يف رواي ��ة فقال
احده ��م ( انها مثل ال�س�ي�ر يف متاهة ) وقالت
كاتب ��ة ( انها جتعله ��ا ت�شع ��ر وك�أنها يف كهف

تتص��دى الروائي��ة والناقدة
الكندية املرموقة ( مارغريت آتوود)
لسؤال الكتابة  ،ملاذا يكتب الك ّتاب؟ وما
هي الكتابة ؟ ومن أين تجيء الكتابة ؟ وتطرح
جملة من اسئلتها االخرى حول ماهية الكتابة يف
كتابها الشيق( :مفاوضات مع املوىت تأمالت كاتبة
ح��ول الكتاب��ة والكتاب مجموعة م��ن املحارضات
االدبية ألقتها آتوود يف جامعة كمربيدج س��نة  2000ضمن
برنامج محارضات ( أمبس��ون) الذي تتبناه الجامعة وتدعو
اليه نخبة من االدباء والنقادوالباحثني ليحارضوا يف موضوعات
ثقاقية وادبية بأسلوب يفهمه الجمهور غري املتخصص..

فهي يف الظالم وترى ال�ضوء من كوة ) وقال
كاتب (ك�أنك ت�ص ��ارع وجود ًا ال مرئي ًا ) وعلق
�آخ ��ر ( ك�أن ��ك تخو� ��ض يف نه ��ر عمي ��ق فجر ًا
) وتخت ��م ات ��وود مقدمته ��ا بالق ��ول :الكتاب ��ة
ترتبط بالظالم ورغب ��ة دخوله او اال�ضطرار
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اىل ذل ��ك ،ويدور هذا الكتاب عن الظالم وتلك
الرغبة  ،قناديل �:آتوود
تق�س ��م مارغري ��ت �آت ��وود كتابه ��ا مفاو�ضات
مع املوتى -ت�أمالت كات ��ب حول الكتابة) �إىل
الف�ص ��ول الآتية; :التوجّ ه اخل ��داع التكري�س

الإغ ��واء -امل�شاركة،وتعم ��ل يف الف�ص ��ول
الأربع ��ة الأوىل على ك�ش ��ف العالقات املعقدة
ب�ي�ن الكات ��ب ومفه ��وم الكتاب ��ة; والكات ��ب
والن�صوب�ي�ن الكات ��ب والكتابلكنها يف ف�صل
امل�شارك ��ة وهو ما �س�أركز عليه اليوم  -تبحث
يف عالقة القراء بالكاتبوالكتابة
فتمثل �شكل العالقة بني االثنني بال�شكل ()8
حي ��ث يقف الكاتب يف جهة والقارئ يواجهه
يف اجله ��ة الأخ ��رى،دون وجود خ ��ط يربط
بينهما وه ��ذه النقطة الفارغ ��ة متثلها الكلمة
املكتوب ��ة وهي حلق ��ة الو�ص ��ل الوحيدة بني
االثن�ي�ن  -وه ��ي منطقةحرج ��ة ينبغي على
الكات ��ب احرتامها فهي كل م ��ا ميلكه الكاتب
ليتوج ��ه ب ��ه نح ��و الق ��ارئ املتلق ��ي خلطابه
املنتظ ��ر ..ع�ب�ر ال�صفح ��ة يت ��م التوا�صل �أو
التقاط ��ع  -ف� ��إذا �ضج ��ر الق ��ارئ م ��ن خطاب
اي كاتب �سيلغي ه ��ذه امل�سافة ويدع الكتاب
جانبا  -لكن �آتوود تن�صح القارئ �أن ين�سى
�ص ��ورة الكات ��ب و�شخ�صيته الت ��ي تظهر يف
التلفزة �أو الإذاعات وال�صحف يف احلوارات
والأخب ��ار ( عل ��ى الق ��ارئ �أن ال يت�أثر بتلك
ال�ص ��ور وال يجعله ��ا تتدخ ��ل بين ��ك كق ��ارئ
وب�ي�ن ال�صفحة الت ��ي تقر�أها )-ب�ي�ن القارئ
وكلم ��ات الكاتب جو حمت�شد بالعالمات التي

يتوج ��ب علي ��ه ح ��ل �شفراته ��ا دون الع ��ودة
�إىل اي ��ة معلوم ��ات خارجي ��ة  -فالقارئ لدى
( �آت ��وود) هوجا�سو� ��س ب�ش ��كل ما  -تقول :
الق ��ارئ جا�سو�س ومتطف ��ل � -شخ�ص اعتاد
ق ��راءة خطاب ��ات الآخري ��ن ومذكراته ��م -
وت�ست�شه ��د مبقولة الناقد نورثروب فراي :
القارئ ال ي�سمع �إن ��ه ي�سرتق ال�سمع ..تطرح
�آت ��وود �أ�سئل ��ة منطقية من ط ��راز :ملن يكتب
الكات ��ب ؟ وم ��ا وظيف ��ة الكت ��اب؟ و�أين يكون
الكاتب �أثناء قراءة الق ��ارئ للكتاب؟ �سيكون
خمتفي ��ا حتم ��ا� .أع ��ود �إىل ثيم ��ات الف�ص ��ول
الأخرى با�ستثناء ف�صل التوجه التي حتدثت
عنه �سابقا� ،أما ف�صل اخلداع فانه يك�شف لنا
ع ��ن ازدواج �شخ�صي ��ة الكات ��ب ومعنى ذلك
�أن داخ ��ل الكت ��اب يوج ��د اثن ��ان خمتلف ��ان؛
ال�شخ� ��ص ال ��ذي يظهر عندم ��ا ال تكون هناك
كتابة ،وال�شخ� ��ص ال�شبح ��ي الغام�ض الذي
يكت ��ب وه ��و ال ��ذي ي�سيط ��ر علي ��ه الكات ��ب
وي�ستخدم ��ه الجن ��از م�ش ��روع الكتابة وهو
مبثابة قرين يت�ساكن معنا يف ج�سدنا الآخر
و�إذ مي ��وت احدنا مالك اجل�س ��د يخلد الثاين
ال�شبحي يف الكت ��ب� ،أما يف ف�صل التكري�س
فتحدثن ��ا �آتوود عن عالقة الف ��ن باملال حني
يج ��د الكاتب كائنا عادي ��ا بحاجة �إىل الطعام
والثياب وثم ��ن الإيجار فهل يكتب املبدع من
اج ��ل املال؟؟ في�ضطر الكات ��ب �إىل الكتابة من
اج ��ل العي�ش وهو م ��ا كان الكتاب يحتقرونه
يف البداي ��ة ولك ��ن معظم الكت ��اب املبدعني -
مار�س ��وا الكتاب ��ة دون �أن يتوقع ��وا العي� ��ش
منه ��ا  -فقد امن بع�ضهم بتكري� ��س الفن للفن
وتكري�س النف�س للإب ��داع وحده واملخاطرة
بالتخلي ع ��ن �أ�شياء كثرية وه ��و �أمر مدمر-
ويف ف�ص ��ل الإغ ��راء يع�ت�رف البع� ��ض م ��ن
الكاتب ��ات والكتاب ب� ��أن احدهم يحمل ر�سالة
ما للمجتم ��ع  -فهل جتعل ��ك ر�سالتك �سيد كل
درا�سات ��ك و�أعمال ��ك؟؟ �أم �ستتح ��ول �إىل عبد
يحم ��ل امل�صب ��اح لي�ض ��يء دروب الآخرين؟؟
تبح ��ث �آت ��وود ع ��ن الإجابات ل ��دى عدد من
الروائي�ي�ن والروائي ��ات  :ه ��ل ميك ��ن كتابة
ق�ص ��ة ب�ل�ا م�ضم ��ون �أخالق ��ي عل ��ى الإطالق
؟؟ فتجي ��ب �إح ��دى الروائي ��ات :ال  ،ال ميك ��ن
مقاوم ��ة امل�ضم ��ون الأخالقي  .تخت ��م �آتوود
بحثه ��ا بان تتح ��دث عن كلكام� ��ش �أول كاتب
عرفت ��ه الب�شري ��ة ال ��ذي �أراد ا�س ��رار امل ��وت
واحلياة وعرب اجلحي ��م لكنه مل يفز بالأبدية
بل ع ��اد بق�صة رحلته وق�ص ��ة الطوفان وعاد
متعب ��ا مك ��دودا ودون ق�صت ��ه عل ��ى احلج ��ر
وهكذا ن�أتي بالق�صة من الظالم ونكد ونتعب
ثم نكتب فوق احلجر �أو ما ي�شبه احلجر بعد
م�سودات عدة..
ّ

بعد انتخاب دونالد ترامب رئي�سا للواليات
املتح ��دة ع ��ادت روايته ��ا " ال�ص ��ادرة ع ��ام
 " 1985ق�صة اخلادمة – يف ترجمة اخرى
حكاي ��ة اجلارية " اىل �صدارة الكتب االكرث
مبيع ��ا  ،كانت قد باعت بعد �صدرها باعوام
قليلة اكرث من ثمانية ماليني ن�سخة .
تق�ت�رب تقرتب مارغريت �آت ��وود من عامها
الثمان�ي�ن  ،ول ��دت يف الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن
ت�شري ��ن الث ��اين ع ��ام  1939يف �أوت ��اوا
بكن ��دا  ،والدها عامل ح�ش ��رات  ،فيما عملت
والدته ��ا يف جم ��ال التغذية  ،كتب ��ت ثمانية
ع�شر رواية و 20ديوان �شعر وخم�سة كتب
لالطف ��ال وعدد كبري م ��ن الق�ص�ص ترجمت
اىل خم�سني لغ ��ة  ،ابتك ��رت لنف�سها طريقة
خا�ص ��ة بالكتاب ��ة تق ��ول عنه ��ا  ":ال ا�ؤم ��ن
بالعق ��دة الروائية  ،واح ��اول ان امزج بني
احلقيقي واخليايل  ،واليومي واملجازي "
ظل ��ت عل ��ى قائم ��ة تر�شيحات نوب ��ل  ،ويف
كل ع ��ام تتوقع ال�صح ��ف الكندية ان �آتوود
�ستن ��ال اجلائ ��زة  ،ثم فج� ��أة وبعد اكرث من
مئة عام  ،الإعالن عام  2013عن فوز كندا،
للم ��رة الأوىل بنوب ��ل الآداب .لكن املفارقة
�أن اجلائ ��زة �أعطي ��ت مل�ؤلف ��ة مل تتوقعه ��ا
و�سائل االعالم الت ��ي كانت تنتظر ان تفوز
به ��ا �آتوود  ،فذهب ��ت اىل اق ��رب �صديقاتها
�آلي�س مونرو.
�ساله ��ا �صحفي م�شاغب عن م�شاعرها وهي
ترى اجلائزة تذهب اىل امراة كندية �آخرى
فاجابت مبت�سمة  ":لن يذهب مبلغ اجلائزة
بعيدا ف�ساح�صل على وليمة فاخرة يف بيت
�صديقت ��ي �آلي�س "  ،بعدها ويف نف�س اليوم
تن�ش ��ر عل ��ى توي�ت�ر �ص ��ورة لها م ��ع الي�س
مون ��رو م ��ع عب ��ارة  ":الآن نحتف ��ل بف ��وز
اخليال الكندي اجلامح " .
بد�أت الكتابة يف �سن �سن ال�سابعة  ،وكانت
ق ��د ق ��رات وه ��ي يف اخلام�س ��ة م ��ن عمرها
رواية ج ��ورج اورويل " حديق ��ة احليوان
" ظن ��ا منها انه ��ا ق�صة لالطف ��ال  ،ادركت
مبكرا ان ��ه يجب ان تكت ��ب االدب بحرفية ،
مل تدخ ��ل مدر�س ��ة حتى �س ��ن احلادية ع�شر
 ،يف اخلام�س ��ة ع�شر م ��ن عمرها تعرث على
كاتبه ��ا املف�ض ��ل " فرانز كاف ��كا "  ،قر�أت له
كت ��اب املحاكم ��ة  ،وتتذك ��ر كي ��ف انها ظلت
م�ستيق�ض ��ة اىل �صب ��اح الي ��وم الت ��ايل ،
وعندم ��ا جل�ست عل ��ى مائدة االفط ��ار قالت
لوالدها عامل احل�شرات  ":لقد وجدت مهنة
تنا�سبني  ..انها الكتابة.
جل�س ��ت لتكت ��ب روايته ��ا االوىل اخت ��ارت
له ��ا ا�س ��م " الدمية " ترجمته ��ا اىل العربية

�سامي ��ة دياب  ،تدور فكرته ��ا الرئي�سية عن
الزم ��ن الذي يريد ان يعبث مب�صائر النا�س
 ،بطل ��ة الرواي ��ة " زينيا " ت ��درك جيدا انها
�ستتح ��ول يف ي ��وم م ��ن االي ��ام اىل غب ��ار
منث ��ور  ،مبع�ث�ر يف الري ��ح  ،و�ست�صب ��ح
تاريخ� � ًا فقط .جت ��ازف فرت�س ��ل املخطوط
الذي كتبت ��ه اىل اح ��دى دور الن�شر  ،وبعد
ا�شهر كان اجلواب  ":االوراق غري مفهومة
"  ،ليتعط ��ل ن�شر الرواية اكرث من خم�سة
ع�شر عام� � ًا  ،ترتكها جانب ��ا لتكتب روايتها
الثاني ��ة " املذنب ��ة " يف ذل ��ك الوق ��ت تع ��ود
اىل كات ��ب طفولنها ج ��ورج ارويل  ":ادين
الروي ��ل وكاف ��كا بانني تعلم ��ت الكتابة من
خالل ع�شق ��ي لرواياتهم  ،دوم� � ًا ،مل �أرد �أن
�أكون بوق ًا لأي مذهب " .
تالق ��ي روايته ��ا الثاني ��ة نف� ��س امل�ص�ي�ر ،
لتتوقف ع ��ن كتابة الرواية وتتوجه لل�شعر
فت�ص ��در ديوانه ��ا االول " لعب ��ة الدائ ��رة "
وه ��ي يف اخلام�سة والع�ش ��رون من عمرها
 .حتق ��ق م ��ن خالل ��ه اول اع�ت�رف ادب ��ي ،
تع ��ود للرواي ��ة من جديد فتكت ��ب " ال�سطح
" ترجمها اىل العربية عبد احلميد فهمي ،
جتد الرواية نا�شر يتحم�س لطبعها  ،وكان
يامل ان تباع الثالثة االف ن�سخة يف حدود
ع ��ام او عام�ي�ن  ، ،لك ��ن املفاج ��اة كانت يف
انتظار الفتاة الكندي ��ة حيث نفذت الرواية
الت ��ي تعال ��ج بع�ض ��ا م ��ن الق�ضاي ��ا املتعلقة
بالهوي ��ة وموقف املجتمع م ��ن املراة  ،نقرا
ق�صة امر�أة ،ا�سمها غري معروف ،تعود �إيل
مدينتها يف كندا ،لتبحث عن والدها املفقود
 .ويف �صحب ��ة كل م ��ن حبيبه ��ا و زوجه ��ا
و�صيقدته ��ا �آ ّن ��ا  ،حي ��ث جن ��د ه ��ذه امل ��ر�أة
تقابل ما�ضيها يف بيت الطفولة  ،م�ستدعية
الأح ��داث وامل�شاع ��ر بينما حت ��اول �أن جتد
حلوال لألغاز اختفاء �أبيها الغام�ض  .اال ان
املا�ضي ب ��كل م�أ�سيه وذكرياته يتغلب عليها
 ،فيقودها اىل م�صحة للمجانني .
عندم ��ا بلغ ��ت ال�ساد�سة واالربع�ي�ن ن�شرت
روايته ��ا " ق�ص ��ة اخلادم ��ة "  ،ترجمها اىل
العربية عبد احلميد فهمي  - ،هناك ترجمة
اخرى بعنوان حكاية اجلارية ترجمة احمد
العل ��ي  -يب ��دو االمر له ��ا ا�شب ��ه باملفاجاة
فالرواي ��ة التي حتذر م ��ن م�ستقبل كارثي
ملجتم ��ع ي�سوده العقم تهيم ��ن عليه طائفة
م ��ن رجال الدي ��ن ُ ،تق�سم في ��ه الن�ساء اىل
طائفت�ي�ن  ،جمموع ��ة تخ�ض ��ع لال�ستعباد
اجلن�س ��ي لإجن ��اب الأطف ��ال م ��ن رج ��ال
الدين الأقوي ��اء ،وجمموعة هنّ زوجات
ه� ��ؤالء الرجال يعانني من العقم فياخذن

الأطف ��ال م ��ن �أمهاته ��ن  .وتق ��ول �آت ��وود
 ":تاث ��رت كث�ي�را ب�سيم ��ون دي بوف ��وار
وباخل�صو� ��ص كتابه ��ا العظي ��م اجلن� ��س
االخ ��ر والذي ت�سلط فيه ال�ضوء على نظرة
الرج ��ال اىل الن�ساء عل ��ى اعتبارهن جمرد
جن� ��س  .جن� ��س مطلق وال �ش ��ىء غري ذلك.
فاملر�أة ثانوي ��ة والرجل �ضروي و�أ�سا�سي.
الرجل مطلق واملر�أة هي الآخر".
يف الرواي ��ة جن ��د جمتم ��ع الرج ��ال ينظ ��ر
اىل امل ��ر�أة باعتباره ��ا وعاء
لتفري ��غ ال�شه ��وات  ،حي ��ث
العمة ليديا التي تقوم بدور
املتحدث الر�سمي للحكومة

الدينية  ،ت�صر على ان الن�ساء جمرد ا�شياء
مكمل ��ة لعامل الرجل  ،اعت�ب�رت الرواية بعد
�صدورها من�شورا اجتماعيا وثقافيا ونقدا
للتقاليد والعادات املوروثة .
ر�شحت الرواية جلائزة البوكر لكنها منحت
يف ذلك الع ��ام لكينج�سل ��ي �أمي�س ،ت�ضحك
وه ��ي جتيب عن عدم منحها اجلائزة انذاك
 ":قالوا �إنن ��ي ال ازال �صغرية ،هكذا ت�سري
الأمور ،كل م ��ا علينا �أن نوا�صل الكتابة ،ال
�ش ��يء غري ذلك  ، "،بعد خم�سة ع�شر
عاما تخطف �آت ��وود جائزة البوكر
ع ��ن روايته ��ا "
القات ��ل الأعمى"
ترجمته ��ا اىل

العربي ��ة ع ��زة م ��ازن  ،وفيها نتع ��رف على
حكاي ��ة �شقيقت�ي�ن� ،إحداهم ��ا انتح ��رت بعد
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة نتيبج ��ة مقت ��ل
حبيبها يف احل ��رب  ،والثانية امراة م�سنة
ت�ستعي ��د ذكري ��ات طفولته ��ا وعالقتها غري
ال�شرعي ��ة بحبي ��ب �شقيقته ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إىل
زواجها التعي�س من رجل يكربها �سن ًا.
عان ��ت �آت ��وود من نظ ��رة املجتمع له ��ا النها
مل ت�ستقر يف عالقته ��ا الزوجية االوىل وال
الثاني ��ة  ،وتق ��ول �آت ��وود يف ح ��وار معه ��ا
ل�صحيف ��ة الغارديان انه ��ا  ":من ذلك اجليل
الذين قيل انهم م ��ن امل�ؤرخني االجتماعيني
واالدب ��اء اي�ض ًا ،ان على املر�أة الكاتبة،
منح نف�سها الدبها ،النها غري قادرة على
االم�ساك بطرف الكتابة واال�سرة " .
عام  2017فازت �آت ��وود بجائزة فرانز
كاف ��كا الدولي ��ة  ،وقال ��ت خ�ل�ال املرا�سم
الت ��ي اقيم ��ت يف براغ  ":ه ��ذه اجلائزة
خا�صة جدا بالن�سبة يل الن اول حماولة
ادبي ��ة م�ستقل ��ة كتبتها كان ��ت بوحي من
فرانز كاف ��كا يف اخلم�سين ��ات .لقد قر�أت
يف تل ��ك الفرتة �س�ي�رة حياة فران ��ز كافكا
ف�ضال عن كل اعماله وانا اذكرها جيدا
وعندم ��ا �سال ��ت هل لديه ��ا م�شكل ��ة لكونها
الكاتب ��ة االك�ث�ر مبيع� � ًا  ،ومع ذل ��ك ت�أخرت
نوب ��ل عنه ��ا حت ��ى الآن؟ قال ��ت  ":اجلميع
ي�س�ألونن ��ي ع ��ن جائ ��زة نوب ��ل بينم ��ا �أن ��ا
لي� ��س ل ��دي �أي �سلطة يف ه ��ذا ال�ش� ��أن� ،أما
بخ�صو�ص املبيعات فهناك �أربعة �أنواع من
الكتب :كتب جي ��دة رائجة ،كتب جيدة غري
رائجة ،كتب رديئة رائجة ،كتب رديئة غري
رائجة .الن ��وع الأخري بالت�أكي ��د هو النوع
الذي ال يريد �أحد م ّنا كتابته " .
تنعك�س اهمية كتابات مارغريت �آتوود يف
تنوعه ��ا  ،ورغم ا�صرارها على الغو�ص يف
عامل املر�أة من خالل معظم اعمالها الروائية
 ،لك ��ن ذل ��ك ال يعني انف�صاله ��ا عن احلا�ضر
وم�شاغل ��ه؛ ع�ل�اوة عل ��ى �أنه ��ا م�سكون ��ة
ومن�شغل ��ة باالحتم ��االت الت ��ي يحمله ��ا
امل�ستقبل  ،مثل ظاهرة االحتبا�س احلراري
واحل ��روب احلديث ��ة وك ��وارث البيئ ��ة
وظاه ��رة الفقر وع ��دم امل�ساواة يف االجور
واالهم حقوق امل ��راة  ..وهي تدخل عقدها
التا�س ��ع  ،قال ��ت ملرا�سل جري ��دة الغارديان
 ":ان النا� ��س يبدون عجبه ��م ،لأين مازلت
على قيد احلياة .والنا�س يرون ر�أ�سي على
�شكل كتاب  ،ويتوهمون انني طويلة القامة
،علم� � ًا انني ق�صرية اق�ص ��ر مما يت�صورون
وخ�صو�صا امام اجلوائز
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حازت الروائية الكندية مارجريت
آتوود عىل العديد من الجوائز
والشهادات التقديرية خالل
مسريتها الكتابية .فهي روائية
وشاعرة ومؤلفة كتب أطفال،
تكتب عن عوامل خيالية وتكتب
نصوصا غري خيالية .تتسم
أيضا
ً
ً
رواياتها بالرسد التفصييل وبحس
الفكاهة .ولقد حازت عىل جائزة
"مان بوكر" الربيطانية عن روايتها
(القاتل األعمى) يف عام .2000
وهنا تتحدث مارجريت آتوود
عن روتينها اليومي ،يف حوار
قام به "نواه تشارين" وتم نرشه
يف  2013يف الداييل بيست.

5

ً
أحرارا
مارغريت آتوود :نحن لسنا
ترجمة /المدى
حكوماتن ��ا تعاملن ��ا كاملا�شي ��ة ،حمكوم ��ون
باخل ��وف ،ولق ��د ا�ست�سلمن ��ا كث�ي�ر ًا للحرية
التي ح�صلنا عليها ،وقد حان الأمر ال�ستعادة
م ��ا فقدن ��اه  .نح ��ن نتح ��دث با�ستم ��رار عن
"حريتنا" ولكن ماذا نق�صد بذلك؟ هناك �أكرث
م ��ن نوع واحد للحري ��ة" :حرية اىل وحرية
منه ��ا" واالن�س ��ان يف حاج ��ة اىل "حري ��ة
الفعّالة" ،ولي�س "احلرية من" اي يف احلالة
ال�سلبية .وقد �سئل ويليام بليك ايهما تف�ضل؟
القف�ص الآمن ام اخلطري والوح�شي؟ املريح
ام املوح� ��ش؟ ان تك ��ون �إن�سان ��ا ل ��ك دواف ��ع
متعددة �أم ان�سان� � ًا ت�سيطر عليه دوافع �شتى
وخمتلف ��ة  :نح ��ن نريد االثن�ي�ن  ،ففي بع�ض
االم ��ور هناك رغبة باملخاط ��رة والتي ت�ؤدي
اىل عم ��ل �إجرامي وتخطي احلدود امل�ألوفة،
ويف احي ��ان اخ ��رى نف�ض ��ل الرغب ��ات التي
تقودنا اىل اعمال �إجرامية او رمبا يف مرات
اخ ��رى ت�ؤدي بن ��ا اىل ال�سالمة واحلكومات
تعرف رغبتنا جي ��د ًا بال�سالمة ،ولكنها حتب

ترجمة :عادل آلبوما

كيف أكتب :مارجريت آتوود
ِ�صفي لنا ُروتينك ال�صباحي.
�س�أك ��ون حمظوظة ل ��و كان يل روتني �صباحي!
لك ��ن دعنا نتظاه ��ر ...كن ��ت لأ�ستيق ��ظ �صباحً ا،
�أتن ��اول الإفط ��ار ،و�أ�ش ��رب القه ��وة ،ث ��م �أ�صعد
للطاب ��ق العلوي حيث ال ُغرفة الت ��ي �أكتب فيها.
كن ��ت لأقع ��د ويف الغال ��ب �أب ��د�أ يف تبيي�ض ما
كتبته بيدي يف اليوم ال�سابق.
ه ��ل هناك �أي �ش ��يء ممُ يز �أو غ�ي�ر عادي يف
ال ُغرفة التي تكتبني فيها؟
يف مُعظ ��م الأحي ��ان ال �أك ��ون موج ��ودة يف
م ��كان خا�ص بالكتاب ��ة .ال �أعتق ��د �أن بها �أي
�شيء غ�ي�ر عادي للدرجة� ،س ��وى �أنها ملأى
بال ُكتب وبها مِ ن�ضدتني .يوجد فوق �إحداهن
جه ��از كمبيوت ��ر غ�ي�ر مُو�ص ��ل بالإنرتن ��ت.
وف ��وق الثانية يوج ��د جهاز كمبيوت ��ر مو�صل
بالإنرتنت .ويمُ كنك �أن تفهم املغزى من ذلك!
ما الذي حتتاجيني لإنتاجه�/إكماله حتى ت�شعرين
مررت بيوم كتابة مُثمر؟
ب�أنك قد ِ
ح�سنٌ  ،عاد ًة ما يكون ذلك عددًا مُعي ًنا من الكلمات.
بني الألف والألفني.
ما اخل�صلة �أو العادة املُميّزة لك؟
ال �أعرف ما �إن كانت هذه خ�صلة �أم حذلقة .عادة ما
�أب ��د�أ بت�أليف ال ُكتب بخط ي ��دي� .أظن �أنها خ�صلة.
وع ��ادة م ��ا �أحب الكتاب ��ة بقلم �سائل .قل ��م بداخله
حرب� .إنه ��ا الطريقة التي ينزلق بها على ال�صفحة
التي تثريين.
ل ��و �أراد قارئ �أن يقر�أ �أحد ُكتب ��ك ،لكنه لي�س على
دراية ب�أعمال ��ك ،ما الذي ُتر�شحينه من كتبك التي
جتاوزت اخلم�سني كتابًا لكي يبد�أ به ،وملاذا؟
دعن ��ا نت�ساءل �أي نوع م ��ن القراء ذاك الذي نتكلم
عن ��ه� .إن كان �شا ًب ��ا ،ينبغ ��ي �أن يبد�أ ب� �ـ «�أوريك�س
وكري ��ك» .و�إن كان ��ت ام ��ر�أة �شابة ،فلتق ��ر�أ «ق�صة
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اخلادم ��ة» .و�إن كان الق ��ارئ مُتقد ًم ��ا يف ال�س ��ن
ومُهت� � ٌم بالتاري ��خ� ،س�أق�ت�رح «املُذنب ��ة» �أو «القاتل
�شخ�ص ��ا يرغ ��ب يف ق ��راءة
الأعم ��ى» .و�إن كان
ً
�أ�شياء ق�صرية للغاية� ،س�أقرتح �أيا من ُكتب الق�صة
الق�ص�ي�رة� .أو لو �أق�ص ��ر من ذل ��ك ،فيمكنهم �شراء
كت ��اب مثل «العظ ��ام اجلي ��دة» �أو «جرمية قتل يف
الظ�ل�ام» ،واحدة م ��ن تلك املجموع ��ات الق�ص�صية
�شدي ��دة الق�ص ��ر� .إن كان ��وا مُهتم�ي�ن بالق�صائ ��د،
فليق ��ر�أوا «الق�صائ ��د املخت ��ارة» �أو »ال�صب ��اح يف
البيت املحرتق»� ،أو «الباب».
من بينهم جميعًا ،هل لديك كتاب مُف�ضل؟
لو كان عندي ،ملا �أخربتك �أبدًا.
ِ�صف ��ي لنا ُروتين ��ك عندما ترتاءى ل ��ك فكرة كتاب
وحبكت ��ه ،قب ��ل ال�ش ��روع يف الكتاب ��ة .هل حتبني
التخطيط لكتبك ُق ُدمًا� ،أم تدعينها تندفع كال�سيل؟
ال تخطيط على الإط�ل�اق .قم فقط بالإنخراط بها.
اقفز ،كالذهاب لل�سباحة.
ما هو الأدب الكندي؟
�إنه مُت�شعب للغاية (للإدالء بتعريف دقيق) ،ولكن
دعن ��ا نقول �أن وجهة النظر (�إن مل يتظاهر الكاتب
ب�أن ��ه �أمريكي ،وهم غالبًا ما يفعل ��ون) لي�ست على
الإط�ل�اق ل�شخ� ��ص ي�شع ��ر ب� ��أن ب�ل�اده ذات ق ��وة
�إمربيالي ��ة عظيم ��ة .وذل ��ك لأن كن ��دا ،يف الواقع،
لي�ست قوة عُظمى.
ما الذي يتكفل بجعلك ت�ضحكني؟
ال توج ��د �إجاب ��ة مخُ ت�ص ��رة عل ��ى ذل ��ك .الأ�شي ��اء
العبثية ،على ما �أظن.
هل لديك �أي َت َطيرّ ؟
ال �أحتدث عن ال ُكتب التي �أقوم بكتابتها.
ما الذي يتكفل بجعلك تبكني؟
�أنتح ��ب بالب ��كاء يف نهاي ��ات الأف�ل�ام �أو الكت ��ب
املُحزنة� .أنا �ساذجة.

�إذا كان يف ا�ستطاعتك �أن ُترجعي مي ًتا �إىل احلياة،
فمن �سيكون وملاذا؟
واح� � ٌد فق ��ط؟ �آه ،ل ��ن �أمتكن م ��ن االختي ��ار� .إنني
�أع ��رف الكث�ي�ر من املوت ��ى الذين �س�أك ��ون �سعيدة
ب�إرجاعه ��م للحي ��اة .وعلى اجلان ��ب الآخر� ،أعرف
ً
بع�ضا م ��ن الذين لن �أك ��ون �سعيدة ح ًق ��ا بعودتهم
للحياة جمددًا...
ه ��ذه �إجاب ��ة جي ��دة .م ��ا ه ��ي وجبت ��ك اخلفيف ��ة
املُف�ضلة؟
�أنا �أعلم ال�شيء الذي يُفرت�ض بي �أن �أتناوله ،لأين
�شخ� ��ص عقالين .من املفرت�ض �أن تتناول �شريحة
م ��ن خبز اجل ��اودار م ��ع زب ��دة الف ��ول ال�سوداين
وفوقها �شرائح من املوز .وك�أ�سً ا من احلليب .حتى
حت�صل على الربوتني والبوتا�سيوم والطاقة.
ولكن هذا لي�س ح ًقا ما تفعليه...
يف العادة �أتناول فنجان قهوة.
م ��ا ال ��ذي تريدين ��ه �أن يك ��ون مكتوبًا عل ��ى �شاهد
قربك؟
ذاك يُف�ض ��ي �إىل �س�ؤال ما �إذا كن ��ت �س�أح�صل على
�شاهد قرب �أم ال.
�صحيح.
لعلني �س�أختار احل�صول على �شجرة.
�أهنالك نوع معني من الأ�شجار؟
مل �أق ��رر ذلك بع ��د ،ولكن هنال ��ك حركة لل� �ـ "الدفن
الطبيعي" الذي ،بدلاً من ح�صولك على �شاهد قرب،
يمُ كن ��ك من �أن ُتدف ��ن يف الأر� ��ض وبعدها حت�صل
عل ��ى �شج ��رة ُتغر�س فوق ��ك� .أظ ��ن �أنن ��ا ن�ستطيع
احل�ص ��ول عل ��ى الفت ��ة �صغ�ي�رة با�سمي عل ��ى تلك
ال�شجرة...

ترجمة عن املقابلة املن�شورة يف
"يايلي بي�ست" الأمريكية
عن موقع احلوار املتمدن

اللعب مع اخلوف الذي نح�س به.
وكث�ي�ر ًا ما تقول لن ��ا ان هذا القانون اجلديد
ق ��د ج ��اء لتوفري ال�سالم ��ة لكم ،ونح ��ن ل�سنا
اح ��رار ًا فالكث�ي�ر من ��ا مي ��وت يف ح ��وادث
التغيريات اجلوية :عوا�صف وفي�ضانات او
يف خالل العوا�صف الثلجية ولكن احلكومة
باي �شكل ويف تلك احلاالت تقلل من دورها،
وميوت الكثريون منا يف حوادث ال�سيارات
ولكنها تعرب ع ��ن ا�سفها .وبع�ضنا ميوت يف
احلم ��ام باالن ��زالق يف حو�ض الغ�س ��ل ،كما
حدث يف فيلم "�سايكو" لهت�شوك.
وقد يكون ال�سجن مكان ��ا نو�ضع فيه ،رحمة
م ��ن احلكومة ! فه ��ل نغري جمتمعن ��ا باكمله
حتت رحمة ال�سلطات.
ونح ��ن الب�ش ��ر نبح ��ث ع ��ن احلدود م ��ا بني
احلرية وغري احلرية من ��ذ وقت طويل .ومل
يكن اخلي ��ار للحرية لي�س ال�سجن بل املوت،
منذ وقت طويل.
وبع ��د حل ��ول الزراع ��ة ،كان احلي ��اد بدي�ل�ا

للحري ��ة ،ونوع ��ا م ��ن العبودي ��ة .وكان يف
ذل ��ك توفري الغذاء لال�سرة كم ��ا انه قد ي�ؤدي
بك اىل ال�ث�راء .وبعد مئ ��ات االعوام وحتى
الع�ص ��ر احلديث ا�صبحت احلري ��ة وعك�سها
بنف�س املعنى كما هو حالي ًا.
وبد�أت الثورة الفرن�سية باحلرية ،امل�ساواة
والت�آخ ��ي وكان ذل ��ك يعن ��ي احلري ��ة م ��ن
االر�ستقراطي�ي�ن ،م ��ع انه ��ا انته ��ت بعدئ ��ذ
بالدم ��وع ،االف الر�ؤو� ��س قطع ��ت ث ��م ج ��اء
نابليون.
ولك ��ن م ��ا ان امتل ��ك باي ��رون احلري ��ة كان
الأم ��ر ع ��دم االرت ��داد نحو اخلل ��ف ،احلرية
ه ��ي فك ��رة جاءت لتبق ��ى هنا ولك ��ن بايرون
نف�س ��ه فقد حيات ��ه وهو يقات ��ل ،وان كان يف
�سبي ��ل حرية اليونان .ولكن "احلرية" كانت
منقو�شة على الرايات يف القرن التا�سع ع�شر
ويف الق ��رن الع�شرين .ومت حترير "العبيد"
م ��ن العبودي ��ة يف جن ��وب امري ��كا واي�ض ��ا
حت ��رر االمريكي ��ون اجلنوبيون م ��ن احلكم

اال�سب ��اين ،وحري ��ة الرو� ��س م ��ن القيا�صرة
وحترر امل ��ر�أة م ��ن قوانني �ضده ��ا ،واخري ًا
التحرر من النازية وال�شيوعية.
حرية للكتاب ��ة ،حرية للطب ��ع ،حرية للكالم،
وكل ه ��ذه االم ��ور حتقق ��ت بع ��د ن�ض ��ال من
اجله ��ا ،يف عدد كبري من البل ��دان يف العامل،
وا�ست�شهد من اجلها العديد من النا�س.
ومنذ انبثاق ال�صحافة احلرة ،ومنذ ت�شكيل
اول ظه ��ور اول حمكم ��ة م�ستقل ��ة ،ومن ��ذ
ظه ��ور اول كات ��ب م�ستق ��ل ،او مغني واول
فن ��ان ،ومت �سحق ��ه ،فل ��ن يبق ��ى م ��ن يداف ��ع
عن ��ك ،و�إن كان لدين ��ا �شيء واح ��د يجب ان
يع ��رف الآن ،وه ��و االنظم ��ة القا�سي ��ة التي
تع ��ود اىل منت�صف الق ��رن الع�شرين .ولكن
كل ه ��ذا الأمر قد يبدو تقلي ��د ًا قدمي ًا ببع�ض
ال�ش ��يء ،يعود اىل منت�صف القرن الع�شرين
ووح�شيت ��ه ،والديكتاتوري�ي�ن الذي ��ن كانوا
يحكم ��ون �آن ��ذاك ،وباال�ضاف ��ة اىل امل�شاهد
الع�سكرية ال�ضخمة.

�إن املواطن�ي�ن ي�شاه ��دون اال�سالي ��ب الت ��ي
تتبعه ��ا احلكوم ��ات الغربي ��ة ويحاول ��ون
تقليده ��ا .ونعلم ان قادتن ��ا يطبقون و�سائل
الآخري ��ن فه ��ل ان نظ ��ام ال�سج ��ون ق ��د جاء
منه ��م �إذ مل يع ��د هن ��اك �إ�ص�ل�اح لل�سج�ي�ن،
ولي� ��س هن ��اك اي�ض ًا جم ��ال له الب ��داء ندمه،
ب ��ل ان ال�سجن ي�صب ��ح مكانا خللق جمرمني
ا�ش ��د �إجرام� � ًا ،وه ��ذا م ��ا يعت�ب�ره ال�سج ��ن
ام ��ر ًا ح�سن� � ًا ،النفاق املال الزائ ��د من دافعي
ال�ضرائب .ويف الواليات املتحدة االمريكية
كان الرج ��ل اال�سود ميثل جن�سه يف �سجون
كن ��دا .ال�سن ��ا قادري ��ن على التفك�ي�ر يف اي
�ش ��يء �أك�ث�ر فاعلية واق ��ل كلفة ،مث ��ل تعليم
اف�ض ��ل وعمل خ�ل ّ�اق؟ مثل تعلي ��م يفيد املرء
يف العديد من احلاالت.
والتكنولوجي ��ا الرقمي ��ة ،جعل ��ت معامل ��ة
النا� ��س �أك�ث�ر �سهول ��ة ،وك�أنه ��م حيوان ��ات
منزلية .وانك مل تعد قادر ًا على ت�أجري �سيارة
او غرفة يف فندق او �شراء اي �شيء من دون
بطاقة االئتمان .ويطلب منك با�ستمرار هذه
البطاق ��ة  :بطاقة االمن االجتماعي .وبطاقة
الهوي ��ة ،واالبطاقة ال�صحية ورخ�صة قيادة
ال�سي ��ارة وبطاق ��ة البنك وحتت ��اج اىل كمية
من "كلمات املرور".
�أيهم ��ا �سينق ��ذ الع ��امل – ال�سيا�س ��ة ام
التكنولوجيا ؟
�إذن  ،ما العم ��ل؟ ان معظم املواطنني �سواء،
ولكن البع�ض منهم قادرون على البقاء حتت
ال ��رادار بف�ض ��ل ع ��دم ح�صولهم عل ��ى �سجل
ر�سم ��ي – �إم ��ا انه ��م م�سح ��وا �سجالتهم او
انه ��م قاموا بتغيريها ،او انه ��م رف�ضوا منذ
البداية احل�صول عليها.
ان الغالبية منا لي�سوا �أحرار ًا� ،إن "حريتنا"
حم ��دودة بالن�سب ��ة اىل املوافق ��ة عل ��ى...
او اال�ش ��راف عل ��ى بع� ��ض الفعالي ��ات .وان
"حريتنا" ال جتعلن ��ا احرار ًا من عدد كبري
م ��ن االمور والتي ق ��د تقتلن ��ا – يف احل ّمام
مث ًال!
هن ��اك التحرر م ��ن الفي�ضان ��ات او اجلفاف
او املجاع ��ة ! احلرية من ال�سيارات ال�سيئة،
وحري ��ة من االدوي ��ة ال�سيئة الت ��ي يفر�ضها
االطب ��اء علين ��ا والت ��ي تقتل مئ ��ات االلوف
م ��ن النا�س �سنوي� � ًا .ال ت�شه ��ق عندما ت�سمع
بذل ��ك! وم ��ن خراف ��ات اي�س ��وب م ��ا يخ�ص
ال�ضف ��ادع .لقد اخربوا الآله ��ة انهم يريدون
مل ��كا ،وار�سلت االله ��ة اليهم حتت قطعة من
اخل�شب ،كي يكون حاكمه ��م .وطافت قطعة
اخل�شب هن ��ا وهناك ،ومل تفع ��ل �شيئ ًا .وقد
كان ��وا قانعني فرتة من الوق ��ت ،لكنهم بد�أوا
بعد ذل ��ك بالتذمر ،لنهم يريدون ملك ًا اف�ضل.
ومل َ
تر�ض االلهة بذلك وار�سلت اليهم اللقلق
والذي اكلهم جميع ًا.
ان م�شكلتن ��ا ان حكوماتن ��ا الغربي ��ة ،لي�ست
را�ضي ��ة با�ستم ��رار من املل ��ك اخل�شبي ومن
امللك اللقلق� ،إنهم ي�ؤكدون ،وهم بارعون يف
هذا ،على حريتهم يف التج�س�س وال�سيطرة
م ��ع كونهم �سيئ�ي�ن يف من ��ح املواطنني قدر ًا
كب�ي�ر ًا م ��ن احلرية ،كم ��ا كانوا �سابق� � ًا وهم
جيدون يف تعي�ي�ن جوا�سي�سهم وقوانينهم،
ولكنهم غ�ي�ر قادرين على حمايتنا من نتائج
اعمالهم.
وعل ��ى الرغم م ��ن ان تكنولوجيتن ��ا الرقمية
 ،قد جعل ��ت احلياة اف�ض ��ل بالن�سبة لنا .لقد
�آن وقت �إ�سدال �ستائرنا ،ن�ستثني املتطفلني
ون�ستعيد فرديتنا.

عن الغارديان.
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مرغريت آتوود  :جورج أورويل
مثلي األعلى

ترجمة /المدى

عندما كتب��ت مارغريت آتوود( ،أوريك��س وكريك) عام
 2003كان عن�صر اإلب��داع في��ه يرتك��ز يف غرابته ،وبعد
ع�شرة اعوام ،مع طبع روايتها (ماد ادام) الجزء االخري
من الثالثي��ة اصبحت آتوود ،متتلك اس��لوب ًا متطور ًا يف
التكنيك الروايئ.

الروائي��ة مارغريت آتوود :نهاية الكاتب
األخيرة ..هي التي تفرض عليه
مارغريت اتوود ،الروائية املتميزة ،عا�شت
معظ ��م اع ��وام حياته ��ا يف مدين ��ة تورنتو،
وكانت اول من كتب رواية اخليال العلمي،
ومنذ اوائل ال�سبعين ��ات من العقد املا�ضي،
عندما كان ��ت ت�س�أل كي ��ف تتمكن من اجلمع
ما بني كتابة الرواي ��ة واعمال املنزل ،كانت
جتيب( ،انظر حتت االريكة).
وتعتقد �آتوود ،ان رواياتها الثالث ،وت�أتي
رواي ��ة (عامل الفي�ضان) يف الو�سط ،وكانت
يف بادئ االم ��ر ت�سميتها بـ(ب�ستانيو الرب)
ولكنها خ�شيت اعتبارها كاتبة ميينية.
وتق ��ول ان عمله ��ا االخري وال ��ذي �سي�صدر
قريب� � ًا يتح ��دث ع ��ن (جمموع ��ة �إرهابي ��ة
بايولوجي ��ة) ،تهاجم ال�ش ��ركات التي حلت
مكان احلكومة و�أخ�ضع ��ت النا�س لعبودية
املخ ��درات وتطل ��ق العن ��ان للفو�ض ��ى التي
ت� ��ؤدي اىل حمو االن�ساني ��ة .وان اخلنازير
الهجيني ��ة تتفوق على االن�سان – مع بع�ض
اال�ستثن ��اءات وان انواعا م ��ن الب�شر الذين
يبقون خارج املرمى ،يوا�صلون التجوال.
وا�ضاف ��ة اىل اخلي ��ال العلم ��ي ،تت�ضم ��ن

الرواية احداثا درامية يف خ�ضم الكارثة.
والرواي ��ة اي�ض ًا تتحدث ع ��ن و�صف الذات
وع ��ن ح�ي�رة الكاتب ��ة ب�ص ��دد املو�ضوع ��ات
اجلديدة التي تتطرق اليها بعد ان ا�صبحت
ال�صح ��ف اليومي ��ة تن�ش ��ر كاف ��ة احلقائ ��ق
واالحداث التي حت�صل يومي ًا يف العامل.
وتق ��ول ات ��وود ان اخل�ب�راء الوحيدي ��ن
الذي ��ن ا�ست�شارته ��م حول عملها ه ��م اولئك
املت�س ّلل ��ون اىل املواق ��ع االلكرتونية ل�سرقة
املعلوم ��ات وقد قدموا اليها الن�صائح ب�ش�أن
�شخ�صياته ��ا ،واي�ض� � ًا بع� ��ض اال�س ��رار يف
ع�ص ��ر التج�س�س ،وتقول ات ��وود ،ان االمر
امله ��م اجلدي ��د ،ه ��و الك�ش ��ف ع ��ن جت�س�س
(نا�سا) على كافة االت�صاالت عرب االنرتنت.
ثم متد ات ��وود يدها اىل ورقة وتكتب عليها
�شيئ� � ًا ثم متزقه ��ا قائلة ،هذا اك�ث�ر الو�سائل
امان ًا او القيام بحرق املعلومات املهمة.
و�آت ��وود اي�ض� � ًا ،خبرية با�ص�ل�اح كل �شيء
تقريب� � ًا على العك�س من بقية امل�ؤلفني الذين
ال يعرفون عما يعرفون ان تال�شي الكهرباء
فج�أة.
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واىل ح�ي�ن قدوم الكارثة ف ��ان التكنولوجيا
ت�سحرها ،ولي�س االمر مب�ستغرب يف القول
انها و�سلمان ر�ش ��دي ،بني االكرث خربة يف
ا�ستخدام (تويرت) وهذا امر يقارب الراديو
يف عمله ،وت�ضي ��ف (و�أنا متام ًا مثل مقدمة
برنامج يف الرادي ��و ،بامكاين تقدمي اعمال
االخرين والدعاية لها).
وع ��ن �س� ��ؤال (وه ��ل جتيدي ��ن الدعاي ��ة
العمال ��ك؟) جتي ��ب( ،ال ،ان ��ه ام ��ر يث�ي�ر
ال�ضجر).
وتتح ��دث مارغري ��ت ات ��وود ،بحما� ��س عن
النح ��ل مل ��دة ع�شر دقائ ��ق ،قائل ��ة ان :علماء
النب ��ات قب ��ل زم ��ن طوي ��ل ،قالوا ع ��ن ملكة
النح ��ل انها ملك – اي مذ ّك ��ر ،ولذلك جعلوا
امللك يف ال�شطرجن ،يبقى يف مكانه يف حني
تتحرك امللكة على الرقعة.
و�آت ��وود كتب ��ت كث�ي�ر ًا ع ��ن املخلوق ��ات
اخليالي ��ة ،من ان ��واع خمتلفة ،فف ��ي رواية
(عني القطة) فالوح�ش فيها هو ذلك املعتدي
على التالميذ ال�ضعفاء.
وعندما بد�أت �آتوود يف الكتابة ،كانت مثار

لوم النا� ��س النها كانت م�س�ؤول ��ة عن عائلة
يف الوق ��ت نف�سه ،وتت�س ��اءل( ،ملاذا يتحدث
النا�س عن مثل هذه الأمور با�ستمرار( ،من
يت ��وىل االلتزام بالواجبات جت ��اه اال�سرة؟
او ًال ،وثاني� � ًا (من قال ل ��ك ان تكوين كاتبة؟
(وهناك العديد من هذه اال�سئلة ).
وقد كتبت م�ؤخ ��ر ًا احدى ال�صحفيات وهي
لوري ��ن �ساندل ��ر ن�صيح ��ة للم ��ر�أة الكاتبة،
تن� ��ص على �ض ��رورة اجنابها طف�ل� ًا واحد ًا
فقط ،ك ��ي توا�صل الكتابة.وت�ضيف �آتوود،
(دع ��وا الكاتب ��ات حلاله ��ن ان يفعل ��ن م ��ا
يردنه).
وت�سرت�سل يف احلديث (هناك عدة خيارات
امامه ��ن :اجناب طفل و احد او عدة اطفال،
او ال تنج ��ب عل ��ى االط�ل�اق ،وعل ��ى �سبي ��ل
املث ��ال جند �شارل ��وت برونني اجنبت عددا
م ��ن االطفال ثم ماتت ،يف ح�ي�ن جند اميلي
برون�ي�ن ،مل تنج ��ب ق ��ط ،وم ��ع ذل ��ك ماتت
اي�ض� � ًا ،ان امل ��رء مي ��وت يف نهاي ��ة االم ��ر،
وامام ��ه م�ساف ��ة حم ��دودة علي ��ه ان ميلأها
وهو ح ّر فيما يفعل).

ترجمة /المدى
وتق ��ول �آتوود ،انه ��ا من ذلك اجلي ��ل الذين
قي ��ل انه ��م م ��ن امل�ؤرخ�ي�ن االجتماعي�ي�ن
واالدب ��اء اي�ض� � ًا ،ان عل ��ى امل ��ر�أة الكاتب ��ة،
من ��ح نف�سه ��ا الدبه ��ا ،النها غري ق ��ادرة على
االم�ساك بطرف الكتاب ��ة واال�سرة ،وعندما
كان ��ت االبن ��ة الوحي ��دة لآت ��وود �صغ�ي�رة،
كان ��ت العائلة تعي�ش �آنذاك يف مزرعة وكان
زوجه ��ا م�شغو ًال فا�ست�أجر ع ��دد ًا من العمال
للم�ساع ��دة يف �ش� ��ؤون املزرع ��ة :املا�شي ��ة
واالبق ��ار واحل ��رث واملرا�س�ل�ات بينم ��ا
ان�شغلت هي وزوجها بالعناية بالطفلة.
وعن �س� ��ؤال (هل ان ��ك اعلنت ع ��ن اعتزالك
الكتاب ��ة ،جتي ��ب قائل ��ة( :ال تق ��ل ذل ��ك،
با�ستطاعت ��ي اليوم اك�ث�ر يف الكتابة اغراء
كبري).
وت�ضيف قائلة :ان النهاية الوحيدة هي تلك
التي تفر�ض عليك.
وعندم ��ا ينه ��ي الكات ��ب عم�ل� ًا ،يت�س ��اءل
م ��ع نف�سه (وم ��اذا ع ��ن الت ��ايل؟) ويبد�أ يف
التفكري.

عن :الغارديان

ن�ش� ��أتُ مع جورج �أورويل .ولدت يف ،1939
و�ص ��درت " مزرعة احليوان ��ات " يف .1945
قر�أته ��ا يف عم ��ر التا�س ��عة .كان ��ت ملقي ��ة هنا
وهناك يف املنزل وح�سبتها كتابا يتحدث عن
احليوان ��ات .مل �أكن �أعرف �ش ��يئا عن ال�ص ��فة
ال�سيا�سية التي يت�ضمنها الكتاب .فهم الأطفال
لل�سيا�س ��ة ،حينئ ��ذ ،كان ي�شتم ��ل عل ��ى فك ��رة
ب�سيطة ه ��ي �أن هتلر رجل �شري ��ر لكنه ميت.
الق ��ول �أنني كنت مروّ عة بهذا الكتاب �سيكون
ت�صريح ��ا مكبوح ��ا .قدر مزرع ��ة احليوانات
كال ��ح ج ��دا ،كان ��ت اخلنازي ��ر خ�سي�س ��ة جدا
وكذوب ��ة وغادرة ،اخلراف كان ��ت بلهاء جدا.
للأطف ��ال �إح�سا� ��س ثاق ��ب بالظل ��م ،وكان هذا
ال�ش ��يء �أكرث م ��ا يغ�ضبن ��ي  :اخلنازير كانت
ظاملة كثريا.
التجرب ��ة كله ��ا كان ��ت مربك ��ة بعم ��ق ،لكنني
ممتن ��ة اىل الأب ��د جل ��ورج �أوروي ��ل لتنبيهي
يف وقت مبك ��ر من حيات ��ي اىل الرايات التي
�ص ��رت �أحذر منها منذ ذلك احل�ي�ن .كما ع ّلمنا
�أوروي ��ل ،مل تك ��ن اليافط ��ات – امل�سيحي ��ة،
اال�شرتاكية ،الإ�س�ل�ام ،الدميقراطية ،الأعمال
– ه ��ي احلا�سم ��ة ،ب ��ل الأفع ��ال الت ��ي تت ��م
با�سمها.
" مزرع ��ة احليوانات " ه ��و واحد من �أكرث
كت ��ب الإمرباط ��ور ب�ل�ا مالب� ��س [ احلكاي ��ة
الرمزي ��ة ع ��ن ثي ��اب الإمرباط ��ور ] الت ��ي
ظه ��رت يف الق ��رن الع�شري ��ن دراماتيكي ��ة،
والت ��ي جلب ��ت املتاع ��ب لأوروي ��ل .النا� ��س
الذين ي�س�ي�رون عك�س تيار احلكمة ال�سائدة،
والذي ��ن ي�شريون اىل الو�ض ��وح غري املريح،
عل ��ى الأرج ��ح �سيثغ ��ون على نح ��و متحم�س
ب�سماعه ��م اخل ��راف الغا�ضب ��ة .مل �أكت�ش ��ف،
بالطب ��ع ،كل ذل ��ك يف عمر التا�سع ��ة – ال على
نح ��و واعي .لكننا تع ّلمنا �أمثلة الق�ص�ص قبل
�أن نتع ّل ��م معانيه ��ا ،و" مزرع ��ة احليوانات "
كان من ابرز الأمثلة لذلك.
ث ��م ج ��اءت رواي ��ة "  ،" 1984الت ��ي ن�ش ��رت
ع ��ام  .1949قر�أتها بغالف ورق ��ي ( الن�سخة
املن�ش ��ورة �صورته ��ا هن ��ا ) ،بع ��د �سن ��وات
قليل ��ة ،عندم ��ا كن ��ت يف املدر�س ��ة الإعدادية.
ث ��م قر�أتها م ��رة �أخ ��رى ،و�أخ ��رى� .أ ّثرت بي
�أك�ث�ر بواقعيته ��ا ،رمبا لأن ون�ست ��ون �سميث
كان �أك�ث�ر �شبه ��ا بي� ،شخ�ص نحي ��ف نال منه
التعب كثريا وكان عر�ض ��ة للرتبية اجل�سدية
حت ��ت �شروط رهيبة – �ص ��ورة من مدر�ستي
– وكان يف خ�ل�اف م ��ع الأف ��كار و�أ�سل ��وب
احلي ��اة املق�ت�رح ل ��ه ( .ق ��د يكون ه ��ذا واحدا
م ��ن �أ�سب ��اب ان �أف�ضل وقت لق ��راءة " 1984
" هو عندما تك ��ون مراهقا� ،أغلب املراهقني
له ��م هذا الإح�سا� ��س ) .تعاطفت بوجه خا�ص
م ��ع رغبته بكتابة �أف ��كاره املحظورة يف دفرت
�س� � ّري �أبي� ��ض .مل �أكن ب ��د�أت بع ��د بالكتابة،
لك ��ن كان ميكنن ��ي �أن �أرى اجلاذبية يف هذا.
كان ميكنن ��ي �أي�ض ��ا �أن �أرى الأخط ��ار ،لأن
كتابت ��ه ه ��ذه – مع اجلن� ��س املح� � ّرم ،املفردة
الأخرى التي تعترب �إغرا ًء ملراهق يف �سنوات
اخلم�سين ��ات – هي الت ��ي ت�ضع ون�ستون يف
ورطة مثل هذه.
�أ�صب ��ح �أوروي ��ل منوذج ��ا مبا�ش ��را يل بع ��د
ذل ��ك بكث�ي�ر يف حيات ��ي –  1984احلقيقي ��ة،
ال�سن ��ة الت ��ي ب ��د�أت فيه ��ا كتاب ��ة دي�ستوبيا [

نقي� ��ض اليوتوبي ��ا ] خمتلف ��ة اىل ح ��د م ��ا" ،
حكاية اخلادم ��ة " .يف ذلك الوق ��ت كنت �أبلغ
الرابع ��ة والأربع�ي�ن م ��ن العم ��ر ،وتعلمت ما
يكف ��ي عن احلك ��م املطلق احلقيق ��ي بحيث مل
�أك ��ن بحاجة اىل االتكال على �أورويل وحده.
الدي�ستوبي ��ات الرئي�سي ��ة – منه ��ا دي�ستوبيا
�أورويل – كانت مكتوبة ب�أقالم رجال ووجهة
النظ ��ر كان ��ت ذكورية .ح�ي�ن ظه ��رت الن�ساء
فيه ��ا ،فكان ��ت �أم ��ا ب�ش ��ر �أوتوماتيكي ��ون بال
جن� ��س او ثائرون حت� �دّوا القواعد اجلن�سية
للنظ ��ام .كنت �أرغب مبحاول ��ة دي�ستوبيا من
وجهة نظر �أنثوية – العامل وفقا جلوليا ،كما
كان عليه.
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مارغريت آتوود تكتب تكملة لروايتها

"حكاية خادمة "

كتابة  /ميريث كينيدي
ترجمة  /أحمد فاضل
بع ��د �أك�ث�ر م ��ن  30عام� � ًا م ��ن �إ�ص ��دار The
 Handmaid's Taleحكاي ��ة خادم ��ة � ،أعلنت
م�ؤلفته ��ا مارغري ��ت �أت ��وود الكندي ��ة �أن ��ه �سيك ��ون
هن ��اك تكمل ��ة له ��ا  ،عق ��ب �أح ��د امل�س�ؤول�ي�ن يف دار
ن�ش ��ر بينجوي ��ن ران ��دوم هاو� ��س العاملية قائ�ل ً�ا " :
�إنه من املقرر ن�ش ��ر الرواية اجلديدة يف العا�شر من
�سبتم�ب�ر � /أيلول ع ��ام � 2019ستحمل عنوان The
 Testsentsو�ستجرى �أحداثها بعد  15عام ًا من
انتهاء حكاية اخلادمة  ،الراوي فيها ثالث �شخ�صيات
وفق� � ًا ل ��دار الن�شر الت ��ي قال ��ت �أي�ض ًا  " :ه ��ي رواية
مدم ��رة و�ضعته ��ا ديكتاتوري ��ة جلع ��اد الثيوقراطية
اخليالي ��ة  ،قد برزت من جديد مع �سل�سلة تلفزيونية
م�ستلهم ��ة على �أ�سا�س الكتاب ال ��ذي بد�أ بثه يف عام
 2017و�ستكون احلركة يف الكتاب اجلديد منف�صلة
عن امل�سل�سل التلفزيوين الذي ي�ستعد ملو�سم ثالث .
ويف ر�سال ��ة �إىل القراء  ،قالت �آتوود � " :إن الأ�سئلة
التي مل جتب عليها روايتها الأوىل هي التي �ألهمتها
بالع ��ودة �إىل جلعاد و�أن كل ما �س�ألتموين عن جلعاد
وعمله الداخلي هو م�صدر �إلهام هذا الكتاب  ،ح�سن ًا
 ،كل �شيء تقريب ًا ! "  ،و�أ�ضافت " :الإلهام الآخر هو
العامل الذي نعي�ش فيه " .
و " حكاي ��ة خادم ��ة " رواي ��ة دي�ستوبي ��ة � -أو �أدب
روايات املدينة الفا�سدة  -للكاتبة الكندية مارغريت
�آت ��وود  ،مت ن�شره ��ا �أول م ��رة ع ��ام  1985تتن ��اول
الرواي ��ة ق�ص ��ة اخلادم ��ة "�أوف ��رد" بع ��د �سيط ��رة
جماع ��ة دينية م�سيحي ��ة على ال�سلط ��ة يف الواليات
املتحدة الأمريكية تناق�ش خاللها الرواية اال�ستعباد
الذك ��وري للم ��ر�أة يف ظ ��ل املجتمع ��ات الأبوي ��ة
والو�سائل املختلفة التي ا�ستعادت فيها ال�شخ�صيات
فردانيتها وا�ستقالليتها.
الكتاب �ضرب على الوتر احل�سا�س للم�شهد ال�سيا�سي
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة خا�ص ��ة االحتجاج ��ات التي
�شهدته ��ا مناطق عدي ��دة يف جميع �أنح ��اء العامل وال
�سيما تلك املتعلق ��ة بق�ضايا الإجناب حيث احت�شدت
الن�ساء وه ��ن يرتدين العباءات احلم ��راء والأغطية
البي�ضاء كرمز للبا�س اخلادمات.

بطل ��ة الرواية " �أوف ��رد " هي جاري ��ة يف جمهورية
جلع ��اد تخدم يف من ��زل الرئي� ��س الغام�ض وزوجته
حادّة ّ
الطباع تخرج مرة واحدة يومي ًا �إىل الأ�سواق
ال�ص ��ور ب ��كل الالفت ��ات املكتوبة ،
حي ��ث ا�س ُتبدل ��ت ّ
فالن�س ��اء يف جلعاد حت� � ّرم عليهن الق ��راءة ما جعلها
ت�صل ��ي من �أج ��ل �أن يجعله ��ا الرئي�س حام�ًل،اً  ،ففي
زمنه ��ا انخف�ضت معدّالت ال ��والدة حتى �صار وجود
الأطف ��ال يف البيوت �أمر ًا ن ��ادر ًا  ،وهكذا باتت قيمة
امل ��ر�أة تكم ��ن يف قدرته ��ا عل ��ى احلم ��ل � ،أم ��ا ف�شلها
فيعن ��ي �إر�سالها �إىل امل�ستعم ��رات لتنظيف النفايات

الإ�شعاعيّة هناك .
تتذك ��ر �أوف ��رد الأوق ��ات الت ��ي عا�شته ��ا م ��ع زوجها
وابنته ��ا ويف وظيفتها قب ��ل �أن ت�سلبها الثورة حتى
ا�سمه ��ا احلقيق ��ي  ،و�أ�ش ��ار البي ��ان ال�صحف ��ي ل ��دار
الن�ش ��ر �إىل �أن الكت ��اب ق ��د اكت�س ��ب �أهمي ��ة جدي ��دة
منذ انتخ ��اب الرئي�س ترامب الذي �أ�ص ��در مر�سوم ًا
يق�ض ��ي بحظ ��ر ح ��ق الإجها�ض وق ��ال ترام ��ب لدى
�إ�صداره ذلك املر�سوم يف العام املا�ضي � " :إن الن�ساء
�سيكن عر�ضة للعق ��اب �إذا خ�ضعن لعمليات �إجها�ض
،وق ��ال �أ�صبح ��ت اخلادم ��ات رمز ًا للحرك ��ة �ضده " ،

ومتث ��ل متكين ًا للم ��ر�أة ومقاومته ��ا يف وجه كراهية
الن�س ��اء وتراج ��ع حقوقه ��ن "  ،ولي�س م ��ن الوا�ضح
كيف �ستك ��ون هذه الرواية اجلدي ��دة تكملة للرواية
الأوىل حي ��ث مل يذكر النا�شر من هم الرواة الثالثة ،
وال ما �إذا كانوا �شخ�صيات �أحداثها الأوىل .
يذكر �أن رواية �آتوود " حكاية خادمة " بيع منها منذ
ن�شره ��ا لأول مرة يف ع ��ام  8 ، 1985ماليني ن�سخة
بالإنكليزية بح�سب دار ن�شر بينجوين.
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