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رو�ئي و�سينمائي وعامل �أحياء، ولد يف 18 �آب )�أغ�سط�س( 
تزوج   .2008 )فرب�ير(  �سباط   18 يف  وتويف   1922

بكاترين ر�ستاكيان يف عام 1957، لكنه رحل قبلها.
تتناول  رو�يات  زمن  يف  ل�سنا  و��سحة:  حججه  كانت 
�سخ�سيات و�أفر�دً� فقد �أ�سحت فكرة �سرد ق�سة، �أو فكرة 
�لرو�ية �لناقلة ملجموعة �أحد�ث قدمية �لطر�ز. ف�ساًل عن 
ق�سية  تدعم  رو�ية  كتابة  �إىل  �ل�سعي  مالئمًا  يعد  مل  ذلك، 
�أو تقدم حججًا ما. مل يعد للفرد �أي دور يف �لعامل، وبات 
من  جزءً�  زو�لهم  ثم  و�لعائالت  و�لن�ساء  �لرجال  ظهور 
. ال ميكنك �أن تكتب باأ�سلوب �ستيند�ل، ما مل تكن  زمن وىلىّ
�ملوؤلف  �أر�د  �إذ�  مماثل،  نحو  على   .1830 عام  يف  تكتب 
بيتهوفن،  مبو�سيقى  �سبيهة  مو�سيقية  معزوفة  ي�سع  �أن 

ف�سيكت�سف �أن ال �أحد يريد �ال�ستماع �إليها.
تعك�س  �أن  يجب  �الإبد�ع.  هو  غرييه  روب  نظر  يف  �ملهم 
�لرو�ية )�أو �لفيلم( روعة �البتكار. يجب �أن تبتكر عاملًا من 
�لعامل �حلقيقي. فت�سوير  �لبعد عن  �لفكر بعيدً� كل  نتاج 
�ملجتمع على حقيقته و�ل�سعي �إىل نقل �لو�قع هما �ل�سغل 
غرييه  روب  و�سف  عندما  �لتقليديني.  للرو�ئيني  �ل�ساغل 
من  �لتحقق  مطلقًا  يحاول  مل  رو�يته،  يف  �لنور�س  طائر 
يكون  �أن  فا�ستحق  حقيقي،  نور�س  طائر  بتاأمل  �سكله 
لذلك  عقيم،  �لنهاية  يف  �لو�قع  الأن  �أدبية،  قطعة  مو�سوع 

من  �لفنان  يتحرر  �أن  �ل�سروري  ومن  عنه  �البتعاد  يجب 
قيوده �خلانقة.

�لتي  �لو�قعية  �لتقليدية  �لرو�يات  �آنذ�ك  �لقر�ء  �إعتاد 
�لرو�ية من خالل  قيمة  بتما�سكها وكانو� يحددون  متتاز 
قدرتها على ت�سوير �سخ�سيات و�أو�ساع ي�سادفونها يف 
ُيظهر  �أن  على  غرييه  روب  حر�س  لذلك  �ليومية.  حياتهم 

بو�سوح ما هدف �إليه.

بدايات
عام  ُن�سرت  �لتي   Les Gommes رو�ياته  �أوىل  يف 
يرتب  وهو  مقهى  مالك  �الأول  �مل�سهد  ي�سور   ،1953
�لرو�ية  تخربنا  �لفجر.  عند  ومناف�س  وطاوالت  كر��سي 
�أنه �ل�سخ�سية �لوحيدة �ملوجودة على �مل�سرح، فندرك �أن 
�ل�ستارة ُرفعت و�أننا ن�ساهد م�سرحية. نالحظ �أن ت�سرفاته 
�آلية، لكن �لوقت مهم جدً� يف �مل�سرحية، ي�ستغرق ترتيب 
�لوحيدة  �ل�سخ�سية  تعطى  ثم  ومن  �ملحدد  �لوقت  �ملقهى 
ُيقتل  �لرو�ية.  �أو  �مل�سرحية  فتبد�أ  �الإ�سارة،  �مل�سرح  على 
�لذي  �ملتحرك  باجل�سر  ��سمه  ر  ويذكىّ ديبون  ُيدعى  رجل 
متى  معطل.  �ملتحرك  �جل�سر  لكن  �لبلدة.  �سطَري  يوحد 
وُو�سف  �لعمل  بهذ�  د  ُندىّ �ملحقق.  �ساعة  توقفت  ُقتل؟ 
�لنقاد  �سرف  كذلك  �لرو�ية.  فن  ومبناه�سة  بالعد�ئية 

عني �أنه جمرد دعابة  �ملعا�سرون �لنظر عن هذ� �لعمل، مدىّ
يًا. و�أن روب غرييه لي�س �إن�سانًا جدىّ

�ملختلفة  �لنقاد  مقاالت  بقر�ءة  ��ستمتع  �أنه  يف  �سك  ال 
 Le Miroir �لذ�تية  �سريته  يف  �أعماله.  قيىّمت  �لتي 
Qui Revient، �لتي ُن�سرت يف عام 1985 بعد طول 
�نتظار، ذكر �أنه يف �إحدى زيار�ته �إىل جامعة نيويورك، 
�أقام يف �لغرف �لتي ي�سغلها عادة حما�سر يدر�س �لطالب 
 Le( ،أعماله. فوجد روب غرييه ن�سخة من رو�يته �لثانية�
�الأمريكي  �ملحا�سر  عليها  ن  دوىّ وقد   ،1955(  Voyeur
�لرو�ية  فهم  �أنه  فاأدرك  �ل�سروح.  من  كبريً�  ًا  كمىّ �مل�سكني 
�الأمريكي  قال روب غرييه، وقع هذ�  ب�سكل خاطئ. وكما 
يف كل فخ و��سح ُن�سب للقارئ. فهو على ما يبدو مل يفهم 

قو�عد �للعبة جيدً�.
�إذ� جاز �لتعبري،  ميكن �عتبار رو�يات روب غرييه لعبة، 
فهو يدعو �لقارئ �إىل �مل�ساركة يف متارين تخترب مهار�ته 
وعلى  �لتناغم  لبلوغ  م�ستمرىّ  �سعي  يف  �لرو�ية  �لفكرية. 
�لقارئ �أن يفهم مَل تتخذ هذ� �ل�سكل. يبدو هذ� �الأمر جليًا 
يف رو�ياته �لالحقة، خ�سو�سًا تلك �لتي ُن�سرت يف �أو�خر 

�ستينات �لقرن �لع�سرين مثل
لالإح�ساء�ت،  �لوطني  �ملعهد  يف  فرتة  و�أم�سى  وباري�س 
تابع در��سته يف معهد �لفو�كه و�خل�سر يف �مل�ستعمر�ت 
وعمل يف �ملغرب، غينيا �لفرن�سية، �ملارتينيك وغو�ديلوب 
�هتمامه  عن  يتخَل  مل  لكنه  و1951.   1949 عامي  بني 
بالنبات طو�ل حياته، فكان يع�سق �أن ين�سحب من مناق�سة 
�أدبية لزيارة �حلديقة، حيث مي�سي وقته يف �إخبار �لنا�س 

عن �أ�سماء �لنباتات و�الأزهار.
 Les ن�سر  د�ر  يف  رً�  حمرِّ �أ�سبح   ،1955 عام  يف 
وبروزه  هذ�  عمله  لكن   .Editions de Minuit
كرو�ئي مل يحرماه من مرونته. مع بلوغه عقده �خلام�س، 
ري�سنيه  �آالن  فيلم  وحو�ر  ن�س   1962 عام  يف  كتب 
حقق   .L’Année Dernière à Marienbad
غرييه  روب  فاأ�سبح  �لفرتة،  تلك  يف  دوليًا  جناحًا  �لفيلم 
كونه  عن  ف�ساًل  �ل�سينما،  يف  �جلديدة  �ملوجة  من  جزءً� 

ر�ئد �لرو�ية �جلديدة.
لكتابة  حياته  كر�س  دور��س،  مارغريت  غر�ر  على 
�أخرجه مبفرده،  فيلم  �أول  وفاز  �الفالم  و�إنتاج  �لرو�يات 
جائزة  وهي  دلوك  لوي�س  بجائزة   ،L’Immortelle
 Un Bruit �الأخري،  فيلمه  �أما  كثريً�.  �لنقاد  يقدرها 
Qui Rend Fou، �لذي ُعر�س يف عام 1995، فحاز 
كذلك  لالأفالم.  دييغو  �سان  مهرجان  يف  �الأوىل  �جلائزة 

�نُتخب ع�سوً� يف �الأكادميية �لفرن�سية يف عام 2004.
عن  حما�سر�ت  �لع�سرين  �لقرن  خم�سينات  يف  �ألقى 
مز�ولة  �إىل  باجلمال  �هتمامه  دفعه  حني  يف  �ملو�سيقى، 

�لفن.
لطاملا كان هذ� �لرو�ئي و�ل�سينمائي مثار جدل ومل يكن من 
�أعماله. كرب يف زمن �لبناء  �ل�سهل دومًا فهم كامل دالالت 
تناول  و�الإعتاق،  �لعبودية  عن  كتب  �ملتتاليني.  و�لهدم 
�لتقاليد و�لتمرد. �إدىّعى �أن �لرو�ئي ال ميلك �سيئًا ليقوله. 
�سياغة  طور  يف  �أنا�سًا  ر  �سوىّ و�أفالمه،  رو�ياته  يف  لكن 

�أنف�سهم، ونرى فيها دومًا دمارً� و�ختفاء وهلو�سة.

آالن روب غــرييــــه
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اإبراهيم العري�س

م���ا �ل���ذي ميك���ن، يف �لع���ام 1961، �أن ينتج 
م���ن لقاء ب���ني �أحد �أقطاب، ب���ل رو�د، �ملوجة 
و�أح���د  فرن�س���ا،  يف  �ل�س���ينمائية  �جلدي���دة 
�أقط���اب �لرو�ي���ة �جلديدة؟ وللتو�س���يح: ما 
هو �لعمل �الإبد�عي �لذي جمع يف ذلك �حلني 
�آالن ريني���ه و�آالن روب ? غريي���ه؟ وال نعني 
بال�س���وؤ�ل ��س���م �لعمل... بل هويته. فاال�سم 
معروف، وهو"�لعام �ملا�سي يف مارينباد". 
�أم���ا �لهوية فكانت وال تز�ل مو�س���ع �س���وؤ�ل 
�سائك حريىّ �لنقاد طوياًل. فكيف باملتفرجني؟ 
فف���ي ذل���ك �حل���ني كان ريني���ه قد و�س���ل �إىل 
ولك���ن  ع���دة  �أف���الم  بف�س���ل  �س���هرته  ذروة 
خ�سو�س���ًا بف�س���ل فيلم كتبت �ل�س���يناريو له 
مرغري���ت دور�، �إحدى �ملنتمي���ات بقوة �إىل 
�الأدب �جلدي���د وهذ� �لفيلم هو"هريو�س���يما 
ي���ا حبي". �أم���ا �آالن روب ? غريي���ه، فكان قد 
بد�أ بخو�س جتربة �الإخر�ج �ل�سينمائي �إىل 
جانب ريادته يف �لرو�ية. وهكذ�، �إذً�، �لتقى 
�س���ينمائي �الأدب باأدي���ب �ل�س���ينما. وكان���ت 
�لنتيج���ة ذلك �لفيلم �لذي بعدما �حتار �لنقاد 
كث���ريً� يف و�س���فه و�حلديث عن���ه و�لتعامل 
معه، طل���ع �لناقد برنار بينغو بو�س���ف كفى 
�لباقني �س���ر �حل���رية. قال بينغ���و:"كان �س. 
�لفن���دق.  �لفائ���ت يف ه���ذ�  �لع���ام  �أ.  �لتق���ى 
�أغ���رم �لرج���ل �س. بامل���ر�أة �أ. وقبل���ت هي �ن 
تف���ر مع���ه. لكنه���ا يف �للحظ���ة �الأخ���رية و�إذ 
خ�س���يت م���ن رد فع���ل م. عل���ى م���ا ق���د تفعل، 
طلب���ت �أ. من ����س. بع�س �لوق���ت. لكن �ملهلة 
�لت���ي طلبته���ا �نق�س���ت. وها هو ����س. يعود 

�ليوم للبحث عنها...".
يف  يعن���ي،  ال  �لو�س���ف  ه���ذ�  �أن  و��س���ح    
�حلقيق���ة �س���يئًا. وال ميك���ن طبع���ًا �ن ي���ربر 
له���ذ� �لفيل���م كل �لغمو����س �ل���ذي رب���ط ب���ه 
على م���دى عق���ود طويلة قب���ل خالله���ا د�ئمًا 
�أن غمو����س �لفيل���م ه���و �لذي ينتج �س���حره 
يف  �ملا�س���ي  �ن"�لع���ام  فالو�ق���ع  �خلا����س. 
مارينباد"يبق���ى على م���دى تاريخ �ل�س���ينما 
خالل �لن�س���ف �لثام���ن من �لقرن �لع�س���رين 
و�ح���دً� من �أك���ر �الأفالم �س���حرً�... وحد�ثة 
�أي�س���ًا، حت���ى و�إن كان م���ن �ل�س���عب �لق���ول 
�إن���ه ظل فريدً� يف حد�ثت���ه، �إذ �ننا نعرف �ن 
�س���ينمائيني ك���رً�، ق���د حاولو� �س���وغ �أفالم 
���اب �لذي���ن حاولو�  عل���ى مثاله. �س���نيع �لكتىّ
د�ئمًا �سنع ن�سو�س ت�سبه"�ملحاكمة"لكافكا 
�لنق���د  �ن  حي���ث  �أو"يولي�س���ي�س"جلوي�س، 
�ل�س���ينمائي ر�أى يف �س���كل ع���ام �أن"�لع���ام 
�ملا�س���ي يف مارينباد"هو لل�سينما، ما كانته 

لالأدب �أعمال كافكا وجوي�س.
  يف �خت�س���ار �إذً�، وغري بعيد من تو�س���يف 
برن���ار بينغ���و، ميك���ن �لق���ول م���ع موؤرخ���ي 
�س���ينما ريني���ه �أن ه���ذ� �لفيل���م يتح���دث ع���ن 
حل���م رج���ل يح���ب �م���ر�أة م�س���تحيلة �ملنال. 
وم���ع هذ� نر�ه يع���ود بالبحث عنه���ا. بيد �أن 
�حللم �س���يبدو كابو�س���ًا �أي�س���ًا: فاملر�أة حتى 
لو وج���دت لن تتذكر عا�س���قها �أب���دً�. يحاول 
هو د�ئمًا �لو�س���ول �إليها. لكنها، حني يتمكن 
م���ن ذلك، تك���ون قد �نتقل���ت �إىل م���كان �آخر. 
ذكري���ات  �آخ���ر و�إىل  زم���ان  �إىل  وحتدي���دً�: 
�أخ���رى. ومن جديد يجد �لرج���ل �ن عليه �أن 

يح���اول �إقناعه���ا. وم���ن جديد تنت�س���ب يف 
وجه���ه كو�بي�س �أخرى. فهل ت���ر�ه و�ثق �ن 
�مل���ر�أة �لت���ي يتوجه �إليها �ليوم، هي نف�س���ها 
�مل���ر�أة �الأوىل �لتي �أحبها؟ ب���ل هل هو و�ثق 
حق���ًا �نه �لتقى �م���ر�أة بالفعل يف هذ� �ملكان؟ 
يف �لنهاي���ة يك���ون �جلو�ب: نع���م �نه و�ثق. 
و�إذ ي�سل �إىل هذ� �جلو�ب، يحملها معه �إىل 

ليله يف �نتظار �لغد.
  للوهلة �الأوىل يبدو هذ� كله ب�س���يطًا كحدث 
�أو حتى كالح���دث. لكن، �الأ�س���ا�س هنا لي�س 
ه���ذ� �لبع���د. لي�س �حلدث، ب���ل متكن �ملخرج 
وكات���ب �ل�س���يناريو مع���ًا، م���ن �س���رب �أغو�ر 
مو��س���يع م�س���رتكة ت�س���كل هموم كل و�حد 
�أمل  مث���ل  و�لوجودي���ة:  �لذهني���ة  منهم���ا، 
�لن�س���يان وثب���ات �لزم���ن. وعالقة �الإن�س���ان 
بفك���ره و�أحالمه. ولقد قال رينيه د�ئمًا - كما 
ق���ال روب - غرييه حني كان ُي�س���األ - �ن هذ� 
�لعم���ل �الأدب���ي - �ل�س���ينمائي، م���ا كان له �أن 
يوج���د لوال �للق���اء بينهما، يف زم���ن كان كل 
و�حد منهما ي�س���تغل، على حدة، على م�سائل 
ترتب���ط باالأ�س���كال �لفني���ة. ومن هنا ر�س���ما 
عماًل هو يف �لوقت نف�س���ه �سكل وم�س��مون، 
عم���اًل يزيل �لفارق بني �ل�س���كل و�مل�س���مون. 
وم���ا كان يف �إم���كان �الثن���ني �ن يحقق���ا هذ� 
�لن���وع من �لعم���ل، لو مل يكن عم���اده �حلب. 

�حلب �سكاًل ومو�سوعًا.
و�حل���ب �مل�س���تحيل باالأح���رى، الأن"�حل���ب 

ال وج���ود ل���ه خ���ارج ��س���تحالته"�آالن روب 
- غريي���ه. م���ن هنا جن���د �ملر�أة ت���ردد يف كل 
حلظة من حلظات �لفيلم"�تركني ل�س���اأين... 
�أرجوك". �أم���ا �لرجل فيتمت���م، كاأنه يتحدث 
مع���ه، كاأنه يتح���دث مع نف�س���ه، كاأنه يتحدث 
�إلين���ا �أو �ىل �لف���ر�غ �لالنهائي:"د�ئمًا هناك 
ج���در�ن... د�ئم���ًا مم���ر�ت... د�ئم���ًا �أبو�ب. 
�ي�س���ًا  د�ئم���ًا  هن���اك  �ملقابل���ة  �جله���ة  ويف 
ج���در�ن. قب���ل �لو�س���ول �إليِك، قب���ل �اللتقاء 
ينبغ���ي  كان  م���ا  كل  تت�س���ورين  ال  ب���ك... 
�جتي���ازه. و�الآن ها �أنت ذي هنا، حيث �أتيت 
ب���ك. وها �أن���ت حتاولني �الإفالت م���ن جديد. 
وم���ع هذ� ها �ن���ت هنا يف �حلديق���ة. ها �أنت 
ذي يف متن���اول ي���دي. يف متناول �س���وتي. 

يف متناول نظرتي... يف متناول يدي".
  لقد ��ستهر"�لعام �ملا�سي يف مارينباد"بهذه 
�حل���و�ر�ت �لت���ي تب���دو، يف نهاي���ة �الأم���ر، 
م�س���تقاة يف بنيته���ا و�س���يغتها �للغوي���ة من 
تيار �لوعي. لكن �لفيلم ��س���تهر �ي�سًا ببنيته 
�ل�س���ردية �لتي ت�س���به �للغز، حي���ث يبدو من 
�ل�س���عب �لتمييز بني �خلي���ال و�لو�قع، بني 
هند�س���ة �ملكان - حد�ئق ومم���ر�ت وجدر�ن 
- وب���ني �حلل���م. ب���ل ميك���ن �لق���ول كذلك �ن 
���د يف �لفيلم بني  �آالن ريني���ه، متام���ًا كما وحىّ
د �ي�س���ًا بني �ملكان  �ل�س���كل و�مل�س���مون، وحىّ
د ب���ني �حلل���م و�لكابو�س  و�لزم���ان. ث���م وحىّ
و�س���واًل �ىل �لتوحيد ب���ني �لرجل و�ملر�أة... 

�إذ �نن���ا، ذ�ت حلظ���ة، ال نع���ود و�ثق���ني م���ن 
�ن وجوديهم���ا لي�س���ا وج���ودً� و�ح���دً�، ومن 
�ن كاًل منهم���ا ح���ني يتح���دث �و ينظ���ر، �إمنا 
يتح���دث �ىل نف�س���ه وينظر �إليه���ا. وهذ� كله 
مارينباد"بع���دً�  يف  �ملا�س���ي  �أعطى"�لع���ام 
رب���ط د�ئمًا بري���ادة �ل�س���ينما �ل�س���وريالية، 
�لذهبي"لبونوي���ل  حت���ى و�إن كان"�لع�س���ر 
قد �س���بقه، وحتى و�إن كانت �س���ينما طليعية 
�مريكي���ة معينة، فتحت ل���ه �لطريق. مقارنة 
م���ع فيل���م ريني���ه/ روب- غريي���ه، بات���ت كل 
�الأفالم"�ل�سوريالية"�ل�س���ابقة، تب���دو جمرد 
�إرها�س���ات. و�حل���ال �ن متفرج���ي �لفيل���م، 
منذ عرو�س���ه �الأوىل توزع���و� بني فئة فتنت 
�س���ينمائية حقيقي���ة،  ث���ورة  و�عتربت���ه  ب���ه 
وفئة رف�س���ته وغالب���ًا حتت ذريع���ة �نه غري 
مفه���وم. غري �ن ه���وؤالء �نف�س���هم، حتى و�إن 
�أعلنو� رف�س���هم للفيلم، ظل���ت حتتل مكانًا ما 
يف قلوبه���م وذ�كر�ته���م لقط���ات من���ه عرفو� 
كيف يالقون بينها وبني لوحات �س���وريالية 
�س���هرية من نتاجات �لن�سف �الأول من �لقرن 
�لع�س���رين لدي كرييكو �أو ماك�س �إرن�ست �أو 
ب���ول دلفو، لوحات تنتم���ي �ىل �حللم. ولعل 
�لطري���ف يف ه���ذ� كل���ه �ن مدين���ة ت�س���يكية 
�س���غرية تدعى مارينباد، ��س���تهرت منذ ذلك 
�حل���ني و�س���ارت موقع���ًا �س���ياحيًا، �إذ �عتقد 
كر �نها، حقًا، �ملكان �لذي يوجد يف �لفندق 
وتدور فيه �الأحد�ث. غري �ن �لزو�ر �سرعان 

���دمو� باأن"مارينباد"�لفيلم ال عالقة لها  ما �سُ
بتل���ك �ملدينة... الأن �آالن روب - غرييه، حني 
كتب �ل�س���يناريو، �ختار ��س���م مدين���ة �للقاء 
ع�س���و�ئيًا، وكاأنه ي�س���ري �ىل �ن �ملدينة �لتي 
ميكن �ن يجري فيه���ا �لفيلم هي �أي مكان �أو 

�لالمكان.
  عل���ى رغ���م �س���عوبته، حق���ق �لفيل���م �ل���ذي 
ق���ام ببطولت���ه جورجي���و �آلربت���ازي ودلفنغ 
�س���رييغ، جناح���ًا ال باأ����س ب���ه، كم���ا �ن���ه فاز 
باجلائزة �لكربى ملهرجان �لبندقية، يف ذلك 
�لعام 1961، ما فتح �لطريق �مام �آالن رينيه 
ليتاب���ع، من���ذ ذلك �حلني م�س���رية �س���ينمائية 
غالبًا ما �عتمدت �لن�س���و�س �الأدبية و�لفنية 
��سا�س���ًا له���ا كم���ا يف"�حل���رب �نته���ت "وپ 
"وپ"�أعرف  �ىل"قلوب  و�سواًل  "موريال"، 
�الأغنية"وپ"�حلياة رو�ية"، وهي م�سرية ال 
تز�ل حية وناب�سة حتى �ليوم. �ما �آالن روب 
- غرييه، فاإنه ال يز�ل حتى �ليوم يعترب علمًا 
م���ن �أعالم �الأدب �لطليعي �لفرن�س���ي، كما �ن 
له �إطالالت على �ل�سينما، كما يف"�ك�سرب�س 
م���ن  �ل�س���رق"وپ"�خلالدة"وغريها  ع���رب 
�عمال �ثبتت د�ئمًا ما �ر�د ورينيه �ن يقواله 
�ن  مارينباد"م���ن  يف  �ملا�س���ي  منذ"�لع���ام 
�ل�س���ينما و�الأدب ميك���ن �ن يلتقي���ا، وبعم���ق 

و�أناقة �ي�سًا

عن جريدة احلياة

"العام الماضي في مارينباد"..
 كل شيء يلتقي 

كاتب لبناين
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ه���ل ميكن �أن نكتب �ل�س���ورة؟ ه���ذ� ما حاول 
�لكاتب �لفرن�س���ي �آالن روب-غرييه �أن يفعله 
م���ن خ���الل �أدب���ه. بالفع���ل، ع���ربىّ ه���ذ� �لكاتب 
بف�س���ل رو�ياته �ل�س���ينمائية ع���ن �لعبور من 
ثقاف���ة �لكلم���ة �ىل ثقافة �ل�س���ورة. فهو بذلك 
يو�ك���ب �لتغ���ري�ت �لت���ي ج���رت يف ع�س���ره. 
�أن  يالح���ظ  �أن���ه  روب-غريي���ه  �آالن  ويق���ول 
�ل�س���غف بال�س���ينما ينم���و من جي���ل �ىل �آخر 
ويحل مكان �ل�س���غف ب���االأدب. فبالن�س���بة له، 
�إن �ل�س���ينما جمال جديد، ويبدو �أن �ل�س���باب 
�الن  �أخ���رج  وق���د  الكت�س���افها.  متلهف���ون 
روب-غريي���ه �لعدي���د م���ن �الأفالم عل���ى غر�ر 
ماريانب���اد")1961(،  يف  �ملا�س���ية  »�ل�س���نة 
»�خلال���دة")1963(، »�لرج���ل �ل���ذي يك���ذب« 
 ،)1971( وبع���د«  »�لفردو����س   ،)1968(
»�أخ���ذت ن زه���ر �ل���رد...")1971(، »�للعب���ة 
�جلميل���ة«  »�الأ�س���رية  �لن���ار")1974(،  م���ع 
)1983(، »�س���جيج يثري �جلن���ون")1995(، 
»�إنه���ا غر�ديفا �لت���ي تنادي���ك")2007(. ويف 
ليلة 17 �ىل 18 �سباط من �سنة 2008، تويف 
�آالن روب-غرييه �إثر نوبة قلبية. �إذً�، هو ظل 

يخرج �الأفالم حتى �آخر �سنو�ت حياته.  
ل �أدب ه���ذ� �لكات���ب م���ر�آًة لع�س���ر بات���ت  �س���كىّ
�ل�س���ورة في���ه ه���ي �لت���ي تتكلم، فجع���ل �آالن 
م���ن كلمت���ه ج�س���ر عب���ور �ىل  روب-غريي���ه 
�ل�س���ورة. �إنه���ا كلم���ة ت�س���بو �ىل �أن تك���ون 
مرئي���ة. فانطالق���ًا م���ن �لقرن �لع�س���رين، بات 
�الإن�س���ان يعي�س حقبة غزو �ل�س���ورة حلياته 
�ليومي���ة. فال�س���ور متو�ج���دة يف كل مكان؛ 
�ملج���الت،  �ل�س���حف،  �الإعالن���ات،  �الأف���الم، 
�لتلفزي���ون، �الإنرتن���ت. حلت �ل�س���ورة حمل 
�لكلمة، �إذ �أنها ت�س���ل �ىل �أكرب عدد من �لنا�س 
ب�س���كل �أ�س���هل و�أ�س���رع. كما �أن �ل�سورة لغة 
عاملي���ة، �جلمي���ع يفهمه���ا. فمن خ���الل عبوره 
من �لتو��س���ل عرب �لكلمة �ىل �لتو��س���ل عرب 
�ل�سورة، عربىّ �آالن روب-غرييه عن ديناميكية 
هامة على م�س���توى �ملخيل���ة �جلماعية. ولكل 
م���ن �لكلم���ة و�ل�س���ورة خ�سو�س���يتها. �إذ �أن 
�ل�س���ورة ترتكز عل���ى �لتفاعل على م�س���توى 
�حلو��س �إجم���ااًل، �إمنا �لكلم���ة فتفتح �أبو�ب 

�لفكر ب�سكل خا�س. 
و�إذ� كان �آالن روب-غريي���ه قد جنح يف عامل 
�ل�سينما فهو قد �أنتج كذلك �لعديد من �لرو�يات 
 ،)1957( La Jalousie"على غر�ر »�لغرية
 Dans le labyrinthe �ملتاه���ة«  »يف 
 La Maison"ملو�عي���د� »د�ر   ،)1959(
de rendez-vous )1965(، »م�س���روع 
 Projet pour نيو-ي���ورك«  يف  لث���ورة 
une révolution à New-
�ملثل���ث  م���ن  »ذكري���ات  و   )1970(  York
 Souvenirs du Triangle»لذهب���ي�
�إنتاجه  �ىل  باال�سافة  �إذً�،   .)1978(  d’Or
�ملتدف���ق يف ع���امل �ل�س���ينما، مل���ع �آالن روب-
غريي���ه يف �لكتاب���ة �الأدبي���ة، ف���كان ر�ئدً� يف 
جمال »�لرو�ية �جلديدة«. وقد �سكلت رو�يته 
Les Gommes )1953( منوذج �لرو�ية 
جائ���زة  عل���ى  وح���ازت  بامتي���از،  �حلديث���ة 
 Le فينيون ع���ام 1953. كما ح���ازت رو�يته
Voyeur »�ملتل�س�س« )1955( على جائزة 
ر  �س روب-غرييه نف�سه منظىّ �لنقاد. هكذ�، كرىّ

»�لرو�ي���ة �جلديدة« من خ���الل عمله »من �أجل 
 Pour Un Nouveau"رو�ية جدي���دة
�لتي���ار  ه���ذ�  وي�س���ري   .)1963(  Roman
�الأدبي �ىل جمموعة من �الأدباء �لذين رف�سو� 
�لرو�ية �لتقليدية بجميع �أ�س���كالها؛ ت�سل�س���ل 
�أح���د�ث �حلبك���ة �لرو�ئي���ة و�لعمق �لنف�س���ي 
لل�سخ�سيات. ي�سعى هذ� �لتيار �الأدبي الإيجاد 
�أ�س���كال جديدة على م�س���توى �الأدب �لرو�ئي 
م���ن خالل �لرف�س؛ رف�س �ل�سخ�س���ية، رف�س 
�لتقليدي���ة.  �لرو�ي���ة  عنا�س���ر  وكل  �لق�س���ة، 
يبحث ه���ذ� �لتيار �الأدبي عن �أ�س���كال رو�ئية 
حديث���ة تتما�س���ى م���ع �أج���و�ء زم���ن �لكاتب. 
فبالن�س���بة الآالن روب-غريي���ه، فقدت �حلبكة 
�لق�س�س���ية �أهميتها يف »�لرو�ي���ة �جلديدة«. 
�آالن روب- �ل�س���ياق رو�ي���ة  ه���ذ�  نذك���ر يف 

غريي���ه »�لغ���رية"La Jalousie »حي���ث ال 
يح�سل �س���يء، �أو تقريبًا ال �سيء«. ويعرتف 
روب-غريي���ه باأهمية تاأثري �ل�س���وريالية على 
»�لرو�ية �جلديدة«. يربز على هذ� �مل�س���توى 
تفاع���اًل عميق���ًا ب���ني �لعالق���ات �خلفي���ة �لت���ي 
تربط خمتلف نو�حي �حلياة �ليومية بالفن. 
فبالن�سبة لهذ� �الأديب، على �لرو�ية �أن تتطور 
لتنخرط يف �لع�سر. وما هي �أهم عنا�سر هذ� 
�لع�س���ر؟ �ل�س���ورة. لذل���ك، يحم���ل �أدب �آالن 
روب-غرييه يف طياته بد�ية والدة �ل�س���ورة 
�نطالق���ًا م���ن �لكلمة. فق���د �س���كلت كتابته تلك 
�لف�س���حة حي���ث تتح���ول �لكلمة �ىل �س���ورة. 
�إنها ف�س���حة غري حم���ددة، ُيكتب فيه���ا �ملرئي 
و�مل�س���موع، ف�س���حة �حل���رف �ل���ذي يكت�س���ب 
لون، حركة ونغمة. جمالية خا�س���ة نابعة من 

�أجو�ء �لقرن �لع�سرين.  

ال�شينما والرواية 
وهك���ذ�، تاأرج���ح �آالن روب-غريي���ه بني عامل 
�لرو�ية وعامل �ل�س���ينما. ويبدو �أن �س���اعرية 
�لالوع���ي  عر����س  عل���ى  وقدرته���ا  �ل�س���ينما 
�الن�ساين هما �للتان جذبتا �الأدباء �إليها �إجمااًل. 
تطرح رو�يات �آالن روب-غرييه �ل�سينمائية، 
مثل »�خلالدة"L’Immortelle و»�ل�سنة 
 L’Année"مارياندب���اد يف  �الأخ���رية 
ت�ساوؤالت   dernière à Marienbad

�الأدب  ب���ني  �مل���زج  �إمكاني���ة  ح���ول  عدي���دة 
�لنق���اد،  م���ن  للعدي���د  فبالن�س���بة  و�ل�س���ينما؟ 
تنب���ع بع����س �لتقني���ات �ل�س���ينمائية من عامل 
�لرو�ي���ة. �ما �لبع�س �الآخ���ر فيعترب حماولة 
روب-غريي���ه يف خل���ق فيلم من خ���الل �للغة 
�لرو�ئية �س���به م�س���تحيلة. �إمنا �لرو�ية، كما 
يحلم بها روب-غرييه، هي و�س���ف وتف�س���ري 
للفيل���م. فريى بع�س �لنقاد �أن و�س���ف روب-
ا  غرييه لل�س���ورة ي���كاد يالم����س كماليتها، ممىّ
ي�س���مح با�س���تبد�ل ف�س���ول رو�ئي���ة عدي���دة 
ب�س���ور. وتق���ول كولي���ت �أودري �أن �أ�س���لوب 
روب-غرييه هو �س���ينمائي وغري �س���ينمائي 

�لتقني���ات  ي�س���تخدم  �لكات���ب  �أن  �إذ  �آن.  يف 
�ل�س���ينمائية ليخ���رب ق�س���ة غ���ري �س���ينمائية. 
وبالفعل، بالن�س���بة لها، لكل ن���وٍع من �لفنون 
خ�سو�س���يته، وال ميك���ن �ملزج بني �ل�س���ينما 
و�لكتابة �الأدبية. يف هذ� �ل�س���ياق، ال ميكننا 
�أن ننك���ر �أن �لتفاع���ل ب���ني �ل�س���ينما و�الأدب 
و��س���ح على م�س���توى �لتاأثري�ت و�لتقنيات. 
فحني يعتم���د �لكاتب �لعني �ل�س���ينمائية، هو 
مل يع���د يرى �أح���د�ث �لرو�ية ب�س���كل كلي كما 
يف رو�ي���ات بال���ز�ك، �إمن���ا ه���و ير�ه���ا بعني 
�لكامري� �لتي ال تلتقط بعد�ستها �سوى ف�سحة 
حم���دودة. للكامري� ف�س���حتها �ملحدودة، لذلك 
غالب���ًا ما يذك���ر روب-غريي���ه �الأغر��س �لتي 
نعجز �أن نر�ها يف هذ� �مل�سهد �أو ذ�ك. �أما يف 
�مل�س���هد �لرو�ئي �لكال�س���يكي، فيمكن للكاتب 
�أن ي�سف ما يجري يف مدينة �أخرى، ثم يعود 
�ىل م�سهده ليتناول �حلركة �لتي جتري فيه. 
 L’Année كتب �آالن روب-غرييه �سيناريو
»�ل�س���نة   dernière à Marienbad
�آالن  �أخرج���ه  ماريانباد"�ل���ذي  يف  �ملا�س���ية 
روني���ه ع���ام 1961، وق���د زيىّن ه���ذه �لرو�ية 
�ل�س���ينمائية ب����48 �س���ورة. تتمح���ور ق�س���ة 
ه���ذ� �لفيلم �ل�س���ينمائي حول حماول���ة �إقناٍع 
بالوه���م. �إذ، يخل���ق بطل �لرو�ي���ة حقيقة من 
روؤيته وم���ن كلمت���ه. �إنه خياله �ل���ذي يتحكم 
بالو�قع، ولي����س �لعك�س. جتري �أحد�ث هذه 
�لرو�ي���ة �ل�س���ينمائية يف فن���دق فخ���م كب���ري. 
يع���رب رج���ل جمه���ول م���ن �س���الٍة �ىل �أخرى، 
ينظ���ر يف وجوه نا����س ال يعرفهم. يلفت وجه 
�إحدى �لن�س���اء نظره، فيتكلم معه���ا. يقدم لها 
�ملا�سي، �مل�ستقبل و�حلرية، ويقول لها �أنهما 

�لتقيا منذ �س���نة، �أنهما وقعا يف �لغر�م، و�أنه 
عاد �الآن يف هذ� �ملوعد لياأخذها معه. هل هو 
غ���اٍو؟ جمنون؟ �أو هو عاجز ع���ن �لتمييز بني 
وجهها ووجه �س���خ�ٍس �آخ���ر؟ يف بادئ �الأمر، 
يظ���ن �لق���ارئ �أن ه���ذ� �لرج���ل مي���زح. ولكنه 
يبدو �أنه م�س���ر، فتخاف منه تلك �ملر�أة. ولكن 
ما يلبث �لو�سع �أن يتغري. فتنخرط تلك �ملر�أة 
تدريجي���ًا يف �لوهم �ل���ذي �ختلقه هذ� �لرجل 
�ملجه���ول. هي مل تعد تري���د �أن ترتكه، �إذ �أنها 
تقتنع �أنه ق���د يكون زوجها. بالفعل، يبدو لها 
�أن هذه �لق�س���ة �لتي يرويها لها هذ� �ملجهول 
حقيق���ًة، ولي�س���ت خي���ااًل. فيتم���ازج �ملا�س���ي 
باحلا�س���ر، بينما بات �لتوتر �لذي طغى على 
نف�س تلك �ملر�أة يولد �إ�س���تيهام �غت�ساب، قتل 
و�نتحار. و�أخريً�، ت�س���مح ل���ه يف �أن يجرفها 
يف منطقه، وتلع���ب دور �ملر�أة �لتي ينتظرها 
لياأخذها معه �ىل �حلرية، �أو رمبا �ىل �ملوت. 
وهك���ذ�، �إن حبكة ه���ذه �لرو�ية �ل�س���ينمائية 
مبنية �أ�س���اًل على �لوه���م. وبالفعل، ال تنطلق 
�لق�س���ة من �لو�قع، �إمنا من خيال هذ� �لرجل 
�ل���ذي جعل م���ن حبيبته �سخ�س���ية يف ق�س���ة 
نبعت من خياله. يع���ربىّ هذ� �لعمل �الأدبي عن 
�لوه���م �ل�س���ينمائي �لذي ينطل���ق من �خليال 

ل �لو�قع ويبدله بالطريقة �لتي ي�ساء.  ليحوىّ
�لوهم 

نالح���ظ �أن ه���ذ� �لرج���ل يلع���ب دور �ملخ���رج 
�ل���ذي يفر�س على تلك �ملر�أة لعب �لدور �لذي 
ي�س���اء، وه���ي تق���اوم، �إذ �أنها تري���د �أن تكون 
ه���ي نف�س���ها، وتاأب���ى �أن تول���د من خي���ال ذلك 
�ملجهول على غر�ر �ل�سخ�س���يات �ل�سينمائية 
�لتي تخلق من خيال �ملخرج: »�س���وت �إك�س: 
�أول م���رة ر�أيت���ك فيه���ا، كان ذل���ك يف حد�ئ���ق 
فرديريك�س���باد... )...( �س���وت �إك����س: كن���ت 
وحي���دة، بعي���دة ع���ن �الآخري���ن، و�قف���ة قرب 
در�بزي���ن من �حلج���ارة و�س���عت عليها يدك، 
وكان �س���اعدك �س���به ممدود. ��س���تدرت، قلياًل 
نحو �جلانب، باجتاه �ملمر �لرئي�س���ي �لكبري، 
ومل ترين���ي قادم���ًا. وح���ده �س���وت خطو�تي 
على �حل�س���ى جذب �نتباهك فاأدرتي وجهك«. 
عل���ى �لرغ���م م���ن كل ه���ذه �ملح���اوالت، تعجز 
هذه �ملر�أة عن �أن تتذكر لقاءهما يف �ملا�س���ي، 
فتجيب���ه: »ال �أظ���ن �أنك تتكلم عن���ي. يبدو �أنك 
�أخطاأت«. على �لرغم م���ن تلك �الإجابة، يتابع 
�لرج���ل حماولت���ه يف �إقناعه���ا باأنه���ا هي تلك 
�ملر�أة �لتي ت�س���كن ذكرياته وخياله: »�س���وت 
�إك�س: كنت وحيدة، على �حلياد. كنت و�قفة، 
بطريق���ة غ���ري مبا�س���رة، ق���رب در�بزي���ن من 
�حلجارة، و�س���عت عليها يدك، وكان �ساعدك 
�س���به ممدود...«. ي�س���كت. مل تك���ن �أ تقف كما 
ي�سري �لن�س )...( ف�سححت وقفتها: �بتعدت 
قلياًل م���ن �لدر�بزين، ��س���تد�رت قلياًل جانبًا، 
ومدت �س���اعدها لت�س���ع يدها عل���ى �حلجارة 
)بينما كانت متد �ساعديها على طول ج�سدها( 
وتنظر �ىل �ملمر �لرئي�سي«. يف هذ� �ملقتطف، 
�أن ه���ذ� �لرج���ل جن���ح يف لع���ب دور  يب���دو 
�ملخ���رج، فجعل تلك �ملر�أة تلعب دور حبيبته. 
�إذ �أن حركاته���ا وكلماته���ا تنبع���ان من خياله، 
ولي�س �لعك�س. وهو ال يبدو �أنه يويل للو�قع 
�أهمي���ة فعلي���ة، �إذ �أنه يجيبها حني ت�س���األه عن 
��س���مه: »لي�س لذلك �أهمية«. لذلك، هي حتاول 
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�أن تبع���ده عنه���ا، فتق���ول ل���ه: »�أن���ت كالظ���ل � 
وتنتظ���ر من���ي �أن �أق���رتب � دعني و�س���اأين... 
دعني و�س���اأين... دعني و�ساأين!«. هكذ�، هي 
تقاوم ذل���ك �لوهم �لذي بد�أ يجتاحها ليجعلها 

جزء� من عامل �ل�سورة �ل�سينمائية. 
بالفع���ل، ال يك���ف �لرج���ل عن حماول���ة �إدر�ج 
هذه �ملر�أة يف وهم �ل�س���ورة، وذلك من خالل 
تناول �لثياب �لتي ت�سكل جزء� هامًا من عامل 
�ل�س���ينما: »�إك����س: كن���ِت جال�س���ة عل���ى حافة 
�ل�س���رير، وترتدين قمي�س �حلمام، �أو لبا�س 
�لبيت... �الأبي�س. كنت �أذكر �أنك كنِت تلب�سني 
�الأبي����س ب�س���كل كام���ل، كم���ا كن���ت تنتعل���ني 
�خلفني �لبي�س���اوين، وهذ� �ل�سو�ر. �أ: كال...
كال! �أن���ت توؤلف... �أن���ا �أكيدة �أنك توؤلف... مل 
يكن لدي قط قمي����س حمام. �أنت تدرك متامًا 
�أنك تتكلم عن �س���خ�س �آخ���ر...«. كما يتطرق 
ه���ذ� �لرجل �ىل �ملكان �لذي ي�س���كل كذلك �أهم 
عنا�س���ر �لوه���م �ل�س���ينمائي: »حديق���ة... قد 
تكون �أي���ة حديقة... كان علي �أن �أريك ديكور 
�لدنتيل �الأبي�س، حول���ك، بحر �لدنتيل حيث 
كان ج�س���دك... �إمن���ا كل �الأج�س���اد تت�س���ابه، 
وكل ثياب �لدنتيل �لن�س���ائية، كل �لفنادق، كل 
�لتماثيل، كل �حلد�ئق... )توقف( ولكن هذه 
�حلديق���ة، بالن�س���بة يل، ال ت�س���به �أي���ة حديقة 
�أخ���رى... كل ي���وم، كنت �أر�ك فيه���ا«. ويبدو 
�أن كل ه���ذ� �خليال يرتبط ب�س���اعرية خا�س���ة 
يتمازج فيها �ملكان بج�س���د �ملر�أة. �إذ �أن �ملر�أة 
�س���ورة فنية، وهي �أجمل ما �أبرزته �ل�سينما. 
بالفعل، ت�س���كل �ل�س���ورة ب�س���كل عام ف�س���حة 

ج�سد �ملر�أة بامتياز. 
رو�ي���ة  �ىل  نتط���رق  ذل���ك،  �ىل  باال�س���افة 
لع���ب  »�خلال���دة"L’immortelle حي���ث 
�ملرئ���ي و�مل�س���موع دورً� هامًا، �إذ �أننا ن�س���هد 
عل���ى عب���ار�ت مث���ل: »طغ���ت زقزق���ات وغناء 
�لع�س���افري على �أجو�ء �ملمر�ت �ل�ساخبة كما 
يف �لت�س���اميم �ل�س���ابقة«، »تتح���رك �لكامري� 
منذ بد�ية �لت�سميم: تتاأرجح من �ل�سمال �ىل 
�ليم���ني، عار�س���ًة �حلائط وفتحات���ه �ملتتالية 
�لتي ن�ساهد من خاللها، ور�ء �ل�سبك، �أ�سجار 
�ملقربة و�الأ�سرحة«، »يتتابع �مل�سهد، نر�ه عن 
كثب، من د�خل �ملقربة«، »تنظر ن با�س���تمر�ر 
نح���و �لور�س���ة )�لت���ي ال نر�ها هن���ا(«، »ومن 
ثم، وب�س���كل فجائي، ي�س���بح كل �سيء �أ�سود، 
بينما ن�سمع �سدمة حادث �ل�سيارة �الأخرية«، 
»نرى، من خلفها، م�ساجد �إ�سطنبول �لكبرية، 
�لت���ي تتق���ارب بب���طء، قبب���ًا وم���اآذن، ت���ربز 
ًة«.  بو�س���وح يف عتم���ة �س���ماء م���ا ز�لت ن���ريىّ
»نرى«، »ن�سمع«، ذلك �لفعالن �للذ�ن يتكرر�ن 
�ل�س���ينمائية  �لرو�ي���ة  ه���ذه  يف  با�س���تمر�ر 
لي�س���دد� عل���ى �لعالق���ة بال�س���ورة م���ن خالل 
�لتفاعل على �مل�س���تويني �ل�سمعي و�لب�سري. 
يح���اول �أن يجعل �آالن روب-غرييه من كلمته 
نقطة �نطالق �خليال نحو جماالت �ل�سورة. 
�إنها �لعالقة �ل�سمعية-�لب�سرية بالكلمة �لتي 
تفت���ح �أب���و�ب �خلي���ال. �إذ �أن ه���ذه �لكلم���ات 
�ملكتوب���ة ت�س���ف م�س���اهد ق���د تظهر باأ�س���كال 
خمتلفة يف خميلة كلىّ منا. ت�سم هذه �لرو�ية 
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و�س���لة، ويف كل منها ي�سف �لرو�ئي م�سهدً� 
�س���ينمائيًا، فتربز وكاأنها �سل�سلة من �ل�سور. 

�إمن���ا، تل���ك �لو�س���الت لي�س���ت �س���ورً�، �إمن���ا 
هي ن�س���و�س ت�سف �سورً� ب�س���كل تف�سيلي 
لدرج���ة �أن �لقارئ ي�س���عر �أنه ي���كاد يرى هذه 
�ل�س���ورة. باالإ�سافة �ىل ذلك، يحتوي �لكتاب 
على 40 �س���ورة، وكاأن �لكاتب يريد �أن يظهر 
لن���ا �أن �لكلم���ات حتول���ت بالفعل �ىل �س���ور. 
ه���ا هي �الإمر�أة �مل�س���تلقية على �الأريكة، يربز 
�س���درها �ملث���ري، م���ا تعج���ز �أن تعربىّ عن���ه �أية 
كلم���ات. ال ميكنن���ا �أن ننك���ر يف هذ� �ل�س���ياق 
دور �ل�س���ورة �له���ام عل���ى م�س���توى �الإث���ارة 
�جلن�س���ية. فال�س���ورة ه���ي �جل�س���د بامتياز، 
ل���ه، فيب���دو �أحيان���ًا  ُتظه���ره بتفا�س���يله، جتمىّ
�أك���ر جاذبي���ًة م���ن �لو�ق���ع. نعر����س يف هذ� 
�ل�س���ياق �س���ورًة تتمدد فيه���ا ل، وهي ترتدي 
� من �لدنتيل. هي  �جلو�رب �ل�س���ود�ء وم�س���دىّ
جام���دة، فخذ�ه���ا مفتوح���ان، وتنظ���ر بثبات 
�ىل �لكامري�. مت ت�س���ويرها م���ن فوق ليظهر 
ج�س���دها ب�س���كل كام���ل. يف ه���ذه �ل�س���ورة، 
تقرتب �لكامري� كثريً� من ج�س���م �ملر�أة لتظهر 

تفا�سيله وجماليته �حلقيقية. 
وهكذ�، يربز ب�س���كل جلي �لف���رق بني �جلملة 
�لرو�ئية و�ل�س���ورة. فهل ت�ستطيع �لكلمة �أن 
تنقل لنا �س���كل وجمالية ج�سد �ملر�أة كما تفعل 
�ل�س���ورة؟ باال�س���افة �ىل ذلك، يف �جلملة، ال 

نعرف ما هو �لغر�س �لذي يتم و�سفه �إال حني 
نقر�أ �آخر كلمة من �جلملة. �أما �س���ورة �لفيلم 
فهي ُتظهر �لغر�س ب�سكل كامل فورً�. ال تفتح 
�ل�س���ورة �أب���و�ب �خليال، بل تفر�س نف�س���ها 
كم���ا هي. �أم���ا �لكلمات يف �ل�س���ينما �لرو�ئية 
فتفت���ح كل �الإمكانيات على م�س���توى �خليال. 
وعلى �لق���ارئ �أن ينهي قر�ءة �لو�س���لة حتى 
ن  يع���رف كل �س���يء عن ه���ذه �ل�س���ورة ويكوىّ
ا ي�س���مح للقارئ يف  فك���رة متكاملة عنه���ا، ممىّ
�أن ي���رى م���ن خالل �لق���ر�ءة. وهك���ذ�، جتيب 
�لرو�ية-�ل�س���ينمائية عل���ى �الأ�س���ئلة �لتالية: 
م���ن �أي���ن نرى ه���ذ� �لغر����س؟ من �أي���ة ز�وية 
يتم ت�سويره؟ من �أية م�سافة؟ وباأية �إ�ساءة؟ 
»ن���رى م���ن جدي���د وج���ه ن، جام���د ومتوت���ر 
با�س���تمر�ر، �إمنا على ت�س���ميم �أو�س���ع �أي�سًا: 
ت  ال نرى �س���وى �لعين���ني، �الأنف و�لفم. تغريىّ
�الإ�س���اءة: باتت �أكر غر�ب���ًة، �أقل و�قعيًة من 
جهة م�س���ادر �لنور«. وهكذ�، يدخلنا �لكاتب 
يف تفا�س���يل �لع���امل �ل�س���ينمائي م���ن خ���الل 
و�س���ف �الإ�س���اءة وغريها من �لعنا�سر �لتي 

ت�سفي على �ل�سورة �ساعريًة خا�سة. 
يف عامل روب-غرييه �الأدبي، تبدو �سخ�سيات 
�لرو�يات �ل�س���ينمائية وكاأنها تت�س���اءل حول 
م���دى حقيقة �ل�س���ورة. يف رو�ية »�خلالدة«، 

تبدو تلك �ل�سخ�س���يات وكاأنها تعي ب�سكل من 
�الأ�سكال �أنها تعي�س يف عامل من �سنع �خليال، 
ولكنه���ا م���ا تلب���ث �أن تغو�س يف ه���ذ� �لوهم 
لت�س���بح جزء� من���ه. يف هذ� �ل�س���ياق، »تقول 
ل: �أنت���م ت���رون جي���دً� �أن كل �س���يء مزيىّف... 
بيزنطي���ا!... حت���ى �أنه���م ما ز�ل���و� يبنون!«، 
»ن: كي���ف ميكن �أن يكون لذلك تاأثري، مبا �أنها 
منازل مزيفة«، »ل: �أنا بانتظارك يا �سيدي... 
م���اذ� تريدن���ا �أن نفعل هنا؟ �أن���ت تعرف جيدً� 
�أن هذه �ملدينة لي�س���ت حقيقي���ة... �إنه ديكور 
�مل�س���اهد  ه���ذه  يف  ح���ب«.  لق�س���ة  �أوبري���ت 
�لت���ي تتاأرج���ح ب���ني �لو�قع و�خلي���ال، تظهر 
�ل�سخ�س���يات ببعدها �ل�س���طحي. وبالفعل، ال 
نعرف عن تلك �ل�سخ�سيات �سوى ما ترتديه، 
وم���ا تقول���ه. �إذ �أن يف �الأف���الم، �أول م���ا يربز 
من �ل�سخ�س���ية �ل�س���ينمائية هو �سكلها، على 
عك�س �ل�سخ�س���ية �لرو�ئية �لتي يتم و�س���ف 
عمقها �لنف�سي بامتياز: »وجه �لرجل �لثالث، 
نر�ه مو�جهًة؛ هو �س���اب، ثيابه على �ملو�س���ة 
�الأوروبية وي�س���ع نظار�ت �سم�س���ية كبرية«، 
»نا����س يع���ربون يف كل �الجتاه���ات، باأع���د�د 
كث���رية نوعًا ما، رجال ون�س���اء عاديني بثياٍب 
على �ملو�سة �الأوروبية«، »يرتديان مالب�سهما 
كما يف �مل�س���هد رقم 45: ن بال�سرتة �لفاحتة، 

قمي�س ريا�سي وبنطالون ذ�ت �ألو�ن قامتة، 
ل بف�س���تان ناع���م م���ن �لقط���ن«. �إذً�، يف ه���ذه 
�لرو�ي���ة، ي���ربز كلىّ م���ن �ل�سخ�س���يات ببعده 

�ل�سينمائي. 
�ل�س���ينمائية  لل�س���ورة  ذل���ك،  �ىل  باال�س���افة 
تفاعله���ا �خلا�س م���ع �لعنف و�مل���وت، �إذ �أنها 
جتعل منه ��ستعر��س���ًا، �إمنا هو ��س���تعر��س 
ل�سورة تكت�سب طابعًا �أبديًا مبا �أنها ال متوت. 
�ل�سورة �ل�سينمائية ال متوت. �إمنا هي خالدة، 
كما يوحي عنو�ن �إحدى رو�يات �آالن روب-
غرييه �ل�س���ينمائية. فهل كف���ت مارلني مونرو 
عن �البت�س���ام ب�سكل مثري على �ل�سا�سة؟ وهل 
يك���ف كلينت �إ�س���توود عن لع���ب دور �لبطل؟ 
هما د�ئم���ًا يف هذه �حلالة حت���ى بعد موتهما 
�حلقيقي. فال�س���ورة �ل�سينمائية حتافظ على 
وجودهم���ا يف �ملخيل���ة و�لذ�ك���رة. وبالفعل، 
ل  تع���ود  »�خلالدة"�ل�س���ينمائية،  رو�ي���ة  يف 
�لت���ي توفي���ت يف حادث �س���ري لتظهر يف �آخر 
مقتطف���ات �لرو�ية: »هنا، يربز ت�س���ميم كثري 
�لعتمة، �س���فقي، �إمنا و��سح و�سديد �لتناقد: 
ل، مبتن���اول �لنظر، وهي تنظر مو�جهًة نحو 
�لكامري�، يف مقدمة باخرة �لنقل �مل�سرتك من 
�لبو�س���فور. هي ترتدي ثوبًا �أ�س���ود، متاأنقة، 
تتكئ على در�بزين من حديد. ن�ساهد، خلفها، 
م�س���اجد �إ�س���طنبول �لكب���رية �لت���ي تتق���ارب 
بب���طء، قبب���ًا وم���اآذن، وت���ربز بو�س���وح يف 
ًة. تتو��سل �أ�سو�ت  �سو�د �سماء ما ز�لت نريىّ
�س���فار�ت �الإنذ�ر، بكثافة، وتر�فقها �سربات 
�ملطرق���ات �ملوزون���ة. بات���ت �مل���ر�أة ت�س���حك، 
وكانت �س���حكتها �سامتة، يتمازج معها �سيء 
من �ال�س���تهتار و�خلفة. ولك���ن ما لبثت معامل 
وجهه���ا �أن ��س���تعادت جديتها. جم���د وجهها. 
ن�س���مع حينها �أغنية �س���ود�وية من �لو�س���لة 
رقم 321 تعيد نف�س���ها، لتح���ل تدريجيًا حمل 
�س���وت �ملطرقات و�س���فار�ت �الإن���ذ�ر، بينما 
ب���د�أت �ملقدم���ة �لنهائي���ة للفيل���م ُتعر�س على 
طباع���ة �ل�س���ورة �لفوقي���ة«. وهك���ذ�، �نته���ى 
�لفيل���م، ماتت �آخر �س���ورة منه بعد �أن ظهرت 
للم���رة �الأخرية تلك �ملر�أة �لتي ماتت، �أو رمبا 
مل متت فعاًل. �إمنا �ل�سورة ال متوت، ال ت�سيخ 
وال متوت. ه���ي خالدة، ال يوؤث���ر عليها مرور 

�لوقت. 
يف �الأف���الم كم���ا يف �لرو�ي���ات، جن���د �أهمية 
�ل�س���ورة، �لزم���ن �حلا�س���ر �ل�س���ردي، بني���ة 

د�ئرية للعمل �لفني �أو�الأدبي. 
نالح���ظ �إعادة ب���روز نف�س �الأغر�����س، نف�س 
�لرو�ي���ات  يف  �لوج���وه  نف����س  �الأمكن���ة، 
�إن���ه   ،L’Immortelle يف  و�الأف���الم. 
�س���جيج �ل�س���فن، بع����س �لعج���زة، مم���ر�ت، 

�أنقا�س، م�ساجد و�لبو�سفور. 
�الأدب���ي  �ملو�س���وع  ب���ني  مني���ز  �أن  يج���ب 
و�ملو�س���وع �ل�س���ينمائي �لذي نتو��س���ل معه 

على �مل�ستويني �ل�سمعي و�لب�سري. 
من �س���نة 1972 حتى 1997، علم �آالن روب-
غريي���ه يف �لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكي���ة يف 
جامعة نيو-يورك ويف جامعة �س���ان-لوي�س 
يف و��س���نطن. كم���ا �أن���ه �أد�ر مرك���ز �لعل���وم 
�الجتماعية و�الأدب يف جامعة بروك�سيل من 

�سنة 1980 حتى 1988.
عن جريدة ال�سفري
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�س���اأقوم بو�س���ع �جلملتني �الأوليتني م���ن رو�يتني وجهًا 
لوجه. نحن نعرف ب���اأن �جلملة �الأوىل يف �لرو�يات لها 
�أهمي���ة ��س���تثنائية. �إذ ميكننا كتابة تاري���خ �الأدب برمته 
بدر��ستنا للجمل �الأولية وحدها، ذلك الأن �جلملة �الأوىل 
د مكانة �لكات���ب �إز�ء �لعامل، كما حتدد  يف رو�ي���ة ما حُتدىّ
موقع �لكتاب حي���ال �لقر�ء. عند هذه �لنقطة، ثمة وثيقة 
عق���د ق���د مت �الإعالن عنها، عق���د ما بني �لكتاب���ة و�لقر�ءة 
�ملتوجهت���ني نحو �جلمهور. فالقارىء يعرف من �جلملة 
�الأوىل كي���ف ينبغ���ي عليه ق���ر�ءة �لكت���اب، �أو على �الأقل 
تفرت����س لدي���ه تلك �ملعرف���ة، �إذ� ما كان فطن���ًا مبا يكفي. 
و�إليك���م �جلملت���ني �للت���ني �س���اأجعلهما تتعار�س���ان فيما 
بينهم���ا: �الأوىل م���ن رو�ية لبل���ز�ك و�لثانية م���ن رو�ية 

ُكتبت من بعد قرن. 

�أن جملة بلز�ك �الأوىل )كان مبقدوري �ال�ست�سهاد بغريها 
م���ن �جلم���ل، لكن ه���ذه هي �لت���ي تخطر يف ذهن���ي �الآن 
 Louis""بال�س���دفة( ماأخوذة من رو�ية"لوي�س المبري
�أن يك���ون تاريخ ه���ذه �لرو�ية  Lambert «. ميك���ن 
هو ع���ام 1827. �أنا ل�س���ت موؤرخًا �أدبيًا، لك���ن لي�س لهذ� 
م���ن �أهمي���ة، فاجلمل���ة �لت���ي �أحت���دث عنه���ا ه���ي �لتالية 
تقريبًا:"ولَد لوي�س المب���ري"يف 1797، يف"مونتو�ر"، 
بل���دة �س���غرية يف مقاطعة"�لفنادوم"، حي���ث كان و�لده 
يعم���ل يف مدبغ���ة ذ�ت م���ردود هزيل". عندم���ا �قر�أ هذه 
�جلمل���ة، �أقول يف نف�س���ي: ثمة هنا فرد يع���رف عن ماذ� 
يتح���دث. �إذ ال ميكنن���ا �لق���ول ب���اأن ذل���ك لي����س حقيقيًا؛ 

فاحلقيقة هي من يتكلم هنا. 
ي���روي �أندري���ه جيد ق�س���ة: يق���وم بزيارة الأم �س���ابة مع 

بنتها �ل�س���غرية. كانت تلك �لبنت ما تز�ل طفلة، ومن ثم 
ف���اأن �أمها كانت تروي لها حكاي���ة خر�فية. يذكر جيد يف 
يومياته �حلو�ر �الآتي مع �الأم �لتي بد�أت يف �لقول:"كان 
يف ق���دمي �لزمان مل���ك وملك���ة..."، و�إذ� بالبنت تقاطعها 
مبا�س���رة مت�س���ائلًة:"مْن يقول هذ�، يا مام���ا"؟ لقد �أذهَل 
ذلك �ل�سوؤ�ل �أندريه جيد متامًا:"من يقول هذ�، يا ماما"؟ 
وبالفعل، ذلك هو �ل�س���وؤ�ل �ل���ذي ينبغي علينا طرحه يف 

كل مرة نقر�أ فيها �جلملة �الأوىل من كتاب. 
يقول  1797...":"م���ن  ع���ام  المب���ري"يف  لوي�س  "ول���َد 
ه���ذ�، ي���ا مام���ا"؟، فله���ذه �جلمل���ة �لت���ي تب���دو وكاأنه���ا 
طبيعي���ة خا�س���ية حم���ددة، فه���ي تظه���ر وكاأنه���ا خطاب 
للحقيق���ة. وذلك م���ا ال ميكن الأح���د تفنيده:"ول���َد لوي�س 
المب���ري". عالوة على ذلك، كانت تلك �جلملة هوية مدنية 
�سخ�س���ية: �ال�س���م �الأول و��س���م �لعائل���ة، تاريخ وحمل 
�ل���والدة، ومهن���ة �لو�لدين. و�حلالة هذه، �إذ� ما �س���ردت 
عليك���م حياتي، وه���ذ� ما �أرغ���ب فيه للغاية، ف�س���وف لن 
�ب���د�أ بالقول"ول���دت يف مدينة بري�س���ت". لقد ولدت يف 
بري�س���ت، �ألي����س كذل���ك؟. جدت���ي مات���ت يف"غنغامب"، 
نابلي���ون م���ات يف جزيرة �س���انت هيل���ني!... ثم���ة، �إذ�، 
�س���من ذلك �ال�س���تخد�م �لتاريخ���ي للما�س���ي، �لذي كان 
قلي���ل �ال�س���تخد�م يف �حلي���اة �ليومي���ة حت���ى يف زم���ن 
بلز�ك نف�سه، �سيء ما ي�سري باأن طريقة �لقول تلك تنطق 
با�س���م �حلقيقة. كان روالن بارت يقول باأن هذ� �ملا�س���ي 
�لتاريخي �لذي"ولَد"، هو زمن ق�س���ايا متىّ �حلكم عليها، 
�أي حت���ى يتمكن �أحدهم كتابة"ولَد لوي�س المبري"، فذلك 
ال يحت���م �أن يكون"لوي����س المبري"ق���د ولَد وح�س���ب، بل 
و�أي�س���ًا قد توف���ى، وقد �كتملت �لق�س���ة برمتها، ومن ثم 

هناك م���ْن هو خارج �لتاريخ، �أي فوق���ه وبالتايل يعرف 
�سدة وحلمة تاريخ ذلك �ل�سخ�س، وها �أنه ي�سرع برو�ية 
تلك �لق�س���ة. �أنه فرد بر�ين لكنه يعرف �لق�س���ة برمتها: 
�لبد�ي���ة و�لنهاي���ة، مظهر �الأ�س���ياء �خلارجي���ة وبو�طن 
�الأ�س���ر�ر، �أنه يعرف كل �سيء."من يقول هذ�، يا ماما"؟ 
�لل���ه. فمن �لو��س���ح �أن �لله هو م���ن يتكلم هنا. ويف تلك 
�ملرحلة، يب���دو �أنه من �لطبيعي جعل �لله يتكلم، لكن �إذ� 
ما نظرنا �إىل ما كان يحدث قبل بلز�ك، و�سنعود بالتاأكيد 
�إىل ه���ذه �لنقطة، �س���نالحظ باأن تل���ك �لطريقة كانت يف 
�لو�قع طريقة خا�س���ة يف �س���رد �الأ�س���ياء. فهناك �لعديد 
من ممكنات �ل�سرد �الأخرى، لكن هنا �لله هو �لذي ي�سرد 
ومن ث���م فاإن �حلقيقة هي من يتكل���م. لي�س �لعامل وحده 
مفهومًا وح�س���ب، ب���ل و�إن �لر�وي يفهم���ه برمته، وهذ� 
معناه باأن متا�سك �لعامل وفهم �لر�وي له ي�سكالن وحدة 
تخول ذلك �لنوع �خلا�س متام���ًا من �خلطابات: خطاب 

�حلقيقة. 

بع���د ذل���ك باأك���ر م���ن ق���رن تقريب���ًا، كت���ب �لب���ري كام���ي 
ظه���رت  وق���د   ،)L’Etranger("رو�يته"�لغري���ب
حت���ت �الحتالل �الأمل���اين يف عام 1942، كم���ا �أعتقد. لقد 
�أ�سبحت �جلملة �الأوىل من �لغريب، وعن حق، معروفًة 
متامًا، وذلك الأنها جملة متميزة:"�ليوم، توفيت �أمي، �أو 
�لبارح���ة، ال �أعرف. تلقي���ت برقية من د�ر �لعجزة: ماتت 
�لو�لدة. �س���يتم �لدفن غدً�، تعازينا". هذ� ال معنى له. �إذ 
ق���د يكون �لبارحة"."من يقول ه���ذ� يا ماما"؟ من �جللي 
�أن م���ْن يق���ول ذلك هو لي�س �لله! فاأواًل هناك �سل�س���لة من 
 ،» deixis « س���بط �ملف���رد�ت، �أي ما نطل���ق عليه ��س���م�

وهي كلمة تنتمي لقامو�س �أر�سطو كما �أظن لكنها كثرية 
�ال�س���تخد�م يف �لنق���د �الأدبي. فهذ� �ل���� » deixis « هو 
جمموع �لكلمات �ملوجودة يف �جلملة و�لتي ت�سري على 
�أ�سل �لكالم: مْن �لذي يتكلم، مْن يقول هذ�. وحتى �إذ� ما 
�أكتفينا بالكلمة �الأوىل"�ليوم"، نعرف باأن هناك �س���بط 
زمن���ي، الأنه عندم���ا يقول �ملرء"�لي���وم"، فذلك الأن هناك 
�أحد ما. يف جملة"�ليوم، توفيت �أمي"، تكون كلمة �أمي 
مبثاب���ة نوع من ذلك �ل�س���بط، �إذ لي�س مبق���دور �أي �أحد 
�آخر �س���وى �لكائن �لب�س���ري باإمكانه لفظ كلمة �أمي، �أي 
�أن �ل���ر�وي ال ميكن �أن يكون جمهواًل. باملنا�س���بة، قد ال 
يك���ون مبقدور �لله ق���ول هذ�... وم���ن ثم"�أمي ماتت... 
تلقيت برقية من د�ر �لعجزة". من �لو��سح �أن كل �سيء 

قد تغري هنا. 
كان �لبري كامي، �لذي غالبًا ما مت طرح عليه ذلك �لنوع من 
�الأ�سئلة، وحتى من قبلي �أنا، يتمتع بوعي نقدي �سعيف 
حيال �الأ�سياء �لتي يكتبها، لكنه �سرعان ما تغري. غري �أن 
كتابه �الأول،"�لغريب"، يبقى غاية يف �الأهمية بالن�س���بة 
ل���الأدب �لفرن�س���ي، وعلينا قر�ءت���ه و�إع���ادة قر�ءته، فهو 
رو�ية غريبة، وحتى غام�س���ة، وكاأنها تنطوي على نوع 
من �ل�س���مت �لذي ُيثقل على �لعامل وباأن �أحدهم كان يف 
نز�ع مع ذلك �ل�س���مت. ذلك الأن �ل�س���رد منذ بد�يته ي�سري 
على �أحد ما، فرد ال ي�ستطيع فهم �لعامل. ففي نف�س �جلملة 
�لو�ح���دة نلتقي بتعبريي"ال �أعرف"و"هذ� ال معنى له"، 
فيما كان بلز�ك يعرف، و"هذ� يعني �س���يئًا"عنده، �أي �أن 

�أ�سلوبه هو نقي�س �أ�سلوب كامي. 
ميك���ن للد�فع���ني �ملتعار�س���ني يف كتاب���ة �لرو�ي���ات �أن 
يكونا، مع �س���يء من �لتب�س���يط، كالتايل: �سخ�س ي�سرع 
باحلدي���ث عن �لع���امل الأنه ال يفهم���ه، فيما يع���رف �الآخر 
جي���دَ� �لعامل الأنه يتمت���ع بالفطنة، ويفه���م �لعامل برمته، 
و�س���يقوم بتف�س���ريه لنا. لذ� ميكننا منحه ثقتنا، فكالمه 
ه���و �حلقيقة بعينها. فالله نف�س���ه من يتكل���م هنا، وهكذ� 
يك���ون مبقدورنا و�س���ع قدمن���ا على �أر�س �س���لبة د�خل 
يف  �س���غرية  �لن�س:"1797"،"مونتو�ر"،"مدين���ة 
مقاطع���ة �لفاندوم"،"ي�س���تغل مدبغة"، �ل���خ... بعد زمن 
قلي���ل من ذل���ك، رمب���ا كان مبقدور"زوال"عدم ��س���تخد�م 
مفردة"ي�س���تغل"بطريقة بريئة، ورمبا �سيلفت �نتباهنا 
باأن �ال�س���تغالل كان ي�س���مل �لعمال �أي�س���ًا، لكن هنا، يف 
رو�ية"بلز�ك"كال، فاالأب كان ي�ستغل �ملدبغة، ومن ثم قد 
مت �لتعامل مع كل ذلك �س���من قناعة و�ثقة من نف�سها باأن 
�لعامل يعطي نف�سه مثلما يظهر عليه. فالعامل ال ي�سطرب، 

اأهت��ُم بتاري��خ الأدب. وذل��ك م��ا يب��دو �شيئ��ًا غريب��ًا للعديد من 
الكت��اب. لدي اأ�شدقاء من الكتاب، واأحيان��ًا من الكتاب اجليدين، 
لكنه��م ل يول��ون اأي اهتمام لتاريخ الأدب. اأما اأن��ا، فما اأن �شرعت 
بالكتاب��ة حت��ى ب��داأت بالهتم��ام بذل��ك التاري��خ. اأقول م��ا اأن 
�شرع��ت بالكتاب��ة، ذلك لأين بداأت بها يف وق��ت متاأخر ن�شبيًا من 
حياتي. قبل ه��ذا، قمت بدرا�شات علمي��ة، �شبقتها ما كان ُيطلق 
عليه ا�شم"الإن�شانيات"، اأي اأنه كان على كل طالب يتمتع بنوع من 
الذكاء درا�شة اللغة الالتينية والإغريقية. بطبيعة احلال، كنت 
اقراأ لأفالطون و�شي�شرون اأكرث من قراءتي لالأدب الفرن�شي، بعد 
ذل��ك در�شت الريا�شي��ات والبيولوجيا. كنُت غالب��ًا ما اأطرح على 
نف�ش��ي ال�شوؤال التايل، خا�شة واإن الآخرين كانوا يطرحونه عليَّ 
اأي�ش��ًا: مَل �َشرع��ُت بالكتابة؟ �شوؤال عجيب. هن��اك كتاب يكتبون 
ب�شب��ب م��ن خ�شوعه��م ل�شغ��ط جماع��ة ما، فعل��ى �شبي��ل املثال، 
يعتق��د البع�س اأن��ه من الطبيعي اأن يكتب امل��رء اإذا ما كان ينتمي 
لو�شط الأ�شاتذة اجلامعيني، وهذا ما ل ميكنه بال�شرورة اأن يكون 
�شيئ��ًا ايجابي��ًا. ي�شكل �شروعي يف الكتابة اإذاً اأم��راً غريبًا، ما دمت 
قد جنحت يف �شن الثالثني من عمري بالندماج يف مهنة حمددة، 
اأي باحث يف العل��وم الزراعية، وقد جلبت يل تلك املهنة رفاهية 
برجوازي��ة، اأنا املُنحدُر من عائلة فقرية، كما اأنها كانت تروق يل 
قبل اأي اعتبار اآخر. وفجاأة قررت ترك كل �شيء والتفرغ الكامل 
لكتاب��ة كتب مل يكن اأحد يرغ��ب فيه��ا، ودون اأن ُي�شبب يل ذلك 
اأي ح��رج. ح��ني اأتاأمل الأمر، ا�ش��األ نف�شي ملاذا �شرع��ت بالكتابة، 
وب�ش��كل ع��ام مَل يكت��ب املرء. كيف ميك��ن اأن يكون هن��اك كتاب 
روايات؟ وما الذي يجعل الأفراد يكتبونها؟ اأرى دافعني خمتلفني 

يحثان املرء على كتابة الروايات. 

آالن روب غرييــه: مبدأ عدم 
اليقين

ترجمة: ح�شني عجة
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ال يتزح���زح، ب���ل يبق���ى كم���ا ه���و علي���ه، �أي �أنه �س���لب، 
وبالتايل ميكن للمرء تثبيت قدمه فيه يف �أية حلظة ي�ساء 
وبطماأنينة، فيما تك�س���ف لنا رو�ية �لغريب ومن جملتها 
�الأوىل ب���اأن �الأمر كان عل���ى �لعك�س من ذلك متامًا، فاملرء 
ال يعرف �أين ي�س���ع قدمه"ال �أعرف"،"وهذ� ال معنى له". 
كذلك جند فيها ذلك �ملزيج �ملُده�س من �الأزمنة، فبداًل من 
1797، هناك:"�ليوم"،"�لبارحة"،"غدً�"، حلد ن�سعر فيه 
باأن عالئق �لر�وي بالعامل غري م�سمونة متامًا، وباأن كل 
�س���يء يتحرك، وكله قابل لل�س���ك و�حلركة هي �ل�سائدة، 

فالر�وي نف�سه ال يعرف �أين مو�سع قدمه. 
�أعتق���د باأن هاتني �لفئتني من �ل�س���رد قد وجدتا منذ زمن 
بعي���د وتو��س���الن �لوج���ود �أي�س���ًا، �إذ هن���اك كت���اب من 
�أ�س���حاب �لكتب �الأكر بيعًا ما ز�لو� ي�س���تخدمون حتى 
ه���ذ� �ليوم �ملا�س���ي �لتاريخ���ي. وذلك معن���اه �أنه ما ز�ل 
هذ� �لنوع من �لكتب قائمًاً، وي�سري على �أنه باإمكان �ملرء 
قر�ءتها بهدوء، فيما �س���يو�جه قارىء رو�ية"�لغريب"، 
كم���ا هو �س���اأن ق���ارىء جمي���ع �الأعم���ال �الأدبي���ة �لتي مت 
�أنتاجها يف �لن�س���ف �لثاين من �لقرن �لع�س���رين، �ملزيد 

من �الرتباك �ملتو��سل حيال �لعامل. 
مل �س���رعُت بالكتاب���ة؟ ح�س���نًا، قد يكون ذل���ك الأين ال �أفهم 
ب�س���ورة  كان"بلز�ك"و"ديكنز"يفهمان���ه  فيم���ا  �لع���امل. 
جي���دة، لكني �أنا ال �أفهمه. لقد كنت، �إذً�، يف معهد زر�عي 
يف"غنيا"ومن ثم يف"�الأنتيز"، وكنت مهتمًا ب�س���جر�ت 
موز مري�س���ة حققُت بع�س �لتجارب عنها، غري �أين قلت 
يف نف�سي فجاأة:"لكن من �أكون �أنا، وما �لذي �أفعله هنا"؟ 
ومن ثم خلفُت كل �س���يء من ور�ئي و�أخذت بالكتابة. ما 
يطلق عليه"بورخ�س""�ملمار�س���ة �الإ�سكالية"لالأدب، هو 
�إ�س���كالية حق���ًا... كذلك ف���اأن قناعتي ب���اأين ال �أفهم �لعامل 
ق���د جعلتني �أجهل �أي���ن �أنا ذ�هب. فاأن���ا �أحترك من فوق 

�أر��سي جمهولة، و�أ�سع قدمي بحذر من فوقها.
م���ا هو �أك���ر غر�بة هنا، ويف �س���ميم �ملرحل���ة �لبلز�كية 
تلك، ظهور كاتب �أعتربه �أنا مبثابة �أب �لرو�ية �جلديدة: 
فلوب���ري. و�حلالة هذه، يف �ملرحلة �لتي �س���رعت بها يف 
�لكتاب���ة، �أي م���ا ب���ني 1940 و1950 كان فلوبري ما ز�ل 
يتمت���ع ببع����س �العتب���ار �لذي كان���ت �ملوؤ�س�س���ة �الأدبية 
تتف�سل به عليه. �إذ مل يكن ذلك �لكاتب �لعظيم �لذي �سار 

علي���ه �ليوم. فهم كانو� يتعامل���ون معه كونه �أحد �لكتاب 
�لذين يكتبون مثل بلز�ك، فقط �أنه مل يكن يكتب بطريقة 
جيدة متامًا! فهو مل يكتب �س���وى ثالث رو�يات، �أو �أكر 

بقليل. و�الأنكى من ذلك، كان �لنقي�س �ملبا�سر لبلز�ك.

ت�س���كل رو�ية"م���د�م بوفاري"، ع���ن حق كتاب���ًا متميزً�، 
فهي يت�س���من بالفعل على م�ساهد ميكن �أن تنتمي لل�سرد 
�لبلز�ك���ي، لك���ن فلوب���ري كان يحر����س عل���ى تاإط���ري تلك 
�مل�ساهد بحكاية �أولية وكان يلحقها بعر�س �سريع يتناول 
عاملها. وذلك م���ا كان ينطوي على غر�بة، فالكلمة �الأوىل 
م���ن �جلملة �الأوىل"ملد�م بوفاري"هي كلمة"نحن". وقد 
ظهرت تل���ك �لكلمة يف �ملخطوطة �لثالث���ة و�لر�بعة. لقد 
قالت"م���ارت روبري"بغباء باأن هذه �ل�"نحن"هي مبثابة 
خط���اأ، الأنن���ا ال نعرف مْن ه���ي... ال ميكن له���ذ� �أن يكون 
خطاأً، �إذ� ما و�س���عنا يف نظر �العتبار �لطريقة �لتي كان 
يكت���ب بها فلوب���ري. فهو مل يكن يكت���ب �عتباطيًا، بل كان 
عمله �سيئًا ُمفزعًا، �إذ كان يعمل كاملحكوم عليه باالأ�سغال 
�ل�ساقة، كما يقول. �إذ كان يعيد ويعيد ويعيد تناول ذ�ت 

�مل�ساهد، وي�سححه، �لخ...
لقد ظهرت تلك �ل�"نحن"�إذً� بوقت متاأخر وهي تعني باأن 
ثمة �أحد يتكلم."كنا يف �ل�س���ف، حني دخل �ملدير، برفقة 
تلمي���ذ مبتد�أ يرت���دي طاقمًا عل���ى �لطريق���ة �لربجو�زية 
�ل���ذي كان يحم���ل قرطا�س���ًاً كب���ريً�  وحاج���ب �ملدر�س���ة 
للق���ر�ءة")1(. رمبا ال �أقتب�س هذ� �ملقطع بدقة، لذ� �أطلب 
مغفرتك���م حيال هذه �الأخطاء �ل�س���غرية. �إذ ميكن للمرء 
تخيل باأن �لر�وي كان تلميذً� �سغريً� يجل�س يف موؤخرة 
�ل�س���ف."كنا نح���ن يف �ل�س���ف"، ودخ���ل �ملدي���ر ومع���ه 
طالب ُمبتد�أ. �أن �لكلمة �لتي كان ينبغي ��س���تخد�مها هي 
باالأحرى"جديد"ب���داًل عن"ُمبت���د�أ"، فه���ذه �ملفردة مهمة، 
الأنه كان بالفعل ثمة �س���يء ما جديد قد حدَث. نحن لدينا 
�نطب���اع باأن ذل���ك �لولد �ل�س���غري كان ينع�س يف موؤخرة 
�ل�س���ف وفجاأة �س���يء ما قد �أطلق �لكتابة، �سيء ال ميكن 
ي�س���عها  كان  �لقبعة"�لكا�س���كيت"�لتي  باملطل���ق:  فهم���ه 
ذل���ك �لتلمي���ذ على ر�أ�س���ه عن���د دخوله �إىل �ل�س���ف. فذلك 
 nouveauté « جلدي���د كان يف نف����س �لوق���ت ج���دة�
« كب���رية. �إذ يب���دو ب���اأن و�س���ف تل���ك �لقبع���ة، م���ن فوق 

دف���رت مالحظات �س���ائب، مم���زق كما يقول"ماك�س���يم دي 
�س���كل  ق���د   ،»  Maxime Du Camp""كام���ب
�س���فحة بكاملها. ومع ذلك، يبقى و�س���ف م�س���خم. �أواًل، 
الأن تل���ك �لقبع���ة ذ�ته���ا ال ميكن ت�س���ديقها، وكان فلوبري 
ي�س���فها على �س���كل طبقات. غري �أن ظه���ور �لقبعة للمرة 
�الأوىل له معناه. فاملقطع �الأول من ذلك �لو�س���ف ينتهي 
بالقول:"باخت�س���ار، كانت تثري �حلزن كوجه �أبله")2(. 
هنا، كان ميكن �أن يتوقف بلز�ك، الأنه قد مت قول كل �سيء، 
وكان معن���اه قائم���ًا هناك. لكن هنا �أي�س���ًا يبد�أ �لو�س���ف 
�حلقيقي، �لو�سف �لفلوبريي و�لذي ي�سبه �ملادة �الأوىل 
للرو�ية �جلديدة �لتي �أحدثت �نقطاعًا يف م�س���ار �الأدب. 
لقد كان فلوبري �إذً� ي�سف تلك �لقبعة عرب طبقات متعددة 
ومتتالية، وهذ� ما يول���د عند �ملرء �نطباعًا باأنها ال تكف 
عن �الت�س���اع لكي ت�س���غل م�س���احة �ل�س���ف بكاملها. �أنها 
ت�س���به بالدقة �ل���وردة عند"ماغري���ت"Magritte يف 
لوحته"قرب للمت�س���ارعني"، حيث جن���د زهرة حتتل كل 
جمال �لغرفة. وهكذ� �أخذت �لقبعة �لتي ي�س���فها فلوبري 
تدريجي���ًا كل ف�س���اء �ل�س���ف. وذل���ك ما خلق عن���د �لولد 
�ل�س���غري نوعًا من �لذهول دفعه لل�سحك، �أو �سرد ق�سته 
يف مطل���ق �الأح���و�ل. حينئ���ذ تختف���ي تل���ك �ل�"نحن"يف 
�ل�سفحة �ل�سابعة. لقد كانت هناك �ستة �أو �سبعة حو�دث 
ثم �ختف���ت، ولن يك���ون مبقدورنا �أبدً� معرف���ة مْن �لذي 

كان يتحدث. 
وم���ع ذل���ك، ثمة �س���يء ما �س���يظهر، يف �لنهاي���ة �الأخرية 
للرو�ية، �أال وهو ح�سور �أحدهم. ذلك الأن بد�ية �لرو�ية 
�ملكتوب���ة با�س���م �ل�"نحن"�س���وف ُتختم بجمل���ة غاية يف 
�لغر�ب���ة ما ع���دت �أحتفظ بها يف ذهن���ي، لكنها قريبة من 
�لق���ول باأن ذل���ك �لطفل �ل���ذي كان قد دخل �ل�س���ف للتو، 
بع���د  يك���ن  مل  بوفاري")لكن���ه  �سيكون"�س���ارل  و�ل���ذي 
�سوى"�س���ريلبوفاري"، ما د�م �أنه قد لفظ ��سمه بطريقة 
غاي���ة يف �لبالهة حدً� �أثارت فيه حركة من �ل�س���حك عند 
كل طالب �ل�س���ف(، مل يكن يف نهاية �ملطاف �س���وى طفل 
�أو �س���بي تافه �إىل حد"لن يك���ون مبقدوري �أحدنا �ليوم 
تذكر �أي �س���يء عن���ه")3(. لقد ظهر فجاأة، و�س���غَل جمال 
�ل�س���ف بكامل���ه، ث���م �ختف���ى، ومل تب���ق �أية ذك���رى عنه. 
هن���ا يبد�أ ن�س له مظهر بلز�ك���ي:"كان طفاًل، �لخ..")4(. 

ثم���ة ر�وي مغرم باحلقيقة وقادر عل���ى قولها يحل حمل 
�لر�وي �الأول ومن ثم ي�س���رُع ب�س���رد ق�سة"�س���ارل"منذ 

طفولته. 
كان فلوب���ري يقر�أ على"ماك�س���يم دي كامب"�ملقاطع �لتي 
كان من�س���غاًل يف كتابتها. لقد قر�أ علي���ه ذلك �ملقطع وهنا 
قاطع���ه"دي كامب"قائاًل له:"يا غو�س���تاف، �أنا ال �أفهمك، 
فاأنت ترغب يف كتابة ق�س���ة فتاة ماأخوذًة مبا هو مثايل، 
وهي �س���وف تتزوج ومن ثم ت�س���عر بال�سجر، وبعد ذلك 
تاأخذ لها ع�س���يقًا وتنتحر يف �لنهاية. هذ� �سيء �إن�ساين 
متام���ًا، لك���ن م���ن �ل�س���فحة �لثاني���ة تق���ذف عل���ى قارئك 
بو�س���ف قبع���ة يحت���ل �س���فحة بكامله���ا، وذل���ك فقط الأن 
�لولد �ل�س���غري �س���احب تلك �لقبعة �سيكون بعد ع�سرين 
���يع قارئ���ك". لقد كانت  عام���ًا زوج���ًا لتلك �لفتاة! �أنك ُت�سَ
���يع قارئ���ك". وبالفعل �أنها جملة  تلك �جلملة ر�ئعة!"ُت�سَ
ُت�س���يع، والأنها كانت قد �سيعت �لر�وي نف�سه، لذ� ينتبه 
ه���ذ� �الأخري فجاأة لق�س���ية ع���دم �أمكان �ملعن���ى �لنافذ يف 
�لعامل بكامله، �أي �أنه ثمة �أ�س���ياء يف �لعامل ال تبعث على 

�لطماأنينة وغري قابلة للتف�سري. 
بع���د ذل���ك مبا�س���رة، �أي يف جم���رى �ل�س���رد �ل���ذي يبدو 
وكاأن���ه مكتوب���ًا عل���ى �لطريق���ة �لبلز�كي���ة، كانت"�إمي���ا 
بوف���اري"Emma Bouvary، ويف كل حلظ���ة تزل 
فيها قدمها، ت�س���رخ ب�س���كل غاية يف �لغر�بة"�آه يا ربي، 
يا رب���ي، ملاذ� تزوج���ت �إذً�"؟(، وكاأن �لن����س كان بكامله 
على و�س���ك �النهيار، وفجاأة جند �أنف�س���نا يف �حلا�س���ر. 
فاحلا�سر �حلايل يبزغ وكاأنه �سذوذ مطلق و�سط �سرد كان 
يجري �سمن �ملا�س���ي �لتاريخي. �إذً�، ولكي �أعيد تناول 
ما قلته �س���ابقًا، يظهر �لر�وي من جديد يف نهاية �لكتاب 
ب�سورة قوية جدً�. ف�سارل قد مات، و�إميا �نتحرت، فيما 
تودع �أبنتهما �ل�سغرية عند عمتها؛ ذلك ما يقوم �لر�وي 
باخت�ساره ب�س���رعة كبرية للغاية، �سمن مزجه للحا�سر 
باملا�سي �ملركب، �أي مبا�سي غري حمدد. ويختتمه بجملة 
تتعل���ق بال�س���يد"هومي�س"Homais:"كان ق���د تلقى 
للتو �سليب �ل�س���رف". تلك هي �جلملة �الأخرية للكتاب، 
�لنموذجية يف �س���بط مفرد�تها. كان هن���اك �أحدهم. �أما 
 )Louis Lambert("المب���ري رو�ية"لوي����س  يف 
فلي����س هن���اك من �أحد يقوم بال�س���رد. غ���ري �أننا جند هنا 
د�ئم���ًا، �أي يف رو�ي���ة فلوبري، مْن يقوم ال يف تف�س���ري ما 
يحدث، بل يف �حلديث عما هو غري مفهوم يف ذلك �لذي 
يح���دث، �أو �أنه باالأحرى ال يقوم بتف�س���ريه، لكنه ي�س���ري 
عليه. وهذ� ما يخلق فارقًا يجعل من منطي �ل�سرد هذين 

مت�سادين متامًا، وال ميكنهما �أن يتعا�سر�. 

العنوان يف الأ�سل
Alain Robbe Grillet2

Le principe d’incertitude-

الهوام�ش 
1-"كن����ا يف الدر�ش، حينما دخل املدير، يتبعه واحد جديد 
يرت����دي طاقما عل����ى الطريق����ة الربجوازية وول����د من ال�سف 

يحمل قرطا�سًا �سخمًا". 
2-"كان����ت م����ن تل����ك القبع����ات املركب����ة الت����ي نعرث فيه����ا على 
عنا�س����ر ت�سبه قبعة ال�سع����ر، قبعة ال�سبك����َة، ال�سفقة املدورة 
وغط����اء الراأ�����ش القطني، واحدة م����ن تلك الأ�سي����اء البائ�سة، 
يف النهاي����ة، والتي ينطوي قبحها ال�سامت على اأعماق ذات 

تاأثري وكاأنها وجه اأبله".
3-"�سيك����ون م����ن امل�ستحي����ل الآن عل����ى اأي واح����د من����ا اأن 

يتذكر اأي �سيء عنه". 
فر�����ش  اأثن����اء  يلع����ب  معت����دل،  م����زاج  ذو  �سب����ي  4-"كان 
الدرو�����ش، ي�ستغ����ل عل����ى در�س����ه، ي�سغي يف ال�س����ف، ينام 

جيدًا يف عنرب النوم، وياأكل جيدًا يف مطعم املدر�سة".
كت����اب"اآلن  ع����ن  الن�����ش  له����ذا  العربي����ة  الرتجم����ة  مت����ت   *
روب غريي����ه: مدخ����ل حلي����اة كاتب"وه����و م����ن من�س����ورات » 

الفرن�سية.  »  Fiction et Cie

** ه����ذه ه����ي حرفي����ة الن�سو�����ش ال����واردة يف رواية"مدام 
بوف����اري"، الت����ي تختل����ف قلي����ًا ع����ن اقتبا�س����ات اآلن روب 

غرييه )ماحظة من املرتجم(. 

ح�سني عجة
كاتب ومرتجم عراقي مقيم يف فرن�سا 
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-ول��د اآلن روب غريي��ه يف بري�ش��ت 
ا�شم��ه بظاه��رة  �شن��ة 1929. اق��رن 
اأ�ش�شه��ا:  الت��ي  اجلدي��دة(  )الرواي��ة 
الغ��رية، املمحاة، يف املتاهة، فورّيات. 
م��ن اأفالمه:اخلال��دة )1962(؛ قط��ار 
اأوروبا ال�شري��ع )1966(؛ الرجل الذي 
يك��ذب )1967(؛ عدن وبع��د )1970(؛ 
التغلغ��ل التدريج��ي للرغبة )1974(؛ 
الأ�ش��رية  )1975(؛  بالن��ار  اللع��ب 

اجلميلة )1983(.

*�أالن روب، غرييي����ه، كي����ف توفىّق بني �لكتابة 
و�ل�سينما؟

-مل �أولد كاتبًا. �ملخرج و�لكاتب، يلغي �أحدهما 
�الآخر، وفق �لن�س����اط �لذي جتري ممار�س����ته. 
ورمبا ��ستطعت �لقول: �إن �ل�سينمائي ال عالقة 
له بالكاتب؛ فاأنا عندما �أمار�س �الإخر�ج �أن�سى 
�أنني رو�ئي. ويف �الأثناء ال ينتابني �ل�س����عور 
ب�س����رقة وق����ت �لرو�ئي الأنني �س����ينمائي. ولو 
وج����دْت  �ل�س����ينما يف زمن فلوب����ري لتمكن من 
�إخر�ج �أفالم يف �أوق����ات تتخلل كتابة رو�ياته 
ب����اأن  �لق����ول  وينبغ����ي  �ل�س����ت.  �أو  �خلم�����س 
غو�س����تاف فلوبري هو و�ل����دي �لروحي. ولقد 
ه����ت �إلي����ه، يف ع�س����ره، �ملاآخذ ذ�ته����ا �لتي  ُوجِّ
����ه �إيل. وال �أخفي �عتز�زي بكون �ملقاالت  توجىّ
�لت����ي وجه����ت �إيل �س����نة 1957، ه����ي �ملقاالت 

نف�سها �لتي وجهت �إليه �سنة 1857.

بعك�����س  �لرو�ي����ة،  كتاب����ة  يف  �لتمه����ل  ميك����ن 
�ل�س����ينما �لت����ي تتطل����ب �س����رعة �الإجن����از الأنها 
تت�س����من وقت �الآخرين �أي�س����ًا. وقد يكون من 
غري �ملعقول، �أو من �مل�س����تحيل �إم�ساء خم�سة 
ع�س����ر عام����ًا يف �إجن����از فيلم. وحتى ل����و تعلق 
�الأم����ر بر�ئعة �س����ينمائية، فاإن �أح����دً� لن ينتبه 

�إىل ذلك.
*ما موقفك من �جلمهور؟

-ينبغي هزىّ �جلمهور، الأنه قد يف�سل �لنوم يف 
�ل�س����ينما. �أما ما عد� ذلك فاأن����ا �أهتم باجلمهور 
د�ئم����ًا وب�س����كل مرعب. و�أتاأمل كث����ريً� عندما ال 
يلق����ى �أح����د �أفالمي ��س����تقبااًل جيدً�. وال�س����يما 
�أنني  ال �أ�س����رع يف و�سع كتاب �أو فيلم، �إال �إذ� 
�أعجبن����ي �سخ�س����يًا، ورغبت يف �إجن����ازه. �أنا 

بطيء جدً� يف عملي.
*ه����ل تع����ود �إىل روؤي����ة �أفالمك بعد عرو�س����ها 

�الأوىل؟
-ل����دى ظهور فيل����م بتوقيع����ي، �أتخيل �س����ادقًا 
�أن �الآخري����ن كلهم مثلي. ويح����دث يل �أن �أدرك 
باأنن����ي مل �أعمل �إال و�أنا �أفكر يف نف�س����ي فقط. 
فاأح����اول م�س����اهدة �أفالم����ي وكاأنني ل�س����ت َمن 
�أخرجه����ا، م����ع �لرغب����ة يف �أن �أك����ون متفرج����ًا 
جمهواًل �أثناء �لعر�س �الأول، �لكامل، للن�سخة 

رقم 1.
 - روب  �أالن  ح�س����ب  �ل�س����ينما  تعري����ف  *م����ا 

غريييه.
لغ����ة  لغ����ة؛  ه����ي  به����ا  �أحل����م  �لت����ي  -�ل�س����ينما 
مو�س����يقية، �س����عرية، ت�س����كيلية. وق����د يك����ون 

�س����ريطي �ملثايل عماًل يقول، من خالل �س����كله، 
�سيئًا �آخر غري ما يرويه.

*ماذ� يكون مق�سدك �حلقيقي، �لعميق، عندما 
تنك����بىّ على �إجناز فيلم، لنق����ل على غر�ر )عدن 

وبعد(؟
-ه����ذ� �لفيلم تتم����ة ل�)�لرجل �ل����ذي يكذب( من 
وجهة نظر �الأ�س����كال �ملعماري����ة �لناجحة. ففي 
هذ� وذ�ك، �س����عيت �إىل و�س����ع لغة �س����ينمائية 
جدي����دة. �إن����ه �س����ريط يختل����ف ع����ن �الأ�س����رطة 
 ، �الأخ����رى، فهو باالأل����و�ن من جهة، وه����ذ� مهمىّ
الأن �لل����ون ال يدرك على �ل�سا�س����ة فح�س����ب، بل 
يوجد يف �ملو�س����وع ويف �ل�س����يناريو �أي�س����ًا. 
وهو عن�س����ر فتنة و�إغر�ء. ي�ساف �إىل ذلك �أن 
فيلم )عدن وبعد(، و�أول مرة يف �أفالمي، يقدم 
�ملر�أة ك�سخ�س����ية رئي�س����ة، بع����د �أن ظل �لرجل 
هو �س����مري �حلكاي����ة. و�ملو�س����وع يعتمد على 
ن����وع من �مل�س����ارة �لتعليمية �لت����ي متتزج فيها 
�لتج����ارب و�ملح����ن عل����ى طريق����ة )جو�س����تني( 
�لتاب����وت  ع����ن  و�لبح����ث  �س����اد،  دي  للمركي����ز 
�ملفق����ود. و�أعت����ربه مظه����رً� جدي����دً�، �إذ �أثري����ه 
مبادة غزي����رة حول �مليثولوجيا �حلديثة �لتي 
تغ����ذي �لوعي �جلمعي. من جهة ثانية الحظت 
�أن و�س����ائل �الإع����الم �جلماهريي����ة يف �لع����امل 
�ملعا�س����ر تخلق فانتازيا جديدة من �الأ�ساطري 
����كاء �لفيلم على  �ل�س����عبية. وه����ذ� م����ا يف�س����ر �تىّ
تلك �لعنا�س����ر �لفانتازية نف�س����ها. فه����و ينتقل 
من )�س����هرز�د( �إىل )�أجنليك مركيزة �ملالئكة(. 

فثمة ميثولوجيا �أخرى ال ينبغي �إهمالها.

اأ ملثل هذ� �لبناء  �أما بالن�سبة للجمهور غري �ملهيىّ
�لهند�سي، فاأنا �أقدم له �سريطًا ذ� مظهر حديث، 
يجد نف�س����ه فيه. لهذ�، تتقدم �لق�س����ة بنوع من 
�الإيق����اع، ال �ليومي، بل �الإخباري، �أي �الأخبار 
وجهته����ا  وتق�س����د  �جلر�ئ����د.  تذكره����ا  �لت����ي 
مث����ل �س����فينة ترف����ع �ملر�س����اة. وه����ذه �لوجهة 
ه����ي �حلكاي����ة �لفانتازي����ة �لناجمة عن �س����ر�ب 
�ملخيل����ة �ل�س����بقية. �أم����ا �ملغام����ر�ت �لتعليمي����ة 
بالن�س����بة للنجمة كاترين ج����ورد�ن، فيمكن �أن 
تق����ارن مبغامر�ت )�ألي�����س يف بالد �لعجائب(؛ 
وفخاخه����ا  �ل�س����حر�ء  �جتيازه����ا  ن�س����اهد  �إذ 
و�س����ر�بها. ثم جتد نف�سها يف مو�جهة قرينها، 
وقرينتها �لتي ت�ستويل على ِقَطع مما تدججت 

به، �أو تعيدها �إليها.
يف ه����ذ� �مل�س����توى ال ي�س����كل �لفيل����م م�س����ارة 
�س����وفية، ب����ل خيالي����ة. فف����ي نهاي����ة �حلكاي����ة 
يب����د�أ كل �س����يء. وكان بودي لو و�س����عت كلمة 
)�لبد�ي����ة( بدل كلم����ة )�لنهاية( على �ل�سا�س����ة. 

لكن ذلك من �ساأنه �الإزعاج �أكر!
*ما �لفيلم بالن�سبة �إليك؟

-�أرى �أن �لفيل����م عم����ل جماع����ي، يف ح����ني �أن 
�لرو�ية عم����ل منفرد. وهكذ� �أت����رك للمعاونني 
و�ملمثلني �أكرب وظيفة �إبد�عية ممكنة، �نطالقًا 
م����ن �هتمامهم �ل�س����ادق مب����ا �أفع����ل. ويف هذ� 
�ملجال قد �أجلاأ �إىل ��ست�سارة �ملمثلني و�لتقنيني 
حول بع�س �لنقاط. فاأنا حري�س على �لتعاون 
�لفعل����ي. يف مث����ال كاتري����ن ج����ورد�ن، �س����من 
�س����ريط )عدن وبعد( �أعتقد �أن �لق�س����ة جنحت 

الأنها �ساهمت فيها ب�سغف حتى �أن �لفيلم �سار 
يج�سد ق�ستها �ل�سخ�سية تقريبًا.

�أ�س����تخدم �لكث����ري م����ن �الأف����الم �ملوجب����ة خالل 
�لت�س����وير حلر�س����ي عل����ى توف����ري �أك����رب ع����دد 
ممكن من �لتنويعات للمونتاج. �إن �مل�سوؤولية 
توؤرقني با�س����تمر�ر حق����ًا. �أقول ه����ذ� من دون 
�فتعال �لتو��س����ع، و�أتفهم �أ�سباب منع �أفالمي 

هم �أقل من ثالثة ع�سر عامًا. عمن �سنىّ
يف  باأفالم����ك،  تتوج����ه  م����ن  �إىل  *باملنا�س����بة، 

�لدرجة �الأوىل؟
-ال �أعتق����د �أن �أفالم����ي تخاطب �لعق����ل بقدر ما 
ي����وؤدي  �أن  �أرغ����ب يف  تخاط����ب �حلو������س. ال 
�لبناء �لدقي����ق و�ملتقن �إىل جفاف �ملو�س����وع. 
�أنا �أخاطب �حلو��س. و�أَف�سل تعليق يبهجني 
هو )هذ� جميل( لذلك �أ�س����تفظع من ُيعمل عقله 
وال يتو�س����ل �إىل �لفهم فيغ�س����ب ب�س����بب ذلك. 
�أعتقد �أن على �ملتفرج يف �ل�س����ينما �أن ي�س����ل�س 

�لقياد. فعندما ال يطفو �ملتفرج يغرق �لفيلم.
*هل يعجبك خمرجون �آخرون؟

-�أنا �س����ديد �الإعجاب باإيزن�س����تاين �لذي �بتكر 
�سينما مونتاج قريبة مما �أحلم باإجنازه. فيما 
بعد ظهر �أور�س����ن ويلز، ثم غود�ر يف بد�ياته. 
وباملقاب����ل هناك �س����ينما ال �أحبه����ا، وهي �لتي 
�أدعوها �س����ينما �لقرن �لتا�س����ع ع�سر، تلك �لتي 
ت�ستند �إىل �أ�سكال رو�ئية مل يعد لها من وجود 

ر�هن.
�سبق ان ن�سرت هذه املادة 
يف �سحيفة املدى 2007

آالن روب غرييه: الســينما التــي أحلم بها 
لغة... وفيلمي المثالي يقول غير ما يرويه
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ترجمة عدنان توفيق

ظ���ل �الن روب غرييه �لذي توق���ف قلبه عن �خلفقان  
بع���د �ن بل���غ �خلام�س���ة و�لثمانني من عمره مو�س���ع 
تقدي���ر ع���ال م���ن قب���ل �لبع����س ومو�س���ع قب���ول من 
�جلدي���دة  للرو�ي���ة  كر�ئ���د  �الخ���ر  �لبع����س  قب���ل 
)nouveau roman( منذ �خلم�س���ينيات �سكل 
هو وكلود �سيمون، مي�س���يل بوتور ونتايل �ساروت 
جمموعة حتدت �لفك���رة �لتقليدية عن �لرو�ية ورغم 
كونهم ينتمون �ىل من���اخ فكري و�حد �ال �نهم كانو� 
خمتلف���ني فيم���ا بينه���م �ىل درجة كب���رية ولكن روب 
غريي���ه ��س���تطاع �ن ي�س���در �و�س���ح بي���ان ع���ن تيار 
�لرو�ية �جلدي���دة يف كتابه )من �جل رو�ية جديدة(
)pour un nouveau roman( وكان دفاعة 
عن �لرو�ي���ة �جلديدة �س���ريحة وباأن �لزم���ن قد عفا 
عل���ى �لروي���ات �لتي تتحدث وت�س���ف �ل�سخ�س���يات 

و�الفر�د ومل تعد فكرة حكاية ق�سة.
 �و �لرو�ية ك�سرد مقولة و��سبح من غري �ملالئم لدى 
غريي���ه �ن تكون غاية �لرو�ية دعما لق�س���ية �و دفاعا 
ع���ن موقف كما �نه���ا �س���ارت التتالئم م���ع متطلبات 
�لع�س���ر �حلديث، فاالفر�د مل يع���ودو� يلعبون نف�س 
�ل���دور �لذي كان���و� يلعبون���ه يف �ل�س���ابق يف �لعامل 
و�ن �س���عود و�سقوط �لرجال و�لن�س���اء �أو�ل�سالالت 
�منا تنتمي �ىل �لع�س���ور �ملا�سية، فنحن الن�ستطيع 
�لكتابة مثل �ستاند�ل �ذ� مل نكن نعي�س يف عام 1830 
و�ذ� م���ا�ر�د موؤلف مو�س���يقى �ن ينتج مو�س���يقى من 
نف����س من���ط مو�س���يقى بتهوفن �س���وف ل���ن يجد من 
ي�س���غي �ليه، فبالن�س���بة لروب غرييه �ن �هم عن�سر 
يف �لف���ن هو �خلل���ق و�البد�ع فالرو�ي���ة �و �ي عمل 

فن���ي �خر ينبغي �ن يعتمد على �خليال خالل ن�س���اط 
�الب���د�ع حي���ث علي���ه �ن يخل���ق عاملا خيالي���ا الميكن 
�ن يختل���ط مع �لع���امل �حلقيقي �ن ت�س���وير جمتمع 
حقيق���ي وب�س���كل و�قع���ي و�ل���ذي يه���دف �ىل تقدمي 
مث���ال للحي���اة �لو�قعية �من���ا كان هو�س���ا �لرو�ئيني 
�لتقليدي���ني وعندم���ا كان روب غريي���ه ي�س���ف طائ���ر 
�لنور�س يف رو�ياته مل يكن يحاول �ن ياأتي و�س���فه 
مطابقا  للنور�س �حلقيقي، فالنور�س �ملتخيل ميتلك 
مو��س���فات �لفن،و�لو�قعية كانت عقيمة، فاحلقيقي 
ينبغ���ي �ن يبقى على م�س���افة و�ن يتح���رر �لفنان من 
�ءه �لذي���ن �عتادو�  �لتز�مات���ه جتاه���ه و�ن يح���رر قرىّ
على �حلقيقي ومتا�سك �لرو�ية �لتقليدية يحكم عليه 
من ناحي���ة قيمته يف مدى جناحه يف تقدمي �ملو�قف 
و�ل�سخ�س���يات �ملاألوف���ة، وروب غريي���ه يف رو�ياته 
�الوىل )�ملتل�س����س(  �ل�سادرة عام 1953 بد�أ ي�سب 

�هتمامه ليو�سح هذ� �ال�سلوب.
فامل�س���هد �الول يظهر لنا �ساحب مقهى يقوم برتتيب 
�ملنا�سد و�لكر��س���ي ومناف�س �ل�سكائر يف �ل�ساعات 
�الوىل من �ل�سباح، ويخربنا �لن�س باأنه �ل�سخ�سية 
�لوحيدة �الن يف �مل�س���هد فندرك باأن �ل�س���تارة رفعت 
وباأننا ن�س���اهد  م�س���رحية ونالحظ م���دى �لية �فعاله 
ولك���ن وملدى �همية �لزمن يف �مل�س���رحية فان تنظيم 
�ملقه���ى ي�س���تغرق وقت���ا طويال ثم تعطي �ل�سخ�س���ية 
�لوحيده �ال�س���ارة، �مل�س���رحية �لرو�ية تب���د�أ، فهناك 
رج���ل يقتل ويدعى دوبون و��س���مه يرتبط باجل�س���ر 
�ملتح���رك �ل���ذي يرب���ط ب���ني ط���ريف �ملدين���ة، ونرى 
بان �جل�س���ر نف�س���ه اليعمل ب�سكل �س���حيح، متى قتل 

دوبون �ملفت�س ير�قب �لبا�س. وقد حيىّ بع�س �لنقاد 
هذه �لرو�ية بانها عمل معادي �س���د �لرو�ية �أما نقاد 
�ليوم فاأنهم ي�سرفون �لنظر عنها مدعني باأنها لي�ست 
�سوى مزحة و�أنه الينبغي �ن ننظر بجدية �ىل روب 
غرييه. ال�سك �ن روب غرييه كان ي�ستمتع عندما كان 
يق���ر�أ �لتقييمات �ملختلفة ملختلف �لنقاد ويف �س���ريته 
�لذ�تية �ل�س���ادرة عام 1985 بعنو�ن �س���بح يف مر�أة 
ي�س���ف روب غرييه كيف �نه وخ���الل زيارته جلامعة 
نيوي���ورك �عط���ى غرفة كان ي�س���غلها عادة  حما�س���ر 
كان يدر����س �لطالب ع���ن �عماله �الدبي���ة وهناك عر 
عل���ى ن�س���خة م���ن رو�يت���ه �لثاني���ة )�لر�ئ���ي 1955(
ووجد بان �ملحا�سر �ل�سيء �حلظ فهم �المور ب�سكل 
خاط���ئ متاما وكما يو�س���ح غرييه ذل���ك )يف كل مرة 
ين�س���ب فيه فخا للق���ارئ �المريكي ه���و �ول من يقع 
فيه فهو اليفهم قو�عد �لرو�ية �جلديدة(. �ن رو�يات 
روب غريي���ه هي مبعنى ما �لعاب، فهي تدعو �لقارئ 
�ن ي�س���ارك يف �ختب���ار�ت عقلية و�ل�س���رد يبحث عن 
متا�س���كه و�لق���ارئ ينبغي �ن يفهم ملاذ� يتخذ �ل�س���رد 
هذ� �ال�س���لوب �لذي �تخذه وهذ� و��س���ح خ�سو�سا 
يف رو�ياته �الخرية وخ�سو�س���ا تلك �ملن�س���ورة يف 

�أو�خر �ل�ستينيات.
كان روب غريي���ه قد ولد يف بري�س���ت من �ب مهند�س 
وب���د� عمله كمهند����س بايلوجي وبعد �نهاء در��س���ته 
يف بري�س���ت وباري�س بد�أ يدر ����س يف �ملعهد �لقومي 
لالح�ساء ثم عمل يف �ملغرب وغويانا �لفرن�سية ويف 
جزر �ملارتيني���ك 1949 ولغاي���ة 1951 وحافظ على 
�هتمام���ه بعل���م �حلياة حت���ى يومه �الخ���ري ومل يكن 

يف�سل �سيئا مثل �أن يرتك نقا�سا �أدبيا ويزور ب�ستانا 
حيث ي�س���تطيع �خبار ��سحابه با�س���م كافة �لنباتات 
و�لزه���ور في���ه. ويف ع���ام 1955 ��س���بح حمرر� يف 
د�ر �لن�س���ر )مطبوعات دي مينو( ولكن هذ� �لن�ساط 
��س���افة لن�س���اطه كرو�ئ���ي مل ت�س���تنفذ ق���و�ه يف عام 
1962 عندم���ا و�س���ل �ىل مرحل���ة �الربعينيات كتب 
�س���يناريو وحو�ر فيلم �ملخرج �الن ري�س���ني �ل�سهري 
)�لع���ام �ملا�س���ي يف مارينا �باد( �ل���ذي حقق جناحا 
دوليا �ساحقا و��سبح روب غرييه جزء� من �ل�سينما 
�جلديدة مثلما كان ر�ئ���د يف �لرو�ية �جلديدة.وكما 
فعل���ت مارغريت دور��س فانه كر�س حياته ب�س���ورة 
مت�س���اوية يف كتابة رو�يات و�مل�س���اركة يف �س���ناعة 
�الف���الم و�لفيل���م �لوحي���د م���ن �خر�ج���ه )�لفانون(( 
�حلائ���ز على جائ���زة لوي�س ديلوك و�ل���ذي حاز على 
�عج���اب �لنقاد وق���د �نتخب روب غرييه ع�س���و� يف 
�الكادميية �لفرن�س���ية. لق���د كان روب غرييه كرو�ئي 
و�سانع لالفالم مو�س���ع جدل يف �سفوف �لنقاد ومل 
يكن من �ل�س���هولة فهم م�سامني رو�ياته و�فالمه وقد 
ن�ساأ روب غرييه يف مرحلة تز�من �لبناء مع �لتدمري 
وكتابات���ه حتوي م�س���امني تدعو للتحري���ر و�خرى 
ت�س���ع �لقيود وهو ي�س���ور �لتقاليد، وقوى �لتدمري.
يدعب روب غرييه بانه مل يعد لدى �لرو�ئي مايقوله 
ولك���ن رو�يات���ه و�فالمه تط���رح بقوة �ل�سخ�س���يات 
وهي تخلق نف�س���ها وهناك د�ئما دمار وغياب يحيط 

بهذ� �لعامل.

عن �سحيفة الغارديان

روب غرييــه الــذي تمــرد علــى 
تقاليد الرواية
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عبد الرحمن البا�شا 

احللزون العنيد
 يف ماي�س عام 1987 تعرفت على �ل�س����اعر 
و�ملرتج����م و�لباحث �لك����وردي جالل ورده 
زنَكابادي يف �ربيل، ومعرفتي به كانت على 
�لر�س����يف، على مقربة من �لقلعة، حيث كان 
–على مايبدو- قد ��س����طر �إثر تدمري د�ره 
يف قرية �س����ركاريز- قتوي مع بدء عمليىّات 
�الأنف����ال ؛ لكي يدف����ع �لدي����ون �ملرتتبة عليه 
عن����د بناء د�ره تلك، فا�س����طرىّ �ىل بيع �أغلب 
كتبه �لقيمة �لتي كنت قد �سمعت بها وقر�أت 
ع����ن بع�س����ها، ولكنن����ي مل �أع����ر عليه����ا يف 
مكتب����ات �ربيل و�ملو�س����ل �و حتى مكتبات 
بغ����د�د، كتب ج����الل �لتي مالأ به����ا جانبا من 
�لر�سيف، ��س����ابتني بالده�سة و�أوحت منذ 
�لوهلة �الوىل، باأن �س����احبها مثقف وقارئ 

من طر�ز خا�س.

يف ه����ذ� �للقاء، م����ع زنَكاب����ادي، مل �أرحت له 
ومل �ن�س����جم مع����ه الن ��س����عار كتب����ه كان����ت 
خيالية وما كان يقبل بامل�س����اومة �ىل درجة 
�ن �ل����كالم بيني وبينه، �حتدم، حول �س����عر 
كت����اب رو�ية )�جل����وع( للكات����ب �لرويجي 
كن����وت هم�س����ن �حلائ����ز عل����ى جائ����زة نوبل 
ل����الآد�ب، وكنت حينه����ا مولع����ًا بالكتابة عن 
�لفائزين بجائ����زة نوبل لالآد�ب، وال �س����يما 
�لفائزي����ن بها من دول ��س����كندنافيا.  و�أذكر 
�ن جالل، قال يل حينه����ا وهو منفعل:"�نت 
�لعني����د(  �حلل����زون  �آين  تعرفن����ي..  م����ا 
لرو�ي����ة  عنو�ن����ًا  كان  �لعني����د  و�حلل����زون 
للكات����ب �جلز�ئ����ري ر�س����يد بو ج����درة( فما 
كان من����ي �ال �ن �أجيب����ه:" �إذ� �نت �حللزون 
�لعني����د فاأن����ا �لكل����ب �لعني����د"! ورغ����م ه����ذه 
�لبد�ية �ملتوترة بيني وبني �لزنكابادي، �ال 
�ن �لرج����ل دعاين �ىل بيت����ه لرييني مكتبته 
�لعامرة وكتب����ه �لنادرة، ويف �لبيت عرفني 
عل����ى زوجت����ه �لتي قال عنها �نه����ا من �أهايل 
جلوالء، وبعد حو�ر ق�سري مع )�أم �وريف( 
عرفت �نها �س����قيقة �لكاتب و�ل�سحفي �ساكر 
نوري وهو من مثقفي جلوالء )�لي�ساريني( 
كنت ق����د تعرفت عليه يف مقاهي جلوالء يف 
�أو�خر عام 1971 عندما كنت جمندً� هناك، 
�س����اكر ن����وري، كان ق����د غ����ادر �لع����ر�ق على 
مايبدو و��س����تقر يف فرن�سا وعمل يف جملة 

)كلىّ �لعرب( فيما بعد.

آالن روب غرييــه

فـــــــي بغــداد 

يف الثامن ع�شر من �شهر �شباط 2008 توفى الكاتب واملخرج ال�شينمائي الفرن�شي، املعروف اآلن 

روب غريي��ه عن عمر ناهز ال� 85 عاما، بع��د ا�شطرابات يف القلب، حينها، فكرت يف الكتابة 

عن الرجل الذي دعي اىل مهرجان املربد يف العام 1988 وكان لنا معه اكث�ر من لقاء وذكرى، 

غ��ري اإنني ارج��اأت املو�شوع ل�شباب عدة، رمبا كان احدها، ه��و ان اكتب عنه با�شهاب، بدل 

من كتابة كلمة رثاء اأو مقالة مقت�شبة.

وه��ا انا ذا ا�شرد بع�ش��ا مما دونته يف اأوراقي، ف�ش��ال عما تختزنه الذاك��رة، عن هذا الكاتب 

الكبري الذي ح�شر مهرجان املربد يف العام 1988 واأعتذر عن احل�شور يف العام التايل بعد ان 

�شربنا اإليه انباء عن كارثة حلبجة.
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 �شع��اد حمم��د خ�ش��ر وجمل��ة 
الثقافة

 وتط����ورت عالقت����ي م����ع �لزنكاب����ادي م����ع 
بينن����ا،  �مل�س����رتك  و�لقا�س����م  �الي����ام  م����رور 
كان، �لكتبو�لق����ر�ءة و�لكتابة، ثم ��س����بحنا 
–يف  عرفن����ي  حينم����ا  لدودي����ن  �س����ديقني 
بغ����د�د- عل����ى �لكاتبة �س����عاد حممد خ�س����ر، 
زوج����ة �ملرح����وم �س����الح خال�س، �س����احب 
جمل����ة )�لثقافة( �لت����ي بد�أت �أن�س����ر فيهامنذ 
�لع����ام 1987 وكانت بد�ية كتاباتي للمجلة، 
�سل�س����لة من �س����بع مق����االت �س����هرية بعنو�ن 
)نوبلي����و فرن�س����ا( تناول����ت فيه����ا ع����ددً� من 
�الأدب����اء �لفرن�س����يني �حلائزين عل����ى جائزة 
نوبلل����الآد�ب، ب����دءً� م����ن )�س����لويل ب����ردوم( 
�ل����ذي فاز به����ا �لع����ام 1901 م����رورً� بالبري 
كام����و و�س����واًل�ىل �س����ارتر وبقي����ة �الأدب����اء 

�لفرن�سيني.
يف �أو�خ����ر �لعام 1988 �أخ����ربين جالل �ن 
�س����اكر نوري �س����ياأتي �ىل بغد�د للم�س����اركة 
فيمهرج����ان �ملرب����د برفقة �لكاتب �لفرن�س����ي 
�ل�س����هري �آالن روب غرييه �ل����ذي كنت �أعرفه 
من خالل كتابه �ل�سهري )�لرو�ية �جلديدة(، 
فاتفقنا �نا وجالل على �ن نكون على هام�س 
�ملربدبه����دف �للقاء بغرييه، وكنا يف بغد�د، 
�سباح يوم �خلام�س و�لع�سرين من ت�سرين 
�ل�س����ري�تون  فن����دق  �س����الة  ويف  �لث����اين، 
حتدي����دً�، بعد �ن �أعد لنا �س����اكر نوري لقاءً� 

مع �أبرز �سيوفاملربد.
وقب����ل �للق����اء ب�)غريي����ه( كن����ت قد �ت�س����لت 
هاتفي����ًا –و�ن����ا يف �ربيل- ب�س����ديق يل يف 
بغ����د�د، وه����و �ملهند�����س ع����الء �لدي����ن جنل 
�لدكتور �ح�س����ان م����ريز�، و�أخربت����ه باأنني 
�س����اأكون يف بغ����د�د م����ع زمي����ل يل، و�قنعنا 
عالء بان نكون �س����يوفًا عنده، على �لع�ساء 

و�نه �سيكلف و�لدته لعمل ع�ساء خا�س.
م����ع �ل�س����باح، كن����ا جمموع����ة م����ن �لكت����اب 
و�ل�س����حفيني، متحلقني ح����ول غرييه.. كان 
طوياللقام����ة، بلحية بي�س����اء، كث����ة، مرحًا، 
كث����ري �حلرك����ة، تتدف����ق �لكلم����ات م����ن فم����ه 

ب�سرعة، كمثاللفرن�سيني ب�سكل عام.

 ديك �شاكر نوري
 بعد �للقاء، �أح�س�س����ت �ن غرييه كان ي�س����عر 

بغرب����ة كبرية لوال وجود �س����اكر نوري على 
مقرب����ة من����ه، ومبعث غربت����ه، كان يكمن يف 
�الأجو�ء �الحتفالية �لغريبة �لتي كان ير�ها 
يف قاعات �ملحا�س����ر�ت و�لت����ي مل يكن يفقه 
منها �سيئًا �س����وى موجات �لت�سفيق، ف�ساًلَ 
عن م�سكلة �للغة �لتي حاول �ساكر نوري �ن 

يعاجلها من خالل �لرتجمة.
�نا وجالل، مل نح�سر فعاليات �ملهرجان يف 
يومه �الول وبهذ� مل يكن هدفنا، كما �ننا مل 
نكن مدعوين �ىل �ملهرجان ر�سميًا وال �سيما 
�ن جالل )كان �أديبًا معروفًا من غري�ملرغوب 

فيهم لدى �الأو�ساط �لر�سمية(.
�ن����ا كنت �أطمح – ف�س����اًل ع����ن �للق����اء باآالن 
روب غريي����ه- �ىل لق����اء بع�����س �ل�س����يوف 
م����ن �الأدباء�لعرب و�الأجانب �لذين ن�س����رت 
�أ�س����ماوؤهم يف بع�س �ل�س����حف، م����ن بينهم 
�ل�س����اعر عم����ر، جنل �ل�س����اعر �لكب����ري عزر� 
باون����د )�ل����ذي �إلتقيت����ه و�أه����د�ين جمموعة 
�س����عرية له ترجمت ب�سع ق�سائد منها(  فيما 
كان �لزنكاب����ادي متلهف����ًا �ىل لق����اء �س����يوف 
�ملهرج����ان م����ن �فغان�س����تان وطاجيك�س����تان 

و�لهند و�ل�سعر�ء �لذين يكتبون بالفار�سية 
و �لب�س����تو و�الأوردي����ة، وقد حتق����ق لنا ذلك 
ولكننا �الآن، ب�س����دد �حلديث عن �آالن روب 

غرييه.
م����ع  غريي����ه  روب  الآالن  �الول  �للق����اء  يف 
�ل�سحفيني، كنا �نا وجالل زنكابادي وو�رد 
بدر�ل�س����امل وحم�سن �خلفاجي وح�سب �لله 
يحيى ف�س����اًل عن �لزميل �س����اكر نوري �لذي 
كان يقومبمهم����ة �لرتجم����ة، وهو �لذي نظم 
�للق����اء وطريق����ة طرح �الأ�س����ئلة على غرييه، 
يف �لبد�ية قدمنا �س����اكر ن����وري �ىل غرييه، 
�ن����ا ككات����ب و�س����حفي ك����وردي، �م����ا جالل 
فقال عنه �نه:"ديكي"! �أي )�س����هري(  وهو 
��س����تخد�م عر�قي �س����عبي. فيم����ا عرف بقية 
�لزمالء باأنف�س����هم وبال�سحف �لتي يعملون 

فيها.

 العودة بخفي حنني
 وعل����ى عك�����س بقي����ة �لزم����الء، مل نك����ن �ن����ا 
وجالل منثل �أية جملة �و �س����حيفة ما ولهذ� 

فاننا مل ن�س����تفد من هذ� �للقاء �لذي �ساعت 
في����ه �أ�س����ئلتنا و�أجاب����ات غريي����ه عليها، بني 
�أ�سئلة زمالئنا �لذين �سبقونا يف ن�سر �للقاء 
يف �س����حفهم وجمالتهم �لتي كانو� يعملون 
فيها، كما هو �حلال مع �س����حيفة �لقاد�س����ية 
�لتي ن�س����رت مو�س����وع و�رد بدر �ل�سامل يف 
�لي����وم �لتايل مبا�س����رة، وفيما �س����كتنا نحن 
عن )لهف( جهودنا ون�سرها من قبل �لزمالء 
حتى دون �ال�س����ارة �ىل وجودنا يف �للقاء، 
مل ي�س����كت �لزميل ح�س����ب �لل����ه يحيى �لذي 
تعر�س هو �الآخر لل�سطو، وال�سيما �نه كان 
يعمل يف جمل����ة �القالم �ل�س����هرية –على ما 
�ظ����ن- و�لتي مل يك����ن مبقدورها �ن جتاري 
�ل�س����حف �ليومية يف �س����رعة �لن�سر، فن�سر 
مق����ااًل �نتق����د في����ه �س����لوك �لزميل����ني �للذين 
ن�س����ر� بع�����س �أ�س����ئلته و�جوبته����ا، �س����من 
مو�س����وعهما �لذي ن�س����ر�ه على عجل، دون 
�ال�س����ارة �ىل ح�س����ب �لله يحيى،بينما ��سار 
يف �نتقاد�ت����ه �ىل وجودنا �نا وجالل خالل 

�للقاء، تاأكيدً� على �سدق كالمه.
غريي����ه  روب  الآالن  وج����الل،  �ن����ا  �أ�س����ئلتنا 

كان����ت ع����ن �لرو�ي����ة و�ل�س����عر �لفرن�س����يني، 
وكلها�ساعت بني طيات �أ�سئلة بقية �لزمالء 
با�س����تثناء �س����وؤ�ل و�ح����د، مل ي�س����اأ �أي م����ن 
�لزم����الء �نيدرج����ه �س����من ما ن�س����ره، وكان 
حول �لرو�ية �لكوردي����ة و�ن كان غرييه قد 
�س����مع بها، فجاء هذ� �لت�س����اوؤل �لذي حولته 
– فيما بعد- �ىل حتقيق ميد�ين عن و�قع 
�لرو�ي����ة �لكورديةوم�س����تقبلها، ن�س����رته يف 
�س����بع حلقات على �س����فحات جريدة �لعر�ق 
للفرتة ب����ني 1989/1/24و1989/4/11، 
ثم طبعته يف كتاب �س����در يف �ير�ن ب�س����كل 
حم����دود يف �لع����ام 1994، بعدها ��س����درته 
د�ر �آر��س للن�سر يف �ربيل يف �لعام 2000 
حتت عن����و�ن )�لرو�ية �لكوردي����ة( علمًا �أن 
مق�س رقابة جريدة )�لعر�ق( كان باملر�ساد 
للكث����ري من �جلم����ل و�لعب����ار�ت و�الأ�س����ماء 
�ل����و�ردة يف حتقيق����ي �مليد�ين، ب����ل �أوقفت 

رقابتها ن�سر �حللقات �ملتبقية!
 ويف �لع����ودة �ىل �للق����اء م����ع غريي����ه، �ذكر 
�ن����ه خرج م����ن �لقاعة ذ�ت م����رة وهو منفعل 
�مي����ا �نفع����ال فا�س����رت ل����ه بيدي عن �س����بب 
�نفعال����ه فاأخ����ذ ي�س����فق بق����وة، م�س����ري� ً �ىل 
�لقاع����ة، ليوح����ي يل ب����ان �لقاعة لي�����س فيها 
�س����وى �لت�س����فيق! وكان����ت �لفعالي����ة لنز�ر 
قباين �لذي كان م�ساركًا يف �ملهرجان ومعه 

�ل�ساعرة �لكويتية �سعاد �ل�سباح.
بع����د �للق����اء �الول، �أج����رى غريي����ه لق����اء�ت 
�خ����رى م����ع �س����حفيني و�أدب����اء �آخري����ن من 
بينهم،�لكاتب و�ل�سحفي �لتون�سي �حلبيب 
�ل�س����املي وج����رب� �بر�هيم ج����رب�، و�أذكر �ن 
غرييه غ�سب كثريً� ملوقف �الأدباء و�ملثقفني 
جان����ب  �ىل  وقوفه����م  ب�س����بب  �لعر�قي����ني 
�حلكوم����ة �لعر�قي����ة يف �حل����رب �لعر�قي����ة 
�الير�ني����ة، و�حت����دم �جل����د�ل م����ع �ملرحوم 
ج����رب� �بر�هيم جرب� �لذي د�ف����ع عن موقفه 
يف �لوق����وف �ىل جان����ب �لنظ����ام يف حرب����ه 
م����ع �ي����ر�ن، فذك����ره غرييه مبوق����ف �الدباء 
مقدمته����م  –ويف  �لفرن�س����يني  و�ملثقف����ني 
�سارتر- �ملناه�س للحكومة �لفرن�سية �ثناء 
�حتاللها للجز�ئر، وقال غرييه:"�ن فرن�س����ا 
�حلالي����ة تفخر مبوق����ف �دبائه����ا ومثقفيها، 

�آنذ�ك".

◄

اآلن روب غرييه يتو�ّسط الأديبني فهد الأ�سدي وجال زنَكابادي عبد الرحمن البا�سا مع غرييه
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  قبل �ن يحل �مل�ساء، تلقيت �ت�سااًل هاتفيًا 
م���ن �سديقي ع���الء �لدي���ن �ح�س���ان مريز� 
�ل���ذي كنت ق���د ن�سيته يف خ�س���م �الحد�ث 
�ملت�سارعة خالل �لنهار، عالء ذكرين بانني 
و�سديقي جالل مدعو�ن على �لع�ساء و�ن 
و�لدته قد �عدت لنا �أكالت بغد�دية �س���هية، 
مل �أجروؤ على�العتذ�ر عن �حل�سور، لكنني 
�أخربت���ه ب���اأن �الأمور ق���د تغ���ريت وباأنني 
ل�س���ت وح���دي و�ن مع���ي �س���يوف جاءو� 
من فرن�س���ا، و�أخربته با�س���ماء �ل�سيوف، 
فازد�د حما�س عالء وقال:"�أح�سر �سيوفك 
�أي�س���ًا"، فقلت له �ساأعطيك �جلو�ب بعد �ن 
�أح�س���ل عل���ى مو�فق���ة �الآن روب غريي���ه، 
وقب���ل غرييه)�ل���ذي كان وزوجت���ه �أ�س���هر 
�س���يفني على �حلكوم���ة �لعر�قية( بالفكرة 
وو�ف���ق �ن يكون معنا على ع�س���اء عر�قي 
�أعدته لنا و�لدة عالء �لدين �أح�سان مريز�، 
وحينها، فقط، �طماأنت نف�سي الأنني �عتقد 
باأنن���ي �س���اأمتكن م���ن �لتعوي�س ع���ن لقاء 
�ل�سباح �لذي مل ��ستفد منه حيث )خرجت 

من �ملولد بال حم�س( كما يقول �ملثل.

 يف الطريق اىل العامرية
�ل�س���ري�تون  فن���دق  غادرن���ا  �مل�س���اء،  يف   
ووج���دت نف�س���ي خل���ف مقود �س���يارتي �ل� 
)فيات( و�ىلجو�ري ��س���هر �دباء فرن�س���ا، 
فيم���ا كان���ت زوجت���ه �الرمنية )�ل�س���ئيلة( 
ن���وري  �س���اكر  م���ع  حم�س���ورة  كاتري���ن، 
و�لزنكابادي و�س���قيق �س���اكر، ��س���ماعيل، 
يف �ملقع���د �خللفي لل�س���يارة، و�نطلقنا�ىل 

�لعامرية، حيث كان عالء بانتظارنا...
يف �لطريق، كانت فرحتي ال تو�سف،الأين 
كن���ت �أعتق���د باأنن���ي �س���اأعو�س ع���ن لق���اء 
بغريي���ه  �س���اأنفرد  �آخ���ر،  �ل�س���باح،بلقاء 
و�ساأ�ساأله ما �سئت من ��سئلة... وتو�ردت 
يف ذهن���ي �لعدي���د م���ن �لت�س���اوؤالت حول 
�الدب �لفرن�سي ولكن فرحتي مل تدم بعد �أن 
نبهنا �ساكر �ىل جملة قالهاغرييه وترجمها 
قائال:"غريي���ه يقول: رج���اء، ال �ور�ق وال 
وال  جهازت�س���جيل  وال  ��س���ئلة  وال  �ق���الم 
كامري�ت، فانا متعب بعد �ن �أجريت ثماين 

مقابالت �سحفية هذ� �ليوم"!
تاأثرت كث���ري� بهذ� �لتحذي���ر، ولكن غرييه 
�نن���ا  �خربن���اه  و�نن���ا  �س���يما  حمق���ا  كان 
�س���ندعوه �ىل ع�س���اء عر�ق���ي، بعي���د� ع���ن 

�سخب �العالم و�العالميني.

 الدوملة والت�شريب
كانت �ل�س���اعة قد جتاوزت �لثامنة م�س���اًء، 
�ىل  فانتب���ه  �ل���ور�ء  �ىل  غريي���ه  �لتف���ت 
زوجت���ه كاتري���ن وهي – مكبو�س���ة – يف 
�ملقع���د �خللفي بني ثالثة رجال، فقال:"هل 
��س���مها  رو�يات���ي  �ح���دى  �ن  تعرف���ون 
رو�ي���ة  ولدي���ك  �لغرية؟"فاجبته:"�أج���ل، 

�خرى ��سمها �ل�سمغ"!
ود�ر بينن���ا حدي���ث يف �لطريق وو�س���لنا 
�لعامري���ة قب���ل �لتا�س���عة، وكان �س���ديقي 
ع���الء و�هله يف �النتظار عند �لباب ومتت 
مر��س���م �ال�س���تقبال ثم �مت���الأت �ملائدة مبا 
ل���ذ وط���اب م���ن �الكالت �لعر�قي���ة، �لدوملة 
و�لكب���ة وت�س���ريب �لبامي���ة وغريه���ا م���ن 
�الكالت �لت���ي تفنن���ت يف �إعد�دها �م عالء 
و�س���قيقته غادة، �إكر�ما لل�س���يف �لفرن�سي 
وزوجت���ه، و�أخت���ار غريي���ه زجاجة)ع���رق 
م�س���يىّح( من بني كل ��س���ناف �مل�س���روبات 

بع����س  وطل���ب  �ملائ���دة  توزع���ت  �لت���ي 
)�لبهار�ت و�لفلف���ل �حلار( و�متدح �كالت 
مغربي���ة م�س���ابهة، ق���ال �ن���ه تناوله���ا يف 
�ح���دى زيار�ته �ىل�ملغ���رب، وبد�أ �حلديث 
عن �الكل و�متد �ىل �مل�س���روبات ثم �نتهى 

عند �الدب �لفرن�سي.

احلاجة اأم الخراع
�س���اكر، كان يتوىل ترجم���ة كالم غرييه من 
�لفرن�س���ية فيم���ا كن���ا نتح���دث �ىل كاترين 
ب�س���كل مبا�س���ر، باللغ���ة �النكليزي���ة وكان 
ج���الل يجيدها �ف�س���ل من���ي، تيار�لرو�ية 
�س���ارتر..  �ل�سعر�لفرن�س���ي..  �حلديث���ة.. 
م���ا بع���د �لرو�ي���ة و�حلديث���ة.. فر�ن�س���و� 
�س���اغان ووو، ��س���ماء ومعلوم���ات وكالم 
جمي���ل و�نطالق يف �حلديث و��سرت�س���ال 
�و  �ع���د�د  وب���دون  بعفوي���ة  �ل���كالم،  يف 

برجمة،ولكن �لت�سجيل ممنوع و�لت�سوير 
و�الور�ق  و�الق���الم  ب���ه  م�س���موح  غ���ري 
غ���ري مرخ�س���ة وال جمال لتوثي���ق كل هذه 
�ملعلومات و�لتفا�س���يل �الدبية �لتي كانت 
تتخللها جرعة من )�لعرق �مل�سيىّح(و حبات 
من �لف�ستق �أو قطعة من �لدوملة �لبغد�دية، 
يتناوله���ا غريي���ه ثم يو��س���الحلديث دون 

هو�دة.
مل �متالك �ع�سابي �إز�ء هذ� �لو�سع، وكان 
ال ب���د يل م���ن �يجاد ح���ل لهذ� )�ال�س���طهاد 
�ل�س���حفي( �ل���ذي كن���ت �عاين من���ه، والأن 
)�حلاج���ة �م �الخ���رت�ع( كما يق���ول �ملثل، 
وج���دت طريق���ة متكنن���ي من توثي���ق �هم 
م���ا كان ي���دور م���ن حدي���ث دون �ن ينتب���ه 
�جلمي���ع، فو�س���عت بع����س �الور�ق فوق 
�ملم���ر،  يف  �ملوج���ودة  �ملك���وى  من�س���دة 
خ���ارج غرفة �لطعام، وكن���ت �غادر �لغرفة 
عل���ى عجل، كلما �س���معت معلوم���ة جديرة 

بالت�س���جيل من غرييه، وكن���ت �دونها على 
�الور�ق، قبل �ن �ن�س���اها، فكنت �خرج من 
�لغرفة بحجج و��س���باب و�هي���ة و مفتعلة 
ك���ي ال تفوتن���ي كتاب���ة م���ا قي���ل م���ن كالم، 
وبهذه �لطريقة، دونت �لعديد من �ال�سئلة 
ىّب،  و�الجوبة ب�س���كل ع�س���و�ئي وغري مرت�
وكن���ت �غط���ي �الور�ق بقطع���ة قما�س كي 
ال ير�ه���ا �أح���د، وجتمع���ت لدي م���ادة خام 
ت�س���لح الأن ت�س���بح مقابلة جيدة �إذ� ما مت 
ترتيبه���ا وتبويبه���ا ب�س���كل متناغ���م، ومع 
م�س���ي �لوقت، كن���ت ��س���عر باالكتفاء، �ال 
�نني مل �كن م�ستعد� للتفريط مبعلومة �و 
جملة، �جد فيها ��سافة جديدة، وعلى هذ� 
�ملنو�ل، �ن�سغلت طو�ل �لوقت)بلملمة( ما 
كان يقول���ه غرييه وهو يف حالة �ن�س���ر�ح 

و�سعادة.
ويف حلظ���ة م���ا، غ���ادرت كاتري���ن غرف���ة 
ع���الء  �ملهند����س  لتلتق���ي و�ل���دة  �لطع���ام، 

و�س���قيقته، ثمع���ادت وه���ي ترت���دي �لزي 
�لكوردي بالو�ن���ه �لز�هية، فكانت مفاجاأة 
للجميع مبن فيهم زوجها غرييه، وم�س���ى 
ط���اب  �ل���ذي  �ملن���و�ل  ه���ذ�  عل���ى  �لوق���ت 
لغريي���ه، دون �ن يدري ب���اأن �أعددت لهلقاًء 
ال يتوقع���ه، قال عن���ه – فيما بعد – �إنه من 
�ف�س���ل �للقاء�ت �لتي �جريت معه، بعد �ن 

ن�سر يف �كر من �سحيفة.
ويف نهاي���ة �ملط���اف، وفيم���ا كان غريي���ه 
عنها:"�نه���ا  ق���ال  �الخ���رية،  كاأ�س���ه  يع���بىّ 
لن���ا  للح�س���ان"! وترج���م  �لركلة�الخ���رية 
�ساكر �جلملة وترجم ما كان يعينه غرييه، 
فقال، نقال عن غرييه:"عندما يريد �لفار�س 
�النطالق باأق�سى �سرعة فهو يركل ح�سانه 

بكعبي قدميه"
ق���د  كان  و�لوق���ت  �للق���اء  �نته���ى  وهك���ذ� 
يج���اوز منت�س���ف �للي���ل، فغادرن���ا من���زل 
�الآن  �ملقي���م  م���ريز�  �ملهند����س عالء�لدي���ن 
يف كن���د�- على ما �ظ���ن- وعدنا �ىل فندق 
�ل�س���ري�تون، وكنت ��س���وق ب�سرعة �أقلقت 
غريي���ه فت�س���اءل �إن كنت �أع���رف كيف مات 
)�لبري كامو(؟ فطماأنته وقلت له:"لقد مات 
بحادث �س���ري، ال تخف �سنكون يف �لفندق 

بعد قليل"
وعندما و�سلنا �ىل باحة فندق �ل�سري�تون 
عن���د �لو�ح���دة م���ن بع���د منت�س���ف �لليل، 
ىّ���ل غرييه من �ل�س���يارة، رفع يديه �ىل  ترج�
�ل�س���ماء وهتف باعلى �س���وته:"�حلمد لله 

و�سلنا �ساملني"

 ترتيب الوراق
بع���د �لو�حدة لي���ال ً، عدنا �ن���ا وجالل �ىل 
بيت �سقيقي يف �مل�ستن�سرية، وبقينا حتى 
ىّب  �ل�س���اعات �الوىل لل�س���باح، ونح���ن نقل�
�الور�ق ونحاول ترتيب �ال�س���ئلة وو�سع 
�الجوب���ة يف مكانه���ا �ملنا�س���ب، ون�س���طب 
ونهذب حتى �قتنعنا باأن �للقاء قد ��س���بح 
جاه���ز� للن�س���ر، وحينه���ا جابهتنا م�س���كلة 
جديدة وهي: )�أي من �ل�س���حف �لبغد�دية 
�ستن�س���ر لنا هذ� �للقاء؟( وتذكرت �سديقي 
)�ملو�سلي( �ملرحوم �س���امل �لعز�وي �لذي 
كان م�س���وؤوال ع���ن �ل�س���فحة �الخ���رية يف 
ط يف �لوقت،  �س���حيفة )�لعر�ق(، ومل نفرىّ
فالوقت مي�سي وغرييه على و�سك �لعودة 
�ىل فرن�سا والبدمن ن�سر �للقاء قبل عودته، 
و�لتقين���ا �ملرحوم �س���امل �لع���ز�وي وفرح 
كث���ري� باللقاء �لذي مل يكن ملما ًبحيثياته، 
ون�س���ر �للق���اء يف مكان بارز من �ل�س���فحة 
�الخرية يف �لثامن و�لع�سرين من ت�سرين 
�لثاين 1988، وكان���ت فرحتنا �نا وجالل 
كبرية، وال �س���يما �ن �لدكتور �ساكر نوري 
كان قد �أو�سل ن�سخة من �جلريدة �ىل �الآن 
روب غريي���ه يف �للحظ���ات �الخ���رية، قبل 
مغادرت���ه بغ���د�د، و�لفرح���ة �الك���رب كانت، 
حينما �أعادت �س���حيفة )�ملربد( ن�سر �للقاء 
على �س���فحاتها بعد �ربعة �يام من ن�س���ره 
يف جري���دة �لعر�ق، م���ع مقدمة ر�ئعة جاء 

فيها:
مدخل

عن  تعب���ري�  �ملقابل���ة  ه���ذه  "�ملربد"تنق���ل 
�العتز�ز.

�لع���دد 74 يف �لث���اين م���ن كان���ون �الول 
1988

�للقاء مع غرييه، ن�ُ�سر حتت عنو�ن)عندما 
تزوجت، كنت �عرف �ين �آالن روب غرييه(
وهذ� �لعنو�ن كان من �ختيار �لزميل �سامل 
�لعز�وي �ذ �ننا كنا قد �خرتنا عنو�نا �آخر 

للقاء، مل �عد �تذكره، �دناه ن�س �للقاء:
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عندما تزوجت كنت اأعرف 
اين الآن روب غرييه

عبدالرحمن با�شا و جالل ورده
يف �س����يافة عائل����ة عر�قي����ة كرمي����ة وعل����ى 
مائدة �لع�ساء �لتي �سمتنا مع �سيد �لرو�ية 
�جلدي����دة)�الآن روب غرييه( كان����ت لنا هذه 
�لدرد�س����ة �لت����ي �مت����دت الأك����ر م����ن ث����الث 
�ساعات، وقد ت�س����عب �حلديث، فبد�أ ببغد�د 
و�نته����ى باخل�سو�س����يات م����رور� بالرو�ية 
�جلديدة، وقد تف�سل �لزميل �لدكتور �ساكر 

نوري بالرتجمة م�سكور�.
عن ت�س����وره �ل�سابق عن بغد�د وعن �لو�قع 

�لذي يلم�سه �الآن، قال:
* بغد�د ترتبط يف �ذهاننا باألف ليلة وليلة، 
كنا نت�سورها مدينة �سرقية متو��سعة، كنا 
نتوق����ع �ن نرى �آث����ار �حلرب �ملدم����رة فيها، 
لكنن����ا �كت�س����فنا �نه����ا مدينة جميل����ة، ماز�ل 
�هله����ا يحافظ����ون عل����ى خ�سو�س����ياتهم...
جميلة،و�لعالق����ات  �ل�س����عبية  فاالزي����اء 
�الجتماعية حميمة، و�الغاين و�ملو�س����يقى 
ت�س����دح يف كل م����كان، يب����دو �ن مو�س����يقى 

)�لروك( مل تغز بغد�د كما غزت �ليابان!
- م����اذ� عن - ما بع����د- �لرو�ية �جلديدة يف 

فرن�سا..؟
*يقال �ن 60 �ألف �س����خ�س يكتبون �لرو�ية 
يف فرن�س����ا، 1% فق����ط منه����م ميكنهم �لن�س����ر 
و60 م����ن ه����وؤالء معروف����ون، وم����ن هوؤالء 
�ملعروفني هناك 6 فقط قادرين على �لعي�س 
�عتماد� على �عمالهم �الدبية، و�نا و�حد من 

هوؤالء �ل�ستة.
و�نت، قل يل، كم كاتبا تعرف من �لفرن�سيني 

�ساغان؟ فر�ن�سو�  – عد�  – �الحياء 
 - نح����ن هن����ا نع����رف كل����ود �س����يمون، وهو 

�ال�سهر.
* �سهرة �سيمون جاءت من خالل نوبل!

-وناتايل �س���اروت �لتي عرفناها من خالل 
)�نفعاالت)

*هذ� �لعنو�ن خطاأ!
- يبدو �ن �لكثري من �ملعلومات قد و�سلتنا 

ب�سكل خاطئ.
* كل �لع���امل فهمن���ا ب�س���كل خاط���ئ، وه���ذ� 
�س���هرة  �م���ا  �س���هرتنا،  �س���بب  ه���و  �خلط���اأ 
فر�ن�س���و� �س���اغانفهي متاتي���ة من �س���ببني: 
زمالته���ا ل�س���ارتر وتل���ك �ل�س���ورة �جلميلة 

�لتي ر�سمتها يف خميلة�ل�سباب.
- �أم���ا نحن فقد عرفناها م���ن خالل رو�يتها 
ورمب���ا  �حل���زن(  �يه���ا  �الوىل)مرحب���ا 

جاءت�سهرتها من خالل – جمالها – �ي�سا.
* �أبد�.. �أ�ساف �ساحكا، �نها �سمطاء!

- هن���اك كات���ب �آخر يدعى )هري �س���ارير( 
�ملرتجم���ة  )�لفر��س���ة(  رو�يت���ه  ل���ه  قر�أن���ا 
�لرو�ي���ة  م���ن  موقع���ه  م���ا  �ىل�لعربي���ة.. 

�لفرن�سية..؟
* �س���ارير ه���ذ� ال يعت���رب كاتبا يف فرن�س���ا، 
�ل���ذي  �لكت���اب  ه���ذ�  غ���ري  يكت���ب  مل  الأن���ه 
يتناوملو�س���وع �جلرمية، ورمبا كان كاتب 

)�لفر��سة( �سخ�سًا �آخر ولي�س)�سارير(.
- هل هناك ما يو�زي �لرو�ية �جلديدة، يف 

�ل�سعر �لفرن�سي؟
* ال �أعتقد ذلك.. مل تظهر يف فرن�س���ا حركة 

�سعرية بهذ� �لنزوع!
�س���اباتيه(  و)روب���ري  بو�س���كيه(  و)�آالن   -

و)مي�سال ديغي(؟
* هوؤالء الي�س���كلون حركة �سعرية موحدة، 
�نه���م جم���رد �أف���ر�د، ولي����س بينهم م���ن بلغ 
م�ستوى�س���ان جون بري�س وهري مي�سو، 

مثال.
- وهل كتبت �ل�سعر ذ�ت يوم؟

* يف كل حيات���ي مل �أكت���ب �س���وى خم����س 

ق�سائد، ن�سرت ثالثا منها يف جملة)�بوليك(
�لتيتتناول كل مرة، كاتبا معينا، وقد قدمت 
�س���ارتر يف �أح���د �عد�دها، �ما �لق�س���يدتان 

�لباقيتان فانهما ما تز�الن يف �در�جي.
- هل ترغب يف ن�سرها عندنا؟!

* ملنا�سبة �حلديث عن �لن�سر، هناك �تفاقية 
تدع���ى �تفاقية )ب���رين( وهن���اك �لعديد من 
�ل���دول �لت���ي وقع���ت عل���ى ه���ذه �التفاقية، 
ولكن �أغلبيتها ال حترتمها، كاليونان مثال.. 
�أع���رف نا�س���ر� يوناني���ا جمع ث���روة كبرية 
من ن�س���ره الأعم���ال ماركي���ز �ملرتجمة، دون 
�ن يدفع قر�س���ا و�حد� ملاركيز... وبولونيا 
وقعت عل���ى هذه �التفاقية، وهي حترتمها، 
لك���ن �الم���و�ل �لبولونية ال ميك���ن حتويلها 
�ىل خ���ارج �لب���الد، والأحدثك���م ع���ن حادث 
طري���ف، عندم���ا تزوج���ت م���ن كاتري���ن، مل 
يكن لدي �ملال �لكايف لل�س���فر وق�س���اء �سهر 
�لع�س���ل، ففكرت بالدول �لتي �طلبها بع�س 
�ملال، وتذكرت يوغ�سالفيا �لتي وقعت على 
�التفاقي���ة، فات�س���لت به���م حول �ملو�س���وع 
فاأخ���ربوين باأن �الم���و�ل �ليوغ�س���الفية ال 
ل- �ىل �خل���ارج، فقل���ت  ميك���ن �ن – حت���وىّ
�ىل   – ل  �س���يتحوىّ �ل���ذي-  �ن���ا  له���م"�ذن، 
هن���اك  �ىل  �س���افرت  وق���د  يوغ�س���الفيا".  
بالفع���ل ودفعو� يل �لكثري من �المو�ل �لتي 

�سرفتها يف فنادق يوغ�سالفيا.
- وهن���ا وجدنا �لفر�س���ة موؤ�تي���ة لالنتقال 
بال�س���وؤ�ل من مد�م )كاتري���ن( �لتي حدثتنا 
عنم�س���اعرها، كزوجة الأ�سهر كتاب �لرو�ية 

�جلديدة �ذ قالت كاترين:
* �س���يء ر�ئ���ع وجمي���ل �ن �ك���ون زوج���ة 
�آالن روب غرييه، �نه رجل �س���هري يح�س���ر 
�لعديد من �ملهرجان���ات �لعاملية و�نا مدينة 
له بالكثري من �اليجابي���ات، ولي�س يل معه 
�س���لبيات،وهناك �لعدي���د م���ن �المثلة، ففي 
�آالن  )فيني�س���يا( عل���ى �س���بيل �ملث���ال، كان 
يح�سر �لعرو�سال�سينمائية ب�سفته رئي�سا 
للمهرج���ان، بينما كنت �ن���ا �جتول و�متتع 

باأجو�ء فيني�سيا �جلميلة.
خل )�آالن( مازحا: وهنا تدىّ

�ليك���م مثال �آخر عل���ى �يجابياتي معها، لقد 
حتدثت خالل هذ� �ليوم – �جلمعة- طو�ل 
خم�س �س���اعات مع ثمانية �س���حفيني، فيما 

كانت كاترين تخلد �ىل �لنوم!!
- وماذ� عن �الطفال، �أطفالكما؟

* �الأطفال.. كاترين هي زوجتي و�أطفايل. 
�أع���رف  كن���ت  كاتري���ن،  تزوج���ت  عندم���ا 
�نني)�آالن���روب غريي���ه( �أما ه���ي فما كانت 

تعرف من �أنا!
- هل لزوجتك دور يف �عمالك �لرو�ئية؟

* كاتري���ن لي�س لها دور يف �عمايل، دورها 
�لوحي���د هو ق���ر�ءة �لرو�ية، بع���د �نتهائي 
منكتابته���ا.  �أما يف �ل�س���ينما، فدورها ككل 
�ل�س���ينما  �أن  ذل���ك  �أفالم���ي،  يف  �لعامل���ني 
�أن  هن���ا  وينبغ���ي  عملجماع���ي،  بطبعه���ا، 
�ق���ول �ن كاتري���ن هي �الخ���رى، كاتبة وقد 
ن�س���رت د�ر )مينوي( و)كغا�س���يه( �عمالها 
�لرو�ئي���ة، كما ترجمت �عمالها �ىل �الملانية 

و�ال�سبانية.
- مبنا�س���بة �حلديث عن �ل�سينما ومبا �نكم 
م���ن �ملخرجني �لفرن�س���يني �لكب���ار، هل لكم 

�نتحدثونا عن �أفالمكم �جلديدة؟
* �أخرجت لل�س���ينما �أكر من ع�س���رة �أفالم، 
�الآ�س���رة(  )�جلميل���ة  ه���و  �فالم���ي  و�آخ���ر 
وعن���و�ن ه���ذ� �لفيل���م مقتب�س م���ن لوحات 

�لر�سام �لبلجيكي)رينيه ماكغيت(
- لكنن���ا مل نر �أي���ا من �أفالمك���م يف �لعر�ق، 

لال�سف.
* مار�أيكم �ذن باقامة ��س���بوع الأفالمي، يف 

بغد�د.
- ياريت!

* �إن �ساء �لله )قالها بالعربية(
كاتري���ن، كان له���ا حكاي���ة، ال �س���ري م���ن �ن 

يطلع عليها �لقر�ء.
ذ�ت يوم –قال���ت كاترين- فق���دت حقيبتي 
م���ن  �لعدي���د  كان���ت ت�س���م  �لت���ي  �ليدوي���ة 
�رق���ام  ودف���رت  خ�سو�س���ياتيومفاتيحي 
�لهو�ت���ف ومبلغًا م���ن �لنق���ود وغريها من 
�ال�س���ياء �خلا�س���ة.  وبعد �ن فق���دت �المل 
ب���ي  �ت�س���ل  �حلقيب���ة،  عل���ى  �لعث���ور  يف 
�س���خ�س م���ا و�أخ���ربين باأن���ه قد ع���ر على 
حقيبت���ي وبد�خلها رقم تلفوين، و�س���األني 
  . ع���ن �لطريق���ة �لت���ي ميكن���ه �عادته���ا �يلىّ
و�س���األته كاترين عن )�ملقاب���ل( �لذي يريده 
ثمنًا العادة �حلقيبة، فقال �نه ال يريد �سيئًا 
�سوى �ن يلتقيني �سخ�سيًا ليعيد �حلقيبة.  

ويب���دو �ن م���د�م غريي���ه مل تطمئ���ن للرجل 
ومل حتدد له موعدً�، قبل �ن ت�ست�س���ري �الآن 
روب غرييه يف �ملو�س���وع، ف�س���ردت له كل 
�لتفا�سيل.  و�تفق �الثنان، غرييه وزوجته 
عل���ى موعد حم���دد للقاء �لرج���ل يف �لبيت، 
وكان غريي���ه ق���د �خفى نف�س���ه خلف �حدى 
�ل�س���تائر يف غرف���ة �ال�س���تقبال، حلظة لقاء 
زوجت���ه كاتري���ن بالرجل �لذيطل���ب لقاءها 
مقاب���ل �ع���ادة حقيبته���ا.  و�ثن���اء �للق���اء، 
�نتبهت كاترين �ىل �س���اب مبالمح �س���رقية، 
ي�س���لمها حقيبتها مقاب���ل توقيع غرييه على 
بع�س كتبه �لذي قال:"�نه كوردي ومعجب 
برو�ي���ات �الآن روب غريي���ه"! فم���ا كان من 
غريي���ه –تق���ول كاتري���ن- �الىّ �ن يخرج من 
خلف �ل�ستار ويحت�سن �ل�ساب، ويبادر �ىل 

�هد�ئه جمموعة من كتبه.
*******

وهذ� ح���و�ر �آخر لن���ا مع غرييه ن�س���ر على 
 /12/18 يف  �لع���ر�ق  جري���دة  �س���فحات 
1988وه���و �للق���اء �ل���ذي �إبت���د�أ بت�س���اوؤل 

غرييه عن وجود رو�ية كوردية
لديك��م  ه��ل  غريي��ه:  روب  اآلن 

رواية كردية؟

حاوره: جال زنَكابادي و عبدالرحمن با�سا

يف جل�س���ة حو�رية مع �لرو�ئي �لفرن�س���ي 
�ل�س���هري �آالن روب غرييه، ت�س���اءل غرييه، 
حاملاقدمن���ا �لي���ه �لزمي���ل �لدكت���ور �س���اكر 
ن���وري )�أنا وج���الل زنكاب���ادي( عل���ى �ننا 
�س���حفيان كردي���ان، وبعد �ن ��س���ار غرييه 
�ىل �أحد �لزمالء �ن يطفئ �س���يكارته، �س���األ 

غرييه:
* هل هناك رو�ية كوردية يف �لعر�ق؟

- �أجل هناك رو�ي���ة كوردية ولكنها حديثة 
�لن�ساأة..

* لق���د ق���ر�أت لكتاب ك���ورد يكتب���ون بلغات 
�خرى.

- مثل..؟
* مثل ي�سار كمال ويلماز كوناي.

- هل �عجبتك �عمال ي�س���ار كمال �ملرتجمة 
�ىل �لفرن�سية خ�سو�سا )مميد �لنحيل(؟

*�نها رو�ية جميلة جد� ولكنني �حب ي�سار 

كمال �كر من رو�ياته.
- ال بد �ن يكون مرحا مثلكم.
* �جل، �نه مرح وودود جد�.

-عرفن����اك من����ذ منت�س����ف �ل�س����تينيات )�أبا( 
وكاأن����ك  تب����دو  و�الن  �جلدي����دة،  للرو�ي����ة 
)جدها(.. هل هن����اك �متد�د لكم يف �لرو�ية 

�جلديدة؟
�لرو�ي����ة  ب�����)�أب  ىّ����ب  �لق� �نن����ي  �س����حيح   *
�جلدي����دة( لكنن����ي ل�س����ت �الك����رب �س����نا ب����ني 
كتابه����ا، فهن����اك م����ن هم �ك����رب من����ي بكثري، 
مارغري����ت دور������س مث����ال، فهي ق����د تخطت 
حتتف����ظ  ب�س����نو�ت،وماز�لت  �لثمان����ني 
بحيويته����ا ون�س����اطها، تقي����م �لن����دو�ت يف 
فرن�س����ا وخارجه����ا وق����د بي����ع م����ن رو�يته����ا 
�الخرية )�لعا�سق( �أكر من مليون ون�سف 
ملي����ون ن�س����خة.  �أم����ا ع����ن م����ا بع����د �لرو�ية 
�جلدي����دة فلي�����س ثم����ة م����ا يب����دو يف �الفق، 
وهناك كتاب �س����باب، وال �س����ك �نهم د�ئبون 

يف حماوالتهم.
- ح�سنا، لقد كنت �ال�سغر �سنا، �ال �نك كنت 

ىّر للرو�ية �جلديدة؟ �ملنظ�
ىّروكتابي)نح����و  * �حل����ق �ين مل �ك����ن �ملنظ�
مالحظ����ات  جم����رد  جدي����دة(  رو�ي����ة 
بع����د  �لتو�س����يح  بق�س����د  و�نطباعاجت����اءت 
ن�س����ري لع����دة رو�ي����ات، لكنن����ي ��س����تطعت 
د�ر  طري����ق  ع����ن  �أولئ����ك  �س����مل  �جم����ع  �أن 

ن�سر)مينوي(.
-هل لن����ا �ن نعرف مب����اذ� تختل����ف �لرو�ية 

�جلديدة عن �لرو�ية �لتقليدية؟
*�ل�س����مة �لرئي�س����ية للرو�ي����ة �جلدي����دة هي 
�نه����ا تنطل����ق من)�لق�س����ور( يف �لوج����ود، 
كان����ت  فق����د  �لكال�س����يكية  �ما�لرو�ي����ة 
�لتناق�س����ات يف �ل�سخ�سية �ملطروحة، غري 
م�س����موح به����ا، كل �س����يئ فيه����ا كان مكتمال، 
فالرجل �لبخي����ل – مثال- عند بلز�ك، بخيل 
بكل �س����فاته، كالمه، وجهه، �س����ارباه – �ذ� 
كان ذ� �سو�رب- حيث ي�سذبها ب�سكل يوحي 
بانه بخيل، �س����رتته، بل كل �فعاله تدل على 
كون����ه بخي����ال...�ذن لي�س هناك ق�س����ور يف 
�ل�سخ�س����ية �لرو�ئية، ما د�م كل �س����يئ فيها 
حمدد� ومتجان�س����ا، غري �ن هذه �ل�سخ�سية 
�ملتكاملة �و باالحرى هذ�)�جلمال( ال وجود 
ل����ه يف �لع����امل �لو�قعي و�حلقيق����ي، ذلك �ن 

�ل�سئ �لوحيد �ملتجان�س هو)�ملوت
.- بعد �س����نو�ت من �س����وء �لفهم و�ل�س����دود 
�ز�ء �لرو�ي����ة �جلدي����دة، يبدو �نه����ا تقتحم 

�الجو�ء وت�سيع؟
�����س يف �لعديد م����ن �جلامعات  * �أج����ل وتدرىّ
�ملث����ال  �س����بيل  عل����ى  و�ن����ا  �لعاملي����ة، 
�حا�س����رو�در�س بنف�س����ي �عم����ايل �الدبي����ة 
يف جامعات و��سنطن)وي�س����يف �س����احكا( 
�الن  �دب  يف  �ملتخ�س�س����ني  �ف�س����ل  و�أن����ا 
روب غرييه، لكنني ل�س����ت �الوحد فكثري� ما 
يناق�س����ني �لطلبة و يك�سفون يل خطاأ ما يف 

�لفقرة �لتي ��سردها لهم!
- �بو �لرو�ية �جلديدة.. �س����ابقا، �ين يكون 

موقعه بني كتاب فرن�سا �ملعا�سرين؟
* قد �كون غري مقروء يف فرن�س����ا، �ال �نني 
�ت�س����اوى بالتاأكيد مع )فر�ن�س����و� �س����اغان(
�ل�س����هرية طبعا، لك����ن �عماله����ا �ملنقولة �ىل 

�ل�سينية �قل من �عمايل!
- بودن����ا �ن تعرف �ن كلمة)�آالن( ��س����م علم 
يف �للغ����ة �لكوردية، كم����ا تطلق على منطقة 
يف كورد�س����تان، ثم �نها ��س����م قبيلة توزعت 
يف �رجاء عديدة م����ن �لعامل يف زمن موغل 
فيالقدم، ما ز�لت عندنا قبيلة بنف�س �ال�سم.

ىّق( �ما ��س����مي  * �لله...)�س����حك مبودة وعل�
فقد جاء من منطقة بروتون يف فرن�سا.

عن موقع الناقد العراقي

على مائدة الع�ساء العراقي
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ممدوح ال�شكاف 

يف  �حلديث���ة  �لغربي���ة  �لرو�ي���ة  وتن���زع 
�لث���اين  �لن�س���ف  من���ذ  منوذجاته���ا  بع����س 
يلع���ب  جتريبي���ًا  منزع���ًا  �لع�س���رين  للق���رن 
لعب���ة �ل�س���كل و�مل�س���مون ومغامر�تهما على 
�أو�س���ع م���دى، ويك�س���ر �لقي���ود �لكال�س���يكية 
�لعري���ق  �لف���ن  ه���ذ�  كبل���ت  �لت���ي  �لر�س���ينة 
عق���ودً� طويل���ة م���ن �ل�س���نني، فظ���ل مع���زواًل 
ع���ن �أ�س���باب �لتطور كما تط���ورت بقية فنون 
�الأدب، حت���ى جاء ع���دد من �لكت���اب �لغربيني 
فاأر�س���ى حديثًا م���ا ي�س���مى باأ�س����س"�لرو�ية 
�لغنائية"و"�لرو�ي���ة  �مل�س���تهرتة"و"�لرو�ية 
�ملجازية"و"�لرو�ية �ل�س���وفية"، و"�لرو�ية 
�لعلمية"و�أخريً�"�لرو�ية �جلديدة". فانطلق 
ه���ذ� �لف���ن م���ن عقال���ه �ملوؤط���ر و�أخ���ذ يو�كب 
�لث���ور�ت �مل�س���تحدثة يف خمتل���ف �الأجنا�س 

�الأدبية وجممل ميادين �حلياة.  
وي�س���ري �لنق���اد �إىل �أن )�لبح���ث ع���ن �لزم���ن 
�ل�سائع( لكاتبها )مار�سيل برو�ست( تعد �ليوم 
م���ن �أمهات �لرو�ي���ة �حلديث���ة يف �أوربا الأنها 
لي�ست )رو�ية( باملعنى �الأكادميي لال�سطالح 
�لكال�س���يكي لهذه �لكلمة، وهي كذلك ال تدخل 
يف �أبجدية �العرت�فات و�ملذكر�ت الأن ر�ويها 
ي�سرد �أحد�ثًا مو�سوعية تاريخية تكاد تكون 
معي�سة وهي �أي�س���ًا ال تريد �أن تكون معر�سًا 
���ة  �أ�س���ر�ر حي���اة موؤلفه���ا، ع���رب ق�سىّ لك�س���ف 
ل�سريته �ل�سخ�سية ولذكرياته وفكره وذوقه، 
بل كانت معر�سًا للعامل �خلارجي �لذي عا�سه 
وعرفه بعمق ور�سمه بقلم موغل يف �لتحليل 
و�لرتكي���ب. وه���ي لي�س���ت رو�ية �لت�س���وير 
�ل�س���ادق ملجتمع م���ن �ملجتمعات �لباري�س���ية 
قبيل �حلرب �لعاملية �الأوىل وخاللها، بل على 
�لعك�س هي �أول رو�ية مل ت�سور )�لو�قع( بل 
�س���ورت �س���ربًا من �حللم �لو�عي �لدقيق يف 
تو�س���يفه، و�نط���وت عل���ى فرت�ت م���ن �لزمن 
ينزل���ق بع�س���ها يف بع�س ليختل���ط وميتزج 
وين�س���هر يف عامل �لذكريات، لتق���دم �لرو�ية 
و�لوج���ود  للك���ون  جدي���دة  نظ���رة  للق���ارئ 
وت�س���ورً� جديدً� للحياة و�الإن�سان بعد �إمتام 

قر�ءتها.  

ولق���د ج���ازف )مار�س���يل برو�س���ت( بحيات���ه 
يف �س���بيل حترير ه���ذه �لرو�ي���ة و�أنفق على 
ن�س���رها من �أمو�له �خلا�س���ة بعد �أن رف�س���ت 
د�ر )غاليم���ار( طبعها مل���ا فيها من خروج على 
�ملاأل���وف �لرو�ئ���ي �ل�س���ائد يف حين���ه، وكان 
)�ندري���ه جيد( يومئٍذ على ر�أ�س �إد�رتها وهو 
من هو كاتبًا رو�ئيًا كال�سيكيًا. ويبدو �أن ذلك 
�حلد�س �لذي هج�س باأن �لرو�ية �ستكون فنًا 
)عاملي���ًا( يهدف �إىل �أن ي�س���يطر عل���ى �لفنون 
�الأدبي���ة ويح�س���ر ظله���ا با�س���تعارته ميز�تها 
�الأ�سا�سية و�أدو�تها �لتعبريية يف طريقه �الآن 

�إىل �لت�س���ديق تاأ�سي�س���ًا على �لقفز�ت �لهائلة 
�لت���ي تطالعن���ا به���ا �لرو�ية ب�س���كل م�س���تمر 
���ة  عل���ى خريط���ة �الأدب �لعامل���ي بلغات���ه �حليَّ

�ملنت�سرة.  

و"�آالن روب غرييه"ر�ئ���د م���ن رو�د مدر�س���ة 
�لرو�ية �جلديدة، وهو كاتب فرن�سي ولد �سنة 
�ف( 1955  1922، ومن �أ�س���هر رو�ياته )�لعرىّ
و"يف �لتيه"1959 وعدد كبري من �لق�س����س 
ق���د ترجم���ت �أعمال���ه �إىل ثالثني لغ���ة، لكن مل 
ينقل منه���ا �إىل �لعربي���ة �إال �لقلي���ل �ملحدود. 
وقد در�س )غرييه( �لهند�س���ة �لزر�عية ون�سر 
ح���و�يل ع�س���ر رو�ي���ات كان �أوله���ا )�ملمحاة( 
1953، �أم���ا �حلياة �لفنية فقد دخلها يف �س���ن 
�الأربعني بعد �أن عمل فيلمًا من تاأليفه و�إعد�ده 
هو"قطار �أوربا �ل�س���ريع"وقد �س���عى فيه �إىل 
حتقيق قو�نني �ل�س���ينما )�ل�سادقة( �لو�قعية 
حرفيًا، و�لت�س���جيلية فوتوغر�في���ًا: معقولية 
�الأح���د�ث ومنطقيته���ا كما جت���ري يف �حلياة 
�ليومية، و�لقدرة على �إقناع �مل�ساهدين �لذين 

يريدون روؤية �سخ�س���ية لي�ست خيالية باأنهم 
يرون �س���ريطًا حقيقيًا ال �س���ينمائيًا، وقد جلاأ 
غريي���ه يف جمال �لف���ن �ل�س���ينمائي �إىل فكرة 
�ل�سيناريو يف �ل�سيناريو وهي �لفكرة نف�سها 
�لتي ��س���تخدمها /بري�ندللو/ يف م�سرحيته 
)�ست �سخ�س���يات تبحث عن موؤلف( �أي فكرة 
�مل�س���رح يف �مل�س���رح. وتلع���ب �لكام���ري� عند 
غرييه �لدور �لرئي�سي يف �لتعبري عن �لتخيل 
�لو�قعي فهي د�ئمًا حا�سرة يف �أعني �ملمثلني، 
ماثل���ة يف ذه���ن �ملتفرجني ت�س���جل كل �س���يء 
وتنقل كل �س���يء حتى �أن �جلمهور ين�سى �أنه 
�أم���ام عر�س فيلم ه���ذ� وقد �س���اهم غرييه يف 
ميد�ن �لفن �ل�س���ابع ب�س���نع ثمانية �أفالم كان 
�أ�س���هرها )�ل�سنة �ملا�س���ية يف مارينباد( �لذي 
�أخرجه رينه. كما ح�س���ل كاتبنا �لرو�ئي عام 
1963 على جائ���زة لوي�س دولوك �الأدبية عن 
رو�يته"�خلالدة"و�س���غل من�س���ب �أ�س���تاذ يف 
جامع���ة نيوي���ورك ومدي���ر مركز �لدر��س���ات 
�ل�سو�سيولوجية لالأدب يف جامعة بروك�سل.  
و"�لرو�ي���ة �جلديدة"عن���و�ن الجت���اه جديد 

�أو�ئ���ل  يف  فرن�س���ا  يف  ظه���ر  �لرو�ي���ة  يف 
�خلم�س���ينات من �لقرن �ملن�س���رم. يق�س���د به 
�لث���ورة عل���ى �أ�س���لوب �لرو�ي���ة �لكال�س���يكية 
�لت���ي تهت���م بالتحليل �لنف�س���ي ل�سخ�س���ياتها 
وبالتعلي���ق �لفل�س���في �ملطول عل���ى مو�قفها، 
وتتميز هذه �لنزعة مبحاولة ت�س���جيل بع�س 
�ملعطيات �حل�س���ية مثل و�س���ف جد�ر،و�سفًا 
ب�سريًا مدققًا �أو و�سف ر�ئحة �سو�ء �لب�سل، 
ب���ني  �ملاألوف���ة  �الأحادي���ث  م���ن  �أو مقتطف���ات 
�لنا����س من غري �أي توجي���ه �أو تعليق من قبل 
�ملوؤلف وتاركة للقارئ حرية تكوين �نطباعه 

�ل�سخ�سي عما يقروؤه.  
وق���د ظهر هذ� �مل�س���طلح �أول ما ظهر كعنو�ن 
�لرو�ي���ات يف د�ر  م���ن  يف �سل�س���لة جدي���دة 
ن�سر فرن�س���ية ��س���مها )مينوي( وكانت ت�سم 
رو�ي���ات جديدة ملي�س���يل بوت���ور و�الن روب 
غرييه وناتايل �س���اروت. و�لف�سل يف ظهور 
هذ� �الجتاه �لرو�ئي �جلديد يعود �إىل رئي�س 
د�ر �لن�سر هذه )جريوم لنينال و�ن( �لذي كان 
ذ� توجه تقدم���ي ملتزم ينحو منحى �حلد�ثة 

فق���ام بطب���ع �لعدي���د م���ن �الأعم���ال �لرو�ئي���ة 
�ملتفردة و�لغريبة �لتي كانت ترد �إليه من قبل 
�أ�س���حابها، وهكذ� ظهر تيار �لرو�ية �حلديثة 
�إىل �لوجود بعد خما�س ع�سري وعدها �لناقد 
�ملعروف"لو�سيان غولدمان"يف حينه مدر�سة 
رو�ئي���ة جديدة تخرج عل���ى �ملاألوف �لرو�ئي 
وت�س���نع له���ا �أدو�ته���ا ونظمه���ا وقو�لبها من 
خالل جتاربها �ملتو�لدة �لنوعية وح�سا�سيتها 
�ملنبثقة من �إيقاعات �لع�سر �حلديث باأبعاده 

ومنجز�ته �حل�سارية، وتر�كماته �لنف�سية.  

�أم���ا غريي���ه �أح���د زعم���اء ه���ذ� �الجت���اه فق���د 
��س���تهر يف ق�س�سه ورو�ياته بو�سف �ل�سيء 
�خلارج���ي و�س���فًا مرك���زً� حيويًا دقيق���ًا ذكيًا 
ماث���اًل ي���ربز ح�س���وره �مل�س���تقل متام���ًا ع���ن 
ح�س���ور �الإن�س���ان ويتفرد بكونيته �خلا�س���ة 
ب���ه، ولعل مرد هذ� �الإحلاح على �لو�س���ف يف 
جميع �أعماله، عقليته �لهند�س���ية �لت�س���ورية 
�للوني���ة لالأ�س���ياء و�ملوج���ود�ت يف �لطبيعة 
وتفك���ريه �لعلم���ي �ملطل���ق �ململ���وء بالتحدي 

آالن روب غرييه بين فن "الرواية الجديدة" 
وفن "السينما الجديدة"

يع��د فن الرواي��ة من اأعظم الفن��ون الأدبية جاذبية وتاأث��رياً يف العامل احلديث، وُيقاب��ل من فئات القراء عل��ى اختالف نوعياتهم 
وثقافاته��م وم�شتوياته��م الجتماعي��ة برحاب و�شغف لأنه يعرب ع��ن �شريورة احلي��اة الإن�شانية، بحقائقه��ا العميقة املمتدة يف 
م�ش��ار الزمن وظواهره��ا اخلارجية املتمثلة للعي��ان يف تطوراتها وانعطافاتها طبق��ًا لت�شرفات اأبطالها، كما ي�شخ���س الفعل الب�شري 
ت�شخي�ش��ًا واقعيًا حي��ًا ي�شبع رغبة القارئ يف التخي��ل والت�شور، ويعك�س ميول��ه واأ�شواقه يف الك�شف والتوق��ع ويغني عامله الداخلي 
بفي���س من الهواج�س والت�شاوؤلت ويف�ش��ي به اإىل اأن يح�س باأنه اأحد مكونات العمل الروائ��ي مبتابعته له واندماجه فيه وانحيازه 
اإىل اأحد اأطراف ال�شراع داخله من خالل مواقفه الفكرية اأو الفل�شفية اأو احلياتية مما يجري من اأحداث اأو وقائع اأو حوار يف امل�شهد 

الت�شويري اأمامه واملادة الروائية برمتها. 
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

ومو�جه���ة �لو�ق���ع مو�جهة جدي���دة وحتليل 
عنا�س���ره ومكوناته حتلياًل جديدً� يقوم على 
�لوع���ي به م���ن �لد�خ���ل و"�أن�س���نته"�أحيانًا، 
ونحن هنا نورد مقطعًا من رو�يته �ملو�سومة 
ب�)�لغرية( لندلل على هذه �خلا�سية �لو�سفية 

�لتي �ت�سمت بها �أعماله:  
"يق�س���م �الآن �لعم���ود –�لعم���ود �لذي يحمل 
ز�وية �ل�س���قف �جلنوبية و�لغربية-�لز�وية 
ق�س���مني مت�س���اويني،  �إىل  لل�س���طح  �ملطابق���ة 
مغط���ى  عري����س  رو�ق  ه���ي  �ل�س���رفة  ه���ذه 
يحي���ط باملن���زل ف���وق جو�نب���ه �لثالث���ة، وملا 
���ف  ِّ كان عر�س���ها ه���و نف�س���ه يف �جلزء �ملن�سِ
ويف �لف���روع �جلانبية، فاإن خ���ط �لظل �لذي 
يعك�س �لعمود، ي�س���ل متامًا �إىل ز�وية �ملنزل 
ولكنه يتوقف هناك الأن �ل�سم�س �لتي ما تز�ل 
يف �أعلى �ل�س���ماء ال تبلغ �إال بالطات �ل�س���رفة 

وحدها... �لخ".  

وتتمي���ز �لرو�ي���ة �جلديدة �لت���ي مثلها ريادة 
وكتاب���ة ونق���دً� ودفاعًا"غرييه"بع���دة ميز�ت 
ع���ن �لرو�ي���ة �لعادي���ة، �أولها �أن���ه لي�س هناك 
حقيق���ة  ه���ي  و�ح���دة  حلقيق���ة  وج���ود  م���ن 
�لق�س���ة �ملحكم���ة �لبني���ان، بل �أن هن���اك لعب 
�الإمكانيات غري �ملحدود �أو �ملنظار �ل�س���حري 
�لور�ئي���ة  و�لرت�جع���ات  �لروؤي���ة  جم���ال  يف 
)�خلط���ف خلفًا-فال����س باك( يف نه���ر �لزمن، 
وثانيهم���ا �أن �لرو�ي���ة �جلديدة ت�س���تخدم كل 
�لو�س���ائل لكي تهرب �حلقيقة م���ن ذلك �لبناء 
�ملفتع���ل �لت�سل�س���ل �ل���ذي كان���ت ت�س���تخدمه 
�لتقليدي���ة  باحلبك���ة  �الأح���د�ث  عر����س  يف 
ومتثل���ه �لرو�ية �لو�قعية وف���ن �لر�وي. �إنها 
ت�س���عى ل�"حتطيم"�الآلي���ة �لرتيبة للت�س���وير 
�الجتماع���ي و�ل�س���يكولوجي، وتعتم���د على 
بال�س���عور  �ملغام���ر�ت  فن"�لتو�قت"فتم���زج 
ويتقاط���ع فيه���ا �لو�قع بال���ال و�ق���ع. وثالثها 
�أن �لرو�ية �جلديدة كال�س���عر �ل���ذي جاء بعد 
)�ملدر�سة �لبودلريية( يعني باكت�ساف"�لو�قع 
�ل�س���عري"قبل �أن ت�س���وهه ومت�س���خه �لروؤية 
�لنمطية �لتي تو��سع �لنا�س فيما بينهم على 
�لنظر بها �إىل �الأ�س���ياء �أنها ترف�س هذ� �لعامل 
اف"�لكال�س���يكي"و� �ملعاد بناوؤه، عامل �لو�سَّ
لر�وي"�ال�ستاتيكي"يف �س���بيل عامل وح�سي 
بك���ر مل ي�س���رح فيه كل �س���يء ومل يف�س���ر كما 

ي�سرح ويف�سر يف �ملدر�سة �البتد�ئية.  

ومهما يكن من �أمر فاإن �لرو�ية �جلديدة تعرب 
يقول"ر.م.�لريي�س"ع���ن  كم���ا  ب�س���اطة  ب���كل 
�لتعار����س �لذي ولد بني �ملو��س���عة �لرو�ئية 
و�لرو�ية �ل�س���اخرة �أي بني �لرو�ية �ل�سعرية 
و�لرو�ي���ة �ملخالف���ة لل�س���نة �لرو�ئي���ة، �إنه���ا 
ت�س���عى بح�س �س���ليم �س���هل ج���دً� �إىل حترير 

م���ن  �لفن���ي  �الإف���الت  يف  �لرو�ئ���ي  �خلل���ق 
�لو�قعي���ة �لربجو�زي���ة يف بع����س �أ�س���كاله، 
وهك���ذ� ف���اإن �لقطيعة ب���ني �الأ�س���كال �حلديثة 
تق���وى  �لرو�ي���ة  يف  �لتقليدي���ة  و�الأ�س���كال 
يوم���ًا بع���د يوم، مبعن���ى �أن م���اكان �أ�سا�س���يًا 
يف �لرو�ي���ة كالعقدة و�الأ�س���خا�س وو�س���ف 
�ملجتم���ع يتحول �أك���ر فاأكر �إىل �س���يء �آخر 
تعرب عنه"ناتايل �س���اروت"قائلة:"�إن �لقا�س 
مل يع���د مطلوبًا من���ه �أن يثري ف�س���ولنا بعقدة 
رو�ئية �أخاذة �أو �أن ين�س���ب �أ�سخا�س���ًا �أحياء 
ي�س���ابهون �حلقيقة �أو �أن ي�سف و�سفًا المعًا 
ودقيقًا و�س���طًا جمتمعي���ًا معين���ًا �أو �أن يحلل 
بلغة كال�س���يكية موقف �لقلب �لب�سري حتلياًل 

جيدً�..".  
عل���ى �أن �آالن روب يع���د م���ن �أه���م �ملنظري���ن 
للرو�ية �جلديدة وخا�سة يف كتابه )�لطبيعة 
�الإن�س���انية و�ملاأ�س���اة( �لذي يطالب فيه بنوع 
�ملو�س���وف  �لكتاب���ة ت�س���ف، وتتن���اول  م���ن 
و�سواًل �إىل"�ل�سورة �خلالقة"تلك �لتي تفجر 
�ملفاهيم �ل�سائدة وحترر �لقارئ و�لكاتب يف 
�لوقت نف�س���ه من �لت�س���ور �ملكرور و�مل�سوه 

للعامل.  
�الأدي���ب  يل���زم  �لكتاب���ة  م���ن  �لن���وع  وه���ذ� 
ب�"�البتع���اد عن �لت�س���اقه �لذ�ت���ي بالن�س يف 
�س���بيل كتاب���ة متاأمل���ة لذ�تها"فه���ذه �لكتاب���ة 
�ل�س���عبة ه���ي �لتي توؤدي ب�س���كل ج���ديل �إىل 

مو�سوعية �أكر".  
ويد�ف���ع غرييه عن �لرو�ي���ة �جلديدة بجماع 
منجز�ته���ا ونتاجاته���ا �س���د م���ن ينف���ي عنها 
ت�س���مية �لرو�ية و�س���د من يجردها من �سفة 
�ملتع�س���بني  �ملت�س���ددين  �لنق���اد  م���ن  �جل���دة 
لالأ�س���ول و�لقو�عد �لرو�ئية �ملتو��سع عليها 
بعد �أن م�س���ى على والدة �آثارها ما يقرب من 

ن�سف قرن �آنذ�ك قائاًل:  

-"�إن �أعمال ناتايل �س���اروت �الأخرية، وكلود 
�س���يمون وكذل���ك رو�يت���ي )م���ن �أج���ل ث���ورة 
يف نيوي���ورك( قد بي���ع من كل منها ع�س���ر�ت 
�الآالف من �لن�س���خ منذ �سدورها �لقريب، بل 
�إن رو�ي���ات �س���اروت �الأوىل مث���ل )مناخات( 
مث���اًل   1957 ع���ام  وكتابي"�لغرية"�ل�س���ادر 
فرن�س���ا  يف  ويب���اع  طبع���ه  يع���اد  ي���ز�ل  م���ا 

و�خلارج.."  
و�أخ���ريً�.. ق���د يح���ق لن���ا �أن ن�س���األ مث���ل هذ� 
�ل�س���وؤ�ل: هل هناك �أوجه ت�سابه بني �لرو�ية 
�لفرن�س���ية �جلدي���دة و�ملوج���ة �جلدي���دة يف 

�ل�سينما؟...  
ب�س���كل عام �لت�س���ابه موجود وه���و يكمن يف 
م�س���الة"�لتجريب"يف كلتيهم���ا، وكذل���ك فاإن 
�الجتاه���ني يف �الأدب و�ل�س���ينما هم���ا تعبري 
ع���ن )�لع�س���ر( �أو حماول���ة مكلل���ة باالبت���كار 
لتف�س���ري �حلياة �ملت�س���ابكة �ملعقدة لالإن�س���ان 
يف زمن ح�س���اري مت�س���ارع �الإيقاع �إىل زمن 
مقونن يبدو �أن كل �س���يء في���ه يخطف خطفًا 
بالكهرب���اء.  عل���ى طريق���ة �حلالق���ة  وينج���ز 
مل تع���د هن���اك حاج���ة لالإفا�س���ة يف �لو�س���ف 
�لرو�ئي���ة  �لكال�س���يكيات  يف  كم���ا  �ملم���لىّ 
�الأوربية و�ل�س���وفييتية )�ل���دون �لهادئ مثاًل 
ل�س���ولوخوف( �أو �الن�س���ياق م���ع �لتفا�س���يل 
)كم���ا يف �س���ينما �الأربعين���ات �لعاملي���ة مثاًل( 
�لت���ي غالبًا ما تك���ون دخيلة وغري �س���رورية 

للعمل �الأدبي �لرو�ئي �أو �لفيلم.  
�ملوج���ة  �أف���الم  ويف  �جلدي���دة  �لرو�ي���ة  يف 
�جلدي���دة كل كلمة وكل نقط���ة، كل لقطة وكل 
ز�وية ت�سيف جديدً� وتكمل �لبناء، فاالإن�سان 
بحاجة �سديدة للفهم تفوق حاجته لال�ستمتاع 
وهو �أي�س���ًا"بحاجة الأن يجد نف�س���ه باحلجم 
�لطبيع���ي ال الأن يتطل���ع من جدي���د �إىل �لبطل 

�ملثايل �أو الأن ُيحكم مبو��سفات �لبطل".  




