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ً
بطال
مو يان  :أنا شاهد  ..ولست
علي حسين

عندما منحت األكادميية السويدية ،جائزة
نوبل لألداب عام  2012للروايئ الصيني
" مو يان "  ،تساءل القراء العرب وانا
منهم من يكون هذا الرجل البدين الذي
انترشت صورته فجأة يف مواقع التواصل
االجتامعي  ،واحتلت مكانا بارزا يف وسائل
االعالم ؟  ،يف الوقت نفسه اثار فوزه
بالجائزة الجدل  ،فالكاتب القريب من
الحزب الشيوعي  ،وجد سلامن رشدي يف
قرار منحه الجائزة خطأ ال يغتفر  ،ساخرا
من منح نوبل لكاتب اسمه " ال تقل شيئاً
"  ،وقد رد مو يان وهو يبتسم أن اسمه
جاء بسبب تحذير من والده ووالدته بان ال
يتحدث عام يراه خارج البيت ..فيام وصفت
الحائزة عىل نوبل الرومانية هريتا مولر
فوز مو يان بالكارثة ،واتهمت مولر الكاتب
الصيني بانه يحتفي بالرقابة ويوافق عليها
 .االمر الذي دفع مو يان للقول إن تجنب
الرقابة كان مسألة دهاء  ،وهو يرى ان
الرقابة تساعد الكاتب عىل أن يضخ خياله
لعزله عن العامل الحقيقي وانها ستتحول
يف النهاية اىل اداة لخلق األدب الجيد .

كان " مو يان " اول اديب �ص ��يني يعي�ش يف ال�ص�ي�ن يح�ص ��ل
عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل  ،ي ��وم ن ��ال اجل ��ازة كان يف ال�س ��ابعة
واخلم�س�ي�ن م ��ن عمره  ،و�ص ��فته االكادميية ال�س ��ويدية بانه
ميلك �أ�س ��لوبا مميزا و�أنه ا�ستلهم �أفكاره من اخللفية اخلا�صة
ب ��ه .وان اجلائ ��زة منح ��ت ل ��ه لقدرت ��ه على املزج ب�ي�ن احلكي
ال�ش ��عبي والتاريخ واملعا�ص ��رة ب�ش ��كل واقعي .وق ��ال رئي�س
اللجن ��ة �أن م ��و ي ��ان يكتب بلغ ��ة مده�ش ��ة للغاي ��ة  " :ب�إمكانك
االطالع على ن�ص ��ف �ص ��فحة من كتاباته لك ��ي تعلم� ،أنه يكتب
بوحي من خلفيته اخلا�ص ��ة �..إننا �أم ��ام ت�أليف فريد من نوعه
مينحن ��ا نظ ��رة فريدة على حميط فريد" . .ق ��ال مو يان انه مل
يفكر جمرد تفكري بجائزة نوبل  ،وان ما حدث ا�شبه باملعجزة
 ،لكن ��ه يف النهاية اثبت ان االدب احلقيق ��ي يحظى باالهتمام
�" :أعتق ��د �أن ال ُكتاب يكتب ��ون بوازع م ��ن �ضمائرهم ،يكتبون
لقرائهم احلقيقيني...لأرواحهم".
مل �أكن قد قر�أت من قبل رواية من روايات "مو يان "  ،فعالقتي
ب ��االدب ال�صيني تنح�صر يف قراءات ب�سيطة من هنا وهناك ،
البع� ��ض منها يتعلق بالفل�سف ��ة ال�صينية  ،وكان ا�شهرها كتاب
" حكمة ال�صني " الذي كتبه امل�صري ف�ؤاد حممد �شبل و�صدر
�ضمن �سل�سل ��ة املكتب ��ة الفل�سفية  ،وكتاب ع ��ن كونفو�شيو�س
للدكت ��ور ح�سن �شحاته  ،وكتاب �آخر اتذك ��رة بعنوان " الفكر
ال�صين ��ي م ��ن كونفو�شيو� ��س اىل ماوت�سي تون ��غ " وترجمه
عب ��د الغف ��ار م ��كاوي للفيل�س ��وف ال�صيني الو ت�س ��ي بعنوان
" طري ��ق الف�ضيلة " بعد ذل ��ك �س�أقر�أ ترجمة جديدة لفكر الو
ت�س ��ي قام بها ه ��ادي العلوي  ....طبعا م ��ع االعجاب بالثورة
ال�صيني ��ة والتمتع بكتاب الربتو مورافيا " ثورة ماو الثقافية
" – ترجم ��ه اىل العربي ��ة وحي ��د النقا� ��ش  ، -وكان كتاب "
النجم االحمر فوق ال�صني " لل�صحفي االمريكي " ادغار �سنو

" – ترجم ��ه للعربي ��ة كمال �أبو احل�س ��ن  -ا�شبه ببيان ثوري
تالقفته االيدي املتحم�س ��ة �آنذاك للثورة ال�صينية  ،ا�ضف �إىل
كل ذل ��ك خمت ��ارات ماوت�سي تونغ التي كان ��ت باجزاء متفرقة
ودي ��وان �شعر من تاليف ماو نف�س ��ه  ..وقد غاب عن اهتمامي
االدب ال�صين ��ي اىل ان ح�ص ��ل الروائي غ ��او �شينغجيان على
نوب ��ل لالداب عام  ، 2000وقد قيل �آن ��ذاك ان اجلائزة منحت
له ب�سب ��ب معار�ضته للنظام ال�صيني  ،لك ��ن ما ان قر�أت عمله
الكب�ي�ر " جبل الروح " – ترجم ��ه اىل العربية ب�سام حجار -
ايقنت ان اجلائزة اقل ا�ستحقاق لهذا الروائي العظيم .
عندما منح " غاو �شينغجيان " جائزة نوبل ا�شادت االكادميية
ال�سويدي ��ة بروايت ��ه امللحمي ��ة " جب ��ل ال ��روح " والتي كتبها
بعدم ��ا اخط�أ االطباء بت�شخي�ص مر�ض ��ه فاخربوه انه م�صاب
ب�سرط ��ان الرئ ��ة  ،يف ذل ��ك الوق ��ت كان يتلق ��ى حتذي ��رات من
ال�سلطات ال�صينية ب�سب ��ب ارائه امل�ضادة للنظام  ،فا�ضطر ان
ي�ت�رك ال�صني  .يف " جبل الروح " يتن ��اول اقرتابه من املوت
ومت�سك ��ه بالفردية .ترك بالده اىل فرن�س ��ا بعد جمزرة �ساحة
تياننمني  ،و�أ�صدر رواية " الهرب" التي تدور خالل املجزرة
التي دا�س ��ت فيها الدبابات املتظاهرين .رف� ��ض �سيا�سة بالده
لكن ��ه رف�ض اعتبار �ضحاي ��ا ال�ساحة ابطال كم ��ا روج االعالم
الغرب ��ي  .قال �أن على االدب ان يتجنب اخلو�ض يف ال�سيا�سة
وي�سعى لتقدمي امل�شاعر االن�سانية.
ي ��رى �شينغجي ��ان �إن العالق ��ة ب�ي�ن امل�ؤل ��ف والق ��ارئ دائم� � ًا
ه ��ي عالق ��ة توا�صل روح ��ي ،وال ل ��زوم للقائهم ��ا �أو تفاعلهما
اجتماعي� � ًا� ":إنه جمرد توا�صل من خالل العمل ،ويبقى الأدب
�ش ��ك ًال ال غنى عنه م ��ن الن�شاط الإن�س ��اين يخو�ض فيه كل من
الق ��ارئ والكاتب ب�إرادتهم ��ا ،وهكذا فلي�س ل�ل��أدب �أي واجب
جتاه اجلماهري " .
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ع ��ام  1938عندما فازت االمريكية " بريل باك " بجائزة نوبل
لالداب قالت االكادميية ال�سويدية يف بيانها انها منحت بريل
بارك اجلائزة  " :لأو�صافها الرثية وامللحمية حلياة الفالحني
يف ال�ص�ي�ن "  ،وكان ��ت ب�ي�رل تعترب نف�سه ��ا �صينية اكرث مما
هي امريكي ��ة  ،فقد عا�شت طفولته ��ا و�شبابها يف ال�صني التي
دفن فيها والداها وهي تقول  " :عندما اكتب عن ال�صني  ،فان
الق�صة تدور يف را�س ��ي بال�صينية ثم اترجمها اىل االنكليزية
".
نهاي ��ة ع ��ام � 2002ساح�صل على ن�سخة م�صورة من رواية "
بجع ��ات برية " للكاتبة ال�صينية " يونغ ت�شانغ " وقد ترجمها
الراح ��ل عبد االله النعيمي  ،والرواية �سرية لثالثة اجيال من
عائل ��ة ت�شانغ تق ��دم من خاللها �صورة للحي ��اة يف ال�صني منذ
بداي ��ات الق ��رن املا�ضي ،وحتى ع ��ام  ، 1978وهو العام الذي
غ ��ادرت في ��ه ت�شانغ بالده ��ا لت�ستق ��ر يف لندن  ،كان ��ت ت�شانغ
املول ��ودة عام  1952ع�ضوا يف احلر� ��س االحمر يف �شبابها ،
ث ��م عملت يف احدى امل ��زارع اجلماعية  ،بعدها تنقلت يف عدة
مه ��ن  ،ممر�ض ��ة وعاملة كهرباء ،ومنظف ��ة يف م�صنع للفوالذ.
التحق ��ت باجلامعة لدرا�سة اللغة االنكليزية  ،ويف عام 1978
ح�صلت على منحة لدرا�س ��ة اللغة يف بريطانيا ،بعدها قررت
ان تتح ��دث عن ال�سج ��ن الذي عا�شت فيه طفولته ��ا و�شبابها ،
ح�صل ��ت عل ��ى دكت ��وراه يف االل�سني ��ات  .ع ��ام  1991ت�صدر
باالنكليزي ��ة روايتها " بجعات بري ��ة " التي ترجمت اىل اكرث
من  30لغة  ،لكنها منعت يف ال�صني .
يف ال�سن ��وات االخ�ي�رة ترجم ��ت الكث�ي�ر من االعم ��ال االدبية
ال�صيني ��ة  ،وكان م ��ن ابرزه ��ا رواي ��ة الكاتب ��ة" وي ه ��وي "
�شنغه ��اي بيبي او " طفلة �شنغه ��اي "  -ترجمتها اىل العربية
ظبي ��ة خمي�س  -وهي الرواية الت ��ي اثارت حفيظنة ال�سلطات

ال�صيني ��ة فاحرق ��ت � 40أل ��ف ن�سخ ��ة منه ��ا  ،بع ��د ان اتهمتها
الرقابة ب�أنها رواية و�ضيعة  ،ت�سعى لتلطيخ �سمعة ال�صني ..
ويف �سرية حياة الروائية " وي هوي " نعرف انها من مواليد
 1973ابنة �ضابط باجلي�ش  ،در�ست الأدب يف �شنغهاي  ،تعد
روايته ��ا " طفول ��ة �شنغهاي " �سرية ذاتية لتحوالتها النف�سية
واالجتماعي ��ة  ،قال ��ت انها ن�ش� ��أت يف عائلة حمافظ ��ة للغاية.
وق�ضت درا�ستها اجلامعبة يف الرتيب الع�سكري  ..وما حدث
معه ��ا بعد ذلك تقول انه طبيع ��ي  ،الي فتاة تعي�ش يف جمتمع
مغلق فتقرر ان تتمرد "هذا التمرد هو ما كتبت عنه "  .ت�ؤمن
ان هن ��اك ه ��وة �شا�سعة بني جيله ��ا واالجيال الت ��ي �سبقته ":
كنت �أبحث عن �صوت ميثل جيلي " .
وترجمت اي�ضا رواية" وانغ �شياوبو"  ،الذي يطلق عليه لقب
كافكا ال�صني "الع�صر الذهبي" – ترجمها اىل العربية � -أحمد
ال�سعي ��د ، -و�شياوب ��و ال ��ذي رحل عن عاملنا ع ��ام  ،1997يعد
الروائ ��ي الأكرث قراءة يف ال�صني  ..ومث ��ل رواية " البجعات
الربية " يتن ��اول �شياوبو حياة بطله من خالل ربطها بتاريخ
ال�ص�ي�ن احلدي ��ث  .ولد " وانغ �شياوبو" يف بكني عام ،1952
وه ��و الع ��ام نف�سه ال ��ذي ا ّته ��م فيه وال ��ده اال�شيوع ��ي بتهمة
"الطبقية ومعاداة اال�شرتاكية" ،فتغريت �أحوال اال�سرة  ،لكن
بعد خم�س �سنوات �سيلتقي الوالد بالزعيم ال�صيني ماوت�سي
تونغ  ،الذي ي�صدر امرا بالعفو عنه  ،عندما كان �شياوبو يف
املرحل ��ة الثانوية ،اندلعت "الث ��ورة الثقافية " ،وكلف بالعمل
يف فيلق اجلي�ش ال�صيني يف مقاطعة يونان احلدودية ،وهو
م�سرح �أحداث معظم �أعماله الأدبية ،ومنها "الع�صر الذهبي"،
"يف عام  ،1971انتقل للعمل مدر�س ًا يف مدار�س حمو الأمية ،
وبانتهاء الثورة الثقافي ��ة التحق بجامعة "ال�شعب ال�صينية"
وهو يف ال�ساد�سة والع�شرين .در�س الإدارة حتى عام ،1984
ثم التحق مبركز الدرا�سات والبحوث الآ�سيوية ،وح�صل على
درجة املاج�ستري� ،سافر اىل امريكا ثم عاد � ،إىل ال�صني ،ليعمل
مدر�س� � ًا يف جامعة "ال�شعب" ،ثم يف جامعة بكني ،ا�ستقال من
العم ��ل الأكادميي يف عيد مي�ل�اده الأربعني ،وتف ��رغ للكتابة.
لكن املر�ض مل ميهله طويال حيث تعر�ض اىل انتكا�سة �صحية
ليفارق احلياة يف احلادي ع�شر من ني�سان عام .1997
بع ��د ذل ��ك �سيح�صل حت�س ��ن يف ترجم ��ة االدب ال�صيني حيث
بد�أن ��ا نق ��ر�أ اعم ��ال " �سوتون ��غ " وروايات " يوه ��وا " الذي
ترجم ��ت ل ��ه العديد من االعمال ابرزه ��ا " اليوم ال�سابع " و "
مذكرات بائع الدماء " و" على قيد احلياة " وروايته ال�شهرية
" نهر الزمن " ويعد "يوهوا " من الوجوه البارزة يف االدب
ال�صين ��ي احلدي ��ث  ،عمل طبيب ��ا لال�سنان  ،لك ��ن هواية االدب
جعلت ��ه يتخلى عن مهنة الطب ليعم ��ل موظفا يف هيئة ق�صور
الثقاف ��ة  .ق ��ال ان ��ه مل يج ��د نف�س ��ه يف مهن ��ة الط ��ب  ،ولكونه
ميتل ��ك موهبة ادبي ��ة قرر ان يتف ��رغ لكتابة الق�ص ��ة الق�صرية
 ،ق ��ر�أ تول�ست ��وي وبل ��زاك وديكن ��ز وفكت ��ور هيغ ��و وكافكا ،
يع�ت�رف بان عمله كطبي ��ب ومعاي�شته لوالدي ��ه الطبينب تربز
بو�ض ��وح يف اعماله االدبي ��ة فـ "هناك املوت ال ��ذي ر�أيته يف
الكث�ي�ر من املواق ��ف ،والدم ال ��ذي كان يط ��اردين يف خمتلف
غ ��رف امل�ست�شفي خا�صة يف غرف العمليات اجلراحية ،والأمل
ال ��ذي كان يخيم على املر�ضى وكذل ��ك حزن الأهايل على موت
�أو مر� ��ض �أقاربهم ،كل هذا العامل امل�سكون بالأوجاع تراه يف
�أعمايل".
وبالع ��ودة اىل " م ��و ي ��ان " تخربن ��ا �سريته الذاتي ��ة انه ولد
يف قري ��ة" غاوم ��ي" يف مقاطع ��ة �شاندونغ والت ��ي تقع �شمال
�ش ��رق ال�ص�ي�ن يف ال�سابع ع�شر من �شباط ع ��ام  1955وا�سمه
احلقيق ��ي " غ ��وان مويي ��ه"  ،عندما �أنهى درا�ست ��ه االبتدائية
كان ��ت الث ��ورة الثقافي ��ة ق ��د ب ��د�أت يف ال�ص�ي�ن ،فتوق ��ف عن
الدرا�س ��ة ،واجت ��ه �إىل العم ��ل يف الزراع ��ة ورع ��ي االغن ��ام ،
وبعده ��ا يف معم ��ل للقط ��ن  ،ث ��م ا�ستكم ��ل درا�ست ��ه الثانوية
بالتزام ��ن م ��ع عمل ��ه ،التح ��ق بجي� ��ش التحري ��ر ال�شعبي عام
 ،1976وخ�ل�ال خدمته الع�سكري ��ة بد�أ الكتاب ��ة ،بعدها در�س
بالأكادميي ��ة الثقافي ��ة جلي� ��ش التحرير ال�شعبي ع ��ام ،1984
وبع ��د تخرجه ع ��ام  1986عمل يف الدائ ��رة ال�سيا�سية العامة
يف اجلي�ش ،ويف عام  1991ح�صل على درجة املاج�ستري من
جامعة بكني للمعلمني.
ق ��ال ان والده تلق ��ى تعليم ًا �ضئي ًال ومع ه ��ذا كانوا يعتربونه
مثقف القرية .اجنب ��ت عائلته الكثري من االبناء  ":هذا النوع
م ��ن العائلة  ،جعلن ��ي �أ�شع ��ر بالك�آبة جتاه هذا الع ��امل ،وكان
ال�سب ��ب الأه ��م ل�شعوري به ��ذه الك�آبة ،هو الفق ��ر املدقع الذي
كن ��ا نعي� ��ش في ��ه. " .عندما ت ��رك الدرا�سة عمل راعي ��ا  ":كنت
�أرافق الغنم والبقر و�أحتدث معها ،وقد جعلتني هذه التجربة
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وجه الروائي وقناعه ..مو يان..
منع ��ز ًال� ،إنطوائي� � ًا� ،أخ ��اف من مقابل ��ة النا� ��س ،وال �أ�ستطيع
التعب�ي�ر ع ��ن نف�س ��ي ،و�إذا �صادف ��ت م�شكلة �أو �أي �أم ��ر ف�إنني
�أكون هياب ًا �شديد احل ��ذر .بالطبع �إذا �أ�صبحت كاتب ًا ،فيمكنك
تخفيف هذا النوع من الأمل بالكتابة ،والتعوي�ض على نف�سك،
لكن ��ك �إذا مل تكن كاتب ًا ،ف�سي�صبح الأمل ال ��ذي عانيته �أ�شد ممّا
�سب ��ق "  .ق ��ال ان الكتاب ��ة مل ت�ساع ��ده عل ��ى ن�سي ��ان املا�ض ��ي
القا�سي الذي عا�شه يف طفولته وحني �س�أل � :إذا عاد به الزمن
اىل الوراء  ،هل �ستختار �أن ت�صبح كاتب ًا� ،أو ان يعي�ش طفولة
�سعي ��دة ؟ ف�أجب بال تردد ":بالطب ��ع �س�أختار �أن �أعي�ش طفولة
�سعي ��دة "  ، .ي�سخ ��ر من الذين مل يجرب ��وا اجلوع  ،يتذكر �إن
�أح ��د ابن ��اء قريته الذي تعلم يف بكني ،قال ل ��ه مرة بعد �أن عاد
للقرية� ،إنه ع ��رف كاتبا يف بيكني ي�أكل ثالث مرات يف اليوم،
فق ��رر�أن يك ��ون كاتب ��ا� ،إذا كان ��ت الكتابة تنت�ش ��ل الإن�سان من
براثن الفقر واجلوع.
ا�ص ��در روايت ��ه االوىل " مط ��ر يف ليلة ربيعية" ع ��ام ،1981
لكنه ��ا مل تلف ��ت االنتباه الي ��ه وف�شلت دار الن�ش ��ر يف بيع الف
ن�سخ ��ة منها  ،العام  1985ين�شر روايت ��ه الق�صرية " ال�صبي
ال�س ��ارق الفج ��ل" – ترجمه ��ا اىل العربي ��ة ح�سان�ي�ن فهم ��ي
ح�س ��ن  -والتي ي�صفها بانها روايته االوىل  .كان يف الثالثني
م ��ن عم ��ره عندما ب ��د�أت ال�صحاف ��ة تكت ��ب عنه  ،ق ��ال مويان
ع ��ن روايته ه ��ذه انها ت�ش�ي�ر �إىل بع�ض اجلوان ��ب يف حياته
ال�شخ�صية  ،ويتذكر انه خرج ذات يوم من احد املطاعم وهو
يفكر يف كتابة رواية ق�صرية وقرر ان يكتبها بطريقة مغايرة
للكتاب ��ة الكال�سيكية  ":كنت عمل ��ت يف طفولتي عامال �أجريا
يف م�سق ��ط ر�أ�س ��ي بري ��ف �شاندونغ ،وحدث مع ��ي الكثري من
الأحداث التي �سجلتها الق�صة حول البطل ،وهكذا فقد �أ�شارت
الق�ص ��ة �إىل احللم الذي حلمه البطل ،ويعتقد الكثري من النقاد
والق ��راء �أن هذه الق�صة هي �أف�ضل �أعمايل على الإطالق حيث
كنت قد كتبته ��ا �آنذاك قبل الإملام بالنظري ��ات الأدبية والكثري
مم ��ا يتعل ��ق ب�أ�سالي ��ب الإب ��داع الأدب ��ي ،فهي تتمت ��ع برباءة
الطفولة وال�صدق يف ت�صوير العامل املحيط بالكاتب " ..
ي�ص ��ف نف�س ��ه ان ��ه كاتب يحف ��ر ال�ت�راب وميهد الط ��رق بيده
العاري ��ة  ،ق ��ال يف ح ��وار مع ��ه ان ��ه من ��ذ ف ��وزه باجلائ ��زة
ومنتقدي� �ه ":ي�ستخدم ��ون النظ ��ارات املك�ب�رة للبح ��ث ع ��ن
عيوب ��ي،لدرج ��ة �أنهم حرفوا بع� ��ض �أ�شع ��اري " ..تو�صف "
ال�صب ��ي �سارق الفجل " بانه ��ا م�شهد بانورامي ي�سلط ال�ضوء
عل ��ى الري ��ف ال�صيني �إبان ف�ت�رة الثورة الثقافي ��ة ال�صينية .
بع ��د عام ت�ص ��در روايته الثالث ��ة  ":الذرة الرفيع ��ة احلمراء "
– ترجمها اىل العربية ح�سانني فهمي ح�سني – ق�صة عائلة
�صيني ��ة ريفية متتل ��ك خمب ��ز ًا ل�صناعة نبيذ ال ��ذرة يف احدى
الق ��رى ،وتتكون هذه العائلة من اجل ��د الذي كان يعمل حما ًال
يف �شرك ��ة لنقل توابي ��ت املوتى وهوادج الأف ��راح ،ثم �أ�صبح
بع ��د ذلك زعيم� � ًا لع�صابة من قطاع الط ��رق ،ان�ضمت فيما بعد

�إىل قوات اجلي� ��ش ملقاومة االعتداء الياباين ..وقام اجلد يف
�شباب ��ه بقت ��ل �صاحب املخبز وا�ستوىل علي ��ه ،وكانت النهاية
املفجع ��ة حني قتلت الق ��وات اليابانية زوجت ��ه الثانية وابنته
الطفلة �صاحبة الأعوام اخلم�سة .
كتب ��ت �صحيفة نيويورك تاميز عن " ال ��ذرة الرفيعة احلمراء
" ب ��ان م ��و يان ا�ستطاع من خالله ��ا �أن يعرف القارئ الغربي
بثقاف ��ة املناط ��ق ال�صينية املختلف ��ة . .وي�شري النق ��اد �إىل �أن
" ال ��ذرة الرفيع ��ة احلمراء" تع ��د واحدة من �أه ��م الروايات
ال�صينية احلديثة التي ت�ؤرخ للمقاومة ال�صينية �ضد املعتدي
الياب ��اين ،حتى �إن نقاد الأدب ال�صين ��ي اعتربوها واحدة من
الرواي ��ات الت ��ي كان لها ت�أثري كب�ي�ر يف تاريخ تط ��ور رواية
احلرب يف ال�صني .
يف روايت ��ه ال�ضف ��ادع ال�ص ��ادرة ع ��ام  – 2009ترجمتها اىل
العربية م�ي�راي يون�س  -يوجه مو يان �سهامه اىل مو�ضوع
�سيا�س ��ة تنظيم الأ�سرة يف ال�ص�ي�ن� ،أي �سيا�سة الطفل الواحد
الت ��ي ظل ��ت �ساري ��ة حت ��ى الع ��ام  ،2015لت�ستب ��دل يف العام
 ،2016وتعوّ �ضه ��ا �سيا�س ��ة الطفل�ي�ن ،ويغو� ��ص يف بني ��ة
املجتم ��ع ال�صين ��ي ملتقطا التغيرّ ات التي �أث ��رت فيه وبلورته
طوال العقود املا�ضية .
ا�ستط ��اع "م ��و ي ��ان" ان يك�ش ��ف للع ��امل عن الري ��ف ال�صيني
املغلق من خالل رواياته ،وقد كان لوالدته يف �أ�سرة تعمل يف
الزراع ��ة وظروف طفولت ��ه القا�سية الدور الكب�ي�ر يف الت�أثري
على كتاباته ،وعرب رواياته مل ي�صوّ ر الوجه اخلفي من الريف
فح�س ��ب ،بل متك ��ن كذلك من تقدمي م ��ا ي�شبه النق ��د للمجتمع
وال�سلط ��ة والع ��ادات البالية  ،وه ��و اذ يق ��دم احلكايات التي
تظهر خمتل ��ف اجلوانب من التاري ��خ االجتماعي وال�سيا�سي
لل�ص�ي�ن يف الق ��رن الع�شرين ،فانه يحاول م ��ن خاللها ان يبني
كي ��ف ر�سمت هذه احلكايات مالم ��ح الب�شر و�شكلت هوياتهم
امل�ستقبلية ،وحددت لهم دروبهم احلياتية ،وم�صائرهم .
ولع ��ل اهم عنا�صر جن ��اح روايات مو ي ��ان وحتقيقها ال�شهرة
العاملية انها قدمت منوذجا للرواية بعيدا عن مفهوم الواقعية
اال�شرتاكية التي �سادت يف زمن ماوت�سي تونغ .وا�ستطاعت
اعم ��ال م ��و يان الروائي ��ة  ،بفنية عالية ان تك�ش ��ف عن البنية
التحتي ��ة للمرحلة املاوية من تاري ��خ ال�صني احلديثة ،وتعري
كل تناق�ضاتها ب�شكل مراوغ على طريقة مو يان يف اال�ستفادة
من الرقاب ��ة ،وا�ستطاعت ه ��ذه الروايات ان تق ��دم احلا�ضر ،
لكنه ��ا يف املقابل حتتفي باملا�ضي ويجد الق ��ائ ظالل املفهوم
الفل�سف ��ي الكونف�شيو�س ��ي يهيم ��ن على اجزاء م ��ن رواياته ،
م ��ن خالل حماولة طرح بدي ��ل �أخالقي حلا�ضر ال�صني املتوتر
املم ��زق ب�ي�ن نزع ��ات ال�س ��وق الال�أخالقي ��ة والنزع ��ة الفردية
والك�س ��ب ال�سري ��ع .ومث ��ل معلمه " غ ��او �شينغجي ��ان " يقدم
اعمال ��ه بعي ��دا عن البط ��والت الزائفة الت ��ي كان �صاحب جبل
الروح ي�سخر منها .

عندما تكتب الشخصية مؤلفها!
طارق إمام
ه ��ذه الرواي ��ة ه ��ي �أ�سا�س ًا عب ��ارة عن مذك ��رات ،و�إن
مل يك ��ن كل م ��ا �أروي ��ه دقيق ًا م ��ن الناحي ��ة التاريخية،
فذل ��ك ب�سب ��ب وجود ثغ ��رات يف ذاكرتي بع ��د كل هذه
ال�سن ��وات» .به ��ذه الطريقة قرر ال�صين ��ي احلائز على
جائ ��زة نوب ��ل  2012م ��و يان �إب ��رام اتفاق م ��ع قارئ
روايت ��ه «التغيري» ،يق�ضي ب�أن الن�ص الذي بني �أيدينا
ابن ًا للواق ��ع ولي�س للخيال ..وب�أن ��ه ،بالتايل ،خا�ضع
ملنطق «�صدق الواقع» ولي�س فقط «معقولية الفن».
الرواي ��ة الت ��ي �ص ��درت ترجمتها العربي ��ة م�ؤخر ًا عن
«الدار العربية للعلوم نا�شرون» برتجمة زينة �إدري�س
«ع ��ن الإجنليزي ��ة» ،تق ��دم وجه� � ًا �آخ ��ر للكات ��ب الذي
اعتربت ��ه جلنة جائزة نوب ��ل للآداب �أح ��د �أبناء �أ�سرة
املزج بني الواقع واخليال.
ال�سارد يف الرواية يحمل ا�سم «مو يان» ،دون مواربة
�أو حتري ��ف يف اال�س ��م �أو قناع ي�سرت ق ��در ًا من عورة
�صاح ��ب احلكاي ��ة .ال�س ��ارد �إذن ه ��و نف�س ��ه امل�ؤل ��ف،
واحلكاي ��ة التي ب�ي�ن �أيدينا ،بالت ��ايل ،لي�ست �أكرث من
�صفح ��ات ان ُتزعت م ��ن �سريته ،ق ��رر �أن يكتبها قبل �أن
يطويها الن�سيان.
يف ه ��ذه الرواية الق�ص�ي�رة «� 110صفح ��ات» يعر�ض
�صاح ��ب «ال ��ذرة الرفيعة احلمراء» ق ��در ًا غري هني من
�سريت ��ه احلقيقي ��ة ،من ��ذ اللحظ ��ة التي ط ��رد فيها من
املدر�س ��ة وحت ��ى �أ�صب ��ح كاتب� � ًا �شهري ًا .ب�ي�ن اخلروج
الإجب ��اري م ��ن م�ؤ�س�س ��ة «الكتاب ��ة» الوحي ��دة يف
بقع ��ة �شفهي ��ة بالكامل ،وحت ��ى دخولها م ��ن جديد من
بواب ��ة الأدب ،يقط ��ع مو ي ��ان رحلة تب ��د�أ روائي ًا ذات
ع�ص ��ر خريفي من الع ��ام  1969وتنته ��ي عام .2009
وب�أك�ب�ر ق ��در ممكن م ��ن التكثيف واالخت ��زال ،يغطي
مو ي ��ان التح ��والت اجلوهرية يف حيات ��ه يف م�شاهد
�سريع ��ة وقف ��زات زمنية .رغ ��م ذلك ال يتخل ��ى الكاتب
املولع باحلكي عن هوايت ��ه الأثرية ،فين�سج حفنة من
احلكايات املده�ش ��ة القادمة من بئر طفولته لت�صحبه،
وتكرب معه.
رمب ��ا �إذا كان م ��ن بط ��ل تلت ��م الأح ��داث عل ��ى �ضفاف
وج ��وده ،ف�إن هذا البطل قد يكون تلك ال�شاحنة «الغاز
 »51الت ��ي �أ�س ��رت طفولة ال�سارد ،حت ��ى �أنه ظل لفرتة
غ�ي�ر قليلة يحلم ب� ��أن يكون �سائق �شاحن ��ة ،بل ويرى
يف ذل ��ك جم ��د ًا كفي�ل� ًا بتعوي�ضه ع ��ن جمي ��ع مراراته
و�إخفاقاته.
يب ��د�أ موي ��ان من ع�ص ��ر خريف ��ي ع ��ام  ،1969بعد �أن
ُطرد م ��ن املدر�س ��ة بتهمة زائف ��ة ،بال�سخري ��ة من �أحد
�أ�ساتذت ��ه .وم ��ن م�شهد مرك ��زي ،يف ح�ص ��ة الإن�شاء،
يجم ��ع فيه كاف ��ة طالب ال�صف على حل ��م واحد� :أملهم
يف العم ��ل ك�سائق ��ي �شاحن ��ات مث ��ل والد ل ��و وينلي،
زميلته ��م الأجمل يف ال�صف .من ه ��ذه الواقعة ينطلق
موي ��ان ،ال ��ذي ر�أى يف �سائ ��ق ال�شاحن ��ة الت ��ي تتب ��ع
اجلي� ��ش بط ًال ملحمي ًا ،لي�س ��رد ق�صة ان�ضمامه جلي�ش
التحري ��ر� .إن ال�شاحنة تلعب يف رواي ��ة مو يان دور ًا
مهيمن� � ًا ،فه ��ي ،يف الأخ�ي�ر ،عالمة متخم ��ة بتحوالت
ال�ص�ي�ن ،ك�أنه ��ا مع ��اد ٌل للتاريخ احلدي ��ث لذلك الوطن
نف�سه « :قيل لنا �إن الغاز  51كانت �شاحنة �سوفييتية،
من خملفات عتاد حرب اخلم�سينيات ملقاومة العدوان
الأمريكي وم�ساعدة كوري ��ا .وكانت ثقوب الر�صا�ص
التي خلفتها الطائرات الأمريكية على ال�صندوق دلي ًال
على �أن ال�شاحنة مكللة باملجد .فعندما ا�شتعلت نريان
احلرب ،حارب ��ت بب�سالة و�سط وابل م ��ن الر�صا�ص.
والآن ،يف زم ��ن ال�سلم ،تثري �سحاب ��ة من الغبار وهي
تذرع الطريق».
بع ��د �سن ��وات� ،سيخف ��ق م ��و ي ��ان يف حتقي ��ق حلمه،

ليعو�ض ��ه با�ستكم ��ال م ��ا فاته م ��ن تعلي ��م ،واالهتمام
بكتابة الق�ص� ��ص .املفارقة املده�ش ��ة وامل�ؤملة� ،أنه عند
ب ��دء ت�صوير فيلم مقتب�س عن روايت ��ه «الذرة الرفيعة
احلم ��راء» يف قريت ��ه� ،ستظه ��ر ال�شاحن ��ة م ��ن جديد،
وق ��د ا�شرتته ��ا ال�شرك ��ة املنتج ��ة لتق ��ل طاق ��م العمل،
وال�ستخدامها يف الت�صوير ،معيدة طالءها ،ووا�ضعة
على ج�سدها عنوان رواية مو يان بالبنط العري�ض!
يف طي ��ات ه ��ذه ال�سرية الالهث ��ة ،حت�ض ��ر العديد من
ال�شخ�صي ��ات اال�ستثنائية رغم فقرها وعاديتها .هناك
«خي دجيوو» ال ��ذي يغادر املدر�سة بقرار حا�سم ،يوم
ح�ص ��ة الإن�ش ��اء نف�سه ��ا ،متدحرج� � ًا كك ��رة يف �سلوك
ا�ستعرا�ض ��ي ال يُ�ص ��دق .يخ ��رج «خ ��ي» متكوم� � ًا على
نف�س ��ه كح�شرة من باب املدر�سة فاحت� � ًا �أبواب العامل،
�ساخ ��ر ًا م ��ن م�ؤ�س�س ��ة التعلي ��م برمته ��ا ،لي�صب ��ح يف
النهاية ثري ًا كبري ًا من طبقة رجال الأعمال ال�صينيني،
يتاج ��ر يف كل �ش ��يء و�أي �ش ��يء .يحول خ ��ي �إخفاقه
يف الزواج بل ��و وينلي اجلميلة لنجاح مايل .ي�شرتي
فيما بعد �شاحن ��ة �أبيها دون �أن يكون بحاجة لها� .إنها
طريقت ��ه يف االنتقام لطفولته واالنتق ��ام من ذاكرته..
وعندم ��ا ت ��دور الدوائ ��ر بالفت ��اة اجلميل ��ة ،يخربه ��ا
بب�ساط ��ة �أن �أق�ص ��ى ما ي�ستطيع تقدمي ��ه لها �أن يقبلها
كع�شيق ��ة .طبق ��ة كامل ��ة يوجزه ��ا م ��و ي ��ان يف زميل
الطفولة الذي اقرت� ��ض منه ع�شرة ينات لريحل باحث ًا
عن عمل ..ع�شرة ينات �سيتحول بف�ضلها �إىل مليونري
يف امل�ستقب ��ل .خ ��ي نف�س ��ه هو م ��ن �سيبي ��ع ال�شاحنة
فيما بع ��د ل�شركة ال�سينما التي تت ��وىل �إنتاج فيلم عن
رواية لزميله القدمي! هك ��ذا تتعامل رواية مو يان مع
التاريخ كحفنة من امل�صادفات القدرية ،قادمة جميعها
من بئ ��ر الطفول ��ة ..فال �ش ��يء ي�ضيع ،و�إمن ��ا تتحول
جميع الأ�شياء لتتخذ مظاه ��ر و�أدوار ًا خمتلفة معيد ًة
تدوي ��ر نف�سه ��ا ووظائفه ��ا .امل�شهد اخلتام ��ي للرواية
ي�ؤك ��د ذلك ..ف�أخ�ي�ر ًا يقابل مو يان ،وق ��د �صار روائي ًا
�شهري ًا ،لو وينلي ،حلم طفولته الأخاذ ،والتي �صارت
�أرمل ��ة �شبحية ،طلبت ر�ؤيته ليم ��رر ابنتها يف اختبار
فن ��ي كبري ..يجل�سان �أخري ًا مع ًا من جديد ،على �شرف
ال�شاحن ��ة القدمية الغام�ضة ..ويقبل مو يان مبلغ ًا من
املال ،مقابل م�ساعدت ��ه يف مترير الفتاة يف االختبار،
منهي ًا روايته ب�صدمة �أخالقية غري متوقعة ،ي�سردها،
رغ ��م ذلك ،بب�ساطة �شخ� ��ص ال يزال غري م�صدق �أنه مل
يعد فقري ًا!

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

4

العدد ( )4881السنة الثامنة عشرة  -االربعاء ( )24شباط 2021

حوار مع أديب نوبل الصيني مو يان

أجراه مترجم رواية "الذرة الرفيعة الحمراء" إلى العربية
بدأت عالقتي مبو يان يف الحقيقة مع
أعامله ،قبل أن تربطني به أي عالقة
مبارشة .حيث أخذت أعامل مو يان

حسانين فهمى حسين

تثري انتباهي منذ دراستي للامجستري
يف األدب الصيني ،وتحديدًا يف عام
 .2003ويف خريف عام  2007التقيت به
ألول مرة يف ندوة باألكادميية الصينية
للعلوم االجتامعية ،والتي كانت حول
أدب منطقة الرشق األوسط .وقد ألقى
السيد مو يان خالل الندوة كلمة حول
األدب الصيني املعارص ومشواره
اإلبداعي .وكنت قد طرحت عليه خالل
هذه الندوة عددا من التساؤالت الخاصة
باألدب الصيني وأعامله وتقييمه ملا
وصل إليه اإلبداع األديب يف الصني،
وملاذا تأخرت نوبل اآلداب عن األدباء
الصينني ،خاصة بعد تخطيها لشيخ
األدب الصيني صاحب ثالثية "التيار"
الروايئ الراحل باجني .وقد وعدين
السيد موا يان حينها بلقاء خاص يجيب
فيه عن تساؤاليت حول األدب الصيني،
وخاصة بعد أن ذكرت له اهتاممي
بأعامله ورغبتي يف ترجمة رائعته
املعروفة "الذرة الرفيعة الحمراء".

ن�ص احلوار
حس��انين :وم��ا رأيكم ف��ي م��ا ذكرته لجن��ة نوبل في
حيثي��ات منحكم هذه الجائزة الرفيعة من أن أعمالكم
تتمي��ز بالم��زج بين ما ه��و واقعي وما هو أس��طوري
وتأثركم بالواقعية السحرية؟

م ��و يان :نعم تتميز �أعمايل باملزج بني الواقعي واخليايل
والغو�ص يف عامل الأحالم ،ولي�س العامل ال�سحري باملعنى
الدقيق للكلمة ،وهذا ي�شري �إىل اختالف معنى كلمة ال�سحر
الذى �أ�شارت �إليه جلنة نوبل ،وبني معنى املفردة يف اللغة
ال�صيني ��ة .وحي ��ث ح�ض ��رت ن ��دوة ال�سي ��د �سكرتري جلنة
نوبل التي عق ��دت يف �شنغهاي ال�شه ��ر املا�ضي ،والحظت
اختالف الرتجمة الإجنليزية لكلمات جلنة نوبل يف تقييم
�إبداعي� .أما عن تي ��ار الواقعية ال�سحرية ورائده جابريل
جارثي ��ا ماكي ��ز ،ف�إن ��ه بالطب ��ع كان ل ��ه ت�أث�ي�ر وا�ضح على
�إبداعات ��ي الق�ص�صية يف فرتة الثمانيني ��ات .و�أن �أ�سلوب
ماركي ��ز كان ل ��ه ت�أثري كبري عل ��ى �أ�سلوب ��ي يف تلك الفرتة
وحيث كنت ا�سري على خطى الواقعية التقليدية ال�صينية.
�أم ��ا عن املزج بني ما هو واقع ��ى وخيايل �أو �أ�سطوري يف
�أعم ��ايل ،فيج ��ب �أن ن�ش�ي�ر يف ذل ��ك �إىل ن�ش�أت ��ي يف ه ��ذه
املنطق ��ة من ال�صني ،هذه املنطق ��ة الغنية بالرتاث ال�شعبي
والأ�ساطري الرثية ،وت�أثري ب�أعمال كتاب �صينني ينتمون
�إىل ه ��ذه املنطقة مثل الكاتب ال�صيني بو�سونغ لينغ الذى
عا�ش غرب هذه املدينة قبل حواىل مائتني عام م�ضت ،هذا
بالإ�ضاف ��ة �إىل ت�أثري ب�أمه ��ات الأدب ال�صيني الكال�سيكي
مث ��ل "حلم املق�صورة احلمراء" للكاتب ت�ساو �شويه ت�شني
وغريه ��ا من الأعمال الكال�سيكي ��ة .وفى هذا ال�صدد �أف�ضل
�أن يذكر ب� ��أن ت�أثري بالكاتب ال�صين ��ي بو�سونغ لينغ �إبن
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�شاندونغ باملزج بني الواقع ��ي والأ�سطوري يفوق ت�أثري
بجارثيا ماركيز.
حس��انين :انطالق��ا م��ن ه��ذه النقط��ة والحدي��ث عن
جابريل جارثي��ا ماركيز واألدب العالم��ي ،فهل يمكن
لس��يادتكم أن تحدثن��ا ع��ن أه��م الكت��اب الصينيي��ن
واألجانب الذين كان لهم تأثير واضح على إبداعاتكم؟

م ��و ي ��ان :بالطبع .ف�إذا حتدثن ��ا عن الكت ��اب الأجانب ف�إنه
ف�ض�ل�ا عن جارثي ��ا ماركيز ،هن ��اك � ً
ً
أي�ض ��ا الأمريكي وليام
فوك�ن�ر والياب ��اين يا�سون ��اري كواب ��ا والكات ��ب الأمل ��اين
�إدج ��ار هيل�س�ن�رات وميخائيل �شولوخ ��وف و تول�ستوي
وغريهم من الكتاب الكبار� .أما عن الكتاب ال�صينني فهناك
كم ��ا ذكرنا بو�سونغ لينغ وت�س ��او �شويه ت�شني ومن الأدب
احلدي ��ث هناك الكتاب لو �شيون وماو دون و�شني ت�سونغ
ون والذين كان لهم ت�أثري وا�ضح على �إبداعاتي.

حس��انين :سيد مويان تتميز أعمالكم بأنها ربما كانت
م��ن أوائل وعل��ى رأس األعمال األدبي��ة لجيلكم التي
ترجم��ت إل��ى العديد م��ن اللغات األجنبي��ة ،وحصدت
عددا كبيرا من الجوائز المحلية والعالمية قبل فوزكم
بنوبل هذا العام .كيف تنظرون إلى هذا األمر؟

مو يان :بالطبع ب ��د�أت ترجمة �أعمايل �إىل عدد من اللغات
الأجنبي ��ة منذ نهاية الثمانينيات .وكان ��ت اللغة الفرن�سية
�أول اللغ ��ات الأجنبية التي ترجم ��ت �إليها �أعمايل وخا�صة
رواية "ال ��ذرة الرفيع ��ة احلم ��راء" ،وا�ستم ��رت الرتجمة
�إىل خمتل ��ف اللغات التي �أعتقد �أنه ��ا بلغت الع�شرين لغة.
وحي ��ث نرى �أن �أعمالنا رمبا تتميز ببع�ض اجلوانب التي
جت ��ذب الق ��راء الأجان ��ب واملرتجمني ع ��ن الأدب ال�صيني
املعا�ص ��ر .وحيث يجد القارئ الأجنب ��ي يف �أعمالنا بع�ض
اجلوانب التي رمبا لن يجدها يف �أعمال كتاب �أخرين� .إال

�أن ��ه يجدر الإ�شارة �إىل �أن ال�ساح ��ة الأدبية ال�صينية غنية
بع ��دد كبري من الكت ��اب املعا�صري ��ن الذين لديه ��م الأعمال
املمي ��زة ولك ��ن مل يتم ترجمته ��ا ب�شكل كبري كم ��ا حدث مع
الأعمال اخلا�صة بنا.
حس��انين :بالع��ودة إل��ى رائعتك��م المعروف��ة رواية
"ال��ذرة الرفيع��ة الحم��راء" ،فإن��ه كما ذكرن��ا كانت
ه��ي الرواية الوحيدة التي ت��م اإلعالن عن قرب صدور
ترجمتها العربية من ضمن أعمالكم الكثيرة .حتى راح
القراء العرب يتساءلون فور إعالن فوزكم بنوبل ،من
هو ه��ذا الكاتب الصين��ي الكبير مو ي��ان الذى حازت
إبداعات��ه إعج��اب لجنة نوب��ل .فماذا تقول س��يادتكم
لجمهور القراء العرب؟

مو يان :بالطبع �أود �أن �أقول لهم �أعزائي القراء العرب يف
كل البل ��دان العربية ال�صديقة ،حتية �إليكم جميعًا .وبداية
�أود �أن �أتوج ��ه �إليك ��م بال�شكر على اهتمامك ��م وزيارتكم ،
وال زل ��ت �أذكر �أنن ��ا كنا قد تقابلنا معًا قب ��ل خم�س �سنوات
م ��ن اليوم يف بك�ي�ن ،وقد ذكرتك ��م يل اهتمامك ��م بدرا�سة
وترجمة الأدب ال�صيني �إىل العربية ،ورغبتكم يف ترجمة
روايت ��ي "ال ��ذرة الرفيعة احلم ��راء" الأمر ال ��ذى �أ�سعدين
كث�ي ً�را لأن تتاح الفر�صة لكم لالطالع على �أعمايل الأدبية.
وكنت ��م ق ��د انتهيتم م ��ن ترجمة ه ��ذه الرواية ع ��ام 2009
�أي قب ��ل الإعالن ع ��ن فوزى بنوب ��ل بثالثة �أع ��وام ،ولكن
ت�سبب ��ت بع�ض الأمور يف ت�أخر �صدورها �إىل عام .2012
وبالطب ��ع ف� ��إن قرب �صدوره ��ا خالل هذه االي ��ام ي�أتي يف
توقي ��ت منا�س ��ب ب�سبب ح�صويل عل ��ى نوبل ه ��ذا العام.
فه ��ذه الرواية بال �شك تعترب من �أه ��م �أعمايل ،وهى � ً
أي�ضا
العم ��ل ال ��ذى كان �سب ًب ��ا يف �شهرتي يف الأو�س ��اط الأدبية
ال�صيني ��ة والعاملي ��ة ،كم ��ا مت حتويلها �إىل فيل ��م �سينمائي
مت عر�ض ��ه يف �أواخر الثمانينات وح ��از �إعجاب الكثريين
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مس��قط رأس��كم ،والتي تق��ع في ح��دود مقاطعة
ش��اندونغ مس��قط راس الحكي��م الصين��ي الكبي��ر
كونفوش��يوس .فم��ا رأيك��م فيما تقوم ب��ه الصين
خ�لال األع��وام األخي��رة بتأس��يس ع��دد كبي��ر م��ن
معاهد كونفوش��يوس في مختلف الدول األجنبية
تقريبا إلى حوال��ى  400معهد حول
والت��ي وصلت
ً
العالم؟

داخ ��ل وخ ��ارج ال�ص�ي�ن وح�ص ��د جوائ ��ز كب�ي�رة .فه ��ذه
الرواي ��ة واحدة من �أهم �أعمايل الأدبية والتي تعرب خري
تعبري عن �أب ��داع مو يان ،وع ��ن الأدب ال�صيني املعا�صر
يف �أواخر الثمانينيات .ومن ثم ف�إنه ي�سعدين �أن �أتوجه
�إليكم بال�شكر على جهدكم يف ترجمة هذه الرواية املهمة،
و�أع ��رب ع ��ن �سعادتي ب� ��أن تت ��اح الفر�ص ��ة �أخ�ي ً�را �أمام
القارئ العربي لالطالع على �أول روايتي "الذرة الرفيعة
احلمراء".
حس��انين :عظي��م .م��ا دمن��ا نتح��دث ع��ن رواي��ات
"التغي��رات" و"الحي��اة والم��وت كب��د وعن��اء"
و"اإلع��دام عل��ى خ��ازوق الصن��دل" وغيره��ا م��ن
األعمال ،فلماذا س��يد مو يان تبدو راويتكم "اإلعدام
على خازوق الصندل" بهذه الصورة الوحشية"؟

موي ��ان :بالطب ��ع يبدو للق ��ارئ ذل ��ك ،وهذا لي� ��س بعيدًا
عن احلي ��اة الت ��ي كان يعي�شها الإن�س ��ان ال�صيني �آنذاك،
والت ��ي كان ��ت ممتلئ ��ة بالق�س ��وة والظل ��م والوح�شي ��ة.
وحيث �شه ��دت هذه املنطقة مدينة قاو م ��ى �آنذاك الكثري
من الأحداث التي �سجلتها الرواية ،فنحن نكتب يف هذه
الرواي ��ة عن الواق ��ع ال�صيني �آنذاك وم ��ا عاناه املواطن
ال�صين ��ي الب�سي ��ط �آن ��ذاك .ف�أف�ضل �أن نق ��ول �أن الرواية
تكت ��ب عن الإن�س ��ان خري من القول ب�أنه ��ا تهتم باحلديث
ع ��ن العقوب ��ة القا�سية بالإع ��دام على خ ��ازوق ال�صندل.
حيث تهتم الرواية بت�صوير اجلانب النف�سي والإن�ساين
عن ��د ذل ��ك ال�شخ� ��ص ال ��ذى كان ينف ��ذ جرمي ��ة الإع ��دام.
وهك ��ذا ف� ��إن الق ��ارئ العرب ��ي الكرمي ميكن ل ��ه من خالل
مطالعة ه ��ذه الرواية �أن يقف عل ��ى اخللفية االجتماعية
واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سية لل�صني �آنذاك ،وبالطبع ميكن
�أن يرب ��ط بني ذلك وبني الواق ��ع العربي يف نف�س الفرتة
الت ��ي ت�صوره ��ا الرواي ��ة م ��ن تاري ��خ ال�ص�ي�ن احلديث.
وحي ��ث تعر�ضت البالد العربية �آن ��ذاك مثلها مثل ال�صني
لال�ستعمار الأجنبي.

حس��انين :وماذا ع��ن قصتي "التغي��رات" و"الفجلة
الذهبي��ة" وه��ل هناك عالق��ة بين موض��وع هاتين
القصتين وبين حياتكم الشخصية؟

مو ي ��ان :دعن ��ا نب ��د�أ بق�ص ��ة "الفجل ��ة الذهبي ��ة" والتي
تعترب �أول ق�ص ��ة يف م�شواري الإبداعي و�أول ق�صة كان
له ��ا الأث ��ر الكبري يف ظه ��ور �أ�سمى على ال�ساح ��ة الأدبية
ال�صيني ��ة ،وحي ��ث ن�ش ��رت يف ع ��ام  ،1985و�أكدت فور
�صدوره ��ا مكانتي ككاتب �ش ��اب �آن ��ذاك .وبالطبع ت�شري
الق�ص ��ة �إىل بع� ��ض اجلوان ��ب يف حيات ��ي ال�شخ�صي ��ة
حي ��ث كنت قد عملت يف طفولتي عامال �أجريا يف م�سقط
ر�أ�س ��ي ،وحدثت معي الكثري من الأح ��داث التي �سجلتها
الق�صة حول البطل ،وهكذا فقد �أ�شارت الق�صة �إىل احللم
ال ��ذى حلمه البطل .ويعتقد الكث�ي�ر من القراء والنقاد �أن
هذه الق�ص ��ة هي �أف�ضل �أعمايل عل ��ى الإطالق حيث كنت
ق ��د كتبتها �آنذاك قبل الإمل ��ام بالنظريات الأدبية ،والكثري
مم ��ا يتعلق ب�أ�ساليب الإب ��داع الأدبي ،فهي تتمتع برباءة
الطفولة وال�صدق يف ت�صوير العامل املحيط بالكاتب.
�أم ��ا عن ق�ص ��ة "التغريات" ،فه ��ي �إح ��دى الق�ص�ص التي
�صدرت يل خالل ال�سن ��وات الأخرية ،وتعود ق�صتها �إىل
ع ��ام  2005عندما كن ��ت قد ذهبت مع �إبنت ��ي �إىل �إيطاليا
ال�ست�ل�ام جائ ��زة نونيني ��و الأدبي ��ة ،وتقابل ��ت �آنذاك مع
نا�ش ��ر هن ��دي وال ��ذى طل ��ب من ��ى م ��ع ع ��دد م ��ن الكتاب
الأخري ��ن من دول خمتلف ��ة �أن يكتب كل من ��ا عمل ق�صري
يتعل ��ق بحيات ��ه ال�شخ�صي ��ة وخرباته اخلا�ص ��ة ووجهة
نظ ��ره يف احلي ��اة املعا�ص ��رة .وفك ��رت يف البداي ��ة يف
الكتابة عن التغريات االجتماعي ��ة واالقت�صادية الكبرية
الت ��ي �شهدته ��ا ال�صني خ�ل�ال الأعوام الأخ�ي�رة من خالل
كتاب ��ة �سرية ذاتية خا�صة بي� ،إال �أنني �شعرت ب�أن كتابة
مث ��ل هذه ال�سرية الذاتية اخلال�ص ��ة لن يحقق الهدف من
الفك ��رة الت ��ي �أود التعبري عنها ،ومن ث ��م ف�ضلت �أن �أقدم
ذل ��ك م ��ن خالل الأ�سل ��وب الأدبي الذى يجم ��ع بني ما هو
واقع ��ى وخي ��ايل ،فه ��ي ق�ص ��ة تتمي ��ز بطاب ��ع �سريذاتي
وا�ض ��ح ،وت ��دور �أحداثه ��ا يف حمي ��ط هذه املدين ��ة التي
نلتقى فيها الأن مدينة قاو مى.
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واألرداف الممتلئ��ة" ف��ور صدوره��ا ف��ي منتص��ف
التسعينيات؟

وتقديركم ألعمال ه��ذه الكاتبة الصينية المعاصرة،
فما تعليقكم على هذا األمر؟

حس��انين :أشرتم في حديثكم إلى أن الساحة األدبية
الصينية المعاصرة غنية بالكثير من الكتاب الصينين
المعاصري��ن الذي��ن يتمتعون بمكان��ة وقيمة كبيرة
ف��ي تاري��خ األدب الصين��ي المعاصر ،فم��ا رأيكم في
إبداعات الكتاب من جيلكم أمثال آالى ويوخوا وتيه
نينغ وغيرهم من الكتاب المعاصرين؟

حس��انين :وه��ل يمك��ن أن نس��ألكم عن الش��خصية
الت��ي كان له��ا تأثي��ر كبير ف��ي حياتكم الش��خصية
ومشواركم اإلبداعي؟

م ��و يان :نعم تعر�ضت هذه الرواي ��ة �آنذاك للنقد ،وحيث
تع�ب�ر هذه الأزمة خري تعبري ع ��ن التغريات التي �شهدها
املجتم ��ع ال�صين ��ي يف الع�ص ��ر احلدي ��ث ،حي ��ث كان من
ال�صع ��ب �صدور مثل هذه الرواية به ��ذا العنوان يف عام
 1996ع ��ام �صدور الرواية للم ��رة الأوىل ،يف حني تغري
الو�ض ��ع متامًا يف ع ��ام  2004حي ��ث بد�أ االهتم ��ام بهذا
العم ��ل وتوال ��ت طباعت ��ه يف ال�ص�ي�ن وترجمات ��ه خارج
ال�صني.

مو يان :نع ��م هناك قائمة طويلة م ��ن الكتاب املعا�صرين
الذين يتمتعون مبكان ��ة وقيمة �أدبية كبرية على ال�ساحة
الأدبي ��ة ال�صيني ��ة املعا�ص ��رة م ��ن �أمث ��ال الكت ��اب �آالى،
يوخ ��وا ،وان ��غ �آن �إى� ،س ��و تون ��غ ،ق ��ه في ��ي ،جانغ وى
وغريهم م ��ن الكتاب الذين هم جديري ��ن باحل�صول على
نوب ��ل يف الآداب ،والذي ��ن رمب ��ا �ستت ��اح له ��م الفر�ص ��ة
للح�صول على هذه اجلائزة.
حس��انين :م��ا دمت��م ذكرت��م الكاتب��ة وان��غ آن إي،
فإنني كنت قد ق��رأت في بعض المصادر اهتمامكم

م ��و ي ��ان :نع ��م .تتمي ��ز �إبداع ��ات الكاتب ��ة وان ��غ �آن �إي
بخ�صو�صي ��ة وا�ضح ��ة تظه ��ر م ��ن خ�ل�ال �أ�سلوبه ��ا يف
الكتابة والذى يجعلك ت�شعر اثناء مطالعة �أعمالها وك�أنها
فنان ��ة قدي ��رة تن�سج حكاي ��ات �أعماله ��ا ،وت�ستخ ��دم لغة
جميل ��ة تعرب ع ��ن خ�صو�صية الأنثى ،وق ��د جنحت وانغ
�آن �إي يف التعب�ي�ر ع ��ن بع�ض املو�ضوع ��ات الهامة التي
تتعلق مبدين ��ة �شنغهاي وريف �سوج ��وو م�سقط ر�أ�سها
وغريها من الأعمال التي تعرب عن جيل ال�شباب املثقفني
والق�ضاي ��ا اخلا�صة بهم ومعاناتهم بع ��د �سنوات الثورة
الثقافية الكربى .وهكذا ف�إنني �أهتم مبتابعة �أعمال هذه
الكاتبة ال�صينية املعا�صرة.

مو يان :نعم �إنها �أمي.

حس��انين :أعتق��د أن صورته��ا ظه��رت ف��ي عدد من
األعمال الخاصة بكم.

م ��و ي ��ان :نعم ،ظه ��رت �صورة �أم ��ي يف عدد م ��ن �أعمايل
الأدبي ��ة ،وحي ��ث كان له ��ا ت�أث�ي�ر وا�ض ��ح يف خربات ��ي
احلياتية واجلوان ��ب الأخالقية ،وغريه ��ا من اجلوانب
الهام ��ة يف حيات ��ي ،والت ��ي �سجلتها يف بع� ��ض الأعمال
والتي ال تخلو بالطبع من بع�ض اخليال الأدبي.
حس��انين :ما دمنا نتح��دث األن من مدين��ة قاو مي

م ��و ي ��ان :نع ��م يعت�ب�ر املفك ��ر ال�صين ��ي املع ��روف
كونفو�شيو� ��س رائ ��د الثقاف ��ة ال�صيني ��ة ،وحي ��ث �أن
ت�أ�سي�س معاهد كونفو�شيو�س خارج ال�صني تعد خطوة
هامة يف جم ��ال ن�شر الثقافة ال�صيني ��ة والتعريف بفكر
كونفو�شيو�س .مثلها يف ذلك مثل معاهد جوته املتعلقة
بالثقاف ��ة الأملاني ��ة� .إال �أنني �أعتقد �أن هن ��اك مبالغة يف
ت�أ�سي�س معاهد كونفو�شيو�س خارج ال�صني ،مبا يتعلق
بذلك من نفقات مادية عالية جدًا� .إال �أنها يف جمملها تعد
خطوة مهمة يف جم ��ال تعليم اللغة ال�صينية والتعريف
بالثقافة ال�صينية.
حس��انين :بالوقوف عن��د حديثكم ع��ن دور معاهد
كونفوش��يوس في تعليم اللغة الصينية لألجانب،
فم��ا رأيك��م ف��ي ترجم��ات أعمالك��م إل��ى اللغ��ات
األجنبي��ة المختلفة؟ وه��ل يس��اوركم القلق تجاه
نج��اح المترجمين في نق��ل نصوصكم إل��ى اللغات
األجنبية المختلفة؟

م ��و ي ��ان :بالطب ��ع يعت�ب�ر نق ��ل الأدب م ��ن لغ ��ة �إىل لغة
ق�ضي ��ة بالغة ال�صعوب ��ة .فالرتجمة الأدبي ��ة هي مبثابة
�ان .و�أنك ��م تدرك ��ون �صعوب ��ة الرتجم ��ة ب�ي�ن
�إب ��داع ث � ٍ
اللغت�ي�ن ال�صينية والعربي ��ة .و�أعتق ��د �أن املرتجم عليه
�أن ينج ��ح يف نقل م�ضم ��ون حكاية العم ��ل الأدبي بلغة
�سليم ��ة ت�ساعد القارئ على الإملام به ��ذا العمل املرتجم.
فاملرتجم عن الأدب ال�صين ��ي يجب �أن يكون على دراية
كبرية بالثقافة ال�صينية والتاريخ ال�صيني وغريها من
اجلوانب املتعلقة بخلفية العمل ،وحيث �أنه يجب عليكم
�أن تقدم ��وا الأعمال الأدبية ال�صينية للقارئ العربي من
خالل لغ ��ة �سليمة وجميلة �إىل حد كب�ي�ر ت�ساعد القارئ
العرب ��ي على التعرف على مالم ��ح وخ�صو�صية الإبداع
الأدبي ال�صين ��ي .وفى هذا ال�صدد ي�سعدين �أن �أ�شكركم
للمرة الثانية على جهدكم الكبري يف ترجمة روايتي �إىل
اللغ ��ة العربية وحيث �أعلم جي� �دًا �صعوبة الرتجمة بني
هاتني اللغتني.

عن موقع حكمة االلكتروني

حسانين :سيد مو يان هل يمكن أن تحدثنا عن األزمة
الت��ي أحدثته��ا ص��دور روايتك��م "النه��ود الكبي��رة
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"العم فوكنر ،كيف حالك؟"
مو يان:
ّ
ترجمة :مي ممدوح

ذك ��ر «مو يان» «فوكرن» ع� �دَّة م� � ّرات ،يف خطاباته ومقاالته،
وميك ��ن الق ��ول �إن «فوك�ن�ر» كان مع ِّلم� � ًا مه ّم� � ًا ،للغاي ��ة ،يف
م�س�ي�رة «موي ��ان» الإبداعي ��ة ،يتذ َّك ��ر «موي ��ان» ،بو�ض ��وح،
لقاءهم ��ا الأوَّل ،قائ�ل ً�ا« :كان ع�ص ��ر يوم ،تت�ساق ��ط فيه ُنتف
الثل ��ج بغزارة يف كان ��ون الأوَّل /دي�سمرب ،م ��ن عام ،1984
حي ��ث ا�ستع ��رت م ��ن زمي ��ل يل كت ��اب «ال�صخ ��ب والعن ��ف»
لـ«فوكرن».
ويف مار� ��س ،ع ��ام � ،2000ألق ��ى «موي ��ان» كلم ��ة يف جامعة
«كاليفورني ��ا» بعن ��وان «�أ ُّيه ��ا الع� � ّم «فوكرن» ،كي ��ف حالك؟».
ويف تل ��ك الأثن ��اء ،مل يكن املع ِّل ��م «مويان» حتم� � ًا ،يتو َّقع �أنه
�سيح�ص ��ل على جائزة «نوبل» يف الآداب ،بعدها باث َن ْى ع�شر
عام ًا.
عندما كنت �ألقي خطاب� � ًا يف جامعة «�ستانفورد» ،قبل ب�ضعة
�أ ّي ��ام ،قلت �إن ق ��راءة كاتب لأعمال كاتب �آخر ،هي يف الواقع
مبنزل ��ة حمادث ��ة ،حتى �أنها ق ��د ترتقي �إىل عاطف ��ة حبّ  ،فلو
جنح ��ت املحادثة لغ ��دا من املرجح �أن ي�صبح ��ا رفيقينْ  ،مدى
احلي ��اة ،ولو كانت حمادثة مزعجة ،ف�سيم�ضي ك ٌّل منهما يف
اخلا�ص.
دربه
ّ
والي ��وم� ،س�أحتدَّث ،عل ��ى وجه التحديد ،ع ��ن حمادثاتي مع
ال ُك ّت ��اب من جميع �أنحاء العامل ،حيث ميكن احلديث� ،أي�ض ًا،
ع ��ن م�سرية احل ��بّ الت ��ي جمعتني به ��م .يف ر�أي ��ي ،الكاتب
اجليّد خال ��د �أبد ًا ،و�سيتحوَّل ج�سده ،بالطبع� ،إىل تراب كما
الأ�شخا� ��ص العاديِّني ،متام ًا� ،إن عاج�ل ً�ا �أم �آج ًال ،بينما تبقى
روحه خالدة ،ما انت�شرت �أعماله.
من الوا�ض ��ح �أنه من غري املنا�سب قول مثل هذه الكلمات يف
جمتمع اليوم ،الغارق يف البذخ والرتف ،ذلك �أن ثمّة الكثري
م ��ن املغريات التي تطغى على القراءة ،بينما تدفعني رغبتي
يف طم�أنة ذاتي ،وح ِّثها على موا�صلة م�سرية الإبداع ،حتم ًا،
لقول ذلك.
بد�أت م�سريتي يف الق ��راءة قبل عدّة عقود ،عندما كنت طف ًال
م�شاك�س ًا �أرعى الأغن ��ام واملا�شية يف الأرا�ضي الع�شبية ،يف
م�سقط ر�أ�س ��ي .ويف مو�ضعنا النائي املتخ ِّلف� ،آنذاك ،كانت
الكت ��ب من الكماليّات �شدي ��دة الندرة .كنت عل ��ى دراية تامّة
بك ّل �أ�سرة لديها �أيّ نوع من الكتب ،يف حميط ي�ض ّم ع�شرات
القرى ،يف بلدة «�شمال �شرق قاومي».
وم ��ن �أجل احل�صول على ّ
احلق يف ق ��راءة هذه الكتب ،غالب ًا
م ��ا كنت �أعم ��ل لدى ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص ممَّن لديه ��م الكتب.
ويف من ��زل حجّ ��ار م ��ن جرياننا ،ب ��دت جمموع ��ة «تن�صيب
الآله ��ة» امل�صوّ رة ،ك�أنها حتكي تاريخ ال�صني قبل ثالثة �آالف
ع ��ام ،لكنه ��ا كانت حتك ��ي -يف الواق ��ع -ق�ص� �َ�ص العديد من
الأ�شخا� ��ص اخلارقني .عل ��ى �سبيل املثال ،القول ب� ��أن عي َن ْي
�شخ� ٍ��ص ق ��د اقتلعتا بفع ��ل �آخ ��ر ،ف َنمَت يف حمج� � َريْ عينيه
ي ��دان ،وق ��د تربعم ��ت بها َت�ْي�نْ الي َد ْي ��ن عينان ،ميك ��ن لها َتينْ
العين�ي�ن ر�ؤي ��ة الأ�شي ��اء على بعد ثالث ��ة �أقدام حت ��ت �سطح
الأر� ��ض؛ ث ّم ��ة �آخر ،ميكنه ع ��زل ر�أ�سه عن رقبت ��ه ليغ ّني يف
الهواء ،ح ��دث �أن حتوَّل عدوُّه �إىل ن�س ��ر ،ف�أعاد و�ضع ر�أ�سه
عل ��ى رقبته ،ب�ش ��كل معكو� ��س ،ونتيج ��ة ذل ��ك �أنَّ ر ْك َ
�ض هذا
الرجل� ،إىل الأمام ،كان ،يف الواقع ،حت ُّرك ًا للخلف ،ورك�ضه
�إىل اخللف كان يدفع به ،يف الواقع �إىل الأمام.
مثل هذه الكتب لها جاذبية ال ُتقاوم ،لأطفال مثلي ،منغم�سني
يف اخلي ��ال طوال اليوم .وم ��ن �أجل قراءة ه ��ذه املجموعة،
كنت �أطحن ل ��ه الدقيق بدفع الرح ��ى ،يف منزله ،طوال فرتة
ال�صب ��اح ،لأمت َّكن م ��ن قراءتها ملدَّة �ساع َتينْ  ،عل ��ى �أن �أقر�أها
يف مم ّر الطاحونة ،مبنزله.
وعن ��د القراءة ،كان ��ت بنت احلجّ ��ار تقف خلف ��ي لرتاقبني،
وبانق�ض ��اء الوق ��ت ،ت�أخذه ��ا عل ��ى الف ��ور .ولو كان ��ت لديَّ
الرغب ��ة يف موا�صل ��ة الق ��راءة ،فعل � َّ�ي اال�ستم ��رار يف دف ��ع
الرح ��ى .مل يكن هناك �ساعات يف ذلك امل ��كان� ،آنذاك ،فكانت
م� �دّة ال�ساع َت�ْي نْ�ن تعتمد على م ��زاج ابنة احلجّ ار ،ف� ��إذا كانت
حالته ��ا املزاجية ج ِّي ��دةَ ،م َّر الوقت متباطئ� � ًا ،بينما لو كانت
يف مزاج �سيِّئ ،ف�سيم ّر خاطف ًا.
وم ��ن �أجل �إبق ��اء هذه الفتاة ال�صغرية يف م ��زاج �سعيد ،كان
علي �أن �أرتقي �شجرة امل�شم�ش لدى اجلريان ،لأ�سرق ثمارها
ّ

مو يان
و�أطعمه ��ا �إيّاها� .إن منح �شب ��ح ج�شع مثلي الآخرين م�شم�ش ًا
م�سروق ًا ،لهو �أ�شبه ما يكون بدفع ّ
قطة ج�شعة لب�صق ال�سمك
م ��ن فمها ،لكنن ��ي ظللت �أعط ��ي امل�شم� ��ش ،الذي �أنال ��ه ب�شقّ
النف� ��س ،للفت ��اة ،وبالطب ��ع ،كان جمال ابنة احلجّ ��ار الفاتن
�سبب ًا مه ّم ًا ،كذلك.
باخت�ص ��ار ،لقد دفعت ثمن� � ًا باهظ ًا ،يف طفولت ��ي ،لقراءة ك ّل
الكت ��ب يف ع�ش ��رات القرى م ��ن حولنا .كان ��ت ذاكرتي جيّدة
ج ّد ًا �آنذاك� ،إذ مل تكن �سرعة القراءة مذهلة ،فح�سب ،بل كنت
موهوب� � ًا بذاكرة ا�ستثنائية� .أمّا بالن�سبة �إىل فكرة التوا�صل
ب�ي�ن امل�ؤ ِّل ��ف والقارئ ،فلم تك ��ن قد تربعمت �آن ��ذاك .يف ذلك
الق�صة،
الوق ��ت ،كان الأم ��ر متع ّلق� � ًا ب�ش ��كل حم� ��ض بق ��راءة ّ
فح�سب ،فقد كنت غارق ًا يف ثناياها ،وغالب ًا ما �أبكي ،بحرقة،
الق�صة ،بل �أقع ،يف كثري من الأحيان ،يف
ملعان ��اة �شخ�صيات ّ
حبّ �أولئك الن�سوة اجلميالت الالتي ي�ضمهن ن�سيجها.
وبعد االنتهاء من قراءة ع�شرات الكتب يف القرى املجاورة،
مل �أق ��ر�أ كتب� � ًا ،تقريب� � ًا ،لع� �دّة عق ��ود .فق ��د اعتق ��دت �أن تل ��ك
الع�ش ��رات من الكتب هي ك ّل ما يف الع ��امل من كتب ،و�إجناز
قراءته ��ا يع ��ادل االنتهاء من قراءة كتب الع ��امل كا ّف ًة .وخالل
ه ��ذه الف�ت�رة ،كن ��ت �أعم ��ل يف الري ��ف ،ف ��كان توا�صل ��ي مع
الأغن ��ام واملا�شية �أكرث كثري ًا من توا�صل ��ي مع النا�س ،حتى
ك ��دت �أن�سى تل ��ك الكلمات التي تع َّلمته ��ا يف املدر�سة .بيد �أن
قلبي كان مفعم ًا باخليال ،ومت َّنيت �أن �أكون كاتب ًا� ،أحيا حياة
مل�ؤها ال�سعادة.
عندم ��ا كن ��ت يف اخلام�س ��ة ع�ش ��رة من عم ��ري ،ك�ب�رت ابنة
احلجّ ��ار ،ف�صارت فت ��اة بالغ ��ة ،فائقة اجلم ��ال ،تعقد جديلة
كبرية تتدلىّ حتى ردفها ،ولها عينان برمو�ش كثيفة ،تنبعث
منهم ��ا نظراته ��ا الناع�سة املبهم ��ة .كنت مفتون ًا به ��ا ،للغاية،
وكن ��ت غالب ًا ما �أ�شرتي لها احلل ��وى ،بنقودي الزهيدة التي
�أجنيها من عملي الد�ؤوب .كانت حديقتا بي َتيْنا متجاور َتينْ ،
فك ّن ��ا نذه ��ب ،عن ��د الغ�س ��ق� ،إىل النه ��ر ،جللب امل ��اء و�سقي
اخل�ضروات .وعندما كنت �أراها حتمل دلو املاء ،وقد �أطلقت
جلديلته ��ا العن ��ان لترتاق�ص خلفه ��ا ،وتهف ��و يف �سبيلها من
�أعل ��ى �ض ّف ��ة النهر ،جتي� ��ش يف �ص ��دري �ش ّت ��ى الأحا�سي�س،
ويخاجلن ��ي �شع ��ور ب�أنها �أجمل خملوق عل ��ى وجه الأر�ض.
بقدمي العاري َتينْ ما تخ ِّلفه خطواتها
كن ��ت �أ�سري خلفها ،ف�أط�أ
َّ
م ��ن �أثار على �شاطئ النه ��ر ،فيبدو وك�أن تيّار ًا ي�سري ،عابر ًا
قدمي وحتى �أعلى ر�أ�س ��ي ،فيفي�ض قلبي
ب ��دين من �أخم� ��ص َّ
بال�سعادة.
ا�ستجمع ��ت �شجاعت ��ي ،ذات غ�س ��ق ،وقلت لها �إنن ��ي �أحبها،
و�أمت ّن ��ى �أن ت�صري زوجة يل .اعرتته ��ا الده�شة ،ثم انفجرت
بال�ضحك .قالت�« :أنت ،بب�ساطة� ،ضفدع ي�شتهي حلم بجعة!»
�شعرت بجرح كبري قد �أ�صاب كرامتي ،غري �أن افتتاين بها مل
يتبدَّل؛ لذا طلبت من زوجة �أخي الذهاب �إىل منزلها ،وعر�ض
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فوكرن
ال ��زواج عليها .حمل ��ت زوجة �أخي ر�سال ��ة يل؛ فحواها �أنها
�ستتزوَّجن ��ي ،طاملا �أمكنني كتابة عمل مثل «تن�صيب الآلهة».
ذهب ��ت �إىل منزلها لأعبرِّ لها عن تطلُّعاتي ال�سامية ،و�أهدايف
العظيم ��ة ،فلم تخرج لر�ؤيتي ،بل ه ��رع �إ َّ
يل كلبهم املتوحِّ �ش
ال�ضخم مندفع ًا كالنمر.
قل ��ت ،قبل ب�ضعة �أيّام ،يف حما�ضرتي يف «�ستانفورد»� ،إنني
حتمَّ�س ��ت للكتابة؛ رغب ًة يف عي�ش حياة �سعيدة� ،أتناول فيها
(اجلياوت�س ��ي) ث�ل�اث م ّرات يف الي ��وم ،ويف حقيق ��ة الأمر،
وبا�ستثن ��اء (اجلياوت�سي) ،لقد �ألهمتني تلك الفتاة يف منزل
احلجَّ ��ار ،بعينيه ��ا الناع�س َت�ْي نْ�ن .مل �أمت َّكن ،حت ��ى اليوم ،من
كتابة مث ��ل هذا الكتاب امل�شابه لـ «تن�صي ��ب الآلهة» .وبالفعل
تز َّوج ��ت ابن ��ة احلجّ ار من اب ��ن احل� �دّاد ،وغدت �أ ّم� � ًا لثالثة
�أطفال.
كان ��ت معظ ��م قراءاتي عندم ��ا كن ��ت �أدر�س يف ق�س ��م الآداب
باجلامع ��ة ،وقد كتبت� ،آنذاك ،الكثري م ��ن الق�ص�ص الرديئة،
للغاي ��ة�ُ .شده ��ت عن ��د دخ ��ويل الأوَّل �إىل مكتب ��ة اجلامع ��ة،
مل �أتو َّق ��ع ،حت ��ى يف �أحالم ��ي� ،أن الع ��امل -بالفع ��ل -زاخ ��ر
بال ُك ّت ��اب ،وم�ل��آن بكتبه ��م .لكنن ��ي كن ��ت ق ��د جت ��اوزت ّ
�سن
الق ��راءة يف ذل ��ك الوقت ،حيث وج ��دت �أنني ما ع ��دت قادر ًا
بالفعل -على ال�صرب لقراءة كتاب من �أوَّله حتى �آخره ،وقدانتابني �شعور ب�أن �أ ّي ًا من الق�ص�ص التي ت�ضمُّها هذه الكتب
مل تتج ��اوز خميِّلتي .فقد كن ��ت �أرى امل�ؤ ِّلف بت�ص ُّفح ما يربو
ع�شر �صفحات من الكتاب.
اع�ت�رف �أن الكث�ي�ر م ��ن ال ُك ّتاب رائع�ي�ن ج ّد ًا ،لك ��ن لي�س ثمّة
الكثري من ال ّلغات امل�شرتكة جتمعنا مع ًا ،و-من َثمَّ -ال حتمل
كتبه ��م يل الكثري من الفائ ��دة ،فقراءة كتبه ��م �أ�شبه ما يكون
وراق ،كان ذلك هو احلال
بتعامل ��ي مع �ضي ��ف ب�شكل مه� � َّذب ٍ
حتى و�صلت بقراءاتي �إىل «فوكرن».
�أتذ َّكر ،بو�ضوح� ،أنه كان ع�صر يوم ،تت�ساقط فيه ُنتف الثلج
بغ ��زارة يف كان ��ون الأول /دي�سمرب ،من ع ��ام  ،1984حيث
ا�ستعرت م ��ن زميل يل كتاب «ال�صخ ��ب والعنف» لـ«فوكرن»،
و�أمعن ��ت النظر يف �صفح ��ة الغالف ،فكان ث ّم ��ة رج ٌل عجو ٌز
ُحكم عليه برابطة عنق ،ويقب�ض
غربي الطراز ،ي ِ
يرت ��دي ز ّي ًا ّ
بفم ��ه على غليون ،مل ت� � ُر ْق يل ال�صورة .ثم ب ��د�أت يف قراءة
تل ��ك املقدِّمة املطوَّلة التي َّ
خطه ��ا مرتجم م�شهور يف ال�صني.
كن ��ت �أق ��ر�أ فيغم ��رين الف ��رح ،وتف َّهم ��ت ،ب�ش� �دّة الكث�ي�ر من
�سل ��وكات هذا العج ��وز الأمريكي غري املواكب ��ة للع�صر ،كما
�شع ��رت بال ��و ّد ال�شديد حيالها ،منها -عل ��ى �سبيل املثال� -أنه
كان ال يق ��ر�أ الكت ��ب بج ِّد ّي ��ة ،من ��ذ �أن كان طف�ل ً�ا ،وكذل ��ك �أنه
كان حم ّب� � ًا للتفوُّه بال ّ
رتهات ،كم ��ا كان يحبّ الكذب ،حيث مل
ُ
يخ� ��ض احلرب ،بينما ادّعى �أنه كان يق ��ود الطائرة وي�شتبك
مع العدو يف ال�سماء ،وقد �أ�صيب ،ج ّراء ذلك ،ب�شظيَّة كبرية
ج� � ّد ًا يف ر�أ�سه ،و�أن هذه ال�شظيّة ،الت ��ي اقتحمت دماغه ،قد

متخ َ
َّ
�ض عنها �أ�سلوبه ال ّلغوي املبهم واملتحذلق.
ً
ُّ
كان خمم ��ورا حينم ��ا ذه ��ب لت�سلم جائزة «نوب ��ل» ،حتى �أنه
�ألق ��ى بامليدالية الذهبية يف �س ّلة املهمالت؛ وملّا دعاه الرئي�س
«كين ��دي» �إىل م�أدبة ع�ش ��اء يف البيت الأبي�ض ،قال �إن تناول
ّ
ي�ستحق الهرولة �إىل البيت الأبي�ض .مل يكن يعترب
وجب ��ة ال
ً
ً
نف�س ��ه ،يف الأ�سا� ��س ،كاتب� �ا ،بل اعترب نف�س ��ه مزارعا ،بينما
فتنتن ��ي «مقاطع ��ة يوكناباتوف ��ا» ولي ��دة خميِّلت ��ه .داخلن ��ي
�شع ��ور ب� ��أن «فوك�ن�ر» ي�شبه املزارع�ي�ن القدام ��ى يف م�سقط
ر�أ�س ��ي ،فقد ع َّلمني ،بن�ب�رة نافذة ال�صرب ،كي ��ف �أجلم املِهار
بالر�سن.
ث ��م بد�أت يف ق ��راءة كتب ��ه .اعتقد كثري م ��ن النا� ��س �أن كتبه
غام�ض ��ة ،ي�صعب فهمها ،بينما قر�أته ��ا ب�سهولة بالغة� .أ�شعر
�أن ُكتب ��ه دافئة لطيفة مثل �أحادي ��ث �أولئك املزارعني القدامى
غريب ��ي الأطوار يف م�سقط ر�أ�سي ،فال يهمّني الق�ص�ص التي
يرويه ��ا يل ،لأن قدرت ��ي عل ��ى ت�ألي ��ف الق�ص� ��ص لي�ست دون
قدرت ��هّ ،
لكن ما �أعجبني هو تلك الن�ب�رة ،وتلك الطريقة التي
ي�سرد بها الق�ص�ص.
كان يت�ص� � َّرف كم ��ا مل يكن ،يف ال�ساحة ،غ�ي�ره ،فيتحدَّث عن
ذاته ،فح�س ��ب ،متام ًا ،مثلما كنت �أفعل عندم ��ا �أرعى املا�شية
يف مراعي م�سق ��ط ر�أ�سي ،حيث �أحتدَّث �إىل املا�شية وطيور
ال�سم ��اء ،فح�سب .قبل ذلك ،كنت ،دائم� � ًا� ،أكتب الرواية وفق ًا
للأ�سل ��وب امل َّتبع يف مناهجنا لتعلي ��م الرواية ،والتي كانت،
ح ّق� � ًا ،عم�ل ً�ا �شا ّق� � ًا� .شعرت بافتق ��اري مل ��ا �أو ّد كتابت ��ه ،وفق ًا
ملناهجن ��ا التعليمية ،و�إذا انتابن ��ي هذا ال�شعور ،ف�إنه ينبغي
علي موا�صلة خو�ض غمار احلياة والتعمُّق فيها.
َّ
بعد ق ��راءة «فوكرن»� ،شع ��رت ك�أنني ق ��د ا�ستيقظت من حلم،
لي َّت�ضح �أمامي �أن الروايات ميكن �أن تتناول ال َّ
رتهات هكذا،
و�أن الأ�شي ��اء التافهة التي حتدث يف الريف ،ميكن �أن تن�سج
خي ��وط رواي ��ة ب�ش ��كل رائ ��ع ،فالكات ��ب ال ميكن ��ه �أن يختلق
ال�شخ�ص ّي ��ات ،ويبتكر الق�ص�ص ،فح�س ��ب ،بل ميكنه� ،أي�ض ًا،
�أن يختلق اجلغرافيا.
ل ��ذا� ،ألقي ��ت ُكتب ��ه جانب� � ًا ،والتقط ��ت قلم� � ًا لكتاب ��ة روايتي
اخلا�ص ��ة .وق ��د كتبت ،بج ��ر�أة ،عل ��ى الورقة« :بل ��دة �شمال
ّ
�ش ��رق (قاوم ��ي)» ،م�ستوحي� � ًا �إيّاها من اختالق ��ه اجلغرايف
خا�صته
«مقاطع ��ة يوكناباتوفا»� .إن مقاطع ��ة «يوكناباتوفا» ّ
هي اختالق خيا ّ
يل ّ
حم�ض ،بينما بلدة «�شمال �شرق قاومي»،
حقيقي .لق ��د ا َّتخ ��ذت ق ��رار ًا بالكتابة
خا�صت ��ي ،ه ��ي م ��كان
َّ
ّ
ع ��ن م�سقط ر�أ�سي ،تل ��ك الرقعة من الأر�ض الت ��ي ت�شبه ،يف
حجمها ،حجم طابع بريد.
كان ذل ��ك ،بب�ساط ��ة� ،أ�شب ��ه م ��ا يكون بفت ��ح هو� ��س الذاكرة
املتد ِّفق ��ة ،حي ��ث �أنع� ��ش حي ��اة الطفول ��ة كامل ��ة ،فتذ َّكرت ما
م�ستلق على الع�شب،
قلت ��ه يف تلك ال�سنوات اخلوايل ،و�أن ��ا
ٍ
قبال ��ة الأبقار ،وال�سحائ ��ب ،والأ�شجار وطي ��ور ال�سماء ،ثم
كتبت ��ه يف رواياتي ،كما ه ��و متام ًا .ومنذ ذل ��ك احلني ،تبدَّد
قلق ��ي ب�ش�أن عدم العثور على م ��ا �أو ّد كتابته ،وانح�صر حول
ع ��دم قدرتي على الكتابة .غالب ًا م ��ا يحدث ذلك ،فعندما �أكتب
رواية ،ت�ص ��رخ يف عقلي الكثري من الأفكار اجلديدة ،كما لو
كانت كلب ًا ينبح خلفي.
ويف وقت الحق ،تع َّرفت �إىل �أ�ستاذ جامعي �أمريكي يف ندوة
«فوكرن» الدولية التي عُقدت يف جامعة «بكني» ،وكان يد ِّر�س
يف جامع ��ة قريبة من م�سقط ر�أ� ��س «فوكرن» .وقد دعاين هو
ورئي� ��س اجلامع ��ة لزيارتهم ��ا ،لكنني مل �أذه ��ب ،ف�أر�سل �إ َّ
يل
�ألب ��وم �صور لـ«فوكرن» ،يحتوي الكث�ي�ر من ال�صور الثمينة،
م ��ن بينها �ص ��ورة لـ«فوكرن» وهو يقف �أم ��ام �إ�سطبل للخيل،
مرتدي ًا مالب�س مهرتئة ،وحذا ًء طويل ال�ساق ،بالي ًا� .أعادتني
�صورت ��ه هذه ،على الف ��ور� ،إىل بلدة «�شمال �ش ��رق قاومي»،
فذ َّكرين بجدّي ،وب�أبي ،وبالكثري من القرويِّني القدامى.
يف ذل ��ك احل�ي�ن ،تف َّككت �ص ��ورة «فوكرن» بعقل ��ي ،باعتباره
كاتب ًا عظيم ًا متام ًا ،لأ�شعر بتال�شي امل�سافة بيني وبينه .وقد
انتابني �شعور ب�أننا قلبان متناغمان ،و�صديقان حميمان من
جي َل�ْي�نْ خمتل َفينْ  ،ال تنطوي عالقتنا على �أ�سرار .فقد حتدَّثنا
مع ًا عن الطق�س ،واملحا�صي ��ل الزراعية ،واملا�شية ،كما َّ
دخ ّنا
التب ��غ �سو ّي� � ًا ،واحت�سين ��ا اخلم ��ر ،و�سمعت ��ه يو ِّب ��خ الن ّق ��اد
الأمريكيني �أمامي ،وي�سخر من «همنغواي».
كم ��ا �سم ��ح يل بتلمُّ�س تلك الندب ��ة بر�أ�سه ،وق ��ال �إنها نتيجة
ّ
ع�ض ��ة فر� ��س �أبقع ،لك ��ن بالن�سب ��ة �إىل ه�ؤالء احلمق ��ى ،الب َّد
من الق ��ول �إنها كانت ج ّراء انفجار طائ ��رة �أملانية .ثم انفجر
بال�ضح ��ك منت�شي� � ًا ،وق ��د عل ��ت وجه ��ه ابت�سام ��ة م�شاك�س ��ة
وممازح ��ة� .أخ�ب�رين �أن الكات ��ب يج ��ب �أن يك ��ذب بج ��ر�أة،
ودومنا خج ��ل ،لي�س لإبداع الرواي ��ات ،فح�سب ،بل البتكار
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جتارب �شخ�صية� ،أي�ض ًا.
َّ
ع َّلمن ��ي� ،أي�ض� � ًا� ،أن الكات ��ب يج ��ب �أن يتجن ��ب املدين ��ة
املزده ��رة ،وي�ستق َّر يف م�سقط ر�أ�سه ،متام ًا ،مثلما يجب �أن
تتج� � َّذر ال�شج ��رة يف الأر�ض .و�أنا �أرغ ��ب ،ح ّق ًا ،يف ال�سري
على ه ��داه .لكن ،يف م�سقط ر�أ�سي ،غالب� � ًا ما ينقطع التيّار
الكهرب ��ي ،كما يفتقر �إىل و�سائل التدفئة يف ال�شتاء ،عالو ًة
على مرارة املياه ،وطعمها القاب�ض ،و�أنا �أخ�شى امل�صاعب؛
لذا ،مل �أعُد �إليها حتى اليوم.
ينبغ ��ي �أن �أعرتف ،ب�صراحة� ،أنني مل �أنت ِه من قراءة رواية
«فوكرن» «ال�صخب والعن ��ف» حتى الآن ،لكنني �أ�ضع �ألبوم
�صوره ،الذي �أهداين �إيّاه ذلك الأ�ستاذ اجلامعي الأمريكي،
على مكتبي ،حيث �أحتدَّث �إليه ،حينما �أفقد الثقة بنف�سي.
�أع�ت�رف �أن ��ه مع ِّلمي ،لكنني قلت له ،ذات م� � ّرة ،دون خجل:
«مرحب� � ًا� ،أ ُّيه ��ا العج ��وز ،ثمّة مو�ض ��ع قد جتاوزت ��ك فيه!»،
فر�أي ��ت ابت�سام ��ة مل�ؤه ��ا ال�سخرية ،ق ��د فا�ض به ��ا وجهه،
علي فيها؟».
وع َّقب قائ ًال« :قل يل :ما املوا�ضع التي تفوَّقت ّ
خا�صت ��ك ،ه ��ي مقاطعة من
قل ��ت« :مقاطع ��ة يوكناباتوف ��اَّ ،
البداي ��ة وحتى النهاي ��ة ،بينما بلدة «�شم ��ال �شرق قاومي»،
خا�صت ��ي ،قد حوَّلتها �إىل مدينة حديثة ،للغاية ،يف غ�ضون
َّ
�أق� � ّل م ��ن ع�ش ��ر �سن ��وات .فف ��ي عمل ��ي «ال�ص ��دور املرتفعة
والأرداف العري�ض ��ة» جعل ��ت بل ��دة «�شمال �ش ��رق قاومي»
ت�ش ِّي ��د العدي ��د م ��ن املب ��اين ال�شاهق ��ة ،وت�ضي ��ف املراف ��ق
الرتفيهي ��ة احلديثة .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك� ،أن ��ا �أكرث �شجاعة
من ��ك ،فم ��ا كتبته �أن ��ت كان قا�ص ��ر ًا على حدود ذل ��ك املكان،
بينم ��ا جت� � َّر�أت �أنا على نقل �أ�شياء من جمي ��ع �أنحاء العامل،
وتغي�ي�ر وجهها ،و�ض ّمه ��ا �إىل بلدة «�شمال �ش ��رق قاومي»،
وك�أن هذه الأ�شياء قد حدثت فيها ،بالفعل.
ال توج ��د جب ��ال يف بلدة «�شم ��ال �شرق قاوم ��ي» احلقيقية،
لكنن ��ي ح َّركت جب ًال �إليها ،بالقوّ ة ،كم ��ا �أنها ال ت�ض ّم �أر�ضها
�صح ��راء ،فخلق ��ت له ��ا ،بالق ��وّ ة� ،صح ��راء ،وال يوجد فيها
امل�ستنقع ��ات ،فجلبت �إليها م�ستنقع ًا ،ع�ل�او ًة على الغابات،
والبح�ي�رات ،والأ�س ��ود والنم ��ور… وك ّل تل ��ك الأ�شي ��اء
�صنعته ��ا من �أجلها .ويف ال�سن ��وات الأخرية ،تواىل ذهاب
بع� ��ض الط�ّل�ااّ ب الأجان ��ب واملرتجم�ي�ن �إىل بل ��دة «�شم ��ال
�شرق قاومي» ،لر�ؤية الأ�شي ��اء التي و�صفتها يف رواياتي،
وعندم ��ا و�صلوا �إىل هناك� ،أ�صيبوا جميع ًا بخيبة �أمل ،فما
م ��ن �شيء هنالك� ،إلاّ �سهل مقفر ،وعلى ال�سهل بع�ض القرى
عدمية املالمح».
قاطعن ��ي «فوكرن» ،وق ��ال بربود« :الل�صو� ��ص ال�صاعدون،
غالب ًا ما يكونون �أكرث جر�أ ًة من الل�صو�ص القدامى!».
ُت َع� � ّد بل ��دة «�شم ��ال �ش ��رق قاوم ��ي» جمهوري ��ة �أدب ّي ��ة م ��ن
اخرتاع ��ي ،فهي مملك ��ة� ،أن ��ا َم ِلكها .وك َّلم ��ا �أُم�س ��ك بالقلم،
ق�صة بلدت ��ي «�شمال �شرق قاوم ��ي»� ،أتذوَّق �سعادة
و�أكت ��ب ّ
الإم�س ��اك بتالبي ��ب ال�سلطة؛ فعل ��ى هذه الأر� ��ض ،ميكنني
حتريك اجلبال ،وملء البحور ،وت�سيري الرياح ،وا�ستدعاء
املط ��ر� ،أُميت م ��ن �أو ّد موت ��ه ،و�أُحيي من �أ�ش ��اء له احلياة.
بطبيعة احلال ،ث ّم ��ة بع�ض الل�صو�ص اجلريئني� ،أوجدتهم
علي �أن �أ�ست�سلم لهم.
ملعار�ضتي ،بينما يجب َّ
وبع ��د ظه ��ور �سل�سل ��ة روايات ��ي ،الت ��ي ت ��دور �أحداثها يف
بل ��دة �شمال «�ش ��رق قاومي» ،احت ��جَّ �ضدِّي بع� ��ض ال�س ّكان
املح ِّل ّي�ي�ن ،وو�صف ��وين باخلائ ��ن لبلدتي؛ وهو م ��ا دعاين
لكتابة عدّة مقاالت ل�شرح الأمر .قلت لهم :بلدة «�شمال �شرق
قاومي» هي مفهوم �أدبي ،ولي�س ��ت مفهوم ًا جغرافي ًا ،وهي
مفه ��وم منفت ��ح وغري منغل ��ق ،يعتمد على جترب ��ة طفولتي
لبن ��اء �ص ��رح �أدبي خي ��ايل؛ عملت جاه ��د ًا لتك ��ون �صورة
م�ص َّغ ��رة لل�صني ،واجته ��دت ل�صياغة الف ��رح والأمل هناك،
مبا يتما�ش ��ى مع الفرح والأمل للب�شري ��ة جمعاء ،واجتهدت
لت�ؤ ِّث ��ر الق�ص�ص التي �أن�س ��ج �أحداثها يف بلدة «�شمال �شرق
قاومي» ،يف الق ّراء من جميع البلدان ،و�سيكون هذا هديف
مدى احلياة.
والآن ،وطئت قدماي� ،أخري ًا� ،أر�ض مع ِّلمي ،الع ّم «فوكرن»،
و�أمت ّن ��ى �أن �أمل ��ح طيفه يف ال�ش ��ارع ال�صاخ ��ب ،ف�أنا �أعرف
مالب�س ��ه املهرتئة تل ��ك ،وغليون ��ه الكبري ذاك ،كم ��ا �أعرف،
جيّد ًا ،رائحة روث احل�ص ��ان املختلطة برائحة التبغ ،التي
تف ��وح منه ،و�أن ��ا على دراي ��ة بخطواته املرت ِّنح ��ة على �إثر
�سكره.
فل ��و وجدت ��ه� ،س�أ�صرخ خلف ��ه قائ�ل ً�ا�« :أيُّها الع� � ّم «فوكرن»،
ه�أنذا!»
عن"راوي القصص"
بـ (المجموعة الكاملة لخطابات مويان.
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منزل مو يان ..قرية الذرة الحمراء
لن تكون نفسها مرة أخرى !
كتابة :جوناثان بينغ
ترجمة عادل صادق

هن ��اك حديث عن مو�ضوع �إع ��ادة بناء هيكل الطني
وهو من ��زل طفولة الروائي ال�صين ��ي مو يان الذي
ح ��از م�ؤخ ��را جائ ��زة نوبل ل�ل��أدب ال ��ذي يقع على
�ضف ��ة نهر جي ��او يف قرية موبين ��غ التابعة ملقاطعة
�شاندون ��غ ال�ساحلي ��ة وال ��ذي يدع ��ى مبن ��زل قرية
ال ��ذرة احلمراء ن�سبة �إىل روايت ��ه ال�شهرية " الذرة
الرفيع ��ة احلمراء " التي ا�ستقى �أحداثها من �أجواء
تل ��ك القري ��ة ال�صيني ��ة الب�سيط ��ة التي عك� ��س فيها
م�صاعب امل ��زارع ال�صيني خ�ل�ال ال�سنوات الأوىل
من احلك ��م ال�شيوعي  ،الرواي ��ة حتولت بعدئذ �إىل
فيلم �سينمائ ��ي ذاع �صيته يف الع ��امل وفاز بجائزة
ال ��دب الذهبي يف مهرج ��ان برلني عام � . 1988شهد
ه ��ذا البيت القدمي والدته وطفولته كما يقول والده
قوان يي البالغ من العمر  90عاما الذي وقف �أمامه
لأخ ��ذ �صورة مع فتاة مراهقة جاءت لتقدمي التهنئة
مع جمموع ��ة كبرية من ال�سياح فابت�سم لها ووقفت
بجانب ��ه لت�ضع يدها على كتفه وهو يرفع يده حتية
للجمي ��ع  ،بعده ��ا راح يتكل ��م ع ��ن البي ��ت ومو يان
قائ�ل�ا  - :اجلمي ��ع يري ��د �أن يفهم كي ��ف كانت حياة
ي ��ان يف ه ��ذا البيت وه ��و �صغ�ي�ر  .هنا �أ�ش ��ار �إىل
راديو ق ��دمي تربع فوق دوالب خ�شبي �صغري داخل
�إحدى غرف البيت الذي حتول �إىل هيكل من الطني
ال ��ذي كان كث�ي�را م ��ا ي�ستم ��ع �إلي ��ه  ،يف حني دخل
ح�شد �صغ�ي�ر �آخر من ال�سياح البي ��ت مارين بغرفة
مرتب ��ة �أ�شار �إليها قوان �أنها �شهدت زواجه وما زال
�سري ��ره يحت ��وي على فر�شت ��ه الأوىل الت ��ي بقيت
عل ��ى حالها م ��ع مرور عق ��ود كثرية عل ��ى زواجه .
ال�سلط ��ة ال�صينية املحلية التي تدير موبينغ البالغ
تعداده ��ا � 800شخ� ��ص تع ��اين �ضغوط� � ًا �شدي ��دة
للحف ��اظ عل ��ى �سح ��ر الري ��ف هن ��اك وه ��ي ت�سعى
يف نف� ��س الوق ��ت لتحوي ��ل احلديقة الكب�ي�رة التي
حت ��وي املنزل الق ��دمي �إىل مرفق ثق ��ايف و�سياحي
للتعريف بواحد م ��ن رجاالتها العظام الذي �أ�صبح
منجما للذهب بح�سب تعبري �أحد م�س�ؤويل البلدية
لأنه ب ��ات ثقافيا يناف� ��س نفوذ املقاطع ��ة اقت�صاديا
 ،وعل ��ى الرغم م ��ن �أن القرويني هن ��اك توقفوا عن

زراع ��ة الذرة احلمراء الت ��ي خلدها يان يف روايته
�إال �أن احلكوم ��ة املحلي ��ة تدف ��ع املزارعني املحليني
لزراع ��ة  1600ف ��دان من هذه احلب ��وب التي كانت
ع�ص ��ب اقت�ص ��اد املنطق ��ة من ��ذ ثمانين ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي مبحا�صيلها املربحة  ،ق ��وان وهو يطوف
بال�سي ��اح �أرجاء املنزل القدمي قال �إنه مل ي�سمع عن
خط ��ط حتويل هذا امل ��كان �إىل متنزه مرددا  - :من
امل�ستحيل �أن احلكوم ��ة �ستنفق هنا ! بينما راحت
الفتات حمراء تتدىل من جانبي املنازل اخلر�سانية
عل ��ى ط ��ول الطري ��ق الرئي�س ��ي �إىل موبينغ حتمل
التهنئ ��ة وت�شري باعت ��زاز �إىل " يان املعل ��م " الذي
حاز نوبل بكل فخر � ،أحد ال�سياح �أخذ حبة بطاطا
من كرمة بالق ��رب من منزل الطفولة وتلذذ بطعمها
ما جع ��ل من قوان يفر�ش ذراعي ��ه يف الهواء معلنا
�أن ��ه ق ��د تن ��اول قطع ��ة �صغرية م ��ن طع ��ام معجزة
نوب ��ل مو ي ��ان الذي كان يع�شق ��ه � .أعمال مو تظهر
ق ��درة ال ميكن �إنكاره ��ا بانتقاده احل ��اد للعديد من
املو�ضوعات الت ��ي �شملت الف�ساد  ،وم�أ�ساة الثورة
الثقافية  ،والإجها� ��ض الق�سري يف �إطار ما ي�سمى
ب�سيا�س ��ة الطف ��ل الواح ��د يف ال�ص�ي�ن ،وبعد فوزه
بنوبل الأدب م�ؤخرا �أعرب عن ت�أييده للمن�شق ليو
�شيا بو احلائز على جائزة نوبل لل�سالم عام 2010
وال ��ذي يق�ضي حكما بال�سجن مل ��دة  11عاما بتهمة
تخريب الأفكار وت�شوي ��ه احلقائق  ،يان �صرح يف
�أحد امل�ؤمترات ال�صحفية قائال :
 �آمل �أن يتمك ��ن من حتقيق حريته يف �أقرب وقتممك ��ن .وهو به ��ذا يعط ��ي �شجاعة حقيقي ��ة مع ما
�أعطاه ��ا يف كتاباته  ،يقول عنه �إريك �أبراهام�سون
�صاح ��ب �إحدى دور الن�شر اخلا�صة برتجمة الأدب
ال�صيني :
 �أعتقد �أن ��ه خجول جدا و�سلوكه ح ��ذر للغاية معكل خط ��وة يخطوه ��ا  .يعود قوان ليق ��ول لزائريه
الذي ��ن يقلب ��ون عيونهم يف منزل الط�ي�ن وكل ركن
فيه :
 م ��و ال ي�أت ��ي �إىل البي ��ت يف كث�ي�ر م ��ن الأحي ��انوعندم ��ا يفعله ��ا نلتق ��ي لنتح ��دث عم ��ا يح ��دث يف
وطنن ��ا  ،وكيف تنم ��و الطماطم  .وعل ��ى الرغم من
�أنه مل يقر�أ ما كتبه مويان  ،لكنه يقول:
 �إنه فخور ب�إجنازاته  ،نحن جميعا �سعداء  ،و�أنا�سعيد جد ًا جد ًا .
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الروائي الصيني مو يان:

محاور مرح وساخر ومتواضع
لطفية الدليمي
�شاه ��دت الكات ��ب والروائي ال�صيني (م ��و يان) احلائز
على جائزة نوبل يف حوار مطول على ف�ضائية ال�صني
وكان ��ت �شخ�صيت ��ه الطريف ��ة �أخ ��اذة وم�سرتخي ��ة يف
احل ��وار الذي خال من عبارات التمجي ��د والتو�صيفات
الت ��ي يبال ��غ الإعالمي ��ون الع ��رب يف �إ�ضفائه ��ا عل ��ى
�ضيوفه ��م ،ورغم خجله وتوا�ضعه اجلم ف�إن �شخ�صية
م ��و ي ��ان تتمت ��ع بب�ساطة حمبب ��ة وح� ��س �ساخر يقظ
وتلقائي ��ة نفتقده ��ا يف احل ��وارات الثقافي ��ة املكر�س ��ة
للكتاب وامل�شاهري عندنا.
وه ��و كمعظ ��م ال�صيني�ي�ن حري� ��ص عل ��ى االبت�سام ��ة
واال�سرتخ ��اء عل ��ى نقي� ��ض معظ ��م مثقفين ��ا العراقيني
والع ��رب املتجهم�ي�ن والعاب�س�ي�ن مم ��ن يت�صنع ��ون
ال�صرام ��ة ليمنحوا هي�آتهم امتياز االختالف عن الب�شر

يف تلقائيته ��م و�سخريتهم وال ن�ستثني من ذلك الكتاب
وال�شعراء ال�شب ��اب يف لقاءاتهم املتلفزة حيث العبو�س
والتجهم واال�ستخ ��دام املفرط للم�صطلحات امل�ستعارة
م ��ن النقد والفل�سف ��ة الغربيني والتي خ�ل�ا منها حديث
م ��و ي ��ان متام ��ا ،وق ��د يق ��ول �أحدن ��ا �إن جمتمعاتن ��ا
ال�ضاغط ��ة وظروفنا املفجع ��ة واحلرمان املتوا�صل من
احلياة الإن�سانية ال�سوية  -لها دورها يف تكري�س �سمة
العبو�س والتجهم وفقدان الطالقة يف احلديث.
كان مو ي ��ان يطلق الفكاهات مثل فت ��ى �صغري ويرتدي
جاكيتا ريا�ضيا دون ربطة عنق �أو بدلة كاملة ويعرتف
�أم ��ام املذيعة ب�أن ��ه كان خواف ��ا يف �صب ��اه وا�ستفاد من
خربات ��ه الريفي ��ة يف الأدب ث ��م حتول �إىل �ش ��اب مغامر
بع ��د �سن ��وات املجاع ��ة الرهيبة التي عا�شه ��ا يف الريف
حيث كان ��وا يقتاتون عل ��ى الإع�شاب الربي ��ة واجلذور
ويع�ت�رف مو ي ��ان بوقاحته وعنف جوع ��ه عندما كان
يت�شاج ��ر م ��ع �أخت ��ه وي�ضربه ��ا م ��ن اج ��ل قطع ��ة حل ��م
�صغرية..

يق ��ول م ��و يان" :لق ��د ترك اجل ��وع انطباع ��ا عميقا يف
روح ��ي وذهن ��ي و�أ ّث ��ر يف حيات ��ي وعمل ��ي" ،وع ��ن
انطباعات �سنوات اجلوع وعذاباتها كتب رواية (الذرة
الرفيع ��ة احلم ��راء) �أ�شه ��ر رواياته الت ��ي ترجمت �إىل
لغات عديدة.
يخربن ��ا مو يان ع ��ن عط�شه الدائم من ��ذ طفولته لقراءة
الكت ��ب (كان ��ت الكتب م ��ن الأ�شي ��اء الن ��ادرة يف الريف
اجلائع ولي� ��س بو�سعنا احل�صول عليه ��ا ،وكنا نح�ضر
طعامن ��ا بطحن حبوب الذرة بالرحى احلجرية اليدوية
و�ص ��ادف �أن لأح ��د �أ�صدقائ ��ي كت ��اب ق�ص ��ة م�ص ��ورة
(كومك� ��س) وكن ��ت �أعمل عندهم عل ��ى الرحى مقابل �أن
�أقر�أ الق�صة فكان يقر�أ يل �صفحة واحدة مقابل كل دورة
حلج ��ر الرحى� ،أو يرتكني اقر�أ فيها و�أنا �أدير الرحى..
وبعدها بد�أت �أجوب القرى املجاورة لقراءة الكتب عند
من ميلكونها ثم �أعود �إىل قريتي م�سحورا.
�أول ق�ص� ��ص م ��و ي ��ان التي �أخ ��ذت طريقه ��ا للن�شر هي
ق�ص ��ة (ليل ��ة ربيعي ��ة ممطرة) بع ��د �أن رف�ض ��ت �صحف

كث�ي�رة ن�شرها و�أعادتها له ،ي�ضي ��ف مويان (كنت �أحب
املغام ��رة وكنت مقل ��د ًا لكتابات الآخري ��ن ،ويف �شبابي
وج ��دت نف�سي جنديا وقائ ��دا ع�سكريا مقيما يف منطقة
جبلي ��ة وع ��رة وهناك كتب ��ت ق�صة متخيل ��ة عن جزيرة
و�أن ��ا الفتى الذي مل ي�شاهد جزيرة وال بحرا ،كنت كاتبا
مزيفا وكاذبا لأنن ��ي اعتمدت يف كتابتي على القامو�س
واملو�سوعات فجاءت الق�صة بائ�سة مفتعلة ) .
كان م ��و يان مي ��ر بلحظات �صعبة يف كتاب ��ة الروايات
ويف �أحي ��ان كثرية كان يعج ��ز عن متابعة ال�شخ�صيات
والأح ��داث فيرتكها وي�شرع بكتاب ��ة رواية �أخرى بينما
كت ��ب روايت ��ه ال�شه�ي�رة (احلي ��اة وامل ��وت) يف ثالث ��ة
و�أربع�ي�ن يوما ،ثم توقف لعامني عن الكتابة يف انتظار
الإله ��ام ويع�ت�رف ان ��ه يت�ص ��رف ك�إن�س ��ان ب�سي ��ط يف
احلي ��اة وي�شعر بالف ��رح الغامر عندما ينه ��ي رواية من
روايات ��ه ويحتفي بنف�سه كما كان يفعل �أهله يف الريف
عند ح�صاد الذرة ويقول� :ألي�ست الرواية ح�صادا �آخ َر
جلهد طويل قمنا به؟

