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ا�س���تقبلت  الأو�س���اط الأدبي���ة والثقافية خرب 
ف���وز الروائ���ي الياب���اين الأ�س���ل الربيطاين 
اجلن�س���ية كازو اي�س���يغورو، بجائ���زة نوبل 
ل����آداب، مبدي���ح ع���ذب. وكان���ت الكادميي���ة 
اإي�س���يغورو”فاز  اأن  اأعلن���ت  ق���د  ال�س���ويدية 
طاق���ة  روايات���ه  لأنه:”يق���دم يف  باجلائ���زة  
عاطفية قوية كا�س���فًا الهاوية التي تقبع خلف 
�سعورنا الوهمي بالرتباط بالعامل". �سيبلغ 
اإي�س���يغورو الثالثة وال�ستني من عمره ال�سهر 
املقبل، وق���د توّقع كث���رون اأن يفوز مواطنه 
هاروكي موراكامي  باجلائزة، لكنها مل تذهب 
بعي���دًا، فقد فازت بها الياب���ان وبالث�ثة،  فقد 
منحت عام 1968 للروائي الكبر يا�سوناري 
كوابات���ا �س���احب”اجلمي�ت النائمات”التي 
متّنى ماركيز اأن ت�س���جل با�سمه، وعام 1994 
منح���ت للروائ���ي  كنزاب���ورو اأوي، �س���احب 
ال�س���امتة"،  املمتعة”ال�س���رخة  الرواي���ة 
وال���ذي قال يف حفل ت�س���ّلمه اجلائ���زة :”اأيها 

املثقفون، اإذا كانت اأرواحكم ل تزال �س���احلة 
اترك���وا عيونك���م  اإيّل  اإ�س���غوا  ل��س���تعمال، 

ت�سيء هذا العامل ثانية".
الرواي���ة  �ساح���ب  اإي�سيغ���ورو  كازو    
املهّمة”بقاي���ا الي���وم"، ق���ال ملحط���ة الب���ي بي 
�س���ي، عن �سعوره بعد اإع����ن فوزه باجلائزة 
:”لقد فوجئت  مل اأكن على ات�سال مع اأع�ساء 
جلن���ة نوبل من قبل، كما اأن���ه مل اأكن متوقعًا، 
واعتقدت اأن الت�سال خدعة. لكن مبا اأن خرب 
فوزي اأ�سب���ح حقيقة فاإن الأم���ر �سرف رائع، 
وذل���ك يعن���ى اأنن���ي اأ�س���ر على خط���ى اأعظم 
املوؤلفني الذين نال���وا اجلائزة، وهذا هو ثناء 

رائع".
يذّك���ر النّقاد باأن رواي���ات اإي�سيغورو، اأف�سل 
الرواي���ات الإنكليزي���ة من���ذ احل���رب العاملي���ة 
الثانية، فيم���ا �سرح موراكام���ي، اإن مواطنه 
من اأه���ّم الروائي���ني يف ال�سن���وات اخلم�سني 
الأخ���رة. جت���اوز اإي�سيغورو لعب���ة الرواية 
احلقيق���ة  يك�س���ف  ال���ذي  الأدب  اإىل  املمتع���ة 
القا�سية خلف تفا�سيل  احلياة اليومية، كتب 

عن احلي���اة التي ي�سوهها الكذب، وت�ساءل ما 
الذي يجع���ل الإن�سان يتحول اىل تابع لأفكار 
الآخرين، قال يومًا لزوجته اإنه يريد اأن يكتب 
رواي���ة ع���ن النا����س الذي���ن ليعرف���ون �سوى 
الطاعة املطلقة. ومل يخطر يف باله اأّن الف�سل 
ال���ذي ا�ستبعده م���ن روايت���ه ال�سهرة”بقايا 
اليوم”- ترجمها اىل العربية، طلعت ال�سايب 
- �سيباع مبليون دولر عّدًا ونقدًا، كان الأديب 
ال�سه���ي احتف���ظ بهذا الف�سل ال���ذي مل يعجبه 
يف بداية الأمر، لكن جامعة تك�سا�س راأت فيه 
مفتاحًا للدخ���ول اىل عامل هذا الروائي املثر 
للده�س���ة، وح���ني ت�ساأل���ه �سحيف���ة نيويورك 
تاميز عن ه���ذا الأمر يقول :”ل���و كنت اأعرف 
اأّن ه���ذه امل�سودات مهمة لتم�سك���ت بها، مثلها 
مث���ل وطني ال���ذي غادرته واأن���ا يف اخلام�سة 

من عمري دون اأن اأنطق بكلمة وداع."
يف بقايا اليوم، نق���راأ عن رئي�س اخلدم الذي 
يعي����س يف ق�سر قدمي يجد نف�سه يتحول مثل 
املت���اع م���ن �سي���د اىل اآخ���ر، وعلي���ه اأن يكون 

خمل�س���ًا، اإن مل يكن عبدًا، اإن���ه يف خدمة هذا 
امل���كان حّتى واأن تغ���ر �ساحبه ويف النهاية، 
ه���و يف خدم���ة الولء املطل���ق، وحني يعر�س 
علي���ه املالك اجلديد اأن يك���ون �سريكًا يرف�س، 
فه���و لي�سل���ح �س���وى ل���دور واح���د ه���و دور 
التاب���ع، ويف م�سهد موؤثر ي�س���ب جام غ�سبه 
على الأقدار ويت�ساءل: هل كان من ال�سروري 
اأن ميوت والده يف اللحظة التي �سيقدم فيها 

ال�ساي ل�سّيده؟
اأبط���ال اإي�سيغورو دائمًا لي�س���وا هم اأ�سحاب 
القرارات واملواقف العظيمة، يقول يف حوار 
مع���ه اإن:”ابط���ايل ه���م الثانوي���ون. ه���وؤلء 
الذي���ن اأبحث  يف طباعه���م و�سعفهم الب�سري 

عن تفا�سيل الأمناط اجلماعية". 
ولد اإي�سيغ���ورو يف مدينة ناكازاكي املنكوبة 
بالقنبل���ة الذري���ة ع���ام 1954 ث���م انتق���ل يف 
ال�ساد�سة من عم���ره اإىل بريطانيا مع عائلته، 
عل���ى اجلن�سي���ة  ب�سن���وات ح�س���ل  وبعده���ا 
الربيطانية. وقد �سّنفت رواياته �سمن قائمة 

لأعظم 50 روائيًا انكليزيًا منذ عام 1945.
روايت���ه البولي�سية”عندما كن���ا نيامًا”والتي 
اىل  ترجم���ت   – البوك���ر  جلائ���زة  ر�سح���ت 
العربية م���ن قبل طاهر الرببري - حاول فيها 
اأن يتب���ع خط���ى الربيطانية اغاث���ا كري�ستي، 
لكن���ه يعرتف لل�سحافة اأنه ف�س���ل ف�سً� ذريعًا 
بالرغ���م م���ن ولع���ه بق�س����س اأغاث���ا كري�ستي 
البولي�سي���ة وحماولته تقليده���ا. كما قال اإن 
دافع���ه لكتاب���ة الرواي���ات ه���و املحافظة على 
ن�سخ���ة من بل���ده الأ�سلي الياب���ان اآمنًة،:”اأن 
اأ�س���ون اليابان  اأدبي���ًا”، ويف رواي���ة عندما 
كن���ا نيام���ًا، نق���راأ حكاي���ة ق���وم يتعاف���ون من 
دم���ار القنبلة الذرية الواقع���ة على ناكازاكي، 
دم���ار كابدت���ه كث���رًا وال���دة اإ�سيغ���ورو. قال 
لل�سحافيني:”لقد اأرادت اأمي اأن تبقي اليابان 

حّيًة يف ذهني".
ق���ال اإنه كتب يف التا�سعة والث�ثني من عمره 
روايته”َمن ل ع���زاء لهم”وهو يخو�س اأزمة 
الُكت���اب  اأن  اأدرك  اأن  بع���د  العم���ر،  منت�س���ف 

يخّطون اأجمل روايتهم قبل �سن الأربعني. 
يف رواية”َم���ن ل ع���زاء لهم”الت���ي ترجمه���ا 
اىل العربي���ة  طاه���ر الربب���ري، نح���ن ام���ام 
حي���ث  غرائب���ي،  اإط���ار  ف���ى  ت���دور  حكاي���ة 
جند”رايدر”ع���ازف البيانو ي�س���ل اإىل قرية 
�سغرة ليق���وم بعمل مهم، لكن���ه يواجه عاملًا 
جديدًا، فيختلط عنده الواقع باحللم، وتكمن 
عنا�س���ر الإث���ارة يف ه���ذه الرواي���ة  يف ع���دم 
ال�ستقرار الذي ت�سه���ده الأحداث با�ستمرار، 
فتدفع القارئ للتفاعل معها، وُيعد النقاد هذه 
الرواي���ة، باأنه���ا ع�مة يف حي���اة  اإي�سيغورو 

الأدبية.
وعل���ى الغ���رار نف�س���ه يق���دم لن���ا اإي�سيغ���ورو 
رواية”فنان م���ن العامل الطلي���ق”- ترجمتها 
اىل العربية هالة �س�ح الدين -  حيث نتعرف 
على  اليابان يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، 
وم���ا انتاب ال�سعب الياب���اين من م�ساعر حني 
وجد نف�سه اإزاء حروب متوا�سلة، مرة يربح 
وم���رات كث���رة يخ�سر. ومن خ����ل �سفحات 
الرواية نقراأ معنى  اخلوف والهزمية. يقول  
اي�سيغ���ورو ع���ن روايت���ه ه���ذه اإنه���ا :”مُتدد 
وعي القارئ لتعّلم���ه اأن يقراأ مت�سلحًا باملزيد 

واملزيد من التب�سر”.
احل����روب،  لوح�سي����ة  اإدان����ة  الرواي����ة  يف 
لكن����ه  يحذرن����ا،  اأن  اإي�سيغ����ورو  ويح����اول 
يف الوق����ت نف�س����ه، يق����دم حكاي����ة ت����ذكار عن 
املاآ�س����ي. نق����راأ عل����ى ل�س����ان البطل:”ه����وؤلء 
م����ن اأر�سل����وا ال�سب����اب اإىل املي����دان ليموتوا 
ميتتهم ال�سجاع����ة، اأين هم اليوم؟ يوا�سلون 
حياتهم مثلما اعتادوا طيلة عمرهم، والعديد 
منه����م اأجنح م����ن ذي قبل، يت�سرف����ون بتاأّدب 
اأم����ام الأمركيني، هم ع����ني الأ�سخا�س الذين 
قادون����ا اإىل الكارثة. ومع ذل����ك نلب�س احلداد 
على املوتى. هذا م����ا يجعلني غا�سبًا. ميوت 
ال�سّبان ال�سجعان لأ�سباب غبية، واملجرمون 
احلقيقيون م����ا زالوا معن����ا، يركبهم اخلوف 
من اأن َيظهروا على حقيقتهم، من اأن يعرتفوا 

مب�سوؤوليتهم".
يف رواي����ات  اإي�سيغورو، �سوف يجد القارئ 
نف�سه اأمام اأ�سخا�����س عاجزين عن التوا�سل 
مع م����ن حوله����م، غ����ر واثقني م����ن �س�حية 
يف  يق����دم  وه����و  وال�س�����م،  احل����رب  اأف����كار 
معظم اأعماله الروائية والق�س�سية، جمتمعًا 
ينق�سم بني جيل يريد تكري�س قدراته ليحقق 
اأغرا�س����ًا  نفعي����ة، حّت����ى واإن كان ع����ن طريق 
احلروب واملوت والدمار، وجيل  اآخر يتطلع 

اإىل م�ستقبل اأف�سل يف ظل ال�س�م.
يف مقابل����ة مع جيف بيزو�س، موؤ�س�س �سركة 
اأمازون والذي يناف�����س بيل غيت�س على لقب 
اغن����ى رجل يف العامل برثوة جتاوزت ال�  90 
ملي����ار دولر،   قال اإن����ه تعلم من رواية”بقايا 
النهار”لإي�سيغ����ورو،  كيف يح����ّدد م�ستقبله، 

ل. واإن هذه الرواية لتزال كتابه املف�سّ

ويف حديثه اىل بي بي �سي، و�سف اجلائزة 
باأنها”�سرف عظيم، لأن ذلك يعني اأين اأ�سر 
على خطى املوؤلفني الكبار". وقال”اإن العامل 
يعي����س ف���ى حلظ���ة قلق���ة للغاي���ة، واآم���ل اأن 
تق���دم جميع جوائز نوب���ل دفعة خللق �سيء 
ايجاب���ي فى هذا العامل يف حلظته امل�سرية 
ه���ذه". واأ�ساف”�ساأكون فخ���ورًا للغاية اإذا 
ما كان باإم���كاين بطريقة م���ا اأن اأكون جزءًا 
من ه���ذا املناخ العام يف �سبي���ل الإ�سهام يف 
خلق ن���وع من الأج���واء الإيجابي���ة يف هذا 

الزمن القلق وامل�سطرب".
وكان الكات���ب �سلم���ان ر�س���دي، احلائز على 
جائزة البوك���ر، وهو اأي�س���ًا اأحد املر�سحني 
املحتمل���ني لني���ل  جائ���زة نوب���ل، ه���و اأّول 
من هن���اأُه بالف���وز. وق���ال ر�س���دي ل�سحيفة 
الغارديان:”اأقدم خال����س تهنئتي ل�سديقي 
العزي���ز اإي�سيغ���ورو، ال���ذي اأحبب���ت اأعماله 
م���رة  لأّول  ق���راأت  اأن  من���ذ  به���ا  واأعجب���ت 
روايته”منظ���ر �ساح���ب   للت�ل".”كم���ا اأنه 
عازف ممتاز  للغيتار ويكتب الأغاين اأي�سًا! 

وبذلك فقد تفوق على بوب دي�ن.
اأم���ا  ال�ساع���ر اأن���درو مو�س���ن،  احلائ���ز على 
اجلائزة �سابق���ًا فيقول”اإن ع���امل اإ�سيغورو 
والقي���م  الف�سيل���ة  عل���ى  يح���وز  اخلي���ايل 
العظيم���ة يف اآن واحد، يقدم لك �سيئًا ماألوفًا 
متام���ًا ومتفردًا يف ذات الوق���ت  – هو عامل 
م���ن احل���رة والعزل���ة واحلن���ان واملخاطر 

والت�ساوؤلت".
ويت�س���اءل ان���درو مو�سن”كي���ف ميكنه فعل 
و�سائ���ل  ب���ني  قائً�”م���ن  ذلك؟”فيجي���ب. 
اأخ���رى، من خ����ل جعل ق�س�س���ه تتكئ على 
املب���ادئ التاأ�سي�سي���ة الت���ي جتم���ع بني نوع 
غريب جدًا من الذكريات املختزنة  مع دلئل  
حّية على قدم امل�ساواة من الكثافة العاطفية. 

اإنه���ا مزيج رائع ومبهر  ومن الرائع اأن تنال  
العرتاف بها من قبل جائزة نوبل.”

وو�سفت �سارة دانيو�س ال�سكرترة الدائمة 

ل�أكادميية كتاب���ات اإي�سيغورو، باأنها مزيج 
من اأعمال ج���ني اأو�سنت وفرانز كافكا”ولكن 
علي���ك اإ�سافة القلي���ل من مار�سي���ل برو�ست 

اإىل ذل���ك  املزي���ج، وعندم���ا  تقلب���ه، ولك���ن 
لي����س كث���رًا، �سيك���ون الن���اجت ه���و كتابات 

اإي�سيغورو.

"اإنه كاتب متكامل للغاية. فهو ل ينظر اىل 
جان���ب واحد، بل يط���ّور كل الكون اجلمايل 
الذي ميلكه"، وعندم���ا اأ�سارت اىل  الرواية  
ل���ة لديها من ب���ني اعم���ال اإي�سيغورو،  املف�سّ
وهي”العم�ق املدفون"، مل تن�َس اأْن ت�سَف 
روايته”بقاي���ا النهار"،”باأّنها حتفٌة حقيقية 
تب���داأ مع ب���غ ودهو����س وتنته���ي ب�سيء من 

كافكا".
"ه���و �سخ�س مهتم جدًا بفهم املا�سي، لكنه 
لي����س كاتبًا من منط برو�س���ت، فهو ل يبغي 
ا�سرتجاع  املا�سي، اإن���ه ي�ستك�سف ما يجب 
عل���ى الفرد واملجتم���ع اأن يتنا�س���اه من اأجل 
البق���اء عل���ى قيد احلي���اة يف املق���ام الأول"، 
م�سيف���ة القول، اإنها تاأم���ل يف اعقاب �سجة 
الع���ام املا�س���ي يف اأن يجع���ل  اختي���ار ه���ذا 

العام”النا�س �سعداء”.
"والأمر ل يتعلق بكوين اأحد اع�ساء جلنة 
التحكي���م،  لق���د اخرتن���ا للت���و ما نعتق���د اأنه 
روائي رائع متام���ًا". اأما �ستيفن بيج، مدير 
دار ن�س���ر فاب���ر اند فابر التي تق���وم باإ�سدار 
كت���ب اإي�سيغ���ورو، فق���د و�سف خ���رب الفوز 

باأنه”اأمرغر عادي متامًا".
وق���ال �ستيف���ن بي���ج، ال���ذي تلقى خ���رب فوز 
النتظ���ار  �سال���ة  يف  وه���و  اإي�سيغ���ورو، 
يف مط���ار دبل���ن. اإن���ه كاتب فريد م���ن نوعه 
متامًا”لدي���ه ق���وة عاطفي���ة وكذل���ك ف�س���ول 
فك���ري، اك�سب���ه اأع���دادًا هائل���ة م���ن القراء. 
ويف بع����س الأحيان، كان عمله مبثابة  حتٍد 
للزم���ن، ولكن ب�سب���ب تلك الق���وة العاطفية، 
ا�سب���ح  �س���دى كتابات���ه ي���رتدد يف نفو����س 
الق���ّراء. اإنه كاتب مقروء عل���ى نطاق وا�سع 

يف جميع اأنحاء العامل."

عن الغارديان

عل��ى  يتف��وق  إيش��يغورو  كازو 
أتوود واثيونغو وموراكامي

ضّمت قامئة املرشممحني للجائزة نوبل لعام 2017 أسمماء كبرية يف 

عممامل الرواية، مثل مارغريت أتوود، ونغوجممي واثيونغو وهارويك 

موراكامي، ما جعل من الصعب التكهن بالفائز، ولذلك كان اختيار 

إيشيغورو مفاجأة نوعًا ما. بيد أن االعرتاف بأعاله  األدبية املمتازة 

أعادت الجائزة إىل مسارها األديب  بعد االختيار املثري للجدل  للفائز 

بالجائزة العام املممايض، حينا منحت  للمغني بوب 

ديممان. ووصفت االكادميية السممويدية هممذا املؤلف 

صاحممب روايات”بقايا النهار"، و"ال تدعني أرحل أبدًا، 

بأنه يتميز بأسلوب”ذي طريقة ممتازة يف التعبري، 

بغض النظر عن مجريات األحداث."

ترجمة احمد الزبيدي 

كازو إيش��يغورو.. نوب��ل من 
أجل عالم بال حروب  

عل��ي حس���ين 
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ترجمة: لطفية الدليمي

 Never Let Me اأب����دًا   اأذه����ب  لتدعن����ي  رواي����ة    
 Kazuo اإي�سيغ����ارو  كازو  للروائ����ي   )2005(  Go
Ishiguro تختلف عن الرواية ال�سابقة : تكّر�س هذه 
الرواية جانبًا مهمًا منه����ا للخيارات الأخ�قية والع�قات 
العائلي����ة )ال�سخ�سي����ة الرئي�سي����ة يف الرواي����ة ه����ي فت����اة 
ُتراِق�����س لعب����ة ل�أطف����ال وتتظاه����ر باأنه����ا اأّم( ؛ غ����ر اأنها 
تر�سم �س����ورة للم�ستقبل اأكرث ت�ساوؤم����ًا ورعبًا بكثر مّما 
تفع����ل الرواي����ة ال�سابقة، لكن ه����ذه ال�س����ورة الت�ساوؤمية 
املرعب����ة واملظلمة  تن�ساب بخفة وتوؤدة مع تطور الرواية 
ولن����كاد نرتطم بوقعها ال�س����ادم فينا ب�سبب مل�سة املقاربة 
اخلفيف����ة الت����ي برع فيه����ا الكات����ب، وكذلك ب�سب����ب املزاج 
اله����ادئ غ����ر املنفع����ل لل�سخ�سي����ة املركزي����ة يف الرواية، 
كاث����ي اإج. Kathy H )الرواية ُت�سَرد ب�سيغة ال�سخ�س 
الأول(، وب�سبب هذه املزايا يف الرواية فاإن تاثر”مابعد 
الق����راءة after - reading”ي�ستمر طويً� مع القارئ  
)املق�س����ود مب�سطل����ح مابع����د الق����راءة هو الطريق����ة التي 
ي�ستم����ر به����ا تاأثر الرواية يف الق����ارئ لبع�س الوقت بعد 
اإمتام����ه ق����راءة ال�سفح����ة الأخ����رة منه����ا(. اإن كل اأعم����ال 
اإي�سيغ����ورو  تخت�ّس بامل�ساءل����ة الإ�ستك�سافية للت�سابكات 
التاأريخي����ة املعقدة بني الفرد وجمتمعه الأو�سع وبخا�سة 
يف تل����ك الأوقات التي يكون فيه����ا املجتمع اأمام مع�س�ت 
اأخ�قية مف�سلية عميقة التاأثر، ويعمل اإي�سيغورو دومًا 
عل����ى اإقتفاء اأث����ر املثالب اجلمعي����ة والتواري����خ الفا�سدة، 
ومن ث����ّم م�ساءل����ة كيفية تر�ّسحه����ا ومفاعي����ل تاأثرها يف 
ال�سخ�سيات الرئي�سي����ة لرواياته. رواية )لتدعني اأذهب 
اأب����دًا( تختلف قليً� عن اخلط الع����ام لروايات اإي�سيغورو 

من حي����ث اأنها ترّك����ز الهتمام الأكرب فيه����ا على �سخ�سية 
لي�س����ت ُم�ساِهم����ة يف الف�ساد بل هي �سحي����ة من �سحاياه 
العديدي����ن. حت�س����ل وقائ����ع الرواي����ة يف اإنكل����رتا اأواخر 
ت�سعين����ات القرن الع�سرين، وه����ي تبداأ على النحو التايل 

 :

   اإ�سم����ي كاث����ي اإج. )Kathy H.(. اأن����ا بعم����ر احلادية 
والث�ث����ني، وق����د عملت يف حق����ل خدمة الآخري����ن مايزيد 
عل����ى الأحد ع�س����ر عامًا. اأعلم اأن هذه الف����رتة تبدو طويلة 
؛ غ����ر اأنهم يريدونني اأن اأعمل يف اخلدمة لثمانية �سهور 

اإ�سافية وحتى نهاية هذه ال�سنة. 

   ح����رف )اإج H( ذو دلل����ة بالغ����ة : ماال�سب����ب وراء ع����دم 
اإمت�����ك كاث����ي اإ�سم����ًا كام����ً�؟ يذّكُرن����ا احلرف املف����رد هذا 
بتل����ك ال�سخ�سيات يف رواي����ات كاف����كا املو�سوفة بحرف 
كذل����ك  ويذّكرن����ا  مت�سارع����ة،  ع����وامل  يف  والعالق����ة   )K(
بال�سخ�سيات التي تدعى باأرقام ل�سيقة  بها )تذكر بحال 
ال�سجناء كما ج����رت العادة غالب����ًا، املرتجمة(، وفوق ذلك 
فاإن م�سطل����ح )العمل يف خدمة الآخري����ن( يبدو بب�ساطة 

اأكرث من حم�س و�سٍف لوظيفة يوؤديها املرء.

    مت�س����ي كاث����ي يف و�س����ف ن�ساأته����ا يف مدر�س����ة اأنيق����ة 
ثري����ة تدعى )هالي�سام(، وليب����دو الطلبة يف تلك املدر�سة 
منخرط����ني يف حت�سي����ل درو�س كث����رة با�ستثن����اء الفّن، 
ويدع����ى املدّر�س����ون يف ه����ذه املدر�س����ة )احلّرا�����س( - تلك 
اإ�ستع����ارة اأنيق����ة اأخ����رى يف تلك املدر�س����ة الأنيق����ة.  يبداأ 

القارئ �سيئًا ف�سيئًا، ومع تقّدمه يف قراءة الرواية، يدرك 
ب����اأن كاثي وزميلها تومي وكّل اأ�سدقائهم الآخرين لي�سوا 
�سوى م�ستن�سخات ب�سري����ة Clones، وانهم ماُوجدوا 
لغر�����س �سوى الت����رّبع باأع�سائه����م الب�سري����ة  )يو�سفون 
باملترّبعني عو�سًا ع����ن كونهم ِهباٍت جمانية، وهذا جانب 
من جوانب العامل الفّظ ذي النظرة امل�سّوهة. يف اإنعطافة 
كفوءة من جانب املوؤلف يعمل بع�س هوؤلء املتربعني يف 
خدم����ة زم�ئه����م امل�ستن�سخني املحت�سري����ن، وهنا ن�سمع، 
وب�س����ورة اأ�سا�سي����ة، �س����وت قطع����ة م����ن التقني����ة : كائن 
ب�س����ري م�ستن�سخ وراثيًا له م�ساعر، ورغبات، وخماوف، 
و�سخ�سي����ة - ه����و �سخ�س ب�س����ري مثلنا اإذن - ُق����ّدر له اأن 
ي�ستخ����دم ث����م ُيط����َرح جانبًا. لن�ستم����ع اإىل اأح����د احلّرا�س 

املتقاعدين وهو يخرب كاثي : 

   ينبغ����ي اأن حتاويل روؤية الأمر م����ن الوجهة التاأريخية.  
بع����د احل����رب )املق�س����ود ه����و احل����رب العاملي����ة الثاني����ة، 
املرتجم����ة(، يف بداي����ة  اخلم�سين����ات، وبع����د اأن توال����ت 
الفتوح����ات العلمي����ة العظيمة ب�سرعة عظيم����ة مل يكن ثمة 
مايكفي من الوقت لطرح اأ�سئلة ح�سا�سة تفي�س بامل�ساعر. 
كان امامن����ا فج����اأة الكثر م����ن هذه الإمكاني����ات اجلديدة، 
والطرق اجلديدة يف ع�ج حالت كانت تعّد �سابقًا ع�سية 
ل النا�����س الإعتقاد باأن  على الع�����ج..... لوقت طويل ف�سّ
ه����ذه الأع�س����اء الب�سرية تظهر من ل�س����يء، او يف اأق�سى 
احلالت كانوا يظنون اأنها ُتزَرُع يف نوع من الفراغ. كان 
ثم����ة دلئل ؛ غ����ر اأن النا�س عندما بات����وا مهتّمني باأمر... 
باأم����ر الطلب����ة )اأي املترّبعني م����ن طلبة مدر�س����ة هالي�سام، 

املرتجم����ة( كان الوق����ت قد ف����ات وتاأّخر الأمر كث����رًا.....  
كيف ميكن����ك اأن تطلب من عامٍل بات مقتنع����ًا اأن ال�سرطان 
داء ميك����ن ع�جه،،، كيف ميكنك اأن تطل����ب من هكذا عامَلٍ 
ان يط����رح كل �سيء جانبًا ليعود ثانية اإىل الأيام املظلمة؟  
ب�س����رف النظر عن مدى �سعور النا�����س بعدم الراحة اأزاء 
كينونتك الوجودية ف����اإن اإهتمامهم الطاغي الأول �سيبقى 
يف �سم����ان اأن لميوت اأطفاله����م او �سركاوؤهم اأو والديهم 
اأو ا�سدقائه����م ب�سب����ب ال�سرط����ان اأو اإعت�����لت الأع�ساب 

احلركية او اأمرا�س القلب..........

   ُي�سّج����ُع الطلب����ة يف هالي�سام على اإنت����اج الفّن لأنه - كما 
يق����ول احلار�س املتقاع����د -”�سيك�سف ع����ن حقيقة ذواتكم 
الداخلي����ة..... لأن فّنكم �سيك�سف ع����ن اأرواحكم!”، وهذا 
الف����ّن ال����ذي يبدو روؤيوي����ًا اإىل حّد م����ا اإ�ستخدم����ه الكاتب 
كواح����د من الدلئ����ل للربهنة عل����ى ان تل����ك امل�ستن�سخات 
الب�سري����ة كان����ت اإن�ساني����ة اإىل حد بعيد وينبغ����ي اأن تلقى 
معامل����ة اأف�س����ل بكثر، ولك����ن ليبدو اأن له����ا تاأثرًا كبرًا 
يف اإحداث فرق حم�سو�س باأي قدر كان : كاثي ورفقاوؤها 
واقع����ون يف م�سي����دة لي�ستطيع����ون منه����ا ف����كاكًا، وهذه 
امل�سيدة لتتمّثل يف احلّرا�س اأو الأبنية امل�سّورة بجدران 
عالية ؛ بل هي بب�ساطة القبول العاملي املذعن لهذا )التفكر 
التقني( الذي يقبل وجود كاثي ورفقائها من اأجل نحرهم 
لحقًا طلبًا لأع�سائه����م الب�سرية، وليبدو ثمة ممانعة من 
جان����ب هوؤلء ولبارقة  اأم����ل يف اخل��س كذلك. نحن يف 
الغالب لنلحظ )الإطار( التقن����ي الذي يغّلف حياة هوؤلء 
)كاث����ي ورفقائه����ا(، ورمب����ا يفيدنا ه����ذا الإط����ار من خ�ل 
تذكرن����ا بالكيفي����ة ال�مبالية التي نتعام����ل بها مع الكثر 
م����ن الأطر التقني����ة يف حياتنا غر الروائي����ة بحيث باتت 
الأمور ُتقَبُل كما هي من غر م�ساءلة جدية ل�آثار املرتتبة 
عليه����ا، وهنا يح�س����ر على الف����ور الناقد الأمل����اين العظيم 
)وال����رت بنجام����ني Walter Benjamin( الذي كتب 
يوم����ًا )لي�س ثمة وثيقة حتك����ي عن احل�سارة وهي لي�ست 
يف الوقت ذاته وثيقة للرببرية املقرتنة بتلك احل�سارة(. 

   ال�سورة الأ�سا�سية والأكرث جوهرية يف الرواية بكاملها 
هي تل����ك التي نرى فيها كاثي وه����ي ترق�س لوحدها على 
اأنغ����ام اأغنية )لتدعني اأذهب اأب����دًا( وُت�عب دمية لها يف 

الوقت ذاته :

   �ساأتخّي����ل...  اإم����راأة اأخربوه����ا باأن لن يك����ون لها اأطفال 
وهي الت����ي لطاملا تاقت حق����ًا لهوؤلء الأطف����ال كّل حياتها، 
ث����م حت�سل معجزة، �سيء مثل معج����زة، ويكون لها طفل، 
وحتم����ل ذلك الطف����ل قريب����ًا يف اح�سانه����ا وتتجول وهي 
ملت�سق����ة به وتغن����ي )طفلي، لتدعن����ي اأذهب اأب����دًا.....( 
لأنها مفرط����ة ال�سعادة والفرح ؛ ولكن اأي�سًا ب�سبب كونها 
خائف����ة من اأن �سيئًا خميفًا �سيح�سل : رمبا �سيمر�س ذلك 

الطفل اأو �سيوؤخذ بعيدًا عنها......

   لي�سمح لكاثي اأبدًا باأن يكون لها اأطفال، ولرمّبا تكون قد 
�سّممت ورايًا لتكون غر قادرة على اإجناب اأطفال. الطفل 
اإذن يف الرواي����ة هو كناية ع����ن ذاتها هي، امل�سلوبة، وعن 
اآمالها وتطلعاته����ا مل�ستقبلها ال�سخ�سي املت�سربل بالفناء، 
والقاحل والعبثي واخلايل من حلظات البهجة ماخ� تلك 
الربه����ات التي تداعب فيه دميتها الأثرة. اإن فقدان الأمل 
يف م�ستقبل طموح بالن�سبة للم�ستن�سخات الب�سرية )وهو 
ماتع����رّب عنه تلك ال�س����ورة الأمومية اجلدي����رة بكل �سفقة 
وتعاط����ف( ه����و بال�سبط نتيج����ة لغياب احل����ب الإن�ساين 
ال�سف����اف والرقي����ق ال����ذي يكّنه امل����رء لأطفال����ه، و�سركائه 
يف احلي����اة، واأبويه، واأ�سدقائه،،، وبه����ذه الكيفية، ومن 
خ�����ل احلب، ينعطف اأي اأم����ل خال�س يف التقنية وحدها 

لي�ستحيل اأمرًا �سريرًا يف نهاية املطاف. 

اإل اأن من����ح ”الأكادميية ال�سويدية” جائزة 
نوبل للكات����ب الربيطاين م����ن اأ�سل ياباين 
 )1954 )ناكازاك����ي،  اإي�سيغ����ورو  كازو 
اخلمي�����س الفائ����ت، ل يخّف����ف م����ن من�سوب 
املفاج����اأة اأب����دًا، خ�سو�س����ًا مع ا�س����م ل يكاد 
يذك����ره الإع�م يف �سباق اجلائ����زة، مقارنة 
باأ�سم����اء تبدو ثابتة يف كل ع����ام، كالروائي 
الياب����اين هاروك����ي موراكام����ي، والكين����ي 
نغوج����ي وا ثيونغو، وال�س����وري اأدوني�س، 
وهو الأمر الذي اأ�سبح معتادًا بل ومتوّقعًا 

من جانب الأكادميية.

نظرة فنان إلى العالم عندما 
يكون كّل شيء مشّوهًا

بجائ����زة  الفائ����ز  اإي�سيغ����ورو  كازو  لك����ن 
”البوكر” عام 1986، يظهر معروفًا بدرجة 
م����ا للقارئ العرب����ي من خ�ل اأربع����ة اأعمال 
مرتجم����ة هي”فنان الع����امل العائم”و"بقايا 
النهار”و"عندما كّن����ا يتامى”و"من ل عزاء 
لهم”من اأ�س����ل اأعمال �سبع����ة، هي ح�سيلته 
م����ن الروايات الت����ي امت����ازت باأنها”تك�سف 
الهاوية التي تعزز �سعور الإن�سان الوهمي 
يف ع�قت����ه مع الع����امل يف اأعمال متتلك قوة 
عاطفي����ة عظيمة”بح�س����ب تعب����ر اأكادميية 

نوبل.
ال����ذي  اإي�سيغ����ورو  كازو  اأعم����ال  تنطل����ق 
ترجم����ت اأعماله اإىل قراب����ة اأربعني لغة، من 
انهماكه يف العمل على ت�سليط ال�سوء على 
اأ�سئلة الن�سيان الفردي والذاكرة اجلماعية؛ 
انهم����اك ي�ستدع����ي العودة بالزم����ن مّرة اإىل 
حي����وات واأزمنة �سابقة، وما يرافق ذلك كله 
من م�ساعر وحلظات اإن�سانية فا�سلة، وَمّرة 
بالنط�����ق بالزمن اإىل الأمام، وحتديدًا يف 
اخ����رتاع �سكل ب�سري ق����ادم، ثيمته الأ�سا�س 
التط����ّور العلم����ي ال����ذي يراف����ق الفر�سيات 
البديل����ة: لو مل يح����دث كذا، كان����ت الب�سرية 

�ستكون كذا!
لك����ن �ساحب”بقايا النه����ار”)1989( ينفي 
هو�سه بتقدمي �س����كل ب�سري جديد ومتخّيل 
بالقول:”اإنن����ي اأكت����ب م����ا ميك����ن اأن اأ�سميه 

روايات”التاأري����خ البديل”مثل: كيف كانت 
�سورة اأمركا والعامل �ستبدو لو اأّن كينيدي 
مل ي�����ِق حتفه اغتي����اًل؟ اإّن روايتي تتحّدث 
بب�ساطة عن ال�سكل الذي كانت �ستبدو عليه 
بريطانيا ل����و اأّن اأمرًا علمّيًا اأو اثنني ح�س� 

بطريقة خمتلفٍة عّما ح�س� به فعً�".
واقع����ًا  اأب����دًا  نف�س����ي  اأج����د  وي�سي����ف:”مل 
حكاي����ات  بكتاب����ة  الإغ����راء  �سغ����ط  حت����ت 
م�ستقبلّي����ة، ول�س����ُت اأمتل����ك م����ا يكف����ي م����ن 
الطاق����ة يف التفك����ر بال�سكل ال����ذي �ستكون 
علي����ه ال�سّي����ارات اأو مقاب�����س الأك����واب يف 

ح�سارتنا امل�ستقبلّية".
وبالرتكيز على بع�����س املو�سوعات الثابتة 
يف معظ����م اأعمال����ه، تظه����ر ق�سي����ة النتحار 
ذروة  يف  م�ستنبت����ة  اأ�سا�سي����ة  مو�سوع����ة 
اأح����داث الروايات، وخ�سو�س����ًا يف”منظر 
�ساحب للت�ل”و"فن����ان العامل العائم”التي 
يعّلق عليها كاتبها بالقول:”كان على هوؤلء 
اأن ينتح����روا �ساع����ة دّق����ت طب����ول احل����رب، 
فه����م م�سوؤولون ع����ن اإلقاء الياب����ان يف هّوة 
اجلحيم"، الأمر ال����ذي يظهر انتحار هوؤلء 
يف اأعمال����ه وكاأن����ه ا�ستع����ادة حزين����ة ملاآلت 
اليابان وهزميتها ع����ام 1945، يف حممول 
عاطف����ي كثيف لّل����وم والتح�ّس����ر على ماآلت 
بل����ده الأ�سل����ي، بالإ�ساف����ة اإىل اإدان����ة فع����ل 
انتح����ار الطياري����ن الياباني����ني، اأو ما اأطلق 
عليه حينها:”طيارو الكاميكاز”الذين األقوا 
باأنف�سه����م وطائراتهم على �سفن احللفاء يف 
احلرب، متخّيً� على ما يبدو م�سر اليابان 
فيم����ا ل����و اأنه����ا مل تدخ����ل احل����رب وبالتايل 

خ�سارتها الفادحة.

فوٌز ال يخّفف من منسوب 
المفاجأة التي باتت ترافق 

نوبل

�ساح����ب  الأوىل”م�سه����د  روايت����ه  تب����دو 
حليات����ه  جت�سي����دًا  للت�����ل”)1982( 
ال�سخ�سي����ة وبالتحديد حلالة القطيعة التي 
عا�سها الرجل عن ب�����ده اليابان، خ�سو�سًا 

مدينت����ه ناكازاكي بعد الهزمية اليابانية يف 
احل����رب العاملية الثاني����ة، والكارثة النووية 
الت����ي حّلت يف املدين����ة، اإذ اإن ق�سة الرواية 
تدور حول عائلة ياباني����ة تهاجر اإىل لندن، 
لتخترب بعده����ا حدث انتح����ار البنة، ولعّل 
ه����ذا احل����دث يظه����ر م�ستنبت����ًا يف الرواية، 
لي����وؤدي دورًا جمازي����ًا للتعب����ر ع����ن م����اآلت 
القطيع����ة ع����ن الوط����ن، يف رواي����ة متّي����زت 
مبحاولتها الك�سف عن هواج�س املغرتبني.

قالته”الأكادميي����ة  فيم����ا  ولع����ل 
ال�سويدية”ح����ول اأ�سلوب����ه: اإن����ه ميزج بني 
اأ�سل����وب الكات����ب الت�سيك����ي فران����ز كاف����كا، 
والروائي����ة الإنكليزية جني اأو�سنت والقليل 
م����ن مار�سي����ل برو�ست؛ م����ا ي�س����كل مفتاحًا 
مهّم����ًا ل�إط�ل من زاوية خمتلفة نحو كتابة 
ُيجِمع نّقاد كثرون حوله����ا اأنها جديدة ول 

�سيما يف تقنياتها الروائية.
ت�سّل����ط رواية”م����ن ل ع����زاء له����م”)1995( 
ال�س����وء عل����ى ح����الت تدّف����ق تّي����ار الوع����ي 
املت�س����ارع، يف حني تب����دو م�ساهدها مربكة 
اإىل حد اللتبا�����س، بالإ�سافة اإىل بطء �سر 
اأحداثها، نظرًا لن�سغ����ال �ساحبها بالرتكيز 
عل����ى ح����الت تط����ّور وع����ي �سخو�سها، يف 

مقاب����ل اأح����داث بال����كاد مت�س����ي اإىل الأمام، 
وهي رواي����ة يقول فيه����ا اإنه يح����اول اإعادة 
كتابة حياة ع����ازف البيانو، الذي ي�سل اإىل 
قرية �سغرة للقيام بعمل مهم ليلة اخلمي�س 

ثم تختلط الأحداث بني الواقع واحللم.
يف ح����ني تظه����ر رواي����ة ”حني كّن����ا يتامى” 
)2000(، وكاأنه����ا رواية بولي�سية، لتتحول 
بع����د ذل����ك اإىل م����ا ي�سب����ه رواي����ة عائلي����ة ثم 
�سرع����ان ما تتح����ول اإىل رواي����ة تتحدث عن 
احل����رب. ه����ذه واحدة م����ن تقني����ات الكاتب 
ال����ذي ي�سع نف�س����ه يف مو�سع حم����ّرك دمى 
الرواي����ة، اإنها يف احلقيق����ة ل تريد اأن ت�سل 
اإىل اأي مكان من تلك الأمكنة، حتى يكت�سف 
القارئ يف نهاية الأمر القدرة املده�سة التي 
ميتلكه����ا الكاتب يف فهم الع����امل، اإنها”نظرة 
فن����ان اإىل الع����امل عندم����ا يك����ون كل �س����يء 
م�سّوه����ًا. الع����امل كل����ه جم�س����د يف الكت����اب 
ال����ذي يب����داأ من نقط����ة ثم ينحن����ي يف نقطة 

اأخرى”يقول اإي�سيغورو.
يف روايت����ه الأخ����رة ”العم�����ق املدف����ون” 
)2015(، والت����ي ج����اءت بع����د توق����ف دام 
ع�س����َر �سن����وات، ي�سلط اإي�سيغ����ورو ال�سوء 
عل����ى ح����الت الن�سي����ان الوطن����ي والذاكرة 
الفردية، يف رواية تتم����ّرد يف اأ�سا�سها على 
رواي����ات اخلي����ال العلم����ي، اإذ ل يكتفي هنا 
بالع����ودة يف التاري����خ اإىل حقب����ات زمني����ة 
تراك����م غب����ار الن�سيان حولها، ب����ل يعمد اإىل 
زج كائن����ات غرائبي����ة اإىل امل�سه����د الروائي، 
تلع����ب الوحو�س يف ه����ذه الرواية ككوابح 
نف�سية لبطلي الق�س����ة يف رحلة بحثهما عن 

البن املفقود.

كازو  اأدب  و�س����ل  العربي����ة  منطقتن����ا  يف 
اأن  قب����ل  ال�سينم����ا  خ�����ل  م����ن  اإي�سيغ����ورو 
ترتج����م رواياته، ول �سيم����ا ”بقايا النهار” 
املاأخوذ عن روايته التي ن�سرها عام 1982، 
وحّول����ت ع����ام 1993 اإىل فيلم �سينمائي من 
اإىل  اأنت����وين هوبكن����ز. بالإ�ساف����ة  بطول����ة 
�سيناريو فيل����م ”املو�سيقى الأكرث حزنًا يف 
العامل” الذي ُعر�����س عام 2003 من اإخراج 
غ����اي ميدين، ث����م ”ل تدعن����ي اأذه����ب اأبدًا” 
ال����ذي اأنت����ج �سن����ة 2010 واأخرج����ه م����ارك 

رومانيك ولعبت بطولته كرا نايتلي.

عن/ العربي اجلديد

           مقطع من الفصل السممادس املعنون )املسممتقبل والرواية 

املعممارصة( من كتايب املرتجم )الرواية املعارصة( للربوفسممور 

)روبرت إيغلستون( الذي سيصدر قريبًا عن دار املدى، واملقطع 

يتناول رواية )التدعني أذهب أبدًا( للروايئ كازو إيشيغورو الفائز 

بجائزة نوبل لألدب 2017. 

النس��يان  إيش��يغورو..  كازو 
الفردي والذاكرة الجماعية

بممدت جائزة نوبل لممألدب هذا العام أقممل صخبًا وإثارة للجممدل مقارنة بالعام 

املممايض بعد اإلعان عن فوز بوب ديممان، إذ ما إن هدأ جدل منحها إىل ديان، 

كاتب األغاين واملوسمميقي األمرييك، حتى أثار ديان الجممدل مرة أخرى برفضه 

اسممتام الجائزة العريقة يف أكرث من مناسممبة، قبل أن يوافق عىل استامها بعد 

أربعة أشهر من موعدها الرسمي املحّدد!

أمير داود

ال تدعني اذهب ابدًا
والخيارات االخالقية
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قالت الأكادميية ال�سويدية، التي متنح جائزة 
نوبل ل�آداب، اإن الروائ����ي املولود يف اليابان 
كازو اإي�سيغورو، فاز باجلائزة لأنه ك�سف عن 
عمق”�سعورن����ا الوهمي بالرتب����اط بالعامل”. 
متيزت”ب�سب����ط  الت����ي  مبوؤلفات����ه  واأ�س����ادت 
الت����ي  الأح����داث  ع����ن  النظ����ر  بغ�����س  النف�����س 
جت����ري”، وكان”اأك����رث ارتباط����ا مبو�سوعات 
الذاك����رة والوقت والوهم الذاتي”وفقا ملا جاء 
على احل�ساب الر�سمي ل�أكادميية على تويرت. 
واأكدت �ساره دانيو�س، الأمينة العامة الدائمة 
لأكادميية نوبل ال�سويدية التي متنح اجلائزة 
قولها:”اإذا ما خلطنا بني جاين اأو�سنت وكافكا 

نح�سل على كازو اإي�سيغورو”.
واأج����رت هيئ����ة الإذاع����ة الربيطاني����ة، ات�ساًل 
هاتفيًا مع اإي�سيغورو لتخربه بفوزه، واعرتف 
اأن����ه فوجئ ومل يكن عل����ى ات�سال م����ع اأع�ساء 
جلن����ة نوبل من قب����ل، كما اأنه مل يك����ن متوقعا 
واعتق����د اأن الت�سال خدعة. وقال اإي�سيغورو، 
عن نيله اجلائزة، اأنه”�سرف رائع، وذلك يعني 
اأنن����ي اأ�سر على خط����ى اأعظ����م املوؤلفني الذين 
نالوا اجلائزة، وهذا هو ثناء رائع”. واعتربت 
ف����وز  اأن  �سحيفة”الغارديان”الربيطاني����ة، 
اإي�سيغورو مفاأجاة للجميع، اإذ اإن هناك اأ�سماء 
لكتاب روائيني يابانيني لهم �سهرة وا�سعة اأكرب 
من تل����ك التي ح�سل عليها”كازو”كما اأنهم من 
الأك����رث مبيًعا لعدة �سن����وات ومنهم:”هاروكي 
موراك����ي، ومارغري����ت اأت����وود، ونغوغ����ي وا 
ثيونغ����و”. وا�ساف����ت الغاردي����ان، اأن اختي����ار 
اإي�سيغ����ورو ت�سحيح لأخطاء اللجنة يف العام 
املا�س����ي؛ بعدما ذهبت اإىل بوب دي�ن، والذي 
تعامل مع اجلائزة بطريقة متغرط�سة و�سعت 
الأكادميي����ة يف ح����رج �سديد، الأمر ال����ذي اأثار 

ا�ستياء الأدباء واملبدعني يف العامل.

 الياباني
وكازو اإي�سيغورو، ثالث ياباين يفوز باجلائزة 
بعد يا�سوناري كواباتا وكنزابورو اأوي، ولد 
يف 8 نوفم����رب 1954 يف ناكازاك����ي بالياب����ان، 
وغادرت عائلته اإىل لندن �سنة 1960 وهو يف 
�س����ّن ال�ساد�سة مع اأخته الك����ربى فوميكو على 
اأمل اأن يعودوا بعد عام اإىل اليابان لكّنهم اآثروا 
البقاء يف بريطانيا، يعّلق اإي�سيغورو على هذا 
بقوله:”اأهل����ي  اأرادوا الإغت�س����ال م����ن الع����ار 
والهزمية بامل�سافة وال�سب����اب لكي ل يتهّدموا 
كج����دران ناغازاكي”، وبع����د ع�سر �سنوات من 
و�سول����ه اإىل بريطاني����ا ت����ويّف ج����ّده يف بيت 
العائل����ة الق����دمي يف ناغازاك����ي حي����ث عا�س����وا 
جمتمع����ني وكان اجلّد ميّثل له ال�سلة الوحيدة 
باليابان. ومل يزر اإي�سيغ����ورو اليابان اإّل مّرة 
واح����دة مبنا�سب����ة �س����دور الطبع����ة اليابانّي����ة 
لروايته”بقايا اليوم”، ثم جتّنب العودة ثانية 
لأّنه خ�سي اأن”يق����رتف جرمية اإكت�ساف موت 
اجلميع”كم����ا �سّرح م����ّرة. ح�س����ل اإي�سيغورو 
على �سهادة جامعّية اأّولية من جامعة كنت عام 
1978 ث����م ح�سل عل����ى املاج�ستر م����ن جامعة 
اإي�ست اأنكليا ع����ام 1980. قطع درا�سته ليعمل 
يف دائ����رة العم����ل الجتماع����ي يف ا�سكوتلندا 
لرغبت����ه يف”القي����ام ب�س����يء حقيق����ي اكرث من 
يف  خري����ة  جمعي����ة  اىل  انتق����ل  الدرا�س����ة”. 
لندن تعن����ى باإ�سكان امل�سردي����ن، وهناك التقى 
ال�سكوتلندية لورن����ا ماكدوغال التي تزوجها 
يف 1986. مل يك����ن قارئًا كب����رًا. ومل ياأت اإىل 
الرواي����ة من”ق�س����ة حب كبرة م����ع الدب… 
اأك����رب وي�سيبني الذع����ر من املوت قب����ل قراءة 
العمال الدبي����ة الكبرة”. عندما قراأ”القد�س 
الذهبية”ملارغري����ت دراب����ل فكر اأن����ه ي�ستطيع 

كتابة الرواية مثلها.

الغرباء
يعد اإي�سيغورو اأ�سهر موؤلفي الأدب املعا�سرين 
يف الع����امل املتحدث بالإنكليزي����ة، يحمل تاأثر 
وم����ن  والإنكليزي����ة…  الياباني����ة  ثقافت����ني، 
اىل  النكليزية”الغرب����اء”،  الثقاف����ة  �سن����اع 
جان����ب الهندي �سلم����ان ر�س����دي والباك�ستاين 
حني����ف قري�س����ي، وامل�سرية اه����داف �سويف، 
وال�سومايل نور الدين ف����ارح، دون اأن نن�سى 
طارق علي… واي�سيغ����ورو  �سنفته �سحيفة 
التامي����ز ع����ام 2008 واملوؤل����ف 32 يف قائمتها 
لأعظ����م 50 موؤل����ف بريطاين منذ ع����ام 1945، 
مل يك����ن مولع����ا بالقراءة والكتاب����ة يف بدايته، 
وي�سخ����ر م����ن اأعمال����ه الروائي����ة، لكن����ه اده�س 
بع�س النا�سرين الربيطانيني وهو يف الثالثة 
والع�سري����ن من عم����ره عندما قّدم له����م روايته 
م����ن  للت�ل”خلوف����ه  �ساح����ب  الأوىل”منظ����ر 
�سياع ذكرياته عن الياب����ان، ويقول:”تولين 
عل����ى  اأحاف����ظ  اأن  وودت  بالذع����ر،  اإح�سا�����ٌس 
ن�سخت����ي من اليابان اآمنًة، اأن اأ�سونها اأدبًيا”. 
وف����ازت باكورت����ه بجائزة وينفري����د هولتباي 
امللكي����ة  اجلمعي����ة  تقدمه����ا  الت����ي  ميموري����ال 
ل�أدب ومنحها احت����اد املكتبات الأمركي لقب 
اأف�س����ل كتاب لعام 1982. وحتكي الرواية عن 
الذكري����ات الأليمة لم����راأة يابانّية يف حقبة ما 
بعد احلرب العاملّية الثانية وحماولتها التعامل 
م����ع حقيقة اإنتحار ابنتها، ويق����ول اإي�سيغورو 
عن ذل����ك:”كان لدى النا�سرين نه����م عظيم لهذا 
الط����راز اجلديد من النزع����ة العاملية يف الأدب، 
وكان النّق����اد تّواق����ني اإىل اإكت�ساف جيل جديد 
م����ن الروائّيني بع����د اإ�ستغ����راق املجتمع  لزمن 
طوي����ل يف روايات تتحّدث عن النظام الطبقّي 
الإنكلي����زي وزن����ا املحارم واخليان����ة الزوجية 
وغره����ا، اأراد الق����ّراء جيً� خمتلف����ًا متامًا عن 

اجلي���ل العج���وز م���ن الكت���ّاب الربيطانيني”. 
والنوبل���ي اجلدي���د ال���ذي ُترجم���ت جمموعة 
ل باأ����س بها من اأعمال���ه اإىل العربية يف م�سر 
والردن، ح�س���ل عل���ى ع���دد م���ن الرت�سيحات 
جلائ���زة بوك���ر الأدبية ونالها ع���ام 1989 عن 
روايته”بقاي���ا الي���وم”)اأو النه���ار( ترجمه���ا 
طلعت ال�ساي���ب عن املركز القوم���ي للرتجمة، 
ويعتربه���ا جي���ف بيزو����س، موؤ�س����س �سرك���ة 
اأم���ازون – روايت���ه املف�سل���ة، وه���ي حتولت 
فيلم���ا يحم���ل ال�سم نف�س���ه من اإخ���راج جيمز 
اأيف���وري. تدور احداثها حول تداخل وتقاطع 
بني الذاك���رة الفردي���ة والتاري���خ الوطني من 
خ�ل عقل رئي�س خدم )�ستيفن�س( الذى يعمل 
يف ق�سر اإنكلي���زي عريق )دار لنغتون هول(، 
يرى اأنه خدم الإن�سانية ل ل�سيء اإل لأنه �سخر 
كل كفاءت���ه وخربته املهنية خلدمة رجل عظيم 
)لورد دارلنغتون(. وبا�ستعرا�س تاريخه يف 
املهنة يكت�سف”�ستيفن�س”ما يجعله ي�سع كل 
�سيء مو�س���ع امل�ساءلة: عظمة اللورد، ع�قته 
بالآخري���ن، معن���ى حيات���ه الت���ي عا�سه���ا يف 
عزلة ع���ن كل �سيء با�ستثن���اء وظيفته، معنى 
الكرامة املهني���ة، الزمن املفق���ود الذي يحاول 

ا�ستعادته.
ن�س���ر كازو روايت���ه الثانية”فن���ان م���ن العامل 
الطليق”ع���ام 1986، وُر�سحت جلائزة بوكر 
وح�سل���ت عل���ى جائ���زة ويتربيد ع���ام 1986 
 .1995 ع���ام  الإيطالي���ة  �سكان���و  وجائ���زة 
ترجمته���ا هال���ة �س����ح الدي���ن اإىل العربي���ة 
واملرك���ز  دار”اأزمنة”الأردني���ة  ع���ن  لت�س���در 
وتتح���دث  القاه���رة.  يف  للرتجم���ة  القوم���ي 

الرواي���ة عن فنان العامل الطليق رجل مهزوم، 
رج���ل اأرغم على اإع���ادة النظر يف قيمه بعد اأن 
متلكه الإح�سا�س باخل�س���ارة وامل�سوؤولية عن 
الأذى الذي حلق ب�سع���ب اليابان اإبان احلرب 
العاملي���ة الثانية جراء تاأثر م���ن هم مثله: من 
طّوعوا الفن خلدمة ال�سيا�سة، خ�سر الحرتام 
ال���ذي كاف���ح طيل���ة حيات���ه ليف���وز ب���ه. حت���ى 
ت�ميذه ت���رباأوا من فنه، مرة نب���ذًا واحتقارًا 
مل���ا اعت���ربوه خيان���ة عظمى، وم���رة خوفًا من 
اأثر ه���ذا الفن يف ظل �سيطرة اأمركية هيمنت 
ع�سكري���ًا وثقافيًا عقب احلرب. وقالت الناقدة 
كاثري���ن مورِتن يف جملة”ذا نيو يورك تاميز 
بوك ريفيو”اإن”الُكت���اب اجليدين ُكرُث ولكنه 
م���ن النادر اأن جند روائي���ني جيدين. اإن كازو 
اإي�سيغورو مُيثل هذه الندرة. اإذ تبدو روايته 
الثاني���ة يل م���ن نوعي���ة الروايات الت���ي مُتدد 
وع���ي القارئ لُتَعلمه اأن يق���راأ مت�سلحًا باملزيد 

واملزيد من التب�سر”.

ال عزاء
ع���زاء  ل  اي�سيغورو”َم���ن  رواي���ة  ر�سح���ت 
لهم”)1995( جلائزة ويتربيد وح�سلت على 
جائزة �سيلتنهام. وترجمها اىل العربية طاهر 
الربب���ري عن املركز القوم���ي، وتدور احداثها 
يف اإط���ار غرائب���ي متف���رد ف���ى اخل�سو�سيه، 
فنج���د ع���ازف البيانو”رايدر”ي�سل اإىل قريه 
�سغره ليقوم بعمل مهم ليله اخلمي�س. وهذه 
الرواي���ه تخلط ما بني الواقع واحللم، وتكمن 
عنا�سر الإثاره فيه���ا يف عدم ال�ستقرار الذي 

ت�سهده الأحداث با�ستمرار.
كن���ا  كازو”عندم���ا  روايت���ه  ُر�سح���ت  اأي�س���ا   
يتام���ى”)2000( جلائزت���ّي ويتربيد وبوكر، 
وق���د ُترجم���ت ع���ن املرك���ز القوم���ي بتوقي���ع 
طاه���ر الرببري، وذاكرة ال���راوي يف الرواية 
اأعم���ال  كل  يف  ال���رواة  كل  مث���ل  م�سو�س���ة، 
م�س����س  عل���ى  فه���و  الروائي���ة؛  اإي�سيغ���ورو 
ميار�س خ���داع ذاته؛ كما اأنه يقم���ع الذكريات 
اأو الأكاذي���ب املوؤمل���ة ليجعله���ا اأكرث ل���ذة، فهو 
يقدم اأيام���ه املدر�سية على اأنه���ا اأف�سل فرتات 
حيات���ه، وي�س���ر عل���ى ه���ذا بعن���اد وت�سل���ب 
�سديدي���ن. وو�سف اي�سيغورو ه���ذه الرواية 
باأنه���ا فا�سلة على الرغم من اأن���ه مغرم باأعمال 
الكاتب���ة الربيطانية الراحلة اأغاث���ا كري�ستي، 
وحاول نه���ج طريقه���ا. وع���ام 2005 ُر�سحت 
روايته”ل ترتكني اأبدًا”جلائزة بوكرن وهي 
متاحة على قر����س م�سغوط ب�سوت روزالني 

لندور.
ان  اي�سيغ���ورو  اح���دى ندوات���ه ك�س���ف  ويف 
اجن���از روايته”العم����ق املدفون”ا�ستغ���رق 
من���ه ع�س���ر �سن���وات لأن زوجت���ه قال���ت له ان 
امل�سودة الأوىل”هذر”. وبداأت الرواية بداية 
متعرثة وتابع قائ�”ما حدث اين كنُت اكتبها 
وكن���ُت اظ���ن اين احق���ق تقدم���ا طيب���ًا بكتابة 
لع���ت زوجتي  80 �سفح���ة يف ال�سن���ة. ث���م اأطَّ
عل���ى ما كتبُت���ه وقالت”ان ه���ذا ل ي�سلح”ول 
ميكنك ال�ستم���رار على هذا املن���وال بل عليك 
ان تب���داأ مرة اخ���رى، من البداي���ة”. وا�ساف 
اي�سيغ���ورو”ان ه���ذا كان حكمًا قا�سي���ًا ولكن 
م���ا العمل؟”و�سعُت الن����س جانبا ومر بع�س 
الوق���ت كي ا�ستجمع الطاقة الكافية للبدء مرة 

اأخرى من ال�سفر”.
ع���رف عن اإي�سيغ���ورو انتقاده ال����ذع للنزعة 
ه���ذا  يف  ويق���ول   اليابانّي���ة  الع�سكرتاري���ة 
الذي���ن  وعجائزه���ا  الياب���ان  دد:”ق���ادة  ال�سّ
ا�ستنه�س���وا غريزة احللم الع�سكري والتفّوق 
ال�سوفين���ي قادوا الب����د اإىل اجلحيم وعندما 
لرتمي���م  بع�سه���م  ان�س���رف  احل���رب  انته���ت 
اخل���راب فيم���ا انتحر البع����س الآخ���ر، جّدي 
رف����س اأن ي�سحبن���ا اإىل بريطاني���ا، مل نقل له 
وداع���ًا، وهذه حمنة عذابن���ا، كان لديه مفهوم 
اآخر ل�أر����س والوطن: حّت���ى املوتى يحمون 
الأر�س م���ن الرحيل اأو من التفكك! بقي جّدي 
�ساه���دًا عل���ى اأّن ناغازاك���ي ل���ن ت���زول، ولكن 

األي�س جّدي واحدًا من جيل العار ذاك؟”.
عن موقع املدن

 محمد حجيري

ترجمة / أحمد فاضل

اأ�س���ادت الأكادميي���ة ال�سويدية بالروائ���ي ككاتب”لرواي���ات ذات قوة عاطفية 
�سدي���دة"، وعمله الذي”يعّري الهاوية التي و�س���ل اإليها ت�سامننا املزعوم مع 
العامل". رواياته الأكرث �سهرة وقد مت تكييف”بقايا اليوم”و”عدم ال�سماح يل 
بالذهاب”اإىل اأف�م �سينمائية نالت ا�ستح�سانًا كبرًا.  وقال الكاتب البالغ من 

العمر 62 عامًا، اإن اجلائزة كانت”الإغراء املثر ل��ستعال". 
اإي�سيغ���ورو كتب ثماين روايات والتي ترجم���ت اإىل اأكرث من 40 لغة.وعندما 
ات�سل���ت به هيئة الإذاع���ة الربيطانية، اعرتف اأنه مل يت���م الت�سال به من قبل 
جلن���ة نوب���ل، ومل يكن متاأكدًا مم���ا اإذا كان يف الأم���ر خدعة.وقال:”اإنه �سرف 
رائع، لأنه يعني اأ�سا�سًا اأنني على خطى اأعظم املوؤلفني الذين عا�سوا، وهذا هو 
ثن���اء رائع". واأعرب عن اأمله يف اأن تكون جائ���زة نوبل قوة جيدة وقال:”اإن 
العامل يف حلظة غر موؤكدة للغاية، واآمل يف اأن تكون جميع جوائز نوبل قوة 
ل�س���يء اإيجابي يف العامل كما ه���و احلال حالي���ًا". واأ�ساف:”�ساأحترك بعمق 
اإذا كان باإم���كاين اأن اأك���ون نوع���ًا من مناخ هذا الع���ام يف الإ�سهام يف نوع من 

الأجواء الإيجابية يف وقت غر موؤكد جدًا". 

من هو كازو إيشيغورو؟
ولد يف ناغازاكي، اليابان، يف عام 1954، انتقل اإىل انكلرتا مع عائلته عندما 
عر�س���ت لوال���ده وظيفة يف علوم املحيطات. ق���راأ اللغة الإنكليزي���ة والفل�سفة 
يف جامع���ة كينت.ودر����س ماج�ست���ر يف الكتابة الإبداعي���ة يف جامعة اإي�ست 
اأجنلي���ا، حي���ث كان معّلماه مالك���ومل برادب���وري واأجني� كارت���ر، واأ�سبحت 
اأطروحت���ه يف الرواي���ة الأوىل امل�سهود له���ا نقديًا”م�ساه���دة يف الت�ل”التي 
ن�س���رت يف عام 1982.فاز بجائزة مان بوك���ر يف عام 1989 عن رواية”بقايا 
الي���وم، واأ�سادت جلنة نوب���ل باآخر رواية له”دف���ن العم�ق”التي �سدرت يف 
عام 2015، ي�ستك�سف م���ن خ�لها”كيفية ارتباط الذاكرة بالن�سيان والتاريخ 
اإىل الوق���ت احلا�س���ر واخليال للواق���ع”. �سارة دانيو����س ال�سكرترة الدائمة 
ل�أكادميية ال�سويدية و�سفت اأ�سلوبه باأنه:”مثل اأقل مزيجًا من جني اأو�سنت، 

وكوميديا من الأخ�ق وفرانز كافكا”.

كتبه في لمحة
روايته الأوىل”بيل فيو اأوف هيلز”كانت عن امراأة يابانية تعي�س يف اإنكلرتا 
حت���اول اأن تتعاي����س مع وف���اة ابنته���ا.  ومع”فنان من الع���امل العائم”يف عام 
1986، حتك���ي ق�سة فنان يكّر�س عمله خلدم���ة احلركة الإمربيالية التي قادت 
الياب���ان للحرب العاملية الثانية بدًل من التعب���ر عن اجلمال. ُر�ّسحت الرواية 
جلائ���زة البوك���ر، وح�سلت على جائ���زة ويتربيد ع���ام 1986 وجائزة �سكانو 

الإيطالية عام 1995.
ون�سرت”بقايا اليوم”يف عام 1989 تدور يف اأجواء الفرتة املحيطة باحلرب 
العاملي���ة الثاني���ة يف من���زل كبر يف قرية ميلكه���ا لورد اإنكلي���زي، وهي تعالج 
م�ساألة الت�سويف وتاأجي���ل العمل لأجل غر م�سّمى، وقد ح�سلت الرواية على 
جائزة البوكر لعام 1989، كما حتولت لفيلم يحمل ال�سم ذاته.وكانت روايته 
الوحيدة يف الت�سعينيات”ذي اأونكون�سوليد”والذي اأعقبها برواية”عندما كنا 
اأيتامًا”يف عام 2000، يف عام 2005 اأ�سدر”ل تدعني اأرحل”حتكي الرواية 
عن ث�ث���ة اأ�سدقاء يعي�سون يف عزلة ا�سطناعية ع���ن العامل، ويتناف�سون يف 
احلب، ويحاول اثنان منهم خداع املوت، وقد ُر�سحت الرواية جلائزة البوكر 
ع���ام 2005. واأ�سدر جمموع���ة ق�س�س ق�سرة تتاألف م���ن خم�س ق�س�س يف 
ع���ام 2009، وكانت اأح���دث رواية له هي”دفن العم����ق”يف عام 2015، وقد 
كتب اإي�سيغ���ورو اأي�سًا عددًا من ال�سيناريوه���ات منها”الإله الأبي�س"، ف�سً� 

عن ق�س�س ق�سرة اأخرى.

عن / بي بي �سي

كازو ايشيغورو حاصد نوبل 2017..
مزيج من جاين أوستن وكافكا

كازو 
إيشيغورو : 
جائزة نوبل 
لألدب هو 
"شرف رائع"
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ترجمة وتقديم : لطفية الدليمي

   اأده�س اإي�سيغ���ورو  النا�سرين الربيطانيني 
وه���و يف الثالث���ة والع�سرين عندما ق���ّدم لهم 
 Aروايت���ه الأوىل  ) منظ���ر �ساح���ب للت����ل
اّلتي   )  PALE VIEW OF HILLS
حتك���ي عن الذكري���ات الأليمة لإم���راأة يابانّية 
يف حقب���ة م���ا بعد احل���رب العاملّي���ة الثانية و 
حماولته���ا التعامل مع حقيقة اإنتح���ار اإبنتها 
، و يق���ول اإي�سيغ���ورو ع���ن ذل���ك :”كان ل���دى 
النا�سري���ن نه���م عظي���م  لهذا الط���راز  اجلديد 
م���ن النزعة العاملي���ة يف الأدب،  وكان   النّقاد   
م���ن  جدي���د   جي���ل  اإكت�س���اف  اإىل   تّواق���ني 
الروائّيني بعد اإ�ستغراق املجتمع  لزمن طويل   
يف رواي���ات  تتح���ّدث ع���ن النظ���ام الطبق���ّي 
الإنكليزي  وزنا املح���ارم واخليانة الزوجية 
وغره���ا،،، اأراد الق���ّراء   جي���ً� خمتلفًا متامًا 
عن اجليل العجوز من الكتّاب الربيطانيني”. 
حّقق اإي�سيغورو  موازنًة بارعًة   بني جذوره 
الربيطاني���ة   ودرا�ست���ه  وتربيت���ه  اليابانّي���ة 
ولغت���ه الإنكليزية وقد حّببه هذا املزيج املثر 
من الثقاف���ات اإىل النا�سري���ن الربيطانّيني، و 
يخربنا اي�سيغورو عن ذلك :”منذ البدء قّدمت 
نف�س���ي  لهم  بو�سف حمّدد اأثار اإنتباههم : اأنا 
ياباين لكّني لاأعرف  اليابان معرفة عميقة،،، 
اأنا من ناغازاكي لكّني ل�ست عميً�  للموت”.

   اآخ���ر اأعم���ال  اإي�سيغورو رواي���ة )نوكترن  
NOCTURNES(  2009 و )نوكترن(  
م�سطل���ح مو�سيقّي  يعن���ي  )ليلّيات( وترجم 
البع�س عن���وان الّرواي���ة اإىل )لوحات ليلّية(  

وق���د �سبقت ه���ذه الرواي���ة روايت���ه ال�سخمة  
 NEVER LET لتدعن���ي اأذه���ب اأب���دًا(
ME GO(  التي حّولت اإىل فيلم �سينمائي 
يف  2009 و يتن���اول اإي�سيغ���ورو يف ه���ذه 
اّلت���ي   الأخ�قياتّي���ة  الإ�سكالّي���ات  الرواي���ة 
ترتاف���ق م���ع الإرتق���اء الإنفج���اري للهند�س���ة 
الوراثّي���ة.  كت���ب اإي�سيغ���ورو �سيناريوه���ات 
�سينمائّية ومتثيليات للتلفزيون  وكتب وحّلن 
اأغني���ات ملغّنية اجلاز)�ستا�سي كنت(  وحّققت 
اأ�سطوانتهم���ا املدجم���ة امل�سرتك���ة )فطور يف 
ت���رام ال�سباح( اأعل���ى مبيعات لآلبوم جاز يف 
فرن�س���ا.  حّقق���ت رواي���ة اإي�سيغ���ورو  )بقاي���ا 
نهار(  �سهرة عاملّية للكاتب وباعت يف اإنكلرتا 
وحدها مليون ن�سخة، وفازت بجائزة البوكر 
الربيطانية ل�سنة 1989، وحّولت عام 1993 
اإىل فيلم �سينمائ���ي بطولة النجم  الربيطاين 
اللورد اأنتوين هوبكنز. حاز اإي�سيغورو على 
 OBE و�س���ام الإمرباطوري���ة الربيطاني���ة  
وعلق���ت �سورت���ه  يف 10 داونن���غ �سرتي���ت  
مقّر احلكوم���ة الربيطاني���ة، وحتّدي���ًا لنف�سه 
بع���د ه���ذا التكري����س الر�سمي  اأده����س القّراء 
بروايت���ه الكب���رة   )من لعزاء له���م(  - و قد 
�س���درت بالعربّية  �سن���ة 2005  عن  امل�سروع 
القوم���ي للرتجم���ة يف  م�س���ر -، وهي رواية  
تعتم���د   اإنهم���ارات تّي���ار الوع���ي  عل���ى مدى 
650  �سفح���ة و تب���دو م�ساهده���ا امللتب�س���ة 
مربك���ًة اأحيانًا وثقيلة الوط���اأة وممّلة  وكاأّنها  
كابو�س يت�سّظى،  وقد تعّر�ست الرواية   اإىل 

هج���وم  قا�س من  بع����س النّقاد الذين اأربكهم 
اأ�سلوبه���ا   لكّن نّق���ادًا اآخرين ت�س���ّدوا للدفاع 
عنه���ا   وو�سفتها )اأنيت���ا بروكرن( : اإّنها بحق 

رائعة اإي�سيغورو.
ال����ذع  اإنتق���اده  اإي�سيغ���ورو     يع���رف ع���ن 
للنزع���ة الع�سكرتاري���ة اليابانّي���ة و يقول  يف 
دد :”قادة اليابان وعجائزها  الذين  ه���ذا ال�سّ
اإ�ستنه�سوا  غريزة احللم  الع�سكري والتفّوق 
ال�سوفيني  قادوا الب�د اإىل اجلحيم، و عندما  
اإنته���ت احل���رب  اإن�س���رف بع�سه���م لرتمي���م 
اخل���راب فيما اإنتحر البع����س الآخر،،،  جّدي 
رف����س اأن ي�سحبنا اإىل بريطانيا،،، مل نقل له 
وداعًا، وهذه حمنة عذابنا،،،كان لديه مفهوم 
اآخر ل�أر�س والوط���ن : حّتى املوتى يحمون 
الأر����س م���ن الرحي���ل  اأو من التف���كك!!. بقي 
ج���ّدي �ساه���دًا عل���ى اأّن ناغازاكي ل���ن تزول، 
ولك���ن األي����س ج���ّدي واح���دًا م���ن جي���ل العار 

ذاك؟”. 
تلعب مو�سوعة الإنتح���ار دور ثيمة اأ�سا�سّية 
يف اعم���ال اإي�سيغ���ورو يقاربه���ا بكث���ر م���ن 
الرهاف���ة غ���ر املتوّقع���ة : ففي رواي���ة )منظر 
ويف  )اأغات���ا(   ينتح���ر  للت����ل(  �ساح���ب 
رواية)فن���ان من ع���امل عائم( ينتح���ر الر�ّسام 
:”لك���ّن  اي�سيغ���ورو  يعّل���ق  و   ، العج���وز 
اإنتحاره���م  ج���اء متاأّخ���رًا ج���ّدًا  : كان عليه���م 
احل���رب  دّق���ت طب���ول  �ساع���ة   ينتح���روا  اأن 
فه���م م�سوؤول���ون  ع���ن اإلقاء الياب���ان يف  هّوة 
اجلحيم”.  يدين اإي�سيغورو يف كّل وقت  ذلك 

اجليل الذي تغّن���ى باحلرب وجّمد  الطّيارين 
الإنتحارّيني  )الكاميكاز( مّمن األقوا باأنف�سهم 
وطائراتهم على �سفن احللفاء، و مل يكن هوؤلء 
املبتهجون باحلرب واملوت ياأبهون باأّن اآلف 
الأّمه���ات  ثكل���ن اأبناءه���ّن وماع���دن  ينتظرن  
عودة الإب���ن  املجّند.  يعّلق اإي�سيغورو :”هل 
ي���دري هوؤلء ماذا يعن���ي اأن مت�سي الأّم دون 
انتظ���ار؟؟  معنى ذلك اأّننا ن�سع قنبلة موقوتة  

يف قلبها”.
    احل���وار الت���ايل  ترجم���ة لبع����س ال�سئل���ة 
املنتخبة مع اإجاب���ات اإي�سيغورو عليها و هي 
منقول���ة عن موقعني : الّول هو احلوار الذي 
 )BOOKBROWSE(  اأج���راه موق���ع
مع اإي�سيغورو و ميكن الإّط�ع عليه يف خانة 
احل���وارات يف املوق���ع، و املوق���ع الثاين هو 
جمّل���ة )باري�س ريفي���و( املرموق���ة يف عددها 

ال�سادر ربيع عام 2008.
   املرتجمة

   

الح������وار
*  لنب���داأ م���ن واح���دٍة من روايات���ك الأحدث : 
ل تدعن���ي اأذه���ب اأبدًا. كيف ب���داأت يف حياكة 

ن�سيج هذه الرواية؟
-  خ����ل ال�سن���وات اخلم�س ع�س���رة الأخرة 
واظب���ت عل���ى كتاب���ة ق�سا�س���ات حتك���ي كّل 
ة حول جمموعة  واحدة منها عن جزء من ق�سّ

م���ن الطلب���ة الإنكلي���ز الذي���ن يحي���ون حي���اة 
غريب���ة يف بيت ريف���ّي اأقرب اإىل بن���اٍء متداٍع 
يف اأط���راف الريف الإنكلي���زّي. مل اأكن اأعرف 
ع���ن ه���وؤلء �سيئ���ًا باإ�ستثن���اء اأّنه���م جمموعة 
غريبة من الطلبة الذين يتجادلون دومًا حول 
الكتب التي يقروؤونها و بعدها ينغم�سون يف 
كتاب���ة مقالٍة م���ا، و كان ثّمة ع�ق���ات عاطفّية 
جتمعه���م و مل يرد ذكر لأّية مدين���ة جامعّيٍة و 
ل اأ�ست���اذ يف امل�ساه���د الروائّي���ة املدّونة على 
ق�سا�ساتي!!. اإعتدت طوال حياتي على كتابة 
ق�سا�س���اٍت مثل هذه و ل���و زرتني يف مكتبي 
البيت���ّي لراأيت على طاول���ة مكتبي الكثر من 
اأمثال هذه الق�سا�سات الورقّية التي ل اأعرف 
كي���ف �ساأجعله���ا ت�ستحيل فك���رة لروايٍة يومًا 
ما. ح�سل مّرة اأّنن���ي كنت اأ�ستمع اإىل املذياع 
و كان الربنامج الإذاعي يدور حول مو�سوع 
علم���ّي يف التقنية الأحيائّية و كان هذا اإيذانًا 
يل لك���ي اأغادر بعيدًا فاأن���ا ل اأطيق اأمثال هذه 
الربام���ج العلمّية و لكن ح�س���ل - و لده�ستي 
املفرط���ة – اأّنن���ي واظب���ت عل���ى الإ�ستماع و 
قدح���ت يف ذهني فكرة مِل���ا �ساأعمله مع طّ�بي 
املنزوي���ن يف كوخهم الريفّي، و هكذا خرجت 
برواي���ة ب�سيطة يف ن�سيجها الروائّي و لكّنها 
حتك���ي عن احلزن ال���ذي يبدو �سم���ًة اأ�سا�سّيًة 

م�زمًة للحالة الب�سرّية. 

*  تع���ّد روايت���ك ه���ذه م���ن الرواي���ات اّلت���ي 
حتكي ع���ن البوؤ�س امل�زم للحي���اة الإن�سانّية 

عل���ى  حتت���وي  كم���ا   ،DYSTOPIAN
لرواي���ات  امل�سّكل���ة  العنا�س���ر  م���ن  عن�س���ٍر 
بالفتوح���ات  تتنّب���اأ  الت���ي  العلم���ّي  اخلي���ال 
العلمّي���ة امل�ستقبلّية  مثل )عامل جديد �سجاع( 
)الرواية الأ�سهر بني اعم���ال األدو�س هك�سلي 
املرتجمة(.   ،ALDOUS HUXLEY
ه���ل راودك اإغ���راء منذ ب���دء العم���ل يف جعل 

روايتك هذه م�ستقبلّية التوّجه؟
-  مل اأج���د نف�س���ي اأب���دًا واقع���ًا حت���ت �سغ���ط  
الإغراء بكتاب���ة حكايات م�ستقبلّية : اأنا ل�ست 
من مريدي اأدب امل�ستقبلّيات و ل اأِحّب الكتابة 
عن ت�ساري�س العامل امل�ستقبلّي و ل�ست امتلك 
م���ا يكفي من الطاقة يف التفكر بال�سكل الذي 
�ستكون عليه ال�سّي���ارات اأو مقاب�س الأكواب 
يف ح�سارتنا امل�ستقبلّي���ة بالإ�سافة اإىل اّنني 
مل اأرغ���ب يومًا بكتابة ما ميك���ن اأن يفهم على 
اأّنه ن�ّس يحمل �سحنة نبوئّية و كّل ما ابتغيه 
دومًا هو كتاب���ة حكايٍة ميكن لكّل فرد اأن يجد 
فيها �سدًى جلانٍب من جوانب حياته. بالن�سبة 
لروايتي ميكنني القول اأّن  ثّمة ملمح اإن�سايّن 
ماأ�ساوّي بالإ�سافة اإىل �سٍئ من مذاق”اخليال 
العلمّي”ميك���ن اأن نتح�ّس�س���ه يف الرواي���ة و 
لكّنني ل اأراها  م�ستقبلّيًة باملعنى املهنّي لأدب 
امل�ستقبلّي���ات و اأراه���ا تنتم���ي اإىل م���ا يجوز 
ت�سميته روايات”التاأري���خ البديل”من مثل : 
ما اّلذي �سيكون علي���ه العامل لو اأّن هتلر ربح 
احلرب؟ اأو كيف كانت �سورة اأمريكا و العامل 
�ستبدو لو اأّن كينيدي مل ي�ِق حتفه اإغتياًل؟. 
اإّن روايت���ي تتحّدث بب�ساطة عن ال�سكل الذي 
كانت �ستبدو عليه بريطانيا لو اأّن اأمرًا علمّيًا 
اأو اإثن���ني ح�س� بطريقة خمتلف���ٍة ّعما ح�س� 

به فعً�. 

*  ه���ل تبدو ل���ك جتربًة مده�س���ًة عندما تكتب 
من وجهة نظر اأنثوّية؟

-  ل�ست اأبه كث���رًا لكون ال�سارد يف رواياتي 

الأوىل  روايت���ي  فف���ي  اأنثوّي���ًة،  �سخ�سّي���ة 
املن�س���ورة كان ال�س���ارد اإم���راأة. عندم���ا كن���ت 
يافع���ًا اأعتدت عل���ى الإ�ستعان���ة ب�ساردين من 
مّم���ن  اأو  �س���ّن  كب���ار   : �سّت���ى  ذوي خلفّي���اٍت 
يقيمون يف بيئ���اٍت ثقافّيٍة متباينٍة عن بيئتي 
الثقافّي���ة، و ثّم���ة الكث���ر م���ن ق���درة اخلي���ال 
يف تخلي���ق �سخ�سّي���اٍت روائّي���ة كه���ذه و ل 
اأرى اّن الإ�ستعان���ة باإم���راأة يف ال�س���رد ي�سّكل 
اإ�ستثن���اًء من هذا ب���ل اأرى اأّن املراأة اأقًل تطّلبًا 
م���ن �سخ�سّي���اٍت �س���اردة ذات موا�سفات غر 

اأنثوّية.

*  مل ت���زر اليابان مذ كنت يف اخلام�سة  لكّنك 
كتب���ت عن الياب���ان. اأّي  طراز م���ن اليابانّيني 

كان والداك؟
- والدتي كانت �سّيدة ممّيزة بني بنات جيلها  
ولديها عادات و�سلوكيات  �سّيدات اليابان يف 
عهد ما قبل ن�سوء احلركات الن�سوّية . عندما 
اأ�ساهد اف�مًا يابانّية قدميًة  اأجد ان ت�سّرفات 
الن�س���اء وطريقة حديثه���ّن ت�سب���ه ت�سرذفات  
اأّم���ي واأ�سلوب حديثه���ا : الن�س���اء اليابانّيات  
ك���ّن ي�ستخدم���ن لغ���ة تختل���ف اإىل ح���ّد ما عن 
اللغ���ة   املتعارف عليها  ل���دى الرجال، اأّما يف 
اأّيامنا هذه فقد  زالت الفوارق ومتازجت لغتا 
الرج���ال والن�س���اء، وق���د فوجئ���ت والدتي – 
عندم���ا عادت لزيارة الياب���ان يف الثمانينيات 
م���ن القرن املا�س���ي - و�سعقت ل���دى �سماعها 
عا�س���ت  ذكورّي���ة!!.   لغ���ة  يتحّدث���ن  البن���ات 
والدت���ي  يف مدينة ناغازاك���ي و عندما األقيت 
القنبل���ة النووي���ة  كانت تقرتب م���ن الث�ثني 
وه���ي الفت���اة الوحيدة ب���ني اأربع���ة اأخوة،،،  
دّم���ر الإنفج���ار منزله���ا وته���اوت اأج���زاء منه  
واأ�سابته���ا �سظية من حطام النفجار  وبينما 
كان���ت  تتعاف���ى يف البي���ت م���ن ا�سابتها كان 
اف���راد عائلته���ا ي�ساع���دون يف اإغاث���ة  النا�س 
عل���ى اجلان���ب الآخ���ر م���ن املدين���ة، تخربين 

اأم���ي ان خوفها مل يك���ن من القنبل���ة النووية 
بقدر م���اكان م���ن الغ���ارات اجلوي���ة املتتالية  
وهم خمتبئون يف ملج���اأ امل�سنع  الذي كانت 
تعمل فيه،وكانوا  واثقني من املوت  والقنابل 
تت�ساق���ط فوق روؤوؤ�سهم، اأب���ي مل يكن يابانيا 
بالقدر ذاته فقد  ن�ساأ يف )�سانغهاي(واكت�سب 
ميزة �سينية خا�سة  وهي   مواجهة  امل�سائب  

بابت�سامة عري�سة.

*  ملاذا اإنتقلت اأ�سرتك اإىل اإنكلرتا؟
ق�س���رة،  رحل���ة  جم���رد  كان���ت  الب���دء  يف   -
وكان وال���دي يعم���ل كاأخت�سا�س���ي يف عل���م 
املحيطات،دع���اه رئي����س املرك���ز الربيط���اين 
لعل���م املحيطات ليجرب اخرتاعه الذي يقي�س 
حرك���ة العوا�سف  وتيارات املحيط  ومل افهم 
قط ماميثله ه���ذا الخرتاع، ثم علمت  ان هذا 
املعه���د ق���د ا�س�س  �سم���ن �س���رورات  احلرب 
الب���اردة  واأحي���ط بال�سري���ة التام���ة والتكت���م  
والتح���ق اأبي بالعمل  يف ه���ذا املوقع ال�سري 
يف عم���ق الغاب���ات ومل ازره   فيه  �سوى مرة 

واحدة.

* هل كنت  مولعًا بالقراءة يف طفولتك؟
-  قب���ل مغادرت���ي الياب���ان –كان هن���اك بطل 
خ���ارق يدعى )جيك���و كامني( حظ���ي ب�سعبية 
وا�سع���ة وكنت اق���ف طوي� ل���دى بائع الكتب 
اتف���رج على الر�سومات الت���ي متثل مغامرات 
و  امل�س���ورة    الطف���ال  ق�س����س  البط���ل يف 
احف���ظ تفا�سيله���ا ثم اع���ود اىل البيت واأقوم 
بر�سمه���ا ر�سما دقيقا  فتعم���د امي اىل خياطة 
الوراق املر�سوم���ة لتجعل منها كتابا حقيقيا  
ويف بريطانيا بداأت اق���راأ كتب)انظر وتعلم( 
وه���ي  كاريكاتوري���ة  بر�س���وم  امل�سحوب���ة 
كرا�سات تعليمية  ل�طفال الربيطانيني   مملة 

و�سخيفة.

*  حقق���ت النجاح من���ذ البداية م���ع اول عمل 
روائي لك، ولكن هل   ثمة كتابات  من  مرحلة 

�سبابك املبكرة مل  يقي�س لها ان تن�سر ؟
- اإثر تخرجي من  اجلامعة - وكنت اأعمل  يف 
م�ساعدة  امل�سردين  غرب لندن،كتبت متثيلية 
اذاعي���ة  واأر�سلتها اإىل حمط���ة )بي بي �سي(، 
رف�س���وا التمثيلي���ة لكنهم كتب���وا يل  عبارات 
م�سجعة، كان عم���� مل اأرغب قط يف اأن يطلع 

عليه الآخرون فيما بعد.

*  ماالذي  اأغراك لكتابة متثيلّية اإذاعية؟
- كنت قد ب���داأت افكر يف مهنة م�ستقبلية  مبا 
اأنن���ي ف�سل���ت يف اأن ا�سب���ح مو�سيقي���ا  بع���د 
مقاب����ت عدي���دة م���ع منتج���ني مو�سيقي���ني، 
فكرت بالكتابة ل�إذاع���ة، ثم مبح�س م�سادفة 
الكتاب���ة  لتعلي���م  دورة  ع���ن  اع�ن���ا  ق���راأت 
البداعي���ة  يديره���ا الكات���ب ال�سهر)مالكومل  
برادب���وري( يف جامعة اي�ست اأجنليا  وغدت 
هذه ال���دورات الي���وم �ساأنا �سه���را ورا�سخا 
لكنها كانت مثار تندرنا  حينذاك، واعتربناها 
بدع���ة اأمريكية م�سحك���ة، اأخربين احدهم ان 
الكاتب )اإيان ماكوان(  كان يرتاد هذه الدورة 
قبل عقد م���ن الزمن، فاأغ���راين املو�سوع لكن 
للحقيق���ة كان الإغ���راء الول ه���و احل�س���ول 
على منح���ة متوله���ا احلكومة ملدة ع���ام كامل  
فقدم���ت طلبا لل���دورة، وا�ستاأج���رت ملدة �سهر 
واحد كوخا  منعزل و�سط منطقة )كورنوال(  
كان مكانا خم�س�س���ا ملعاجلة املدمنني، ح�سنا 
اأري���د ان اعلم نف�سي مهن���ة الكتابة – كان ذلك 
�سنة 1979 وبداأت افكر للمرة الوىل بالبناء 
مو�سوع���ة  عل���ى  والتع���رف  للق�س���ة  الفن���ي 
)وجه���ة النظر( وكي���ف يقوم ال���راوي ب�سرد 
احلكاي���ة، وعند انته���اء ال�سهر كانت بني يدي 

ق�ستان ق�سرتان.

*  ه���ل  كتب���ت تل���ك ال�سنة يف جامع���ة اي�ست  

اأنغليا  ق�ستك الوىل عن اليابان؟
-  نع���م، اكت�سف���ت ان خميلتي تتق���د وتن�سط 
عندم���ا ابتعد ع���ن  الو�سط  ال���ذي اعي�س فيه، 
حاول���ت  كتابة ق�سة  ت���دور يف  لندن  فكتبت 
عبارة واحدة )جئ���ت من حمطة مرتو كامدن 
ت���اون اىل )ماكدونال���د( وهناك وجدت هاري 
�سديقي يف اجلامعة(  وتوقف القلم مل اعرف 
مالذي �ساأكتب���ه بعدها،  اأما عندما  كنت اكتب 
ع���ن امل���كان النائ���ي -  الياب���ان ف���اإن  الكتاب���ة 
تتدف���ق  والقل���م مي�سي  دومن���ا توقف، كانت 
اح���دى الق�س����س ع���ن حادث���ة الق���اء القنبل���ة 
النووي���ة عل���ى ناغازاكي  وت���روى من وجهة 
نظ���ر ام���راأة �ساب���ة، ولقيت اعجاب���ا وتعاطفا 
كب���را من  اجلميع، قال���وا : مادتك اخلام عن 
اليابان مث���رة وممتعة  جدا و�سوف جتد لك 
موقعا يف عامل الدب من خ�لها،وبعد الدورة 
وان���ا مل اكتب غر ب�سعة ق�س�س ات�سلت  بي 
دار ن�س���ر )فاب���ر( وابلغ���وين قبوله���م لث����ث 
م���ن ق�س�س���ي يف �سل�سل���ة التعري���ف بالق�سة 
الق�سرة، كان���ت خطوة ممتازة على الطريق 
ال�سحيح، وعلمت ان   )توم �ستوبارد( و)تيد 

هيوز( قد مت اكت�سافهما بالطريقة ذاتها.

*   هل حدث ذلك عندما �سرعت بكتابة روايتك 
)م�سهد �ساحب للت�ل(؟

- نعم وقد منحتني دار )فابر(  مبلغا من املال  
كمقدمة  عن اتعابي    لأجنز الرواية يف وقت 

حمدد.

*  م���ا اّل���ذي ميك���ن ع���ّده نقط���ة �س���روٍع يف 
اإنط�قتك لكتابة روايتك )بقايا الّنهار(؟

-  ب���داأ الأم���ر كّل���ه مبزحٍة من جان���ب زوجتي 
: فق���د كن���ت يومًا ما عل���ى موعٍد م���ع �سحفيٍّ 
لإج���راء حواٍر مع���ه حول روايت���ي املن�سورة 
و  مب���رح  زوجت���ي  ت�ساءل���ت  ق���د  و  الوىل، 
بطريقة تلقائّية : ت�سّور كم كان المر �سيبدو 
باعث���ًا على ال�سحك لو جاءك هذا ال�سحفّي و 
اأمط���رك بوابٍل من الأ�سئل���ة املعّقدة و اجلاّدة 
ث���ّم قلت ل���ه اّن���ك تعمل مدي���ر اخل���دم يف هذا 
املنزل؟!!. ظنّن���ا اأنا و زوجتي اأّن هذه الفكرة 
مده�سة للغاية و منذ ذلك احلني و اأنا مهوو�س 
بفكرة كبر اخلدم الذي �سار لزمًة وثيقًة يف 

اأغلب رواياتي.

*  عندما ركبت الطائرة للمرة الثانية يف عمر 
الثامنة ع�سرة، اإىل اين اجتهت رحلتك؟

- ذهب���ت اإىل اأمري���كا كان ذل���ك طموحي  منذ 
بالثقاف���ة  مفتون���ا  كن���ت  ج���دا،  مبك���ر  وق���ت 
المريكي���ة، جمع���ت مبلغا من امل���ال من عملي  
يف �سرك���ة ملنتجات الطفال، يف �سيف1974 
كن���ت على منت طائ���رة  كندية  كان���ت اأرخ�س 
و�سيلة للو�سول اإىل حلمي المريكي، حطت 
ب���ي الطائ���رة يف مدين���ة فانكوف���ر، ثم عربت 
احل���دود  عن���د  منت�سف اللي���ل   ولبثت  ث�ثة 
�سهور يف اأمركا، كنت اأجتول  بدولر واحد 
كل يوم  / يف ذلك احلني كان لدى  كل �سخ�س 
موق���ف رومان�سي اإزاء ه���ذه الأمور،وعندما 
تع���ود   تقوم بجرد ح�ساباتك  قبل ان تنام او 

تنهار  من الرهاق كل ليلة.

*  هل كنت هيبّيًا يومًا ما؟
- اأفرت�س اأنني كنت ولو ظاهريا، �سعر طويل 
مر�سل و�ساربان وغيتار وحقيبة على الظهر، 
وم���ن املفارقات ان جميعنا كن���ا نخال انف�سنا 
اف���رادا  ذوي �سخ�سي���ات ف���ذة ممي���زة، وكنا  
جنوب الوليات  بطريقة )الوتو – �ستوب(  
م���ن طري���ق ال�ساط���يء البا�سيفيك���ي ال�سريع 
حتى لو����س اجنلو����س  و�س���ان فران�سي�سكو  

ومعظم �سمال كاليفورنيا.
*  كيف تقّيم هذه التجربة؟

- كان���ت  اأكرب من توقعات���ي، بع�س منها كان 
مدمرا ل�أع�ساب، كنت اأركب قطار ال�سحن من 
ولي���ة وا�سنطن عابرا ايداه���و حتى مونتانا  

الحزن المالزم للحالة البشرّية 
 ح��وار مع  الروائي )كازو إيش��يغورو( الحائز عل��ى  جائزة نوبل لألدب 2017

كازو إيشيغورو Kazuo Ishiguro  روايّئ بريطاين يابايّن املولد عِرف 

بحكاياته الغنائية املرهفة التي تحيك عن الندم املشوب بروح تفاؤلّية 

رقيقة و حاذقة.

   ولد إيشيغورو سنة 1954 يف ناغازايك وغادرت عائلته إىل لندن سنة    1960 

وهو يف سّن السادسة  مع أخته الكربى فوميكو عىل أمل أن يعودوا بعد 

عام إىل اليابان لكّنهم  آثروا البقاء  يف بريطانيا  رّبا هربًا من عار الهزمية  

و ألّن  الحكومة الربيطانّية عّينت والده  كمختّص بعلم املحيطات للعمل 

يف بحر الشال، و يعّلق إيشيغورو عىل هذا بقوله : )أهيل  أرادوا اإلغتسال 

من العار والهزمية باملسافة والضباب  ليك اليتهّدموا كجدران ناغازايك(، 

وبعد عرش سنوات من وصوله إىل بريطانيا تويّف جّده يف بيت العائلة 

القديم يف ناغازايك حيث عاشوا مجتمعني  وكان الجّد  ميّثل له الصلة 

الوحيدة باليابان، ومل يزر إيشيغورو اليابان إاّل مّرة واحدة  بناسبة  صدور 

الطبعة اليابانّية لروايته )بقايا  النهار THE REMAINS OF THE DAY(،  ثم 

تجّنب العودة ثانية ألّنه خيش أن  )يقرتف جرمية إكتشاف موت الجميع( 

كا رّصح مّرة. حصل إيشيغورو عىل شهادة جامعّية أّولية من جامعة كنت 

عام 1978 ثم حصل عىل املاجستري من جامعة إيست أنكليا عام 1980 و 

عمل بعد تخّرجه يف منظّمة خريّية بريطانّية تعنى باملرّشدين و كان يستغّل 

أوقات الفراغ املتاحة له يف الكتابة.
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سعيد محمد

◄◄

اإي�سيغ���ورو  ف���اإّن  اإىل الأكادميّي���ة،  بالن�سب���ة 
اإىل  الأه���م  العاملّي���ة  باجلائ���زة  ع���ودة  ه���و 
نطاقها املاألوف، بع���د مغامرة بوب دي�ن يف 
جائ���زة الع���ام املا�س���ي الذي ت�س���ّرف بدوره 
ك���� »كاوب���وي« اأمرك���ي ن���زق، وو�س���ع هيئة 
اجلائ���زة يف مو�س���ع النتقاد ل�س���كل قرارها 
وم�سمون���ه. اأم���ا بالن�سب���ة اإىل اإي�سيغ���ورو، 
فه���ي اعرتاف ذو �سفة عاملّية وتتويج مل�سرة 
اأدبّي���ة مظفرة لأدي���ب �سنع له �سوت���ًا متفردًا 
من خ�ل العزف على امل�ساحات الغام�سة بني 
العوامل املتناق�سة، رغ���م اأن نّقادًا بريطانيني 
اأمثال ويل �سيل���ف، اعتربوه كاتبًا جيدًا فقط 

ل ي�ستحق رمبا كّل هذه احلفاوة.
كما تق���ول دانيو�س، ف���اإّن نربته الت���ي »كاأنها 
خلي���ط من جني اأو�سنت وفرانز كافكا مع قليل 
م���ن مار�سيل برو�ست، م���ن دون كثر حتريك 
للخلي���ط« ت�ساع���دت ع���رب روايات���ه ال�سب���ع، 
ليمتلك �سوته اخلا�س باملطلق ويخلق عوامل 
كم���ا اإل���ه متكن اأخ���رًا من �سنعت���ه، �سّيما يف 

روايته الأخرة »املارد املدفون« )2015(.
» الأخ���رة ت�سب���ه ملحم���ة ك��سيكّي���ة ثيمتها 
التناق�س املتداخ���ل بالذاكرة والّزمن وخداع 
ال���ذات يف مواجه���ة الع���امل. هن���ا اإي�سيغورو 
ياأخذن���ا اإىل حلظة هاوية ب���ني عاملني، عندما 
تتكون اإنكل���رتا كما نعرفها: يف احلقيقة، فاإّن 

الغزاة الأنغلو�ساك�سون القادمني عرب القنال، 
طّه���روا معظ���م اجلزي���رة م���ن الربيطاني���ني 
الأ�سلي���ني ودفع���وا بقليلني جن���وا منهم اإىل 
الأط���راف النائية غربًا و�سم���اًل، لي�ستوطنوا 
مكانهم مبتلع���ني ثقافتهم. اإي�سيغورو ي�ستغل 
البلبل���ة يف ال�سج����ت التاريخّي���ة ع���ن تل���ك 
الفرتة، ليقول لن���ا روايته املمكنة عن اأحداث 
املرحلة على ل�سان ال�سر غوين اأ�سغر فر�سان 
امللك اآرث���ر �سنًا، والذي هو ب���دوره �سخ�سّية 
غام�س���ة متاأرجحة بني ال�سطورة واحلقيقة، 
وب���ني ال�سع���ر والفرو�سّي���ة. كاأن���ه �ساموراي 
اآن. وم���ن  وراع���ي بق���ر ودون كي�س���وت يف 
ك���رثة ال�سباب الذي يحيط ب���ك واأنت ت�سافر 
يف احلقول املمتدة م���ع ال�سر غوين، تكاد ل 
ت�سعر بالغرابة واأنت ت�سادف تلك املخلوقات 
العجائبي���ة والتنان���ني، وتتقبله���ا ع���ن طي���ب 
خاطر كجزء من �س���ر اخللق، متامًا كما ميكن 
اأن يك���ون اأ�س�فن���ا قد فعلوا يف غاب���ر الأّيام. 
اإي�سيغ���ورو يدفعن���ا ل�عتق���اد ب���اأن كل �سيء 
يغدو ممكن���ًا يف حلظات التكوي���ن، تلك التي 
تن�سهر مع القيامات لرت�سم �سغف اإي�سيغورو 
املقيم الذي رافق بداياته منذ الثمانينيات وما 
زال، منقبًا يف اأركيولوجيا الذاكرة عن كيفية 
تعاط���ي املجتمعات مع التح���ولت التاريخّية 
املف�سلّية وا�سرتدادها. لكّنه حر�س دومًا على 

اأن ل ُيقب����س علي���ه متلب�سًا يف مكان حمدد اأو 
زمان معروف. ولذا ارحتل بنا اإىل فانتازيات 

هائمة يف ثقوب التاريخ ال�سوداء.
الرواية عن���د اإي�سغيورو م�ساحت���ه الق�سوى 
للتعب���ر، رغ���م اأنه تعاط���ى الق�س���ة الق�سرة 
وكت���ب كلمات الأغ���اين وخ���ط �سيناريوهات 
اأف�م �سينمائّية، بل �سارك بفعالّية يف حتويل 
جمموعة من روايات���ه اإىل اأف�م عاملّية حازت 
قبول امل�ساهدين والنقاد على حد �سواء. وهو 
جّرب يف بداياته تعاط���ي املقالت ال�سحافّية 
عندم���ا ا�ستكتبت���ه ال���� »غارديان”الربيطانّية 
ع���ام 1983 ليكت���ب ع���ن ناغازاك���ي احلزينة. 
يومه���ا، كت���ب ن�س���ًا غ���ر متوق���ع اأدان في���ه 
توظي���ف ماآ����س ك���ربى يف الأعم���ال الأدبّي���ة 
لكت�ساب الأهمّية من دون امت�ك القدرة على 
نق���ل فداحة حلظة املوت والقيامة بعده. لكنه 
اأح����س اأن الكتابة لل�سحف عمل يلّوث جتربة 
املبدع »لأنه �سينطق كما يريد الآخرون«، ومل 

يعد لها قط.
ين�س���ر اإي�سيغ���ورو رواي���ة كل خم�س���ة اأعوام 
تقريب���ًا واإن اإحتاج���ت روايت���ه الأخرة لعقد 
كام���ل كي ت���رى النور. ه���و يقول اإن���ه يكتب 
دائم���ًا، لكنه معن���ي بالنا����س واحلكايا. ولذا، 
عندما ا�سرتى كوخًا يف ركن ق�سي من الريف 
الإنكليزي لينعزل ويكت���ب، انتهى اإىل ق�ساء 

معظ���م وقته مت�سكعًا يف املقاهي املحلّية ياأكل 
كع���كًا اإنكليزي���ًا حمّل���ى وي�سرب م���ع ال�سكان 
اللطف���اء �ساي امل�س���اء. ه���ذا التعط�س حلكايا 
الآخرين وحده يف�ّسر كيف اأّن اأف�سل من كتب 
ع���ن اأج���واء الأر�ستقراطّي���ة الربيطانّي���ة يف 
فرتة ما بني احلرب���ني العامليتني )بقايا اليوم 
الأ�سل. الياباين  ال�ساب  هذا  كان   )1989 –
ع���ن »بقايا اليوم« حتدي���دًا، يقول اي�سيغورو 
اإننا كب�س���ر نكرب يف »قبائل« تع���رف متامًا ما 
ه���و ال�س���واب و ما هو الواج���ب. »لرمبا اإذن 
ل���و ولدت يف جيل �ساب���ق لأ�سبحت فا�سيًا اأو 
نازّي���ًا«. فمن اأنت لتخّط لنف�سك طريقًا مغايرًا 

ملا كربت عليه بينما كان والداك منخرطني يف 
موؤام���رة جلعل العامل يب���دو كاأنه مكان جميل 
ينبغي اأن ن�سعر نحوه بالنتماء وبالواجب؟

كل رواي���ة جدي���دة لإي�سيغورو ه���ي مغامرة 
دي�ستوبي���ا،  الأدبّي���ة:  الأ�س���كال  يف  اأخ���رى 
واأوه���ام  و�سايكولوجي���ا،  وفانتازي���ا، 
وتهيوؤات، لكننا ما زلنا بعد على اأطراف عامله 
ال���ذي تاأ�س����س مفعم���ًا بال���ولدات والقيامات 
والذاك���رات امل�ستبهات. ولذا، ف���اإن القادم من 

اأعماله �سيكون دون �سك اأف�سلها.

عن �سحيفة االخبار  اللبنانية

و برفقت���ي �س���اب من مني�سوت���ا  وكنا من�سي 
اللي���ل  يف ملج���اأ الر�سالي���ة ال���ذي  يق�س���ده 
امل�س���ردون  ، ذل���ك املكان ال���رث الظريف، كان 
علي���ك ان  تتع���رى  ل���دى الب���اب وتدخل حتت 
م���رذاذ احلمام مع اوؤلئك املخمورين  ثم عليك 
ان ت�س���ر على اطراف ا�سابعك لتبلغ اجلانب 
الخر حي���ث يعطونك ثيابا  نظيفة وترقد يف 
ال�سرير،ويف ال�سب���اح كان علينا التوجه اىل 
حمطة ال�سح���ن مع كل هوؤلء امل�سردين الذين 
ل�ساأن لهم ب�سباب الوتو �ستوب  طلبة لطبقة 
املتو�سط���ة م���ع فتياته���م الهارب���ات  وكان���وا 
ي�سافرون  يف �ساحن���ات الب�سائع  ويتنقلون 
من �سكة اىل �سكة بني املدن  و يعتا�سون  على 
م���ردود  الت���ربع بدمائهم  كانوا م���ن املدمنني 
املعدمني املر�سى  كانت �سحناتهم  مريعة  ومل 
يك���ن يف كل هذا �سيء من الرومان�سية، لكنهم 
منحونا ن�سيحة مفيدة : لتقفزوا من القطار  
خ�ل �س���ره وال تعر�ستم للموت،واذا تعلق 
اح���د  ب�ساحنتك اإرم���ه ار�سا ولتاأب���ه ان كان 
�سيموت  فهوؤلء لهم لهم �سوى ال�سرقة و اذا 
حاول���وا ذلك مت�سك بهم حت���ى يتوقف القطار 
اأم���ا اذا غفوت قلي�  ف�س���وف يقذفونك خارج 

العربة بعد ان ي�سرقوا دولراتك القليلة.

*   اأمل تكتب قط عن  هذه الرحلة؟
- اإحتفظت بدفرت م�حظات مكتوبة كمحاكاة 
لن���رث )كارواك(  كل يوم كنت اكتب عمايحدث 
وع���ن الأ�سخا�س الذين التقيهم  وعندما عدت  
و�سعت امامي هذا الكم الهائل من الكرا�سات  
وكتب���ت حلقت���ني اأوف�سلني  ب�سم���ر الراوي 
الول  وعندما كتبت عن حادثة �سرقة غيتاري 
يف �س���ان فران�سي�سكو  �سرع���ت افكر بهيكلية 
العم���ل وبنيت���ه ولكن���ي اعتم���دت  يف  ن���رثي  
ن���ربة  ع���رب- اأطل�سية  ولنني ل�س���ت اأمريكيا 

بدت نربتي زائفة متاما.

*  هل كان  لك مظهر راعي بقر؟
-  نع���م اىل حد ما،  فثم���ة �سيء  �ساخر ووقح  

يف اللكنة الأمريكية.

*   يبدو اأن ثمة منوذج اأو مثال كنت تغرم به  
يف �سباب���ك  ثم تب���داأ مبحاكاته، هناك �سرلوك 

هوملز  وبوب دي�ن ثم كاراواك؟
من�سب���ا  اهتمام���ي  كان   مراهقت���ي  يف     -  
عل���ى كتابة الأغاين  وهو  جم���ال بو�سعي اأن 
اأكون حقيقي���ا فيه دون  اأن اقل���د اأحدا، لأنني 
�ساتعر����س لإزدراء   رفاق���ي، ف���� اجروؤعل���ى 
ع���زف الغيتار مقلدا بوب دي����ن  بل علي  ان 
اكت�س���ف قدرات���ي الغنائي���ة   اخلا�سة،كن���ت 
ومع���ي اأ�سدقائ���ي ندرك متام���ا  حقيقة كوننا 
اأغ���ان  كتاب���ة  مطلق���ا  بريطانيني،ولميكنن���ا 
عل���ى النم���ط المرك���ي  وعندما تق���ول )على 
الطري���ق( وه���ي رواي���ة كاراواك – �ستواجه 
حتديا يف ايجاد معنى مكايفء يف النكليزية  
لهذه العبارة   و حت�س مبدى كونك بريطانيا 
فتتخيل  طرقا رمادية  ملتوية حتت رذاذ املطر 
تف�سي اىل احلدود ال�سكتلندية التي يغمرها 
ال�سب���اب  بدل ان تتخيل �سيارة  كادي�ك على 

الطريق  ال�سطوري المركي ال�سريع!!.

*  فيم���ا يخ����سّ روايت���ك الأوىل املن�س���ورة : 
منظر �ساحب للت�ل، كيف تراها اليوم؟

-   اأنا مغرم للغاية بهذه الرواية و لكّني اأراها 
مده�س���ة و باعثة على احل���رة بذات الوقت : 
  PUZZLE فخامتة الرواية تبدو كاأحجية
و ل اأرى الي���وم فائ���دة ترجت���ى م���ن الناحية 
الفّني���ة م���ن وراء ت���رك النا����س يغرق���ون يف 
م�ستنق���ع اأحجيات مربكة، و لكن على العموم 
كانت تل���ك جترب���ة اأردت من ورائه���ا مغادرة 
ماهو وا�سح متام���ًا اإىل ماهو حمّر قليً�، و 
لك���ن حّتى مع هذه الفكرة ف���اإّن الأحجية بدت 

غر مر�سية يف وقت ن�سر الرواية.

*  م���ا ال���ذي كنت تبتغيه م���ن وراء كتابة هذه 
الرواية؟

اإم����راأة  ه����و  الرواي����ة  ه����ذه  يف  ال�س����ارد    -
متو�ّسط����ة العم����ر و لها اإبن����ة و�سعت خامتة 
حلياته����ا بالإنتح����ار، و قد اأ�س����رت اإىل حادثة 
الإنتح����ار مبّك����رًا يف الرواي����ة، و ب����دًل م����ن 
اأن تنغم�����س ال�س����اردة يف احلدي����ث ع����ن فعل 
اإنتحار لإبنته����ا فاإّنها تلجاأ اإىل الإنغما�س يف 

تذّكر اإحدى �سداقاتها احلميمة يف ناغازاكي 
يف اأعق����اب اإنته����اء احل����رب العاملّي����ة الثانية.  
كنت اأرم����ي اإىل جعل القارئ يت�س����اءل : ملاذا 
نق����راأ عن ذكري����ات ال�س����اردة ب����دل الإنغما�س 
يف اأ�سب����اب و تداعي����ات الفع����ل الإنتح����ارّي؟ 
اإبنتها؟.كن����ت  اإنتح����ار  اإزاء  ت�سع����ر  كي����ف  و 
اآم����ل اأن يدرك القاريءمن����ذ البدء اأّن تفا�سيل 
�سي����اق  يف  �س����رتوى  الإنتح����ارّي  الفع����ل 
ذكريات ال�سداق����ة احلميمة التي حتكي عنها 

ال�ساردة. 

*  م���ا ال���ذي بع���ث في���ك 
الإله���ام لكتاب���ة روايت���ك الثاني���ة : فّن���ان من 
 AN ARTIST OF العائ���م  الع���امل 
 THE FLOATING WORLD
الت���ي حتكي عن ر�ّس���ام بات مط���اردًا من قبل 

اأفكاره الداعمة للع�سكرتاريا  الغاربة؟
-   يف روايت���ي الأوىل )منظر �ساحب للت�ل( 
كان ثّم���ة حبك���ة ثانوّية عن معّل���م عجوز كان 
يريد اإعادة م�ساءلة نظام القيم الذي تاأ�ّس�ست 
علي���ه حيات���ه، و ق���د فّك���رت يف ه���ذه احلبكة 
و قل���ت �ساأجع���ل منه���ا نقط���ة �س���روِع لرواية 
جدي���دة عن فّن���ان تلّوثت حيات���ه ببقايا اأفكار 
جنمت عن معاي�سته حلقبة معّينة يف حياته. 
عندما اأنظر اليوم اإىل رواية )فّنان من العامل 
العائ���م(  اأراه���ا ق���د قاربت هذه الثيم���ة :  )اأن 
ت�سه���د خ�س���ران حيات���ك اأمام ناظري���ك و اأنت 
يف عم���ر متق���ّدم بفعل مهن���ة م���ا اإمتهنتها من 
دون اأن ت�سائ���ل روح���ك : و م���اذا ع���ن حياتي 
ال�سخ�سّية؟(. عندما يك���ون املرء �ساّبًا ي�سعر 
اأّن كّل �س���يء ينبغ���ي اأن يوّج���ه خلدم���ة مهنة 
ناجح���ة ل���ه يف احلي���اة و لكّنه م���ع ال�سنوات 

ه���ي  املهن���ة  اأن  ي���درك 
جزء من لعبة احلياة و 

لي�ست احلياة باأكملها.

ب����  معجب���ًا  تب���دو    *
)دو�ستويف�سكي(؟! 

-  نعم، اأنا معجب للغاية 
 ) يف�سك���ي �ستو و د ( ب
)ج���ني  و  )ديكن���ز(  و 
)ج���ورج  و  اأو�س���نت( 
)�سارل���وت  و  اإلي���وت( 
)ريلك���ي  و  برونت���ي( 
كولن���ز( : كّت���اب القرن 
التا�سع ع�سر الرائعون 
الذين ق���راأت لهم اأّوًل و 

اأنا طالب يف اجلامعة.

*  م���ا اّل���ذي حتّب���ه يف 
هوؤلء الكّتاب؟

ه���وؤلء  يف  اأح���ّب    -
واقعّيون  اأّنه���م  الكّتاب 
الع���امل  اّن  مبعن���ى 
الروائّي الذي يخلقونه 
قري���ب    للع���امل ال���ذي 
نحي���ا فيه، كم���ا  ميكننا 
ان ن�ستغرق يف اأعمالهم 
ب�سهول���ة كب���رة للغاية 
حّد اأن نن�سى اأنف�سنا!!. 
يف  حمّبب���ة  ثق���ة  ثّم���ة 
�سردياتهم التي ت�ستخدم 
و�سائل و اأدوات ال�سرد التقليدّي من حبكة و 
هيكل و �سخ�سّيات. اأري���د اأي�سًا البوح باإ�سم 

كاتب اأحّبه كثرًا : اأف�طون. 

*  و ملاذا اأف�طون؟
ال�سقراطّي����ة  م����ن حماورات����ه  الكث����ر  -  يف 
يتح����ّدث اأف�طون عن �س����اب يافع يتجّول يف 
الّطرق����ات و يرى يف نف�س����ه العليم بكّل �سيء 
و لك����ّن �سق����راط يعم����ل على زعزع����ة اإعتداده 
املف����رط بنف�سه، و قد يبدو هذا حمِبطًا و لكّنه 
ينطوي عل����ى فكرة ثمينة : الأف����كار اجلميلة 
�سعب����ة املنال دوم����ًا. يح�سل كث����رًا اأّن اأغلب 
الأفراد يوؤ�ّس�سون حياتهم كّلها على معتقدات 
حم����ّددة و ثابت����ة ه����ي يف الغال����ب خاطئ����ة و 
م�سّللة و هذه بال�سبط هي الثيمة الأ�سا�سّية 
يف كتب����ي الأوىل : النا�س الذي����ن يت�سّرفون 
و كاأّنه����م كّليو العل����م و املعرفة و لكن ل�أ�سف 
لي�����س من �سقراط يكب����ح جماحهم و يلجمهم، 
فق����د �سار كّل واح����د منهم �سقراط����ًا �سخ�سّيًا 

لذاته.

كازو إيشيغورو... فانتازيا هائمة 
في ثقوب التاريخ

  عندما تحدثت سارا دانيوس 

األمينة العامة الدامئة 

لألكادميية السويدّية لآلداب 

مع الكاتب الربيطاين كازو 

إيشيغورو أمس لتعلمه بقرار 

األكادميّية منحه »جائزة نوبل 

لآلداب”للعام 2017، ترصف 

الّرجل كا يجدر بياباين 

لطيف، زادته حياته الربيطانّية 

رهافة إحساس ورّقة 

مدروسة بعناية. »لقد كان 

ساحرًا، شديد اللطف، عظيم 

االمتنان، وأحسن اختيار 

كلاته ليعرّب عن شكره ملنحه 

هذا التكريم الذي ال يتفوق 

عليه أي تكريم آخر«.
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ترجم��ة الم���دى
مخاتلة التكهنات

   م���ع اق���رتاب موع���د الإع����ن ع���ن اجلائزة 
الأدبي���ة العاملي���ة املرموق���ة، كل �سنة، ت�سري 
تكهن���ات حول الفائ���ز املحتم���ل. وقد ظهرت 
ه���ذه ال�سن���ة عل���ى ال�ئح���ة اأ�سم���اء جدي���دة 
مث���ل الكين���ي نغوغ���ي واثيونغ���و، بج���وار 
اأ�سم���اء قدمي���ة مت�سك باحلبل من���ذ �سنوات: 
فيلي���ب روث، وعامو����س ع���وز، وهاروك���ي 
موراكامي، واإ�سماعي���ل كادريه، واأدوني�س. 
ه���ذه  برع���وا  نوب���ل  معب���د  حرا����س  لك���ن 
ال�سن���ة اأي�س���ًا يف اإب���داع مفاج���اأة جدي���دة، 
فق���ّرروا منحه���ا لكات���ب بريطاين م���ن اأ�سل 
ياب���اين، ه���و كازو اإي�سيغ���ورو، وه���و اأق���ل 
�سه���رة م���ن جمي���ع ال�سابقني، وقلم���ا تنباأ به 
املتتبعون ل����آداب العاملية، لكنه اأي�سًا الفائز 
بجائزة”بوكر”الربيطانية �سنة 1989، عن 
روايته الثالثة”بقايا النهار"، التي اقتب�ست 

لل�سينما �سنة 1993.
    لك���ن، ميك���ن اعتبار ف���وز اإي�سيغ���ورو اأقل 
مفاج���اأة م���ن ال�سنة املا�سي���ة التي ف���از فيها 
املغن���ي، بوب دي�ن، لتبقى املفاجاأة من نوع 
املفاجاآت ال�سغرة. فعادة يتم انتظار الفوز 
الذي يك���ون حليف���ًا لكاتب منت�س���ر وم�سّوق 
ب�س���كل م�ستم���ر، مثلم���ا ه���ي حال���ة الكات���ب 
�ساح���ب  موراكام���ي،  هاروك���ي  الياب���اين، 
املت���ون ال�سردي���ة الطويل���ة وكثيف���ة الورق، 
واحلا�س���ر العامل���ي يف كل املكتبات، واملثر 
املده�س ل�سهي���ة املرتجمني. لكن هذه ال�سنة، 
م���ع كازو، ميكن اعتبار الفوز هو من ن�سيب 
الكاتب املق���ل، الذي ل ي�س���در رواية جديدة 
اإل بفارق زمني ي�سل اإىل خم�س �سنوات عن 
الرواية ال�سابقة، مثلم���ا كان فوز الفرن�سي، 
باتري���ك موديانو، تتويجا للرواية الق�سرة 
اأو متو�سطة احلجم، اإذ اإن رواياته ل تتجاوز 
مائت���ي �سفحة. ورواية م���ن هذا احلجم هي 
ق�سرة مقارنة مع ن���زوع الرواية املعا�سرة 
نحو تكثيف احلج���م، وتنويع ال�سخ�سيات، 

وتع���ّدد الأ�س���وات. اإذن، ميك���ن النظ���ر اإىل 
اجلائزة من هذه الزاوية، باعتبارها تقريظا 
وتتويجا ل�سل���وك كاتب، وع�قته مع وترة 

الن�سر، وال�سينما، والرتجمة...اإلخ.

أصل ياباني، لغة إنكليزية

     ول���د الكاتب الربيطاين من اأ�سل ياباين 
 8 ي���وم  ناكازاك���ي  يف  اإي�سيغ���ورو  كازو 
نوفمرب/ت�سري���ن الث���اين من �سن���ة 1954، 
ثم انتقلت عائلته للعي�س يف بريطانيا �سنة 
1960. كان���ت عائلت���ه تت�س���ور اأنه���ا رحلة 
موؤقت���ة، �سرع���ان م���ا تعقبها ع���ودة ل�إقامة 
الدائم���ة يف البل���د الأ�سل���ي. لك���ن الإقام���ة 
يف بريطاني���ا طال���ت اأكرث مم���ا كان يتوقع 
وال���داه. تعّل���م يف طفولت���ه الع���زف عل���ى 
البيانو، فب���داأ يعزف يف م����ه ليلية بلندن 
عل���ى اخل�سو�س. حاز �سه���ادة جامعية يف 
الآداب والفل�سفة �سن���ة 1978. ومل يتوجه 
نح���و الكتابة الأدبي���ة اإل �سنة 1979، حني 
اأن�سىء برنامج للكتاب���ة يف جامعة”اإي�ست 
اأنغليا". وهنا ب���داأ الطالب ال�ساب، الذي مل 
يكت���ب �سيئًا من قب���ل، يتعّلم  ب�سرعة قواعد 
هذا املج���ال. فبداأ يف كتاب���ة الق�سة، ون�سر 
جعل���ت  رواي���ات  ث����ث  الثمانيني���ات  يف 
منه جنم���ًا اأدبي���ًا و�سط موجة م���ن الكتاب 
الإنكليز مثل: مارتن اأمي�س، جوناثان كاو، 

جوليان بارن�س واإيان ماكواين.
     مل ُيكت���ب لكازو الع���ودة اإىل اليابان ولو 
زيارة خاطفة اإل �سن���ة 1987. وكان وقتها 
ق���د اأ�س���در روايتني ع���ن الياب���ان، �سدرت 
الأوىل”اأ�س���واء �ساحبة عل���ى الت�ل”�سنة 
1982، بف�سله���ا اأثار انتباه النقاد والأدباء 
واملرتجم���ني والق���راء على حد �س���واء، اإىل 
ولدت���ه الروائي���ة امل�ستحق���ة، اإذ و�سفته���ا 
ياباني���ة  جريدة”تاميز”باأنها”رواي���ة 
ذكية"، وو�سفت املوؤلف بكونه”حاد الذكاء 
وميتلك لغ���ة ر�سيقة"، والثاني���ة هي”فنان 

من العامل الطليق”�سنة 1986.

 عالمه الروائي

ف���ازت روايته الثالثة”بقاي���ا النهار”1989، 
روايت���ه  اأم���ا  بجائزة”بوكر”الربيطاني���ة. 
الت����ل"،  عل���ى  �ساحب���ة  الأوىل”اأ�س���واء 
الت���ي ُن�سرت �سن���ة 1982، فق���د ترجمت اإىل 
اللغ���ة الفرن�سي���ة بعد �سنتني م���ن �سدورها. 
والفرن�سي���ون يعرف���ون جي���دًا قيم���ة �سنتني 
م���ن الفرق الزمني ال���ذي يف�سل بني التاأليف 
الرواي���ة  حتك���ي  والرتجم���ة.  والن�س���ر 
عن”اإيت�سيك���و"، ام���راأة ياباني���ة جن���ت من 
م�ستم���ّدة  رواي���ة  )وه���ي  ناكازاك���ي  قنبل���ة 
مم���ا روت���ه وال���دة املوؤل���ف(. وق���د ا�ستقبلت 
ال�سحافة الأنكلوفونية بحرارة  عذوبة هذه 
الق�س���ة ذات احلبكة املتما�سك���ة. هذا اإ�سافة 
اإىل كونه كاتب���ا �سكلت الغرابة عن�سرًا ثابتًا 

يف اأعماله.
  بع���د اأربع �سن���وات، ن�س���ر رواية”فنان يف 
الفرن�سي���ة  اإىل  ترجم���ت  الطلي���ق"،  الع���امل 
�سنة 1987، اأي بع���د �سنة واحدة من تاريخ 
ن�سره���ا، 1986. وتتح���دث ع���ن الياب���ان ما 
بع���د احلرب. فمن خ�ل ق�س���ة ر�ّسام، تناول 
ال�سراع بني جيلني، جيل مقتنع باأن احلرب 
كانت �س���رورة، والثاين يريد طي ال�سفحة. 
فيع���ود البطل، ما�سوجي اأونو، اإىل ما�سيه، 
يرت�س���د اأخط���اءه، لك���ن دون اأن ينج���ح يف 
حماربة احلنني اإىل الف���رتة ال�سابقة. عرفت 
الرواي���ة جناحًا باه���رًا يف بريطاني���ا. لكنه 
مل يك���ن ذل���ك النج���اح ال���ذي عرفت���ه حتفت���ه 
الروائية”بقاي���ا النهار"، �سن���ة 1989، التي 
يف  الفرن�سي���ة  اإىل  الأخ���رى  ه���ي  ترجم���ت 
ال�سنة املوالي���ة، 1990. وحتويلها اإىل فيلم 
له اأنط���وين هوبكينز واإميا  �سن���ة 1993، مثَّ
تومب�س���ون، جع���ل الرواي���ة تكت�س���ب ع���ددًا 

جديدًا من القراء من العامل اأجمع.
  م���رت �س���ت �سن���وات، فن�س���ر روايته”الذي 

ل ع���زاء ل���ه"، ترجم���ت اإىل الفرن�سي���ة �سن���ة 
1997. ث���م روايته”عندما كن���ا يتامى”�سنة 
2001، وحتك���ي ق�س���ة الختف���اء املاأ�ساوي 
الآخ���ر يف  ه���و  املول���ود  ال�س���ارد،  لوال���دي 
ال�س���ني وامل�ستق���ر يف لن���دن يف ث�ثيني���ات 
الق���رن املا�س���ي. كم���ا ل���و اأن اآ�سي���ا البعي���دة 
قيم���ة مهيمن���ة يف كل تخّي�ت���ه وتاأثرات���ه 

ال�ساحرة.
اإي�سيغ���ورو  ن�س���ر   2005 �سن���ة  يف     
رواية”بالق���رب من���ي دائم���ا"، وه���ي رواية 
ح���ب مزلزل���ة، ت���دور اأحداثه���ا يف اإنكل���رتا 
ع�س���ر  وبع���د  الت�سعيني���ات.  �سن���وات  يف 
�سن���وات من ال�سمت، ن�س���ر رواية”العم�ق 
يختفي”ظه���رت �سن���ة 2015. وبذل���ك ف���اإن 
جلنة نوبل تكون ق���د منحت جائزتها لكاتب 
يغر عوامله با�ستمرار، ويعود بحكاياته اإىل 
الطفول���ة يف الغال���ب، رغ���م اأن ق�ساياه تكاد 

تت�سابه.

إيشيغورو في العربية

اإي�سيغ����ورو  ح�س����ور  اإىل  بالإ�ساف����ة     
ل����ه ح�س����ور يف  يف اللغ����ات العاملي����ة، كان 
ترجمتني:”بقاي����ا  ع����رب  العربي����ة  اللغ����ة 
ال�ساي����ب، ون�س����ر  النهار”برتجم����ة طلع����ت 
املركز القوم����ي للرتجمة �سن����ة 2009. وقد 
خ�����سّ ال�ساي����ب ترجمت����ه مبقدم����ة �سافي����ة 
اأب����رز فيه����ا اأهمية الكات����ب، وتن����وع عوامله 
كان����ت  الثاني����ة  والرتجم����ة  واأ�ساليب����ه. 
لروايته”فنان من العامل الطليق"، برتجمة 
هال����ة �س�����ح الدي����ن ح�س����ني، وق����د �سدرت 
بعّم����ان، الأردن. وهي الرواي����ة التي اأثبتت 
بالفع����ل ان الكات����ب يحم����ل تاأث����ر ثقافتني: 
الياباني����ة والإنكليزية. وه����ي رواية حازت 
جائزة”ويتربيد”يف نف�س �سنة �سدورها، 
1986، وه����ي ال�سنة الت����ي كانت قد ُر�ّسحت 
 1995 �سن����ة  ويف  جلائزة”بوك����ر".  فيه����ا 

حازت جائزة اإيطالية ا�سمها”�سكانو".

تح��ب  ه��ل  الجائ��زة،  لجن��ة 
المفاجآت؟

   يوؤك���د الكاتب الفرن�سي، برونو كورتي، يف 
جريدة”لوفيغارو”)عدد: اجلمعة 6 اأكتوبر/
اأع�س���اء جلن���ة  اأن  ت�سري���ن الأول اجل���اري( 
نوب���ل يحبون املفاجاآت. فف���ي ال�سنة املا�سية 
بلغ���ت املفاج���اأة ذروته���ا بف���وز املغن���ي بوب 
دي����ن. وهو الفوز الذي اأخ���رج اأكرث الكتاب 
تكتُّم���ًا اإىل الحتجاج على ه���ذا اجلنوح غر 
املعه���ود، ب���ل وهناك م���ن ن�سر مق���الت مليئة 
اللجن���ة رج���� مل  تت���وج  بالنفع���ال، فكي���ف 
يع���رف عنه اأن���ه اأديب، وت���رتك عامل���ًا روائيًا 
و�سعري���ًا وم�سرحي���ًا، ممت���دًا وخمتلف���ًا مثل 
الأوقيانو����س، وتذهب للغن���اء الذي ل تربطه 

بالأدب اإل و�سائج �سعيفة؟
 ع���ّدد برون���و كورت���ي، بانفعال ظاه���ر، عددًا 
روث،  فيلي���ب  الأحقي���ة:  ذات  الأ�سم���اء  م���ن 
دون ديليّل���و، كورم���اك ماكارث���ي، اأنطوني���و 
لوبو اأنتوني����س، كلودي���و ماكري�س، خافير 
ماريا����س، عامو����س ع���وز، م���ن ب���ني اآخرين. 
لكن يع���ود كاتب املقال ليهدئ من الروع قائ� 
اإن تاري���خ اجلائ���زة مليئا بالن�سي���ان القاتل: 
برو�س���ت، فرجيني���ا وول���ف، كاف���كا، �سيلني، 

مالرو.
كازو  ف���وز  يف  النتب���اه  يلف���ت  م���ا  لك���ن    
اإي�سيغ���ورو هو حداث���ة �سنه؛ ف���كل ال�سحف 
والأخب���ار توؤكد، اأوّلً، اأنه يبلغ 62 �سنة، غر 
مكتفي���ة باإثبات تاري���خ املي�د. وقل���ة اإنتاجه 
ثاني���ا: �سبع روايات ب���ني 1982 و2015، ثم 
ف���وزه بجائزة”بوكر”الربيطانية. وبقدر ما 
له���ذه الركائز من نق���اط القوة، له���ا من نقاط 
ح���ّد  ذهبت”لوفيغ���ارو”اإىل  فق���د  ال�سع���ف. 

القول اإنه �سئيل الإنتاج.
ولك���ن ه���ل هذا معي���ار ملن���ح اجلوائ���ز، اأم اأن 
الأمر يتعلق بالنوعي���ة وتاأثر الكتابة نف�سها 
يف قرائه���ا، ورمبا قبل ذلك، يف النوع الأدبي 

نف�سه؟

جيم�س وود هو احد نقاد جملة النيويووركر 
وقد كت���ب هذه املقالة مبنا�سب���ة فوز الكاتب 
الياب���اين كازو اي�سيغ���ورو بجائ���زة نوب���ل 

ل�داب لعام 2017
الألب���اين  الكات���ب  يف���وز  اأن  كن���ت امتن���ى  
اإ�سماعي���ل كاداري بجائزة نوب���ل يف الأدب 
هذا العام، وتتكرر  امنيتي هذه يف كل عام. 
وبالن�سب���ة يل مث���ل ف���وز كازو اإي�سيغ���ورو 
بجائزة نوبل مفاجاأة. وجعلني اأت�ساءل عن 
عدد القراء الذين فكروا به كمناف�س حمتمل. 
)ح�س���ل  اي�سيغورو عل���ى املاج�ستر لدورة 
الكتاب���ة الإبداعية يف جامعة اإي�ست اأجنليا، 
وهو تلميذ للروائي���ة  اأجني� كارتر، ورمبا  
يك���ون اأول خريج لدورة الكتاب���ة الإبداعية 
يف���وز بجائ���زة نوب���ل(. وعن���د التمع���ن يف 
اعماله، ميكنك ان ت���رى مدى اأوجه الت�سابه 
بين���ه وبني كات���ب بريطاين اآخ���ر حائز على 
جائ���زة نوبل اي�س���ا، هو ويلي���ام غولدينغ: 
املج���ازي   الع���امل  اىل  كليهم���ا  جل���اأ  فق���د 
والتاري���خ وا�ستخدم الفنطازي���ا يف اعماله  
لإ�سيغ���ورو،  اآخ���ر رواي���ة  اأح���داث  )ت���دور 
بريطاني���ا  يف  املدف���ون"،  وهي”العم����ق 
يف الق���رن ال�ساد����س اأو ال�ساب���ع ؛ ورواي���ة 
غولدينغ”الوارثون”ه���ي عن عائلة لن�سان 
النياندرتال(. وك� الكاتبني ميار�سون نوعا 
من النق���اء رابط اجلاأ�س  برباع���ة، واأبتكرا 
ب�س���كل ممي���ز نوعا م���ن ال�سل���وب اخلا�س 
املو�س���ات  وج���ه  يف  بثب���ات  �سم���د   به���م، 
الأدبي���ة، ومطالي���ب �س���وق الن�س���ر، و فه���م  

النقاد القا�سر لعمالهم.
لق���د كن���ت واح���دا م���ن ه���وؤلء النق���اد. فق���د 
اأعجب���ت كثرا برواي���ات اإ�سيغورو املبكرة، 

مثل”فنان من الع���امل الطليق"، عام 1986، 
ه���ذه   )و   1989 ع���ام  الي���وم"،  و”بقاي���ا 
رواي���ة ممت���ازة(. لك���ن رواية”م���ن ل عزاء 
لهم”)1995(، التي تتحدث عن عازِف بيانو 
طاع���ٍن يف ال�سن ومتغطر�ٍس يعي�س يف بلدة 
اأوروبية جمهولة ال�سم، كانت م�سكونة اىل 
ح���د كب���ر، بالجن���راف، نحو احلل���م الذي 
�سع���ت اإىل ا�ستح�س���اره. وكن���ت اعتق���د اأن 
رواية”العم����ق املدف���ون”)2015(، الت���ي 
اعجب بها عل���ى الأقل ع�سو واحد يف جلنة 
نوبل، هي حكاية  رمزية  مكتوبة باحرتاف 

عايل وغمو�س  �سديد يف ذات الوقت.
اما رواي���ة”ل تدعني ارح���ل )2005(، فهي 
بالتاأكي���د واح���دة م���ن الرواي���ات املهمة  يف 
زمنن���ا املعا�س���ر  ويرجع ذل���ك جزئيا اىل ان 

اإي�سيغ���ورو ا�ستطاع ان مي���زج فيها برباعة  
الواقعي���ة واخليال لإنتاج رم���ز لقوة عميقة 

ومرتيثة.
تدور اح���داث الرواي���ة يف مدر�س���ة داخلية 
تدع���ى هيل�س���ام، وت���روى احداثه���ا ب�س���كل  
كام���ل، ويف من���ط م���ن الن�سب���اط العقابي 
تقريب���ا، على ل�سان امراأة �سابة تدعى كاثي. 
هايل�س���ام تبدو م�سابهة تقريب���ا لأية مدر�سة 
بريطانية اخرى، ولكننا نبداأ ب�سكل تدريجي 
يف التعرف على الخت�فات الهائلة: بل هي 
يف الواق���ع مدر�س���ة ل�أطف���ال امل�ستن�سخني، 
حي���ث يتم ا�ستخدام  اأع�سائهم الب�سرية   يف 
خدم���ة الربيطانيني العادي���ني، الكرث حظا، 
الغ���ر م�ستن�سخني  ويف نهاي���ة املطاف يتم 
ا�ستدعاء الأطفال امل�ستن�سخني”، ويجربون 

عل���ى الت���ربع بكلياته���م اأو رئاته���م. وعن���د 
الو�س���ول اىل املرحلة الرابعة من )التربع(، 
اأوائ���ل  الت���ي يك���ون فيه���ا املتربع���ون  يف 
الع�سرين���ات من عمرهم، تكتمل العملية". و 

ميوتون، بعد اأن اأدوا وظيفتهم.
و يع���ود جزء كب���ر  من جن���اح الرواية اىل  
الطريق���ة التقليدي���ة التي ت���روي فيه البطلة 
اح���داث الرواي���ة، واإن كان���ت حمبط���ة يف 
البداي���ة،. ويب���دو اأ�سلوبه���ا  املث���ر وكان���ه 
يعم���ل اإىل ح���د م���ا بال�س���د م���ن الفنطازي���ا 
تزي���ل  فه���ي   الرواي���ة.  ت�ستلزمه���ا   الت���ي 
عن�سر اخلي���ال العلمي. ومث���ل رواية كافكا 
العظيمة”القلع���ة"، ف���اإن الق�س���ة حما�س���رة 
يف عقباتها واإحباطها، حيث اأن �سخ�سياتها 
حما�سرة يف الطاحونة، وبذلك فهي ل ت�سبه 
اإىل ح���د بعي���د الرواي���ات الرمزي���ة. كما اأن 
ت�وة كاث���ي الدنيوية للوقائ���ع ت�سفر اأي�سا 
عن خ�سوع خفي  )با�ستخدام لغة اإجنليزية 
عادية!(: هذه هي الطريقة التي تتبعها، ول 
توج���د ا�سارة على  حماول���ة لتغير �سروط 

اللعبة اأو القفز من  قائمة النتظار.
جميل����ة  رواي����ة  ارحل”ه����ي  تدعن����ي  "ل 
ومرعب����ة لأنه����ا تعم����ل ب�س����كل ممت����از  يف 
م�ستويات خمتلفة: بل هي نوع من املحاكاة 
امل�ستخدم����ة  الإجنليزي����ة  للغ����ة  ال�ساخ����رة 
ومتث����ل    الداخلي����ة.  املدار�����س  مناه����ج   يف 
التكنولوجي����ات  ابت����كارات   لبع�����س  نق����دا 
ه����ي  �س����يء،  النا�سئ����ة؛ وقب����ل كل  الطبي����ة 
دلي����ل مقنع لكيفية العي�س مع����ا لأننا جميعا 
نت�ساب����ه ولي�����س هن����اك  فروق بينن����ا، وبني 
الأطف����ال امل�ستن�سخون  م����ن هيل�سام الذين 
ي�سدم����ون يف نهاية املطاف انهم يتجادلون  

ويتقاتل����ون، ويحلم����ون  ويبدعون، يقعون  
يف احل����ب وميار�سون  اجلن�س، مثل ط�ب 
املدار�����س  الآخري����ن. ولكن لأنن���ا نعلم اأنهم 
�سيموت���ون قريب���ا، ف���اإن حياتهم تب���دو لنا، 
مث���ل املح���اكاة ال�ساخ���رة القا�سي���ة للوجود 
ال  ولك���ن  واحل���ر.  وال�سح���ي  الطبيع���ي 
ميك���ن اأن ننظ���ر اإىل حياتنا اأي�س���ا على اأنها 
حم���اكاة �ساخ���رة للحري���ة احلقيقي���ة؟ فقط 
لأن لدين���ا وعد بالعي�س حت���ى �سن  الثمانني 
بدل من الع�سرين، مل���اذا تاخذ حياتنا اأهمية 
ميتافيزيقي���ة و يتم رف�سه���ا تلقائيا لتتحول 
اإىل وجود خمت�س���ر  ملراهقني م�ستن�سخني؟ 
ي���وم  اأي�س���ا، يف  �س���وف تنته���ي حياتن���ا   
م���ا،”". الأطف���ال امل�ستن�سخ���ون  يعي�س���ون 
ف���رتة  بع���د  بالإع���دام  عليه���ا  يحك���م  حت���ى 
ق�س���رة. وبالتاأكي���د فان حياتنا ه���ي اي�سا  
حمك���وم عليه���ا  بالإع���دام ولك���ن بع���د فرتة 
اأطول؟”رواية  ل تدعني  ارحل”تتعمق  يف 
حياتنا على ه���ذه الأر�س، وت�سل اإىل نف�س 
النتيج���ة القامتة كما فع���ل با�سكال ذات مرة 
)با�ستثن���اء، اأن با�س���كال يوؤم���ن بالل���ه كونه  
ميثل خ��سنا ال�س���روري من هذه الكاآبة(. 
يق���ول الفيل�س���وف الفرن�سي:”تخي���ل عددا 
م���ن الرج���ال مقيدي���ن  ال�س��س���ل"، وكله���م 
حمك���وم عليه���م بالإع���دام، وبع�سه���م يعدم 
يوميا على مراأى م���ن البقية. اما البقية فقد 
ترك���وا ليواجهوا  م�سره���م امل�سابه مل�سر 
زم�ئه���م، و و�سط م�ساع���ر احلزن والياأ�س، 
يكون���ون يف حالة من النتظ���ار حتى يحني 

دورهم: تلك هي �سورة حلال الإن�سان.

عن جملة النيويوركر

كازو إيشيغورو..
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 هالة صالح الدين  

ف����از الكات����ب الربيط����اين كازوو اإي�سيغورو 
ذو الأ�س����ول اليابانية بجائ����زة نوبل ل�آداب 
للعام 2017، ح�سب ما اأعلنت اأكادميية نوبل 
الأكادميي����ة  وكتب����ت  اخلمي�����س.  ال�سويدي����ة 
 62( اإي�سيغ����ورو  اإن  قراره����ا  حيثي����ات  يف 
عاما(”ك�سف يف روايات م�سحونة بعواطف 
قوية، الهاوية الكامنة حتت �سعورنا الوهمي 

بالتوا�سل مع العامل”. 
ع����ن ا�ستحقاق ل ريب في����ه، ولكن دون توقع 
وا�سح، اأعلنت الأكادميية ال�سويدية جلائزة 
نوب����ل ع����ن اختي����ار الكات����ب الياب����اين كازو 
ل�����آداب  اإي�سيغ����ورو للف����وز بجائ����زة نوب����ل 
لع����ام 2017 لي�س����ج تويرت بالتهنئ����ة خا�سة 
لك����ون الفائز عازفا بارعا للغيتار، يكاد يكون 

حمرتفا.
واأ�س����ادت �سارة دانو�����س ال�سكرترة الدائمة 
ل�أكادميي����ة باإي�سيغورو”لك�سف����ه النقاب عن 
هاوية تقبع اأ�سفل اإح�سا�سنا الوهمي برابطة 
ت�سلنا بالعامل يف روايات تتمتع بقوة عاطفية 
هائلة”. كما و�سفت كتاباته باأنها”مو�سومة 
ب�سيغة مكبوحة بدقة يف التعبر مبعزل عن 

اأي اأحداث اأخرى جتري”.
ويف اأول تعلي����ق ل����ه عل����ى نيل����ه اجلائزة قال 
الكات����ب لهيئة بي ب����ي �سي”اإنه ل�سرف عظيم 
لأن ذل����ك يعن����ي خ�سو�س����ا اأين اأ�س����ر عل����ى 
خطى اأعظ����م الكتاب الذين عا�س����وا على هذه 
الأر�����س، وه����ذا تقدي����ر رائع”، م�س����ددا على 

اأنه”مذهول”بنيله اجلائزة.

عكس بوب ديالن

ن����ال �ساح����ب رواية”بقايا الي����وم”)1989( 
 691 قيمته����ا  البال����غ  امل�سته����اة  اجلائ����زة 
األ����ف جني����ه اإ�سرتلين����ي ع����ن جمم����ل اأعماله، 
من�سم����ا اإىل قائم����ة مهيب����ة م����ن الكت����اب م����ن 
اأمث����ال األبر كامو وغابري����ل غار�سيا ماركيز 
واألي�����س مون����رو والفائ����ز يف الع����ام ال�سابق 
موؤل����ف الأغاين الأمركي ب����وب دي�ن، الذي 
����ل ف����وزه �سرب����ة ل�سمع����ة اجلائ����زة الت����ي  مثَّ
تنتق����ي كاتب����ا اأبدع”اأعمال ب����ارزة يف اجتاه 

مثايل”على ح�سب ت�سريحها.
رواي����ات اإي�سيغ����ورو ل حتتل قوائ����م اأف�سل 
املبيع����ات بي����د اأنها تكت�س����ب احرتام����ا نقديا 
وفنيا وا�سعا اإذ تقف بني ال�سريالية والواقع

واملثالي����ة هنا ن�سبي����ة ول �سك، ‘مث����ايل’ كما 
ت����راه اللجن����ة ذات اجل����ذور الأوروبية التي 
ل تن�س����ب مفاجاآته����ا �س����واء ج����اءت تقليدية 

ب����وب  اخت����ارت  ح����ني  متطرف����ة  اأو  الطاب����ع 
دي�ن اأو ال�سحافية البي�رو�سية ت�سفيت�نا 

األيك�سيفي�س يف العام 2015.
العك�س����ي  املث����ال  اللجن����ة  تنتخ����ب  والي����وم 
لب����وب دي�ن، وه����و روائي حداث����ي �ساحب 
عب����ارات كاملنمنم����ات فرد جناحي����ه بني ثقافة 
ياباني����ة، ولد فيها واأخرى بريطانية ن�ساأ بني 

اأح�سانها.
وعنه ق����ال الروائ����ي الأيرلندي ك����ومل توينب 
اإنه قد برع يف و�س����ف حالة اأفراد املجتمعني 
ال�سرق����ي والغرب����ي ال�سيا�سي����ة واملجتمعي����ة 
العميق����ة عل����ى ل�س����ان رواة يتحدث����ون ع����ن 
اأتراحه����م واأفراحه����م عل����ى خلفي����ة اإ�س����ارات 

متعددة عن املو�سيقى الك��سيكية.
عل����ى  الع����ام  ه����ذا  اإي�سيغ����ورو  تف����ّوق  وق����د 
الت�سيكي مي�ن كوندي����را والكيني جنوجي 
واثيوجن����و والكندية مارغريت اأتوود الذين 
ت�س����درت اأ�سماوؤه����م قائم����ة الرت�سيحات منذ 

�سهر اأغ�سط�س.
واإي�سيغ����ورو، الفائز رق����م 114 باأكرب جائزة 
اأدبي����ة يف الع����امل، كات����ٌب يت�س����م بالنع����زال 

ال�سدي����د وي�ستمت����ع بعزلته الهادئ����ة امل�سربة 
بتوا�س����ع حمبب. وق����د �سبقه م����ن اليابانيني 
يف الفوز بجائ����زة نوبل يا�سوناري كاواباتا 

عام 1968 وكنزابورو اأوي عام 1994.

رواية تتمتع بقوة 
عاطفية هائلة

واأو�سح����ت الأكادميي����ة اأن”املوا�سي����ع التي 
يرتب����ط به����ا ا�س����م اإي�سيغ����ورو حا�س����رة منذ 
البداي����ة متمثلة يف الذاكرة والزمن والتوهم 
مطبوع����ة  اأن”كتابات����ه  موؤك����دة  الذات����ي”. 
باأ�سلوب تعبر مكب����وح بعناية وم�ستقل عن 

الأحداث املختلفة الدائرة”.
وقالت دار الن�سر الت����ي ت�سدر اأعمال الكاتب 
املت����وج فابر اند فاب����ر يف تغري����دة لها”نحن 
مبتهجون جدا بفوز كازو اإي�سيغورو بنوبل 

الآداب”.
التاأم����ل  ب����ني  الكت����وم  اإي�سيغ����ورو  ويجم����ع 
الياب����اين واله����دوء الربيط����اين وكان يحل����م 

ب����اأن يكون مغني بوب يوؤل����ف ن�سو�سه على 
غرار بوب دي�����ن وليونارد كوهني. ويتمتع 
باأ�سلوب اأدبي من الأجمل بني اأبناء جيله مع 

اأن الإنكليزية لي�ست لغته الأم.
وق����ال الكات����ب يف مقابل����ة �سابق����ة ل����ه الع����ام 
1989”اأجن����ذب اإىل بيئة ما قبل احلرب وما 
بعدها لأين اأهتم بالقيم واملثل التي تتعر�س 
ل�ختب����ار ومواجهة النا�س ملفه����وم اأن مثلهم 
مل تك����ن فع� ما كانوا يظن����ون قبل خ�سوعها 

لهذا الختبار”.
وكان ج����زء كب����ر م����ن النق����اد يرتق����ب ق����رار 
الأكادميي����ة ه����ذا الع����ام لأنه����م مل ي�ست�سيغوا 
من����ح اجلائ����زة اإىل املغن����ي الأمرك����ي الع����ام 

املا�سي.
ق�سايا الهوية ال�سائعة

ولد كازو اإي�سيغ����ورو يف الثامن من نوفمرب 
الع����ام 1954 يف ناغا�ساك����ي الياباني����ة التي 
اجتاحته����ا القنبل����ة النووي����ة الع����ام 1945، 
�س����ن  يف  وه����و   1960 الع����ام  يف  وانتق����ل 
ال�ساد�س����ة اإىل بريطانيا ب�سب����ب دواعي عمل 

والده عامل املحيطات.

هن����اك يف بريطاني����ا وا�س����ل درا�ست����ه حت����ى 
ح�س����ل عل����ى درج����ة املاج�ست����ر يف الكتاب����ة 
الإبداعي����ة، وقدم الكثر م����ن الأعمال الأدبية 
الت����ي مكنت����ه م����ن اأن ي�سب����ح اأحد اأه����م كتاب 
الرواية يف العامل املتحدث باللغة الإنكليزية، 

وتعك�س اأعماله هذه الثقافة الثنائية.
ول حتت����ل روايات اإي�سيغ����ورو قوائم اأف�سل 
املبيع����ات بي����د اأنها تكت�س����ب احرتام����ا نقديا 
وفني����ا وا�سع����ا، ق����د ل يتاأتى لأي كات����ب اآخر 

يكتب باللغة الإنكليزية يف الوقت احلايل.
معظ����م كتابات����ه �سيا�سي����ة الطاب����ع وتت�سرب 
بق�ساي����ا الهوية ال�سائع����ة، وغالبا ما ترتبط 
مبا�س����ي اأ�سي����ف يع����ود اإىل احل����رب العاملية 
الثانية. وكتاباته مزيج يف الظاهر من اأعمال 
فرانز كافكا وبرو�س����ت، ولكنها يف احلقيقة، 
ول�سمته����ا اجللي����ل وح�سه����ا الغائ����ر باحلياة 
ومزالقه����ا املح�سو�س����ة واملعنوية، متاثل اإىل 
ح����د كبر اأعم����ال الفرن�س����ي موديان����و رفيقه 

ال�سابق يف نيل جائزة نوبل.
كتاب����ات اإي�سيج����ورو مزي����ج يف الظاه����ر من 
اأعم����ال  ومتاث����ل  وبرو�س����ت،  كاف����كا  اأعم����ال 

الفرن�سي موديانو، لكن له �سوته اخلا�س
وحتمل روايات اإي�سيغورو تاأثر ثقافته الأم 
اليابانية ممتزجة مب�سحة بريطانية مكتومة 
تنزع اإىل خلق �س�����ت عاطفية واهية باللغة 
ال�سعري����ة اأو احلبك����ة املفتوحة ب����� نهاية اأو 

البيئة ال�سلدة املنفرة ل�سكانها.
وقد اكت�سب تلك النزعة املكبوحة من ترعرعه 
يف بريطاني����ا وتاأثره بكتاب م����ن اأمثال جني 
اأو�ست����ني رغ����م احتفاظ����ه ب�سبغ����ة خا�سة به 
وتكوينه”لع����امل جمايل يتف����رد به”كما قالت 

اللجنة ال�سويدية.
وح����ازت اأعماله عل����ى ا�ستح�سان نقدي عاملي 
وح�س����ل على العدي����د من اجلوائ����ز الدولية. 
وكت����ب ع����ددا م����ن الأف�����م ال�سينمائي����ة م����ن 
اأ�سهرها”اأكرث املو�سيقى حزنا يف العامل”عام 
الفرن�سي����ة  احلكوم����ة  ومنحت����ه   .2003
لق����ب فار�����س الفن����ون والآداب ع����ام 1998، 
وترجم����ت اأعمال����ه اإىل اأكرث م����ن ث�ثني لغة. 
والعديد من كتب����ه �سدرت باللغة العربية عن 

املركز القومي للرتجمة يف القاهرة.
وقد �سرف����ت برتجمة روايته”فنان من العامل 
الطليق”اإىل اللغة العربية ملا وجدته فيها من 
�سخ�سي����ات تعلي من قيم����ة الواجب وت�سعه 

فوق كل اعتبار كمبداأ اأخ�قي ل فرار منه.
يتعل����م اأبطاله����ا ماهي����ة الكرام����ة ويعلِّمونها 
لرج����ال خدم����وا ب�دهم يف احل����رب وال�سلم. 
يتطل����ع البط����ل اإىل جت����ارب م����ا قب����ل احلرب 

ويح�س����ب اأن����ه خ�س����ر الكثر ح����ني وظف فنه 
خلدمة ق�سايا احلرب واأر�سل اأبناء بلده اإىل 
امل����وت. ولكن اإي�سيغورو يت�ساءل اإن كان من 
الأخ�����ق اأن نعاقب فردا يف وقت كانت الأمة 

باأكملها تدق طبول احلرب.
ويع����د اإي�سيغ����ورو يف هذا ال�سي����اق النقي�س 
ت����وم  الإنكلي����زي  مث����ل  لكات����ب  املقت�س����ب 
اأبطال����ه  تعري����ة  ي�سه����ب يف  ال����ذي  ماكرث����ي 
وحيواته����م دون اأن يخل����ف �سيئ����ا للخي����ال. 
اإي�سيغ����ورو عل����ى اجلان����ب الآخ����ر �سرح يف 
اأح����د حوارات����ه اأنه”ينب�س ب����كل �سيء هم�سا 
اأو دون اأن يق����ول اأي �سيء!”عن����ده الإملاح����ة 
تعك�����س منظ����ورا  اأداة خ�ق����ة  الإ�سم����ار  اأو 
رومان�سي����ا للتعددي����ة الإن�ساني����ة. وباأدواته 
يغدو”املنطقي”اأو”الوا�سح”مو�سوع����ا 
فل�سفيا لعتقاده اأن املنهج ال�سكي يف احلياة 

يخلق لنا عوامل جديدة من املعرفة بذواتنا.
لق����د كان ع����ام 1945 حلظة فارق����ة يف �سمر 
العامل، واإي�سيغورو يتعاطى مع احلرب بكل 
املهاب����ة امل�ستحق����ة يف كل رواياته. يف”فنان 
م����ن الع����امل الطليق”ير�س����د هزمي����ة اليابان 
وه����ي الأم����ة الأبي����ة بقوميته����ا الت����ي �سهدت 
جي�سان����ا اجتماعي����ا واحت�����ل �سيا�سيا ه�سم 
روحها. تنثال على ذاكرة البطل، وهو ر�سام 
متقاعد، ذكريات انخراط����ه يف اإ�سقاط وطنه 

يف هاوية الربوباغاندا القومية.
ويف النهاي����ة ت�سع احلرب اأوزراها واليابان 
تت�س����ح بلبا�����س اأ�س����ود تهيم����ن علي����ه الثقافة 
الأمركي����ة م����ع تقو�����س الكرام����ة الياباني����ة 
العتيدة وانهي����ار مدن يكاد يخفق مواطنوها 

يف تعداد اأمواتها.
وي�سف الكاتب اجلنود ال�سبان وهم يعودون 
من احلرب لي�ستحيلوا رج����ال اأعمال، وكلهم 
لهفة لن�سي����ان املا�سي الإمربي����ايل وتكري�س 
بقي����ة حياتهم للراأ�سمالي����ة ال�ساعدة بقلم فيه 
م����ن التعاطف احلي ما يجعل����ه يتماهى معهم 

يف النهاية.
اليوم”الت����ي  الروائية”بقاي����ا  رائعت����ه  ويف 
ف����ازت بجائزة البوك����ر الربيطانية وحتولت 
اإىل فيل����م بطول����ة اأنط����وين هوبكن����ز، يدل����ف 
اإي�سيغ����ورو اإىل املا�س����ي باإح�سا�����س املذن����ب 
القات����ل ال����ذي ي�سل����ل ذات����ه، والكات����ب مينح 
امل�م����ح الجتماعي����ة وال�سيا�سي����ة ملجتمع����ه 

اأنفا�سا جديدة بني كل م�سهد.
ي�سي����ع بط����ل الرواي����ة �ستيفن����ز، وكان كبر 
اخلدم عن����د لورد ذائ����ع ال�سيت ب����ني احلرب 
العاملي����ة الأوىل والثاني����ة، م����ا ب����ني اإ�سب����اع 
اللحظة الآني����ة و�سمر موجع ل�سرتاكه عن 

عل����م م�سمر يف كارثة اأطاحت بجيل كامل. ل 
يت�سالح كب����ر اخلدم مع ما اقرتفته يداه من 
معا�����س، بل اإنه، �س����اأن العديد من �سخ�سيات 
اإي�سيغ����ورو اليابانية، اأحيان����ا ما يبدو عازفا 

عن العرتاف بها وناكرا لها.

فانتازيا مشبعة 
بالسخرية

فق����د  التالي����ة،  اإي�سيغ����ورو  رواي����ات  اأم����ا 
انعطف����ت يف جمملها نحو الفانتازيا امل�سبعة 
بح�����س �ساخ����ر ما ب����ني رواي����ة دي�ستوبيا عن 
بريطاني����ا ممزق����ة الأو�س����ال يف”ل ترتكني 
ال�سيخوخ����ة  ع����ن  متفاني����ة  اأبدا”ودرا�س����ة 
اجلريح����ة يف اأر�س غريب����ة وكيف قد ت�سر 
به����ا  ول�سيق����ة  للن�سي����ان  مرادف����ا  الذاك����رة 

يف”العم�ق املدفون”.
املدفون”ترن����و  رواية”العم�����ق  ويف 
�سخ�سي����ات اإي�سيغ����ورو اإىل ما�سيه����ا بلهفة 
احلائر لك����ي تن�ساه. ت�سرب كيف كانت وكيف 
حلت يف ب�د غريبة عن موطنها، ل ل�سيء اإل 

لتتفادى الندم يف �سبيله����ا امل�ستحيل للعي�س 
يف احلا�س����ر �سمن جمتمع ينك����ر اآثارها وما 

خلفته من كوارث.
الأرج����ح اأن م����ا ن�س����ب اإي�سيغ����ورو يف ه����ذه 
املكان����ة الرفيع����ة كانت اأمان����ة �سديدة يف نقل 
م�ساعر الذنب والطموح املجوف التي تتكرر 
تك����ررا لفت����ا يف كتابات����ه. ودائم����ا م����ا يلعب 
فق����دان الذاك����رة اأو حدته����ا الأ�سب����ه بال�سكني 

دورا يِرد منها العبث بعينه يف رواياته.
وعل����ى ما تلجاأ اإلي����ه الرواية ذاتها من ت�عب 
واجلني����ات  كالتنان����ني  ه�مي����ة  مبخلوق����ات 
ق����د يتعمده����ا الكاتب لك����ي ين����اأى بنف�سه عن 
دور امل����وؤرخ اأو الواقع����ي التاريخي، حتوي 
اإ�سكالي����ة روائي����ة تت�س����ح يف �س����ورة تناظر 
فل�سفي ول يف�سرها القارئ اإل يف ال�سفحات 
الأخ����رة. وياأت����ي الك�س����ف النهائ����ي ك�سدمة 
هام�س����ة اأو انق�����ب م�سغ����ر عل����ى الأع����راف 

الأدبية ال�سائدة.
اإي�سيغ����ورو الثم����اين  اأع����ادت رواي����ات  لق����د 
ت�سكيل فل�سفة احل����رب وال�س�م وكذا مفهوم 
الناجني منهم����ا، ووقفت على عتبات التاريخ 

بني مفردات كل من ال�سريالية والواقع.
وبهم�سات����ه الروائي����ة مبق����دور اإي�سيج����ورو 
اأن يجع����ل اأبطال����ه ت�س����رخ مب����لء احلناجر. 
مل����ع  اخلج����ول  الهام�����س  ه����ذا  اأن  املده�����س 
و�سطع����ت موهبت����ه يف مناخ روائ����ي �سارخ 
ون�سب����ت روايات����ه ا�سم����ه كواحد م����ن اأ�سهر 
الكتاب الربيطانيني من����ذ الت�سعينات وحتى 

الآن.
ومع����ه ت�ستعي����د اجلائ����زة مكانته����ا املاألوف����ة 
باعتباره����ا تكرميا لفن الأدب اجلميل. وعلى 
ح����د ق����ول �سكرت����رة اللجن����ة”يف اأعق����اب ما 
ج����رى يف الع����ام املا�س����ي �س����وف يجعل هذا 

الختيار العامل �سعيدا”.

جريدة العرب 

نوبل ل��آلداب للكاتب البريطاني 
الياباني كازو إيشيغورو



مل تك���ن رواية ”بقايا النه���ار” للروائي النكليزي احلائز على نوبل كازو 
اإي�سيغ���ورو، ه���ي الرواي���ة الوحي���دة التي حتول���ت اىل ال�سينم���ا فقد قام 
املخرج”م���ارك رومانيك”باقتبا����س رواية التي حمل���ت عنوان”ل تدعني 
اأذهب اأبدًا”اإىل فيلم بالعنوان نف�سه، و املخرج كان خمل�سًا للرواية، حيث 
تعمد جتاوز البع���د الفل�سفي يف دفن اأّي ُبعد فل�سفي وم�سلطًا ال�سوءعلى 
ق�س���ة الأ�سدقاء الث�ثة، لكن مقاربة املخرج وقبله الروائي ملحور اخليال 
العلم���ي واهم���ال وا�س���ح للعواطف. يق���ول الروائ���ي )اإي�سيغ���ورو( عن 
روايت���ه هذه:”مل اكن اريدها اأن تكون رواي���ة ت�سويق، وبع�س الكتب قد 
تنته���ي ب�سكل مل افكر في���ه. وقد يكون وا�سحًا بالن�سب���ة لك اأن”ل تدعني 
اأذه���ب ابدًا”ن���وع من اخلي���ال العلم���ي. ولكنني مل اذهب ابع���د من كونها 

رواية تت�ءم مع ط�ب املدار�س الداخلية". 
فيل���م”ل تدعن���ي اأذه���ب اأبدًا”وال���ذي �ساهدت���ه ع���ام 2010 يف مهرج���ان 
ابوظب���ي ال�سينما، يجمع بني الدرام���ا، اخليال العلمي وتركز الق�سة على 
�سخ�سي���ة كاثي )راوية الحداث( و روث وتومي والتي ج�سدها املمثلون 
كاري موليج���ان، اأن���درو غارفيل���د، ك���را نايتل���ي، يف اح���دى املدار����س 
الداخلية”مدر�س���ة 'هيل�س���ام'.. حيث الط����ب يتعلم���ون ويعي�سون حياة 
التلم���ذة بكل مباهجه���ا، لكنه���م وبالتدريج ي�سع���رون اأّن امل���وت يرتب�س 
به���م، واملوت هنا حم�س اختيار.. اختيار ه���وؤلء الطفال بو�سفه لي�سوا 
�س���وى قط���ع غيار. ث�ث���ة ا�سدقاء يبحث���ون عن ا�سئلة تتعل���ق بوجودهم 
وم�سره���م، وعندم���ا يعرف���ون احلقيق���ة يرتك���ون البي���ت ب���اأدب ولياقة 
ويح�س���رون لنهايتهم.. فحياة هوؤلء رغ���م ماتوحي باعتياديتها اأو ما هم 

يوهمون انف�سهم بذلك، اإل اأنها حمكومة مب�سر يدركونه جيدًا.
اأ�سخا����س يجمعه���م هّم النتم���اء والح�سا����س باجلذور املقتلع���ة واأي�سًا 
بالنهاي���ة التي تب���دو اأحيانًا قريبة جدًا.. اجلمي���ع يف هذه املدر�سة يعرف 
اأن���ه بعد اأن يت���ربع بع�سو من���ه يدخل مرحل���ة )الكتم���ال( بانتظار تربع 
ثاٍن، حي���ث لي�ستطيع الن�سان اأّن يتربع مرت���ني.. هكذا ي�سّمى ال�سخ�س 

الذاهب اإىل املوت.
وبع���د وف���اة اأو 'اكتم���ال' روث، تتطور الع�ق���ة بني كاث���ي وتومي، حيث 
ت�سب���ح ممر�ست���ه وحبيبت���ه. وبناًء عل���ى ن�سيحة روث، يق���رران البحث 
ع���ن امل���دام. وكدلي���ل على حّب���ه للم���دام، ياأخذ توم���ي معه بع����س اعماله 
الفني���ة، ولكن املدام تقودهما اىل ال�سيدة اميلي - مديرة املدر�سة القدمية 
وال�سارم���ة. ويف هذه الزيارة يعرف تومي من امل���دام، اأّن تاأكيد املدر�سة 
على الفن كان من اجل اقناع املجتمع اخلارجي على اأّن ابناء املدر�سة لهم 
اأرواح اأي ب�س���ر. وتعت���رب ال�سيدة اميل���ي، اأّن فكرة الوق���وع يف احلب قد 
توؤخر عملية التربع واملوت مما ي�سيب تومي بالده�سة وكاثي بالت�سليم. 
وتنته���ي الرواية بنهاية توم���ي، حيث تتحول كاثي هي الأخرى كمتربعة 

وحت�س���ر نف�سه���ا ل�كتمال. ج���اء عنوان الرواي���ة من اغنية عل���ى �سريط 
امريكي ملغني���ة خيالية جودي بريدجووتر. وفيها تق���ول 'حبيبي، اأبدًا ل 
ترتكن���ي اأروح'. يف النهاية فاإن اجواء الفيلم وعامله الذي يدور يف ما�ٍس 
كان ينظ���ر للم�ستقب���ل تذك���ر بفيلم املخ���رج جوزيف ل���وزي 'امللعونون' و 
'اجلزي���رة' ميكائيل ب���ي وكذلك 'القرية' نايت �ساي�م���ان، لكن هذه املقارنة 

يجب اأن تقوم على املفارقة.
فيل���م”ل تدعني اأذه���ب اأبدًا”هو الفيل���م الثاين الذي ُيع���د اإحدى روايات 
اإي�سيغ���ورو، بع���د فيلم”بقاي���ا النهار”اإ�ساف���ة اإىل �سيناريوه���ات عديدة 

قّدمها لل�سينما.

ال تدعني أذهب أبدًا.. رواية كازو إيشيغورو 
ع�الء المف�رج��ي الثانية للسينما


