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ترجمة وتقديم / لطفية الدليمي

 فيلي���ب  روث.. رو�ئ���ي وكات���ب ق�ص���ة ق�ص���رية �أمريك���ي 
تّت�ص���م �أعمال���ه بغلبة �حل���و�ر�ت، ومقاربة  حي���اة �لطبقة 
�لو�صطى وم�صكالتها - �لطبقة �لو�صطى �ليهودية بخا�صة 
-  و�لتد�عي���ات �ملوؤملة للحب على م�صتوى �لفرد و�لأ�صرة، 
وق���د �ن�صغ���ل روث يف �أعمال���ه  �لأخ���رية �ىل ح���د �لهو�س 
مبو�صوعة �لفناء وتدهور حالة �جل�صد و�لعقل �مل�صاحبة  

لتقّدم �لعمر.
�رك يف نيوجر�ص���ي  ني���و  فيلي���ب روث يف مدين���ة  ول���د 
�لأمريكية عام 1933 وح�صل على �صهادة بكالوريو�س يف 
�لفنون من جامعة �صيكاغو �لتي دّر�س هو فيها لحقًا ويف 
جامع���ات �أخرى �أي�صًا. جاءت �صهرة روث �لأدبية مع ن�صر 
 Goodbye أول �أعمال���ه �لأدبية  )ود�ع���ًا، كولومبو�س�
�إعد�ده���ا  مّت  و�لت���ي   )1959 ع���ام   )، Columbus
لحق���ًا لتكون م���ادة فيلمية عام 1969 وفيه���ا يحكي روث 
ع���ن �ملاّدية �ملقيت���ة �لتي تالزم حي���اة عائل���ة يهودية ثرية 
تعي����س يف �ل�صو�حي، ث���ّم ن�صر روث ع���ددً� من �لرو�يات 
مل تن���ل جناحًا مثل عمله �لأول حّت���ى ن�صر رو�ية )�صكوى 
بورتن���وي( عام 1969 و�لتي حتّولت �ىل مادة فيلم �أي�صًا 
ع���ام 1972 وكانت ت�صوي���رً� هجائيًا جريئ���ًا حلياة �صاب 
يه���ودي يعي�س حت���ت �صغوط موؤملة من �أم���ه �مل�صتبّدة من 
جان���ب وم���ن جتارب���ه �جلن�صية م���ن جانب �آخر، ث���م ن�صر 
روث وبع���د �صل�صل���ة م���ن �لعمال غ���ري �مللفت���ة و�حدة من 
�أه���م رو�ياته: )�لكات���ب �ل�صبح( ع���ام 1979 و�لتي �أطلق 
فيها روث �صخ�صي���ة كاتب طموح يدعى )ناثان زوكرمان( 
ثم �أعقبه���ا روث برو�يتني: )زوكرم���ان طليقًا( عام 1981 
و )در����س �لت�صريح( ع���ام 1983 وفيهم���ا تتّبع روث حياة 
زوكرم���ان ومهنت���ه وق���د �صّكل���ت ه���ذه �لعم���ال �لثالث���ة 
ثالثي���ة روث �لأوىل، و ن�ص���ر روث ج���زءً� ر�بع���ًا ي�ص���اف 
 The لالأجز�ء �لثالث���ة �ل�صابقة بعنو�ن )�حلياة �ملعاك�صة

.1993 عام   )Counterlife
نال روث �أرف���ع �جلو�ئز �لأدبية �لمريكي���ة ويف مقدمتها 
جائزة فولك���ر �لتي ح�صل عليها ثالث م���ر�ت، و�جلائزة 
�لقومي���ة لكت�ّ���اب �أم���ريكا وجائ���زة �لنقاد وغريه���ا، وهو 
�لكات���ب �لمريك���ي �حل���ي �لوحيد �ل���ذي �أ�ص���درت �ملكتبة 
�لوطني���ة �لأمريكية جمل���دً� لأعماله �لكامل���ة تكرميًا له يف 
حيات���ه. كم���ا من���ح روث جائ���زة بوليتزر ع���ام 1997 عن 
 The American(رو�يته )�مل�صهد �لرعوي �لأمريكي
Pastoral   وه���ي ع���ن ثنائ���ي م���ن �لطبق���ة �لو�صطى 
تتح���ول �بنتهم���ا �إىل �إرهابي���ة. وكان روث ق���د �أع���ّد ه���ذ� 
�لعم���ل ليك���ون �جلزء �لأول م���ن ثالثية زوكرم���ان �لثانية 
�لت���ي �أ�ص���اف له���ا لحق���ًا �جلزئ���ني �لآخري���ن : )متزّوجة 
ب�صيوعي Married a Communist( عام 1998 
و )�لو�صم���ة �لب�صرية( عام 2000 و�لتي حتّولت �إىل فيلم 

ظهر عام 2003.
يو��ص���ل روث يف رو�يته )�حليو�ن �ملحت�صر( عام 2001 
لعبت���ه �لرو�ئي���ة عندم���ا يحط�ِّم �حلو�جز ب���ني �صخ�صيات 
�لرو�ي���ة وبني �صريته �لذ�تية باأ�صل���وب �صاخر يتاأرجح ما 
ب���ني �ل�صخرية �ل�صيا�صية و�لغو����س يف �لذ�ت �لن�صانية. 
وقد حولتها �ملخرجة �لإ�صبانية �يز�بيل كو�صيت �ىل فيلم 
بعنو�ن- Elegy �ملرثية - باأد�ء بن كينغ�صلي وبنيلوبي 
كروز وتدور �لحد�ث حول �أ�صتاذ �صبعيني يتحدى ذبول 
حيات���ه وعزلت���ه وينغمر يف ع�ص���ق ح�ّصي ج���ارف لإحدى 

طالبات���ه �لت���ي ت�صغ���ره بثالثني عام���ًا وهو يو�ج���ه �صبح 
�لنهاي���ة ويك�ص���ف ع���ن ه�صا�ص���ة �لن�صان يف ع���امل تتفاقم 
عدو�نيت���ه يف كل م���كان ويط���رح ��صئل���ة �لوج���ود ح���ول 
�جلن����س و�حلي���اة و�مل���وت، ويعلق روث : �كت���ب لأو�جه 

�مللل ل �ملوت. 
ُيع�د فيلي���ب روث من بني �أ�صهر �أربع���ة رو�ئيني �مريكيني 
ح�صب ت�صنيفات �لنقاد وهو �ملر�صح �لد�ئم جلائزة نوبل. 
ويف �أو�خ���ر ع���ام 2012 �عل���ن روث �أن���ه �صيتوق���ف ع���ن 
�لكتاب���ة بعد �إ�صد�ر �آخ���ر ُكتبه )مني�صي����س( و�عرتف من 

دون تردد: )لقد �نتهيت).

يق���ول روث : )قم���ت يف �ص���ن �ل�74 م���ن عمري قب���ل �أربع 
�صن���و�ت - بعمل مل ��صتطع حتقيق���ه �صابقًا - عندما قررت 
ق���ر�ءة �لرو�ي���ات �لت���ي �ُصغف���ت به���ا يف �ص���ن �لع�صري���ن 
وتورجني���ف  دو�صتويف�صك���ي  فق���ر�أت  �لثالث���ني،  �أو 
وفلوب���ري وكون���ر�د وهيمنغ���و�ي وعندم���ا �أنهي���ت �لأمر 
عم���دت �ىل �إع���ادة قر�ءة ُكتب���ي جميعها بادئًا م���ن �لنهاية 
من"مني�صي�س"( �أردت �أن �أع���رف ما �إذ� كنُت بددُت عمري 
يف �لكتابة و�أن ما قمت به قد حقق جناحًا فاكت�صفت �أنني 

فعلت �أف�صل ما �أ�صتطيع.
�إعالن روث �لن�صحاب من عامل �لكتابة نهائيًا دفعني لأعيد 

ق���ر�ءة رو�يتيه )�حلي���و�ن �ملحت�ص���ر 2001( و )كل رجل 
2006( وه���ي رو�ي���ة تتح���رى �صوؤ�ل �ملوت ع���ر تفح�س 
حي���اة كاملة : رج���ل ميت ي�ص���رع يف �لبحث ع���ن �لغفر�ن 
ومت���ر حياته �أ�صب���ه بفيلم �أمامه وهو عن���د �ملدفن ي�صتعيد 
حمطات حياته �ل�صاخبة وف�صل زيجاته و�عتقاده �لر��صخ 
با�صتحالة �حلب و�نع���د�م �لخال�س بني �لب�صر، ويالحق 
�أمل �لفق���د�ن و�ص���ط زح���ام �لع���امل معرتف���ًا بفد�ح���ة ظلمه 
لالآخري���ن، ويق���ر بخطاياه �لت���ي يحاول حموه���ا بترير 
�صعف���ه �لن�ص���اين وقل���ة حيلت���ه، وف���از روث ع���ن رو�ي���ة  
)كل رج���ل( وللم���رة �لثالث���ة يف حياته - بجائ���زة فولكر 

للرو�ية..
يوؤكد كثري من �لنقاد على وجود �لروؤية �لذكورية �ملفرطة 
ل���دى فيلي���ب روث، فالق���وة �لذكوري���ة �جلن�صي���ة لأبطاله 
ت�صته���ني بامل���ر�أة وم�صاعره���ا ومتثل �خل���ط �لأ�صا�س يف 
معظ���م �أعمال���ه ما جعله هدف���ًا لنتقاد�ت �أن�ص���ار �لن�صوية 
�لذي���ن �تهم���وه باحل���ط م���ن مكان���ة �مل���ر�أة. وم���ن جان���ب 
�آخ���ر جن���د �أن روث مل يهت���م كث���ريً� بالنظري���ات �جلمالية 
و�لتجري���ب، لكن���ه �أ�صف���ى عل���ى رو�يات���ه جرع���ة تغريب 

�أك�صبت �صرده �ملزيد من �لت�صويق و�حليوية. 
يق���دم لن���ا روث يف رو�يات���ه �حلياة �لأمريكي���ة من ز�وية 
تاريخي���ة متتزج فيها خر�ت طفولت���ه �لتي يعيد ت�صكيلها 
بالتخيي���ل ليط���رح �صوؤ�له �لأ�صا�س،  كي���ف بو�صعنا تغيري 
�حلياة �ىل نوع من �لفن وما معنى �أن يكتب �ملرء فيقول: 
�أ�صع���ب �صيء يف �حلياة �أن نك�صر �ل�صمت بالكلمات، و�أن 
نك�ص���ر �لكلمات بال�صمت، وي�صيف: �أن�صح كل كاتب �صاب 
ب���رتك �لكتابة فورً� و�تخاذ مهنة �أخرى لأن �لكتابة جعلت 
حياتي حرمان���ًا وجحيمًا م�صتدمي���ًا، فالعمل �ليومي عمل 

منهك �ىل ح��ٍد خميف.
�إبد�عيًا  × مل�صن���ا يف �لأعو�م �لإثنتي ع�صر �ملا�صية دفقًا 
هائ���اًل من���ك. مل���اذ� جاء ه���ذ� �لدف���ق �لإبد�عي متاأخ���رً� من 

وجهة نظرك؟
�أفعل ذ�ت �لأ�صياء �لتي لطاملا  �نا  �أعرف.  �أع���رف، ل  • ل 
فعلته���ا كّل ي���وم يف حيات���ي �ملهني���ة. �أعمل كّل ي���وم بد�أب 
كم���ا �عت���دت �لعمل من قب���ل ولي����س با�صتطاعت���ي تف�صري 
مل���اذ� وكيف �نبثقت ه���ذه �ل�صل�صلة من �لأعم���ال عّني على 
نح���و منتظم يف �ل�صن���و�ت �لأخرية، وكّل م���ا �أعلمه �أنني 
�أعمل �أغلب �أيام �لأ�صب���وع ولو �أنني كتبت �صفحة و�حدة 
يف �ليوم ف�صتكون يل يف نهاية كل �صنة 365 ورقة مكتوبة 
ومتى ما جتّمعت �لأور�ق عندي �أعمد �إىل ن�صرها يف هيئة 

كتاب. هكذ� هو �لأمر كّله ولي�س �أكرث من هذ�.
× �أعتق���د �ن م���ا تكتبه �لآن ه���و �لأف�صل من بني �أعمالك 
كّله���ا لأن م���ا تكتب���ه �ليوم يب���دو �أك���رث مبا�ص���رة وب�صاطة 
وبخا�ص���ة يف رو�ياتك �لق�صرية. ه���ل تعمد �إىل قدر هائل 

من �إعادة �لكتابة مع هذه �لأعمال؟
�أعم���ايل  �إع���ادة �لكتاب���ة يف  • �أق���وم بنف����س �لق���در م���ن 
�لق�ص���رية و�أعم���ايل �لطويل���ة عل���ى �ل�ص���و�ء، وه���و عمل 
م�ص���ن و�ص���اق كمال تعلم���ون، وكل كت���اب ت���ر�ه من�صورً� 
هو يف �حلقيقة نتاج عملي���ة �إعادة �لكتابة هذه، فالن�صخة 
�لأوىل م���ن �أي كت���اب غالبًا م���ا تكون غري مقبول���ة ولكّنها 
تخدم بكونها مرتكزّ� �أ�صع قدمي عليه لالرتقاء �إىل مديات 
�أبع���د. �إعادة �لكتابة �صارت �أ�صه���ل بكثري مع �لكومبيوتر 

عّما كانت عليه عندما كّنا ن�صتخدم �لآلة �لكاتبة.

�أم  × ه���ل تبد�أ �لكتابة منطلق���ًا من فكرة ملو�صوع حمدد 
�أنك تبد�أ من �صخ�صية �أو موقف ما؟

• ح�صن���ًا �صاأعطي���ك مثاًل من عمل���ي )�مل�صكون بالأرو�ح 
Th Haunting( ب���د�أت م���ن �صط���ر �ص���ار فيم���ا بعد 
�ل�صطر �لأول يف �لعمل وفي���ه �أقول"فقد �صحره........"، 
فق���د كنت �فّك���ر �آن���ذ�ك مبمثل م���ا، لي�س مبمّث���ل حمدد بل 
مبح�س ممثل م���ا مّمن مل يعد باإمكان���ه مو��صلة �لتمثيل. 
تلّب�صتن���ي �لفك���رة بالكامل ف�صرعت بالكتاب���ة عنها منطلقًا 

من �لفكرة وحدها وح�صب.
× ه���ل كان ذل���ك �ملمّث���ل �ل���ذي كتب���ت عن���ه يف رو�يت���ك 

�صخ�صًا عرفته من قبل �أم �أنك قر�أت عنه؟
�أع���رف �لكثري عّما  �أكن  • كان �صخ�ص���ًا �صمع���ت عنه ومل 
يحي���ط به لك���ن ر�قت يل فك���رة �أن �أت�ص���ور �أن يعتلي هذ� 
�ملمث���ل خ�صبة �مل�صرح ويجد نف�صه فاقدً� لكل قو�ه. �مل�صاألة 

كما �أر�ها كانت و�عدة لذ� �نهمكت يف �لكتابة عنها.
�أن يبتلى  �أن �لقلق م���ن تدهور �لأد�ء ميكن  × ه���ل ترى 
ب���ه �لكّتاب مثلم���ا �ملمّثلون؟ ه���ل ح�صل ل���ك ذ�ت يوم و�إن 
�صع���رت باأنك"فقدت �صحرك"�أن���ت كما �ملمثل �مل�صرحي يف 

رو�يتك؟
• نعم، نعم هذ� يح�صل ب�صكل روتيني يف �لفرت�ت �لتي 
تنح�صر ب���ني �إكمال كت���اب و�لبدء يف كتاب���ة كتاب جديد. 
�أت�ص���اءل دوم���ًا عندم���ا �أكم���ل كتابًا يل"م���ا �ل���ذي �صاأفعله 
�لآن؟ وم���ن �أي���ن �صاألتقط فكرة جديدة لكتاب���ي �لقادم؟"ثم 
يتلّب�صن���ي رع���ب عل���ى درجة و�طئ���ة من �ل�ص���ّدة ويح�صل 

بعدها �صيء ما يدفعني دفعًا للكتابة.. �صيء ل �أعرفه متامًا 
ولو كنت �أعرفه لفعلته بال تفّكر يف كل مرة.

× يف رو�يت���ك ذ�تها )�مل�صك���ون بالأرو�ح( ي�صرع �ملمثل 
�ل���ذي �أ�صميت���ه �صام �أك�صل���ر، يف عالقة تدمريي���ة ذ�تية مع 
�م���ر�أة من ذل���ك �لنوع من �لن�ص���اء �ملفرت�صات �لت���ي �أر�ها 
�صخ�صي���ة جذ�ب���ة للغاية. �أخ���رين عن ن�ص���وء فكرة هذه 

�ل�صخ�صية لديك؟
فعاًل؟ مفرت�صة  �ملر�أة  لك  بدت  • هل 

�صيطانية  تبدو  �لعمل.  �أقر�أ  و�أنا  �صعرت نحوها  × هكذ� 
للغاية.

• �أوووه. ح�صن���ًا �أن���ت ق���ارئ ول���ك �أن ت�صع���ر م���ا ت�صاء 
ولك���ن مل يح�ص���ل �أن �خ���رين ق���ارئ مبثل م���ا �صعرت به 
�ن���ت جت���اه ه���ذه �مل���ر�أة. مل �أك���ن �أن���وي �أ�ص���اًل �أن �أجعل 
ه���ذه �مل���ر�أة مفرت�ص���ة �أو �صيطاني���ة متغّولة كم���ا تت�صّور، 
ولكنن���ي كن���ت �أبغي �لك�صف عن عالقة غ���ري جديرة بالثقة 
�نغم����س فيها �صام �أك�صلر. ل �أظن �أن �ملر�أة كانت �صيطانية 
باأك���رث مّما تفعل �لأخريات ولك���ن كانت لها جاذبية خا�صة 
: جاذبي���ة جن�صية و �إيروتيكي���ة بالتحديد جعلت من �صام 
�ك�صل���ر �صخ�ص���ًا �صعيدً� ل���ذ� يكون من �مله���م لرهة قبل �أن 
ننعته���ا باأنها �صري���رة �أو مفرت�صة �أن نتذّك���ر باأنها هي من 
جعل���ت �لرجل �صعيدً� بعدم���ا كان مملوءً� ياأ�صًا و قنوطًا �إذ 

جاءت �ملر�أة وحّطمت �لأغالل �لتي قّيدته.
�أكرث  �أن �لكتاب���ة ع���ن �مل�صاه���د �حلميمي���ة  ت���رى  × ه���ل 

�صعوبة من �لكتابة عن �صو�ها �أم �أنهما �صو�ء ب�صو�ء؟
ل���ه عن���د كتاب���ة م�صاهد  �أن نتح�ّص���ب  • ثم���ة م���ا ينبغ���ي 
حميمي���ة : فاأن���ت ل تري���د �أن تك���ّرر نف�ص���ك ول ترغ���ب يف 
�لوق���وع يف ف���ّخ �لعب���ار�ت �جلاه���زة ول تن���وي �أن تبدو 
مبت���ذًل. �أن���ت تريد �أن تب���دو كمن ي�ص���ف �لو�صع وح�صب 
بق���در ��صتطاعت���ك ول تبتغ���ي ��صتث���ارة �أي �أحد. �أخرين 
�صدي���ق يل باأنه ��صتثري للغاية عند ق���ر�ءة بع�س �مل�صاهد 
�حلميمي���ة يف رو�ياتي ول �أرغ���ب يف �حلديث عّما �أ�صعر 
جتاه���ه، ولكن �أقول �أنني مل �أرغب يف �أن �أ�صمع �صيئًا مثل 

هذ� ُيقال عن �أي من �أعمايل.
× �صب���ق ل���ك و�أن قلت يف حو�ر ما معك باأنك تظن �أن ل 
�أح���د �صيق���ر�أ �لرو�يات بع���د 25 �صنة من �لي���وم. هل تظن 

�ليوم �أن ر�أيك كان ��صتفز�زيًا بقدر ما �أم تر�ه مقبوًل؟
• �حل���ّق �أنن���ي كن���ت متفائاًل �إذ حّددت موع���دً� لذلك بعد 
�أ�صح���ت  �لي���وم  �لرو�ي���ة  ق���ر�ءة  �أن  �أعتق���د  25 �صن���ة!!. 
عم���اًل طقو�صي���ًا حم�ص���ورً� بفئ���ة �صغ���رية للغاي���ة، و�أظن 
�أن���ه �صيوج���د دومًا من �صيق���ر�أ �لرو�يات، لكّن���ه لن يتعّدى 
جمموعة �صغرية من �لنا����س ورمبا �أكرث بقليل من بع�س 

�لنا�س �لذين يقر�أون �ل�صعر �لالتيني �ليوم.
�إز�ء  �لقي���ام به  �أن بو�ص���ع �لرو�ئيني  �ل���ذي تظنه  × م���ا 

هذه �حلالة؟
ه���ل تظن �أن �ل�ص���كل �ل�ص���ردي ح�صب هو م���ا �صيموت يف 
�لرو�ي���ة �حلالية؟ ما �لذي �صيتغري بطريقة حا�صمة : طول 
�لرو�ي���ة مثاًل؟ وهل ه���ذ� �ل�صعور هو ذ�ته م���ا ميلي عليك 

�ليوم كتابة رو�يات �أق�صر من �صابقاتها؟
*�إن �ملع�صل���ة تكم���ن يف �ملطبوع : يف ج�ص���م �لكتاب ذ�ته 
فق���ر�ءة �لرو�ية عمل يتطّلب قدرً� م���ن �لرتكيز و�لتمحور 
�لذ�ت���ي و�لنغما����س يف �لق���ر�ءة ول���و ح�صل �أن���ك قر�أت 
رو�ي���ة ما ومل تكملها بعد �كرث م���ن �أ�صبوعني، فذ�ك يعني 
�ن���ك مل تقر�أها فع���اًل، و�عتقد �أن هذ� �لرتكي���ز �ملفرط على 
فعل �لق���ر�ءة عمل �صاق وي�صعب �لن�ص���ر�ف له يف عاملنا 
�لي���وم. �إن من �ل�صع���ب للغاية �أن توجد �ع���د�د كبرية من 
�لقّر�ء �ليوم ممن ميلكون �لوقت و�لقدرة و�لد�فع �لذ�تي 

لالن�صر�ف �ىل عمل �صاق كهذ� �لذي و�صفته.
�أجه���زة �لكين���دل �صتك���ون بدي���اًل منا�صبًا عن  �أن  × ه���ل 
�لق���ر�ءة كم���ا تظ���ن؟ عندم���ا �أ�صافر �لي���وم بالطائ���رة �أرى 
كث���ريً� م���ن �لنا�س يق���ر�أون عل���ى �أجه���زة �لكين���دل ورغم 

ل �لكتاب �لورقي. �أنني �أملك و�حدً� غري �نني �أف�صّ
• رمب���ا يكون بدياًل منا�صبًا رغم �نني ل�صت معتادً� على 
جه���از �لكين���دل. ق���ر�أت م���رة يف جه���از �لكين���دل قطعت���ي 
ل���ة �لت���ي يكتبه���ا نيكول�ص���ن بيك���ر يف �لنيويوركر،  �ملف�صّ
وكانت قر�ءة جيدة للغاية وفيها يعلن بيكر �صكوكه ب�صاأن 
م�صتقب���ل جه���از �لكين���دل. ل �أظ���ن �أن جهاز �لكين���دل قادر 
عل���ى جعل �لق���ر�ءة تختلف �لي���وم عما كانت م���ن قبل : ل 
ميك���ن للكتاب �أن يتناف�س م���ع �ل�صا�صة - يف �لتلفزيون �أو 
�حلا�ص���وب – مثلما مل يكن با�صتطاعت���ه �أن يناف�س �صا�صة 

�ل�صينما بالأم�س.
�أن �كتب  – وتقول :"�أريد  �أحيانًا - ككاتب  × ه���ل تفكر 
ك���ذ� ع���دد م���ن �لكت���ب"، �أم �ن���ك تتاب���ع عمل���ك �لإبد�ع���ي 

وح�صب بال نظر �ىل �ملعادلة �لعددية؟
* ل �أع���ري �أي �هتم���ام للعدد �لذي �أكتبه م���ن �لكتب، بينما 
�أعري كل �لهتمام لأن �أكون منغم�صًا يف �لعمل �لذي �أعتزم 
�إجنازه رغم �نه ق���د يح�صل معي �أحيانًا �أن ت�صغلني فكرة 
كتابة كتاب ما بينما ل �أز�ل �عمل على عمل مل يكتمل بعد. 
كل كت���اب يب���د�أ من بقاي���ا �لرماد بالفعل ول ��صع���ر �أبدً� �أن 
عل���ّي �أن �أفع���ل كذ� �أو �أن �أروي ق�صة م���ا منذ �لبدء وكل ما 
�أبتغيه هو �أن �أكون متوحدً� مع �لعمل �لذي �عمل عليه يف 

�لوقت �لذي �أعي�س فيه حياتي.
�لثانية مرت�فق���ة مع كونك  × تب���دو موجت���ك �لإبد�عي���ة 

منفي���ًا يف لندن. هل ترى �أن منفاك �للن���دين ��صتثار �صيئًا 
د�خلك مّما دفعك لهذ� �لإبد�ع �مل�صهود؟

* نع���م �أرى ذلك وهو بال�صبط ما ح�ص���ل. كنت �أعي�س يف 
لن���دن للف���رتة م���ن 1977 – 1989 وملدة �صبع���ة �أ�صهر يف 
�ل�صن���ة وعندما كنت �أغادر لن���دن للفرتة �ملتبقية من �ل�صنة 
كنت �أع���ود للعي�س يف منزيل يف ن���ورث وي�صرتن بولية 
كونيكتك���ت �لأمريكي���ة و�لت���ي كان���ت مكان���ًا �صب���ه منعزل 
وبعيدً� ع���ن �لأجو�ء �لأمريكية وهكذ� فف���ي كل مرة �أعود 
�إىل �أم���ريكا �أك���ون متعط�ص���ًا له���ا �ك���رث من �ل�صاب���ق وهذ� 
ما ح�ص���ل يل ب�صورة مكثف���ة مع كتابة �أعم���ايل : )�مل�صهد 
�لرعوي �لأمريكي، تزّوجت �صيوعيًا، �لو�صمة �لب�صرية(، 
وكل ه���ذه �لكت���ب ترتك���ز عل���ى خلفي���ة �أمريكي���ة طاغي���ة، 
وكم���ا ترى فاإن منف���اي �لريطاين �صاع���دين يف �كت�صاف 
بل���دي �لأم. كان منف���اي مبثاب���ة برك���ة يل ول �عتقد �نني 
كن���ت �صاأمتكن من �إجن���از �أعمايل تلك ل���و مل �أغادر �أمريكا 

بالطريقة �لتي فعلت.
× وكي���ف ت�صع���ر جتاه �أم���ريكا �لآن؟ هل ت�صعر �أن فرتة 
رئا�ص���ة بو�س غرّيت يف �أمريكا �لكث���ري؟ كيف ت�صعر جتاه 

و�صع �أمريكا �ليوم؟
*هل يتوّجب علّي �لإجابة على هذ� �ل�صوؤ�ل؟

�لإجاب���ة وت�صتطي���ع جت���اوز  �ملحاول���ة يف  × ت�صتطي���ع 
�ل�صوؤ�ل �إذ� �أردت.

* �أن���ا من م���وؤ�زري �أوباما، ومت���ى ما كان �أحدن���ا موؤ�زرً� 
لإد�رة �أوبام���ا �صيعن���ي ه���ذ� حتم���ًا �أّن���ه عا����س �لكثري من 

�ل�صعاب يف �صنو�ت بو�س.
كرئي�س؟ �ليوم  �أوباما  �أد�ء  ت�صف  × وكيف 

* �أظن �أّنه يفعل �أف�صل ما ي�صتطيع فعله.
كاتبًا؟  �أوباما  يف  ترى  × كيف 

 )Dreams of My Father أرى يف )�أح���الم �أبي� *
كتاب���ًا جيدً�، وق���د قر�أته مبتعة كب���رية وكان د�فعي جزئيًا 
لقر�ءة �لعمل هو �أّنه كتب بقلم هذ� �ل�صاب �ليافع �لذي كان 
ي�صع���ى للرئا�صة �آن���ذ�ك، ووجدت �لكت���اب مكتوبًا بطريقة 
جي���دة ومقنعة كذلك وثّمة �لكثري من مقاطعه �صهلة �حلفظ 

�أي�صًا.
× م���ا �ل���ذي ترغ���ب يف كتابته خ���الل �ل�صن���و�ت �لع�صر 
�ملقبل���ة؟ هل تاأم���ل �أّن���ك �صتنجز دفق���ًا �إبد�عّيًا ثالث���ًا مثلما 

فعلت مع دفقيك �لإبد�عيني �لأّولني؟
* م���ا �أرغب فيه فعاًل : �أن �أج���د فكرة تبقيني م�صغوًل حّتى 
موتي ول�صت �أعري �هتمامًا كبريً� مل�صاألة كتابة كتاب جديد 
و�إن كن���ت ل �أ�صتبع���د فكرة كتابة كت���اب طويل ي�صغلني ملا 

تبّقى من حياتي.

حواٌر مع الروائي فيليب روث:

م��ا أرغب فيه فع��ًا أن أجد فك��رة تبقيني 
مشغواًل حّتى موتي
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م���ات فيلي���ب روث يف �خلام�صة و�لثمانني، وه���و متعب �لقلب 
وعين���ه على نوبل، �أو ب�صكل �أدق، هذ� ما متناه نقاده وحمبوه 
يف �أم���ريكا و�أوروب���ا يف �لأق���ل. ول �أظن���ه كان عابئ���ًا بذل���ك، 
وبالتاأكي���د كان ي�صتحقه���ا �أك���رث من �أولئك �لذين ف���ازو� بها يف 
�ل�صن���و�ت �لأخرية. فقد كان �أ�صطورة �أدبية بحد ذ�ته، و�حتل، 
�إىل جانب �صول بيل���و وجون �أوبد�يك، مكانة بارزة يف �ل�صرد 
�حلدي���ث يف �لق���رن �لع�صرين، �أو يف �لأق���ل يف �لن�صف �لثاين 

منه.
كتب مرة يقارن بينه وبني هذين �لعمالقني �لرو�ئيني �لآخرين: 
»�أبد�يك وبيل���و يحمالن ك�صافهما �ل�صوئ���ي خارجًا يف �لعامل، 
ويكت�صف���ان �لع���امل كما ه���و. �أما بالن�صب���ة يل، فاأن���ا �أحفر كوة 

و�أ�صلط عليها �ل�صوء«.
وه���ذ� �صحيح متامًا. فالعامل �خلارجي بالن�صبة لروث ل يوجد 
�إل من خالل �لذ�ت���ي، �أو �أن �لثنني متد�خالن، فال ن�صتطيع �أن 
منيز بينهما، ول نعرف �أيهما �لو�قعي و�أيهما �خليايل، ول من 

�أين يبد�أ �أو ينتهي �أحدهما.
معظ���م �إنتاج روث �لرو�ئي �لغزير، )ترك ثالثني رو�ية(، يدور 
كله تقريب���ًا حول �صخ�صي���ة و�حدة باأقنعة خمتلف���ة: �صخ�صية 
روث نف�ص���ه، كاأمريك���ي، ويه���ودي، ورو�ئ���ي، و�إن�ص���ان. �إن���ه 
�لبط���ل �لرئي�ص���ي، وبا�صم���ه �ل�صري���ح، كما يف رو�ي���ة »عملية 
�صايلوك« - �لذي يقول عنها روث �إنها �عرت�فات ولي�صت رو�ية 
- ولك���ن تنتح���ل �صخ�صي���ة روث، وت�ص���رق هويت���ه �ل�صخ�صية 
�إح���دى �صخ�صيات �لرو�ية. ويف رو�ي���ات �أخرى، يخفي روث 
�صخ�صيت���ه ور�ء �صخ�صياته �لرو�ئية، كم���ا يف �صخ�صية ناثان 
زوكرم���ان، بطل ثم���ان رو�يات، �لذي يحم���ل كل �صمات موؤلفه، 
وتفا�صي���ل حياته �حلقيقية. ويف رو�ية »موؤ�مرة �صد �أمريكا«، 
�لتي ير�صم فيها روث �أمريكا خمتلفة، نلتقي بروث مرة �أخرى، 

وبا�صمه �ل�صريح �لأول.
ه���ذ� �خلي���ال �جلامح، �لذي ي�ص���ل �إىل �إعادة خل���ق وطن كامل 
بتاريخه ونا�صه، وما�صيه وحا�صره، كما ي�صتهي روث ويريد، 
كان متعت���ه يف �لكتاب���ة و�حلياة، وهو �لذي قاد �أي�صًا �إىل خلق 
�أ�صطورت���ه �خلا�ص���ة، �لتي ميزته ع���ن ُكتَّاب جيل���ه �لكبار. ظل 
ينه���ل من هذ� �خليال، ومل يتعب �صوى يف �ملرحلة �لأخرية من 

حياته حني �أعلن �عتز�له، بل تنباأ ب�»موت �لرو�ية«.
يق���ول عن ذلك يف مقابلة �أجر�ها معه هريميون يل عام 1984، 
ون�ص���رت يف »باري�س ريفي���و«: »�إن خلق �صرية مزيفة، وتاريخ 
مزي���ف، وتلفيق وج���ود ن�صف خيايل خ���ارج در�ما حياتي هو 
حيات���ي. ل ب���د من وج���ود متع���ة يف ه���ذه �حلياة. وه���ذه هي 

متعتي«.
ولكن �أي در�ما كانت يف حياة روث ليهرب منها من خالل خلق 

وجود ز�ئف؟
�أكان ذل���ك ب�صب���ب يهوديته؟ ل �صيء يدل عل���ى ذلك يف رو�ياته، 
ما ع���د� رو�ية »عملية �صايل���وك«، �لتي ير�صم فيه���ا �صخ�صيتني 
متناق�صتني ل���ه، �إحد�هما مزيفة و�لأخ���رى و�قعية، تتهم باأنها 
عميل���ة للمو�ص���اد! بالإ�صاف���ة �إىل �أن يهوديت���ه مل تك���ن تعني له 
�صيئ���ًا. كتب م���رة: »�إن و�صفي باأين كات���ب �أمريكي - يهودي ل 
يعن���ي �أي �صيء بالن�صبة يل. �إذ� مل �أك���ن �أمريكيًا فاأنا ل �صيء«، 
رغ���م �أنه عاد بع���د ذلك للكتابة عن »�لهوي���ة �ليهودية"و»معاد�ة 
�ل�صامي���ة«. لكنه فعل عن ذلك ب�ص���كل مو�صوعي �إىل حد بعيد ل 

يوحي باأنه يعاين عقد ��صطهاد ب�صبب دينه.
»�جلن�صاني���ة  �إىل  روث  �صود�وي���ة  �لنق���اد  م���ن  ق�ص���م  يعي���د 
�لذكوري���ة«، �لت���ي كانت ثيم���ة �أ�صا�صية يف معظ���م رو�ياته، �إذ� 
��صتثنين���ا ثالثيت���ه �لتاريخية »�لرعوية �لأمريكي���ة« و»�للطخة 
�لإن�صانية«، و»تزوج���ت �أمريكًا«، �لتي تتناول ثيمات �أمريكية، 
م���ن خ���الل روؤيت���ه �لذ�تية. وكان���ت زوجته ق���د �تهمت���ه ب�»كره 

�لن�صاء«، وت�صبب ذلك يف طالقهما.
ولد فيليب ملت���ون روث يف نيو�رك عام 1933. در�س �لقانون 
�أوًل ل�»يد�ف���ع ع���ن �مله�صم���ني«، كما ق���ال مرة، ولكن���ه تخلى عن 
در��صته، من�صرفًا لدر��صة �لأدب. تخرج من »بوكنيل«، وح�صل 
عل���ى منح���ة در��صي���ة 1954 جلامع���ة �صيكاغ���و، ليح�صل على 
�صهادة �ملاج�صتري. ب���د�أ در��صة �لدكتور�ه يف �للغة �لإجنليزية 

لكنها تركها بعد ف�صل و�حد.
وب���د�أ روث �أوًل بكتاب���ة �لق�صة �لق�ص���رية، و�أ�صدر عام 1959 

جمموعته �لأوىل.
يف ع���ام 1959 ح�صل���ت رو�يت���ه »ود�ع���ًا كولومبو����س« عل���ى 
جائ���زة »�لكتاب �لوطن���ي للرو�ية«، لتتو�ىل بع���د ذلك �جلو�ئز 
و�لتكرميات �لتي ل ميكن عدها، ومنها »جائزة بوليتزر"و»مان 

بوكر �لدولية«.
عن ال�سرق االو�سط

علي حسين

فاضل السلطاني

كان قب���ل هذ� �لق���ر�ر ياأم���ل يف �إنه���اء ع�صرة 
�أع���و�م م���ن �لنح����س �لنوبلي، لك���ن �جلائزة 
د�ئم���ًا م���ا كانت تخدع���ه. ومل يك���ن �أمامه من 
خي���ار غ���ري �أن يعي���د ق���ر�ءة �لرو�ي���ات �لتي 
�أحبه���ا عل���ى م���د�ر عقود م���ن عم���ره، فلوبري 
ه���ري جيمي�س ولي���ام فوك���ر و�ملعلم فر�نز 
كاف���كا، وقال لل�صحافيني: �إنه يقر�أ لكي تزد�د 
�أفكاره عن �حلي���اة. و�صفه �لنّقاد باأنه �متد�د 
لولي���م فوكر ول�صك���وت فيتزجري�لد �صاحب 
غات�صب���ي �لعظيم، قال لل�صحافيني بعد قر�ره 
باعت���ز�ل �لكتاب���ة :"�أردت �أن �أرى �إن كنت قد 
�أ�صع���ت �لوق���ت بالكتابة!". مع �ن���ه ل ي�صكك 
بالقيم���ة �لإبد�عية ملا كت���ب، ويرى �أنه مار�س 
مهنة �لكتابة بنجاح وبذل ما بو�صعه من �أجل 
�أن يق���دم �حلقيق���ة جم���ردة للق���ّر�ء. طلب من 
�لقائم���ني عل���ى موقع"ويكيبيديا"�إز�لة جملة 
تقول �إن كتابته"مو�صع �إلهام لبقّية �لكتاب".

ل ي�صع���ب عل���ى فيلي���ب روث �ل���ذي ول���د يف 
نيويورك عام 1933 لعائلة يهودية، ��صتعارة 
حياة �لآخرين وتغليب طابع �ل�صخرية عليها. 
رو�يته �لأوىل"ود�عًا كولومبو�س"�ل�صادرة 
ع���ام 1959، لفت���ت �أنظ���ار �لنق���اد �إلي���ه. لكن 
روث يرف�س �لقول �إنه كتب رو�ية عن تاريخ 
�أم���ريكا، �إنه���ا حيات���ه �لت���ي �أر�د �أن يفككه���ا 
ليفه���م كيف يفك���ر �بناء �لطبق���ة �لو�صطى من 
�ليه���ود وه���م يعي�صون يف مدين���ة كبرية مثل 
نيوي���ورك.. بط���ل �لرو�ية يعم���ل يف وظيفة 
ب�صيط���ة يح�ص���ل من خاللها عل���ى �أجر متدٍن، 
يع���اين من �صر�ع �لهوية �لذي يطارده كظله، 
ظ���ل �لكاتب �لوحي���د �لذي يجد �لق���ّر�ء ��صمه 
عل���ى تر�صيح���ات نوب���ل كل ع���ام، ومل ي�صّدق 
�لق���ّر�ء و�لنّق���اد �أن �جلائزة تدي���ر ظهرها له، 
�أه���م رو�ئي يف �أم���ريكا ح�ص���ب ��صتطالعات 
�لقّر�ء، ورمبا كان �أح���د �لأ�صماء �لقليلة �لتي 
تع���ّرف عليها �لقارئ �لعرب���ي ب�صبب وجوده 
�لد�ئ���م على قائم���ة �ملر�ّصحني جلائ���زة نوبل. 
م���ع �أن �عماله �لتي ترجمت �ىل �لعربية قليلة 
ج���دً� – من بني و�ح���د وثالثني عم���اًل رو�ئيًا 
كتبه���ا فيليب روث خالل حيات���ه مل ُترتَجم له 
يف �لعربي���ة �ص���وى �أربع���ة �عمال"�حلي���و�ن 
رجل"و"�صخط"و"�لو�صمة  �ملحت�صر"و"كل 
�لب�صري���ة"- كان يخ�ص���ى �أن ين�ص���اه �لق���ّر�ء، 

يق���ول لكاتب �صريت���ه :"ل �خ�صى �ملوت لكني 
�أخ�ص���ى �لن�صي���ان �أك���رث، �أخاف م���ن �أّل �أكون 
مفعمًا باحلياة، بب�صاط���ة �أخاف من �أل �أ�صعر 
باحلياة، م���ن �أل �أ�صمها، �أح�صن بني �صاعديك 
�حلي���اة مثلم���ا حت�ص���ن �م���ر�أة ليك���ون لديك 
�ل�صع���ور �لأف�صل ولكن على �مت���د�د �صنو�ت 
تلت، ق���د قررت �أّل �أفكر بامل���وت �أبدً�. �أ�صعب 
�أن���و�ع �ل���ود�ع هي تل���ك �لتي تقوله���ا لذ�تك، 

وب�صكل عميق و�صري."
�غ���رم يف �صباب���ه ب���اأدب فر�نز كاف���كا :"قر�أت 
م���ا يكف���ي م���ن كاف���كا يف حيات���ي.، ودر�صته 
وعلمت���ه ثم �أعدت قر�ءته كام���اًل"، ويتذكر �أن 
رو�ية"�مل�صخ"�صحرت���ه منذ �ل�صفحة �لأوىل، 
فح���اول تقليدها، جل�س ليكتب رو�يته �لأوىل 
عن رحلة �صاب مغمور يف مدينة كبرية، وفيها 
يط���رح ��صئل���ة ع���ن ج���دوى �حلي���اة وم�صري 
�لإن�ص���ان. وبالرغ���م م���ن �أن و�لدت���ه �خرته 
�أن رو�يت���ه مّمل���ة ول معنى له���ا، لكنه جازف 
و�أر�صله���ا �ىل �ح���دى دور �لن�ص���ر قائاًل لأحد 
��صدقائه:"�أخ���ريً� وج���دت مهن���ة تنا�صبني.. 
�لرو�ية"ود�ع���ا  لتح�ص���ل  �لكتاب���ة"..  �إنه���ا 
كولومبي�س"عل���ى جائ���زة �لكت���اب �لوطن���ي 
للرو�ي���ة، وتت���و�ىل بع���د ذلك �جلو�ئ���ز �لتي 
�أ�صهره���ا بوليتزروم���ان  بلغ���ت 19 جائ���زة، 
بوكر �لدولي���ة، وثالث م���ر�ت جائزة فوكر، 

ليتّوجها باحل�صول على جائزة كاتبه �ملف�صل 
كافكا، وي�صبح بعد ذلك و�حدً� من �أهم �أربعة 
كّت���اب يف تاأريخ �لأدب �لأمريك���ي �ىل جانب 
ولي���ام فوك���ر و�صول بيل���و وج���ون �أبد�يك. 
رو�يات���ه  �بط���ال  جمي���ع  كان  كاف���كا  ومث���ل 

يعان���ون قلق���ًا وجودي���ًا، ويعتق���دون �أن ثم���ة 
موؤ�م���رة حُت���اك �صده���م يقول لكات���ب �صريته 
بليك ب���ريي :"�صخ�صياتي يف حالة د�ئمة من 
�لال ت���و�زن، على حافة �ل�صق���وط، هي لي�صت 
حال���ة �حباط، ولك���ن على �لأرج���ح هي حالة 

تعطيل �أو �إلغاء."
رو�يته"�حلي���و�ن  �أن  عل���ى  �لنق���اد  يجم���ع 
�ملحت�ص���ر"– �ص���درت ع���ن �صل�صل���ة �جلو�ئز 
يف م�ص���ر برتجم���ة م�صطف���ى حمم���ود - هي 
م���ن �أك���رث رو�يات���ه، ك�صف���ًا ل�صريت���ه �لذ�تية، 
وظ���ل �لنقاد يعقدون مقارنة بني �صرية روث، 
وب���ني �ص���ري بط���ل �لرو�ي���ة �لكادميي"د�فيد 
�لوج���ود،  �ص���وؤ�ل  يف  كيبي�س"�ملهم���وم 
و�ملن�صغ���ل دومًا بالبحث ع���ن �طياف �ملا�صي 
وع���ن معن���ى �مل���وت و�أهمي���ة �جلن�س..�إنه���ا 
�ص���رية غنّي���ة بالتفا�صيل لرجل ع���رف �حلياة 
جدي���ًا، وعا�صها بكل تفا�صيله���ا، ولهذ� جنده 
يتح���دث ع���ن عالقات���ه بالن�صاء �لالت���ي تركن 
�أث���رً� عميقًا يف �ل���روح، وع���ن �أخريات تركن 
�أث���رً� عابرً�، يتحدث عن زو�جه �لفا�صل، وعن 
مغام���ر�ت عاطفي���ة ك�صفت له ��ص���ر�ر �جل�صد 

�لب�صري. 

م���ن ق�ص�س �حلياة  �لكثري  "�جل�ص���د يحوي 
متامًا مثل �لعقل"..

يف �لرو�ي���ة يجد �لقارئ نف�ص���ه �مام �إحالت 
و�قتبا�ص���ات ل�صخ�صي���ات رو�ئي���ة ورو�ئيني 
عل���ى  �صفحاته���ا  يف  ويع���رث  م�صهوري���ن، 
ور�صام���ني  ومو�صيقي���ني  لفنان���ني  �أ�صم���اء 
و�أ�صم���اء  و�صيا�صي���ني،  وق���ادة  معروف���ني، 
لأفالم وم�صرحي���ات ومقطوع���ات مو�صيقية، 
كل ذل���ك يحاول فيلي���ب روث �أن يجد له حّيزً� 
يف مفك���رة بط���ل �لرو�ي���ة �لكادمي���ي، �لذي 
يرى �ملو��صيع م���ن منظاره �خلا�س، �ململوء 
باحلجج �لفل�صفية و�حلو�ر �لنخبوي. حيث 
جند بطل �لرو�ية يف �لنهاية يعي�س ياأ�صًا من 
ه���ذ� �لع�صر �ملغلف بالأف���كار �ملجردة، و�لذي 
ليب���ايل لتفا�صي���ل �حلي���اة �ليومي���ة �لدقيقة 

و�جلميلة.
يف"كل �لرجال"�لت���ي ترجمه���ا �ىل �لعربي���ة 
م�صطفى حممود. نح���ن �إز�ء �صخ�صية توؤمن 
باأّن ل حياة بعد �ملوت، ورغم هذه �لفكرة �إّل �أن 
�لرو�ي���ة �عترها �لنّقاد رو�ية موت بالدرجة 
�لأوىل، ب���دءً� م���ن م���وت �لأب و�لأم و�ص���وًل 
�إىل موت �لبطل �ل���ذي تبد�أ به �لرو�ية، لنجد 

�أنف�صن���ا �أم���ام فال�س ب���اك طوي���ل يتقاطع فيه 
�ملا�ص���ي مع �حلا�ص���ر، حي���ث ي�صعنها فيليب 
روث م���ن �ل�صفح���ات �لأوىل �أم���ام بطل يعّج 
بالرغبة �جل�صدية �لتي �صرعان ما تتحول �إىل 
تعا�ص���ات نف�صية، ول يتوقف �لأمر عند حدود 
ف�صل���ه �لد�ئ���م مع زوجات���ه وحبيبات���ه، ولكن 
ي�صمل �رتياب �جلميع في���ه، ونبذه �أو �تهامه 
�لق���ارئ  �أّن  �ىل  ��صاف���ة  باخليان���ة،  بالد�ئ���م 
�صي�صع���ر �ل�صخ�صية تبدو كما ل���و �أنها ولدت 
مري�ص���ة وبال �صبب، وكاأنه م�صاب بلعنة غري 
معروفة، و�ملده�س �أن �أمر��صه مع تنوعها مل 
يكن لها عالج غري �لتدخالت �جلر�حية، بدءً� 
م���ن �لفتاق �ل���ذي �أ�صابه يف �صب���اه، و�نتهاًء 
بعملي���ة تو�صي���ع �ل�صر�يني �لتي ت���ويف فيها، 
م���رورً� ب�صب���ع عملي���ات جر�حي���ة عل���ى مد�ر 
�صب���ع �صنو�ت متو�لية، خ�صع خاللها لتخدير 
ن�صف���ي �أتاح ل���ه �أن ير�صد لن���ا كل �لإجر�ء�ت 
�لتقنية �لتي �تخذه���ا �لأطباء معه، �أما �ملوت 
فح�ص���وره كان د�ئمًا ومتنوع���ًا، بدءً� من ذلك 
�ل�صب���ي �ل���ذي ��صط���ر �لأطب���اء �إىل �لإجهاز 
عليه تخفيفًا لآلم���ه مرورً� بوفاة �أمه وو�لده 
و�ص���وًل �إىل م���وت زوجت���ه و�أ�صدقائه، وقد 
�حتلت م�صاهد �ملقابر وحفار �لقبور وطقو�س 
�لدف���ن م�صاح���ة و��صع���ة يف �لرو�ي���ة.. ومن 
�جل �لرو�ية ه���ذه ق�صى �كرث من ��صبوع يف 
�إحدى �ملقاب���ر :"لأرى كيف يحفرون �ملد�فن، 

ويهياأون �لقر..".
ويع����ود روث ملو�صوع����ة �مل����وت يف رو�يت����ه 
خال����د  �لعربي����ة  �ىل  ترجمه����ا   – �صخ����ط 
�جلبيل����ي – نق����ر�أ تفا�صي����ل �لح����د�ث عل����ى 
يحت�ص����ر،  م�صر"وه����و  ل�صان"ماركو�����س 
حي����ث ي�صتعي����د �صن����و�ت در��صت����ه �جلامعية 
ع����ام 1951، يف �ص����وء ف����رتة مف�صلي����ة م����ن 
�لتاري����خ �لأمريك����ي �حلدي����ث. خ����الل �ل�صنة 
�لثاني����ة للحرب �لكورية، يرتك �لبطل �ل�صاب 
لاللتح����اق  و�ل����ده  من����زل  م�ص����ر  ماركو�����س 
باجلامع����ة، هرب����ًا م����ن �قتي����اده �إىل �حل����رب 
وم����ن �صلط����ة و�ل����ده وحر�ص����ه. �لكت�صافات 
�جلن�صية �ملده�ص����ة، و�صياع �لنتماء �لديني 
للطالب �ليه����ودي �لذي يعلن �إحل����اده لحقًا، 
وطبع����ًا �ملوت �ملطب����وع على مع�ص����م �أوليفيا 
ع�صيقته �لتي تكره �صنًا، هي عو�مل �لرو�ية 

�لأ�صا�صية. نقر�أها بل�صان �لبطل �مليت. 
يف رو�ي����ة �لو�صمة �لب�صرية – ترجمتها �ىل 
�لعربية فاطمة ناع����وت – جند بطل �لرو�ية 
كاتب رو�ئي �صهري"ناث����ان زوكرمان م�صاب 
بال�صرط����ان فيعت����زل �حلي����اة، �إّل �أن، يقتح����م 
عزلت����ه �أ�صت����اذ جامعي"كومل����ان �صيلك"�ل����ذي 
يطلب منه كتابة رو�يته �حلزينة، وتبد�أ معه 
�صد�قة طيبة لين�صغل ناثان"بحكاية �صديقه 
ه����ذه حت����ى �لنهاي����ة.. حيث جن����د �أن"كوملان 
اًل  �صيل����ك"كان قد تنكرمن عرقه �لأ�صود، مف�صّ
�ختي����ار طري����ق ر�أى �أنه �صيفتح ل����ه �لأبو�ب 
�ملغلق����ة، وذلك بالتن�صل م����ن هويته �لعرقية. 
فيقدم نف�صه للمجتمع عل����ى �أنه �أبي�س �للون 

وي�صاع����ده ل����ون ب�صرت����ه �لف����احت و�خت����الف 
تقا�صيم����ه �لت����ي ورثها م����ن �أح����د �أ�صالفه يف 
�صب����ك خي����وط �لكذب����ة!.. ثم لحق����ًا بعد عمله 
ل�صن����ني بروفي�صورً� يف �جلامعة يق�صي على 
م�صتقبل����ه �لأكادمي����ي عندم����ا يرف�����س �لدفاع 
ع����ن نف�ص����ه �أمام جلن����ة حتاكم����ه يف �جلامعة 
بتهم����ة �لعن�صري����ة �ص����د �ل�ص����ود بن����اًء عل����ى 
زل����ة ل�ص����ان، ر�أى فيها �ملجتم����ع �لأكادميي ما 
ل تقدمي  ي�صي بالعن�صري����ة �لعرقي����ة.. فيف�صّ
��صتقالت����ه م����ن �جلامعة عل����ى �لب����وح باأ�صله 
�لعرق����ي �لأ�ص����ود �ل����ذي كان ميك����ن �أن ينقذه 
من �لتهم����ة!.. فظل يحمل و�صمت����ه �لب�صرية 
عل����ى عاتقه وينوء بتبعاته����ا �لنف�صية �لثقيلة 
وعقد نق�صه، فرغم بيا�����س ب�صرته �لظاهري 
ظ����ّل يتعامل م����ع ذ�ته وهويته م����ن منظورها 

�لعرقي �لفتئاتي �ل�صيق!
ويف �لرو�ي����ة هن����اك �جلن����دي �ل����ذي تالحقه 
لعنة �حل����رب �لفيتنامية وتدفع����ه يف �لنهاية 
�ىل �خل�ص����وع جلل�صاِت ع����الٍج نف�صية تعجز 
عن تخلي�س ذ�كرته مما ر�صخ فيها من �صوٍر 
عن �ملوت و�لعنف و�ل�صتهتار بحياة �لب�صر. 
وجن����د روث يك�ص����ف بدّقة عن مق����د�ر �للعنة 
�لت����ي �صعر به����ا �جلن����ود �لأمريكي����ون �لذين 
�صاركو� يف ح����رب فيتنام. ه����ذه �للعنة �لتي 
كان����ت �صبب����ًا يف تفكريهم، باأّن ه����ذه �حلرب 

هي و�صمة عار يف تاريخ حياتهم وبالدهم.
ظ����ل فيليب روث م�صغوًل باملجتمع �لأمريكي 
�ملعا�ص����ر، وخ�صو�ص����ًا بال�صع����ار�ت �لز�ئف����ة 
و�مل�ص����او�ة،  و�لدميقر�طي����ة  �حلري����ة  ع����ن 
بينم����ا تتغلغل يف ج����ذوره �أزم����ة �لعن�صرية 
ب�صكل و��صح. وله����ذ� يجد روث يف �نتخاب 
دونال����د تر�مب كابو�صًا جديدً� تعي�صه �أمريكا 
�لي����وم  �أم����ريكا  تعي�ص����ه  �ّل����ذي  :"�لكابو�����س 
- وه����و يف �حلقيق����ة كابو�����س- يرج����ع �إىل 
�أّن �لرج����ل �ّل����ذي �نُتخ����ب رئي�ص����ًا يعاين من 
نرج�صّي����ة مفرط����ة، �إّنه ك����ّذ�ب كب����ري، جاهل، 
متعجرف، كائ����ٌن وِقح حُتّرك����ه روح �لنتقام 
وُم�صاب باخلرف م�صبقًا. و�إذ �أقول ذلك، فاأنا 
�أُقّلل من عيوب����ه �إىل �أدنى حّد. �إّنه، يومًا بعد 
يوم، يثري �صخطن����ا ب�صلوكه، ونق�س خرته 
و�نع����د�م كفاءت����ه. ول حدود لالأخط����ار �ّلتي 
ميك����ن جلن����ون ه����ذ� �لرج����ل �أن يُجّره����ا على 

�لبالد وعلى �لعامل �أجمع".
يف �آخر حو�ر معه قال روث رّدً� على �صوؤ�ل، 
كي����ف ي����رى حيات����ه �لآن؟:"حيات����ي ه����ي م����ا 
جرى يل على �مل�صت����وى �لأدبي. �لكتب �لتي 
كتبته����ا، �لأ�صدقاء �لذي����ن �صاحبتهم، �لن�صاء 
�لالتي عرفته����ن، �ل�صحة، كل ه����ذ� جاءين.. 
ل �أع����رف �إن كن����ت جنح����ت �أو ف�صل����ت، كل ما 
�أ�صتطي����ع قوله، �إنني بذلت كل ما يف و�صعي. 

بال�صبط: بذلت �أف�صل ما يف و�صعي".
يكت����ب �لرو�ئ����ي �لأمريك����ي ب����ول �و�صرت يف 
ود�ع روث:"لق����د كان����ت لدي����ه مهن����ة طويلة، 
كل كتب����ه �أثارت �ملناق�ص����ات وكانت نادرة يف 

ثقافتنا"

فيليب روث... والسير المزيفة فيليب روث.. الكفاح بالكتابة 
ظل حتى اللحظات األخرية من حياته يحتفظ، مبالحظة عىل 

شاشة كومبيوتره تقول :"الكفاح بالكتابة انتهى". وقد رّصح لكاتب 

سريته قائاًل :"إنني أنظر إىل تلك املالحظة كلَّ صباح، وهي 

متنحني قدرًا كبريًا من القوة". 

كان فيليب روث قد قرر عام 2011 اعتزاله الكتابة، حيث يرى أنه 

مل يعد يجد منفعة يف الرواية، كام كان الحال من قبل، ويعزو 

سبب ذلك يف رّده عىل أسئلة الصحافيني"لقد نضجُت!"..

يف سنواته األخرية ظل يعّب عن رسوره ألّنه أصبح"حّرًا"!، فهو 

مرتاح لقرار إنهاء مسريته كأحد أكرث الكّتاب األمريكيني شهرًة يف 

العامل، مل يعد يشعر كام قال بالطاقة إلدارة اإلحباط املرافق 

للحالة اإلبداعّية،"ليس لدّي الطاقة عىل تحمل اإلحباط، إن تكتب 

يعني معايشة حالة إحباط يومي، دون أن أتكّلم عن االهانة"!.

مع الروائي كونديرا
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 يتاأم���ل �لكاتب �لأمريك���ي �لكبري فيليب روث 
يف مقال���ٍة ل���ه جترب���ة �إعادت���ه ق���ر�ءة رو�يته 
بورتن���وي  )عل���ة  �ل�صه���رية  �لكال�صيكي���ة 
�لت���ي   *)Portnoy’s Complaint
ُن�ص���رت قب���ل 45عام���ًا، قائ���اًل: �أ�صع���ر و �أن���ا 
�أعي���د قر�ءة )عل���ة بورتن���وي( �لآن بال�صدمة 
و �ل�ص���رور: بال�صدم���ة لك���وين ق���د ��صتطعت 
�أن �أك���ون مته���ورً� هكذ�، و بال�ص���رور لكوين 
كنت عل���ى تلك �لدرجة من �لته���ور. و مل �أفهم 
بالتاأكي���د يف �أثناء �لعمل �آن���ذ�ك �أنني من ذلك 
�لوقت ف�صاعدً� لن �أكون حرً� �أبدً� من مري�س 
�لتحلي���ل �لنف�صي �لذي كن���ت �أدعوه �ألك�صندر 
بورتنوي )بطل �لرو�ية( �� و يف �لو�قع كنت 

على حافة تبادل �لهوية معه،
و بالت���ايل فاإن �صخ�صيت���ه و كل ما يتعلق بها 
�صيك���ون مفهومًا، لدى كثريين، �أنها عائدة يل 
و �أن عالقات���ي م���ع �لنا����س، �ملع���روف منها و 

غري �ملعروف، �صتتبدل وفقًا لذلك.  
لقد كانت رو�ية )علة بورتنوي( ر�بعة كتبي 
�ل���� 31. و مل �أك���ن، يف كتابته���ا، �أبح���ث عن 
حريت���ي من �أي �صيء غري �لكاتب �لذي كنت 
قد بد�أُت �أكون���ه يف كتبي �لثالثة �لأوىل. مل 
�أكن �أبحث عن تطّهري كع�صابي �أو كاإبن، كما 
�أ�صار �لبع�س، و �إمنا بالأحرى عن �لنعتاق 
من �ملقاربات �لتقليدية لل�صرد �لق�ص�صي. و 
يف �لوق���ت �لذي ميكن �أن يك���ون فيه �لبطل 
جاهدً� لالإفالت م���ن �صمريه �لأخالقي، كنت 
�أن���ا �أحاول �لتحرر من �صم���رٍي �أدبي �أن�صاأته 
قر�ءت���ي، و تعلم���ي، و �ص���دة ح�صا�صيت���ي ����� 
م���ن ح����سٍ فطري بلياق���ة �لن���رث. و �أردت، و 
�أن���ا �صج���ر من ف�صائ���ل �لتق���دم �ملنطقي، �أن 
�أ�صج���ب �لتط���ور �ملتما�ص���ك، �ملرت���ب، لعامٍل 
���ل و �أدفع بالفو�ص���ى قدمًا، يف جنون،  متخيَّ
كم���ا يتاب���ع �ملري����س �لتحليل���ي �لكال�صيكي 

�لرت�بطي���ة  �حلري���ة  �آلم  مثالي���ة  ب�ص���ورة 
 .associative

رُت رجاًل هو م�صتودع لكل فكرة غري  و قد �صوَّ
مقبولة، رج����اًل يف �صن 33 عام����ًا ��صتحوذت 
علي����ه �أحا�صي�����س خط����رة، و �آر�ء مقرف����ة، و 
مظامل متوح�ص����ة، و م�صاعر منحو�صة، رجاًل 
يالحق����ه، بالطبع، ح�ص����ور �ل�صه����وة �لعنيد. 
باخت�صار، كتبت عن حا�صل �لال �إجتماعيات، 
�ملتجذرة يف كل و�ح����د تقريبًا و ينكب عليها 
كل و�حد بدرجات متغرية من �لنجاح. و هنا 
علينا �أن نن�صت لبورتنوي يف مهمة �ملري�س 
�لتحليلي �لرجتالية لتدّبر )�أو �إ�صاءة تدبر( 

�أمر ��صطر�به.
�إن بورتن���وي مفع���م بالغ�ص���ب و بال�صهوة. 
و َم���ن مّن���ا لي�س كذل���ك؟ �أنظ���رو� �إىل ترجمة 
روب���رت فيغل���ز لالإلي���اذة. م���ا ه���ي �لكلم���ة 
�لأوىل؟"�لغ�ص���ب". و ذلك كي���ف يبد�أ �لأدب 
�لأوروبي: �لتغني  بغ�صب �أخيل �لرجويل.

يكت���ب �أحده���م كتاب���ًا بغي�ص���ًا )و ق���د �عتر 
ليك���ون  ل  بورتنوي"ذل���ك(  كثريون"عل���ة 
بغي�ص���ًا و �إمن���ا ليمّث���ل �لبغي����س، ليعر����س 
�لبغي�س، ليك�صف كيف يبدو و ما هو. و كان 
ت�صيخ���وف ين�صح على نحو حكيم باأن مهمة 
�لكاتب تكمن ل يف حل �مل�صاكل بل يف تقدمي 

�مل�صكلة ب�صكل مالئم.
و وفق���ًا للقاع���دة �لفرويدية م���ا من �صيء يف 
�لتاري���خ �ل�صخ�ص���ي �أحقر م���ن �أن يقال و ل 
�ص���يء هن���اك، باملث���ل، وح�ص���ي �أو مهيب، و 
قد وف���رت جل�صة �لتحلي���ل �لنف�صي يل وعاًء 
مالئم���ًا لحتو�ء كل �ص���يء. و مكتب �ملحلل، 
مو�صع �لكتاب، هو ذل���ك �ملكان �لذي يحتاج 
فيه �ملرء ملر�قبة ل �صيء. فالقاعدة هنا ما من 
قاعدة هناك، و تلك هي �لقاعدة �لتي �تبعتها 
لو�ص���ف �لتهك���م �لهجائي لالإب���ن على عائلته 

�ليهودي���ة، حي���ث مو�ص���وع �لتهك���م �لأك���رث 
ه���زًل ه���و �لإب���ن �لهاج���ي نف�ص���ه. فالعدو�ن 
�ل�صني���ع للهج���اء �ملرتب���ط بو�قعي���ة �لهجاء 
�ملفرطة ����� �لت�صوير �لقريب من �لكاريكاتري، 
�ملي���ل �لفكاهي ملا ه���و غريب �� مل يكن بالطبع 
ح�صب ذوق كل �صخ�س. و كنت، من �لناحية 
�لأخ���رى، حمم���وًل عل���ى �أجنح���ة �لنب�صاط 
بعي���دً� ع���ن كتب���ي �لثالث���ة �لأوىل �جلدي���رة 

بالحرت�م.
�إن �لفك���رة �لغر�ئبي���ة �لت���ي ل���دى �صخ�صي���ة 
�لرو�ي���ة، بورتنوي، عن حيات���ه كانت َتدين 
و  �ملو�ن���ع،  و  لالأنظم���ة،  كث���ريً�  بوجوده���ا 
�لتحرميات �لتي مل تع���د تكبح �لتاأرجح بني 
�ل�صب���اب غري �ملقيَّد �صهو�نيًا حتى يف �أق�صى 
قري���ة �أمريكي���ة. م���ع ه���ذ� فخ���الل �ملر�َهق���ة 
�لأمريكية ملا بعد �حلرب يف �لأربعينات �� قبل 
ن�صف قرن من ف�صق �لأنرتنت �لذي مل يخطر 
�آن���ذ�ك ببال �أحد �� �ص���ادت هذه �لتقييد�ت يف 
�ل�صلط���ة �لق�صائية �ل�صيقة. و ب�صبب �لتبدل 
�لعني���ف يف �ملنظ���ور �لأخالق���ي عل���ى مدى 
�ل���� 45 �صن���ة �ملا�صي���ة، فاإن �خل���ر �جلن�صي 
�ل���ذي كان كارثيًا جدً� فيم���ا يبدو �آنذ�ك حني 
ر�ح بورتنوي يج���اأر للمرة �لأوىل بالتاريخ 
�لق�صيب���ي ملحلل���ه �لنف�ص���ي ع���ام 1969 ق���د 
يت���ه �لآن. و بهذ� �لعتب���ار، يكون  ز�ل���ت �صمِّ
كتاب���ي �ملتط���رف ه���ذ� عتي���ق �لط���ر�ز �لآن 
مثل"ر�صال���ة �صكارلي���ت"�أو زميل���ه باأو�خ���ر 
�ل�صتينات،"�أزو�ج Couples"لأبد�يك، و 
هو رو�ية �أخرى تتعلق بالأع�صاء �لتنا�صلية 
م���ا ت���ز�ل �صادمًة مب���ا في���ه �لكفاي���ة لتحدي 
�لأيرو����س و  �لثو�ب���ت �لجتماعي���ة ب�ص���اأن 

�متياز�ت �ل�صهوة.

The New York Times / عن

م���ن  رو�ية"�ل�صخط"وق�صة"�لث���دي"،  و�صاح���ب 
�لأ�صم���اء �لتي بقي���ت متد�ولة ل�صن���و�ت كمر�صحة جلائزة 
نوب���ل لالآد�ب، فم���ات ومل ينله���ا. بل مات يف �لع���ام �لذي 
�حتجب���ت في���ه �جلائ���زة لأ�صب���اب بات���ت معروف���ة. مقابل 
�لأ�صوجي���ة، ح�ص���د روث  م���ن �جلائ���زة  �لتجاه���ل  ه���ذ� 
جو�ئ���ز �أدبي���ة مثل"بوليتزر"ع���ن رو�يته"حكاية رعوية 
�أمريكية")1997(، و"جائزة مان بوكر �لدولية")2011( 
وثالث جو�ئز"PEN/فوكر"، وثالث من جو�ئز"�لكتاب 
�لوطن���ي لد�ئرة �لنقاد"�لأمريكية. وعد� عن �صجيج نوبل 
�ملو�صم���ي، نع���رف �أن روث حت���دى نف�صه و�أعل���ن تقاعده 
�أو �عتز�ل���ه ث���م عودت���ه ث���م �عتز�ل���ه. فعندم���ا كان ي�صتعد 
لعي���د مي���الده �لثمانني، قال:"�أ�صعب �ص���يء يف �حلياة �أن 
نك�ص���ر �ل�صمت بالكلمات، ث���ّم نك�صر �لكلم���ات بال�صمت". 

�أ�صاف:"ه���ذ� �ل�ّصيء �ّلذي لطاملا كان ثميًنا بالن�صبة �إيّل 
على �متد�د �لعمر، مل يعد له مكاٌن يف �صميم حياتي". 

رو�يت���ه  �إ�ص���د�ر  غ���د�ة  �لق���ر�ر  ه���ذ�  روث  �أعل���ن 
�لأخرية"نيمي�صي����س". ومع���روف �أن"نيمي�صي�س"هي 
�آله���ة �لنتق���ام يف �حل�ص���ارة �لإغريقي���ة، وه���ي �أي�صًا 
كلم���ة �صائع���ة يف �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية وتعني 
�لقدرية �لت���ي ل ميكن �لإن�صان �أن يتخل�س منها. تنباأ 
روث مب���وت �لرو�ية، ورغب يف �أن ينعم ب�"��صرت�حة 
�ملحارب"�ل���ذي َنَذر حياته للكتاب���ة، فال يكاد ميّر يوم 
و�ح���د م���ن دون �أن يك���ون من�صغ���اًل به���ا، باأ�صاليبها، 
وفّنياتها، وهمومها، و�آلمها. قال �إنه ل يريد �لعودة 
كرو�ئ���ي  �صعي���دة  حي���اة  يعي����س  و�إن���ه  �لأدب،  �إىل 
متقاعد مي�صي �أيامه يف �ل�صباحة ومر�قبة �لطبيعة 
و�ل�صتمت���اع بحقيقة"�أن �حلياة لي�ص���ت كلها كتابة 
رو�ي���ات ون�صرها". و�أك���د نظرت���ه �ل�صود�وية �إىل 
�لأدب قائاًل:"بع���د عقدين م���ن �لآن �صيكون جمهور 
�لرو�ي���ة �لأدبي���ة بع���دد �لأ�صخا�س �ل���ذي يقر�أون 

�ل�صعر باللغة �لالتينية". 
فيلي���ب روث غري �لبعيد من �لأجو�ء �لكافكاوية، ي�صفه 

�ملزع���ج،  يف"�لأوبزرفر"ب�"�ملتعج���رف  مك���روم  روب���رت 
و�لفكاه���ي يف �لوق���ت نف�ص���ه". وه���و �أّل���ف �أك���رث من 30 
كتاب���ًا. باكورته �لق�ص�صية"ود�ع���ًا كولومبو�س")1959( 
ح�صدت"جائ���زة �لكت���اب �لوطني"�لأمريكي���ة، فيما نقلته 
رو�ية"�صك���وى بورتن���وي")1969( �إىل موق���ع �لكات���ب 
�لنجم بعد بيعها �أكرث من 400 �ألف ن�صخة لدى �صدورها، 
�ل�صامي���ة".  �تهامات"مع���اد�ة  م���ن  حتمي���ه  �أن  دون  م���ن 
ف�صيح���ة،  �ث���ارت  رو�يتة"بورن���وي وعقدت���ه")1967(، 

ت���روي،  �إذ 
حم���ام  �عرت�ف���ات  لذع���ة،  ب�صخري���ة 

يه���ودي �ص���اب م�صط���رب جن�صي���ًا، لطبيب���ه �لنف�ص���ي، م���ا 
دف���ع بحاخامات �أمريكي���ني �ىل �تهامه مبع���اد�ة �ل�صامية، 
و�نتقدت���ه �صخ�صي���ات يهودية ب���ارزة ب�صب���ب كتاباته عن 
�لو�ص���ع �ليهودي. لكن���ه كان يقول:"�أن���ا ل �أكتب ب�صفتي 

يهوديًا بل ب�صفتي �أمريكيًا". 
وتناق�صاته���ا،  �أم���ريكا  �أج���و�ء  نب����س  �أعمال���ه  بع����س 
ووث���ق �أب���رز فرت�ته���ا �لتاريخي���ة �حلديث���ة مث���ل مرحل���ة 

يف"نقم���ة")2008(،  �لكوري���ة  و�حل���رب  �خلم�صيني���ات 
وحقب���ة �لفا�صي���ة �لأمريكية خ���الل �لأربعينيات يف"خطة 
�ص���د �أم���ريكا")2004(. وثم���ة م���ن �تهم���ه بالنحياز �ىل 
��صر�ئيل يف بع�س �لأعمال. ويف مذكر�ته �ل�صادرة �لعام 
1991 حت���ت عنو�ن"باترميوين"، تن���اول عالقته �ملعقدة 
بو�لده، ونال عنها جائزة د�ئرة نقاد �لكتب �لوطنية. ويف 
�صنو�ته �لأخرية، حت���ول روث �إىل �أزمات منت�صف �لعمر 
�لوجودي���ة و�جلن�صي���ة، م���ن دون �أن يتخلى ع���ن �لتز�مه 
با�صتعر�����س �أ�صر�ر �لنف�س، مثل �خل���زي و�لإحر�ج. لكن 
ع���ادة ما خرج ذل���ك م�صحوبًا بجرعة كبرية م���ن �لدعابة. 
هك���ذ� تنوعت كتاب���ات روث ما بني �ل�صخري���ة �ل�صيا�صية، 
و�ملح���اكاة �ل�صاخ���رة، و�خلر�فة، قبل �ن يع���ود �ىل كتابة 
�ل�ص���رية �لذ�تي���ة و�صيء م���ن �لرومان�صي���ة. وكان قد َعنّي 
�أخ���ريً�، �لكات���ب بليك بايل���ي، لكتابة �صريت���ه �لذ�تّية �لتي 

ُيتوّقع ن�صرها �لعام 2022.
هوج���م روث وتعر����س لعا�صفة م���ن �لإ�صاع���ات، و�تهمه 
�لبع����س باأنه يكتب عن نف�ص���ه وعائلته وعالقات �لغر�مية 
يف �صخ�صي���ات رو�يات���ه. �لأم���ر �ل���ذي نف���اه روث بحزم، 
وق���ال :"�لكّت���اب �حلقيقي���ون ه���م كذل���ك، لأنه���م ميلك���ون 
م���ا ل ميلك���ه �لآخ���رون، �ملخيل���ة". و�تُّه���م روث م���ن قبل 
�ملنظم���ات �لن�صوية مبعاد�ة �مل���ر�أة، بعدما �تهمته زوجته 
�ل�صابقة"بع���دم �لنز�هة"، �لأمر �لذي دفع عددً� من �لن�صاء 

�إىل �لتظاهر بعد منحه جائزة"مان بوكر".
ول���د روث �لع���ام 1933، يف ني���و �آرك بولية نيوجر�صي، 
وتلق���ى تعليم���ه يف مد�ر�صه���ا �لعامة وح�ص���ل على درجة 
�لبكالوريو����س من جامعة باكنيل، و�ملاج�صتري من جامعة 
�صيكاغ���و، ومل يكمل درج���ة �لدكتور�ه. عم���ل يف تدري�س 
�للغ���ة �لإنكليزية، ث���م يف تدري����س �لكتاب���ة �لإبد�عية يف 
جامعة �آيو� وبرن�صتون، وتقاعد من مهنة �لتدري�س �لعام 
1992 ليتف���رغ نهائي���ًا للكتاب���ة، وق���د تزوج �لع���ام 1990 
م���ن �ملمثلة كلري بل���وم �لت���ي تخ�ص�ص���ت يف �أد�ء �لأدو�ر 

�ل�صك�صبريية.
�أ�صدرت"مكتب���ة  �ملا�ص���ي،  �لع���ام  �أو�خ���ر  يف 
لبلياد"�ل�صه���رية، �ملجّل���د �لأول م���ن �أعم���ال فيليب 
روث، و�ص���ّم رو�يات���ه م���ن �لع���ام 1959 �إىل �لع���ام 
�أم���ريكا"، وه���ي معادل���ة  ل�"مكتب���ة  1977. و�صب���ق 
�صة يف �لكّت���اب �لأمريكيني،  ل�"لبلياد"لكّنه���ا متخ�صّ
�أن �أ�صدرت قبلها باأ�صهر قليلة، �ملجّلد �لثاين و�لأخري 
�ملكّر����س لفيلي���ب روث، بعنو�ن"مل���اذ� �أكت���ب؟"، وهو 
يجم���ع �لعديد من �ملق���الت �لتي كتبها خ���الل م�صريته 

�لأدبية.
ويف ح���و�ر �أجرته مع���ه جو�صلني �صافيني���و، ل�صحيفة 
"�صفة ثالثة"  "لير��صي���ون" �لفرن�صية ون�ص���ره موقع 
بالعربي���ة، ق���ال روث �إن "�لرو�ية �لأمريكي���ة �لعظمى" 
لي�صت فق���ط كتاًبا ع���ن �لبي�صبول، �إّنها حم���اكاة �صاخرة 
لفولكل���ور و�أ�صاطري هذه �لّلعبة. وقد يب���دو �لكتاب غري 
مفهوٍم ل�صخ�س �أوروبّي مثلما تبدو"يقظة فينيغان"غري 
مفهوم���ة بالن�صبة �إيّل. وعن و�قع �أم���ريكا يف ظل دونالد 
تر�مب، قال:"�لكابو�س �ّلذي تعي�صه �أمريكا �ليوم - وهو 
يف �حلقيق���ة كابو�س- يرجع �إىل �أّن �لرج���ل �ّلذي �نُتخب 
رئي�ص���ًا، يع���اين نرج�صّية مفرطة، �إّنه ك���ّذ�ب كبري، جاهل، 
متعج���رف، كائ���ٌن وِق���ح حُتّرك���ه روح �لنتق���ام وُم�ص���اب 
باخل���رف م�صبًقا. و�إذ �أقول ذلك، فاأن���ا �أُقّلل من عيوبه �إىل 
�أدن���ى ح���ّد. �إّنه، يوم���ًا بعد ي���وم، يثري �صخطن���ا ب�صلوكه، 
ونق�س خرته و�نع���د�م كفاءته. ول حدود لالأخطار �ّلتي 
ميك���ن جلنون ه���ذ� �لرج���ل �أن يُجّره���ا على �لب���الد وعلى 

�لعامل �أجمع".
عن جريدة العرب

فيلي��ب روث..  المؤلف عندما يرى 
كتبه بعد عقود م��ن الزم��ن؟!

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

"يف أحدى املرات كتب فيليب 

روث)1933 ــ 2018("أيها 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 يعتب من أبرز 

أدباء القرن العرشين، ويف العام 

2005 أصبح واحدًا من ثالثة كّتاب 

أحياء ُحفظت كتبهم يف املكتبة 

األمريكية، مع الكاتبني سول بيلو 

وجون أبدايك. كتب مرة يقارن بينه 

وبني هذين الروائَيني:"أبدايك وبيلو 

يحمالن كشافهام الضويئ خارجًا يف 

العامل، ويكتشفان العامل كام هو. 

أما بالنسبة يل، فأنا أحفر كوة وأسلط 

عليها الضوء".



ترجمة / أحمد فاضل

لقد مثل فيليب روث فرتة غنية حقًا يف �لكتابة �لأمريكية 
وعرث على جمهور كبري، لكن �لُكّتاب �لكبار يحتاجون 
�إىل قر�ء عظماء قادرين على �إ�صتلهام �أفكارهم �ملعقدة 
ومن �ل�صعب ت�صديق �أن���ه غادر حياتنا، فقد كان معنا 
حت���ى وهو يدعو �إىل �إنهاء �إنتاج���ه �لرو�ئي قبل �أكرث 
م���ن خم�س �صنو�ت، لك���ن �صمته كان مده�ص���ًا حقًا فقد 
بقي���ت منهجيت���ه يف �لكتاب���ة حي���ًة حتى بع���د تقاعده 
عنه���ا، حينه���ا �جتذبني �قتح���ام �صريت���ه �لذ�تية لأنها 
م�صروع لكاتب فري���د قابلته مرة و�حدة لفرتة وجيزة 
ومل �أ�صتمت���ع بالتجرب���ة مع���ه طويال، لكنن���ي ممنت له 
فم���ن �أج���ل كل ذل���ك �إذن يج���ب �أن نحزن �لي���وم، موت 
روث نهاي���ة ف���رتة غنية م���ن �خلي���ال �لأمريكي وكدت 
�أق���ول حينها �لرو�ية �ليهودية �لأمريكية، لكن �لتمييز 
هنا قد يك���ون ز�ئد عن �حلاجة وكاأنها خي���اًل �أمريكيًا 
يهودي���ًا بامتي���از، روث، بيل���و، مالمود، هيل���ر، ميلر، 
جمموع���ة م���ن �لأ�صم���اء �أثرو� عميق���ا به���ا و�أ�صبحت 
جتربتهم �ملهاجرة �لد�فع �لإبد�ع���ي لأمريكا، فالُكّتاب 

�لكبار لن يختفو� هكذ� ب�صهولة.
يف عام 2011 ��صتقالت �لنا�صرة كارمن كاليل كقا�صية 
يف جائزة بوكر �لدولية عندما �صوت زمالئها �حلكام 

باأغلبية �صاحقة ل�صالح روث
وقالت �إن جتربة قر�ءة روث كانت �أقرب �إىل �جللو�س 

على وجهها، هنا يجب �أن �أ�صاأل :
“ه���ل يج���ب �أن يك���ون ه���ذ� �صيئًا �صيئ���ا؟ وكم يجب 
عل���ى �لق���ر�ء و�لنق���اد تقب���ل ذل���ك؟، �إنه �ص���وت و�حد 
غا�ص���ب ل يعن���ي �صيئًا جت���اه �أ�ص���و�ت كثرية تعرتف 
وتق���ر يف عبقريته، فمطالبه ع���ر �لكثري من �أعماله مل 
تك���ن لتخرج عن �لو�صول �أخري� �إىل �لعد�لة �لتي كان 
ين�صده���ا، ففي"�لرعوي���ة �لأمريكي���ة"ويف ختام 400 
�صفح���ة من حتليل ل هو�دة في���ه للمجتمع �لذي عا�صه 
روث متنقال بني �ليهودية �لت���ي �أخذت �أ�صكاًل ماألوفة 
يف كتب���ه �لأوىل: �خلاط���ئ �ملتعج���ل، �لب���ن �ملح���ب، 
�جلوك���ر �لفا�ص���د، فهو هن���ا يجادل ما حمله م���ن �أفكار 
عنه���ا و�صعت���ه يف مو�قف وتهم ل ز�ل���ت تالحقه حتى 

بعد موته، �أما يف رو�يته 
�أحياًنا  ���م  ّ تق�صِ �لتي  �لرو�ية  �ل�صبت"وه���ي  “م�ص���رح 
�لبع���د �ل���الذع لل���ذ�ت، فه���و يق���ول ع���ن ل�ص���ان �أح���د 

�صخ�صياتها :
“مل �أكن �أهتم كثريً� بنف�صي �لتي كانت �أو مل تكن ومن 
�لأف�ص���ل �أن ن�ص���دق �أن���ه مل يكن هناك �أح���د غري �لذي 
نعتقد في���ه"، وعلى �لرغم م���ن �أن"م�صرح �ل�صبت"هي 
�أك���رث �أعمال���ه �لرو�ئية ج���دل للدين و�حلي���اة، �إل �أنها 
�أف�ص���ل ما يو�زن بينهما، حياته هي جتربة يف جتاوز 
�خلج���ل، ثم ه���ذ� �لتاأكي���د �لدقيق على طاق���ات �حلياة 
�لطيب���ة �جلريئ���ة لربط �لطه���ارة مع �لق���رف من �أجل 
�إح�صا����س �ص���اٍف باأن���ك حيًا ب�ص���كل مزع���ج، ل ميكنك 

�لتغلب على �جلانب �ل�صيئ من �لوجود.
و�أخ���ريً� كيف ميك���ن �أن يغادر؟ فكل م���ا كان يكره وما 
يح���ب كان هنا، فه���ل روث، �لبالغ من �لعم���ر 85 عاًما 
غ���ري ر�أيه كما يعتقد �لع�س ممن خال���ف �أفكاره؟ وهل 

دفاعه عن �حلياة �لتي �أحبها عاد ليرتكها؟
�صوؤ�ل خاطئ.

* ه���و�رد �إري���ك جاكوب�ص���ون م���ن مو�لي���د 25 / �آب 
1942، ه���و رو�ئ���ي و�صحفي بريطاين ع���رف بكتابة 
�لرو�ي���ات �مل�ص���ورة �لتي تدور يف كث���ري من �لأحيان 
حول مع�صالت �ل�صخ�صيات �ليهودية �لريطانية وقد 

فاز بجائزة مان بوكر عام 2010.

عن / �سحيفة الغارديان اللندنية

كتابة / هوارد جاكوبسون *

فيليب روث  الذي سنفتقده دومًا 


