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شكيب كاظم

إبراهيم حاج عبدي وان���ا اقتن���ي كت���اب )انايي�س ن���ن اليوميات. 
خمت���ارات( الذي نقلته اىل العربية، الروائية 
والقا�ص���ة والكاتبة العراقي���ة املغرتبة لطفية 
الدليم���ي، وال�ص���ادرة طبعت���ه االوىل عن دار 

املدى للثقافة والن�صر �صنة 2013. 
اتوق���ع ان اقراأ �صيئا من تل���ك اليوميات التي 
ا�ص���ار اليه���ا ه���ري ميلل���ر يف الكت���اب الذي 
ح���وى اعرتافات���ه وال���ذي ذكرته اآنف���ا، ف�صال 
عم���ا قراأت���ه عنها واذ كن���ت اعل���م ان يوميات 
انايي����س ن���ن، ا�صاءت عقود عمره���ا ال�صبعة، 
وال�صيم���ا �صن���وات عق���ود الثالثين���ات وحتى 
ال�صبعينات، وهي الت���ي متثل �صنوات وعيها 
وتاأثريه���ا، وتق���ع يف جمل���دات ع���دة، او كما 
ت�صفها املرتجمة لطفي���ة الدليمي يف مقدمتها 
للكت���اب ب�)جبل من الكرا�ص���ات التي اودعتها 
انايي����س يف احد بن���وك )بريكل���ي ال�صهرية( 
لكن �صفح���ات الكتاب التي تق���رتب من مئتي 
�صفحة، جعلتني احد�س ان الدليمي  اختارت 
خال�ص���ة اخلال�صات من هذه اليوميات، وهو 
ما تاأكد عندي وانا اقراأ مقدمتها للكتاب تاركة 
االحادي���ث املنفلتة، التي قد ال تاأتلف مع ذوق 
املجتمعات العربية، واقفة عند خ�صي�صة من 
خ�صائ����س ه���ذا املجتم���ع الت���ي ال تف�صل بني 

حياة الكاتب وم���ا يكتب، او بني املرتجم وما 
يرتجم، وجعله متماهيا مع كتاباته. 

نظرة قاصرة 
ل���ذا ف���ان الكاتب���ة املرتجم���ة لطيف���ة الدليمي، 
وم���ن اج���ل الن���اأي بنف�صه���ا عن ه���ذه النظرة 
املبدع���ني  لنتاج���ات  ملجتمعاتن���ا  القا�ص���رة 
قررت ترجم���ة اليوميات الت���ي تعد جزءا من 
توجه���ات تلك العق���ود، وارها�صاته���ا وراأيها 
بالعدي���د م���ن املبدع���ني وال�صيا�صي���ني الذي���ن 
التقت بهم وعق���دت �صداقات معهم، وا�صعني 
يف احل�صب���ان ان انايي����س ن���ن، كان���ت ا�صب���ه 
ب�صاحبة �صالون ثقايف يوؤمه املبدعون ف�صال 
عن انها كان���ت تقرتب من �صلوك ال�صاعر ازرا 
باوند، الذي عرف عن���ه �صعيه لتقدمي املعونة 
وامل�صاعدة، ملن يطلبها م���ن ا�صدقائه االدباء، 
وامل�صاعدة يف ن�صر خمطوطاتهم وهو ي�صعر 
بال�صعادة حني يكت�ص���ف كاتبا عبقريا جميدا، 
ومل ي���رتدد ان يلج���اأ اىل االغ���واء او ال�صغط 
بهدف ان يكت���ب اولئك الذين يعنونه بطريقة 
جي���دة، كما كان م�صكون���ا بالرغبة احلارة يف 
ان يكت���ب هو اي�صا �صيئ���ا جيدا، وهذا ما كان 
يقول���ه �صديقه ال�صاعر ت. ا����س. اليوت، وقد 

قراأت ذلك يف كتاب جمي���ل عنوانه )متاهات. 
الفل�صف���ة واالدب(  ن�صو����س وح���وارات يف 
ترجمه االدي���ب التون�صي ح�صونة امل�صباحي 
وراج���ع الرتجمة العبق���ري العراقي الدكتور 
امل���الح، ون�ص���رت طبعت���ه االوىل يف  قدام���ة 
بغ���داد �صن���ة 1990، وهذه انايي����س نن، وقد 
ه���رب ا�صدقاوؤها قبل ن�ص���وب احلرب، هري 
ميلل���ر اىل اثينا، وال�صاعر الث���وري غونزالو 
م���ع زوجته هيلبا اىل �ص���ان ترويز، فقد كانت 
تتجول بني مكاتب الربيد بعد ان تلقت امواال 
ع���ن حقوق ن�ص���ر كتبه���ا ك���ي تر�صله���ا اليهم، 
مل يكت���ف ه���ري باحل�صول عل���ى م�صاعدات 
من انايي����س، بل انه يكلفه���ا ان تاأخذ ا�صياءه 
الثمينة وخمطوطاته من املطبعة، الن بقاءها 
يف باري�س جمازف���ة كربى )...( املخطوطات 
ذات قيم���ة عالية مذكرا اياه���ا بانه يرغب يف 
ترك ه���ذه اال�صياء لها، ومو�صي���ا اياها اذا ما 
غ���ادرت باري�س نحو امري���كا، ب�صبب ظروف 

احلرب، باأن تاأخذ خمطوطاته وكتبه معها.

 اسلوب بدائي 
راأيه���ا بالروائ���ي ه���ري ميلل���ر، ان���ه يح���ب 
با�صل���وب بدائي، ي�صتمت���ع، ياأخذ، ينتفع، من 

غ���ري ان مين���ح �صيئا م���ن نف�ص���ه، كل اال�صياء 
يج���ب ان تك���ون م���ن اجل���ه وم���ن اج���ل عمله 
و�صهوات���ه  ومهنت���ه  ال�صخ�صي���ة  ولفائدت���ه 
ومباهج���ه، يف حني كانت حتد����س ان اندريه 
بريت���ون )املتوفى خريف �صن���ة 1966(، هذا 
االدي���ب ال�صري���ايل، ب���ل موجده���ا وق���د جاء 
لزيارته���ا، ان���ه �صيغمره���ا باج���واء �صاعري���ة 
وين�ص���ط  وحدو�صه���ا،  ح�صا�صيته���ا  ويث���ري 
اج���واء حياتها، لكنها وجدت���ه رجال عقالنيا، 
ي���روي اقوال���ه بنوع م���ن القد�صي���ة واملهابة، 
ا�صب���ه مبلك يتحدث اىل الرعية ولي�س كزميل 
فنان يتحدث اىل فنان مثله.. تراجع �س186 
وت�صف )ادموند ويل�صون( بانه ناقد تقليدي 

غري ملهم.
ت�صف ال�صاعر ال�صيلي بابلو نريودا احلائز 
ل���الآداب �صن���ة 1971،  عل���ى جائ���زة نوب���ل 
الذي تويف ب�صب���ب ا�صابته بال�صرطان �صنة 
1973، وا�صتغ���ل اع���داد االنقالبي���ني الذين 
وثب���وا على ال�صلطة بانق���الب ع�صكري قاده 
اجلرال اوغ�صتين���و بينو�صيت يف احلادي 
ع�ص���ر م���ن ايل���ول �صن���ة 1973، وازال حكم 
امل���دين ال���ذي و�ص���ل الرئا�ص���ة ع���ن طري���ق 
اللن���دي(  )�صلف���ادور  االنتخ���اب  �صنادي���ق 

ا�صتغ���ل اع���داء االنقالبي���ني موت ن���ريودا، 
زاعم���ني قي���ام االنقالبيني بقتل���ه، هذا االمر 
ال���ذي ظ���ل يعتم���ل يف ال�صدور حت���ى �صدر 
ام���ر يف ني�ص���ان 2013، با�صتخ���راج اجلثة 
وفح�صه���ا للتاأك���د م���ن ا�صباب موت���ه ظهرت 
النتائ���ج انه تويف ب�صب���ب ا�صتفحال املر�س 
اخلبي���ث الذي اودى ب���ه. انايي�س نن ت�صفه 
بالبدانة و�ص���دة ال�صحوب، ثم القى ق�صائده 
ب�ص���وت باه���ت واه���ن، ويف مو�ص���ع اآخ���ر 
ت�صفه بال�صح���وب والرته���ل واال�صطراب، 
كانوا يلقبونه )يوغ���رت( )اي اللنب( ب�صبب 
�صح���وب لون���ه، تراجع ����س95 – �س120 
يف حني تب���دي اعجابها باالديب الربيطاين 
)لورن����س داري���ل( �صاح���ب روايت���ي )حقل 
)نان�ص���ي(  وزوجت���ه  و)1984(  احلي���وان( 
م���ا اده�صتن���ي الول وهل���ه.. عين���اه.. كانتا 
حادت���ني متوقدتني نبوئيت���ني، كان طفال يف 
اهاب رجل عجوز )...( كان التوا�صل بيني 
وبني داري���ل فوريا – �صعرت بال�صداقة منذ 
النظ���رة االوىل مع حاج���ة ملهوفة للحديث. 
����س127 ف�ص���ال عل���ى راأيه���ا بالعدي���د م���ن 
ال���ذي مل  االدب���اء والكت���اب وال�صيا�صي���ني، 

ت�صل نتاجاتهم الينا ومل نتعرف اليهم.

تقول اأنايي�س ِنن"اإْن مل تتنف�س عرب الكتابة، اإْن مل ت�صرخ 
يف الكتاب���ة، اأو تغني يف الكتابة، اإذًا ال تكتب"الأن ثقافتنا 
لي�صت بحاجة اإىل كتابة كه���ذه". بهذا الفهم ملاهية الكتابة 
اأجن���زت ِن���ن كتب���ًا ال ت���زال ترتج���م وتن�ص���ر وتع���ر على 
الق���ارئ اأينما كان. ولئن ا�صتهرت ِنن بكتابة اليوميات، اإذ 
�صطرت ع�صرة جملدات يف هذا االإطار، توثق لنحو اأربعة 
عقود م���ن حياتها،  وتنطوي على روؤي���ة بانورامية للقرن 
الع�صري���ن، وحلي���وات مبدعي���ه... اإال اأنها برع���ت، كذلك، 
يف كتابة املقال���ة ال�صحافية والق�ص���ة الق�صرية والرواية 

والنقد االأدبي.
م���ن اأه���م كتبها:"�صت���اء اخلديعة"،"جا�صو����س يف بي���ت 
احلب"،"غ���رف القلب االأربع"،"اأطف���ال القطر�س"،"حتت 
الناقو����س الزجاجي"،"بيت ال�صف���اح"... وغريها، ف�صاًل 
ع���ن رواية"دلتا فينو�س"التي �ص���درت ترجمتها العربية، 
اأخ���ريًا ع���ن دار املدى برتجم���ة الكاتب العراق���ي علي عبد 
االأم���ري. يف ق���راءة ال�ص���رية الذاتية لهذه الكاتب���ة جند اأن 
ثقاف���ات كثرية اأ�صهم���ت يف �صوغ هوياته���ا املتعددة، فقد 
ولدت اأنايي�س نن يف اإحدى �صواحي باري�س �صنة 1903 
الأب اإ�صب���اين كان موؤلف���ًا مو�صيقي���ًا، والأم اأملانية اجلذور. 
اأم�ص���ت حياتها بني باري�س والواليات املتحدة، كما ق�صت 
�صط���رًا من حياتها يف العا�صمة الكوبي���ة هافانا، وتوفيت 

�صنة 1977 يف مدينة لو�س اأجنلي�س.
لالأزي���اء  عار�ص���ة  �صبابه���ا،  مطل���ع  يف  ِن���ن،  عمل���ت 
ت���وؤدي  وراق�ص���ة  والنحات���ني  وپ"مودياًل"للر�صام���ني 

الرق�ص���ات اال�صباني���ة وم�صاعدة للمحل���ل النف�صي ال�صهري 
اوتو ران���ك. وكانت ال تزال كاتب���ة مبتدئة ومغمورة حني 
اقتحم���ت حي���اة باري����س الثقافي���ة واالجتماعي���ة يف عقد 
الثالثينات من القرن املا�ص���ي وتعرفت اإىل كتاب وفنانني 
م�صهورين مثل: هري ميللر، واأنطونني اآرتو، ولوران�س 
داري���ل... اأ�ص�ص���ت دار ن�ص���ر �صغرية، وكان���ت تنفق كل ما 
حت�صل عليه من اأموال مل�صاعدة اأ�صدقائها املبدعني كهري 
ميلل���ر واآخرين مم���ن كانوا يعي�صون يف ع���وز دائم. ويف 
الواليات املتحدة حيث اأم�صت العقود الثالثة االأخرية من 
حياتها، بع���د انف�صال والديها، راح���ت تقتحم، باحلما�صة 
ذاتها، احلياة الفنية والثقافية، وعقدت �صداقات مع رموز 

الفن واالأدب هناك من اأمثال غور فيدال.
قدمت اأنايي�س ِنن عددًا هائاًل من املحا�صرات يف اجلامعات 
واجلمعي���ات االأدبية والفنية، فقد اأّهلته���ا براعتها الفنية، 
وكتابته���ا املختلف���ة، الأن تتبواأ املوقع هذا م���ن اأجل تقدمي 
خال�ص���ة جتاربه���ا لالآخري���ن. ومنحتها جامع���ة فيالدلفيا 
درج���ة دكت���وراه �صرف تقدي���رًا الإبداعه���ا، علم���ًا اأن ِنن مل 
تن���ل اأي �صهادة جامعية، فقد كان اأداوؤها املدر�صي �صعيفًا، 
وكان���ت توؤث���ر اأن تثق���ف نف�صها ع���رب الكت���ب يف املكتبات 
العامة، وح���ني انتقد اأحد املعلمني اأ�صل���وب كتابتها، كونه 

طنانًا ومتكلف���ًا، هجرت ِنن، الت���ي كان عمرها، اآنذاك، 16 
عامًا، املدر�صة ب�صورة نهائية.

ه���ذه احلياة امللون���ة وال�صاخب���ة منحتها جترب���ة وا�صعة 
وثري���ة، وك�صفت لها الوجه االآخر للحياة بعيدًا من اأجواء 
اأ�صرتها االأر�صتقراطية. وهي ا�صتطاعت اأن توظف مغامرة 
احلياة هذه يف كتاباتها التي مل جتلب لها ال�صهرة املاأمولة 
اإال بع���د رحيلها، اإذ احتلت كتبها قائمة الكتب االأكر مبيعًا 
يف الوالي���ات املتح���دة وبريطاني���ا، وال �صيم���ا بعد ظهور 

جملدات يومياتها التي ترجمت اإىل خمتلف اللغات.
لعل اأكر ما ميي���ز رواية”دلتا فينو�س”ه���ي اأنها مكتوبة 
بقل���م ج���ريء. ولئ���ن كان النق���د االأدب���ي ال يع���ول كث���ريًا 
للف���رز  ي�صل���ح  كمعي���ار  اأو  اأدبي���ة  على"اجلراأة”كقيم���ة 
بني"غث"الكتاب���ة وپ"�صمينه���ا"، غ���ري اأن ه���ذه ال�صف���ة 
ت�صرع االأب���واب وا�صعة اأمام كاتبة تل���ج ف�صاءات وعوامل 
غ���ري مكت�صف���ة، فتقول كل ما ه���و م�صكوت عن���ه، وت�صرخ 
الكّت���اب  باأعل���ى �ص���وت يف"حق���ل كتابي"لطامل���ا خ�ص���ي 
اخلو����س في���ه، وخ�صو�ص���ًا الكاتب���ات االأوروبي���ات يف 
الن�صف االأول من القرن الع�صرين، اللواتي برعن يف �صرد 
الرومنطيقيات احلزينة احلاملة، والتعبري، بغنائية عذبة، 
ع���ن دفق امل�صاعر، والعواط���ف املكبوتة من دون االقرتاب 

من خطيئة"ال�صهوة، واللذة، واجلن�س ال�صريح".
ففي مقابل هذه الكتابات النظيفة، اخلالية من التهوميات 
اخليالي���ة، والنزوات”املتدنية”بح�ص���ب الت�صني���ف الذي 
كان �صائع���ًا اآن���ذاك، تاأت���ي كتاب���ة اأنايي�س ِن���ن لتقتحم هذا 
العامل املغلق. كتابة اإيروتيكية متزج بني العاطفة واجلوع 
واالأهواء والنزوات يف حماولة لك�صر"التابوات"و�صواًل 
اإىل ن����س �صري���ح ال جم���ال في���ه الأي موارب���ة اأو التبا�س، 
ب���ل اإن الكاتبة التي تروي الكثري م���ن احلاالت والوقائع، 
تتورط اأحيان���ًا يف رواية بع�س احلاالت"ال�صاذة"التي مل 
ي�صب���ق الأحد رمب���ا اأن وثقها يف كتاب عل���ى هذا النحو من 

املبا�صرة والو�صوح.
يف م�صتهل الرواية نقراأ �صفحات قليلة ليوميات الراوية، 
اأو يومي���ات اأنايي�س ن���ن نف�صها، تك�صف فيها عن اأن هري 
ميلل���ر كان يكت���ب ق�ص�صًا جن�صي���ة بناء عل���ى رغبة جامع 
كت���ب ويح�ص���ل يف مقاب���ل كل �صفحة عل���ى دوالر واحد، 
وعندم���ا يحت���اج ميلل���ر اإىل املزي���د م���ن االأم���وال لتغطية 
نفق���ات �صفره، يقرتح عل���ى �صديقته الكاتبة ِن���ن اأن تكتب 
�صيئًا مماث���اًل، فتقول:"قررت اأن اأب���دع مزيجًا من ق�ص�س 
�صمعته���ا مع ابت���كارات من جعبت���ي مدعية اأنه���ا كانت من 
يومي���ات ام���راأة". والأن النزع���ة االأدبية قادته���ا اإىل كتابة 
ذات لغ���ة رفيعة متزج ب���ني اجلن�س وامل�صاع���ر يف توليفة 
جدي���دة التب�ص���ت على"جام���ع الكت���ب اجلاهل"ال���ذي كان 
يب���دي مالحظ���ات ت�صم���ر م�صع���اه التج���اري نح���و الربح 
فح�صب:"اإنه���ا كتابة رائع���ة. اإمنا اترك���ي ال�صعر وو�صف 
االأ�صياء كلها اإال اجلن�س. ركزي على اجلن�س". يف الواقع 
ه���ي مل تبخل به���ذا الطل���ب، لكن �ص���رد اجلن����س يف �صكل 
ميكانيك���ي يفرغ���ه م���ن �صح���ره وقوت���ه، بل يغ���دو م�صدر 
اإزعاج للكاتبة التي تتحول، عندئذ، اإىل جمرد ناقل حيادي 
لواقعة تفتقر اإىل الت�صويق واالإثارة. تقول الكاتبة مبدية 
وجه���ة نظرها يف هذا ال�صياق:"اإن م�صدر القوة اجلن�صية 
ه���و الف�ص���ول، الهي���ام. اإنك ت�صاه���د لهبه���ا ال�صغري يخبو 
من ج���راء اخلنق. اجلن����س ال ينمو يف الرتاب���ة. من دون 
م���ن دون مفاج���اآت...،  اأمزج���ة،  اإح�صا����س، اخرتاع���ات، 
احلب يج���ب اأن ميت���زج بالدم���وع، بال�صح���ك، بالكلمات، 
بالوعود، باالنفج���ارات العاطفية، بالغرية، باحل�صد، بكل 
تواب���ل اخلوف، بال�صفر عرب البل���دان االأجنبية، بالوجوه 
اجلديدة، بالروايات، بالق�ص�س، باالأحالم، بالفانتازيات، 

باملو�صيقى، بالرق�س...".
وعل���ى رغم اع���رتاف ِنن ال�صريح بان ه���ذه الكتابة جاءت 
لك�ص���ب امل���ال، وبن���اء عل���ى طل���ب جام���ع الكت���ب، لكنها مل 
تخ�ص���ع ل�صروط���ه، وال للموج���ة الت���ي كان���ت �صائ���دة، بل 
حاول���ت التعبري ع���ن �صخ�صيتها، وع���ن خ�صو�صيتها يف 
ه���ذا الباب. كان���ت خمل�ص���ة الأ�صلوبها املتاأث���ر بكتاب مثل 
د. ه����. لوران����س ومار�صيل برو�ص���ت وفرجينيا وولف... 
فا�صتطاع���ت اأن تبتعد من ال�صوقية واالبتذال، وتقدم ن�صًا 
يحم���ل خ�صو�صية االأنثى التواق���ة اإىل معرفة احلياة عرب 
اجل�ص���د، والقادرة على التعبري والب���وح واملكا�صفة دومنا 

اأية خ�صية من ردود االأفعال.
تقول، ماري���ا، بطلة رواية"اإحدى ع�ص���رة دقيقة"للروائي 
الربازيل���ي باولو كويلو:"اإن هوؤالء الذين الم�صوا روحي 
مل ينجح���وا يف اإيق���اظ ج�ص���دي م���ن كبوت���ه، واأن هوؤالء 
الذين الم�صوا �صطح ج�ص���دي مل ينجحوا يف بلوغ اأعماق 
روحي". اإذًا، تلك هي املعادلة ال�صعبة التي جنحت ِنن يف 
حتقيقه���ا م���ن خالل هذا الكت���اب، اإذ ت�صفي عل���ى الرغبات 

بعدًا دراميًا يجعل منها حدثًا روائيًا ي�صتحق التدوين.

�شبق لهذا املو�شوع ان ن�شر يف
 �شحيفة املدى عام 2009

أناييس ِنن في مختارات من يومياتها 

عاشت الحياة بامتالء وإيثار
أناييس نن تحويل الرغبات الى 

مادة سردية
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خليل صويلح

اأخريًا  العربّية  املكتبة  فينو�س" تدخ����ل  "دلتا 
بورتريه الأنايي�س نني اأ�صدقاوؤها وع�ّصاقها بني 
اأب����رز كّتاب القرن الع�ص����رين: من هري ميللر 
اإىل لورن�����س داريل، م����رورًا باأنتون����ان اأرتو. 
�ص����احبة ال�صخ�ص����ّية الغريبة عا�ص����ت �ص����خب 
االأربعيني����ات يف باري�س، بني زواجها الرتيب 
والتحليل النف�ص����ي والكتابة... وفتحت الباب 
على م�ص����راعيه ل����الأدب االإباحي بقلم الن�ص����اء 
خليل �صويلح ال حتفل املكتبة العربية باأعمال 
الكاتبة االأمريكّية )الفرن�صّية االأ�صل( اأنايي�س 
ن����ني )1903��������1977(، فعدا �ص����ذرات متفرقة 
م����ن يومياتها التي تربو على �ص����بعة جملدات، 
وترجم����ة لروايته����ا »ك����والج”)دار ورد(، ل����ن 
يج����د القارئ �ص����ورة وا�صحة ع����ن اأعمال هذه 
الكاتبة املثرية التي قورنت مبار�صيل برو�صت 
جلهة اإطاحته����ا البنية التقليدي����ة يف الرواية، 
وترك العنان ل�صخ�صياتها بالتجّول يف املكان 
والزم����ان بحرية مطلق����ة يف حماولتها و�صف 
احلي����اة بكل �صف����اء احللم املبع����ر، وباأ�صلوب 
حتري�صي ونر حمك����م ومقت�صد. »دار املدى« 
اأماط����ت اللث����ام اأخ����ريًا ع����ن اأح����د اأك����ر كت����ب 
اأنايي�س نني جراأًة: اإّنه »دلتا فينو�س”)تعريب 
عل����ي عب����د االأم����ري(. يف املقدم����ة ت����روي ن����ني 
ظروف كتاب����ة جمموعة الق�ص�س االإيروتيكية 
تل����ك، بن����اًء على طل����ب رجل ثري جام����ع كتب، 
عر�����س على الروائ����ي االأمريكي ه����ري ميللر 
عام 1940 كتابة ن�صو�س اإباحّية... وكان اأن 
انخرط����ت اأنايي�س يف امل�صروع اأي�صًا للخروج 
من احلالة املادية ال�صعب����ة التي كانت تتخّبط 
فيها. وكانت تعّرف����ت يف باري�س الثالثينيات، 
كان  ال�صرطان”ال����ذي  »م����دار  �صاح����ب  اإىل 
يعي�س حياة بوهيمي����ة. ومنذ اللحظة االأوىل، 
اأح�ص����ت اأّنها تفتق����د اإىل هذا الع����امل الغرائبي، 
فق����د كان رف����اق ميلل����ر قّطاع ط����رق وموم�صات 
ومدمن����ي خم����درات، وبدا له����ا اأّن حي����اة القاع 
�صتفت����ح اأمامه����ا االأب����واب الوا�صع����ة حلياة مل 
تاألفه����ا ب�صحب����ة زوجها امل�ص����ريف ال�صارم... 

هك����ذا ارمت����ت يف عالق����ة عا�صف����ة م����ع الكاتب 
االأمريك����ي ال����ذي مل يك����ن بل����غ �صهرت����ه اآنذاك. 
بورتري����ه الأنايي�س نينوتذكر نني يف يومياتها 
اأّن امللياردي����ر الغام�����س كان مين����ح ميللر مئة 
دوالر �صهري����ًا ليكتب ق�ص�ص����ًا اإيروتيكية. وقد 
بدا ذل����ك اأ�صب����ه بعقاب دانت����ي: اأن تكت����ب اأدبًا 
اإيروتيكي����ًا مقاب����ل دوالر لل�صفح����ة الواحدة. 
كان ميلل����ر ي����رى الكتابة بح�ص����ب الطلب مهنة 
املخ�صّيني.... لكن احلاجة دفعته اإىل اخرتاع 
ق�ص�����س جاحمة، مل تكن من �صل����ب عمله، ومل 
ي�ص����ع توقيع����ه عليها اأب����دًا. وق����د اأورثته هذه 
املهن����ة ال�صّرية الكاآب����ة وال�صجر. ذات مّرة كان 
ميلل����ر يحتاج ملبلغ يغطي نفقات �صفره، فطلب 
من نني اأن تكتب �صيئًا يف غيابه. هكذا، دخلت 
�صاحب����ة »�صت����اء اخلديعة« هذا احلق����ل الفريد 
لتكون اأول كاتبة تقتح����م الكتابة االإيروتيكية 
توّق����ع  مل  اأّنه����ا  �صحي����ح  موارب����ة.  دون  م����ن 
ق�ص�صها با�صمها ال�صريح اآنذاك، لكنها متّكنت 
م����ن ابت����كار جن�س اأدبي كان اآن����ذاك حكرًا على 
الرجال. يف ات�صال اأجرته نني مع الرجل الذي 
مل تقابله اأبدًا، بدا متحم�صًا الأول ق�صة كتبتها: 
»اإنها كتابة رائعة. اإمنا اتركي ال�صعر وو�صف 
االأ�صي����اء كلها، ورك����زي على اجلن�����س«. تقول 
ن����ني: »بداأت الكتابة بلغة وقحة، كي اأغدو غري 
ماألوف����ة، وبالغُت كث����ريًا يف و�ص����ف اجلن�س، 
وخ�صو�ص����ًا اأنن����ي ق�صي����ت وقت����ًا طوي����اًل يف 
املكتب����ة اأدر�س الكاما�صوت����را الهندية، م�صغيًة 
اإىل مغام����رات موغلة يف االإ�صراف اجلن�صي«. 
كان����ت متيقنة من اأّن الرج����ل العجوز ال يعرف 
�صيئ����ًا عن الن�صوة و�صع����ادة احلب، فهو يرغب 
بكتاب����ة تخاط����ب الغري����زة، مبعزل ع����ن تاأثري 
احلوا�س االأخرى. وحني قب�صْت اأنايي�س اأول 
مئة دوالر مقابل ن�صو�صها االإباحّية، تقا�صمت 
املبلغ م����ع االأ�صدقاء املحتاج����ني، وكان هري 
ميلل����ر اأحدهم طبعًا. التجربة التي بداأت اأ�صبه 
بدعاب����ة وت�صلي����ة، وكان الداف����ع اإليها احلاجة 
اإىل امل����ال، ك�صفت ل����دى نني بع����دًا اآخر يتجلى 

يف خ�صو�صي����ة كتابة املراأة ع����ن اجلن�س، يف 
حق����ل مل ُيخترب قب����اًل. فهناك اخت����الف وا�صح 
ب����ني املعاجل����ة الذكوري����ة واملعاجل����ة االأنثوية 
تطغ����ى  كتاباته����ا،  يف  اجلن�صي����ة.  للتجرب����ة 
ال�صاعري����ة والغمو�����س على طريق����ة الو�صف، 
ون�صت�ص����ف اأ�صرارًا ح�صية خا�صة باملراأة، على 
عك�س ما نقع عليه لدى ميللر. اإذ كانت كتاباته 
�صدي����دة الو�صوح على خلفية هزلية: »الن�صاء، 
يف اعتق����ادي، اأك����ر مي����اًل الأن يدجمن اجلن�س 
م����ع العاطفة، مع احلب، م����ع االإح�صا�س، لكّننا 
مل نتعل����م حت����ى االآن كيفي����ة الكتابة عن����ه. لغة 
احلوا�����س مل ُت�صتك�صف بعد«. 15 ق�صة مرتعة 
واملكا�صف����ات  والبورنوغرافي����ا  باخلالع����ة 
احل�صّي����ة واالإثارة، هي ح�صيل����ة تلك التجربة 
اال�صتثنائي����ة، لكاتب����ة ظلت حتى ف����رتة طويلة 
تبح����ث عن نا�ص����ر لكتبه����ا االأخ����رى »اجلّدية«. 
م����ا ا�صطره����ا اإىل اأن تعم����ل يف مطل����ع حياتها 
راق�ص����ة يف ن����اٍد ليل����ي، و“موديل”للر�صامني 
باري�����س  ب����ني  تت�ص����رد  واأن  والنّحات����ني، 
ونيويورك بعدما هجرت املدر�صة باكرًا )جند 

اأ�ص����داًء لهذه املرحلة من حياته����ا يف ق�ص�صها 
تل����ك  م����ن  ن����ني مل تخ����رج  لك����ّن  الالإاباحّي����ة(. 
التجربة من دون انتق����ام. كتبت جلامع الكتب 
الغري����ب االأط����وار، ر�صالًة طويل����ًة كانت اأقرب 
اإىل التحلي����ل النف�صي منه����ا اإىل الهجاء: »اأنت 
ال تع����رف ماذا تفق����د من خالل عزل����ك املجهري 
للن�صاط اجلن�ص����ي، واإق�صاء املالمح االإن�صانّية 
الت����ي هي وق����وده الفعل����ّي. اأي البع����د الفكري 
واخليايل والرومان�ص����ي. اإّنه ما يهب اجلن�س 
�صفاته املميزة املده�ص����ة، وحتّوالته احلاذقة. 
اأن����ت تقّل�س عامل اأحا�صي�ص����ك، تذبله، جتّوعه، 
تفّرغ دم����ه«... وتختتم ر�صالته����ا كاالآتي: » اإذا 
كنت اأغلقت حوا�صك، واأغفلت احلرير وال�صوء 
واللون والرائحة وال�صخ�صية واملزاج، فال بد 
اأنك االآن ذبلَت كلي����ًا. وحدها اخلفقة امل�صرتكة 
ب����ني اجلن�س والقلب مع����ًا ت�صتطي����ع اأن تخلق 
الن�ص����وة«. تعرتف نني باأّنه����ا اقتحمت الكتابة 
االإيروتيكية يف البدء باأ�صلوب �صردي م�صتمد 
من ق����راءات الأعمال الرج����ال، وخ�صو�صًا دي. 
ت����ه بكتابه����ا االأّول  اإت�����س. لورن�س ال����ذي خ�صّ
)1932(. ه����ذا الكاتب الذي من����ح الغريزة لغًة 
عميق����ة واأ�صيل����ة. لك����ّن البعد الذات����ي لن يلبث 
اأن ياأخ����ذ مكان����ه: »اإّن �صوتي اخلا�س مل يقمع 
كليًا. يف بع�س ق�ص�صي ا�صتخدمت بديهيًا لغة 
ام����راأة، ورحت اأنظ����ر اإىل التجرب����ة اجلن�صية 
من وجهة نظ����ر امراأة. قررُت اأخ����ريًا اأن اأطلق 
�ص����راح االإيرو�صّية الكامن����ة يف داخلي، فقمت 
باخلط����وات االأوىل الم����راأة يف ع����امٍل كان ُملكًا 
للرجال«. »ور�صة الدعارة االأدبية« كما اأ�صمتها 
اأنايي�س متهكم����ًة، فتحت الباب على م�صراعيه 
يف اأربعينيات القرن الع�صرين لالأدب االإباحي، 
واأ�صهمت يف ت�صجي����ع ع�صرات النا�صرين على 
اإطالق املجالت االإيرو�صية. وكما علقت الحقًا: 
»اجلمي����ع جعلوا يكتب����ون جتاربهم اجلن�صية. 
جت����ارب خُمرتع����ة، ال اأحد يعرف م����ا اإذا كانت 
�صحيح����ة اأم ملّفق����ة«. كاتب����ات عربي����ات عل����ى 
خطاه����ا... بعد ن�صف ق����رن بورتريه الأنايي�س 

نينفي »دلتا فينو�س«، تقتحم اأنايي�س نني عاملًا 
�صّريًا وت�صيئه من الداخل، با�صت�صالم الراوية 
وتك�ص����ف  والرغب����ات.  واالأه����واء  للن����زوات 
ع����ن �صخ�صيات تتحك����م بحياته����ا ال�صهوانية، 
وحتك����ي ع����ن اقتنا�����س حلظ����ات الل����ذة اأينم����ا 
يف  اجل�ص����ور،  وحت����ت  االأ�ص����ّرة  يف  كان����ت، 
ال�ص����وارع املظلمة ويف الق�ص����ور. �صحيح اأّن 
نني كتبت ه����ذه الق�ص�س حتت �صغط احلاجة 
اإىل امل����ال، لكّنه����ا د�ّصن����ت نوع����ًا اأدبي����ًا ن�صويًا، 
�صتقتحم����ه اأخري����ات بعد عق����ود بو�صفه مالذًا 
حلرية كانت مفتق����دة وحمّرمة، وعّفة فر�صتها 
القي����م االجتماعي����ة ال�صارم����ة. لع����ل الكتابات 
ئه����ا عل����ى  االأنثوي����ة العربي����ة الي����وم، يف جترُّ
االأديب����ة  تل����ك  اإىل  بالكث����ري  تدي����ن  املحظ����ور، 
اجلريئ����ة الت����ي �صبق����ت ع�صره����ا، كا�صف����ة عن 
احتدامات اجل�صد امل�صتعل وانفعاالته من دون 
وجل. هناك م�صاف����ة ن�صف قرن بني مكا�صفات 
اأنايي�����س نني والتماري����ن االإيروتيكية العربية 
الت����ي حُتاكم بق�صوة، حتت بن����د خد�س احلياء 
الع����ام. لعله����ا فر�ص����ة للمقارن����ة؟ بع����د وفاته����ا 
بال�صرط����ان )1977(، قفزت كت����ب اأنايي�س نني 
اإىل قائم����ة الكتب االأك����ر مبيع����ًا يف الواليات 
املتحدة وبريطاني����ا: »بيت ال�صَفاح”)1936(، 
»جا�صو�ص����ة يف بيت احل����ب”)1954(، اإ�صافة 
»اإن مل  ن����ني:  تق����ول  »اليومي����ات«.  اإىل  طبع����ًا 
تتنف�س عرب الكتابة، اإن مل ت�صرخ يف الكتابة، 
اأو تغّن����ي يف الكتاب����ة، اإذًا ال تكت����ب«. هك����ذا، 
كان����ت فل�صفة ه����ذه الكاتبة الت����ي �صادقت اأبرز 
كّتاب القرن الع�صرين: ه����ري ميللر، اأنتونان 
اأرتو، غور فيدال، لورن�����س داريل. �صوريالية 
كتبت هذياناتها باأق�صى طاقة الروح، وح�صّية 
اإىل م����ا ف����وق اخلط����وط احلمر. اأمل تق����ل يومًا 
»ارِم اأحالم����ك يف الف�ص����اء، كم����ا ترم����ي طائرة 
ورقي����ة، فاأن����ت ال تعرف م����ا الذي �صتع����ود به، 
حياًة جديدة، �صديقًا جديدًا، حبًا جديدًا، بلدًا 

جديدًا«.
عن االخبار اللبنانية

- لوڤيني 
13 فرباير، 1932

هري:
اأرج���وك اأن تفه���م، هري، اأن���ا يف متّرد كامل 
عل���ى عقلي، عندم���ا اأعي�س، اأعي����س بالنب�س، 
بالعاطف���ة، باحلرارة البي�ص���اء. عقلي مل يكن 
معي ح���ني م�صين���ا مًع���ا بجن���ون يف �صوارع 
باري����س، غافَل���ني ع���ن النا����س، ع���ن الوق���ت، 
ع���ن امل���كان، ع���ن االآخري���ن. وعقل���ي مل يك���ن 
موج���وًدا عندم���ا ق���راأت دو�صتويف�صكي الأول 
م���رة يف غرفة الفن���دق، و�صحكت وبكيت يف 
الوق���ت ذات���ه، ومل اأ�صتط���ع الن���وم، ومل اأعلم 
اأي���ن كنت… بعد كل هذا، اأريدك اأن تفهمني، 
ح���ني يخرج كل اأ�صا����س، كل وعي، كل حتّكم، 
من ذات���ي، بعد هذا اأبذل جهًدا عظيًما الأنه�س 
من جدي���د، لي����س الأتخّبط مرة اأخ���رى، لي�س 
الأ�صتم���ر يف الع���ذاب اأو االح���رتاق، واأقب�س 
عل���ى كل االأ�صي���اء: ج���ون ودو�صتويف�صك���ي، 
واأفّك���ر. ولك���ن ملاذا علّي اأن اأب���ذل جهًدا كهذا؟ 
الأنني اأخاف اأن اأ�صبح مثل جون، لدي �صعور 
جتاه الفو�صى الكامل���ة. اأريد اأن اأكون قادرة 

عل���ى العي����س م���ع ج���ون يف جن���ون مطل���ق، 
ا اأن اأمتكن من فهم الفو�صى  ولكنني اأريد اأي�صً

بعد انتهائها، من فهم كل ما ع�صته.
ال تقل���ق ب�صاأن �صعوري جتاه مالحظتك حول 

لغت���ي االإجنليزية. يف اأيام كه���ذه �صاأكتب لك 
مهم���ا حدث، ول���ن اأهت���م الأي �صيء طامل���ا اأنك 
تفهمن���ي. ال اأهت���م اإذا كان���ت لغت���ي جميلة اأو 
مثالي���ة. اإذا كانت كذلك فه���ذا جيد، واأنا اأنوي 
العم���ل عليه���ا، واإال فاأن���ا ال اأهت���م الأم���ر اللغة 
فق���ط، اأن���ا ممتلئ���ة باحلي���اة، اأن���ا متحّم�صة، 
اأن���ا حممومة - واللغ���ة �صوف ُت�صح���ب دائًما 
وتتاأخ���ر يف اخلل���ف. اأن���ا ال اأق���راأ ر�صائل���ي 
حني اأنته���ي منها حت���ى. يا الأذن���ك احل�صا�ّصة 

امل�صكينة! اأقّدر لطفك وم�صاعدتك يل.
اأرج���و من���ك اأن ت�ص���رتي املزي���د م���ن الفح���م 

واخل�صب.
اأنايي�س

)لوڤيني(
22 فرباير، 1932

هري:
لقد خ�صرنا عقولنا جلون. اأنا واأنت �صنتبعها 
يف بع����س اللحظات... حتى ولو للموت. لقد 
دّمرت الواقع. لقد دّمرت الوعي. )تقول باأنك 
ال متل���ك اأي وع���ي - واأق���ول اأنا كذل���ك، ولكن 

هذا لي�س �صحيًحا متاًم���ا كما هو �صحيح مع 
ج���ون. مثاًل: مل���اذا اأجدك دائًم���ا مراعًيا وقلًقا 
ب�ص���اأن هيوغو؟( ج���ون ال تزعجه���ا احلقيقة. 
تخرتع حياتها بينم���ا هي تعي�صها - وال ترى 
فرًقا بني اخليال والواقع. كم نحب هذا فيها - 
ح���ني تاأخذ اخليال على حممل اجلد. لقد كنَت 
دون �صعور، تدفعني باجت���اه الظالم. مل اأكن 
بحاجة اإىل كثري من الدفع. كلمة �صغرية منك 
�صد العق���ل.. هل تفهمني؟ وج���ودي يتحّطم، 
يته���اوى. كن���ت اأظ���ن اأن �صبب وج���ودي هو 
العق���ل. كن���ت اأظن اأنه من ال�صه���ل )على االأقل 
بالن�صب���ة يل( اأن اأعي�س على حافة املوت مثل 
ج���ون، اأن اأعط���ي حتى امل���وت.. االأمر االأكر 
�صعوبة ه���و اأن اأتوّقف فج���اأة. الوحيد الذي 
ميلك اجل���راأة ليجرح… الأ�صب���اب اأعظم… 
ه���و وحده من يقّدم اخل���ري. جون تفعل هذا. 

يوًما ما �صوف اأ�صارك جنونها كاماًل، كاماًل.

كن���ت اأح���اول اأن اأجيب على ر�صالت���ك الدافئة 
اجلميلة. - غوته - اإنه ملن املثري لالإعجاب كيف 
نتفق ب�صاأن غوته. الرجل الذي خرج بحًثا عن 

ال�صف���اء والعقل. اأنا بال���كاد اأعرفه، واأكرهه. 
���ا. اأمتن���ى ل���و تخ���ربين  واأك���ره نيت�ص���ه اأي�صً
ب�صيء عنه يجعلن���ي اأفهمه. لقد بداأت بقراءة 
كتابه عن زراد�صت. لغته حمقاء، وعامله مليء 
بالرجال االأكر �صرامة ومرًحا. اأتعّلم؟ بداأت 
بتعّل���م الرو�صّية. و�صديقتي الرو�صية ناتا�صا 
تق�صم يل اأن دو�صتويف�صك���ي كان كاذًبا كبرًيا 
وبالكاد يوج���د ا�صم”نا�صتا�صيا”- من رواية 
االأبله - اأو”�صتاڤروجني”يف رو�صيا. حبيبها 
�صوبرمان”�صارم ومرح”على طريقة نيت�صه. 
مازال���ت حت���اول اأن تغرّي �ص���ورة رو�صيا يف 
ذهن���ي، كم���ا اأح���اول اأن اأغرّي �ص���ورة فرن�صا 
يف ذهن���ك. ه���ل الحظت الف���رق ب���ني االألوان 
التي اأحبها واالألوان التي حتبها جون؟ جون 
حتب البنف�صجي، وهو رمز املوت. واأنا اأحب 
االألوان الدافئة، األ���وان الدم، االأحمر، والذي 
يرمز للحياة. ماذا تتوقع مني اأن اأعطي جون 

اإذن؟
اأنايي�س
عن كتاب معطف فوق �شرير العامل-
 ترجمة حممد ال�شبع

من رسائل أناييس نين... كاتبة بورنوغرافّية
"أناييس نن" 
إلى 
"هنري ميلر"

م����ن اص��������دارات
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محمد نجيم

كم���ا تولدت ع���ن هذه الف���رتة �صداقة جمعتها 
حلق���ة  م���ن  املط���رود  النم�ص���اوي  بالطال���ب 
�صيجمون���د فرويد الدكتور اأوت���و رانك الذي 
غ���ذى اهتمامه���ا الطوي���ل بالتحلي���ل النف�صي 

ورافقها طيلة حياتها”. 
وكما يوؤكد مرتج���م اليوميات اإدري�س اجلاي 
فاإنها”بع���د عودته���ا اإىل الوالي���ات املتح���دة، 
قامت مبمار�ص���ة التحليل النف�ص���ي كم�صاعدة 
باإح���دى عي���ادات نيوي���ورك، الت���ي ي�ص���رف 
عليها الدكتور اأتو رانك. ونظرا لقلة املهتمني 
بن�ص���ر كتاباتها، نرها ال�صاع���ري، جلاأت يف 
بداية م�صريته���ا االأدبية، اإىل مب���ادرة فردية، 
وذل���ك بطبعه���ا طباع���ة يدوي���ة. كان���ت ن���ني 
تنتم���ي دائم���ا اإىل طليعة االأدب���اء املعا�صرين 
باأعمال مثل”بيت زنا املحارم”اأو جمموعتها 
الق�ص�صية الق�صرية”حتت جر�س زجاجي”، 
التي اأبانت فيها عن اأ�صلوبها النموذجي حول 
الواق���ع اخلارجي عرب جمموع���ة من املواقف 
احلي���اة  واإهم���ال  والتخي���الت،  واالأح���الم 
الباطنية، كما اأنها لي�صت اإعالنا عن املوؤثرات 
ال�صوريالية والتحليل النف�صي فقط، بل كذلك 
عن تاأثرها الوا�ص���ح بر�صامني اأمثال االأملاين 
ب���اول كل���ي واملخرج���ة والكاتب���ة وامل�صورة 

الفرن�صية اأنيي�س فاردا.
لق���د عمل���ت اليوميات الت���ي ظه���رت يف �صتة 
جمل���دات والت���ي بداأته���ا �صن���ة 1914 واأنهت 
ث���الث  اأي   ،1974 �صن���ة  ر�صمي���ا  كتابته���ا 
�صن���وات قب���ل وفاته���ا يف لو����س اأجنلو����س 
�صن���ة 1977،”دورا خا�صا ومتميزا يف حياة 
الكاتب���ة. فاليومي���ات مل تل���ق فح�ص���ب نظرة 
�صاف���رة عل���ى نف�صية الكاتب���ة، وذلك من خالل 
ر�صد جتربتها يف احلياة الفنية واالأدبية يف 
باري����س ونيويورك، ب���ل تعدتها اإىل الو�صف 
الدقي���ق الأحا�صي�صه���ا الذاتية كام���راأة تعد يف 

غاية االأهمية بالن�صبة للحركة الن�صائية”.
يف 15 اإبري���ل �صن���ة 1936 �صاف���رت اأنايي�س 
ن���ني، برفقة زوجها جيلرب هوج، من مر�صيليا 
اإىل اجلزائ���ر ومنها بالقط���ار اإىل فا�س. كانت 
تل���ك اأول م���رة ت�صاف���ر فيه���ا اإىل فا����س، يف 
مرحل���ة عانت فيها م���ن الت�صدع���ات النف�صية 
والتمزق���ات الداخلي���ة والقلق الذات���ي، الذي 
كان م���ن دواعي���ه: �صعوره���ا بالعزل���ة وك���ذا 
ع���دم قدرته���ا عل���ى التوا�ص���ل م���ع االآخرين. 
كان���ت ت�صعر باحلاجة اإىل و�صيط يف عالقتها 
بالع���امل اخلارج���ي. لكن اأنايي����س نني مل تكن 
الأن  يومي���ات.  ب���دون  م���كان  اأي  اإىل  ترح���ل 

اليوميات،”رواي���ة اأ�صر يف حي���اة ما، رواية 
اأحا�صي�س ومالم�صة اأبعاد اإيقاعها وت�صويقها، 

وتاأثريها وحركيتها امل�صادة”.

بع���د يوم���ني فق���ط م���ن و�صوله���ا اإىل فا����س، 
كتب���ت م���ن فندق ق�ص���ر اجلامع���ي اإىل هري 
ميل���ر، الذي كان ياأخذ عليه���ا عدم القدرة على 
التح���رك خارج عامل يومياته���ا، الأنها �صجينة 
نظرته���ا الداخلي���ة، كتب���ت تق���ول ل���ه، اإن كان 
ير�صيه اأنها ك�ص���رت القيد و�صافرت اإىل فا�س 

بدون يوميات.
يف مدين���ة فا�س وعرب متاهاته���ا وتعرجاتها، 
وتداخله���ا وغمو�صه���ا املطل���ق، الطال���ع م���ن 
عي���ون املا�ص���ي، ع���رت اأنايي����س ن���ني عل���ى 
الطماأنينة والر�صى، وال�صالم الداخلي وعلى 
النظ���رة التاأملية التي توفر القدرة على روؤية 
العامل بو�صوح كما كانت ترى فا�س حلظتها.

له���ذا  تقدمي���ه  يف  اجل���اي  اإدري����س  يق���ول 
فا����س،  يف  اأنايي����س  انغم�ص���ت  الكتاب”لق���د 
جتوب اأزقتها ودروبها املتداخلة كال�صهوات، 
تبحث ع���ن التوا�صل واحلوار ب���دل التقوقع 
على بق���ع امل���داد والكلم���ات. مفتون���ة ب�صحر 

بالروائ���ح،  بالعط���ور،  باالأبخ���رة،  االألثم���ة، 
باالأل���وان، باالأنفا����س، باحلرك���ة، بال�صك���ون 
وبالغي���اب احلامل. فقد �صغف���ت بعزة الرجال، 
طريق���ة �صالمه���م، بجم���ال الن�ص���اء اخلرايف، 
حي���اة  غمو����س  يع���ادل  ال���ذي  بغمو�صه���ن 
ب���ذخ �ص���ري مت�ص���رت ب���ني االأزق���ة وال�صوارع 
املطل�صم���ة، وبنظرات عي���ون االأطفال املفعمة 

بعمق اأزيل.

العودة ثانية
عادت اأنايي�س نني اإىل فا�س ثانية �صنة 1966 
اإىل معانق���ة ذل���ك االإح�صا�س احل���ي، للتجول 
يف متاه���ة دروب ومنعرج���ات مدينة اأن�صئت 
الإمت���اع احلوا����س اخلم�س. مدين���ة ال يهتدي 
اإىل اخلروج من التواءاتها وتداخل م�صالكها، 
غري م���زداد بني اأح�صائها. عادت الكاتبة ثانية 
اإىل  وال�ص���وارع،  االأزق���ة  ب���ني  التج���ول  اإىل 
تتب���ع مناب���ع روائ���ح ا�صتن�صقته���ا يف زم���ن 
�صال���ف، تنت�ص���ي ب�صح���ر األ���وان تداخلت يف 
خميلته���ا، و�صكنت وه���اد ذاكرته���ا، وت�صللت 
اإىل عم���ق �صعورها الباطن���ي. اأثواب واألثمة، 
اأ�ص���واف وجلود جتف فوق اأ�ص���وار وبروج 
فا����س يف األ���وان زاهية، كاأزه���ار حب امللوك. 

ع���ادت اإىل فا����س لتن�ص���اب يف رح���اب التي���ه 
م���ن جديد، لالن�صياق وراء �ص���ر فتنة ال�صياع 
يف دروب ملحوم���ة اإىل بع�صه���ا، اإىل زخ���م 
االأ�ص���واق املتالألئ���ة، ع���ادت اإىل فا����س للغرق 
يف �صحر م�ص���ورات وكنوز متح���ف مفتوح، 
مل يتاأث���ر بفعل الزمن، ففا����س مل تفقد �صرها، 
مل يهجره���ا �صحرها، مل تنمح من واجهتها اإال 
�صورة �صج���رة ال�صعراء قبال���ة مكتبة جامعة 
القروي���ني، وفر�ص���ان ح�ص���ان يف ث���راء زينة 
جياده���م، اأداروا ظهوره���م للمدين���ة �ص���وب 
الدار البي�صاء. فكم���ا كانت فا�س خمدرا، فقد 
ظل���ت يف عي���ون اأنايي����س نني، فتن���ة، �صحرا 
مينح الطماأنين���ة وال قلق عليها اإال من ت�صدع 
النقو�س، تداعي الزخ���ارف واحتمال اختفاء 
هذه النظرة البديع���ة، املنبثقة من طيات األف 
ليل���ة وليلة. ح���ني تاقت روحه���ا اإىل تتبع اثر 
املا�ص���ي، اإىل ن���داء حلظ���ة حل���م توقف���ت يف 
فا����س، حلظ���ة ان�صج���ام احلياة، هرع���ت اإىل 
البحث ع���ن نداء موغل يف البعي���د، متج�صدا 
يف �ص���ورة حكواتي كانت قد األفته ذات نهار. 
فوجدت���ه متج���ددا يف �صخ����س �ص���اب حتل���ق 
حول���ه معجبون يف اأعم���ار وهيئات متباينة. 
لق���د م�ص���ت اأنايي����س نني جت���وب ل���ذة تيهها 

الذات���ي ع���رب املدين���ة املطل�صمة، الت���ي ت�صبه 
يف تعرجاته���ا الت���واءات الدم���اغ. ومنح���ت 
يومياته���ا اخلا�صة حري���ة اأن تكتب بان�صياب 
مداد يوميات حزن وفرح الفا�صيني، من خالل 
نفح���ات ال�صكون، قد�صية ن���داءات ال�صوامع، 
زحم���ة ال�ص���وارع، حرارة االأنفا����س، غمو�س 
الرجال، وقبالتهم يف ال�صوارع ويف املقاهي، 
وع���رب لغ���ز الن�ص���اء، وب�صم���ات االأطف���ال يف 
عدوه���م، ولعبه���م وابت�صامه���م عن���د اأب���واب 

امل�صائد وعرب حياة تعك�س مودة االإخاء.
عامله���ا  ت���واأم  فا����س  املرتجم”كان���ت  يق���ول 
الداخلي، من خالله كانت ترى العامل وا�صحا 
و�ص���وح اأدمي �صمائه���ا اأهداه���ا ل���ذة تو�صي���ع 
افقه���ا، ومتديد ف�صائها نح���و اجلنوب. حيث 
اأ�صبح الكون خمت���زال يف واحات ال�صحراء، 
الطبيع���ة،  يف  وان�صجام���ه،  عالقات���ه  ويف 
يف ه���داأة، و�صك���ون و�صالم جن���وب املغرب. 
�صورة توراتية، ال يف�صد �صحرها غري ترهات 
ال�صياح وانح�صارهم يف حياة االآخرين، وهم 
يط���اردون فطرة وطهارة اخلل���ق االأول وتلك 
النعم���ة الكوني���ة الت���ي اأ�صاعوه���ا يف زحمة 
مدنه���م ال�صائع���ة يف جل���ة ال�صجي���ج والقلق 

اليومي”.
هن���اك يف ال�صحراء ا�صته���ت اأنايي�س البقاء، 
حي���ث اكت�صفت ع�صق���ا جديدا للحي���اة، لن�صاء 
فخورات م�صرب���الت يف ال�صواد، مثل م�صاهد 
�صادرة عن �صف���ر التكوين. اكت�صفت اأن حياة 
ال�صح���راء، عقد �ص���الم ووفاق ب���ني االإن�صان 
ونف�ص���ه، ب���ني عقيدت���ه والطبيع���ة. فاالإن�صان 
الغرب���ي ال ميكن���ه بل���وغ هذا الوف���اق، الأنه ال 

يتوفر على نعمة الطماأنينة.
�صوب مدن جنوبية، قرى نائية بعيدة، رحلت 
اأنايي����س هارب���ة م���ن اأج���واء البورجوازي���ة 
ال�صياحي���ة داخل الفن���ادق، بغي���ة اال�صتمتاع 
باملطلق، مبتعة الف�صاء ال�صحراوي، ال�صابح 
يف �صبات اللي���ل وحر الظهرية. هاربة لتتلذذ 
اإىل  املت�صلل���ة  واالأذكار  الرتاتي���ل  بذبذب���ات 
م�صامعه���ا م���ن البعي���د. لق���د اأ�صرته���ا �صورة 
الع���امل الطاه���ر، ال���ذي يقابله ع���امل الت�صتت، 
الثقاف���ة  الت���ي تعك�صه���ا  الرتاب���ة والتفاه���ة، 

واحلياة اليومية الغربية.
يف اجلنوب اأ�صرتها م���ن جديد عيون متقدة، 
املتعار�ص���ة،  واالأل���وان  جليل���ة،  ف�صولي���ة 
احلركة، ال�صكون، اجلم���ال املتوالد، ال�صحو 
النق���ي ال�ص���ايف، روائ���ح اخل�ص���ب املحرتق، 
ريح اجلنوب، تالألوؤ املعادن، �صهامة الرجال، 
واأنفة الن�صاء، مثلما اأوقعتها فا�س يف حبائلها 
ذات م���رة. لقد اأعادت، عرب �صاحات االأ�صواق، 
رق�ص���ات الن�ص���اء و�صبح العادي���ات واأجواء 
م�صاحات املدن، اكت�ص���اف عيون املغرب التي 
اأ�صرته���ا يوما م���ا ومل تن�صها، ب���ل �صاعت يف 
حنينها. لقد �صيجها املغرب بع�صق غري مقاوم 
واأعادته���ا ال�صحراء اإىل جوهر ال�صر املطلق، 
ال���ذي يتذك���ره االإن�ص���ان كلم���ا ظمئ���ت روحه 
اإىل اجلم���ال ال�صرم���دي، كلم���ا ه���زه احلن���ني 
اإىل االألف���ة، اإىل اأن يحي���ى حي���اة املا�صي يف 

احلا�صر، يف مدن ت�صبه مدن الروح.

مدينة المتاهة
ت�صف اأنايي�س نني مدينة فا�س بقولها:”فا�س 
املدينة املتاهة”“اأن�صئت فا�س الإمتاع حوا�صنا 

اخلم�صة، واأول م���ا مينحنا هذا االنطباع هو 
رائح���ة خ�صب اأث���اث فندق اجلامع���ي الزكية. 
نفح���ة تطالعن���ا يف ال�صوق، و�ص���ط حوانيت 
النجاري���ن. اأم���ا األ���وان فا����س فق���د جتلت يف 
غرفت���ي م���ن خ���الل الزلي���ج االأزرق، �صيني���ة 
نحا�صي���ة و�صتائ���ر يف لونها القمح���ي، ما اأن 
اأزحته���ا حتى متددت اأمام ناظري، املدينة يف 
األوانها الطينية. منازل ملحومة اإىل بع�صها، 
تت�صلق مرتفعات اله�صاب، تتحلق هنا وهناك 
ح���ول م�صج���د ب�صومع���ة ذات زلي���ج اأخ�ص���ر 
م�صق���ول يلم���ع عن���د غ���روب ال�صم����س. على 
ال�صطوح يتدىل ما ح�صبته اأول وهلة بنف�صجا 
اأرجوانيا، غري اأنه ما لبث اأن ك�صف عن جلود 
واأ�ص���واف حيوانات م�صبوغ���ة جتف. تبدو 
وه���ي معلق���ة عل���ى اأ�ص���وار وموان���ع املدينة 

ككروم كرز مزهرة، تتالأالأ حتت ال�صم�س.
لفا�س �صوامع كثرية تق���ارب الثالثمائة، لكل 
حي �صومعة، ت�صع���ر بالطماأنينة واحل�صانة 
التي تع���د من �صجايا الدي���ن االإ�صالمي. فا�س 
مدين���ة ت�صرتيح يف عمق هدوئه���ا و�صكينتها 
الت���ي تذك���رين كث���ريا مب�ص���ورات توراتية. 
فهذه الهيئات املتحركة، امل�صربلة يف جالليب 
تر�ص���ح األوانا متنوعة، ت�صف���ي على اأعمارها 
واأوزانه���ا �ص���را، تب���دو كفع���ل ري�ص���ة طفل مل 
يتعل���م قواع���د الر�ص���م يوم���ا: بقع األ���وان يف 
م�ص���ورات منظ���ر طبيعي يتمايل م���ع الريح: 

انه اللثام.

�صتار ي�صربل وجوه الن�صاء، الربان�س تخفي 
�صحنات الرجال، اإنها حياة ت�صعى اإىل الكمال 
الداخلي، ت�صتلهم حيويتها، ن�صاطها، اإبداعها 

من �صر فن خلق يدوي ال ين�صب.
يجثو الفن���دق فوق اأحد مرتفع���ات فا�س، لقد 
كان ذات ي���وم ق�صر وزي���ر، من فوق �صطوحه 
ميك���ن االإطالل عل���ى املدين���ة بكامله���ا. فندق 
حدي���ث �صي���د عل���ى اآثار الق���دمي، لك���ن القدمي 
دائ���م احل�ص���ور. الإح���دى غرفه �صق���ف ذهبي 
خم���دع خليالت يف احلديق���ة، بزرابي وردية 
داكنة وحمراء كاأنها �صجادات مزهرة، طالعة 
من خراف���ة فار�صية. �صرير فاخر، بلون غامق 
وعار�ص���ة خلفية على هيئة حم���ارة، مر�صعة 
باالأ�صداف، تفوح ب�صذى رائحة خ�صب االأرز، 
تزينه���ا زخرفة نحا�صي���ة. قناديل من نحا�س، 
بعي���ون غزي���رة، عربه���ا تت�صل���ل اأ�صع���ة نور 
لوؤلوؤي ناع���م. و�صائد بذخ من حرير وديباج، 
اجلداري���ات،  م���ن  زين���ة  منخف�ص���ة،  فر����س 
اخل�ص���ب املخ���روط بع�ص���ق ث���ري، وزخارف 
بديع���ة ال�صن���ع. دوالب �صخ���م، عري����س من 
عل���ى  ي���وم، حافظ���ا  االأرز كان، ذات  خ�ص���ب 

الع�صيقات.

تي���ه حقيق���ي،  فا����س حدائ���ق  اأ�ص���واق  والأن 
فاملر�صد فيها فر�س، ال يهتدي يف م�صالكها اإال 
م���ن ولد يف اأح�صائها. فقد جعلت الدروب منذ 
ن�صاأته���ا �صيقة، لتمن���ح الظل والربودة وتقي 
من ح���ر �صم�س ال ت���راأف. اأزقة يع���ود بع�صها 
اإىل الق���رن التا�صع امليالدي وال يزيد ات�صاعها 
ع���ن م���رت ون�ص���ف. م���ا اأن يغ���ادر االإن�ص���ان 
فن���اء الفن���دق، يف �صحب���ة املر�ص���د ال�صياحي 
الو�صيم، ف���ارع الطول، ال���ذي يرتدي جلباب 
�ص���وف بنيا، وبلغ���ة �صفراء، حت���ى ينغم�س 
يف املدين���ة، املدين���ة العربي���ة العتيق���ة. هذه 
املتاهة جميل���ة، الأنها عامل ف���ن واإبداع يدوي 
مفتوح، يخاط���ب من خالل تنوع���ه احلوا�س 
اخلم����س فينا. يف كل دكان، ال يزيد قطره عن 
مرتين ون�صف طوال وعر�صا، متار�س حرفة، 
رج���ال يحوك���ون، يو�ص���ون قفاط���ني ن�صائية 
بجدائل ذهبية، يذبج���ون حوا�صيها ب�صرائط 
واأ�صداف معدنية ملون���ة. مالب�س �صفافة من 
ثوب ال�صا����س واجلوخ ترتديه���ا الراق�صات، 
تلم���ع، وه���ي معلق���ة، كف�ص���اء �صغ���ري، تبدو 
كرايات قبائل غري اعتيادية. رجل يف جلباب 
اأزرق وقلن�صوة بي�صاء ي�صوي بالغي متعددة 
االأل���وان، �صنعت م���ن اجللود الت���ي �صبق اأن 
�صاهدناها جتف فوق اأ�صوار و�صطوح فا�س.

تتوغ���ل االأل���وان ثري���ة يف وعي���ي عل���ى نحو 
غري م�صب���وق، جلب���اب اأزرق �صم���اوي ولثام 
ا�ص���ود، جلب���اب لوؤل���وؤي ف�صي بلث���ام اأ�صفر، 
جلب���اب كحل���ي بلث���ام اأحم���ر، جلب���اب وردي 
قان بلثام ارجواين. املالب�س ت�صرت الهيئات، 
ت�صفي عليها بعدا مبهم���ا، وكل الكثافة وقوة 
التعب���ري تختزل يف العيون. فالعيون وحدها 
ل�ص���ان اجل�صد، تتحدث عن ال���ذات، عن ال�صن 
وترتج���م �صتى اأن���واع خطابات عم���ق وثراء 

احلياة”.

قرية األساطير
وع���ن قري���ة تاف���راوت الهادئ���ة يف اجلن���وب 
املغربي، والتي �صب���ق جلاك بريك اأن و�صفها 
بقوله:”اإنه���ا وادي النا����س ال�صعداء”، تكتب 
اأنايي����س نني عن تاف���راوت قائلة”انطلقنا يف 
وقت مبكر على منت �صيارة”الندروفر”برفقة 
جب���ال  وجهتن���ا  فرن�ص���ي،  طال���ب  مر�ص���د، 
االأطل����س، جنوب املغ���رب. مل اأكن ا�صدق اأننا 
غادرنا ال�صب���اب، مو�صيقى الروك ال�صاخبة، 
االأج���واء البورجوازي���ة الفرن�صي���ة يف نادي 
البح���ر االأبي�س املتو�ص���ط باأغادير، والرحيل 
اإىل ال�صح���راء. مل يك���ن الفج���ر قد ب���زغ بعد، 
ومل نك���ن يف امت ال�صحو، حني قادتنا جولتنا 
االأوىل �صوب تفراوت على ال�صاحل ال�صمايل 
الطبيع���ة  تعار����س،  اأي  لك���ن  لل�صح���راء. 

امل�صتوي���ة، بني���ة الل���ون م���ع بع����س االأث���ل، 
النخي���ل وقم���م اجلبال يلفه���ا ال�صب���اب. كان 
كمو”)طال���ب  ال�صياحي”فران�ص���وا  ملر�صدن���ا 
فرن�ص���ي من �صاللة جورج �صاند( وجه اأنثوي 
مبالم���ح طيبة وهال���ة ح�صي���ة. كان و�صيما ذا 
عين���ني خ�صراوي���ن وب�ص���رة اأنثوي���ة �صافية 

وب�صمة ناعمة وخ�صالت �صعر �صقراء.
تق���ول اأنايي����س نني:”كان���ت الط���رق �صيق���ة 
غري م�صتوي���ة. وحني و�صلن���ا اإىل تافراوت، 
اأفقن���ا حتت �صم���اء �صافية زرق���اء، خالية من 
ال�صح���ب وق���د انت�صب���ت اأمامنا قم���م اجلبال 
مثل ن�صلتي مق����س. مل ي�صبق يل اأن �صاهدت 
م���ن قب���ل مثي���ال له���ذه الزرق���ة الطاه���رة. لقد 
ذكرتني القرية احلم���راء عند �صفح ال�صخور 
الرملي���ة، الوعرة، مب�صاكنه���ا املكعبة، املبنية 
باأج���ور جمفف يف اله���واء، بالق���رى الهندية 
يف اأريزون���ا ونيو مك�صيك���و. فال مكان ميكن 
اأن يالق���ي في���ه االإن�صان هذا ال�صك���ون املطلق 
اإال ال�صح���راء، حيث ميكن �صم���اع الع�صافري 
وال ي�صاه���د غري اأطفال بجمال حمري، وعيون 
وا�صع���ة �ص���وداء جلي���ة، وق�صم���ات طاه���رة. 
ون�ص���اء م�صربالت يف ال�صواد يجلنب املاء من 
البئر يف جرار طينية، كاأنها م�صاهد توارتية. 
والرجال يرتدون بران�س �ص���وداء رمادية اأو 
زرقاء باهتة. كان اإبراهيم، املر�صد ال�صياحي، 
اأمازيغي���ا يف اأواخ���ر الثالث���ني م���ن العم���ر، 
يرتدي ه���و االآخر برن�ص���ا اأزرق فوق قمي�س 
من ث���وب رفي���ع وعمامة بي�ص���اء. حتى وهو 
يف ثياب���ه ه���ذه كان خفيف احلرك���ة ب�صكل ال 
ي�صدق. يت�صلق كل نخلة �صامقة وينزل عنها، 
دون اأن تتم���زق ثياب���ه، اأو تتلطخ اأو تنقب�س 

حتى.

لطف، اأناة، �صكينة، وحدهم ال�صياح هم الذين 
يعط���ون االنطب���اع بالت�صت���ت والرتابة وعدم 

التجان�س. اإنها ثمرات ثقافتنا الغربية”.
وت�صيف”�صافرنا عرب اجلب���ال، واملنحدرات 
وع���رب كثبان رملية، يف رحلة اإىل قرى جبلية 
منعزل���ة، ببي���وت طيني���ة حم���راء، غالبا ما مل 
تكن هن���اك طرقات. وبعد �صاع���ات من الغبار 
واله���واء اجلاف واحل���رارة الق�ص���وى �صار 

عط�صنا رهيبا، عندها اأدركت جمال ومميزات 
واحة ما. اخل�صرة، الغالل، الظل، املاء وثمة 
جمار �صغرية غ�صلنا من مائها اأرجلنا، واآبار 
�صربن���ا من مائه���ا. يف �صكون اله���واء �صمعت 
نايا اأو �صالة يف امل�صج���د، وزقزقة ع�صفور، 
و�صر�ص���رة جنادب عالية م�صرت�صلة. غط�صت 
اأن���ا وفرن�ص���وا اأرجلنا يف املج���رى ال�صغري، 
ج���دول �صاف. وبينم���ا كان يحكي عن عائلته 
يف”اأجن���و”ذات القرابة م���ع جورجي �صاند، 

قفز من اجلدول �صفدع.
بع���د الرحي���ل يف ال�صحراء، يخي���ل لالإن�صان 
وكاأن خ�صرة ال�صجر م�صاعفة مئة مرة، طعم 
املاء منع�س مئة مرة. تناولنا طعام غذائنا يف 
خيمة مفرو�صة بالزرابي و�صينيات نحا�صية 
قائمة على دعائم مر�صعة باالأ�صداف ا�صتعلت 
كطاوالت. وحمل اإىل الداخل خروف مغروز 
باأكمله يف �صيخ، اأكلنا منه باأ�صابعنا املجردة. 
كان الك�صك����س ذهبي الل���ون وبعد الغذاء قدم 

ال�صاي احللو مع التني املجفف.
م���رة اأخ���رى وبعد �صاع���ات م���ن الرحيل عرب 
ال�صح���راء مررن���ا، يف طريقن���ا اإىل وزارات، 
بقرية اأيت بن حدو، اأيت تعني القبيلة. وهي 
ح�ص���ن مني���ع تزين���ه واجه���ة اأ�ص���وار طينية 

مزخرفة”.

استعادة العافية
لقد ا�صتع���ادت الكاتب���ة اأنايي�س ن���ني عافيتها 
وا�ص���رتدت �صعادته���ا املفق���ودة، الأنه���ا كان���ت 
تعاين من اكتئاب حاد، وت�صف لنا حالها بعد 
زي���ارة املغ���رب وا�صتمتاعها بطق����س وجمال 
مدين���ة فا����س قائل���ة”يف فا����س اكت�صف���ت اأن 
املارد ال�صغري، مارد االكتئاب ال�صغري، الذي 
نه�صني طوال ع�صرين عاما، وقاومته ع�صرين 
حوال، قد فارقني، واأنا اأجوب اأزقة فا�س كنت 

يف وئام مع نف�صي.
هدوئه���ا  عم���ق  يف  ت�صرتي���ح  مدين���ة  فا����س 
و�صكينتها. فا�س حدائق تيه حقيقي ال يهتدي 
يف م�صالكه���ا اإال م���ن ول���د يف اأح�صائه���ا. فقد 
جعل���ت ال���دروب من���ذ ن�صاأتها �صيق���ة، لتمنح 
الظ���ل وال���ربودة وتق���ي م���ن ح���ر �صم����س ال 
ت���راأف.. هنا متت���زج نفحات الثم���ار بنفحات 
العط���ر، بروائ���ح اجلل���ود ورائح���ة ال�صوف 

املبلل، املعلق يف واجهة الدكاكني ليجف.
م���الءات ذهبي���ة الل���ون، كاأع���الم تتماي���ل مع 
الري���ح، �صج���ادات من �ص���وف الغن���م، اأغطية 
املل���وك،  ح���ب  ل���ون  يف  م�صته���اة،  �صوفي���ة 
زراب وردي���ة، تب���دو وكاأنه���ا حق���ول طافحة 
بالبنف�ص���ج، الزنبق وزه���ور �صجر التفاح، ثم 
الل���ون االأزرق، رم���ز فا����س، اأزرق �صم���اوي، 
اأزرق �صف���اف، ازرق متف���رد، ذل���ك الذي طواه 
الن�صي���ان وفج���اأة اأ�صبح مبج���ال، اأعادته اإىل 
ازرق  �صاعر”فا����س  كلم���ات  احلي���اة  ذك���رى 

الزوردي”.
يذك���ر اأن اأنايي����س ن���ني توفي���ت يف 14 يناير 
1977 ب���ورم �صرطاين، وكان���ت متاأثرة بعدد 
م���ن الكت���اب الكبار اأمث���ال هري ميل���ر الذي 
اأحبت���ه، كم���ا تاأث���رت باأنطون���ان اأرط���و وب���ه 
لورن����س، وقد �صاع���دت روايات ه���ذا االأخري 
عل���ى اإنقاذها من االأف���كار ال�صوداوية، وميلها 

اإىل و�صع حد حلياتها.
عن النهار اللبنانية

عاشقة هنري ميلر تكتب يومياتها في فاس بين 1914 و1974

أناييس نين: أزقة متداخلة كالشهوات

ضمن منشورات مؤسسة نادي 

الكتاب يف املغرب، صدرت 

مؤخرًا الرتجمة العربية 

لكتاب”فاس مدينة الروح”، 

وهو مذكرات ويوميات الكاتبة 

الشهرية أنانييس نني يف 

املدينة املغربية. املؤلفة 

املولودة يف باريس سنة 

1903، هي ابنة عازف البيانو 

واملوسيقار اإلسباين خواكيم 

نني، واملغنية روز. رحلت يف 

سن”الحادية عرشة من العمر 

صحبة والدتها إىل الواليات 

املتحدة األمريكية، حيث 

أصبحت مبوجب موطنها 

الجديد، أمريكية الجنسية. 

عملت كموديل للرسامني 

ثم راقصة. عاشت نني، منذ 

منتصف العرشينيات حتى 

نهاية الثالثينيات يف باريس، 

وهناك تعرفت إىل فنانني من 

أمثال أنطونان أرطو وهرني 

ميلر. 
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ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي 

اأنايي�س كاتبة رواية و ق�صة ق�صرية ويوميات ولدت يف 
فرن�صا عام 1903 الأب مو�صيقي اإ�صباين و اأم دامناركية 
و توفي���ت يف لو����س اأجنيل�س بكاليفورني���ا عام 1977، 
تر�صخت مكانته���ا االأدبية املرموقة عند �صدور املجّلدات 
الثم���اين ليومياتها ال�صخ�صية الت���ي تنعك�س فيها - كما 
يف كل كتاباته���ا االأخرى – تاأث���ريات احلركة ال�صريالية 
و التحليل النف�صي. انتقلت والدة اأنايي�س مع ابنتها عام 
1914 اإىل نيوي���ورك حي���ث تلّقت فيه���ا اأنايي�س تعليمها 
ث���م ع���ادت االثنت���ان اإىل اأوروبا، و ق���د اأطلق���ت اأنايي�س 
ال�ص���رارة يف مهنتها الكتابية مع ن�صرها لكتاب )دي. اإج. 
 D. H. Lawrence : لورن����س : درا�صة غري مهني���ة
 ،1932 ع���ام   )An Unprofessional Study
و ه���و الكتاب الذي كان ال�صب���ب يف اأن يجمعها ب�صداقة 
حميم���ة امتدت حتى اآخ���ر حياتها مع الكات���ب االأمريكي 

هري ميللر. 
م���ع بداية احل���رب العاملية الثاني���ة انتقل���ت اأنايي�س اإىل 
الرواي���ات والق�ص����س  م���ن  ع���ددًا  نيوي���ورك ون�ص���رت 
الق�ص���رية التي مل تنل اأي حظ من االهتمام بني احللقات 
االأدبي���ة على الرغم م���ن اإ�صادة بع�س كب���ار النّقاد بها ثم 
ج���اءت اأوىل خطوات تكري�س اأنايي����س كاتبة موؤثرة مع 
ن�ص���ر اأول جمل���دات يومياته���ا ع���ام 1966 و كان���ت هذه 
اليوميات ه���ي ال�صبب يف اإعادة النظ���ر ال�صاملة بجميع 
موؤلفاته���ا ال�صابقة و بخا�صة �صل�صل���ة رواياتها املعنونة 
)م���دن داخلية( التي ت�صّم خم����س روايات منها : )�صالمل 
اإىل النار( ع���ام 1946، و )اأطفال القطر�س( عام 1947، 

و )القلب الرباعي احلجرات( عام 1950.
بقيت م�صاهم���ات اأنايي�س االأدبية مث���ار جدل مت�صل يف 

حياتها، و بعد وفاتها فقد اأ�صاد الكثري من النّقاد بقدرتها 
الفري���دة يف التعب���ري ع���ن امل�صاع���ر االأنثوي���ة واحتف���وا 
باأ�صلوبه���ا ال�ص���ردي و ب�صريته���ا ال�صايكولوجي���ة، يف 
ح���ني راأى نّق���اد اآخ���رون يف اإجنازه���ا االأدب���ي نوعًا من 
الرج�صي���ة املفرط���ة و حماول���ة توكيد هويته���ا الذاتية 
ح�ص���ب، وات�صعت الهوة بني فريقي النقاد مع ن�صر عملها 
)دلت���ا فينو����س( بع���د وفاته���ا ع���ام 1977 م���ع جمموعة 
روايات اأخرى كان���ت تدور كلها يف الف�صاء االإيروتيكي 
كتبته���ا اأنايي����س اأي���ام عوزها امل���ايل ال�صدي���د يف مقتبل 
اأربعينات القرن املا�صي وقبلها، و من بني هذه الروايات 
االأيروتيكية نذك���ر : جمموعة الق�ص�س الق�صرية )حتت 
الناقو�س الزجاجي( عام 1944، و )بيت املحرمات( عام 
1936، و )اإغ���واء املينوتور( عام 1961، و )كوالجات( 
عام 1964، و ثالث روايات ق�صرية جدًا ن�صرت بعنوان 

)�صتاء املكيدة( عام 1939.
احلوار التايل مع اأنايي�س نن من كتاب بعنوان )حوارات 
م���ع اأنايي����س نن( حررت���ه ون���دي اإم. دوب���و و ن�صر عام 
1994وي�ص���م جمموع���ة مهمة من احل���وارات االإبداعية 
الكا�صفة التي تقدم لنا فكر واإبداع اأنايي�س نن وعالقاتها 
باأدب���اء ع�صره���ا واحل���ركات الفنية واالأدبي���ة يف القرن 
الع�صرين وا�صتغاله���ا بالتحليل النف�صي.،اأجرت احلوار 
اأ�صال يف ف�صلية  ن�صرته  التي   Sharon Spencer
 Quarterly of American الكتابات االأمريكية

..Writings
* يف كتابات����ك كم����ا يف حيات����ك : تب����دو قدرت����ك مذهل����ة على 
تولي����ف اأبع����اد خمتلفة للحقيق����ة واخلروج من ه����ذه التوليفة 
برتكيب����ة فري����دة. م����ا هي الق����درة الكامنة لدي����ك التي منحتك 

اإمكانية حياكة هذه االأبعاد يف تركيبة خمّلقة مبهرة؟
- اأعتق���د اأن ه���ذه االإمكانية تعود اإىل حقيق���ة اأنني كنت 
دومًا - ب�صبب من كوين �صاعرة – منجذبة بقوة عجيبة 
اإىل ع���امل االأح���الم، و بذات القدر الذي كن���ت منقادة اإىل 
القناع���ة العلمي���ة باأنن���ا ال ن�صتطي���ع العي�س م���ا مل يّتحد 
اجل���زء الواع���ي فين���ا م���ع اجل���زء الالواعي، وق���د كنت 
عل���ى ال���دوام منده�ص���ة م���ن حج���م اخل�صوب���ة و الراء 
الناجت���ني من هذا االحتاد الفريد، ف���اإذا انكفاأنا على اأحد 
اجلزءي���ن منفردا �صنموت،و تلك حال���ة غالبًا ما ن�صهدها 
يف الثقاف���ة االأمريكي���ة. ناأمل من االحت���اد بني الواعي و 
الالواعي فينا احل�صول عل���ى حياة رحبة االآفاق،و هذه 
م�صاألة بعيدة عن مو�صوع���ة احلاجة اإىل الفن اأو ال�صعر 
: اإّنه���ا -بالن�صبة يل – حاجة اإىل احلياة ذاتها... احلياة 

الكاملة.
* �شهدت مهنتك كفنانة يف الواليات املتحدة اإحباطات كبرية 
ب�شبب هيمنة الذهنية االأحادية النظرة : طريقة التفكري التي 
ت����رى ان كل �شيء ينبغي ان يكون �شارم التحديد و معقلنًا 
بالكام����ل. هل ترين اأن هذه النمطية يف التفكري قد ت�شاءلت 

منذ اأن عدت اإىل الواليات املتحدة عام 1940؟
- ما زلت اأعتقد بقوة اأن ثمة مقاومة عظيمة لنمط الكتابة 
الت���ي جتنح اإىل جتاوز البعد االأح���ادي، فال تزال الكثري 
م���ن دور الن�صر و املوؤلف���ني و املجاّلت و حتى املحاورين 
يتعامل���ون يف اإطار تلك النظ���رة االأحادية، و اأرى ان من 
ال�صعوب���ة للغاية اأن ن�صهد رواي���ة جديدة و منطًا جديدًا 
يف الكتاب���ة، و لك���ن برغ���م كل ه���ذا فثم���ة اإدراك متعاظم 
اأن الكّت���اب ال�صب���اب - الذين يق���راأون هريمان ه�ّصه مثاًل 
اإدها����س االآخرين،و لكن هذا  – له���م قدرة عجيبة على 

الوع���ي بقدرة اجليل ال�صاب مل يت���ّم قبوله بعد يف االأطر 
املوؤ�ّص�صاتي���ة. عل���ى العم���وم ال اأظن ه���ذا االنحياز جتاه 

الكتابة املجاوزة لالأحادية ال�صائدة قويا كما يجب.
* اإذا م����ا نظرن����ا اإليك كامراأة فنانة متل����ك نوعا من ح�شا�شية 
يرق����ى رف�����ض النّقاد له����ا اإىل مق����ام البداه����ة املح�شومة، هل 
واجه����ت اأي����ة �شعوبات م�شخ�شة يف م����ا يخ�ض هذه امل�شاألة 

حتديدا؟
- نعم بكل تاأكي���د، و لكن متى ما �صارت الن�صاء اأنف�صهن 
ناق���دات �صتكون الن�صاء الكاتبات يف موقع اأف�صل بكثري 
فلطامل���ا راجع الرجال م���ن النّقاد اأعم���ال الكاتبات و كان 
الكث���ري منه���م رائعني ج���دًا بينما كان اآخ���رون منحازين 
للغاية بال�صد من الن�صاء و راأوا يف احل�صا�صية االأنثوية 
اأم���رًا �صطحي���ًا و حم���دودًا. اأحم���ل الكث���ري م���ن االآم���ال 
العري�صة للم�صتقبل و اأرى اأن الكثري من الكاتبات يكتنب 
االآن بكث���ري م���ن املو�صوعية العالية،و م���ع ذلك ال يفقدن 
احلما�ص���ة و الو�ص���وح الالزم���ني يف كل عم���ل اأدبي ذي 

�صاأن. 
* اإذا اتفقن����ا اأن الناق����دات ميلك����ن ذات احل�شا�شي����ة الت����ي 
توؤّهله����ن لفه����م اأعمال نظرياتهن م����ن الكاتبات، فكيف ميكن 
اإذن اأن نفه����م اأن الكث����ري م����ن الناق����دات هاجم����ن ب����ا هوادة 

رواياتك الق�شرية التي ن�شرت عام 1940؟
اللوات���ي هاجمنن���ي يف نقده���ن  الن�ص���وة  اأن  اأعتق���د   -
املفرط الق�صوة الأعم���ايل املن�صورة يف حقبة االأربعينات 
ك���ّن بب�صاط���ة يقّلدن الرجال و قد بالغ���ن يف الق�صوة اإىل 
ح���د االإفراط املعي���ب حّتى ال يح�صنب عل���ى تيار”الكتابة 
الن�صوي���ة”و حليازة نوع من القب���ول من جانب الرجال 
حتت �صت���ار اّدع���اء مو�صوعية و حيادي���ة �صارمتني يف 

االأداء.
* رّب����ا كان ه����ذا م����ا يلق����ي بع�����ض ال�ش����وء عل����ى امل�شكل����ة 
املزمنة عند الن�ش����اء يف ا�شتك�شاف مامح �شايكولوجيتهّن 
ال�شخ�شي����ة و ه����ي احلاج����ة امللّح����ة الت����ي لطاملا اأّك����دت عليها 
اأن����ت باإحلاح وا�ش����ح يف اجلزء اخلام�ض م����ن يومياتك. هل 
ميك����ن للن�شاء اأن ينجحن يف معرف����ة معامل �شايكولوجيتهن 
م����ن خال تقني����ات التحليل النف�شي العتي����دة على الرغم من 
ان 90% م����ن املحلل����ني النف�شيني هم من الرجال و اأن اأغلبهم 
منقادون اإىل �شورة النمطيات اجلاهزة عن طبيعة الن�شاء؟

- �صب���ق يل �صخ�صيا اأن تعاملت م���ع اأحد هوؤالء املحّللني 
النف�صي���ني من الذين ي�صعون حتديدات قا�صية على عامل 
الن�ص���اء و ال يتعاملون مع نت���اج الن�صاء بجّدية كافية، و 
لكن من جانب اآخر كنت قد عوجلت مرة على يدي املحّلل 
املب���دع الدكتور اأوت���و ران���ك Otto Rank الذي يكّن 
احرتام���ا عاليًا للفن���ان و يتعامل مع اإب���داع الن�صاء على 
ق���دم امل�صاواة م���ع الرج���ال املبدعني. الن���وع االأرقى من 
املحللني النف�صيني هو من يقيم وزنًا اإىل اعتبارات النمو 
االنفع���ايل و ال�صايكولوجي للمرء و ال يرى اأهمية تذكر 

الأية اعتبارات اأخرى.
* حتك����ني يف روايتك )القل����ب الرباعي احلجرات( و بطريقة 
درامي����ة ع����ن واح����دة م����ن الثيم����ات املتوات����رة يف يومياتك : 
التعقي����د الكامن وراء طيبة املراأة و عادتها املعروفة - �شواء 
كان����ت موروث����ة اأم مكت�شب����ة عن طريق التعلي����م – يف و�شع 
حاج����ات االآخري����ن و رغباته����م قب����ل حاجاته����ا و رغباته����ا 
ال�شخ�شي����ة. كي����ف تري����ن ان هذه الطيب����ة الب�شري����ة االأنثوية 

ترتبط مع بحث املراأة عن �شيكولوجيتها اخلا�شة؟
- اأعتق���د ان ه���ذه الطيب���ة مفرو�ص���ة عل���ى امل���راأة و يتم 
تلقينه���ا له���ا وفق���ًا لالأخالقي���ات امل�صيحي���ة – اليهودية، 
اإذ يفرت����س يف امل���راأة وفق���ًا لهذه االأخالقي���ات ال�صارمة 
اأن تك���ون غ���ري اأنانية و مكّر�صة حل���ب االآخرين و العمل 
عل���ى اإ�صعادهم فتكون النتيج���ة املنطقية اأن ت�صعر املراأة 
اأنه���ا واقع���ة حتت ع���بء عظيم م���ن االإث���م اإذا ما خرجت 
ع���ن منط امل���راأة املعط���اء ذات االإيثار املطل���ق لالآخرين. 
تت�ص���اءل جونا Djuna يف روايتي الت���ي اأ�صرت األيها 
يف �صوؤال���ك قائلة :”ه���ل اأنا طيبة فع���اًل؟ اأم اأنني اأحاول 
اأن اأت���واءم مع �ص���كل ما، اأو هيكل م���ا، اأو منوذج ما منذ 
البدء؟”ث���م توا�ص���ل جون���ا ت�صاوؤلها ع���ن االأ�صباب التي 
جتعلها تنغم�س يف عالقات مع متمّردي الروح من الذين 
ال تقيده���م تلك القي���ود الثقيلة التي تقّي���د روحها، اأنا�س 
بو�صعه���م فعل كل ما ت�صتهيه اأرواحهم، و مبح�س �صدفة 
عجيب���ة تكت�صف اأنها كان���ت طوال حياته���ا ت�صعى لرمي 
اأعب���اء قيودها على كاه���ل االخرين. متى م���ا �صلكنا مثل 
ما �صلكت جونا طوال �صنواتها �صرى اأنف�صنا م�صوؤولني 
عن النا�س املو�صوفني بكونهم”�صيئني”الأننا ن�صعر انهم 
يعي�ص���ون يف اجلان���ب املظلم غري املعلن م���ن حياتنا يف 

ذات الوقت الذي يتعّزز فيه �صعورنا بكوننا”طّيبني”، و 
لك���ن جونا تكت�ص���ف ان هوؤالء”ال�صيئني”هم اكر نزاهة 
مّن���ا نحن”الطّيبني”الأنن���ا نعان���د تلك الرغب���ات الدفينة 
الكامن���ة فينا بينما هم ال يفعلون و ه���ذا اعرتاف �صعب 
للغاي���ة و �صدي���د الق�ص���وة و ل���ه تبعاته و لكن���ه ي�صتبطن 
مكافاأته اجلميل���ة اأي�صًا : اأن تعرف منذ البدء اأّنك وحدك 
امل�صوؤول عن حياتك و عن اأفعالك كلها - ب�صمنها املظلمة 
و امل�صكوت عنها – و اإنك متى ما قبلت بهذا �صيمكنك ان 
تتحكم بزمام اأفعال���ك بدل ان تت�صّبب هي لك بقلق عظيم 

ي�صعب عالجه.
* تع����ود م�شاأل����ة انغما�ض �شخ�ض م����ا يف حياة �شخ�ض اأخر 
اإىل الظه����ور ثاني����ة يف عمل����ك الروائي )م����دن داخلية( و يف 
يوميات����ك اأي�ش����ًا. تقول����ني يف اجل����زء اخلام�ض م����ن يومياتك 
:”كت����ب دي. اإج. لورن�����ض بال�ش����د م����ن االنغما�����ض، و لك����ن 
ه����ذا االنغما�����ض ه����و ذات����ه م����ا اأحب����ه و اأ�شع����ى اإلي����ه”. كيف 
تري����ن اأن ه����ذه الرغبة يف االنغما�ض ترتبط م����ع �شعي املراأة 

ال�شتك�شاف �شيكولوجيتها اخلا�شة؟
- االنغما����س ميل طبيعي لطاملا امتلكت���ه املراأة منذ اأقدم 
الع�ص���ور، فعادة تطمح الن�ص���اء اإىل الغو�س يف دواخل 
رجاله���ن و ميكن اأن يك���ون هذا اأمرًا خطريًا و هو يعتمد 
اأ�صا�ص���ا على كيفية اختيار امل���راأة ل�صريكها الرجل، و من 
جهة اأخرى متيل بع�س الن�صاء اإىل اختيار رجل �صعيف 

ال ميكن���ه ان ي�ص���ّكل تداخاًل مع منوه���ن االنفعايل و هو 
االأم���ر ال���ذي اأراه طريق���ة �صلبية يف البح���ث عن احلرية 

املوعودة للمراأة.
* يف مفهوم����ك ع����ن احلب : هل يبدو االنغما�ض اأمرًا ال غنى 

عنه؟
- نعم و لكن االأمر ي�صتوجب تعريف مفردة”احلب”ب�صكل 
دقي���ق للغاي���ة و هن���ا اأق�ص���د احلب ال���ذي ينط���وي على 
جميع مفردات التعاط���ف و امل�صاركة الوجدانية و الفهم 
احلد�ص���ي مل�صاع���ر ال�صري���ك، و اأ�صري ب�صكل غ���ري مبا�صر 
اإىل الفع���ل املعّقد و املمتع للدور الذي يوؤديه التناغم بني 

ال�صريك���ني. ال ميك���ن لالنغما�س ان ي�صتم���ر ثابتًا و على 
اإيق���اع واحد، حت���دث لورن�س ذاته عن ه���ذا االأمر : فثمة 
اأوق���ات يحتاج فيها الرجل اأن يك���ون وحيدًا متامًا مثلما 
حتتاج امل���راأة اأن تنفرد بروحها وحي���دة اأحيانًا، ينبغي 
لكّل م���ن الرجل و امل���راأة اأن ميتلك روح���ه اخلا�صة على 

الدوام.
* ه����ل ال زلت ترين نف�شك”ك����رة الكري�شتال التي يرى فيها 
النا�����ض ان�شجامه����م ال�شحري”كما كتب����ت يف اجلزء الثاين 

من يومياتك؟
- يب���دو اأن هذا االأم���ر ال يزال �صحيح���ًا. �صمعت موؤخرًا 
ع���ن ر�ّصام كان يحارب االكتئ���اب و قّرر يف حلظة انهيار 
مقاومت���ه و�صع ح���د حلياته، فا�صرتى احلب���وب املنومة 
الالزمة لعملية انتحاره مع ن�صخة من يومياتي و عندما 
جل�س لي���اًل يقراأ اليوميات قب���ل اأن ينتحر رمى احلبوب 
املنومة بعيدًا و قّرر اأنه يريد موا�صلة احلياة. لي�س ثمة 
معج���زة ح�صلت : االإميان باحلي���اة - �صواء كانت حلوة 
اأم م���ّرة – و رف�س الياأ����س و التبّني الرا�صخ لكل مظاهر 
احلي���اة ميكن اأن تكون معدية لالأخرين!! اأرى يف نف�صي 
�صخ�ص���ا ق���ادرا عل���ى اإ�صابة االآخري���ن به���ذه العدوى و 
عن���ادي و ثباتي و حّبي العميق للحياة كلها اأمور معدية 

.ّ
* عندم����ا �ُشئل����ِت م����رة مل����اذا مل ت�شمح����ي لنف�ش����ك باالنفجار 
للتعب����ري ع����ن حّريت����ك و بعدك ع����ن اخل����وف، كان جوابك اأن 
حي ملاذا  ه����ذا ال يّتف����ق مع كونك امراأة. هل ميكن����ك اأن تو�شّ

اأجبت هكذا؟
- لطامل���ا كن���ت م�صغولة اإىل حد الهو����س بفكرة الت�صامي 
عل���ى الغ�ص���ب و حتويل���ه اإىل طاق���ة اأو ق���درة تخليقية، 
و اأردت عل���ى ال���دوام اأن نتمك���ن م���ن حتوي���ل عواطفنا 
ال�صلبية - كالغ���رية و احل�صد - اإىل نظائر اإيجابية و اإن 
دور امل���راأة ك�صانع���ة �ص���الم peace – maker فكرة 
متج���ّذرة عميقًا يف داخلي الأن هناك عل���ى الدوام حاجة 
م�صتدمي���ة ملوازنة حب الرجل للحرب و العداء الطبيعي 
املتاأ�صل يف داخله.و الت���زال هذه امل�صاألة ت�صّكل هاج�صًا 
كب���ريًا يل و اأتطل���ع اإىل ح���دوث الث���ورات و التطّورات 
دومن���ا مظاه���ر عنفي���ة موؤذي���ة، اإن ك���وين ام���راأة يعني 
يل اأ�صا�ص���ًا ح���ب احلي���اة و احلفاظ عليه���ا اأكر من حب 
ال�صلطة التي ال تزال الهاج�س االأعظم و االأكر ماأ�صاوية 
بذات الوقت للرجال، فالتاأريخ كما نعلم هو �صعي حثيث 

من اأجل اال�صتحواذ على ال�صلطة.
* كتب����ت مّرة :”اإن البع����د املاأ�شاوي للحب يظهر فقط عندما 
يح����اول اأحد ما اأن يزاوج بني حب مفتوح النهايات مع حب 
حم����دود. كل م����ا ح����ويل يهم�����ض يل اأن الواح����د ال يكف����ي، و 
االثن����ان ال يكفي����ان، و الن�شاء اللواتي اعرفه����ّن يبحثن دومًا 
ع����ن اإ�شاف����ة حب ف����وق االآخر.”. ه����ل ترين اأن ه����ذه الرغبة 
يف”اإ�شاف����ة ح����ب فوق االآخر”ميكن اأن تت����وازن مع مفهوم 

الزواج امل�شروع الذي يحكمه القانون؟
- اأعتق���د اأنن���ا �صن�صتغن���ي عن مفه���وم ال���زواج املحكوم 
باالإج���راءات القانونية خالل ال�صن���وات القليلة القادمة، 
فم�صائ���ل مث���ل الزواج و الط���الق ال ينبغي له���ا ان تكون 
�صلع���ة يتك�ّصب م���ن ورائها املحام���ون املتلّفع���ون برداء 
القان���ون، و ينبغ���ي للمجتم���ع اأن ي���درك اأن كل االأطف���ال 
مت�ص���اوون �صواء جاوؤوا من زواج قانوين اأو باأي �صكل 
اأخ���ر م���ن اأ�ص���كال العالقة ب���ني امل���راأة و الرج���ل. ينبغي 
لل���زواج اأن يك���ون حم�س خيار ح���ّر ل�صخ�س حر ليكون 
يف املرك���ز من حياة �صخ����س اآخر، و اإن فك���رة العالقات 
املتعددة كانت تعّد على الدوام اأمرًا مفروغًا منه بالن�صبة 
للرج���ل و اأرى ان ذات ال�ص���يء ينبغ���ي اأن يح�ص���ل م���ع 

املراأة.
* عندم����ا تاأكد اأن احلرب العاملي����ة االأوىل باتت على االأبواب 
كتب����ت يف يوميات����ك :”البط����ل املعا�ش����ر ه����و م����ن ي�شتطي����ع 
ل����ه  االإم�ش����اك بلج����ام ع�شاب����ه neurosis و ال ي�شم����ح 
اأن ي�شتحي����ل ع�شاب����ًا جمعي����ًا،،، ه����و من يكاف����ح بال�شد من 
االأ�شاط����ري املوؤذي����ة التي تلّح عليه و تدع����وه اإىل القتل و يعلم 
متامًا اأنه هو من �شنعها،،، هو الذي يدخل املتاهة و يحارب 
الوح�����ض القاب����ع فيه”. ما ال����ذي ميكنك ان تقولي����ه لت�شجيع 
ه����وؤالء الذي����ن ال يزال����ون خائفني م����ن اتخاذ ق����رار امل�شاركة 

يف”الرحلة اخلطرة”للحياة؟
- �صاأق���ول له���وؤالء : احتفظوا دوم���ًا بروؤيتكم عن الهدف 
االأ�صمى، و عي�صوا حياة رحبة خالية من موجبات القلق 
و ال�ص���راع القاتل���ني، و ال تن�ص���وا اأن االإجن���از يكمن يف 
احلب و القدرة على اخللق، و ال تدعوا االإح�صا�س املبهج 

باالإجناز العميق يفلت من بني اأيديكم.

     كوني امرأة يعني 

لي أساسًا حب الحياة 
و الحفاظ عليها أكثـر 

من حب السلطة
 

     ال تنسوا أن اإلنجاز 
يكمن فـي الحب 

والقدرة على الخلق

يف سلس��لة الحوارات التي أترجمها مع أهم أدب��اء العامل يف القرن العرشين 

ومطلع القرن الحادي والعرشين،نتعرف إىل آليات الفعل اإلبداعي لدى النساء 

والرجال ونجد يف اختالف الرؤى واملواقف واألساليب ما يث�ري نظرتنا ومعرفتنا 

عنهم وع��ن الفوارق بني توجهات مبدعي الرشق والغرب وتباين مواقفهم مام 

هو ذايت واجتامعي،فنتلمس طغيان الفردانية والذاتية املفرطة لدى الغربيني - 

بينام يحتكم الرشقيون إىل تبني الهموم الجمعية وإغفال ماهو شخيص وذايت 

غالبا، وي��أيت الحوار مع )أناييس نن( كنموذج يؤكد ع��ى الفردانية والذاتية يف 

أب��رز متظهراتها داخل الوعي الغريب املتمحور حول أبيقوريته واحتفائه الباذخ 

بالحياة واغرتاف متعها. 

تق��ول أناييس نن يف )خالصات( ضمن كتاب مختارات من يومياتها )من ترجمتي 

– ص��در عن دار امل��دى -2013( عن نزعتها يف العيش حي��اة حقيقية ميتزج فيها 

الجانب امليضء واملعتم من شخصياتنا اإلنسانية :

)-كي��ف ميكن عيش الحارض عندما ال يك��ون هناك أحد معي يف هذا الحارض؟؟ 

ال أحد يتقاطع معك وال أحد بوس��عه الرد عى أسئلتك، إن الحارض مصنوع من 

متعة اصطدام جسدين غري سامويني يف اندماج ساموي(.

حوار مع الكاتبة اإلشكالية أناييس نن

 ال نســتطيع العيش ما لــم يّتحد الجزء 
الواعي فينا مع الجزء الالواعي
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1 يناير، 1999  
مكامل����ة هاتفي����ة من ه����ري ميلل����ر، مقابلة مع 
)د. اوت����و ران����ك – املحل����ل النف�صي( جنحت 
مائة باملائة.. ا�صرب رانك �صديقا لهري، انه 
�صدي����د اال عجات به.. ق����ال له ان كتابيا )مدار 
ال�صرط����ان( مل يقدم اعم����اق �صخ�صية هري، 
ب����ل اق����دم عل����ى ت�صخي����م هياأت����ه اخلارجي����ة 

ح�صب.
قال هري: اأنا مدين بكل هذا لك انت..

قلت: بل انت مدين ملا انت عليه بذاتك.. كنت 
قد اخربت هري بان )د. رانك( �صيقدره حق 
ق����دره.. وكان ه����ري م�صو�ص����ا اىل ح����د ما.. 
لكن����ه و�صع �صقت����ه بل، انه بحاج����ة اىل الثقة 

التي �صيمنحها له هذا التحدي.
زرت الكونتي�ص����ة لو�ص����ي الت����ي تظه����ر عل����ى 
�صفح����ات )جمل����ة ف����وج( بب�صرته����ا ال�صدفية 
ال�صاح����ب  الذهب����ي  و�صعره����ا  املت����وردة 
باعتباره����ا اجلميل����ة الت����ي ثم تفق����د االطاللة 

ال�صهوانية جل�صدها وعينيها اخل�صراوين.
اذرع  املدف����اأة، مقاعد ذات  – له����ب هائل يف 

اريك����ة  م����ع  االبي�����س  بال�صات����ان  مك�ص����وة 
وا�صع����ة، كانت ترتدي ثوب����ا منزليا يعيد اىل 
الذاك����رة ثياب )اودي����ت( حديثه����ا كان غريبا 
وبال����غ اله�صا�ص����ة. ج����ارح الو�ص����وح.. لق����د 
�صرعت يف اإ�صدار جمل����ة مع )ادموند جالو( 

وتريد ترجمة بع�س كتاباتي لهذه املجلة.

انظر اىل الناف����ذة الطويل����ة، النافذة املغطاة 
بالدانتي����ل والو�صائد حت����ت القدمني، احلياة 
الالمعني لها.. كانت لو�صي �صديدة احلما�س 

لفكرة انني �صاأحقق لها املعجزة..
قال����ت: اإنن����ي اح����ب ه����دوءك العظي����م، ان����ت 
متتلكني حياة جت����اوزت العقبات وانت�صرت 
عليه����ا.. ام����ا ان����ا فانني ام����ر مبرحل����ة العمر 
اخلط����رة املتذبذي����ة البلي����دة اح����ب ان امتلك 
وثرقيتك، انني انتظر احلب لب احلياة حياة 

املراأة وجوهرها.
قلت له����ا: ال تنتظريه، ابتك����ري العامل، عاملك 
وح����دك قف����ي وحي����دة و�ص����وف ي�صعى احلب 
الي����ك، فانا منذ كتبت كتاب����ي االول بداأ العامل 

الذي احب ان احياه ينفتح امامي..
قال����ت: اأ�صع����ر وكاأمن����ا ق����د حك����م عل����ي بق����در 
ان����ا  ح�ص����ب،  متفرج����ة  اك����ون  ان  م�ص����وؤوم: 
الأ عج����ب  عل����ى حي����اة االخري����ات  املتفرج����ة 
بهن.. لكنن����ي اريد اكت�صاف عاملي ال�صخ�صي 
ا�صتطيع ت�صور ما يحيط بحريات النا�س اال 

حياتك انت.
م����ا  ان  م����ن  اك����ر  اأق����ول  ان  ا�صتطي����ع  – ال 
يحي����ط بي هو ان����ا، كل �صيء ه����و انا، النني 
نب����ذت كل ما هو متعارف علي����ه، كل ما ينتقد 
به الع����امل، كل قوانين����ه واأعراف����ه، فانا ل�صت 
م�صط����رة للع����ب دور اجتماعي مثل����ك اومثل 

)جني(.
كانت لو�ص����ي تتخبط ما بني عامل الفن وعامل 
املجتم����ع، ب����ني البوهيمي����ة واالر�صتقراطية، 
ب����ني األتقاليد واالنحراف عنها.. والنها فنانة 
مرهف����ة حتدثت ع����ن طريقة �ص����ريي، حتدثت 
ع����ن ي����دي ع����ن امياءات����ي با�صل����وب متوهج 

ورائع..
راأيتها وهي تفتح بث����الث زنابق )التيوليب( 

فبدت الزنابق اقرب اىل الزهور اال�صطناعية 
وفقدت �صحرها.. هل �صيزول كل هذا اجلمال 

الن لو�صي تبحث عن حياة لها نكهة احلياة.
ما هو وجه االختالف بيننا؟

انن����ي احي����ا احالم����ي، ومل تك����ن االح����الم اإال 
عالم����ة البداية، فهي توحي يل بال�صبيل التي 
ينبغ����ي يل ان اجت����ه اليها..:م����ا الع����امل الذي 
افت����نت به )مار�صي����ل برو�صة( واغ����راه فهو ال 

ي�صتهويني للعي�س فيه..
بو�صع لو�صي اللحاق بي يف عاملي..

ا�ص����ري خفيف����ة يف الربي����ع النام����ي املزده����ر، 
االنقا�����س  جدي����دة،  ا�ص����وات  اىل  ا�صتم����ع 
البهيجة اجلديدة لالر�����س وانا انتظر اللقاء 
مع )انطو ان����ني اأرثو( وعائل����ة )د. الليندي( 

هذه الليلة.
اج����راء  يخل����ط  حكمت����ه  ب����كل  اللين����دي  كان 
�صداقات����ي، ولكن كيف اخ����ربه باالمر؟.. لقد 
ب����داأ يعاأين من الغرية وا�صبح كثري املطالب. 
فوجدت م����ن امل�صتحي����ل علي مقاوم����ة املتعة 
الهائل����ة يف االغ����راء واملغازل����ة، حتى وان مل 

اكن اعي�س حالة حب.. اية اثارة!! انها ت�صبه 
الزه����و الذي يح�صه املتزل����ج على اجلليد قبل 
النهاي����ة الرائع����ة للمنح����در االبي�����س. او م����ا 
ي�صعر ب����ه ال�صباح وهو يواجه موجة �صاهقة 
او م����ا يح�ص����ه مت�صل����ق اجلبال وه����و يتطلع 
اىل القم����ة ال�صاخم����ة  ال�صع����ودات والقفزات 

واالنحدارات.
كان����ت حكم����ة )األلين����دي( حتميه م����ن طغيان 
االمل.. وكن����ت قد بداأت اللع����ب. مثلما علمني 
يف حتليل����ه النف�صي يل:!ن ا�صت�صلم للنزوات 
وااله����واء وامليول، كان يتمن����ى ان يكون قد 

التقى بي يف �صبابه وتزوجني.
اىل اي حياة كنت �صاآخذه.

جل�ص����ت وحي����دة يف )اال�صتودي����و( ح�صر اآل 
األليندي م����ع انطونني اآرثو، كان اأرثو يحدق 
بالكري�صتاالت، �صرن����ا يف احلديقة ال�صا�صعة 
املغم����ورة ب�ص����وء القم����ر، كان اأرث����و يتحرك 

بثقة ومزاج رومان�س �صفيف:
ق����ال: اجلمال ال����ذي اعتقدنا انن����ا فقدناه يف 
عاملن����ا، يقي����م هنا، يف ه����ذا البي����ت ال�صحري 

واحلديق����ة الفاتن����ة اخلرافي����ة، انه����ا اأح����دى 
حكايات اجلن..

ل����ه  متوت����را  نحي����ال  اآرث����و(  )انطون����ني  كان 
وج����ه �صبيه بطائ����ر )الفاق( وعين����اه حاملتان 
ح����اد،  �صاح����ر،  قل����ق  بال����روؤى،  حمت�صدت����ان 

وماكر.
امل�ص����رح بالن�صب����ة النطونني اأرث����و هو املكان 
الذي يطق من فوقه �صيحة االمل، و�صرخات 
الغ�ص����ب واحلقد والعن����ف ليج�ص����د الق�صوة 

امامنا.
يق����ول: ان ا�صد انواع احلي����اة عنفا ميكن ان 

تتفجر جراء االرهاب واملوت..
حتدث اأرث����و عن طقو�س )عبادة الدم( وكيف 
انن����ا فقدنا �صحر االت�ص����ال االن�صاين، حتدث 
عن العبادات القدمية التي عرفت كيف جتعل 
االمي����ان والن�ص����وة الروحي����ة ت�صيع����ان ب����ني 

النا�س كالعدوي.
لق����د زال����ت ق����وة ه����ذه العب����ادات و�صحرها.. 
وه����و يعم����ل االآن الع����ادة االعتب����ار له����ا فوق 

م�صرحه..
يريد.من امل�صرح ان يوؤدي هذه املهمة وي�صكل 
نقط����ة ا�صتقط����اب له����ذه العب����ادات وال�صعائر 

التي ميكنها ان توقظنا جميعا.
يري����د )اآرث����و( ان يط����ق �صرخات����ه ليحر�����س 
النا�����س عل����ى التوه����ج وبل����وغ الن�ص����وة من 
جديد.. انه ال يريد م�صرحا.يقوم على احلوار 
والتحلي����ل وي�صع����ى اىل ان ينقل التاأثري عرب 
جت�صيد حاالت الن�صوة واالنفعاالت احلادة.. 
يري����د )انطو ن����ني اآرثو( م�صرح����ا بال غايات. 
واذ هو يتدفق باحلديث ت�صاءلت عما اذا كان 
على حق ل قول����ه: اننا �صيعنا تلك العبادات، 
او انن����ا نحن الذي����ن فقدن����ا االح�صا�س وقوة 

امل�صاعر ولن تنجح اأية �صعائر اأو عبادات يف 
اعادة ما فقدناه وبث الروح يف احا�صي�صنا.

 )انطو ن����ني اأرثو( هو ال�صري����ايل الذي تخل 
عنه ال�صورياليون ونبذره، )انطونني اآرثو( 
ه����ذا الوج����ود ال�صج����ي الناح����ل ال����ذي يرتاد 
املقاه����ي ولكن����ه ال ي�صاه����د ثم����ال او جال�ص����ا 
ب����ني النا�����س ي�صاركه����م �صحكه����م.. ان����ه هذا 
املدم����ن املنعزل الذي يجوب الطرقات وحيدا 
ويحاول تق����دمي م�صرحيات حتاك����ي م�صاهد 

االرهاب والتعذيب.
عيناه زرق����اوان بفعل االره����اق، و�صوداوان 
ب����االمل.. انه كائ����ن هي�صتريي، لق����د قام باداء 
دوره الرائ����ع ع����ن الراهب األ����ذي ع�صق )جان 
دارك( يف فيل����م املخ����رج )كارل دراير( عيناه 
املفعمتان باال�صرار ت�صع����ان كاأمنا من اعماق 
كهف بعيد عين����اه الغام�صتان، عينا اال�صباح 

واال�صرار.
الكتابة بالن�صبة الرثو مدعاة لالمل، النها تاأتي 
متوترة مهتاجة مليئة بالت�صنج، يعي�س اأرثو 
�صراعا دائما مع العامل الذي ي�صتح�صره يف 
خميلت����ه ويقوم مبح����اكاة م�صرحيت����ه لتبدن 
احداث����ه العنيف����ة ا�صب����ه بحال����ة تاأملي����ة اكر 

�صاتقدم كمظهر من مظاهر الق�صوة.
وبينما كنا نقف يف احلديقة بداأ هجومه على 

الهذيان واخذ يلعن وي�صتم املهلو�صني.
قلت انا �صعيدة بهلو�صاتي.

ق����ال: ان����ا ال اج����روؤ على ق����ول ه����ذا، الهذيان 
يرعبني وانا ابذل جهودا ان�صانية جبارة من 

اجل االفاقة من الهذيان.
اخ����ربين )د. الليندي( ايه ح����اول انقاذ اأرثو 

من االدمان الذي او�صك ان يدمر.
تل����ك  يف  ا�صتثنائي����ا  ام����را  علي����ه  اأحل����ظ  مل 
االم�صي����ة با�صتثن����اء هجومه عل����ى املف�صرين 

من النقاد الذين ا�صجروه وحالوا بينه وبني 
اح�صا�صي اأملريف بالعظمة.

حت����دث اأرث����و بحمام����ة بالغ����ة ع����ن )الكابال( 
وال�صحر واال�صاطري واخلرافة.

ق����ال د. الليندي ان����ه اأجرى ح����وارات عديدة 
مع )اآرث����و( لكنه رف�����س ان يخ�صعا للتحليل 
امن����ا  لل�صف����اء.  و�صف����ة  باعتب����اره  النفع����ي 
ا�صت�صل����م اخ����ريا للفك����رة وتقبلها وق����د اعانه 

التحليل اىل حد بعيد.
�صيع����ة  يف  بيت����ي  اللين����دي  د.  زار  عندم����ا 
)لوفي�صان�����س( قال: ا�صع����ر انني هنا يف بالد 

ق�صية.
بينم����ا قال اأرثو: كال.. ابدا اح�س متاما انني 

يف بيتي يف وطني. هنا.

كتب اأرثو عن رعبه يف عزلته ووحدته وبعد 
ان ق����راأت خمطوطت����ه ع����ن )الف����ن وامل����وت( 
اعطيت����ه خمطوطت����ي )بي����ت �صف����اح القربى( 

وكتبت له ر�صالة قلت فيها:
– اإن م����ا ه����و ا�صا�ص����ي يف الكتاب����ة ه����و ما 
مبالغ����ات  وج����ود  بع����دم  ال�صع����ور  مينحن����ا 
يف الكلم����ات، و�ص����وف جت����د يف كتاب����ي هذا 
انن����ي هي����اأت الع����امل ال�صتقبال����ك ع����ن طريق 
واالآ�ص����واء  واحلواج����ز  اجل����دران  تغيي����ب 
اخلافتة والبلور ذي االنعكا�صات واالع�صاب 

املخدرة.
والعيون الروؤيوية وحمى االحالم.. اجنزت 
ه����ذا الكتاب قبل ان اعرفك وقد كتبته ليتناغم 

ويتزامن مع روؤيك اخلا�صة للعامل.
اأن����ه  اأخ����ربين )اآرث����و( يف ر�صال����ة جوابي����ة 
يهي����ىء حما�ص����رة عن )امل�ص����رح والطاعون ا 
وي�صكو يل من �صعوبة املو�صوع وت�صعباته 
وي�صك����رين عل����ى تفهمي مل�صروع����ه امل�صرحي 

وامتنانه للعون الذي قدمته لفعله.
حت����دث )ه����ري ميلل����ر( ع����ن الف�ص����ام وعامل 
امل����وت، عن ع�ص����ر )فاو�ص����ت( و)هاملت( عن 
الق����در وامل�ص����ري وال����روح.. عن �ص����كان املدن 

العظمي واال�صت�صالم للحتمية البيولوجية.
اأرى ان علي����ه االن�ص����راف للكتاب����ة عن نف�صه 
دون االهتم����ام بع����امل االف����كار املج����ردة وانا 

ات�صاءل:
الفيل�صوف  الظهور مبظه����ر  – مل����اذا يحاول 
املفكر.. ام انها و�صيل����ة ي�صتخدمها ليمو�صع 
عامل����ه و�صط عامل جرى تنظيم����ا ليجد لنف�صه 

فيه. مكانا  – بالتايل- 
وه����و  بالعم����ل  منغم����را  ميلل����ر  ه����ري  كان 
يت�صارع مع )د. ه�. لور�س( ويبحث يف كد�س 
من املالحظات يحرك ذراعيه وي�صري ويدخن 
ويلع����ن وي�صتخ����دم االآل����ة الكاتب����ة ويحت�صي 
النبي����ذ االحم����ر وق����د �صم����ع انني اع����د بحثا 
كلفني به )د. الليندي( عن )تاريخ الطاعون( 
والعن����ف واالره����اب اللذين يتفج����ران فجاأة 

جراء الرعب من مواجهة املوت.
كانت هذه الفرتة بال ريب فرتة غنية ناب�صة، 
واخذ هري ي�صغي ايل معتقدا ان هذه املادة 
تنا�ص����ب مو�صوعه ووج����ه يل ا�صئلة �صاخبة 
وكان مقتنع����ا باملعطي����ات واملعلوم����ات التي 
اغن����ت بحثه، انه ال يتورع ع����ن ا�صتخدام اي 

�صيء ميكنه ان يري مو�صوعه ويخدمه.
يقول )هري ميللر(:

ميثل )ه����ري جيم�����س( روح املدينة الكربى 
والتعلق����ات  احلما�ص����ة  ميث����ل  الديناميكي����ة 
واخليب����ات بينم����ا يعم����ل )جيم�����س جوي�س( 
مثل املنقب االآثاري بحثا عن االرواح امليتة.

ايق����ن )هري ميلر( ان����ه يجت����از االآن مرحلة 
حتول كربى م����ن التلذذ الرومان�صي باحلياة 

اىل اال�صتمتاع الكال�صيكي باالفكار.
عندما قال له فرانكل قبل عام:

 النا�س هم حم�س افكار.
ق����ال هري: مل����اذا االف����كار:.. مل����اذا الرموز؟. 

وها هو يعود االآن لي�صبح  فيل�صوفا.
جل�صنا يف املقهى و�صربنا وبداأنا نتحدث عن 
)ا�صبنجلر( ا�صتغربت مل����اذا يحدث هذا؟ امن 

اجل ان يحاول تنظيم جتاربه ومو�صعتها؟
انني فخ����ورة بن�صاطه وفعاليته، ادركت االآن 
انني كن����ت خمدوعة بهري املغام����ر وبعامله 
ال�صفل����ي ومباهاته بكوارث����ه وليايل فجوره 
وبحثا امل�صعور ع����ن املتعة وف�صوله وحياته 
يف ال�صوارع وعالقاته بالنا�س يف كل مكان. 

قاعة املحا�صرات يف )ال�صوربون(

 )د. اللين����دي( و)اآرث����و( كان����ا يجل�ص����ان اىل 
املن�صة الكب����رية يتحدث اللين����دي اىل اآرثو، 
القاع����ة حمت�صدة بانا�س م����ن اعمار خمتلفة. 
وكله����م من مريدي حما�صرات )الليندي( كان 
ال�ص����وء وهاجا ومبا�صرا فاأخ����ذ اأرثو يرم�س 
ويح����ول ب�ص����ره اىل املناط����ق املعتم����ة، كان 
�صع����ره الطويل يالم�س كتفي����ه ومتيز ج�صمه 

ر�صاقة وخفة امياءات املثل املحرتف.
بدا وجه����ه ناحال مثل م����ن ا�صابته احلمراء، 
ومل تك����ن نظرات����ه موجه����ة اىل اح����د.. عين����ا 

الروؤيوي احلامل.
ار�صي����ا وثقي����ال  اللين����دي اىل ج����واره  ب����دا 

وكئيبا، خامدا وم�صتكينا.
�ص����ار اأرثو ب�صع خط����وات عن املن�ص����ة وبداأ 

يلقي حما�صرته عن )امل�صرح والطاعون(
االمام����ي،  ال�ص����ف  طل����ب ايل اجللو�����س يف 
اح�ص�ص����ت ان ذل����ك كله من اجل لف����ت االنظار 

اليه.
تابعت املحا�صرة وانا ات�صاءل.

ب����ان االن�صاني����ة تنجز  – ه����ل اراد اقناعن����ا 
اعم����اال ومنج����زات فني����ة ال ح�صر له����ا خالل 
موج����ات الطاع����ون الن االن�ص����ان يبح����ث عن 
البق����اء او اله����رب او يحاول جت����اوز ذاته يف 

فو�صى الرعب من مواجهة املوت؟
كان وجه����ه م�صورا بكمد موجع والعرق يبلل 
�صع����ره، عيناه مت�صعت����ان، ع�صالته مت�صنجة 
وا�صابعه جتاه����د ان حتتفظ مبرونتها، كان 
ح�ص����وره يجعل املرء يح�����س بل�صعة وحرقة 
يف حنجرته.. يجعله ي�صعر باالالم واحلمى، 
بالنريان يف االح�صاء.. كان مير بحالة عذاب 
نف�صي م����ربح، كان ي�صرخ ويهذي، كان ميثل 
م�صه����د موت����ه اخلا�����س، وحلظ����ات ال�صل����ب 

االليمة.
يف البدء اجتاحت اجلمهور همهمة وا�صحة، 
يطل����ق  ب����داأ  ال����كل  ي�صحك����ون..  ب����داوا  ث����م 
القهقه����ات والفحي����ح، ث����م اخ����ذوا يغ����ادرون 
املكان واحدا بعد اأالآخر حمدثني جلبة ولغوا 

واحتجاجا.
كانوا ي�صفقون الباب وهم يغادرون.

الوحيدون الذين مل يتحركوا كانوا: الدكتور 
الليندي وزوجته، واآل اللو�س ومارجريت.. 

املحتجون كرة، املتهكمون اكر.
لكن اأرثو مل يتوقف وا�صتمر حتى اآخر نف�س 
وبقي واقفا وعندما خلت القاعة متاما اإال من 
اال�صدق����اء القالئ����ل �صار م�صتقيم����ا باجتاهي 
ان ا�صحب����ه اىل  من����ي  ي����دي وطل����ب  وقب����ل 

املقهى.
كان ل����كل هذا م����ا ي�صغله فتفرقنا ل����دى بوابة 
)ال�صوربون( و�صرن����ا انا واأرثو يف ال�صباب 
الرقي����ق، �صرن����ا يف ال�ص����وارع املعتم����ة، كان 
جمروح����ا ومت�ص����ررا، خميبا خم����ذوال جراء 

◄

من يوميات اناييس نن

فصل من كتاب

م����ن اص��������دارات



العدد )4032( ال�شنة اخلام�شة ع�شرة - الأربعاء )4( ت�شرين الأول 132017 العدد )4032( ال�شنة اخلام�شة ع�شرة - الأربعاء )4( ت�شرين الأول 122017

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

◄

◄◄
ال�صخرية، لقد نفث غ�صبا:

ء،  ال�صي  )ما حول(  – انه����م يريدون �صماع 
يريدون �صماع مادة حول امل�صرح والطاعون 
بذاته����ا،  التجرب����ة  منحته����م  فق����د  ان����ا  ام����ا 
وا�صتفاق����وا،  فارتعب����وا  نف�ص����ه،  الطاع����ون 
وم�صي����ت يف ايقاظه����م.. مل يكون����وا مدركني 
انه����م موتى، وان موتهم كان �صامال، كال�صمم 
والعم����ى، كنت ق����د ج�ص����دت له����م االأمل.. اأملي 

اأنا.. نعم واأمل كل كائن حي.
ت�صاقط ال�صب����اب والندى عل����ى وجهه، ازاح 
�صعره بعيدا عن جبهته، كان مكروبا ومبلبال، 
لكن����ه حتدث االآن بنربة هادئ����ة جل�صنا، ن�صي 

املحا�صرة.
. مل اج����د ان�صانا يح�س مبا اح�صه.. انا مدمن 
افي����ون من����ذ خم�س ع�ص����رة �صنة، لق����د قدموا 
يل االفيون وانا �صغ����ري جدا لتخفيف بع�س 
االآالم ال�صنيع����ة يف راأ�ص����ي.. اح�����س احيان����ا 
انني ال اكتب وامنا ا�صف كفاحي مع الكتابة 

وجماهدتي الأولد.

اخذ ي����ردد بع�����س الق�صائ����د ونح����ن نتحدث 
ع����ن )الفورم����ة( ال�صكل وامل�ص����رح وعن عمله 

بالذات.

– انايي�����س، ارى عيني����ك خ�صراوي����ن ويف 
احيان اأخرى بنف�صجيتني.

حت����ول اىل رجل مه����ذب ر�ص����ني، �صرنا ثانية 
حت����ت املط����ر كان الطاع����ون بالن�صب����ة ل����ه ال 
يق����ل �صوءا ع����ن املوت موتنا بقب����ول اوا�صط 
اال�صياء، امل����وت بامل�صاج����رة با�صيائنا املوت 

بالف�صاد الذي يحيط بنا.
كان يري����د ان يث����ري قلق النا�����س، بانهم موتى 

حقا ان يرغمهم ويدفعهم اىل حالة �صعرية.
قل����ت: اأن الهج����وم يثب����ت له����م ان����ك ت�صع����ي 

لتدمريه����م.. ولكن اية �صدمة ان ترى �صاعرا 
ح�صا�صا يواجه جمهورا معاديا.. اية ق�صوة.. 

واي قبح يكمن يف اجلمهور.
قلت النطونني اأرثو:

فيك.. ال�صاعر  اأحب  – انا 
انفعل مبا قلته لكن عبارتي مل جترح اعتزاره 

بنف�صه.
قال: هذا هو �صعوري بالذات.. انك ت�صبهينني 
ا�صمعي.. انن����ي اأرى االن�صان �صبيها بطيف، 

وانا اخ�صي احلياة وارتاب فيها.
وكل م����ا يف احلياة يبدو يل غري حقيقي وانا 
اح����اول اقتحامه����ا، اح����اول ان اك����ون ج����زءا 
منه����ا.. ولك����ن انت ي����ا انايي�����س �صبقتني اىل 
اقتحاميه. افرتقت احلياة بكل هذه احليوية 
الت����ي مل اج����د ام����راأة اأخ����رى تتمت����ع بها.. مل 
اتع����رف اىل ام����راأة اق����رب �صبه����ا ب�)ال����روح( 
من����ك.. كل م����ا يحي����ط ب�صخ�ص����ك يخيفن����ي، 
عين����اك ال�صا�صعت����ان امل�صتحيلتان، و�صوحك 
امل�صتحي����ل �صفافيت����ك كل ه����ذه اال�صي����اء التي 
تب����دو خلوا من اال�صرار تدف����ع املرء لالعتقاد 
بان����ه ق����ادر عل����ى النظ����ر الي����ك عربه����ا، امن����ا 
احلقيقة �صيء خمتل����ف، ثمة ا�صرار ال نهائية 
تك����ن حت����ت ه����ذا الو�ص����وح ووراء هات����ني 

العينني الكا�صفتني(.
اذهلني تدفقه باحلديث، ثم فاجاأين ب�صوؤال:

– من هو الذي حتبينه انت.. ثمة الكثريون 
يحبونك ولكن من الذي حتبينه انت؟

يعتق����د النا�س انن����ي جمنون.. فه����ل تفكرين 
على �صاكتهم!

هذا ما يخيفك لذ؟
ادرك����ت ه����ذه اللحظة وان����ا انظ����ر اىل عينيه 
ان����ه جمنون فع����ال،. لق����د كان جمنون����ا وهذا 
م����ا ع�صقته في����ه.. جنون����ه.. اعرف ان����ه يريد 

العودة اىل احلياة عن طريق حب امراأة، من 
خالل التنا�صخ والتقم�س والوالدة من جديد 
لك����ن فق����دان املنطق يف حيات����ه يجعل من اي 

حب ان�صاين امرا م�صتحيال.
وحت����ى ال اأ�صبب له حرجا م����ا.. اعلنت له عن 

ا�صطورة تق�صيمي احلب اىل �صكلني:
الروحي وهما  – احل����ب اجل�صدي واحل����ب 

حالتان ال عالقة الحدهما باالآخر.
قال: مل افكر قط انني �صاأكت�صف فيك جنوين 
)الكوب����ول(  مقه����ى  يف  جنل�����س  كن����ا  ذات����ه، 
و)اآرث����و( يتدف����ق بالق�صائ����د ويتح����دث ع����ن 

ال�صحر ثم يعلن:
– انا االمرباطور الروماين املجنون )هيليو 

جابالو�س(.. انا )هيليو جابالو�س(

 كان اأرثو يتقم�س ويتماهى مع كل �صخ�صية 
يكتبه����ا.. ا�صتاأجرن����ا �صي����ارة ف����ازاح �صع����ره 
الطوي����ل عن وجهه املهدم ووقف يف ال�صيارة 
اىل  ي�ص����ري  وه����و  ذراعي����ا  م����ادا  املك�صوف����ة 

ال�صوارع املزدحمة باالرة واخذ ي�صرخ:
الثورة عاجال، و�صيدمر كل هذا  – �صتحدث 
العامل.. يج����ب ان يدمر فهو عامل فا�صد مليء 

بالقبح واملومياوات،
و�صق����وط  انهي����ار  ع����ن  �ص����ك  ه����ل  اآه.. 
اري����د  امل����وت،  الروماني����ة؟  االمرباطوري����ة 
للم�ص����رح ان يقدم معاجل����ة مذهلة وارجو ان 

تكهرب امل�صرحية م�صاعر النا�س.
خيل، ايل اول االمر ان )اآرثو( يحيا يف عامل 
خيايل، وهو ي�صع����ى حثيثا اىل الكارثة، اىل 
�صدمة عنيفة تعي����ده اىل العامل الواقعي. او 
تهبه القدرة اىل التنا�صخ واحللول عرب غرام 

جامح.
ولكن ما ان وقف واخذ يلوح بيديه وي�صرخ، 
حدق����ت به احل�ص����ود وغ�صب �صائ����ق التك�صي 

وفك����رت: مل يك����ن اأرثو يدرك اأي����ن نحن، كان 
مهتاجا، وعرفت انه يري����د الثورة، الفاجعة، 
والكارث����ة فذل����ك م����ا �صي�ص����ع خامت����ة حلياته 

االليمة.
عندم����ا ذهبت لزيارته، كان يقف نبيال مزهوا 
بعين����ني جذلتني اىل حد اجلن����ون انهما عينا 
املهوو�س املجنون، ت�صعان بربيق االنت�صار، 
النني وافق����ت على زيارته. كن����ت ارتدي زيا 
باللونني االحمر واال�ص����ود مزينا او مدججا 
بقط����ع فوالذية ا�صب����ه بثي����اب املحاربني لكي 

احمي نف�صي من االمتالك.
كان����ت غرفته عاري����ة متق�صفة كاأنه����ا �صومعة 

راهب: �صرير ومن�صدة وكر�صي..
نظ����رت اىل �صوره الفوتوغرافية التي متثله 
يف ادواره امل�صرحي����ة املختلف����ة، بدت حمنته 
مري����رة قامت����ة وح����رة ومتاألقة ت�ص����ع بن�صوة 
روحي����ة يف �ص����ور اأخ����رى وكاأن����ه طال����ع من 
ور�صانت����ه  حدت����ه  ب����كل  الو�صط����ى  الق����رون 

املميزة.
ع����ن  وثح����دث  خمطوطات����ه  عل����ى  اطلعن����ي 
م�صاريع����ه ث����م اخ����ذ حديث����ه ينم����و باجت����اه 
الغمو�����س ق �صرع يت����ودد ايل.. ثم ركع على 

ركبتيه امامي.
فكررت له ما �صب����ق وقلته عن امياين باحلب 
الروح����ي. كان كل ما حولن����ا يف الغرفة يهتز 
قل����ب زوبع����ة، عندم����ا  ويرتن����ح وكاأنن����ا يف 
ح�صن حديثي نه�س بوجه عاب�س جامد كاأنه 

منحوت من ال�صخر:
– ه����ل اخ����ربك )د. اللين����دي( انني اتعاطي 
�صتظهري����ن  ح����ال،  اي����ة  عل����ى  املخ����درات؟ 
احتق����ارك يل عاج����ال ام اآج����الآ، ان����ا مل اخل����ق 
للح����ب ال�صهواين وه����ذا مو�ص����وع يعد بالغ 

االهمية بالن�صبة للن�صاء..
. لي�س ملثلي..

انايي�صى.. افقدك  ان  اريد  – ال 
. لن تفقدين

– م����ا اتعاطاه يقتلني ول����ن احاول ارغامك 
عل����ى الوق����وع يف حب����ي.. ان����ت ان�صانة ومن 

حقك ان تعي�صي احلب.
– ان����ا ال اأريد ه����ذا النوع من االرتباط، اما 

ذلك االآخر.. احلب الروحي..
تريدي����ن  من����ي،  اله����رب  تريدي����ن  ان����ت   –
االختف����اء.. انايي�����س انت كل �ص����يء بالن�صبة 
يل.. ان����ا مل الت����ق بام����راأة مثلك قب����ل اليوم.. 
ان����ت حال����ة ن����ادرة ال ا�صدقه����ا وان����ا ارتع����ب 
م����ن فكرة ان تكوين جم����رد حلم فتختفني من 

حياتي.

ان كربياءك يث����ري ال�صحر يف كل ما يحط بك 
في�صط����رب العقل ل����دى مراأك.. ه����ذا تف�صيل 
�صغ����ري اأوح����ى يل ب����ه ح�ص����ورك وان����ت يف 
بدل����ة )مار�س( اله احلرب فامل����راأة التي حتيا 
بالرم����وز اىل ه����ذا احل����د هي الوحي����دة التي 
تده�صن����ي.. ا�صافة اىل ه����ذا الوهج الروحي 
ال����ذي يالزمك دوما.. اآنا احب حلظات م�صتك 
الت����ي متاث����ل �صكنات����ي.. ان����ت تتحدث����ني عن 
تدم����ري ال����ذات باعتباره جمزرة ث����م ت�صحني 

بنف�صك من اجل االله.
– م����ن اج����ل الكمال.. املرء مي����وت اذا �صاء 

بلوغ الكمال..
الزهو. و�صديد  مغرور  – انا 

– كل املبدع����ني امثال����ك.. ال ميكنك ان تبدع 
حقيق����ة دون االعت����زار بالنف�����س وحب الذات 

…
– اأن����ا عل����ى ا�صتعداد الح����راق كل �صيء من 
اجل����ك.. م�صتع����د ال.كر�����س نف�صي ل����ك.. انت 
ت�صتحق����ني ان يق����وم امل����رء باق����رتاف مذبحة 

الجك.
م����ا ال����ذي �صيحرق����ه )انطون����ني اآرث����و( م����ن 

اجلي؟.. مل ا�صاأله.

ي����وم  كل  ان  انايي�����س..  يل  اكتب����ي   –
يل..  تعذي����ب  مبثاب����ة  ه����و  االنتظ����ار  م����ن 
ان����ك  الق����ول  عل����ى  واج����روؤ  تعذبين����ي،  ف����ال 
�صتن�صينن����ي.. �صتتخل����ني عن����ي. ر�صال����ة من 

)انطونني اآرثو(
اال�صخا�����س  بع�����س  اح�ص����رت  ق����د  – كن����ت 
رج����اال ون�ص����اء مل�صاه����دة اللوح����ة املده�ص����ة 
)ل����وط وابنته( لكن.. انه����ا املرة.االوىل التي 
اأرى فيه����ا اال�صتجاب����ة الفني����ة حت����رك الكائن 
وجتعله يرتنح كما يف احل����ب.. االحا�صي�س 
ترتع�ص����ي، وان����ا ادرك ذل����ك في����ك.. ان الروح 
واجل�ص����د متاآلفان متاما، فاذا �صغطت الروح 
ال�صافية ف�صيكون بو�صعها ان تهب وتتململ 
كالعا�صف����ة يف اعماق����ك.. ولك����ن يف مثل هذا 
الت����زاوج املتناق�س املتنافر تكون الروح هي 
القائ����دة  هي التي ت�صت����درج اجل�صد وتهيمن 
علي����ه، ويجب ان تكون النهاي����ة عندما تكون 
الهيمن����ة كامل����ة، ن ا�صعر ان في����ك عاملا ينتظر 

الوالدة ليجد خال�صه.
ان����ت نف�صك ال تقيم����ني وزنا ملثل ه����ذا ولكنك 
تنادي����ن ب����ه بجم����اع نف�ص����ك.. واحا�صي�ص����ك، 
مب�صاع����رك االنثوية التي ه����ي مبثابة الروح 

لك.
ك����وين م����ا ان����ت علي����ه.. ويج����ب اأن تفهم����ي 
الف����رح املوج����ه العظيم ال����ذي نلت����ه بلقاأئك.. 
الف����رح وامل�ص����رة والده�ص����ة.. انن����ي اح�صل 
عل����ى االمت����الء ب����كل الو�صائل، اج����د امتالئي 
يف عزلت����ي الالمتناهية والت����ي ت�صغلني على 

نحو مفزع.
لقد منحني الق����در اكر مما كنت احلم بنيله، 
وان����ا احب اال�صياء التي يهبن����ي اياها القدر، 
ذل����ك امر حمتوم كليا ومقدر يف ال�صماء.. انه 
ياأتي دومن����ا تردد ومن تلق����اء ذاته ومبنتهى 
اجلمال مما ي�صبب يل الفزع ويجعلني اأوؤمن 
باملعجزات كما ل����و ان االعاجيب واإملعجزاأت 
ممكن����ة التحق����ق يف هذا الع����امل.. غري اين ال 
افكر بانني او انك من هذا العامل.. وهذا هو.. 
هذا ه����و اللقاء املكتمل الذي ح����رك م�صاعري 
النه لال�صف. ان روح����ي وحياتي تكونتا من 
�صل�صل����ة م����ن اال�ص����اءات واأخل�صوف����ات التي 
ت����وؤدي ادواره����ا دون توق����ف يف داخل����ي.. 
وفوق ذلك كال وبعد ذلك كله اجدين واقفا يف 
احلب وانا بالن�صبة ملن يحبونني ال ا�صتطيع 
اال ان اكون خميبا لالآمال دوما.. لقد الحظت 
ذلك توا.. ويف احي����ان اأخرى امتلك حدو�صا 
�صريع����ة.. وق����درة �صريع����ة عل����ى التنبوؤ ويف 
احيان اأخرى اكون اعمى متاما حتى ي�صعب 

علي ادراك اأب�صط احلقائق.
ينبغي للمرء ان ميتلك فهما نادرا ودهاء غري 
عادي ليتقبل ه����ذا املزيج من الظمات والنور 
عندما يتعل����ق االمر بالعاطفة ف����ان لالآخر كل 

احلق يف الهرب مني.
اىل  ويقربن����ا  بينن����ا  يرب����ط  اآخ����ر  – �ص����يء 
ي�صاب����ه  ال����ذي  �صمت����ك  �صكنات����ك  بع�صن����ا- 
�صمتي.، انت الكائ����ن الوحيد الذي ال اخجل 

من �صمتي امامه.
ان����ك متتلكني �صمتا حمتدم����ا يح�س املرء انه 
م�صح����ون باملعاين واخلال�ص����ات، انه حيوي 
عل����ى نحو مده�����س.. وكاأنه ف����خ مفتوح فوق 
ه����وة �صحيق����ة ي�صتطيع امل����رء ان ي�صمع منها 
همهم����ة االر�س اخلفي����ة نف�صه����ا.. لي�س فيما 
اقول )فربكة( �صعرية انت تعرفني ذلك جيدا، 

اريد
ان ا�صف هذه االنطباعات امل�صحونة بالقوة، 
االنطباع����ات احلق����ة ل����دي. عندم����ا وقفنا يف 

املحطة وقلت لك:

– نح����ن مثل روحني �صالت����ني يف ف�صاء ال 
متناه، اح�ص�صت بذلك ال�صمت، هذا ال�صكون 
املتحرك الناطق الذي يتحدث ايل ويجعلني 

ابك����ي لف����رط الفرح. مع����ك اجدين ع����دت من 
اله����وة ال�صحيق����ة والكهوف التي كن����ت اآحيا 
فيه����ا.. وق����د نا�صلت الزيح عم����ل الروح فيما 
وراء احلي����اة وبعده����ا.. يف ميتتها املختلفة، 

انا نف�صي )هوة( موؤكدة.. حقيقية.
ان تك����ون عل����ى متا�س م����ع )انطون����ني اآرثو( 
فمعن����ى ذلك ان ت�ص����اب بالت�صم����م بذلك ال�صم 

الذي دمر )اآرثو( بيديه..
كان يقتن�س احالمي النها متاثل احالمه..

انني اعي�س حب����ي لل�صاعر الذي ي�صري و�صط 
احالم����ي، اح����ب االم����ه ووهجة الن����ار فيه... 
ال الرج����ل ال����ذي يقب����ع فيه النن����ي ال ا�صتطيع 

االرتباط به ج�صديا.
 ايلول 1934

�صرن����ا طوي����ال ان����ا وه����ري ميلل����ر يف �صارع 
)دي ال توم����ب �ص����وار( فقد انتق����ل هري من 
ذل����ك اال�صتودي����و ال�صغري اىل )في����ال �صورا( 
و�صاعدناه جميعا يف طالء اجلدران وتعليق 

اللوحات والتنظيف.
انت غرفة )اال�صتوديو( كبرية لها نافذة علوية 
وا�صع����ة متنحه����ا ف�ص����اء �صا�صع����ا، وارتفاعا 
وثمة مطب����خ ملح����ق بغرفة ا�صرتاح����ة، اأقيم 

حت����ت ال�صرفة وي����وؤدي اليه �صل����م ويطل على 
�صرفة اخري.

�ص����ورة  عل����ى  التنظي����ف  اثن����اء  ع����رت 
فوتوغرافي����ة ل����� )اأرثو( الذي �صب����ق له واقام 
هن����ا ردحا م����ن الزم����ن، كانت �ص����ورة رائعة 
متثل����ه يف دور الراه����ب ال����ذي ع�ص����ق )ج����ان 

دارك( يف فيلم )دراير(.
حاملت����ني  وعين����اه  غائرت����ني  وجنت����اه  ب����دت 
قا�صيت����ني، كان )انطونني اأرث����و( يرف�س ان 
يعطي �ص����ورة لالآخري����ن، الن����ه يخ�صى لعنة 
ال�صحر، كان يعتقد ان����ه �صيتعر�س لالذي اذا 
ما اق����دم �صخ�����س �صرير يف����رز الدبابي�س يف 

�صورته.
ها هو االآن بني يدي: راهب �صاحر يقع حتت 
رحمتي ولكن لن ام�ص����ه حتى بطرف ابهامي 

وامنا �صاأحتفظ بال�صورة يف مكان ما..
 )مدار ال�صرطان( يف املطبعة..

اح�س هري ان مرحلة حياة جديدة قد بداأت 
بالن�صب����ة له، واظهر �صديقه )فريد( اح�صا�صه 
بالغ����نب الن ه����ري مل يطل����ب من����ه العي�����س 
مع����ه يف )فيال �ص����ورا( بع����د ان عا�صا معا يف 

اال�صتوديو القدمي.

�ص����اء ه����ري ان يكون وحي����دا قمن����ا بتعليق 
اللوح����ات املائي����ة والبطاق����ات الت����ي تخ�����س 
ال�صخ�صي����ات الروائي����ة الت����ي �صيكت����ب عنها 

)هري(.
�صدر كاب )م����دار ال�صرطان( ل�)هري ميللر( 
يف اليوم ذاته الذي ا�صتقر فيه هري يف اول 
بيت حقيقي ل����ه.. الكتاب الذي بداأ العمل فيه 
قبل اربع �صنوات ب����داأه يف املحرتف.. الذي 
كان يقط����ن فيه مع )فران����كل( دائرة مكتملة.. 
جل�صن����ا جميعا نرزم ن�صخ )م����دار ال�صرطان( 
ونثبت العناوين لكي نر�صلها بالربيد. اح�س 

انني مق�صمة اىل ثالث نفو�س..
احداه����ا تعي�����س يف �صيع����ة )لوفي�صان�����س(، 
افطاره����ا  وتتن����اول  ا�صباني����ة  خادم����ة  له����ا 
يف ال�صري����ر، وت����اأكل حل����وم الطرائ����د الت����ي 
اىل  ت�صتم����ع  له����ا..  خ�صيم����ا  ي�صطادونه����ا 
الراديو ت�ص����در االوامر اىل الب�صتاين، تدفع 
)ال�صك����وك( وت�صلق����ي  فواتريه����ا بوا�صط����ة 
امام مدفاأة احلطب وتن�صخ يومياتها وتقوم 
برتجمته����ا م����ن الفرن�صي����ة اىل االجنليزي����ة، 
روح حتك����م ج����وار الناق����دة وتقل����ق ب�ص����اأن 

حياتها الراقية املرفهة.

نف�ص����ي االخ����ري يف )فيال �ص����ورا( مع هري 
ميلل����ر وف����رد و�صي����ل الينقطع م����ن اال�صدقاء 
ياأتون ويذهبون، وانا اقوم بتق�صري البطاطا 
واطح����ن القه����وة عل����ى الطريق����ة الفرن�صي����ة 
وارزم الكتب واحت�ص����ي امل�صروبات باكواب 
وكوؤو�����س مثلوم����ة ا�صتغني����ت عنه����ا يف قمر 
)لوفي�صا�س( ام�صي على الطرقات املر�صوفة 
بالقرمي����د الذهب اىل ال�صوق واقوم بت�صليح 
اجلرامف����ون الن ه����ري ال يجي����د مث����ل ه����ذه 

التفا�صيل العملية.

ا�صتق����ل احلافلة، اجل�ص����ى يف املقهى احتدث 
طويال عن الكتب واالفالم والكتابة والكتاب.. 
اأدخ����ن بينهم واأرقب دخول وخ����روج النا�س 
للفي����ال فقد اق����ام ه����ري عالق����ات �صداقة مع 
اجل����ريان، اوله����م )دي �صاجري����ت( الذي كان 
يات����ي خارجا من غرفة نوم����ه اىل �صرفته، ثم 

اىل �صرفة هري ويتجه اىل ال�صلم.
كم����ا ان هري اق����ام �صداق����ة مع امل����راأة التي 
تقي����م يف الطاب����ق االر�ص����ي.. وه����ي �صي����دة 
م����ع  اليون����ان، و�صداق����ة  تعي�����س يف  كان����ت 
م�ص����ور فوتوغرايف يعي�س يف الطابق حتت 

االأر�صي.
نف�صي الثالثة تلك التي جتاهد لتتعلم وتكون 
كاتب����ة حمرتف����ة تكت����ب كم����ا تري����د وتوؤم����ن 
وت�صاعد )د. راتك( ليب����داأ حياة جديدة مثلما 

�صاعدها لت�صنع حياتها من جديد.
�صخ�صي����ة تت����وق لكل م����ا هو جمه����ول وغري 
اىل  اذه����ب  ان  وعدت����ه  اخ����ريا  ماأل����وف.. 
نيوي����ورك مل����دة �صهري����ن اح�����س ان ال�صهرين 

يبدوان ق�صريين جدا يف دورة االبدية.
ذبل����ت جمي����ع الزه����ور الت����ي تلقيته����ا خ����الل 
مر�صي، اتاأمل احيانا باقات الزهور وامتني 
يف �ص����ري ان اأع����ود اىل اي����ام نقاهت����ي- اىل 
حلظ����ات ال�صك����ون والغبطة قب����ل ان ت�صتعيد 

احلياة الدفاقة قوتها ودراماها من جديد.
قاوم����ت الع����ودة اىل احلي����اة الطبيعي����ة مرة 
اخ����رى، ثم اندفعت اليها، وب����داأت ا�صعر االآن 
بن�ص����وة ال�صراع����ات الدائم����ة وا�صتمتع على 
م����دى ب�صع����ة اي����ام باالخت����الف واالنف�ص����ال 
والتباع����د، اراقب اال�صياء ع����ن بعد.. ر�صائل 
وال����دي الوعظي����ة، اف����راح هري ميلل����ر اثر 
�ص����دور كتاب����ه )م����دار ال�صرط����ان( يق����ول )د. 

رانك(:
فقد  انا  اما  الثبات منك..  تعلم هري  – لقد 
تعلم����ت ال�صرع����ة والتغ����ري من����ه.. اال�صدقاء 

يغريون القيم واملفاهيم.
ه����ا ه����و ه����ري يتح����دث ع����ن حي����اة الوق����ار 

والر�صانة.
هاتفن����ي )د. ران����ك( قائ����ال: لدي انب����اء �صارة 
لك.. �صتقوم النحاتة )كانا اورلوف( بعر�س 

منحوتة لراأ�صك يف معر�صها.
وقال )رانك(: �صاأ�صرتي املنحوتة ال�صعها يف 
مكتبتي والنحاتة ترجوك ان جتل�صى امامها 

لتهيىء املزيد من التخطيطات للتمثال..
قل����ت لهري ميللر: حقا ان����ك تبتكر �صخ�صيك 
يف كتبك وتقدمها كل مرة على نحو خمتلف.. 
ففي )م����دار ال�صرط����ان( كنت جم����رد �صخ�س 
معن����ي باجلن�����س والطع����ام، ام����ا يف كتاب����ك 
الثاين )ربيع ا�ص����ود( فقد بداأت متتلك عينني 
ويدين وقلب����ا واذنني ومع كل كتاب كنت تتم 

تخليق الرجل الذي فيك.
و�صت�صب����ح فيم����ا بع����د جدي����را بالكتاب����ة عن 

املراأة.. ولكن لي�س االآن.
كتاب����ك  يف  )العين����ني(  وهب����ت  مل����اذا  ولك����ن 
ل�صخ�صي����ة )برا�صاي( امل�ص����ور الفوتوغرال! 
لق����د كانت����ا عيني����ك وقم����ت بو�ص����ف م����ا ترده 
ان����ت ولي�س ما ي����رده )برا�صاي( مل����اذا جعلت 
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مازن معروف

جر����س  الق�ص�صية”حت���ت  جمموعته���ا  يف 
ع���ن”دار  الت���ي �ص���درت حديث���ًا  زجاج���ي"، 
املدى”ونقله���ا اإىل العربي���ة املرتج���م يا�صني 
حاف���ظ، نق���راأ اأنايي�س ن���ن، ب�صيغ���ة ال ت�صبه 
م���ا ا�صُتِه���َرْت ب���ه. اأي اليومي���ات والرواي���ة 

واالإيروتيك.
رغم اأن الكتاب مل يك���ن اأوىل نتاجات الكاتبة 
الت���ي �صاك�صت الذكورية، لكنه حني ظهر، كان 
مبثاب���ة النيغاتيف االأ�صف���ى واالأكر متا�صكًا 
ل�ص���ورة ن���ن االأدبي���ة، لي�س كم���ا األفناه���ا اأو 

عرفنا عنها يف مذكراتها ال�صهرية.
الكت���اب �صدر بعد ع�ص���ر �صن���وات تقريبًا من 
انتهاء عالقتها بهري ميللر. لكنها، مل تتطرق 
فيه وباأي م�صتوى من ال�صراحة، اإىل عالقتها 
املث���رية بالكاتب. رغ���م اأن واحدة من ق�ص�س 
املجموعة )والدة( قد تكون انعكا�صًا الإجها�س 

نن جنينها الذي يعتقد اأن ميللر والده.
الق�ص����س نف�صه���ا، تعك����س مرحلة م���ن حياة 
ن���ن، لك���ن يف بني���ة اأدبي���ة، لي�ص���ت ال�صهول���ة 
واحدة من �صماتها. حتى اأّن نن نف�صها مل تكن 
تخل�صت بعد م���ن خياراتها الرمزية يف اللغة 
وال�صوريالية واأحيانًا التجريدية التي عرفت 

بها يف روايتها”بيت ال�صفاح”مثاًل.

اأع���وام على  "جمموع���ة كتب���ت بع���د ع�ص���رة 
انف�صالها عن هري ميلر

"
ويب���دو وا�صح���ًا اأن تاأث���ري ع�صيقه���ا املحل���ل 
النف�ص���ي اأوت���و َرْن���ك، واأح���د اأفراد”جماع���ة 
فيين���ا"، مل يك���ن قد تال�ص���ى بالكام���ل. فرى 
مث���اًل انحيازه���ا الدائم اإىل الع���وامل النف�صية 
ل�صخ�صيات الق�ص�س، على ح�صاب ديناميكية 

احلدث وحركة ال�صرد فيه.
ميك���ن القول اإن احلالة املتاهية اإحدى ميزات 
ه���ذه الق�ص�س. وهي توؤ�صر اإىل ق�صوة لغوية 
تعادل اإىل حد ما، ق�صوة فر�صتها احلياة على 
ال�صخ�صي���ات يف الق�ص�س. فهي اإما معزولة، 
منفي���ة اأو اأنه���ا فجيعته���ا الت���ي ت�ص���ري فيها 
ب�صم���ت اأو روؤيته���ا ال�صحري���ة والفردية اإىل 

العامل.
ت�صم���ر ن���ن �صاحبة”طي���ور �صغرية”و"دلتا 
يف  فنع���ر  ال�صع���ر،  يف  فينو�س”ال�ص���رد 
ت�ص���رب  متق���دة.  ا�صتع���ارات  عل���ى  الق�ص����س 
الكاتب���ة من خاللها الطبقة م���ا حتت االأر�صية 
يف  تدلن���ا  الأن  مهتم���ة  اإنه���ا  احلي���اة.  م���ن 
ال�صخ�صي���ات عل���ى ما ه���و اأبعد م���ن تكوينها 
الفيزيولوج���ي اأو �صلوكها مثاًل، على خا�صية 

ب�صرية يدور حولها املجاز ويخرتقها.
ل منعطفًا  جمموعته���ا ال�صغرية ه���ذه، �صت�صكِّ
يف م�صار الق�صة الق�صرية االأمريكية احلديثة، 
من حي���ث احلرية الت���ي متار�صه���ا وتفر�صها 
نن يف ا�صتخ���دام اللغة، �ص���واء باإبقائها على 
ال�صع���ر ناب�ص���ًا كالع�صب على �صفت���ي ُجملتها 
ِكه���ا باملفا�ص���ل الدرامي���ة  ال�صردي���ة. اأو مت�صُّ
خافت���ًة يف ق�ص�صه���ا الق�ص���رية، وباجلم���وح 

مدفونًا يف التاأمل.
)"البي���ت  املجموع���ة  ق�ص����س  بع����س 
الزورق"،”حتت جر�س زجاجي”و”رجتم"( 
حتم���ل بدايات مكّثف���ة. كما لو اأنه���ا ت�صتدعي 
الق���ارئ اإليه���ا بب���طء اأو ب���رتدد. ومبقارنتها 
بالن�صو����س االإجنليزية، جن���د اأنها خ�صعت 
لرتجم���ة حرفي���ة تقريبًا، ما عزز م���ن تعّرها 
لغوي���ًا بالعربية. ذلك اأن قراءتها باالإجنليزية 

ال تعطي هذا االنطباع على االأقل.
اإنه���ا ق�ص����س مغ�صولة بالنر. تت�ص���ّرب اإلينا 
ك�صح���ر ال ن�صع���ر ب���ه اإال بع���د اكتمال���ه. وتدلُّ 
على ق���درة نن يف مناورة اللغة بعينني فّذتني 

للبقاء حتت �صلطة ال�صرد.

عن جريدة العربي اجلديد

◄◄
)لوينفلي�س( �صاعرا؟

انه����ا ق�صائ����دا تل����ك الت����ي كن����ت تثن����ي عليها 
ومتجدها يف هذا الكتاب..

تقي����م العرافة يف �صق����ة معتمة رثة و�صط حي 
عمايل قرب منطقة )كي�صي(..

انا�س فقراء ينتظرون يف غرفة املعي�صة ذات 
الل����ون البن����ي وا �صج����ار النخي����ل ال�صناعية 
واوراق  الزجاجي����ة  اال�صم����اك  واحوا�����س 
الطال����ع التي علق����ت على اجل����دران: مديرات 
ن�ص����اء  عم����ال،  عم����ارات،  بواب����و  من����ازل، 
حوام����ل امن����اء خم����ازن، كم يتوق����ون لالمل؟ 
ك����م يحتاج����ون اىل معرف����ة م����ا يجهلونه عن 

انف�صهم؟ 

اح�ص�صت باخلجل النني هنا الأ�صائل �صخ�صا 
ما عن قدري.. فكرت بتف�صريات )فرويد( عن 
العراف����ني، )ان لديه����م الق����درة على ق����راءة ما 

تفكر فيه ويجول يف ذهنك(..
لعلن����ي مل ادرك بع����د م����ا الذي يعني����ه فقداين 

ل�)د. رانك( الذي �صي�صافر اىل امريكا.
اتراه �صيكون فقدانا حقيقيا واكيدا: كفقداين 
الب����ي؟ لعلن����ي كنت اخ�ص����ي امل�صتقب����ل �صاأين 
�صاأن ه����وؤالء األبوؤ�صاء من العم����ال املنتظرين 

هناك.
غرف����ة  ال  اذه����ب  ان  العراف����ة  من����ي  طلب����ت 
ذات هيئ����ة مرهق����ة،  ام����راأة  انه����ا  الطع����ام.. 
نحيل����ة ب�صع����ر اأ�صع����ث واظف����ار ق����ذرة، هناك 
اآني����ة زه����ور ا�صطناعية فوق املائ����دة، وعلى 
اخل����ودن املعتن����ي بتنظي����م حمتويات����ه ك����رة 
زجاجي����ة، التقطته����ا امل����راأة رو�صعتها و�صط 
مائ����دة الطعام عل����ى قطعة ن�صي����ج حمراء ثم 
اخربتني بلغة خفيفة ناجتة عن فقدانها احد 
ا�صنانها انها ترى رجال يف البحر، يف طريقه 
اىل امري����كا، وه����و من ذك����رين ب�����)د. رانك(، 
راأت �صفرت����ي القادم����ة اىل امري����كا وجناحي 
يف عمل����ي اجلديد.. كانت ترى االآخرين على 
مقربة من����ي م�صو�صني وغري وا�صحي املعامل 

ولكنهم يف حمنة..
ترى ع����ودة اب����ي.. رج����ل يناه����ز اخلم�صني، 
رج����ل �صبب يل االذى، ومل ا�صتطع االن�صجام 
معه والذي �صيعت ب�صببه عواطفي وقواي.

راأتني العرافة اوقع على ورقة..
ه����ذا كل م����ا هنالك؟.. هذا كل �ص����يء؟ اهذا كل 
ما ت�صتطيع قوله للمر�صى واملذعنني والب�صر 
املتعب����ني الذي����ن كان����وا يجل�ص����ون يف غرف����ة 

االنتظار؟
هرب����ت الن�صاه����ا.. وذهبت لزي����ارة )مانويال 
ديل ري����و( الرتب االأ�صتع����دادات للتمرن على 
رق�صات����ي القدمية.. كان ران����ك ي�صر على ان 
اع����ود ملمار�ص����ة الرق�س م����ن جدي����د، احببت 
حذاء رق�صها املغرب و�صنوجها الرثة، ارديتها 
احلمر الرباقة، ثيابها االرجوانية وامها ذات 
العني الواحدة والتي ت�صبه )القوادات( وكب 
)الب����ودل( و�صن����دوق املالب�س املع����د لعر�س 

الرق�س يف لندن.
غرزت يف �صع����ري م�صط����ا ا�صبانيا وحتدثت 
عن رائحة امل�صرح قبل ان ا�صمها حقيقة ولكن 

ما ان �صمت ما نويال تقول:
يف  ع�ص����رة  احلادي����ة  يف  االثن����ني  ي����وم   –

)�صاحة البيجال( يف ا�صتوديو بيجال.
كان ذلك كافيا المت الرائحة.. ا�صفت الدانتيال 
ال�صوداء لثوبي واعطيت اوراق الكتابة كلها 
له����ري ميلل����ر النن����ي ل�ص����ت واثقة م����ن انني 

�صاأوا�صل كابة الكتب حاليا.
ب����داأت اع����د حقائب����ي للرحي����ل اىل نيويورك 
واخرجت �صوري الفوتوغرافية من اطرها؟

ان التفا�صي����ل ال�صغرية الت����ي متنحنا املتعة 
لي�صت �صرورية لعامل االفكار.. انها تدرج يف 
احلي����اة من اجل املتعة: جمال وقبح تفا�صيل 
احلياة: الرائح����ة املبتذلة للملفوف ال�صاخن، 

رائح����ة العامل، بعد دوامات االحالم واالفكار 
جت����يء اال�صياء امللمو�ص����ة الدافئة، واال�صياء 

ال�صقيمة الفجة.
عندم����ا كن����ت فتاة �صغ����رية كنت اح����ب اللون 
االزرق، واالآن الربتق����ايل، ولكني وجدت ان 
الربتق����ايل يكم����ل االزرق، حزم����ت خمطوطة 
كتابي )بيت �صفاح القربى( ودفاتر يومياتي 
وخمطوطة )�صت����اء اخلديعة(، ذهبت اىل )د. 
رانك( الحل����ل ا�صباب �صراعي م����ع ابي ثم مل 
افع����ل �صيئ����ا �ص����وى ا�صافة اب اآخ����ر حلياتي 

وفقدان جديد.
عاد اب����ي احلقيقي من مدين����ة )كان( مري�صا، 
واقمن����ا حوارات رقيقة ناعم����ة واطعني على 
يدي����ه امل�صابت����ني باالكزمي����ا واح�ص�ص����ت يف 
اعم����اق اوهام����ي ب�ص����يء م����ن احل����ب ازاءه 
واب����دي حزن����ة وفجيعته ب�صب����ب �صفري اىل 

نيويورك.
اآملني ان اوؤجر بيتي )لوفي�صان�س( للغرباء.. 
كان عل����ي ان اخلي البيت واخزن اال�صياء يف 
املخ����زن، كانت النوافذ عارية من ال�صتائر يف 
اآخ����ر ليل����ة ام�صيناه����ا هن����اك، وكان القمر قد 
�ص����ق طريق����ه اىل النوافذ مثل �ص����وء ثلجي، 
العاري����ة  االغ�ص����ان  وراء  موؤث����ر  م�صتحي����ل 

ال�صوداء.
راأين����ا الفجر يب����زغ اي�صا، انه قم����ر )بيليا�س 

وميليزاند( وفجرهما.
لقد اقتلعت نف�صي من عامل حكايتي اخلرافية 

وتخليت عن قوقعتي وع�صي ومالذي.
م�صتلقي����ة يف �صري����ري الفار�ص����ي، انظر اىل 
احلديقة حمموم����ة بالذكريات وانا انظر اىل 
الو�صائ����د الربتقالي����ة وال�صن����دوق ال�صين����ي 
االحمر والظل����ة الفار�صية الت����ي كد�صت معا، 

اخل�ص����راء  البواب����ة  ال�ص����ارع.  يف  االث����اث 
الكبرية مفتوحة والبيت خال من حمتوياته، 
البي����ت خ����ال ومفت����وح مث����ل هي����كل عظم����ي 
والزج����ال يتحرك����ون ليغلف����وا قط����ع االث����اث 

العزيزة بالبطانيات البالية.
كي����ف ميك����ن العي�����س يف احلا�ص����ر عندم����ا ال 

يكون ثمة احد هناك يف الوقت ذاته؟
ال اح����د يتقاطع مع����ك او ال اح����د بو�صعه الرد 
على ا�صئلت����ك، ان احلا�صر م�صنوع من متعة 
ت�ص����ادم ج�صدي����ن غري �صماوي����ني يف اندماج 

م�صاوي.
 ت�صرين االول 1935

)�صت����اء  كتاب����ي  يف  ال�صب����اح  ط����وال  اعم����ل 
اخلديعة( ث����م اأ�صري بعد الغ����داء على �صفاف 

)ال�صني( اح�����س ب�صعادة غامرة لكوين قريبة 
من النهر..

تتناه����ى اىل �صمع����ي فج����ة املقاه����ي، ال املك 
ام����ام  اأم����ر  عندم����ا  عين����ي  اغم�����س  نق����ودا، 

املخازن.
 )ه����ري ميلل����ر( يعم����ل ه����و االآخ����ر ويحذف 
ب�ص����ع �صفح����ات مل ت����رق يل فيه����ا خطابي����ة 

ومواعظ و�صيء من اال�صفاف.
كان وا�صح����ا متام����ا ان )ال�صوريالي����ة( تعني 
�صيئ����ا خمتلف����ا بالن�صب����ة له����ري، فاأن����ا امتك 
ا�صلوب����ا ب�صيطا، كما ظه����ر ذلك يف كتابي عن 
وال����دي، ا�صلوب����ا مبا�صرا �صبيه����ا باليوميات 
ه����ري  ا�صل����وب  ام����ا  الوثائقي����ة،  والكتاب����ة 
فان����ه ميتاز بال����راء ويبدو خالي����ا من املعنى 

بالن�صبة لعقل متفح�س.
ا�صتدير واأعود للكتابة..

ال�صفحات املع����دودة التي كتبتها عن والدي، 
كان����ت عميق����ة توؤث����ر يف م�صاعر قارئه����ا، فقد 
كنت امينة متام����ا واجنزتها با�صلوب ب�صيط 
خال م����ن الزخ����رف، كان كل م����ا ي�صغلني هو 

كيف �صاأكتب ما اريده بعفوية تامة.
انهيت ال�صفحة االخرية من )�صتاء اخلديعة( 
وه����ي �صفحة تخ�س ذكريات����ي يوم افقت من 
التخدير فراأي����ت فتاة �صغرية ميت����ة باأهداب 
طويل����ة راأ�س �صغري، هذه الفت����اة التي ماتت 
اىل  حاجت����ي  مات����ت  ومبوته����ا  داخل����ي  يف 
)االأب( العاطف����ة اجليا�ص����ة الت����ي كتب����ت به����ا 
ال�صط����ور االخرية من الكتاب كانت من القوة 
بحيث انني مل اتو�صل اآىل ادراك معانيها اال 

يف وقت متاأخر جدا.
مل ينت����ه الكت����اب.. ان����ه يف منت�ص����ف رحل����ة 
الكتاب����ة كتب����ت ال�صفح����ات العاطفية يف هذا 
الكت����اب دومنا ترتيب ثم بداأت امالأ الفراغات 
وا�صكل مب����اين الكتاب وكن����ت يف مزاج جاد 
مي����ال اىل العزلة واالعت����كاف ومل اعرف اية 

متع �صوى متعة الكتابة املتق�صفة.
مفت����اح عمل ه����ري ميللر ينح�ص����ر يف كلمة 
يف  امل�صح����ك  لتهكم����ي  فه����وا  )التهكمي����ة( 
مو�صوع����ة اجلن�����س والتهكم����ي يف االفكار، 
يف  وامل�صح����ك  )هامل����ت(  يف  امل�صح����ك 
)برج�ص����ون( او )مينوف�صك����ي(، امل�صحك يف 
احلي����اة.. ام����ا م����ا اح�صه ان����ا فهو ام����ر عميق 

للغاية وبالتايل مغرق يف ان�صانيته.
كتب����ت ه����ذا الكت����اب ع����ن وال����دي فاأح�ص�صت 
بالوح����دة النن����ي انتزع����ت نف����ي م����ن اجواء 

)هري ميللر( واحلياة يف )فيال �صورا(.
ان ال�صراع ما بني ذات����ي االنثوية التي تريد 
العي�����س يف ع����امل حمك����وم بقان����ون الرج����ل 
وحتي����ا يف تناغم مع الرجال – وبني املبدعة 
الق����ادرة عل����ى ابتكار ع����امل وايق����اع ينتميان 
اليه����ا- هذا ال�صراع ادي اىل ا�صتحالة وجود 
احد ي�صاركني عاملي اخلا�س، ثمة رغبة لدي 

لالكت�ص����اف ول����دي احتدامات����ي وانفعاالتي: 
لدي املخيلة والبهاء..

انتهيت من كتابة ال�صفح����ات العاطفية حول 
وال����دي يف كت����اب )�صت����اء اخلديع����ة( فانتهى 
ال�ص����راع م����ع ازدواجي����ة وتناق�ص����ات كتابة 

هري..

ان����ه يعرب. عن فك����رة ما ويو�ص����ك ان يتحدث 
عن اجلانب ال�صاخر فيها يف الوقت ذاته … 

يطرح الفكرة ثم ي�صخر منها..

دار بيننا حوار �صاخب حول ما اريد الربهنة 
عليه: ميك����ن لالن�ص����ان ان يك����ون معار�صا ال 
متناق�ص����ا الن االبداع �صيك����ون م�صتحيال يف 
حالة التناق�س. البد لالبداع ان ينحاز فهناك 

مدى بني الن�صبية والتعار�صات الهدامة..

ق����ال هري: التهكمية – انه����ا و�صيلة للهدم.. 
نعم، ان موهبة ه����ري مكر�صة للهدم.. ولكن 

ما الذي يهدمه؟ عامل االفكار؟

ان اف�ص����ل و�صيلة لتخريب ع����امل االفكار هي 
يف العي�����س والكتاب����ة عن احلي����اة واالهو اه 

والرغبات.

لكن����ه مل ين�ص����رف ع����ن االف����كار فف����ي حلظ����ة 
ب����دا منت�صيا بفك����رة )املوت( فق����د اثاره موت 
)فران����كل( وايقظ����ه مثلم����ا فع����ل ب����ي )د. ه�����. 
لور�����س( وب����داأ مقالت����ه م����ن )امل����وت اللع����ني 
لفران����كل( باربع �صفح����ات ر�صينة ث����م اأنهى 

املو�صوع بع�صرين �صفحة تهكمية �صاخرة.

بدءا من اليوم الذي حتدثت فيه اىل النحاتة 
)جني( القيت نف�صي ثانية يف دوامة احلياة: 
البالي����ة – احلف����الت املو�صيقي����ة – التقي����ت 
و)�صلف����ادور  و)كاربنتي����ه(  الل����و(  )ريني����ه 

دايل(.

مل  الت����ي  �ص����ورا(،  )في����ال  يف  حمل����ي  وح����ل 
ا�صتط����ع االن�صجام م����ع اجوائها حل نوع من 
)الدادائية( واو�صدت االبواب بوجهي، ومل 
اع����د قادرة على ك�صب قوتي يف عمل )املحللة 
النف�صي����ة(، دون وجود )د. ران����ك( والفيتني 
عاج����زة ع����ن ال�ص����روع يف عملية ان�ص����اء دار 
ن�ص����ر الن فرانكل هيمن على املطبعة ومل يكن 

بو�صعي ال�صفر وانا خالية الوفا�س.
قال هري: ا�صعر بالياأ�س ازاء بالدة العامل.. 

فلم يعر على ال�صدى الذي ين�صده.
كنا نتحدث ونح����ن ن�صري على �صفاف ال�صني 
وال�صب����اب ي����دوم حولن����ا وكاأنن����ا يف متاهة 
متاث����ل مزاج����ي الكئي����ب. التقي����ت ال�صاع����ر: 
)ج����ول �صوبرفي����ل(: عينان نديت����ان حاملتان، 
ورجل م�صكون له جذور ب�صرية، انه امريكي 
جنوب����ي، ب�ص����كل م����ا.. كت����ب حكاي����ة خرافية 
غنائي����ا ممتعة واجن����ز ق�صائد رقيق����ة، وهو 
مولع بالغمو�س والفانتازيا قراأ يل ق�صائده 

اجلديدة ب�صيء من ال�صجن.
حتدثنا عن )ال�صوريالية(، مل يكن )�صوبرفيل( 
ميي����ل اىل ال�صورياليني الأن����ه ين�صد الب�صاطة 
واالن�صاني����ة، واتفق معي باأن االحالم متتلك 
ال�صف����اء والو�ص����وح – ان����ه يحلم لي����ل نهار 
ويكره )ال�صوريالية( النها �صرب من فو�صى 

تنايف كل منطق.
لقد ابتكر )�صوب����ر فيل( عاملا من ابداعه لي�س 
ببعي����د ع����ن الواق����ع ع����امل م�صك����ون باالطفال 
والبي����وت  والبح����ر  والغراب����ة  والفكاه����ة 

واحلدائق واحليوانات.
وقال انه كان يح����اول دوما االم�صاك بالرجل 

الذي يريد ان ي�صري اليه.

أناييــس نــن.. الكاتبة 
كما لم نألفها



سعد محمد رحيم 

وحده���ا اأنايي�س نن م���ن تكتب بهذه العذوبة االأنثوي���ة الفائ�صة.. لن 
ها باأن���ه مكتوب بري�ص���ة امراأة  تخط���ئ يف اكت�صاف���ك واأن���ت تق���راأ ن�صّ
م�صكونة بعواطف قوية كما لو اأنها التواأم احلقيقي للحياة.. فاملفردة 
ت�صعُّ بني اأنامله���ا، وتتعا�صق اجلمل بحميمية دافئة، وتت�صكل الق�صة 
يف ف�صيف�صاء لغوية باهرة، متقنة ال�صياغة.. طالقة لغتها، ب�صفافيتها 
وطاقته���ا ال�صعرية، ونظرتها املدققة املهتم���ة بالتفا�صيل، وموؤازرتها 
للكائن االإن�صاين املاأزوم.. هذا كله مينح ن�صها �صكاًل خا�صًا، واأ�صلوبًا 
فري���دًا. وحيث يختلط ال�صعري بال�صردي يغدو من ال�صعب جتنيي�س 
ذلك الن����س.. فروح ال�صعر حا�صرة يف ن�صيج���ه مثلما عنا�صر ال�صرد 
وقواعده. فهي تبحث ع���ن الوهج االإن�صاين يف الكائن، وعن اجلمال 
يف االأ�صي���اء. مو�صوعته���ا الك���ربى ه���ي احلي���اة ب�صخائه���ا واأمله���ا 
واإحباطاتها، واالإن�صان العال���ق ب�صبكتها. وبطلها اإىل جانب االإن�صان 
هو املكان.. هنا اأتكلم عن جمموعتها )حتت جر�س زجاجي( برتجمة: 

يا�صني طه حافظ، واإ�صدارات دار املدى/ بريوت 2014. 
امل���كان يف اأغلب ق�ص�س هذه املجموعة ه���و �صفاف نهر ال�صني. حتى 
د ع���وامل الق�ص�س  ليب���دو وكاأن النه���ر هو النغم���ة االأ�صيلة التي توحِّ
جاعل���ًة منها تنويعات للحن �صاحر حزين. فالنهر، ها هنا، لي�س �صيئًا 
حيادي���ًا �صلبيًا.. اإنه فاع���ل على طريقته.. يف ق�صته���ا االأوىل )البيت � 
الزورق( تكت���ب:"كان النهر يعاين كابو�صًا، قل���ق قفاه الو�صيع كظهر 
احلوت، لقد ُخدع باالنتحارات النهارية، الن�صوة الالئي اأطعمن النهر 
اأك���ر من الرجال مطلوب املزي���د منهن، ليمنت يف ال�صتاء اأكر مما يف 

ال�صيف". 
اإن�صانه���ا ه���و مزيج م���ن الرغب���ات والهواج�س واالأح���الم، يبحث عن 
الف���رادة واحلرية لكنه ال يطولهما دائم���ًا، وقد يقع �صحية هذا املزيج 
املعقد من االأقانيم. ونن ت�صجل موقفها من الق�صايا االإن�صانية الكربى 
متجنبة املبا�ص���رة الفجة، ومن غري حمم���ول اإيديولوجي ثقيل، وبال 

فخامة بالغية رنانة.
تنتقي اأبطالها من املهم�صني الذين لهم حيوات ا�صتثنائية، واإن مل تكن 
بطولية باملعن���ى الرتاجيدي. وهم وحيدون غالب���ًا، يواجهون العامل 
بظهور عارية، مك�صوفة.. مي�صون قدمًا حتى واإن مل يكونوا متاأكدين 
من ماآل مغامراتهم، وحتى واإن مل يتوقعوا احل�صول على دعم من اأي 

نوع، ومن اأيٍّ كان.
كان���ت اأنايي����س ن���ن �صاهدة عل���ى جمال الع���امل وبوؤ�ص���ه.. كانت ترى 
االأمل والتعا�ص���ة والق�ص���وة بع���ني اإن�صاني���ة حاني���ة.. كان���ت ر�صول���ة 
للجمال مبعنى ما.. ر�صول���ة عامل الفن الرفيع املتجولة بني املعزولني 

واملهزومني واملق�صيني و�صيئي احلظ.
تتداخل يف هذه الق�ص�س اليوميات، وهي املغرمة بكتابتها ولها منها 
جملدات �صت���ة، مع ال�صرد اخليايل، مع ال���روؤى ال�صعرية، مع �صذرات 
م���ن اآراء يف م�صائ���ل ال�صداقة واحل���ب واجلن�س واحلري���ة وال�صفقة 
والت�صام���ح والت�صحية واخل���وف والوالدة واملوت.. نق���راأ يف ق�صة 
)املوهيكي(:"ب���دا وكاأن امل���وت ق���د مّر به ت���وًا، واأنه قد م���ات اأمام كل 
مالب�ص���ات احلي���اة واأفعالها. واأنه ق���د ُدفن يتفخيم م���ع كل ممتلكاته، 
مرتدي���ًا اأح�صن ثيابه. وهو االآن مي�صي خ���الل املدينة ليحذرنا مما قد 

جتلبه اأوروبا من فو�صى".
الأنايي����س ن���ن ق���درة مذهلة عل���ى الو�ص���ف. وبالو�ص���ف املفعم بروح 
ال�صع���ر، املنق���وع برهاف���ة االأحا�صي�س تنف���ذ اإىل اأعم���اق ال�صخ�صيات 
واالأ�صي���اء، وتخ���رب االنفعاالت ال�صّري���ة للكائن والك���ون وتقّلباتهما. 
تقول يف ق�صة )من يرى كل �صيء(:"كانت غرفته ت�صبه خمباأ مكت�صف، 
كان���ت وجارًا من فراء، كهف �صاح���ر، لونها لون دم حمتقن. فراء على 
ال�صرير و�صجاد على اجلدران، يف اإحدى الزوايا وقفت مزجلة زرقاء 
كاأنه���ا مركب �صغري يبحر نحو الكواكب، داخل املزجلة فراء ظبي من 
ظباء الرنة، وعلى اجلدار ُعلِّقت اأقدام رنة واأظالفها، اأ�صابع احليوان 

ال ت�ص���ري اإىل االأر�س، ولكن تبدو خملوقات هوائية باجتاه مغامرات 
ومتاعب". 

مت�ص���ك نن بتحّوالت الكائ���ن، با�صطرابات روحه، تلك اللحظات التي 
ت�صهد التماعاته وثوراته ت���ارة، وخيباته و�صقوطه تارة اأخرى.. يف 
ق�ص���ة )رحلة الع���ني( يتنقل هانز من ال�صعور باأنه ف���اأر مرعوب عاجز 
اأمام النظرات الثابت���ة الأفعى مفرت�صة، اإىل ال�صعور باأنه االأفعى الذي 
يراق���ب االأ�صي���اء ويتهياأ لالفرتا����س، اإىل احلالة التي يفق���د فيها عينه 

الزجاجية، حتى لن يعود فاأرًا وال اأفعى.
تتالع���ب نن بزمن ال�صرد وزمن احلكاية.. يتموج زمن ال�صرد ويتقلب 
بح�ص���ب اإيق���اع ي�صب���ط كلي���ة الن����س، فيما ميك���ن اأن يتح���دد الزمان 
احلكائ���ي ب�صاع���ات قليلة كم���ا يف ق�صة )والدة(، كم���ا ميكن اأن تغطي 
�صن���وات طويل���ة كم���ا يف ق�صة )حّج���ة(.. يف �صاع���ات والدتها تعاين 
الراوي���ة من اأوج���اع ال���والدة الع�صرية"بقي���ت طوال الوق���ت اأحاول 
اأن اأتذك���ر �صبب���ًا للعي�س، مل���اذا اأريد اأن اأعي�س، وكل���ي اأمل وال ذكرى". 
وتنتهي الق�صة وه���ي ترى طفلتها امليتة"مكتمل���ة ال�صنع وتلمع كلها 
مبي���اه الرحم". اأم���ا يف ق�صة )حّجة( وهذا ا�ص���م ال�صخ�صية الرئي�صة 
فيه���ا فنالحق تفا�صيل حياة مدي���دة خمتزلة بكثافة �صّيالة.. من �صاعة 
والدة حّج���ة يف ال�ص���رق اإىل احرتافه���ا الر�ص���م وحبه���ا ملولن���ار، اإىل 

م�صريها غري ال�صار: 
ال�صمت���ان  التق���ى  االآخ���ر.  اأحدهم���ا  ا�صتح���ق  املنكم�ص���ان  "ه���ذان 
ن باالإيث���ار والت�صحية واالإميان..  واالن�صحاب���ان". ذلك احلب املح�صّ
اإيثارها وت�صحيتها واإميانها هي مبوهبته، لكنه هو الذي �صيت�صبب، 

يف النهاية، بحلول البوؤ�س يف املنزل ومراقبتها وهي ت�صقط.
كان���ت اأنايي����س ن���ن داعي���ة ن�صوي���ة، ولك���ن ب���ال �صخ���ب واّدع���اءات 
ا�صتعرا�صي���ة.. وقف���ت مبكرًا وب�صجاعة اإىل جان���ب امل�صت�صعفات من 

بني جن�صها، حاملة بعامل اأكر عدالة وحرية وجمااًل.

ـــرس زجــاجــي تــحــت ج
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