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ولكن �صانتياغو قد منت لت�صبح مدينة عمالقة 
من  عجلة  يف  اجلميع  ن�صمة؛  ماليني  ب�صتة 
رهيبة  م�صاكل  وهنالك  الوقت،  طوال  اأمرهم 
فاأثناء  والدخان.  وال�صباب  املرور  حركة  يف 
ت�صوير الفلم، اأخذنا �صكة حديد معلقة فوق تل 
يوما  كان   ، �صان كري�صتوبل. وحل�صن احلظ 
م�صم�صا جميال ومل يكن هنالك دخان و�صباب، 
رائع  م�صهد  على  احل�صول  م��ن  متكنا  لذلك 
ذلك،  ومع  باأكملها.  املدينة  �صاهدنا  للمدينة. 
فمن اأوجه عدة، اعتقد بان البلد قد تغري نحو 
الآن طريق  لدينا  املثال،  الأف�صل. على �صبيل 
ممتاز، خطوط جوية كربى وقطارات ت�صري 
رمبا  ج��دا.  حي  مكان  انه  املحدد؛  الوقت  يف 
ت�صرق منك �صل�صلة ذهبية، ولكن ب�صورة عامة 
ل يوجد هنالك ال القليل من العنف. انه مكان 
ليقوموا  الأوربيني  اىل  بالن�صبة  رائ��ع  اآم��ن، 
بزيارة له. خالل ع�صرة اعوام، متكنت �صيلي 
وهذا   ،%18 اىل   %39 م��ن  الفقر  خف�ض  م��ن 
اأمر مده�ض. انه بلد مزدهر جدا، ومع هذا ما 
زالت هنالك فجوة بني الأغنياء وبقية البالد، 
وهو ما اأراه مرعبا. هنالك جمموعة �صغرية 
ي�صيطرون على  الذين  املليارات  اأ�صحاب  من 
القت�صاد ممن يعي�صون على تالل �صانتياغو 
يف جمتمعات م�صيجة. اإنهم يعي�صون يف عامل 
اآخر. لقد كانت البالد اكرث فقرا ببعيد عندما 
ل  ان��ك  الأق��ل،  يف  والآن،  هناك.  اعي�ض  كنت 
بها.  كانت حتيط  التي  املدن  اأك��واخ  كل  ترى 
مع اإين ازور ت�صيلي ثالث او اأربع مرات يف 
اىل  م��اري��ن،  مقاطعة  يف  يقع  فبيتي  ال�صنة، 
ما  غالبا  كنت  فران�صي�صكو.  �صان  من  ال�صمال 
ولكني  مكان  لأي  منا�صبة  ل�صت  ب��اين  اأق��ول 
كاليفورنيا.  يف  بيتي  يف  باين  تقريبا  اأح�ض 
�صعور  ينتابني  �صيلي  اىل  اأع����ود  وع��ن��دم��ا 

التحدث  م��ن  اأمت��ك��ن  لأين  الأم���ر  اول  عجيب 
الدعابة  على  اح�صل  الأ�صلية؛  بلدي  بلهجة 
تفهمها  ل  التي  ال�صغرية  اجل��ف��رات  وجميع 
اإين  فيه.  ترعرعت  ال��ذي  املكان  يف  ال  بحق 
اأحب ذلك كله. وبعد اأ�صبوعني، اأح�ض باحلاجة 
اىل اخلروج. لي�ض هنالك من خ�صو�صية لن 
ال�صارع  يف  ت�صخي�صي  من  يتمكنون  النا�ض 
 . كهذا  جو  يف  العمل  من  تتمكن  ل  وبذلك   ،
من املمتع ان يبدو الت�صيليون كاأنا�ض لينني، 
العنف  ي�صعل  ان  ميكن  وق��ت  اأي  يف  ول��ك��ن 
انحدرنا  لقد  تاريخنا.  يف  املتجذر  الرهيب 
من مابو�صة، وهي واحدة من اأ�صجع القبائل 
لل�صلم  جنحوا  وق��د  الالتينية.  ام��ري��ك��ا  يف 
مل  ولكنهم  ع�صر  ال��ث��ام��ن  ال��ق��رن  ب��داي��ات  يف 
�صكل  ق��د  ذل��ك  ب��ان  واعتقد  اأب���دا  ي�صت�صلموا 
البالد.  اأنحاء  كافة  اىل  �صافرت  الأم��ة.  روح 
الإط���الع  ي�صتحق  عظيم  م��ك��ان  �صيلي  وان 
ف�صتحتاج  لذلك  اورب��ا،  عن  بعيد  ولكنه  عليه 
اأ�صبوعني يف الأقل. لي�ض هنالك ما يثري  اىل 
الهتمام يف �صانتياغو، ولكن على بعد �صاعة 
ال�صاحلية ايزل نيكرا،  ون�صف هنالك املدينة 
حيث بامكانك زيارة البيت ال�صابق لنريودا ، 
هاويا  كان  فقد  متحف.  عن  عبارة  الآن  وهو 
اأيامه كنت  اأن��واع اخل���ردوات. يف  جلمع كل 
 " فهي  ميت،  الآن  ولكنه  خ��ردوات  �صاأ�صميها 
جمموعة مقتنيات". ان ل�صعره تاأثريا عظيما 
على �صيلي. يذهب النا�ض اىل هنالك للتعبري 
البع�ض يقف هناك  ان  له وحتى  اإجاللهم  عن 
كنت  لو  ولكني  قلب.  ظهر  عن  اأ�صعاره  ليتلو 
اىل  ل��ذه��ب��ت  الوىل،  ل��ل��م��رة  ت�صيلي  ازور 
الرباكني  الغابة،  البحريات،  اىل  اجل��ن��وب، 
احلقيقة  يف  ه��ي  وال��ت��ي  �صيلوة،  وج��زي��رة 
من  اك��رث  ل��دي  ك��ان  وان  اأرخبيل.  عن  عبارة 

باتاغونيا،  ���ص��م��ال  ف�صا�صيف  اأ���ص��ب��وع��ني، 
ديل  توري�ض  الوطنية،  احلديقة  وخ�صو�صا 
اىل  الطريان  اجلبال.  باأجمل  املحاطة  باين، 
ال�صياقة  هناك،  ومن  ارينا�ض،  بونتا  مدينة 
اىل  باتاكونيا  اىل  �صاعات  �صبع  او  �صت  ملدة 
ال�صيت  ال��ذائ��ع  ال�صياحي  املتنزه  ت�صل  ان 
وفندق توري�ض ديل باين. حتتاج اىل البقاء 
هنالك  يوجد  لأن��ه  اأي��ام  خم�صة  عن  يقل  ل  ما 
الكثري مما ي�صتحق امل�صاهدة: انهار جليدية، 
العامل.  يف  طبيعية  مناظر  اأجمل  انها  جبال. 
هو  �صيلي  يف  مكان  اف�صل  ب��ان  ابني  يقول 

بدرو  �صان  حول  وما  ال�صمال  اىل  ال�صحراء 
ال�صحراء  ب��ان  معه  اتفق  اإين  ات��اك��ام��ا؛  دي 
�صاحرة  ب��ان��ه��ا  اع��ت��ق��د  ل  ول��ك��ن��ي  خ��ي��ال��ي��ة، 
كاجلنوب. ياأتي العديد من النا�ض اىل �صيلي 
الوليات  او  اوروب��ا  ال�صيف يف  خالل فرتة 
وبامكاننا  �صتاء  يكون  عندنا  لن  املتحدة، 
ان نقدم ريا�صات �صتوية عظيمة. كما هنالك 
ال�صيف،  ويف  ال�صمك.  ل�صيد  اإمكانية  اي�صا 
توجد هنالك مدن �صاحلية رائعة ذات �صواطئ 
اجلنوب  ويف  حقا.  ب��ارد  امل��اء  ولكن  جميلة، 
بامكانك  ول��ك��ن  حقيقية  ���ص��واط��ئ  ت��وج��د  ل 
ال��ت��ي ه��ي جميلة.  ال��ب��ح��ريات،  ال��ذه��اب اىل 
الرباكني  منظر  ت�����ص��اه��د  ان  امل��ده�����ض  وم���ن 
املنعك�صة على املاء. لقد ن�صاأت يف منطقة من 
يزال  ل  حيث  بروفيدنثيا،  تدعى  �صانتياغو 
حياتي  اأي��ام  ا�صعد  كانت  يعي�صان.  وال���داي 
عندما  هناك،  اأعي�ض  كنت  عندما  اأم�صيتها  قد 
باول.  ت�صمى  جملة  يف  ك�صحفية  اعمل  كنت 
حب  ع��الق��ة  تربطني  زال���ت  وم��ا  �صابة  كنت 
ع�صنا  لدينا طفالن.  وك��ان  الول،  مع زوج��ي 
ولكن  ن��ق��ود،  لدينا  يكن  مل  �صغري.  بيت  يف 
حتول.  حالة  يف  البلد  ك��ان  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 
فيها  ك��ان  التي  ال��ث��الث  ال�صنوات  كانت  فقد 
ال�صلطة  الندي وحكومته يف  �صلفادور  خايل 
ال�صبعينيات،  ب��داي��ة  يف  كانت  ج��دا.  ممتعة 
التي �صهدت ثورة جن�صية، مو�صيقى عظيمة، 
الهيبيز..... بقيت يف ت�صيلي ملدة عام تقريبا 
وبالرغم   ،1973 يف  الع�صكري  النقالب  بعد 
من ان املغادرة كانت حمزنة جدا، مل يكن لدي 
من خيار اآخر. فلم يكن مبقدوري العي�ض يف 
ظل نظام بينو�صيت. لذلك ذهبت اىل فنزويال 
يف ما اعتقدته �صيكون بقاء موؤقتا- حيث مل 
بي  انتهى  احلال  ولكن  افرغ حقائبي متاما- 

لأعي�ض هنا 13 عامًا. وخالل تلك الفرتة، كنت 
العودة  يف  واآم���ل  اجل��ن��وب  اىل  انظر  دائ��م��ًا 
هناك  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ق��ي��ام  ح��ال  ت�صيلي  اىل 
التقيت  ال��ف��رتة،  تلك  يف  ولكن  اأخ���رى.  م��رة 
يعي�ض يف  ول��ي��م، وك����ان  ال���ث���اين،  ب��زوج��ي 
الوليات املتحدة. اإين ل اأفكر يف ما �صتكون 
عليه حياتي لو اأين بقيت يف ت�صيلي- فلي�ض 
لو  ماذا  ال�صاكلة.  هذه  على  التفكري  بامكانك 
الطبيعي  من  بانه  يبدو  فنزويال؟  يف  بقيت 
ان احتفظ بتاريخ بلدي �صيلي حيا يف كتبي. 
ذلك،  او  ه��ذا  ع��ن  �صاأكتب  اين  دائ��م��ا  اق��ل  مل 
عام  كل  من  يناير   8 يف  اجل�ض  كنت  ولكني 
الوىل،  روايتي  ب��داأت  اإيل.  ما  �صيء  وياأتي 
" بيت الأ�صباح" كر�صالة اىل جدي املحت�صر. 
ابنتي،  اىل  ك��ر���ص��ال��ة  "باول"  ك��ت��اب��ي  وب���دا 
يف  كتبت  اإين  كما  غيبوبة.  يف  �صقطت  التي 
مع  تبادلتها  ر�صائل  اىل  ت�صتند  مذكرات  التو 

والدتي خالل �صنوات عدة.
ما  حياتي.  يف  جدا  مهمة  الر�صائل  فان  لذلك 
الق�ص�ض  ا���ص��رد  ان  اأح��ب  عملي.  اأح��ب  زل��ت 
ل�صت  الق�صة.  تتطلبه  ال��ذي  ال�صمت  واأح��ب 
او  انطوائية  ل�صت  ج��دا.  اجتماعية  اأن�صانة 
بخ�صو�صيتي  ا�صتمتع  ول��ك��ن��ي  خ��ج��ول��ة، 
اكتب،  وعندما  مبفردي.  الوقت  ق�صاء  ويف 
للق�صة  لن  م�صيطرة  ب��اين  دائ��م��ا  ا�صعر  ل 
متوقعة  غ��ري  اجت��اه��ات  يف  للذهاب  و�صيلة 
متاما. وعندما اعمل، ت�صرع ال�صخ�صيات يف 
النا�ض  يريد  ما  غالبا  �صتى.  بطرق  الت�صكل 
القيام  بامكاين  لي�ض  ولكن  �صعيدة،  نهاية 
بذلك. فالأمر ل يتعلق بنهاية �صعيدة او نهاية 
انها نهاية مفتوحة. فالأمور يوم  حزينة، بل 

غد قد تكون خمتلفة.
عن / جريدة النهار 2009

احتفظ بتاريخ بالدي يف كتبي
بلدي ت�سيلي، بلد مثايل، ورمبا �سهد حالة من اجلمود خالل ال�سبعينيات من القرن املا�سي؛ انه البلد القدمي الذي ترعرعت فيه. 

وبالرغم من ان والدتي كانت يف بريو اال ان والدي كانا دبلوما�سيني ت�سيليني )الن اأطفال الدبلوما�سيني يحملون دائمًا جن�سية 
اآبائهم(، وعدنا اىل ت�سيلي خالل فرتة طفولتي لنعي�ش يف بيت جدي ب�سانتياغو. ولقد اثر يف حقا ذلك البيت املميز. فجميع 

ذكرياتي متجذرة هناك. اعتقد باين خلقت بلدا طوباويا يف ذهني، وهي ال�سورة التي تراها يف اأ�سعار بابلو نريودا. عدت موؤخرا 
اىل �سيلي لعمل فلم. انه بلد خمتلف االآن، خ�سو�سا �سانتياغو. اذا ما �سافرت خارج املدينة، فانك ما زلت قادراً على العثور على 

بع�ش من ح�سن ال�سيافة ال�سيلية القدمية واللطف الذي ما زال عالقا يف ذهني.
ترجمة: فاروق ال�سعد

ترجمة: نادية فار�ش

اي��زاب��ي��ل ال��ل��ن��دي:

ايزابيل الليندي: سأظل 
غريبة على الدوام

ترجمة/ عبا�ش املفرجي

ابنة اأخ رئي�ض ت�صيلي الأ�صبق توقع روايتها املهداة اىل اإني�ض �صواريث، اأول 
امراأة رئي�ض جمهورية يف اأمريكا اجلنوبية.

* ما الذي اأثار اإهتمامك يف هذه الإ�صبانية التي اأبحرت، عام 1537، اىل 
العامل اجلديد و�صاركت يف اإكت�صاف ت�صيلي؟ ايزابيل الليندي – كتبت 

عن اإمراأة تركت م�صقط راأ�صها وحتدت الأعراف الإجتماعية. كانت مليئة 
باحلما�صة، تتملكها روح املغامرة، ومفهوم اإنثوي عن احلياة، رغم ان فكرة 

حترر املراأة مل تكن موجودة يف ذلك الع�صر. طاملا اأح�ص�صت باأين �صديدة 
القرب من هذه املراأة،

لكني مل اأكن اأعرف باأنها �صتكون ذات يوم مو�صوعا لكتاب يل. عندما قراأت 
عنها قلت لنف�صي : " انا اأتعاطف مع هذه املراأة. "

* تتبعني دائما عددا من الطقو�ض املعينة قبل كتابة اأي كتاب... 
- اأبداأ كل كتبي بتاريخ اليوم الثامن من كانون الثاين. ل يتعلق الأمر بالفاأل 

فقط، بل بدافع الإنتظام اأي�صا. حياتي جد معقدة، اإذ علي اإعطاء الكثري من 
املقابالت ال�صحفية طوال الوقت.

كما يتوجب علي القيام برحالت للدعاية لرواياتي التي ُترجمت لأكرث من 
ثالثني لغة. لدي م�صاغل كثرية تبعدين عن الكتابة، واإذا مل اأقرر اأن اأبداأ 

العمل بتاريخ معني، لن يتاح يل الكتابة اأبدا. يف ال�صابع من كانون الثاين 
اأغربل القطعة التي �صاأ�صتغل عليها، واأ�صتبعد كل ما لي�ض له عالقة بكتابي 

القادم، ثم اأ�صع اأمامي خرائطي وكتب التاريخ والوثائق. واأمامي على 
اجلدار الورق الال�صق املدّونة عليه مالحظاتي، مثل هذه املالحظة على 

�صبيل املثال : " يف عهد الهجوم على الذهب، كان ثمن كوب من احلليب اأغلى 
بكثري من كاأ�ض ال�صمبانيا ". يف يوم الثامن من كانون الثاين اأقوم باأحراق 
ُقَوي�صة. واأنّقي القطعة التي كتبتها من كل تاأثريات كتابي ال�صابق، ثم اأ�صئ 

�صمعة، واأجل�ض على مكتبي واأبداأ بكتابة عبارة مل اأفكر بها �صابقا. وهذه هي 
التي �صت�صفي على الكتاب نغمتها.

*كان زوجك حماميا اأمريكيا. ما الذي يتوجب عليه عندما تبداأين بكتابة 
رواية؟ 

- منذ تقاعده عن العمل، اأ�صبح هو الآخر كاتبا، وهو عون كبري يل، اإذ 
يهيئ يل املكان واجلو للعمل. كما يكّر�ض وقته ملتابعة العقود من الناحية 
القانونية، وهي رهيبة يف الوليات املتحدة. عندما اأبداأ بالكتابة، يحمل 

يل قهوتي، ويف امل�صاء يّعد الع�صاء. ويحر�ض على اأن ل يزعجني اأحد يف 
البيت. وهو رفيق دائم يل يف رحالت العمل التي اأقوم بها. من دونه ل 

اأعرف ان كنت �صاأقدر على الكتابة.
*حني تنهني خمطوط روايتك، من هم اأول من تطلعينهم عليه؟

 - اأبعثه اىل وكيلي يف اإ�صبانيا، واىل اأمي يف ت�صيلي، واأطلع زوجي عليه، 
لكنه يف الوقت الذي يكون فيه قد اإنتهى ، �صرعان ما ي�صبح جزءًا من ردود 
اأفعال النا�ض جميعا. اأمي، والتي هي قارئة نهمة، ت�صكل عونا كبريا يل يف 

اآرائها. اإذ تقول يل ، على �صبيل املثال: " هذا املقطع ميكن اأن ُيكتب ب�صكل 
اأف�صل " اأو " لدي اإنطباع باأنك قلت هذه الفقرة �صابقا يف مكان ما ". اأنا اأثق 

كثريا باأحكامها.
* هل ما زلت توا�صلني الكتابة اليها؟ 

- نعم، واأنا اأت�صل بها هاتفيا خم�ض مّرات يف الإ�صبوع. ل يَعد يومي مكتمال 
ما مل اأبعث اليها بر�صالة. انها حتتفظ بكل ر�صائلي، ويف نهاية العام تعيدها 

ايل، لأنها ل تريد اأن تقع ر�صائلي بيد الآخرين بعد موتها. وهي تكتب يل 
باملقابل. واأحتفظ اأنا اأي�صا بر�صائلها، ولو رحلت قبلي �صاأقوم بقراءتها 

يوميا حتى نهاية حياتي.
* لقد قلت يوما : " ل اأنتمي اىل اأي مكان اأنا فيه، لكن يف كاليفورنيا اأ�صعر، 

تقريبا، اأنني يف وطني. " 
- لقد قلت " تقريبا "، لأين لن اأ�صبح اأبدا اأمريكية، فاأنا ل اأ�صبههم، لن اأتكلم 
اأو اأفكر مثل اأي اأمريكي. �صاأظل على الدوام غريبة. كما انني جد ناقمة على 

�صيا�صتهم.
* ملاذا ل تفكرين مثل اأمريكي؟ 

- اأنا اأنحدر من بلد فيه املجتمع اأهم بكثري من الفرد، يف حني اأن الأمريكان 
فردانيون. وهم يت�صورون بانهم مبعوثو العناية الإلهية لإدارة العامل. لي�ض 

لديهم اأي ح�ض نقدي حول ما�صيهم والأعمال الوح�صية التي اإرتكبوها.
* اأي مر�صح اأمريكي للرئا�صة تف�صلني؟ 

- اأميل اىل اأوباما، لأنه ميثل الدماء اجلديدة. كما اأنه مل ي�صّكل بعد جزءًا 
من تركيبة النظام. اإّل اأن هيالري مهياأة ب�صكل اأف�صل منه. اإنها اإمراأة ل 

تطمح لل�صلطة من اأجل م�صالح خا�صة، بل من اأجل تغيري الو�صع. اإنها ذكية، 
مع ذلك فاأنا ل اأحبها، لأنها متقلبة. واحلال يقت�صي الآن اأن يكون املر�صح 
وا�صحًا جدا ب�صاأن م�صائل معينة مثل احلرب والبيئة وال�صحة والهجرة.

وبداأ راأ�ض ايزابيل الليندي يف الدوران اجل ان زورو ي�صتحق ان يكتب عنه رواية ا�صلية فهو 
عا�ض يف مرحلة زمنية رائعة، يف اوائل عام 1800 حيث العالقة بني الر�صتقراطية ال�صبانية 

وال�صكان ال�صليني لمريكا.
ان املوؤلف ال�صلي للق�صة مل يقل لنا �صبب اهتمام هذا البطل الذي يدعى دييغو دي لفيغا بالظلم 
والنحياز للدفاع عن الهنود والفقراء خا�صة انه كان ينتمي اىل عائلة غنية، ولد يف كاليفورنيا 

من اب ا�صباين
لقد ادركت ايزابيل الليندي ان امل�صرحية الغنائية �صتكون ناجحة فكل واحد منا يع�صق �صخ�صية 

زورو خا�صة انها بداأت اول بالكتابة للم�صرح يف �صيلي، ثم تركته.
اثر  الليندي  �صلفادور  الرئي�ض  خالها  قتل  عند  الرواية  لهذه  بالن�صبة  حا�صمًا   1973 عام  كان 
عاملًا خا�صًا  ان تخلق  اجل  ال�صحافة من  الكتاب متخيلة عن  �صيلي وبداأت يف  انقالب غادرت 

بها.
ليزابيل الليندي جتربة مماثلة يف الكتابة عن ال�صبان يف امريكا الالتينية وكتبت رواية "ابن 

احلظ" من كاليفورنيا ولها كما تقول جتربة يف ابطال لها طابع املغامرة والثارة.
الليندي يف خالل العوام املا�صية تقراأ كل ما كتب عن زورو وما انتج من افالم عنه  وكانت 
فهو البطل املثايل يف امريكا الالتينية، انه مزيج من روبن هود وبيرت بان وهي تعد انطونيو 
بانديرا�ض اف�صل من هذه ال�صخ�صية وو�صعت �صورته يف ارجاء غرفتها اخلا�صة م�صتوحية 

منها.
من  انتهت  ان  بعد  اي��ام  بعد  امل�صرحية  لروؤية  الليندي  ايزابيل  تتهياأ  احلا�صر  الوقت  ويف 

كتابتها ان تتج�صد ال�صخو�ض ان ت�صمع املو�صيقى والغنيات املرافقة لها والرق�صات اي�صًا 
والزياء.

وامل���������������������������س�������������رح
ال�����ل�����ي�����ن�����دي

عا�سق مقنع ومدافع عن العدالة عالقة حب، مبارزات بال�سيف، ا�سرار 
غام�سة و�سخ�سيات م�سترتة كل هذه االمور تبدو وا�سحة يف رواية زورو 
التي تتحدث عن �سخ�ش يتحول اىل بطل ا�سطوري. هذه الرواية حتولت 
اىل م�سرحية مو�سيقية بداأ التح�سري لها منذ اربعة اعوام وقامت بكتابتها 
الروائية ال�سهرية ايزابيل الليندي وتقول الليندي "قبل اعوام طرق 
بابي م�سوؤولون عن انتاج زورو حاملني معهم �سناديق حمملة بكتب وافالم 
)فيديو( تدور حول زورو وطلبوا مني حتويلها اىل م�سرحية غنائية لقد 
اثار االمر ده�ستي، وقلت لهم اين كاتبة حادة ولكنهم قالوا انهم يريدون 
لهذه ال�سخ�سية ان جتمع كل ال�سفات التي الت�سقت بها عرب افالم وم�سل�سالت 
تلفازية وحكايات اخرى تعود اىل موؤلفه اال�سلي جون�ستون ماككويل.

مالحظات عن زورو
* اول مرة طبعت فيها ق�صة زورو، يف عام 1919 من قبل 

جون�صتون ماككويل
"عالمة زورو"  با�صم  فيلم �صامت ظهر عام 1920  اأول   *

بطولة دوغال�ض فريبانك�ض
* ويف عام 1944، ادت ليندا �صتريلينغ دورابنة زورو يف 

ال�صود" "ال�صوط 
* ظهر اول م�صل�صل عن زورو عام 1957

* ظهر اول كارتون عن زورو يف اليابان عام 1996.
انتاج  من  امريكا  يف  زورو  عن  ك��ارت��ون  م�صل�صل  اول   *

�صركة وارنر عام 1997
انطونيو  بطولة  زورو"  "قناع  ب��ع��ن��وان  ج��دي��د  فيلم   *

بانيدرا�ض 1998
* جزء ثان من الفيلم ال�صابق ظهر يف 2005

عن التاميز

لقد انحدرنا من مابو�سة، 
وهي واحدة من اأ�سجع 

القبائل يف امريكا 
الالتينية. وقد جنحوا 
لل�سلم يف بدايات القرن 
الثامن ع�سر ولكنهم مل 

ي�ست�سلموا اأبدا واعتقد بان 
ذلك قد �سكل روح االأمة. 

�سافرت اىل كافة اأنحاء 
البالد. وان �سيلي مكان 

عظيم ي�ستحق االإطالع 
عليه ولكنه بعيد عن 

اوربا، لذلك ف�ستحتاج اىل 
اأ�سبوعني يف االأقل.
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ترجمة / عادل العامل

 
ال�صحفية،  املقابالت  يف  ال��ع��ادة،  ]ج��رت 
على  اأديب  اإىل  بالتحدث  اأحدهم  يقوم  اأن 
الأدي���ب  ملكانة  وف��ق��ًا  ة  م��ع��دَّ اأ�صئلة  ���ص��وء 
اأن  غ��ري  امل��ع��روف��ة.  واأع��م��ال��ه  و�صخ�صيته 
الليندي  اإيزابيل  املتاألقة  الت�صيلية  الكاتبة 
بحكم  وج���دت،    Isabel Allende
ظروفها، اأ�صلوبًا اآخر لإجراء مقابلة معها، 
وهواأن تقوم هي نف�صها بذلك ا�صتنادًا اإىل 
وهناك،  هنا  م��ن  اإليها  ال���واردة  الأ�صئلة 
للقارىء  م��ف��ي��دًا  جت���ده  م��ا  منها  منتقيًة 

ومعربًا عن جتربتها الأدبية. 
“ لقد ت�صلمُت   : وهي تو�صح ذلك بالقول 
الر�صائل، من طلبة،  له من  ع��ددًا ل ح�صر 
يتعلق  م��ا  واأ����ص���ات���ذة، و���ص��ح��اف��ي��ني، يف 
عمليًا  امل�صتحيل  وم��ن  الأدب����ي.  بعملي 
بهذه  اأين  واأاأم���ل  جميعًا.  عليها  الإج��اب��ة 
عليها  وال��رد  اأ�صئلة  اختيار  يف  الطريقة 
الفائدة.  من  �صيئًا  حققت  قد  �صاأكون  هنا 
الأ�صئلة  تلك  بع�ض  نختار  هنا  ونحن   “

واإجابات الكاتبة عليها �� املرتجم.[

هل لديك اأنواع اأَخر تهتمني 
بها يف ا�ستك�سافك االأدبي، اأم 

اأنك ترين اأنك ما�سية بالعمل 
يف جمال الق�سة؟ 

وكنت  �صبابي  يف  م�صرحيات  كتبُت  لقد 
فريق.  يف  اأع��م��ل  اأن  اأح��ب  ف��اأن��ا  ؛   اأحبها 
لالأطفال  ق�ص�ض  كتابة  ح��اول��ت  اأين  كما 
اأروي  وكنت  ؛  �صغارًا  اأبنائي  ك��ان  حني 
لهم ق�ص�صًا يف كل ليلة، وكان ذلك تدريبًا 

مده�صًا يل حافظُت عليه.
لل�صغار  رواي����ًة  كتبُت   2001 ع��ام  ويف 
مدينة   “ ت���دع���ى  ال�����ص��ب��اب  وال���ب���ال���غ���ني 
عدة  ل�صنني  الفكاهة  وكتبت  ال��وح��و���ض. 
على  الأ�صعب  النوع  ك��ان  ذل��ك  اأن  واأظ��ن 
الإطالق. ومل اأحاول كتابة ال�صعر اأبدًا ول 

اأعتقد باأين �صاأفعل هذا. 
هل باإمكانك التو�سع يف فكرة 
كتابة االأدب الق�س�سي، قول 

احلقيقة، الك�سف عن نوع ما 
من الواقع، والكيفية التي 

ميكن لهذه الِفَكرة اأن تعمل 
بها �سويًة اأو�سد بع�سها البع�ش 

االآخر؟ 
املوؤلف مينح  اأن  للق�صة هي  اأول كذبة  اأن 
نظام   : احلياة  لفو�صى  النظام  من  �صيئا 
اأواأي   ،Chronological تاأريخي 
تنتخب  وككاتب،  امل��وؤل��ف.  يختاره  نظام 
ج��زءًا من كل ؛ تقرر اأن تلك الأم��ور مهمة 
من  الأم��ور  تلك  عن  و�صتكتب  ل.  والبقية 
منظورك اأنت. واحلياة لي�صت هكذا. فكل 
بطريقة  متزامن،  نحٍو  على  يحدث  �صيء 
فاأنت  فو�صوية، واأنت ل تقوم بخيارات. 
الرئي�ض.  ه��ي  احل��ي��اة  ؛  ال��رئ��ي�����ض  ل�صت 
الق�صة  تلك  اأن  ككاتب  تتقبل  فحني  ولذلك 
فاإنك ت�صبح عندئٍذ حرًا ؛ وميكنك  تكذب، 
بال�صري  تبداأ  وبعدها  �صيء.  اأي  تفعل  اأن 
يف دوائر. وكلما كانت الدائرة اأكرب، كلما 
اأك��رث.  حقيقة  على  احل�����ص��ول  ا�صنطعَت 
وكلما ات�صع الأفق اأكرث، كلما �صرَت اأكرث، 

الفر�صة  كانت  كلما  اأك��رث،  تباطاأَت  وكلما 
جزيئات  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ث��ور  اأف�������ص���ل  ل���دي���ك 

احلقيقة.
 

من اأين حت�سلني على اإلهامك؟ 
وكيف يعمل هذا االإلهام؟

ق�ص�ض.  و�صيادة  جيدة  م�صتمعة  اإن��ن��ي 
مهمة  الق�ص�ض  وك���ل  ق�صة  واح���د  فلكل 
اإذا ما رِويت بنغمة �صليمة. واأنا  وممتعة 
خرب  ي�صتطيع  م��ا  وغالبًا  ال�صحف  اأق���راأ 
الرواية  كتابة  يلهمني  اأن  �صغري  خفي 

بكاملها.  
اأواأك��رث كل يوم  �صاعات  فاأق�صي ع�صر      
اأك��ت��ب ل��وح��دي يف غ��رف��ة. ل اأحت���دث اإىل 
جمرد  ف��اأن��ا  ال��ه��ات��ف.  على  اأرد  ول  اأح���د، 
ورائي،  يحدث  ما  ل�صيٍء  اأواأداة  و�صيلة 

والأ�صوات تتكلم من خاليل. 
واأنا اأخلق عاملًا هوخيال لكنه ل يخ�صني. 
تلك  ويف  اأداة.  ف��ق��ط  اأن����ا  ؛  ال��ل��ه  ل�����ص��ُت 
من  الطويلة  ال�صبورة  اليومية  املمار�صة 
عن  الأم���ور  م��ن  ق���درًا  اكت�صفُت  الكتابة، 

نف�صي وعن احلياة. لفد تعلمُت. 
واأنا ل اأعي ما اأكتب. اإنها عملية غريبة. 

هل ميكنك اأن حتدثينا عن 
ال�سخ�سيات؟ 

العادة  يف  اأبحث  �صخ�صيًة،  ر  اأط��وِّ عندما 
 ( ك��م��ودي��ل  ينفع  اأن  ميكنه  �صخ�ٍض  ع��ن 
ال�صخ�ض  ذل���ك  م��ا خ��ط��ر  ف����اإذا   .) من���وذج 
اأخلق  اأن  علي  اأ���ص��ه��ل  اأ���ص��ب��ح  ب���ايل،  يف 
فالنا�ض  للت�صديق.  القابلة  ال�صخ�صيات 
ُيظهرون  ما  ون���ادرًا  ومعقدون،  بون  مركَّ
وينبغي  ���ص��خ�����ص��ي��ات��ه��م،  وج����وه  ج��م��ي��ع 

ل�صخ�صيات الق�صة اأن تكون هكذا اأي�صًا. 
واأنا اأدع ال�صخ�صيات تعي�ض حيواتها هي 
�صعور  لدي  يتولد  ما  وغالبًا  الكتاب.  يف 
ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا. ومت�صي  اأف��ق��د  ب���اأين 
متوقعة وعملي  الق�صة يف اجتاهات غري 
يكون  اأن  علي  اأرغمه  اأن  ل  ذلك،  ن  اأدوِّ اأن 

وفق ِفَكري امل�صبقة. 

 هل تكتبني بالكومبيرت؟ 
لدي  ال���دوام.  على  مالحظات  اأ�صجل  اأن��ا 
اأواأ�صمع  اأرى  وعندما  ج��زداين  يف  دف��رت 
اأنني  كما  مالحظة.  اأ�صجل  مهمًا،  �صيئًا 
اأق��ت��ط��ع اأ���ص��ي��اء م���ن ال�����ص��ح��ف واأخ���ب���ار 
التلفزيون. واأكتب الق�ص�ض التي يخربين 
بها النا�ض. وحني اأبداأ كتابًا، اأ�صتخرج كل 
واأكتب  تلهمني.  لأن��ه��ا  امل��الح��ظ��ات  ه��ذه 
خمطط  دون  م��ن  بكومبيوتري  مبا�صرًة 
ُتروى  وعندما  غريزتي.  متَّبعًة  متهيدي، 
الق�صة على ال�صا�صة، اأطبعها للمرة الأوىل 
ال��ذي يدور  ما  اأع��رف  واأق��روؤه��ا، وعندئٍذ 
حوله الكتاب. واملخطوطة الثانية تتعامل 

مع اللغة، والتوتر، والنغمة والإيقاع. 

 ما الذي يحقق نهايًة جيدًة 
للق�سة؟ 

يختلف  الق�صرية  الق�صة  يف  اأدري.  ل�صُت 
الأمر عنه يف الرواية. فالق�صة تاأتي كاملًة 
ت�صعر  لها،  واحدة  مالئمة  نهاية  وهناك  ؛ 
النهاية،  تلك  اأن جتد  ت�صتطع  فاإذا مل  بها. 
ول  ق�صة،  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  ل��دي��ك  فلي�ض 
بها.  العمل  من  مزيدًا  تبذل  اأن  قي  فائدة 
يجب  ؛  �صهمًا  الق�صة  ت�صبه  يل  وبالن�صبة 
البداية  من  �صحيح  اجت��اه  لها  يكون  اأن 
وعليك اأن تعرف بال�صبط اإىل اأين تهدف. 
اأما يف حالة الرواية، فاأنت ل تعرف اأبدًا. 
ن�صيج  فرز  مثل  و�صبور،  يومي  عمل  اإنه 
األ���وان ك��ث��رية. ف��اأن��ت مت�صي ببطء ؛  م��ن 
ولديك يف عقلك منوذج. ولكن فجاأًة تقلبه 

فتدرك اأنه �صيٌء ما اآخر مغاير لذاك. 
حياتها  ل��ه��ا  لأن  ف��ات��ن��ة  ل��ت��ج��رب��ٌة  واإن���ه���ا 
متتلك  الق�صرية  الق�صة  يف  بها.  اخلا�صة 
الأم��ور، وعلى كل  ال�صيطرة على  اأنت كل 
قليلة  جيدة  ق�صرية  ق�ص�ض  فهناك  ح��ال، 
كثرية.  ُتن�صى  ل  رواي���ات  وه��ن��اك  ج���دًا. 
ويف الق�صة الق�صرية ُتعترَب كيفية �صردك 
مهم  فال�صكل  ؛  ت�صرد  مما  اأهميًة  اأك��رث  لها 
اأن  ميكن  فاإنك  الرواية  يف  اأم��ا  هنا.  جدا 
النا�ض  من  ج��دًا  والقليل  اأخ��ط��اًء  ترتكب 

�صيالحظ ذلك. والنهايات ال�صعيدة عادًة ل 
مت�صي معي. فاأنا اأحب النهايات املفتوحة. 

واإين اأثق مبخيلة القّراء. 

اأّي االأمور الكربى التي توؤثر 
فيك؟ 

الكتَّاب  م��ن  الأول  للجيل  اأن��ت��م��ي  اإن��ن��ي 
على  تربُّوا  الذين  الالتينيني  الأمريكيني 
اآخرين.  لتينيني  اأمريكيني  كتَّاب  ق��راءة 
ع  ي��وزَّ كتَّابنا  ن��ت��اج  يكن  مل  زم��ن��ي  فقبل 
بطريقة ح�صنة يف قارتنا. ولذلك، كان من 
ال�صعب جدًا، يف ت�صيلي، اأن يقراأ الواحد 
لكتَّاب اآخرين من اأمريكا الالتينية. فكانت 
التاأثريات الكربى علي للكتَّاب العظام من 
يف  الالتينية  الأمريكية  النتعا�صة  موجة 
واإنكليز،  رو�ض  الروائيني  وكذلك  الأدب. 
طفلة.  واأن��ا  قراأتها  التي  اليافعني  ولكتب 
احل�ض  ع��ل��ى  ح�صلت  ال��ك��ت��ب  ه���ذه  ف��م��ن 
باحلبكة وال�صخ�صيات القوية. واكت�صفُت 
األف   “ يف  العاطفية  والإث���ارة  الفنتازيا 
املنا�صرات  للموؤلفات  وكان   .“ وليلة  ليلة 
اللواتي  وال��رج��ل  امل����راأة  ب��ني  للم�صاواة 

قراأُت لهن يف اأوائل 
ال�صبعينات تاأثري اأ�صا�صي يف حياتي ويف 
كثريًا  اأت��اأث��ر  الغالب  يف  واأن���ا  كتاباتي. 

بالأفالم ال�صينمائية.  

هل خلفيتك ك�سحافية 
ت�ساعدك يف عملك االأدبي؟ 

؛  اأوالنفعالت  بالأحا�صي�ض  اأعمل  اإنني 
واللغة هي الأداة، الو�صيلة. فالق�صة دائمًا 
وهومهم  ج��دًا  عميقًا  ما  انفعاًل  تت�صمن 
اأن  اأح���اول  اأك��ت��ب،  فعندما  يل.  بالن�صبة 
بالغر�ض،  وافية  بطريقة  اللغة  اأ�صتخدم 
 �� ال�صحايف  ي�صتخدمها  ال��ت��ي  الطريقة 
اأن  وعليك  قليل  ووق��ت  �صغري  حيِّز  لديك 

يذهب.  تدعه  ول  عنقه  من  بقارئك  مت�صك 
اأن   : باللغة  اأفعل  اأن  اأح��اول  هوما  وذل��ك 
ومن   .tension اأوال�صد  التوتر  اأخلق 
عملية،  اأ�صياء  اأ�صتخدم  اأي�صًا  ال�صحافة 

مثل البحث وكيف اأُجري مقابلًة وكيف 
األحظ واأحتدث اإىل النا�ض يف ال�صوارع. 

وكل هذا مفيد يل ككاتبة. 

اأعتقد اأن ال�سمو
هوما   transcendence

تتحدثني عنه، القدرة على 
التحليق واإىل ما وراء هذا 

العامل الواقعي نحوفهٍم �ساٍم 
للم�ساعر واالنفعاالت. فهل 

تَرين اأن رواياتك حتددها 
ال�سخ�سيات  اأكرث من اأية اأمور 

اأَُخر؟  
اأن ي�صنَّف نتاجي الأدبي  اإن من الغريب   
باأنه واقعية �صحرية لأين اأرى اأن رواياتي 
اأنه  يقولون  وه��م  فقط.  واقعي  اأدب  هي 
لكان قد  لوكان كافكا قد ولد يف املك�صيك، 
الكثري  ف��اإن  وعليه،  واقعيًا.  كاتبًا  اأ�صبح 

يعتمد على املكان الذي يولد فيه الكاتب. 

 ذكرِت يف حما�سرٍة اأنك لن 
تكتبي ق�س�سًا ق�سرية اأَخر. 
فهل اأنت مت�سلبة يف قرارك 
بعدم العودة اإىل ذلك النوع 

االأدبي؟   
ل اأدري. ينبغي يل األَّ اأقول على الإطالق 
الق�ص�ض  اإن  اأب��دًا.  ما  �صيئًا  اأفعل  لن  اأين 
ال��ق�����ص��رية ت��اأت��ي اإىل امل����رء ك��ام��ل��ًة. اأم��ا 
�� ثم  �� عمل، عمل، عمل  الرواية، فهي عمل 
ويف يوم ما تنتهي ؛ لكن الق�صة الق�صرية 
�صيٌء ما يحدث لك كالإ�صابة بالنفلونزا ! 
ففجاأًة،  اإلهامًا.  تتطلب  الق�صرية  والق�صة 

يدعك  ال���ذي  الإ���ص��راق  م��ن  ي�صيبك وه��ج 
ترى احلدث من زاوية اأخرى غري متوقعة 
كليًا. فاأنت ل ت�صتطيع اأن ت�صتثري ذلك. اإنه 
اأنا�صًا  مكان، فرتى  اإىل  تذهب  لك.  يحدث 
يرق�صون، وفجاأًة تفهم العالقة بني اأولئك 
ما  �صيئًا  تالحظ  اأن��ك  اأوي��ب��دول��ك  النا�ض، 
اأن يراه.  هناك ل ميكن لغريك يف الغرفة 

وبعدها تكون لديك ق�صة ق�صرية. 

حدثينا عن “ ق�س�ش اإيفا لونا 
Eva Luna

بطلة  ب�صوت  الق�ص�ض  ه��ذه  ُك��ِت��ب��ت  لقد 
رواي��ت��ي ال�����ص��اب��ق��ة : اإي��ف��ا ل��ون��ا. م��ا عدا 
اأن  كيف  ق�صة  هي  التي  الأخ��رية،  الق�صة 
رولف كارل يجد فتاًة �صغرية  يف الوحل 
من  ُتكَتب  مل  تلك   �� امل��وت  على  في�صاعدها 
وجهة  م��ن  ُكِتبت  لقد  ل��ون��ا.  اإي��ف��ا  منظور 
بالفعل، يف  نظره هو. وهي ق�صة حدثت 
هناك  وك���ان  كولومبيا.  يف   1985 ع��ام 
وغطى  نيفادورويز،  يدعى  بركان  ثوران 
اآلف  بالكامل، فمات  القرية  انزلق طيني 
اجلثث،  معظم  ي�����ص��رتدوا  ومل  ال��ن��ا���ض. 
اأر�صًا  مقربة،  كله  املكان  اأعلنوا  واأخ��ريًا 
فتاة  ال�صحايا  ب��ني  م��ن  وك���ان  م��ق��د���ص��ة. 
تدعى  العمر،  م��ن  التا�صعة  يف  �صغرية، 
 � الفتاة  ه��ذه  وراح���ت  �صان�صيز.  ُع��َم��رية 
التي كان لها �صعر جمعد اأ�صود ق�صري جدًا 
ملدة  تتعذب   � كبريتان  �صوداوان  وعينان 
ومل  الوحل.  يف  عالقة  وهي  اأي��ام،  اأربعة 
ت�صتطع ال�صلطات اأن تطري مب�صخة لت�صخ 
و�صائل  وا�صتطاعت  حياتها،  وتنقذ  امل��اء 
التلفزيون يف  تاأتي بكامريات  اأن  العالم 
املروحيات والطائرات واحلافالت. و�صهد 
وملدة  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  اجلمهور، 

اأربعة اأيام، عذاب الطفلة. 

اإنك تكتبني باالأ�سبانية 
لكنك تعي�سني باالنكليزية يف 
الواليات املتحدة. وتده�سني 

قدرتك على اأخذ �سيٍء تراه 
اأغلبية العامل عائقًا وحتولينه 

اإىل فائدة. فمعظم النا�ش 
يرون يف العي�ش بلغة ثانية 

�سم بالتهمي�ش؟.  اأمراً يتَّ
ُترى، يريد  يا  َمن،   ! لكن ذلك �صيٌء عظيم 
ّم؟! منذ فرتٍة، �صمعُت  اأن يعي�ض يف اخِل�صَ
�صيئًا مده�صًا من التلفزيون عن امل�صكالت 
ال�صنوات  البالد يف  �صتواجهها هذه  التي 
الع�صر القادمة �� اجلرمية، العنف، الفتقار 
اإىل القيم، تدمري الأ�صرة، حمل املراهقات، 

املخدرات، الأيدز. 
“ هل  م��ده�����ص��ًا،  �صيئًا  اأح��ده��م  ق���ال  وق���د 
لحظتم اأن املهاجرين اجلدد لي�صت لديهم 

هذه امل�صاكل؟ 
لأنهم ياأتون اإىل هذه البالد بنف�ض الأفكار 
اأج��دادن��ا  ب��ه��ا  اأت���ى  ال��ت��ي  ال��ق��وة  وبنف�ض 
كونك  ي�صبه  هام�صيًا  فكونك   “ العظام. 
ل  حتوِّ اأن  ا�صتطعَت  ف��اإذا  جديدًا.  مهاجرًا 
من  بدًل  اإيجابي،  ما  �صيٍء  اإىل  الهام�صية 
م�صدر  فاإنه  �صلبي،  ك�صيًء  فيها  الإق��ام��ة 

مده�ض للقوة. 

غالبًا ما نتحدث عن �سوت 
املراأة يف االأدب، وذلك منظور 

تكتبني منه على نحٍو ناجح 
جداً. فهل كان من ال�سعب 

عليك يف “ اخلطة الالمتناهية 
رجل؟  ب�سوت  تكتبي  “ اأن 

ل. ل��ق��د ك��ت��ب��ت اأي�����ص��ًا م��ن م��ن��ظ��ور رجل 
 .“ الأرواح  “ ب��ي��ت  يف  رج���ل  وب�����ص��وت 
اإ�صتيبان  يرويها  الكتاب  اأج���زاء  فبع�ض 
الإطالق.  ذلك �صعبًا على  اأجد  تروبا. ول 
الالمتناهية  “ اخل��ط��ة  م��ع  الأم����ر  وك���ان 
من  اإر����ص���ادًا  ا���ص��ت��م��دي��ت  لأين  ���ص��ه��اًل   “
اأكرث من  اأن التماثالت  اأدرك��ُت  زوجي. ثم 
والرجل.  امل���راأة  جن�صي  يف  الخ��ت��الف��ات 
ولكننا  ج��دًا،  متماثلون  اأ�صا�صًا،  فالب�صر، 
متعلقون بالختالفات بدًل من التاأكيد على 
التماثالت. فحني دخلُت جلد البطل الذكر، 
اإىل زوجي، ويلي غوردون،  الذي ي�صتند 
قد  لوكنُت  مما  كثريًا  اأف�صل  اأفهمه  �صرُت 

ع�صُت معه ثالثني عامًا. 

واأخرياً، مباذا تن�سحني الكّتاب 
ال�سباب والطاحمني؟ 

ليكون  امل���رء  ت���درب  ت�صبه  ال��ك��ت��اب��ة  اإن   
والعمل  ال��ت��درب  من  ق��دٌر  هناك  ريا�صيًا. 
فالكاتب   . للتناف�ض  ي���راه  اأح���د  ل  ال���ذي 
مثلما  مت��ام��ًا  ي��وم،  ك��لَّ  يكتب  لأن  يحتاج 

يحتاج الريا�صي للتدرب. 
ا�صتخدامه  يتم  ل��ن  الكتابة  م��ن  والكثري 

اأبدًا، لكن من الأ�صا�صي القيام به. 
اأن  تالمذتي  من  اأطلب  ال���دوام  على  واأن��ا 
يكتبوا يف الأقل �صفحة جيدة واحدة يف 
اليوم. ويف نهاية العام �صيكون لديهم ما ل 

يقل عن 360 �صفحة جيدة، وهذا كتاب!

إيزابيل الليندي: 
أتعلم من خالل الكتابة 

والمالحظة اليومية
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املبدعة  لهذه  الق�ص�صية  العمال  مييز  ما 
والنهايات  ال��ق��امت��ة  ال���ظ���الل  امل��ده�����ص��ة 
من  امل�����ص��ت��وح��اة  ل�صخو�صها  امل��اأ���ص��اوي��ة 
من  الكثري  يف  اخل��اب��ي��ة  الكابية  احل��ي��اة 
بلدها  وخ��ا���ص��ة  اجلنوبية،  ام��ريك��ا  دول 
ت�صيلي و�صعود الع�صاكر حلكمها بعد ذلك 
النقالب املدوي والدموي يف 11/ايلول/ 
بينو�صيت  اجل����رال  ق���اده  ال���ذي   1973
و�صناديق  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال�����ص��رع��ي��ة  ���ص��د 
اللندي  �صلفادور  او�صل  ال��ذي  النتخاب 
قوانني  اىل  م�صتندا  ال�صلطة  راأ����ض  اىل 
 ، ال�صا�ض  والقانون  وال�صرعية  العدالة 
فقررت  العنا�صر،  بع�ض  ذل��ك  يعجب  فلم 
اللندي  �صلفادور  مقتل  اىل  واأدى  انقالبها 
ال�صاعر  وف��اة  وك��ذل��ك  املنتخب،  الرئي�ض 
جائزة  على  احلا�صل  امل��ع��روف  الت�صيلي 
 )1973-1904(  1971 عام  لالداب  نوبل 
مبذكراته  ام��ت��ع��ن��ا  ال����ذي  ب���اب���ل���ون���ريودا 
ب�  املو�صومة  الذاتية  و�صريته  ال�صخ�صية 
)ا�صهد اين ع�صت( وقام برتجمتها املرتجم 

الفل�صطيني الدكتور حممود �صبح. 
الق�ص�ض  من  املجموعة  هذه  ميزت  قلت: 
الق�صرية هذه النهايات، املاأ�صاوية فها هو 
ق�صة  يف  املحرتف  القاتل  بريالتا  اماديو 

يف  احبها  ام��راأة  يحب�ض  قلبيك  مل�صت  )اذا 
قبو مدة جتاوزت ال�صبع والربعني عاما، 
من  و�صدق  ما�صاتها،  ال��ق��ارئ  وليت�صور 
قال: ومن احلب ما قتل كانت هورتين�صيا 
اذ  القبو، وهي حية حتى  مدفونة يف هذا 
ملواجهة  بريالتا  و�صيق  ام��ره��ا،  اكت�صف 
وحكم  وال�صماء،  الر���ض  عدالة  العدالة، 
من  ب��ل��غ  ق��د  ك���ان  امل���وؤب���د،  بال�صجن  عليه 
 ، ال��ث��م��ان��ني  ع��ل��ى  ع��ت��ي��ا( وذرف  )ال���ك���رب 
بل  ل،  ا�صاءته  قابلت   ، هورتين�صيا  لكن 
بحياتها،  التمتع  من  وحرمانها  اج��رام��ه، 
ق��اب��ل��ت ال�����ص����اءة ب���الح�������ص���ان، ف��ف��ي كل 
كانت  �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة  يف  ي��وم 
املجنونة  بخطوات  مت�صي  هورتين�صيا 
قدر  البوابة  حار�ض  اىل  وت�صلم  املتعرثة، 
طعام �صاخن ليو�صله اىل ال�صجني وكانت 
، مل  اعتذارية  بنربة  ال�صجن  لبواب  تقول 
اماريو  وك��ان   )....( اج��وع  يرتكني  يكن 
اجلانب  يف  نف�صه  ع��ل��ى  ي��ت��ك��ور  ب��ريال��ت��ا 
ذلك  ان  لب��د   )....( اجل����دران  م��ن  الخ���ر 
التاأنيب اليومي كان يعني �صيئا ولكنه مل 
ت��راوده يف  كانت  التذكر،  ق��ادرا على  يكن 
بالذنب  الح�صا�ض  م�صاعر  الحيان  بع�ض 
الفور،  على  تخونه  كانت  ال��ذاك��رة  ولكن 

كثيفة  غمامة  يف  املا�صي  �صور  وتختفي 
مل يكن يدري �صبب وجوده يف ذلك القبو، 
وي�صلم  ال�صوء  ين�صى  راح  ف�صيئًا،  و�صيئا 

نف�صه للبوؤ�ض، �ض70. 
ويف ق�صتها الرائعة )طريق نحو ال�صمال( 
ت�صور لنا –نحن قراءها –بقلمها الرهيف 
وفنها العايل، ويائل جماعات تتخفى حتت 
املدافعة  الن�صانية  املدنية  املنظمات  ق��اع 
وت��ق��دمي اخلدمات  ال��ن��ا���ض،  ح��ق��وق  ع��ن 
ل���ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة، وه���م يف 
احلقيقة �صما�صرة لبيع الع�صاء الب�صرية، 
ينتزعونها من هوؤلء امل�صاكني ، لقاء مبالغ 
اي��داع  على  ال���ص��رة  ت��واف��ق  واذا  ع��ال��ي��ة، 
ابنها املعوق خوان بيثريو لدى متطوعني 
�صتودع  انها  تدعى  التي  درم��وث،  ال�صيدة 
الطفل لدى ا�صر غنية مل ي�صبغ الله تعاىل 
و�صتتبناه  والذرية،  الجناب  رحمة  عليها 
ويحيا معها حياة �صارة �صعيدة، ويوؤمنوا 
له كل الفر�ض التي لت�صتطيع امه توفريها 
هذه  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ذووه  ي�صلمه  واذ  ل���ه، 
جمعية   ، اجل��م��ع��ي��ة  ه���ذه  اىل   ، ال���وع���ود 
ال�صرة  ي�صعق  اخلريية،  درموث  ال�صيدة 
مفاده  املذياع  خالل  من  اليهم  تناهى  خرب 
ان  عن  الجتماعي  الرفاه  وزي��ر  ت�صريح 

)منظمة اجرامية تقودها من ترعى ال�صيدة 
درموث تقوم ببيع اطفال من ابناء ال�صكان 
املر�صى  من  يختارونهم  كانوا  ال�صليني 
مقدمني  ج��دًا،  الفقرية  ال�صر  ابناء  من  اأو 
يتبناهم  م��ن  �صيوؤمنون  ب��اأن��ه��م  ال��وع��ود 
من  الوقت  لبع�ض  بهم  يحتفظون  وكانوا 
اجل ت�صمينهم نعم ت�صمينهم ، ويقتادونهم 
لهم  ي���ج���رون  ���ص��ري��ة، ح��ي��ث  ع���ب���ارة  اىل 
بنوك  وا�صتخدموهم  جراحية،  عمليات 
اعينهم  ينزعون  فكانوا   ، حيوية  اجهزة 
وك��اله��م واك��ب��اده��م واج�����زاء اخ���رى من 
ان��ه عرث يف  ال��وزي��ر  اج�صادهم، وا���ص��اف 
ثمانية  على  الت�صمني  بيوت  البيوت  احد 
وع�صرين طفال ينتظرون دورهم، فتدخلت 
احلكومة  زال���ت  وم��ا  الم���ر،  يف  ال�صرطة 
وقع  اخل���رب  ه���ذا   ، التحقيقات  ت��وا���ص��ل 
كال�صاعقة على جده، خي�صو�ض ديوني�صيو 
معروفون  بال�صبانية  والناطقون  بيثريو 
با�صمائهم الطوال واهل امريكا اجلنوبية 
الناطقون بال�صبانية ينحون نف�ض املنحى، 
اقول انطلق خي�صو�ض وحفيدته كالفيلي�ض 
م�صيا  م��رتا  كيلو  و�صبعني  مئتني  ليقطعا 
وثالثني  ثمانية  م��دى  وعلى  الق���دام  على 
يوما كي يتمكنا من الو�صول اىل العا�صمة 

مال  ميلكان  ل  لأنهما  اقدامهم،  على  �صريا 
نقل،  وا�صطة  او  حافلة  لركوب  يوؤهلهما 
اللقاء  يحاول  كي   ، امل�صافة  هذه  كل  �صارا 
بكل  وي�صاأله  الجتماعي  ال��رف��اه  بوزير 
اخل�صوع الواجب�، اذا ما كان طفلهم خوان 

بيثريو بني الطفال الناجني؟ 
النقود  اليهم..  �صيعيدونه  كانوا  اذا  وعما 
التي اخذاها مل يبق منها ال القليل ولكنهما 
م�صتعدان للعمل عبيدا عند ال�صيدة درموث 
طوال الوقت الذي ت�صاءه، اىل ان ي�صددوا 
لها اآخر �صنت من املئتني واخلم�صني دولرا 
باعاوا  القارئ  عزيزي  ت�صور   .. �ض129 
ابنهم مبئتني وخم�صني دولرا، يحدث هذا 

يف قارة اجلوع واملتناق�صات.. 
اللندي،  ايزابيل  الكبرية  املبدعة  وتظل 
القامتة  الج�������واء  ه����ذه  يف  ب��ن��ا  ت��ب��ح��ر 
املاأ�صاوية  والنهايات  الفاجعة  والح��داث 
دول  يف  لالن�صان  الن�صان  ظلم  م��وؤك��دة   ،
النظام  وهج  ويخبو  الرذيلة،  فيها  ت�صود 

والقانون والعدل وتكافوؤ الفر�ض.
 

الكتاب / حكايات ايفالونا
تاليف / ايزابيل الليندي 
النا�سر / دار املدى

ح��ك��اي��ات اي��ف��ال��ون��ا: 
ن���ه���اي���ات م��أس��اوي��ة 
ل���ح���ي���وات ع��اص��ف��ة

تعجبني كثريا ترجمات االنيق �سالح علماين الذي قراأت موؤخرا انه مل يدع اىل موؤمتر الرتجمة 
العربية، الذي خ�س�ش لتدار�ش احوال الرتجمة من العربية واليها، هذا الفل�سطيني املبدع الذي 
ا�سبحت اعماله املرتجمة عالمة م�سجلة للجودة والروعة والذائقة اجلميلة، لذا احاول متابعة 
ترجمات هذا العلماين ال�سالح ،

ما كان اىل ذلك �سبيل كما تعجبني اعمال الروائية الت�سيلية املبدعة ايزابيل اللندي، التي 
تعرفت على ابداعاتها اول مرة عام 1993 ، يوم قراأت روايتها ال�سخمة حجمًا وفنًا املو�سومة )بيت 
االرواح( التي ن�سرتها دار املاأمون للرتجمة والن�سر ببغداد وقام بنقلها اىل العربية املرتجم 
االنيق الدقيق الدكتور يوئيل يو�سف عزيز، اال�ستاذ بكلية اداب جامعة املو�سل .لذلك ما كان 
اجدرين باقتناء الكتاب الذي اجتمع فيه االثنان، الذي اكن لهما االعجاب  واالحرتام ايزابيل 
اللندي مبدعة جمموعة من الق�س�ش الق�سرية املو�سومة ب� )حكايات ايفالونا( و�سالح علماين، 
مرتجما لها، وكانت هذه املجموعة التي ا �سدرتها موؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون 
بطبعتها االوىل عام 2008 من اواخر ما قراأت. 

�سكيب كاظم

*لعبة الكذب
يتخذ  هنا  ن�صتعر�صه  ال��ذي  النقدي  الكتاب 
عنوانًا  احلظ"،  "اإبنة  لها،  رواي��ة  اإ�صم  من 
"معاينة  ه��و:  ف��رع��ي  ع��ن��وان  م��ع  اأ�صا�صيًا، 
حماذية للمعرفة التاريخية". ويجعل العمل 
تطبيقيًا  منوذجًا  احلظ"  "ابنة  روايتها  من 
مقارنة  ال��ت��اري��خ��ي،  ال��ط��اب��ع  ذات  ل��ل��رواي��ة 
عتيقة"  "�صورة  ه��م��ا  اأخ��ري��ني  ب��رواي��ت��ني 
التناول  �صاكلة  اختالف  على  و"ايفالونا"، 
واأمناطها  ال��ث��الث،  ال��رواي��ات  يف  وال�����ص��رد 
التعريفية للتاريخ كحادثة حكائية اأو كحدث 

تاريخي جمرد. 
كودو  مارثيلو  امل��وؤل��ف  عليه  رك��ز  م��ا  وه��و 
الأربعة،  الكتاب  ف�صول  عرب  تتبعه  وح��اول 
الليندي  م��ع  مو�صع  ب��ح��وار  يختمها  ال��ت��ي 
�صريح  ح��وار  �صفحة:  ثالثني  من  اأك��رث  يف 
حياة  يف  اإث���ارة  النقاط  اأك��رث  ح��ول  و�صائق 
بف�صله  الكتاب  لي�صبح  واأعمالها،  الكاتبة 
الف�صول  م��ع  وم��ت��ن��ا���ص��ق��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ل��وح��ة 
كودو  مارثيلو  الناقد  يعّد  الأخ��رى.  الأربعة 
اإيزابيل  اأدب  يف  املتخ�ص�صني  اأه����م  م��ن 
الليندي، واأي�صًا بالأدب الن�صوي يف اأمريكا 
كتاب  يف  بها  عّرف  من  اأول  وهو  الالتينية، 
العام  يف  اجلديد  ال�صردي  اأثرها  عن  �صامل 
الأوىل.  روايتها  ���ص��دور  �صهد  ال��ذي  نف�صه 
اأعمال  اأك��رث من كتب ح��ول  ك��ودو  بل يعترب 
الليندي، وكتابه هذا هو اخلام�ض من نوعه 

يف هذا الطار. 
عرب ف�صول الكتاب املتتالية يتعمق الناقد يف 
ويغو�ض  مبتكر  كخلق  احلكاية  اأث��ر  درا�صة 
التاريخية كحكاية جم�صدة يف  يف جذورها 
"ابنة  م��ن  يتخذ  اإذ  وه��و  ال��روائ��ي.  النمط 
النقدية  تطبيقاته  ي��ب��نّي  من��وذج��ا  احلظ" 
فاإنه  عتيقة"(،  "�صورة  رواي����ة  )وب��ع��ده��ا 
اأك��رث م��ن جم��ال على  ال��واق��ع يخرج يف  يف 
اأعمال  لي�صتعر�ض  الأ�صا�صية،  فكرته  خط 
بكتب  م��رورًا  الأرواح"،  "بيت  منذ  الليندي 
اأ�صا�صًا �صمن باب الأدب احلكائي  ل ت�صنَّف 
اأو  ذاتية(  "باول" )�صرية  مثل  الروائي،  اأو 
الإيروتيكية  املتع  يف  )كتاب  "اأفروديتا" 
دائمًا  ترتكز  ا�صتناداته  لكن  الطبخ(.  وعامل 

على �صقني،
بالإحالت  الولع  دائمة  الليندي  اأن  الأول 
عنا�صرها  زح��زح��ة  درج���ة  اإىل  التاريخية 
حكائية  اأداة  الأخ����ري  يف  لتظل  ال��رئ��ي�����ص��ة 

متما�صكة مع الن�ض الأ�صل،
معظم  يف  ت��ك�����ص��ف  ال��ل��ي��ن��دي  اأن  وال���ث���اين 

احلكائية،  لعبتها  عن  "اعرتافاتها" الأدبية 
رقعتها  ال��ت��ق��م�����ض  اأو  ال���ك���ذب  م���ن  وت��ت��خ��ذ 
اجلغرافية الأهم، وهي التي تتحدث عن عدم 
ب�صرورتها  ول  النقدية  باملقررات  اعرتافها 
احلقيقية. تقول الليندي يف هذا املو�صوع: 
"دائمًا ما جذبني عامل �صرد احلكايات. كانوا 
اأربح  فاإنني  اليوم  اأما  بالكاذبة،  ينعتونني 
من كذبي هذا، ويف النتيجة اأ�صبحت كاتبة. 
ال��ك��ذب، ك��م��ا ي��ذك��ر اأغ��ل��ب ال��ك��ّت��اب، اأ�صبح 
الأدبية  وال���رواي���ة  احلقيقة،  على  متفوقًا 

يحيطنا".  ال���ذي  ال��واق��ع��ي  ال��ع��امل  تتجاوز 
لدى  الأخ����ري  العن�صر  ه���ذا  ك���ودو  ي��ت��ن��اول 
يف  متوازيني  عاملني  اإىل  لالإ�صارة  الليندي 
عالقة  وج��ود  ع��دم  من  الرغم  على  احلقيقة، 
رابطة. فالواقع هو العن�صر املركزي ونقطة 
الإ�صارة التي ل ميكن جتاوزها يف اأي بناء 
نف�صه  الكاتب  اإح��الت  ج��اءت  لو  حتى  فني، 
لت�صري اىل نقي�ض ال�صورة املتوافرة. حتفل 
هذا  التاريخية،  بالوقائع  الليندي  رواي��ات 
اإن مل تكن احلدث الرئي�صي فيها، فتجعل من 
التاريخ واقعًا معي�صًا، واقعا يوميا ملمو�صا، 

من دون اأن يفقد �صلته مع احلا�صر.
غمو�ض  لفهم  حم��اول��ة  لديها  الكتابة  ك���اأن 
اأو  التي مي�صي فيها خط احلياة،  الإح��الت 
جلعل احلياة، كما توؤكد الكاتبة، اأكرث قبوًل، 

وتغيري قدريتها عند الإمكان.
اإن غو�ض الليندي يف اأدواتها الكتابية �صبيه 
ال�صدد:  هذا  يف  تقول  وهي  املنجم،  بقدرة 
عن�صرًا  لي�صت  ال��دائ��ري��ة  كتابتي  "طريق 
من  يتجزاأ  ل  بل جزء  الط��الق،  على  �صرديًا 
احلياة  يف  لأن��ن��ي  وج��وه��ري،  �صخ�صيتي 

الواقعية اأمتلك مثل هذا الإح�صا�ض اأ�صا�صًا. 
هي  وال�صاعات  التقاومي  اأن  اأعتقد  اأين  ذلك 
ا�صاليب معينة لفهم الواقع، لكنه لي�ض واقع 
املا�صي ول احلا�صر اأو امل�صتقبل، بل الواقع 
"الأبدي". فكل ما حدث، اأو يحدث اأو �صوف 
لأن���ه ج��زء من  اأوان����ه،  ي��ح��دث، يح�صل يف 
الكلمة  الذاكرة مع  تعمل  الأدب،  الواقع. يف 

على م�صح ادراك الزمن نف�صه". 

ل * فن التن�سّ
ك��ل رواي����ة م��ن رواي�����ات ال��ل��ي��ن��دي تتطرق 
الوجود  م��ن  وع��دي��دة  خمتلفة  اأمن����اط  اىل 
بالربجمة  الإح�صا�ض  درج��ة  اإىل  الإن�صاين، 
ال�صردي  ع��امل��ه��ا  يف  اإب��داع��ه��ا:  يف  ال��ذات��ي��ة 
ث��م��ة ق���واع���د وا����ص���ح���ة: ه���ن���اك امل���ع���ان���اة، 
احلب  عن�صرا  اأي�صًا  لكن  وال��رع��ب،  العنف 
والت�صامن. وهذا متامًا هو ف�صاوؤها الأدبي، 
اأن  حيث  كتبها،  منه  �صنعت  ال��ذي  وال��ع��امل 
احلب،  حول  تدور  الرئي�صية  مو�صوعاتها 

تتجدد  وكلها  والعنف.  الت�صامن  امل��وت، 
جديد،  عمل  كل  يف  ب��اأخ��رى  اأو  ب�صيغة 

لها ل ي�صم هذه  لأن ما من عمل �صابق 
العنا�صر.

فحا�صم  فيها  التاريخي  اجلانب  اأما 
خلق  كل  يف  نراها  اإذ  ذكرنا.  كما 

الف�صاء  بعدي  ت�صتخدم  روائي 
مثال  الأرواح"  "بيت  والزمن. 
الع�صرين،  ال��ق��رن  يف  ت���دور 
ف����رتة  يف  "ايفالونا" 
الفنزويلية  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 
منت�صف القرن، "ابنة احلظ" 
ما بني عامي 1840 و1850، 

وكاليفورنيا  ت�����ص��ي��ل��ي  ب���ني 
عتيقة"  "�صورة  اأم���ا  وال�����ص��ني، 

للت�صيليني  املعكو�صة  الهجرة  فتتناول 
من كاليفورنيا اإىل ت�صيلي يف الن�صف الثاين 

من القرن التا�صع ع�صر.
�صلة  اأعمالها  اأول  منذ  الليندي  لدى  ن�صاأت 
التاريخ واحلكاية،  رقيقة ومت�صابكة ما بني 
م�صاعدًا  عاماًل  اأ�صبح  التاريخ  اأن  درجة  اإىل 
العك�ض،  ولي�ض  الأدبية،  عواملها  ت�صكيل  يف 

كما هي احلال يف الروايات التاريخية.
الإملام  نقطة  من  عندها  يبداأ  التاريخ  اأن  اأي 
ب���واق���ع ت��اري��خ��ي، وي��ت��خ��ل��ى ح��ي��ن��ذاك عن 
عنا�صره الأخرى، لي�صبح جمرد اأداة من بني 
اأدوات اأخرى تن�صهر داخل عملها الروائي. 
املتعددة  اأع��م��ال��ه��ا  ع��رب  الليندي  وت��وؤ���ص�����ض 
والتخل�ض"،  "ال�صتحواذ  ملكة  ت�صميه  ملا 

التاريخ  على  ال�صتحواذ  مبعنى 
ثم التخّل�ض من تبعاته. 

فهي غالبا ما تتخذ يف بناء 
الروائية  �صخ�صياتها 

من����اذج م���ن ال��واق��ع 
القريب اأو البعيد، 

وتلجاأ اأحيانًا اىل 
البحث والتنقيب 
ال���ت���اري���خ���ي���ني، 

لكنها يف ما بعد، 
الأحوال،  ويف كل 

تبعات  م��ن  تتن�صل 
اأن  بعد  ال��ت��اري��خ  ه��ذا 

�صخ�صياتها  ت��ك�����ص��و 
اأب��ع��اده��ا اخل��ا���ص��ة، التي 

من  مزيجا  تكون  ما  غالبا 
نعود  فال  ع��دة،  �صخ�صيات 

تعود  ل  – والأده����ى،  نعرف 
تعرف  ن��ف�����ص��ه��ا  ال��ك��ات��ب��ة 

انتمائها  درج�����ة   -
احل���ق���ي���ق���ي 

ىل  ا

الواقع اأو اىل اخليال.
مارثيلو  امل��وؤل��ف  يخل�ض  الكتاب  ختام  يف 
باأكرث  ي��رت��ب��ط  م��ا  ك��ث��ريا  راأي،  اإىل  ك���ودو 
األ وهو  القراءة،  اأو  للدرا�صة  الكتاب مدعاة 
غريبة.  موزاييكية  �صبكة  فيهم  واحد  كل  اأن 
�صاألها  عندما  نف�صها  الليندي  جواب  للمثال، 
كانت  ايلَّ  بالن�صبة  "الكتابة  الكتابة:  ع��ن 
اليومي،  الروتني  من  خال�ض  طريقة  بداية 
ومن جملة مع�صالت حياتية. لذا كتبت "بيت 

الأرواح".
فكرت  عندما  اي  الثانية،  روايتي  بعد  لكن 
من  اأع��ي�����ض  اأن  ق���ررت  "ايفالونا"،  بكتابة 
الكتابة واأن اأوؤمن باأهليتي ككاتبة. 
اأما الت�صاوؤل ب�صان اذا كان ما 
اإذا كان  اأم ل،  افعله عبثًا 
ت�صحياتي  ي�صتحق 
�صوؤال  ف��ذل��ك  ل؟  اأم 
نف�صي  على  اأطرحه 

كل يوم.

ابنة الحظ" تسحر القراء الجدد
 وتبيع بالماليين

املعروفة  الروائية  كتابات  على  انحنت  التي  النقدية  الكتب  �سل�سلة  يف  االأحدث  هو  كودو،  مارثيلو  للناقد  ت�سيلي  يف  حديثًا  �سدر  كتاب  التاريخية"،  للمعرفة  حماذية  معاينة   - احلظ  "ابنة 
.)Postboom( "التي تعد اأهم �سوت روائي يف ما ي�سّمى جيل ما بعد الواقعية ال�سحرية، اأو ما بعد جيل ال�"بوم )اإيزابيل الليندي )ليما، 1942

فعال، مع هذا اجليل اجلديد الذي تنتمي اليه الليندي، مت اإحياء اأدب اأمريكا الالتينية الذي اعتقد كث�ر اأنه لن ينجب اأ�سماء مهمة بعد غارثيا ماركيث اأو كارلو�ش فوينت�ش اأو فارغا�ش يو�سا. 
جاءت روايات اإيزابيل الليندي )ابنة �سقيق الرئي�ش �سلفادور الليندي، توما�ش( لتفند العديد من االآراء اخلاطئة ولتتحول اعمالها، بدءاً من "بيت االأرواح" عام 1982، و�سواًل اىل ثالثيتها 

لغة.   27 اىل  و�سلت  اأخرى  عاملية  لغات  يف  بل  فح�سب،  االأم  اال�سبانية  بلغتها  لي�ش  باملاليني،  مبيعًا  الكتب  اأكث�ر  اإىل  "زورو"،  املغامر  رواية  كتابتها  واعادة  الوحو�ش"،  "مدينة 
حتى اأن املرتجمني العرب ت�سابقوا على ترجمة اأعمالها ون�سرها بالعربية، واأحيانًا يف اأكث�ر من ترجمة، مما مينحنا فكرة عن اأثرها الروائي و�سهرتها الوا�سعة. يف هذا االإطار من املفيد اأن نذكر 

اأن الليندي عا�ست مرحلة من طفولتها يف العا�سمة اللبنانية بريوت، وذلك بني عامي 1953 و1958.
مدريد - عبد الهادي �سعدون
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كانت الليندي نف�صها ق�صرية القامة ذات �صعر 
اأ�صود وهي الأم احلاكمة التي عمرها 64 عامًا 
"بينو�صيه" الذي  انقالب  بعد  باأنه  واملتاأكدة 
واألقى  الليندي  �صلفادور  ال��ث��اين  عمها  قتل 
"فنزويال"،  باأخيها يف مو�صكو واأر�صلها اإىل 
اأبنها  منها:  قريبون  كلهم  عائلتها  اأف���راد  اأن 
ينزلون  واأحفادها  الثانية  زوجته  مع  يعي�ض 
يف  يعي�صون  وعائلته  ابنتها  زوج  التل؛  عند 
البيت الذي ت�صغله هي مع زوجها املحامي من 
�صان فران�ص�صكو والروائي "وليم غوردون". 
والبيت الذي ي�صكنونه الآن ذو غرف منحنية 
"بيت  وُي��دع��ى  اخلليج.  على  يطل  وم�صبح 
الأرواح" ن�صبة اإىل الرواية التي فتحت الباب 

حلياة جديدة لها اأ�صد حتررًا.
اأبوها  عني  "بريو" حيث  يف  الليندي  ول��دت 
حني  لختفائه  ونتيجة  دبلوما�صيًا؛  توما�ض 
اإىل  تعود  اأن  اأمها  على  كان  الثالثة  يف  كانت 
ت�صيلي. تقول:" اأتذكر طفولتي كزمن مريع، 
للغاية  م��ري��ع  ���ص��يء  ل  ب���اأن  ت��ق��ول  اأم���ي  لكن 
حدث فيما م�صى يل كالأمور التي اأتذكرها". 
لها  اأوح��ت  التي  – وهي  ماتت جدتها  وحني 
ب�صخ�صية "كالرا" يف رواية "بيت الأرواح" 
الليندي  لدى  املف�صلة  وال�صخ�صية   1985 –
ال�صواد  ج��ده��ا  ارت����دى  رواي���ات���ه���ا-  ك��ل  يف 
اأمها  وك��ان��ت  ب��الأ���ص��ود.  كلها  الأث���اث  و�صبغ 
التي عمرها الآن 86 �صنة تبدو مري�صة دائمًا 
جلدي  الكبرية  املظلة  حتت  عا�صت  "لأنها 
اأطفال  ثالثة  لديها  كان  تعليم-  اأي  تتلق  ومل 
– كانت  وهجرها زوجها ومل يكن لديها مال 
كانت  التي  الوحيدة  الطريقة  مريعة.  حياة 
بها جتذب انتباه اأبيها اأو النا�ض هو اأن تبدو 
مري�صة. كانت تفعل ذلك دون وعي. وكطفلة 
اأح�ص�صت  لأين  ومذنبة  عاجزة  ب��اأين  �صعرت 
على  امل�صاعدة  اإليها  اأق��دم  اأن  اأ�صتطيع  ل  اأين 

اأية حال". 
عزمت اإيزابيل على اأن ل تكون امراأة �صعيفة 
الن�صوي  املذهب  اأتبنى  كنت  اخلام�صة  )"يف 
الكلمة"(  ه��ذه  ا�صتعمل  ت�صيلي  يف  اأح��د  ول 
تاريخ  من  مادتها  ا�صتقت  اجلديدة  وروايتها 
يف  مبا�صرة  ن�صوية  حفريات  وه��ي  ت�صيلي 

حياة " اأني�ض �صواريث" التي �صاعدت "بدرو 
بالديبيا" يف فتح ت�صيلي من قبل اأ�صبانيا يف 
يف  "الليندي"  تكون  ع�صر.  ال�صاد�ض  القرن 
اأف�صل حالتها حني تكون قريبة من جتربتها 
روحي"  حبيبة  "اأني�ض،  رواية  اإن  اخلا�صة. 
غري  وه��ي  ب�صراحة  روايتها  جت��ري   2007
القابلة  غ��ري  التفا�صيل  بع�ض  ع���دا  م��ث��رية 
كانت  حقيقية:  اإىل  تتحول  التي  للت�صديق 
"اإني�ض" �صاحرة املاء التي تنقذ حياة اجلنود 
يف رحلة بحرية �صاقة من بريو واأنهت املعركة 
عن طريق قطع روؤو�ض عدد من رهائن هنود 

املابو�صي.
حمبة  عائلة  داخ��ل  مبكرًا  الليندي  ت��زوج��ت 
ففي  امل��زدوج��ة  احل��ي��اة  م��ن  ون���وع  لالإنكليز 
لثنني  واأم  املطيعة  ال��زوج��ة  ك��ان��ت  ال��ب��ي��ت 
واأمام اجلمهور اأ�صبحت �صخ�صية تلفزيونية 
معروفة و متخ�ص�صة بالدراما و�صحفية يف 
ال�صيا�صية  التقارير  ن�صوية.وكتابتها  جملة 
الليندي"  "�صلفادور  ���ص��األ��ت  ح��ني  ان��ت��ه��ت 
منتخب  ا�صرتاكي  رئي�ض  اأول  حينئذ  وك��ان 
عيد  ب�صاأن  يعتقد  عما  اجلنوبية  اأمريكا  يف 
الهراء  هذا  عن  ت�صاأليني  ل  فاأجاب:"  امليالد 
بابلو  مع  مقابلة  طلبت  وح��ني  اإيزابيل".  يا 
نريودا اأجاب ال�صاعر:" طفلتي العزيزة ل بّد 
فاأنت  البلد  يف  الأ�صواأ  ال�صحافية  تكوين  اأن 
عاجزة عن اأن تكوين مو�صوعية، اإذ ت�صعني 
نف�صك يف مركز كل �صيء تفعلينه. اأ�صك باأنك 
الكذبات ال�صغرية فحني ل تكون  ل�صت وراء 

لديك اأخبار تختلقينها".
غرّي النقالب الع�صكري عام 1973 الذي كانت 
املخابرات المريكية وراءه كل �صيء لقد قالت 
من  ب�صيء  احتفظت  احل��ني  ذل��ك  حتى  باأنها 
قب�ض  اأنها  يعني  ا�صمها  كان  بعده  ال��رباءة؛ 
عليها وهي توؤمن ممرًا اآمنًا لأولئك املطلوبني 
يف القائمة فهي �صاعدت اأمها وزوج اأمها وهو 
من  باإعجوبة  جنا  الأرجنتني  يف  دبلوما�صي 
الغتيال وحني اأ�صيفت هي اإىل القائمة بداأت 
فنزويال  اإىل  فهربت  باملوت،  تهديدات  تت�صلم 

حيث بقيت هناك 13 �صنة.
اأعطتها فنزويال احلرية يف اأن تبقى جمهولة 

اجلذور  ح�ض  من  اأي�صًا  جردتها  لكن  ال�صم 
العامة  ال�����ص��وؤون  يف  ف��ان��غ��م��رت  ال��ه��دف  اأو 
مع  باري�ض  اإىل  ه��رب��ت  ف��رتة وج��ي��زة  وب��ع��د 
" كفت  م��رة  كتبت  فنزويال  يف  فلوت  ع��ازف 
اإخفاوؤه  يجب  خلاًل  تكون  اأن  ع��ن  احل�صية 
اأ�صا�ض  كجزء  قبوله  ومت  التهذيب  اأج��ل  من 
عليها  اإن  الآن  تقول  ذلك  ومع  طبيعتي".  يف 
اأن تبذل جهدًا واعيًا لتحتوي الأحا�صي�ض يف 

كتاباتها وجتد اأن الكتابة عن احلب واجلن�ض 
اأ�صهل كثريًا من الكتابة عن العنف. وقد تركت 
ت��وًا الكتابة ع��ن ال��رق لأن��ه��ا وج��دت ان��ه من 
الذي  التعذيب  م�صتويات  فهم  ج��دًا  ال�صعب 

يحتويه.
كانت يف الأربعني من عمرها تقريبًا حني كتبت 
عائلتها  عن  بالفنتازيا  مطرزة  ذاتية  �صرية 
التي اأ�صبحت رواية " بيت الأرواح" .تقول: 

اإين  لو  كثريًا  الأف�صل  من  يكون  �صوف   "
لكني  ع�صرة.  التا�صعة  �صن  يف  الكتابة  بداأت 
اأ�صاعد عائلتي. كنت  اأن  اأ�صتطع. كان علّي  مل 
اإىل خ�صارة  اأحتاج  اأين  غري جاهزة. وفكرت 
"بيت  رواي���ة  لأن  بالكتابة  اب���داأ  لكي  وطني 
الذي  الوطن  لبعث  حماولة  كانت  الأرواح" 
"اأيان  كتب  فقدتها".  التي  والعائلة  خ�صرته 
الأمريكية  احل�صارة  بروف�صور  �صتافان�ض" 

ما�صاجو�صت�ض  اأمر�صت/  كلية  يف  الالتينية 
الرواية  ب��اأن  اله�صبانية"  احلالة   " وم��وؤل��ف 
يف  القدماء  الأولد  نادي  نهاية  اإىل  ترمز   "
اآداب اأمريكا الالتينية. هذا النادي التجريبي 
كورتثار  خوليو  خالل  من  يبحث  كان  للغاية 
وخوزيه ليثاما ليما واآخرين يف ترميم الأدب: 
ليظهر اأن الرواية كجن�ض مل تعد تنت�صب فقط 
كافكا  بعد  م�صتهلكة  ظ��ه��رت  حيث  لإوروب����ا 

وفعالة  حية  كانت  لكنها  وجوي�ض  وبرو�صت 
يف الأمريكيتني". ومع و�صول الليندي كانت 
�صهية اجلمهور " للت�صلية املطلقة. �صرعان ما 
مقارنتها  من  تعبة  �صجرة  الليندي  اأ�صبحت 
مع غابريل غارثيا ماركيز ومن الزعم املتكرر 
الواقعية  طية  يف  ال��ذاوي��ة  املنت�صبة  كونها 
اأن  فقط  " اأري��د  باقت�صاب  تقول  ال�صحرية". 
من  اأم��ك��ن  اإن  مبا�صرة  ب�صورة  ق�صة  اأروي 

اأن  اأح��اول  ل  قوي".  ب�صوت  ال��زواي��ا  جميع 
اأجرب ال�صكل". يف الواقع اإن الأوجه الأكرث 

باروكية لعملها خافتة با�صتمرار.
 – لونا"  "اإيفا  الثالثة  روايتها  ن�صرت  وم��ا 
1989 حتى تركت العمل اليومي يف مدر�صة 
لدى  ك��ان  زوج��ه��ا.  ع��ن  وانف�صلت  للمعاقني 
حياتها  اإظهار  يف  عادية  غري  رغبة  الليندي 
اخل��ا���ص��ة ع��ل��ى امل��الأ.ي��ح��ت��وي م��وق��ع��ه��ا على 

بال حتفظ  �صخ�صية وكتبت  الأنرتنت �صورًا 
قابلت  التي  الطريقة  ع��ن  ذات��ي��ة  وب�صخرية 
بها زوجها الثاين" حمام اأمريكي �صمايل ذو 
وربطة  ار�صتقراطي  مبظهر  اإيرلندية  �صحنة 
مك�صيكي  مثل  ال�صبانية  يتكلم  ك��ان  حرير 
حدث  وهو  الي�صرى".  يده  على  و�صم  ولديه 
" عن احلب والظالل" – 1987.  يف رواي��ة 
بالربيد  اإليه  اأر�صلت  اأ�صبوعني  غ�صون  ويف 
عقدًا ف�صلت فيه مطالبها للتهيوؤ للزواج، على 
الطريقة  " منده�صة متامًا من  اأنها  الرغم من 
تبعث  عائلته  كانت  بها وكم  يعي�ض  كان  التي 
وجميعهم  اأولد  ثالثة  لديه  كان  الفزع.  على 
لديك  يكون  اأن  ميكن  كيف  خم��درات.  مدمنو 
ل  خم����درات؟.  مدمنو  جميعهم  اأولد  ث��الث��ة 
و�صرعان  مفكك"  ���ص��يء  فكل  للعائلة  معنى 
"اخلطط  ل��رواي��ة  مو�صوعًا  نف�صه  وج��د  م��ا 
اإنكليزيته  اإن  وج��دت   1993  – الالنهائية" 
كانت  غالبًا  املخرتعة  بال�صبانية  املختلطة 
الأي���ام  ه���ذه  ت��ع��ج  ال��ت��ي  كتابتها  يف  ت��زح��ف 

بالغرائب اللغوية والنحوية.
يف  اأق��ارب��ه��ا  اأث��اره��ا  التي  ال�صجة  ع��ن  تقول 
ت�صيلي عن رواية "بيت الأرواح" " لو خريت 
الق�صة".  لخ��رتت  جيدة  وق�صة  اأقاربي  بني 
وهذه النزعة نتج عنها مذكرات يف عام 1995 
فرا�ض  بجانب  كتبتها  وق��د  رائعتها.  �صميت 
ابنتها "باول" بعد اأن وقعت وهي يف التا�صعة 
�صنة  ا�صتمرت  اإغ��م��اء  حالة  يف  والع�صرين 
كاملة حلقته م�صاعفات ب�صبب البورفريا. يف 
البداية كان الق�صد منها كطريقة لإمالء الفراغ 
من اأجل ابنتها حني رجعت اإىل وعيها، كانت 
باول هائجة حزينة و�صريحة �صادقة للغاية. 
حني تبداأ الليندي بالإدراك اأن اأبنتها لن ترجع 
اأبدًا، اأو يف الواقع ميتة، فاإن الأمر ل يحتمل. 
اإيزابيل التي هي حمررتها املوثوق  اأم  كانت 
حتول  اأن  منها  واأرادت  ال��روع  اأ�صابها  بها، 
"الليندي" لكنها  حاولت  رواي��ة.  اإىل  ق�صتها 

�صعرت بالإثم واخليانة لباول فرف�صت.
اأنها  وافرت�ض  غوردن  ابنة  اأختفت  �صنة  بعد 
يدخل  حياته  ق�صى  الأك���رب  )والب���ن  قتلت. 
بعد  الأ���ص��غ��ر  والب���ن  منه  وي��خ��رج  ال�صجن 

�صفي(.  الهريوين  اإدمانه  من  �صنوات  ثماين 
ن��ه��اي��ة زواج��ه��م��ا تقريبًا. ه���ذه ه��ي  وك��ان��ت 
"طالق"  اأذك��ر كلمة  " لكن يف كل مرة  تقول: 
"ويلي" اإىل العالج. كان عازمًا على  يدفعني 
اإبعاد الأمر وقد جنح. كان الأمر م�صحكًا لأين 
اأتذكر مرة باأننا عقدنا �صفقة اأن ل نذكر كلمة 
طالق ملدة ثالثة اأ�صابيع مهما يكن الأمر، حتى 
لو قتل اأحدنا الآخر لكن تلك الكلمة لن نذكرها 
اأبدًا. وهذا الأمر اأنقذنا لأننا اأدركنا اأنه اإذا ما 
و�صعت طاقتك يف حل امل�صكلة بدًل من الهرب 
خم�ض  وم���رت  يتغري".  ���ص��يء  ك��ل  ف���اإن  منها 
الكتابة من جديد. اإىل  تعود  اأن  قبل  �صنوات 
واختربت املاء برواية " اأفروديت" – 1998 
"ابنة احلظ" – 1999  وب��داأت كتابة رواي��ة 
عن ال�صيليني يف حمى الذهب يف كاليفورنيا 
تنهها  مل  لكنها  مري�صة  "باول"  تقع  اأن  قبل 
جارفة  ميلودراما  اأخ��رى.اإن��ه��ا  �صنني  ل�صبع 
مليئة بالعيون الوام�صة والقرا�صنة واحلب 

من اأول نظرة.
ت��ع��رف ال��ل��ي��ن��دي اأن ه���ذا ال��ن��وع م��ن الأم���ر 
الأحيان  غالب  يف  تراجع  ل  كتبها  اأن  يعني 
كانت  ذل���ك  ت�����ص��ي��ل��ي وم���ع  وخ�����ص��و���ص��ًا يف 
معروفة هناك )اأ�صبحت رواية "اإني�ض حبيبة 
روحي" على قمة الكتب الأف�صل مبيعًا منذ اأن 
ج�صورة  لكنها   )2006 اآب  منذ  هناك  ن�صرت 
متحدية اإذ تقول " اعتقد باأن اأي كاتب جتاري 
ي�صرتي عددًا كبريًا من الكتب عليه اأن يواجه 
فمن  اأكرث �صعوبة  كتابك  كان  كلما  لأنه  النقد 
ك�صحفي  لكن  اأف�صل.  ت�صبح  اأن  املفرت�ض 
تعلم باأن لديك قراًء وعليك اأن ترتبط بهم على 
اأية حال. اإذا مل يقنت القراء كتبك ويقروؤونها 
فاإنك تبدد وقتك بال فائدة. اأريد من النا�ض اأن 
النا�ض  ب��اأن  ليعرفوا  ال�صخ�صيات  يتقم�صوا 
الآخرين ي�صعرون بالطريقة نف�صها. ليعرفوا 
اإّن ما يحدث لهم الآن يف نقطة حمددة – موت 
و�صوف  قبل  من  حدث  قد  �صابه-  ما  اأو  طفل 

يحدث.

عن / �سحيفة الغارديان

من "بيت االأرواح" اإىل "اأني�ش حبيبة روحي" ..

قبل يوم من لقائي بها �ساركت "اإيزابيل الليندي" يف م�سرية. لقد �سمعت اأن دائرة الهجرة 
والكمارك، وهي من اإبتكار بو�ش، قد قامت مبداهمات من بيت اإىل بيت غري بعيدة عن املكان 
الذي تعي�ش فيه، يف منحدر يطل على خليج �سان فران�سي�سكو ويف اإحدى هذه املداهمات 
قب�ش على اأب مع ابنه الذي يبلغ ال�سابعة والذي مل ي�سمح له بالذهاب لهذا قيد االثنان ومت 
ترحليهما. وحني اأكت�سف عمدة املدينة املكان الذي اأخذا اإليه دعا اإىل اجتماع للمدينة. 
ووجدت "الليندي" نف�سها ت�سيح عرب املايكروفون وهي ت�سري "حماطة باجلمهور املتكلم 
باال�سبانية وجميعهم من املخلطني – نا�ش ق�سريو القامة ذوو �سعر اأ�سود – وكانوا ي�سيحون 
بال�سعارات نف�سها التي رددوها خالل ال�سبعينيات يف ت�سيلي "ال�سعب املتحد لن يقهر!" وحني 
اآوت اإىل الفرا�ش يف تلك الليلة هاجمها الذعر" الأن كل �سيء عا�سته خالل االنقالب الع�سكري 
قد عاد. واأدركت اأين قد ع�ست ذلك �سابقًا مع فوارق خمتلفة".

إيزابيل الليندي : رحلة الحياة و الكتابة

عايدة اإيدرماريام - ترجمة : جناح اجلبيلي
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"ليلى بعلبكي" التي اختفت بعد روايتها  اأتذكر 
اإىل غادة ال�صّمان  اأعود بذاكرتي  اأحيا" كما  "اأنا 
ال��ت��ي متكنت م��ن اج��ت��ي��از ح��اج��ز اخل���وف من 
الأخالق  �صرطة  تفر�صها  التي  ال�صارمة  الرقابة 
واأنا اأنظر باحرتام اإىل جتارب "عالية ممدوح" 
التي اأ�صهمت يف ك�صف امل�صتور عراقيًا وعربيًا، 

والأمر نف�صه مع املبدعة امل�صرية �صلوى بكر. 
ل��ك��ن احل����ال م���ع اإي���زاب���ي���ل ال��ل��ي��ن��دي اأب���ع���د من 
العرتافات واأكرث جراأة من دخول املنازل املعتمة 
واأكرث خ�صو�صية من ت�صليط ال�صوء على فرا�ض 
النوم، ذلك اأنها تكتب رواياتها من دون اأن تفكر 
حلظة واحدة يف ال�صرطي العاملي الذي يرتب�ض 
�صرقًا وغربًا  املبدعني  يطارد  والذي  باملمنوعات 
لئال يذهب اأّي واحد منهم اإىل �صومعة الأديان، 
اأو يك�صف احلجاب عن دهاليز ال�صا�صة اأو يهم�ض 

بكلمة ملّغزة عن خمادع اجلن�ض. 
امل��ب��دع��ة جميعها حتى  اأع��م��ال ه��ذه  ق���راأت  وق��د 
و�صلت اإىل كتابها املثري )باول( )1( وهو مزيج 
ما جرى يف  فيه  تكتب  وامل��ذك��رات،  الرواية  من 
التي  ب���اول  ابنتها  ���ص��ري��ر  ق���رب  وه���ي  حياتها 
بعد  املوت  اإىل  بها  م�صي  خطري  مر�ض  اأ�صابها 
�صيء  بكل  تعرتف  كانت  �صهورًا،  دامت  غيبوبة 

مهما تع�ّصر ذكره، كاأنها تكتب و�صيتها الأخرية، 
وقد كتبت اإيزابيل تلك ال�صفحات � وعددها 374 
يف  قطعتها  لها  ح�صر  ل  �صاعات  خ��الل  �صفحة 
اإ�صبانيا،  عا�صمة  مدريد  يف  امل�صت�صفى  مم��رات 
واأحيانًا يف غرفة باأحد الفنادق التي عا�صت فيها 
اأكرث من ن�صف �صنة، ثم انتهت من كتابته وهي 
عام 1992  داره��ا خريف  ابنتها يف  �صرير  قرب 
بني  وانتظار،  ع��ذاب  بعد  كاليفورنيا  مدينة  يف 
وحياة  فيه  م�صكوك  م��وت  ب��ني  وزف���ري،  �صهيق 
كما  اأو  باول  ابنتها  برحيل  انتهت  فيها  م�صكوك 

تقول يف اآخر �صفحة من الرواية: 
- وداعًا باول املراأة، اأهاًل يا باول الروح. 

غيابها،  بعد  ي��ذرف  م��ا  ال��دم��ع  م��ن  يبق  حيث مل 
ل�صيما اأن احلياة نف�صها مل تعد تبت�صم اأبدًا. 

تاأثر  جليًا  يظهر  )امل��ذك��رات(  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف 
اإيزابيل الليندي باألف ليلة وليلة، وهي ل تخفي 
ذلك بل تفخر به وتوؤكده دائمًا، والذي يقراأ )بيت 
الأرواح( و)ابنة احلظ( و)�صورة عتيقة( و)عن 
احل���ب وال���ظ���الل( ي���درك ال�����ص��وط ال���ذي قطعته 
التي  العجائبية  الرواية  تلك  بحور  يف  اإيزابيل 
من  العرب  اأعطى  ما  اأجمل  من  ت��زال  وم��ا  كانت 

موروث حكائي على مدى مئات ال�صنني. 

 * *
مل تلجاأ اإيزابيل اإىل الفواجع وحدها حتى تقول 
اأثمرت  ب��ل  ب���اول(  ف���راق  على  حزينة  ه��ي  )ك��م 
هذه  الح����رتام  منا  ي�صتحق  اإب��داع��ًا  فواجعها 
اقرتبت  التي  الإن�صانة   � الأم   � املبدعة   � ال�صيدة 
من العاملية بخطى اأ�صرع من اأقرانها يف ت�صيلي 
اأنها  حتى  ون�صاء،  رج���اًل  الاّلتينية،  واأم��ري��ك��ا 
اأمثال  الكبار  اأ�صماء  من  الكثري  تناف�ض  اليوم 
�صيمو�ض  �صاراماغو،  جوزيه  غرا�ض،  )غونرت 
وول  �صيمون،  كلود  كي�صنجيان،  غ��او  هيني، 
�صوينكا، جوزيف برود�صكي، نادين غوردميري، 
حا�صلون  نعلم  كما  وكلهم  موري�صون(  وت��وين 

على جائزة نوبل يف �صنوات لي�صت بعيدة عنا. 
كل كتاب عظيم ينبت على اأر�ض الب�صر هو حدث 
بولدته،  ونحتفي  ب��ه  نفرح  اأن  ي�صتحق  كبري 
�صخ�صيًا  اأرى  وكما  نا�صره  ي��رى  كما  و)ب���اول( 
اأكرث  اأنه  كما  خ�صو�صيته(  ل�ه  ا�صتثنائي  )حدث 
بقية  م��ن  ال��ق��ارئ  ب��وج��دان  والت�صاقًا  حميمية 
اأعمالها، لأنها هي بطلة الرواية وما حتكي عنه 
وع�صاقها  وتاأريخها  ولعائلتها  لها  جرى  ما  هو 
اأي�����ص��ًا، وق��ب��ل ذل���ك ك��ل��ه م��ا ج���رى ل��وط��ن��ه��ا من 

انقالبات ع�صكرية و�صفك دماء وموت باجلملة. 

عن روايتها الأوىل )بيت الأرواح( تقول اإيزابيل 
اأفح�ض  كنت  فقد  حياتي،  اأنقذ  الكتاب  هذا  "اإن 
كهوف  اأ���ص��د  اإىل  معها  واأرح����ل  نف�صي  اأع��م��اق 
اأراه،  �صيء  لكل  بطيء  تاأمل  مع  عتمة،  الوعي 
اإىل  طريقتي  الكتابة  اأث��ن��اء  يف  اأكت�صف  وكنت 
اأن تبداأ به كان كل �صيء جاهزًا  احلقيقة" وقبل 
بني يديها، مبا يف ذلك العنوان واجلملة الأوىل. 

- اأنا اأعرف املبدع من اأول جملة يكتبها. 
ال���ذي ن��ع��رف��ه ع��ن اإي��زاب��ي��ل ه��و اأن��ه��ا عملت يف 
اأوق�����ات ف��راغ��ه��ا تقوم  ال��ت��ل��ف��زي��ون وك��ان��ت يف 
برتجمة روايات رومان�صية من اللغة الإنكليزية 
اإىل الإ�صبانية، وكانت ت�صحك من تلك الق�ص�ض 
وعذراء  وجميلة  �صابة  امل���راأة  فيها  تكون  التي 
وتفكر يف فار�ض اأحالمها، ويكون الرجل يف تلك 
والفرو�صية،  والقوة  بالفحولة  مفعمًا  الروايات 
كانت  وما  يتزوجا،  اأن  احلكاية  نهاية  يف  ولبد 
على  لكنها  الق�ص�ض،  تكتب  حينها  يف  اإيزابيل 
ل  اآخ��ر  منحى  كتاباتها  تاأخذ  اأن  ق��ررت  يبدو  ما 
ي�صبه ما جاء يف تلك الروايات املح�صوة بال�صفاه 
الناعمة،  والنهود  الناع�صة  والعيون  املمتلئة 
الأرواح(  )بيت  الأوىل  ومن هنا جاءت روايتها 
قفزة عالية اقرتبت بها نحو عامل الكبار، �صرعان 

ما  اأف�صل  من  �صينمائي  �صريط  اإىل  حتولت  ما 
راأينا. 

ومل تقف اإيزابيل عند هذا احلد ال�صتثنائي من 
لتكتب  جيلها  واأبناء  نف�صها  تخّطت  بل  النجاح، 
)عن احلب والظالل( ثم و�صلت ذروة اإبداعها يف 
ثنائية )ابنة احلظ( و)�صورة عتيقة( التي حفرت 
بهما ا�صمها عميقًا يف دنيا الرواية، لكن ماأ�صاتها 
الذي خفف يف حينها من جموح  مبوت )باول( 
اإذ بها تظهر بثبات  عطائها فرتة لي�صت ق�صرية، 
اأن  لتوؤكد  نف�صه،  ابنتها  ا�صم  اأعطته  الذي  كتابها 
الفواجع ميكنها اأن حتّلق ب�صحبة الإبداع مهما 

كان م�صتوى الأمل. 
 * *

من  وال�صتني  التا�صعة  جت��اوزت  وق��د  الآن،  هي 
اإبداعها،  يف  متوهجة   )1942 )مواليد  العمر 
را���ص��ي��ة مت���ام ال��ر���ص��ا ع��ن ك��ل م��ا ي��ج��ري وما 
التي  جرى يف حياتها مهما كان حجم اخل�صائر 

عا�صتها، تقول على ال�صفحة 131: 
دون  من  ي��دي  يف  وال�صيف  خطوة  كل  اأتقدم   -
اأو ملل، لقد ع�صت جناحات عظيمة  حلظة هدنة 
م��دوي��ة، عواطف وغ��رام��ي��ات، عزلة  واإخ��ف��اق��ات 

وعمل، خ�صارات وخذلن. 

وكانت تظّن اأن �صبابها �صوف ي�صتمر اإىل الأبد، 
هي  بل  للعي�ض،  رائعًا  مكانًا  يبدو  العامل  وك��ان 
من  خطاأ  اأو  عابر  حدث  حم�ض  ال�صر  اأن  تعتقد 
اأخطاء الطبيعة، حتى ح�صل النقالب الع�صكري 
البغي�ض يف ت�صيلي �صنة 1973 يف احلادي ع�صر 
من اأيلول )�صبتمرب( لرتى نف�صها وجهًا لوجه مع 
الطيبة  وفراق  وانح�صار اخلري  الوجود  فظاظة 

عن الب�صر. 
�صاحب  )جّدها(  باأن  الليندي  اإيزابيل  وتعرتف 
علمه  دون  من   � لها  وّف��ر  فقد  عليها،  عظيم  ف�صل 
وكانت  الكتابة،  حوافز  من  الكثري   � طبعًا  بذلك 
حياته مادة خ�صبة جلميع رواياتها، التي كتبتها 
فقد  لحقًا،   � موته  بعد   � �صتكتبها  والتي  �صابقًا، 
خمادع  مبرح  يتمّتع  بارعًا  حكواتيًا  جّدها  كان 
ورعبًا  فظاعة  الق�ص�ض  اأ�صّد  يروي  اأن  وميكنه 
دون  من  اإليها  نقل  وق��د  القهقهات،  يطلق  وه��و 
حت��ف��ظ ك���ل ال���ن���وادر واحل���ك���اي���ات وال���دن���اءات 
واملوبقات التي عا�صها على امتداد �صنوات حياته 
ينتمي  التي  العائلة  �صذوذ  ذلك  الطوال، مبا يف 
اأو  اإليها، لكنه يرف�ض الكالم عن الدين واملر�ض 

النقا�ض ب�صاأن اخلالق. 
 * *

الكتابة كما يقول )اأمريي كريتي�ض( احلائز على 
اأو  املوت  تاأجيل  عملية  نوبل 2002 هي  جائزة 
تقوله  ما  على  كثريًا  ينطبق  وه��ذا  اجل�صد،  قتل 
)باول(  كتابها  �صفحات  من  الكثري  يف  اإيزابيل 
اأق�صى  فيه  وج��راأت��ه��ا  �صراحتها  و�صلت  ال��ذي 
حدودها، فقد قالت كل �صيء ومل يبق عليها �صوى 

ورق التوت، وقد تكون رمته اأي�صًا! 
ب��ني دم�صق  م��ا  ���ص��ن��وات  ث��الث  اإي��زاب��ي��ل  عا�صت 
وبريوت وت�صّبع خيالها ب�صحر ال�صرق العربي، 
كما ذهبت اإىل تركيا واأم�صت الكثري من �صنوات 
وذلك  واليابان،  واأ�صبانيا  الهند  بني  ما  عمرها 
يعني اأنها عا�صت حياتها كمبدعة طوًل وعر�صًا، 
مراكب  من  الكثري  رواياتها  يف  ت��رى  هنا  وم��ن 
الكهوف  و���ص��ّك��ان  امل��ن��اج��م  واأح�����ص��اء  ال�����ص��ي��د 
و�صواطئ  املتعة  وم��واخ��ري  اجل��ب��ال  و�صال�صل 
البحار واملحيطات، لقد راأت اأجنا�صًا خمتلفة من 
وقدي�صني،  حقراء  راأت  وعباقرة،  حمقى  الب�صر، 
اأعمالها  ج����اءت  وم���ا  جم���د،  وع�����ص��اق  ب�����ص��ط��اء 
الرائعة اإلَّ من معاناتها و�صعاداتها، من اأ�صفارها 
وجت��ارب��ه��ا امل��ذه��ل��ة، ولب���د م��ن ال��ت��ذك��ري ب�صاأن 
دون  ال���ذي  ع��ل��م��اين(  )���ص��ال��ح  امل��ب��دع  مرتجمها 
و�صلت  ملا  جدًا،  الدقيقة  الأمينة  الغنية  ترجمته 
ل  التي  املحرتمة  ال�صورة  بهذه  اأعمالها  اإلينا 
تقل جماًل عن لغتها الأ�صل، واأنا على يقني باأنها 
ياأتي  عام  اأقرب  يف  نوبل  جائزة  على  �صتح�صل 
ب�صبب ما كتبته من روايات، اأرغمتنا بعد قراءتها 

على الده�صة يف اأق�صى م�صتوياتها. 
واإذا مل حت�صل اإيزابيل على نوبل خالل ال�صنوات 
الثالث التالية �صاأقول فورًا: اإن اأكادميية ال�صويد 
)ابنة احلظ(  اأن رواية  ذلك  يغتفر،  على خطاأ ل 
لكل  نتيجة  وه��ي  كهذا،  جم��دًا  ت�صتحق  وحدها 
التي  الت�صيلية  لهذه  اإبداعية  فات من جتارب  ما 
يف  حمفورة  اأ�صماء  من  العامل  ُبناة  اإىل  ت�صاف 

الذاكرة. 
حازوا  ممن  املبدعني  كبار  مع  هام�صي  بح�صاب 
ت�صعني  على  عددهم  جت��اوز  والذين  نوبل،  على 
كاتبًا بني روائي و�صاعر، �صنكت�صف اأن اإيزابيل 
الواقعية  روح  يف  وت��اأث��ريًا  ملعانًا  اأك��رثه��م  م��ن 
ال�صحرية التي تتلمذنا عليها عرب األف ليلة وليلة 
� على  � ب�صوط زمني لي�ض بالق�صري  ومن بعدها 
اأعاد  ال��ذي  ماركيز  غار�صيا  املذهل  اأ�صتاذنا  يد 
ال�صحر  ح��الت  اأجمل  الكتابات  من  النوع  لهذا 
نغفل  اأن  دون  م��ن  ال�����ص��اب��ق،  ال��ع��رب��ي  وال��ت��م��ّي��ز 
اأ�صتاذية املعّلم )خورخي لوي�ض بورخ�ض( وكل 
من حاول العوم يف هذا البحر ال�صا�صع العميق 
املوروث  �صيما  العظيم، ل  الإن�صاين  الرتاث  من 
يتال�صى  اأن  يو�صك  ال��ذي  ال�صفاهي  الق�ص�صي 
والف�صائيات  لل�صينما  الرهيب  ال��ت��اأث��ري  بفعل 
مع  الإن�����ص��ان  و���ص��راع  الكومبيوتر  وح����روب 

اجلوع والطغاة. 
)ت�صيلي(  تاأريخ  عن  احلبكة  بهذه  عماًل  اأق��راأ  مل 
اأكرث  وه��م  ال�صخو�ض  ر�صم  يف  ال��دق��ة  تلك  ول 
يزيد  وم��ا  اأ���ص��ا���ض  �صخ�صية  ع�صر  خم�صة  م��ن 
العام  امل�صهد  يف  م�صاهمني  اأب��ط��ال  ع�صرة  على 

اإيزابيل  حتركهم  ال��ن��ه��اي��ة،  حتى  ال��ب��داي��ة  منذ 
الناعمة  العربية  احلروف  من  �صفحة   438 عرب 
ومت�صي بهم على ب�صاط الريح الق�ص�صي، حيث 
تاأخذهم اأمواج الغيوم وال�صحب الرمادية �صوب 
ال�صمال ونحو اجلنوب، ل اأحد يعرف م�صائرهم 
اأغفلت ن�صيج  اأبدًا ما  الليندي التي  اإيزابيل  غري 
اأي واحد منهم وما فات عليها �صهوًا طق�ض هذا 
اأو عادات ذاك، بل تعرف � بدقة ال�صاحر وخربة 
�صخو�صها  م��ن  �صخ�صية  ك��ل  رائ��ح��ة   � احل��ّري��ف 
التفكري،  لبا�صها وحجم طاقتها على  وتفهم نوع 
اأبطالها  مع  حقيقي  وفاق  على  وهي   � اإنها  حتى 
مّرت  ال��ت��ي  ال�صهور  ول  ال�����ص��ن��وات  تن�صى  ل   �
النبيل  ال�صيني  اأو احلكيم  )الزا �صومريز(  على 
)تاوت�صني( اأو بائع الكتب املقد�صة )جاكوب تود( 
مثاًل، وماذا فعلت تلك الأيام وال�صنوات بعائلتها 
امل�صنوعة من خميلة جاحمة، اإنها حتيا معهم، اأو 
لنقل كانوا معها فعاًل طوال ع�صرة اأعوام كاملة، 
العجائبية  اأحداثها  التي جرت  الرواية  هو زمن 
بكل   1853 �صنة  نهاية  حتى   1943 ع��ام  منذ 
زمنيًا   � الع�صرية  احلقبة  تلك  عليه  اح��ت��وت  م��ا 
وموت  وح��ب  غرائب  من   � واأخالقيًا  و�صيا�صيًا 
ورح��ي��ل وج��رائ��م وب��ح��ث جم��ن��ون ع��ن الذهب 
وبحث غريزي عن احلرية والنعتاق وامل�صاواة 

والعدالة. 
اإيزابيل  متكنت  كيف  ال��ق��ارئ  ي�صتغرب  �صوف 
الأخبار  من  الع�صوائي  ال�صتات  ذاك  جمع  من 
واحلكايات والوثائق والرحالت يف جعبة رواية 
واحدة، د�صمة وحم�صوة وكبرية، �صار عنوانها 

ذات حلظة من الزمن )ابنة احلظ( )2(. 
اأكرث ح�صورًا  الرواية  ال�صعر يف هذه  رمبا كان 
والغ�صب  احل��ب  ح���الت  ت��اأت��ي  اإذ  ال��ق�����ض،  م��ن 
اأبطالها،  جبني  على  مر�صومة  وال�صوق  والفراق 
التا�صع  بالقرن  اأي �صيطان عجيب جاء  ل تدري 
ع�صر ورماه اأمامك عاريًا من اأ�صراره و�صتائره، 
مك�صوفًا بعيوبه و�صعابه وجغرافيته، بحيث اأنك 
ت�صبه  �صراعية  بواخر  يف  ال�صنوات  تلك  حتيا 
باخل�صب  مت�صي  وق��ط��ارات  )بونتي(  ال�صفينة 
مت�ّصها  مل  وحياة  ت��راب  من  و���ص��وارع  املحروق 

بعد اإعالنات ال�صامبو اأو �صجائر املارلبورو. 
 * *

املا�صي  بني  ما  مربك  تداخل  اأي  على  تعرث  لن 
واحل��ا���ص��ر كما ه��و احل���ال يف رواي���ات م��ا بعد 
احلداثة، ولن جتد ت�صابها بينها وبني معا�صريها 
اأم��ث��ال غ��ون��رتاغ��را���ض اأو م��ي��الن ك��ون��دي��را، بل 
حتى  يغمرك  )ح��ي(  عن�صر  اإىل  الكاتبة  تاأخذك 
)بالباري�صو(  ميناء  اأمامك يف  راأ�صك مبا يجري 
ثم  احل��ك��اي��ة،  ت��ب��داأ  حيث  ال��ه��ادئ  املحيط  على 
�صان  اإىل  اإيزابيل  ت�صحبك  بل  كاليفورنيا،  اإىل 
فران�ص�صكو لرتى نف�صك اأمام موعظة تقول "اإننا 
جميعًا، جئنا نبحث عن �صيء ما، فوجدنا �صيئًا 
املعنى  موجز  هي  املاأثورة  العبارة  وتلك  اآخر" 
يف  ديك  بي�صة  اآخ��ر  احلظ  ابنة  لرواية  النهائي 

نهايات القرن الع�صرين. 
لكنني  اخت�صارها،  ميكن  ل  الرواية  اأن  وبرغم 
خواكني  اأحّبت  التي  �صوميز  ال��زا  عن  �صاأحكي 
اإىل حياتها ومل  يدخل  اأول رجل  موريتيا وكان 
يرحل  لكنه  العمر،  من  ع�صرة  ال�صاد�صة  يف  تزل 
�صوب مكان جمهول، ويف حّمى احلب الأول اأو 
الرجل  بحثًا عن  األ��زا  تهرب  الأول  جنون احلب 
ال��ذي حت��ب، وط��ول زم��ن ال��رواي��ة وه��ي تبحث 
ع��ن��ه، ع��ا���ص��ت ال��ك��ث��ري م��ن ال�����ص��دائ��د واخرتقت 
مبا  واملتاعب،  واملحن  امل�صاعب  من  الع�صرات 
)خواكني  تركه  ال��ذي  اجلنني  اإجها�ض  ذل��ك  يف 
فعل،  ي��ع��ب��اأ مب��ا  اأح�����ص��ائ��ه��ا ومل  م��وري��ت��ي��ا( يف 
و�صارت ترى الدنيا واأ�صرارها خارج ذاك البيت 
البقاع  جتوب  فهاهي  فيه،  ترعرت  الذي  الهادئ 
اإىل  ب�صري  جن�ض  وم��ن  اأر����ض  اإىل  اأر����ض  م��ن 
اأكرث  اأبله  �صبّي  مبالب�ض  متخفية  حتيا  جن�ض، 
من ثالث �صنوات حتى كادت اأن تن�صى اأنوثتها، 
اأن عمرها مي�صي من دون جدوى،  وحني ت�صعر 

ت�صمع احلكيم )تاوت�صني( يقول: 
� لي�ض هناك �صيء دون طائل وما من اأحد ي�صل 

يف احلياة اإىل اأي مكان، اإننا من�صي وح�صب. 
�صارت الزا �صومريز تكت�صف املزيد من الأ�صياء 
واأنواع الب�صر، حتى اإنها �صارت يف ماخور )جو 
بائعات  بني  الليايل  واأم�صت  العظام(  ك�ّصارة 

جمرد  )باعتبارها  الأج�����ص��اد  و�صما�صرة  ال��ه��وة 
�صبّي �صغري يخدم يف البيوت( وانقطع بها حبل 
ال�صابقة  حياتها  نحو  )بالباري�صو(  اإىل  العودة 
الدافئة املطمئنة، لكنها ارتبطت روحيًا باحلكيم 
طوق  وح���ده  ك��ان  ال���ذي  )ت��اوت�����ص��ني(  ال�صيني 
ويف  واجلنون،  واخل��وف  الوح�صة  من  جتاتها 
احلبيب  عن  جمنون  بحث  بعد  ال��رواي��ة،  نهاية 
خواكني  م���وت  م��وت��ه،  خ��رب  ي�صلها  ال��غ��ائ��ب، 
من  الأخ��ري  ال�صطر  يف  تقول  بها  اإذا  موريتيا، 

الرواية: 
- اإنني الآن حّرة. 

نعم، حتررت من قيد فر�صته )هي( على نف�صها، 
وحتررت اأي�صًا من مراهقتها ومن جملة اأخطاء 
اأولها  لي�ض  حياتها،  �صميم  اإىل  وت�صللت  م�صت 
يعانقها  كان  الذي  الوهم  اآخرها  ولي�ض  الظنون 

يف حلظات الياأ�ض. 
نهاية  يف  تاأتي  الآن(  ح��ّرة  )اإنني  العبارة  ه��ذه 
�صفر طافح بالأوجاع والتجارب والآلم والدموع 
وذرف احل�صرات واحتواء الربد واحلر والثلوج 
� حتى  ي��دري  ك��ان  ما  اأج��ل رج��ل  والزمهرير من 

مماته � اأن ثمة من كان يبحث عنه. 
ت�صّع  �صخ�صيات  ع��ن  تكتب  الليندي  اإي��زاب��ي��ل 
الإن�صان  منها  ويتاألق  اجل�صد  قبل  ال��روح  منها 
احلال  هو  كما  الوح�ض،  بثياب  جاءنا  اإن  حتى 
ال�صرير  بابلو  اأمثال  الثانوية  �صخ�صياتها  مع 
اأو  ه��رق��ل،  وع�����ص��الت  ط��ف��ل  بقلب  يحيا  ال���ذي 
اأحدهم  التي قتلت  املك�صيكية  �صخ�صية خو�صيفا 
بغرز �صكينها يف منت�صف قلبه ثم �صنقت نف�صها 
املوم�ض  بالثري�ض،  اأثوثينا  جانب  اإىل  بيديها، 
واللطف  الرحمة  من  بكثري  النا�ض  ت�صاعد  التي 
اإجها�صها،  عند  امل���وت  م��ن  ال���زا  اأن��ق��ذت  وال��ت��ي 
جتاوزت  احلظ(  )ابنة  الرواية  هذه  اأن  واأعتقد 
الذاكرة  اأن  برغم  الكاتبة  اإبداعات  من  �صبق  ما 
باأية  الأرواح( ول ميكن  )بيت  ن�صيان  ل ميكنها 
الرائعة )عن احلب والظالل(  حال ترك روايتها 
عن  يقال  نف�صه  والكالم  الإع��ج��اب،  دائ��رة  خلف 

)حكايات اإيفالونا(. 
اعتمدت اإيزابيل يف )ابنة احلظ( على �صخ�صية 
امتداد  على  احلا�صر  الغائب  موريتيا  خواكني 
ال�صخ�صية  نف�صها  وه��ي  ال��رواي��ة،  اأرب��اع  ثالثة 
ال�صاعر بابلونريودا  لها  الأ�صطورية التي كّر�ض 
ال�صعرية  م�صرحيته  وهي  املعروفة،  م�صرحيته 
اأعطاها  وال��ت��ي  ن��ف�����ص��ه،  ال��وق��ت  يف  ال��وح��ي��دة 
موريتيا  خواكني  )ت��األ��ق  ال�صهري  العنوان  ذاك 
وم�صرعه( ولهذا غاب خواكني عن الرواية وعن 
القراء بينما بقينا نتابع اأخباره من جميع اأبطال 

الرواية. 
 * *

يوم  م���رات،  ث��الث  اأن��ق��ذت��ن��ي  الليندي  اإي��زاب��ي��ل 
حّطمني احلنني اإىل وطني اأخربتني اأن الوطن 
ه��و ال���ذي ت��خ��رتع��ه اأن���ت وت�����ص��ك��ن ف��ي��ه ولي�ض 
فيه،  ول��دت  ال��ذي  امل��ك��ان  يكون  اأن  بال�صرورة 
ويوم قررُت التخل�ض من حياتي و�صطب ما تبقى 
منها، �صحكت مني وقالت: مهما طال عمرك فهو 
اأي �صيء موازاة مليارات ال�صنني التي  ل يعني 
اأن ترى بع�ض  الب�صرية، وما عليك غري  عا�صتها 
غرائب احلياة وعجائبها فهي ت�صتحق املجازفة 

والعوم يف بحرها العميق الرهيب. 
�صوب  اأم�صي  يومها  وكنت   � الثالثة  امل��رة  ويف 
حالة من الياأ�ض والاّلجدوى والإحباط � اأعطتني 
اأ�صرارها جميعها  كتابها )باول( الذي حكت فيه 
ابنتها  �صرير  ق��رب  جتل�ض  اأخربتكم  كما  وه��ي 
اأرغمني  مما  ال�صطور،  نهاية  يف  �صتموت  التي 
اأن  احل��ي،  امل��ّي��ت  باأ�صلوب  الأ���ص��ي��اء  روؤي���ة  على 
تكون )مع( احلياة حتى يف حلظة اإح�صا�صك اإنها 
)رمبا( تخّلت عنك، ذلك اأن احلياة كما الربكان اأو 
الزلزال، ميكنها فجاأة اأن تتغرّي، يف �صاعة نح�ض 
اأو يف برهة ياأ�ض من زمن الأر�ض، وتنقلب من 
حال معوج اإىل حال اأكرث اعوجاجًا، اأو العك�ض، 
كنت  اأن  بعد  ال�����ص��ورة  اأع��ل��ى  يف  نف�صك  وت��رى 

اأ�صفلها اأو العك�ض اأي�صًا. 
الذي  ال��وح��ي��د  ل�صت  ب��اأن��ن��ي  اإي��زاب��ي��ل  عّلمتني 
عا�ض بني القتل والدخان واحلروب واملعتقالت 
التي  ب��غ��داد  واأن  ال��دم��اغ،  وغ�صل  والت�صويه 
ت�صيلي  عن  تختلف  ل  امل��رات  ع�صرات  احرتقت 

امرأة من بناة العالم
عندما كتب "�ستيفان زفايج" كتابه املهم "بناة العامل" مل متهله �سنوات عمره الق�سري اأن ي�سل الزمن الذي جاءت فيه  اإيزابيل الليندي حتى تدخل بني بقية الكبار الذين جاء 

ذكرهم يف مو�سوعته عالية القيمة، التي بني �سخو�سها )تول�ستوي، دي�ستويف�سكي، اأدغار اآلن بو، اأنطون ت�سيخوف، بلزاك( وغريهم من عمالقة الرواية والق�سة الق�سرية، فهذه 
الكاتبة الت�سيلية املتميزة حقًا، ت�ستحق اأن تاأخذ مكانها بني بناة العامل من الرجال، وما يزال ثمة مت�سع من الوقت حتى يقال فيها ما هو حق لها يف ميزان االإبداع العاملي الذي ال 

يخطئ يف حجوم كبار املبدعني وقيمة كل واحد واأهميته وم�ستوى اإجنازه ونوعية العطاء االإن�ساين الذي اأ�سبغه على �سهيق الدنيا وتربتها. 
لو عا�ست اإيزابيل الليندي يف اأي بلد حتكمه التقاليد الق�سرية وال�سرائع ال�سيقة ملا ظهرت اإىل الوجود اأبداً، ذلك اأنها تقول ما ال  يقال )رقابيًا( وحتكي ما ال يحكى )عربيًا( وتق�ّش 

علينا ما ال يق�ّش )اإ�سالميًا( ومن هنا جاء متيزها يف الكتابة بعد اأن اخرتقت املاألوف االأنثوي ال�سائد باملفاهيم املتفق عليها عربيًا. 

عبد ال�ستار نا�سر
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ايزابيل الليندي وزورو

اإنها رواية الثعلب زورو اآخر ما اأبدعت ايزابيل الليندي من كتاباتها التي تنتمي اىل الواقعية ال�سحرية،ترجمة رفعت عطفة ، والتي �سدرت عن دار ورد للطباعة 
والن�سر والتوزيع يف دم�سق 2007 بعنوان "زورو وتبداأ االأ�سطورة".  حني جاءها ورثة زورو ب�سندوق يحتوي على ما تبقى من مقتنياته التي متثل بع�ش تاريخه ،طالبني 

منها كتابة رواية عنه، مل تعتقد ايزابيل الليندي باأنها �ستحقق لهم هذه االأمنية ،فقد اعتادت هذه املراأة اأن تكتب رواياتها دون طلب من اأحد.  تركوا ال�سندوق لديها 
وذهبوا لعلها تغري راأيها ، وعندما ت�سفحت تلك التذكارات والذكريات واملقتنيات وجدت نف�سها تنحاز اىل حكاية هذا الرجل الذي يدعى)دييغو ِد البغا( التي تبداأ

 يف عام 1790 يف كاليفورنيا العليا وهو نف�سه زورو الذي كنا نظن باأنه �سخ�سية خيالية.

وكما هي عادة ايزابيل الليندي فاإنها تكتب 
بعد اأن تلم بتاريخ الفرتة التي عا�صت فيها 
كل �صخ�صية من �صخ�صياتها بكل ما حتفل 
وا�صطرابات  و�صراعات  تناق�صات  من  به 
اأقرب  ومغامرات  وحروب  ع�صق  وق�ص�ض 

اىل اخليال منها اىل احلقيقة. 
بني  ي��ت��ح��ّول  الأ����ص���ط���ورة  ال��رج��ل  زورو 
اأ�صابع ايزابيل الليندي اىل حياة تتجاوز 
ال�صخ�صية  تلك  تف�صح  الأ���ص��ط��ورة،ح��ني 
اأن ظلت على مدى �صنوات  عن نف�صها بعد 

�صرية وغام�صة. 
الرواية  مقدمة  يف  الليندي  ايزابيل  تقول 
)هذه هي ق�صة دييغو ِد لبغا وكيف حتول 
،اأخريًا  الأ�صطوري   - - زورو  الثعلب  اىل 
اأبقينا  التي  اأك�صف عن هويته  اأن  اأ�صتطيع 
ك��ث��رية،واأق��وم  ���ص��ن��وات  ال�����ص��ر  يف  عليها 
بي�صاء  �صفحة  لأن  الرتدد  من  ب�صيء  بهذا 
رج��ال  ���ص��ي��وف  تخيفني  مثلما  تخيفني 
، بهذه  اأغ��م��اده��ا  امل���ج���ردة م��ن  م��ون��ك��ادا 
الذين  اأولئك  اأ�صتبق  اأن  اأحاول  ال�صفحات 
ي�صرون على ت�صويه �صمعة زورو… علّي 
اأن اأروي هذه املغامرات لأنه ل يفيد كثريًا 
اأن يغامر دييغو بحياته من اأجل العدالة اإْن 

مل ي�صمع به اأحد ( �ض7 . 
ولدة  منذ  الرواية  الليندي  ايزابيل  تبداأ 
التي  ذات��ه��ا  ال��ف��رتة  لب��غ��ا،وه��ي  ِد  دييغو 
بداأت بها احلمالت التب�صريية لتلك املناطق 
الهنود  مناطق  الطبيعية،  باملوارد  الغنية 
احلمر الذين ل يعرفون عن الدين امل�صيحي 
اأي �صيء، ول يعرفون اأي�صًا �صبب اأن يقوم 
ور�صم  الأر�����ض،  يف  علم  ب��غ��رز  الأج��ان��ب 
لهم،اإذ  ملكية  يعلنوها  ثم  متخيلة،  خطوط 
اإن فكرة امتالك الأر�ض بالن�صبة لهم �صيء 

ل ُي�صدق، ي�صفونه كمن يقت�صم البحر. 
مندوثا  ال��ق�����ض  ب��زع��ام��ة  املب�صرين  ول��ك��ن 
ودومن���ا  ك��ل��ل  دون  م��ن  مهمتهم  وا���ص��ل��وا 
�صتهاجمهم  تلك  املناطق  قبائل  باأن  ت�صّور 
.. الهجوم وقع اإذن، وهذا يعني اأن �صل�صلة 
للق�ض  الأخبار  .. جاءت  �صتقع  املعارك  من 
مندوثا باأن)بطاًل مم�صو�صًا بروح ذئب طلع 
من عمق الغابة ومتكن من جمع عدة قبائل 
اأج��داده��م التي  لطرد الأ���ص��ب��ان م��ن اأر����ض 
طاملا ا�صطادوا فيها دون اإذن من اأحد( بل 
الهنود  من  امل�صيحية  اعتنقوا  الذين  حتى 
قومهم،لذلك  اأبناء  �صد  بحرب  يغامروا  مل 
النقيب  من  العاجلة  امل�صاعدة  الق�ض  طلب 
لنا  تقدمه  كما  ،وه��و  لبغا  ِد  اليخاندرو 
ايزابيل على ال�صفحة 14) يقارب الثالثني 
م��ن ع��م��ره وك����ان ج��ن��دي��ًا حم��ن��ك��ًا �صقلته 
مو�صومًا  منها  ع��اد  التي  اإيطاليا  ح��روب 
بندب يفتخر بها.. كان البن الثالث لعائلة 
نبيلة.. قاتل اأ�صالُفُه امل�صلمني حتت رايات 
مل  ،لكن  الكاثوليكية  وف��رن��ان��دو  ايزابيل 
بها  املتغنى  ال�صجاعة  تلك  كل  من  لهم  تبق 
ثروة  من  اإ�صبانيا  اأج��ل  من  امل��راق  وال��دم 
البن  ورث  الأب  موت  ال�صرف،وعند  غري 
طالبت  الثاين  الب��ن   .. العائلة  بيت  البكر 
به الكني�صة وكان من ن�صيبه هو اأن ي�صبح 
جنديًا،مل يكن هناك من م�صتقبل اآخر لفتى 
من دمه .. تلقى ثمنًا ل�صجاعته التي برهن 
الدوبلونات  من  ايطاليا،كي�صًا  يف  عليها 
العامل  اىل  ب��ال��ذه��اب  وترخي�صًا  الذهبية 
فيما  م�صتقبله(و�صنعرف  ليح�ّصن  اجلديد 

بعد باأنه هو الذي �صي�صبح والد زورو . 
البعثات  مدير  اىل  املب�صرين  ر�صائل  كانت 
ال�صكوى  تت�صمن  املك�صيك  يف  التب�صريية 
مما يروه من عادات وطقو�ض لدى الهنود 
اأك��واخ  يف  ع��راة  العي�ض  يف�صلون  ال��ذي��ن 
 ، وال�صهام  بالأقوا�ض  الق�ض،م�صلحني  من 
و ،بال تربية ول حكومة ول دين ،غارقني 
ويف�صر  املخجلة..  �صهواتهم  اإ���ص��ب��اع  يف 
عمل  من  هي  العادات  هذه  ب��اأن  املب�صرون 

ال�صيطان . 
لنا  تك�صف  اآخ��ر  جانب  على 

مندوثا  الق�ض  باأن  الرواية 
ق���د مر  ���ص��ب��اب��ه  ك����ان يف 

قبل  خ��ل��ي��ع��ة  مب���رح���ل���ة 
 ، راه���ب���ًا  ي�����ص��ب��ح  اأن 

يتعاطف  كان  ولذلك 
ال�صكان  مع  اأحيانًا 

الأ����ص���ل���ي���ني،ومل 
يكن متعنتًا مثل 

الآخرين. 
تلك  مثل  يف 

الأج��������واء 
بداأت اأوىل 

احل���روب.. 
ف���ق���د ه����اج����م ال���ه���ن���ود 

زعيمهم  يتقدمهم  املب�صرين،  بعثة 
واأحرقوا  البعثة  اأماكن  ،واأح��رق��وا  املقنع 
ال�صهام  بوابل  الكني�صة  واأمطروا  الأكواخ 
امل��داف��ع��ني عنها  ث��م ح��ا���ص��روه��ا .. ول��ك��ن 
الهنود  هزموا  اليخاندرو  النقيب  بزعامة 
و�صقط زعيمهم املقنع جريحًا ، وتبني بعد 
امراأة تدعى تويبورنيا  باأنه  القناع  اإزاحة 
، يف الع�صرين من العمر حتيطها اأ�صطورة 
ذئب  اىل  تتحول  باأنها  الهنود  يتداولها 
فيه  ت��ك��ون  م��ك��ان  اأي  م��ن  ال��ه��رب  وميكنها 
ولذلك ، حني �صقطت اأ�صرية ثبتت بال�صيور 
 ، ت�صتخدمه  ال���ذي  ال�صرير  اىل  اجل��ل��دي��ة 
حكم  فيها  ينفذ  اأن  مندوثا  الق�ض  واأراد 
رف�����ض،واأم��ام  النقيب  اأن  ،غ���ري  الإع�����دام 
اإ�صرارالإثنني اقرتح النقيب اأن ياأخذ براأي 
وحاول  م�صريها..  �صيقرر  ال��ذي  احلاكم 
عليه  يوؤثر  اأن  احلاكم  التقى  حني  النقيب 
بينما   .. اأ�صبانيًا  دمًا  حتمل  باأنها  ويقنعه 
النقيب  اإعجاب  هو  احلقيقي  ال�صبب  كان 
اأنقذت  وهكذا   .. اخلال�صية  ال�صابة  بهذه 
من عقوبة الإع��دام اىل ال�صجن، وجاء بها 
زوجة  وتعهدت  احلاكم  بيت  اىل  النقيب 
 ، م�صيحية  �صيدة  اىل  حتولها  اأن  احلاكم 
ثالث  وم��رت   .. رخينا  ا�صم  عليها  وُخ��ل��ع 
حفلة  يف  النقيب  يلتقيها  اأن  قبل  �صنوات 
طلبها  وه��ن��اك   ، بيته  يف  احل��اك��م  اأق��ام��ه��ا 

النقيب للزواج م�صحيًا بن�صبه النقي . 
وال���دة  �صت�صبح  ال��ت��ي  ه��ي  ال�����ص��اب��ة  ه���ذه 
ق�صت  ع�صرية  ولدة  بعد  جاء  فقد  زورو، 
جاء  الطلق..  يف  �صاعة  خم�صني  فيها  الأم 
والذي  لبغا،  ِد  دييغو  �صمي  ال��ذي  الطفل 
تلد  ومل   ، ال��ذئ��ب   ، اأي  زورو،  �صي�صبح 

رخينا بعده ولدًا. 
املبارزة وركوب  ال�صغر تعلم دييغو  ومنذ 
ال�صوط  وا���ص��ت��خ��دام  ���ص��رج  دون  اخل��ي��ل 
ومالحقة  ال��ب��ح��ر  يف  وال��غ��و���ض  واحل��ب��ل 
الأمل  وحت��ّم��ل  ا�صطيادها  حتى  الفري�صة 
كثرية  مب�صاعب  و�صيمر   .. �صكوى  دون 

الروحي  دليله  الثعلب �صينقذه وهو  ولكن 
كما تقول جدته وتطلب منه اأن يتعلم مهارة 
والختباء،  وال��ذك��اء  ال��ده��اء  يف  الثعلب 

ولذلك �صمي بالثعلب. 
حتى ال�صفحة 104 كانت ايزابيل الليندي 
قد روت طفولة زورو، ويف الف�صل الثاين 
املعنون) بر�صلونة 1810 – 1812( تقول 
اأهم  ق��ادم  ه��و  م��ا  ب��اأن  بدايته  يف  ايزابيل 
قد  كانت  فيما روت  اأنها  ذلك   ، ال�صابق  من 

باأنها  التي ت�صفها  تناولت مرحلة الطفولة 
اأ�صا�ض  ل  التي  باملخاوف  ومليئة  بائ�صة 

لها. 
خم�ض  زورو  عمر  يكون  الف�صل  ه��ذا  يف 
ع�صرة �صنة عا�صها من دون رذائل ول ف�صائل 
كبرية .. �صيزداد اأعداوؤه وكذلك املعجبون 
به وخ�صو�صًا من الفتيات ويتملكه الزهو، 
لكن ايزابيل ل تريد - كما تقول - اأن ت�صتبق 

الأمور،�صتاأخذنا 
ع��������ل��������ى م����ه����ل 
جميع  م��و���ص��ح��ة 
الأدوار التي مرت 
بالفتى لتبني فيما 
اأ�صبح  كيف  بعد 

بطاًل اأ�صطوريًا. 
الف�صل  ه���ذا  ويف 
اأي�������������ص������ًا ت����وؤك����د 
اي����زاب����ي����ل ب���اأن���ه���ا 
بطلها  على  تعرفت 
اأر�صله  ال��ذي  دييغو 
يف  للدرا�صة  وال���ده 
ب�صحبة  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
رف��ي��ق   ، ب�����رن�����اردو 
يف  واأخ��ي��ه  طفولته، 
ابن  وه��و   ، الر�صاعة 
اآنا التي اأر�صلها الق�ض 
وكانت   ، رخ��ي��ن��ا  اىل 

تعرتف ح�����������ام�����������اًل  اأن  وت��رف�����ض 
رخينا  بيت  يف  اأغواها،عا�صت  من  با�صم 
وول����دت اب��ن��ه��ا ب���رن���اردو يف ال��ي��وم الذي 

ولدت فيه رخينا .
وكعادتها ايزابيل الليندي ل ترتك �صغرية 
التفا�صيل  اأدق  لتو�صح  عليها  ومت��ر  اإل 
وبرناردو  زورو  بها  قام  التي  الرحلة  يف 
الأدغ���ال  ن��ب��ات��ات  اأب��خ��رة   ، اأوًل  بنما  اىل 
يف  تت�صبب  التي  الأنهار  ووحول  املتعفنة 
للحرارة،  اجلهنمي  الرت��ف��اع   ، الأوب��ئ��ة 
واأهم الأطعمة ال�صعبية فيها .. ثم يوا�صل 
اأخرى  مب��دن  ومي���ران  رحلتهما  ال�صابان 
تفرد ايزابيل خارطتها اأمامنا بكل ما متتاز 
تلك  اأثناء  يتعلمانه  ما  كل  عن  وحتكي  به، 
قط  يفتها  ومل  باملخاطر،  املحفوفة  الرحلة 
اخلرافية  باحلكايات  رواي��ت��ه��ا  تطّعم  اأن 
املوتى  ،كحكاية  �صخ�صياتها  ل�صان  على 
الذين ق�صوا يف هجمات القرا�صنة الأتراك 
البحر ول  قاع  ت�صتقر يف  التي  واأرواحهم 
تهتدي،والأخطبوطات العمالقة التي تدمر 
التي  املميتة  الأذرع  ال�صفن، وامل�صوخ ذات 
تبدو على �صكل فتيات �صبقات ، وحكايات 

اأخرى اأكرث رعبًا . 
ال�صفينة  ت�صل  املتاعب  من  �صل�صلة  وبعد 
يف  وبرناردو  زورو  ليحط  بر�صلونة  اىل 
زورو،  وال��د  �صديق  توما�ض  ال�صيد  بيت 
زورو  �صيقع  التي  خوليانا  هما  بنتان  وله 
فتاة  وه��ي  الأول،  ال��ي��وم  منذ  غرامها  يف 
كانت  ال��ت��ي  واي��زاب��ي��ل   ، وذك��ي��ة  جميلة 
اإح���دى عينيها..  ان��ح��راف يف  م��ن  ت��ع��اين 
م�صاعر زورو  فيه  بداأت  الذي  الوقت  ويف 
تتعمق نحو خوليانا كان هناك من يناف�صه 

على قلبها ،وهو �صاب و�صيم يدعى رافائيل 
اىل  الليندي  ايزابيل  و�صتقودنا  مونكادا 
ال�صراع اخلفي بني الثنني من اأجل ك�صب 
املواجهة  حد  الأم��ر  وي�صل   ، خوليانا  ود 
�صديقة  اأغ��ن�����ض  ت��دخ��ل  ث���م   ، وامل����ب����ارزة 
زورو  اأح��ب��ت  اللعبة،فقد  ه���ذه  خ��ول��ي��ان��ا 
لها  جت��د  اأن  دون  م��ن  ا�صتمالته  وح��اول��ت 
فتاة  اأنها  من  الرغم  على  نف�صه  يف  �صدى 

رقيقة وحيوية .
ومت�صي بنا ايزابيل الليندي اىل تفا�صيل 
و�صعبهم  بالغجر  تتعلق  وحكايات  كثرية 
و�صل  وكيف  بعيدة  اأزم��ن��ة  منذ  ت��اه  ال��ذي 
حياة  وعا�صوا  اأ�صبانيا  اىل  منهم  البع�ض 
خالل  م��ن  حكاياتهم  تتك�صف   ، ال��ت�����ص��رد 
والغجر  برناردو  بني  ربطت  التي  العالقة 
عندما اأنقذ برناردو قارئة الطالع ،الغجرية 
عليها  العتداء  اأحدهم  ح��اول  التي  اأماليا 

اأمام اإحدى احلانات. 
و�صيحل الف�صل الثالث)بر�صلونة 1812 - 
1814( الذي يبداأ بالعالقة اجل�صدية التي 
ين�صى  اأن  دون  واأماليا  زورو  بني  ربطت 
خفية  تفا�صيل  وهناك   ، بخوليانا  التفكري 
الكاتبة  لنا  تك�صفها  زورو  �صخ�صية  يف 
تتعلق بالن�صاء اللواتي يقيم معهن عالقات 
اللواتي  الن�صاء  اإل  ليتذكر  فهو   ، ج�صدية 
ين�صى  فهو  ولذلك  بالمبالتهن..  ي�صنينه 
ال�صيدة التي كان معها قبل حلظات مبجرد 

اخلروج من بيتها.
وهكذا تاأخذنا الكاتبة من واقعة اىل اأخرى 
م��غ��ام��رة اىل  وم���ن  اآخ���ر  اىل  �صغف  وم���ن 
مغامرة ، بحيث ل ميكننا اإل اأن نلهث وراء 
ال�صطور ونتابع زخم الأحداث واحلكايات 
قراءة  اإع��ادة  اىل  حتتاج  التي  والتفا�صيل 

لكي نلّم بها. 
يف عام 1812 ُهزم نابليون يف رو�صيا بعد 
ما تقدم جي�صه نحو الداخل الرو�صي ، اإذ مل 
الزحف  اأمام هذا  ال�صكان والفالحون  يجد 
وممتلكاتهم  حما�صيلهم  يحرقوا  اأن  اإل 
لكي ل ي�صتفيد منها املحتل .. هذا التاريخ 
تاأتي عليه ايزابيل وتعر�صه بطق�صه البارد 
ال��ذي ع��ّم بني  وم��رارت��ه القا�صية واجل��وع 
ذلك  تبع  ان�صحاب اجلي�ض وما  ثم  اجلنود 
ال�صباين  ال�صيا�صي  الو�صع  يف  تغري  من 
حكاية  ت�����ص��ت��م��ر  الأج�������واء  ه����ذه  ويف   ..
درا�صته  يف  كثريًا  تقدم  ال��ذي  الأ�صطورة 
كما   .. خوليانا  ود  ك�صب  يف  يتقدم  ومل 
للغجر  الفرن�صي  اجلي�ض  مالحقة  ت�صتمر 
الذين يجدون يف زورو م�صاندًا قويًا لهم .. 
ولن تكف ايزابيل الليندي عن �صرد املزيد 

من مغامراته املثرية. 
وتبداأ  رواي���ة)زورو..  باخت�صار  هي  هذه 
حتكي  التي  الليندي  لإيزابيل  الأ�صطورة( 
ق�صة حياة ا�صتثنائية ملغامر عا�ض يف زمن 
الليندي  ايزابيل  تناولتها   .. الفرو�صية 
الت�صويق  م��ن  ومب��زي��د  ���ص��اخ��ر  ب��اأ���ص��ل��وب 
وحتى  الأوىل  ال�صفحة  م��ن��ذ  والإث������ارة 
ال�صفحة 430 . لقد عملت الكاتبة على ف�صح 
اأ�صرار زورو بعد اأن نزعت قناعه وك�صفت 
روحه  وجموح  واندفاعه  ورذائله  ف�صائله 
التي ظلت تطوف يف خميلتنا منذ ع�صرات 

ال�صنني. 
*روائية عراقية مقيمة
 يف كندا

يف  )ف��ران��زك��اف��ك��ا(  اإىل  ينتميان  م��ع��ًا  واأن��ه��م��ا 
دعونا  جلده،  وق�صعريرة  وم�صوخه  كوابي�صه 
كتابها  م��ن   95 ال�صفحة  على  �صرختها  ن�صمع 

الاّلذع )بلدي املخرتع( )3( وهي تقول: 
� علينا اأن نثبت لهم يف كل مرة اأننا )اأحياء( حني 
بالوثائق  ذل��ك  يكون  واأن  البالد،  ح��دود  جنتاز 
ول��ي�����ض ب��روؤي��ة وج��وه��ن��ا ون��ح��ن اأم��ام��ه��م، كان 
اجتياز جدار برلني القدمي ا�صهل بكثري، لقد كان 

كافكا من �صانتياغو، كان ت�صيليًا! 
الثالث  ال��ع��امل  يجمع  مقد�ض  خفي  رب��اط  هناك 
اأو  مهما كانت امل�صافات، واإذا ما كتبنا مذكراتنا 
حكينا للنا�ض ذكرياتنا على �صاطئ دجلة ب�صحبة 
على  ه��ن��اك  كتبوها  اأو  وال�صعلوات  الطناطل 
�صفحة البحر بني )املينوتورات( وبراغيث املاء، 
و�صفات  اأ�صماء  غري  بيننا  ال��ف��روق  من  ك��ان  ملا 
اأو  خ��الف  ول  مت��ام��ًا  هناك  نف�صها  ه��ي  وم��زاي��ا 

اختالف اإلَّ بنوع احلروف التي �صنكتبها. 
 * *

اجلامح  احل�صان  ل��ه��ذا  العنان  اأف��ل��ت  م��ن  ت��رى 
اإليها  بحاجة  نحن  قوة  اأية  احلياة؟  اأ�صمه  الذي 
الطاعن  العامل  ه��ذا  يف  البقاء  من  نتمكن  حتى 
تلك  ورم���ال،  وثلج  ليل  والأوج����اع؟  ب��احل��رائ��ق 
اأ�صياء ت�صنع وطني النحيل وتعطيه �صكله )كما 
ح�صتها  للتماثيل  اأن  كما  ب��اب��ل��ون��ريودا(  يقول 
ولها  ال�صيعة  ومواخري  وامليادين  ال�صوارع  يف 
ح�صتها فوق الروؤو�ض، متثال لكل مواطن حتى 
يتعّلم الإذعان واخلوف وال�صكوت، وزيادة على 
ذلك ياأتي ال�صيف احلارق والغبار وبكرتيا مئات 
هناك  واح���د،  وق��ت  علينا يف  ال�����ص��ن��وات حت��ّط 
العنب  اأين كروم  بغداد،  كما هو يف  ت�صيلي  يف 
والتمر  بالتفاح  حّل  ماذا  النخيل؟  اأ�صجار  واأين 

وامل�صم�ض والربتقال والليمون؟ 
مل يعد من �صيء على طريق ال�صاحل الاّلزوردي 
العنكبوتية  وال�صرطانات  البحر  ثعابني  غ��ري 
امل���ائ���دة طعم  ع��ن  اخ��ت��ف��ى  بينما  امل����اء،  وق��ن��ف��ذ 
الكالب  والدجاج احلب�صي، حتى  الرباق  ال�صمك 
و�صارت  ال��دم  فقر  اأ�صابها  والقطط  والفئران 
حتلم بوجبة ع�صاء د�صمة، ول �صيء غري اجلفاف 
ت�صيلي،  �صانتياغو  ال�صا�صة!  م�صكينة  وخطابات 
بينو�صيت  اأن ج��اءك اجل��رال  ن��ارك منذ  خمدت 
ومل  اللوز،  وع�صري  واحلليب  الطحني  وانزوى 
البليد  الببغاء  ذاك  غري  البيت  يف  اأح��د  من  يعد 
جوعًا  م��ات  حتى  الرئي�ض"  "عا�ض  يكرر  ال��ذي 
ورموه اإىل املزبلة فاحتفلت مبوته الكالب التي 

طال جوعها!  .
 * *

العامل،  اإىل  ما �صار  لكل  الت�صمية  الف�صيحة هي 
الفاح�ض،  ال��رثاء  م��وازاة  املدقع  الفقر  ف�صحية 
الذي  الدميقراطية  حلم  م��وازاة  القمع  ف�صيحة 
املح�صوة  الكرو�ض  م��وازاة  اجل��وع  يتحقق،  لن 
موازاة  امل�صتباحة  الطفولة  احل��رام،  بال�صحت 
اآخر  اإىل  و)ه��ن��اك(..  )ه��ن��ا(  ب��ني  الغامر  ال��ف��رح 
م�صل�صل الف�صائح الذي يحتاج اإىل جمّلدات من 
الورق حتى نحكي عن جزء ي�صري من خروقاته 

ومثالبه وجرائمه الكربى. 
ما حدث من مفارقات موجعة، كان ل�ه تاأثريه على 
الذي  بالعامل  تفكر  جعلها  مما  الليندي،  اإيزابيل 
تعي�ض فيه، واأين هو وطنها؟ هل تراه كاليفورنيا 
الواقعي،  بلدها  بالتايل  واأ�صبحت  اأحبتها  التي 
حتت  منه  خرجت  ال��ذي  الأم  وطنها  ت�صيلي  اأم 

�صغط الديكتاتورية الع�صكرية املريعة؟ 
والأر�ض  اإليها،  تاأن�ض  التي  البالد  تخرتع  اإنها 
هي  ت�صيلي  عن  لها  ذك��رى  واأول  ح��ج��ارة،  كلها 
بيت مل تعرفه، هناك نافورة ماء وب�صتان تغطيه 
الأع�صاب ال�صارة، تيارات هواء وعناكب وقبيلة 
كانت  م�صحور  قدمي  بيت  العوان�ض،  الن�صاء  من 
تفوح منه رائحة الربتقال واليا�صمني، ثم روائح 
خم�صة  م��ن  بلد  ت�صيلي  واجل����رذان،  ال��زن��زان��ات 
قبلية  بعقلية  يحيا  لكنه  ن�صمة،  مليون  ع�صر 
الذي  الوطن  عن  نف�صها  هي  تقول  )كما  كريهة 

غادرته ومل تغدر به(. 
الليندي،  اإيزابيل  اأخ��اف  باأنني  م��رة  ذات  قلُت 
من  حالة  يف   � حقًا   � يجعلني  تكتبه  م��ا  ف��ق��راءة 
الن�صوة وال�صحر والده�صة والق�صعريرة املزمنة، 
من  واح��دة  جم��رد  لي�صت  املبعدة  الكاتبة  فهذه 
ف�صاء  يف  ت�صبح  )جم���ّرة(  اإن��ه��ا  الأر����ض،  ن�صاء 

يكت�صف  ل  الذي  اجلمال  ذلك  الغام�ض،  اجلمال 
بنهايات  اللم�ض  اإىل  يحتاج  بل  وهلة،  اأول  من 
فهي  املو�صيقى،  معرفة  اإىل  ويحتاج  الأ�صابع، 
العابر،  وامل��دي��ح  امل�صتعجل  الفهم  على  ع�صّية 

وكذلك اأعمالها. 
اأن  متكنت  ت�صيلي  من  ام���راأة  الليندي  اإيزابيل 
ي��ق��ال، وب��ه��ذا جت���اوزت )غابرييال  م��ا ل  ت��ق��ول 
اأول ت�صيلية فازت بجائزة نوبل عام  مي�صرتال( 
لي�ض  �صوطًا  ابتعدت  اأن��ه��ا  امل��وؤك��د  وم��ن   1945
و)جرات�صيا  اآند�صيت(  )�صيجريد  عن  بالق�صري 
على  ح�صلن  وكلهن  غوردمير(  و)نادين  ديليدا( 

بركات نوبل منذ �صنني. 
قانون  يحا�صبها  ج��ن��اي��ة  امل�����ص��ت��ور  ك�صف  ك���ان 
الكتابة والتاأليف، واإذا كان املوؤلف )امراأة( كان 
�صار  حتى  التمرد،  اأع���وام  ومت��ر  اأك��رب،  العقاب 
واملال  الده�صة  لك�صب  )مو�صة(  امل�صتور  ك�صف 
اأوربا  اأعماله يف  يكتب  والذي  القراء،  واإعجاب 
واخلفايا  للعيوب  لذع  ك�صف  دون  واأم��ري��ك��ا 
والأ�صرار واملوبقات لن يجد قارئًا يقتني كتابه 
�صوى ال�صيوخ والطاعنني يف التقاليد من عجائز 
القرن املا�صي، وقد فعلت اإيزابيل ما فعله اأقرانها 
اإلَّ  واملمنوعات  واجلن�ض  الإث���ارة  ت�صويق  من 
اأن��ه��ا اح��رتم��ت اخل��ط��وط احل��م��راء ومل تذهب 
على  اعتمدت  بل  ال��ق��راء  مب�صاعر  التجارة  اإىل 
ومل  احلياء،  تخد�ض  ل  التي  )املثرية(  احلقائق 
الت�صويق  وجنوح  املخّيلة  )اإ�صارة(  على  تعتمد 
يكت�صفها  ما  �صرعان  اجتماعية  مكا�صب  اأجل  من 

القارئ املتمر�ض. 
على  ك��ت��اب��ات��ه��ا  يف  ال��ل��ي��ن��دي  اإي��زاب��ي��ل  ت�صتغل 
ع�صري  باطني  ه��و  م��ا  وعلى  ب��اأم��ره(  )امل�صكوك 
)عنقه(  م��ن  بالقارئ  مت�صك  فهي  ول��ه��ذا  امل��ن��ال، 
ال�صفحة  على  تقول  )كما  الكتابة  نهاية  حتى 
123( وحتى اإن كان القارئ مراوغًا وذكيًا، فهي 
تعرف ما �صتفعله بعد اجلزء التايل من الرواية، 
مع اأنها �صتعرتف يف �صفحة اأخرى باأنها لي�صت 
من  تتمكن  حتى  العبقرية  وبتلك  ال��ذك��اء  بهذا 

القراء جميعاً  
 * *

نحن دائمًا نفكر يف �صيء ما، لكننا جند اأنف�صنا 
يف اآخر املطاف يف مكان اآخر، ذلك اأن العامل يف 
م�صرتك  هٌم  والدموع  زاوي��ة،  يف  ونحن  زاوي��ة 
واآهات  دم��وع  املهمالت،  من  الثالث  اجل��زء  يف 
يتحّدى  الليندي  اإيزابيل  خال  بينما  وخ�صائر، 
ليعطيه  ال�����ص��ارع  يف  بنطاله  وي��خ��ل��ع  امل��ع��ق��ول 

يوجد  )ل  ق��ال  ال���ذي  نف�صه  ه��و  للفقراء، 
ترك  وال���ذي  قدي�ض(  م��ن  اأث��ق��ل  �صيء 

بالرتاب  ي��وارى  اأن  و�صيته  يف 
واقفًا! 

هذا اخلال كان ل�ه اأثر خفّي كبري 
التي  الليندي  اإيزابيل  حياة  يف 
ال�صجائر  ل�صراء  وال��ده��ا  خ��رج 
ذلك  بعد  البيت  اإىل  يعد  ومل 
 � منهما  تعّلمت  ف��ق��د  م��ط��ل��ق��ًا، 
والدها وخالها � اأن املكان، اأّي 
مكان، لي�ض مقد�صًا بال�صرورة، 

نفعله  �صيء  وكل 
قد يكون نزوة، 
وك�������ل ن�����زوة 
قد  ن��رت��ك��ب��ه��ا 
منزًل  ت��ك��ون 
فيه  ن�������ص���ك���ن 

ونرتاح اإليه! 
يدري  اأح��د  ل 
�����ص����ي����ئ����ًا ع��ن 
ال�����ف�����ردو������ض 

ال����ذي ه��و فيه 
ح���ت���ى ي����غ����ادره 

)مرغمًا( ذات �صاعة 
م����ن ال�����زم�����ن، مت���ام���ًا 
يعي�ض  )ك�������ان(  ك���م���ا 
الرومان بني التماثيل 
وال��������ن��������اف��������ورات 
الد�صم  وال���ط���ع���ام 
اأن  دون  م��ن  اللذيذ 

عليه،  ملا هم  ينتبهوا 
ي���ع���رف  اأح��������د  ول 

وحني  يخ�صرها،  حني  اإلَّ  فيها  هو  التي  النعمة 
تاأتي ال�صيخوخة �صوف ناأ�صف على ال�صبا الذي 

�صاع منا! 
كان جّدها اأغو�صتني قويًا و�صلبًا كمحارب برغم 
الأخ���رى، وم��ع مرور  اأق�صر من  ُول��َد ب�صاق  اأّن��ه 
لكنه  بالتهاب ع�صبي موجع جدًا،  اأ�صيب  الزمن 
ي�صت�صر  ومل  املعجزة  ي�صبه  مبا  اأوجاعه  حتمل 
حبوب  من  بجرعات  نف�صه  عالج  بل  طبيب،  اأّي 
اإيزابيل  تعّلمت  )اجل���د(  ه��ذا  وم��ن  الأ���ص��ربي��ن، 
مئات الق�ص�ض والق�صائد كما تعّلمت فن التاأمل 
وحب ت�صيلي حيث قال لها: نحن نعي�ض يف اأكرث 

البلدان اإبهارًا دون اأن نقّدر ذلك. 
ال�صنني،  ع�صرات  منذ  بالدها  عن  قراأته  ما  اأول 
اأية  دون  من  ماتوا  الذين  عن  القتل،  تاأريخ  هو 
اإىل  مم��زق��ني  ال��رم��اح،  على  خم��وزق��ني  �صكوى، 
واحد  كل  اأح�صنة  اأربعة  اإىل  م�صدودين  اأ�صالء، 
منها يرك�ض باجتاه خمتلف، اأو حمروقني ببطء 
فوق �صفحة من حديد، اأين حدث كل هذا؟ هناك 
اأحد  م��ن  وم��ا  ترحم  ل  اأر����ض جليدية  ع��راة يف 
�صانتياغو من  لكن  الفقمة،  بال�صعادة غري  ي�صعر 
دون ثلج ول عراة، فاأين جرى كل هذا؟ اإنه ينمو 
العجائب،  مطاردة  عن  يكف  ل  جامح  خيال  يف 
ولعل اأعجب ما يف خميلتها هو اأن خيالها يحكي 
ما  وه��ذا  اخل��ي��ال،  التي جت���اوزت  ع��ن احلقيقة 

يجمع ت�صيلي مع بغداد مرة ثانية. 
 * *

ي��ق��ول خ���رباء ال����زلزل وال���ه���ّزات الأر���ص��ي��ة اإن 
مطمورة  اآج��اًل  اأو  عاجاًل  تختفي  �صوف  ت�صيلي 
البحر  ق��اع  اإىل  م�صحوبة  اأو  بركانية  حمم  يف 
بهياج  ع��ادة  ترتفع  التي  امل��وج��ات  من  ب��واح��دة 
ترجو  اإيزابيل  لكن  الهادي،  املحيط  يف  رهيب 
حما�صهم  ال�صّياح  يفقد  األ   54 ال�صفحة  على 

لزيارة املدينة! 
اإنها تتمتع بروح الفكاهة يف اأ�صد حالت اخلوف 
وال��ن��ك��ب��ات، وق��د راأي��ن��ا ذل��ك اأي�����ص��ًا يف �صريتها 
ابنتها  �صرير  ق��رب  لنا  حكتها  التي  ال�صخ�صية 
ل  اأنها  هو  كتاباتها  يف  ما  اأع��ذب  ولعل  )ب��اول( 
اأن  اإىل  مت��ام��ًا  مطمئنة  ���ص��يء،  اأّي  على  تاأ�صف 
احلياة لي�صت طويلة مبا يكفي لذرف الدموع اأو 

زيارة املقابر. 
اإيزابيل الليندي تكرر اأنها ق�صرية القامة ولي�صت 
جميلة حتى يتحّر�ض بها اأ�صباه األف�ض بري�صلي، 
"�صريانودي برجراك"  اأنف  اأنها ل متلك  وبرغم 
حوريات  اإىل  ن�صبة  بالقبح  نف�صها  تنعت  فهي 
ت  �صانتياغو، وبرغم هذا كله فقد ق�صّ
الكثري من مغامراتها يف  علينا 
حمطات اأوروبا ويف موانئ 
ب��ل��ب��اري�����ص��ي��و و���ص��واط��ئ 
ويبدو  الأب��ي�����ض،  البحر 
حني  بالراحة  ت�صعر  اأنها 
اأن  ن��ف�����ص��ه��ا، م���ع  ت��ه��ج��و 
الطول  ن��ف�����ص��ه  ه���و  ط��ول��ه��ا 
غازلها  وق��د  للن�صاء،  املعقول 
ت�صيلي  ����ص���وارع  يف  ال��ع�����ص��رات 
اخللفية وطاردها الكثري من ال�صبان 
عمرًا،  منها  اأ�صغر  وهم 
يبدو،  ما  على  لكنها 
اأن  ل���ل���ه  ت��ت�����ص��رع 
ت����ك����ون اأج����م����ل، 
اأن  وال�����دل�����ي�����ل 
رواياتها جميعًا 
حتمل �صورتها 
احل�صناء وهي 

تبت�صم. 
م�����ول�����ٌع اأن�����ا 
وراء  م��ا  اإىل 
ال�����ده�����������ص�����ة 
املبدعة  ب��ه��ذه 
اخل����������ط����������رية، 
وح�����ده�����ا ال���ت���ي 
اأح����رج����ت����ن����ي 
نف�صي،  اأم���ام 
وكادت بفرط 
اإب�����داع�����ه�����ا 
من  متنعني 
ال���ك���ت���اب���ة، 

و�صاأعرتف مرة اأخرى باأنني مل اأ�صعر بالإحباط 
الليندي،  اإيزابيل  اأم��ام  به  �صعرت  كما  )كمبدع( 
وله  وول��ف(  )فرجينيا  يخاف  من  ثمة  كان  واإذا 

احلق يف ذلك، فاأنا اأخاف اإيزابيل الليندي. 
 * *

مع  الإح��ب��اط  م��ن  ب�صيء  �صعرُت  اأن��ن��ي  �صحيٌح 
رواية )املّيت احلي( للمبدع الكبري هري توريا 
ومع )احلب يف زمن الكولريا( لغابرييل غار�صيا 
باعرتافها  اإي��زاب��ي��ل  اأ���ص��ات��ذة  م��ن  وه��و  ماركيز 
لزمن  الإحباط  �صعور  لزمني  وكذلك  �صخ�صيًا، 
كارامازوف(  )الأخوة  رواية  مع  بالق�صري  لي�ض 
واأي�صًا  دي�صتويف�صكي،  فيدور  العظيم  للروائي 
دوريا  )�صورة  اأق��راأ  واأن��ا  الإحباط  ذاك  بي  حّل 
والأمر  وايلد،  اأو�صكار  املتميز  ملبدعها  غ��راي( 
وروايته  ب��وت��زات��ي(  )دي��ن��و  م��ع  ي��ت��ك��رر  نف�صه 
املذهلة �صحراء التتار، لكن احلالة جاءت خمتلفة 
زمنيًا  )عا�صرتني(  التي  الليندي  اإيزابيل  مع 
ورحت  ال�صوئية  الفرا�صخ  مبئات  �صبقتني  ثم 
يف  ال�صوط  بع�ض  اأحقق  ع�صاين  خلفها  اأرك�ض 
اأكون  ما  اأ�صبه  نف�صي  اأرى  بي  واإذا  مناف�صتها، 

بال�صلحفاة التي ت�صابق الغزال ال�صارد! 
اأنا حقًا اأخاف اإيزابيل الليندي التي اأراها حتدق 
ق�ص�صي  لكتابة  فيها  اأج��ل�����ض  م��رة  ك��ل  يف  ب��ي 
ورواياتي، اأ�صعر بها ت�صاألني "ماذا تراك �صتكتب 
وتبتعد  مت�صي  اأن  فاأرجوها  يل"؟  قراأت  اأن  بعد 
ثم  تبت�صم  لكنها  ال��ك��ت��اب��ة،  ع��ن  اأك���ف  لئال  عني 
مت�صي فعاًل لئال يزداد حجم اإحراجها يل، وعلى 
وهو  �صهيقها  �صوت  اأ�صمع  اأك��اد  ابتعادها  رغ��م 
من  خويف  ي��زداد  وهكذا  �صاأكتبه،  مبا  ي�صتخف 
اأدعوها حني نكون معًا من دون  "اإيزابيال" كما 
رقيب، اأو عندما نتخل�ض من اأبطال رواياتها اأو 

بطالت ق�ص�صي. 
املزدوجة  الكتابات الرتكيبية  تتاألق يف  اإيزابيل 
الغرائبيات  يف  متعن  تكاد  بل  لأبطالها،  املعقدة 
التعامل  تطيق  ل  باأنها  معها  ت�صعر  اأنك  حد  اإىل 
مع �صخ�صيات ماألوفة، كما اأنها تذهب اإىل زوايا 
معتمة و�صعاب غام�صة يف تركيبة )املراأة( بحيث 
ترى اأن الن�صاء يف رواياتها يجئن من عامل اآخر 
ل نعرفه، لكنه عامل مزروع فوق الأر�ض وتعرفه 
اأن  على  ترغمك  وقد  نعرفه،  مما  اأف�صل  اإيزابيل 
نف�صك  مع  يقني  على  كنت  اإذا  حتى  ذل��ك  ت�صدق 
والنوازع  الرغبات  يف  يت�صابهن  الن�صاء  ب��اأن 

وال�صفات. 
 * *

يف  امل�����ص��ارك��ة  اإىل  حت��ت��اج  الكاتبة  ه��ذه  ق���راءة 
التاأليف، واأعني بذلك اأن تن�صاع اإىل موؤامراتها 

تك�صف  تعرفها ومل  ل  اأج��واء  عليك  تفر�ض  حني 
لهذا  ت�صت�صلم  اأن  عليك  ينبغي  اإذ  اأ�صرارها،  بعد 
مل  واإن  اأبطالها،  �صلوك  يف  الطاغي  الهيجان 
نقول  كما  تفعل �صاع منك )اخليط والع�صفور( 
اأن  عراقيًا حني نخ�صر كل �صيء، وبالتايل عليك 
تكون يف متام وعيك واأنت تقراأ، لئال يفلت من 
�صطور  اأم��ام��ك  م��ن  ت�صيع  اأو  املعنى  يديك  ب��ني 
اإيزابيل  اعتمدته  الذي  واللغز  وال�صم  الت�صابك 
اأو  كلمة  اأمي���ا  تكتب  ل  فهي  اأع��م��ال��ه��ا،  ك��اف��ة  يف 
اإ�صارة من دون �صابق ت�صميم واإ�صرار على اأنها 
متامًا  الرواية،  من  اآخ��ر  مكان  يف  اإليها  �صتعود 
ل  )قطة(  ت�صاهد  حني  هوليوود  �صينما  يف  كما 
م�صهد  بها ت�صبح يف  اإذا  ال�صريط،  لها يف  مكان 
ا�صتقطاب موؤكد  بعينه ومركز  لولب حادث  اآخر 
يعود بك اإىل بداية الفيلم لت�صاأل نف�صك عن مدى 
كل  اأن  وتاأكد  ال�صيناريو،  كاتب  اأو  املخرج  ذكاء 
اإيزابيل  اأعمال  كلمة وكل �صطر وكل �صفحة يف 
خا�صع لرقابتها و�صلطة وعيها يف اأنها لن تن�صى 
وهذا  روايتها،  من  ما  مكان  يف  كتبته  ما  اأب���دًا 
�صيبدو اأكرث و�صوحًا يف رواية )�صورة عتيقة( 
التي و�صلت بها اإىل ذروة اجتهادها يف امل�صغل 

الروائي ال�صعب. 
هذه املراأة لي�صت جمرد واحدة من ن�صاء الأر�ض، 
اإنها )جمرة( ت�صبح يف ف�صاء الإبداع الاّلمتناهي، 
اأو  املجردة  بالعني  اكت�صافها  ال�صهل  من  ولي�ض 
التل�صكوب، فهي ع�صّية على الفهم ال�صاذج، وقد 
اأكون عاجزًا عن فك لغزها الذهبي الطافر العنيد، 
لكنني متكنت � وهذا اأ�صعف الإميان � اأن اأقراأ كل 
ما كتبته من روايات ومذكرات �صخ�صية، وراأيت 
اأ�صوار  اإىل  الو�صول  يف  عزائي  بع�ض  ذلك  يف 
قالعها، مع اأنها قالع ح�صينة مغلقة اأمام القراء 

مهما كان حجم حمبتهم واإعجابهم بها. 
فهي  اأعمالها،  امتداد  على  تخف  ل  اإث��ارة  هناك 
كل  ويف  واح��دة،  دفعة  البحر  عمق  اإىل  تاأخذك 
تراها  ال�صاطئ  �صوب  تخرج  اأن  فيها  تفكر  مرة 
تغريك بالغو�ض ثانية اإىل هناك، واأعتقد جازمًا 
اإىل  جت��رج��رك  ال��ت��ي  ه��ي  العظيمة  ال��رواي��ة  اأن 
حتى  اإثارتها،  ب�صال�صل  املقّيد  العبد  كما  نهايتها 
اإذا ما و�صلت اآخر �صطر فيها، �صرتى نف�صك اأكرث 
متد  اأخ���رى  رواي���ة  م��ع  ثانية  عبودية  يف  رغبة 
اإىل  جديد  من  والغو�ض  لقيودها  طواعية  يديك 

اأعماق البحر. 
)ر�صميًا(  ال��زواج  متنيت  رمب��ا  بهدوء:  �صاأقول 
ب��ه��ذه امل��ب��دع��ة امل��خ��ب��ول��ة، ح��ت��ى اأ���ص��ع��ر ب�صلطة 
عبقريتها  من  اأ�صتفيد  وبالتايل  عليها،  الرجولة 
تزوجتني  التي  هي  لكنها  العجائب،  تاأليف  يف 
)�صرًا( وفر�صت اأنوثتها و�صطوتها على فحولتي 
اأ�صري  و�صحاها  ليلة  ب��ني  و���ص��رت  وك��ت��اب��ات��ي 
عبقريتها وجنونها ونفوذ �صلطانها على كتاباتي، 
و�صاأعرتف اأن كل ما كتبته ون�صرته وتباهيت به 
ابنة  اأ�صباحها ول  ي�صاوي بيت  طوال حياتي ل 
اأو  العتيقة  �صورتها  اأو  وظاللها  حبها  اأو  حظها 
خطتها الاّلنهائية يف تدمري كاتب عربي م�صكني 

مثلي! 
ت�صيلي  م��ن  ام���راأة  الليندي  اإي��زاب��ي��ل  اأن  اأعتقد 
اأن  اأي�صًا  اأن تقول ما ل يقال، واأظن  متكنت من 
احلياة ميكنها اأن تكون ممكنة و�صاحلة للعي�ض 
ب�صرط اأن نرى ونقراأ ما تكتبه امراأة لها كل هذا 
نف�صي  اأمنع  ل  �صخ�صيًا  واأن��ا  الباهر،  احل�صور 
الليندي،  اإيزابيل  اأخ��اف  باأنني  الع���رتاف  من 
مثلها  ام��راأة  اأن  لو  واأنتظر  واأحلم  اأمتّنى  وك��م 

تخافني. 
اإنها واحدة من اأخطر ُبناة العامل حقاً .

)1( باول. اإيزابيل الليندي. دار جفرا للدرا�صات 
والن�صر. ترجمة �صالح علماين. حم�ض. �صوريا. 

عام 1996. 
)2( ابنة احلظ. اإيزابيل الليندي. ترجمة �صالح 
امل����دى. دم�����ص��ق. �صوريا  م��ن�����ص��ورات  ع��ل��م��اين. 

 .2000
ترجمة  الليندي.  اإيزابيل  امل��خ��رتع.  بلدي   )3(

رفعت عطفة. من�صورات ورد. دم�صق 2004. 

عن / كتاب �سوق
 ال�سراي - قراءات 
تاليف: عبد ال�ستار النا�سر

هدية ح�سني*

يف عام 1812 ُهزم نابليون يف 
رو�سيا بعد ما تقدم جي�سه 

نحو الداخل الرو�سي ، اإذ مل 
يجد ال�سكان والفالحون اأمام 

هذا الزحف اإال اأن يحرقوا 
حما�سيلهم وممتلكاتهم 

لكي ال ي�ستفيد منها املحتل 
.. هذا التاريخ تاأتي عليه 
ايزابيل وتعر�سه بطق�سه 

البارد ومرارته القا�سية 
واجلوع الذي عّم بني اجلنود 
ثم ان�سحاب اجلي�ش وما تبع 

ذلك من تغري يف الو�سع 
ال�سيا�سي اال�سباين ..

م يعد من �سيء على طريق 
ال�ساحل الاّلزوردي غري 

ثعابني البحر وال�سرطانات 
العنكبوتية وقنفذ املاء، 
بينما اختفى عن املائدة 

طعم ال�سمك الرباق 
والدجاج احلب�سي، حتى 

الكالب والفئران والقطط 
اأ�سابها فقر الدم و�سارت 

حتلم بوجبة ع�ساء د�سمة، 
وال �سيء غري اجلفاف 

وخطابات ال�سا�سة!  م�سكينة 
�سانتياغو ت�سيلي، خمدت 

نارك منذ اأن جاءك 
اجلرنال بينو�سيت وانزوى 
الطحني واحلليب وع�سري 
اللوز، ومل يعد من اأحد يف 

البيت غري ذاك الببغاء 
البليد الذي يكرر "عا�ش 

الرئي�ش" حتى مات جوعًا 
ورموه اإىل املزبلة فاحتفلت 

مبوته الكالب التي طال 
جوعها!  .
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طبعت  مبطابع موؤ�س�سة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

manarat
رئي�ش جمل�ش االإدارة

رئي�ش التحرير 

إيزابيل الليندي تكشف أسرار أسرتها

مدير التحرير
-----------------

علي  ح�سني

نائب رئي�ش التحرير
-----------------

عدنان ح�سني

االخراج الفني
-----------------
م�سطفى التميمي

الت�سحيح اللغوي
-----------------

حممد حنون

�سعد حممد رحيم 
ت�صنع   *) الأي��������ام  ح�����ص��ي��ل��ة   ( ك���ت���اب  يف 
تعر�ض  لأ�صرتها..  اأر�صيفًا  الليندي  اإيزابيل 
وتنب�ض  وبراعة  بدقة  تر�صمها  ال�صخ�صيات، 
اأ�صرارها.. تعّريها حتى لتبدو للقارئ/ الناظر 
ناب�صة، حية، تتقلب يف خ�صم احلياة، وتندفع 
هذا  منها.  بالرغم  اأو  برغبتها  م�صائرها  نحو 
كتاب مذكرات كما تعّرفه على الغالف، اأقرب ما 
يكون اإىل اليوميات اأحيانًا. لكنه، يف النهاية، 
م�صاهد  ال��ذات��ي��ة:  �صريتها  م��ن  عري�ض  مقطع 
من  الت�صعينيات  �صنوات  يف  جرت  وح��وادث 
القرن  م��ن  الأول  والن�صف  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن 
اجلديد. وهي ) اإيزابيل ( يف القلب منها، اأي 
يف عاملها العائلي اخلا�ض حيث هاج�ض وجود 
يفر�ض  الالتينية  الأ�صرة موروثًا يف جيناتها 
حرارة  على  الإب��ق��اء  على  حت��ر���ض  اأن  عليها 
من  كانوا  �صواء  بها،  املحيطني  مع  عالقاتها 
اأو من ن�صل زوجها الأمريكي ) ويللي  ن�صلها، 
حيواتهم  رب��ط��وا  ال��ذي��ن  الآخ���ري���ن  م��ن  اأو   )
واأقدارهم مع حياة وقدر تلك الأ�صرة، موؤقتًا، 

اأو ب�صكل دائم.
الأ�صرة بحميمية وحب  واإيزابيل تتحدث عن 
بثمن،  يقّدر  ل  �صيء  اإزاء  اأنها  لو  كما  و�صغف 
ويا  لكنه  ذات���ه،  ال��وج��ود  معنى  على  ينطوي 
والتفكك،  للتبدل  وقابل  وزل��ق  ه�ض  لالأ�صف، 
فالأ�صرة  وباخت�صار  والنح�صار..  لالمتداد 
التي تكتب عنها تبدو يف عرفها وكاأنها مركز 
العامل واأ�صا�صه، اإن انهارت انهار كل �صيء بعد 

ذلك.
دفاعية  بحيلة  مبناورة،  كتابها  اإيزابيل  تبداأ 
من  ال�صطالح  ه��ذا  ن�صتعري  اأن  لنا  ك��ان  )اإن 
ر�صخت،  اأنها  وموؤداها  النف�ض(  علم  قامو�ض 
بالثي�ض(  )كارمن  نا�صرتها  كما تقول، لإ�صرار 

يف اأن ت�صتاأنف كتابة مذكراتها؛
- اكتبي مذكراتك يا اإيزابيل.

- لقد كتبتها، األ تتذكرين؟
- تلك كانت منذ ثالث ع�صرة �صنة.

معرو�صة  نف�صها  ت��رى  اأن  حتب  ل  اأ�صرتي   -
على املالأ يا كارمن. 

- ل تهتمي ب�صيء. ار�صلي يل ر�صالة من مئتني 
اأو ثالثمئة �صفحة واأنا �صاأتوىل ما �صوى ذلك. 
ق�صة  كتابة  بني  الختيار  من  بد  ل  ك��ان  واإذا 
حمرتف  كاتب  اأي  ف��اإن  الأق���ارب،  اإغ�صاب  اأو 

�صيختار اخليار الأول.
� اأاأنت متاأكدة؟

� متاأكدة متامًا".
اأي كتاب  اأنها ت�صرع بكتابة  اإيزابيل  وتخربنا 
هذا  يف  ودائمًا  الثاين،  كانون  من  الثامن  يف 
ال��ت��اري��خ. وه����ذه، ل ���ص��ك، ت���درج م��ن �صمن 

�صطحات الكّتاب، ونزواتهم الغريبة.
اإن املخاطب ) بفتح الطاء ( املروي له يف هذا 
الكتاب لي�ض �صوى ) باول ( ابنتها ال�صابة التي 
فم�صهد  ول��ذا  مفاجئ،  مر�ض  اإث��ر  على  فقدتها 
اإحراق جثمانها ونرث رماده يف النهر هو اأول 
ما تقدمه لنا الأم املفجوعة. ومن ثم تبداأ ب�صرد 
تفا�صيل ما حدث لالأ�صرة بعد وفاة باول اأواخر 
حيلتها  مناورتها/  اإي��زاب��ي��ل  وتكمل   .1992
اأخبار  عن  تكتب  اأنها  على  بالتاأكيد  الدفاعية 
الأ�صرة لأن هذا هو ما يهم باول. وبهذا كانت 
الكّتاب  كبار  لن�صيحة  وفية  الليندي  اإيزابيل 
الكاتب  اأن يكتب  اإىل �صرورة  الذين ي�صريون 
من  اأكرث  املرء  يعرف  وماذا  جيدًا.  يعرفه  عّما 
اإذا كان عائ�صًا   ( اأ�صرته  معرفته لذاته وتاريخ 
بني اأفرادها مدة طويلة (؟ ولذا فاإن اأغلب كتبها 
وممن  واأ�صدقائها،  اأقاربها  تاريخ  عن  حتكي 
جلغرافية  ال�صيقة  ال��دائ��رة  ح��دود  يف  ك��ان��وا 
ت�صتمد  اإمنا  فهي  تتخيل  فيما  وحتى  حياتها. 
عا�صت  مم��ن  وح��ك��اي��ات��ه��ا  �صخ�صياتها  روح 
معهم، اأو اطلعت على اأ�صرارهم عن كثب. وها 
"ل  املوحية؛  العبارة  بهذه  كتابها  ت�صتهل  هي 
تفتقر حياتي اإىل الدراما، لدي فائ�ض من مواد 

تقول  اآخ��ر  مكان  ويف  عنها.  للكتابة  ال�صريك 
حل�صن  العائلية،  امليلودراما  توا�صلت  "وقد 
�صاأكتب"..  كنت  �صياطني  اأية  عن  واإّل  احلظ، 
ال�صاجة  احليوات  من  متدفق  تيار  اإذن،  اإن��ه، 
تتناغم  حيث  وال��ع��اب��ث��ة،  احل���رة  ال�صاخبة، 
الإرادات  تتقاطع  وحيث  تتنافر،  اأو  الأرواح 
اأو تتاآزر، وحيث تقود اجلهود واحلظوظ كاًل 

اإىل م�صريه.
الكتاب  ف�صول  بع�ض  على  الرتابة  تطغي  واإذ 
يخلو  ل  ف��اإن��ه  منه  الأول  ال��رب��ع  يف  ول�صيما 
النهاية جند  من مواقف مثرية وممتعة. ويف 
وا�صعًا  بانوراميًا  م�صهدًا  لنا  ت�صوغ  الكاتبة 
عن حياتها وحيوات املحيطني بها. ف�صاًل عن 
الجتماعية  الأو���ص��اع  اإزاء  ل��روؤي��ة  ت�صجيلها 
وال�صيا�صية ال�صائدة اإبان الفا�صلة الزمنية التي 
�صنني.  وب�صع  لعقد  متتد  والتي  عنها  تتحدث 
وهكذا تف�صح عن اآرائها يف م�صائل �صتى مثل 
وال�صذوذ  واجلن�ض  وال���زواج  احل��ب  عالقات 
والن�صمام  وال�����ص��داق��ة  وال��ط��الق  اجلن�صي 
اإىل  نف�صها  هي  ان�صمت  وقد  اجلمعيات.  اإىل 
الفو�صى  )اأخ�����وات  ت�صمى  ح��ل��ق��ة  ج��م��ع��ي��ة/ 

الأ�صرار  الع�صوات  ت��ت��ب��ادل  حيث  ال��دائ��م��ة( 
كل  وت��ك��ون  بع�ض،  م��ع  بع�صهن  وال��ت��ج��ارب 
واحدة �صاهدة على حياة قريناتها اإذ يتوا�صلن 

ب�صكل يومي عرب الربيد الألكرتوين.
الكاتبة  ت�صوير  ه��و  ال��ك��ت��اب  يف  م��ا  واأروع 
لل�صخ�صيات التي عرفتها عن قرب والتي تكتب 
عنها ) على الرغم من عظم اأخطاء وانحرافات 
حتى  والتفهم.  التعاطف  من  بكثري   ) بع�صها 
يتك�صر عند حواف طيبتها  ما  �صرعان  غ�صبها 
وميلها اإىل الت�صامح والغفران. و�صاأقت�صر يف 
احلديث عن �صخ�صيات الكتاب على ) �صيليا ( 
زوجة ابنها ) نيكو (. فمع اأول لقاء بها "كانت 
علينا  طرحت  قد  �صاعة  ن�صف  من  اأق��ل  خ��الل 
والي�صاريني  الدنيا  الأع���راق  ح��ول  قناعاتها 
جن�صيًا،  وال�صاذين  والفنانني،  وامللحدين، 
اإنها  ومنحطون"..  فا�صدون  جميعًا  وباأنهم 
عائلة  م��ن  تتحدر  والع�صرين،  اخلام�صة  يف 
الليندي  اإي��زاب��ي��ل  يف  ت��رى  متزمتة،  ت�صيلية 
وموؤلفة  �صيوعية،  ملحدة،  مطّلقة،  "ت�صيلية 
�صيليا  اأن  غ��ري  الكني�صة".  حت�صرها  ك��ت��ب 
متتلك باملقابل روحًا مرحة متهكمة، و�صوتها 

وتبداأ  اجل��ي��ت��ار.  على  وت��ع��زف  تغني  م��وؤث��ر، 
كاأية  اخل��الف��ات   ) و�صيليا  اإي��زاب��ي��ل   ( بينهما 
اأول طفل لها كانت  اأن ولدة  حماة وكنة. غري 
قوة  ول�صيليا  اخلالف.  بذرة  لتجاهل  منا�صبة 
عنيدة و�صريحة ومتمردة  �صخ�صية عجيبة.. 
وحني  الذكورية.  ال�صلطة  على  طفولتها  منذ 
زوجها  تهجر  �صحاقية  ميوًل  لها  اأن  تكت�صف 
الأمر،  �صّكل  وقد  �صايل.  ا�صمها  بفتاة  وتقرتن 
لكن عالقة  لالأ�صرة،  لأول وهلة، �صدمة كبرية 
اأطفالها  اأجل  من  رمبا  تنقطع.  مل  بها  اإيزابيل 
بني  العي�ض  يتناوبون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  الثالثة 

اأ�صرتني.
الأخالقية  ال�صلطة  متتلك  ل  اأنها  اإيزابيل  تقر 
ملحاكمة اأحد "فقد اقرتفت يف حياتي الكثري من 
احلماقات ب�صبب احلب، ومن يدري اإذا ما كنت 
�صاأقرتف حماقة اأخرى قبل اأن اأموت". ومثلما 
قال لها زوجها ) ويللي ( فاإن "ما يوؤذينا لي�ض 
وهذه  الأ�صرار".  واإمن��ا  املك�صوفة،  احلقيقة 
اأ�صرتها  ترى  وكانت  اأخ��ريًا.  بها  اآمنت  مقولة 
اأخطاء  ب�صبب  منحطة  معينة؛  حل��ظ��ات  يف 
اأن  غري  اأف��راده��ا،  بع�ض  وانحرافات  وخطايا 

الزوج املحامي اأقنعها بالقول "اأنت ل تعرفني 
ما الذي يجري وراء الأبواب املغلقة عند اأ�صر 
اأخرى. والفرق اأن كل �صيء يف اأ�صرتنا تظهر 

اإىل العلن".
ولأن املخاطبة ) بفتح الطاء ( املروي لها هي 
فاإن م�صحة من   ) ابنتها باول   ( ام��راأة متوفاة 
بعد  �صفحة  عباراتها  تتخلل  ال�صفيف  احل��زن 
متوام�صة  �صاعرية  غاللة  عليها  ت�صفي  اأخرى 
بني  يتنقل  ب���اول  ط��ي��ف  اإن  ال���ق���ارئ.  ت��اأ���ص��ر 
بالرهبة  ال�صرد  يغّلف  خفيفًا  ناعمًا  ال�صفحات 

والغمو�ض. 
نراها   ) الأرواح  بيت   ( الأول  كتابها  ومنذ 
م��غ��رم��ة ب��ع��امل امل���اورائ���ي���ات مب���ا ه���و معجز 
لي�ض  ال�صحري  "الغمو�ض  تقول؛  و�صحري. 
لكتابي،  وب��ه��ارًا  ملّحًا  لي�ض  اأدب��ي��ة،  و�صيلة 
من  ج��زء  ه��و  واإمن���ا  اأع��دائ��ي،  يتهمني  مثلما 
كما  يقني  ع��ن  ت��وؤم��ن  وه��ي  نف�صها".  احل��ي��اة 
لي�ض  اأرواح، وباأن ما هو مادي  "باأننا  توؤكد؛ 
اإّل وهمًا، واأنه �صيء ل ميكن اإثباته عقالنيًا". 
العظيمة  الكوكبة  تلك  اإىل  تنتمي  فهي  وبهذا 
على  ُتطلق  الذين  الالتينية  اأمريكا  كّتاب  من 
 .) ال�صحرية  ال��واق��ع��ي��ة   ( ت�صمية  مدر�صتهم 
الن�صر  اأن حيوانها الطوطمي هو  وهي تعتقد 
من  ناظرًا  روؤاي  يف  يطفو  الذي  الطائر  "هذا 
الذي  ه��و  ال�صاهق  العلو  وه��ذا  �صاهق.  علو 
من  اأمت��ك��ن  لأين  الق�ص�ض،  رواي���ة  يل  يتيح 
اأنني ولدت  يبدو يل  الزوايا والآف��اق..  روؤية 
رنا  تذكِّ الأخ���رية  والعبارة  واأروي".  لأروي 
غابريل  كتبه  ال���ذي  ال��ذات��ي��ة  ال�����ص��رية  بكتاب 
 .) لأروي  ع�صت   ( واملعنون  ماركيز  غار�صيا 
بقدر  مذكراتها  الكاتبة   ) التوابل  من   ( وتتبِّل 
وهذا  والتهكم.  ال�صخرية  وروح  الفكاهة،  من 
الكئيبة  اأجوائها  من  هذه  املذكرات  ُيخرج  ما 
كالمًا  ك��ون��ه��ا  وه���ي  طبيعتها  تفر�صها  ال��ت��ي 
فالكاتبة  متوفاة.  عزيزة  اإن�صانة  اإىل  موجهًا 
نتاأ�صى   ) ال��ق��راء  نحن   ( جتعلنا  كيف  تعرف 
حينًا،  �صدورنا  وتن�صرح  حينًا  ونكتئب  حينًا 

ون�صحك حينًا".
وبا�صتطاعة قارئ الكتاب الإطالع على طقو�ض 
الكتابة اخلا�صة باإيزابيل الليندي، فناهيك عن 
هو  حم��دد  بتاريخ  كتاب  اأي  بكتابة  �صروعها 
نف�صها  تهيئ  فاإنها  الثاين،  كانون  من  الثامن 
ويجعل  مزاجها  يالئم  الذي  بال�صكل  ومكتبها 
كل  فمع  ومم��ك��ن��ًا.  �صل�صًا  لديها  الكتابة  فعل 
تنظيفًا  اخل��ا���ض  كوخها  تنظف  جديد  كتاب 
ول  املذبح،  �صموع  وت�صتبدل  وتهّويه،  جيدًا 
اجل���دران  تغطي  ال��ت��ي  ال���رف���وف  ع��ل��ى  تبقي 
�صوى الطبعات الأوىل لكتبها، و�صور الأحياء 
والأم�����وات ال��ذي��ن ي��راف��ق��ون��ه��ا ع��ل��ى ال����دوام. 
وتتخل�ض من كل ما ميكن اأن ي�صو�ض اإلهامها، 
وت�����ص��ت��ذك��ر م��ا ك��ان��ت ت��ق��ول��ه ج��دت��ه��ا م��ن "اأن 
الف�صاء ممتلئ باحل�صورات... ويف هذا اجلو 
ال�صفاف ت�صكن �صخ�صياتي، ولكنني ل اأ�صتطيع 
�صماعها اإّل واأنا �صامتة. ويف منت�صف الكتاب، 
عندما ل اأعود اأنا، املراأة، واإمنا اأ�صري اأخرى، 
التي  الكائنات   ( روؤيتهم  من  اأمتكن  الراوية، 

حتملها يف داخلها ( اأي�صًا".
لكي  ال�صجاعة  من  دف��ق  اإىل  بحاجة  امل��رء  اإن 
الكم  ه��ذا  الطلق  وال��ه��واء  ال��ن��ور  يف  يعر�ض 
واخليانة  احلب   ( الأ�صرة  حياة  تفا�صيل  من 
على  والإدم����ان  وال�����ص��ذوذ  والنجاح  والف�صل 
امل���خ���درات وال��ت��ب��ذي��ر وت��دم��ري ال����ذات (. مع 
ال��ت��ق��اط حل��ظ��ات ال��ف��رح واحل����زن والإح��ب��اط 
عن  تبتعد  بلغة  والرغبة  والياأ�ض  والغ�صب 
هذه  والتفنج.  الجتماعي  والنفاق  امل��وارب��ة 
ال��ل��غ��ة ال��ت��ي لب���د اأن ت��ك��ون ك��ات��ب��ة م��ن طراز 

)اإيزابيل الليندي( قادرة على اإبداعها.
* "ح�سيلة االأيام.. مذكرات" 
اإيزابيل الليندي .. ترجمة: 
�سالح علماين.. دار املدى للثقافة 
والن�سر/ دم�سق ط1/ 2008.

رواي���������������ة احل����������ب وال������ظ������الل

ايزابيل الليندي رؤيا في دهاليز

�صتح�صم  التالية  ال�صنوات  ان  لنا  ت�صور  كما  وهي 
الرواية  نهاية  تكررها يف  م�صري عودتنا مبفردات 
روايتها  تنهي  هكذا  �صنعود..  �صنعود..  باأ�صتمرار 
بعناية  املر�صومة  التاأويالت  مفرتق  امام  فت�صعنا 
فائقة وحبكة �صاحرة ت�صتقيها من روؤيا فيها اجلراأة 
الروائي بعقلية مب�صرة  ادارة ن�صها  والقدرة على 
من  الالتينية  امريكا  ادب��اء  خطى  على  تغدو  وهي 
او�صرتيا�ض  او  م��ارك��ي��ز  غار�صيا  غ��اب��ري��ل  ام��ث��ال 
ال�صحرية  الواقعية  تيار  مع  التحليق  يف  وغريهم 
الذي طبع ب�صماته يف الرواية المريكية الالتينية. 
لتخلق  ف��ج��اأة  الدب  دنيا  يف  الليندي  ظهرت  لقد 
�صدور  فبعد  والح���ادي���ث  الق���اوي���ل  م��ن  عا�صفة 
ت�صبح   1982 عام  الرواح(  )بيت  الوىل  روايتها 
اليوم بعد �صدور ثالث روايات لها واخرها ايغالونا 
عام 1987 مع جمموعة ق�ص�صية يف ال�صف الول 
وقد  �صريفانت�ض.  بلغة  الناطقني  ال��روائ��ي��ني  م��ن 
�صرحت ايزابيل يف احد لقاءاتها وهي من مواليد 
ويف  مفاجئ  ب�صكل  الدب  ع��امل  دخلت  لقد   1942
�صن قد ل تطمح له ن�صاء اخريات ثم تعلق يف عبارة 
اقتحاما وفوجئت  الكتاب  اقتحمت عامل  لقد  لحقه 
اتوقعه  اك��ن  مل  لأين  كتبي  اث��ارت��ه  ال��ذي  بال�صدى 
لقد �صورت الكاتبة وقائع جلرمية �صيا�صية وق�صة 

الديكتاتوري  احلكم  ايام  ح�صلت  ان�صاين  ت�صامن 
ح�صلت  حلوادث  مقاربة  م�صاهد  وكاأنها  �صيلي  يف 
بالعتمة  املهوو�صني  اجل���رالت  اي��ام  ال��ع��راق  يف 
لقد ر�صمت عاملا من احلب والمل  الب��دي  وامل��وت 
ذلك  كل  واحلقد  العنف  من  اآخ��ر  ع��امل  مواجهة  يف 
يف اجواء �صحرية ت�صيع فيها احلدود بني الواقع 
واخليال لت�صكل يف نهاية املطاف عمال ادبيا رائعا 
الكاتبة  من  ج��ادة  حماولة  وه��ي  باحليوية  مفعما 
تاريخية  ���ص��ه��ادة  ل��ن��ا  لت�صجل  ال��ل��ي��ن��دي  اي��زاب��ي��ل 
ماأ�صاوية �صد النظم ال�صتبدادية �صاحبة لعبة قتل 
�صرية  اماكن  يف  ودفنهم  جماعي  ب�صكل  اخل�صوم 
نظرية  وف��ق  اجل��رمي��ة  ب�صمات  حتى  فيها  تلغى 
اجتثاث جذور ال�صريورة الن�صانية على ايدلوجية 
ومت�صي  م��ع��ه��ا.  يتقاطع  م��ا  ل��ك��ل  واحل��ق��د  ال��ق��م��ع 
الروائية الت�صيلية يف تلقني ابطال روايتها على ان 
يكونوا قادرين على ابراز روؤيتها الفكرية مبنظور 
تعتقد  لأنها  تردد  او  مواربه  دون  �صريح  �صيا�صي 
احرتام  وقيم  الخ��الق  اطار  يف  تدخل  الق�صية  ان 
التعددية  ثقافة  وتعميم  الن�صان  لأخيه  الن�صان 
على  تعاقب  التي  الحادية  النظرة  ثقافة  عن  بديال 
لف�صيلة  امل��ن��ح��رف  امل��ذه��ب  معتنوقو  ممار�صتها 
ب�صرية خدمها احلظ لتكون حاكمه م�صتبده والذين 

انعا�صه  على  يعملون  بقايا  منهم  ه��ن��اك  زال  م��ا 
و�صعتها  متكاملة  ل��روؤي��ا  تو�صيف  انها  وايحائه 
الكاتبة يف دهاليز حكايتها هذه تدعو ال�صعوب كافة 
اىل اعتماد اخليارات املختلفة خلفا لهوؤلء املوؤمنني 
بالقتل والطاحة بالخر ..  لقد كان عام 1979 ويف 
بلدة لونكني على بعد �صتني كيلو مرتا من العا�صمة 
�صري  مدفن  اكت�صاف  �صانتياغو حيث مت  الت�صيلية 
جثث  ال�صلطة  رج��ال  فيه  اخفى  مهجور  خميم  يف 
وقائع  وهي  املنطقة  اهايل  من  فالحا  ع�صر  خم�صة 
جلرمية ال�صلطة اجلائرة عندما متار�ض فنون القتل 
من  وال�صماء  الطبيعة  قانون  عن  اخل��ارج  املجاين 
اعتقادها  منابع  يف  الليندي  ايزابيل  انطلقت  هنا 
وك�صف  اآن��ذاك  املهيمنة  ال�صائدة  املفاهيم  لألتقاط 
م�صيئة  روؤيا  حملها  لتحل  للنور  الفاقدة  اجلوانب 
وهي ان زوال الهلو�صة والعبث بالن�صان ل ميكن 
الن�صاين  �صائدة يف عاملنا  ان تكون �صمن قوانني 
التي  ال�صفلية  ال��ع��وامل  تف�صح  النهاية  يف  وه��ي 
العابثون  امل�����ص��ت��ب��دون  احل��ك��ام  وراءه�����ا  يختفي 
مطروحا  يبقى  الذي  وال�صوؤال  الن�صاين  بامل�صري 
اخيه  ع��ل��ى  الن�����ص��ان  يجهز  مل���اذا  ه��و  الب���د  واىل 
الدم  �صاللت  انبعاث  ي�صوبها  م�صاهد  يف  الن�صان 

بلونها الرجواين؟.

حينما �سرعت بقراءة رواية احلب والظالل للروائية الت�سيلية ايزابيل الليندي تلك اجلغرافية 
املمتدة من اول ال�سفحات اىل اآخر العبارات ال�ساطعة وهي تلفظ النهايات االخرية، يف روايتها 

تلم�ست حرارة الت�ساري�ش تلك التي تخلقها الكتابة بقوة الوعي وانثياالته )وعلى �سوء الفجر 
الذهبي توقفا لينظرا اىل ار�ش وطنهما للمرة االخرية فهم�ست ايدين: هل �سنعود؟ ورد 

فران�سي�سكو: �سنعود( وتختتم ايزابيل الليندي روايتها تلك بنف�ش الروؤية املعباأة مبديات بعيدة 
لكنها حتمل اماال اكث�ر ا�سراقا ت�ستنطق احلياة فنعتقد نحن بيقني ان لكل ماأ�ساة نهاية وهي 

بالتاأكيد تخلف وراءها اآالما مربحة لكنها ال تق�سي على ال�سعوب.

ريا�ش الفهد

مع اوباما



إيزابيل الليندي وحصيلة أيامنا..
تاأليف : اإيزابيل الليندي
ترجمة: م�سطفى نا�سر 

اذا نظر املرء اإىل نوع احلياة التي عا�صتها اإيزابيل الليندي 
الذي جعلها ت�صوغ  ال�صبب  ان يخمن  عليه  ال�صهولة  فمن   ،
هناك  ذك��ري��ات:  ب�صكل  اأي��ام��ن��ا(  )خ��ال���ص��ة  اجل��دي��د  كتابها 
الدرامية  والأح����داث  الوهمية  ال�صخ�صيات  م��ن  هائل  ك��م 
عند  كاملة.  رواي��ات  حبكات  ل�صياغة  تكفي  التي  املت�صابكة 
جند  املو�صوعات  من  املتنوع  الطيف  ه��ذا  نهايات  اإح��دى 
 ، الب�صرية  بالأع�صاء  املتاجرة   ، امل��خ��درات  على  الإدم���ان 
وتعاويذ  واخل��راف��ة  وال�صحر  امل��دب��رة  الغ��ت��ي��ال  عمليات 
العرافات ، ويف جانب اآخر يبدو لنا ماألوفا اكرث من �صواه 
 ، �صيا�صية  اأحداثًا  ، جند  البنوك  ال�صطو على  نرى عمليات 

جناحات واإخفاقات يف احلياة املهنية ؛
 وعلى امل�صتوى الإن�صاين هناك ال�صك يف املعتقدات ، املوت 
 ، ال�صناعي  التخ�صيب   ، ال��ولدة   ، ، احلب  الأحبة  فقدان   ،
 .. واخل��ي��الت  الأوه����ام   ، النفو�ض  يف  ال��را���ص��خ  الإمي����ان 
�� كل هذا وذاك ل يكاد ي�صكل  وعرو�صًا جاهزة حتت الطلب 

حتى ن�صف احلكاية التي ت�صردها الليندي يف كتابها. 
طوال الكتاب كله الذي يتغلغل يف كل ناحية من نواحي حياة 
املنية.  يد  اختطفتها  التي  باول  ابنتها  �صبح  يطفو  الليندي 
يف واقع الأمر يبداأ هذا الكتاب متاما من النقطة التي انتهى 
عندها اآخر كتاب �صرية ذاتية كتبته ، بالذات مع موت باول 
وراثيًا  مر�صًا  رافقت  ماأ�صاوية  تعقيدات  ب�صبب   1992 يف 
نادرًا ي�صمى الفرفرين. من خالل حوارات متخيلة مع باول، 
ومع وجود باول دوما يف الذهن ، تتعر�ض الليندي اإىل �صرد 
مف�صل لتجاربها وعالقاتها مع جمموعة من الأ�صدقاء ، انها 
عالقات كانت تت�صم بنوع من املودة والألفة حينا وبالغرابة 
اأحيانا لكنها تاأتي مغلفة باملحبة. يف كل �صطر وكل �صفحة ، 
تك�صف لنا الليندي �صيئا من احلكمة عن طبيعة الب�صر ، بكل 

انفعالتها ، انحرافاتها ، تقلباتها. 
من  طوياًل  بانوراميًا  م�صهدا  ما  حد  اإىل  الكتاب  هذا  ي�صكل 
300 �صفحة موؤلفًا من الإزاحات العاطفية ، تتخلله اأطياف 
باجلزالة  يت�صف  واأ���ص��ل��وب  ف��ذة  اإب��داع��ي��ة  و���ص��ور  مبهرة 
�صبيل  من  ثمة  لي�ض  التعبري.  يف  والأن��اق��ة  والدقة  الأدبية 
تكتب  ان  منها  يتوقع  ان  الليندي  لكتابات  للمتتبع  ميكن 
 ، طفلتها  موت  بعد  ق�ص�صيا  عمال  ومنطقية  وتاأن  بعقالنية 
يف الوقت الذي بدا فيه لبع�ض النقاد ان حياتها يف الواقع 
قد اكت�صبت قدرا كبريا من الدراماتيكية ت�صلح لتناولها يف 
 ، املريرة  التجربة  تلك  الليندي  اإيزابيل  عا�صت  لقد  رواي��ة. 
 ، اأم  اأي  فيه  التفكري  جمرد  من  ترتعب  الذي  الكابو�ض  ذلك 
اذا ما اقرتب ب�صكل كاٍف من  اأي قارئ اي�صا  ولي�ض بو�صع 
اأيامنا( ان يتوقع منها العثور ب�صهولة على  كتاب )خال�صة 
قرار ب�صاأن ذلك الفراغ الهائل املفجع الذي داهم حياتها على 
حني غّرة ، فراغ كاأنه وح�ض يك�صر عن اأنيابه املقيتة م�صتعدًا 

للتهام كل �صيء يقف اأمامه. 
يبدو الأمر كما لو ان الكاتبة ، من خالل جذب انتباهنا بتعمد 
اإىل اجتاهات خمتلفة يف بع�ض الأحيان تريد ان ت�صتت وقع 
املاأ�صاة ، واأحيانا اخرى تبذل حماولة يائ�صة للنهو�ض على 
، انها حتاول م��رارًا التفكري بكل ب�صاطة ان  بقايا الأح��زان 
متار�ض بخدعة كبرية وان ت�صتمر ولو بخطوات متعرثة يف 
العائلية ، بحيث نتمكن نحن اي�صا  مزاولة طقو�ض حياتها 
مثلها متامًا ، ورمبا على نحو غري واع من اإبعاد �صبح باول 
ابدوا  الذين  النقاد  اإىل كثري من  بالن�صبة  لكن  اأنظارنا،  عن 
راأيهم يف هذا ال�صاأن ، مهما حاولت الليندي ان ت�صلط نظرة 
كليلة اإىل خارج اإطار ال�صورة التي بللتها دموعها ، ان تتطلع 
اإىل النا�ض والأحداث التي حتيط بها ، فهي مل ت�صتطع مطلقًا 
ولهذا   ، الدامي  فوؤادها  يف  امل�صتقرة  املتقدة  اجلمرة  اإطفاء 
ال�صبب بالذات ل بد ان يح�ض قارئ كتابها هذا اأنه يجد نف�صه 

جمربًا لن يحب القرتاب من عاملها اكرث فاأكرث. 
الليندي �صمن م�صمار حياتها  باأن  ابدًا  القول  هذا ل يعني 

العائلية ، مثلما ت�صرح هي ، قد تخلت 
ال���ذي مت��ار���ص��ه الأمهات  ع��ن دوره���ا 
القلوب الكبرية مبكابرة ، خا�صة مع 
عاتقها.  على  امللقاة  امل�صوؤولية  ثقل 
كم هي  النا�ض  ت�صعر  ان  ترف�ض  انها 
مثلما   �� الداخل  من  �صعيفة  اإن�صانة 
الكتاب  منت�صف  يف  ب��ذل��ك  ت��ع��رتف 
بان  رغبتها  تتحول  عندما  تقريبًا، 
حتظى مب�صاعدة الغري اإىل تدخل يف 

كل �صغرية وكبرية من جزئيات حياة 
هناك   ، بالها  ي�صغل  مما  الكثري  لديها  كان  الكبرية.  عائلتها 
زوجة م�صتقبلية لبنها ت�صطر لن تلعب دورها يف م�صاهد 
و�صف  كان  امل�صاغبني.  باملمثلني  تعج  التي  امل�صرحية  هذه 
الوافد  بال�صيف  لالن�صغال  املكيافيلية  ملحاولتها  الليندي 
 �� رائ��ع  ب�صكل  و�صريحًا  �صادقًا  يبدو  العائلة  على  حديثا 
مقارنة بنزعاتها لفر�ض اإرادتها على اجلميع ومعرفة بالذات 
لن  بانها  ثقة  على  اأننا  يف  ال�صبب  هو  ه��ذا  عليها.  حت�صد 
ت�صعر بالإ�صاءة كثريا حينما نقول ان ثمة اأوقات يكاد فيها 
هذا الكتاب يبدو كاأنه حمتجز يف م�صعد مع احد الأ�صخا�ض 
 ، بالإعجاب  وجديرا  حمبوبا  فيه  يكون  ال��ذي  الوقت  يف   ،
الكالم  عن  ي�صكت  ل  ان  ميكنه  اأين  يحدد  �صمام  فيه  فلي�ض 

املباح �� ول يتقن اي�صًا معرفة حدود التفاعل مع الب�صر. 
�صيل  يف  لال�صتغراب  مثري  ب�صكل  الكتاب  يف  ال�صرد  يتدفق 
من  نارية  طلقات  كاأنها  تنهمر  التي  الأح���داث  من  متالحق 
بندقية ر�صا�صة ، فهو يتك�صف لنا ب�صرعة جنونية: يبدو يف 
التاأين للتقاط  انه ل توجد هناك حلظة من  لو  الواقع كما 
عن  لتفا�صيل  تقدم و�صفا  انها  الليندي.  منزل  الأنفا�ض يف 
القبيلة التي تنتمي اليها ، وح�صد كبري من الأبناء ، الأحفاد 
تقف  التي  وهي   ، والأمهات  والآب��اء  الأ�صدقاء   ، الع�صاق   ،
ي�صتهان  ل  ق��وة  ذاتهم  بحد  ي�صكلون   ، اجلميع  راأ���ض  على 
اأوروبا  �صمال  يف  املعروف  العائلة  منوذج  مع  مقارنة  بها. 

 ، ال��ب��اردة  الثلجية  ب��اأج��وائ��ه��ا  مثال 
فالعائلة الكبرية التي ت�صرد تفا�صيل 
حياتها الدقيقة تلقى تعاطفًا وترحابا 
وت�صيع الدفء يف نفو�صنا وت�صعرنا 
ب�صدق احلب ، حيث يقت�صم اجلميع 
ومرارة  ال�صعادة  بطعم  الإح�صا�ض 
الأحزان �� اجلميع يغطيهم ن�صيج من 
زرك�صة  يف  واحلنان  التاآلف  خيوط 
حينما  للطبيعة.  خارقة  تكون  تكاد 
حفيداتها  ب��اإح��دى  مثال  الأم��ر  ينتهي 
اأودى  الذي  للمر�ض  نف�صها  الأعرا�ض  حتمل  اي�صا  وهي   ،
تنهمك  التي  املمر�صة  تلقي  امل�صت�صفى  اإىل   ، ب��اول  بحياة 
احل�صد  اإىل  ا�صتغراب  ن��ظ��رة  ذراع��ه��ا  يف  اإب���رة  باإعطائها 
عن  تكفوا  ان   ، "اأرجوكم  وتقول:  الليندي  لقبيلة  املتجمع 
اإن�صان عزيز  بفقدان  الإح�صا�ض  اإىل جانب  الرتاتيل".  هذه 
، ي�صكل احلب الفكرة املهيمنة الأخرى يف هذا الكتاب. فهو 
اإىل ال�صتمرار يف احلياة  يكون حافزًا �صمنيًا طاغيًا يدفع 
م�صموح  تقريبا  �صيء  وكل   ، املقد�ض  النموذج  هو  احلب   ،
ان يقرتف با�صمه. هذا العتقاد هو الذي ميكن الليندي من 
حتّمل نزوات ابنها وعالقاته الغرامية التي تدمر حياته ، هو 
الذي يجعلها تقدم العون بال �صروط اإىل اأولئك املقربني من 
قلبها. حينما يت�صور املرء انه قد عرف كل �صيء تقريبا عن 
حياة ايزابيل الليندي ، ل بد ان ي�صتنتج ان لي�ض ثمة �صيء 
ميكن ان يتفوق يف قيمته على جوهر موهبتها يف الكتابة. 
�صيعرف كل من يقراأ كتابها ان لدى هذه الكاتبة قدرة رائعة 
ذكر  خمول  اأو  تفاهة  املو�صوعات  اك��رث  حتى  جتعل  لن 
تكت�صب حيوية ، جتعلها تتنف�ض بعمق وترتاق�ض من خالل 
األعابًا بهلوانية ؛ لو ان الكتب  �صال�صة نرثها كاأنها متار�ض 
فان طفلتها   ، اإىل ب�صر من حلم ودم  ان تتحول يوما  ميكن 
بثياب  تختال  وه��ي  ثانية  احل��ي��اة  اإىل  �صتبعث  املحبوبة 

العافية.


