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علي حسين
والكت���اب كما تق���ول اآتوود ) ع���ن الكتابة مع 
ان���ه لي�س عن كيفية الكتاب���ة وهو اي�ضا لي�س 
ع���ن كتاب���ة �ضخ����س حم���دد او ع�ض���ر بعين���ه 
او بل���د دون اآخ���ر  اإنه عن املوق���ف الذي يجد 
الكات���ب نف�ضه فيه او جت���د الكاتبة نف�ضها فيه 
والذي نادرًا ما يختلف عن كتابات االخرين( 
ويت�ضم���ن الكتاب���ات اعرتاف���ات الروائية عن 
م�ضريته���ا االدبي���ة وه���ي التي ب���داأت �ضاعرة 
ثم حتول���ت اىل الرواية والنق���د وتعر�س لنا 
وبروح نقدي���ة �ضاخرة عالقة الكتاب بالكتابة  
ه���ذه  يف  التفك���ري  اأمعن���ت  كلم���ا   : فتق���ول 
املحا�ضرات ازداد االأمر �ضوءًا ، فالكتابة ذاتها 
بغي�ض���ة دائما ، اما الكتابة ع���ن الكتابة فاإنها 
ا�ضد بغ�ضًا فهي تقع يف جانب الالجدوى (.يا 
ترى هل طرحت مارغريت جميع اال�ضئلة التي 
تراودنا ونحن يف غمرة االن�ضغال بالكتابة ؟ 
ه���ل الكتابة ه���ي ان ندّون الع���امل كما نراه ام 
انه���ا اعرتافاتن���ا ومواقفن���ا ام تران���ا نكت���ب 
املا�ض���ي قبل ان يلف���ه الن�ضي���ان ام اننا ننقب 
يف طي���ات الذاكرة عن ما�ٍس يخ�ضنا ويخ�س 
ا�ضخا�ض���ًا نعرفهم من بني طبق���ات الذاكرة ام 
هل يكتب بع�س الكتاب اعمالهم الإ�ضباع رغبة 
انتقامي���ة ام انه���م يكتب���ون النه���م ال ميلكون 
للم���وت  تعر�ض���وا  واإال  يكتب���وا  ان  �ض���وى 
؟الكتابة كما نعرفها وكما ت�ضفها اتوود ماهي 
اال مغامرة وباملغامرة وحدها نعرف اننا على 
قيد احلياة  يف حماولة الإ�ضفاء بع�س النظام 
عل���ى الفو�ض���ى ، لك���ن هناك اجلان���ب املغوي 
يف الكتاب���ة : ان يكت���ب امل���رء لي�ضع���د نف�ض���ه 
كما ع���ازف املو�ضيقى كم���ا الر�ضام حني يعرب 
اأحدنا عن ذاته عرب عمله الفني البع�س يكتب 
كي يك�ضب امل���ال الوفرييحدث هذا يف الغرب  
نكتب من اجل الكينونة وا�ضتمرار الوجود ، 
كي ن���ربر انف�ضنا ون�ضخر م���ن تفاهات العامل 
او نكّر�س احالمنا ونزعزع بع�س املوؤ�ض�ضات 
واملفاهي���م الرا�ضخ���ة وهناك مئ���ات اال�ضباب 
االخ���رى للكتاب���ة تعدده���ا ات���وود بطريقتها 
ال�ضاخ���رة ) يكت���ب الرج���ل ك���ي يحظى بحب 
ام���راأة ، كي اأُ�ضلي نف�ض���ي والقراء ، اكتب الأن 
ب���ي م�ُس من اجلنون واكتب الأنني وقعت يف 
قب�ضة ربات الفنون ،لكي تكون يل مهنة، لكي 
اخدم الفن ، لكي اخدم الالوعي اجلمعي ، كي 
ا�ضنع ا�ضم���ا- الأ�ضجل الع�ضر ال���ذي اأعي�ضه، 
اكت���ب الأف�ض���ح العن���ف والفظائ���ع املروع���ة ، 
اكتب كي ا�ضه���د على ماع�ضت من احداث، كي 
ادافع عن املقهوري���ن ، كي اأف�ضح جماال لالأمل 
وخال�س االن�ضان . �ضاألت مارغريت روائيني 
ع���ن �ضعوره���م عن���د الدخول يف رواي���ة فقال 
احده���م ) انها مثل ال�ض���ري يف متاهة ( وقالت 
كاتب���ة ) انها جتعله���ا ت�ضع���ر وكاأنها يف كهف 

فهي يف الظالم وترى ال�ضوء من كوة ( وقال 
كاتب )كاأنك ت�ض���ارع وجودًا ال مرئيًا ( وعلق 
اآخ���ر ) كاأن���ك تخو����س يف نه���ر عمي���ق فجرًا 
( وتخت���م ات���وود مقدمته���ا بالق���ول :الكتاب���ة 
ترتبط بالظالم ورغب���ة دخوله او اال�ضطرار 

اىل ذل���ك، ويدور هذا الكتاب عن الظالم وتلك 
الرغبة ، قناديل :اآتوود 

تق�ض���م مارغري���ت اآت���وود كتابه���ا مفاو�ضات 
مع املوتى- تاأمالت كات���ب حول الكتابة( اإىل 
الف�ض���ول االآتية; :التوّجه اخل���داع التكري�س 

الف�ض���ول  يف  -امل�ضاركة،وتعم���ل  االإغ���واء 
االأربع���ة االأوىل على ك�ض���ف العالقات املعقدة 
والكات���ب  الكتاب���ة;  ومفه���وم  الكات���ب  ب���ني 
والن�ضوب���ني الكات���ب والكتابلكنها يف ف�ضل 
امل�ضارك���ة وهو ما �ضاأركز عليه اليوم - تبحث 

يف عالقة القراء بالكاتبوالكتابة
فتمثل �ضكل العالقة بني االثنني بال�ضكل  )8( 
حي����ث يقف الكاتب يف جهة والقارئ يواجهه 
يف اجله����ة االأخ����رى،دون وجود خ����ط يربط 
بينهما وه����ذه النقطة الفارغ����ة متثلها الكلمة 
املكتوب����ة وهي حلق����ة الو�ض����ل الوحيدة بني 
االثن����ني  -  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����رب ال�ضفح����ة يت����م التوا�ضل اأو 
التقاط����ع  - ف����اإذا �ضج����ر الق����ارئ م����ن خطاب 
اي كاتب �ضيلغي ه����ذه امل�ضافة ويدع  الكتاب 
جانبا  - لكن  اآتوود  تن�ضح القارئ اأن ين�ضى 
�ض����ورة الكات����ب و�ضخ�ضيته الت����ي تظهر يف 
التلفزة اأو االإذاعات  وال�ضحف يف احلوارات 
واالأخب����ار     ) عل����ى الق����ارئ اأن ال يتاأثر بتلك 
ال�ض����ور وال يجعله����ا  تتدخ����ل بين����ك كق����ارئ  
وب����ني ال�ضفحة الت����ي تقراأها -(ب����ني القارئ 
وكلم����ات الكاتب جو حمت�ضد بالعالمات التي 

يتوج����ب علي����ه ح����ل �ضفراته����ا  دون الع����ودة 
اإىل اي����ة معلوم����ات خارجي����ة - فالقارئ  لدى 
) اآت����وود(   هوجا�ضو�����س ب�ض����كل ما - تقول : 
الق����ارئ جا�ضو�س ومتطف����ل - �ضخ�س اعتاد  
 - ومذكراته����م   االآخري����ن  خطاب����ات  ق����راءة 
وت�ضت�ضه����د  مبقولة  الناقد نورثروب فراي : 
القارئ ال ي�ضمع اإن����ه ي�ضرتق ال�ضمع ..تطرح 
اآت����وود اأ�ضئل����ة منطقية من ط����راز: ملن يكتب 
الكات����ب ؟ وم����ا وظيف����ة الكت����اب؟ واأين يكون 
الكاتب اأثناء قراءة الق����ارئ للكتاب؟ �ضيكون 
خمتفي����ا حتم����ا. اأع����ود اإىل ثيم����ات الف�ض����ول 
االأخرى با�ضتثناء ف�ضل التوجه التي حتدثت 
عنه �ضابقا، اأما ف�ضل اخلداع  فانه يك�ضف لنا 
ع����ن ازدواج �ضخ�ضي����ة  الكات����ب ومعنى ذلك 
اأن داخ����ل الكت����اب يوج����د اثن����ان خمتلف����ان؛ 
ال�ضخ�����س ال����ذي يظهر عندم����ا ال تكون هناك 
كتابة، وال�ضخ�����س ال�ضبح����ي الغام�س الذي 
ال����ذي ي�ضيط����ر علي����ه الكات����ب  يكت����ب وه����و 
وي�ضتخدم����ه الجن����از م�ض����روع الكتابة وهو 
مبثابة قرين يت�ضاكن معنا يف ج�ضدنا  االآخر 
واإذ مي����وت احدنا مالك اجل�ض����د يخلد الثاين 
ال�ضبحي يف الكت����ب،  اأما يف ف�ضل التكري�س 
فتحدثن����ا اآتوود  عن عالقة الف����ن  باملال حني 
يج����د الكاتب كائنا عادي����ا بحاجة اإىل الطعام 
والثياب وثم����ن االإيجار فهل يكتب املبدع من 
اج����ل املال؟؟ في�ضطر الكات����ب اإىل الكتابة من 
اج����ل العي�س وهو م����ا كان الكتاب يحتقرونه 
يف البداي����ة  ولك����ن معظم الكت����اب املبدعني - 
مار�ض����وا الكتاب����ة دون اأن يتوقع����وا العي�����س 
منه����ا - فقد امن بع�ضهم بتكري�����س الفن للفن 
وتكري�س النف�س لالإب����داع وحده واملخاطرة 
بالتخلي ع����ن اأ�ضياء كثرية وه����و اأمر مدمر-  
ويف ف�ض����ل االإغ����راء  يع����رتف البع�����س م����ن 
الكاتب����ات والكتاب ب����اأن احدهم يحمل ر�ضالة 
ما للمجتم����ع - فهل جتعل����ك ر�ضالتك �ضيد كل 
درا�ضات����ك واأعمال����ك؟؟ اأم �ضتتح����ول اإىل عبد 
يحم����ل امل�ضب����اح لي�ض����يء دروب االآخرين؟؟  
تبح����ث اآت����وود  ع����ن االإجابات ل����دى عدد من 
الروائي����ني والروائي����ات : ه����ل ميك����ن كتابة 
ق�ض����ة ب����ال م�ضم����ون اأخالق����ي عل����ى االإطالق 
؟؟ فتجي����ب اإح����دى الروائي����ات: ال ، ال ميك����ن 
مقاوم����ة امل�ضم����ون االأخالقي . تخت����م اآتوود 
بحثه����ا بان تتح����دث عن كلكام�����س اأول كاتب 
عرفت����ه الب�ضري����ة  ال����ذي اأراد ا�ض����رار امل����وت 
واحلياة وعرب اجلحي����م لكنه مل يفز باالأبدية 
بل ع����اد بق�ضة رحلته وق�ض����ة الطوفان وعاد 
متعب����ا مك����دودا ودون ق�ضت����ه عل����ى احلج����ر 
وهكذا ناأتي بالق�ضة من الظالم  ونكد ونتعب 
ثم نكتب فوق احلجر اأو ما ي�ضبه احلجر بعد 

دات عدة.. م�ضّوّ

بعد انتخاب دونالد ترامب رئي�ضا للواليات 
املتح���دة ع���ادت روايته���ا " ال�ض���ادرة ع���ام 
1985 " ق�ضة اخلادمة – يف ترجمة اخرى 
حكاي���ة اجلارية " اىل �ضدارة الكتب االكرث 
مبيع���ا ، كانت قد باعت بعد �ضدرها باعوام 

قليلة اكرث من ثمانية ماليني ن�ضخة .
تق���رتب تقرتب مارغريت اآت���وود من عامها 
م���ن  الثام���ن ع�ض���ر  ، ول���دت يف  الثمان���ني 
اأوت���اوا  يف   1939 ع���ام  الث���اين  ت�ضري���ن 
بكن���دا ، والدها عامل ح�ض���رات ، فيما عملت 
والدته���ا يف جم���ال التغذية ، كتب���ت ثمانية 
ع�ضر رواية و20 ديوان �ضعر وخم�ضة كتب 
لالطف���ال وعدد كبري م���ن الق�ض�س ترجمت 
اىل خم�ضني لغ���ة ، ابتك���رت لنف�ضها طريقة 
خا�ض���ة بالكتاب���ة تق���ول عنه���ا :" ال اوؤم���ن 
بالعق���دة الروائية ، واح���اول ان امزج بني 
احلقيقي واخليايل ، واليومي واملجازي "

ظل���ت عل���ى قائم���ة تر�ضيحات نوب���ل ، ويف 
كل ع���ام تتوقع ال�ضح���ف الكندية ان اآتوود 
�ضتن���ال اجلائ���زة ، ثم فج���اأة وبعد اكرث من 
مئة عام ، االإعالن عام 2013 عن فوز كندا، 
للم���رة االأوىل بنوب���ل االآداب. لكن املفارقة 
تتوقعه���ا  مل  ملوؤلف���ة  اأعطي���ت  اجلائ���زة  اأن 
و�ضائل االعالم الت���ي كانت تنتظر ان تفوز 
به���ا اآتوود ، فذهب���ت اىل اق���رب �ضديقاتها 

اآلي�س مونرو.
�ضاله���ا �ضحفي م�ضاغب عن م�ضاعرها وهي 
ترى اجلائزة تذهب اىل امراة كندية اآخرى 
فاجابت مبت�ضمة :" لن يذهب مبلغ اجلائزة 
بعيدا ف�ضاح�ضل على وليمة فاخرة يف بيت 
�ضديقت���ي اآلي�س " ، بعدها ويف نف�س اليوم 
تن�ض���ر عل���ى توي���رت �ض���ورة لها م���ع الي�س 
مون���رو م���ع عب���ارة :" االآن نحتف���ل بف���وز 

اخليال الكندي اجلامح " .
بداأت الكتابة يف �ضن �ضن ال�ضابعة ، وكانت 
ق���د ق���رات وه���ي يف اخلام�ض���ة م���ن عمرها 
رواية ج���ورج اورويل " حديق���ة احليوان 
ادركت   ، لالطف���ال  انه���ا ق�ضة  منها  " ظن���ا 
مبكرا ان���ه يجب ان تكت���ب االدب بحرفية ، 
مل تدخ���ل مدر�ض���ة حتى �ض���ن احلادية ع�ضر 
، يف اخلام�ض���ة ع�ضر م���ن عمرها تعرث على 
كاتبه���ا املف�ض���ل " فرانز كاف���كا " ، قراأت له 
كت���اب املحاكم���ة ، وتتذك���ر كي���ف انها ظلت 
 ، الت���ايل  الي���وم  �ضب���اح  اىل  م�ضتيق�ض���ة 
وعندم���ا جل�ضت عل���ى مائدة االفط���ار قالت 
لوالدها عامل احل�ضرات :" لقد وجدت مهنة 

تنا�ضبني .. انها الكتابة.
جل�ض���ت لتكت���ب روايته���ا االوىل اخت���ارت 
له���ا ا�ض���م " الدمية " ترجمته���ا اىل العربية 

�ضامي���ة دياب ، تدور فكرته���ا الرئي�ضية عن 
الزم���ن الذي يريد ان يعبث مب�ضائر النا�س 
، بطل���ة الرواي���ة " زينيا " ت���درك جيدا انها 
�ضتتح���ول يف ي���وم م���ن االي���ام اىل غب���ار 
، و�ضت�ضب���ح  الري���ح  ، مبع���رث يف  منث���ور 
تاريخ���ًا فقط .جت���ازف فرت�ض���ل املخطوط 
الذي كتبت���ه اىل اح���دى دور الن�ضر ، وبعد 
ا�ضهر كان اجلواب :" االوراق غري مفهومة 
" ، ليتعط���ل ن�ضر الرواية اكرث من خم�ضة 
ع�ضر 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�ضق���ي لرواياتهم ، دوم���ًا، مل اأرد اأن 

اأكون بوقًا الأي مذهب " .
تالق���ي روايته���ا الثاني���ة نف����س امل�ض���ري ، 
لتتوقف ع���ن كتابة الرواية وتتوجه لل�ضعر 
فت�ض���در ديوانه���ا االول " لعب���ة الدائ���رة " 
وه���ي يف اخلام�ضة والع�ض���رون من عمرها 
. حتق���ق م���ن خالل���ه اول اع���رتف ادب���ي ، 
تع���ود للرواي���ة من جديد فتكت���ب " ال�ضطح 
" ترجمها اىل العربية عبد احلميد فهمي ، 
جتد الرواية نا�ضر يتحم�س لطبعها ، وكان 
يامل ان تباع الثالثة االف ن�ضخة يف حدود 
ع���ام او عام���ني ، ، 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�ضة امراأة، ا�ضمها غري معروف، تعود اإيل 
مدينتها يف كندا، لتبحث عن والدها املفقود 
. ويف �ضحب���ة كل م���ن حبيبه���ا و زوجه���ا 
و�ضيقدته���ا اآّن���ا ، حي���ث جن���د ه���ذه امل���راأة 
تقابل ما�ضيها يف بيت الطفولة ، م�ضتدعية 
االأح���داث وامل�ضاع���ر بينما حت���اول اأن جتد 
حلوال الألغاز اختفاء اأبيها الغام�س . اال ان 
املا�ضي ب���كل ماأ�ضيه وذكرياته يتغلب عليها 

، فيقودها اىل م�ضحة للمجانني .
عندم���ا بلغ���ت ال�ضاد�ضة واالربع���ني ن�ضرت 
روايته���ا " ق�ض���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�ضب���ه باملفاجاة 
فالرواي���ة التي حتذر م���ن م�ضتقبل كارثي 
ملجتم���ع ي�ضوده العقم تهيم���ن عليه طائفة 
م���ن رجال الدي���ن ، ُتق�ضم في���ه الن�ضاء اىل 
طائفت���ني ، جمموع���ة تخ�ض���ع لال�ضتعباد 
اجلن�ض���ي الإجن���اب االأطف���ال م���ن رج���ال 
الدين االأقوي���اء، وجمموعة هّن زوجات 
ه���وؤالء الرجال يعانني من العقم فياخذن 

اآت���وود  وتق���ول   . اأمهاته���ن  م���ن  االأطف���ال 
بوف���وار  دي  ب�ضيم���ون  كث���ريا  :" تاث���رت 
اجلن����س  العظي���م  كتابه���ا  وباخل�ضو����س 
االخ���ر والذي ت�ضلط فيه ال�ضوء على نظرة 
الرج���ال اىل الن�ضاء عل���ى اعتبارهن جمرد 
جن����س . جن����س مطلق وال �ض���ىء غري ذلك. 
فاملراأة ثانوي���ة والرجل �ضروي واأ�ضا�ضي. 

الرجل مطلق واملراأة هي االآخر".
يف الرواي���ة جن���د جمتم���ع الرج���ال ينظ���ر 

اىل امل���راأة باعتباره���ا وعاء 
لتفري���غ ال�ضه���وات ، حي���ث 
العمة ليديا التي تقوم بدور 
املتحدث الر�ضمي للحكومة 

الدينية ، ت�ضر على ان الن�ضاء جمرد ا�ضياء 
مكمل���ة لعامل الرجل ، اعت���ربت الرواية بعد 
�ضدورها من�ضورا اجتماعيا وثقافيا ونقدا 

للتقاليد والعادات املوروثة .
ر�ضحت الرواية جلائزة البوكر لكنها منحت 
يف ذلك الع���ام لكينج�ضل���ي اأمي�س، ت�ضحك 
وه���ي جتيب عن عدم منحها اجلائزة انذاك 
:" قالوا اإنن���ي ال ازال �ضغرية، هكذا ت�ضري 
االأمور، كل م���ا علينا اأن نوا�ضل الكتابة، ال 
�ض���يء غري ذلك ،" ، بعد خم�ضة ع�ضر 
عاما تخطف اآت���وود جائزة البوكر 

 " روايته���ا  ع���ن 
االأعمى"  القات���ل 
اىل  ترجمته���ا 

العربي���ة ع���زة م���ازن ، وفيها نتع���رف على 
حكاي���ة �ضقيقت���ني، اإحداهم���ا انتح���رت بعد 
مقت���ل  نتيبج���ة  الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب 
حبيبها يف احل���رب ، والثانية امراة م�ضنة 
ت�ضتعي���د ذكري���ات طفولته���ا وعالقتها غري 
ال�ضرعي���ة بحبي���ب �ضقيقته���ا، اإ�ضاف���ة اإىل 

زواجها التعي�س من رجل يكربها �ضنًا.
عان���ت اآت���وود من نظ���رة املجتمع له���ا النها 
مل ت�ضتقر يف عالقته���ا الزوجية االوىل وال 
الثاني���ة ، وتق���ول اآت���وود يف ح���وار معه���ا 
ل�ضحيف���ة الغارديان انه���ا :" من ذلك اجليل 
الذين قيل انهم م���ن املوؤرخني االجتماعيني 
واالدب���اء اي�ضًا، ان على املراأة الكاتبة، 
منح نف�ضها الدبها، النها غري قادرة على 

االم�ضاك بطرف الكتابة واال�ضرة " .
عام 2017 فازت اآت���وود بجائزة فرانز 
كاف���كا الدولي���ة ، وقال���ت خ���الل املرا�ضم 
الت���ي اقيم���ت يف براغ :" ه���ذه اجلائزة 
خا�ضة جدا بالن�ضبة يل الن اول حماولة 
ادبي���ة م�ضتقل���ة كتبتها كان���ت بوحي من 
فرانز كاف���كا يف اخلم�ضين���ات. لقد قراأت 
يف تل���ك الفرتة �ض���رية حياة فران���ز كافكا 

ف�ضال عن كل اعماله وانا اذكرها جيدا
وعندم���ا �ضال���ت هل لديه���ا م�ضكل���ة لكونها 
الكاتب���ة االك���رث مبيع���ًا ، ومع ذل���ك تاأخرت 
نوب���ل عنه���ا حت���ى االآن؟ قال���ت :" اجلميع 
ي�ضاألونن���ي ع���ن جائ���زة نوب���ل بينم���ا اأن���ا 
لي����س ل���دي اأي �ضلطة يف ه���ذا ال�ض���اأن، اأما 
بخ�ضو�س املبيعات فهناك اأربعة اأنواع من 
الكتب: كتب جي���دة رائجة، كتب جيدة غري 
رائجة، كتب رديئة رائجة، كتب رديئة غري 
رائجة. الن���وع االأخري بالتاأكي���د هو النوع 

الذي ال يريد اأحد مّنا كتابته " .
تنعك�س اهمية كتابات مارغريت اآتوود يف 
تنوعه���ا ، ورغم ا�ضرارها على الغو�س يف 
عامل املراأة من خالل معظم اعمالها الروائية 
، لك���ن ذل���ك ال يعني انف�ضاله���ا عن احلا�ضر 
م�ضكون���ة  اأنه���ا  عل���ى  ع���الوة  وم�ضاغل���ه؛ 
يحمله���ا  الت���ي  باالحتم���االت  ومن�ضغل���ة 
امل�ضتقبل ، مثل ظاهرة االحتبا�س احلراري 
البيئ���ة  وك���وارث  احلديث���ة  واحل���روب 
وظاه���رة الفقر وع���دم امل�ضاواة يف االجور 
واالهم حقوق امل���راة .. وهي تدخل عقدها 
التا�ض���ع ، قال���ت ملرا�ضل جري���دة الغارديان 
:" ان النا����س يبدون عجبه���م، الأين مازلت 
على قيد احلياة. والنا�س يرون راأ�ضي على 
�ضكل كتاب ، ويتوهمون انني طويلة القامة 
،علم���ًا انني ق�ضرية اق�ض���ر مما يت�ضورون 

وخ�ضو�ضا امام اجلوائز

مارغريت أتوود تفاوض الموتى

  تتص��دى الروائي��ة والناقدة  

الكندية  املرموقة ) مارغريت آتوود( 

لسؤال الكتابة ، ملاذا يكتب الكّتاب؟ 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 2000 ضمن 

برنامج محارضات ) أمبس��ون( الذي تتبناه الجامعة وتدعو 

اليه نخبة من االدباء والنقادوالباحثني ليحارضوا يف موضوعات 

ثقاقية وادبية بأسلوب يفهمه الجمهور غري املتخصص..

 لطفية الدليمي 

مارغري��ت آتوود ه��ل تخطف 
نوبل هذ العام ؟

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 2017 بعد ان منحتها معظم االوساط الثقافية 

اك��رث م��ن مثان نقاط ، لك��ّن املفاج��أة ان الجائزة ذهب��ت اىل الكاتب الربيط��اين- الياباين 

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 قريبًا " .
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ترجمة/ المدى

في لنا ُروتينك ال�ضباحي. �ضِ
�ضاأك���ون حمظوظة ل���و كان يل روتني �ضباحي! 
لك���ن دعنا نتظاه���ر... كن���ت الأ�ضتيق���ظ �ضباًحا، 
اأتن���اول االإفط���ار، واأ�ض���رب القه���وة، ث���م اأ�ضعد 
للطاب���ق العلوي حيث الُغرفة الت���ي اأكتب فيها. 
كن���ت الأقع���د ويف الغال���ب اأب���داأ يف تبيي�س ما 

كتبته بيدي يف اليوم ال�ضابق.
ه���ل هناك اأي �ض���يء مُميز اأو غ���ري عادي يف 

الُغرفة التي تكتبني فيها؟
يف ُمعظ���م االأحي���ان ال اأك���ون موج���ودة يف 
م���كان خا�س بالكتاب���ة. ال اأعتق���د اأن بها اأي 
�ضيء غ���ري عادي للدرجة، �ض���وى اأنها مالأى 
بالُكتب وبها ِمن�ضدتني. يوجد فوق اإحداهن 
جه���از كمبيوت���ر غ���ري ُمو�ض���ل باالإنرتن���ت. 
وف���وق الثانية يوج���د جهاز كمبيوت���ر مو�ضل 

باالإنرتنت. ومُيكنك اأن تفهم املغزى من ذلك!
ما الذي حتتاجيني الإنتاجه/اإكماله حتى ت�ضعرين 

باأنك قد مررِت بيوم كتابة ُمثمر؟
ح�ضٌن، عادًة ما يكون ذلك عدًدا ُمعيًنا من الكلمات. 

بني االألف واالألفني.
ما اخل�ضلة اأو العادة املُمّيزة لك؟

ال اأعرف ما اإن كانت هذه خ�ضلة اأم حذلقة. عادة ما 
اأب���داأ بتاأليف الُكتب بخط ي���دي. اأظن اأنها خ�ضلة. 
وع���ادة م���ا اأحب الكتاب���ة بقلم �ضائل. قل���م بداخله 
حرب. اإنه���ا الطريقة التي ينزلق بها على ال�ضفحة 

التي تثريين.
ل���و اأراد قارئ اأن يقراأ اأحد ُكتب���ك، لكنه لي�س على 
دراية باأعمال���ك، ما الذي ُتر�ضحينه من كتبك التي 

جتاوزت اخلم�ضني كتاًبا لكي يبداأ به، وملاذا؟
دعن���ا نت�ضاءل اأي نوع م���ن القراء ذاك الذي نتكلم 
عن���ه. اإن كان �ضاًب���ا، ينبغ���ي اأن يبداأ ب���� »اأوريك�س 
وكري���ك«. واإن كان���ت ام���راأة �ضابة، فلتق���راأ »ق�ضة 

ال�ض���ن  ُمتقدًم���ا يف  الق���ارئ  كان  واإن  اخلادم���ة«. 
وُمهت���ٌم بالتاري���خ، �ضاأق���رتح »املُذنب���ة« اأو »القاتل 
ق���راءة  يف  يرغ���ب  ���ا  �ضخ�ضً كان  واإن  االأعم���ى«. 
اأ�ضياء ق�ضرية للغاية، �ضاأقرتح اأيا من ُكتب الق�ضة 
الق�ض���رية. اأو لو اأق�ض���ر من ذل���ك، فيمكنهم �ضراء 
كت���اب مثل »العظ���ام اجلي���دة« اأو »جرمية قتل يف 
الظ���الم«، واحدة م���ن تلك املجموع���ات الق�ض�ضية 
�ضدي���دة الق�ض���ر. اإن كان���وا ُمهتم���ني بالق�ضائ���د، 
فليق���راأوا »الق�ضائ���د املخت���ارة« اأو «ال�ضب���اح يف 

البيت املحرتق«، اأو »الباب«.
من بينهم جميًعا، هل لديك كتاب ُمف�ضل؟

لو كان عندي، ملا اأخربتك اأبًدا.
ف���ي لنا ُروتين���ك عندما ترتاءى ل���ك فكرة كتاب  �ضِ
وحبكت���ه، قب���ل ال�ض���روع يف الكتاب���ة. هل حتبني 
التخطيط لكتبك ُقُدًما، اأم تدعينها تندفع كال�ضيل؟

ال تخطيط على االإط���الق. قم فقط باالإنخراط بها. 
اقفز، كالذهاب لل�ضباحة.

ما هو االأدب الكندي؟
اإنه ُمت�ضعب للغاية )لالإدالء بتعريف دقيق(، ولكن 
دعن���ا نقول اأن وجهة النظر )اإن مل يتظاهر الكاتب 
باأن���ه اأمريكي، وهم غالًبا ما يفعل���ون( لي�ضت على 
االإط���الق ل�ضخ����س ي�ضع���ر ب���اأن ب���الده ذات ق���وة 
اإمربيالي���ة عظيم���ة. وذل���ك الأن كن���دا، يف الواقع، 

لي�ضت قوة ُعظمى.
ما الذي يتكفل بجعلك ت�ضحكني؟

ال توج���د اإجاب���ة خُمت�ض���رة عل���ى ذل���ك. االأ�ضي���اء 
العبثية، على ما اأظن.

هل لديك اأي َتَطرّي؟
ال اأحتدث عن الُكتب التي اأقوم بكتابتها.

ما الذي يتكفل بجعلك تبكني؟
اأو الكت���ب  اأنتح���ب بالب���كاء يف نهاي���ات االأف���الم 

املُحزنة. اأنا �ضاذجة.

اإذا كان يف ا�ضتطاعتك اأن ُترجعي ميًتا اإىل احلياة، 
فمن �ضيكون وملاذا؟

واح���ٌد فق���ط؟ اآه، ل���ن اأمتكن م���ن االختي���ار. اإنني 
اأع���رف الكث���ري من املوت���ى الذين �ضاأك���ون �ضعيدة 
باإرجاعه���م للحي���اة. وعلى اجلان���ب االآخر، اأعرف 
ا م���ن الذين لن اأك���ون �ضعيدة حًق���ا بعودتهم  بع�ضً

للحياة جمدًدا...
ه���ذه اإجاب���ة جي���دة. م���ا ه���ي وجبت���ك اخلفيف���ة 

املُف�ضلة؟
اأنا اأعلم ال�ضيء الذي ُيفرت�س بي اأن اأتناوله، الأين 
�ضخ����س عقالين. من املفرت�س اأن تتناول �ضريحة 
م���ن خبز اجل���اودار م���ع زب���دة الف���ول ال�ضوداين 
وفوقها �ضرائح من املوز. وكاأ�ًضا من احلليب. حتى 

حت�ضل على الربوتني والبوتا�ضيوم والطاقة.
ولكن هذا لي�س حًقا ما تفعليه...
يف العادة اأتناول فنجان قهوة.

م���ا ال���ذي تريدين���ه اأن يك���ون مكتوًبا عل���ى �ضاهد 
قربك؟

ذاك ُيف�ض���ي اإىل �ضوؤال ما اإذا كن���ت �ضاأح�ضل على 
�ضاهد قرب اأم ال.

�ضحيح.
لعلني �ضاأختار احل�ضول على �ضجرة.

اأهنالك نوع معني من االأ�ضجار؟
مل اأق���رر ذلك بع���د، ولكن هنال���ك حركة لل���� "الدفن 
الطبيعي" الذي، بداًل من ح�ضولك على �ضاهد قرب، 
مُيكن���ك من اأن ُتدف���ن يف االأر����س وبعدها حت�ضل 
عل���ى �ضج���رة ُتغر�س فوق���ك. اأظ���ن اأنن���ا ن�ضتطيع 
احل�ض���ول عل���ى الفت���ة �ضغ���رية با�ضمي عل���ى تلك 

ال�ضجرة...
ترجمة عن املقابلة املن�شورة يف
 "يايلي بي�شت" الأمريكية
عن موقع احلوار املتمدن

حكوماتن���ا تعاملن���ا كاملا�ضي���ة، حمكوم���ون 
باخل���وف، ولق���د ا�ضت�ضلمن���ا كث���ريًا للحرية 
التي ح�ضلنا عليها، وقد حان االأمر ال�ضتعادة 
م���ا فقدن���اه . نح���ن نتح���دث با�ضتم���رار عن 
"حريتنا" ولكن ماذا نق�ضد بذلك؟ هناك اأكرث 
م���ن نوع واحد للحري���ة: "حرية اىل وحرية 
"حري���ة  اىل  حاج���ة  يف  واالن�ض���ان  منه���ا" 
الفّعالة"، ولي�س "احلرية من" اي يف احلالة 
ال�ضلبية. وقد �ضئل ويليام بليك ايهما تف�ضل؟ 
القف�س االآمن ام اخلطري والوح�ضي؟ املريح 
ام املوح����س؟ ان تك���ون اإن�ضان���ا ل���ك دواف���ع 
متعددة اأم ان�ضان���ًا ت�ضيطر عليه دوافع �ضتى 
وخمتلف���ة : نح���ن نريد االثن���ني ، ففي بع�س 
االم���ور هناك رغبة باملخاط���رة والتي توؤدي 
اىل عم���ل اإجرامي وتخطي احلدود املاألوفة، 
ويف احي���ان اخ���رى نف�ض���ل الرغب���ات التي 
تقودنا اىل اعمال اإجرامية او رمبا يف مرات 
اخ���رى توؤدي بن���ا اىل ال�ضالمة واحلكومات 
تعرف رغبتنا جي���دًا بال�ضالمة، ولكنها حتب 

اللعب مع اخلوف الذي نح�س به.
وكث���ريًا ما تقول لن���ا ان هذا القانون اجلديد 
ق���د ج���اء لتوفري ال�ضالم���ة لكم، ونح���ن ل�ضنا 
من���ا مي���وت يف ح���وادث  فالكث���ري  اح���رارًا 
التغيريات اجلوية: عوا�ضف وفي�ضانات او 
يف خالل العوا�ضف الثلجية ولكن احلكومة 
باي �ضكل ويف تلك احلاالت تقلل من دورها، 
وميوت الكثريون منا يف حوادث ال�ضيارات 
ولكنها تعرب ع���ن ا�ضفها. وبع�ضنا ميوت يف 
احلم���ام باالن���زالق يف حو�س الغ�ض���ل، كما 

حدث يف فيلم "�ضايكو" لهت�ضوك.
وقد يكون ال�ضجن مكان���ا نو�ضع فيه، رحمة 
م���ن احلكومة ! فه���ل نغري جمتمعن���ا باكمله 

حتت رحمة ال�ضلطات.
ونح���ن الب�ض���ر نبح���ث ع���ن احلدود م���ا بني 
احلرية وغري احلرية من���ذ وقت طويل. ومل 
يكن اخلي���ار للحرية لي�س ال�ضجن بل املوت، 

منذ وقت طويل.
وبع���د حل���ول الزراع���ة، كان احلي���اد بدي���ال 

للحري���ة، ونوع���ا م���ن العبودي���ة. وكان يف 
ذل���ك توفري الغذاء لال�ضرة كم���ا انه قد يوؤدي 
بك اىل ال���رثاء. وبعد مئ���ات االعوام وحتى 
الع�ض���ر احلديث ا�ضبحت احلري���ة وعك�ضها 

بنف�س املعنى كما هو حاليًا. 
وبداأت الثورة الفرن�ضية باحلرية، امل�ضاواة 
م���ن  احلري���ة  يعن���ي  ذل���ك  وكان  والتاآخ���ي 
بعدئ���ذ  انته���ت  انه���ا  م���ع  االر�ضتقراطي���ني، 
بالدم���وع، االف الروؤو����س قطع���ت ث���م ج���اء 

نابليون.
ولك���ن م���ا ان امتل���ك باي���رون احلري���ة كان 
االأم���ر ع���دم االرت���داد نحو اخلل���ف، احلرية 
ه���ي فك���رة جاءت لتبق���ى هنا ولك���ن بايرون 
نف�ض���ه فقد حيات���ه وهو يقات���ل، وان كان يف 
�ضبي���ل حرية اليونان. ولكن "احلرية" كانت 
منقو�ضة على الرايات يف القرن التا�ضع ع�ضر 
ويف الق���رن الع�ضرين. ومت حترير "العبيد" 
م���ن العبودي���ة يف جن���وب امري���كا واي�ض���ا 
حت���رر االمريكي���ون اجلنوبيون م���ن احلكم 

اال�ضب���اين، وحري���ة الرو����س م���ن القيا�ضرة 
وحترر امل���راأة م���ن قوانني �ضده���ا، واخريًا 

التحرر من النازية وال�ضيوعية.
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�ضت�ضهد من اجلها العديد من النا�س.
ومنذ انبثاق ال�ضحافة احلرة، ومنذ ت�ضكيل 
ومن���ذ  م�ضتقل���ة،  حمكم���ة  اول  ظه���ور  اول 
ظه���ور اول كات���ب م�ضتق���ل، او مغني واول 
فن���ان، ومت �ضحق���ه، فل���ن يبق���ى م���ن يداف���ع 
عن���ك، واإن كان لدين���ا �ضيء واح���د يجب ان 
يع���رف االآن، وه���و االنظم���ة القا�ضي���ة التي 
تع���ود اىل منت�ضف الق���رن الع�ضرين. ولكن 
كل ه���ذا االأمر قد يبدو تقلي���دًا قدميًا ببع�س 
ال�ض���يء، يعود اىل منت�ضف القرن الع�ضرين 
ووح�ضيت���ه، والديكتاتوري���ني الذي���ن كانوا 
يحكم���ون اآن���ذاك، وباال�ضاف���ة اىل امل�ضاهد 

الع�ضكرية ال�ضخمة.

اإن املواطن���ني ي�ضاه���دون اال�ضالي���ب الت���ي 
ويحاول���ون  الغربي���ة  احلكوم���ات  تتبعه���ا 
تقليده���ا. ونعلم ان قادتن���ا يطبقون و�ضائل 
االآخري���ن فه���ل ان نظ���ام ال�ضج���ون ق���د جاء 
منه���م اإذ مل يع���د هن���اك اإ�ض���الح لل�ضج���ني، 
ولي����س هن���اك اي�ضًا جم���ال له الب���داء ندمه، 
ب���ل ان ال�ضجن ي�ضب���ح مكانا خللق جمرمني 
ا�ض���د اإجرام���ًا، وه���ذا م���ا يعت���ربه ال�ضج���ن 
ام���رًا ح�ضن���ًا، النفاق املال الزائ���د من دافعي 
ال�ضرائب. ويف الواليات املتحدة االمريكية 
كان الرج���ل اال�ضود ميثل جن�ضه يف �ضجون 
كن���دا. ال�ضن���ا قادري���ن على التفك���ري يف اي 
�ض���يء اأك���رث فاعلية واق���ل كلفة، مث���ل تعليم 
اف�ض���ل وعمل خ���اّلق؟ مثل تعلي���م يفيد املرء 

يف العديد من احلاالت.
معامل���ة  جعل���ت  الرقمي���ة،  والتكنولوجي���ا 
النا����س اأك���رث �ضهول���ة، وكاأنه���م حيوان���ات 
منزلية. وانك مل تعد قادرًا على تاأجري �ضيارة 
او غرفة يف فندق او �ضراء اي �ضيء من دون 
بطاقة االئتمان. ويطلب منك با�ضتمرار هذه 
البطاق���ة : بطاقة االمن االجتماعي. وبطاقة 
الهوي���ة، واالبطاقة ال�ضحية ورخ�ضة قيادة 
ال�ضي���ارة وبطاق���ة البنك وحتت���اج اىل كمية 

من "كلمات املرور".
ام  ال�ضيا�ض���ة   – الع���امل  �ضينق���ذ  اأيهم���ا 

التكنولوجيا ؟
اإذن ، ما العم���ل؟ ان معظم املواطنني �ضواء، 
ولكن البع�س منهم قادرون على البقاء حتت 
ال���رادار بف�ض���ل ع���دم ح�ضولهم عل���ى �ضجل 
ر�ضم���ي – اإم���ا انه���م م�ضح���وا �ضجالتهم او 
انه���م قاموا بتغيريها، او انه���م رف�ضوا منذ 

البداية احل�ضول عليها. 
ان الغالبية منا لي�ضوا اأحرارًا، اإن "حريتنا" 
عل���ى...  املوافق���ة  اىل  بالن�ضب���ة  حم���دودة 
او اال�ض���راف عل���ى بع����س الفعالي���ات. وان 
كبري  عدد  من  احرارًا  "حريتنا" ال جتعلن���ا 
م���ن االمور والتي ق���د تقتلن���ا – يف احلّمام 

مثاًل! 
هن���اك التحرر م���ن الفي�ضان���ات او اجلفاف 
او املجاع���ة ! احلرية من ال�ضيارات ال�ضيئة، 
وحري���ة من االدوي���ة ال�ضيئة الت���ي يفر�ضها 
االطب���اء علين���ا والت���ي تقتل مئ���ات االلوف 
م���ن النا�س �ضنوي���ًا. ال ت�ضه���ق عندما ت�ضمع 
بذل���ك! وم���ن خراف���ات اي�ض���وب م���ا يخ�س 
ال�ضف���ادع. لقد اخربوا االآله���ة انهم يريدون 
مل���كا، وار�ضلت االله���ة اليهم حتت قطعة من 
اخل�ضب، كي يكون حاكمه���م. وطافت قطعة 
اخل�ضب هن���ا وهناك، ومل تفع���ل �ضيئًا. وقد 
كان���وا قانعني فرتة من الوق���ت، لكنهم بداأوا 
بعد ذل���ك بالتذمر، لنهم يريدون ملكًا اف�ضل. 
ومل تر�َس االلهة بذلك وار�ضلت اليهم اللقلق 

والذي اكلهم جميعًا.
ان م�ضكلتن���ا ان حكوماتن���ا الغربي���ة، لي�ضت 
را�ضي���ة با�ضتم���رار من املل���ك اخل�ضبي ومن 
امللك اللقلق، اإنهم يوؤكدون، وهم بارعون يف 
هذا، على حريتهم يف التج�ض�س وال�ضيطرة 
م���ع كونهم �ضيئ���ني يف من���ح املواطنني قدرًا 
كب���ريًا م���ن احلرية، كم���ا كانوا �ضابق���ًا وهم 
جيدون يف تعي���ني جوا�ضي�ضهم وقوانينهم، 
ولكنهم غ���ري قادرين على حمايتنا من نتائج 

اعمالهم.
وعل���ى الرغم م���ن ان تكنولوجيتن���ا الرقمية 
، قد جعل���ت احلياة اف�ض���ل بالن�ضبة لنا. لقد 
اآن وقت اإ�ضدال �ضتائرنا، ن�ضتثني املتطفلني 

ون�ضتعيد فرديتنا.
عن الغارديان.

كيف أكتب: مارجريت آتوود

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 

أيًضا نصوًصا غري خيالية. تتسم 

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 2013 يف الداييل بيست.

ترجمة: عادل آلبوما

مارغريت آتوود: نحن لسنا أحرارًا
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رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 

ن�ض���اأُت مع جورج اأورويل. ولدت يف 1939، 
و�ض���درت " مزرعة احليوان���ات " يف 1945. 
قراأته���ا يف عم���ر التا�ض���عة. كان���ت ملقي���ة هنا 
وهناك يف املنزل وح�ضبتها كتابا يتحدث عن 
احليوان���ات. مل اأكن اأعرف �ض���يئا عن ال�ض���فة 
ال�ضيا�ضية التي يت�ضمنها الكتاب. فهم االأطفال 
لل�ضيا�ض���ة، حينئ���ذ، كان ي�ضتم���ل عل���ى فك���رة 
ب�ضيطة ه���ي اأن هتلر رجل �ضري���ر لكنه ميت. 
الق���ول اأنني كنت مرّوعة بهذا الكتاب �ضيكون 
ت�ضريح���ا مكبوح���ا. قدر مزرع���ة احليوانات 
كال���ح ج���دا، كان���ت اخلنازي���ر خ�ضي�ض���ة جدا 
وكذوب���ة وغادرة، اخلراف كان���ت بلهاء جدا. 
لالأطف���ال اإح�ضا����س ثاق���ب بالظل���م، وكان هذا 
ال�ض���يء اأكرث م���ا يغ�ضبن���ي : اخلنازير كانت 

ظاملة كثريا.
التجرب���ة كله���ا كان���ت مربك���ة بعم���ق، لكنني 
ممتن���ة اىل االأب���د جل���ورج اأوروي���ل لتنبيهي 
يف وقت مبك���ر من حيات���ي اىل الرايات التي 
�ض���رت اأحذر منها منذ ذلك احل���ني. كما عّلمنا 
– امل�ضيحي���ة،  اأوروي���ل، مل تك���ن اليافط���ات 
اال�ضرتاكية، االإ�ض���الم، الدميقراطية، االأعمال 
تت���م  الت���ي  االأفع���ال  ب���ل  – ه���ي احلا�ضم���ة، 

با�ضمها.
اأكرث  " ه���و واحد من  " مزرع���ة احليوانات 
] احلكاي���ة  ب���ال مالب����س  االإمرباط���ور  كت���ب 
الت���ي   ] االإمرباط���ور  ثي���اب  ع���ن  الرمزي���ة 
دراماتيكي���ة،  الع�ضري���ن  الق���رن  يف  ظه���رت 
النا����س  الأوروي���ل.  املتاع���ب  جلب���ت  والت���ي 
الذين ي�ض���ريون عك�س تيار احلكمة ال�ضائدة، 
والذي���ن ي�ضريون اىل الو�ض���وح غري املريح، 
عل���ى االأرج���ح �ضيثغ���ون على نح���و متحم�س 
ب�ضماعه���م اخل���راف الغا�ضب���ة. مل اأكت�ض���ف، 
بالطب���ع، كل ذل���ك يف عمر التا�ضع���ة – ال على 
نح���و واعي. لكننا تعّلمنا اأمثلة الق�ض�س قبل 
اأن نتعّل���م معانيه���ا، و" مزرع���ة احليوانات " 

كان من ابرز االأمثلة لذلك.
ث���م ج���اءت رواي���ة " 1984 "، الت���ي ن�ض���رت 
ع���ام 1949. قراأتها بغالف ورق���ي ) الن�ضخة 
�ضن���وات  بع���د   ،) هن���ا  �ضورته���ا  املن�ض���ورة 
قليل���ة، عندم���ا كن���ت يف املدر�ض���ة االإعدادية. 
ث���م قراأتها م���رة اأخ���رى، واأخ���رى. اأّثرت بي 
اأك���رث بواقعيته���ا، رمبا الأن ون�ضت���ون �ضميث 
كان اأك���رث �ضبه���ا بي، �ضخ�س نحي���ف نال منه 
التعب كثريا وكان عر�ض���ة للرتبية اجل�ضدية 
حت���ت �ضروط رهيبة – �ض���ورة من مدر�ضتي 
واأ�ضل���وب  االأف���كار  م���ع  – وكان يف خ���الف 
احلي���اة املق���رتح ل���ه. ) ق���د يكون ه���ذا واحدا 
م���ن اأ�ضب���اب ان اأف�ضل وقت لق���راءة " 1984 
املراهقني  اأغلب  مراهقا،  تك���ون  عندما  " هو 
له���م هذا االإح�ضا����س. ( تعاطفت بوجه خا�س 
م���ع رغبته بكتابة اأف���كاره املحظورة يف دفرت 
�ض���ّري اأبي����س. مل اأكن ب���داأت بع���د بالكتابة، 
لك���ن كان ميكنن���ي اأن اأرى اجلاذبية يف هذا. 
الأن  االأخط���ار،  اأرى  اأن  اأي�ض���ا  ميكنن���ي  كان 
كتابت���ه ه���ذه – مع اجلن����س املح���ّرم، املفردة 
االأخرى التي تعترب اإغراًء ملراهق يف �ضنوات 
اخلم�ضين���ات – هي الت���ي ت�ضع ون�ضتون يف 

ورطة مثل هذه.
اأ�ضب���ح اأوروي���ل منوذج���ا مبا�ض���را يل بع���د 
ذل���ك بكث���ري يف حيات���ي – 1984 احلقيقي���ة، 
ال�ضن���ة الت���ي ب���داأت فيه���ا كتاب���ة دي�ضتوبيا ] 

نقي����س اليوتوبي���ا [ خمتلف���ة اىل ح���د م���ا، " 
حكاية اخلادم���ة ". يف ذلك الوق���ت كنت اأبلغ 
الرابع���ة واالأربع���ني م���ن العم���ر، وتعلمت ما 
يكف���ي عن احلك���م املطلق احلقيق���ي بحيث مل 
اأك���ن بحاجة اىل االتكال على اأورويل وحده. 
الدي�ضتوبي���ات الرئي�ضي���ة – منه���ا دي�ضتوبيا 
اأورويل – كانت مكتوبة باأقالم رجال ووجهة 
النظ���ر كان���ت ذكورية. ح���ني ظه���رت الن�ضاء 
فيه���ا، فكان���ت اأم���ا ب�ض���ر اأوتوماتيكي���ون بال 
جن����س او ثائرون حت���ّدوا القواعد اجلن�ضية 
للنظ���ام. كنت اأرغب مبحاول���ة دي�ضتوبيا من 
وجهة نظر اأنثوية – العامل وفقا جلوليا، كما 

كان عليه.

عن �شحيفة الغارديان

مارغريت اتوود، الروائية املتميزة، عا�ضت 
معظ����م اع����وام حياته����ا يف مدين����ة تورنتو، 
وكانت اول من كتب رواية اخليال العلمي، 
ومنذ اوائل ال�ضبعين����ات من العقد املا�ضي، 
عندما كان����ت ت�ضاأل كي����ف تتمكن من اجلمع 
ما بني كتابة الرواي����ة واعمال املنزل، كانت 

جتيب، )انظر حتت االريكة(.
وتعتقد اآتوود، ان رواياتها الثالث، وتاأتي 
رواي����ة )عامل الفي�ضان( يف الو�ضط، وكانت 
يف بادئ االم����ر ت�ضميتها ب�)ب�ضتانيو الرب( 

ولكنها خ�ضيت اعتبارها كاتبة ميينية.
وتق����ول ان عمله����ا االخري وال����ذي �ضي�ضدر 
اإرهابي����ة  )جمموع����ة  ع����ن  يتح����دث  قريب����ًا 
بايولوجي����ة(، تهاجم ال�ض����ركات التي حلت 
مكان احلكومة واأخ�ضع����ت النا�س لعبودية 
املخ����درات وتطل����ق العن����ان للفو�ض����ى التي 
ت����وؤدي اىل حمو االن�ضاني����ة. وان اخلنازير 
الهجيني����ة تتفوق على االن�ضان – مع بع�س 
اال�ضتثن����اءات وان انواعا م����ن الب�ضر الذين 

يبقون خارج املرمى، يوا�ضلون التجوال.
تت�ضم����ن  العلم����ي،  اخلي����ال  اىل  وا�ضاف����ة 

الرواية احداثا درامية يف خ�ضم الكارثة.
والرواي����ة اي�ضًا تتحدث ع����ن و�ضف الذات 
وع����ن ح����رية الكاتب����ة ب�ض����دد املو�ضوع����ات 
اجلديدة التي تتطرق اليها بعد ان ا�ضبحت 
ال�ضح����ف اليومي����ة تن�ض����ر كاف����ة احلقائ����ق 

واالحداث التي حت�ضل يوميًا يف العامل.
الوحيدي����ن  اخل����رباء  ان  ات����وود  وتق����ول 
الذي����ن ا�ضت�ضارته����م حول عملها ه����م اولئك 
املت�ضّلل����ون اىل املواق����ع االلكرتونية ل�ضرقة 
املعلوم����ات وقد قدموا اليها الن�ضائح ب�ضاأن 
�ضخ�ضياته����ا، واي�ض����ًا بع�����س اال�ض����رار يف 
ع�ض����ر التج�ض�س، وتقول ات����وود، ان االمر 
امله����م اجلدي����د، ه����و الك�ض����ف ع����ن جت�ض�س 
)نا�ضا( على كافة االت�ضاالت عرب االنرتنت.
ثم متد ات����وود يدها اىل ورقة وتكتب عليها 
�ضيئ����ًا ثم متزقه����ا قائلة، هذا اك����رث الو�ضائل 

امانًا او القيام بحرق املعلومات املهمة.
واآت����وود اي�ض����ًا، خبرية با�ض����الح كل �ضيء 
تقريب����ًا على العك�س من بقية املوؤلفني الذين 
ال يعرفون عما يعرفون ان تال�ضي الكهرباء 

فجاأة.

واىل ح����ني قدوم الكارثة ف����ان التكنولوجيا 
ت�ضحرها، ولي�س االمر مب�ضتغرب يف القول 
انها و�ضلمان ر�ض����دي، بني االكرث خربة يف 
ا�ضتخدام )تويرت( وهذا امر يقارب الراديو 
يف عمله، وت�ضي����ف )واأنا متامًا مثل مقدمة 
برنامج يف الرادي����و، بامكاين تقدمي اعمال 

االخرين والدعاية لها(.
الدعاي����ة  جتيدي����ن  )وه����ل  �ض����وؤال  وع����ن 
يث����ري  ام����ر  ان����ه  )ال،  جتي����ب،  العمال����ك؟( 

ال�ضجر(.
وتتح����دث مارغري����ت ات����وود، بحما�����س عن 
النح����ل مل����دة ع�ضر دقائ����ق، قائل����ة ان: علماء 
النب����ات قب����ل زم����ن طوي����ل، قالوا ع����ن ملكة 
النح����ل انها ملك – اي مذّك����ر، ولذلك جعلوا 
امللك يف ال�ضطرجن، يبقى يف مكانه يف حني 

تتحرك امللكة على الرقعة.
املخلوق����ات  ع����ن  كث����ريًا  كتب����ت  واآت����وود 
اخليالي����ة، من ان����واع خمتلفة، فف����ي رواية 
)عني القطة( فالوح�س فيها هو ذلك املعتدي 

على التالميذ ال�ضعفاء.
وعندما بداأت اآتوود يف الكتابة، كانت مثار 

لوم النا�����س النها كانت م�ضوؤول����ة عن عائلة 
يف الوق����ت نف�ضه، وتت�ض����اءل، )ملاذا يتحدث 
النا�س عن مثل هذه االأمور با�ضتمرار، )من 
يت����وىل االلتزام بالواجبات جت����اه اال�ضرة؟ 
اواًل، وثاني����ًا )من قال ل����ك ان تكوين كاتبة؟ 

)وهناك العديد من هذه اال�ضئلة (.
وقد كتبت موؤخ����رًا احدى ال�ضحفيات وهي 
لوري����ن �ضاندل����ر ن�ضيح����ة للم����راأة الكاتبة، 
تن�����س على �ض����رورة اجنابها طف����اًل واحدًا 
فقط، ك����ي توا�ضل الكتابة.وت�ضيف اآتوود، 
م����ا  يفعل����ن  ان  حلاله����ن  الكاتب����ات  )دع����وا 

يردنه(.
وت�ضرت�ضل يف احلديث )هناك عدة خيارات 
امامه����ن: اجناب طفل و احد او عدة اطفال، 
او ال تنج����ب عل����ى االط����الق، وعل����ى �ضبي����ل 
املث����ال جند �ضارل����وت برونني اجنبت عددا 
م����ن االطفال ثم ماتت، يف ح����ني جند اميلي 
برون����ني، 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�ضاف����ة حم����دودة علي����ه ان ميالأها 

وهو حّر فيما يفعل(.

وتق����ول اآتوود، انه����ا من ذلك اجلي����ل الذين 
االجتماعي����ني  املوؤرخ����ني  م����ن  انه����م  قي����ل 
واالدب����اء اي�ض����ًا، ان عل����ى امل����راأة الكاتب����ة، 
من����ح نف�ضه����ا الدبه����ا، النها غري ق����ادرة على 
االم�ضاك بطرف الكتاب����ة واال�ضرة، وعندما 
كان����ت االبن����ة الوحي����دة الآت����وود �ضغ����رية، 
كان����ت العائلة تعي�س اآنذاك يف مزرعة وكان 
زوجه����ا م�ضغواًل فا�ضتاأجر ع����ددًا من العمال 
املا�ضي����ة  املزرع����ة:  �ض����وؤون  للم�ضاع����دة يف 
بينم����ا  واملرا�ض����الت  واحل����رث  واالبق����ار 

ان�ضغلت هي وزوجها بالعناية بالطفلة.
وعن �ض����وؤال )هل ان����ك اعلنت ع����ن اعتزالك 
ذل����ك،  تق����ل  )ال  قائل����ة:  جتي����ب  الكتاب����ة، 
با�ضتطاعت����ي اليوم اك����رث يف الكتابة اغراء 

كبري(.
وت�ضيف قائلة: ان النهاية الوحيدة هي تلك 

التي تفر�س عليك.
يت�ض����اءل  عم����اًل،  الكات����ب  ينه����ي  وعندم����ا 
م����ع نف�ضه )وم����اذا ع����ن الت����ايل؟( ويبداأ يف 

التفكري.
عن: الغارديان

الروائي��ة مارغريت آتوود: نهاية الكاتب 
األخيرة.. هي التي تفرض عليه

ترجمة/ المدى

ترجمة/ المدى

عندما كتب��ت مارغريت آتوود، )أوريك��س وكريك( عام 
2003 كان عن��ر اإلب��داع في��ه يرتك��ز يف غرابته، وبعد 
ع��رشة اعوام، مع طبع روايتها )ماد ادام( الجزء االخري 
من الثالثي��ة اصبحت آتوود، متتلك اس��لوبًا متطورًا يف 

التكنيك الروايئ.

مرغريت آتوود : جورج أورويل 
مثلي األعلى



ترجمة / أحمد فاضل

 The اإ�ض���دار  م���ن  عام���ًا   30 م���ن  اأك���رث  بع���د 
Handmaid's Tale حكاي���ة خادم���ة ، اأعلنت 
موؤلفته���ا مارغري���ت اأت���وود الكندي���ة اأن���ه �ضيك���ون 
هن���اك تكمل���ة له���ا ، عق���ب اأح���د امل�ضوؤول���ني يف دار 
ن�ض���ر بينجوي���ن ران���دوم هاو����س العاملية قائ���اًل : " 
اإنه من املقرر ن�ض���ر الرواية اجلديدة يف العا�ضر من 
 The ضبتم���رب / اأيلول ع���ام 2019 �ضتحمل عنوان�
Testsents و�ضتجرى اأحداثها بعد 15 عامًا من 
انتهاء حكاية اخلادمة ، الراوي فيها ثالث �ضخ�ضيات 
وفق���ًا ل���دار الن�ضر الت���ي قال���ت اأي�ضًا : " ه���ي رواية 
مدم���رة و�ضعته���ا ديكتاتوري���ة جلع���اد الثيوقراطية 
اخليالي���ة ، قد برزت من جديد مع �ضل�ضلة تلفزيونية 
م�ضتلهم���ة على اأ�ضا�س الكتاب ال���ذي بداأ بثه يف عام 
2017 و�ضتكون احلركة يف الكتاب اجلديد منف�ضلة 
عن امل�ضل�ضل التلفزيوين الذي ي�ضتعد ملو�ضم ثالث .

ويف ر�ضال���ة اإىل القراء ، قالت اآتوود : " اإن االأ�ضئلة 
التي مل جتب عليها روايتها االأوىل هي التي األهمتها 
بالع���ودة اإىل جلعاد واأن كل ما �ضاألتموين عن جلعاد 
وعمله الداخلي هو م�ضدر اإلهام هذا الكتاب ، ح�ضنًا 
، كل �ضيء تقريبًا ! " ، واأ�ضافت : "االإلهام االآخر هو 

العامل الذي نعي�س فيه " .
و " حكاي���ة خادم���ة " رواي���ة دي�ضتوبي���ة - اأو اأدب 
روايات املدينة الفا�ضدة - للكاتبة الكندية مارغريت 
اآت���وود ، مت ن�ضره���ا اأول م���رة ع���ام 1985 تتن���اول 
�ضيط���رة  "اأوف���رد" بع���د  اخلادم���ة  ق�ض���ة  الرواي���ة 
جماع���ة دينية م�ضيحي���ة على ال�ضلط���ة يف الواليات 
املتحدة االأمريكية تناق�س خاللها الرواية اال�ضتعباد 
االأبوي���ة  املجتمع���ات  ظ���ل  يف  للم���راأة  الذك���وري 
والو�ضائل املختلفة التي ا�ضتعادت فيها ال�ضخ�ضيات 

فردانيتها وا�ضتقالليتها.
الكتاب �ضرب على الوتر احل�ضا�س للم�ضهد ال�ضيا�ضي 
يف ال�ضن���وات االأخ���رية خا�ض���ة االحتجاج���ات التي 
�ضهدته���ا مناطق عدي���دة يف جميع اأنح���اء العامل وال 
�ضيما تلك املتعلق���ة بق�ضايا االإجناب حيث احت�ضدت 
الن�ضاء وه���ن يرتدين العباءات احلم���راء واالأغطية 

البي�ضاء كرمز للبا�س اخلادمات.

بطل���ة الرواية " اأوف���رد " هي جاري���ة يف جمهورية 
جلع���اد تخدم يف من���زل الرئي����س الغام�س وزوجته 
حاّدة الّطباع تخرج مرة واحدة يوميًا اإىل االأ�ضواق 
���ور ب���كل الالفت���ات املكتوبة ،  حي���ث ا�ضُتبدل���ت ال�ضّ
فالن�ض���اء يف جلعاد حت���ّرم عليهن الق���راءة ما جعلها 
ت�ضل���ي من اأج���ل اأن يجعله���ا الرئي�س حام���اًل ، ففي 
زمنه���ا انخف�ضت معّدالت ال���والدة حتى �ضار وجود 
االأطف���ال يف البيوت اأمرًا ن���ادرًا ، وهكذا باتت قيمة 
امل���راأة تكم���ن يف قدرته���ا عل���ى احلم���ل ، اأم���ا ف�ضلها 
فيعن���ي اإر�ضالها اإىل امل�ضتعم���رات لتنظيف النفايات 

االإ�ضعاعّية هناك .
تتذك���ر اأوف���رد االأوق���ات الت���ي عا�ضته���ا م���ع زوجها 
وابنته���ا ويف وظيفتها قب���ل اأن ت�ضلبها الثورة حتى 
ا�ضمه���ا احلقيق���ي ، واأ�ض���ار البي���ان ال�ضحف���ي ل���دار 
الن�ض���ر اإىل اأن الكت���اب ق���د اكت�ض���ب اأهمي���ة جدي���دة 
منذ انتخ���اب الرئي�س ترامب الذي اأ�ض���در مر�ضومًا 
يق�ض���ي بحظ���ر ح���ق االإجها�س وق���ال ترام���ب لدى 
اإ�ضداره ذلك املر�ضوم يف العام املا�ضي : " اإن الن�ضاء 
�ضيكن عر�ضة للعق���اب اإذا خ�ضعن لعمليات اإجها�س 
،وق���ال اأ�ضبح���ت اخلادم���ات رمزًا للحرك���ة �ضده " ، 

ومتث���ل متكينًا للم���راأة ومقاومته���ا يف وجه كراهية 
الن�ض���اء وتراج���ع حقوقه���ن " ، ولي�س م���ن الوا�ضح 
كيف �ضتك���ون هذه الرواية اجلدي���دة تكملة للرواية 
االأوىل حي���ث مل يذكر النا�ضر من هم الرواة الثالثة ، 

وال ما اإذا كانوا �ضخ�ضيات اأحداثها االأوىل .
يذكر اأن رواية اآتوود " حكاية خادمة " بيع منها منذ 
ن�ضره���ا الأول مرة يف ع���ام 1985 ، 8 ماليني ن�ضخة 

باالإنكليزية بح�ضب دار ن�ضر بينجوين.

عن / �شحيفة الإندبندنت الربيطانية

مارغريت آتوود تكتب تكملة لروايتها 
"حكاية خادمة "

كتابة / ميريث كينيدي


