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حوار مع الروائي فيليب روث:
ٌ

ً
فع�لا أن أجد فك��رة تبقيني
م��ا أرغب فيه

ً
مشغوال ّ
حتى موتي

ترجمة وتقديم  /لطفية الدليمي

فيلي ��ب روث ..روائ ��ي وكات ��ب ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة �أمريك ��ي
ت ّت�س ��م �أعمال ��ه بغلبة احل ��وارات ،ومقاربة حي ��اة الطبقة
الو�سطى وم�شكالتها  -الطبقة الو�سطى اليهودية بخا�صة
 والتداعي ��ات امل�ؤملة للحب على م�ستوى الفرد والأ�سرة،وق ��د ان�شغ ��ل روث يف �أعمال ��ه الأخ�ي�رة اىل ح ��د الهو�س
مبو�ضوعة الفناء وتدهور حالة اجل�سد والعقل امل�صاحبة
لتقدّم العمر.
ول ��د فيلي ��ب روث يف مدين ��ة ني ��و ارك يف نيوجر�س ��ي
الأمريكية عام  1933وح�صل على �شهادة بكالوريو�س يف
الفنون من جامعة �شيكاغو التي د ّر�س هو فيها الحق ًا ويف
جامع ��ات �أخرى �أي�ض ًا .جاءت �شهرة روث الأدبية مع ن�شر
�أول �أعمال ��ه الأدبية (وداع� � ًا ،كولومبو�س Goodbye
 ), Columbusع ��ام  )1959والت ��ي ّ
مت �إعداده ��ا
الحق� � ًا لتكون م ��ادة فيلمية عام  1969وفيه ��ا يحكي روث
ع ��ن املادّية املقيت ��ة التي تالزم حي ��اة عائل ��ة يهودية ثرية
تعي� ��ش يف ال�ضواحي ،ث� � ّم ن�شر روث ع ��دد ًا من الروايات
مل تن ��ل جناح ًا مثل عمله الأول ح ّت ��ى ن�شر رواية (�شكوى
بورتن ��وي) عام  1969والتي حتوّ لت اىل مادة فيلم �أي�ض ًا
ع ��ام  1972وكانت ت�صوي ��ر ًا هجائي ًا جريئ� � ًا حلياة �شاب
يه ��ودي يعي�ش حت ��ت �ضغوط م�ؤملة من �أم ��ه امل�ستبدّة من
جان ��ب وم ��ن جتارب ��ه اجلن�سية م ��ن جانب �آخر ،ث ��م ن�شر
روث وبع ��د �سل�سل ��ة م ��ن االعمال غ�ي�ر امللفت ��ة واحدة من
�أه ��م رواياته( :الكات ��ب ال�شبح) ع ��ام  1979والتي �أطلق
فيها روث �شخ�صي ��ة كاتب طموح يدعى (ناثان زوكرمان)
ثم �أعقبه ��ا روث بروايتني( :زوكرم ��ان طليق ًا) عام 1981
و (در� ��س الت�شريح) ع ��ام  1983وفيهم ��ا تتبّع روث حياة
زوكرم ��ان ومهنت ��ه وق ��د �ش ّكل ��ت ه ��ذه االعم ��ال الثالث ��ة
ثالثي ��ة روث الأوىل ،و ن�ش ��ر روث ج ��زء ًا رابع� � ًا ي�ض ��اف
للأجزاء الثالث ��ة ال�سابقة بعنوان (احلياة املعاك�سة The
 )Counterlifeعام .1993
نال روث �أرف ��ع اجلوائز الأدبية االمريكي ��ة ويف مقدمتها
جائزة فولك�ن�ر التي ح�صل عليها ثالث م ��رات ،واجلائزة
القومي ��ة لكتـ ّ ��اب �أم�ي�ركا وجائ ��زة النقاد وغريه ��ا ،وهو
الكات ��ب االمريك ��ي احل ��ي الوحيد ال ��ذي �أ�ص ��درت املكتبة
الوطني ��ة الأمريكية جمل ��د ًا لأعماله الكامل ��ة تكرمي ًا له يف
حيات ��ه .كم ��ا من ��ح روث جائ ��زة بوليتزر ع ��ام  1997عن
روايته (امل�شهد الرعوي الأمريكي(The American
 Pastoralوه ��ي ع ��ن ثنائ ��ي م ��ن الطبق ��ة الو�سطى
تتح ��ول ابنتهم ��ا �إىل �إرهابي ��ة .وكان روث ق ��د �أع� � ّد ه ��ذا
العم ��ل ليك ��ون اجلزء الأول م ��ن ثالثية زوكرم ��ان الثانية
الت ��ي �أ�ض ��اف له ��ا الحق� � ًا اجلزئ�ي�ن الآخري ��ن ( :متزوّ جة
ب�شيوعي  )Married a Communistعام 1998
و (الو�صم ��ة الب�شرية) عام  2000والتي حتوّ لت �إىل فيلم
ظهر عام .2003
يوا�ص ��ل روث يف روايته (احليوان املحت�ضر) عام 2001
لعبت ��ه الروائي ��ة عندم ��ا يحطـِّم احلواجز ب�ي�ن �شخ�صيات
الرواي ��ة وبني �سريته الذاتية ب�أ�سل ��وب �ساخر يت�أرجح ما
ب�ي�ن ال�سخرية ال�سيا�سية والغو� ��ص يف الذات االن�سانية.
وقد حولتها املخرجة الإ�سبانية ايزابيل كو�شيت اىل فيلم
بعنوان Elegy -املرثية  -ب�أداء بن كينغ�سلي وبنيلوبي
كروز وتدور االحداث حول �أ�ستاذ �سبعيني يتحدى ذبول
ح�سي ج ��ارف لإحدى
حيات ��ه وعزلت ��ه وينغمر يف ع�ش ��ق ّ

طالبات ��ه الت ��ي ت�صغ ��ره بثالثني عام� � ًا وهو يواج ��ه �شبح
النهاي ��ة ويك�ش ��ف ع ��ن ه�شا�ش ��ة االن�سان يف ع ��امل تتفاقم
عدوانيت ��ه يف كل م ��كان ويط ��رح ا�سئل ��ة الوج ��ود ح ��ول
اجلن� ��س واحلي ��اة وامل ��وت ،ويعلق روث  :اكت ��ب لأواجه
امللل ال املوت.
ُيعـد فيلي ��ب روث من بني �أ�شهر �أربع ��ة روائيني امريكيني
ح�سب ت�صنيفات النقاد وهو املر�شح الدائم جلائزة نوبل.
ويف �أواخ ��ر ع ��ام  2012اعل ��ن روث �أن ��ه �سيتوق ��ف ع ��ن
الكتاب ��ة بعد �إ�صدار �آخ ��ر ُكتبه (مني�سي� ��س) واعرتف من
دون تردد( :لقد انتهيت(.
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يق ��ول روث ( :قم ��ت يف �س ��ن الـ 74م ��ن عمري قب ��ل �أربع
�سن ��وات  -بعمل مل ا�ستطع حتقيق ��ه �سابق ًا  -عندما قررت
ق ��راءة الرواي ��ات الت ��ي ُ�شغف ��ت به ��ا يف �س ��ن الع�شري ��ن
�أو الثالث�ي�ن ،فق ��ر�أت دو�ستويف�سك ��ي وتورجني ��ف
وفلوب�ي�ر وكون ��راد وهيمنغ ��واي وعندم ��ا �أنهي ��ت الأمر
عم ��دت اىل �إع ��ادة قراءة ُكتب ��ي جميعها بادئ ًا م ��ن النهاية
من"مني�سي�س") �أردت �أن �أع ��رف ما �إذا كنتُ بددتُ عمري
يف الكتابة و�أن ما قمت به قد حقق جناح ًا فاكت�شفت �أنني
فعلت �أف�ضل ما �أ�ستطيع.
�إعالن روث االن�سحاب من عامل الكتابة نهائي ًا دفعني لأعيد

ق ��راءة روايتيه (احلي ��وان املحت�ض ��ر  )2001و (كل رجل
 )2006وه ��ي رواي ��ة تتح ��رى �س�ؤال املوت ع�ب�ر تفح�ص
حي ��اة كاملة  :رج ��ل ميت ي�ش ��رع يف البحث ع ��ن الغفران
ومت ��ر حياته �أ�شب ��ه بفيلم �أمامه وهو عن ��د املدفن ي�ستعيد
حمطات حياته ال�صاخبة وف�شل زيجاته واعتقاده الرا�سخ
با�ستحالة احلب وانع ��دام االخال�ص بني الب�شر ،ويالحق
�أمل الفق ��دان و�س ��ط زح ��ام الع ��امل معرتف� � ًا بفداح ��ة ظلمه
للآخري ��ن ،ويق ��ر بخطاياه الت ��ي يحاول حموه ��ا بتربير
�ضعف ��ه االن�س ��اين وقل ��ة حيلت ��ه ،وف ��از روث ع ��ن رواي ��ة
(كل رج ��ل) وللم ��رة الثالث ��ة يف حياته  -بجائ ��زة فولكرن
للرواية..
ي�ؤكد كثري من النقاد على وجود الر�ؤية الذكورية املفرطة
ل ��دى فيلي ��ب روث ،فالق ��وة الذكوري ��ة اجلن�سي ��ة لأبطاله
ت�سته�ي�ن بامل ��ر�أة وم�شاعره ��ا ومتثل اخل ��ط الأ�سا�س يف
معظ ��م �أعمال ��ه ما جعله هدف� � ًا النتقادات �أن�ص ��ار الن�سوية
الذي ��ن اتهم ��وه باحل ��ط م ��ن مكان ��ة امل ��ر�أة .وم ��ن جان ��ب
�آخ ��ر جن ��د �أن روث مل يهت ��م كث�ي� ً
را بالنظري ��ات اجلمالية
والتجري ��ب ،لكن ��ه �أ�ضف ��ى عل ��ى روايات ��ه جرع ��ة تغريب
�أك�سبت �سرده املزيد من الت�شويق واحليوية.
يق ��دم لن ��ا روث يف روايات ��ه احلياة الأمريكي ��ة من زاوية
تاريخي ��ة متتزج فيها خربات طفولت ��ه التي يعيد ت�شكيلها
بالتخيي ��ل ليط ��رح �س�ؤاله الأ�سا�س ،كي ��ف بو�سعنا تغيري
احلياة اىل نوع من الفن وما معنى �أن يكتب املرء فيقول:
�أ�صع ��ب �شيء يف احلياة �أن نك�سر ال�صمت بالكلمات ،و�أن
نك�س ��ر الكلمات بال�صمت ،وي�ضيف� :أن�صح كل كاتب �شاب
ب�ت�رك الكتابة فور ًا واتخاذ مهنة �أخرى لأن الكتابة جعلت
حياتي حرمان� � ًا وجحيم ًا م�ستدمي� � ًا ،فالعمل اليومي عمل
منهك اىل حــدٍ خميف.
× مل�سن ��ا يف الأعوام الإثنتي ع�شر املا�ضية دفق ًا �إبداعي ًا
هائ�ل ً�ا من ��ك .مل ��اذا جاء ه ��ذا الدف ��ق الإبداعي مت�أخ ��ر ًا من
وجهة نظرك؟
• ال �أع ��رف ،ال �أعرف .انا �أفعل ذات الأ�شياء التي لطاملا
كل ي ��وم يف حيات ��ي املهني ��ة� .أعمل ّ
فعلته ��ا ّ
كل ي ��وم بد�أب
كم ��ا اعت ��دت العمل من قب ��ل ولي� ��س با�ستطاعت ��ي تف�سري
مل ��اذا وكيف انبثقت ه ��ذه ال�سل�سلة من الأعم ��ال ع ّني على
نح ��و منتظم يف ال�سن ��وات الأخريةّ ،
وكل م ��ا �أعلمه �أنني
�أعمل �أغلب �أيام الأ�سب ��وع ولو �أنني كتبت �صفحة واحدة
يف اليوم ف�ستكون يل يف نهاية كل �سنة  365ورقة مكتوبة
ومتى ما جتمّعت الأوراق عندي �أعمد �إىل ن�شرها يف هيئة
كتاب .هكذا هو الأمر ك ّله ولي�س �أكرث من هذا.
× �أعتق ��د ان م ��ا تكتبه الآن ه ��و الأف�ضل من بني �أعمالك
ك ّله ��ا لأن م ��ا تكتب ��ه اليوم يب ��دو �أك�ث�ر مبا�ش ��رة وب�ساطة
وبخا�ص ��ة يف رواياتك الق�صرية .ه ��ل تعمد �إىل قدر هائل
من �إعادة الكتابة مع هذه الأعمال؟
• �أق ��وم بنف� ��س الق ��در م ��ن �إع ��ادة الكتاب ��ة يف �أعم ��ايل
الق�ص�ي�رة و�أعم ��ايل الطويل ��ة عل ��ى ال�س ��واء ،وه ��و عمل
م�ض ��ن و�ش ��اق كمال تعلم ��ون ،وكل كت ��اب ت ��راه من�شور ًا
هو يف احلقيقة نتاج عملي ��ة �إعادة الكتابة هذه ،فالن�سخة
الأوىل م ��ن �أي كت ��اب غالب ًا م ��ا تكون غري مقبول ��ة ولك ّنها
تخدم بكونها مرتكز ّا �أ�ضع قدمي عليه لالرتقاء �إىل مديات
�أبع ��د� .إعادة الكتابة �صارت �أ�سه ��ل بكثري مع الكومبيوتر
عمّا كانت عليه عندما ك ّنا ن�ستخدم الآلة الكاتبة.

× ه ��ل تبد�أ الكتابة منطلق� � ًا من فكرة ملو�ضوع حمدد �أم
�أنك تبد�أ من �شخ�صية �أو موقف ما؟
• ح�سن� � ًا �س�أعطي ��ك مثا ًال من عمل ��ي (امل�سكون بالأرواح
 )Th Hauntingب ��د�أت م ��ن �سط ��ر �ص ��ار فيم ��ا بعد
ال�سطر الأول يف العمل وفي ��ه �أقول"فقد �سحره،"........
فق ��د كنت اف ّك ��ر �آن ��ذاك مبمثل م ��ا ،لي�س مبم ّث ��ل حمدد بل
مبح�ض ممثل م ��ا ممّن مل يعد ب�إمكان ��ه موا�صلة التمثيل.
تلبّ�ستن ��ي الفك ��رة بالكامل ف�شرعت بالكتاب ��ة عنها منطلق ًا
من الفكرة وحدها وح�سب.
× ه ��ل كان ذل ��ك املم ّث ��ل ال ��ذي كتب ��ت عن ��ه يف روايت ��ك
�شخ�ص ًا عرفته من قبل �أم �أنك قر�أت عنه؟
• كان �شخ�ص� � ًا �سمع ��ت عنه ومل �أكن �أع ��رف الكثري عمّا
يحي ��ط به لك ��ن راقت يل فك ��رة �أن �أت�ص ��ور �أن يعتلي هذا
املمث ��ل خ�شبة امل�سرح ويجد نف�سه فاقد ًا لكل قواه .امل�س�ألة
كما �أراها كانت واعدة لذا انهمكت يف الكتابة عنها.
× ه ��ل ترى �أن القلق م ��ن تدهور الأداء ميكن �أن يبتلى
ب ��ه الك ّتاب مثلم ��ا املم ّثلون؟ ه ��ل ح�صل ل ��ك ذات يوم و�إن
�شع ��رت ب�أنك"فقدت �سحرك"�أن ��ت كما املمثل امل�سرحي يف
روايتك؟
• نعم ،نعم هذا يح�صل ب�شكل روتيني يف الفرتات التي
تنح�صر ب�ي�ن �إكمال كت ��اب والبدء يف كتاب ��ة كتاب جديد.
�أت�س ��اءل دوم� � ًا عندم ��ا �أكم ��ل كتاب ًا يل"م ��ا ال ��ذي �س�أفعله
الآن؟ وم ��ن �أي ��ن �س�ألتقط فكرة جديدة لكتاب ��ي القادم؟"ثم
يتلبّ�سن ��ي رع ��ب عل ��ى درجة واطئ ��ة من ال�ش� �دّة ويح�صل

بعدها �شيء ما يدفعني دفع ًا للكتابة� ..شيء ال �أعرفه متام ًا
ولو كنت �أعرفه لفعلته بال تف ّكر يف كل مرة.
× يف روايت ��ك ذاتها (امل�سك ��ون بالأرواح) ي�شرع املمثل
ال ��ذي �أ�سميت ��ه �سام �أك�سل ��ر ،يف عالقة تدمريي ��ة ذاتية مع
ام ��ر�أة من ذل ��ك النوع من الن�س ��اء املفرت�سات الت ��ي �أراها
�شخ�صي ��ة جذاب ��ة للغاية� .أخ�ب�رين عن ن�ش ��وء فكرة هذه
ال�شخ�صية لديك؟
• هل بدت لك املر�أة مفرت�سة فع ًال؟
× هكذا �شعرت نحوها و�أنا �أقر�أ العمل .تبدو �شيطانية
للغاية.
• �أوووه .ح�سن� � ًا �أن ��ت ق ��ارئ ول ��ك �أن ت�شع ��ر م ��ا ت�شاء
ولك ��ن مل يح�ص ��ل �أن اخ�ب�رين ق ��ارئ مبثل م ��ا �شعرت به
ان ��ت جت ��اه ه ��ذه امل ��ر�أة .مل �أك ��ن �أن ��وي �أ�ص�ل ً�ا �أن �أجعل
ه ��ذه امل ��ر�أة مفرت�س ��ة �أو �شيطاني ��ة متغوّ لة كم ��ا تت�صوّ ر،
ولكنن ��ي كن ��ت �أبغي الك�شف عن عالقة غ�ي�ر جديرة بالثقة
انغم� ��س فيها �سام �أك�سلر .ال �أظن �أن املر�أة كانت �شيطانية
ب�أك�ث�ر ممّا تفعل الأخريات ولك ��ن كانت لها جاذبية خا�صة
 :جاذبي ��ة جن�سية و �إيروتيكي ��ة بالتحديد جعلت من �سام
اك�سل ��ر �شخ�ص� � ًا �سعيد ًا ل ��ذا يكون من امله ��م لربهة قبل �أن
ننعته ��ا ب�أنها �شري ��رة �أو مفرت�سة �أن نتذ ّك ��ر ب�أنها هي من
جعل ��ت الرجل �سعيد ًا بعدم ��ا كان مملوء ًا ي�أ�س ًا و قنوط ًا �إذ
جاءت املر�أة ّ
وحطمت الأغالل التي قيّدته.
× ه ��ل ت ��رى �أن الكتاب ��ة ع ��ن امل�شاه ��د احلميمي ��ة �أكرث
�صعوبة من الكتابة عن �سواها �أم �أنهما �سواء ب�سواء؟
نتح�س ��ب ل ��ه عن ��د كتاب ��ة م�شاهد
• ثم ��ة م ��ا ينبغ ��ي �أن
ّ
حميمي ��ة  :ف�أن ��ت ال تري ��د �أن تك� � ّرر نف�س ��ك وال ترغ ��ب يف
الوق ��وع يف ف � ّ�خ العب ��ارات اجلاه ��زة وال تن ��وي �أن تبدو
مبت ��ذ ًال� .أن ��ت تريد �أن تب ��دو كمن ي�ص ��ف الو�ضع وح�سب
بق ��در ا�ستطاعت ��ك وال تبتغ ��ي ا�ستث ��ارة �أي �أحد� .أخربين
�صدي ��ق يل ب�أنه ا�ستثري للغاية عند ق ��راءة بع�ض امل�شاهد
احلميمي ��ة يف رواياتي وال �أرغ ��ب يف احلديث عمّا �أ�شعر
جتاه ��ه ،ولكن �أقول �أنني مل �أرغب يف �أن �أ�سمع �شيئ ًا مثل
هذا يُقال عن �أي من �أعمايل.
× �سب ��ق ل ��ك و�أن قلت يف حوار ما معك ب�أنك تظن �أن ال
�أح ��د �سيق ��ر�أ الروايات بع ��د � 25سنة من الي ��وم .هل تظن
اليوم �أن ر�أيك كان ا�ستفزازي ًا بقدر ما �أم تراه مقبو ًال؟
• احل � ّ�ق �أنن ��ي كن ��ت متفائ ًال �إذ حدّدت موع ��د ًا لذلك بعد
� 25سن ��ة!!� .أعتق ��د �أن ق ��راءة الرواي ��ة الي ��وم �أ�ضح ��ت
عم�ل ً�ا طقو�سي� � ًا حم�ص ��ور ًا بفئ ��ة �صغ�ي�رة للغاي ��ة ،و�أظن
�أن ��ه �سيوج ��د دوم ًا من �سيق ��ر�أ الروايات ،لك ّن ��ه لن يتعدّى
جمموعة �صغرية من النا� ��س ورمبا �أكرث بقليل من بع�ض

النا�س الذين يقر�أون ال�شعر الالتيني اليوم.
× م ��ا ال ��ذي تظنه �أن بو�س ��ع الروائيني القي ��ام به �إزاء
هذه احلالة؟
ه ��ل تظن �أن ال�ش ��كل ال�س ��ردي ح�سب هو م ��ا �سيموت يف
الرواي ��ة احلالية؟ ما الذي �سيتغري بطريقة حا�سمة  :طول
الرواي ��ة مث ًال؟ وهل ه ��ذا ال�شعور هو ذاته م ��ا ميلي عليك
اليوم كتابة روايات �أق�صر من �سابقاتها؟
*�إن املع�ضل ��ة تكم ��ن يف املطبوع  :يف ج�س ��م الكتاب ذاته
فق ��راءة الرواية عمل يتط ّلب قدر ًا م ��ن الرتكيز والتمحور
الذات ��ي واالنغما� ��س يف الق ��راءة ول ��و ح�صل �أن ��ك قر�أت
رواي ��ة ما ومل تكملها بعد اكرث م ��ن �أ�سبوعني ،فذاك يعني
ان ��ك مل تقر�أها فع�ل ً�ا ،واعتقد �أن هذا الرتكي ��ز املفرط على
فعل الق ��راءة عمل �شاق وي�صعب االن�ص ��راف له يف عاملنا
الي ��وم� .إن من ال�صع ��ب للغاية �أن توجد اع ��داد كبرية من
الق ّراء اليوم ممن ميلكون الوقت والقدرة والدافع الذاتي
لالن�صراف اىل عمل �شاق كهذا الذي و�صفته.
× ه ��ل �أن �أجه ��زة الكين ��دل �ستك ��ون بدي�ل ً�ا منا�سب ًا عن
الق ��راءة كم ��ا تظ ��ن؟ عندم ��ا �أ�سافر الي ��وم بالطائ ��رة �أرى
كث�ي� ً
را م ��ن النا�س يق ��ر�أون عل ��ى �أجه ��زة الكين ��دل ورغم
ً
ّ
�أنني �أملك واحدا غري انني �أف�ضل الكتاب الورقي.
• رمب ��ا يكون بدي ًال منا�سب ًا رغم انني ل�ست معتاد ًا على
جه ��از الكين ��دل .ق ��ر�أت م ��رة يف جه ��از الكين ��دل قطعت ��ي
ّ
املف�ضل ��ة الت ��ي يكتبه ��ا نيكول�س ��ن بيك ��ر يف النيويوركر،
وكانت قراءة جيدة للغاية وفيها يعلن بيكر �شكوكه ب�ش�أن
م�ستقب ��ل جه ��از الكين ��دل .ال �أظ ��ن �أن جهاز الكين ��دل قادر
عل ��ى جعل الق ��راءة تختلف الي ��وم عما كانت م ��ن قبل  :ال
ميك ��ن للكتاب �أن يتناف�س م ��ع ال�شا�شة  -يف التلفزيون �أو
احلا�س ��وب – مثلما مل يكن با�ستطاعت ��ه �أن يناف�س �شا�شة
ال�سينما بالأم�س.
× ه ��ل تفكر �أحيان ًا  -ككاتب – وتقول �":أريد �أن اكتب
ك ��ذا ع ��دد م ��ن الكت ��ب"� ،أم ان ��ك تتاب ��ع عمل ��ك الإبداع ��ي
وح�سب بال نظر اىل املعادلة العددية؟
* ال �أع�ي�ر �أي اهتم ��ام للعدد الذي �أكتبه م ��ن الكتب ،بينما
�أعري كل االهتمام لأن �أكون منغم�س ًا يف العمل الذي �أعتزم
�إجنازه رغم انه ق ��د يح�صل معي �أحيان ًا �أن ت�شغلني فكرة
كتابة كتاب ما بينما ال �أزال اعمل على عمل مل يكتمل بعد.
كل كت ��اب يب ��د�أ من بقاي ��ا الرماد بالفعل وال ا�شع ��ر �أبد ًا �أن
عل � ّ�ي �أن �أفع ��ل كذا �أو �أن �أروي ق�صة م ��ا منذ البدء وكل ما
�أبتغيه هو �أن �أكون متوحد ًا مع العمل الذي اعمل عليه يف
الوقت الذي �أعي�ش فيه حياتي.
× تب ��دو موجت ��ك الإبداعي ��ة الثانية مرتافق ��ة مع كونك

منفي� � ًا يف لندن .هل ترى �أن منفاك اللن ��دين ا�ستثار �شيئ ًا
داخلك ممّا دفعك لهذا الإبداع امل�شهود؟
* نع ��م �أرى ذلك وهو بال�ضبط ما ح�ص ��ل .كنت �أعي�ش يف
لن ��دن للف�ت�رة م ��ن  1989 – 1977وملدة �سبع ��ة �أ�شهر يف
ال�سن ��ة وعندما كنت �أغادر لن ��دن للفرتة املتبقية من ال�سنة
كنت �أع ��ود للعي�ش يف منزيل يف ن ��ورث وي�سرتن بوالية
كونيكتك ��ت الأمريكي ��ة والت ��ي كان ��ت مكان� � ًا �شب ��ه منعزل
وبعيد ًا ع ��ن الأجواء الأمريكية وهكذا فف ��ي كل مرة �أعود
�إىل �أم�ي�ركا �أك ��ون متعط�ش� � ًا له ��ا اك�ث�ر من ال�ساب ��ق وهذا
ما ح�ص ��ل يل ب�صورة مكثف ��ة مع كتابة �أعم ��ايل ( :امل�شهد
الرعوي الأمريكي ،تزوّ جت �شيوعي ًا ،الو�صمة الب�شرية)،
وكل ه ��ذه الكت ��ب ترتك ��ز عل ��ى خلفي ��ة �أمريكي ��ة طاغي ��ة،
وكم ��ا ترى ف�إن منف ��اي الربيطاين �ساع ��دين يف اكت�شاف
بل ��دي الأم .كان منف ��اي مبثاب ��ة برك ��ة يل وال اعتقد انني
كن ��ت �س�أمتكن من �إجن ��از �أعمايل تلك ل ��و مل �أغادر �أمريكا
بالطريقة التي فعلت.
× وكي ��ف ت�شع ��ر جتاه �أم�ي�ركا الآن؟ هل ت�شعر �أن فرتة
رئا�س ��ة بو�ش غيرّ ت يف �أمريكا الكث�ي�ر؟ كيف ت�شعر جتاه
و�ضع �أمريكا اليوم؟
علي الإجابة على هذا ال�س�ؤال؟
*هل يتوجّ ب ّ
× ت�ستطي ��ع املحاول ��ة يف الإجاب ��ة وت�ستطي ��ع جت ��اوز
ال�س�ؤال �إذا �أردت.
* �أن ��ا من م� ��ؤازري �أوباما ،ومت ��ى ما كان �أحدن ��ا م�ؤازر ًا
لإدارة �أوبام ��ا �سيعن ��ي ه ��ذا حتم� � ًا �أ ّن ��ه عا� ��ش الكثري من
ال�صعاب يف �سنوات بو�ش.
× وكيف ت�صف �أداء �أوباما اليوم كرئي�س؟
* �أظن �أ ّنه يفعل �أف�ضل ما ي�ستطيع فعله.
× كيف ترى يف �أوباما كاتب ًا؟
* �أرى يف (�أح�ل�ام �أبي )Dreams of My Father
كتاب� � ًا جيد ًا ،وق ��د قر�أته مبتعة كب�ي�رة وكان دافعي جزئي ًا
لقراءة العمل هو �أ ّنه كتب بقلم هذا ال�شاب اليافع الذي كان
ي�سع ��ى للرئا�سة �آن ��ذاك ،ووجدت الكت ��اب مكتوب ًا بطريقة
جي ��دة ومقنعة كذلك وثمّة الكثري من مقاطعه �سهلة احلفظ
�أي�ض ًا.
× م ��ا ال ��ذي ترغ ��ب يف كتابته خ�ل�ال ال�سن ��وات الع�شر
املقبل ��ة؟ هل ت�أم ��ل �أ ّن ��ك �ستنجز دفق� � ًا �إبداع ّي ًا ثالث� � ًا مثلما
فعلت مع دفقيك الإبداعيني الأوّ لني؟
* م ��ا �أرغب فيه فع ًال � :أن �أج ��د فكرة تبقيني م�شغو ًال ح ّتى
موتي ول�ست �أعري اهتمام ًا كبري ًا مل�س�ألة كتابة كتاب جديد
و�إن كن ��ت ال �أ�ستبع ��د فكرة كتابة كت ��اب طويل ي�شغلني ملا
تب ّقى من حياتي.
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فيليب روث ..الكفاح بالكتابة

فيليب روث ...والسير المزيفة
فاضل السلطاني

ظل حتى اللحظات األخرية من حياته يحتفظ ،مبالحظة عىل
رصح لكاتب
شاشة كومبيوتره تقول ":الكفاح بالكتابة انتهى" .وقد ّ
سريته قائ ًال ":إنني أنظر إىل تلك املالحظة َّ
كل صباح ،وهي
متنحني قدر ًا كبري ًا من القوة".
كان فيليب روث قد قرر عام  2011اعتزاله الكتابة ،حيث يرى أنه
مل يعد يجد منفعة يف الرواية ،كام كان الحال من قبل ،ويعزو
نضجت!"..
رده عىل أسئلة الصحافيني"لقد
ُ
سبب ذلك يف ّ
أصبح"حر ًا"! ،فهو
يعب عن رسوره ألنّه
ّ
يف سنواته األخرية ظل رّ
مرتاح لقرار إنهاء مسريته كأحد أكرث الك ّتاب األمريكيني شهرةً يف
العامل ،مل يعد يشعر كام قال بالطاقة إلدارة اإلحباط املرافق
لدي الطاقة عىل تحمل اإلحباط ،إن تكتب
للحالة
اإلبداعية"،ليس ّ
ّ
يعني معايشة حالة إحباط يومي ،دون أن أتك ّلم عن االهانة"!.

مع الروائي كونديرا

علي حسين

كان قب ��ل هذا الق ��رار ي�أم ��ل يف �إنه ��اء ع�شرة
�أع ��وام م ��ن النح� ��س النوبلي ،لك ��ن اجلائزة
دائم� � ًا م ��ا كانت تخدع ��ه .ومل يك ��ن �أمامه من
خي ��ار غ�ي�ر �أن يعي ��د ق ��راءة الرواي ��ات التي
�أحبه ��ا عل ��ى م ��دار عقود م ��ن عم ��ره ،فلوبري
ه�ن�ري جيمي�س ولي ��ام فوك�ن�ر واملعلم فرانز
كاف ��كا ،وقال لل�صحافيني� :إنه يقر�أ لكي تزداد
�أفكاره عن احلي ��اة .و�صفه الن ّقاد ب�أنه امتداد
لولي ��م فوكرن ول�سك ��وت فيتزجريالد �صاحب
غات�سب ��ي العظيم ،قال لل�صحافيني بعد قراره
باعت ��زال الكتاب ��ة �":أردت �أن �أرى �إن كنت قد
�أ�ضع ��ت الوق ��ت بالكتابة!" .مع ان ��ه ال ي�شكك
بالقيم ��ة الإبداعية ملا كت ��ب ،ويرى �أنه مار�س
مهنة الكتابة بنجاح وبذل ما بو�سعه من �أجل
�أن يق ��دم احلقيق ��ة جم ��ردة للق� � ّراء .طلب من
القائم�ي�ن عل ��ى موقع"ويكيبيديا"�إزالة جملة
تقول �إن كتابته"مو�ضع �إلهام لبقيّة الكتاب".
ال ي�صع ��ب عل ��ى فيلي ��ب روث ال ��ذي ول ��د يف
نيويورك عام  1933لعائلة يهودية ،ا�ستعارة
حياة الآخرين وتغليب طابع ال�سخرية عليها.
روايته الأوىل"وداع ًا كولومبو�س"ال�صادرة
ع ��ام  ،1959لفت ��ت �أنظ ��ار النق ��اد �إلي ��ه .لكن
روث يرف�ض القول �إنه كتب رواية عن تاريخ
�أم�ي�ركا� ،إنه ��ا حيات ��ه الت ��ي �أراد �أن يفككه ��ا
ليفه ��م كيف يفك ��ر ابناء الطبق ��ة الو�سطى من
اليه ��ود وه ��م يعي�شون يف مدين ��ة كبرية مثل
نيوي ��ورك ..بط ��ل الرواية يعم ��ل يف وظيفة
متدن،
ب�سيط ��ة يح�ص ��ل من خاللها عل ��ى �أجر ٍ
يع ��اين من �صراع الهوية الذي يطارده كظله،
ظ ��ل الكاتب الوحي ��د الذي يجد الق� � ّراء ا�سمه
عل ��ى تر�شيح ��ات نوب ��ل كل ع ��ام ،ومل ي�صدّق
الق� � ّراء والن ّق ��اد �أن اجلائزة تدي ��ر ظهرها له،
�أه ��م روائي يف �أم�ي�ركا ح�س ��ب ا�ستطالعات
الق ّراء ،ورمبا كان �أح ��د الأ�سماء القليلة التي
تع� � ّرف عليها القارئ العرب ��ي ب�سبب وجوده
الدائ ��م على قائم ��ة ّ
املر�شحني جلائ ��زة نوبل.
م ��ع �أن اعماله التي ترجمت اىل العربية قليلة
ج ��د ًا – من بني واح ��د وثالثني عم�ل ً�ا روائي ًا
رتجم له
كتبه ��ا فيليب روث خالل حيات ��ه مل ُت َ
يف العربي ��ة �س ��وى �أربع ��ة اعمال"احلي ��وان
املحت�ضر"و"كل رجل"و"�سخط"و"الو�صمة
الب�شري ��ة" -كان يخ�ش ��ى �أن ين�س ��اه الق� � ّراء،

يق ��ول لكاتب �سريت ��ه ":ال اخ�شى املوت لكني
�أخ�ش ��ى الن�سي ��ان �أك�ث�ر� ،أخاف م ��ن �أ ّال �أكون
مفعم ًا باحلياة ،بب�ساط ��ة �أخاف من �أال �أ�شعر
باحلياة ،م ��ن �أال �أ�شمها� ،أح�ضن بني �ساعديك
احلي ��اة مثلم ��ا حت�ض ��ن ام ��ر�أة ليك ��ون لديك
ال�شع ��ور الأف�ضل ولكن على امت ��داد �سنوات
تلت ،ق ��د قررت �أ ّال �أفكر بامل ��وت �أبد ًا� .أ�صعب
�أن ��واع ال ��وداع هي تل ��ك التي تقوله ��ا لذاتك،
وب�شكل عميق و�سري".
اغ ��رم يف �شباب ��ه ب� ��أدب فرانز كاف ��كا ":قر�أت
م ��ا يكف ��ي م ��ن كاف ��كا يف حيات ��ي ،.ودر�سته
وعلمت ��ه ثم �أعدت قراءته كام�ل ً�ا" ،ويتذكر �أن
رواية"امل�سخ"�سحرت ��ه منذ ال�صفحة الأوىل،
فح ��اول تقليدها ،جل�س ليكتب روايته الأوىل
عن رحلة �شاب مغمور يف مدينة كبرية ،وفيها
يط ��رح ا�سئل ��ة ع ��ن ج ��دوى احلي ��اة وم�صري
الإن�س ��ان .وبالرغ ��م م ��ن �أن والدت ��ه اخربته
ممل ��ة وال معنى له ��ا ،لكنه جازف
�أن روايت ��ه ّ
و�أر�سله ��ا اىل اح ��دى دور الن�ش ��ر قائ ًال لأحد
ا�صدقائه�":أخ�ي� ً
را وج ��دت مهن ��ة تنا�سبني..
�إنه ��ا الكتاب ��ة" ..لتح�ص ��ل الرواية"وداع ��ا
كولومبي�س"عل ��ى جائ ��زة الكت ��اب الوطن ��ي
للرواي ��ة ،وتت ��واىل بع ��د ذلك اجلوائ ��ز التي
بلغ ��ت  19جائ ��زة� ،أ�شهره ��ا بوليتزروم ��ان
بوكر الدولي ��ة ،وثالث م ��رات جائزة فوكرن،
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ليتوّ جها باحل�صول على جائزة كاتبه املف�ضل
كافكا ،وي�صبح بعد ذلك واحد ًا من �أهم �أربعة
ك ّت ��اب يف ت�أريخ الأدب الأمريك ��ي اىل جانب
ولي ��ام فوك�ن�ر و�سول بيل ��و وج ��ون �أبدايك.
ومث ��ل كاف ��كا كان جمي ��ع ابط ��ال روايات ��ه

يعان ��ون قلق� � ًا وجودي� � ًا ،ويعتق ��دون �أن ثم ��ة
م�ؤام ��رة تحُ ��اك �ضده ��م يقول لكات ��ب �سريته
بليك ب�ي�ري �":شخ�صياتي يف حالة دائمة من
الال ت ��وازن ،على حافة ال�سق ��وط ،هي لي�ست
حال ��ة احباط ،ولك ��ن على الأرج ��ح هي حالة
تعطيل �أو �إلغاء".
يجم ��ع النق ��اد عل ��ى �أن روايته"احلي ��وان
املحت�ض ��ر"– �ص ��درت ع ��ن �سل�سل ��ة اجلوائز
يف م�ص ��ر برتجم ��ة م�صطف ��ى حمم ��ود  -هي
م ��ن �أك�ث�ر روايات ��ه ،ك�شف� � ًا ل�سريت ��ه الذاتية،
وظ ��ل النقاد يعقدون مقارنة بني �سرية روث،
وب�ي�ن �س�ي�ر بط ��ل الرواي ��ة االكادميي"دافيد
كيبي�ش"املهم ��وم يف �س� ��ؤال الوج ��ود،
واملن�شغ ��ل دوم ًا بالبحث ع ��ن اطياف املا�ضي
وع ��ن معن ��ى امل ��وت و�أهمي ��ة اجلن�س�..إنه ��ا
�س�ي�رة غن ّي ��ة بالتفا�صيل لرجل ع ��رف احلياة
جدي� � ًا ،وعا�شها بكل تفا�صيله ��ا ،ولهذا جنده
يتح ��دث ع ��ن عالقات ��ه بالن�ساء الالت ��ي تركن
�أث ��ر ًا عميق ًا يف ال ��روح ،وع ��ن �أخريات تركن
�أث ��ر ًا عابر ًا ،يتحدث عن زواجه الفا�شل ،وعن
مغام ��رات عاطفي ��ة ك�شفت له ا�س ��رار اجل�سد
الب�شري.
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"اجل�س ��د يحوي الكثري م ��ن ق�ص�ص احلياة
متام ًا مثل العقل"..
يف الرواي ��ة يجد القارئ نف�س ��ه امام �إحاالت
واقتبا�س ��ات ل�شخ�صي ��ات روائي ��ة وروائيني
م�شهوري ��ن ،ويع�ث�ر يف �صفحاته ��ا عل ��ى
�أ�سم ��اء لفنان�ي�ن ومو�سيقي�ي�ن ور�سام�ي�ن
معروف�ي�ن ،وق ��ادة و�سيا�سي�ي�ن ،و�أ�سم ��اء
لأفالم وم�سرحي ��ات ومقطوع ��ات مو�سيقية،
كل ذل ��ك يحاول فيلي ��ب روث �أن يجد له حيّز ًا
يف مفك ��رة بط ��ل الرواي ��ة االكادمي ��ي ،الذي
يرى املوا�ضيع م ��ن منظاره اخلا�ص ،اململوء
باحلجج الفل�سفية واحلوار النخبوي .حيث
جند بطل الرواية يف النهاية يعي�ش ي�أ�س ًا من
ه ��ذا الع�صر املغلف بالأف ��كار املجردة ،والذي
اليب ��ايل لتفا�صي ��ل احلي ��اة اليومي ��ة الدقيقة
واجلميلة.
يف"كل الرجال"الت ��ي ترجمه ��ا اىل العربي ��ة
م�صطفى حممود .نح ��ن �إزاء �شخ�صية ت�ؤمن
ب�أنّ ال حياة بعد املوت ،ورغم هذه الفكرة �إ ّال �أن
الرواي ��ة اعتربها الن ّقاد رواية موت بالدرجة
الأوىل ،ب ��دء ًا م ��ن م ��وت الأب والأم و�ص ��و ًال
�إىل موت البطل ال ��ذي تبد�أ به الرواية ،لنجد

�أنف�سن ��ا �أم ��ام فال�ش ب ��اك طوي ��ل يتقاطع فيه
املا�ض ��ي مع احلا�ض ��ر ،حي ��ث ي�ضعنها فيليب
روث م ��ن ال�صفح ��ات الأوىل �أم ��ام بطل يعجّ
بالرغبة اجل�سدية التي �سرعان ما تتحول �إىل
تعا�س ��ات نف�سية ،وال يتوقف الأمر عند حدود
ف�شل ��ه الدائ ��م مع زوجات ��ه وحبيبات ��ه ،ولكن
ي�شمل ارتياب اجلميع في ��ه ،ونبذه �أو اتهامه
بالدائ ��م باخليان ��ة ،ا�ضاف ��ة اىل �أنّ الق ��ارئ
�سي�شع ��ر ال�شخ�صية تبدو كما ل ��و �أنها ولدت
مري�ض ��ة وبال �سبب ،وك�أنه م�صاب بلعنة غري
معروفة ،واملده�ش �أن �أمرا�ضه مع تنوعها مل
يكن لها عالج غري التدخالت اجلراحية ،بدء ًا
م ��ن الفتاق ال ��ذي �أ�صابه يف �صب ��اه ،وانتها ًء
بعملي ��ة تو�سي ��ع ال�شرايني التي ت ��ويف فيها،
م ��رور ًا ب�سب ��ع عملي ��ات جراحي ��ة عل ��ى مدار
�سب ��ع �سنوات متوالية ،خ�ضع خاللها لتخدير
ن�صف ��ي �أتاح ل ��ه �أن ير�صد لن ��ا كل الإجراءات
التقنية التي اتخذه ��ا الأطباء معه� ،أما املوت
فح�ض ��وره كان دائم ًا ومتنوع� � ًا ،بدء ًا من ذلك
ال�صب ��ي ال ��ذي ا�ضط ��ر الأطب ��اء �إىل الإجهاز
عليه تخفيف ًا لآالم ��ه مرور ًا بوفاة �أمه ووالده
و�ص ��و ًال �إىل م ��وت زوجت ��ه و�أ�صدقائه ،وقد
احتلت م�شاهد املقابر وحفار القبور وطقو�س
الدف ��ن م�ساح ��ة وا�سع ��ة يف الرواي ��ة ..ومن
اجل الرواية ه ��ذه ق�ضى اكرث من ا�سبوع يف
�إحدى املقاب ��ر ":لأرى كيف يحفرون املدافن،
ويهي�أون القرب."..
ويع ��ود روث ملو�ضوع ��ة امل ��وت يف روايت ��ه
�سخ ��ط – ترجمه ��ا اىل العربي ��ة خال ��د
اجلبيل ��ي – نق ��ر�أ تفا�صي ��ل االح ��داث عل ��ى
ل�سان"ماركو� ��س م�سرن"وه ��و يحت�ض ��ر،
حي ��ث ي�ستعي ��د �سن ��وات درا�ست ��ه اجلامعية
ع ��ام  ،1951يف �ض ��وء ف�ت�رة مف�صلي ��ة م ��ن
التاري ��خ الأمريك ��ي احلدي ��ث .خ�ل�ال ال�سنة
الثاني ��ة للحرب الكورية ،يرتك البطل ال�شاب
ماركو� ��س م�س�ن�ر من ��زل وال ��ده لاللتح ��اق
باجلامع ��ة ،هرب� � ًا م ��ن اقتي ��اده �إىل احل ��رب
وم ��ن �سلط ��ة وال ��ده وحر�ص ��ه .االكت�شافات
اجلن�سية املده�ش ��ة ،و�ضياع االنتماء الديني
للطالب اليه ��ودي الذي يعلن �إحل ��اده الحق ًا،
وطبع� � ًا املوت املطب ��وع على مع�ص ��م �أوليفيا
ع�شيقته التي تكربه �سن ًا ،هي عوامل الرواية
الأ�سا�سية .نقر�أها بل�سان البطل امليت.
يف رواي ��ة الو�صمة الب�شرية – ترجمتها اىل
العربية فاطمة ناع ��وت – جند بطل الرواية
كاتب روائي �شهري"ناث ��ان زوكرمان م�صاب
بال�سرط ��ان فيعت ��زل احلي ��اة� ،إ ّال �أن ،يقتح ��م
عزلت ��ه �أ�ست ��اذ جامعي"كومل ��ان �سيلك"ال ��ذي
يطلب منه كتابة روايته احلزينة ،وتبد�أ معه
�صداقة طيبة لين�شغل ناثان"بحكاية �صديقه
ه ��ذه حت ��ى النهاي ��ة ..حيث جن ��د �أن"كوملان
�سيل ��ك"كان قد تنكرمن عرقه الأ�سودّ ،
مف�ض ًال
اختي ��ار طري ��ق ر�أى �أنه �سيفتح ل ��ه الأبواب
املغلق ��ة ،وذلك بالتن�صل م ��ن هويته العرقية.
فيقدم نف�سه للمجتمع عل ��ى �أنه �أبي�ض اللون

وي�ساع ��ده ل ��ون ب�شرت ��ه الف ��احت واخت�ل�اف
تقا�سيم ��ه الت ��ي ورثها م ��ن �أح ��د �أ�سالفه يف
�سب ��ك خي ��وط الكذب ��ة! ..ثم الحق� � ًا بعد عمله
ل�سن�ي�ن بروفي�سور ًا يف اجلامعة يق�ضي على
م�ستقبل ��ه الأكادمي ��ي عندم ��ا يرف� ��ض الدفاع
ع ��ن نف�س ��ه �أمام جلن ��ة حتاكم ��ه يف اجلامعة
بتهم ��ة العن�صري ��ة �ض ��د ال�س ��ود بن ��ا ًء عل ��ى
زل ��ة ل�س ��ان ،ر�أى فيها املجتم ��ع الأكادميي ما
ي�شي بالعن�صري ��ة العرقي ��ةّ ..
فيف�ضل تقدمي
ا�ستقالت ��ه م ��ن اجلامعة عل ��ى الب ��وح ب�أ�صله
العرق ��ي الأ�س ��ود ال ��ذي كان ميك ��ن �أن ينقذه
من التهم ��ة! ..فظل يحمل و�صمت ��ه الب�شرية
عل ��ى عاتقه وينوء بتبعاته ��ا النف�سية الثقيلة
وعقد نق�صه ،فرغم بيا� ��ض ب�شرته الظاهري
ظ � ّ�ل يتعامل م ��ع ذاته وهويته م ��ن منظورها
العرقي االفتئاتي ال�ضيق!
ويف الرواي ��ة هن ��اك اجلن ��دي ال ��ذي تالحقه
لعنة احل ��رب الفيتنامية وتدفع ��ه يف النهاية
�اج نف�سية تعجز
اىل اخل�ض ��وع
ِ
جلل�سات ع�ل ٍ
�صور
عن تخلي�ص ذاكرته مما ر�سخ فيها من ٍ
عن املوت والعنف واال�ستهتار بحياة الب�شر.
وجن ��د روث يك�ش ��ف بد ّقة عن مق ��دار اللعنة
الت ��ي �شعر به ��ا اجلن ��ود الأمريكي ��ون الذين
�شاركوا يف ح ��رب فيتنام .ه ��ذه اللعنة التي
كان ��ت �سبب� � ًا يف تفكريهم ،ب�أنّ ه ��ذه احلرب
هي و�صمة عار يف تاريخ حياتهم وبالدهم.
ظ ��ل فيليب روث م�شغو ًال باملجتمع الأمريكي
املعا�ص ��ر ،وخ�صو�ص� � ًا بال�شع ��ارات الزائف ��ة
ع ��ن احلري ��ة والدميقراطي ��ة وامل�س ��اواة،
بينم ��ا تتغلغل يف ج ��ذوره �أزم ��ة العن�صرية
ب�شكل وا�ضح .وله ��ذا يجد روث يف انتخاب
دونال ��د ترامب كابو�س ًا جديد ًا تعي�شه �أمريكا
":الكابو� ��س ا ّل ��ذي تعي�ش ��ه �أم�ي�ركا الي ��وم
 وه ��و يف احلقيق ��ة كابو� ��س -يرج ��ع �إىل�أنّ الرج ��ل ا ّل ��ذي ان ُتخ ��ب رئي�س� � ًا يعاين من
نرج�س ّي ��ة مفرط ��ة� ،إ ّنه ك� � ّذاب كب�ي�ر ،جاهل،
متعجرف ،كائ ��نٌ وقِح تحُ ّرك ��ه روح االنتقام
ومُ�صاب باخلرف م�سبق ًا .و�إذ �أقول ذلك ،ف�أنا
�أُق ّلل من عيوب ��ه �إىل �أدنى حدّ� .إ ّنه ،يوم ًا بعد
يوم ،يثري �سخطن ��ا ب�سلوكه ،ونق�ص خربته
وانع ��دام كفاءت ��ه .وال حدود للأخط ��ار ا ّلتي
ميك ��ن جلن ��ون ه ��ذا الرج ��ل �أن يجُ ّره ��ا على
البالد وعلى العامل �أجمع".
يف �آخر حوار معه قال روث ر ّد ًا على �س�ؤال،
كي ��ف ي ��رى حيات ��ه الآن؟":حيات ��ي ه ��ي م ��ا
جرى يل على امل�ست ��وى الأدبي .الكتب التي
كتبته ��ا ،الأ�صدقاء الذي ��ن �صاحبتهم ،الن�ساء
الالتي عرفته ��ن ،ال�صحة ،كل ه ��ذا جاءين..
ال �أع ��رف �إن كن ��ت جنح ��ت �أو ف�شل ��ت ،كل ما
�أ�ستطي ��ع قوله� ،إنني بذلت كل ما يف و�سعي.
بال�ضبط :بذلت �أف�ضل ما يف و�سعي".
يكت ��ب الروائ ��ي الأمريك ��ي ب ��ول او�سرت يف
وداع روث":لق ��د كان ��ت لدي ��ه مهن ��ة طويلة،
كل كتب ��ه �أثارت املناق�ش ��ات وكانت نادرة يف
ثقافتنا"

م ��ات فيلي ��ب روث يف اخلام�سة والثمانني ،وه ��و متعب القلب
وعين ��ه على نوبل� ،أو ب�شكل �أدق ،هذا ما متناه نقاده وحمبوه
يف �أم�ي�ركا و�أوروب ��ا يف الأق ��ل .وال �أظن ��ه كان عابئ� � ًا بذل ��ك،
وبالت�أكي ��د كان ي�ستحقه ��ا �أك�ث�ر من �أولئك الذين ف ��ازوا بها يف
ال�سن ��وات الأخرية .فقد كان �أ�سطورة �أدبية بحد ذاته ،واحتل،
�إىل جانب �سول بيل ��و وجون �أوبدايك ،مكانة بارزة يف ال�سرد
احلدي ��ث يف الق ��رن الع�شرين� ،أو يف الأق ��ل يف الن�صف الثاين
منه.
كتب مرة يقارن بينه وبني هذين العمالقني الروائيني الآخرين:
«�أبدايك وبيل ��و يحمالن ك�شافهما ال�ضوئ ��ي خارج ًا يف العامل،
ويكت�شف ��ان الع ��امل كما ه ��و� .أما بالن�سب ��ة يل ،ف�أن ��ا �أحفر كوة
و�أ�سلط عليها ال�ضوء».
وه ��ذا �صحيح متام ًا .فالعامل اخلارجي بالن�سبة لروث ال يوجد
�إال من خالل الذات ��ي� ،أو �أن االثنني متداخالن ،فال ن�ستطيع �أن
منيز بينهما ،وال نعرف �أيهما الواقعي و�أيهما اخليايل ،وال من
�أين يبد�أ �أو ينتهي �أحدهما.
معظ ��م �إنتاج روث الروائي الغزير( ،ترك ثالثني رواية) ،يدور
كله تقريب� � ًا حول �شخ�صي ��ة واحدة ب�أقنعة خمتلف ��ة� :شخ�صية
روث نف�س ��ه ،ك�أمريك ��ي ،ويه ��ودي ،وروائ ��ي ،و�إن�س ��ان� .إن ��ه
البط ��ل الرئي�س ��ي ،وبا�سم ��ه ال�صري ��ح ،كما يف رواي ��ة «عملية
�شايلوك»  -الذي يقول عنها روث �إنها اعرتافات ولي�ست رواية
 ولك ��ن تنتح ��ل �شخ�صي ��ة روث ،وت�س ��رق هويت ��ه ال�شخ�صية�إح ��دى �شخ�صيات الرواية .ويف رواي ��ات �أخرى ،يخفي روث
�شخ�صيت ��ه وراء �شخ�صياته الروائية ،كم ��ا يف �شخ�صية ناثان
زوكرم ��ان ،بطل ثم ��ان روايات ،الذي يحم ��ل كل �سمات م�ؤلفه،
وتفا�صي ��ل حياته احلقيقية .ويف رواية «م�ؤامرة �ضد �أمريكا»،
التي ير�سم فيها روث �أمريكا خمتلفة ،نلتقي بروث مرة �أخرى،
وبا�سمه ال�صريح الأول.
ه ��ذا اخلي ��ال اجلامح ،الذي ي�ص ��ل �إىل �إعادة خل ��ق وطن كامل
بتاريخه ونا�سه ،وما�ضيه وحا�ضره ،كما ي�شتهي روث ويريد،
كان متعت ��ه يف الكتاب ��ة واحلياة ،وهو الذي قاد �أي�ض ًا �إىل خلق
�أ�سطورت ��ه اخلا�ص ��ة ،التي ميزته ع ��ن ُك َّتاب جيل ��ه الكبار .ظل
ينه ��ل من هذا اخليال ،ومل يتعب �سوى يف املرحلة الأخرية من
حياته حني �أعلن اعتزاله ،بل تنب�أ بـ«موت الرواية».
يق ��ول عن ذلك يف مقابلة �أجراها معه هريميون يل عام ،1984
ون�ش ��رت يف «باري�س ريفي ��و»�« :إن خلق �سرية مزيفة ،وتاريخ
مزي ��ف ،وتلفيق وج ��ود ن�صف خيايل خ ��ارج دراما حياتي هو
حيات ��ي .ال ب ��د من وج ��ود متع ��ة يف ه ��ذه احلياة .وه ��ذه هي
متعتي».
ولكن �أي دراما كانت يف حياة روث ليهرب منها من خالل خلق

وجود زائف؟
�أكان ذل ��ك ب�سب ��ب يهوديته؟ ال �شيء يدل عل ��ى ذلك يف رواياته،
ما ع ��دا رواية «عملية �شايل ��وك» ،التي ير�سم فيه ��ا �شخ�صيتني
متناق�ضتني ل ��ه� ،إحداهما مزيفة والأخ ��رى واقعية ،تتهم ب�أنها
عميل ��ة للمو�س ��اد! بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن يهوديت ��ه مل تك ��ن تعني له
�شيئ� � ًا .كتب م ��رة�« :إن و�صفي ب�أين كات ��ب �أمريكي  -يهودي ال
يعن ��ي �أي �شيء بالن�سبة يل� .إذا مل �أك ��ن �أمريكي ًا ف�أنا ال �شيء»،
رغ ��م �أنه عاد بع ��د ذلك للكتابة عن «الهوي ��ة اليهودية"و«معاداة
ال�سامي ��ة» .لكنه فعل عن ذلك ب�ش ��كل مو�ضوعي �إىل حد بعيد ال
يوحي ب�أنه يعاين عقد ا�ضطهاد ب�سبب دينه.
يعي ��د ق�س ��م م ��ن النق ��اد �سوداوي ��ة روث �إىل «اجلن�ساني ��ة
الذكوري ��ة» ،الت ��ي كانت ثيم ��ة �أ�سا�سية يف معظ ��م رواياته� ،إذا
ا�ستثنين ��ا ثالثيت ��ه التاريخية «الرعوية الأمريكي ��ة» و«اللطخة
الإن�سانية» ،و«تزوج ��ت �أمريك ًا» ،التي تتناول ثيمات �أمريكية،
م ��ن خ�ل�ال ر�ؤيت ��ه الذاتية .وكان ��ت زوجته ق ��د اتهمت ��ه بـ«كره
الن�ساء» ،وت�سبب ذلك يف طالقهما.
ولد فيليب ملت ��ون روث يف نيوارك عام  .1933در�س القانون
�أو ًال لـ«يداف ��ع ع ��ن امله�شم�ي�ن» ،كما ق ��ال مرة ،ولكن ��ه تخلى عن
درا�سته ،من�صرف ًا لدرا�سة الأدب .تخرج من «بوكنيل» ،وح�صل
عل ��ى منح ��ة درا�سي ��ة  1954جلامع ��ة �شيكاغ ��و ،ليح�صل على
�شهادة املاج�ستري .ب ��د�أ درا�سة الدكتوراه يف اللغة الإجنليزية
لكنها تركها بعد ف�صل واحد.
وب ��د�أ روث �أو ًال بكتاب ��ة الق�صة الق�ص�ي�رة ،و�أ�صدر عام 1959
جمموعته الأوىل.
يف ع ��ام  1959ح�صل ��ت روايت ��ه «وداع� � ًا كولومبو� ��س» عل ��ى
جائ ��زة «الكتاب الوطن ��ي للرواية» ،لتتواىل بع ��د ذلك اجلوائز
والتكرميات التي ال ميكن عدها ،ومنها «جائزة بوليتزر"و«مان
بوكر الدولية».

عن ال�شرق االو�سط

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

6

العدد ( )4294ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأربعاء ( )17ت�شرين الأول 2018

العدد ( )4294ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأربعاء ( )17ت�شرين الأول 2018

7

فيلي��ب روث ..الس��اخط الفكاه��ي
المتعجرف

محمد حجيري

"يف أحدى املرات كتب فيليب
روث( 1933ــ ")2018أيها املوت..
أنت تجيء عندما تكون األبعد من
بايل" .ال نعرف ان كان هذا القول قد
حرض يف ذهن روث ،لحظة توقف
قلبه ورحيله .هو افرتاض أديب يف
لحظة موت روايئ يعترب من أبرز
أدباء القرن العرشين ،ويف العام
 2005أصبح واحد ًا من ثالثة ك ّتاب
أحياء ُحفظت كتبهم يف املكتبة
األمريكية ،مع الكاتبني سول بيلو
وجون أبدايك .كتب مرة يقارن بينه
الروائيني":أبدايك وبيلو
وبني هذين
َ
يحمالن كشافهام الضويئ خارج ًا يف
العامل ،ويكتشفان العامل كام هو.
أما بالنسبة يل ،فأنا أحفر كوة وأسلط
عليها الضوء".

و�صاح ��ب رواية"ال�سخط"وق�صة"الث ��دي" ،م ��ن
الأ�سم ��اء التي بقي ��ت متداولة ل�سن ��وات كمر�شحة جلائزة
نوب ��ل للآداب ،فم ��ات ومل ينله ��ا .بل مات يف الع ��ام الذي
احتجب ��ت في ��ه اجلائ ��زة لأ�سب ��اب بات ��ت معروف ��ة .مقابل
ه ��ذا التجاه ��ل م ��ن اجلائ ��زة الأ�سوجي ��ة ،ح�ص ��د روث
جوائ ��ز �أدبي ��ة مثل"بوليتزر"ع ��ن روايته"حكاية رعوية
�أمريكية"( ،)1997و"جائزة مان بوكر الدولية"()2011
وثالث جوائز"/PENفوكرن" ،وثالث من جوائز"الكتاب
الوطن ��ي لدائرة النقاد"الأمريكية .وعدا عن �ضجيج نوبل
املو�سم ��ي ،نع ��رف �أن روث حت ��دى نف�سه و�أعل ��ن تقاعده
�أو اعتزال ��ه ث ��م عودت ��ه ث ��م اعتزال ��ه .فعندم ��ا كان ي�ستعد
لعي ��د مي�ل�اده الثمانني ،قال�":أ�صعب �ش ��يء يف احلياة �أن
نك�س ��ر ال�صمت بالكلمات ،ث� � ّم نك�سر الكلم ��ات بال�صمت".
�أ�ضاف":ه ��ذا ّ
ال�شيء ا ّلذي لطاملا كان ثمي ًنا بالن�سبة �إ ّ
يل
على امتداد العمر ،مل يعد له مكانٌ يف �صميم حياتي".
�أعل ��ن روث ه ��ذا الق ��رار غ ��داة �إ�ص ��دار روايت ��ه
الأخرية"نيمي�سي� ��س" .ومع ��روف �أن"نيمي�سي�س"هي
�آله ��ة االنتق ��ام يف احل�ض ��ارة الإغريقي ��ة ،وه ��ي �أي�ض ًا
كلم ��ة �شائع ��ة يف الواليات املتح ��دة الأمريكية وتعني
القدرية الت ��ي ال ميكن الإن�سان �أن يتخل�ص منها .تنب�أ
روث مب ��وت الرواية ،ورغب يف �أن ينعم بـ"ا�سرتاحة
املحارب"ال ��ذي َن َذر حياته للكتاب ��ة ،فال يكاد مي ّر يوم
واح ��د م ��ن دون �أن يك ��ون من�شغ�ل ً�ا به ��ا ،ب�أ�ساليبها،
وف ّنياتها ،وهمومها ،و�آالمها .قال �إنه ال يريد العودة
�إىل الأدب ،و�إن ��ه يعي� ��ش حي ��اة �سعي ��دة كروائ ��ي
متقاعد مي�ضي �أيامه يف ال�سباحة ومراقبة الطبيعة
واال�ستمت ��اع بحقيقة"�أن احلياة لي�س ��ت كلها كتابة
رواي ��ات ون�شرها" .و�أك ��د نظرت ��ه ال�سوداوية �إىل
الأدب قائ ًال":بع ��د عقدين م ��ن الآن �سيكون جمهور
الرواي ��ة الأدبي ��ة بع ��دد الأ�شخا�ص ال ��ذي يقر�أون
ال�شعر باللغة الالتينية".
فيلي ��ب روث غري البعيد من الأجواء الكافكاوية ،ي�صفه
روب ��رت مك ��روم يف"الأوبزرفر"بـ"املتعج ��رف املزع ��ج،
والفكاه ��ي يف الوق ��ت نف�س ��ه" .وه ��و �أ ّل ��ف �أك�ث�ر من 30
كتاب� � ًا .باكورته الق�ص�صية"وداع� � ًا كولومبو�س"()1959
ح�صدت"جائ ��زة الكت ��اب الوطني"الأمريكي ��ة ،فيما نقلته
رواية"�شك ��وى بورتن ��وي"(� )1969إىل موق ��ع الكات ��ب
النجم بعد بيعها �أكرث من � 400ألف ن�سخة لدى �صدورها،
م ��ن دون �أن حتمي ��ه م ��ن اتهامات"مع ��اداة ال�سامي ��ة".
روايتة"بورن ��وي وعقدت ��ه"( ،)1967اث ��ارت ف�ضيح ��ة،
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�إذ ت ��روي،
ب�سخري ��ة الذع ��ة ،اعرتاف ��ات حم ��ام
يه ��ودي �ش ��اب م�ضط ��رب جن�سي� � ًا ،لطبيب ��ه النف�س ��ي ،م ��ا
دف ��ع بحاخامات �أمريكي�ي�ن اىل اتهامه مبع ��اداة ال�سامية،
وانتقدت ��ه �شخ�صي ��ات يهودية ب ��ارزة ب�سب ��ب كتاباته عن
الو�ض ��ع اليهودي .لكن ��ه كان يقول�":أن ��ا ال �أكتب ب�صفتي
يهودي ًا بل ب�صفتي �أمريكي ًا".
بع� ��ض �أعمال ��ه نب� ��ش �أج ��واء �أم�ي�ركا وتناق�ضاته ��ا،
ووث ��ق �أب ��رز فرتاته ��ا التاريخي ��ة احلديث ��ة مث ��ل مرحل ��ة

اخلم�سيني ��ات واحل ��رب الكوري ��ة يف"نقم ��ة"(،)2008
وحقب ��ة الفا�شي ��ة الأمريكية خ�ل�ال الأربعينيات يف"خطة
�ض ��د �أم�ي�ركا"( .)2004وثم ��ة م ��ن اتهم ��ه باالنحياز اىل
ا�سرائيل يف بع�ض الأعمال .ويف مذكراته ال�صادرة العام
 1991حت ��ت عنوان"باترميوين" ،تن ��اول عالقته املعقدة
بوالده ،ونال عنها جائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية .ويف
�سنواته الأخرية ،حت ��ول روث �إىل �أزمات منت�صف العمر
الوجودي ��ة واجلن�سي ��ة ،م ��ن دون �أن يتخلى ع ��ن التزامه
با�ستعرا� ��ض �أ�سرار النف�س ،مثل اخل ��زي والإحراج .لكن
ع ��ادة ما خرج ذل ��ك م�صحوب ًا بجرعة كبرية م ��ن الدعابة.
هك ��ذا تنوعت كتاب ��ات روث ما بني ال�سخري ��ة ال�سيا�سية،
واملح ��اكاة ال�ساخ ��رة ،واخلرافة ،قبل ان يع ��ود اىل كتابة
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة و�شيء م ��ن الرومان�سي ��ة .وكان قد َعينّ
�أخ�ي� ً
را ،الكات ��ب بليك بايل ��ي ،لكتابة �سريت ��ه الذاتيّة التي
يُتو ّقع ن�شرها العام .2022
هوج ��م روث وتعر� ��ض لعا�صفة م ��ن الإ�شاع ��ات ،واتهمه
البع� ��ض ب�أنه يكتب عن نف�س ��ه وعائلته وعالقات الغرامية
يف �شخ�صي ��ات روايات ��ه .الأم ��ر ال ��ذي نف ��اه روث بحزم،
وق ��ال ":الك ّت ��اب احلقيقي ��ون ه ��م كذل ��ك ،لأنه ��م ميلك ��ون
م ��ا ال ميلك ��ه الآخ ��رون ،املخيل ��ة" .وا ُّته ��م روث م ��ن قبل
املنظم ��ات الن�سوية مبعاداة امل ��ر�أة ،بعدما اتهمته زوجته
ال�سابقة"بع ��دم النزاهة" ،الأمر الذي دفع عدد ًا من الن�ساء
�إىل التظاهر بعد منحه جائزة"مان بوكر".
ول ��د روث الع ��ام  ،1933يف ني ��و �آرك بوالية نيوجر�سي،
وتلق ��ى تعليم ��ه يف مدار�سه ��ا العامة وح�ص ��ل على درجة
البكالوريو� ��س من جامعة باكنيل ،واملاج�ستري من جامعة
�شيكاغ ��و ،ومل يكمل درج ��ة الدكتوراه .عم ��ل يف تدري�س
اللغ ��ة الإنكليزية ،ث ��م يف تدري� ��س الكتاب ��ة الإبداعية يف
جامعة �آيوا وبرن�ستون ،وتقاعد من مهنة التدري�س العام
 1992ليتف ��رغ نهائي� � ًا للكتاب ��ة ،وق ��د تزوج الع ��ام 1990
م ��ن املمثلة كلري بل ��وم الت ��ي تخ�ص�ص ��ت يف �أداء الأدوار
ال�شك�سبريية.
يف �أواخ ��ر الع ��ام املا�ض ��ي� ،أ�صدرت"مكتب ��ة
البلياد"ال�شه�ي�رة ،املج ّل ��د الأول م ��ن �أعم ��ال فيليب
روث ،و�ض� � ّم روايات ��ه م ��ن الع ��ام � 1959إىل الع ��ام
 .1977و�سب ��ق لـ"مكتب ��ة �أم�ي�ركا" ،وه ��ي معادل ��ة
متخ�ص�صة يف الك ّت ��اب الأمريكيني،
لـ"البلياد"لك ّنه ��ا
ّ
�أن �أ�صدرت قبلها ب�أ�شهر قليلة ،املج ّلد الثاين والأخري
املك ّر� ��س لفيلي ��ب روث ،بعنوان"مل ��اذا �أكت ��ب؟" ،وهو
يجم ��ع العديد من املق ��االت التي كتبها خ�ل�ال م�سريته
الأدبية.
ويف ح ��وار �أجرته مع ��ه جو�سلني �سافيني ��و ،ل�صحيفة
"ليربا�سي ��ون" الفرن�سية ون�ش ��ره موقع "�ضفة ثالثة"
بالعربي ��ة ،ق ��ال روث �إن "الرواية الأمريكي ��ة العظمى"
لي�ست فق ��ط كتابًا ع ��ن البي�سبول� ،إ ّنها حم ��اكاة �ساخرة
لفولكل ��ور و�أ�ساطري هذه ال ّلعبة .وقد يب ��دو الكتاب غري
أوروبي مثلما تبدو"يقظة فينيغان"غري
مفهوم ل�شخ�ص �
ّ
ٍ
مفهوم ��ة بالن�سبة �إ ّ
يل .وعن واقع �أم�ي�ركا يف ظل دونالد
ترامب ،قال":الكابو�س ا ّلذي تعي�شه �أمريكا اليوم  -وهو
يف احلقيق ��ة كابو�س -يرجع �إىل �أنّ الرج ��ل ا ّلذي ان ُتخب
رئي�س� � ًا ،يع ��اين نرج�سيّة مفرطة� ،إ ّنه ك� � ّذاب كبري ،جاهل،
متعج ��رف ،كائ ��نٌ و ِق ��ح تحُ ّرك ��ه روح االنتق ��ام ومُ�ص ��اب
باخل ��رف م�سب ًقا .و�إذ �أقول ذلك ،ف�أن ��ا �أُق ّلل من عيوبه �إىل
�أدن ��ى ح� �دّ� .إ ّنه ،يوم� � ًا بعد ي ��وم ،يثري �سخطن ��ا ب�سلوكه،
ونق�ص خربته وانع ��دام كفاءته .وال حدود للأخطار ا ّلتي
ميك ��ن جلنون ه ��ذا الرج ��ل �أن يجُ ّره ��ا على الب�ل�اد وعلى
العامل �أجمع".

عن جريدة العرب
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

فيلي��ب روث ..المؤلف عندما يرى
كتبه بعد عقود مــن الزمــن؟!
ترجمة  /عادل صادق
يت�أم ��ل الكاتب الأمريك ��ي الكبري فيليب روث
يف مقال� � ٍة ل ��ه جترب ��ة �إعادت ��ه ق ��راءة روايته
الكال�سيكي ��ة ال�شه�ي�رة (عل ��ة بورتن ��وي
 *)Portnoy’s Complaintالت ��ي
ُن�ش ��رت قب ��ل 45عام� � ًا ،قائ�ل ً�ا� :أ�شع ��ر و �أن ��ا
�أعي ��د قراءة (عل ��ة بورتن ��وي) الآن بال�صدمة
و ال�س ��رور :بال�صدم ��ة لك ��وين ق ��د ا�ستطعت
�أن �أك ��ون مته ��ور ًا هكذا ،و بال�س ��رور لكوين
كنت عل ��ى تلك الدرجة من الته ��ور .و مل �أفهم
بالت�أكي ��د يف �أثناء العمل �آن ��ذاك �أنني من ذلك
الوقت ف�صاعد ًا لن �أكون حر ًا �أبد ًا من مري�ض
التحلي ��ل النف�سي الذي كن ��ت �أدعوه �ألك�سندر
بورتنوي (بطل الرواية) ــ و يف الواقع كنت
على حافة تبادل الهوية معه،
و بالت ��ايل ف�إن �شخ�صيت ��ه و كل ما يتعلق بها
�سيك ��ون مفهوم ًا ،لدى كثريين� ،أنها عائدة يل
و �أن عالقات ��ي م ��ع النا� ��س ،املع ��روف منها و
غري املعروف� ،ستتبدل وفق ًا لذلك.
لقد كانت رواية (علة بورتنوي) رابعة كتبي
ال� �ـ  .31و مل �أك ��ن ،يف كتابته ��ا� ،أبح ��ث عن
حريت ��ي من �أي �شيء غري الكاتب الذي كنت
قد بد�أتُ �أكون ��ه يف كتبي الثالثة الأوىل .مل
�أكن �أبحث عن تطهّري كع�صابي �أو ك�إبن ،كما
�أ�شار البع�ض ،و �إمنا بالأحرى عن االنعتاق
من املقاربات التقليدية لل�سرد الق�ص�صي .و
يف الوق ��ت الذي ميكن �أن يك ��ون فيه البطل
جاهد ًا للإفالت م ��ن �ضمريه الأخالقي ،كنت
�أن ��ا �أحاول التحرر من �ضم�ي ٍ�ر �أدبي �أن�ش�أته
قراءت ��ي ،و تعلم ��ي ،و �ش ��دة ح�سا�سيت ��ي ـ� �ـ
م ��ن ح� � ٍ�س فطري بلياق ��ة الن�ث�ر .و �أردت ،و
�أن ��ا �ضج ��ر من ف�ضائ ��ل التق ��دم املنطقي� ،أن
�أ�شج ��ب التط ��ور املتما�س ��ك ،املرت ��ب ،لعا ٍمل
متخ َّي ��ل و �أدفع بالفو�ض ��ى قدم ًا ،يف جنون،
كم ��ا يتاب ��ع املري� ��ض التحليل ��ي الكال�سيكي
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و قد �صوَّ رتُ رج ًال هو م�ستودع لكل فكرة غري
مقبولة ،رج�ل� ًا يف �سن  33عام� � ًا ا�ستحوذت
علي ��ه �أحا�سي� ��س خط ��رة ،و �آراء مقرف ��ة ،و
مظامل متوح�ش ��ة ،و م�شاعر منحو�سة ،رج ًال
يالحق ��ه ،بالطبع ،ح�ض ��ور ال�شه ��وة العنيد.
باخت�صار ،كتبت عن حا�صل الال �إجتماعيات،
املتجذرة يف كل واح ��د تقريب ًا و ينكب عليها
كل واحد بدرجات متغرية من النجاح .و هنا
علينا �أن نن�صت لبورتنوي يف مهمة املري�ض
التحليلي االرجتالية لتدبّر (�أو �إ�ساءة تدبر)
�أمر ا�ضطرابه.
�إن بورتن ��وي مفع ��م بالغ�ض ��ب و بال�شهوة.
و َم ��ن م ّن ��ا لي�س كذل ��ك؟ �أنظ ��روا �إىل ترجمة
روب ��رت فيغل ��ز للإلي ��اذة .م ��ا ه ��ي الكلم ��ة
الأوىل؟"الغ�ض ��ب" .و ذلك كي ��ف يبد�أ الأدب
الأوروبي :التغني بغ�ضب �أخيل الرجويل.
يكت ��ب �أحده ��م كتاب� � ًا بغي�ض� � ًا (و ق ��د اعترب
كثريون"عل ��ة بورتنوي"ذل ��ك) ال ليك ��ون
بغي�ض� � ًا و �إمن ��ا ليم ّث ��ل البغي� ��ض ،ليعر� ��ض
البغي�ض ،ليك�شف كيف يبدو و ما هو .و كان
ت�شيخ ��وف ين�صح على نحو حكيم ب�أن مهمة
الكاتب تكمن ال يف حل امل�شاكل بل يف تقدمي
امل�شكلة ب�شكل مالئم.
و وفق� � ًا للقاع ��دة الفرويدية م ��ا من �شيء يف
التاري ��خ ال�شخ�ص ��ي �أحقر م ��ن �أن يقال و ال
�ش ��يء هن ��اك ،باملث ��ل ،وح�ش ��ي �أو مهيب ،و
قد وف ��رت جل�سة التحلي ��ل النف�سي يل وعا ًء
مالئم� � ًا الحتواء كل �ش ��يء .و مكتب املحلل،
مو�ضع الكتاب ،هو ذل ��ك املكان الذي يحتاج
فيه املرء ملراقبة ال �شيء .فالقاعدة هنا ما من
قاعدة هناك ،و تلك هي القاعدة التي اتبعتها
لو�ص ��ف التهك ��م الهجائي للإب ��ن على عائلته
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ه ��ز ًال ه ��و الإب ��ن الهاج ��ي نف�س ��ه .فالعدوان
ال�شني ��ع للهج ��اء املرتب ��ط بواقعي ��ة الهجاء
املفرطة ـ� �ـ الت�صوير القريب من الكاريكاتري،
املي ��ل الفكاهي ملا ه ��و غريب ــ مل يكن بالطبع
ح�سب ذوق كل �شخ�ص .و كنت ،من الناحية
الأخ ��رى ،حمم ��و ًال عل ��ى �أجنح ��ة االنب�ساط
بعي ��د ًا ع ��ن كتب ��ي الثالث ��ة الأوىل اجلدي ��رة
باالحرتام.
�إن الفك ��رة الغرائبي ��ة الت ��ي ل ��دى �شخ�صي ��ة
الرواي ��ة ،بورتنوي ،عن حيات ��ه كانت َتدين
بوجوده ��ا كث�ي� ً
را للأنظم ��ة ،و املوان ��ع ،و
التحرميات التي مل تع ��د تكبح الت�أرجح بني
ال�شب ��اب غري املق َّيد �شهواني ًا حتى يف �أق�صى
قري ��ة �أمريكي ��ة .م ��ع ه ��ذا فخ�ل�ال املراهَ ق ��ة
الأمريكية ملا بعد احلرب يف الأربعينات ــ قبل
ن�صف قرن من ف�سق الأنرتنت الذي مل يخطر
�آن ��ذاك ببال �أحد ــ �س ��ادت هذه التقييدات يف
ال�سلط ��ة الق�ضائية ال�ضيقة .و ب�سبب التبدل
العني ��ف يف املنظ ��ور الأخالق ��ي عل ��ى مدى
ال� �ـ � 45سن ��ة املا�ضي ��ة ،ف�إن اخل�ب�ر اجلن�سي
ال ��ذي كان كارثي ًا جد ًا فيم ��ا يبدو �آنذاك حني
راح بورتنوي يج� ��أر للمرة الأوىل بالتاريخ
الق�ضيب ��ي ملحلل ��ه النف�س ��ي ع ��ام  1969ق ��د
زال ��ت �سمِّيت ��ه الآن .و بهذا االعتب ��ار ،يكون
كتاب ��ي املتط ��رف ه ��ذا عتي ��ق الط ��راز الآن
مثل"ر�سال ��ة �سكارلي ��ت"�أو زميل ��ه ب�أواخ ��ر
ال�ستينات�"،أزواج "Couplesلأبدايك ،و
هو رواية �أخرى تتعلق بالأع�ضاء التنا�سلية
م ��ا ت ��زال �صادم ًة مب ��ا في ��ه الكفاي ��ة لتحدي
الثواب ��ت االجتماعي ��ة ب�ش� ��أن الأيرو� ��س و
امتيازات ال�شهوة.
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ترجمة  /أحمد فاضل
لقد مثل فيليب روث فرتة غنية حق ًا يف الكتابة الأمريكية
وعرث على جمهور كبري ،لكن ال ُك ّتاب الكبار يحتاجون
�إىل قراء عظماء قادرين على �إ�ستلهام �أفكارهم املعقدة
ومن ال�صعب ت�صديق �أن ��ه غادر حياتنا ،فقد كان معنا
حت ��ى وهو يدعو �إىل �إنهاء �إنتاج ��ه الروائي قبل �أكرث
م ��ن خم�س �سنوات ،لك ��ن �صمته كان مده�ش� � ًا حق ًا فقد
بقي ��ت منهجيت ��ه يف الكتاب ��ة حي� � ًة حتى بع ��د تقاعده
عنه ��ا ،حينه ��ا اجتذبني اقتح ��ام �سريت ��ه الذاتية لأنها
م�شروع لكاتب فري ��د قابلته مرة واحدة لفرتة وجيزة
ومل �أ�ستمت ��ع بالتجرب ��ة مع ��ه طويال ،لكنن ��ي ممنت له
فم ��ن �أج ��ل كل ذل ��ك �إذن يج ��ب �أن نحزن الي ��وم ،موت
روث نهاي ��ة ف�ت�رة غنية م ��ن اخلي ��ال الأمريكي وكدت
�أق ��ول حينها الرواية اليهودية الأمريكية ،لكن التمييز
هنا قد يك ��ون زائد عن احلاجة وك�أنها خي ��ا ًال �أمريكي ًا
يهودي� � ًا بامتي ��از ،روث ،بيل ��و ،ماالمود ،هيل ��ر ،ميلر،
جمموع ��ة م ��ن الأ�سم ��اء �أثروا عميق ��ا به ��ا و�أ�صبحت
جتربتهم املهاجرة الدافع الإبداع ��ي لأمريكا ،فال ُك ّتاب
الكبار لن يختفوا هكذا ب�سهولة.
يف عام  2011ا�ستقالت النا�شرة كارمن كاليل كقا�ضية
يف جائزة بوكر الدولية عندما �صوت زمالئها احلكام
ب�أغلبية �ساحقة ل�صالح روث
وقالت �إن جتربة قراءة روث كانت �أقرب �إىل اجللو�س
على وجهها ،هنا يجب �أن �أ�س�أل :
“ه ��ل يج ��ب �أن يك ��ون ه ��ذا �شيئ ًا �سيئ ��ا؟ وكم يجب
عل ��ى الق ��راء والنق ��اد تقب ��ل ذل ��ك؟� ،إنه �ص ��وت واحد
غا�ض ��ب ال يعن ��ي �شيئ ًا جت ��اه �أ�ص ��وات كثرية تعرتف
وتق ��ر يف عبقريته ،فمطالبه ع�ب�ر الكثري من �أعماله مل
تك ��ن لتخرج عن الو�صول �أخريا �إىل العدالة التي كان
ين�شده ��ا ،ففي"الرعوي ��ة الأمريكي ��ة"ويف ختام 400
�صفح ��ة من حتليل ال هوادة في ��ه للمجتمع الذي عا�شه
روث متنقال بني اليهودية الت ��ي �أخذت � اً
أ�شكال م�ألوفة
يف كتب ��ه الأوىل :اخلاط ��ئ املتعج ��ل ،االب ��ن املح ��ب،
اجلوك ��ر الفا�س ��د ،فهو هن ��ا يجادل ما حمله م ��ن �أفكار
عنه ��ا و�ضعت ��ه يف مواقف وتهم ال زال ��ت تالحقه حتى
بعد موته� ،أما يف روايته
تق�س ��م �أحيا ًنا
“م�س ��رح ال�سبت"وه ��ي الرواية التي ِ ّ
البع ��د ال�ل�اذع لل ��ذات ،فه ��و يق ��ول ع ��ن ل�س ��ان �أح ��د
�شخ�صياتها :
“مل �أكن �أهتم كثري ًا بنف�سي التي كانت �أو مل تكن ومن
الأف�ض ��ل �أن ن�ص ��دق �أن ��ه مل يكن هناك �أح ��د غري الذي
نعتقد في ��ه" ،وعلى الرغم م ��ن �أن"م�سرح ال�سبت"هي
�أك�ث�ر �أعمال ��ه الروائية ج ��دال للدين واحلي ��اة� ،إال �أنها
�أف�ض ��ل ما يوازن بينهما ،حياته هي جتربة يف جتاوز
اخلج ��ل ،ثم ه ��ذا الت�أكي ��د الدقيق على طاق ��ات احلياة
الطيب ��ة اجلريئ ��ة لربط الطه ��ارة مع الق ��رف من �أجل
�اف ب�أن ��ك حي ًا ب�ش ��كل مزع ��ج ،ال ميكنك
�إح�سا� ��س �ص � ٍ
التغلب على اجلانب ال�سيئ من الوجود.
و�أخ�ي� ً
را كيف ميك ��ن �أن يغادر؟ فكل م ��ا كان يكره وما
يح ��ب كان هنا ،فه ��ل روث ،البالغ من العم ��ر  85عامًا
غ�ي�ر ر�أيه كما يعتقد الع�ض ممن خال ��ف �أفكاره؟ وهل
دفاعه عن احلياة التي �أحبها عاد ليرتكها؟
�س�ؤال خاطئ.
* ه ��وارد �إري ��ك جاكوب�س ��ون م ��ن موالي ��د � / 25آب
 ،1942ه ��و روائ ��ي و�صحفي بريطاين ع ��رف بكتابة
الرواي ��ات امل�ص ��ورة التي تدور يف كث�ي�ر من الأحيان
حول مع�ضالت ال�شخ�صيات اليهودية الربيطانية وقد
فاز بجائزة مان بوكر عام .2010
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