رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
ملحق ثقايف ا�سبوعي ي�صدر عن جريدة املدى
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جيم�سجوي�س
وملحمة القرن الع�شرين

ولد (جيم�س جوي�س) يف دبلن يف الثاين من �شباط عام  ،1822من �أ�سرة كاثوليكية،
ً
رجال ماجن ًا �صخاب ًا مولع ًا
وكان الثاين من �أحد ع�شر ولداً .وكان �أبوه (جون جوي�س)
ً
رجال عاطفي ًا� ،سبط البنان ،طيب ال�سريرة.
بال�شراب كثري العربدة ،وكان �إىل ذلك
وقد ن�أت ب�أبيه حياته هذه الالهية عن التمتع بهناءة اال�ستقرار ،فظل عمره
كله ،ينتقل مع �أ�سرته من بيت �إىل بيت ،تالحقه الديون ويتعقبه �شبح احلجز.
�أما �أم (جيم�س) فكانت امر�أة مرهفة ال�شعور ،متدينة ،وقد �أحبت زوجها وحتملت
نزواته و�صبواته بجلد �صابر وابت�سامة �صافحة.
ومترغ قلبه الغ�ض الفتي
و�ضع جيم�س يف ال�ساد�سة من عمره يف مدر�سة داخلية،
ّ
وهو يرى �إىل �أمه تن�شج باكية حني ودعها وحرم دفء �صدرها احلنون ،ونقل بعد
�سنوات ثالث� ،إىل مدر�سة داخلية �أخرى يف �ضواحي (دبلن) ي�شرف عليها رهبان
ي�سوعيون.
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وقد هي�أته تربيتهم القا�سية
لأن ي�ألف النظام ويتزود بدرا�سة
علمية �أدبية كال�سيكية غنية ،غري �أن
التزمت ال�شديد الذي ات�سمت به تلك
الرتبية خلف يف نف�سه روا�سب من
التمرد والتحدي ،تراخت يف �شبابه
�إىل زعزعة �إميانه و�إىل كرهٍ متقد
دائم لرجال الدين.
و�شكا جيم�س منذ �صغره �ضعف ًا
يف ب�صره وا�ضطر �إىل حمل نظارة
الزمت عينيه الزرقاوين ،و�أ�ضحت
متممة لق�سمات وجهه.
ولئن عرفت طفولته احلرمان
والقلق والغربة ،لقد كان يتكلف
املرح واالبت�سام ،حتى دعاه �أخوته
بجيم�س ال�ضاحك وقد ركبته فيما بعد
هموم احلياة ،وظلت ابت�سامته معلقة
ب�شفيته الرقيقتني ،ولكنها �أ�ضحت
ابت�سامة حاقدة �ساخرة مريرة.
وتفوق جيم�س يف درا�سته ونال
املركز الأول بني �أقرانه وظفر ب�أكرب
جائزة �أجريت لطلبة املدار�س وكانت
اجلائزة ع�شرين جنيها ،وجدها �أبوه
– وكان قد �أحيل على التقاعد منذ
�أمد قريب – خري هدية ليعاقر خمرته
وي�ست�أنف عربدته ،وتعي�ش �أ�سرته
الوفرية يف ي�سر م�ؤقت.
ويف عام  1898التحق جوي�س
باجلامعة ،ليتابع فيها درا�سة
الفرن�سية والأملانية
وااليطالية والرنويجية،
وعلم النحو املقارن،
وقد �أعانه ت�ضلعه يف
اللغات ،على تلقيح
م�ؤلفاته املقبلة مبا
�أ�صاب من ثقافة لغوية
مت�شعبة.
وخلب لبه وهو يف فجر
تفتح فكره م�سرحيات
الكاتب الرنوجي

2

(�إب�سن) فعكف على قراءتها
و�أعجب مبا ي�شيع يف �أكرثها من
تقدي�س حلرية الفكر وثورة على
قيود العادات الرجعية البالية،
و�أغراه �إعجابه ب�إب�سن بكتابة مقالٍ
�ضاف م�سهب عن �إحدى م�سرحياته،
ٍ
وتناهى املقال �إىل الكاتب الرنوجي
العظيم ،فكتب �إىل جوي�س �شاكر ًا،
ف�أجاب هذا بر�سالة قال فيها:
"�أ�شكر لك تلطفك بالكتابة �إيل� ،إين
فتى �إيرلندي ،يف الثامنة ع�شرة
من �سني� ،إن كلمات �إب�سن �ستبقى،
عمري كله منقو�شة يف قلبي".
وملا ظفر ب�شهادة البكالوريا عام
 1902عزم على درا�سة الطب يف
باري�س ف�سافر �إليها و�سكن يف احلي
الالتيني ،ولعل �آماله املخيبة يف
و�ضع �أ�سرته وكفاح وطنه وثورته
على تقاليد جمتمعه ،قد حملته على
االبتعاد عن دبلن ليجد يف باري�س
مدينة النور والفكر واحلرية مالذ ًا
لروحه الظامئة املتمردة .ولكنه
�أ�ضحى ،وهو يف باري�س مالزم ًا
ملكتبتها الوطنية �أكرث من اختالفه
�إىل معهد الطب .وكان يتزود منها،
منقر ًا  ،مطلع ًا ،ت�ستهويه درا�سة
علم اجلمال .وا�شتد �ضعف ب�صره
و�أخذ ي�شكو من دوار دائم يف
ر�أ�سه ،وتخبط يف الع�سر والإمالق
فا�ضطر �إىل �إعطاء درو�س لتعليم
اللغة االنكليزية ،وكتب عدة مقاالت
لعلها �أن تفي ببع�ض نفقاته .ويف
العام التايل قفل عائد ًا �إىل دبلن بعد
�أن تناهى �إليه خرب ب�أن �أمه م�شرفة
على املوت .وقد �أدركها ونظر �إليها
حتت�ضر �أمامه ،ولكنه �أبى �أن يجثو
م�صلي ًا �إىل جانب �سريرها كما
تقت�ضي التقاليد الدينية ،و�شعر بعد
وفاتها بندم �شديد يع�صر قلبه وفراغ
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�سافر جوي�س �إىل دبلن
لي�شرف على ن�شر كتابه
(�أهل دبلن) ومت طبعه على
نفقته ،بعد �صعوبات جمة
وملا قدم �إىل املطبعة لي�ستلم
ن�سخ كتابه� ،أعلمه الطابع
�أن �شخ�ص ًا جمهو ً
ال �أتى �إىل
املطبعة فا�شرتى الن�سخ
كلها ودفع ثمنها ثم �أمر
ب�إحراقها يف مكانها وم�ضى.
وعاد جيم�س جوي�س �إىل
تري�ستا ،ويف جيبه ثمن
ن�سخ كتابه املحروقة ،ويف
قلبه تت�أجج نار من الأ�سى،
م�ؤالي ًا على نف�سه �أال يعود
�إىل وطنه �أبداً .ولكنه
حمل وطنه يف قلبه ليجري
�أقدار �أبطاله يف مرابع
مدينته املتنكرة اجلافية
(دبلن).
وعمد �إىل ن�شر �صفحات
من روايته (ديدالو�س) يف
جملة �أدبية ،فما عتم �أن
لفت �أنظار الأو�ساط الأدبية
�إليه
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رهيب يغزو
حياته.
وكانت �سن ًة قا�سي ًة امتحنته فيها
الأيام بامل�صائب ،و�ألفى يف اخلمرة
– كما �ألفى �أبوه من قبل – مفزع ًا
يذيب فيها �آالمه ،ومكث يف دبلن
يرتزق من درو�س �ضئيلة ،ولكن
غرامه بالأدب ظل متقد ًا وكتب ق�صته
املعروفة (ديدالو�س �أو �صورة فنان
يف ر ّيق �صباه) مندفع ًا ،م�ضرم
الهمة .وقد جال فيها حياته امل�ضطربة
يف طفولته و�صباه .وقد كان و�صفه
وحتليله و�سربه لأغوار النف�س ي�شي
بفن روائي م�ستح�صد نا�ضج ،بيد �أنه
مل يعرث على نا�شر ير�ضى بن�شر كتابه
فان�صرف �إىل نظم ال�شعر وقرزم
بع�ض الق�صائد ثم بدا له �أن يتقدم �إىل
م�سابقة غناء – وكان له �صوت ندي
– ولكنه مل يفز باجلائزة املن�شودة.
والتقى يف هذا العام بنورا بارناكل،
ف�شغف بها حب ًا .وقد جعل من تاريخ
يوم لقائه بها يف  16حزيران ،اليوم
امل�شهور الذي تدور فيه حوادث
روايته املقبلة (�أولي�س).
وقد �أعجبت نورا مبوهبته الأدبية
و�أحبته وقبلت به زوج ًا ،و�أخل�صت
له احلب وقا�سمته حلو احلياة
ومرها.
و�إذ كان يرغب يف االبتعاد عن دبلن
بعد �أن انت�سخ �أمله يف الو�صول �إىل
الهناءة وطراوة العي�ش فقد �سافر مع
زوجته �إىل (زوريخ) يف (�سوي�سرا)
ع�سى �أن يجد فيها عم ًال ،فلم يظفر
مبا كان يهفو �إليه ،واتخذ �أدراجه �إىل
تري�ستا بعد تنقل مرهق مت�صل ،ولكن
تك�سبه من تدري�س اللغة االنكليزية مل
يكن يكفيه وتر�صدته ك�ؤو�س اخلمرة

يغم�س
فيها �شجونه ،ويف
تري�ستا و�ضعت زوجته �صبي ًا �سماه
(جيو رجيو) .وجتاذبه الفرح
بابنه والتخوف من م�س�ؤولية
تربيته ،ولكن همومه مل تثنه عن
الت�أليف ،ف�أنهى ديوان �شعر �صغري ًا،
وجمموعة ق�ص�صية� ،سماها (�أهل
دبلن) وبعث مبخطوطتيهما �إىل
�أخيه (�ستاني�سال�س) يف (دبلن) لعله
�أن يجد لهما نا�شر ًا فلم يوفق ،وكتب
�إىل �أخيه يغريه باملجيء للعمل يف
تري�ستا فقدم �إليه وتقا�سم الأخوان
البيت.
وكثري ًا ما كان جيم�س ي�سرتفد من
�أخيه عونه املايل فال ي�ضن عليه
ب�شيء .وبدا له �أن ينتقل �إىل روما
ليعمل موظف ًا يف م�صرف ،ولكنه
مل ي�سغ العمل هناك ،وعاد بعد �أمد
ق�صري �إىل تري�ستا �أكرث �إمالق ًا،
وو�ضعت زوجته طفلة �سماها (لو�سي
�آن) يف الق�سم املخ�ص�ص للفقراء
من م�ست�شفى التوليد ،و�أم�سك
جيم�س عن اخلمرة� ،أمد ًا� ،إثر التهاب
يف قزحية عينه وتوعد زوجته
وتهديدها ب�أن تعمد طفليه – وكان
يكره التعميد والطقو�س الدينية
كره ًا مت�أ�ص ًال – �إن عاد �إىل معاقرة
اخلمرة.
و�سافر جوي�س �إىل دبلن لي�شرف على
ن�شر كتابه (�أهل دبلن) ومت طبعه
على نفقته ،بعد �صعوبات جمة وملا
قدم �إىل املطبعة لي�ستلم ن�سخ كتابه،
�أعلمه الطابع �أن �شخ�ص ًا جمهو ًال
�أتى �إىل املطبعة فا�شرتى الن�سخ
كلها ودفع ثمنها ثم �أمر ب�إحراقها يف

مكانها وم�ضى.
وعاد جيم�س جوي�س �إىل تري�ستا،
ويف جيبه ثمن ن�سخ كتابه املحروقة،
ويف قلبه تت�أجج نار من الأ�سى،
م�ؤالي ًا على نف�سه �أال يعود �إىل
وطنه �أبد ًا .ولكنه حمل وطنه يف
قلبه ليجري �أقدار �أبطاله يف مرابع
مدينته املتنكرة اجلافية (دبلن).
وعمد �إىل ن�شر �صفحات من روايته
(ديدالو�س) يف جملة �أدبية ،فما
عتم �أن لفت �أنظار الأو�ساط الأدبية
�إليه ،و�أعجب به ال�شاعر (ت�.س.
�إليوت) وال�شاعر الأمريكي (�إزرا
باوند) �إعجاب ًا كبري ًا  ،وقدم �إليه
باوند م�ساعدة جمدية ،لن�شر روايته،
و�إعادة طبع جمموعته الق�ص�صية
(�أهل دبلن) وكذلك بد�أ جنم �شهرته
يتوام�ض يف �سماء الأدب.
ويف عام � 1914شرع جوي�س
بكتابة رائعة (�أولي�س) ،ويف هذا
العام �أعلنت احلرب العاملية الأوىل،
وا�ضطر جوي�س �إىل مغادرة تري�ستا،
وكانت بلد ًا تابع ًا للنم�سا ،وم�ضى مع
�أ�سرته �إىل �سوي�سرا ،و�أمده باوند
ثمة ،مبعونة مالية جمدية� ،أنقذته
من الفاقة ،وما كاد �أوار احلرب
يخمد حتى عاد جوي�س �إىل تري�ستا،
لي�ست�أنف عمله يف التعليم ،وينكب
على روايته �أولي�س.
بيد �أنه مل ي�ستطع �إنهاء روايته
�إال يف باري�س ،بعد �أن حبب �إليه
�صديقه باوند الإقامة فيها ،وظفر
جوي�س بتقدير عدد كبري من الكتاب
واملفكرين الفرن�سيني املعجبني
ب�أدبه ،وعلى ر�أ�سهم (فالريي الربو)،
واحت�ضنت باري�س عبقريته ،حفية
به ،معجبة ،يف مدى ع�شرين عام ًا،
بعد �أن مني باخليبة القا�سية يف
وطنه.
وقام جوي�س مبحاوالت يائ�سة لن�شر
روايته يف انكلرتا و�أمريكا ،ولكن
الرقابتني االنكليزية واالمريكية،
مانعتا يف ذلك متعللتني ،ب�أن يف
بع�ض ال�صفحات من الكتاب،
واقعية �صارخة جتلو �ضعة الإن�سان
وغرائزه ،ب�أ�سلوب يخالف الآداب
العامة .وات�سق له� ،أخري ًا� ،أن يطبع
الكتاب مب�ساعدة (�سيلفيا بيت�ش) يف
(ديجون) بفرن�سا.
و�أمتثله ،يف �صباح اليوم الثاين من
�شهر �شباط عام  ،1922يف يوم عيد
ميالده الأربعني ،يذرع غرفته ،جيئة
وذهاب ًا ،قلق ًا ،نافد ال�صرب ،يف انتظار
�أول ن�سخة من روايته التي �أذوى
يف ت�أليفها زهرة �شبابه وا�ست�صفى
لها خال�صة عبقريته ،وحنا عليها
�ساهر ًا ،ح�سري الب�صر ،وها هي ذي
�أمنيته تتحقق وي�ؤتي جهده �أكله،
�آخر الأمر.
وينظر �إىل �سيلفيا بيت�ش تدخل
حجرته متطلقة الوجه �ضاحكة
وبيدها رزمة .ال ريب �أنها وافت
الآن ،من املحطة .ويتهلل وجهه
ب�شر ًا و�سعادة ،ويحل رباط الرزمة
الثمينة� .إنها تت�ضمن ن�سختني من
روايته .ومتتد �أنامله املرتع�شة �إىل
ن�سخة من الكتاب تتلم�سها وتقلب
�صفحاتها يف ن�شوة غامرة.
يف هذا اليوم ،يحتفل �إذن بعيدين،
عيد ميالده ،وعيد طبع روايته .لقد
كان يرى �أن وجوده كله معلق بكتابه
هذا ،ولعله �أن يكون على حق ،فقد
كانت روايته نقطة انطالق جديدة يف
�أ�سلوب الرواية احلديثة.
للقارئ �أن يت�ساءل:
�أي �شيء ميكن �أن يوحي به يوم
إن�سان ما ،تتابع
عادي يف حياة � ٍ
حوادثه الطبيعية ،دون �أن يند منها
حادث عجيب ي�ستدعي االهتمام �أكرث
من غريه ويتطلب من الكاتب الإطالة

والإ�سهاب؟ ومع ذلك فقد نه�ضت
روايته (�أولي�س) التي كتبها يف �ست
�سنوات �أو تزيد قلي ًال ،على �سرد
حوادث يوم واحد هو ال�ساد�س ع�شر
من حزيران عام  ،1904يف مدينة
دبلن وات�سقت يف � 870صفحة من
القطع الكبري.
وقد �شبه الباحث النف�سي الكبري
(يونغ) تلميذ (فرويد) هذه الرواية
يف درا�سة م�ستفي�ضة رائعة بنهر
عظيم جلي ،تن�ساب �أمواهه غامرة
كل �شيء ،حتى �إذا �شارفت الرواية
نهايتها ،انبج�س حوار داخلي تريقه
زوجة بلوم ،يف جملة واحدة تقع
يف �أربعني �صفحة ،ال يحجز بني
كلماتها ،نقطة �أو فا�صلة ،كموجات
النهر املت�صلة املتدفقة ،ك�أمنا ق�صد بها
جوي�س �إىل ت�صوير الفراغ الرهيب
الذي يطوق حياتنا ويكظم �أنفا�سنا.
مل يفئ جوي�س �إىل الراحة بعد املجد
العظيم الذي �أ�صابه يف �أولي�س
فقد ان�صرف �إىل ت�أليف كتاب �آخر
هو يقظة فينيغان ،وكان يطمح �إىل
�أن يتجاوز بقيمته الأدبية رواية
�أولي�س ،وقد �أنفق يف ت�أليفه �سبعة
ع�شر عام ًا ،كان ب�صره خاللها يزوي
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،ولكن عزميته اجلبارة
كانت متلي عليه امل�ضي واال�ستمرار،
وكذلك كان يبذل هذا الكاتب العظيم
نور عينه على حمراب �أدبه الفذ.
غري �أن هذا الكتاب مل ي�صب من
النجاح ما �أ�صابته رواية �أولي�س
لع�سره والتوائه وغمو�ض دالالته،
وقد �أو�ضح جوي�س نف�سه �أن هذا
الكتاب الذي ا�ست�شرف به �أغوار
الأحالم الظليلة هو كتاب الليل ،و�أن
�أولي�س هو كتاب النهار امل�شرق.
لقد تراخت رواية اولي�س �إىل احلوار
الداخلي الذي كانت مويل تلهج به يف
ذات نف�سها ،قبل �أن ي�سل�سل جفناها
للنوم ،وتناهت �إىل و�صيد الأحالم،
ووقفت بلفظة نعم عند م�شارف
الغفوة� ،أما كتاب (يقظة فينيغان)
فهو يتخطى احلد الفا�صل بني اليقظة
والنوم ،ليدخل يف عامل الأحالم
ال�سحري.
و�أ�سلوب الكتاب ،على غمو�ضه،
طري �س ّيال ،كنهر الزمن� .إنه يطاوع
ّ
ان�سياب احللم والتواءه ،و�إ�شراقه،
�سافح ًا يف تدفقه كل ما ميكن �أن
يريقه اجلاثوم ،من غرائب
ومفاج�آت وممكنات هي
ب�سبيل �إىل الأ�ساطري.
�إن يف مكنتك ،حني
تدخل عامل الأحالم،
بلغات ال
�أن تلهج
ٍ
تعرفها يف اليقظة
– �أو هكذا يبدو
للمرء – وكذلك نحت
لنا جوي�س يف كتابه
كلمات جديدة –
ٍ
يتجاوز بع�ضها �سطر ًا
برمته ،قب�سها وا�شتقها
من ت�سع ع�شرة لغة كان
يعرفها ويرت�ضخ �أكرثها
بطالقة ،ف�إذا الكتاب كيمياء
ألفاظ
لفظية
ومزيج من � ٍ
ٌ
ملتوية مبهمة ،و�صور غام�ضة
هي �أقرب �إىل املعميات والرقى.
على �أن بع�ض املتحم�سني
جلوي�س ،وعلى ر�أ�سم (�أوجني
جوال�س) وجد فيه ثورة لغوية
ال نظري لها يف الآداب العاملية
كلها.
***
مل يق ّدر لكتاب فينيغان ،على عظمته
و�سموه وغناه ،ما قدر لرواية
اولي�س من تذوق وفهم ،وقوبل ،حني
ظهوره ،بنقد يف�صح عن العجز ،ومن
يدري فلعل الأجيال املقبلة ت�ستطيع
�أن تفهمه وتت�أوله وت�ستنبط الكنوز

مل تكن هذه ال�صفحات التي ملأها جوي�س بحوادث تافهة ،ثرثرة ولغواً ،بل
عم ً
ال جباراً خالق ًا ،مبدع ًا ،لقد جعل من احلوادث وهي تت�سل�سل ،منزلقة
ً
ً
كحبات �صغرية من الرمل من ثنايا �أنامله اللبقة – جعل منها طودا �شاخما من
املعاين ال�صلدة الثابتة.
ولعل الكاتب الفرن�سي (ادوار دو جاردان) كان �أول من ابتدع احلوار الدخلي يف
الرواية ،ولكن جوي�س جعله دافئ ًا معرباً متدفق ًا ،وجذع ًا �أ�سا�سي ًا يف روايته.

اخلبيئة يف منجمه.
على �أن جوي�س مل يكن لي�أبه ل�سهام
النقد تفوق �إىل كتابه هذا ،فقد كان
م�شغو ًال ،يف مغرب �سني حياته
مبحنة تعدل حمنته بب�صره هي
حمنته بابنته لو�سيا ،فقد �أحبت
لو�سيا الكاتب االرلندي (�صموئيل
بيكيت) ،وكان يرتدد على �أبيها،
�أحبته حب ًا مربح ًا يائ�س ًا دون �أن
عتي
ي�ستجيب حلبها ،و�أمل بها ي� ٌ
أ�س ٌ
فخولطت يف عقلها ،ولعلها تنتظر
حتى الآن ،وهي يف �أحد م�صحات
(نورثامبتون) ،حبيبها املوهوم
(بيكيت).
وقد �أنفق جوي�س ثلثي ثروته التي
�أ�صابها من م�ؤلفاته يف معاجلة
ابنته ،وانتقل بها من م�صح �إىل
م�صح دون جدوى ،وكان يراعي
ابنته امل�سكينة مردد ًا ،ودموعه تغيم
يف عينيه:
"مهما تكن �شرارة املوهبة التي
�أملكها ،ف�إنها قد انتقلت �إىل لو�سيا،
و�أ ّرثت نار ًا يف دماغها".
ميحي
وكذلك جعل ب�صره ي�ضعف و ّ
منه النور ،و�أجريت لعينيه عمليات
عديدة ،دون �أن جتدي �شيئ ًا ،حتى
�شارف ظلمة العمى ،كما جعل النور
ينطفئ يف عقل ابنته احلبيبة حتى
�سربلته دياجري اجلنون.
وانزوى جوي�س بعيد ًا ،عن �أ�ضواء
ال�شهرة ،ال يكاد ي�أبه لأحداث العامل
تتواىل مدلهمة ،منذرة بحرب

�ضرو�س ،فلما اندلعت نارها عام
� 1939أقام جوي�س يف قرية البول
قريب ًا من م�صح ابنته .وا�ضطر �إىل
مغادرة فرن�سا مع زوجته وابنه بعد
الغزو الأملاين ،و�سافر �إىل جنيف
ومنها �إىل زوريخ ،ويف  10كانون
الثاين من عام � 1941أح�س جوي�س
ب�آالم مفاجئة يف معدته ،فنقل �إىل
امل�ست�شفى ،وتبني بعد الفح�ص
ال�شعاعي �أن قرحة قد نغرت
وانفجرت و�أدت �إىل نزف �شديد.
و�أجريت له عملية عاجلة ،تراءت
يف البدء ناجحة ،ولكن قواه زايلته
وغاب عن وعيه وا�ستفاق ليطلب �أن
يو�ضع �إىل جانبه �سرير لزوجته ،ثم
نادى زوجته وابنه و�أ�سلم الروح.
***
وكذلك انتهت غربة �أولي�س الع�صر
احلديث ،توارى جيم�س جوي�س
بعد �أن عرف مرارة الإخفاق ،وبال
حرقة اجلوع وهام يف كل م�ضطرب
من الأر�ض.
لقد غادر وطنه وحلكة العمى تهدد
عينيه ،بحث ًا عن اللقمة ،ثم قدر له
�أن ينجز �أثر ًا �أدبي ًا� ،سما به �إىل
قمة املجد ،ومل يكد يتذوق حالوته،
�سائغة �شيهة ،حتى رزئ بابنته يف
عقلها وغاله املوت حزين ًا ح�سري ًا.
وقد م�ضى �أكرث من �أربعني عام ًا
على وفاته ومئات الدرا�سات ما
تفت�أ تتعاقب ،مللة �أدبه ،مبينة عمقه
و�أ�صالته ،و�إذا بهذا النهر الزاخر

ميتد وتتفرع منه جداول جمة،
و�إذا بجيم�س جوي�س ي�ضحي
رائد ًا للرواية احلديثة التي حت ّدر
منها (روب غرييه) و (�ساروت) و
(بوتور) و (�سيمون) ،ولعل (ويليام
فولكرن) �أعظم من ت�أثر به و�أخذ
مبنهجه يف االعتماد على احلوار
الداخلي ،ين�ساب كالدم يف عروق
رواياته كلها.
يقول الناقد (روالن بونال):
"�إن جيم�س جوي�س هو �أوفر كتاب
القرن الع�شرين ابتكار ًا".
ويف احلق �أن �أثر جوي�س ،على
غمو�ض �أدبه ،ومتنعه على القارئ
العادي ،يت�سع مع ات�ساع �آفاق
الثقافة� ،إذ مل تكن جتربته �أدبية
روائية فح�سب ،بل هي� ،إىل ذلك،
جتربة فنية فكرية علمية مع ًا.
***
يف من�سرح خيايل� ،أملح طيف �شاعر
م�شرد �أعمى ،كان ي�ضرب منذ ثالثني
قرن ًا ،بني مدن االغريق� ،شفتاه كانتا
مترعان ق�صائد و�أ�ساطري ،ومن
راحته كانت متتد ع�صاه العجفاء
ال�ضاوية ،لعلها كانت متاثل ج�سمه
النحيل وكانت تتقرى وتنقر
نقرات خفيفة رتيبة ،ك�أنها
الأر�ض
ٍ
كانت تهم�س له ،حتدثه ،تهديه� .إنه
ال�شاعر اليوناين العظيم :هومر.
و�أرى �إليه �ساعي ًا من (�سامو�س) �إىل
(�أثينا) الهج ًا مبلحمة (الأوذي�سة)،
متغني ًا مب�آثر بطله اولي�س.
ويفج�ؤه املوت ،ويتخطفه غريب ًا عن
بلده وموطنه ،ولكنه يفرع ب�شعره
وا�ساطريه ومالحمه قمة اخللود.
و�أملح يف م�سرح خيايل ،طيف �شاعر
كاتب �آخر ،ا�ستبدت به الغربة بعيد ًا
عن وطنه ،وتقاذفته مدن �أوروبا،
وعلى �شفتيه كانت تنعقد ابت�سامة
�شاحبة مريرة �ساخرة ،و�أمام جفنيه
املتعبني كانت جتثم نظارة ،ين�سرب
النور من زجاجها �إىل �إن�سان عينيه
الزرقاوين ،ولكنه ينكفئ وينطفئ
فال تلمح عيناه �سوى �أ�شباح ملتاثة
وخياالت مهتزة.
من راحته كانت متتد ع�صاه
العجفاء ال�ضاوية ،لعلها كانت
متاثل برقتها ج�سمه اله�ضيم وكانت
تتقرى طريقها ،وتنقر الأر�ض
نقرات خفيفة ،رتيبة ،ك�أنها كانت
ٍ
تهم�س له ،حتدثه ،تهديه� ،إنه
الكاتب االرلندي العظيم( :جيم�س
جوي�س).
و�أرى �إليه ،ي�ستنزل اولي�س من
ملحمته ،ويقذف به ،يف م�سالخ
�إن�سان عادي يف متاهات دبلن،
لين�سج من حوادث يوم واحد،
روايته الرائعة :اولي�س.
ثم يختطفه املوت عام  ،1941وهو
يف قمة املجد ،غريب ًا بعيد ًا
عن وطنه ،تارك ًا �أثر ًا
�أدبي ًا خالد ًا� ،أ�ضحى
اللبنة الأوىل يف �صرح
الرواية احلديثة
هذه املقالة
للباحث والناقد
الراحل نهاد
التكريل
جملة الكلمة 1971
ني�سان
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ولد جيم�س جوي�س يف �شباط عام  1882يف مدينة دبلن االيرلندية ،ترافق ت�صويره
ال�صريح والدقيق بااللفاظ والكلمات لطبيعة الب�شر مع براعته اللغوية التي جعلته
واحداً من �أبرز الروائيني امل�ؤثرين يف القرن الع�شرين.
ا�شتهر جوي�س با�ستخدامه التجريبي للغة واكت�شافه للمناهج االدبية اجلديدة ،وا�ستخدامه
لال�سلوب االدبي ”تيار الوعي“ الذي ك�شف عن م�سار االنطباعات ،وان�صاف االفكار ،وتداعيات
املعاين ،وال�شكوك ،والدوافع ،ا�ضافة اىل االفكار العقالنية لدى �شخ�صياته.
ان نقاط القوة يف عمله الرئي�س البارز يولي�س�س“  1922يقع يف عمق ال�شخ�صية التي ر�سمها
با�ستخدام ا�سلوبه اخلا�ص .وكان عمله الرئي�س الآخر”الدبلنيون  “Dublinersاو مواطنو
دبلن جمموعة متكونة من ق�ص�ص ق�صرية ت�صور م�سقط ر�أ�سه ”مدينة دبلن“ ورواية
اخرى عبارة عن �شبه �سرية ذاتية ا�سماها ”بورتريت لفنان �شاب  “1916-ومن ثم ” يقظة
فينغان�س “1939 -ورواية جتريبية ظهرت اول مرة ب�شكل اجزاء يف عام  1928وا�ستمرت اىل
. 1937

جيم�س جوي�س

ورائ��������ع��������ت��������ه ي����ول����ي���������س���������س
ترجمة /ف�ضيلة يزل
واجه جوي�س م�شاكل �صحية ومالية مروعة
بينما كان يعمل يف كتابة يولي�س�س وقد حتمل
�أمل  25عملية جراحية اجريت له جراء ا�صابته
مبر�ض يف العني .وعلى الرغم من هذه ال�صعاب
ا�ستمر جوي�س يف الكتابة وقد �ساعدته منحة
قدمتها له ايدث روكفيلر ماككورمك ،و�سل�سلة
من املنح املالية من هاريت �شاو ويفر ،وكان
هذا الدعم نابع ًا من اعجاب هاتني امل�ؤ�س�ستني
ب�أعماله وتعاطفهما معه.
ومن م�ؤلفات جوي�س:مواطنو دبلن ،وبورتريت
لفنان �شاب ،ويولي�س�س ،ويقظة فينغان�س.
لقد قال جيم�س جوي�س لأحد ا�صدقائه مرة :ان
احد اال�شياء التي مل اعتد عليها ابد ًا يف �شبابي
كان االختالف الذي وجدته بني احلياة واالدب.
وقد ادرك جميع القراء ال�شباب اجلادين هذا
االختالف .اوقف جوي�س عمله على حمو هذه
الفكرة من خالل عملية تثوير العمل االدبي يف
القرن الع�شرين.
احلياة التي كان جوي�س يعرب عنها يف ادبه
كانت ب�شكل رئي�س حياته اخلا�صة ،كان جيم�س
اوغ�سطني يولبو�س االبن البكر من بني ع�شرة
اطفال رزق بهما جون وماري جني جوي�س .كان
والده رج ًال �سريع الغ�ضب� ،شديد املرا�س ،وكان
�سكري ًا م�سرف ًا ب�شكل مدمر ،اما والدته فكانت
امر�أة ورعة من الكاثوليك الرومان ،كانت ترى
زوجها وعائلتها ينحدران اىل الفقر ،اال انها
كانت ترجو لهما ال�سعادة يف امل�ستقبل.
جاء التعليم العام جلوي�س على يد احد
الي�سوعيني ،الذي بذل جهد ًا كبري ًا معه ،ليتخرج
جوي�س يف كلية دبلن اجلامعة يف  ،1902عندها
قرر ب�شكل جازم ب�أنه تعلم ما فيه الكفاية وحان
الوقت ليبدي رف�ضه للمناهج الدينية ال�سابقة
والتزاماته لعائلته ووطنه والربيطانيني الذين
يحكمون فيه ،كان االدب �شغله ال�شاغل ورهانه
للو�صول اىل اخللود ،غادر ايرلندا فار�ض ًا على
نف�سه نفي ًا طوعي ًا يف اواخر  1904ويف بدايات
هذا العام كان قد التقى بنورا بارنا�سل Nora
� Barnacelشابة من غيلوي حيث كانت تعمل
يف فندق دبلن التي رافقته يف رحلته
هذه ،عندما �سمعت والدته ب�أن
ابنها �سافر مع بارنا�سل� ،صرحت
معتمدة على ا�سم عائلتها ب�أنها
لن ت�سمح له بذلك ولن ترتكه
ابد ًا ،وهي ال ت�صدق اال�شاعات
ب�ش�أنه.
غادر جوي�س دبلن مع كل
ما ادخره وكتبه من ق�ص�ص
وروايات كان يخزنها يف ذاكرته،
وما كان عليه �سوى حتويل هذه
الذخرية اىل فن يليق ب�آماله
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وتطلعاته.
عندما كان جوي�س ينتقل مع نورا وطفليهما بني
وحول املدن االوروبية ومنها :بوال ،تري�ست،
زيورخ ،روما ،وباري�س ا�ستطاع ان يح�صل على
وظائف عدة بني التعليم والتوظيف احلكومي
مكنته من توفري الدعم املادي لعائلته والكتابة،
فجاء اال�صدار الأول لكتابه الروائي الدبلنيون
 Dublinersاو مواطنو دبلن 1914 -اذ
ت�ضمن خم�س ع�شرة ق�صة ق�صرية ذات حكايا
وحبكات تلقليدية لكنها متما�شية مع ا�ستح�ضار
البيئة واللغة الدبلنية ،بعدها بورتريت لفنان
�شاب 1916 -الرواية التي قدمت مو�ضوع ًا
متميز ًا ومقا ًال معقد ًا لغوي ًا عن �ستيفن
ديدالوا�س ،وهي �شبه �سرية ذاتية بينت ب�أن
جوي�س منذ ولد وحتى قرر مغادرة دبلن كان
من�شغ ًال يف �صناعة فنه.
رواية ”بورتريت“ التي ترجمت اىل العربية
بعنوان ”�صورة الفنان يف �شبابه“ مل حتقق
مبيع ًا جيد ًا ليخفف من عبء الهموم املالية
املزمنة جلوي�س ،لكن اعماله الالحقة جذبت
انتباه عدد من رواد الفن امل�ؤثرين ،فمعظمهم
اخذ بعني االعتبار دعوة ال�شاعر االمريكي
عيزرا باوند ،واميانه ب�أن القرن اجلديد يتطلب
فن ًا و�شعر ًا ورواية ومو�سيقى جديدة ويتطلب
التجديد يف كل �شيء ،وقد اجتمع مثل ه�ؤالء
امل�ؤيدين على االهتمام بجوي�س وكتاباته االوىل
والفريدة من نوعها ومل يخب املهم يف ذلك.
بد�أ بكتابة يولي�س�س  ، 1914وقد ظهرت اجزا�ؤه
بالتتابع يف جملة غوي�ست يف انكلرتا ولتل
ريفيو يف الواليات املتحدة حتى �صادرت دائرة
الربيد ثالثة اعداد من هذه املجالت ت�ضمنت
مقتطفات من اعمال جوي�س على ا�سا�س انها
اباحية وغرمت املحررين  100دوالر .وعزز
عمل رقابة املطبوعات هذا حب اال�ستطالع لدى
النا�س ملعرفة العمل القادم جلوي�س حتى قبل ان
ي�صدر كتاب يولي�س�س ،اذا كان النقاد يقارنون
االفكار املتطلعة جلوي�س ب�أفكار ان�شتني
وفرويد.
ماذا تبقى من ا�ساليب الكتابة عند التخلي عن
العديد من املناهج التقليدية يف ال�سرد؟ رمبا
يكون الو�صف الوا�ضح واملوجز جد ًا ال�سلوب
جوي�س مت�أتي ًا من نقد ادموند ول�سون اذ
قال”لقد حاول جوي�س يف يولي�س�س ان يو�ضح
ب�شكل م�ستفي�ض ودقيق ومبا�شر وبكلمات
ب�سيطة ،ماهية م�شاركتنا يف احلياة ،فهي ت�شبه
او باالحرى تبدو لنا ب�أنها ت�شبه ،انا نحيا هذه
احلياة او نعي�شها من حلظة لأخرى.
ان قراءة اولية ليولي�س�س ميكن ان تكون
حماولة حمبطة ،على الرغم من انه الكتاب
الوحيد الذي ح�صل على ال�صرب واملثابرة
ب�سخاء ،فاعادة تقدمي �شخ�صية �ستيفن
ديدالوا�س ،الذي مازال يعي�ش يف دبلن ،حامل ًا
باالبتعاد عنها ،بعدها ن�صادف �شخ�صية ليوبولد
بلوم ،او باالحرى ن�صادف افكاره وهو يجهز
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الفطور لزوجته مويل ”نعرف افكارها وهي
يف طريقها اىل النوم يف نهاية الكتاب“.
يولي�س�س كمقال ن�شر يوم ًا ما يف جملة دبلن
 ،1904مقالة قدمها جوي�س لنورا كهدية خا�صة
تعرب عن اعجابه بها منذ لقائهما االول ،ويف
الكتاب يتتبع لي�س حتركات �ستيفن
وبلوم فقط بل اي�ض ًا املئات من
�سكان دبلن ،وهم ي�سريون يف
ال�شوارع ،يلتقون ببع�ضهم،
يتعارفون ويتحدثون يف
املطاعم واحلانات ،كل هذه
التحركات والن�شاطات
تبدو ع�شوائية ،فهي �سجل
يومي لأحداث املدينة،
لكن يف احلقيقة ال يوجد
هناك �شيء ع�شوائي يف
احداث يولي�س�س اذ جند
حتت ال�سطح واقعية
الرواية ،انها و�صف
ملجريات احلياة ،تواري
خلفها خطة او حبكة
معقدة ومت�شابكة.
لقد ناق�ش ا�صدقاء
جوي�س املطلعون على
ا�سرار يولي�س�س الرواية
وابدوا ر�أيهم فيها فطلبوا
منه ان يجعل االحداث
تبدو اي�سر للقارئ ،لكنه ا�صر
يف البداية على ان تبقى كذلك
فقال :لقد و�ضعت فيها الكثري من
االلغاز واالحاجي وذلك لت�شغل
تفكري اال�ساتذة لقرون مبناق�شة
ما كانت تق�صده او تعنيه ،وان
تلك فقط هي الطريقة التي ت�ؤمن
لها اخللود.
اخري ًا ،اقتنع جوي�س ،وذلك ليعرف ب�أن
يولي�س�س كانت من بني اال�شياء العديدة
االخرى ،التي تعيد اودي�سا هومريو�س
بطريقة ال�سرد او االخبار احلديثة من
خالل �شخ�صية بلوم  Bloomكونه بط ًال
متجو ًال و�ستيفن كونه تليماج ومويل كونها
 penelopeوهي ب�شكل جازم اقل �صدق ًا من
اال�صل ،ان  .تي .ا�س .اليوت الذي و�ضع ا�س�س
الرواية اجلديدة كتب يقول ”ان ا�ستخدام
جوي�س لال�سطورة الكال�سيكية يف تنظيم
التجربة احلديثة كان لها االثر الكبري يف
االكت�شاف العلمي“.
ان رواية يولي�س�س �صنعت �شهرة جوي�س ،مع
انها ال تتفق دائم ًا مع اال�سلوب الذي يرغب به،
عندما اقرتب احد املعجبني منه وقال له”هل
اقبل اليد التي كتبت يولي�س�س؟“ قال جوي�س”:
ال انها ارتكبت ا�شياء اخرى كثرية اي�ض ًا“ لكن
ما هو مهم جد ًا هو ان يولي�س�س ا�صبحت كتاب ًا
مرجعي ًا لأدب القرن الع�شرين ،وو�سعت جمال

املو�ضوعات
املباحة يف
الرواية ،متتبعة
لتحركات بلوم
لي�س يف نزواته
الغرامية ال�سرية فقط بل وف�ضح ا�سراره اي�ض ًا.
ان ا�صواتها الروائية املتعددة واللعب على
االلفاظ املبالغ بها جعل يولي�س�س معجم ًا حقيقي ًا
يف ا�ساليب الكتابة لكثري من الكتاب الذين
يغالبون م�شكلة تف�سري احلياة املعا�صرة ،ان
جوانب م�أثرة جوي�س يف يولي�س�س ميكن ان
تالحظ يف اعمال وليم فوكنز ،الربت كامو�س،
�صاموئيل بكت� ،صول بيلو ،غابرييل غار�سيا
ماركزي وتوين موري�سون.
لكن امل�ؤلف الوحيد الذي حاول تخطي املدى
املو�سوعي ليولي�س�س هو جوي�س نف�سه ،فقد
ق�ضى � 17سنة يف العمل يف”يقظة فينغان�س
 “ Finnegans Wakeالكتاب كان يهدف
اىل ر�سم �صورة حلياة اخلمول والرقود يف
دبلن ،بينما ك�شفت رواية يولي�س�س مدينة
اليقظة الكبرية ب�شكل تام ،لقد �أو�ضح جوي�س
ب�أن هذه املهمة تتطلب ابداع لغة جديدة
حتاكي جتربة احللم ،اذ جاءت مقتطفات من
العمل اجلديد ،مفعمة بالتوريات اللغوية
الكثرية واال�سهاب الذي ي�شبه الرثثرة
التي بد�أت تظهر ب�شكل دقيق على ل�سان
ابطال و�شخ�صيات جوي�س الذين يعربون
عن �شكوكهم .وقد �أدرك الكثري من القراء
هذا الغمو�ض ،وكان باوند واحد ًا ممن
الحظوا ذلك فرد جوي�س قائ ًال”:ان
احلدث يف عملي اجلديد يحدث
يف الليل وجمرياته الطبيعية
ينبغي �أال تكون وا�ضحة جد ًا
يف الليل� ،أال جتري االمور على
هذا النحو الآن؟“كانت اعمال
جوي�س تعمد يف ذلك الوقت
اىل ا�ستح�ضار اليقظة ب�شكل
منتظم ،وقد يدرك قرا�ؤه
ذلك بعد قرن من الآن.
لقد كانت اعمال جوي�س
ملهم ًا متميز ًا لكثري
من الك ّتاب ،ف�ألفوا
الكثري عن فنه
واعماله االدبية
التي اعتربت
مرجع ًا ثقافي ًا
يف املكتبات
االنكليزية.

�أنطوين بريج�س

و
ي
و
ل
ي
�
س
ي�س

قبل � 44سنة ،وبني ت�أليف رواية "الربتقالة
امليكانيكية" و"الت�سجيل ال�ساد�س للبيتلز"،
ن�شر �أنطوين بريج�س كتاب "هنا ي�أتي
اجلميع" ،وهو درا�سة نقدية عن جيم�س
جوي�س موجهة للقراء الذين كانوا "يخ�شون
الأ�ساتذة" ..هل جوي�س �صعب؟ كال على
الإطالق .قال بريج�س�" :إن كان ثمة كاتب
للنا�س ف�إن جوي�س هو ذلك الكاتب"،
�صقل بريج�س كتابه يف ثمانية �أ�شهر؛ �أما
"دكالن كايربد" فقد ق�ضى ثالثة عقود يعمل
على كتابه ،لكن عنوانه ح�صريّ على نحو م�شابه
ويريد �أن يه�شم "�أ�سطورة ال�صعوبة املح ّرمة" التي
"تفزع القراء" ،توجد على الغالف �صورة التقطها
"�إيف �أرنولد" تظهر فيها مارلني مونرو �أثناء
�شبابها وهي تلتهم ال�صفحات الأخرية من رواية
"يولي�سي�س" .يروي "كايربد" ق�صة �أبيه الدبلني
الذي ع�شق "يولي�سي�س" وا�ستظهرها ،و�أغراه
ح�ضور ندوة عن جوي�س يف كلية ترنتي فاندفع
�إىل الباب حال و�صوله .وعلى الرغم من �أن كايربد
�أكادميي �إال �أنه يرتعب من �أن كتاب ًا و�ضع لالحتفال
بالرجل واملر�أة العاديني ال يُقر�أ من قبلهما – �أو يف
الواقع من قبل "الطالب واملحا�ضرين واملفكرين".
بل يقر�أ فقط من قبل اجلوي�سيني املتخ�ص�صني ،كان
همنغواي ي�صرح ب�إعجابه بجوي�س لكنه قر�أ فقط
ب�ضعة �صفحات من "يولي�سي�س" وبقيت ال�صفحات
الأخرى غري مفتوحة يف ن�سخته من الرواية ،وم�ؤخر ًا
و�ضع رودي دويل القطة بني احلمام حني �شكا ب�أن
الرواية قد بولغ يف �إطرائها "وكان ميكن ت�أليفها
مبحرر جيد" .ي�س ّلم كايربد ب�إ�شارة دويل :فكرة
"الكمال العظيم" ليولي�سي�س �ساذجة .لكنه يدح�ض
االتهام �أن الرواية غري قابلة للفهم ،ويدل على �أن
جوي�س لي�س وا�سع املعرفة خ�صو�ص ًا ،وخالف ًا لنظرائه
احلداثويني املتكربين كان اجتماعي ًا ودميقراطي ًا �آمن
بالثقافة ال�شاملة وكان �أكرث �سعادة يف مناق�شة �أعمال
دكنز مع عمال الربيد بد ًال من اجللو�س يف املقاهي
البوهيمية ،رمبا تكون قراءة يولي�سي�س حتدي ًا
لكن هكذا هي كل الأعمال ،ويجب �أن ال نحتاج �إىل

من�صب كاهن مقد�س كي يف�سرها
(املرتبطة)
لنا .تقول مويل بلوم�" :أيتها ال�صخور �أخربينا
هي �أن يولي�سي�س رواية تدور
بكلمات وا�ضحة" وينتبه كايربد �إىل الر�سالة :على
حول الفرتة (1921-1914حني كتبت) �أقل
الرغم من الإ�شارة �إىل �أدورنو و�أورباخ وبنجامني
مما تدور حول الفرتة حزيران ( 1904حني
وما �شابه فهو يتجنب الرطانة والنظرية الأدبية.
و�ضعت) ،كان �سياق "�أن�شودة جوي�س الطويلة
يتكون معظم الكتاب من تعليق نقدي وهو ذو طراز
لكرامة احلياة اليومية" هي احلرب العاملية
قدمي بيقظته الن�صية وي�ضرب بت�أكيده حتى اليوم
الأوىل .يناق�ش "كايربد" :بد ًال من ال�سرديات
على جوي�س كونه �ضد العن�صرية والكولونيالية
البطولية والت�ضحية بالدم منحنا جوي�س
واحلرب ومنا�صر للمر�أة والتدوير .يقودنا كايربد
جمهور دبلن العادي وهو يذهب �إىل عمله
ب�صرب خالل الف�صول الثمانية ع�شرة ليولي�سي�س غري
اليومي .الظلم الربيطاين و املجاعة العظمى
مدع �أنه يقدم اكت�شافات جديدة – بعد قرن تقريب ًا
تكمن يف اخللفية ،وكذلك نه�ضة عيد الف�صح واحلكم
من الدرا�سات اجلوي�سية -التي بالكاد تكون ممكنة،
الوطني ،ويف قلب ذلك هناك بلوم اليهودي املروّ �ض
لكن ت�أويله للرواية كونها �إن�سانية و�شعبية هو
امل�ستوعب جزئي ًا الذي يتحدى الأ�ضرار العن�صرية
حيوي .هنا كتاب فيه حتى ال�شخ�صيات املتوا�ضعة
القومية للع�صر .هناك فرتات ين�سى فيها "كايربد"
والهام�شية متنح مونولوج ًا داخلي ًا ،وعلى الرغم من
نف�سه وي�صر على �أن يولي�سي�س هي مثالية رغم
ا�ستغراقاتها الذاتية �إال �أن املونولوجات لها �شعبية:
كل �شيء� ،إذا ما �شعرنا ب�أننا خ�سرنا قراءتها فذلك
بالو�صول �إىل عمليات الفكرة اخلا�صة ت�ضعنا على
"بال�ضبط هو الكيفية التي يريد جوي�س من القراء
متا�س بع�ضنا مع بع�ض .يغطي "كايربد" الكثري من
�أن ي�شعروا"� ،إذا ما �سيطر الأثر الأدبي املحاكي لأثر
املادة وبع�ضها م�ألوف (الزمن ،الأحالم ،الدائرية،
�سابق فذلك ب�سبب �أن الأ�سلوب هو مو�ضوع الكتاب،
تيار الوعي) ،وبع�ضها �أكرث مفاج�أة (النفاية ،رفع
�إذا ما �أ�صبحت اللغة �أحيان ًا م�سهبة و�أكرث تعليمية فذلك
الإحراج ويولي�سي�س كـ"�صحيفة م�ضادة") .ثيمتان
هو احتجاج جوي�س "�ضد العامل الذي �ألغى القيمة
بارزتان .الأوىل قراءته لبلوم ككل جن�سي �أو خنثى
رب منزل �أنيق بد ًال من رجل ح�سي .كرم بلوم و رباطة الثقافية" ،ال يوجد ارتياب بحما�سة كايربد ،لكنه دائم ًا
مقنع :هل ميكن �أن ي�صدق مث ًال �أن مويل بلوم هي
ج�أ�شه تقدمان منوذج ًا جديد ًا للبطولة .ومراعاته
"حا�ضرة ب�شدة ولوحدها يف كلماتها اخلا�صة ،ولي�س
ل�ستيفن ديدالو�س ال�سكران جزء من هذا .وهكذا هو
ك�شخ�صية �سابقة" و�أنها ت�صبح "�صوت الكتاب كله"؟
ت�ساحمه مع عالقة موللي بـ"بليزز بويالن" .وبينما
يقهر الآخرون ينت�صر بلوم ال�صابر .الفر�ضية الأخرى (القراء الأكرث �شك ًا رمبا يتعاطفون مع نورا جوي�س
التي قالت ب�أن "جيم ال
يعرف �شيئ ًا عن الن�ساء")،
رمبا جعل كايربد مهمته
�إذا ما �سيطر الأثر الأدبي املحاكي لأثر �سابق فذلك ب�سبب �أن الأ�سلوب هو مو�ضوع
�أب�سط باالعرتاف �أن بناء
الكتاب� ،إذا ما �أ�صبحت اللغة �أحيان ًا م�سهبة و�أكرث تعليمية فذلك هو احتجاج
"يولي�سي�س" فيه عيب .و�أن
جوي�س "�ضد العامل الذي �ألغى القيمة الثقافية" ،ال يوجد ارتياب بحما�سة
ال�صفحات املئتني امل�ضافة
كايربد ،لكنه دائم ًا مقنع :هل ميكن �أن ي�صدق مث ً
"حا�ضرة
ال �أن مويل بلوم هي
�إىل ف�صول "�سري�سه
"�صوت
ت�صبح
أنها
�
و
�سابقة"
ك�شخ�صية
ب�شدة ولوحدها يف كلماتها اخلا�صة ،ولي�س
وثريان ال�شم�س" يح ّرفها
عن �شكلها؛ �أنها كتاب يجب
الكتاب كله
�أن يحفظ يف الفرا�ش مثل

جمموعة �شعرية بد ًال من قراءتها من �أجل �سردها.
و�سواء �أكانت يولي�سي�س فيها عيب �أم ال ف�إنها ذات
دور فعال كونها "�سردا للحكمة" �أو كتاب متهيدي
�أخالقي ،وكما يقول كايربد فهي تعطينا "ن�صيحة
عن كيفية التغلب على الكارثة؛ وكيف تكون �صريح ًا
عن املوت يف ع�صر �إنكاره؛ وكيف مت�شي وتفكر يف
الوقت نف�سه"� ..إنها الطريقة التي كانا مي�شيان بها
ويتكلمان �إذ ي�ضع بلوم و�ستيفن متباعدين :الأول ذو
عقل عملي و�شديد االنتباه فع ًال والآخر ق�صري النظر
ويف منتهى التثقيف لكنهما حزينان (�أحدهما ب�سبب
�أمه والآخر ب�سبب ابنه) ،لكن تقاربهما يف ال�ساعات
القليلة هي حلظة الرواية الرئي�سة – جتيء مع ًا
منت�صرة مثل كلمة مويل الأخرية "نعم" يف ذروتها
اجلن�سية ..هل �أدركت مارلني مونرو وهي تقر�أ تلك
ال�صفحات الأخرية من الرواية �أن موللي
كانت متار�س العادة ال�سرية؟ وهل كان
هذا هو ال�سبب يف �أنها كانت يف منتهى
االفتتان؟ بالت�أكيد �أنها ال تبدو م�صعوقة،
وال ينبغي �أن تكون كذلك ،وكما قال
جوي�س�" :إذا "يولي�سي�س" ال تنا�سب
القراءة ف�أن احلياة ال تنا�سب العي�ش".
ا�سم الكتاب :نحن ويولي�سي�س -فن
العي�ش اليومي ت�أليف :ديالن كايربد
�إ�صدار :دار ن�شر فابر � 416ص–2009
ترجمة املدى
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امربتو ايكو وت�أثريات جيم�س جوي�س
بالن�سبة اىل ايكو كان عمل جوي�س يعترب مبثابة التج�سيد االكرث ا�صالة وقدرة على الت�أثري
يف االجتاهات والتيارات املت�صارعة املهيمنة على م�شهد االدب والفن يف ع�صرنا احلايل؛ انها
�صراعات عرب عنها ايكو ب�شكل بليغ يف قراءته للعمل املفتوح ،او رواية جوي�س االخرية
(فينيغانزويك) على وجه التحديد ،حيث تعني كلمة "مفتوح" عنده غاية الرباعة واالتقان،
ً
وا�سعا من املعاين املحتملة تتواجد
فهي مل تكن تدور حول مو�ضوع حمدد بذاته ،الن ثمة طيفا
ب�صورة مت�شابكة يف ثنايا ذلك العمل فال يهيمن واحد من تلك املعاين على غريه .هذا الن�ص
احلداثي يفتح املجال وا�سعا امام احتماالت ال حد لها من الت�أويل ويتيح للقارئ حرية تقرير
االجتاه الذي ميكن ان ي�سلكه يف رحلته و�سط املتاهة.

الن ب .رو�ش
ترجمة  :م�صطفى نا�صر

كان ايكو قد اعرتف اكرث من مرة بانه
جوي�سي النزعة ،فهو يف رواياته التي
كتبها مل ي�ستطع االفالت من
الت�أثري اخلارق جلوي�س على
فنه االبداعي .لقد عرف بكتابة
روايات ع�صية على الفهم يف
ا�سلوبها وبراعة حبكتها ،كانت
كل واحدة منها تعج بالغاز
وتناق�ضات التاريخ وتفاهاته
اي�ضا ،واال�شارات ال�ضمنية املبهمة
التي ال حت�صى مثله يف ذلك مثل
جوي�س نف�سه .ا�ضافة اىل ذلك فقد
كتب ايكو يف واقع االمر عملني
نقديني عن جوي�س ،وكتاب ًا ثالث ًا
ي�سخر فيه من النقد اجلوي�سي.
من اعماله النقدية املبكرة التي
كتبها (جماليات الهيوىل :قرون
جيم�س جوي�س الو�سطى) ترجمته
اىل االنكليزية ايلني اي�سروك.
هذا الكتاب يطرح نظرية تقول بان
جوي�س كان اهم كاتب ج�سد النموذج
احلداثي يف اعماله .ويعطي ر�أيه
برواية (فينيغانزويك) قائال انها
ت�شكل عمال �سيبقى مفتوحا حتما على
خمتلف الت�أويالت ب�صورة النهائية.
هذا الكتاب كان قد مر مبراحل كثرية
من التحول .يف اال�صل كان الكتاب
يحمل عنوان (�شاعرية جوي�س) وميثل
يف الواقع الف�صل االخري من درا�سة
لل�شعر واملو�سيقى امل�ستخدمة يف فن
االوبريا ن�شرها ايكو يف كتاب �صدر يف
1962بعنوان  Opera apertaوقد
متت مراجعته ون�شره ثانية يف 1966
حتت عنوان اكرث حتديدا (ا�ستخدام
جوي�س لل�شعر يف فينيغانزويك) ثم ما
لبث هذا العمل ان خ�ضع ملراجعة اخرية
و�صدر يف  1982عن جامعة هارفارد
حتت عنوانه احلايل (جماليات الهيوىل)
والذي يت�ضمن ف�ص ًال جديد ًا
بعنوان "منوذج من القرون
الو�سطى" ومواد تعود اىل
 1969القيت كمحا�ضرة يف
جامعة تول�سا.
ا�ضافة اىل تقدمي
تو�ضيحات بالغة االهمية
عن املو�ضوع الرئي�سي
للعمل املفتوح ،يعقد ايكو
يف (جماليات الهيوىل)
مقارنة بارزة بني تطور
جوي�س الفني من وجهة
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نظره كمفكر وناقد ،وتاريخه ال�شخ�صي
ككاتب مبدع .ان ال�شيء الذي كان يثري
اهتمام ايكو اكرث من غريه يتمثل يف
حتول جوي�س من الكاثوليكية ،من
مواقفه التي ت�أثر فيها بتوما االكويني اىل
الر�ؤية امل�شو�شة غري املرتكزة على ب�ؤرة
حمددة ،النظرة الفو�ضوية للحياة التي
يبدو ظاهريا انها ت�شوب (يولي�سي�س)
و(فينيغانزويك) وهي ال�صفة اجلوهرية
للعمل املفتوح بحرية تامة على الت�أويل.
اال ان ايكو مع ذلك يجد يف اجناز جوي�س

عمال نا�ضجا ينطوي على نوع من
احلنني للعامل املنتظم املتمثل يف
فكر القرون الو�سطى جرى التعبري عنه
ب�شكل اكرث و�ضوحا يف متاثالت رمزية
تقع حتت �سطح الفو�ضى العارمة التي
رمبا ي�شعر بوجودها قارئ (يولي�سي�س).
ان الرواية مثلما يفرت�ض ايكو كانت
عبارة عن فكرة اكوينية مقلوبة ر�أ�سا
على عقب.
لقد بد�أ ايكو حرفة الكتابة بروح التم�سك
بعامل الفكر

االكويني،
الديني لتوما
وهي روح افتقدها يف مراحل الحقة من
كتاباته .لكن ثمة حنني مماثل يجذبه نحو
عامل القرون الو�سطى تتوج يف روايته
(ا�سم الوردة) ،لكن كان �شيئا وا�ضحا
اي�ضا اهتمامه بعلم ال�سيميوطيقيا الذي
يتناول الرموز والدالالت.
لقد قام ايكو مبراجعة (جماليات الهيوىل)
من اجل الرتجمة االوىل له ون�شره يف
انكلرتا يف  .1982يحتل الكتاب مكانه
مرموقة يف الدفاع عن تفوق جوي�س يف
ادب احلداثة ،وهو يعطي اي�ضا مفتاحا
ي�ساعد يف فهم تطور ايكو اثناء تناوله
جماليات االدب وتطوره الفكري ب�شكل
عام.
يعترب الكتاب االخر (احلديث عن جوي�س)
كتابا �صغريا يحتوي على حما�ضرتني
حول جوي�س� ،صورة الفنان كرجل
�أعزب ،وحوار جوي�س الفكري مع
توما االكويني ودانتي وبرونو وفيكو
و�سفيفو.
هناك ا�شارة هزلية ب�شكل خا�ص
جلوي�س يف كتاب ايكو (قراءات
خاطئة) وهو كتاب �صغري اي�ضا ي�ضم
مقاالت �ساخرة تبد�أ باقتبا�س م�أخوذ
من جوي�س":يف املو�سيقى ،ولي�س
يف ال�شعر يكمن نقد احلياة ".ويف
الف�صل الذي يحمل عنوان (نعيد اليك
امل�سودة �آ�سفني) يتخيل ايكو ما الذي
ميكن ان يح�صل لو ان النا�شرين
املعا�صرين كانوا قد ت�سلموا م�سودات
كتب اخرى مثل التوراة ،الكوميديا
االلهية ،املحاكمة ،وغريها .واليك
تعليقه املتخيل ملا ميكن ان يكون عليه
رد النا�شر وهو يعيد م�سودة رواية
(فينيغانزويك) اىل كاتبها" :ال�سيد
جيم�س جوي�س ،فيما يتعلق بكتابك
(فينيغانزويك) ،الرجاء ان تخرب
ال�سكرتري يف مكتبكم ان يكون اكرث
حر�صا عندما ير�سل الينا كتبا لغر�ض
قراءتها ومن ثم اعطاء الر�أي فيما
يتعلق بن�شرها .اننا ال نقر�أ هنا اال ما
يكتب باللغة االنكليزية ،ويبدو انك
قد ار�سلت الينا كتابا مكتوبا بلغة

اخرى غريبة .اننا للأ�سف
نعيده اليك مغلفا بظرف
خا�ص برفقة ر�سالتنا هذه"
يعترب الف�صل االخري من (قراءات
خاطئة) انحرافا خطريا يف م�سار النقد
االدبي احلديث ،وهو قطعة نقدية �صاخبة
تتناول على وجه التحديد عمل جوي�س
االخري الذي مل يتمه بعد الفراغ من
(فينيغانزويك) هذا العمل الذي اكت�شف
حديثا هو I promessi sposi
(اعدك بالزواج) مقارنا هذا مع رواية
كاتب ايطايل يدعى الي�ساندرو مانزوين
(اخلطيب) .ال�شيء املثري لالهتمام هو
ان هذه الرواية تعود اىل القرن التا�سع
ع�شر وهي عادية من ناحية اال�سلوب
واملو�ضوع والبناء بالن�سبة الغلب
قراء ايكو االيطاليني .يف عامل ايكو
اخليايل كان هذا الكتاب قد جتذر يف
الواقع كمنطلق لعمل جوي�س االخري،
ويجب طبعا ان يخ�ضع لوابل من النقد
اجلوي�سي .وكانت النتيحة �شيئا مذهال،
فاملراجع للكتاب ال بد من ان يلهث م�سرعا
يف تقليب �صفحاته ،وال بد له من ان
يعرتف انها متثل بكل و�ضوح خطوة
جوي�س املنطقية التالية ،وان اللغة التي
رمبا بدت الول وهلة تقليدية كانت يف
واقع االمر زاخرة باملعاين ب�شكل ال ميكن
ت�صديقه.
يف متهيده لقراءاته اخلاطئة يقول
ايكو" :اذا ما و�ضعنا ن�صب اعيننا كل
اال�ساليب النقدية التي كانت �سائدة يف
اجلامعات االمريكية قبل عقود قليلة
من الزمن ،من مدر�سة النقد اجلديد اىل
خمتلف ا�شكال النقد الرمزي ،وكذلك
بع�ض التلميحات اىل نقد اليوت ،ميكن
حينئذ تربير مواقفي هذه التي اتخذتها
يف الت�أويل املفرط ازاء اكرث الروايات
االيطالية �شهرة يف القرن التا�سع ع�شر...
ان ا�سلوبها وبنيتها ال�سردية تذكر القارئ
بوالرت �سكوت على �سبيل املثال اكرث مما
تذكر بجوي�س .اما اليوم فانا اكت�شف ان
الكثري من املمار�سات يف جمال القراءة
الرتكيبية تبدو كما لو كانت ت�ستلهم
طابع املحاكاة ال�ساخرة .وتلك هي مهمة
املحاكاة :يجب اال تكون مرتددة يف
التمادي باملبالغة .فاذا كان الهدف منها
�صحيحا ،فهي بب�ساطة تب�شر مبا ميكن ان
ينتجه االخرون الحقا ،بال ادنى ا�ستحياء،
باجنذاب واثق ال ي�شوبه االنفعال.

هناك ا�شارة هزلية ب�شكل خا�ص جلوي�س يف كتاب ايكو (قراءات خاطئة) وهو كتاب �صغري اي�ضا ي�ضم مقاالت
�ساخرة تبد�أ باقتبا�س م�أخوذ من جوي�س":يف املو�سيقى ،ولي�س يف ال�شعر يكمن نقد احلياة ".ويف الف�صل الذي
يحمل عنوان (نعيد اليك امل�سودة �آ�سفني) يتخيل ايكو ما الذي ميكن ان يح�صل لو ان النا�شرين املعا�صرين كانوا
قد ت�سلموا م�سودات كتب اخرى مثل التوراة ،الكوميديا االلهية ،املحاكمة ،وغريها .واليك تعليقه املتخيل ملا
ميكن ان يكون عليه رد النا�شر وهو يعيد م�سودة رواية (فينيغانزويك) اىل كاتبها" :ال�سيد جيم�س جوي�س ،فيما
يتعلق بكتابك (فينيغانزويك)،
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ما الذي �أراد �أن يقولـه جوي�س
يف عولي�س

هذا هو ال�س�ؤال الذي وجهته فرجينا وولف اىل �أليوت
الذي اثنى كثريا على الرواية وقام ب�شرحها تف�صيليا ..
فذكرت ذلك يف مذكراتها بانها ده�شت ل�شرح �أليوت واحبت
الرواية ..
ان الرواية فن �سردي �صعب يروي احداثا واقعية او متخيلة
او كالهما  ..انه تداخل حتمي بني ثقافة الع�صر وثقافة
الكاتب ا�ضافة اىل �سلوك الكاتب الذي ي�سقط على احد
ال�شخو�ص دون تخطيط م�سبق ..يقول كونديرا "الروائي
باحث يف الوجود"
يف الرواية تكون الف�ضاءات متناهية الحدود لها ان اح�سن
ادارتها  ..وقد خلد الزمن االدبي  ،روايات كثرية كانت بحق
روايات لكل الب�شر ولكل االوقات  .عولي�س او يول�سي�س
رواية اال�ستثناء يف عامل ال�سرد الروائي  ..اال�ستثناء املبني
على ا�س�س ومرتكزات ال�صنعة واحلرفة واملو�ضوع ..
رواية تنطق بكل التفا�صيل مهما كانت تافهة وغري مهمة
بنظر املتلقي  ،لكنها حم�سوبة متناهية  ..ح�سبها جوي�س
وك�أنه كان يكيل الكلمات وااللفظ مبكيال دقيق من النحت
اللغوي والبناء املعماري للن�ص ال�ضخم  .كان بناء الرواية
بناء هرميا مطلقا يبد�أ ب�سرد التفا�صيل العادية لليبولد بلوم
ال�شخ�صية الرئي�سية  ..تفا�صيل تخرتقها تفا�صيل اخرى
للحياة العامة لدبلن مكان الرواية ومدينة جيم�س جوي�س
وبذلك حتقق عن�صر املكان احلقيقي ولي�س املفرت�ض ،
فدفع ال�سرد اىل مرتبة ال�صدق يف ترتيب الو�صف وبناء
ال�شخو�ص واالماكن � ..سيما ان احداث الرواية تقع يف
مدة زمنية اق�صاها ثماين ع�شرة �ساعة او تزيد قليال ،
لتبدا وتنتهي االحداث مبخيلة جاحمة فكانت مكتنزة
بكل تفا�صيل ع�صرها  ..كل �شيء يخطر على بال الب�شر
موجود يف الرواية  ..حتى اننا جند انها ت�ضم �سريا كاملة
مف�صلة لرجال ون�ساء عا�شوا يف دبلن وتفا�صيل االنا�شيد
والرتاث الغنائي واح�صاء غريب لعقارات دبلن وكمية
املياه امل�صروفة للمدينة بالغالون واملقايي�س االخرى ..
حتى اننا لنعجب لوجود ارقام فواتري نفقات املياه وارقام
تذاكر العربات البخارية وارقام اجلادات وال�شوارع ..
انها تفا�صيل مملة داخل ج�سد الن�ص الروائي الهائل الذي
اعطاها بعدا وثائقيا عن مرحلة زمنية معينة ..ا�ضافة اىل
انها كانت �سجال ح�ضاريا اليرلندا وانكلرتا وغريها من
الدول مما حفلت بها ذاكرة جوي�س .والغرابة تكمن يف

الرواية وهي املرحلة النف�سية التي مثلها وخرج بها عن
رف�ض مطابع دبلن طبع الرواية وكانت اعذار النا�شرين
كل االعراف الروائية  ..فجوي�س يدخل تف�صيليا ومبعرفة
اغرب فهم يقولون بان ا�سلوب جوي�س غام�ض وغري مفهوم
م�ؤكدة يف اعماق �شخو�صه واطالق العنان خلياله يف
وغائ�ص يف الالوعي والفو�ضى و�سطوة ال�سرد اململ
االقرتاب من عوامل ال�شعور واخلفايا واالخيلة وا�ستثارة
والهذيانات املكثفة واالحالم واملتاهات التي حتيل الرواية
امل�شاعر واالحا�سي�س اخلاملة وا�ستفزاز البواطن م�ستخدما
اىل عوامل من التعقيد وغياب املعنى  .يف عام  1922طبعت
املونولوج الداخلي وا�ستنطاق الدواخل والتعبري عن
الرواية يف فرن�سا يف وقت رف�ضت امريكا وبريطانيا
الذات املتكلمة  ..وهكذا فعل ل�شخ�صيته الرئي�سة ليبولد
دخولها بحجة انها رواية تدعو اىل االباحية ون�شر الرذيلة
بلوم الذي جعله �شخ�صا غري معروف النوايا واالجتاه
وبث االفكار الغريبة والالاخالقية يف املجتمع  .يف كانون
ويت�صرف بهو�س وغرابة وميول الت�صلح للب�شر ويتكلم
االول من عام  1932وافق الق�ضاء االمريكي على دخول
الرواية اىل االرا�ضي االمريكية وجاء قرار احلكم ( اليوجد بكالم اليعرف معناه احيانا  ..ا�ضافة اىل �شعوره باالحباط
على طول خط �سري الرواية ..
يف �أي مقطع من الرواية ما يثري
االحباط من خيانة الزوجة ومن
جن�سيا )
خذالن اال�صدقاء .فكان مي�ؤو�سا من
فكانت نقطة انطالقها اىل العامل الذي
�سلوكه غري ال�سوي احيانا وت�صرفه
اده�شه خيال جوي�س ..
غري الالئق واملتقلب املزاج ونعته من
بذخ جوي�س يف الرواية خياال
قبل الآخرين باملقرف واملخبول ..
متفردا مل ي�شبه اخيلة الروائيني
ويف �سعيه اىل اكت�ساب عوامل معرفية
يف ع�صره  ..تدفق هائل من االفكار
اخرى  ،ا�ستطاع جوي�س بذكاء اقحام
واملو�ضوعات املرتابطة والف�صول
ثقافات غري ثقافة بلده  ..وهو يق�صد
املتالحقة التي كونت منجزا �ضخما
اال�ستفادة من خمزونه املعريف اوال
مبئات ال�صفحات وقد يعادل خم�س
وب�أنه يحاول الو�صول اىل ان�سانية
روايات جمتمعة بحجوم كبرية
الثقافات االخرى  ،تقول الدكتورة
 ،كانت االفكار تتالحق واجلمل
لقد ت�أثر كتاب كبار بعوامل
ماري ترييز (:املتتبع لتاريخ الأدب
الروائية التتكرر وقامو�س االلفاظ
جوي�س ابتداء من روايته
يف العامل يلحظ �أن معظم الأعمال
واملعاين ي�أتي باجلديد والغريب
دائم ًا والكالم م�سند اىل الوثائق التي االوىل �صورة الفنان يف
الإبداعية العظيمة جاءت ثمرة
عر�ضها جوي�س من هنا ف�أن املدر�سة �شبابه وجمموعته الق�ص�صية للتفاعل بني ثقافات عدة. مثال على
الفرن�سية يف النقد اعتربت جوي�س اهايل دبلن وروايته عولي�س
ذلك' الكوميديا الإلهية' لدانتي و'طوق
احلمامة' البن حزم و' دون كيخوته'
�أبا الرواية الوثائقية  .لقد نظر النقاد ويقظة فنيجان  ..فالروائي
جنيب حمفوظ �أهلته معرفته لرثبانت�س وم�سرحيات وليم �شك�سبري
اىل عامل جوي�س الروائي ب�شيء
ويزداد هذا و�ضوحا يف الأدب
من احلرية واجلدل  ،حرية البناء
باالنكليزية ان يقر�أ عولي�س
احلديث فرواية' عولي�س' جليم�س
املن�سق والرتتيب املنظم لالفكار
يف وقت مبكر من �سني عمره
جوي�س خري مثال على ذلك)
واالملام بكل �شاردة واخرى واردة
فهو مل يدع �شيئا مل يكتبه م�ستخدما ا�ضاءت له ف�ضاءات كتابية
ان جوي�س اعترب عولي�س رواية
القرن قبل ان يكتبها .فقرر ان يكتب
نظام ال�سرد داخل الق�صة ( ال�سرد
�ساعدت يف تطوير جتربته
رواية يتحدث بها النا�س ملئات من
داخل ال�سرد ) م�ستعينا مبعلوماته
الروائية عموما كما يقول
ال�سنني كما ذكر يف لقاء معه قبل
الغزيرة وثقافته ووعي اخلطاب
جمال الغيطاين  ..وهذا حال وفاته  ،وكان كثري التكلم عنها قبل
الذي يريد قوله ا�ضافة اىل فهمه
البناء الروائي الر�صني وال�صعب ..الآخرين ممن ا�ستفادوا من
ال�شروع بكتابتها و كان يتكهن
التجربة.
بنجاحها وانطالقها يف ف�سحة
اما اجلدل ،عندما عدها البع�ض من
وا�سعة من ال�شهرة  ،يف الوقت الذي
النقاد انها بداية ملرحلة جديدة يف

كان خياله م�شغوال بفكرة رواية اخرى حتى قبل ان يكتب
عولي�س  .ففي اللحظة التي انتهى فيها من كتابة روايته ،
�شرع يف ت�سطري روايته الأخرى يقظة فنيجان و�أراد بها
كتابة تاريخ العامل وهي تاريخ هائل من االفكار والر�ؤى
منذ ن�شوء اخلليقة حتى اليوم االخر  .لقد ا�ستفاد جوي�س
يف البناء الروائي ال�صعب من عوامل االودي�سا وهي امللحمة
ال�شهرية لهومريو�س من ناحية التق�سيم والتقطيع مع ان
املعاجلة تختلف وان تقارب املو�ضوع .يقول يو�سف القعيد
(هناك كارثة يف جيلنا ،الكل يقول �إنه قر�أ عولي�س وت�أثر بها
دون �أن يكون هذا حقيقيا ،الن�ص �صعب وغري ممتع ) ..
 ..فليبولد بلوم بطل جوي�س  ،مل يكن مثل �شخ�صية عولي�س
او �أودي�سيو�س بطل اودي�سة هومريو�س  ..فهو لي�س بكائن
متفرد وال بطل  ،انه �شخ�ص من عامة النا�س بل انه هام�شي
اىل حد ما  ..اما عولي�س ( اودي�سو�س ) يف االودي�سا فهو
بطل �شجاع ومغامر يف االهوال وعارف ببواطن وخفايا
االمور ومتزن  ..اما زوجة بلوم اخلائنة فانها الت�شبه ابدا
بينولبي زوجة عولي�س املخل�صة له لالبد  ..اال ان جلوء
جوي�س اىل العنوان جاء لالقرتاب من عوامل اال�سطورة
وما حتويه من املغامرة والتغيب والبحث وهو ماق�صده
جوي�س حني حاول حماكاة الن�ص ال�شعري لال�سطورة
بن�صه الروائي وجعل بطله بلوم باحثا هائما مع ان ارن�ستو
�ساباتا يقول (�إن ريا�ضيات ان�شتاين تتفوق على ريا�ضيات
�أرخميد�س ولكن "عولي�س " جوي�س لي�ست �أ�سمى من
"عولي�س" هومريو�س".. ) .
لقد ت�أثر كتاب كبار بعوامل جوي�س ابتداء من روايته االوىل
�صورة الفنان يف �شبابه وجمموعته الق�ص�صية اهايل دبلن
وروايته عولي�س ويقظة فنيجان  ..فالروائي جنيب حمفوظ
�أهلته معرفته باالنكليزية ان يقر�أ عولي�س يف وقت مبكر
من �سني عمره ا�ضاءت له ف�ضاءات كتابية �ساعدت
يف تطوير جتربته الروائية عموما كما يقول
جمال الغيطاين  ..وهذا حال الآخرين ممن
ا�ستفادوا من التجربة.
ويرى بع�ض النقاد ان مو�ضوعة عولي�س
متاحة الي كاتب  ،امنا ا�سلوب كتابتها
كان غريبا وجديدا على الروائيني يف
حينها  ..وبذا اراد جوي�س اثبات قدرته
على كتابة رواية متكاملة فيها كل �شيء وان
العقل الب�شري قادر على اجناز عمل روائي
فيه �شبكة ملتوية من االلغاز واللغة املنحوتة
وتاريخ امة بكاملها.
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قراءة مغايرة

هل حقاً كتب جيم�س جوي�س
ملحمة القرن الع�شرين؟
�شكيب كاظم
ثمة اعمال ابداعية ت�أخذ اكرث من ا�ستحقاقها
�ضجة وتاثريا ومداولة يف حني مت�ضي
بع�ض االعمال بهدوء دون ان تثري احدا
ال بل تقر�أها حتى دون ان تتعرف على
كاتبها ،ومن هذه االعمال التي اثار
مو�ضوع ا�صدارها �ضجيجا ومعار�ضة
من جهة وم�ساندة وم�ؤازرة من جهة
اخرى ،حتى قبل ال�شروع بن�شرها ،رواية
(يولي�سي�س) للكاتب االيرلندي
جيم�س جوي�س ،املولود يف
العا�صمة دبلن يف  /2من
�شباط 1882 /واملتوفى
يف زيورخ يف الثالث ع�شر
من كانون الثاين1941 /
والتي ن�شرتها دار املدى
للثقافة والن�شر بطبعتها
االوىل عام  2001والثانية
عام  2008وهي ال�ساد�سة
�ضمن زاوية (اعمال خالدة)
التي تتوىل (دار املدي)

8

م�شكورة ن�شرها ،وبرتجمة انيقة قام بها
ال�شاعر �صالح نيازي الذي قدم من خالل
�شروحه وهوام�شه اال�ضافية ،ا�ضاءات لهذا
الن�ص الروائي املعتم الع�صي على القراءة،
بله الفهم ،واملرتجم �صالح نيازي ي�صف
حماولته او اقدامه على ترجمة هذا العمل
بانه حتد ال لقابلية املرتجم ،بل حتد الية
لغة ترتجم اليها ،لقد طوع جيم�س جوي�س
اللغة االنكليزية تطويعا َع َّز له نظري ،فهل
ميكن تطويع اللغة املُترَ ْ جم اليها باملثل؟
ثم ان التقنية يف هذه الرواية  -وهي اهم
مميزاتها � -شيء فريد ال عهد للغة االنكليزية
بها فكيف باللغة العربية التي هي يف طور
ت�أ�سي�س الفن الروائي باملقارنة ،ثم يذكر لنا
�صالح نيازي انه قدمها اىل مكتبة الك�شكول
بلندن فرف�ض ن�شرها �صاحبها ثم اعتذر
�صاحب دار ال�ساقي عن الن�شر ب�أدب لذا
تقرر ن�شرها على حلقات ق�صرية يف جملة
(االغرتاب االدبي) فالقى الن�شر ت�صويبا
وت�شجيعا.
لقد اخذ هذا العمل من كاتبه اكرث من �سبعة
اعوام ،والذي ن�شر يف باري�س للمرة االوىل
عام  1922بعد ان رف�ضت دور الن�شر
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بايرلند ن�شره ،واثار ن�شر بع�ض ف�صوله يف
الواليات املتحدة االمريكية �ضجة كبرية،
ادت اىل تقدمي الرواية اىل املحاكمة ومن
ثم ال�سماح بطبع العمل ون�شره ،وانق�سم
ادباء ذلك الوقت ب�ش�أنه اذ وقف اىل جانبه
ال�شاعر ال�شهري ازرا باوند� ،صديق االدباء
والناذر نف�سه لتقدمي اخلدمات واملعونات
لهم� ،سواء بتقدمي امل�ساعدات املاىلة ام
بن�شر نتاجاتهم ،وكذلك وقف اىل جانبه
ال�شاعر توما�س �سترين ايليوت اىل جانب
الروائي ايرن�ست همنكوي ،والروائي ذائع
روايتي
ال�صيت �سكوت فيتز جريالد ،مبدع
ّ
(كات�سبي العظيم) و(رقيق هو الليل) يف
حني ناه�ض ن�شره االديب االيرلندي ال�شهري
ديفيد هربرت لورن�س ( /11من ايلول/
 /2 - 1885من �آذار )1930 /عادا العمل
جن�سيا فا�ضحا ،وكذلك الروائية املنتحرة
فرجينيا وولف.
منع وم�صادرة
هذه ال�ضجة االعالمية التي رافقت ن�شره،
جعلت القراء ي�شغفون بقراءته واحل�صول
عليه لأن عمليات املنع وامل�صادرة تقدم
خدمات جلى للعمل املكتوب� ،شهرة وذيوعا

واقباال ،ولدينا الكثري من ال�شواهد مثال ذلك
ال�ضجة االعالمية والق�ضائية التي جوبهت
بها املجموعة الق�ص�صية (�سفينة حنان اىل
القمر) التي ن�شرتها ليلى بعلبكي عام ،1962
ولقد كنا نقر�أ ما تكتبه ليلى بعلبكي من
اعمدة �صحفية يف جملة (اال�سبوع العربي)
اللبنانية التي مل ترث انتباهنا ،حتى جاءت
املالحقة الق�ضائية لها لت�شعل جذوة اقبال
القراء عليها ،وجعلت منها هالة اعالمية قبل
ان يقف النا�س عند م�ستوى ابداعها.
حماكمة كتاب (يف ال�شعر اجلاهلي) الذي
ا�صدره الدكتور طه ح�سني عام  1926قدمت
له خدمة اعالمية و�شهرة ما حلم بها وجعلت
جهده الثقايف واملعريف يف كفة و(يف ال�شعر
اجلاهلي) يف كفة اخرى قبل ان يغري عنوان
كتابه هذا الحقا اىل (يف االدب اجلاهلي).
املحاكمة التي اجراها اجلامع االزهر لكتاب
(اال�سالم وا�صول احلكم) مل�ؤلفه على عبد
الرازق قدمت له �شهرة وذيوعا غطى حتى
على من كان من العائلة ذاتها من الباحثني
ايذكر النا�س م�صطفى عبد الرازق مثل
ذكرهم لعلى عبد الرازق؟!!
كذلك رواية (وليمة الع�شاب البحر) للقا�ص

والروائي ال�سوري حيدر حيدر ،ن�شرت منذ
�سنوات عدة ،ومل يلتفت اليها احد ،حتى
اذا �صدرت فتوى �ضدها عام  2000بحجة
تناولها للجن�س ب�شكل وا�ضح ،كانت هذه
الفتوى مبثابة ا�شتعال النار لتدخل الرواية
حقل املقروء واملطلوب من لدن القراء،
وبيعت منها ما ال يحلم كتابها من ن�سخ ،مع
ان له رواية ،تناولت اجلن�س ب�شكل فا�ضح
ا�سماها (الزمن املوح�ش) �صدرت طبعتها
الثانية عن امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر بريوت عام  1979لكن النها
اخط�أتها الفتوى فلم حتظ باالهتمام الكايف
واراها اكرث جن�سا وف�ضائحية عن (وليمة
الع�شاب البحر) مما ي�ؤكد ان ا�صحاب
الفتاوي ال يقر�أون بل يحيون على ثقافة
النم واال�شاعة.
من هذا النوع رواية (يولي�سي�س) جليم�س
جوي�س لقد جوبهت بالرف�ض من بع�ض دور
الن�شر وقدمت اىل املحاكمة فجعلت االنظار
جته اليها ليبني على هذا العمل الكثري من
االوهام واالقوال ،وما اراها اال ت�شبه ثقافة
ثياب االمرباطور العاري الذي يخ�شى كل
فرد ان ي�صرح بعريه خ�شية اتهامه بالغباء

والبالدة!!
اقانيم ثالثة
ف�أنت اذ تتوكل على الله بعد ان حتوقل
وتب�سمل ،كي تلج عتبات هذا الن�ص
الروائي ،تواجهك الفتات التحذير،
الالفتة تخاطبك :اىل القارئ( :ملحمة
القرن الع�شرين ،هذه كما �سميت يف غاية
ال�صعوبة ،ومغاىلقها م�ستغلقة لدرجة
اىل�أ�س واالحباط وانقطاع النف�س مرة بعد
مرة ( )...لتكن هذه الرواية  -االعجوبة،
امتحانا لقدرتك على ال�صرب وا َ
جل َلدْ ،وحمكا
لقابلية ا�صغائك الكامل وبكل اجلوارح
واحلوا�س ،انها مثل مراقبة منو نبتة عملية
بطيئة بال �شك ،اي انك ال ت�ستطيع ان تقر�أها
دفعة واحدة ،او بدفعات كبار (ال�صحيح
كبرية) فت�صاب بالتخمة ال مفر من التعامل
مع هذه الرواية ،على انها مركبات ادوية
االكثار منها ي�ؤدي اىل عطبك قراءة مقطع،
الت�أمل فيه ،التمعن يف ابعاده ثم اعادة
قراءته مرات ومرات ،ال ميكن االنتقال اىل
مقطع اخر دون الت�أكد من ه�ضم املقطع
االول ومتثله ،اي ان هذه الرواية تتطلب
تغيريا ا�سا�سيا يف العادات التي تعودنا
هنا يف القراءة �سابقا ،البد للقارئ الذي
وطن نف�سه على قراءتها من تخ�صي�ص وقت
ينقطع فيه اليها انقطاعا كامال ،كما البد من
االطالع على اوذي�سة هومريو�س بالدرجة
االوىل وعلى التوراة واالجنيل وق�ص�ص
( )Dublinersالق�صرية جليم�س جوي�س
نف�سه).
اي�صح هذا ،ايقبل؟ ف�أن كنا نقدم كل هذه
التوج�سات وكل هذه التحذيرات بني يدي
عمل روائي فما الذي �سنقدمه ونحن نزمع
قراءة عمل فل�سفي ،او اقت�صادي او فلكي
اذن ماذا نقول ونحن نحاول اكتناه نظرية
ان�شتاين يف البعد الرابع للكون ،او نظرية
�ستيفن هوكنغ يف متدد الزمن واالنفجار
الكبري؟ وال اريد ان اطيل ،نعم الرواية مغلقة
وم�ستغلقة ،ولقد حذرين �شقيقي من قراءتها
بعد ان احبط وهو يحاول فك مرموزاتها
لكني ازمعت قراءتها ،خا�صة ان مرتجمها
ال�شاعر �صالح نيازي معروف بباعه الطويل
يف اللغتني العربية واالنكليزية ،ف�ضال على
ذائقته املرهفة �شاعرا وقدراته املعرفية
باحثا ،لذا قررت قراءتها لأكت�شف ان جيم�س
جوي�س اقامها على اقانيم ثالثة :اجلن�س،
وقد خفف منه وحذف بعد ان تعذر ن�شرها،
ف�ضال على حماولته االنتقا�ص من الكني�سة،
ولأن مدي احلرية الفكرية والتعبريية كانت
اقل يف بدايات القرن الع�شرين ،قيا�سا
بالو�ضع املعا�صر اي بعد مئة �سنة ،فانه
حاول التمويه والتعمية ،وتغليف ن�صه
بالغمو�ض من اجل مترير عمله الروائي
هذا ،ف�ضال على حماوالت اال�ستهانة
باليهودية واليهود.
و�س�أحاول الن�ص على العديد من هذه االدلة
وال�شواهد .يقول (انا اعزب �شاب� ،سمع عنه
على االطالق امي يهودية وابي طائر مع
يو�سف النجار ،ال ميكن ان اتفق ،لذا ففي
�صحة اجلواري واجلمجمة ،رفع �سبابته
حمذرا :اذا ما اعتقد اي منكم انني ل�ست
كهنوتيا فلن يح�صل على �شراب جماين
حينما ا�صنع اخلمر ،بل عليه ان ي�شرب
ماء ويود ان يكون ما ا�صنع �صافيا حينما
ي�صبح اخلمر ماء مرة ثانية) �ص.32
جيم�س جوي�س هنا يعر�ض ب�أم ال�سيد
امل�سيح ،م�ؤكدا يهودية ال�سيدة مرمي مما ال
ي�أتلف مع التف�سري امل�سيحي ف�ضال على ذلك
ي�ضيف جوي�س( :ل�ست م�ؤمنا ،اىل�س كذلك،
�س�أل هينز ،اعني م�ؤمنا باملعني ال�ضيق
للكلمة ،اخللق من العدم واملعجزات ورب
جم�سد ك�أن�سان ( )...نعم بالطبع قال بينما
كانا يو�صالن ال�سري ثانية اما ان ت�ؤمن واما
ال اىل�س كذلك؟ ال ميكنني ه�ضم فكرة الرب
املج�سد انت ال ت�ؤمن بذلك كما اعتقد)�ص.33
ثم يف�صح عن كرهه لليهود ليقول (انا
بريطاين ،قال �صوت هينز ،وا�شعر وانا
واحد منهم ،انا ال اريد وطني ان يقع بايدي
اليهود االملان كذلك هذه م�شكلتنا القومية،
كما اخ�شي يف الوقت احلا�ضر) �ص.35
جيم�س جوي�س ينقل مبا ي�شبه التهكم

وعدم الت�صديق م�شي ال�سيد امل�سيح ذاهبا
على املاء ذاهبا على تالمذته م�شاركا اياهم
وليطمئنهم لأن �سفينتهم (قد �صارت و�سط
البحر معذبة من االمواج لأن الريح كانت
م�ضادة كما ينقل ال�شاعر �صالح نيازي عن
اجنيل متي ،جيم�س جوي�س متهكما يقول:
(الفكرة هي فكرة الفكرة ،ملعان �ساكن،
الروح بوجه من الوجوه كل �شيء كائن:
الروح هي �صورة ال�صور ( )..كرر تالبوت
 بقدرته العزيزة ،ذاك الذي م�شي علىاالمواج بقدرته العزيز -...اقلب ال�صفحة،
قال �ستفني بهدوء ال افهم �شيئا ماذا يا
ا�ستاذ؟ �س�أل تالبوت ب�سذاجة ،منحنيا اىل
االمام)�ص.55
انه يريد ان ي�شكك ان يتهكم لكن الكني�سة
وان�صارها له باملر�صاد لذا َه َّو َم واغرب
واغم�ض القول كي ي�سرب هذه املعلومة
و�سط كم من ال�ضباب اللغوي والتعمية
اللغوية.
ثم يعود ملهاجمة اليهود واليهودية علنا
مف�صحا دون لف او دوران مثلما كان
يتناول الق�ضايا امل�سيحية والكن�سية ،اللغة
هنا وا�ضحة مفهومة يقول (دوِّ ن كلماتي،
يا م�سرت ديدل�س ،انكلرتا بايدي اليهود
يف جميع املنا�صب العلىا �ش�ؤونها املاىلة
�صحافتها وهم امارات تدهور االمة ،حيثما
يجتمعوا يلتهموا القوة احليوية لالمة اري
ذلك قادما هذه ال�سنوات مت�أكد كت�أكدي من
وقوفنا هنا من ان التجار اليهود ظالعون يف
التخريب .انكلرتا ،كما عرفناها ما انفكت
متوت ( )...لقد اقرتفوا خطيئة �ضد النور،
قال امل�سرتدي�سي ببطء ووقار وبو�سعك ان
تري الظالم يف عيونهم وهذا �سبب انهم
م�شردون يف االر�ض ( )..لي�س لهم هذه
املالب�س (�صحيحها :لي�ست) هذا الكالم هذه
اال�شارات عيونهم البطيئة متاما تناق�ض
كلماتهم اال�شارات متحم�سة وغري م�ؤذية
ولكن عرفوا ال�ضعائن تراكمت حواىلهم
وعرفوا ان املروءة كانت عبثا ( )...عيونهم
خربت �سنوات ت�شردهم و�صبورين ،عرفوا
هوانات نفو�سهم) �ص.64،65
اليهودي التائه
هنا كما قلت يف�صح جوي�س ،ويرتك
املعميات ،حينما يتحدث عن اليهودي
التائه ،الذي �سيبقي يف التيه لأنه تهكم
على ال�سيد امل�سيح عن �صلبه ،اذن هو
ي�ستطيع االف�صاح والكتابة
الوا�ضحة التلقائية لكنه
يفتعل الغمو�ض افتعاال
حماولة للتمويه على
ما يريد قوله يف
النيل من امل�سيحية،
وكذلك اليهام القارئ
با�سلوبه الكتابي
العاىل وخزينه
املعريف ،مما وقع
فيه حتى العديد
من كتابنا
املعا�صرين،
الذين
اليفهمون
حتى هم
ما يكتبون
يف حماولة
للتدلي�س
على القارئ.
ثم يعود كرة
اخرى للنيل
من اخلالق قائال:
(ان نهج اخلالق
هو غري نهجنا ،قال
امل�سرتدي�سي كل
الت�أريخ الب�شري
ينحو نحو هدف
واحد عظيم هو
ك�شف اخلالق)
�ص.66
يعود جوي�س اىل مو�ضوعه االثري
كره اليهود ،مما ي�ؤكد ان العداء
االوربي لليهود ،هو الذي دفعهم على
التفكري بان�شاء الوطن القومي ،الذي

جيم�س جوي�س هنا يعر�ض
ب�أم ال�سيد امل�سيح ،م�ؤكدا
يهودية ال�سيدة مرمي مما ال
ي�أتلف مع التف�سري امل�سيحي
ف�ضال على ذلك ي�ضيف
جوي�س( :ل�ست م�ؤمنا ،اىل�س
كذلك� ،س�أل هينز ،اعني
م�ؤمنا باملعني ال�ضيق للكلمة،
اخللق من العدم واملعجزات
ورب جم�سد ك�أن�سان ()...
نعم بالطبع قال بينما كانا
يو�صالن ال�سري ثانية اما ان
ت�ؤمن واما ال اىل�س كذلك؟
ال ميكنني ه�ضم فكرة الرب
املج�سد انت ال ت�ؤمن بذلك كما
اعتقد)�ص.33
ثم يف�صح عن كرهه لليهود
ليقول (انا بريطاين ،قال
�صوت هينز

كان حلما يراود االجيال اليهودية ،والتي
و�ضعت اويل لبانته على طريق التطبيق،
يوم عقد امل�ؤمتر ال�صهيوين االول يف
مدينة بازل ال�سوى�سرية عام  1897والذي
حاول ثيودور هرتزل جاهدا حتقيق هذا
احللم اليهودي بالوطن القومي يف حني
كان اليهود يف ال�شرق والعاملني العربي
واال�سالمي يحيون كما يحيا امل�سلمون
وامل�سيحيون العرب ميار�سون طقو�سهم
بحرية ،وا�صبح منهم وزراء يف احلكومات
العربية او العراقية على وجه التحديد،
ا�ضطهدتهم اوربة امل�سيحية فدفعنا نحن
�ضريبة هذا الكره وهذا اال�ضطهاد فا�ضاعوا
علىنا فل�سطيننا مرة بالتق�سيم واخرى
بحق اليهود يف العي�ش ب�سالم امل يكونوا
يحيون معنا ب�سالم؟ انتم الذين �شردمتوهم
ثم وهبتم لهم ما ال متلكون ،تربعت اوربة
لهم بفل�سطيننا.
يعود جوي�س اىل هذه النغمة ال�سائدة
بدايات القرن الع�شرين ،الكره االوروبي
لليهود ،كتب( :اردت ان اقول فقط ،قال
ايرلندة يقولون لها ال�شرف بانها البلد
الوحيد الذي مل ي�ضطهد اليهود ،هل تعلم
ذلك؟ ال ،وهل تعلم ملاذا؟
عب�س بتجهم يف الهواء الو�ضاء
ملاذا ايها ال�سيد؟ �س�أل �ستيفن ،وهو ي�شرع
يبت�سم
 النها مل تدعهم يدخلون البته .قالامل�سرتدي�سي بوقار
كرة �ضحك �سعاىلة قفزت من حنجرته
جارة وراءها �سل�سلة بلغم التفت اىل الوراء
ب�سرعة �ساعال� ،ضاحكا ،وذراعاه املرفوعتان
تلوحان للهواء.
 مل تدعهم يدخلون البتة �صاح مرةمن خالل �ضحكة بينما يدو�س بقدميه
املحتذيتني اىل الركبة على ح�صي املمر
هذا هو ال�سبب) �ص67،68
�صور منفرة
وهو هنا اذ ي�صور لنا ب�شكل منفر
مقزز لل�ضحكة ال�سعاىلة التي
ملأت فم �ستيفن بالبلغم ،فانه ي�أتي
مبا هو ادهي اذ ي�صف عملية افراغ بطن
ليوبولد بلوم وملاذا نجُ َ مِّل العبارة لنقلها
وا�ضحة جوي�س ي�صف عملية تغوط بلوم
ب�شكل منفر ومزعج وات�ساءل ما �ش�أن
القارئ بهذا االمر ال�شخ�صي واملقزز؟ ومع
ان هذه ال�سطور حذفت ،كما يذكر الناقد
ريت�شارد ايلمان يف كتابه (جيم�س
جوي�س .مدخل حتليلى مقارن
اىل عوامله) والذي ترجمه
وعلق عليه ال�شاعر االنيق
على احللي ،وهو الكتاب
اخلام�س ،يف �ضمن
�سل�سلة (كتب �شهرية)
التي كانت ت�صدرها دار
�آفاق عربية .اقول لقد
�شطب عزرا باوند
 كما يقول الناقدايلمان  -بتهور
من دون ان ي�س�أل
جوي�س عما فعل،
ع�شرين �سطرا
ب�ش�أن حركة
امعاء بلوم
من الف�صل
الرابع ،وقد علم
جوي�س بعملية
اال�ستئ�صال ،او
احلذف ب�صورة
مت�أخرة متاما
بحيث مل يقدر على
ابطالها ،لكنه او�ضح
بانه كان عازما
على ان ين�شر عمله،
كما كتبه بنف�سه من
دون تغيري او حذف)
�ص24
العزم اجلوي�سي على ن�شر
عمله كما كتبه ،جعل القارئ
ي�صدم بهذا الهراء وهذا
النعت املقزز متحدثا حتى

عن الرائحة املت�صاعدة من تغوط بطل روايته
ليوبولد بلوم يكتب (مقرف�صا على كر�سي
الت�شهري ،فتح جريدته مقلبا �صفحاتها على
ركبيتيه العاريتني ( )....بهدوء راح يقر�أ،
كابحا بطنه العمود االول وم�ست�سلما لكنه
مقاوم� ،شرع بقراءة العمود الثاين ،يف ن�صف
العمود الثاين ،انهارت مقاومته االخرية
فاف�سح املجال المعائه ان تفرغ نف�سها بهدوء،
بينما هو يقر�أ ،قارئا ب�صرب ذلك االم�ساك
اخلفيف الذي ا�صابه ام�س ذهب متاما� .آمل ان
ال تكون كبرية فتجلب يل البوا�سري ثانية ،ال
باحلجم امل�ضبوط ( )...وا�صل القراءة وهو
جال�س بهدوء فوق خا�صة رائحته املت�صاعدة
�صافية بالت�أكيد ( )....حدق مبا كان قد ر�أه
بينما �شعر ببوله يتدفق بهدوء) �ص140
تري ما الذي ابقى جوي�س �صاحب ملحمة
القرن الع�شرين كما تو�صف روايته هذه،
يولي�سي�س!! ماذا ابقى يف قامو�س التقزز
والنفور ومل يكتبه؟ وملاذا يكتب بو�ضوح مثل
هذه التفاهات ثم يرجع لطال�سمه ومعمياته
اذ تناول م�سائل خطرية جتلب لذهنه االذي
واالزعاج؟ مما ي�ؤكد افتعاله الغمو�ض
والتعمية لغاية يف نف�س يعقوب وللتخل�ص
من قلم الرقيب ومق�صه!! مل يكتف جوي�س
بالو�صف الدقيق لتغوط بلوم بل يوا�صله
حتى النهاية ،م�شفقا على قراءه ان ال ميتعهم
بهذا الو�صف اجلميل ويحرمهم منه!! يكتب
موا�صال و�صفه (قطع ن�صف الق�صة الفائزة
بحدة ومت�سح بها ،ثم ثبت حزام بنطلونه،
وزرره� ،سحب باب الكنيف املتداعي املتهز
وخرج من الظالم اىل الهواء) �ص 141ثم يعود
للزراية بامل�سيحية ،ولكن بتعمية مع كثري من
ال�ضبابية حني يتحدث عن اخلبز املقد�س الذي
يجب ان ال يالك باال�سنان او مت�سه ،بل يجب
ان يو�ضع على �سقف الفم ،وهو ما ا�شاهده
انا غالبا يف الطقو�س الكن�سية يقول جوي�س:
(ج�سد ،جثمان ،فكرة �سليمة هي الالتينية.
ت�شدهم اوال .ملج�أ املحت�ضرين ،ال يبدو عليهم
انهم يلوكونه :يبلعونه فقط فكرة غريبة :فكرة
غريبة :ي�أكلون قطعا من جثة .ملاذا �آكلة حلوم
الب�شر يولعون بها؟) �ص167
ن�صيحة تزارا
ان رواية (يولي�سي�س) جليم�س جوي�س،
ت�شبه اىل حد بعيد ،تلك الق�صيدة الدادائية
التي ن�صحنا تري�ستان تزارا بكيفية كتابتها
وطريقتها ،متهكما قائال( :خذ جريدة /خذ
مق�صا /اخرت منها مقاال له الطول الذي تنويه
لق�صيدتك /ق�ص باعتناء الكلمات التي يت�ألف
منها املقال ثم �ضعها يف كي�س!! /خ�ضه برفق/
اخرج ق�صا�صة تلو الق�صا�صة ح�سب ترتيب
خروجها من الكي�س /ا�ستن�سخ بنزاهة/
�ست�شبهك الق�صيدة /وها انك كاتب يف منتهى
اال�صالة وذو ح�سية ظريفة وان ال تفهمها
العامة ال تفهمها).
ن�صيحة تري�ستان تزارا موجد احلركة
الدادائية يف كتابة الق�صيدة التي يعر�ضها
عليها مبو�ضع املزاح والتهكم ناعيا على
الق�صيدة الدادائية طل�سمتها وغمو�ضها نفذها
جيم�س جوي�س وهو يكتب روايته فلقد اطلعت
على ن�ص جدير بالتدبر والتمعن فيه كتبه
الناقد ريت�شارد ايلمان ،مو�ضحا فيه كيفية
كتابة جوي�س لروايته هذه مما ي�ؤكد عملية
الل�صق والكوالج التي اختطها يف بنائها
واظهرها على القراء ،يقول ايلمان ..( :نراه
قد دون باخت�صار قائمة طويلة من العبارات
وو�ضع خطوطا حتتها بالوان متباينة لكي
يقدر على تذكر ..يف اي ف�صل كانت مثرية يف
نهاية عام  1917ربط جوي�س الف�صول االوىل
بالق�ضية حيث قدر لها ان تطبع على الآلة
الكاتبة وتن�شر)� .ص 23من الكتاب
النقدي الذي �سبقت اال�شارة
اىله .انها رواية الل�صق
والكوالج ،والت�أكيد بقوة
كونها غري مفهومة ب�سهولة
للقارئ العادي ولأن اي فرد
منا ال يريد ان يتهم بكونه
قارئا عاديا او بكونه ال يفهم ما
يقال يف مواجهة من قال ملاذا ال
تقول ما يفهم؟ التي رمبا اطربت
جوي�س فذهب يبني عليها عمله
الروائي.
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يولي�سي�س �أن�شودة احلياة اليومية
قبل � 44سنة ،وبني ت�أليف رواية الربتقالة امليكانيكية �آ و الت�سجيل ال�ساد�س للبيتلز  ،ن�شر �أنطوين
بريج�س كتاب (هنا ي�أتي اجلميع) وهو درا�سة نقدية عن جيم�س جوي�س موجهة للقراء الذين كانوا
يخ�شون الأ�ساتذة  .هل جوي�س �صعب؟ كال على الإطالق .قال بريج�س� :إن كان ثمة كاتب للنا�س ف�إن
جوي�س هو ذلك الكاتب � .صقل بريج�س كتابه يف ثمانية �أ�شهر؛ �أما دكالن كايربد فقد ق�ضي ثالثة
املحرمة
ح�صري على نحو م�شابه ويريد �أن يه�شم �أ�سطورة ال�صعوبة
عقود يعمل على كتابه لكن عنوانه
ّ
ّ
التي تفزع القراء  .توجد على الغالف �صورة التقطها �إيف �أرنولد تظهر فيها مارلني مونرو �أثناء �شبابها
وهي تلتهم ال�صفحات الأخرية من رواية يولي�سي�س .

يولي�سي�س..

يغطي "كايربد" الكثري
من املادة وبع�ضها م�ألوف (
الزمن ،الأحالم ،الدائرية،
تيار الوعي) ،وبع�ضها �أكرث
مفاج�أة ،النفاية ،رفع
الإحراج ويولي�سي�س كـ
(�صحيفة م�ضادة) .ثيمتان
بارزتان .الأوىل قراءته
لبلوم ككل جن�سي �أو خنثي
رب منزل �أنيق بد ً
ال من
رجل ح�سي...
كرم بلوم ورباطة ج�أ�شه
تقدمان منوذج ًا جديداً
للبطولة .ومراعاته
ل�ستيفن ديدالو�س ال�سكران
جزء من هذا .وهكذا هو
ت�ساحمه مع عالقة موللي
بـ"بليزز بويالن" .وبينما
يقهر الآخرون ينت�صر بلوم
ال�صابر.
الفر�ضية الأخرى
(املرتبطة) هي �أن
يولي�سي�س رواية تدور
حول الفرتة 1914ــ1921

������س�����ي�����دة احل��������داث��������ة الأدب�������ي�������ة

عادل العامل

يف يوم  5حزيران  ،2009بيعت طبعة
�أوىل من يولي�سي�س جليم�س جوي�س مببلغ
 275,000جنيه �أ�سرتليني ( حوايل
 450,000دوالر ) و هو �أعلى �سعر دُفع
لكتاب من كتب القرن الع�شرين.
و وفق ًا للبائع ،بوم هارينغتون  " :ف�إن
الكتاب غري مفتوح و غري مقروء ،با�ستثناء
ما يتعلق بالف�صل الأخري ال�شهري الذي
يحتوي على كل الأ�شياء البذيئة " ،على
حد قول �ستيفن كيلمان كاتب هذا املقال.
وكانت ن�سخة �أخرى من يولي�سي�س ،يف
مكتبة جون ف .كينيدي يف بو�ستون،
تعود �إىل �أيرن�ست همنغوَي ،الذي قال عن
جوي�س � " :إنني �أُحبه كثري ًا جد ًا ك�صديق
و ال �أعتقد ب�أن هناك مَن يكتب �أف�ضل،
من الناحية التقنية ،و قد تعلمتُ منه
الكثري " .و مع هذا ،فبا�ستثناء ما يتعلق
بال�صفحات الأوىل و الأخرية  ،ف�إن ن�سخة
همنغوَي تلك تبقى غري مفتوحة ال�صفحات
هي الأخرى! و منذ ن�شر يولي�سي�س ( و
توزيعها خفي ًة ،لإحباط الرقباء ) ،يف عام
 ،1922ف�إنها حظيت بالإعجاب على نطاق
وا�سع باعتبارها ال�صرح الأعظم للأدب
الق�ص�صي احلديث.و يف عام ،1998
حني قامت اللجنة التحريرية للمكتبة
احلديثة بجمع قائمة لأف�ضل  100رواية
باللغة االنكليزية يف القرن الع�شرين،
احتل عمل جوي�س العظيم املرتبة رقم .1
و كان من املحتم� ،أي�ض ًا� ،أن ُت�صبح دقيق ًا
للطاحونة التب�سيطية احلا�ضرة ،مو�ضة
العثور على ا�ستخدامات عملية
يف الكال�سيكيات الأدبية
الهائلة .و بالرغم من هيبتها
الفريدة ،ف�إنها كتاب يحظى
بالتوقري �أكرث مما بالقراءة.
فكونها َّ
مكتظ ًة بالتلميحات
�أو الإ�شارات املبهمة ،و
�صعبة نحوي ًا ،و �أطول من
رواية موبي ديك مليلفيل (
التي ت�ضم 214,681كلمة
) �أو كوخ العم توم (
 180,710كلمة )  ،ف�إن
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يولي�سي�س (  268,822كلمة ) ،تبدو كما
قال جوي�س نف�سه مازح ًا حتى يف رواية
Finnegans Wakeالأكرث تنفري ًا
 ،كتاب ًا غري قابل للقراءة .و كانت كلمات
جوي�س الأخرية و هو ميوت يف زوريخ
يوم  13كانون الثاين 1941حتدي ًا لأي
واحد يقر�أ �سيدة احلداثة الأدبية " :
هل مِ ن ال �أحد يفهمDoes nobody
understand؟ " و وفق ًا لهينز ،و
هو انكليزي زائر يف يولي�سي�س يوحي
بنظرية �ستيفن ديدالو�س عن هاملت � "،إن
�شك�سبري هو �أر�ض ال�صيد ال�سعيدة لكل
العقول التي فقدت توازنها " .و ميكن
قول ال�شيء نف�سه عن جوي�س ،الذي
�أخرب مرتجمه الفرن�سي  " :لقد �أدخلتً
الكثري جد ًا من الغوام�ض و الألغاز بحيث
�أنها �س ُتبقي الأ�ساتذة من�شغلني لقرون
يف املجادلة ب�ش�أن ما كنت �أعنيه ،و تلك
هي الطريقة الوحيدة ل�ضمان خلود املرء
" .و وفق ًا للبيبلوغرافيا العاملية جلمعية
اللغة احلديثة ،ف�إن يولي�سي�س قد �أحدثت
 2,656درا�سة �أكادميية .و باملقارنة ،ف�إن
هناك ،على �سبيل املثال 1,477 ،مدخل
فقط لتحفة مار�سيل برو�ست ( البحث عن
الزمن املفقود ) ،و  414فقط لـ ( ال�سيدة
دا َلوَي ) لفرجينيا وولف ،التي �أبعدت
عنها يولي�سي�س ،قائلة يف يومية لها يف
� 6أيلول � " :1922إن الكتاب م�سهب� .إنه
مهجن ،ال باملعنى الوا�ضح فقط بل
مَج� .إنه َّ
و باملعنى الأدبي " .مع هذا ،ففي الوقت
الذي تزدهر فيه ( عبادة البلومزبَري
 ،)Bloomsbury Cultالتي كانت
�إلهتها الرئي�سة فرجينيا وولف ،ف�إنها تفتقر
�إىل �سلطة كني�سة جوي�س ،الذي ن�صه
املقد�س هو يولي�سي�س .و �صيّادوه ـ �سعداء
�أم �سيئو الطالع من تدمرييني ،منا�صرين
مل�ساواة املر�أة بالرجل ،ما بعد كولونياليني،
ِّ
منظرين �شا ّذين ،و غريهم ـ مييلون �إىل
االنت�ساب للنوع اجلوي�سي ،الذي نادر ًا
ما يتزاوج مع احلداثويني الآخرين� .إن
جامعتي ت�ستخدم العديد من املخت�صني
يف الأدب احلديث ،و مع �أنهم يد ِّر�سون
تكرار ًا رواي َتي جوي�س ( الدبلنيون
 ) Dublinersو ( �صورة الفنان
�شاب ًا ) و يُ�ص ّرون على �إبقاء يولي�سي�س
على قائمة الكتب املطلوب قراءتها ،ف�إن
�أحد ًا مل يقم بتدري�سها على حد علمي منذ
رحيل �صاحبنا اجلوي�سي الوحيد ،قبل
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عقد من الزمن� .إن ديكالن كيبريد يف (
يولي�سي�س و نحن  :فن احلياة اليومية
يف حتفة جوي�س) ي�صف يولي�سي�س ب�أنها
" حتفة احلداثويني العظمى " .لكن ،و
مع �أن امل�ؤلف بروفي�سور الأدب االنكلوـ
�إيرلندي يف جامعة كلية دبلن ،ف�إنه يهدف
�إىل �إنقاذ الرواية من �أ�سر الأكادمييني.

يف عام 1922راح ي�شكو
�إىل روائية زميلة ،جيونا
بارنز ،قائ ً
ال  " :امل�ؤ�سف
�أن الر�أي العام �سيطلب و
مغزى �أخالقي ًا يف
يجد
ً
كتابي ــ �أو الأ�سو�أ �أنهم
ميكن �أن ي�أخذوا الأمر
بطريقة �أكرث جدية ،و
ب�شرف رجل جنتلمان،
�سطر
لي�س هناك من
ٍ
جدي واحد فيه " .و مل
يكن جوي�س جدي ًا متام ًا
ب�ش�أن ذلك املتنازل عن
االدعاء� ،أكرث مما كان
مارك توين حني بعث
بتحذيره ال�شهري يف
بداية ( Huckleberry
� " : ) Finnإن الأ�شخا�ص
الذين يحاولون �أن يجدوا
دافع ًا يف هذه الق�صة �ستتم
مقا�ضاتهم؛ و الأ�شخا�ص
الذين يحاولون �أن يجدوا
مغزى �أخالقي ًا فيها �سيتم
ً
نفيهم

و هو يقدم ت�أوي ًال عميق الفهم للكيفية
التي تختزل بها يولي�سي�س و تتجاوز
الأودي�سة ،و الكتاب املقد�س ،و الكوميديا
الإلهية ،و هاملت ،لكنه يق�صد يف الأغلب
تبيان �أن كتاب جوي�س ذو طابع ويتماين
 ،Whitmanesqueامللحمة الثابتة
للنا�س و من �أجل النا�س .و يعلن �أن
يولي�سي�س " ترنيمة مو�سعة لرفعة احلياة
اليومية " ،يثمنها �أف�ضل تثمني �أولئك الذين
يعي�شونها .و جند كيبريد ،يف  18ف�ص ًال ،
و بعناوين تتعلق بامل�صدر مثل اال�ستيقاظ،
التعلم ،الأكل ،الغمز ،ي�سري بق ّرائه عرب
 18حلقة مت�سل�سلة من الرواية ،كتقرير
عن م�شي �ستيفن ديدالو�س و ليوبولد
بلوم عرب دبلن  .1904و هو على معرفة
جيدة بوج ٍه خا�ص يف ما يتعلق بال�سياق
الإيرلندي للعمل الذي يُ�ضبَط يف العا�صمة
الإقليمية بعد جيلني من املجاعة و بعد
�أن حلت االنكليزية حمل الغيلية كلغة
م�شرتكة .وهو لديه الكثري مما يقوله عن
كيف �أن ديالكتيك ًا من امليل و اخلنثوية
يتج�سد يف ليوبولد بلوم .لكن ما مييّز هذه
الدرا�سة عن م�سل�سل الكتابات املنتفخة عن
�شريعة جوي�س �أن حجة كيبريد املركزية
هي �أن يولي�سي�س متثل القطعة املو�سيقية
الفخمة من ال�شعبية . populism
فلي�س فقط جوي�س يُ�سرف يف االنتباه على
الن�شاطات العادية امل�ألوفة ـ الإفطارات و
حركات التغوّ ط ـ ل�شخ�صيات عادية ،بل ،
و كما يجادل كيبريد ،ف�إن النا�س العاديني
غري املغايرين لليوبولد و مويل بلوم،
و جريتي ماكدويل ،و نيد المبريت ،و
لي�س املفكرين املعتمَدين ،هم ق ّراء الرواية
املثاليني .و هو ي�ؤكد " �إن الكتاب قد ُكتب
لي�ستمتع به الن�ساء و الرجال العاديون
" .و مع ذلك ،فحتى نورا بارناكل ،خادمة
الفندق ال�سابقة التي كان جوي�س يعتز
بها لأنها على وجه الدقة مل تكن مفكر ًة،
كانت ترى �أن يولي�سي�س " قذرة " و قد
�س�ألت زوجها  " :ملاذا ال ت�ستطيع �أنت �أن
تكتب كتب ًاُ حم�سو�سة ميكن للنا�س �أن
يفهموها " .و مع �أن كيبريد يهمل �إي�ضاح
�أن يولي�سي�س تر�شدنا �إىل كيف نطهو
الكِ لى و منلأ ا�ستمارات ال�سباق ،ي�صر هو
على �أن " هذا كتاب فيه الكثري لتعليمنا يف
ما يتعلق بامل�شورة العاملية ب�ش�أن الكيفية
التي نتعاي�ش بها مع الأ�سى؛ كيف نكون
�صريحني ب�ش�أن املوت يف �سنِّ �إنكاره؛ كيف

تعاين الن�ساء من رغباتهن اجلن�سية و كيف
يفعل الرجال �أي�ض ًا؛ كيف من�شي و نفكر
يف الوقت نف�سه؛ كيف �أن لغة اجل�سد �أكرث
ف�صاح ًة يف الغالب من �أية كلمات؛ كيف
نحكي نكتة و كيف ال نفعل هذا؛ كيف نطهر
العالقات اجلن�سية من كل مفاهيم التملك ...
" و كان جوي�س نف�سه يزعم العك�س .ففي
عام 1922راح ي�شكو �إىل روائية زميلة،
جيونا بارنز ،قائ ًال  " :امل�ؤ�سف �أن الر�أي
العام �سيطلب و يجد مغزىً �أخالقي ًا يف
كتابي ـ �أو الأ�سو�أ �أنهم ميكن �أن ي�أخذوا
الأمر بطريقة �أكرث جدية ،و ب�شرف رجل
�سطر جدي واحد
جنتلمان ،لي�س هناك من ٍ
فيه " .و مل يكن جوي�س جدي ًا متام ًا ب�ش�أن
ذلك املتنازل عن االدعاء� ،أكرث مما كان
مارك توين حني بعث بتحذيره ال�شهري يف
بداية ( " : ) Huckleberry Finn
�إن الأ�شخا�ص الذين يحاولون �أن يجدوا
دافع ًا يف هذه الق�صة �ستتم مقا�ضاتهم؛
و الأ�شخا�ص الذين يحاولون �أن يجدوا
مغزىً �أخالقي ًا فيها �سيتم نفيهم؛ و
الأ�شخا�ص الذين �سيحاولون �أن يجدوا
حبك ًة فيها �س ُتطلق عليهم النار " .و مع
هذا ،ف�إن مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص يحتاجون
�إىل املبا�شرة بحذر� .إن يولي�سي�س يف
الواقع انت�صار ملا يدعوه نورثروب فراي
" النمط املحاكاتي الواطيء "؛ �إنها ترفع
ال�شخ�صيات املبتذلة و الأفعال العادية �إىل
م�ستوى االعتبار الفني و تنجز ،و هي
حتتفي بها ،ما يدعو كيبريد ،يف ا�ستعارة
كاثوليكية مالئمة " ال�سر املقد�س للحياة
اليومية " .لكن ن�صيحته هي �أن القول
" ب�أنه الآن وقت �إعادة ربط يولي�سي�س
بحيوات النا�س احلقيقيني اليومية " لي�س
كافي ًا يف حد ذاته للتغلب على املفارقة ب�أن
الرواية ُتق َر�أ ال من قبل " النا�س احلقيقيني
" ،و �إمنا فقط من قبل الطلبة و الدار�سني.
فالب�شر احلقيقيون ميكن �أن ي�أكلوا �أو
ميكن �أال ي�أكلوا كعكة البي�ض و اللنب ،لكن
" النا�س احلقيقيني " الذين يبدو �أنهم
نادر ًا ما يخطرون يف بال كيبريد  ،وفق ًا
لأبحاث الوقف الوطني للفنون ،يقر�أون �أية
كتب ،و حني يفعلون ذلك ،ف�إن امل�ؤلفني هم
على �أكرث احتمال �ستيفن كنغ ،و جيم�س
باتري�سون� ،أو دانييل باتر�سون و لي�س
جيم�س جوي�س.

عــــن The Chronicle

بالك موري�سون
ترجمة :جناح اجلبيلي
يروي "كايربد" ق�صة �أبيه الدبلني الذي ع�شق
"يولي�سي�س" وا�ستظهرها ،و�أغراه ح�ضور
ندوة عن جوي�س يف كلية ترنتي فاندفع �إىل
الباب حال و�صوله .وعلى الرغم من �أن كايربد
�أكادميي �إال �أنه يرتعب من �أن كتاب ًا و�ضع
لالحتفال بالرجل واملر�أة العاديني ال ُيقر�أ
من قبلهما ـ �أو يف الواقع من قبل "الطالب
واملحا�ضرين واملفكرين" .بل يقر�أ فقط من
قبل اجلوي�سيني املتخ�ص�صني .كان همنغواي
ي�صرح ب�إعجابه بجوي�س لكنه قر�أ فقط ب�ضعة
�صفحات من "يولي�سي�س" وبقيت ال�صفحات
الأخرى غري مفتوحة يف ن�سخته من الرواية.
وم�ؤخر ًا و�ضع رودي دويل القطة بني احلمام
حني �شكا ب�أن الرواية قد بولغ يف �إطرائها
"وكان ميكن ت�أليفها مبحرر جيد".
�س ّلم كايربد ب�إ�شارة دويل :فكرة "الكمال

العظيم" ليولي�سي�س �ساذجة .لكنه يدح�ض
االتهام �أن الرواية غري قابلة للفهم .ويدل على
�أن جوي�س لي�س وا�سع املعرفة خ�صو�ص ًا.
وخالف ًا لنظرائه احلداثويني املتكربين كان
اجتماعي ًا ودميقراطي ًا �آمن بالثقافة ال�شاملة
وكان �أكرث �سعادة يف مناق�شة �أعمال دكنز مع
عمال الربيد بد ًال من اجللو�س يف املقاهي
البوهيمية .رمبا تكون قراءة يولي�سي�س
حتدي ًا لكن هكذا هي كل الأعمال .ويجب �أن ال
نحتاج �إىل من�صب كاهن مقد�س كي يف�سرها
لنا.
تقول مويل بلوم � ":أيتها ال�صخور �أخربينا
بكلمات وا�ضحة" وينتبه كايربد �إىل الر�سالة:
علي الرغم من الإ�شارة �إىل �أدورنو و�أورباخ
وبنجامني وما �شابه فهو يتجنب الرطانة
والنظرية الأدبية.يتكون معظم الكتاب من
تعليق نقدي وهو ذو طراز قدمي بيقظته
الن�صية وي�ضرب بت�أكيده حتى اليوم على
جوي�س كونه �ضد العن�صرية والكولونيالية
واحلرب ومنا�صر للمر�أة والتدوير .يقودنا
كايربد ب�صرب خالل الف�صول الثمان ع�شرة

ليولي�سي�س غري مدع �أنه يقدم اكت�شافات
جديدة ـ بعد قرن تقريب ًا من الدرا�سات
اجلوي�سية ـ التي بالكاد تكون ممكنة ،لكن
ت�أويله للرواية كونها �إن�سانية و�شعبية هو
حيوي .هنا كتاب فيه حتي ال�شخ�صيات
املتوا�ضعة والهام�شية متنح مونولوج ًا
داخلي ًا .وعلى الرغم من ا�ستغراقاتها الذاتية
�إال �أن املونولوجات لها �شعبية :بالو�صول �إيل
عمليات الفكرة اخلا�صة ت�ضعنا على متا�س
بع�ضنا مع بع�ض.
يغطي "كايربد" الكثري من املادة وبع�ضها
م�ألوف ( الزمن ،الأحالم ،الدائرية ،تيار
الوعي) ،وبع�ضها �أكرث مفاج�أة ،النفاية ،رفع
الإحراج ويولي�سي�س كـ (�صحيفة م�ضادة).
ثيمتان بارزتان .الأوىل قراءته لبلوم ككل
جن�سي �أو خنثي رب منزل �أنيق بد ًال من رجل
ح�سي...
كرم بلوم ورباطة ج�أ�شه تقدمان منوذج ًا
جديد ًا للبطولة .ومراعاته ل�ستيفن ديدالو�س
ال�سكران جزء من هذا .وهكذا هو ت�ساحمه مع
عالقة موللي بـ"بليزز بويالن" .وبينما يقهر

الآخرون ينت�صر بلوم ال�صابر.
الفر�ضية الأخرى (املرتبطة) هي �أن
يولي�سي�س رواية تدور حول الفرتة
1914ــ ( 1921حني كتبت) �أقل مما تدور
حول الفرتة حزيران  ( 1904حني و�ضعت).
كان �سياق "�إن�شودة جوي�س الطويلة لكرامة
احلياة اليومية" هي احلرب العاملية الأوىل.
يناق�ش "كايربد" :بد ًال من ال�سرديات البطولية
والت�ضحية بالدم منحنا جوي�س جمهور
دبلن العادي وهو يذهب �إىل عمله اليومي.
الظلم الربيطاين واملجاعة العظمي تكمن يف
اخللفية ،وكذلك نه�ضة عيد الف�صح واحلكم
الوطني .ويف قلب ذلك هناك بلوم اليهودي
املرو�ض امل�ستوعب جزئي ًا الذي يتحدى
ّ
الأ�ضرار العن�صرية القومية للع�صر.
هناك فرتات ين�سى فيها "كايربد" نف�سه
وي�صر على �أن يولي�سي�س هي مثالية رغم
كل �شيء�.إذا ما �شعرنا ب�أننا خ�سرنا قراءتها
فذلك " بال�ضبط هو الكيفية التي يريد جوي�س
من القراء �أن ي�شعروا"� .إذا ما �سيطر الأثر
الأدبي املحاكي لأثر �سابق فذلك ب�سبب �أن
الأ�سلوب هو مو�ضوع الكتاب� .إذا ما �أ�صبحت
اللغة �أحيان ًا م�سهبة و�أكرث تعليمية فذلك هو
احتجاج جوي�س "�ضد العامل الذي �ألغي القيمة
الثقافية" .ال يوجد ارتياب بحما�سة كايربد،
لكنه دائم ًا مقنع :هل ميكن �أن ي�صدق مث ًال �أن
مويل بلوم هي "حا�ضرة ب�شدة ولوحدها يف
كلماتها اخلا�صة ،ولي�س ك�شخ�صية �سابقة"
و�أنها ت�صبح "�صوت الكتاب كله"؟ ( القراء
الأكرث �شك ًا رمبا يتعاطفون مع نورا جوي�س
التي قالت ب�أن "جيم ال يعرف �شيئ ًا عن
الن�ساء") .رمبا جعل كايربد مهمته �أب�سط
باالعرتاف �أن بناء "يولي�سي�س" فيه عيب.
و�أن ال�صفحات املئتني امل�ضافة �إىل ف�صول
"�سري�سه وثريان ال�شم�س" يح ّرفها عن �شكلها؛
�أنها كتاب يجب �أن يحفظ يف الفرا�ش مثل
جمموعة �شعرية بد ًال من قراءتها من �أجل
�سردها.
و�سواء �أكانت يولي�سي�س فيها عيب �أم ال
ف�إنها ذات دور فعال كونها "�سردا للحكمة"
�أو كتاب متهيدي �أخالقي .وكما يقول كايربد
فهي تعطينا "ن�صيحة عن كيفية التغلب على
الكارثة؛ وكيف تكون �صريح ًا عن املوت يف
ع�صر �إنكاره؛ وكيف مت�شي وتفكر يف الوقت
نف�سه"� .إنها الطريقة التي كانا مي�شيان بها
ويتكلمان �إذ ي�ضع بلوم و�ستيفن متباعدين:
الأول ذو عقل عملي و�شديد االنتباه فع ًال
والآخر ق�صري النظر ويف منتهي التثقيف
لكنهما حزينان (�أحدهما ب�سبب �أمه والآخر
ب�سبب ابنه) ،لكن تقاربهما يف ال�ساعات
القليلة هي حلظة الرواية الرئي�سة ـ جتيء
مع ًا منت�صرة مثل كلمة مويل الأخرية
"نعم" يف ذروتها اجلن�سية .هل
�أدركت مارلني مونرو وهي تقر�أ
تلك ال�صفحات الأخرية من
الرواية �أن مويل كانت متار�س
العادة ال�سرية؟ وهل كان هذا
هو ال�سبب يف �أنها كانت يف
منتهي االفتتان؟ بالت�أكيد �أنها
ال تبدو م�صعوقة .وال ينبغي �أن
تكون كذلك .وكما قال جوي�س":
�إذا "يولي�سي�س" ال تنا�سب القراءة
ف�أن احلياة ال تنا�سب العي�ش.
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واقعية جيم�س جوي�س
ثمة جمموعة كبرية من
النا�س ال�سعداء يف العامل الذين
ينبذون كهراء كل ما اليقدروا
على فهمه للوهلة الأوىل� .إنهم
يطالبون الفن ب�أكرب مهارة يف
�إ�ستن�ساخ ماهو الأقرب منهم
واملعروف �أكثـر من غريه
عندهم .بكلمة واحدة
هم يطالبون مبالي�س
عليهم تعلمه وفهمه
من دون اجلهد الذي
يعمل على تطوير
و�إتقان ذلك اجلهاز
الداخلي الدقيق
القائم بخدمة
الإن�سان يف خلق
الإنفعاالت.
لي�س مبكنة
جيم�س جوي�س
الذي قال �إليوت
عنه ب�أنه( �أجهز على
القرن التا�سع ودفنه) ،
خماطبة ه�ؤالء النا�س ،
كما لي�س مبقدور بيكا�سو
وبييت موندريان والآخرين
الذين منحوا فن القرن
الع�شرين تعبريا جديدا بعيدا
كل البعد عن املا�ضي القريب
ومرتبطا بالتقدم العلمي
البالغ ال�سرعة والتحوالت
الإجتماعية الكربى وما
يرافقها من تغريات جوهرية
يف �أ�سلوب �إدراك العامل املحيط
بنا.
مات�شي �سوومنت�شين�سكي *
ترجمة عدنان املبارك

و�أدب جوي�س الميلك يف ت�أريخ الأدب
�أ�سالفا .ورواية ( يول�سي�س ) الت�سبق
�أي �شيء كان ينبيء بها� .إنها عمل
وحيد وغريب على كل �شيء كان قبلها،
وحازم ب�شكل مرعب يف �سعيه اىل
الهزء من كل الكتب التي جاءت قبله.
كيف ر�أى جوي�س هذا الأدب الذي �أراد
�إلغاءه و�إبداله بنوع جديد مل ين�ش�أ
اال يف خميلته؟ .منذ مطلع �شبابه كان
يتكلم عن هذه الق�ضايا كثريا .وكان
يقدّر عند بع�ض الكتاب ( �إب�سن مثال )
تلك ال�صفحات التي �أراد �أن ي�صقلها يف
ذاته� ،أو �إختيار امل�صري الذي كان قريبا
من �إختياره .غري �أنه ث ّمن يف املح�صلة
عامل الكتب بهذه ال�صورة التي التخلو
من التب�سيط  :منذ القدم جند �أن الأدب
املفكك ،ب�صرامة �أكرب �أو �أقل �،أي امللحمة
والرتاجيديا والكوميديا وال�شعر
والر�سالة الفل�سفية والكتابة التاريخية
ويف الأخري النرث الفني �أي الرواية ،
قد خ�ضع حلاالت تذبذب �إرتقائي بطيئة
التتوجه دائما �صوب الكمال .ولقد
ك�سب الأدب العميق عامة  ،التعبري حني
حترر من �شتى �أنواع ال�سلطة ،وملا غرق
هو يف الوعظية لو مل يرغم على ذلك.
فبداياته كانت مرتبطة منذ الأزمان
ال�سحيقة يف القدم ،بالطق�س الثقايف.
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ومنذ
اللحظة
الأوىل �أخذ
الأدب ينمو يف �أطر
التقاليد التي مل تتح له التطور احلر.
ومع مرور الزمن �صارت هذه التقاليد
متنوعة ومتلك الإ�صرار الذي جعلها
اليوم غري ملحوظة رغم �أنها ت�شكل
كل �شيء .ومهمة الأدب �أن يكون
حماولة لك�شف احلقيقة عن الإن�سان
ب�أو�سع معنى الكلمة � ،إال �أن التقليد هو
بطبيعته مناق�ض للحقيقة ،وهكذا �إذا
�أراد املرء �أن يكون فنانا حقيقيا عليه
�أن يدمر التقليد ومعه الأدب الذي
ن�ش�أ منه.
لي�س معلوما �إذا كان جوي�س قد �إمتلك
نظرية م ّعدة ب�صورة مف�صلة عن (
يول�سي�س ) عندما بد�أ هجومه ال�ساحق
الذي المثيل له يف الت�أريخ  ،على عامل
الكتابة �آنذاك .وبالإعتماد على تغيريات
معينة طر�أت على ال�صياغات الأخرية
لهذا الكتاب ميكن الإفرتا�ض بان جميع
التفا�صيل قد خ�ضعت م�سبقا للتفكري
الطويل  ،لكن جوي�س �أدرك بالت�أكيد
�أن تعرية عبث بع�ض التقاليد وعيوب
ال�سبل امل�ستخدمة لغايتها يف �إظهار
عمليات العقل  ،الميكن �أن حت�صل
ب�أ�سلوب واحد ح�سب ،وهو املحاكاة
ال�ساخرة( رغم �أن بع�ض عنا�صرها
وا�ضح يف هذه الرواية ) بل من خالل
�إبداله ب�أ�ساليب متقنة لدرجة �أكرب.
وكان الهدف النهائي هو الك�شف الأكمل
عن الإن�سان كما هو يف الواقع� .إن
واقع عقل الإن�سان هو يف الوقت ذاته
ن�شاط للوعي والالوعي وتلك الزوايا
ال�صغرية من الذاكرة التي توقظها
التداعيات احلرة ،و هي تعود اىل
�سباتها �إذا كان احلافز �ضعيفا .اىل كل

هذا ينبغي ان ن�ضيف الرف�ض امل�ستمر
لردود الفعل وتلك التيارات املظلمة
والغريبة ملا ي�سمى بالردّة اخللقية
(بك�سر اخلاء ) والتي تبدو كما لو �أنها
التخ�ص الفرد بل اجلن�س الب�شري كله ،
و�أمامها تكون املخاوف لي�س مبخاوف
بعد� ،أما الآمال فلم يكن قد عرفها
وحتى الالوعي� .إن هذا التجوال
الع�شوائي واملده�ش للظواهر
ي�ستمر من دون �إنقطاع طيلة
حياة الإن�سان ،يف احللم
واليقظة دائما.
�أن تظهر الإن�سان كامال
معناه �أن تظهر عقله كامال،
وهذا �أمر مل يقدم عليه
�أحد ،وكان يبدو �أن الأدب
اليت�صرف ب�صورة كافية
 ،ب�أدوات دقيقة جتعل هذا
الأمر ممكنا.
�أال �أن جوي�س مل يتوقف يف
هذا املكان .فلقد كان الإن�سان
يعني الب�شرية كلها .وهذه
الب�شرية هي املر�أة والطفل
وال�شيخ وال�صبي والفتاة والرجل
 .ولوكان ممكنا و�ضع عقل الرجل
يف فكر الطفل وال�شيخ لوجدنا �أن
الأمر يعني �ضرورة �إظهار الإن�سان يف
الأزمنة الثالثة ب�صورة تزامنية .
يف هذا املوقع كان �شيئا �ضروريا القيام
بهدم املفهوم التقليدي للزمن و�إبداله
بزمن �آخر ذي دالالت عديدة لكنه فعلي
 .كان ينبغي �أن ينه�ض معه نظام
للتح�س التواقتي والتغلغل املتبادل
للم�شاعر املجر ّبة يف املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل �أي�ضا.
لقد تبني �أن كل هذا كان �أمرا �ضروريا
لكي يكون هذا الإن�سان �شبيها بكل
واحد منا �أي�ضا .اال �أن �سل�سلة النتائج
ال تنتهي يف هذا املو�ضع .فهذا الإن�سان
ال�شامل هو كائن �إجتماعي ومن
ال�ضروري �أن حتيط به جميع الفنون
والعلوم الرئي�سة التي يتكر�س لها منذ
�أيامه الأوىل.
هناك الق�ضية �ألأخرية  :اجل�سد .فكل
حدث من �أحداث ( يول�سي�س ) قد ك ّر�س
لتحليل عمل جهاز �آخر من اجل�سد.
وعندما �إمتلك جوي�س  ،يف عقله ،مثل
هذه ال�صورة الكاملة لبطله بد�أ الكتابة
 .و�إذا تبني �أن هذا امل�سعى غري املحتمل
� ،أي �إظهار الب�شرية من خالل �إن�سان
واحد  ،هو فا�شل يكون من الواجب
حينها �إكت�شاف �أخرى جديدة .ولقد كان
ال�شرط الأول هو الإخ�ضاع التام لكل
كلمة وفا�صلة وحرف للهدف املر�سوم.
من منجزات جوي�س املعروفة �أكرث من
غريها والتي جاءت ثمرة لأ�ستخدام
منهج الإخ�ضاع  ،كان ما ي�سمى
باملونولوغ الداخلي الذي يعتمد على
الت�سجيل املبا�شر لعمل الدماغ �أثناء
تكون الأفكار والإنطباعات
عملية ّ
التي ينقلها الكاتب اىل الورق غري
م�صححة .ومل يكن جوي�س مكت�شف
ّ
هذا املونولوغ .ف�أول من �إ�ستخدمه
كان الكاتب الفرن�سي �أدوار ديجاردان
لكن لغر�ض �آخر مل يلق النجاح .وكان

جوي�س قد تع ّرف � ،صدفة  ،على كتاب
الفرن�سي غري �أنه �أدرك على الفور
الأهمية الكربى التي قد ميلكها هذا
الت�سجيل احلر لتيار الوعي .فبف�ضل
هذا الت�سجيل ك�سب �إمكانات عدة :
احلركة داخل عقل البطل بكامل احلرية
لغاية الو�صول اىل تلك الزوايا التي
مل تتحول فيها الأفكار اىل كلمات بعد.
كذلك �سمح املونولوغ الداخلي جلوي�س
بالك�شف التواقتي عن خمتلف الظواهر،
الداخلية واخلارجية على ال�سواء ،
وامل�سجلة يف �شتى طبقات الوعي .
ومتثلت الإمكانية الأخرى باملراقبة
املبا�شرة لعمل العقل والتي ق ّربت
جوي�س من احلقيقة املو�ضوعية كما
�أبعدته عن �ضرورة الأخذ ب�أ�سلوب
التعليق التقليدي .كذلك �سمح الن�شاط
التواقتي للذاكرة  ،وت�سجيل الزمن
احلا�ضر وتوقع امل�ستقبل ومن ثم
مزج هذه الأن�شطة وتثبيتها  ،للم�ؤلف
بتحقيق الن�صر لأول على املفهوم
التقليدي عن الزمن.
اال �أن املونولوغ الداخلي لي�س هو
العن�صر الأ�سا�سي والهيكلي لكتاب
جوي�س رغم �أنه �أظهر للعامل الإمكانات
التي ال ت�صدق والكامنة يف الأدب
املعا�صر .فهذا العن�صر كان تلك املرونة
املطلقة للخامة املت�ألفة من اجلمل وهذه
الكلمات وتلك وعالمات الوقف واملكان
الفارغ بينها .ويف البحث عن التعبري
النهائي عن احلقيقة الفنية قام جوي�س
ب�أ�شياء الت�صدق ومل يحلم بها �أحد من
قبل.
�إن جميع �أحداث ( يول�سي�س ) متلك ذلك
النوع من حالة الإخ�ضاع .وكل واحد
منها خمتلف وموظف لإبراز جمموعة
�أخرى من الظواهر .لذلك تختلف هي
فيما بينها .كما الميكن احلكم عليها
�إال كاملة وحني ال ين�سى القارئ �أن
عملية و�ضع عالمات الوقف  ،والإيقاع
وغرافيكية الن�ص والأخطاء الظاهرية
يف الأ�سلوب وبع�ض التفا�صيل ( مثال
كلمة غري مفهومة تظهر بلمح ب�صر يف
ذهن البطل يف بداية الكتاب وتكت�سب
معناها بعد ب�ضع مئات من �صفحاته)
التخدم كلها �إال م�س�ألة واحدة وهي
التقدمي الأكرث كماال للظواهر كما �أنها
لي�ست �إال �أدوات لك�سب واقعية �أكرث
�إمتالء.
�إن قبول هذا املركز للر�ؤية يجعل من
( يول�سي�س ) كتابا �سهال .وما اق�صده
بال�سهولة هو �أنني ال �أحلظ يف الكتاب
�أيّ �شيء يكون فهمه �أمرا مق�صورا
على نخبة من العارفني  .و(يول�سي�س )
اليحوي �أيّ �شفرة .وانا على قناعة تامة
ب�أن كل �إن�سان ذكي ووا�سع الإطالع هو
قادرعلى فهم �أ�سلوب هذا العمل الأدبي
و�أ�سراره التقنية.
* مات�شي �سوومنت�شين�سكي:
�شاعر وروائي ومرتجم
بولندي معروف .وهذا الن�ص
جمتز�أ من مقدمة ترجمته
لـ(يول�سي�س ) ال�صادرة يف
وار�شو يف عام  /1969املرتجم

�إن جميع �أحداث ( يول�سي�س ) متلك ذلك النوع من حالة الإخ�ضاع .وكل
واحد منها خمتلف وموظف لإبراز جمموعة �أخرى من الظواهر .لذلك
تختلف هي فيما بينها .كما الميكن احلكم عليها �إال كاملة وحني ال ين�سى
القارئ �أن عملية و�ضع عالمات الوقف  ،والإيقاع وغرافيكية الن�ص
والأخطاء الظاهرية يف الأ�سلوب وبع�ض التفا�صيل ( مثال كلمة غري
مفهومة تظهر بلمح ب�صر يف ذهن البطل يف بداية الكتاب وتكت�سب معناها
بعد ب�ضع مئات من �صفحاته)

ولد جيم�س جوي�س يف �شباط من عام  1882يف مدينة دبلن االيرلندية ،ترافق ت�صويره ال�صريح والدقيق
بااللفاظ والكلمات لطبيعة الب�شر مع براعته اللغوية التي جعلته واحداً من �أبرز الروائيني امل�ؤثرين
يف القرن الع�شرين .ا�شتهر جوي�س با�ستخدامه التجريبي للغة واكت�شافه للمناهج االدبية اجلديدة،
وا�ستخدامه لال�سلوب االدبي "تيار الوعي" الذي ك�شف عن م�سار االنطباعات ،وان�صاف االفكار ،وتداعيات
املعاين ،وال�شكوك ،والدوافع ،ا�ضافة اىل االفكار العقالنية لدى �شخ�صياته .ترجمة ف�ضيلة يزل :ان نقاط
القوة يف عمله الرئي�س البارز يولي�س�س"  1922يقع يف عمق ال�شخ�صية التي ر�سمها با�ستخدام ا�سلوبه اخلا�ص.
وكان عمله الرئي�س الآخر"الدبلنيون  "Dublinersاو مواطنو دبلن جمموعة متكونة من ق�ص�ص ق�صرية ت�صور
م�سقط ر�أ�سه "مدينة دبلن" ورواية اخرى عبارة عن �شبه �سرية ذاتية ا�سماها "بورتريت لفنان �شاب  "1916-ومن
ثم " يقظة فينغان�س "1939 -ورواية جتريبية ظهرت اول مرة ب�شكل اجزاء يف عام  1928وا�ستمرت اىل . 1937

جيم�س جوي�س والتجريب
عبد اجلبار داود الب�صري

واجه جوي�س م�شاكل �صحية ومالية مروعة بينما
كان يعمل يف كتابة يولي�س�س وقد حتمل �أمل  25عملية
جراحية اجريت له جراء ا�صابته مبر�ض يف العني.
وعلى الرغم من هذه ال�صعاب ا�ستمر جوي�س يف الكتابة
وقد �ساعدته منحة قدمتها له ايدث روكفيلر ماككورمك،
و�سل�سلة من املنح املالية من هاريت �شاو ويفر ،وكان
هذا الدعم نابع ًا من اعجاب هاتني امل�ؤ�س�ستني ب�أعماله
وتعاطفهما معه.ومن م�ؤلفات جوي�س:مواطنو دبلن،
وبورتريت لفنان �شاب ،ويولي�س�س ،ويقظة فينغان�س.
لقد قال جيم�س جوي�س لأحد ا�صدقائه مرة :ان
احد اال�شياء التي مل اعتد عليها ابد ًا يف �شبابي كان
االختالف الذي وجدته بني احلياة واالدب .وقد ادرك
جميع القراء ال�شباب اجلادين هذا االختالف .اوقف
جوي�س عمله على حمو هذه الفكرة من خالل عملية
تثوير العمل االدبي يف القرن الع�شرين .احلياة التي
كان جوي�س يعرب عنها يف ادبه كانت ب�شكل رئي�س
حياته اخلا�صة ،كان جيم�س اوغ�سطني يولبو�س االبن
البكر من بني ع�شرة اطفال رزق بهما جون وماري
جني جوي�س .كان والده رج ًال �سريع الغ�ضب� ،شديد
املرا�س ،وكان �سكري ًا م�سرف ًا ب�شكل مدمر ،اما والدته
فكانت امر�أة ورعة من الكاثوليك الرومان ،كانت ترى
زوجها وعائلتها ينحدران اىل الفقر ،اال انها كانت
ترجو لهما ال�سعادة يف امل�ستقبل .جاء التعليم االعام
جلوي�س على يد احد الي�سوعيني ،الذي بذل جهد ًا
كبري ًا معه ،ليتخرج جوي�س يف كلية دبلن اجلامعة
يف  ،1902عندها قرر ب�شكل جازم ب�أنه تعلم ما فيه
الكفاية وحان الوقت ليبدي رف�ضه للمناهج الدينية
ال�سابقة والتزاماته لعائلته ووطنه والربيطانيني
الذين يحكمون فيه ،كان االدب �شغله ال�شاغل ورهانه
للو�صول اىل اخللود ،غادر ايرلندا فار�ض ًا على نف�سه
نفي ًا طوعي ًا يف اواخر  1904ويف بدايات هذا العام
كان قد التقى بنورا بارنا�سل Nora Barnacel
�شابة من غيلوي حيث كانت تعمل يف فندق دبلن والتي
رافقته يف رحلته هذه ،عندما �سمعت والدته ب�أن ابنها
�سافر مع بارنا�سل� ،صرحت معتمدة على ا�سم عائلتها
ب�أنها لن ت�سمح له بذلك ولن ترتكه ابد ًا ،وهي ال ت�صدق
اال�شاعات ب�ش�أنه .غادر جوي�س دبلن مع كل ما ادخره
وكتبه من ق�ص�ص وروايات كان يخزنها يف ذاكرته،
وما كان عليه �سوى حتويل هذه الذخرية اىل فن يليق
ب�آماله وتطلعاته .عندما كان جوي�س ينتقل مع نورا
وطفليهما بني وحول املدن االوروبية ومنها :بوال،
تري�ست ،زيورخ ،روما ،وباري�س ا�ستطاع ان يح�صل

على وظائف عدة بني التعليم والتوظيف احلكومي
مكنته من توفري الدعم املادي لعائلته والكتابة ،فجاء
اال�صدار اول لكتابه الروائي الدبلنيون Dubliners
او مواطنو دبلن 1914 -اذ ت�ضمن خم�س ع�شرة ق�صة
ق�صرية ذات حكايا وحبكات تلقليدية لكنها متما�شية
مع ا�ستح�ضار البيئة واللغة الدبلنية ،بعدها بورتريت
لفنان �شاب 1916 -الرواية التي قدمت مو�ضوع ًا
متميز ًا ومقا ًال معقد ًا لغوي ًا عن �ستيفن ديدالوا�س ،وهي
�شبه �سرية ذاتية بينت ب�أن جوي�س منذ ولد وحتى قرر

عزز عمل رقابة املطبوعات
هذا حب اال�ستطالع لدى
النا�س ملعرفة العمل القادم
جلوي�س حتى قبل ان
ي�صدر كتاب يولي�س�س ،اذا
كان النقاد يقارنون االفكار
املتطلعة جلوي�س ب�أفكار
ان�شتني وفرويد.ماذا تبقى
من ا�ساليب الكتابة عند
التخلي عن العديد من
املناهج التقليدية يف ال�سرد؟
رمبا يكون الو�صف الوا�ضح
واملوجز جداً ال�سلوب جوي�س
مت�أتي ًا من نقد ادموند ول�سون
اذ قال"لقد حاول جوي�س يف
يولي�س�س ان يو�ضح ب�شكل
م�ستفي�ض ودقيق ومبا�شر
وبكلمات ب�سيطة ،ماهية
م�شاركتنا يف احلياة ،فهي
ت�شبه او باالحرى تبدو لنا
ب�أنها ت�شبه ،انا نحيا هذه
احلياة او نعي�شها من حلظة
لأخرى .ان قراءة اولية
ليولي�س�س ميكن ان تكون
حماولة حمبطة،

مغادرة دبلن كان من�شغ ًال يف �صناعة فنه .رواية
"بورتريت" التي ترجمت اىل العربية بعنوان "�صورة
الفنان يف �شبابه" مل حتقق مبيع ًا جيد ًا ليخفف من عبء
الهموم املالية املزمنة جلوي�س ،لكن اعماله الالحقة
جذبت انتباه عدد من رواد الفن امل�ؤثرين ،فمعظمهم
اخذ بعني االعتبار دعوة ال�شاعر االمريكي عيزرا باوند،
واميانه ب�أن القرن اجلديد يتطلب فن ًا و�شعر ًا ورواية
ومو�سيقى جديدة ويتطلب التجديد يف كل �شيء ،وقد
اجتمع مثل ه�ؤالء امل�ؤيدين على االهتمام بجوي�س
وكتاباته االوىل والفريدة من نوعها ومل يخب املهم يف
ذلك.بد�أ بكتابة يولي�س�س  ، 1914وقد ظهرت اجزا�ؤه
بالتتابع يف جملة غوي�ست يف انكلرتا ولتل ريفيو يف
الواليات املتحدة حتى �صادرت دائرة الربيد ثالثة اعداد
من هذه املجالت ت�ضمنت مقتطفات من اعمال جوي�س
على ا�سا�س انها اباحية وغرمت املحررين  100دوالر.
وعزز عمل رقابة املطبوعات هذا حب اال�ستطالع لدى
النا�س ملعرفة العمل القادم جلوي�س حتى قبل ان ي�صدر
كتاب يولي�س�س ،اذا كان النقاد يقارنون االفكار املتطلعة
جلوي�س ب�أفكار ان�شتني وفرويد.ماذا تبقى من ا�ساليب
الكتابة عند التخلي عن العديد من املناهج التقليدية
يف ال�سرد؟ رمبا يكون الو�صف الوا�ضح واملوجز جد ًا
ال�سلوب جوي�س مت�أتي ًا من نقد ادموند ول�سون اذ
قال"لقد حاول جوي�س يف يولي�س�س ان يو�ضح ب�شكل
م�ستفي�ض ودقيق ومبا�شر وبكلمات ب�سيطة ،ماهية
م�شاركتنا يف احلياة ،فهي ت�شبه او باالحرى تبدو لنا
ب�أنها ت�شبه ،انا نحيا هذه احلياة او نعي�شها من حلظة
لأخرى .ان قراءة اولية ليولي�س�س ميكن ان تكون
حماولة حمبطة ،على الرغم من انه الكتاب الوحيد الذي
ح�صل على ال�صرب واملثابرة ب�سخاء ،فاعادة تقدمي
�شخ�صية �ستيفن ديدالوا�س ،الذي مازال يعي�ش يف
دبلن ،حامل ًا باالبتعاد عنها ،بعدها ن�صادف �شخ�صية
ليوبولد بلوم ،او باالحرى ن�صادف افكاره وهو يجهز
الفطور لزوجته مويل "نعرف افكارها وهي يف طريقها
اىل النوم يف نهاية الكتاب" .يولي�س�س كمقال ن�شر
يوم ًا ما يف جملة دبلن  ،1904مقالة قدمها جوي�س
لنورا كهدية خا�صة تعرب عن اعجابه بها منذ لقائهما
االول ،ويف الكتاب يتتبع لي�س حتركات �ستيفن وبلوم
فقط بل اي�ض ًا املئات من �سكان دبلن ،وهم ي�سريون
يف ال�شوارع ،يلتقون ببع�ضهم ،يتعارفون ويتحدثون
يف املطاعم واحلانات ،كل هذه التحركات والن�شاطات
تبدو ع�شوائية ،فهي �سجل يومي لأحداث املدينة ،لكن
يف احلقيقة ال يوجد هناك �شيء ع�شوائي يف احداث
يولي�س�س اذ جند حتت ال�سطح واقعية الرواية ،انها
و�صف ملجريات احلياة ،تواري خلفها خطة او حبكة
معقدة ومت�شابكة .لقد ناق�ش ا�صدقاء جوي�س املطلعون
على ا�سرار يولي�س�س الرواية وابدوا ر�أيهم فيها
فطلبوا منه ان يجعل االحداث تبدو اي�سر للقارئ ،لكنه
ا�صر يف البداية على ان تبقى كذلك فقال :لقد و�ضعت
فيها الكثري من االلغاز واالحاجي وذلك لت�شغل تفكري
اال�ساتذة لقرون مبناق�شة ما كانت تق�صده او تعنيه،

وان تلك فقط هي الطريقة التي ت�ؤمن لها اخللود.
اخري ًا ،اقتنع جوي�س ،وذلك ليعرف ب�أن يولي�س�س
كانت من بني اال�شياء العديدة االخرى ،التي تعيد
اودي�سا هومريو�س بطريقة ال�سرد او االخبار احلديثة
من خالل �شخ�صية بلوم  Bloomكونه بط ًال متجو ًال
و�ستيفن كونه تليماج ومويل كونها penelope
وهي ب�شكل جازم اقل �صدق ًا من اال�صل ،ان  .تي.
ا�س .اليوت الذي و�ضع ا�س�س الرواية اجلديدة كتب
يقول "ان ا�ستخدام جوي�س لال�سطورة الكال�سيكية
يف تنظيم التجربة احلديثة كان لها االثر الكبري يف
االكت�شاف العلمي" .ان رواية يولي�س�س �صنعت �شهرة
جوي�س ،مع انها ال تتفق دائم ًا مع اال�سلوب الذي
يرغب به ،عندما اقرتب احد املعجبني منه وقال له"هل
اقبل اليد التي كتبت يولي�س�س؟" قال جوي�س ":ال انها
ارتكبت ا�شياء اخرى كثرية اي�ض ًا" لكن ما هو مهم
جد ًا هو ان يولي�س�س ا�صبحت كتاب ًا مرجعي ًا لأدب
القرن الع�شرين ،وو�سعت جمال املوا�ضيع املباحة
يف الرواية ،متتبعة لتحركات بلوم لي�س يف نزواته
الغرامية ال�سرية فقط بل وف�ضح ا�سراره اي�ض ًا .ان
ا�صواتها الروائية املتعددة واللعب على االلفاظ املبالغ
بها جعل يولي�س�س معجم ًا حقيقي ًا يف ا�ساليب الكتابة
لكثري من الكتاب الذين يغالبون م�شكلة تف�سري احلياة
املعا�صرة ،ان جوانب م�أثرة جوي�س يف يولي�س�س
ميكن ان تالحظ يف اعمال وليم فوكنز ،الربت
كامو�س� ،صاموئيل بكت� ،صول بيلو ،غابرييل غار�سيا
ماركزي وتوين موري�سون .لكن امل�ؤلف الوحيد
الذي حاول تخطي املدى املو�سوعي ليولي�س�س هو
جوي�س نف�سه ،فقد ق�ضى � 17سنة يف العمل يف"يقظة
فينغان�س  " Finnegans Wakeالكتاب كان
يهدف اىل ر�سم �صورة حلياة اخلمول والرقود يف
دبلن ،بينما ك�شفت رواية يولي�س�س مدينة اليقظة
الكبرية ب�شكل تام ،لقد بني جوي�س ب�أن هذه املهمة
تتطلب ابداع لغة جديدة حتاكي جتربة احللم ،اذ
جاءت مقتطفات من العمل اجلديد ،مفعمة بالتوريات
اللغوية الكثرية واال�سهاب الذي ي�شبه الرثثرة التي
بد�أت تظهر ب�شكل دقيق على ل�سان ابطال و�شخ�صيات
جوي�س الذين يعربون عن �شكوكهم .وقد �أدرك الكثري
من القراء هذا الغمو�ض ،وكان باوند واحد ًا ممن
الحظوا ذلك فرد جوي�س قائ ًال"ان احلدث يف
عملي اجلديد يحدث يف الليل وجمرياته
الطبيعية ينبغي �أال تكون وا�ضحة جد ًا
يف الليل� ،أال جتري االمور على هذا
النحو الآن؟"كانت اعمال جوي�س تعمد
يف ذلك الوقت اىل ا�ستح�ضار اليقظة
ب�شكل منتظم ،وقد يدرك قرا�ؤه ذلك
بعد قرن من الآن.
هذا املقال للكاتب الراحل ن�شر
يف كتاب مطالعات يف الكتب
ن�شر يف 1978
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اطلق جوي�س على روايته هذه الت�سمية تيمن ًا ب�أ�سم بطل ملحمة هومريو�س على الرغم من عدم
ظهور الأخري يف الكتاب� ،إذ تعامل جوي�س عو�ض ًا عن ذلك مع ثمانية ع�شر وجه ًا خمتلف ًا ليوم واحد
يف دبلن ،متابع ًا يف �أثنائه ،بالدرجة اال�سا�س ،ما يقوم به ليوبولد بلوم و�ستيفن ديدال�س يف الفرتة
املمتدة بني ال�صباح الباكر وحتى منت�صف الليل .فما العالقة اذن بني ملحمة االودي�سة لهومريو�س
وال�ساد�س ع�شر من حزيران 1904 ،؟ حتاول معظم االجوبة عن هذا ال�س�ؤال ربط قطبي الرواية هذين
بوا�سطة الأفكار "املجربة واملختربة" التي تدور حول الظهور املتكرر للنماذج الأ�صلية او التناظر
بني املثايل والواقعي(� . )1إذ نح�صل على التف�سري ،يف احلالة االوىل ،من الطبيعة الدائمة لل�سلوك
الب�شري اال�سا�سي – ولهذا ال�سبب  ،ف�إن لـ عولي�س جذورها الرا�سخة يف اال�شياء التي نعرفها �سلف ًا –

رواية يولي�سي�س

الأ����������س���������ط���������ورة وال���������واق���������ع

ولفكانك ايزر
ترجمة د .هناء خليف غني

ويف احلالة الثانية  ،يدعي الت�أويل
االفالطوين �أن الفكرة الرئي�سة يف
االودي�سة هي العودة اىل البيت يف
حني ان جتواالت بلوم ما هي اال ن�سخة
من العودة اىل البيت :وهذا يعني
لعولي�س التحرر من معاناته ،ولكنها،
كما يرى بلوم جمرد حلظة حرجة يف
م�سار الرتابة اململة للحياة اليومية.
وعلى الرغم من تردد املرء يف مناق�شة
هذه الت�أويالت التي تعاين قطع ًا من
خلو عولي�س من �أية �شخ�صية من
�شخ�صيات االودي�سة – وهذا يناق�ض
ما مالحظ يف العديد من الن�صو�ص
احلديثة التي تكون عودة ال�شخ�صيات
اال�سطورية ثيم ًا ا�سا�سية فيها – كما
ان تلميحات جوي�س املق�صودة اىل
االبطال الهومريو�سيني
واالحداث امللحمية تعر�ضهم
يف �ضوء خمتلف عن
ذلك الذي الفناه يف
االودي�سة .وتعاين فكرة
الدميومة من �صعوبات
كثرية هنا لعجزها عن
تو�ضيح جوانب معينة
من مثل ما الذي ميكن عده
م�ساوي ًا ل�شيء �آخر؟ ومن
يت�ساوى مع من؟ كما تربز
�أعرتا�ضات مماثلة
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لفكرة التناظر التي تفرت�ض نوع ًا من
االنحدار من هومريو�س حتى الوقت
احلا�ضر  .اذ لي�س بو�سع املرء �أن
يت�صور ان تفا�صيل احلياة اليومية يف
دبلن عُر�ضت بو�صفها انحدار ًا حمزن ًا
ملثالية ت�أ�صلت يف املا�ضي  .ولي�س ثمة
تواز وا�ضح بني املا�ضي واحلا�ضر .
ٍ
على الرغم من ذلك  ،بو�سع املرء فهم
ال�سبب يف اجلاذبية التي متتعت بها
نظريات التناظر والدميومة له�ؤالء
الذين يحاولون جمع املا�ضي واحلا�ضر
يف �صورة واحدة ؛ �أذ متكنوا من
تقدمي و�سيلة تنظم فو�ضوية احلياة
اليومية املربكة باحالتها على املعاين
امل�ستلة من هومريو�س  .ويبدو هذا
احلل منا�سب ًا نظر ًا لب�ساطته  ،لكنه
غري موفق متام ًا من وجهة النظر
اجلمالية  .فقد قال جوي�س ذات مرة
�ساخر ًا من روايته  :لقد و�ضعت الكثري
من االحاجي وااللغاز التي �ستبقي
اال�ساتذة م�شغولني لقرون عدة يف
مناق�شة ما اق�صده وهذه هي الطريقة
الوحيدة ل�ضمان خلود املرء.
ولو تفح�ص املرء للحظة هذه العبارة
بجدية  ،لواجه الت�سا�ؤل املت�صل
بال�سبب الفعلي الكامن وراء الأهتمام

املتوا�صل بهذه االلغاز ؟
هل لذلك عالقة بطبيعة هذه الألغاز؟
ام باملتاري�س النقدية التي يتمرت�س
خلفها الأ�ساتذة وهم يحاولون حل هذه
الألغاز ؟ �أي ًا كان الأمر  ،ف�إن التوازي
الذي ي�شري اليه عنوان الرواية يجرب
املرء على ر�ؤية دبلن وهومريو�س
يف حالة توحد ،ومرد ال�سبب يف ذلك
يعود ،على نحو رئي�س اىل تلهف
معنى ما من العبثية
املرء لأ�ستخال�ص
ً
الوا�ضحة للحياة اليومية  .ولكن
 ،ومثلما يحدث يف كل املمار�سات
الق�سرية ،يحول هذا االمر دون ر�ؤية
املرء حقائق مهمة� :إحدى هذه احلقائق
هي الطبيعة اخلا�صة للقطبني الذين
ي�شكالن ا�سا�س الرواية.
وعلى الرغم من خلو عولي�س من
ال�شخ�صيات الهومريو�سية و�أكتظاظها
بعدد هائل من التفا�صيل التي ميكن
التحقق منها ،ال ميكن عدها ت�صوير ًا
واقعي ًا للحياة اليومية يف دبلن .لقد
�أدركنا منذ ذلك احلني �أن كمية كبرية
من مادة الرواية �أ�ستُلت من دليل
هاتف مدينة دبلن ف�ض ًال عن املعلومات
الطوبوغرافية وال�صحافة اليومية
لذلك الع�صر ،ولذا  ،فالرواية زاخرة()3

برثوة مذهلة من اال�سماء والعناوين
واالحداث املحلية والق�صا�صات
ال�صحفية  ،على الرغم من �أنها غالب ًا ما
ت�ؤلف مونتاج ًا جمرد ًا من �سياقه يف
الن�ص .وبينما تتال�شى هذه التفا�صيل
احيان ًا يف ثنايا العامل اخلا�ص جلوي�س
الذي ال ميكن �سرب �أغواره ،ف�أنها تقود
القارئ احيان ًا اخرى يف متاهة حقيقية
عند حماولته املقارنة بينها  .ويف
بحثه املتوا�صل عن الروابط وحماولته
ت�صورها ،غالب ًا ما يخ�سر القارئ املبد�أ
التنظيمي اجلامع لتلك الروابط الذي
اعتقد انه اكت�شفه .ويبدو �أن الكثري من
التفا�صيل قد �أقحمت يف الرواية فقط
لغر�ض عر�ضها ،وهي تعمل بق�صدية
يتفاوت و�ضوحها وبالأعتماد على
�أهمية اعداد التفا�صيل املذكورة على
جعل الأحداث يف ال�سرد �أ�شد غمو�ض ًا.
�إن الأثر الذي يرتكه ذلك يت�سم بكونه
ذا طبيعة متناق�ضة نوع ًا ما ،فهو مغاير
قطع ًا للتوقعات التي ر�سختها الرواية
الواقعية يف �أذهان قرائها� .إذ يواجه
املرء هناك اي�ض ًا برثوة من التفا�صيل
التي يراها معكو�سة يف عامل اخلربة
اخلا�ص به  .وقد خدم ظهورها يف
الرواية غر�ض توثيق �صورة احلياة

على الرغم من خلو عولي�س من ال�شخ�صيات الهومريو�سية و�أكتظاظها بعدد
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املعرو�ضة( . )4بيد �أنها تحُ رم اىل حد
بعيد من �أداء هذه الوظيفة يف عولي�س.
وحينما ال تخدم التفا�صيل غر�ض دعم
احتمالية وهم الواقع او ا�ستقراره
 ،ف�أنها ت�صبح غاية من نوع ما قائمة
بذاتها  ،على نحو �شبيه بذلك الذي
يجده املرء يف ال�شكل الفني للكوالج.
فاملادة غري املبنية يف عولي�س
م�ستمدة من احلياة مبا�شرة  ،ولكن
مبا �أنها مل تعد قادرة على �أختبار
ت�صورات امل�ؤلف امل�سبقة حول الواقع
،ال ميكن عدها متثي ًال منا�سب ًا للحياة.
ولذا ،ال ت�سهم التفا�صيل يف �أي�ضاح ما
هو غام�ض ،ومبا �أنها ال تف�سر �شيئ ًا
خارجها ،ف�أنها ،بب�ساطة تعر�ض نف�سها
للقارئ ،لتدح�ض بذلك الأعتقاد ال�سائد
القائل �إن الرواية متثل واقع ًا معين ًا.
ولي�س من املده�ش اذن  ،عودة املرء
با�ستمرار اىل العنوان ملحاولة ابتكار
– من خالل اللجوء اىل االودي�سة
نوع من االطار املرجعي مبقدوره
– ٍ
ال�سيطرة على فو�ضوية التفا�صيل هذه
و�أ�سباغ نوع من املعنى والداللة ف�ض ًال
عن �أمناط بعينها على احلياة اليومية.
وهنا جنرتح احباط ًا مزدوج ًا
لتوقعاتنا :اذ لي�ست ال�شخ�صيات
الهومريو�سية فح�سب هي التي
تخفق يف الظهور يف عولي�س ،بل
تحُ رم الكثري من التفا�صيل من �أداء
وظيفتها االعتيادية .ولذلك  ،يتم
ُتوجيه اهتمامنا اىل الطبيعة التذكريية
للرواية  .وندرك عندئذ حقيقة �أن كل
هذه التفا�صيل ت�شكل فائ�ض ًا �إحتياطي ًا
يعد مبا هو �أ�شد ت�شويق ًا من املخططات
التنظيمية التي قد تقدمها الرواية لنا.

وهكذا فكل قراءة متنحنا فر�صة جديدة
لأ�ستدماج التفا�صيل و�أ�ستيعابها
بطريقة خمتلفة – وبالطبع ،ف�أن كل
�شكل من �أ�شكال الأ�ستدماج ي�ؤدي اىل
بروز نوع معني من التعديل امل�شكايل
للمادة
الفائ�ضة
ومن خالل منح روايته هذه البنية –
واع او غري واع – ي�ساير
على نحو ٍ
جوي�س ميول القارئ وتوجهاته
الرئي�سة ،القارئ الذي و�صفه نورثروب
فراي بقوله " :ما �أن نقر�أ �شيئ ًا حتى
يبد�أ �أهتمامنا بالتحرك يف �أجتاهني
يف �آن واحد ،احداهما نحو اخلارج او
مندفع بعيد ًا عن املركز حيث ن�ستمر
يف التحرك خارج نطاق قراءتنا يف
حالة تنقل متوا�صل من الكلمات املفردة
اىل معانيها وهذا يعني ،من الناحية
العملية ،حماولة تذكر االرتباطات
التقليدية بينها � .أما االجتاه الآخر
فهو داخلي او متجه ًا نحو املركز وفيه
نحاول ان ن�ستخل�ص من الكلمات منط ًا
لفظي ًا ا�شمل "). 5
(ي�صطحب هذان االجتاهان قارئ
عولي�س يف �أجتاهات خمتلفة متام ًا
،متباعدة اكرث منها متقاربة� .أذ يكت�شف
عند قراءته �أن احلياة اليومية يف دبلن،
اذا جاز لنا القول،متنوعة ومتجددة
على نحو متوا�صل كالنهر الذي تفي�ض
�ضفافه ب�أ�ستمرار ،عندئذ ي�سهم تدفق
التفا�صيل هذا يف حث القارئ على
حماولة بناء �سدود املعنى اخلا�صة
به – على الرغم من حتمية �أنهيار هذه
ال�سدود يف مرحلة ما .كما �أن االحالة
املت�ضمنة يف العنوان تبدو قا�صرة� ،أذ
تعمل على تقوي�ض عو�ض ًا عن حتقيق
�آمال املرء يف ال�سيطرة على املادة نظر ًا
لعدم �صياغة االطار املرجعي املركزي
الذي يرغب املرء يف ا�ستدالله من
يولي�سي�س يف �أي مكان يف الن�ص.
تبع ًا لذلك ،يح�صل املرء على ’�صور‘
خمتلفة بنا ًء على ال�س�ؤال الآتي :هل
يقر�أ املرء الرواية من وجهة نظر دبلن
او من وجهة نظر االودي�سة؟ .ويف
احلالة االوىل ،ي�سهم الأفتقار الوا�ضح
لعامل االرتباط بني التفا�صيل املتنوعة
يف تكوين �صورة قامتة حول فو�ضوية
العامل ال�شاملة ،ويف احلالة الثانية،
يت�سائل املرء عن مغزى عودة عولي�س
يف خ�ضم تغريات احلياة املعا�صرة.
تبدو كلتا املقاربتان �ضعيفتني ن�سبي ًا ،
ولذا ،توكل الرواية اىل القارئ مهمة
حمددة ،هي تقوية هاتني املقاربتني
ودجمهما مع ًا.
بعد ن�شر يولي�سي�س ،و�صف ت� .أ�س.
اليوت وعزرا باوند تفاعل القطبني
الرئي�سني امل�ؤلفني للرواية كل ح�سب
طريقته ،وذلك بتوظيفهما �صور جمازية

خمتلفة .يف نقا�شه لـ عولي�س ،ر�أى
اليوت يف احاالت الرواية على الرتاث
مطلب ًا مهم ًا ينبغي على جميع الأجنا�س
الأدبية ال�سعي لتحقيقه " :يف توظيفه
اال�سطورة ،ويف معاجلته البارعة
لأوجه التوازي املتعددة بني الزمن
املعا�صر والقدمي  ،يتبع ال�سيد جوي�س
منهج ًا على الآخرين الألتزام به من
بعده� .أنهم ،بقيامهم بذلك ،لن يكونوا
حماكني ولن يختلفوا كثري ًا عن العامل
الذي يوظف اكت�شافات اين�شتاين يف
موا�صلة �أبحاثه واكت�شافاته اخلا�صة
وتطويرها .انها بب�ساطة و�سيلة ل�ضبط
وتنظيم ف�ض ًال عن �أ�ضفاء املعنى على
بانوراما العبث والفو�ضى املريعة
امل�سماة التاريخ املعا�صر وحتديد
�شكلها"( )6بنا ًء على ذلك  ،ت�سعى تقنية
التوازي اال�سطوري اىل منح النظام
الذي يفرت�ض بالقارئ �أ�ستك�شافه يف
�أثناء قراءته لأحداث دبلن �شك ًال ثابت ًا.
ولكن هذا ال يعني – بالن�سبة جلوي�س
يف االقل – احلكم على احلا�ضر
الفو�ضوي وامللغز وفق معيار النماذج
الأ�صلية الهومريو�سية .و�سيبدو القول
�إن التوازي اال�سطوري ي�ضع �أمامنا
مناذج ادراك متنوعة على الرغم من
�أن ما ندركه ال يتطابق متام ًا مع هذه
النماذج �أقرب اىل احلقيقة .وبالطبع ،
ف�إن الك�شف عن الفروق املتعذر اختزالها
هو ما ي�شكل الوظيفة الفعلية للنماذج
اال�سطورية التي ننظر من خاللها
اىل العامل احلديث .ان حقيقة عجز
هذه النماذج عن �أحتواء جميع هذه
التفا�صيل ف�ض ًال عن دجمها ت�ضفي
على املادة غري املتكاملة مقدار ًا من
التوتر احلياتي ال�ضروري جلعلنا نعي
وجودها مبا�شرة .ولي�ست من قبيل
ال�صدفة ان يحيل اليوت على اين�شتاين
لتو�ضيح الطريقة التي ينبغي بها
تقومي اكت�شاف جوي�س والأفاده منه.
ويكت�سب التوازي اال�سطوري هنا طابع
الفر�ضية التف�سريية ونادر ًا ما ي�ؤول
بو�صفه عودة لال�سطورة� ،أنه �سيمثل،
بب�ساطة ،ذخرية النماذج التي تخدم
اال�سرتاتيجية الكلية التي ُيعر�ض من
خاللها العامل احلا�ضر .
يكتب عزرا باوند حول املو�ضوع نف�سه
قائ ًال :تعد هذه التماثالت جزء ًا من
قرو�سطية جوي�س وهي �ش�أنه اخلا�ص
ا�سا�س ًا �،أنها ال�سقالة �أو و�سيلة البناء
التي ت�سوغ ذكرها فقط تلك النتائج
املرتتبة على �أ�ستحدامها .وتكون
حم�صلة ذلك انت�صار ًا لل�شكل والتوازن
واملخططات الرئي�سة ف�ض ًال عن التنوع
املتوا�صل يف البنية ال�سردية "( ، )7وال
يرى باوند يف التماثالت اال�سطورية
�سوى �شروط ا�سا�سية م�سبقة لبناء
الرواية – �أي وجود الواح البناء

اخل�شبية حول هيكل املبنى املراد ن�صبه
 ولكن الرواية ذاتها لي�ست حا�صلجمع املتطلبات اال�سا�سية وال ميكن،
ب�أي حال من الأحوال ،اختزال مكوناتها
اىل هذا احلا�صل فح�سب .ف�ض ًال عن
ذلك ،ف�أن �شبكة التماثالت اال�سطورية
ال ت�شكل يف نهاية الأمر �سوى �أطار
للعر�ض ،وما ميتاز به هذا الأطار
من و�ضوح يف الرواية معد جلذب
االنتباه اىل نواحي الق�صور الكامنة
يف هذه النماذج التنظيمية و�أ�شباهها.
مت�ساو على
ويطبق هذا مبقيا�س
ٍ
النماذج الأ�صلية القابلة للتمييز ولكن
ال�س�ؤال الذي يربز ب�أحلاح فيما بعد
هو ما الغاية من ت�سليط ال�ضوء على
نواحي الق�صور هذه وما الذي ت�سعى
لتحقيقه ؟

من خالل منح روايته هذه
واع او
البنية – على نحو ٍ
غري واع – ي�ساير جوي�س
ميول القارئ وتوجهاته
الرئي�سة ،القارئ الذي
و�صفه نورثروب فراي
بقوله " :ما �أن نقر�أ �شيئ ًا
حتى يبد�أ �أهتمامنا
بالتحرك يف �أجتاهني يف
�آن واحد ،احداهما نحو
اخلارج او مندفع بعيداً
عن املركز حيث ن�ستمر
يف التحرك خارج نطاق
قراءتنا يف حالة تنقل
متوا�صل من الكلمات
املفردة اىل معانيها
وهذا يعني ،من الناحية
العملية ،حماولة تذكر
االرتباطات التقليدية
بينها � .أما االجتاه الآخر
فهو داخلي او متجه ًا نحو
املركز وفيه نحاول ان
ن�ستخل�ص من الكلمات
منط ًا لفظي ًا ا�شمل ").

وظيفة التجارب يف اال�سلوب
تبني الرواية املكتوبة بعدة �أ�ساليب
متباينة �أن وجهة النظر التي يعرب
عنها كل �أ�سلوب ما هي �سوى وجه
واحد حمتمل حلقيقة احلياة اليومية.
وي�ؤدي تراكم الأوجه اىل حتويلها
اىل ما ي�شبه الإيحاء للقارئ بالطريقة
الأمثل التي متكنه من ر�ؤية الواقع.
جدير باملالحظة هنا �أن املنظورات
التي تعر�ضها ف�صول الرواية تندمج
وتتداخل وتتجز�أ بل وحتى تت�صادم
على نحو مفاجئ ،وي�ؤدي هذا قطع ًا
اىل �أرهاق القارئ ومواجهته ل�صعوبة
كبرية يف تلم�س طريقه و�سط كثافة
�شا�شة العر�ض واملونتاج امل�ضطرب
وتداخل املنظورات ف�ض ًال عن دعوته
�إىل تفح�ص �أحداث متماثلة من عدة
وجهات نظر مت�ضاربة.
وترف�ض الرواية الأف�صاح عن ال�سبيل
الأمثل للربط بني تداخل املنظورات
هذا ،ولذا ي�ضطر القارئ اىل توفري
حلقات الربط خا�صته .وهذا يف�ضي
حتم ًا اىل نتيجة مفادها حتول القراءة
اىل �سريورة يتوىل خيال القارئ
حتديد معايريها .يعر�ض ن�ص عولي�س
فقط تلك الظروف التي جتعل ت�صور
العامل اليومي ممكنه ،ويعمل كل قارئ
على �أ�ستغالل هذه الظروف بطريقته
اخلا�صة.
مم يتالف اجناز �صيغ العر�ض
املختلفة؟ �أوال ،بو�سع املرء القول �أنها
توفر �شكال من امل�شاهدة م�ؤطر لبنية
الإدراك ذاتها ،لأن لدينا خربة العامل
الذي يفهم ال بو�صفه ن�سقا للعالقات
التي تقرر كل حدث ،بل ك�شمولية
منفتحة تركيبها ال ينفد … ومنذ
اللحظة التي تدرك فيها هذه اخلربة
(�أي االنفتاح على عاملنا الواقعي)
بو�صفها بداية للمعرفة ،لن تكون
هناك �أي طريقة للتمييز بني م�ستوى
احلقائق ال�سابقة والواقعية ،وبني
ما ينبغي ان يكون عليه العامل وما
هو عليه يف الواقع ( .)58ونظر ًا
لتفرعاتها غري املتناهية ،حتول
الأ�ساليب املختلفة يف عولي�س دون
ظهور �أي معنى على و�شك
التكامل ،بيد �أنها ت�شكل منوذج ًا
للم�شاهدة ينطوي على �إمكانية
التو�سع املتوا�صل .هذه الوفرة املذهلة
للمنظورات هي التي تعرب عن ثراء
العامل مو�ضوع امل�شاهدة وتنوعه.
يت�سم الأثر الذي يرتكه هذا التغري
امل�ستمر بالديناميكية و�سعة الأفق
ف�ض ًال عن عدم تقيده ب�أي غائية قابلة
للإدراك� .أذ يخ�ضع ’�أفق‘ احلياة
اليومية للتعديل من ف�صل �إىل �أخر
ويتحول من جمال �إىل �آخر بوا�سطة
حلقات الو�صل التي يحاول القارئ

�أن�شائها بني �أ�ساليب الف�صل .ويهيئ
كل ف�صل ’الأفق‘ للف�صل الذي يليه
و�سريورة القراءة هي التي ت�ضمن
التداخل والتنا �سج امل�ستمر لوجهات
النظر التي تقدمها الف�صول .فالقارئ
ُينبه هنا مللء ’امل�ساحات الفارغة‘ بني
الف�صول لتجميعها يف وحدة كلية
مرتابطة .تتمخ�ض هذه ال�سريورة
عن النتائج الآتية :خ�ضوع ت�صورات
احلياة اليومية التي
يكونها القارئ لتعديالت م�ستمرة
يف �سريورة القراءة .ويوفر كل
ف�صل مقدار معني من التوقعات ذات
ال�صلة بالف�صل القادم� .أما الفجوات
الالحتديدية التي تن�ش�أ بني الف�صول
فتميل اىل التقليل من �أهمية هذه
التوقعات بو�صفها و�سائل لتوجيه
القارئ .وبتوا�صل ال�سريورة؛ مييل
�أثر ’التغذية اال�سرتجاعية‘ اىل
التطور� ،أذ يتبلور الف�صل اجلديد
وميتد مت�ص ًال بالف�صل ال�سابق الذي
يخ�ضع مبوجب هذا االنطباع اجلديد
وغري املتوقع �إىل حد ما لتعديالت �أخر
يف ذهن القارئ .كلما تعر�ض القارئ
لهذا الأثر ،تكون توقعاته �أ�شد حذر ًا
واكرث قدرة على التمييز نظر ًا لن�شوئها
بفعل �أدراكه
الوا�ضح للن�ص .لذا؛ يعمل ما قرئ
للتو على تعديل ما قرئ �سابقا،
وعليه ،فالقارئ ي�ؤدي بنف�سه وظيفة
’دمج االفاق‘ التي متكنه من �إنتاج
خربة الواقع الذي يعود ال�سبب يف
حقيقي حتديد ًا اىل حدوثه من
كونه
ً
دون اخل�ضوع لأي وظيفة متثيلية.
تبع ًا لذلك ،فالواقع هو �سريورة
ادراك ت�ستلزم �أ�شرتاك القارئ بها
النه وحده له القدرة على �أحداثها.
وهذا هو ال�سبب يف �أن ترتيب
الف�صول ال يتخذ �شكل �سل�سلة من
املواقف التي رمبا تكون مكملة
لبع�ضها الآخر؛ ويف الواقع ،يبدو
الفرق الالمتنب�أ به لال�سلوب وك�أنه
يجعل كل ف�صل نقطة حتول مقابلة
لال�ستمرار .ومبا �أن الرواية تت�ألف
من نقاط
حتول كهذه ،تك�شف �سريورة القراءة
عن نف�سها بو�صفها تعديال
م�ستمرا ملجمل الت�صورات
ال�سابقة ،مما يعني قلب ًا
للبنية الغائية التقليدية
للرواية.
جزء من درا�سة
مطولة بعنوان
�أمناط التو�صيل
يف رواية عولي�س
جليم�س جوي�س
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هل كان يدور يف ذهن جيم�س جوي�س وهو ين�شر
روايته املثرية للجدل ( يولي�سي�س )ان هذه الرواية
�ستقع يف يوم من االيام يف يد واحدة من اجمل ن�ساء
الكرة االر�ضية واكرثهن �شهره ( مارلني مونرو) وان
هذه اجلميلة �ستخ�ص�ص جزء ًا من وقتها املزحوم
بال�سهرات واملقابالت واالفالم لتقر�أ يولي�سي�س ..
يف ال�صورة التي نن�شرها هنا تبدو اجلميلة مارلني
م�ستغرقة يف قراءة ال�صفحات االخرية من الكتاب،
ولعل البع�ض منا ي�س�أل هل ا�ستطاعت ان حتل الغاز
هذه الرواية التي قال عنها م�ؤلفها بعد ان دفعها للن�شر،
يالها من رواية متعبة؟ ويبدو ان التعب من يولي�سي�س
مل يكن م�صري جوي�س وحده  ،بل قدر الذين يقررون
قراءة الرواية.
�س�ألت الكثري من اال�صدقاء هل قرامت رواية
(يولي�سي�س)؟ ي�ضحك البع�ض منهم و�آخرون يقولون
مل يقر�أها �سوى القليل  ،كما كانت مفاجاة بالن�سبة يل
ان كثري من الروائيني مل ي�ستطيعوا قراءتها بالكامل
 ،لكنهم باملقابل �شغوفون بقراءة كل مايتعلق بجيم�س
جوي�س من كتب ومقاالت
ترجمت يولي�سي�س اىل العربية ثالث مرات االوىل كانت
عام  1948من قبل اديب م�صري ا�سمه لطفي جمعة كان
مولعا بجيم�س جوي�س لكنه مل يكمل الرتجمة ب�سبب
عار�ض �صحي فن�شر جزءها االول.
والرتجمة الثانية التي قدمت للقارئ العربي كانت
ترجمة الدكتور طه حممود طه التي ن�شرت عام
1982بجزئني
وبعد اكرث من ثالثني عاما يقدم ال�شاعر واملرتجم
العراقي �صالح نيازي ترجمة جديدة �صدر جز�ؤها
الثاين هذه االيام .
 59عاما هي كل حياة جوي�س التي قدم من خاللها ثالث
روايات وجمموعة ق�ص�صية وكرا�سة عن املو�سيقى
وقد اعترب النقد ان رواية يولي�سي�س واحدة من
التجليات الكربى للرواية النف�سية او رواية تيار الوعي
واعتبار جوي�س مع مار�سيل برو�ست وفرانز كافكا
ا�ضالع املثلث الذهبي الذي ميثل حتول الرواية اىل
و�صف العامل الداخلي لالن�سان
يولي�سي�س رواية معنية بالعامل اخلارجي  ،رغم
�شهرتها باال�ستبطان  ،فت�أمالت ابطالها ت�ستدعي �صخب
املجتمع ب�صداقاته وعداواته ود�سائ�سه وجمامالته
 ،اذن لي�ست معجزة جوي�س يف عامله الداخلي بقدر
ما معجزته يف و�صف رحلة ابطاله يف عامل �صاخب
و�ضاج  ،يف يولي�سي�س يرف�ض ابطال الرواية الت�سليم
بان احلياة ايل يعي�شونها او تلك التي عا�شوها هي
احلياة احلقة  ،احلنني واللهفة اىل عامل �آيل للزوال هو
الذي دفع بطل جوي�س اىل التجول يف املدينة الكت�شاف
عاملها اخلا�ص  ،اللهفة تلك الكلمة التي بحث جوي�س يف
ثناياها لي�ستخرج عمله الكبري ،مامل يفعله احد حني قرر
جوي�س ان يحول ( البحث عن اليقني ) اىل مادة جمالية
هي مزيج من ترف الكلمات ومن لذة العي�ش املرجتلة ،
فكتب اخريا ما يتمنى كل كاتب ان يكتبه
ان مامينح يولي�سي�س �صفتها كواحدة من اعظم االعمال
االدبية يف تاريخ الع�صر الب�شري كونها ا�ستطاعت ان
ت�ستعري من احلياة مايغني الفن  ،لقد ا�ستعاد جوي�س
حياته كما لوانها تعود الن�سان اخر ،اخر يعي�شفي
املدينة التي احبها ( دبلن )كانت احلياة احلقة بالن�سبة
جلوي�س تلك اللحظة املعا�شة يف �شوارع دبلن وازقتها
 ،فباري�س التي عا�ش فيها جمربا مل تهبه اال حرية
ا�ستعادة �شوارع مدينة ظلت ذكراه عالقة مل تغادر
خميلته
جوي�س الذي �صبغ رواية القرن املا�ضي ب�صبغته نقدم
له هذه ال�صفحات حتية لذكراه وحتية للمرتجم الد�ؤوب
�صالح نيازي مبنا�سبة �صدور اجلزء الثاين من ترجمته
لرائعة جوي�س ( يولي�سي�س)
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