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اعداد/ منارات

�ل�سيدة جان �آيري�س مردوخ )15 متوز  1919 
كاتب���ة وفيل�سوف���ة  ه���ي  �سب���اط 1999(   8 -
�أيرلندي���ة ��سته���رت باأعماله���ا �لرو�ئية حول 
�خل���ر و�ل�س���ر، وع���ن �لعالق���ات �جلن�سي���ة، 
وع���ن �لأخالقي���ات، ف�سالاً عن ق���وة �لالوعي. 
رت  �أ�سفل �ل�سباك ه���ى �أول �لرو�يات �لتي ُن�سِ
لها،و�لتي مت ُ�ختِرَت يف عام 1998م بح�سب 
د�ر مودرن ليرب�ري، و�حدة من �أف�سل 100 
رو�ي���ة مكتوب���ة باللغ���ة �لأجليزي���ة يف �لقرن 
�لع�سرين. ويف ع���ام 1987م ح�سلت �آيري�س 
على �أح���د �لرتب فائقة �لأمتي���از �لتي متنحها 
�لأمرب�طورية �لربيطانية،وهو و�سام �ل�سيدة 
�لعم���ال  م���ن  �لعدي���د  بتاألي���ف  �لقائد.قام���ت 
 )1958( �جلر����س  رو�ي���ة  مث���ل:  �لرو�ئي���ة 
ورو�ي���ة �لر�أ����س �ملبت���ورة )1961( ورو�ي���ة 
�لأحم���ر و�لأخ�س���ر )1965( ورو�ية �للطيف 
�لأ�سم���ر  �لأم���ر  ورو�ي���ة   )1968( و�جلي���د 
 )1976( وكات���و  ه���ري  ورو�ي���ة   )1973(
ورو�ية �لبحر،�لبح���ر )1978، جائزة بوكر( 
ورو�ي���ة تلمي���ذ �لفيل�س���وف )1983( ورو�ية 
�لكت���اب  ورو�ي���ة   )1985( �جلي���د  �ملُتمٍه���ن 
ة )1987( ورو�ية ر�سالة �إىل �لكوكب  و�لأُُخواً
)1989( ورو�ي���ة �لفار�س �لأخ�سر )1993(. 
ف���ت �سحيفة �لتامي���ز �لربيطانية مردوخ  �سَنّ
�لثاني���ة ع�س���ر عل���ى قائمة"�أعظ���م 50 كات���ب 

بريطاين منذ عام 1945م.

النشأة

وِلدت م���ردوخ يف حى فيب�سب���ورو يف مدينة 
دبل���ن يف �أيرلند�،وه���ى �أُخ���ت كٍل م���ن �إيرين 
)1985-1899 ريت�سارد�س���ون  )ين  �ألي����س 
]3[ ويل���ز جون هيوز م���ردوخ. َعِم���َل و�لدها 
باخلدم���ة �ملدنية وق���د جاء من قري���ة هيلهول 
يف مقاطع���ة د�ون ون�س���اأ يف �أ�س���رة م�سيخية 
تعتم���د �أ�سا�سا على تربي���ة �ملو��سي. ويف عام 
���َد كجندي يف �س���الح فر�سان �مللك  1915م ُجِنّ
�إدو�رد وخدم يف فرن�سا خالل �حلرب �لعاملية 
�لأوىل، قب���ل �أن يح�سث���ل عل���ى ُرتب���ة كمالزم 
ثان. �أّما و�لدتها فكانت تتدرب كمغنية قبل �أن 
تل���د �أيري�س، وقد ن�س���ات يف �أ�سرة من �لطبقة 
يف  �لأيرلندي���ة  للكني�س���ة  تابع���ة  �ملتو�سط���ة 
مدينة دبلن. �لتقى و�لد� �أيري�س لأول مرة يف 
دبلن، عندما كان و�لدها يف �إجازة، ثم تزوجا 
يف عام 1918م.]4[:14 كانت �أيري�س �لطفلة 
�لوحي���دة للزوجني، وبعد ب�سع���ة �أ�سابيع من 
ولدتها �نتقلت �لعائلة �إىل لندن، حيث �لتحق 
�لو�لد ب���وز�رة �ل�سح���ة بو�سف���ِه موظف من 

�لدرجة �لثانية
تلق���ت م���ردوخ تعليمها يف مد�ر����س تدريجية 
غر حكومية؛ حيث �لتحقت مبدر�سة فرويبل 
دوني�سرت��س���ن يف ع���ام 1925م، ث���م مدر�سة 
كُمغرِتب���ة  بري�ست���ول  مدين���ة  يف  بادمنت���وم 
يف �لف���رتة م���ن 1932م حت���ى 1938م. ويف 
بكلي���ة  �لتحق���ت  -1938م-،  �لع���ام  نف����س 
�سمرفيل جامع���ة �أوك�سفورد بهدف تعلٌم �للغة 
لت لدر��سة �لكال�سيكيات.  �لإجنليزية، ثم حَوّ
در�س���ت �لفل�سف���ة يف جامع���ة �أُك�سف���ورد م���ع 
دونال���د م. ماكينون، وح�سرت ندو�ت �إدو�رد 
فر�ن���كل ع���ن م�سرحي���ة �أجاممن���ون. ح�سلت 

عل���ى مرتبة �ل�س���رف �لأوىل يف عام 1942م.
]6[ بع���د ترِكه���ا جلامع���ة �أُك�سف���ورد، توجهت 
للعم���ل يف لن���دن يف هيئ���ة خزين���ة �ساحب���ة 
�جلاللة �حلكومي���ة. يف �سهر يونيو من �لعام 
1944م، غادرت �خلز�ن���ة وذهبت للعمل لدى 
�إد�رة �لأمم �ملتح���دة لالإغاثة و�إعادة �لتاأهيل. 
يف �لبد�ية، كان تعيينه���ا يف �ملكتب �لإقليمي 
�لأوروب���ي للوكال���ة يف لن���دن. �أّم���ا يف ع���ام 
1945م، �أنتقل���ت �أول �إىل بروك�س���ل، ث���م �إىل 
�إن�س���ربوك، و�أخر� �إىل غر�ت����س يف �لنم�سا، 

حي���ث عمل���ت يف خميم لالجئ���ني. حتى تركت 
�لإد�رة يف عام 1946م.

ويف �لف���رتة من 1947م حت���ى 1948م قامت 
�أيري����س مردوخ بتح�س���ر �لدر��س���ات �لعليا 
يف جم���ال �لفل�سفة يف كلي���ة نيونهام بجامعة 
كامربيدج. ُهناك �لتقت فيتجن�ستاين، ولكنها 
مل ت�ستم���ع لأي م���ن حما�سر�ت���ه، وذل���ك لن���ه 
كان ق���د ترك �لعم���ل كاأ�ستاذ يف كلي���ة �لثالوث 
)كامربي���دج( قبل �لتحاقه���ا بالدر��سات لعليا.
ويف ع���ام 1948م �أ�سبح���ت �إح���دى �أع�س���اء 

هيئ���ة �لتدري����س يف كلي���ة �سان���ت �آن بجامعة 
�أك�سف���ورد، حي���ث دّر�س���ت �لفل�سف���ة حتى عام 
1963م. �أّم���ا م���ن عام 1963م حت���ى 1967م 
���ا يف ق�س���م  دّر�س���ت لي���وم و�ح���د يف �أ�سبوعياً

�لدر��سات �لعامة يف �لكلية �مللكية للفنون.
تزوج���ت مردوخ يف ع���ام 1956م م���ن �لناقد 
�لأدب���ي و�لرو�ئ���ي ج���ون بايل���ي. كان ج���ون 
بايل���ي ق���د َعِمَل كاأ�ست���اذ للغ���ة �لأجنليزية يف 
كلي���ة و�رتون بجامع���ة �أوك�سفورد يف �لفرتة 
م���ن 1974م �إىل 1992م، حيث �لتقت �أيري�س 

ب���ه يف �أوك�سف���ورد ع���ام 1954م. د�م���ت هذه 
�لعالق���ة �لرومان�سي���ة غر �لعادي���ة لأكرث من 
���ا حتى وفاة م���ردوخ. ر�أى بايلي  �أربع���ني عاماً
�أن ق�سي���ة �جلن�س م���ا هي �إل م�ساأل���ة �سخيفة 
ولكن ل مفر منها، على عك�س مردوخ �لتي كان 
له���ا ق�سايا متعددة مع كالاً م���ن �لرجل و�ملر�آة 

و�لالتي �سهدهم بايلي نف�سه من حني لآخر
ن�سرت �أيري�س م���ردوخ رو�يتها �لأوىل �أ�سفل 
�ل�سب���اك يف ع���ام 1954م، وكان���ت ق���د ن�سرت 
من قبل مقالت يف جم���ال �لفل�سفة، ف�سالاً عن 
ن�سر �أول �أف���رودة باللغة �لإجنليزية عن جان 
ب���ول �سارت���ر. فيم���ا بع���د �أ�س���درت 25 رو�ية 
�آُخرى و�أعمال �إ�سافيةي �لفل�سفة، وكذلك يف 
�ل�سع���ر و�مل�سرح. ويف ع���ام 1976م، منحتها 
�لإمرب�طوري���ة �لربيطاني���ة و�س���ام �لقائد، ثم 
يف ع���ام 1987م، ح�سل���ت على رتب���ة �ل�سيدة 
�لقائ���د من رتب���ة �لإمرب�طوري���ة �لربيطانية.

ح�سل���ت عل���ى دكت���ور�ه فخرية م���ن �أكرث من 
جامعة -عل���ى �سبيل �ملثال ل �حل�سر- جامعة 
باث )دكتور�ه يف �لآد�ب، 1983م(، وجامعة 
كام���ربدج ع���ام 1993م وجامع���ة كينغ�ستون 
ع���ام 1994م. فيم���ا مت �نتخابه���ا للع�سوي���ة 
�لفخرية �خلارجي���ة يف �لأكادميية �لأمريكية 

للفنون و�لعلوم يف عام 1982م. 
ن�س���رت �أيري����س م���ردوخ رو�يته���ا �لأخ���رة 
-مع�سل���ة جاك�س���ون- يف ع���ام 1995م. �أّم���ا 
يف ع���ام 1997م، �أُ�سيب���ت �أيري����س مبر����س 

�ألزهامير ثم توفت يف عام 1999م. 
تاأث���رت كتاباته���ا �لفل�سفي���ة بكٍل ِم���ن �سيمون 
�يري����س  منه���ا  ��ستع���ارت  و�لت���ي  فاي���ل، 
م�سطلح"�لنتب���اه"، و�أفالط���ون، وه���و م���ن 
�أدع���ت �لقت���ال حت���ت ر�يت���ه.]13[:76 �أر�دت 
�أيري����س �إع���ادة �إحي���اء �أف���كار �أفالط���ون ع���ن 
طريف منِحها �لقوة حلقيقة �خلر، ولل�سعور 
�لغام����س باحلي���اة �لأخالقي���ة بو�سف���ِه رحلة 
طويل���ة م���ن �لوه���م �إىل �حلقيق���ة. ومن خالل 
وجه���ة �لنظر هذه، تعر�س م���ردوج �نتقاد�ت 
حادة من كٍل من كانط و�سارتر وفيتجن�ستاين 

ا"( ا"و"لحقاً )"�سابقاً

الخيال

بع���ت يف رو�ياته���ا، �لت���ي تت�س���م بال�سخاء  �أَتّ
و�لهتم���ام بدو�خ���ل حي���اة �لأف���ر�د، تقالي���د 
دو�ستويف�سك���ي  مث���ل  �لرو�ئي���ني،  بع����س 
وتول�ست���وي وج���ورج �إلي���وت ووبرو�س���ت، 
�سك�سب���ر  ح���ب  �ظه���ار  جان���ب  �إىل  وذل���َك 
�لر��س���خ. وم���ع ذلك هن���اك ت�سكيل���ة هائلة يف 
�إجنازه���ا، وبني���ة �لطبق���ات �لغني���ة و�خليال 
�لهزيل �ملم���زوج بالو�قعية �ملُفحمة يف رو�ية 
�لأمر �لأ�سمر )1973(، تختلف عن �لرو�يات 
�لهزلية �ل�سابق���ة، مثل �أ�سفل �ل�سباك )1954( 
�أو وحي���د �لق���رن )1963(. تع���د وحيد �لقرن 
و�ح���دة من �لرو�ي���ات �لرومان�سي���ة �لقوطية 
�لت���ي تروق لذوي �لثقاف���ة �لرفيعة، �أو رو�ية 
حُم���اله بالزغ���ارف �لقوطي���ة، �أو رمب���ا ُتع���د 
مبثاب���ة حم���اكاة �ساخ���رة لالأ�سل���وب �لقوطي 
���ا رو�ية �لأم���ر �لأ�سمر، �لتي  يف �لكتاب���ة. �أَمّ
ف���ازت عنه���ا م���ردوخ بجائ���زة جيم����س تي���ت 
�لأ�سم���ر �لتذكاري���ة �لأدبية، فتع���د در��سة يف 

�لهو�س �جلن�سي. وي�سبح �لن�س �أكرث تعقيد 
بوج���ود تف�س���ر�ت متع���ددة عندم���ا تعار�س 
بع�س �ل�سخ�سيات �لثانية �لر�وي �أو �لكاتب 
�لغام����س للكت���اب يف �سل�سلة م���ن �لتتابعات. 
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن رو�ياته���ا تختل���ف ع���ن 
بع�سها �لبع�س ب�س���كل ملحوظ و�أن ��سلوبها 
ا  قد تط���ور، ف���اإن �ملو�سوع���ات تتك���رر. فغالباً
ما حتت���وي رو�ياتها على رج���ال مثقفني، من 
�لطبق���ة �ملتو�سط���ة �لعليا، و�قع���ني يف َماأَزق 
�أو  مثلي���ة �جلن����س  �أو �سخ�سي���ات  �أخالقي���ة 
لجئ���ني �أو �أجنلوكاثوليكي���ني لديه���م �أزمات 
يف �لإمي���ان �أو حيو�ن���ات �أليف���ة متعاطفة �أو 
ا رجل ذو  �أطفال �سغوفني باملمعرف���ة �أو �أحياناً
ق���وة وروح �سيطانية"�ساحر"يفر����س �إر�دته 
عل���ى �ل�سخ�سي���ات �لآخرى، وهن���اك نوع من 
�لبع����س  يعتربه���ا  �لذكوري���ة  �ل�سخ�سي���ات 
جت�سي���د مردوخ لع�سيق���ه، �حلائز على جائزة 

نوبل، �إليا�س كانيتي.
جازت مردوخ على جائزة �لبوكر عام 1978م 
عن رو�ي���ة �لبحر، �لبحر، وه���ى رو�ية دقيقة 
�لتفا�سي���ل ع���ن ق���وة ق���وة كال م���ن �حل���ب و 
�لفق���د�ن، ت�س���م �لرو�ية مدي���ر مرحلة متقاعد 
�لذي متلك���ت منه �لغرة عندم���ا ر�أى حبيبته 
�ل�سابق���ة بعد عدة عق���ود من فر�قه���ا. يف عام 
1997، ظه���رت جمموعة�لكتاب���ات �ل�سعري���ة 
�مل�سرح به���ا -ق�سائد �أيري�س م���ردوخ-، وقد 
�أعدهاكال من بول هول و يوزو مرويا للن�سر. 
حتولت بع����س �أعمالها �إىل �أعمال تلفزيونية، 
�لتليزيوني���ني  �مل�سل�سل���ني  ذل���ك  يف  مب���ا 
�لربيطانيني �ملاأخوذين م���ن رو�يتيها �لوردة 
غ���ر �لر�سمي���ة و�جلر����س. �سنع���ت �ملُعاجلة 
جي���ه ب���ي بري�ستل���ي �لدر�مية لرو�يته���ا لعام 
1961م �لر�أ�س �ملبتورة من كال من �إيان هومل 

.� ا ُمَتمّيزاً وريت�سارد �أتينبورو جنماً
منحته���ا جمعي���ة �لقل���م �لأجنلي���زي يف ع���ام 

1997م جائزة �لقلم �لذهبي"لتكري�س حياتها 
للخدمة �ملتميزة لالأدب".

الحياة السياسية

فازت �أيري����س مردوخ يف عام 1946م مبنحة 
در��سي���ة يف كلي���ة فا�س���ار، ولك���ن مت رف����س 
لأنه���ا  �ملتح���دة  �لولي���ات  دخوله���ا  تاأ�س���رة 
كان���ت من�سمة للحزب �ل�سيوعي يف بريطانيا 
�لعظم���ى يف ع���ام 1938م عندم���ا كانت طالبة 
غ���ادرت �حل���زب يف  �أك�سف���ورد.  يف جامع���ة 
ع���ام 1942م، عندم���ا ذهبت للعم���ل يف وز�رة 
�ملالي���ة، لكنه���ا ظل���ت متعاطفة م���ع �ل�سيوعية 

لعدة �سنو�ت
بع���د عدة �سن���و�ت �ُسِمَح لها بزي���ارة �لوليات 
�ملتح���دة، ولك���ن كان���ت د�ئم���ا حت�س���ل عل���ى 
��ستثن���اء من تطبي���ق �أحكام قان���ون ماكار�ن، 
�ل�سيوع���ي  �حل���زب  �أع�س���اء  منع���ت  �لت���ي 
و�أع�سائ���ه �سابق���ني م���ن دخ���ول �لب���الد. ويف 
مقابل���ة �سحفي���ة مع جملة باري����س ريفيو يف 
ع���ام 1990م، قال���ت �إن ع�سويتها يف �حلزب 
�ل�سيوعي قد جعلته���ا ترى"مدى قوة ومهابة 
تل���ك ]�ملارك�سي���ة[، ولك���ن بالتاأكي���د يف �سكلها 

�ملنظم".

وب�س���رف �لنظ���ر ع���ن ع�سويته���ا يف �حلزب 
ي�س���كل  �لأي���رلين  تر�ثه���ا  ف���اإن  �ل�سيوع���ي، 
�جلان���ب �حل�ّس���ي �لآخ���ر يف حي���اة م���ردوخ 
�ل�سيا�سي���ة �ملث���رة لالأهتمام. ي���دور جزء من 
ه���ذ� �لأهتم���ام ح���ول حقيق���ة �أنه عل���ى �لرغم 
م���ن كونه���ا �أيرلندي���ة بامليالد و�لن�س���ب، فاإن 
مردوخ ل تعر�س جمموع���ة �لآر�ء �ل�سيا�سية 
�لتي م���ن �ملفرت�س �ن يتج���ه �إليها من هو من 
ه���ذ� �لأ�س���ل:"ل يتفق �جلمي���ع على من يحق 
له �أن يتدع���ي با�سم �لهوية �لأيرلندية. يطلق 
هم  �أولد عمومة �أيري�س -بلفا�ست- على �أنف�سِ
]ولك���ن[  �أيرلندي���ني...  ولي����س  بريطاني���ني 
ي���ا يف �أيرلن���د�، و�لن�سب يف  م���ن �أب و�أم ترَبّ
�أيرلن���د� �ل�سمالي���ة و�جلنوبي���ة تع���ود ثالث���ة 
ق���رون. �أيري����س لديها �ل�سالحي���ة يف �لأدعاء 
باأنها �أيرلنية كمعظم �لأمركيون �ل�سماليون 

باأن يدعو� �أنف�سهم �أمركني".

السير الذاتية والمذكرات

بي���رت  كتبه���ا  �لت���ي  �لذ�تي���ة  �ل�س���رة  كان���ت 
ثم���رة  ه���ى   2001 ع���ام  يف  كون���ر�دي  ج���ى 
بح���ث طوي���ل ومدخ���ل م�سموح ب���ه للمجالت 
و�ل�سح���ف �لأخ���رى. وكان �لد�فع لهذ� �لعمل 
ه���و عالقة �حلب و�سد�ق���ة بينه وبني مردوخ 
�لت���ي ��ستمرت من���ذ �ألتقيا عندم���ا كانت تلقي 
حما�س���ر�ت جيفورد وحت���ى وفاتها. وقد لق 
�لكت���اب �لأ�ستقب���ال �حل�س���ن، وقد عل���ق عليه 
ج���ون �أبد�ي���ك قائال:"ل���ن تكون هن���اك حاجة 
لل�سك���وى م���ن �ل�س���ر �لذ�تي���ة �لأدبي���ة فيم���ا 
بع���د  �إذ� كانت كلها بنف����س �مل�ستوى �جليد".
ويتن���اول �لن�س �لعديد م���ن �لأ�سئلة �ل�سائعة 
ح���ول مردوخ، مث���ل كيفية كونه���ا �لأيرلندية، 
ما هو �لجتاه �ل�سيا�سي �لتي �أنتمت له، �لخ. 
عل���ى �لرغم م���ن كون كون���ر�دي لي����س موؤرخاً 
مت���درب، ف���اإن �أهتمام���ه باإجن���از�ت م���ردوخ 
ا من خالل �ل�سرة �لذ�تية،  كمفك���رة يظهر جلياً
وق���د جتلى �أك���رث يف عمله �ل�ساب���ق يف جمال 
�لنقد �لأدبي �لقدي�س و�لفنان: در��سة لأعمال 
�أيري����س م���ردوخ )ماكمي���الن 1986، هارب���ر 
كولينز 2001(. وقد �أ�ستدعى �أي�سا موجهات 

�سخ�سي���ة له م���ع م���ردوخ حول �لتح���ول �إىل 
�لبوذية: �لذعر و�لفر�غ، بوذ� و�أنا. )ُكتيبات، 
للم���و�د  كون���ر�د  �أر�سي���ف  يوج���د   .)2005
�ملُتعلق���ة مب���ردوخ، جنبا �إىل جن���ب مع مكتبة 
�أيري�س مردوخ بجامعة �أك�سفورد، يف جامعة 

كينغ�ستون
� حلياة مردوخ �ملليئة  قدم �أ.ن. ويل�سون �سرداً
بال���و�ن �لطم���وح يف كتاب���ه �لذي ن�س���ره عام 
2003م"�أيري�س مردوخ كما عرفتها". و�سف 
جال���ني �سرت�و�س���ون ه���ذ� �لعم���ل يف جريدة 
�لغاردي���ان ب"�لكا�س���ف �ل�س���ار"، وو�سفه���ا 
ولن�س���ون نف�سه ب"�ل�سرة �لذ�تية �مل�سادة".

يتجنب ويل�سون �ملو�سوعية، لكنه يف �لوقت 
ذ�ت���ه يحر����س عل���ى �لتاأكي���د عل���ى ميل���ه لهذ� 
�ملو�سوع. يو�سح ويل�سون �أن مردوخ"كانت 
�أحدى �ل�سبات �لبهيجات... �لتي كانت ت�ستعد 
د�مي���ا للذهاب للنوم مبفردها".على �لرغم من 
�أن فكر مردوخ هو م�س���در �لإلهام لكونر�دي، 
ف���اإن ويل�سون يرى �أن عمل م���ردوخ �لفل�سفي 
م���ا ه���و �إل �ستات. �أف�س���ح ويل�س���ون يف لقاء 
�إز�ع���ي على ر�ديو ب���ي بي �سي 4 عن ر�أيه يف 
� باأن ما  م���ردوخ و�أعمالها يف عام 2009م مقراً
من طبيب ميكن���ه �أن ُيجزم باأن ن�سال مردوخ 
م���ن �أج���ل �أن ُتت���م كتابه���ا �لفل�سف���ي �لأخ���ر 
�مليتافيزيقي���ا كدليل على �لأخ���الق، عمل على 
تقل����س �سعورها بالياأ����س و�أدى �إىل �إ�سابتها 

بالزهامير يف وقٍت ق�سر.
�ألتق���ى ديفي���د مورغ���ان باأيري�س م���ردوخ يف 
�لكلي���ة  ���ا يف  ع���ام 1964م، عندم���ا كان طالباً
�مللكي���ة للفن���ون. : وق���د و�س���ف يف مذكرت���ه 
لع���ام 2010م"مع �حل���ب و�لغ�س���ب: �سد�قة 
م���ع �أيري����س مردوخ"عالق���ة �سد�قتيه���ا �لتي 

�أ�ستمرت مدى �حلياة
كت���ب ج���ون بايل���ي مذكرت���ني ع���ن حيات���ه مع 
رت �يري����س: مذكرة يف  �أيري����س م���ردوخ. ُن�سِ
�ململك���ة �ملتح���دة يف ع���ام 1998م، قب���ل وقت 
رت �لطبعة �لأمريكية  ق�سر من وفاتها. ثم ُن�سِ
�أيري����س.  مرث���اة  با�س���م  1999م  ع���ام  يف 
���رت تكمل���ة  وفيم���ا بع���د يف نف����س �لع���ام ُن�سِ
وفاته���ا.  و�أ�سدقائها"بع���د  بعنو�ن"�أيري����س 
ر�سما �لفنانت���ان كيت وين�سلت وجودي ِدن�س 

مردوخ يف فيل���م �ملُخِرج ريت�سارد �إير �أيري�س 
دتني عل���ى ذكريات بايلي  ع���ام 2001م، ُم�ستناً

لزوجته وقد متكن منها مر�س �لزهامير.
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طفل �لكلمة )1975(

هري وكاتو )1976(
�لبح���ر، �لبح���ر )1978(، ح���ازت ىل جائ���زة 
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و�لأدب )1997(
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�لأ�سهم �لثالث و�خلدم و�لثلج )1973(

�خلدم )1980(
�أك�ستو�س: �ثنان م���ن �حلو�ر�ت �لأفالطونية 

)1986(
�لأمر �لأ�سمر )1987(

�ملجموعات �ل�سعرية
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)1984
ق�سائد �أيري�س مردوخ )1997(

�لق�س�س �لق�سرة
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�سيادة �خلر )1970(
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الرواي��ة  بي��ن  م��ردوخ   آيري��س 
والفلسفة 
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لطفية الدليمي 

ديفيد هورسبوول

ترجمة وتقديم: أحمد فاضل

�أف���ردت جمل���ة )�لإيكونوم�س���ت( �لربيطانية  
�ل�س���ادرة يف مطل���ع �سه���ر �سب���اط )فرب�ي���ر( 
عل���ى  معت���ربة  م�ساح���ة  �لع���ام  ه���ذ�  م���ن 
�سفحاته���ا ل�ست���ذكار �لرو�ئي���ة - �لفيل�سوفة 
)�آيري����س م���ردوخ( �لت���ي توفي���ت يف �لثاين 
م���ن �سب���اط ع���ام 1999 متاأث���رة مب�ساعفات 
مر����س �لزهامي���ر. وق���د �أده�سن���ي ��ست���ذكار 
�لإيكونوم�س���ت له���ذه �لفيل�سوف���ة و�لرو�ئية 
�لقديرة وبخا�سة بعد �أن عاينُت يف �ل�سفحة 
ذ�تها من �ملجلة �لك���ّم �لكبر من �ملو�سوعات 
�لت���ي تخت�س ِب� �آيري�س و�ملن�سورة �سابقااً يف 
�سفح���ات �لثقافة م���ن �ملجلة ذ�ته���ا، ودفعني 

ه���ذ� �ل�ست���ذكار �لنبي���ل �إىل مر�جعة ذ�كرتي 
�لتي تختزن تفا�سيل كثرة عن هذه �لرو�ئية 

و�لفيل�سوفة �ملميزة.
تع���ود بد�ي���ات معرفت���ي �لدقيق���ة و�لر�سينة 
ِب���� )�آيري����س م���ردوخ( �إىل �أو�خ���ر �ستين���ات 
�لق���رن �ملا�سي، وعلى وج���ه �لتحديد �إىل عام 
1968 �ل���ذي �سهد ن�سر كتاب بعنو�ن )طبيعة 
�مليتافيزيق���ا( ح���ّرره �لفيل�س���وف �لإنكلي���زي 
�أ�ست���اذ �لفل�سف���ة  )ديفي���د بر����س( وترجم���ه 
�ليوناني���ة يف جامع���ة بغ���د�د �لدكتور )كرمي 
مت���ي(، وكان���ت )م���ردوخ( ق���د كتب���ت �لف�سل 
�ل�ساد����س من �لكت���اب و�خلا����س مبو�سوعة 
)�مليتافيزيق���ا و�لأخ���الق( كم���ا �ساهم���ت يف 
�حللق���ة �لنقا�سية �لتي �سّمه���ا �لف�سل �لأخر 
م���ن �لكت���اب، ث���ّم تعّمق���ت معرفت���ي باأعمالها 
- �لرو�ئي���ة بخا�س���ة - عقب فوزه���ا بجائزة 
برو�يته���ا   1978 ع���ام  �ملرموق���ة  �لبوك���ر 
)�لبح���ر، �لبح���ر( �لتي حتك���ي فيه���ا كعادتها 
ع���ن مو�سوع���ة ذ�ت حممول فل�سف���ي حمدد، 
ث���م تو�ل���ت ترجم���ات �أعمالها �لرو�ئي���ة �لتي 
�س���در �لبع�س منها ع���ن د�ر �ملاأمون �لعر�قية 
�لت���ي �ساهمت يف ن�س���ر �لكثر من �لرتجمات 
�لعاملي���ة.  �لرو�ي���ات  لكربي���ات  �ملرموق���ة 
ولينبغ���ي �أن �أغف���ل بالطبع �لكت���اب �ملعنون 
�ل���ذي  �لرومانتيك���ي(  �لعق���الين   : )�سارت���ر 
ن�سرت���ه )مردوخ( يف مطل���ع �خلم�سينات من 
�لقرن �ملا�سي وظل يعّد لوقت طويل من �أف�سل 
�ملر�جع �لتي كِتبت عن �لفيل�سوف �لوجودي 
�لفرن�س���ي. وقد ت�سنت يل ق���ر�ءة هذ� �لكتاب 
يف �سبعين���ات �لق���رن �ملا�سي وتع���ّززت لدي 

بعد قر�ءت���ه نظ���رة �لإعج���اب و�لتقدير لهذه 
�لفيل�سوفة - �لرو�ئية �لإنكليزية �لتي تعترَب 
َمعلمااً ثقافيااً مميز�اً يف �لثقافة �لربيطانية يف 

�حلقبة مابعد �لكولونيالية.
ح�س���ل يف ع���ام 1978 �أن �لتحق���ت ب���دورة 
�سيفي���ة يف كلية غولد �سم���ث – جامعة لندن  
للح�سول على دبلوم �لأدب �لإنكليزي و�للغة 
�لإنكليزي���ة، وكان���ت رو�ية م���ردوخ �ملعنونة 
)�لأم���ر �لأ�س���ود( و�ح���دة من �لأعم���ال �لتي 
تناولناه���ا بالدر��سة و�لتحلي���ل ؛ �لأمر �لذي 
�ساه���م يف تعزيز معرفت���ي بالعو�مل �لرو�ئية 
مل���ردوخ، وينبغ���ي �لتاأكيد هنا �أنن���ي وبحكم 
�ن�سغالت���ي �لرو�ئية �أوليُت �هتمامي �لأعظم 
لالأعم���ال �لرو�ئي���ة �لت���ي كتبته���ا )م���ردوخ( 
وجت���اوزُت نتاجه���ا �لفل�سف���ي �خلال�س، غر 
�أن �ل�سنو�ت �لقليل���ة �ملا�سية �سهدت قر�ءتي 
لعملني مهّم���ني من �أعماله���ا �لفل�سفية �لذ�ئعة 
)وجودي���ون ومت�سوف���ة(   : �ل�سي���ت وهم���ا 
و )�مليتافيزيق���ا مر�س���د�اً �إىل �لأخ���الق(، وكم 
�أمتن���ى �أن تتاح يل �لطاق���ة �لالزمة و�لف�سحة 
�لكافية من �لوقت لرتجمة �لعمل �لأول منهما 

فيما لو ق�سرت عن ترجمة �لعملني معااً. 
فل�سفي���ة  �س���رة   - م���ردوخ  �آيري����س   : �أولاً 

و�أدبية  
 :   Iris Murdoch م���ردوخ  �أيري����س 
جامعّي���ة  و�أ�ست���اذة  وفيل�سوف���ة  رو�ئّي���ة 
بريطانّية عِرف���ت برو�ياته���ا �ل�سايكولوجّية 
�ّلت���ي حتتوي عل���ى عنا�سر فل�سفّي���ة م�سوبة 
بنكه���ة هزلّية، وترّكز �أيري�س يف �أعمالها على 
جو�نب �خل���ر و�ل�سر، و�لعالقات �جلن�سّية، 

ونظم �لأخالقي���ات، وقوة �لتجربة �لالو�عية 
يف حياتن���ا �لب�سري���ة. وقد �أخت���رت رو�يتها 
�لأوىل �ملعنونة )يف �مل�سيدة( يف عام 1998 
كو�ح���دة من �أف�سل مائة رو�ي���ة �إنكليزية يف 
�لق���رن �لع�سرين، كما �سّنفته���ا جملة �لتاميز 
يف �ملرتب���ة )12( م���ن قائم���ة ت�س���ّم )50( من 
�أعظم �لكاتب���ات �لربيطانّيات منذ عام 1945 
ول ز�ل���ت حتظ���ى باهتم���اٍم كبٍر بع���د مرور 
�أك���رث من عقد على وفاتها ع���ام 1999 متاأّثرة 
�ل���ذي ظه���رت  �لزهامي���ر  بتد�عي���ات مر����س 

�أعر��سه عليها منذ عام 1994.
ول���دت �أيري�س م���ردوخ مبدين���ة دبلن يف 15 
متوز 1919 و ن�ساأت يف لندن، تلقت تعليمها 
�لويل يف مدر�س���ة )بادمنت���ون( يف مدين���ة 
بر�ست���ول ث���م در�س���ت �لكال�سيكي���ات يف كلية 
�سومرفي���ل �لك�سفوردي���ة يف �لفرتة 1938-

مرتب���ة  عل���ى  خامتته���ا  يف  ح�سل���ت   1942
�ل�س���رف �لأوىل. عمل���ت �أيري�س بعد تخرجها 
يف مو�ق���ع كثرة و �سغل���ت منا�سب حكومية 
مرموق���ة حت���ى �نتهى به���ا �ملط���اف يف نهاية 
�أربعين���ات �لق���رن �لع�سرين �أ�ست���اذة للفل�سفة 

يف كلية �لقدي�سة �آن يف �أك�سفورد. 
ن�سرت �أيري�س كتابها �لأّول �ملعنون )�سارتر : 
�لعقالين �لرومانتيكي( عام 1953 ثم �أحلقته 
وتو�ل���ت  �مل�سي���دة(،  )يف  �لوىل  برو�يته���ا 
�أعماله���ا �لرو�ئي���ة و�لت���ي نذك���ر منه���ا )قلعة 
�لرمال( ع���ام 1957، )�لناقو�س( عام 1958، 
)�لهزمية �مل�سّرفة كفاية( عام 1970، )�لبحر،  
�لبحر( عام 1978 و�لتي فازت بجائزة �لبوكر 
لذل���ك �لعام،  )تلمي���ذ �لفيل�سوف( عام 1983، 

)�لكت���اب و�لأخوة( ع���ام 1985،  )ر�سالة �إىل 
�لكوكب( ع���ام 1989. ن�س���رت �أيري�س عملها 
بعن���و�ن  ع���ام 1995 وه���و رو�ي���ة  �لأخ���ر 
)مع�سلة جاك�سون( و قد لقيت �نتقاد�اً و��سعااً 
م���ن جانب �لنّقاد ور�أو� �أّن تاأثر�ت �ألزهامير 

�ألقت بظالِلها على هذه �لرو�ية.
تزّوج���ت �أيري����س ج���ون بايل���ي ع���ام 1956 
�ل���ذي �رتقى �ىل مرتبة رئي�س �إحدى �لكليات 
�لك�سفوردية، وعا�س���ا �سوية ل�سنو�ت طو�ل 
يف قرية )�ستيبل ��ستون( يف �أك�سفورد�ساير. 
ويف عام 1963 �سمي���ت �أيري�س زميلة �سرف 
 ،St. Anne College يف كلية �سانت �آن
وظّل���ت لأربع �سن���و�ت لحق���ة حما�سرة غر 
متفرغ���ة يف �لكلي���ة �مللكية للفن���ون يف لندن.  
ويف ع���ام 1986 �نتقلت �أيري����س لت�ستقر مع 
زوجها يف �أك�سفورد. رغ���م �أن �أيري�س عرفت 
كرو�ئي���ة وفيل�سوفة يف �ملق���ام �لأول �إل �أنها 
كتب���ت �أي�س���ا يف �لنقد �لأدبي، وتع���ّد مقالتها 
�لنقدي���ة )�س���د �جلف���اف( ع���ام 1961 در�س���ااً 
نقديااً �أثر�اً، كما �أّن لها جمموعة �سعرية )�سنة 
�لطيور( ع���ام 1978، و�أع���دت �سيناريوهات 
�ثن���ني م���ن �لأف���الم �لثالث���ة �لتي �أخ���ذت عن 
رو�ياته���ا، وله���ا �أي�س���ا ثالثة كت���ب مرجعية 
ممت���ازة يف �لفل�سف���ة : )�سي���ادة �لطّيب( عام 
 ،1977 ع���ام  �ل�سم����س(  و  )�لن���ار   ،1970
)ح���و�ر�ن �أفالطوني���ان( ع���ام 1986. متت���از 
�أعم���ال �آيري����س �لفل�سفّي���ة ب�سال�س���ٍة و�أناق���ة 
حتتك���م �إىل �لإن�سب���اط و�لدّق���ة و�لو�س���وح 
�ملق���رتن برهاف���ة فل�سفّي���ة جدي���رة  �ل�س���ارم 

بفيل�سوف متمر�س يف حرفته �لفل�سفية.

تلّقت �أيري�س �لكثر من �جلو�ئز و�لتكرميات 
يف حياته���ا - فبالإ�ساف���ة جلائزة �لبوكر �ملار 
ذكره���ا فازت بجائزة جيم����س تيت �لتذكارية 
 The James Tait Memorial
و  �لأ�س���ود(،  )�لأم���ر  كتابه���ا  ع���ن   Prize
كان���ت �أي�سااً ع�س���وة يف �جلمعي���ة �لأمريكّية 
للفنون و�لآد�ب و�جلمعية �لأمريكية للفنون 

و�لعلوم.
عا�س���ت �أيري�س مع زوجه���ا يف منزل يقع يف 
�ملنطق���ة �لأكادميية �لعائدة جلامعة �ك�سفورد  
حيث ميكن للمرء �أن ي�ساهد �أكو�مااً من �لكتب 
عل���ى �لأر�س ورفوفااً من كتب �أخرى متتد من 
�لأر�سي���ات وحتى �ل�سقوف، حتى �أن �حلمام 
ل يخلو من كتب تتناول �للغة وبخا�سة كتب 
قو�ع���د �للغ���ة �لهولندي���ة ولغ���ة �لأ�سرب�نت���و 
)�ل�سرب�نت���و Asperanto : لغ���ة و�س���ع 
�أ�س�سها"ز�ماهوف"�ل���ذي ن�س���ر كتاب���ااً عنه���ا 
ع���ام 1887، وتعني حرفيااً لغ���ة �لأمل، و كان 
مق���در�اً له���ا �ن تكون لغة عاملي���ة �سهلة �لتعلم، 
حماي���دة �سيا�سيااً،  عاب���رة للقوميات ود�عمة 
لأ�س�س �ل�س���الم و �لتفهم �لعامليني - �ملرتجمة 

 .)-
م���ردوخ وح���دود ت�سم���ني  �آيري����س   : ثاني���ااً 

�لفل�سفة يف �لرو�ية  
يب���دو و��سحااً �أّن للفال�سفة د�أبهم �خلا�س يف 
�لبح���ث ع���ن �حلقيقة ل يالم����س جوهر �ملادة 
�لت���ي ت�ستق���ي منه���ا �لرو�ي���ات مو�سوعاتها 
ن�سميها"�حلقيق���ة  �أن  لن���ا  يج���وز  و�لت���ي 

�لفل�سفي���ة"،  مقابل"�حلقيق���ة  �لرو�ئي���ة"يف 
للحقيق���ة  �ل�سكل���ني  هذي���ن  �أن  �ملوؤّك���د  وم���ن 
�لفل�سفي���ة  فاملقارب���ة   : جوهري���ااً  يختلف���ان 
   analog للحقيق���ة تعم���ل يف �إطار مقاي�س���ة
�سديدة �خل�سو�سية و�أ�سلوب حتليلي �سارم 
يف�س���ل بق�س���وة بني �لعق���ل و�خلي���ال، وبني 
�لن�سباط و�لتحليق �حلر يف عو�مل ل حدود  

لها.
)�أيري����س  و�لفيل�سوف���ة  �لرو�ئي���ة  حتدث���ت 
مردوخ( يف مقابل���ة معها عام 1978 عن"ذلك 
�لنوع م���ن �ل�سوت �ملحّدد �لب���ارد و�لو��سح 
�ل���ذي ي�سه���ل متيي���زه ب���ني �لأ�سو�ت"�ل���ذي 
حتتاج���ه �لفل�سف���ة : �ل�س���وت �ل���ذي ميتل���ك 
�سالبة وقدرة على مو�جهة �لغمو�س، ورمبا 
�أ�ساف���ت �إلي���ه �أنه"�سوت غ���ر م�سّمم لعك�س 
حقيق���ة حيو�ت �لب�سر و�لعالق���ة �لوثيقة بني 
�لنعي���م و �ل�سقاء"كم���ا ي�سفه ه���ري جيم�س 

يف مقدمته لأحد كتبه عام 1897. 
هن���اك قناع���ة ر��سخ���ة ل���دى �لكثري���ن ب���اأن 
)�أيري����س م���ردوخ( هي �ل�س���م �لأكرث مالزمة 
للرو�ي���ة �لفل�سفية رغ���م �أن كتبها تبدو عتيقة 
�لنكهة بع�س �ل�سيء جليل كامل من �ل�سباب، 
وق���د كتب���ت �أيري����س ذ�ته���ا يف"يي���ل ريفي���و    
Yale Review"عام 1959 تقول"ينبغي 
�أن تكون �لرو�ية مبثابة منزل ي�سلح ل�سكنى 
�ل�سخ�سي���ات �حلّرة يف فعلها"ولكننا مع هذ� 
نلمح �أن �لعديد م���ن �سخ�سيات رو�ياتها هي 
يف �لغال���ب نت���اج فع���ل تخليقي غ���ر حمتمل 
وو�قعة حتت �سغط �آلية حبكة ثقيلة ومعّقدة 
- فعل���ى �سبي���ل �ملث���ال تعن���ى رو�ي���ة مردوخ 
�ملعنونة"تلمي���ذ �لفيل�س���وف"1983 )كما هو 
�حلال م���ع معظ���م رو�يات م���ردوخ �لأخرى( 
مب�ساأل���ة �خل���ر و�ل�سر يف هذ� �لع���امل و لكن 
يبدو �أن �لكثر من روؤية مردوخ �مليتافيزيقية 
�لت���ي �سّمنته���ا يف رو�ياته���ا تغ���رق و�س���ط 
طوف���ان م���ن �مليلودر�ما على �لرغ���م من كون 
ه���ذه �مليلودر�ما غاي���ة يف �لإمتاع، وقد �سبق 
�أن قال���ت مردوخ عن نف�سها"�أت���رّدد كثر�اً يف 

�لإن�سياق مع �لر�أي �لقائل باأن �لهيكل �لعميق 
لأي عمل �أدبي ر�س���ني ميكن �أن يتاأ�ّس�س على 
�آخ���ر  فل�سفي���ة"، وع���رّبت يف مو�س���ع  روؤى 
عن"رعبه���ا �ل�سديد من ت�سم���ني �أية نظريات 

�أو �أفكار فل�سفية يف رو�ياتها."
ثالثااً : فلم  )�آيري�س(

من �ملنا�س���ب يف هذ� �ملقام �لإ�سارة  �إىل �لفلم 
�لر�ئ���ع )IRIS( �لذي �أنتجت���ه هيئة �لإذ�عة 
�لربيطانية BBC عام 2001 و�لذي �أّدت فيه 
�ملمثل���ة �لر�ئعة كيت وين�سلي���ت  دور �أيري�س 
�ل�ساب���ة، فيم���ا �أّدت �ملمثل���ة �لعظيم���ة جودي 
دين����س )�لتي ت�سبه �أيري����س �سبهااً �أ�سطورّيااً( 
دور �آيري����س �لرو�ئي���ة و�لأ�ستاذة �جلامعية، 
�ملط���اف.  نهاي���ة  يف  بالزهامي���ر  و�مل�ساب���ة 
�أخرج �لفلم �ملخرج �لربيطاين �لبارع )�ل�سر 
 )Sir Richard Eyre �آي���ر  ريت�س���ارد 
م�ستن���د�اً �إىل م���ا كتب���ه زوج �أيري����س )ج���ون 
بايل���ي( يف مذّكر�ت���ه �لتي ن�سره���ا بعد وفاة 
زوجته عام 1999 بعن���و�ن  )مرثّية لآيري�س 

.)Elegy for Iris
ثم���ة مالحظات حمددة لميك���ن �إغفالها ب�ساأن 
�للم�س���ة  �لفل���م  يف  ن���رى  �إذ   : �آيري����س  فل���م 
�لربيطاني���ة و��سح���ة حيث �له���دوء و�لنظام 
هم���ا �حلالت���ان �ل�سائدتان وحماول���ة مقاربة 
�حلالة بعقلنة بعي���د�اً عن �ل�سخب و�لفو�سى 
و�لبهرج���ة �ل�سائ���دة يف �لأف���الم �لهوليودية 
�لتي ترم���ي لإقناع �مل�ساهد بحجم ميز�نياتها 
�مل�سخم���ة �لتي �سِرف���ت على �إنت���اج �إفالمها، 
يف ح���ني �أن منتج���ي فل���م )�آيري����س( - وهي 
BBC كم���ا ذكرن���ا - �إىل جان���ب باق���ي  �ل���� 
�ملنتجني �لربيطانيني لنر�هم يعانون �سغط 
�مليز�نيات �مل�سخمة ل���ذ� تاأتي �أعمالهم هادئة 
ر�سيق���ة تبتغ���ي خماطب���ة �لق���در�ت �ملعقلن���ة 
ل���دى �مل�ساهدين ل حم����س �أجهزتهم �حل�سية 
فل���م  �أن  و�أح�س���ب  و�لعنفي���ة،  و�لغر�ئزي���ة 
�آيري����س ق���د �أنت���ج مبيز�نية ب�سيط���ة لتعادل 
ع�س���ر ميز�نية نظره �لأمريك���ي فيما لو كان 

من �نتاج هوليوود.

بعد 16 عاما من رحيلها �لأبدي، �مللحق �لأدبي �لأ�سبوعي جلريدة �لتاميز �للندنية 
ي�ستذك���ر و�حدة من �لفال�سفة �لكبار �لتي �فتقدها �لعامل كمد�فعة قوية عن �لأخالق 

و�سط ما مير به من �سر�عات �أزلية بني قوى �خلر و�ل�سر.
كان���ت ه���ذه �لكاتبة �ليرلندي���ة �ملولد و�لتي ��سته���رت رو�ياتها �أي�س���ا بالبحث يف 
�لعالقات �جلن�سية، و�لأخ���الق، وقوة �لالوعي �لتي �أ�س�س لها فرويد قامت مردوخ 

بتبنيها كقوة لها تاأثر�تها يف حياة �لإن�سان وم�سدر �سلوكياته.
هي من مو�ليد 15 يوليو / متوز 1919 وتوفيت يف 8 فرب�ير/ �سباط 1999، كتبت 
�أوىل رو�ياته���ا حتت عنو�ن"حت���ت �لنافذة"و�لتي �خترت عام 1998 كو�حدة من 
�أف�س���ل 100 رو�ية باللغة �لإنكليزية يف �لقرن �لع�سرين، كما عرفت �سك�سبر جيد� 
من خالل قر�ءتها �ملعمقة مل�سرحياته وهي تعرتف وعلى نطاق و��سع �أنه �سكل لديها 
فل�سفته���ا �لأخالقية و�لرو�ئية وكان د�ئم���ا مر�سحها يف �سكها �لذ�تي كما ذكرت ذلك 
يف جمموع���ة من ر�سائله���ا �سويف ر�تكليف �لتي قالت عنها �أي�سا �إن لها رغبة ملحة 

بالتعرف على �أ�سكال و�أمناط كتابات �لعمالقة مثل �إليا�س كانيتي �أو رميوند.
يق���ول عنها ريت�سارد نيكول����س يف مقال كتبه يف نيويورك تاميز :"توفيت �يري�س 
م���ردوخ عن 79 عاما ب�سبب مر�س �لزهامي���ر يف د�ر لرعاية �مل�سنني يف �أك�سفورد، 
وه���ي كاتبة مبتكرة غ���ر عادية بلغ عدد رو�ياتها 26 رو�ي���ة و�لغر�بة �لتي �ألب�ست 
�أكرثه���ا ه���ي عر�سها مل�س���اكل جمتمعه���ا و�سخ�سياتها معق���دة متغلغلة به���ا حدود� 
و��سع���ة من �سر�ئح عديدة لذلك �ملجتم���ع وقد مت توثيق كفاحها مع مر�س �لزهامير 
موؤخ���ر� يف"مرثية ليري�س،"مذكر�ت من قبل زوجها �لناقد و�لرو�ئي جون بايلي، 

�لذي كان يف جو�ر �سريرها عند وفاتها.
تلق���ت مردوخ �لعديد من �جلو�ئز مبا يف ذل���ك جائزة بوكر عن رو�يتها"يف �لبحر، 
و�لبحر"وجائزة �أدبية عن رو�يتها"�ملقد����س وتدني�س �آلهة �حلب"وجائزة جيم�س 

تيت بالك �لتذكارية عن رو�يتها"�لأمر �لأ�سود".
�أم�ست معظم حياتها �ملهنية يف �لتدري�س و�لكتابة حيث �أنتجت ن�سف كتاباتها عن 
�لفل�سفة متناول���ة �لعديد من �مل�سائل �ملهمة مثل �خلر و�ل�سر و��ستك�ساف �لأ�سول 
�لفل�سفي���ة لل�سل���وك �لأخالقي و�لباطني لعق���ل �لإن�سان، و�لعديد م���ن رو�ياتها هي 
ميلودر�مي���ة قدمت من خاللها �سجالت مرتبكة من �حلماقات �لرومان�سية كما كانت 
تطل���ق عليه���ا ف�سال ع���ن �ملعارك �لأك���رث ت�ساوؤما ب���ني �لأفر�د �لذي���ن ميثلون �خلر 
ونقي�س���ه، �سخ�سياتها �إىل حد كبر هم من �لطبقة �لو�سطى و�سفت بعمق �أحو�لهم 

وما ميرون به من م�ساكل. 

الروائية اإلنكليزية إيريس مردوخ 
بعد 16 عاما من وفاتها.. 

افتقاد الفلسفة

في استذكار آيريس مردوخ
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ترجمة: إبتسام عبد هللا تحرير: بيتر ج. كونرادي

يف مقدم���ة �لكت���اب. يكتب كونر�دي 
�ن �آيري�س م���ردوخ، عا�ست بب�ساطة 
بي���رت  يوؤك���د  حي���ث    ثاني���ة.  م���رة 
كونر�دي �لذي ق���ام بتحرير و�إعد�د 
ر�سائلها ويومياتها يف هذ� �لكتاب، 
�ن �ل�س���يء �لذي لزم �لرو�ية طو�ل 
حياته���ا ه���و \"حري���ة عقلها\"�أم���ا 
�حلرية �لتالية فكانت بالكيفية �لتي 
عا�س���ت حياته���ا �خلا�س���ة وعالقتها 
�حلميم���ة. ه���ذه ه���ي �مل���رة �لأوىل 
�لت���ي تن�س���ر فيه���ا يومي���ات �لكاتبة 
�لنكليزي���ة ور�سالت���ني كتبت���ا وهي 
ماب���ني �ل����20 -26 م���ن عمره���ا، يف 
خالل �حلرب �لعاملية �لثانية، عندما 
بلغ���ت �آيري����س مردوخ تل���ك �ملرحلة 
م���ن �لن�س���وج �لعقل���ي و�جل�سدي. 
�سوقها للكتاب���ة: )ياي�سوع، كم �أريد 
�ن �أكت���ب، رو�ي���ة طويل���ة، غام�سة، 
مو�سوعية، عن �ل�سر�عات �لغريبة 
و�ي�س���ااً  د�خل���ي،  يف  تتول���د  �لت���ي 
ع���رب م���ا �ألحظ���ه ع���ن �ل�سخ�سيات 
�لأخرى.و�أحد تلك �ل�سر�عات �لتي 
كان���ت ت���دور يف د�خله���ا، �حلاج���ة 
لثومب�س���ون،  �ملالئك���ي  �حل���ب  �ىل 
و�لآخ���ر �ل�سيطاين لرجل مثل ديفيد 
هيك���ز. وكم���ا تكتب عن���ه يف �حدى 
ووقح..  قا����س  ر�سائلها،\"بهيم���ي، 
�أول رجل قبّلته.\"ويف ر�سائلها �ىل 
هيكز وه���و يف �لقاه���رة، حيث كان 
يدّر�س، ن���ربة من �ل�سد�ق���ة و�ي�سااً 
و�سع نوع من �مل�سافة بينها وبينه، 
لكنه���ا بعد ع���دة �أع���و�م. تكتب:)كم 
�رغ���ب ل���و كن���ت يف لن���دن للتجو�ل 
فيه���ا مع���ك، ن�س���رب مع���ااً ونتحدث. 
و�ي�سااً �لع���ودة معك يف نهاية �لليل 
�ىل �لبيت.(. وقد �لتقيا بعد ذلك ملدة 
ع�سرة �أيام و�أعلنا خطبتهما. وتكتب 
ل���ه بع���د ذل���ك، )كم���ا يب���دو بالن�سبة 
لك، ق���د �نتهي���ت من بذر م���ا تعتربه 
م���ن حم�س���ول مقبول م���ن �ل�سوفان 

�لربي، ولكنن���ي بالتاأكيد مل �نته 
من بذر حم�سويل 

 ) . بع���د

ويرتكه���ا هيك���ز ثاني���ة، ويف ه���ذه 
�ملرة تكت���ب �إليه ب�س���كل فل�سفي، )ل 
�متل���ك موهبة حقيقي���ة لأجعلك فرد�اً 
�أك�سف���ورد، وع�سو�اً  م���ن جمموع���ة 
ق���د  وكان  �ل�سيوع���ي،  �حل���زب  يف 
نق���ل �ىل �ل�س���رق �لأو�س���ط، عندم���ا 
 1940 ع���ام  يف  �ملر��س���الت  تب���د�أ 
بالتح�س���ر  م�سغول���ة   )وم���ردوخ 
ع���ام  ويف  �لنهائي���ة(.  لالمتحان���ات 
1944، قب���ل �سهرين م���ن وفاته على 
�أيدي �لنازيني، وبعد عام من �إعالمه 
بتورطه���ا يف عالق���ات ب�ساب���ني: )ل 
نح���و  عل���ى  لي����س  من���ي..  تغ�س���ب 
جامح\". وتدرك �آيري�س �أنها و�قعة 
م���ع  ولكنه���ا  ثومب�س���ون،  ح���ب  يف 
ذلك،\"لديه���ا عالقة م���ع دبلوما�سي 
م���ع  ح���ب  و\"عالق���ة  فرن�س���ي\". 
بارع\"،\"وحت�س  هنغاري  يهودي 
ب�س���يء م���ن �حل���ب جت���اه �أ�ستاذها 
يف �لفل�سف���ة، دونال���د ماكينون. �أما 
ثومب�سون، يف تلك �لفرتة فقد �أدرك 
�ن �آيري����س هي\"فت���اة �أحالم���ه\"، 
�لغلي���ظ  قو�مه���ا  م���ن  �لرغ���م  عل���ى 
جد�اً\". وعرب قر�ءة ر�سائل مردوخ 
يف خالل تل���ك �ملرحل���ة، نكت�سف �ن 
حياتها �آن���ذ�ك، قد �رتبطت ب�سكل ما 
مع ت�ساعد �لحد�ث يف وطنها. فهي 
تكت���ب عن برو�س���ت )لذي���ذ، جميل( 
وتا�سيتو����س )�أرتع����س عن���د قر�ءة 
�ل�سيا�س���ة. ويف  و�أعب���ده(،  خطب���ه 
)ل خ���ط و��سح ل���دّي �إز�ءها(، وعن 
�أول عالق���ة م���ع رج���ل، \"�ن���ه ب���اأي 
�سكل م���ن �لأ�سكال، �أم���ر جيد، وعن 
م���ن  �لت���ي تعت���رب  �ليومي���ات  ه���ذه 
�آث���ار عه���د �ل�سبا، ل تث���ر �لهتمام 
كث���ر�اً، ولكنها ت�سج���ل مرحلة هامة 
من حياته���ا، عندما كانت ماتز�ل يف 
جامعة �أك�سفورد – �ملرحلة �لأخرة 

م���ن 

در��سته���ا. وتغط���ي �ليوميات رحلة 
قامت بها م���ع فرقة �مل�س���رح �لتابعة 
للجامع���ة يف ماكباي���ز:\"�أوه �أيتها 
�لآله���ة، �ن���ه وج���ود جدي���د، غري���ب 
وخمتلف �أعي�سه، منقطعة متامااً عن 
�لع���امل\". لق���د كتبت تل���ك �لعبار�ت 
يف ع���ام 1939، و�لعامل على �أعتاب 
حرب عاملي���ة ثانية. وهي 
بع���د  �ألق���ت  عندم���ا 
ذل���ك نظ���رة على 
 ، ل�سح���ف �
ك���د  توؤ

�ن  �أحا�سي�سها.\"�عتق���د  ثاني���ة 
�أح����س  ل  ولكن���ي  ج���ادة-  �لأزم���ة 
ب�س���يء م���ن �مل�ساع���ر �إز�ءه���ا مهم���ا 
تكن\"وعندم���ا يب���د�أ �ل�سي���ف م���ن 
نهايت���ه، تكتب:\"�س���رت يف �جت���اه 
�لبح���رة م���ع �أ�سدقائ���ي، و�أعجبت 
بعج���ب  وت�ساءل���ت  �مل���كان  بجم���ال 
�إن كن���ا �سنم���وت ونح���ن يف مرحلة 
�ل�سب���اب، وماذ� يعن���ي كل ذلك، على 
�أي���ة حال!\"و�ل���ذي يعن���ي حقااً هو 
�لت���ي  �ملر��س���الت  ع���امل  مو�س���وع 
تل���ي \"بب�ساط���ة ممتلئ���ة دفئ���اأ \". 
�سعي���د�اً،  ثومب�س���ون،  فر�ن���ك  كان 
و�لآخ���رون ميتلكونه���ا، وه���ذ� ه���و 
�ل�سب���ب.( وتفكر �آيري�س مردوخ 
يف �سبابها ح���اد و�سقيل مثل 
�سيف، ولكن تفكر كونر�دي 
تت���وزع  �إذ  كذل���ك،  لي����س 
يف  و�لهو�م�س  �ملالحظ���ات 
نهاية �ل�سفحات لت�سرح �أمور�اً 
ب�سيط���ة لحاج���ة �إليه���ا، م�ستت���ة 
�أذهان �لقر�ء ومنها مثالاً:\"بودلر: 
تي���م  \"ج���ي   ،"\ فرن�س���ي  �ساع���ر 
�لفرن�سي���ة تعني �أحب���ك\". وعندما 
له���ا،  خطوبت���ه  هيك���ز  يف�س���خ 
�متد�حها،\"�إن�س���ان  �ىل  يع���ود 
متكامل،\"وتبزغ ه���ي من بني هذه 

�ل�سفحات، ر�ئعة، متكاملة.

عن/ ال�صنداي تاميز

عرفناه����ا يف ترجم����ات ف����وؤ�د كامل �ل����ذي قدمه����ا للعربية 
منذ باكورة �إنتاجها )�لفت����اة �لإيطالية( و)حتت �ل�سبكة( 
و)�لأجر��س( و)�لبح����ر �لبحر( ثم رو�يتها �ملتميزة )حلم 
برون����و( �إذ تبدو ه����ذه �لكاتبة �أ�سبه بالطبي����ب �لنف�ساين 
�ل����ذي يعال����ج مر�سي �لطبق����ة �لربجو�زي����ة وكل عمل من 
�أعم����ال �آير�����س م����ردوخ يك�س����ف ع����ن �لعالق����ات �حل�سي����ة 
�لربجو�زي����ة يف عم����وم بريطاني����ا، تب����د�أ م����ن �لهتم����ام 
�ملر�س����ي باملالب�س حد)�لفيتي�سي����ة( �إىل �إجها�س �لفتيات 
�ملتك����رر، �إىل حالت �ملوت �نتحار�اً ب�سبب �لياأ�س و�لكاآبة 

و�ل�سجر.
و�لرو�ية كم����ا ي�سفها �لناقد)مالك����وم بر�دبري( كوميديا 
ماك����رة، وت�سرف����ات �لنا�����س د�خ����ل �أور�قها ت�سب����ه حركة 
�لنمل يف جوزة فا�سدة، وجاء كالمه مطابقااً ملا �سر�ه يف 
)�لر�أ�����س �ملقطوع( �لتي يحتاج �أي ق����ارئ لها، �ىل �لكثر 
م����ن �لتاأم����ل و�ل�سرب ورقاب����ة �سخو�سها لئ����ال يخلط بني 
ه����ذ� وذلك ل �سيما و�أن �أ�سم����اء )�لالعبني( فيها تو�سك �أن 

تت�سابه.
و�آير�س مردوخ تنغم�س وتغو�س يف د�خل �أبطالها، تكاد 
تكون معه����م يف �ل�سورة �لتي �سوف ير�سمها �لقارئ قبل 
�أن ينته����ي م����ن �أميا عمل �أدبي لها، و�أي�س����ااً نري يف �أغلب 
كتاباته����ا طبيبااً نف�سي����ااً �أو �سخ�سيات ق����ادرة علي تف�سر 

�لعنف و�أ�سباب �لدمان �أو �لرغبة يف موت مبكر.
�أم����ا يف )�لر�أ�س �ملقط����وع( �لتي ظه����رت �أول مرة يف عام 
1961 فه����ي �أك����رث رو�ياتها �خرت�ق����ااً للعقب����ات �لتقليدية 
�لتي يعي�سه����ا �لربجو�زي من �إف����ر�ط يف �خلمر و�إفر�ط 
يف �جلن�س)عل����ي �أن����ه �نت�س����ار ذكوري من ن����وع ما( �ىل 
جانب �خلوف �لد�ئم من �لإفال�س و�ل�سيخوخة و�لعجز.

***
رو�ية)�لر�أ�����س �ملقطوع( هي �سبب �سهرة)�آير�س مردوخ( 
يف بريطاني����ا و�أمري����كا، وق����د طبع منها حت����ي عام 1992 
�أك����رث من ثالثني طبعة، ومل ترتج����م رو�ياتها �ىل �لعربية 
قب����ل عام 1974 وكان ذلك يف بروت ع����ن من�سور�ت د�ر 

�لآد�ب ثم عن رو�يات �لهالل يف �لقاهرة.
�أك����رث م����ن ن�س����ف �لرو�ي����ة ح����و�ر�ت عنيف����ة مت�سابك����ة 
ومت�سعب����ة ب����ني �أبطالها وق����د كتبتها علي �أج����ز�ء �سغرة 
ت�سب����ه �ل�سهيق و�لزفر وتبتعد عن كتم �ل�سهيق �أكرث مما 
يحتم����ل �لقارئ حت����ي و�سلت �أج����ز�ء �لرو�ية �ىل ثالثني 
رقم����ااً، كما لو �أنه����ا �أر�دت �لق����ول �أن �لرو�ية حتكي �سهر�اً 
م����ن عم����ر �سخ�سياتها وما مت يف ه����ذ� �ل�سهر �لعجيب من 

�أحد�ث و�أ�سر�ر وف�سائح وخبايا.
و�ل����ذي يوؤكد ه����ذ� �لأم����ر ��ستخد�مها تعاب����ر)يف �سباح 
�لي����وم �لتايل( �أو)عند �مل�ساء( �أو)عند فجر �ليوم �لثاين( 
�أو)عن����د �لظهرة( مثالاً دون �أن ت�ستخدم )بعد عام علي ما 

. جري( �أو)بعد �سهرين علي تلك �حلادثة( مثالاً
و�لرو�ي����ة ل تبتع����د كثر�اً عن �لبي����وت �ملغلقة وعن غرف 
�لن����وم وع����ن فر������س �خليان����ات �ملتك����ررة، ول يوجد يف 
�لرو�ي����ة م����ن يعك����ر م����ز�ج تل����ك �لبي����وت �أو يقط����ع عليها 
ت�سل�س����ل حياتها �لتي توحي باأنها علي ن�سق و�حد مع �أن 

�خلر�ب يو�سك �أن يحطم �أركانها يف �أية حلظة.
و�إذ� نظرنا �ىل خارطة �لرو�ية و�سخو�سها لر�أينا �لر�وي 
بط����ل )�لر�أ�س �ملقطوع( و��سمه)مارتن لنت�س( علي عالقة 
مع �لفت����اة �ل�سغرة)جورجي( بينم����ا زوجته )�أنطونيا( 
عل����ي عالق����ة بطبيبه����ا �لنف�ساين)بامل����ر �آندر�س����ن( وه����ذ� 
�لطبيب يفاجئن����ا بعالقته �ملحرمة مع �أخته )�أونر كالين( 
�أما)جورج����ي( ع�سيقة مارتن ف�س����وف تكون فيما بعد من 
ن�سيب)�ألك�سن����در( �سقي����ق مارتن، بينما تنته����ي �لرو�ية 
بعالق����ة بطلها مع)�أون����ر كالين( �لتي ي�سفه����ا بال�سيطان، 
ويه����رب �لطبيب �لنف�ساين مع )جورج����ي( دون �أن يتعب 
�أي و�ح����د منهم م����ن تلك �خليانات �ملزدوج����ة بل ي�سوغها 
كل منه����م بطريقته �خلا�سة وتكون �آخ����ر �ملفاجاآت عالقة 
)�أنطونيا( زوجة مارتن ب�سقيقه)�ألك�سندر( بعد �أن تركت 
ع�سيقه����ا �ل�سابق يف �لوقت نف�سه زرع فيها �سهوة �حلرية 
ولعب����ة �جلن�����س و�لتم����رد علي حياته����ا �لهادئ����ة �لناجحة 

�مل�ستقرة.

ب����ه، هك����ذ� يق����ول �لطبي����ب )بامل����ر(  كل �س����يء م�سم����وح 
�ل����ذي ت����رك �أخته ملارتن بع����د �أن �أجه�����س عالقته بزوجته 
)�أنطوني����ا( بينم����ا مي�سي مارت����ن �ىل حالة م����ن �جلنون 
ب�سخ�سية)�أونر كالين( بع����د �أن كان يكرهها وي�سمئز من 
ت�سرفاته����ا �لعدو�ني����ة بل كاد يقطع ر�أ�سه����ا بال�سيف ذ�ت 
�ساع����ة من �ساع����ات �حلق����د، و�إذ حاول �أخ����ر�اً �أن يعرتف 
له����ا بحب����ه ير�ها عاري����ة يف فر��سها مع رج����ل مل يكن غر 
�سقيقها باملر �آندر�سن )ع�سيق زوجته وطبيبها �لذي �سرق 

منه حياتها ورماه �ىل �لياأ�س و�لإدمان(.
ل بد من �لتذكر، �أن �أول عمل ن�سرته)�آير�س مردوخ( كان 
بعنو�ن)�سارت����ر، �لعقالين �لرومان�س����ي( عام 1935 وقد 
ج����ذب �نتب����اه �لقر�ء و�لنق����اد �ىل موهبة )م����ردوخ( �لتي 
كان عمره����ا �آن����ذ�ك 34 �سن����ة وهو �سن مبكر عل����ي در��سة 
ب����ول �سارت����ر موؤلف)�لوج����ود و�لع����دم( و)دروب  ج����ان 
�حلري����ة(. رمبا له����ذ� �ل�سبب، نري ب����ني �سفحات رو�يتها 

�أ�سم����اء مبدع����ني وعناوي����ن كت����ب ومعزوف����ات مو�سيقية 
حت����ي توؤطر �ملجتمع �لربجو�زي مبا يحتاجه من وجاهة 
و��ستعر������س ورتو�س وزخرفة، فهنا كتاب عن �لأ�ساطر 
�ليابانية، وهناك د�نتي وهومرو�س وكتب يف �لقت�ساد 
�ىل جانب)�أوب����ر� نهاية �لآلهة( تاأليف )فاجر( بينما يقر�أ 
مارت����ن �إحدي ق�سائد �سك�سبر �أم����ا �أونر كالين فهي تقر�أ 
ق�س����ة )جايج�س وكاند� ولي�س( لهرودوت�س وهكذ� جند 
�لق�س����رة �خلارجي����ة �لالمع����ة �لرب�ق����ة مهمة ج����د�اً ملجتمع 
بريطانيا �لربج����و�زي �لذي يقول �سيئ����ااً ويخفي �أ�سياء. 
�سخ�سيات �آير�س مردوخ تب����دو قوية وتوهم بذلك �أي�سااً 
لكنه����ا تت�سظي كما �لزجاج �ملك�سور ب����ل هي منخورة من 
�لد�خ����ل وحمبط����ة وبرغم ذل����ك حتاول �ل�سيط����رة علي ما 
تبق����ي كما �أنه����ا �سخ�سيات ناجحة كم����ا ير�ها �لآخر حتيا 
حياته����ا م����ع �بت�سام����ة خادمة ل تفارقه����ا �أب����د�اً لكنها حني 
تك����ون مع ذ�ته����ا دون رقي����ب تر�ها عارية حت����ي من ورق 
�لت����وت مت�سخة جلوده����ا ومقروحة وت�سك����و من �سرطان 
�خلوف حتتمي باخلمر و�حلب����وب �ملنومة و�جلن�س مع 
�أن �خلط����ر مل يك����ن قاب قو�سني منها بل ه����ي قاب قو�سني 
منه حت����اول �لف����ر�ر من م�سره����ا م����ع �أن م�سرها لي�س 
م����ن مالمح ل����ه. �لر�أ�����س �ملقط����وع، نقطة حت����ول �أ�سا�سية 
يف م�سرة)م����ردوخ( جلبت لها �سه����رة و��سعة �ىل جانب 
رو�يتها)�لبح����ر �لبح����ر( �لتي حازت ب�سببه����ا علي جائزة 
)بوكر كون����ل( عام 1978 كما حازت علي جائزة )وتربد( 
ع����ن رو�يتها )ماكن����ة �حلب �ملقد�سة �ملدن�س����ة( عام 1974 
وه����ي نف�سها �ل�سنة �لتي �نتب����ه فيها �ملرتجم �لعربي لنقل 
�أعمالها حيث جاءتنا �أول ترجمة لها عن رو�يتها )�لهروب 
من �ل�ساحر( ومن بعدها )�لأحمر و�لأخ�سر( �لتي كتبتها 

يف �سنة 1965.
***

�لطبقة �لربجو�زية تقاليدها طبائعها، �أمر��سها، عيوبها، 
هو حمور رو�ية )�لر�أ�����س �ملقطوع( و�ملده�س فيما فعلته 
)م����ردوخ( ه����و �أنه����ا كتبتها عل����ي ل�سان رج����ل هو)مارتن 

لنت�����س( بائ����ع �خلم����ور، �ل����زوج �لناجح �ل����ذي ع�سفت به 
خيان����ة زوجته، م����ع �أنه ه����و يف �لوقت نف�س����ه علي عالقة 
بام����ر�أة �أخ����ري �إنها علي ما يبدو)موهب����ة �لعي�س يف عامل 
�أكرث ت�سويقااً و�أكرث �دها�سااً( بح�سب ما ير�ه �لناقد �لكبر 
ريج����ارد ت����ود �لذي ق����ال عن �آير�س م����ردوخ �إنه����ا توؤ�س�س 
�لالعق����الين يف مكان ه����ادئ وتوؤ�س�����س �لعقالين يف بقعة 

م�ستعلة ل ميكن �لذهاب �ىلها.
�أع�س����اب  عل����ي  م����ردوخ  �آير�����س  تلع����ب  �ملعن����ي،  وبه����ذ� 
�ل�سخ�سي����ات وتو�س����ك �أن تقول يف رو�يته����ا �أرجوك �أيها 
، ما د�مت  �لقارئ �أن ت�سدق هذه �لغر�ئب �لتي حدثت فعالاً
قد �أخربتن����ا م�سبقااً �أن �لأحد�ث جرت بني منطقة)هرفورد 
�سكوي����ر( و)لوندي����ز �سكوي����ر( ول�سان حالها يك����رر: �إن ما 
ح����دث كان متام����ااً ما مل �أمتن����ي �أن يحدث! �أبط����ال �لرو�ية 
علي يقني م����ن �جلر�ئم �ل�سغرة �لت����ي يتمتعون بها وكل 
و�ح����د يفك����ر يف ت�سوي����غ منا�س����ب ومعقول عن����د �قرت�فه 

�خليانة فهذ� مارتن لنت�س يقول عن عالقته بجورجي:
- لي�����س بامل�ستطاع �أن �أخون زوجتي �إل مع �إن�سانة و�عية 

علي هذ� �لنحو �لرفيع.... �س11
بينما تربر)�أنطونيا( خيانتها بالقول:

- لق����د علمني باملر كيف �أعود �ىل نف�سي و�أكون )�أنا( �لتي 
�أو�سكت �أن متوت.

و�حلال نف�سه مع )�أونر كالين( و)�لك�سندر( ثم )جورجي( 
�لت����ي ت����ري يف خياناته����ا وهياجه����ا �جلن�س����ي �لد�ئم �أول 
مع����اين �حلري����ة و�لنعتاق م����ن �أ�سالك �ملجتم����ع وحيطان 
�لتقالي����د، لكنه����ا تنته����ي �ىل قت����ل نف�سها يف �آخ����ر �ملطاف 
بكمي����ات كبرة م����ن �حلب����وب )دون �أن مت����وت( �إح�سا�سااً 
متاأخ����ر�اً منها: باأن �حلرية لي�س����ت �أن نفعل ما نريد، و�إمنا 
هي م����ا يجب �أن نفعل����ه، وهي فكرة �أخذته����ا )مردوخ( من 
�أف����كار �سارتر يف)�س����ن �لر�سد( �أول �أج����ز�ء دروب �حلرية 

ثالثيته �لر�ئعة.
عن كتاب )�صوق ال�صراي(
 للراحل عبد ال�صتار نا�صر

كل شيء مسموح في روايات 
)آيرس مردوخ(

برغم وضوح اسمها بالحروف 

الالتينية)Iris Murdoeh( لكن 

العرب تكتبها)آيريس مردوخ( 

كام تفعل دار اآلداب، ثم)آيريس 

مردوك( كام هو الحال يف دمشق، 

أما هادي الطايئ مرتجم روايتها 

الشهرية)الرأس املقطوع( فهو أول 

من كتب)آيرس مردوك( عيل غالفها 

بعد حذف الياء الثاين من اسمها 

األول.

آيريس مردوخ: رسائل ويوميات  



9 العدد )4080( ال�شنة اخلام�شة ع�شرة - الأربعاء )6( كانون الأول 2017 العدد )4080( ال�شنة اخلام�شة ع�شرة - الأربعاء )6( كانون الأول 82017

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

�أج���زم �ن���ه كان بو�سعه���ا �ن ت�سب���ح مغني���ة 
�وبر�لية عظيم���ة، لكنها غ���ادرت طموحاتها 
�لكب���رة عندما تزوجت و�لدي و ظلت تغني 
ط���و�ل حياتها كمغنية هاوي���ة ومن �ملوؤ�سف 
حقا �نه���ا مل تدرك عظمة �ل�سوت �لذي كانت 
متلك���ه، كان���ت و�لدتي �م���ر�أة جميلة م�سرقة 

مب���ز�ج مرح دوما و كان و�لد�ي يف �حلقيقة 
ثنائيا �سعي���د� �أحب كل منهما �لآخر باعتز�ز 
بال���غ و �أحب���اين مثلم���ا بادلتهما �حل���ب، لذ� 
ميكنني �لقول باأنن���ا كنا ن�سكل ثالثيا موفقا 

على نحو كبر.
*  مت����ى عرف����ت اأن����ك حتب����ن الكتاب����ة؟ اأخربين����ا 

�صيئا عن بداياتك.
�ل�سيوع���ي  �حل���زب  يف  ع�س���وة  –  كن���ت 
لوق���ت ق�س���ر �أي���ام در��ست���ي ع���ام 1939، 
لك���ن جموح���ي كان كبر� مثلما فع���ل �لكثر 
م���ن �لنا����س �آن���ذ�ك ب�سب���ب �حل���رب �لأهلية 
�لإ�سباني���ة فق���د كان لدين���ا �إح�سا�س �سغوف 
�ل�سرت�كي���ة  ب���اأن  و  �لجتماعي���ة  بالعد�ل���ة 
قادرة ب�سرعة معقول���ة على �إنتاج جمتمعات 
عادل���ة و خ���ّرة تخل���و م���ن مظاه���ر �لفق���ر 
م���ا  �سرع���ان  لك���ن  �ل�سديدي���ن،  �لبوؤ����س  و 
فق���دت �أوهام���ي �ملتفائل���ة و غ���ادرت �حلزب 
�ل�سيوع���ي. ميكنن���ي �لقول عل���ى �لعموم �إن 

من �لع���دل و�لإن�س���اف �لتاأكي���د �ن جتربتي 
تلك مل تك���ن لتخلو من فائ���دة لأنني عاي�ست 
�ملارك�سية )م���ن د�خلها( و�أدرك���ت مدى قوة 
تنظيمه���ا. مل تك���ن عالقت���ي م���ع �ل�سيوعي���ة 
تخلو م���ن تد�عي���ات، فقد ح�سل���ت مرة على 
منحة لإكم���ال در��ستي يف �لوليات �ملتحدة 
و كن���ت يف غاي���ة �ل�س���وق لكت�س���اف �لعامل 
�جلديد ول �أح�سب �ن �أحد� ل يريد �خلو�س 
يف ه���ذه �لتجربة مثلي متاما يف ذلك �لزمن، 
غ���ر �ن منحتي �أوقفت طبقا لقانون مككارن 
McCarren Act، و ق���د حاول كل من 
برتر�ند ر�سل و�لقا�سي فيلك�س فر�نكفورتر 
�أن يعدل يف �لأمر بعد �ن �دركا كم كان �لأمر 
�سخيف���ا : �أن حت���رم م���ن منحت���ك �لدر��سي���ة 

ب�سبب خلفية �سيا�سية.
* )مكم����ا �ص����ياق �ص����وؤاله ال�ص����ابق( : اأخربين����ا 
قلي����ا ع����ن طريقتك يف ال�ص����رد و كيف تفكرين 

اأثناء كتابة رواية. 

–  �أعتق���د �ن م���ن �ملهم للغاي���ة و�سع خطة 
تف�سيلي���ة قب���ل �ن ت�س���رع يف كتاب���ة �جلملة 
�لأوىل. �أن���ا �أخط���ط ل���كل �س���يء بالتف�سي���ل 
قب���ل �ن �أ�سرع يف �لكتاب���ة، لدي خمطط عام 
و كومة مالحظات، حتى �إنني �أخطط ترتيب 
�لف�سول منذ �لب���دء و كذلك �حلو�ر�ت. هذه 
مرحل���ة �أولي���ة و يف غاي���ة �لأهمية و خميفة 
بذ�ت �لوقت يف كتابة �أية رو�ية لأنك بعدها 
�ستك���ون ملتزم���ا متاما مبخط���ط عملك �لذي 
و�سعت���ه، �أعن���ي بال�سب���ط �ن �لرو�ي���ة عمل 
طوي���ل جمه���د و �إذ� ما كانت نقط���ة �ل�سروع 
غر موفقة ف�ستنته���ي �إىل نهاية غر �سعيدة 
حتم���ا. �ملرحلة �لثانية يف كتابة �لرو�ية هي 
�نك ينبغ���ي �ن جتل�س بهدوء و تدع �لأ�سياء 
تكت�س���ف نف�سه���ا : منطق���ة يف �خلي���ال تقود 
لأخ���رى، تفك���ر مث���ال يف حدث ما ث���م يقتحم 
�سيء غر متوقع �أجو�ءك، و بعدها ترى �ن 
�مل�سائل �جلوهرية �لتي يحوم حولها �لعمل 

تك�س���ف ع���ن نف�سه���ا و ترت�بط م���ع بع�سها، 
حتى ليمك���ن �لق���ول �إن �لأف���كار تتطاير معا 
و تول���د �أفكار جدي���دة و �ل�سخ�سي���ات تولد 

�سخ�سيات. 
* اأن����ت كاتبة غزيرة الإنت����اج و كتاباتك مميزة، 
يب����دو اأن����ك ترغب����ن يف العم����ل و الكتاب����ة اأغلب 

اأوقاتك؟
–  نعم �أ�ستمتع بالكتابة كثر�، لكن يح�سل 
�أحيان���ا �أن متر بك حلظ���ات خميفة تفقد فيها 
ثقت���ك بنف�س���ك و عنده���ا ل يك���ون متاح���ا لك 
�لتفك���ر يف �لعم���ل، ل���ذ� �أ�ستطي���ع �لقول �ن 
كتاب���ة �لرو�ية لي�ست كلها بهج���ة. �أنا حقا ل 
�أرى يف كتاب���ة �لرو�ي���ة عم���ال �سعب���ا، خلق 
�لرو�ي���ة هو �جلزء �لأكرث �إيالما يف �لعملية 
كله���ا، و رمبا تكون قد م���ررت بهذه �لتجربة 
غ���ر �لعتيادي���ة : عندم���ا ت�س���رع يف كتاب���ة 
رو�ي���ة تكون يف حالة حري���ة غر حمدودة، 
لكنه���ا حري���ة من���ذرة �أي�س���ا ب���اأن �أي خي���ار 
تخت���اره �سيلغي حتما �خلي���ار�ت �لأخرى و 
�سيح���دد طبيع���ة مز�جك �لعقل���ي و خيار�تك 
�لأم���ر �سن���ة يف  ق���د ي�ستغرقن���ي  �لالحق���ة. 
�لإع���د�د لرو�ية ما، و تكوين خمطط و �سكل 
ع���ام لها ثم �أق���وم بعمل ملخ�س���ات تف�سيلية 

لكل ف�سل و لكل حو�ر يف �لرو�ية.
*  م����ا ال����ذي يل����ح علي����ك اأول : ال�صخ�ص����يات اأم 

عقدة الرواية؟ 
–  �أعتق���د �ن �لثن���ني يبدء�ن يف �ل�ستغال 
معا : فثم���ة دوما �ثنان �أو ث���الث �سخ�سيات 
يف عالق���ة م���ن ن���وع م���ا و هن���اك م�سكلة من 
ن���وع م���ا تنتابهم، ث���م هناك ق�س���ة و حمن و 
�سر�ع���ات و حر�ك من �لوه���م �إىل �حلقيقة. 
ل �أظ���ن �ن لدي �أي���ة ميول لإ�سق���اط �سرتي 

�لذ�تية على ما �أكتب. 
* ه����ل ما زل����ت تكتبن بي����دك با�ص����تخدام قلم و 

ورقة؟
نعم  نعم،  نعم،  –  �أوووووووه، 

*  با كومبيوترات و ل نا�صخات؟
–  �أبد�.

*  و تاأخذي����ن م�ص����ودتك الوحي����دة اإىل النا�ص����ر 
املرتقب لأنها كل ما كتبت؟ 

�أي عم���ل ل يكون لدي  –  نع���م، يف خت���ام 
بع����س  �ن  �عل���م  وحي���دة.  ن�سخ���ة  �س���وى 
�لنا����س يحبون �لعمل عل���ى �لكومبيوتر�ت، 
لكنن���ي �ختل���ف عنهم بك���وين مغرم���ة بعمل 
�لكثر م���ن �لت�سويبات مع تقدم �لعمل و �ن 
�ل�سا�سة �خل�س���ر�ء �لفاتنة للكومبيوتر �أمام 
�مل���رء ق���د جتعله منده�سا �أىل ح���د �أن ل يقدم 

على �إجر�ء �أية تعديالت على �لن�س.
*  اأحك����ي لن����ا �ص����يئا ع����ن عادات����ك اليومي����ة يف 

العمل. 
- �أح���ب �لعم���ل و �أعمل متى م���ا توفر �لوقت 
يل للعمل، لكن يتوجب �أي�سا �ن �أعمل �أ�سياء 
كث���رة �أخ���رى، كالغ�سي���ل و �س���ر�ء �لطعام، 
و حل�س���ن �حلظ ف���اإن زوجي يق���وم بو�جب 
�لطبخ. �أذهب مر�ت للقاء �أ�سدقائي يف لندن 
و �أن�سغ���ل �أحيان���ا يف كتاب���ة ر�سائل ت�ستنفد 

◄

ولدت �أيري�س مردوخ يف دبلن يف 15 متوز 
1919 و ن�س���اأت يف لن���دن، تلق���ت تعليمه���ا 
�لأويل يف مدر�س���ة )بادمنت���ون( يف مدين���ة 
بر�ستول ث���م در�ست �لكال�سيكي���ات يف كلية 
�سومرفي���ل �لأك�سفوردية يف �لفرتة 1938-

1942 ح�سل���ت يف خامتته���ا عل���ى مرتب���ة 
�ل�سرف �لأوىل و عملت �أيري�س بعد تخرجها 
يف مو�قع كثرة و �سغلت منا�سب حكومية 
مرموق���ة حت���ى �نتهى بها �ملط���اف يف نهاية 
�أربعين���ات �لقرن �ملن�سرم �أ�ست���اذة للفل�سفة 

يف كلية �لقدي�سة �آن يف �أك�سفورد. 
ن�سرت �أيري�س كتابها �لأول �ملعنون )�سارتر 
: �لعق���الين �لرومانتيك���ي( ع���ام 1953 ث���م 
�أحلقت���ه برو�يتها �لأوىل )حت���ت �ل�سبكة( و 
تو�ل���ت �أعمالها �لرو�ئية ونذك���ر منها )قلعة 
 The )�لناقو����س   ،1957 ع���ام  �لرم���ال( 
با�سم  بالعربية  عام 1958 وظهرت   )Bell
)�لأجر��س(، )�لهزمية �مل�سرفة( عام 1970، 

)�لبحر �لبحر( عام 1978 �لتي فازت بجائزة 
�لبوكر لذلك �لع���ام، )تلميذ �لفيل�سوف( عام 
 The Book 1983، )�لكت���اب و �لأخ���ّوة
 1985 ع���ام   )and Brotherhood

)ر�سالة �إىل �لكوكب( عام 1989. 
تزوج���ت �أيري����س ج���ون بايلي ع���ام 1956 
�ح���دى  رئي����س  مرتب���ة  �إىل  �رتق���ى  �ل���ذي 
�لكلي���ات �لأك�سفوردية و عا�سا معا ل�سنو�ت 
يف  ��ست���ون(  )�ستيب���ل  قري���ة  يف  طويل���ة 
�أك�سف���ورد �ساي���ر ويف ع���ام 1963 �سمي���ت 
�أيري����س زميلة �س���رف يف كلي���ة )�سانت �آن( 
و ظلت لأربع �سن���و�ت لحقة حما�سرة غر 
متفرغ���ة يف �لكلية �مللكي���ة للفنون يف لندن. 
و يف ع���ام 1986 �نتقل���ت �أيري����س لت�ستق���ر 
م���ع زوجها يف �أك�سف���ورد. رغ���م �أن �أيري�س 
عرفت كرو�ئي���ة و فيل�سوفة يف �ملقام �لأول 
�إل �أنه���ا كتبت �أي�س���ا يف �لنقد �لأدبي،و تعد 
 Against مقالته���ا �لنقدية )�س���د �جلفاف

Dryness( عام 1961 در�سا نقديا �أثر�، 
كم���ا �س���درت له���ا جمموع���ة �سعري���ة )�سن���ة 
�لطيور A Year of Birds( عام 1978، 
و �أع���دت �سيناريوه���ات لثن���ني م���ن �لأفالم 
�لثالثة �لتي �أخذت عن رو�ياتها، و لها �أي�سا 
ثالث���ة كتب مرجعي���ة ممت���ازة يف �لفل�سفة : 
 The Sovereigntyن��� �حل�سِ )�سي���ادة 
)�لن���ار و  of the Good( ع���ام 1970، 
 )The Fire and the Sun ل�سم����س�
 Two ع���ام 1977، )ح���و�ر�ن �أفالطونيان
Platonic Dialogues( عام 1986.
و  �جلو�ئ���ز  م���ن  �لكث���ر  �أيري����س  نال���ت 
�لتكرمي���ات يف حياته���ا، فاإ�ساف���ة جلائ���زة 
�لبوكر، فازت بجائزة جيم�س تيت �لتذكارية 
 The James Tait Memorial
�لأ�سود  )�لأم���ر  جمموعته���ا  ع���ن   Prize
�أي�سا  The Black Prince(. وكان���ت 
ع�س���وة يف �جلمعي���ة �لأمريكي���ة للفنون و 

و  للفن���ون  �لأمريكي���ة  �جلمعي���ة  و  �لآد�ب 
�لعلوم.

عا�ست �أيري����س مع زوجها يف منزل يقع يف 
�ملنطقة �لأكادميية �لعائدة جلامعة �أك�سفورد 
حي���ث ميك���ن للم���رء �ن ي�ساه���د �أكو�م���ا من 
�لكت���ب على �لأر�س و رفوفا من كتب �أخرى 
متتد م���ن �لأر�سيات و حتى �ل�سقوف، حتى 
�أن �حلم���ام ل يخلو من كتب تتناول �للغة و 
بخا�س���ة كتب قو�عد �للغ���ة �لهولندية و لغة 

�لأ�سرب�نتو.
 

)الأ�صربانت����و Asperanto : لغ����ة و�صع 
ال����ذي   Zamahof زاماه����وف  اأ�ص�صه����ا 
ن�ص����ر كتاب����ا عنه����ا ع����ام 1887، وتعن����ي حرفيا 
لغ����ة الأم����ل، و كان مق����درا له����ا ان تك����ون لغ����ة 
عاملية �ص����هلة التعلم، حمايدة �صيا�ص����يا و عابرة 
للقومي����ات و داعم����ة لأ�ص�����س ال�ص����ام و التفهم 

العاملين، املرتجمة(. 

الحوار : 
* ه����ل ميكن����ك اأن تروي لنا �ص����يئا عن عائلتك و 

ن�صاأتك؟
-�لتحق �أب���ي ب�سالح �لفر�س���ان وقت �ندلع 
�حل���رب �لعاملية �لأوىل و �إن���ه ملن �مل�ستغرب 
�ليوم �ن نت�س���ور وجود �سالح للفر�سان يف 
تل���ك �حلرب و لكن هذ� ه���و بال�سبط ما �نقذ 
حي���اة و�ل���دي لن �خليول كم���ا نعلم تنزوي 
ع���ادة بعي���د� ع���ن خط���وط �لقت���ال �لمامية. 
�لتقى و�لد�ي خ���الل تلك �حلرب حيث كانت 
كتيب���ة و�ل���دي تع�سكر قريبا م���ن دبلن و يف 
�أح���د �لآح���اد �لتق���ى و�ل���دي بو�لدت���ي �لتي 
�عت���ادت �لذهاب �ىل �لكني�س���ة ذ�تها و�لرت�م 
ذ�ت���ه �ل���ذي ي�ستقله و�ل���دي. كان���ت و�لدتي 
ع�سوة يف �جلوقة �لكن�سية فهي متلك �سوتا 
�أوبر�لي���ا �ساح���ر� م���ن طبق���ة )�ل�سوبر�نو( 
و كان���ت تطم���ح �ن تكون مغني���ة �وبر�لية و 

الرواي��ة  م��ردوخ:  أيري��س 
الجيدة ِهبة لإلنسانية

ما زالت الروائية الفيلسوفة )أيريس 

مردوخ Iris Murdoch( تحظى باهتامم 

كبري بعد مرور مثانية عرش عام عىل 

وفاتها. عرفت أيريس برواياتها التي 

تتناول جوانب الخري و الرش و العالقات 

الجنسية و نظم األخالقيات و قوة 

التجربة الالواعية يف حياتنا البرشية،و قد 

اختريت روايتها األوىل املعنونة )تحت 

الشبكة Under the Net( يف عام 1998 

كواحدة من أفضل مئة رواية إنكليزية يف 

القرن العرشين، كام صنفتها مجلة التاميز 

يف املرتبة )12( من قامئة تضم )50( من 

أعظم الكاتبات الربيطانيات منذ عام 

.1945

نقرأ بعد هذه املقدمة املوجزة مقاطع 

متثل معظم الحوار الذي أجرته مجلة 

)باريس ريفيو Paris Review( مع أيريس 

مردوخ قبل عقد تقريبا من وفاتها متأثرة 

بتداعيات مرض ألزهامير و هو حوار 

سلس يحتكم إىل االنضباط و الدقة 

و الوضوح الصارم املقرتن برهافة 

فلسفية تليق بفيلسوف متمرس يف حرفته 

الفلسفية. 

من املناسب اإلشارة إىل الفيلم الرائع 

)IRIS( الذي أنتجته الـ يب يب يس عام 2001 

 Kate وأدت فيه املمثلة كيت وينسلت

Winslet دور أيريس الشابة فيام اشتغلت 

 Judie املمثلة القديرة جودي دينش

Dench )التي تشبه أيريس شبها أسطوريا( 

دور ايريس الروائية و األستاذة الجامعية 

و املصابة بالزهامير يف نهاية املطاف، 

أخرج الفيلم املخرج الربيطاين )السري 

ريتشارد آير Sir Richard Eyre( مستندا 

 Johnإىل ما كتبه زوج أيريس )جون باييل

Bayley –( يف مذكراته.

ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي
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  ل يز�ل ��سم �لكاتبة �لإجنليزية �ل�سهرة �يري�س مردوخ 
)1919 � 1999( يثر �هتمامااً و��سع �لنطاق يف �لأو�ساط 
�لأدبي���ة يف كثر من بلد�ن �لعامل، بعد مرور �أكرث من �ستة 
ع�س���ر عامااً عل���ى رحيلها، وقد ن�س���رت عنها وع���ن �أعمالها 
�لرو�ئية و�لفل�سفي���ة مئات �لدر��سات و�لعديد من �لكتب، 
فقد كتب زوجها �لناقد و�لرو�ئي جون بايلي � �لذي كان يف 
جو�ر �سريرها عند وفاتها � ثالثة كتب عن حياتها وكفاحها 
مع مر�س �لزهامير، لعل �أهمها مذكر�ته �ملعنونة: )مرثية 
لأيري����س(. ولك���ن �لكت���اب �لأهم �ل���ذي �سدر ع���ن �سرتها 
� كم���ا ي���رى �لنق���اد � ه���و كت���اب )�يري����س: حي���اة �يري����س 
م���ردوخ( بقلم بي���رت كون���ر�دي � �أ�ست���اذ �لأدب �لإجنليزي 
يف جامع���ة كنغ�ستون � �ل���ذى كان �سديقا للكاتبة ل�سنو�ت 
عدي���دة، حيث يك�س���ف �ملوؤلف يف هذ� �لكت���اب ولأول مرة 
عن ��سر�ر وحقائق تتعل���ق بحياتها �ل�سخ�سية وعالقاتها 

�لجتماعية..
تع���رف كون���ر�د عل���ى �لكاتبة وزوجه���ا �لرو�ئ���ي و�لناقد 
و�لفيل�س���وف �لربيطاين �ملعروف )ج���ون بايلي( يف عام 
1981، وتعززت �لعالقة بني كونر�دي ومردوخ يف �لعقد 
�لأخ���ر من �لق���رن �ملا�سي. وقد طر�أت فك���رة كتابة �سرة 
حياة م���ردوخ و�إجناز�ته���ا �لرو�ئي���ة و�لفل�سفية يف ذهن 
�ملوؤلف حني كانت �لرو�ئية ما تز�ل على قيد �حلياة. ورغم 
�أن م���ردوخ كان���ت �إمر�أة متي���ل �إىل �لكتم���ان ويغلب عليها 
�حلي���اء، �إل �أن كون���ر�دي ��ستط���اع �أن يحظ���ى مبو�فقتها 
عل���ى �إجناز �لكت���اب. وقد عربت �لكاتبة ع���ن هذه �ملو�فقة 

بب�ساطة حني قالت لكونر�دي: )�أنت �سديق جيد(.
يتح���دث �ملوؤل���ف بلباق���ة وكيا�سة ع���ن �حلي���اة �ل�سخ�سية 
مل���ردوخ مقتب�س���ااً فقر�ت و��سعة من ذكري���ات زوجها جون 
بايل���ي �ملن�س���ورة يف ع���ام 1999، عندما كان���ت �لرو�ئية 
ت�س���ارع �ملر����س قبي���ل وفاته���ا. ويت�سمن كت���اب كونر�د 
�سه���اد�ت طائف���ة كب���رة م���ن مع���ارف و�أ�سدق���اء م���ردوخ 
�سنو�ته���ا  يف  عليه���ا  تعرف���و�  �لذي���ن  �أولئ���ك  وبخا�س���ة 

�لأخرة.
لق���د مت حتوي���ل �لعدي���د م���ن رو�ي���ات م���ردوخ �إىل �أف���الم 
�سينمائية لقت جناحااً كبر�اً ولكن مردوخ مل تكن ر��سية 
ق���ط عن هذه �لأف���الم وحت�س بخيبة �أم���ل نتيجة �لت�سويه 
�ل���ذي �أ�ساب رو�ياتها عند حتويله���ا �إىل �أفالم �سينمائية. 

ففي عامل �لر�أ�سمال، �ملال �أهم من �لفن..
كان���ت �يري�س �لإبنة �لوحيدة �ملدللة لعائلة موظف �سغر 
يف بلفا�س���ت � عا�سم���ة �يرلندة � خ���دم �سابطااً يف �جلي�س 
�لربيط���اين خ���الل �حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل، ث���م رحل �إىل 
لندن م���ع عائلته �ل�سغرة و�أقام فيها حت���ى وفاته. وفيما 
بعد كانت �يري�س تتذكر عائلتها وتطلق عليها ��سم )ثالثية 
�حلب �ملثايل( ويف لقاء�تها �ل�سحفية كانت حتب �أن توؤكد 
�أ�سلها �لإيرلندي، فقد ولدت يف دبلن وظلت طو�ل حياتها 

تتكلم بلكنة �يرلندية.
كانت �يري�س خالل �سن���و�ت در��ستها تلميذة جيدة تهوى 
�لريا�س���ة وخا�س���ة لعبة �لهوك���ي ومتار����س �لر�سم، وقد 
جتل���ت موهبته���ا �لأدبي���ة يف �س���ن مبكرة. وخ���الل �ل�سنة 
�لأخ���رة م���ن در��سته���ا �لثانوي���ة كان���ت تب���دو �سابة ذ�ت 
�سخ�سية نا�سج���ة، ذ�ت نزعة ي�ساري���ة، و�إىل هذه �لفرتة 
حتدي���د�اً تع���ود �أوىل حماولته���ا �لأدبي���ة، ح���ني ترجم���ت 
�إىل �للغ���ة �لإجنليزي���ة بع����س موؤلف���ات �سوفوكلي����س، ثم 
تعرف���ت عل���ى و. ه�. �ودي���ن وح�سلت عل���ى جو�ئز عديدة 
وقام���ت مبر�جعة دو�وين �ل�سعر�ء �ل�سباب يف بري�ستول 

وتبادل���ت ر�سائل حب ملتهبة مع ج. ه�. �سكوت، �لذى كان 
طالب���ااً يف بلفا�ست يدر�س �لطب ويه���وى �لأدب ول بد من 
�لإ�س���ارة هن���ا �إىل �أن �سخ�سي���ة �يري����س �لقوي���ة �مل�ستقلة 
ظه���رت بكل ج���الء حني قررت تغي���ر مذهبه���ا �لديني من 

�ملذهب �لنظامي )ميثودزم( �إىل �ملذهب �لكاثولوكي.
ويف وق���ت لحق كتب���ت �يري�س عن �سن���و�ت در��ستها يف 
�وك�سف���ورد: )يا �إلهي لكم كانت تلك �لأيام �لذهبية ر�ئعة( 
وخالل �سن���و�ت �لدر��سة هذه توثق���ت عالقتها مع �لعديد 
م���ن زمالئها �لذي���ن حافظو� على �سد�قته���ا حتى �آخر يوم 
يف حياته���ا. ويف عام 1942 تخرج���ت �يري�س من جامعة 
�وك�سفورد و�نتقلت لالإقامة يف لندن، حيث عملت موظفة 
يف وز�رة �خلز�نة، وكانت قبل ذلك بوقت ق�سر قد تركت 

�حلزب �ل�سيوعي �لربيطاين.
وق���د �أث���ارت فظائ���ع �حل���رب �لعاملي���ة �لثاني���ة وعو�قبه���ا 
�ملاأ�ساوي���ة م�ساع���ر قوية مناه�س���ة للحرب ل���دى �لكاتبة، 
وكان���ت قلق���ة على م�سائ���ر مالي���ني �لب�سر �لذي���ن زج بهم 

�لنظ���ام �ل�ستالين���ي يف رو�سيا و�لتيت���وي يف يوغ�سالفيا 
يف غياهب �ل�سج���ون و�ملعتقالت، ومنذ ذلك �حلني �أ�سبح 
�ملهاجرون و�ملرحلون �سخ�سي���ات رئي�سية يف �لعديد من 
رو�ياتها. وبعد عودتها �إىل بريطانيا بد�أت مرحلة �خفاق 
و�حب���اط يف حياة �لكاتبة، حيث عج���زت عن �لعثور على 
عم���ل منا�س���ب و��سط���رت �إىل �لتخلي عن منح���ة در��سية 
�مركي���ة، حني رف�س���ت �ل�سلطات �لأمركي���ة منحها �سمة 
�لدخول �إىل �لوليات �ملتحدة �لأمركية مليولها �لي�سارية 

�ل�سابقة.
ويف ع���ام 1947 �لتحق���ت �يري����س بجامع���ة كامربي���دج 
كطالب���ة در��سات عليا وتعمقت يف در��س���ة �لفل�سفة. ويف 
هذه �لفرتة ��ستهوتها �لوجودية �مل�سيحية وقر�أت نتاجات 

)�أونامولو( و)هيدغر( و)برد�يف( وغرهم.
ولك���ن  �وك�سف���ورد  جامع���ة  �إىل  1948ع���ادت  ع���ام  ويف 
كاأ�ست���اذة ملادة �لفل�سفة ه���ذه �ملرة وظلت يف هذه �جلامعة 
لفرتة طويلة متار�س ن�ساطها �ملهني و�لأدبي. كانت حياة 

�يري����س مردوخ � �ملر�أة �جلذ�ب���ة و�لكاتبة �ملتقدة �لعاطفة 
� مليئ���ة بق�س����س �حل���ب، و�لطفلة �لت���ى ترعرعت يف ظل 
�حلنان �ألأ�سري، كانت تتوق �إىل �أن تكون حمبوبة. تقول 
�يري����س يف يومياته���ا �ملدون���ة يف ع���ام 1945: )يبدو ىل 
�لوق���وع يف �حل���ب بجنون ومل���ر�ت عديدة عم���الاً مقزز�اً(. 
ولكنه���ا تع���ود يف ع���ام 1952 لتكت���ب يف مذكر�ته���ا: )ل 
ينبغ���ى يل �أن �أعي����س يف ه���ذ� �لع���ذ�ب �لعاطف���ي( ولكنها 
ت�سي���ف عل���ى �لفور قائل���ة: )كالم فارغ � �ساأظ���ل �أحيا على 

هذ� �لنحو د�ئمااً(.
�يري����س م���ردوخ � كاتبة غزيرة �لإنت���اج، فقد ن�سرت خالل 
حياته���ا �لأدبي���ة من���ذ ع���ام 1954، �ستااً وع�سري���ن رو�ية، 
م���ن �أ�سهره���ا )�جلر����س( وق���د �س���درت ع���ام 1958 وهي 
عن �ل�س���ر�ع �ل�سيا�س���ي �لعقائدي يف �يرلن���د�، و)�لر�أ�س 
�ملقط���وع( يف ع���ام 1961 وه���ي رو�ي���ة عاطفي���ة مث���رة 
و)�لأحمر و�لأخ�س���ر( عام 1965 وت���دور �أحد�ثها ع�سية 
ث���ورة �ي�س���رت ربيلي���ون يف دبل���ن �ب���ان �حل���رب �لعاملية 
�لأوىل، وله���ا رو�ية جتريبية ر�ئعة هي )�لأمر �لأ�سود(، 
ع���ام 1973 وتتح���دث ع���ن كات���ب �سدي���د �لوع���ي بال���ذ�ت 
ويرتبط �لإبد�ع عنده بالتجارب �لعاطفية �لعارمة. ويرى 
�لنق���اد �أن رو�ية )�لبحر، �لبحر( �لتي فازت بجائزة بوكر 
لعام 1978 رمبا هى من �أهم رو�يات مردوخ. و�إ�سافة �إىل 
رو�ياته���ا �لناجح���ة �لتى كانت �سمن قائم���ة �لكتب �لأكرث 
رو�ج���ااً يف بريطانيا و�لولي���ات �ملتحدة ل�سنو�ت عديدة، 
فقد كتب���ت مردوخ م�سرحيت���ني هما )�خل���دم و�لثلج( عام 
1970 و)�لفن و�يرو�س( ع���ام 1980 وديو�ن �سعر )�سنة 
�لع�ساف���ر( ع���ام 1980، وبع����س �لن�سو����س �مل�سرحية 

�لأوبر�لية.
ح���ازت م���ردوخ عل���ى �أهم �جلو�ئ���ز �لأدبي���ة يف بريطانيا 
)بوكر، ووتربد، ج �زت مردوخ على �أهم �جلو�ئز �لأدبية 
يف بريطاني���ا )بوكر، ووتربد، جيم�س تيت( وهي تعد يف 
�لوق���ت ذ�ته من منظري �لفن �لرو�ئي وفيل�سوفة �أخالقية 

بارزة.
�ملغام���ر�ت �لعاطفي���ة )�ملجنونة( ه���ي مو�سوعات �لعديد 
من رو�ياته���ا، كما �لبحر بالن�سب���ة �إىل همنغو�ي، ويبدو 
يل �أنه���ا كان���ت د�ئمااً تبحث عن معنى �حلي���اة ورمبا خيل 
�إليه���ا لبع�س �لوقت. �إن �ملغامر�ت �لعاطفية �لعارمة، بكل 
�أ�سكاله���ا وتنويعاتها، هى �مل���الذ �لوحيد لالإن�سان يف هذه 
�حلي���اة �لعاب���رة، ففي �لعدي���د من رو�ياتها جن���د �لأبطال 
غارق���ني يف �لتج���ارب �حل�سية �لعنيفة �لت���ى ين�سدون من 
خاللها حتقيق �ل���ذ�ت، ولكنهم يج���دون �أنف�سهم يف نهاية 

�ملطاف مكبلني بقيود ل ي�ستطيعون �لفكاك منها.

عن موقع ثقافات

كتبه: جودت هوشيار

◄◄

من���ي �لكثر من �لوقت، لكنن���ي على �لعموم 
�أذه���ب   : �لوق���ت  �عم���ل ب�س���كل منتظ���م كل 
للن���وم مبك���ر� و �أ�سح���و و �أمار����س �لكتابة 
مبك���ر� يف �لنه���ار، �أعمل ط���و�ل �ل�سباح ثم 
�ذه���ب للت�سوق بع���د �لظهر و �أع���ود للكتابة 
من���ذ �لر�بعة و �لن�سف ع�س���ر� حتى �لثامنة 
م�ساء، لذ� تر�ين �عمل بانتظام �غلب �لوقت 
و ملعظ���م �لأيام و هي �أيام �كرث بكثر مما قد 

يظن معظم �لنا�س.
�صخ�ص����ياتك  اأ�ص����ماء  تختاري����ن  كي����ف    *

الروائية؟
–  ينبغ���ي لل�سخ�سيات �ن تختار �أ�سماءها 
بنف�سها و لي�س بو�سع �ملرء �سوى �لنتظار. 
�إذ� م���ا ح�س���ل خط���اأ م���ا يف �لختي���ار فم���ن 
ينبغ���ي  خط���ر�.  �أم���ر�  يك���ون  �ن  �ملمك���ن 
لل�سخ�سي���ة �ن تعلن عن ��سمه���ا �ل�سخ�سي. 
�أعم���ل يف �لع���ادة قو�ئم بالأ�سم���اء، و ميكن 
يل �ن �أخ���رتع �لأ�سم���اء �أي�س���ا. ح���دث م���رة 
�أ�سميته���ا  ل�سخ�سي���ة  ��سم���ا  �خرتع���ت  �ن 
Gavender و ظنن���ت �نه ل ميكن لأحد 
�أن يت�سم���ى به���ذ� �ل�س���م، و بعده���ا تلقي���ت 
ر�سال���ة م���ن �أح���د �لأ�سخا����س يف �لولي���ات 
�ملتح���دة يكتب فيها يل : كيف عرفت ما حدث 
لعائلتنا؟!!. �إن �خرت�ع �لأ�سماء ل�سخ�سيات 

رو�ئية عمل م�سل للغاية.
*  م����ا ه����ي امل�ص����كلة التقنية الأكرث �ص����عوبة يف 

العادة التي تعرت�صك عند كتابة رواية؟
�ليه���ا  �أ�س���رت  �لت���ي  �مل�سكل���ة  ذ�ت  –  ه���ي 
�سابق���ا : كي���ف تب���د�أ �لرو�ي���ة و مت���ى تقوم 
بهيكلته���ا و حتدي���د �ل�سرع���ة �لت���ي تتح���رك 
بها �ل�سخ�سي���ات، �إنها عملية متاثل �لنتقال 
م���ن حري���ة كامل���ة �إىل قف�س �سي���ق،�إذ عليك 
�ن تق���رر باأية �سرعة تتح���رك و متى تقرر ما 
�ستوؤول �ليه �لثيمات �لرئي�سية يف �لرو�ية.

*  قل����ت مرة"اإن املرء ميكنه اأن يتخذ من اأمناط 
اأدبية مناذج موؤثرة يف �ص����لوكه"، هل ميكن ان 

تقدمي لنا اأمثلة؟
�أذك���ر  ل  ح�سن���ا،  ذل���ك؟!!  قل���ت  ه���ل   -

�ل�سي���اق لكن���ك حتم���ا ت�سع���ر بالتعاط���ف و 
بع����س  م���ع  �ليوم���ي  �سل���وكك  يف  تتق���ارب 
�ل�سخ�سي���ات �لرو�ئي���ة، �لنمط���ان �ملحببان 
و"�ل�سي���د   Achilles"هما"�أخي���ل يل 
ميكنن���ي  Knightly Mr."و  نايتل���ي 
�أي�س���ا �لإ�س���ارة �إىل �ل�سخ�سي���ات �لت���ي ترد 
و  دو�ستويف�سك���ي  و  ديكن���ز  رو�ي���ات  يف 
تول�ست���وي باعتباره���م �لكت���اب �لأخالقيني 
يف  �لكام���ن  �لتعقي���د  ي�س���ورون  �لذي���ن 
�ملنظوم���ة �لأخالقي���ة و �سعوب���ة �ن تك���ون 
خ���ّر� يف هذه �حلي���اة. �أ�س���ار �أفالطون يف 
�ل�سخ�سي���ات  �ن  كتابه"�جلمهوري���ة"�إىل 
�ل�سري���رة جذ�ب���ة و ممتع���ة، يف ح���ني تبدو 
�ل�سخ�سي���ات �خلرة متماثل���ة و باعثة على 
�ل�س���اأم و هذ� يوؤ�سر م�سكلة �أ�سا�سية : �إن من 
�ل�سعوب���ة متاما �أن تكون خ���ّر� يف �حلياة 
مثلم���ا ه���و �سعب متام���ا على �لف���ن ت�سوير 
�لأفعال �خلرة، �أظ���ن �ن �ملرء يتاأثر بالبنية 
�لأخالقي���ة �لكلي���ة للعم���ل �لأدبي كم���ا نفعل 
كلنا جت���اه �لأعمال �ل�سك�سبرية �لتي �أعدها 
مث���ال عظيما لالأعمال �لرو�ئي���ة لأنها ت�سور 
�ملع�س���الت  للق���ارئ  غ���ر جمه���دة  بطريق���ة 
�لأخالقي���ة و�ل�س���ر�ع �لقائ���م ب���ني �خلر و 
�ل�سر. �أظن �ن �سك�سبر مثال عظيم عن كيف 
نروي ق�سة ما وكيف نخرتع �ل�سخ�سيات و 
كيف ن�سور �لأفع���ال �لدر�مية �لتي لها دللة 

روحية عميقة.
تع����ود  الروائي����ة  �صخ�ص����ياتك  تك����ن  مل  اإذا    *
ل�صخ�ص����يات واقعي����ة يف معظ����م الأحي����ان عل����ى 
عك�س احلالة ال�صائدة عند اأغلب الروائين مثل 

همنغواي و لورن�س، فكيف تخلقينهم اإذًا؟
�أمق���ت  ح�س���ب.  �أنتظره���م  و  �أجل����س   –
حقيقي���ة  �سخ�سي���ات  �س���خ  فك���رة  كث���ر� 
ذل���ك  �أن  ب�سب���ب  لي����س  �لرو�ي���ة  يف ج�س���م 
�إمن���ا  �أخالق���ي  ت�س���اوؤل  مو�س���ع  �سيك���ون 
لكون���ه �سيغ���دو- بر�أيي -ممال �أي�س���ا. �أريد 
�خ���رت�ع �سخ�سية مل توجد م���ن قبل ثم تبد�أ 
�سم���ات �ل�سخ�سي���ة بالنمو مع تق���دم �لعمل. 

�ل�سورة �لأوىل لل�سخ�سية تكون يف �لعادة 
�سبابي���ة : تعلم مثال �أن )فالن���ا( يف �لرو�ية 
مو�طن �سالح �أو ذو ميول دينية و قد يكون 
طهر�ني���ا(   Puritanical(بيوريتاني���ا
و ينبغ���ي يل من���ذ �لب���دء �ن �أمل���ك فك���رة م���ا 
ع���ن �مل�س���كالت �لت���ي �ستو�جه���ه و عالقات���ه 
م���ع �ل�سخ�سي���ات �لأخ���رى، لك���ن �لتفا�سيل 
�خلا�سة �لتي تعتمد عليها �لرو�ية، مظهره، 

�سماته �خلا�سة، خ�سو�سياته، مز�جه، هذه 
كلها تفا�سيل تاأتي لحقا 

بال�ص����رورة  لي�ص����وا  الروائي����ة  �صخو�ص����ك    *
اأبري����اء، ميك����ن له����م اأن يجنح����وا اإىل العن����ف و 
جمي����ع الأفعال ال�ص����يئة الأخرى و مع ذلك يبدو 
اأن فيه����م دافعا �ص����منيا نحو اخلري. اأية فل�ص����فة 

تكمن وراء هذا؟
�إن  باأية فل�سفة.  �أظن �ن هذ� له عالقة  –  ل 
ت�سمني �ملو�سوع���ات �لأخالقية يف �لرو�ية 
ميك���ن �أن يت�سخ���م بفعل بع����س �لعتبار�ت 
�لفل�سفي���ة، لكن من �خلط���ر يف �ملجمل كتابة 
رو�ي���ة فل�سفي���ة خال�س���ة فلي����س م���ن �ل�سهل 
عل���ى �لرو�ئي���ني �لتخل����س م���ن ه���ذ� �لنمط 
يف �لكتاب���ة مت���ى ما علق���و� فيه. خ���ذ مثال : 
توما����س مان، �لكات���ب �لذي �أع�سق���ه، عندما 
تب���د�أ �سخ�سيات���ه ح���و�ر�ت فل�سفي���ة طويلة 
للغاية يتنامى �سعور باأنه كان بو�سعه كتابة 
رو�ياته بطريقة �أف�سل دون هذه �حلو�ر�ت. 

رو�ياتي لي�ست رو�يات فل�سفية.
تدي����ر  روايات����ك  �صخ�ص����يات  بع�����س  لك����ن    *

حوارات تنطوي على حجج فل�صفية؟
–  نع���م، �أحيان���ا، لكنه���ا يف �لعموم لي�ست 

حو�ر�ت طويلة.
*  ت�ص����ريين يف اأعمال����ك م����ا الذي يعني����ه الدين 
لأنا�����س ل يوؤمن����ون بالله، هل ميكن����ك ان تعلقي 

على هذه املو�صوعة؟
–  ه���ذ� �س���وؤ�ل يعنين���ي و ميتعني كثر�، 
�لغربي���ة،  جمتمعاتن���ا  �إىل  �نظ���ر  عندم���ا 
�أج���د �أنن���ا �ذ� م���ا �ردن���ا �أن يك���ون لن���ا دين، 
�أن ندي���ن بدي���ن ما، فينبغ���ي �ن يك���ون دينا 
بغر"�لإله"، لأن �لإميان باإله �سخ�سي �سار 
م�ستحي���ال لكثر من �لنا�س، �إنه ل�سوؤ�ل غاية 
يف �ل�سعوبة �أن نعلم ما �لذي يعنيه �لإميان 
باإله �سخ�سي. �أنا نف�سي �علم متاما باأنني ل 
�وؤم���ن باأي �إله م���ن هذ� �لنوع، كم���ا ل �أوؤمن 
بالاله���وت �مل�سيحي و باحلي���اة بعد �ملوت، 
�عتقاد�ت���ي ه���ي بوذي���ة يف جوهره���ا و لقد 
�جنذبت �إىل �لبوذية بقوة لأنها جتعل �لأمر 

و��سح���ا متام���ا، ميكن �ن يكون ل���ك دين من 
دون"�لل���ه"و �إن هذ� �لدي���ن �سيكون �أف�سل 
من غ���ر �لله، لأن �لدين �سيك���ون معنيا مبا 
تق���وم ب���ه يف �للحظ���ة �حلا�س���رة و يف كل 
حلظ���ة من حياتك : كيف تفكر و ماذ� تفعل و 
كي���ف تنظر �إىل �حل���ب و �لتعاطف و �لتغلب 
عل���ى �ل���ذ�ت و روؤي���ة �لف���ارق ب���ني �لوهم و 

�حلقيقة.
*  يف كتابك عن )�ص����ارتر( تكتبن عن نوع من 
انهيار ال�ص����لطة الأخاقية، و عن غياب الدين و 

الإح�صا�س بالفو�صى و ال�صياع؟
�ل���ور�ء حيث  �إىل  تاأخ���ذين بعيد�  –  �أن���ت 
�س���ادت حقبة �سارت���ر. كانت �سعبي���ة �سارتر 
�لثاني���ة،  �لعاملي���ة  �حل���رب  بع���د  ت�س���دق  ل 
حت���ى �ن �لنا����س �لذي���ن مل يكن لديه���م �أدنى 
�هتم���ام بالفل�سفة �سعرو� بف�س���ل �سارتر �ن 
�لفل�سف���ة �إمن���ا خلقت من �أجله���م لأن �حلرب 
كانت قا�سية و مدمرة لالأرو�ح حد �ن �لنا�س 
جاهدو� يف طلب �سيء"روحي"يعينهم على 
�مل�س���ي يف حياته���م. ج���اءت فل�سف���ة �سارتر 
�لوجودية مبفهوم �حلري���ة �لكاملة و بفكرة 
�أن تاأخ���ذ نف�س���ك �إىل حيث ميكن���ك �لختيار 
�حل���ر �ل���ذي يتج���اوز �مل�سل�ّم���ات و �ل�سعور 
�لبلي���د باأنك"حمتوى"و غاط�س يف م�ستنقع 
وقد عك�ست رو�ياته هذه �لأفكار كلها م�سافا 
لها م�سحة بطولية و ب�سببها �بتهجت �أرو�ح 
�لنا����س و مع �ين �سخ�سيا ل �أتو�فق مع هذ� 
�لجت���اه، لكن ل ميكن نكر�ن �ن هذه �لأفكار 

كانت ذ�ت تاأثر منع�س يف تلك �حلقبة.
*  ه����ل يق����راأ زوج����ك و يعل����ق عل����ى م�ص����ودات 

اأعمالك قبل اأن تن�صر؟
- ل �أب���د�. زوجي ل يرى �أعم���ايل �إل بعد �ن 
تطب���ع، يح�س���ل �أحيان���ا �ن �أحت���دث �إليه يف 
�أمور قد ت�ساعدين يف عملي �لرو�ئي، مثال : 

كيف تعمل بكرة م�سد�س �أو �سيء مثل هذ�.
*  ه����ل تعتقدي����ن ان اأولدك يحدون من احلرية 

التي حتتاجينها ككاتبة؟
باأمثل���ة ل تع���د  �آت���ي  �أن  –  كال و ميكنن���ي 
عل���ى تو�فقهم م���ع متطلبات عمل���ي. ت�ستكي 
�لن�س���اء يف �لع���ادة م���ن متطلب���ات �لعائل���ة 
و �لعم���ل و لك���ن ك���ون �مل���ر�أة كاتب���ة ي�سه���ل 
�لو�سع كثر� لأن �لكتابة عمل ميكن �إجنازه 
يف �ملن���زل، مل �أ�سعر يوما �ن ثمة ما يخيفني 

بخ�سو�س هذه �مل�ساألة.
*�أي �لكت���اب �ملعا�سرين حتمل���ني له تقدير� 

�أكرب؟
�لع���ادة لكت���اب معا�سري���ن،  �أق���ر�أ يف  –  ل 
رو�ي���ة  بق���ر�ءة  كث���ر�  متتع���ت  لكنن���ي 
كوندي���ر� )خف���ة �لكائ���ن �لت���ي ل حتتمل(، و 
رو�ي���ة �أي�سيغ���ورو )منظر �ساح���ب للتالل(، 
وعم���ل �لرو�ئي���ة Byatt". S. A"�لر�ئ���ع 

 .Possession ستحو�ذ��(
*  اأي تاأثري تريدين اأن يكون لأعمالك؟

�أعمايل و  –  �أحب �ن يتمتع �لنا�س بقر�ءة 
�أرى �ن �لرو�ي���ة �جليدة هي هبة لالإن�سانية، 
ل���ذ� �طمح �ن يقر�أ �لنا����س كتبي قر�ءة جادة 
و �أن �أك���ون مفهوم���ة لديه���م رغ���م علم���ي �ن 
بع�س �أعمايل لي�ست �سهلة �لقر�ءة �بد�أ، لكن 
ينبغي دوما �ن يفهم �لعمل �لأدبي عن طريق 

�ملتعة �ملر�فقة للعمل. 
*  كيف ت�صفن قارئك املثايل؟

– �أرى �لأ�سخا�س �ملحبني للحكاية �جليدة 
ه���م �لق���ر�ء �ملرحب به���م و �لذي���ن يعتد بهم 
دوم���ا. �أح�سب �أن �لقارئ �ملثايل هو �سخ�س 
�لكت���ب  م���ا يخ����س  كل  للتفك���ر يف  حم���ب 
بالق�ساي���ا  �لتفك���ر  �إىل  �إ�ساف���ة  �لكتاب���ة  و 

�لأخالقية.

ايري��س م��ردوخ والبح��ث ع��ن 
معنى الحياة
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البحر... البحر... إيريس مردوخ

جعفر الجمري 

   تعت���رب  �لكاتبة"�إيري����س مردوخ"م���ن �أه���م 
�لكتاب �لربيطانيني يف �لقرن �لع�سرين. وهي 
من �لكتاب �لذي���ن �ت�سفو� بغز�رة �لإنتاج، �إذ 
�أ�س���درت �س���ت وع�سرين رو�ي���ة و�أربعة كتب 
ع���ن �لفل�سف���ة وخم����س م�سرحي���ات ودي���و�ن 
ق�سائ���د وجمموعة من �ملق���الت �لقيمة، وذلك 
قب���ل �إ�سابتها مبر�س �لزهامي���ر يف منت�سف 

�لت�سعينات.
كما ح���ازت على �لعديد م���ن �جلو�ئز �لأدبية، 
�أهمها جائزة بوكر وهي عن رو�يتها »�لبحر.. 
�لبح���ر« وذل���ك يف عام 1978. ول���دت مردوخ 
يف دبل���ن عا�سم���ة �أيرلن���د� يف 15 يوليو عام 
1919، وه���ي �لبنة �لوحي���دة لأب �جنليزي 
خ���دم يف �حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل كفار�س ثم 
عم���ل موظف���ا حكومي���ا، و�أم �أيرلندية تدربت 
على �لغن���اء �لأوبر�يل قب���ل زو�جها. و�ساهم 
حب �لو�لدين للف���ن و�لأدب يف رعاية موهبة 
�إيري����س �لأدبي���ة من���ذ �لطفول���ة حي���ث ب���د�أت 

�لكتابة حينما كانت يف �لتا�سعة من عمرها.
�إىل  �لعائل���ة  �نتقل���ت  طفولته���ا  مرحل���ة  يف 
لن���دن، وتفوق���ت �إيري����س يف در��ستها لالآد�ب 
�لكال�سيكي���ة، و�ن�سم���ت لف���رتة وجي���زة �إىل 
�حل���زب �ل�سيوع���ي �ل���ذي �سرع���ان م���ا �أث���ار 
خيبتها. كما عملت بعد تخرجها مع هيئة �لأمم 

�ملتحدة يف كل من خميم �لالجئني يف بلجيكا 
ثم �لنم�سا �سمن برنامج �إعادة �لتاأهيل.

وحينم���ا وجدت نف�سها عاطلة ع���ن �لعمل بعد 
ذلك قررت يف ع���ام 1947 در��سة �لفل�سفة يف 
كامربدج باإ�س���ر�ف �لفيل�سوف �لكبر لودفيغ 
ويتغن�ستاي���ن، ومم���ا ل �سك في���ه �أن در��ستها 
للفل�سفة ق���د �ساهمت يف �سقل موهبتها �سو�ء 

كمفكرة �أو رو�ئية.
وبعد كتابتها لث���الث رو�يات مل تن�سر، حققت 
�إيري����س �سهرته���ا يف ع���امل �لأدب �لرو�ئ���ي، 
حينم���ا ن�س���رت رو�يته���ا »حت���ت �ل�سبكة"عام 
تل���ك مغام���رة  1954، وحتك���ي يف رو�يته���ا 

وجودية تدور �أحد�ثها بني لندن وفرن�سا.
وم���ع كل كتاب، �أظهرت م���ردوخ جانبا جديد� 
م���ن �إبد�عه���ا، و�إن كان �لقا�س���م �مل�س���رتك بني 
جمي���ع كتبه���ا مل�سته���ا �لكوميدي���ة، �إىل جانب 
�حليوية �لتي متي���زت بها �سخ�سياتها �إ�سافة 
�إىل متا�س���ك �حلبك���ة يف �أعماله���ا. كما متيزت 
باهتمامها �جل���اد يف م�سار�ت كل رو�ية �لتي 

متح���ورت يف �لغالب ح���ول �لطبيعة �خلرة 
و�ل�سري���رة يف �لإن�س���ان، و�حل���ب و�حلرية. 
وتقول يف هذ� �ملجال، »ليكون �لإن�سان جيد � 
وبالتايل �سعيد�، علي���ه �أن يتحول من �لذ�تية 
�إىل �لغري���ة، و�لهرب من ذ�تيته �إىل �لهتمام 

بالآخرين«.
وقد �سرحت �إيري����س يف مقالها �ل�سهر »�سد 
�خل���وف« ع���ام 1961، ب���اأن �لأدب تغل���ب يف 
بع����س �جلو�نب عل���ى دور �لفل�سف���ة، وتوؤكد 
�س���و�ء يف رو�ياته���ا  �أب���د�  ت�سم���ح  باأنه���ا مل 
�أن ت�سب���ح جتريدي���ة  �أعماله���ا  �أو �سخو����س 
ل�سال���ح روؤي���ة فل�سفي���ة م���ا. وو�سح���ت ذل���ك 
بقوله���ا، »ل ب���د �أن تكون �لرو�ي���ة بيتا مالئما 
لل�سخ�سي���ات لتعي�س فيها بحري���ة، �سو�ء يف 
ع���امل �لرومان�سي���ة �أو �لأ�ساط���ر �لديني���ة �أو 

�ل�سعبية«.
�أم���ا رو�يته���ا �لأخ���رة »مع�سل���ة جاك�س���ون« 
فن�سرت يف ذ�ت �لعام �لذي د�همها فيه مر�س 
�لزهامير 1995، وتوفيت يف �أوك�سفورد يف 

8 فرب�ير عام 1999.
ويف رو�يته���ا »�لبحر.. �لبح���ر«، يقرر �لبطل 
ت�سارل���ز �أوروب���اي �لبالغ �ل�ست���ني من عمره، 
وهو ممث���ل وخمرج وكات���ب م�سرحي، كتابة 
�س���رة حيات���ه بع���د �أن ق���رر �لتقاع���د، حي���ث 
��سرتى لنف�سه بيتا قرب �لبحر �أ�سماه »�سر�ف 
�إند«. ويف �نتقاله �إىل تلك �ملنطقة �لنائية كان 
يح���دوه �لأم���ل يف �لتخل���ي عن عامل���ه �لقدمي 
وحيات���ه �ملا�سية. ويف عزلت���ه �جلديدة مثلت 
�لكتاب���ة ج���زء� من هروب���ه، ومن خ���الل �لقلم 
و�ل�سفح���ات �لبي�س���اء ب���د�أ بتدوي���ن �أف���كاره 

وذكريات ما�سيه وحا�سره.
ويف بيت���ه �جلديد �لقدمي جد� �إىل حد �لتهالك 
و�خل���ايل من �أي���ة رفاهية مبا فيه���ا �لكهرباء، 
وج���د �ل�سكين���ة و�لوح���دة، وه���ذ� م���ا نا�سبه 
متاما. �سيئان فقط �سغال جّل �هتمامه، �أولهما 
»�لبحر« ك�سخ�سية حمورية على مد�ر �لق�سة، 
وثانيهم���ا �لطعام، �إذ �هت���م بو�سف �لوجبات 
�لتي كان يتناولها و�ملكونة غالبا من �خل�سار 

�لت���ي كان ي�ستمت���ع بها كث���ر�. وتبني �أحد�ث 
�لق�سة لحقا عودة �ملا�سي ليتد�خل باحلا�سر 

ب�سورة �أكرب بكثر مما كان ياأمل.
وهكذ� ت�ساء �مل�سادفة �أن يلتقي ت�سارلز �لذي 
مل يت���زوج �أب���د�، و�إن �رتب���ط بع���دد قلي���ل من 
�لعالق���ات �لعاطفي���ة وجمموعة حم���دودة من 
�لأ�سدق���اء، بح���ب حيات���ه �لأول. كانت ماري 
هارتلي وهي �أهم �سخ�سي���ات �لرو�ية، �ملر�أة 
�لوحي���دة �لت���ي �أر�د يف �ملا�سي �أن يتزوجها، 
�إل �أنه���ا هرب���ت من���ه حينها وتزوج���ت برجل 
غ���ره. وت�س���اء �لأق���د�ر �أن يك���ون بيتها �لذي 

تعي�س فيه مع زوجها بني بجو�ر بيته.
�أقن���ع �أوروب���اي نف�سه باأنه ل ميك���ن ملاري �أن 
تك���ون �سعي���دة يف حياته���ا م���ع زوجه���ا �لذي 
يتمت���ع ب�سخ�سي���ة ب�سيط���ة. وهك���ذ� ي�سيطر 
علي���ه هاج����س �إنقاذها منه. وت���زد�د تعقيد�ت 
�لأح���د�ث، بتو��س���ل �ب���ن ماري �ل���ذي يدعى 
تيتو����س، وه���و �لب���ن �ملتبن���ى مل���اري وبني. 
وتنت���اب بني بعد ح���ني �ل�سكوك ب���اأن تيتو�س 

م���ا هو �إل �ب���ن م���اري و�أوروب���اي. وتتحول 
تدف���ع  �إىل هو�ج����س و�سغوط���ات  �ل�سك���وك 
بتيتو����س لله���رب من �ملن���زل و�ملدر�س���ة، لكنه 

�سرعان ما يعود.
ويف �إط���ار �سخ�سي���ة ت�سارل���ز، تب���ني مردوخ 
�أن بطله���ا غر قادر عل���ى �لن�سجام مع �سكان 
تل���ك �ل�ساحية، مف�س���ال �أن يعي�س م���ع عزلته 
�لت���ي ينظر �إليه���ا �ل�سكان بغر�ب���ة، كذلك عدم 
قدرت���ه عل���ى �لتح���رر م���ن ما�سي���ه كم���ا عاهد 
نف�س���ه يف �لبد�ي���ة قب���ل لقائه مب���اري، وهكذ� 
فاإن �ملا�سي ل يدعه بحاله. حمبون وحمبات، 
�أ�سدق���اء وزمالء، يقتحمون عزلته على �لرغم 
م���ن حماولت���ه �لد�ئم���ة �لتخل�س منه���م. كان 
�ملن���زل يعج بالزو�ر على �ل���دو�م، كما يتحول 
�أحد �لأ�سدقاء وه���و جيلربت �إىل مدبر ملنزله 

ولقى هذ� �لأمر ترحيبا من ت�سارلز.
ومن �سمن �لزو�ر �لدخالء، ع�سيقات �سابقات 
لت�سارلز ومنهن ليزي وروزينا، وهناك �أي�سا 
برغرين وهو مثل �لبقية ميتهن �لتمثيل، �إىل 
جانب �بن عمه جيم�س، �لذي حتول على غر 
�ملاألوف من ع�سكري �إىل مت�سوف يف �لديانة 
�لبوذي���ة. ويتح���ول هاج�س �أوروب���اي جتاه 
ماري، �إىل ق���وة تهيمن على جمي���ع ت�سرفاته 
ويو�ج���ه وقت���ا ع�سيبا، فهو يرف����س فكرة �أل 
يك���ون �أحدهما لالآخر، على �لرغ���م من �إدر�كه 
�أن���ه با�ستطاعت���ه �حل�س���ول عل���ى �أي���ة �مر�أة 

يرغب بها.
ونع���ود �إىل �ل�سخ�سي���ة �ملحوري���ة »�لبح���ر«، 
�حلا�س���رة د�ئما �إما كخلفي���ة مل�سرح �لأحد�ث 
�أو كموق���ع �أ�سا�سي لها. فبع����س �ل�سخ�سيات 
يف  �ل�سق���وط  �إىل  تدف���ع  �أو  ت�سق���ط  �أن  �إم���ا 
�لبحر �ل���ذي يغيبها عن �لوج���ود. ومن خالل 
ذل���ك يتجل���ى حتول بع����س �ل�سخ�سي���ات �إىل 
م�س���وخ، يف ح���ني يفقد �لبع����س حياتهم، �إىل 
جانب م�سوؤولية �لبح���ر ب�سورة ما عن ميالد 
جديد للحياة.يج���د �أوروباي نف�سه يف خ�سم 
�أحد�ث در�مية، فتارة يكون يف ذروتها وتارة 
على هام�س �أعا�سرها. وهكذ� يتحول �لبيت 
»�سر�ف �إند« �إىل من�سة مل�سرح يوؤدي �جلميع 
�أدو�رهم فيه، ويف �لنهاية ين�سحب �أوروباي 

بعيد� عنه �أي�سا.
حكاي���ة ه���ذه �لرو�ية غريب���ة بع����س �ل�سيء، 
وتتن���اول بخط���ورة �لأح���د�ث �لرت�جيدي���ة، 
فعاطفة �أوروباي جتاه م���اري تهد�أ بالتدريج 
�لبط���ل  �لنهاي���ة، ليتح���ول م�س���ار  لت���ربد يف 
باجت���اه حي���اة خمتلفة. وباملجمل ف���اإن معظم 
و�أحيان���ا  بط���يء،  باإيق���اع  تتق���دم  �لأح���د�ث 
ب�سورة م�سطنعة، ويع���رتف بذلك �أوروباي 
�ل���ذي يديره���ا م���ن خ���الل مذكر�ت���ه، وي���درك 
�أخ���ر� باأن���ه كان يعي����س على هام����س �سهرته 
�لو��سع���ة كفنان موؤدي���ا دور� ثانويا، يف حني 
كان يف �حلا�س���ر مرك���ز� لالأح���د�ث حيث �أدى 

دور �لبطل �لأوحد فيها.

عن �صحيفة البيان الماراتية

�أميط �للثام عن ر�سائل �أ�ستاذة �لفل�سفة يف كلية �لقدي�سة 
�آن بجامعة �أك�سفورد، منذ نهاية �أربعينات �لقرن �ملا�سي، 
�لرو�ئي����ة و�لفيل�سوف����ة �لربيطانية �آيري�����س مردوخ، تلك 
�لت����ي كتبته����ا �إىل �سديقاته����ا و�أ�سدقائه����ا، وخ�سو�س����ااً 
للفيل�سوف����ة فيليبا فوت يف مايو/ �أي����ار 1968. �لر�سائل 
ل �إىل حد كبر  �لت����ي و�سل عددها �إىل 760 ر�سال����ة؛ ت�سكِّ
�أك����رث م����ن 3000 �سفح����ة ُيحتفظ به����ا يف مرك����ز �آيري�س 
مردوخ للدر��سات يف جامع����ة كينغ�ستون. هنالك ر�سائل 
بريجي����د  �لرو�ئي����ة  ب����ة،  �ملقرَّ ل�سديقته����ا  كتبته����ا  �أي�س����ااً 

برويف.
بالع����ودة �إىل �سديقته����ا فوت �لتي �مت����دت �لعالقة بينهما 
�إىل خم�سني عام����ااً، بدء�اً من زمالة �لدر��سة يف �أك�سفورد، 
و�س����ولاً �إىل فرتة �ل�ستينات، تخلَّلها فر�ق لبع�س �لوقت، 
بع����د �أن �س����اءت �لعالق����ة بينهم����ا. من ب����ني �لر�سائ����ل تلك 
و�حدة تعر�س فيها مردوخ �مل�ساحلة، وحتديد�اً يف �لعام 
1959؛ حي����ث كتبت: »خ�سارت����ك بالطريقة �لتي ح�سلت، 
ه����ي و�حدة م����ن �أ�س����و�أ �لأمور �لت����ي حدث����ت يل. �آمل �أن 

ن من ��ستعادة �ألَقها )...(«. نتمكَّ
ومع �لع����ام 1968، كتبت �سمن ما كتبته �إىل فوت »كوين 

�سبورة معي ول تغ�سبي مني. �أحبك كثر�اً«.
م����ردوخ  �آيري�����س  �أو�سح����ت مدي����رة مرك����ز  م����ن جهته����ا 
ل�سحيف����ة  رو،  �آن  كينغ�ست����ون،  جامع����ة  يف  للدر��س����ات 
»�لغاردي����ان«، جانبااً مم����ا حتمله تلك �لر�سائ����ل، بتقدميها 

لروؤية نادرة عن حياتها و�أفكارها �خلا�سة«.
جوناث����ان غيب�����س، ومر�جعة يف �سحيف����ة »�لإندبندنت«، 
ن�س����رت ي����وم �خلمي�����س )19 نوفم����رب/ ت�سري����ن �لث����اين 
2015(، لكت����اب مت حتريره من قبل كل من: �أفريل هورنر 
و�آن رو، وحم����ل عن����و�ن »�لذي����ن يعي�س����ون عل����ى �لورق: 
ر�سائ����ل من �آيري�س مردوخ 1934-1995«، مل تاأِت بكثر 
ع����ن فحوى تلك �لر�سائل، �إل مُلامااً، تن�سرها »�لو�سط«، مع 

ملحة عن طبيعة ومو�سوعات تلك �لر�سائل.

تحليل الشخصية البريطانية
ق����د تك����ون �لنو�يا من ور�ء ن�س����ر ر�سائل كات����ب ما كثرة 
وخمتلفة، ولك����ن هناك نتيجة و�حدة له����ذ� �لكتاب. �لآن، 
ر يف �لكاتبة �لرو�ئية و�لفيل�سوفة �لربيطانية  عندم����ا نفكِّ
�آيري�����س مردوخ، ق����د ن�سل �إىل درجة �أنن����ا ل نرى جودي 
دن�����س. كانت دن�����س، �لتي ُتع����دُّ - باملنا�سب����ة - و�حدة من 
�أه����م �لفنانني �مل�سرحيني �لربيطاني����ني، و�لتي لعبت دور 

مردوخ �مل�سنَّة يف فيلم ريت�سارد �آير �لعام 2001.
فيل����م �آيري�����س، ��ستن����د �إىل مذكر�ت زوجها ج����ون بايلي، 
و�لت����ي ن�سره����ا يف �لع����ام 1998، عندم����ا كان����ت ُتع����اين 
ز�  من مر�����س �لزهامير. �لكت����اب و�لفيلم كان����ا عاملنينْ عزَّ
�لع����رت�ف مب����ردوخ، ولك����ن مل ي�ساع����د� حق����ااً يف تعزي����ز 
تق����دمي  ي�ساع����د يف  �سمعته����ا كرو�ئي����ة؛ وبالأح����رى، مل 

�ملو�سوع �ملاأ�سوي �لذي عانت منه.
مل �أَر فيل����م �آير، كما مل �أق����ر�أ �سل�سلة مذكر�ت بايلي �لثالث 
)�ل�ستخف����اف من قب����ل عديد من �لأ�سدق����اء و�لكتَّاب على 
ح����د �سو�ء(، لذلك، تاأتَّت فكرتي ع����ن مردوخ �إىل حد كبر 
م����ن خالل قر�ءت����ي لرو�ياتها، بكل ما متتلك����ه من �أ�سلوب 
ع����ااً يف بع�س  مذهل وب����ارع، وكذلك ما يب����دو تثاقالاً متنوِّ
�لأحي����ان. يف »�لر�أ�����س �ملقط����وع« و »�لفت����اة �لإيطالي����ة«، 
حلَّل����ت نف�سي����ااً �ل�سخ�سي����ة �لربيطانية �لت����ي تكون حتت 
تاأثر �ملجتمع �ملت�ساهل، ويف رو�يتها �لتي فازت بجائزة 
�لبوك����ر يف �لعام 1978 »�لبحر... �لبح����ر«، كانت موغلة 
يف �لغر�ب����ة رمبا ع�سر�ت �ملر�ت، ببطله����ا )�سارل(، مدير 

م�س����رح مع����روف، يخت����ار �لعزلة باجت����اه �ساط����ئ، عاقد�اً 
����ل يف ذ�ته، وج����دوى وج����وده يف هذ�  �لع����زم عل����ى �لتاأمُّ
�لعامل. يف �ل�سطر�ع �لذي ُيتيحه �لندم على حياة عا�سها 
كانت ت�سجُّ بالأنانية، وهناك يف عزلة �ملكان وخ�سو�سية 
�لوقت، يبد�أ كتابة يومياته. تاأخذنا تد�عيات �لرو�ية �إىل 
مه م����ن عزلته تل����ك... لتحتل �سديقت����ه �لقدمية جانبااً  تربُّ
م����ن م�ساه����د �لرو�ية، وتنتق����م منه خليانته له����ا مع �مر�أة 

�أخرى.

كاتبة رسائل ال تكلُّ
»�أنا كاتبة ر�سائل ل تكلُّ ول متل«، ذلك ما كتبته مردوخ �إىل 
�سديقته����ا �لفيل�سوفة فيليبا ف����وت يف مايو/ �أيار 1968. 
اأت لالن�سجام و�قعااً مرة و�حدة فقط، مع �أي  وقالت: »تهيَّ
�سخ�س )غادرت �لآن حياتي( ذلك �ل�سخ�س كان جيد�اً يف 
كتاب����ة �لر�سائل كما هو �حلال بالن�سبة يل«. ح�سنااً، �أرجو 
. �ألَّ تعرف �لكلل و�ملل����ل لي�ست هي �مل�ساألة، مع  �أن تتغ����رَّ
نت  هذه �لر�سائل �لتي و�سل عددها �إىل 760 ر�سالة؛ تكوَّ
�إىل ح����د كب����ر من �أكرث من 3000 �سفح����ة ُيحتفظ بها يف 
مرك����ز �آيري�س م����ردوخ للدر��سات يف جامع����ة كينغ�ستون 
)رمب����ا تكون هناك ر�سائل كث����رة يف مكان �آخر(. وكتبت 
ب����ة، �لرو�ئي����ة بريجي����د ب����رويف »معظ����م  ل�سديقته����ا �ملقرَّ
هت مردوخ �أكرث من �ألف من  �لأيام"ول�سن����و�ت عديدة وجَّ

تلك �لر�سائل يف كينغ�ستون �إىل برويف.
ل تعرف �لكلل و�مللل، نعم. ولكن هل ذلك �أمر ح�َسن؟ مل تُك 
مردوخ تكتب لالأجيال �لقادمة. كانت تكتب ل�سديقاتها، �أو 
بالأح����رى، كانت �لكتابة و�سيلة للحف����اظ على �سد�قاتها، 
�س����و�ء كانت فكرية، عاطفي����ة �أو �لثنني معااً، ولي�س هناك 
����ق رو�بطه����ا تك����ون  ح����رج يف ذل����ك. �لعالق����ات �لت����ي نعمِّ
»�أف�سل"بتل����ك �لر�سائل )مبعنى تلك �لتي ن�سرت(، �لأد�ء، 
�لب�س����رة �ل�سخ�سية، و�لتفا�سي����ل �لتاريخية، غائبة �إىل 
حدٍّ كبر. حني تنتقل �إىل �لقائمة وتنتقي رو�يات مردوخ 
ه����ك وتاأخذ بك  ل����ة لديك، �ستج����د �أكرث �ملفرد�ت توجِّ �ملف�سَّ
�إىل �حلو��س����ي، �أو �إىل ملخ�سات �ل�سرة �لذ�تية �ملمتازة 
�لتي ق����ام بها �ملحرر�ن: �أفريل هورن����ر و�آن رو، بالتمهيد 

�لتي ميكن �لوقوف عليه يف كل ف�سل.
ز من �سفات  يف �أح�سن �لأحو�ل، تظل �خلطابات تلك ُتعزِّ
م����ردوخ ك�سخ�سي����ة، ولك����ن بعد ذل����ك �ستجد �أنه����ا مل تكن 
�ل�سخ�سي����ة �لت����ي كان����ت مثار �هتم����ام. كانت �أك����رث �إثارة 

لالهتمام يف كونها كاتبة.

ض����وء
ُيذك���ر �أن �آيري�س مردوخ، ولدت يف دبلن يف 15 يوليو/ 
يل يف  متوز 1919، ون�ساأت يف لندن. تلقت تعليمها �لأوَّ
مدر�سة بادمنتون يف بري�ستول ثم در�ست �لكال�سيكيات 
يف كلي���ة �سومرفيل باأك�سف���ورد يف �لفرتة ما بني 1938 
و 1942، لتح�س���ل عل���ى مرتب���ة �ل�س���رف �لأوىل. بع���د 
تنقله���ا يف مو�قع ومنا�سب عدي���دة، ��ستقرت �أخر�اً يف 
نهاية �أربعينات �لق���رن �ملا�سي �أ�ستاذة للفل�سفة يف كلية 

�لقدي�سة �آن يف �أك�سفورد.
�لعق���الين  »�سارت���ر:  �لأول  كتابه���ا  ن�س���رت 
�لرومانتيكي"�لع���ام 1953، ثم �أحلقته برو�يتها �لأوىل 
»حت���ت �ل�سبكة«، �لتي �خترت يف �لعام 1998 كو�حدة 
م���ن �أف�سل مئة رو�ية �إجنليزية يف �لقرن �لع�سرين، كما 
�سنَّفته���ا جمل���ة »�لتامي���ز"يف �ملرتبة �لثاني���ة ع�سرة من 
قائمة ت�سم خم�سني من �أعظم �لكاتبات �لربيطانيات منذ 

�لعام 1945.
�لرم���ال")1957(،  »قلع���ة  رو�ياته���ا:  ب���ني  م���ن 
 ،)1970( �مل�سرف���ة«،  »�لهزمي���ة  »�لناقو����س")1958(، 
»�لبح���ر... �لبحر« )1978(، وف���ازت بجائزة �لبوكر يف 
»�لكت���اب  �لفيل�س���وف")1983(،  »تلمي���ذ  �لع���ام 1978، 

ة")1985(، و »ر�سالة �إىل �لكوكب")1989(. و�لأخَوّ
كتب���ت م���ردوخ يف �لنق���د �لأدب���ي �أي�س���ااً، وم���ن �أ�سهرها 
مقالته���ا »�س���د �جلف���اف")1961(، ويف �ل�سع���ر �سدرت 
له���ا »�سنة �لطيور"يف �لع���ام 1978، �إىل جانب �إعد�دها 
�سيناريوه���ني لثنني من �لأف���الم �لثالثة �لتي �أخذت عن 
رو�ياته���ا. ويف جمال تخ�س�سها �لفل�سف���ي، لها »�سيادة 
و   ،)1977( و�ل�سم����س«  »�لن���ار   ،)1970( �حل�س���ن« 

»حو�ر�ن �أفالطونيان"يف �لعام 1986.

عن جريدة الو�صط  البحرينية

   رشا المالح 

رس��ائل م��ردوخ إل��ى صديقته��ا 
فيليبا فوت 1934 و 1995
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 ومل يك���ن م���ن �مل�سادف���ة �أي�س���ااً �أن تتخّط���ى 
وفل�سفت���ه  �سارت���ر  ب���ول  ج���ان  م���ردوخ 
�لوجودي���ة لحق���ااً متجه���ة نح���و �لفيل�سوف 
يف  عا����س  �ل���ذي  فيتغن�ستاي���ن  �لنم�س���وي 
عّلمه���ا  مثلم���ا  �لفل�سف���ة  وعّلمه���ا  بريطاني���ا 
تالمذته �أي�سااً. ومن���ه تعّلمت �أكرث ما تعّلمت 
�لتاأّم���ل يف �لنو�ح���ي �خلفي���ة م���ن �حلي���اة 
و�لوج���ود. وظّلت جملته �ل�سهرة ترتّدد يف 
ذ�كرته���ا ومفاده���ا"�أّن ثّمة حتمااً م���ا ل ُيعرّب 
عن���ه". ويف كّل ما كتبت جه���دت مردوخ يف 
�لتعبر ع���ن �لأحا�سي�س و�ل���روؤى و�لهموم 
�لكامنة يف �لوجد�ن �لب�سرّي و�لتي ي�سعب 
. وعو����س �أن تلجاأ �ىل  �لتعب���ر عنه���ا فع���الاً
ذل���ك �ل�سم���ت �سبه �ل�س���ويف �ل���ذي ب�سر به 
فيتغن�ستاي���ن ح���ني قال"م���ا ل ن�ستطي���ع �أن 
نتكّلم عن���ه يجب �أن ن�سمت���ه"، ر�حت تكتب 
م�ستفي�س���ة يف ما تكت���ب وكاأّنها م�سّرة على 
�لتعب���ر عّما ي�سع���ب �لتعبر عن���ه. و�ساألت 
م���ردوخ نف�سها عل���ى غ���ر�ر دو�ستويف�سكي: 
ه���ل ثّم���ة م���ا ه���و �أه���م م���ن �أن نت�س���اءل عن 
�لظاه���رة �لعجيبة �لتي ه���ي �لإن�سان؟". �أّما 
�جلو�ب فتقّطع ع���رب رو�ياتها �لكثرة �لتي 
د�أب���ت عل���ى كتابته���ا ط���و�ل حياته���ا �لأدبية 
و�لفل�سفي���ة وهي رو�ي���ات طويلة،"رو�يات 
كالأنهر"كم���ا يع���رّب �لنق���د �لغرب���ّي تنبع من 
�لد�خل �لإن�ساين وت�سّب فيه. رو�يات متتّد 
يف مئات م���ن �ل�سفحات ويف ع���و�مل تتعّدد 
وتختلف من رو�ية �ىل �أخرى. تبد�أ �لرو�ية 
وكاأّن وغايته���ا �أّل تنته���ي ولك���ن يف نهايتها 
تنفت���ح �أبو�ب على رو�ي���ة �أخرى تبحث عن 
ر�ٍو يرويه���ا بل عن كات���ب يكتبها. ول غر�بة 
�أن ينتح���ل عامل م���ردوخ مو��سف���ات �ملتاهة 

فهو ي�سّل���ل َمن يدخله فيم���ا ي�سيء �لطريق 
�أمام���ه. لكّن���ه �ل�سالل �ل���ذي حتّف���ه �ملعرفة، 

�ملعرفة باحلد�س و�لعقل معااً.
�لفل�سف���ة  م���ن  �لرو�ي���ة  م���ردوخ  ج���اءت 
�أك���رث مّم���ا جاءته���ا م���ن �لأدب. لك���ّن طالب���ة 
نف�سه���ا  تط���رح  مل  ومدّر�سته���ا  �لفل�سف���ة 
رو�ئية"تتفل�س���ف".  "فيل�سوف���ة"ول  يومااً
كانت �لفل�سفة لها �أ�سبه باملرجع �لذي ت�ستند 
�إلي���ه لتنطل���ق يف �لتحلي���ل و�لتاأّمل. وكانت 
كذلك حافز�اً على �لبحث يف �مل�سائل �ل�سائكة 
و�لق�ساي���ا �لت���ي جبهته���ا ككائ���ن وكرو�ئية 
يف �حل���ني عين���ه. و�أث���ر �أفالطون فيه���ا مثالاً 
كم���ر�آة  �لرو�ئ���ي  �لف���ّن  ت�س���ّور  دفعه���ا �ىل 
تعك����س �لع���امل �لد�خل���ّي �خلف���ّي، �حلاف���ل 
و�لأح���الم...  و�لهو�ج����س  باملتناق�س���ات 
�ىل  دفعته���ا  وفكرة"�ملُُثل"�لأفالطوني���ة 
�لبح���ث ع���ن �ل���رب�ءة �ملفق���ودة �لت���ي عرفها 
�لعامل يف مرحل���ة م���ن مر�حله."هناك �أمور 
ولي����س  م���ردوخ  �لر�أ�س"تق���ول  يف  كث���رة 
عل���ى �لرو�ئ���ي �إل �أن يبح���ث عنه���ا. و�مله���ّم 
لي����س �لع���امل بل �ل�س���ورة �ملر�سوم���ة له يف 
�لعق���ل و�ملخّيل���ة. وكان ل ب���ّد له���ا �أن تكي���ل 
�ملدي���ح للمخّيلة و�لتخييل فهما ركيزة �لعمل 
�لرو�ئي. ولع���ّل ثقافته���ا �لفل�سفية �ساعدتها 
يف ر�س���م �ل�سر�ع �لتاريخي و�مل�ستميت بني 
�خل���ر و�ل�س���ر ولكن عل���ى طريقته���ا ولي�س 
وف���ق �لت�س���ّور �لتقلي���دّي. ويف نظره���ا �أّن 
�لرو�ي���ة �جلّي���دة ل تقوم �إل عل���ى متثل هذ� 
�ل�سر�ع وعلى �جتياز �ملظاهر �خلادعة نحو 
�حلقيق���ة �لدفين���ة. و�ل�سر�ع ب���ني �ل�سّدين 
هذي���ن مل يكن جم���ّرد �سر�ع ق���درّي فقط بل 
غ���د� �سر�عااً ب���ني حقيقتني تنتهي���ان كلتاهما 

يف �مل���وت، يف �لع���دم و�لالوج���ود. و�إن مل 
تنتِم مردوخ �ىل �لتّيار �لعبثي رغم �عجابها 
مث���الاً ب�سموئيل بيكي���ت �لإيرلن���دي �لأ�سل 
فهي مل تكن بعي���دة عن �لأجو�ء �لعبثية وقد 
�سّميت عبثيته���ا يف فرن�سا ب�"عبثية �ل�سلوك 
�لإن�س���اين". و�عرتف���ت ه���ي �أن �لعبثية يف 
رو�ياتها لي�ست"�أك���رب مّما هي يف �حلياة". 
فالعب���ث لديه���ا ل يخلو من نزعت���ه �لفل�سفية 
و�لوجودّية ول من منحاه �مليتافيزيقي. �إّنه 
م�س���ر �أ�سخا�س يف عامل بال �آلهة وبال مثل. 
بل ه���و م�سر ع���امل مغ���رٍق يف �سود�ويته، 
ع���امل دين���ي ولك���ن بال دي���ن، ع���امل روحاين 
بالياأ����س  ع���امل مفع���م  ب���ال خال����س،  ولك���ن 
ولطامل���ا  و�لظن���ون.  بال�س���ك  و�لت�س���اوؤم، 
�عت���ربت م���ردوخ نف�سها موؤمن���ة ولكن لي�س 
عل���ى �لطريقة �لكاثوليكية كما تعرّب. ولطاملا 
نظرت �ىل فكرة �خللق كفكرة جمازية. ولئن 
مل يغب"�سبح"�لدي���ن عن بع�س �أعمالها فهي 
ت�سّر على �أن �أعمالها هذه لي�ست دينية مقد�ر 
م���ا هي ميتافيزيقية. فالأ�سئل���ة �لدينية �لتي 
تعج به���ا رو�ياته���ا و�لتي يطرحه���ا �أبطالها 
يف  ميتافيزيقي���ة  �أ�سئل���ة  ه���ي  با�ستم���ر�ر 
عمقها. و�لبحث يف �ملاور�ئيات ل يعني �أبد�اً 
�لنتم���اء �ىل �لدين و�ن �لتق���ى به جوهريااً. 
و�حلد����س �لد�خل���ي �ل���ذي ي�سب���ه �حلد����س 
�لدين���ي ل ي���ربز �إل كفع���ل جوه���رّي يكّم���ل 
فعل �لعقل. و�لعق���ل يف نظرها عاجز وحده 
عل���ى �سرب �حلقيقة وعل���ى �كت�ساف �لطبيعة 
�لغام�س���ة و�ملعّق���دة. ورو�ياته���ا  �لب�سري���ة 
هي غر فل�سفي���ة و�ن قامت على �لت�ساوؤلت 
�لفل�سفية و�لدينية وه���ي كثر�اً ما تتحا�سى 
�لوقوع يف �سب���اك �لفل�سف���ة و�لدين كعلنْمني 

جتريدي���ني. وعاملها �لرو�ئ���ي ل يتخّلى �أبد�اً 
ع���ن �ل�سخري���ة و�لغر�ئبي���ة و�لعب���ث بل هو 
يوؤ�خ���ي ب���ني �ملهزل���ة و�ل�سحر، ب���ني �لتاأمل 
و�ل�سدف���ة، بني �لتحلي���ل و�لغر�بة. وتعترب 
م���ردوخ �أّن من �أ�سد �لأخط���ار �ملحدقة بالفن 
�لرو�ئ���ي �إدخ���ال �لنظري���ات �ملج���ّردة عليه. 
مثلم���ا  �أدبي���ة  مغام���رة  �لرو�ئي���ة  فالكتاب���ة 
ه���ي مغام���رة ميتافيزيقي���ة، مغام���رة لغوية 
مثلم���ا هي مغام���رة وجودي���ة. وق���د �سّميت 
م���ردوخ رو�ئية"�ملغامرة"بح���ّق على �لرغم 
م���ن �إ�سر�ره���ا عل���ى �نتمائه���ا �ىل �حلرك���ة 

�لرو�ئية"�لو�قعية"ول �سّيما �لأوروبية.
وح���ني يقال عن �يري�س م���ردوخ �أّنها عا�ست 
ي���دّل عل���ى  فه���ذ�  د�خ���ل �لع�س���ر وخارج���ه 

�عتناقها �لأ�سئلة �لتي طرحتها حد�ثة �لقرن 
�لع�سري���ن وعلى تخّليها يف �لوقت نف�سه عن 
�لأ�سكال �لتي ر�جت خ���الل هذ� �لقرن مثلما 
ت���روج بع����س �ملوجات ول تلب���ث �أن تخبو. 
فهي ظلت بعيدة عن وطاأة �لنزعات �لرو�ئية 
�لنزع���ات  �سّيم���ا  ول  �حلديث���ة  و�ل�سردي���ة 
�لتجريبي���ة �لت���ي �أعادت �لنظ���ر يف �ملفاهيم 
و�لبنى �لرو�ئية �لكال�سيكية. ومل ت�ستهوها 
مثالاً �حلرك���ة �لرو�ئية"�جلديدة"يف فرن�سا 
ول �حلركات �لتحديثية �لتي �سهدتها �لرو�ية 
�لأمركي���ة �ملعا�سرة ومل جتذبه���ا �لأ�ساليب 
�ملتطرف���ة يف جتديده���ا وه���ي تق���ول عنه���ا 
�أّن"غايته���ا �لرئي�سة ه���دم �ل�سكل �لرو�ئي". 
ظّل���ت م���ردوخ �أ�س���رة �لرو�ي���ة �لقدمية يف 

�أ�ساليبه���ا �ل�سردية �ل�سرف���ة ومنحت �ل�سرد 
�أق�س���ى �هتمامه���ا جاعل���ة من���ه عم���اد �لف���ّن 
�لرو�ئ���ي. فرو�ياتها هي رو�يات"�ملغامر�ت 
�مليتافيزيقية و�لعاطفية"كما قيل عنها وهي 
حتت���اج كّل �لحتي���اج �ىل"�حلكاي���ات �سب���ه 
�خلر�فية �لتي �أُ�سقط عنها �لبعد �خلر�يف". 
ومتت���دح م���ردوخ �لرو�ي���ة �لتقليدي���ة �إمّي���ا 
�مت���د�ح منحازة �ىل تقنياته���ا و�سخ�سياتها 
وف�سائه���ا �ل�س���ردّي. وتق���ول:"يف نظ���ري، 
�لرو�ية �لتقليدية هي �أ�سبه باملركبة �لكبرة 
ج���د�اً و�لرحب���ة ج���د�اً و�ملرنة ج���د�اً و�لعميقة 
جد�اً، فيه���ا ن�سعر بالر�حة وفيها ن�ستطيع �أن 
نفعل م���ا ن�س���اء". ولعّل دفاعها ع���ن �لرو�ية 
�لتقليدي���ة ون�سجه���ا على منو�له���ا مل يحول 
دون �نفتاحه���ا على هم���وم �لإن�سان �ملعا�سر 
و�س���وؤون �لق���رن �لع�سري���ن. فالق�سايا �لتي 
�أثارته���ا يف رو�ياته���ا ه���ي ق�ساي���ا �لع�س���ر 
�لر�هن ولك���ن �لأ�سا�سي���ة و�لعميقة ولي�ست 
�لق�ساي���ا �لعابرة و�ل�سطحي���ة. ومل يخطىء 
�لنقاد �لذي���ن �عتربو� م���ردوخ �سليلة �لقرن 
دو�ستويف�سك���ي  و�سليل���ة  ع�س���ر  �لتا�س���ع 
وديكن���ز وجاي���ن �أو�س���ن وج���ورج �ألي���وت 
و�إميل���ي برونت���ي وتول�ست���وي. وَم���ن يقر�أ 
رو�ياته���ا يدرك معنى �نحيازها �ىل �لرو�ية 
يع���ّج  ع���امل  �لرو�ئ���ي  فعامله���ا  �لتقليدي���ة. 
بال�سخ�سيات و�لأحد�ث �لتي يتو�لد بع�سها 
من بع�س و�لتحقيق���ات و�مل�ساهد �مل�سرحية 

و�للوح���ات �لغر�ئبي���ة و�مل�ساه���د �لطبيعية 
وه���ذه �لعنا�س���ر جميعه���ا جعل���ت قر�ءته���ا 
ر قليل من �ل�سعوبة و�فرت�ست على  عل���ى قدنْ

�لقارىء بع�س �جلهد.
و�ن كان���ت رو�ي���ة م���ردوخ رو�ي���ة �أح���د�ث 
ومو�ق���ف فه���ي رو�ي���ة �سخ�سي���ات �أي�س���ااً. 
و�سخ�سياته���ا تت�سابه وتختلف يف مالحمها 
و�أفعاله���ا حتى يظّن �لق���ارىء �أّنه �أمام ح�سد 
من �ل�سخ�سي���ات �لتي تتو�تر من رو�ية �ىل 
�أخ���رى. �سخ�سيات حّي���ة، �نكلو�ساك�سونية 
غالبااً، معا�س���رة، تنتم���ي �ىل �لبورجو�زية 
�لربيطاني���ة ذ�ت �لثقافة �ملمّيزة. �سخ�سيات 
تتعّذب وتعّذب نف�سها وتتكّلم كثر�اً وت�سعى 
ع���رب �ل���كالم �ىل �يجاد خال�س م���ا �أو طريق 
ما و�س���ط �ملتاهة �لتي هي �لع���امل �أو �حلياة 
�أو �لو�ق���ع. �سخ�سيات تنتف����س على �لعامل 
بغي���ة تبديله و�لعثور عل���ى �حلقيقة �لهاربة 
جّم���ة  هم���وم  ذ�ت  �سخ�سي���ات  با�ستم���ر�ر. 
وهو�ج����س جّمة: �حل���ّب، �لدي���ن، �لنتماء، 
�ل�س���ّر،  �خل���ر،  �لن���دم،  �لوح���دة،  �مل���وت، 
�لغرة، �حلق���د... يف رو�يتها �لأوىل"حتت 
�ل�سبكة"1954 يطّل �ل���ر�وي جاك ك�سخ�س 
�يرلن���دي مقتل���ع يف جمتمع غري���ب عنه هو 
جمتم���ع لن���دن. ر�س���ام فا�س���ل، يوؤث���ر �لكالم 
و�لنغ���الق عل���ى �لنف����س يف �لوق���ت ذ�ت���ه. 
م���درك  ك�"مفّك���ر  نف�س���ه  يق���ّدم  �أن  ���ل  ويف�سّ
باحلد����س"، �سخ����س م�سط���رب وقلق يعمل 
كمرتجم لرو�ي���ات يحتقرها حمتقر�اً �لكتابة 

نف�سها �أي�سااً.
ولئ���ن ج�ّسد "جاك" مالم���ح "�لبطل �مل�ساّد" 
فاأّن"ميكايل" مثالاً يف رو�ية "�جلر�س"1958 
ل���ن يكون �أق���ّل �سلبية منه، فه���و كاهن خائب 
وفا�سل، ب���ل �أ�ستاذ �ساقط، �ساّذ وورع، هجر 
�لتعلي���م و�لكهن���وت على �إث���ر �لت�سهر �لذي 
ق���ام ب���ه يف حّق���ه تلميذه"ني���ك"وكان �أغر�ه 
يف حلظ���ات �سع���ف. و�لرو�ي���ة ل���ن تتوقف 
منه���ا  تنطل���ق  �سخ�سّية"ميكايل"ب���ل  عل���ى 
لتقّدم مناخااً من �لعالقات �ملعقدة و�لأحد�ث 
�لت���ي جتري يف �أحد �لأدي���رة حيثما يختفي 
يف  �سّري���ااً...  �ختف���اء  م���ّرة  ذ�ت  �جلر����س 
رو�ية"حلم برون���و"1969 يطّل فنان فا�سل 
كذلك هو"برونو"وقد �أ�سيب يف �سيخوخته 
وه���و  �لعنكب���وت.  ي�سب���ه  يجعل���ه  مبر����س 
يذّك���ر قلي���الاً ببط���ل كاف���كا يف"�مل�سخ"�لذي 
ي�ستيق���ظ ذ�ت �سب���اح ليج���د نف�س���ه ح�سرة. 

لكّن"برونو"�ل���ذي يه���وى در��س���ة �لعناكب 
ي�سعى حني ي�سعر بدنّو �أجله، �ىل �مل�ساحلة 
مع �حلي���اة و�ملوت معااً، ع���رب م�ساحلة �بنه 
وزوجته �لتي كانت ماتت حزنااً بعدما علمت 
�أّن زوجه���ا يخونه���ا. �سخ�سي���ات منحرف���ة، 
منف�سمة، تنتح���ر وتتحّطم وتعي�س �أقد�رها 
�لبائ�سة وتو�جه �للعنات �لتي حتّل عليها... 
يف رو�ية"�لبح���ر �لبحر"1978 وهي ر�ئعة 
مردوخ، ين�سحب �س���ارل مدير م�سرح �سهر 
�ىل �ساط���ىء �لبح���ر ليتاأم���ل يف نف�سه ويف 
وج���وده و�لع���امل نادمااً كّل �لن���دم على حياة 
ملوؤه���ا �لأناني���ة. وهن���اك يف عزلت���ه، ينكّب 
عل���ى كتابة م���ا ي�سبه �ملذك���ر�ت �أو �ليوميات 
وهذ� ما تكره���ه مردوخ �سخ�سي���ااً وتعتربه 
�إ�ساع���ة للوق���ت... لك���ّن عزلته لن ت���روق له 
طويالاً �إذ �ستدخ���ل �سديقته �لقدمية �سحّيته 
حيات���ه منتقمة لنف�سها من���ه بعدما خانها مع 
�مر�أة �أخرى... يف ه���ذه �لرو�ية يتجلى فّن 
م���ردوخ �لرو�ئ���ي وتقنيتها �ملتين���ة يف بناء 
�لرو�ي���ات و�ل�سخ�سي���ات. وق���د �ساءتها يف 
ثالثة �أق�س���ام: �حلكاية وهي �ملن �لرئي�سّي، 
م���ا قبل �حلكاي���ة و�خلامتة �حلي���اة ت�ستمر. 
لل�سني���ع  منوذج���ااً  غ���دت  ه���ذه  و�لرو�ي���ة 
�لرو�ئ���ي �لذي �سع���ت م���ردوخ �ىل تاأ�سي�سه 
�نطالق���ااً من �ملفه���وم �لق���دمي للرو�ية. وهي 
تق���ول عن �ل�سنيع �لرو�ئي:"�أعتقد �أّن علينا 
�أن ن�سّمم باعتناد ما نوّد �أن نكتبه، ل تكتبو� 
�جلملة �لأوىل قبل �أن تنهو� �ملخّطط �لكامل، 
قبل �أن تدركو� كّل �أمر عن �ل�سخ�سيات، قبل 
�أن ت�سمع���و� �أ�سو�ته���م وحماور�ته���م، و�إذ� 
توّف���رت لديك���م ه���ذه �ل�س���ورة �لأوىل ع���ن 

عالقاتهم فهم �سوف يتوّلون �لبقية عنكم".
�يري����س م���ردوخ �لت���ي �حتقرت"�ملازو�سية 
�لن�سائية"كم���ا تع���رّب و�لت���ي كتب���ت �أجم���ل 
و�لع���امل  و�أوروب���ا  �نكل���رت�  يف  �لرو�ي���ات 
يف �لن�س���ف �لأخ���ر من �لق���رن و�أعادت �ىل 
�نتهت  �لتقليدية"جمدها"�ل�سائ���ع  �لرو�ي���ة 
يف �لن�سي���ان. لكنها هي �لت���ي ن�سيت نف�سها 
ولي�س �لع���امل هو �لذي ن�سبها، فهي حا�سرة 
ب�س���ّدة و�ستظ���ّل حا�س���رة ب�سّدة. �أم���ا �أجمل 
ما و�سفت به مر�سه���ا، مر�س �لن�سيان حني 
ب���د�أ يدب فيه���ا فهو ما قالت���ه عنه:"مكان قذر 

." وهادىء جد�اً وقامت جد�اً

�سحيفة �حلياة 1999

روائية "المغامرة" أعادت المجد إلى 
الرواية القديمة  

عاشــت ايريس مردوخ داخل العرص وخارجه وســعت منــذ روايتها 

األوىل"تحت الشــبكة"أن تجيب عىل األســئلة الشــائكة التي طرحتها 

مرحلة ما بعد الحرب الثانية. لكّنها اكتشفت صعوبة اإلجابة عىل أسئلة 

تشمل أكرث ما تشمل قدر اإلنسان أو مصريه يف عامل فقد رجاءه وآماله 

الكبــرية. ومل يكن من املصادفة أن تســتهل الروائيــة الربيطانية حياتها 

األدبية يف كتاب عن الفيلسوف الوجودي الفرنيس جان بول سارتر وعنوانه"سارتر 

الرومانطيقي العقالين". وبدا أثر سارتر بّينًا يف روايتها األوىل ان مل يكن يف بطلها 

األول الذي جّســد مواصفات"البطل - الضّد"أو"البطــل املضاد"كام يوصف عادًة 

البطل السلبّي الذي يختلف كّل االختالف عن أبطال الروايات التقليدية.

عبده وازن
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