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جوان ديديون واللعب بمفردات الجحيم
منصورة عز الدين

هناك قراءات تخرج منها كام دخلتها ،كأنك
مررت رسيع ًا عيل سطح زلق ال قدرة له
عيل خدشك أو التأثري فيك ،قد تقيض وقت ًا
مسلي ًا أو تبتسم إذ تصادف فكرة طريفة أو
فقرة مضحكة ،لكن ال يشء أكرث من هذا .يف
املقابل هناك أعامل تؤملك وتوقظ جراح ًا
التأمت .ومنها هذه الرواية
ْ
بداخلك ظننتها
الجارحة املؤذية رغم براعتها أو باألحري
بسببها.
ال أقصد هنا ،أن هذا رشط للجودة األدبية،
لكن اقرتانه بها وبأن يكون العمل املقصود
كاشف ًا للنفس البرشية امللغزة ،يضاعف من
قيمته ،كام يجعله أشبه مبرآة يري فيها القارئ
ذاته وحياته ،مهام اختلفت تجربته الحياتية
عن شخصيات العمل املقروء.

الرواي ��ة املق�ص ��ودة ه ��ي  Play it as it laysللكاتب ��ة
وال�صحفية الأمريكية جوان ديديون التي تكاد تكون غري
معروفة عربي ًا رغم كونها من �أهم الكاتبات الأمريكيات.
حقيق ��ة �أن �شخ�ص ��يات الرواي ��ة تنتم ��ي لع ��امل هوليوود
املخمل ��ي وغارق ��ة يف اجلن� ��س واحلف�ل�ات وتعاط ��ي
املخدرات ،و�أن الأحداث تدور يف �أواخر ال�س ��تينيات ،ال
حت ��د من قدرتها علي الو�ص ��ول �إيل قارئ الي ��وم �أي ًا كان
مكان عي�شه �أو منط حياته.
و�ص ��ف الروائي الربيطاين مارتن �إمي�س جوان ديديون
مرة ب�أنها “�ش ��اعرة اخلواء الكاليفورين الهائل ،”.ويف
ه ��ذه الرواية ،كم ��ا يف كتابات ديديون ال�ص ��حفية ،يبدو
اخل ��واء ماث�ل ً�ا يف كل ركن ،ومط ًال بنظرت ��ه امليتة من كل
�شق يف حائط الذات الآيلة لل�سقوط.
تب ��د�أ الرواي ��ة ببطلته ��ا املمثل ��ة ماري ��ا ويث يف م�ص ��حة
للأمرا� ��ض النف�سي ��ة “ .ما ال ��ذي يجعل ياج ��و �شخ�صية
�شري ��رة؟ ي�س�أل البع�ض� .أنا ال �أ�س� ��أل �أبدًا ”.هكذا تباغت
ماري ��ا قارئ الرواي ��ة ب�س� ��ؤال بينما تعلن �أنه ��ا كفت عن
الأ�سئل ��ة�“ .أن ��ا ما �أنا عليه� .أن تبحث ع ��ن “�أ�سباب” �أمر
خ ��ارج املو�ضوع .لكن لأن البحث ع ��ن �أ�سباب هو عملهم
هنا ،ه ��م ي�س�ألونني �أ�سئل ��ة .ماريا �أجيب ��ي بنعم �أو ال”.
ت�ضيف الحق ًا.
يف القراءة الأوىل ،ل ��ن ينتبه القارئ يف الغالب �إىل ملاذا
اخت ��ارت ديديون ياجو م ��ن بني كل ال�شخ�صي ��ات الفنية
ال�شه�ي�رة املرتبطة بال�شر؟ لك ��ن ال�س�ؤال �سيقفز �إيل ذهنه
ح�ي�ن ينتهي من الق ��راءة ،ويجد نف�س ��ه يف حاجة لإعادة
القراءة جم ��دد ًا ،ويري ا�سم ياجو ،فيفه ��م �أن ال�س�ؤال مل
يكن اعتباطي ًا ،و�أن مفتاح� � ًا رئي�سي ًا لقراءة العمل خمفي
يف �أك�ث�ر الأماك ��ن و�ضوح� � ًا :اجلملة االفتتاحي ��ة� .أ�صفه
باملخف ��ي لأن الرابط بني ياجو الغيور من عُطيل وهيلني
لن يظهر � اّإل قرب نهاية الرواية الالهثة �سريعة الإيقاع.
�سرعة الإيق ��اع تنبع من الدقة اللغوي ��ة وموهبة الإيجاز
وال�صرام ��ة يف حذف كل ما هو زائد م ��ن كلمات �أو �أفكار
�أو �أح ��داث ،تنبع �أي�ض ًا من البناء ال ��ذي اختارته الكاتبة
وتوفيقه ��ا يف اختي ��ار “الراوي” املنا�س ��ب للعمل .هناك
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�أربعة رواة .ماريا الت ��ي تفتتح احلكي ويتمحور حولها
العمل ،وهيلني “�صديقتها” ،واملخرج ال�سينمائي كارتر
زوج /طلي ��ق ماريا (كالهما يقدم �إ�ضاءة ل�شخ�صية ماريا
مغاي ��رة ن�سبي ًا لت�صورها عن ذاته ��ا) ،ثم الراوي ب�ضمري
الغائ ��ب املهيمن علي معظ ��م الرواية واملتبن ��ي ب�شكل ما
لر�ؤي ��ة ماريا وت�صوراتها ،وقرب نهاي ��ة الرواية ،يتبادل
الراوي احلكي م ��ع ماريا ،عرب مقاطع (ف�صول؟) ق�صرية
ج ��د ًا وكا�شف ��ة لل�شخ�صي ��ة والأح ��داث التي ظل ��ت غائمة
ومغب�شة لفرتة.
يزيد الت�شويق �أي�ض ًا من �إح�سا�سنا ب�سرعة الإيقاع ،فمنذ
البداي ��ة جتذبنا �شخ�صي ��ة ماريا اخلارجة عل ��ي امل�ألوف
كم ��ا جتذبن ��ا احلكمة وال ��ذكاء يف الف�ص ��ل الأول املحكي
بل�سانه ��ا ،وي ��زداد ف�ضولنا ملعرفة كي ��ف انتهي بها احلال
يف م�صح ��ة للأمرا� ��ض العقلي ��ة؟ ومل ��اذا ف�ش ��ل زواجه ��ا؟
والأهم من هو بي ِزد وكيف مات؟
الف�صل الق�صري الت ��ايل املروي بل�سان هيلني �سوف يزيد
الت�شويق بدوره� ،إذ تخربنا هيلني �أن ماريا قتلت بي ِزد!
و�سنع ��رف الحق� � ًا �أن بي ِزد كان منتج� � ًا �سينمائيا �شهري ًا
وزوج ًا لهيلني.
«ر�أي ��ت ماري ��ا اليوم� .أو عل ��ي الأقل حاول ��ت ر�ؤية ماريا
الي ��وم :بذلت اجلهد .مل �أفعل هذا من �أجل ماريا ،ال �أمانع
يف قول هذا ،فعلته من �أجل كارتر� ،أو من �أجل بي ِزد� ،أو
من �أجل �شيء ما ،ال من �أجل ماريا“ .ال �أرغب يف التحدث
�إليك ،يا هيل�ي�ن” كان هذا ما قالته �آخر مرة“ .الأمر لي�س
�شخ�صي ًا ،يا هيل�ي�ن ،فقط مل �أعد �أحتدث ”.لي�س من �أجل
ماريا .علي �أية حال ،مل �أرها� .ضيعت ال�صباح بكامله يف
القي ��ادة طول الطريق �إيل هناك ،عب� ��أت لها �صندوق ًا ،كل
الكتب حديثة ال�صدور ،وو�شاح من ال�شيفون تركته ذات
مرة علي ال�شاطئ (كانت مهملة ،ال بد �أن ثمنه  30دوالر ًا،
لطامل ��ا كان ��ت مهملة ”).هكذا تبد�أ هيل�ي�ن الف�صل اخلا�ص
به ��ا الذي نخرج من ��ه ببورتري ��ه غري م�شرق ع ��ن ماريا،
فهي وفق ًا لهيلني� :شخ�صية مهملة ،ال تطيق جناح زوجها
ال�سابق كارتر (ورغم هذا من �ضمن الأ�شياء التي حملتها
هيلني لها وهي تزوره ��ا يف امل�صحة النف�سية �صفحة من

النيوي ��ورك تامي ��ز بها “بروفاي ��ل” طويل ع ��ن كارتر!)
ماري ��ا �أي�ض� � ًا قاتل ��ة وفقا لهيل�ي�ن ،وال يزداد وزنه ��ا �أبد ًا!
وتربر هيلني هذا ب�أنه �سم ��ة الن�ساء الأنانيات“ .ال�سيدة
الجن ترتاح ”.هذا م ��ا تقوله املمر�ضة لهيلني كمربر لعدم
ق ��درة (رغبة؟) ماريا علي ر�ؤيته ��ا ،وما تعلق عليه هيلني
ب�أنها هي من حتتاج �إيل الراحة ال ماريا� ،إذ تقول“ :لي�س
الأمر �أنني �ألوم ماريا علي �أي �شيء حدث يل ،علي الرغم
م ��ن �أنني َمن عانت� ،أنا من ينبغ ��ي �أن ترتاح� ،أنا من فقد
بي ِزد ب�سبب �إهمالها و�أنانيتها ،لكنني �ألومها فقط نيابة
عن كارت ��ر .لو ُاتيحت لها ن�صف فر�ص ��ة لكانت قتلته هو
الآخ ��ر .كان ��ت دائم ًا فت ��اة �أنانية جد ًا ،هذا م ��ا كانت عليه
ماريا �أو ًال و�أخري ًا ودائم ًا».
النربة بالغة التحامل �ضد “�صديقة” قدمية من املفرت�ض
�أنها مري�ضة عقلي ًا تبدو الفتة وال يربرها ادعاء هيلني �أن
ماري ��ا قتلت بي ِزد ،لأن هيلني تب ��دو مهتمة بكارتر طليق
ماريا �أكرث م ��ن اهتمامها بزوجها الراحل ،لكننا لن ندرك
اخللفيات �س ��وي مع نهاية العمل ،وح� ��س الغمو�ض هذا
تنجح ديديون يف تدعيمه متام ًا دون تكلف �أو مبالغة.
جان ��ب �آخر م ��ن �شخ�صي ��ة ماريا يقدم ��ه الف�ص ��ل الثالث
الق�ص�ي�ر املروي بل�سان الزوج /الطلي ��ق كارتر .كمخرج
�سينمائ ��ي ي�ستدع ��ي كارت ��ر ماريا ع�ب�ر ب�ضع ��ة م�شاهد،
ال�صورة الب�صرية هي احلا�ضرة بقوة يف املقطع املروي
عل ��ي ل�سانه وتظه ��ر ماريا في ��ه ك�شخ�صية غ�ي�ر م�ستقرة
نف�سي ًا توت ��ر الآخرين وتذهلهم .فه ��ي ،وفق ًا لكارتر“ ،مل
تفه ��م ال�صداق ��ة ،املحادث ��ة ،اللياق ��ات العادي ��ة للتوا�صل
االجتماعي قط .ماريا جت ��د �صعوبة يف الكالم مع �أنا�س
ال تنام معهم».
يف �أح ��د امل�شاه ��د الت ��ي ي�ستدعيه ��ا كارت ��ر تتف ��وه ماريا
بتعليق ِ ّ
يكذب م ��ا يقوله ،ينظر اجلال�س ��ون علي الطاولة
معهما �إليها ثم بعيد ًا عنها ،مذهولني غري مرتاحني� :شيء
م ��ا يف الطريقة املتوترة ليديها علي حافة الطاولة ،مينع
م ��ا حدث من االنق�ض ��اء .وحده ب ��ي ِزد ي�ستمر يف النظر
مبا�شر ًة �إليها.
تفا�صي ��ل كثرية تغمز لنا ،منذ البداية ،ب�أن بي ِزد يختلف
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عن الآخرين ،هو الغائب احلا�ضر ،ودائم ًا �سيكون هناك
خي ��ط خفي يربط ��ه مباريا ،ماريا الت ��ي �سيطلب منها �أن
مت�س ��ك يده بينما يرق ��د بجانبها بع ��د �أن ابتلع حفنة من
احلب ��وب املخدرة م ��ع الكثري من الف ��ودكا� ،سيطلب منها
�أن تن ��ام قاب�ض ��ة علي ي ��ده بينما يبد�أ رحلت ��ه نحو العدم
�أو الأب ��د�“ .أن ��ا و�أنت نعرف �شيئ ًا .لأنن ��ا كنا هناك حيث
ال �ش ��يء ”.هذا ما يجمعهما وفق ًا له ،وما يعزز اختالفهما
عن الآخرين ،لكن ه ��ذا االختالف ال يعني بال�ضرورة �أن
امل�ؤلف ��ة تنظر �إيل ماري ��ا وب ��ي ِزد ك�شخ�صيات جيدة يف
مقاب ��ل �شخ�صي ��ات �أخ ��ري �شري ��رة ،فه ��ذا ال يعنيها .كل
ال�شخ�صي ��ات غارق ��ة يف جحيم رمزي وكله ��ا تقرتب من
مفه ��وم البطل -ال�ضد ،الف ��ارق �أن ماريا وبي ِزد مدركان
للخ ��واء املحيط بهم ��ا� ،أنهما يعرف ��ان �شيئ� � ًا ،لأنهما كانا
هن ��اك حي ��ث ال �ش ��يء! �أم ��ا كارت ��ر وهيل�ي�ن ف”م ��ا زاال
يطرح ��ان �أ�سئل ��ة .اعت ��دت �أن �أطرح �أ�سئل ��ة يف املا�ضي،
وتلقيت الإجابة :ال �شيء .الإجابة هي “ال �شيء” .تقول
ماريا ،ث ��م تنهي الرواية ب�صوتها “�أعرف �شيئ ًا مل يعرفه
كارت ��ر� ،أو هيل�ي�ن� ،أو مل تعرفوه �أنتم ق ��ط� .أعرف معني
“ال �ش ��يء” ،و�أ�ستم ��ر يف اللعب .ملاذا ،يقول بي ِزد .ولمِ َ
ال� ،أقول».
ه ��ي هنا ال متيز نف�سها ع ��ن كارتر وهيلني فقط ،بل تعلن
اختالفه ��ا عن بي ِزد نف�سه ،فم ��ع معرفتهما ملعني اخلواء
والع ��دم ق ��رر ه ��و االنتحار وق ��ررت ه ��ي اال�ستمرار يف
اللع ��ب حت ��ي ولو بعق ��ل خامل ،حت ��ي ول ��و كانت جتهل
طبيع ��ة اللعب ��ة باعرتافها يف الف�ص ��ل الأول“ :رمبا كنت
�أحمل كل الأوراق الرابحة ،لكن ماذا كانت اللعبة؟» .
ورمبا يكون �سبب رغبتها يف اال�ستمرار غريزة الأمومة
عنده ��ا ،تعلقها بطفلته ��ا “كايت” ذات ال�سن ��وات الأربع
املري�ض ��ة مبر� ��ض غري حم ��دد واملحتج ��زة يف م�ست�شفي
م ��ا ،وحلمها ب�أن تتمكن يوم ًا م ��ن �أن ت�ستقل بحياتها مع
�صغريتها.
التفا�صي ��ل الت ��ي ت�شتغ ��ل عليه ��ا ج ��وان ديدي ��ون  -يف
املجم ��ل  -خارج ��ة م ��ن قل ��ب اجلحي ��م الأر�ض ��ي ،جحيم
النف� ��س الب�شري ��ة ،حيث الظلم ��ة وال�ش ��ر ،و�شخ�صياتها
الفني ��ة تع ��اين من �شت ��ي �أن ��واع امل�آ�س ��ي � ،اّإل �أنها تنجح
مبه ��ارة الفتة يف كتاب ��ة هذا ك�أنه تفا�صي ��ل حياة يومية،
ال ت�ستح ��ق التوقف �أمامه ��ا �أو ال�شكوي منها .يح�ضرين
هن ��ا اجلزء الذي حتكي فيه ماريا عن امليتة الب�شعة لأمها
التي انحرفت �سيارتها علي الطريق ال�سريع يف �صحراء
نيف ��ادا ومزق ��ت الذئ ��اب جثته ��ا لدرجة �صعب ��ت التعرف
عليه ��ا ،والطريق ��ة العادي ��ة الت ��ي تقبلت بها ق ��رار بي ِزد
باالنتح ��ار و�أم�سكت بي ��ده وعادت للنوم كم ��ا طلب منها
رغم �إدراكها �أنها ح�ي�ن ت�ستيقظ �سيكون النائم بجوارها
ويده يف يدها جثة هامدة.
ال يعنين ��ي هنا حكي �أح ��داث الرواية ،فالفكرة لي�ست يف
الأح ��داث وال حتي يف املو�ضوع ،ب ��ل يف تقنية الكتابة،
وامل�ستوي ��ات املتع ��ددة للحك ��ي ،بحي ��ث تكت�ش ��ف مع كل
ق ��راءة جديدة بعد ًا خمفي ًا وتف�صيلة تدعم ت�أويلك الأويل
�أو ت�سخ ��ر من ��ه .ه ��ذا حتديد ًا م ��ا ال ينق�ص م ��ن �إعجابك
بالعم ��ل ح�ي�ن تق ��ر�أه م ��رة ثانية وثالث ��ة ،بع ��د �أن عرفت
م�صائ ��ر �شخ�صيات ��ه ،وم ��ا ال يقل ��ل م ��ن ح� ��س الت�شويق
ال ��ذي يغلف ��ه ويجعله �صام ��د ًا �أمام ق ��راءات تالية باحثة
عن الثغرات والنواق�ص ،فتم�س ��ك جوان ديديون بالبعد
عن املبا�شرة وانحيازه ��ا �إيل الإيحاء ال الك�شف ،ي�سمان
العمل بحيوية فائقة.
الأه ��م ،هنا ،لي�س ما دونته ديدي ��ون ،بل ما حذفته .لي�س
م ��ا �أو�ضحته و�أعلنت ��ه علي ل�سان �شخو�صه ��ا �أو الراوي
ب�ضم�ي�ر الغائ ��ب ،بل ما تركت ��ه مغب�ش ًا غائم� � ًا .رمبا لهذا
حتم ��ل �شخ�صية بي ِزد جاذبي ��ة م�ضاعفة رغم هام�شيتها
مقارن ��ة بال�شخ�صيات الثالث الأخ ��ري ،فم�ساحة املخفي
واملحذوف فيما يخ�صها �أكرب .املثري لالهتمام �أن ديديون
اعرتفت يف حوار لباري�س ريفيو ب�أنها مل تدرك �أن بي ِزد
�شخ�صية مهم ��ة يف الرواية �إال خ�ل�ال الأ�سابيع الأخرية
من العم ��ل عليها ،وحينه ��ا بد�أت يف الع ��ودة لل�شخ�صية
واال�شتغال عليها �أكرث.
الدقة والقدرة علي حذف كل ما هو زائد تذكران ب�إرن�ست
هيمنج ��واي ،ل ��ذا ل ��ن يفاجئنا كث�ي�ر ًا اع�ت�راف ديديون
بت�أثره ��ا بهيمنجواي ،لكن عام ًال �آخر لعب دوره يف هذه
امل�س�أل ��ة ،كما �سبق وم َّثل ت�أثري ًا علي �أ�سلوب هيمنجواي
ذات ��ه ،و�أق�ص ��د به ��ذا العم ��ل بال�صحاف ��ة ،وال يج ��ب �أن
ينده� ��ش الق ��ارئ حني يع ��رف �أن العم ��ل يف جمالت مثل
“ف ��وج”“ ،الي ��ف”“ ،فانيتي فري” حتدي ��د ًا �أثر ت�أثري ًا
م�ضاعف ًا يف حالة ديدي ��ون .يف حوارها لباري�س ريفيو،
املحاورة عن كيف ت�أثر �أ�سلوبها بالعمل كمحررة
ت�س�ألها
ِ
يف “ف ��وج” حيث تعلم ��ت الدقة اللغوية م ��ن �آلني تاملي.

فتجي ��ب ديديون“ :اعت ��دت دخول مكتبه ��ا يومي ًا ومعي
ثماني ��ة �أ�سطر من ن�سخة �أو تعليق �أو �شيء ما .واعتادت
اجللو�س هن ��اك وت�صحيحها بقلم ر�صا�ص وهي غا�ضبة
ج ��د ًا ب�سبب كلمات زائ ��دة �أو �أفعال غ�ي�ر مالئمة .ال �أحد
لدي ��ه الوقت لفعل ه ��ذا � اّإل يف جملة مثل “فوج” .ال �أحد،
ال معل ��م .لقد تعلمت وحاولت �أن �أفع ��ل هذا بدوري ،لكن
لي� ��س ل ��دي كل هذا الوق ��ت ،وكذلك التالمي ��ذ لي�س لديهم
وق ��ت .يف تعلي ��ق من ثماني ��ة �أ�سطر ،كل �ش ��يء يجب �أن
يك ��ون له وظيفة ،كل كلم ��ة ،كل فا�صلة� .سينتهي به الأمر
ليك ��ون تعليق ًا يف “فوج” ،لك ��ن ب�شروطه اخلا�صة يجب
�أن يت�سم بالكمال».
براع ��ة ديدي ��ون مع اللغ ��ة ،ومتر�سها يف تفج�ي�ر �أق�صي
طاقاته ��ا ،تدعمهما ع�ي�ن قوية املالحظ ��ة وعقلية قنا�ص.

بكلم ��ات قليلة ميكنها ر�س ��م �شخ�صية فني ��ة ال ُتن�سي يف
�أعماله ��ا الإبداعي ��ة �أو �إ�ضاءة �شخ�صي ��ة واقعية مم�سكة
بجوهرها يف كتاباتها ال�صحفية .يف “الألبوم الأبي�ض”
مث�ل ً�ا ،و�ضمن فقرة عاب ��رة ت�صف جي ��م موري�سون جنم
فرق ��ة “ذا دوورز” فت�شع ��ر ب�أن ��ك تفه ��م �شخ�صيته للمرة
الأويل رغ ��م قراءت ��ك ملق ��االت عدي ��دة عن ��ه وم�شاهدت ��ك
لفيلم م�ستله ��م من ق�صة حياته .يف الكت ��اب نف�سه �صكت
ديدي ��ون الو�صف الأ�شهر ل”ذا دوورز” :نورمان ميللرز
املو�سيق ��ي! و�ص ��ف ارتب ��ط ب�أف ��راد الفرقة و�ص ��ار كافي ًا
لتقدمي قراءة كاملة يف �أفكارهم وكلمات �أغانيهم وعالقة
اجلن�س باملوت فيها.
ع ��ن الفرق بني كتاب ��ة الرواي ��ة وكتاباتها غ�ي�ر الروائية
تق ��ول �صاحب ��ة “عام التفك�ي�ر ال�سح ��ري”“ :يف الكتابة
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غ�ي�ر الروائية ،عن�صر االكت�شاف ال يح ��دث �أثناء الكتابة
نف�سه ��ا ،بل خالل البحث وجمع امل ��ادة .هذا يجعل كتابة
قطعة م�س�ألة مملة� .أنت تعرف م�سبق ًا عن �أي �شيء هي».
مل �أق ��ر�أ لديدي ��ون �سوي ه ��ذه الرواية وكت ��اب “الألبوم
الأبي�ض” �إ�ضافة �إيل مقاالت متفرقة ،لكن لفت انتباهي،
اختالف� � ًا مهم ًا ،يف املق ��االت والريبورتاج ��ات ال�صحفية
الت ��ي قر�أته ��ا ،ديدي ��ون حا�ض ��رة دوم� � ًا ،كتابته ��ا حتمل
مل�سة اعرتافي ��ة وت�سعي ب�شكل ما للب ��وح ،حتي لو كانت
تكت ��ب ع ��ن حادث ��ة اغتي ��ال ب�شع ��ة� ،أو ق�ضي ��ة ر�أي عام،
يف ه ��ذه الرواي ��ة� ،أجده ��ا لي�س ��ت معني ��ة بالب ��وح ،ب ��ل
مولع ��ة بالإخفاء والإعجام ،و�إث ��ارة اخليال وفتح الباب
للتخمين ��ات ،وحت ��ي ل ��و جل�أت ماري ��ا للب ��وح يف بع�ض
الأجزاء املروية علي ل�سانها ،فهو بوح يخ�ص ال�شخ�صية
ُتح َّكم به متام ًا ،وكل جملة منه ،ت�ضيف
الفني ��ة ،كما �أنه م َ
الكثري �إيل العمل بحيث ال ميكن اال�ستغناء عنها.
لكن �سواء كان الأمر يخ�ص كتابات ديديون الإبداعية �أو
مقاالتها ال�صحفية ،فالثابت ه ��و ولعها بحكي الق�ص�ص،
فكم ��ا كتب ��ت يف “الألب ��وم الأبي� ��ض” ،احلك ��ي و�سيل ��ة
بق ��اء“ :نحك ��ي ق�ص�ص� � ًا لأنف�سن ��ا ك ��ي نعي� ��ش .الأمرية
حمبو�س ��ة يف القلع ��ة .رج ��ل احلل ��وي �سيق ��ود الأطفال
�إيل داخ ��ل البحر .املر�أة العارية عل ��ي الإفريز اخلارجي
لناف ��ذة ال ��دور ال�ساد�س ع�شر �ضحية ال مب ��االة� ،أو املر�أة
العاري ��ة �شخ�صية ا�ستعرا�ضية ،و�سيك ��ون مثري ًا معرفة
�أيهما ه ��ي .نخرب �أنف�سنا �أنه �سي�شكل بع�ض الفرق �إذا ما
كانت املر�أة العارية علي و�شك ارتكاب خطيئة مميتة� ،أو
علي و�ش ��ك ت�سجيل احتجاج �سيا�س ��ي� ،أو علي و�شك �أن
تك ��ون ر�ؤية �أري�ستوفاني ��ة ،تعاد �إيل ال�ش ��رط الإن�ساين
بوا�سط ��ة رجل �إطفاء بثياب قِ�س يظهر يف النافذة خلفها
مبا�ش ��رة ،الرج ��ل املبت�س ��م لعد�س ��ة كام�ي�را التليفزيون.
نبحث عن العظة يف االنتحار ،عن الدر�س االجتماعي �أو
الأخالق ��ي يف اغتيال خم�سة �أف ��راد .نحن ن� ِ ّؤول ما نراه،
نختار الأكرث مالءمة من ب�ي�ن اختيارات متعددة .نعي�ش
بالكام ��ل ،خا�ص ��ة �إذا كن ��ا كتاب� � ًا ،بفر� ��ض �سط ��ر �سردي
عل ��ي �صور خمتلف ��ة ،ب”الأف ��كار” الت ��ي تعلمنا عربها
جتمي ��د ال�ص ��ور املتحول ��ة واملتالحقة التي ه ��ي خربتنا
الواقعية».

عن جريدة اخبار االدب
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جوان ديديون :عن معنى الحزن بعد الفقد
�إذ كي ��ف لن ��ا �أن نع ��رف �أ َّن اجلن ��ازة ذاتها مهدّئ ،خم ��د ٌر ينح�سر
تدريج ًيّا حيث نحن مدثرون برعاية اجلميع ،حيث يغمرنا وقار
ومعن ��ى املنا�سب ��ة .وكيف لنا �أن نع ��رف قبل الفق ��د (وهنا يكمن
احلقيقي) الغياب
قل ��ب االختالف بني احلزن املت�ص َوّر واحل ��زن
ّ
الالمنته ��ي ال ��ذي �سيل ��ي اجلنازة ،اخل ��واء ،النقي� ��ض متامًا من
املعنى ،التتابع احلثيث للزمن حي ��ث �سنواجه اختبار الالمعنى
ذاته.

إيمان أسعد
إح�سا�س
ل ��دى وفاة والدي قبل نحو ت�س ��ع �سنوات مل �أ�شعر ب�أي �
ٍ
بالفق ��د� .شع ��رت وح�سب باحلزن ال ��ذي يت�أتى ع ��ن رهبة املوت،
ع ��ن حقيقة �أ َّن ما عاد من فر�ص ��ة ،مهما كانت متخيلة وبعيدة عن
املتن ��اول ،يف ترميم ما انهار قبل ثالث�ي�ن عامًا .فعالقتنا مذ كنت
يف العا�ش ��رة غلبها البعد واجلفاء وخيبة الأمل .ومذ ذاك ما عاد
ل ��ه من حي ��ز حقيقي يف يومي؛ وهكذا ،بوفات ��ه مل �أفقد �شي ًئا .مل
يكن ثمة فقد.
ل ��ديّ �صديق ��ة عزيزة� ،شاع ��رة يف عنفوان �شبابه ��ا و�إبداعها ،ما
ت ��زال ترتدي ال�سواد ح ��دادًا على �أبيها الذي ت ��ويف قبل �أعوام.
�أول م ��رة التقيت بها خارج و�سائل التوا�صل االجتماعي كان يف
حما�ضرة �ألقي ُتها ع ��ن الرتجمة مطلع عام  .2020وعرفت يومها
�إىل �أي حد خروجها نادر ،و�أ َّن ح�ضورها يت�أتى من معزتها يل.
ح�ي�ن ح�ضنتها بع ��د �إلقائي املحا�ض ��رة �سعاد ًة به ��ا ،و�س�ألتها عن
�أحواله ��ا ،ان�سابت الدموع من عينيها حز ًنا على �أبيها .كان حز ًنا
غري ًب ��ا؛ وك�أمن ��ا والدها ت ��ويف الت ��و .مل �أفهم حزنه ��ا ،وحاولت
امل�ضي قد ًم ��ا والعودة �إىل احلياة
موا�ساته ��ا ب� ��أ َّن عليها بب�ساطة ّ
والكتابة.
و�أع ��رف الآن ،بع ��د قراءت ��ي جوان ديدي ��ون ،كم كان ��ت موا�سا ًة
جاهلة ،حت ��ى و�إن كانت نيتي �صافية .فما �أدراين �أنا عن احلزن
بعد الفقد.
ج ��وان ديديون عا�ش ��ت الفقد وتع ��رف معناه .عا�شت ��ه بعد وفاة
زوجه ��ا يف الثالثني من دي�سمرب  .2003ول�شهور عديدة حاولت
ا�ستيع ��اب احلدث وم�شاعرها بعد احل ��دث ،ومل تق َو على الكتابة
من جديد �إال يف الع�شرين من مايو .2004
ويف مقاله ��ا «م ��ا بعد احلي ��اة» يف �صحيفة النيوي ��ورك تاميز –
ال�ساب ��ق لن�ش ��ر كتابه ��ا «ع ��ام التفك�ي�ر ال�سح ��ري» – ت�صف �أدق
تفا�صيل معاي�شتها ال�شخ�صية لوفاة زوجها .لكنها � ً
أي�ضا ،ب�صدق
و�شفافي ��ة ،ت�صف ت�أمالته ��ا يف معنى احلزن واحلي ��اة والكتابة
�أمام حتمية املوت والفقد.
ت�أمالت «ما بعد احلياة» :
احلياة تتغري ب�سرعة.
احلياة تتبدل يف حلظة.
جتل�س �إىل مائدة الع�شاء وحياتك كما تعرفها تنتهي.
�س�ؤال ال�شفقة على النف�س.
تلك الكلمات كانت �أول ما ُ
كتبت بعد وقوع احلدث.
يف مرحل� � ٍة ما ،بغية تذكر م ��ا بدا �صادمًا حول احلدث ،ارت�أى يل
�إ�ضاف ��ة الكلمت�ي�ن :اللحظة العادي ��ة .وفورًا �أدرك ��ت �أ َّن ال حاجة
ب ��ي لإ�ضاف ��ة الكلم ��ة «عادي ��ة» لأين �أب� �دًا ل ��ن �أن�ساه ��ا :الكلمة مل
ت�ب�رح �أ�صلاً عقل ��ي .فالطبيع ��ة العادية لكل ما �سب ��ق احلدث هي
م ��ا متنعن ��ي من ت�صدي ��ق وقوع احل ��دث وا�ستيعابه ،ع ��ن تقبله
وجتاوزه.
�أدرك الآن �أ َّن ال �ش ��يء ا�ستثنائ ��ي فيم ��ا حدث .فمت ��ى ما ووجهنا
بكارث ��ة مفاجئة ،ج ��ل تركيزنا ين�ص ��ب على اعتيادي ��ة الظروف
حي ��ث الالمتخ َّي ��ل وق ��ع .ال�سم ��اء الزرق ��اء ال�صافي ��ة م ��ن حيث
الطائرة ه ��وت ،املهمة الروتينية التي انته ��ت عند كتف الطريق
يف �سي ��ارة م�شتعل ��ة ،الأرجوح ��ة حي ��ث يلعب الأطف ��ال كما هي
عادتهم حني َّ
انق�ضت من اللبالب الأفعى املجلجلة.
«كان يف طريقه �إىل البيت قادمًا من عمله � ..سعيدًا ،ناجحً ا ،ب�أمت
عافيته..ث ��م رح ��ل� ، ».أقر�أ هذه ال�شهادة ملمر�ض ��ة ُقتل زوجها يف
حادث �سيارة على الطريق ال�سريع.
«ثم رحل…»
يف غم ��رة احلي ��اة نك ��ون يف امل ��وت ،ك ��ذا منقو� � ٌ�ش يف مق�ب�رة
الكني�سة الأ�سقفية.
الكتابة بعد الفقد
الآن ،ظهرية الرابع من �أكتوبر � ،2004أكتب.
قبل ت�سعة �أ�شه ��ر وخم�سة �أيام ،نحو التا�سعة م�سا ًء يف الثالثني
م ��ن دي�سم�ب�ر � ،2003أنا وزوج ��ي ،جون غرغ ��وري دن ،جل�سنا
�إىل الطاول ��ة نتن ��اول الع�ش ��اء يف غرف ��ة املعي�ش ��ة يف �شقتنا يف
نيوي ��ورك .ب ��دا (�أو كان) يتعر�ض لأزمة قلبي ��ة مفاجئة ت�سببت
بوفاته.
وه ��ذه حماولتي ال�ستيعاب الفرتة التي حلقت بوفاته .الأ�سابيع
ث ��م ال�شه ��ور الت ��ي �أطاح ��ت بكل فك ��رة را�سخ ��ة لديّ ع ��ن املوت
واملر� ��ض ،ع ��ن الأرجحي ��ة واحلظ ،عن خ�ي�ر القدر و�ش ��ره ،عن
الزواج والأطفال والذاكرة ،عن احلزن .عن الطرق التي يتعامل
فيها النا�س �أو ال يتعاملون مع حقيقة انتهاء احلياة .عن �سطحية

تساؤالت المعنى

العقالنية .عن احلياة نف�سها.
ط ��وال حياتي و�أنا كاتبة .وككاتب ��ة ،حتى يف طفولتي ،وقبل �أن
تن�ش ��ر كتاباتي بزمن طويل ،ط� � َوّرت �إدرا ًكا ل ��ديّ حول املعنى،
وكي ��ف يكم ��ن يف �إيق ��اع الكلم ��ات واجلم ��ل والفق ��رات .كان ��ت
و�سيلتي يف حب�س �أفكاري ومعتقداتي خلف �س ٍ ّد المع ومنيع.
و�أ�سلوب ��ي يف الكتابة هويت ��ي� ،أو غدا هو ّيت ��ي .ومع ذلك ،هذه
حالة �أمتنى فيها ل ��و كان لديّ ً
عو�ضا عن الكلمات و�إيقاعها غرف ُة
مونت ��اج ،مع نظام رقمي حي ��ث بلم�سة زر ينه ��ار تعاقب الزمن.
ف�أري ��ك يف اللحظة ذاتها كل لقط ��ات الذاكرة التي جتتاحني الآن
و�أدعك تخت ��ار منها .من التعابري التي بالكاد تختلف عن بع�ضها
ً
بع�ضا ،من القراءات املتقاربة لل�سطر ذاته.
ه ��ذه حالة حيث �أنا يف حاجة �إىل ما ه ��و �أكرث من الكلمات حتى
�أج ��د املعن ��ى .هذه حالة حي ��ث �أحت ��اج لأف ��كاري ومعتقداتي �أن
تخرتق ال�س َّد املنيع ،ولو على الأقل ،لأجلي �أنا.
األبوين
عن معنى فقد
ْ

احل ��زن ،مت ��ى ما �أ�صابن ��ا ،فلي� ��س �أبدًا كم ��ا نتوقع ��ه .مل يكن ما
�شعرت به حني تويف والديّ � :أبي مات قبل عيد ميالده اخلام�س
والثمان�ي�ن ب�أي ��ام و�أمي قب ��ل ميالدها الت�سعني ب�شه ��ر .وكالهما
مات بعد �أعوام من الوهن املتزايد.
م ��ا �شعرت به لدى الوفاتني كان الأ�س ��ى والوحدة (الوحدة التي
تنت ��اب الطفل املهجور �أ ًّي ��ا يكن عمره ).الندم عل ��ى الوقت الذي
فات ،عل ��ى الكالم الذي مل يقال ،على عج ��زي م�شاركتهما �صد ًقا،
لدى دنوهما من نهايتهما ،الأمل والعجز والإذالل اجل�سدي الذي
تعر� ��ض �إلي ��ه ك ٌّل منهما .كن ��ت متفهمة حتميّة امل ��وت مع كليهما.
كن ��ت �أتوقعه (�أخاف ��ه� ،أرهبه� ،أحت ��اط له) طيل ��ة حياتي .وحني
وقع ،ظ َّل على طبيعته ،نائيًا عن ا�ستمرارية حياتي اليومية.
بع ��د وفاة �أم ��ي ا�ستلم ��ت ر�سالة م ��ن �صدي ��ق يف �شيكاغو ،ق�س
عب متامًا عمّا �أ�شعر به.
كاثوليكي �أ�سبق ،من بحد�سه رَّ
«م ��وت الأب �أو الأم ،رغم ا�ستعدادنا له ،ورغم عمرنا ،ينتزع منا
�أ�شياء عميقة فينا .يطلق ردود فعل تفاجئنا وينت�شل من الرتاب
ذكري ��ات وم�شاعر ظنن ��ا �أننا دفناها منذ زم ��ن بعيد .ولرمبا ،يف
الفرتة غري املحددة التي ن�سميها العزاء ،جند �أنف�سنا وك�أننا يف
غوا�صة� .صامتون يف مهد املحيط ،واعون لل�ضربات الفائرة من
الأعماق ،تارة قريبة وتارة بعيدة ،ت�صدمنا بالذكريات».
�أبي مات و�أمي ماتت ،وكنت �س�أظل يف حاجة �إىل ترقب �صدمات
ذكريات ��ي .لكن كنت �س�أظل �أ�ستيق ��ظ كل �صباح و�أبعث باملالب�س
�إىل امل�صبغ ��ة .كن ��ت �س�أظل �أخط ��ط قائمة الوجب ��ات ملائدة غداء
الف�صح .كنت �س�أظل �أتذكر جتديد جواز �سفري.
«أمواج» الحزن العارمة

�أم ��ا احلزن فمختلف .احل ��زن ال ين�أى .احلزن يعرتي ��ك �أمواجً ا،
ينتاب ��ك يف نوبات مربح ��ة .ا�ستيعابٌ مفاجئ ته ��ن معه ركبتاك
ويُعمي عينيك ويطم�س يومية حياتك.
فعل ًّي ��ا ،كل من اخترب احلزن �أ�ش ��ار �إىل ظاهرة «الأمواج»� .إيريك
لندم ��ان ،رئي�س الوحدة النف�سي ��ة يف م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س
الع ��ام يف الأربعيني ��ات ،وم ��ن �أج ��رى مقاب�ل�ات م ��ع العديد من
�أق ��ارب القتلى يف حريق النادي الليلي «كوكونت غروف» ،ع َرّف
الظاهرة مبنتهى الدقة يف درا�سته ال�شهرية عام :1944

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

«�شع ��و ٌر قويّ من الك ��رب اجل�سديّ ينتاب امل ��رء يف �أمواج متتد
�ضيق يف
م ��ن ع�شري ��ن دقيقة �إىل �ساع ��ة ،ك َّل مرة� .إح�سا� � ٌ�س من ٍ
احلنج ��رة .اختن ��اق م ��ع له ��اث مت�س ��ارع .احلاج ��ة �إىل التنه ��د
و�إح�سا� � ٌ�س باخل ��واء يف البط ��ن .االفتق ��ار �إىل الق ��وة الع�ضلية
وقلق ذاتي �شديد يو�صف بالتوتر �أو الأمل العقلي».
ٌ
�ضيق يف احلنجرة.
اختناق ،احلاجة �إىل التنهد.
�أم ��واجٌ كه ��ذه ب ��د�أت تعرتين ��ي �صب ��اح احل ��ادي والثالث�ي�ن من
دي�سم�ب�ر  ،2003بعد �سب ��ع �أو ثمان �ساعات م ��ن وقوع احلدث،
حني ا�ستيقظت وحدي يف ال�شقة.
ال �أذك ��ر �أين بكي ��ت ليلته ��ا؛ فم ��ذ حلظة وقوع احل ��دث دخلت يف
ُ
�سمحت له ��ا ب�أن ت�شغل بايل
�صدم ��ة حيث الفك ��رة الوحيدة التي
�أ َّن ثم ��ة �أمورًا �ضرورية عل � َّ�ي القيام بها� .أ َّن ثمة �أمورًا �ضرورية
عل � ّ�ي القيام به ��ا لدى وجود طاق ��م الإ�سعاف يف غرف ��ة املعي�شة.
فمث�ًل�اً احتج ��ت �إىل �إح�ضار ن�سخة عن تقري ��ر جون الطبي حتى
�آخ ��ذه معي �إىل امل�ست�شفى .و�إىل �إخماد نار املوقد؛ لأين �س�أغادر
ال�شقة معه.
كان ثم ��ة �أمور ال ب ��د من القيام به ��ا يف امل�ست�شفى .احتجت مثلاً
�إىل الوق ��وف يف الطاب ��ور عن ��د اال�ستقب ��ال .و �إىل الرتكيز على
الفرا� ��ش يف غرفة املالحظة حي ��ث �سيحتاج البق ��اء �إىل �أن ينقل
امل�شيخي.
�إىل م�ست�شفى كولومبيا
ّ
وما �إن ع ��دت من امل�ست�شفى حتى �أدركت �أ َّن ثمة �أمورًا �ضرورية
ال ب ��د من القيام به ��ا .مل � ِأع بال�ضبط ما هي كل تل ��ك املهام ،لكني
وعيت �إىل واح ��دة :احتجت ،قبل كل �شيء ،االت�صال ب�أخ جون،
نيك ،و�إبالغه مبا حدث.
صدمة الحزن غير المتوقع

َّ
ات�ض ��ح يل �أن :احل ��زن م ��كا ٌن ال �أحد منا يعرفه حت ��ى ي�صل �إليه.
ً
ّ
َ
نح ��ن نتوقع (ندرك) �أن عزيزا علينا قد ميوت ،لكن �أبدًا ال نتفكر
يف تل ��ك الأيام القليل ��ة �أو الأ�سابيع التي �ستلي ف ��ورًا هذا املوت
املتخ َيّل.
وحت ��ى تل ��ك الأي ��ام والأ�سابي ��ع ،نح ��ن خمط� ��ؤون يف تف�س�ي�ر
طبيعته ��ا .فنح ��ن نتوق ��ع ،يف ح ��ال امل ��وت الفج ��اء ،ال�شع ��ور
بال�صدم ��ة .لك ��ن ال نتوقع من تلك ال�صدم ��ة �أن تطم�س �أيامنا� ،أن
تخلخل ج�سدنا وعقلنا .لرمبا نتوقع الإنهاك ،الفاجعة ،ال�صراخ
اجلن ��وين .لك ��ن ال نتوقع اجلنون احل ��ر ّ
يف ،الزبون ��ة الرا�ضية
يف قاع ��ة انتظ ��ار الطوارئ من ت�صدق �أ َّن زوجه ��ا عائ ٌد معها �إىل
البيت.
يف ن�سخ ��ة احل ��زن الت ��ي نت�صوره ��ا ،فالنم ��وذج املث ��ايل ه ��و
«الت�ش ��ايف»� .أ َّن خط ��و ًة �إىل الأم ��ام ه ��ي الت ��ي �ست�س ��ود .و�أن
الأي ��ام الأوىل هي الأ�سو�أ .نت�ص ��ور �أ َّن اللحظة الأ�شد وط�أة هي
اجلنازة ،ومن بعدها �سيبد�أ الت�شايف االفرتا�ضي ي�أخذ مفعوله.
م ��ع حترّين ��ا اجلن ��ازة نت�ساءل �إن كن ��ا �سنف�ش ��ل يف «االحتمال»،
الظه ��ور مبا يليق� ،إب ��داء «القوة» التي ال ينف ��ك النا�س ي�شريون
�إليه ��ا على �أنها ال ��رد ال�صحيح على املوت .نتوق ��ع االحتياج �إىل
ال�صالب ��ة حلظته ��ا :ه ��ل �س�أك ��ون قادرة عل ��ى حتي ��ة النا�س ،هل
�س�أك ��ون قادرة على مغادرة امل�شه ��د ،هل �س�أكون قادرة حتى على
ارت ��داء مالب�س ��ي؟ وال فكرة لدينا مطل ًق ��ا �أ َّن ال�ش� � َدّة احلقيقية ال
تكمن هنا.

كطفل ��ة تف ّك ��رت كثريًا يف الالمعن ��ى ،والذي بدا حين ��ذاك النذير
امل�ستط�ي�ر يف الأفق �أكرث من �أي �شيء �س ��واه .وبعد عدة �أعوام
من الف�شل يف �إيجاد املعنى ،يف �أي من الأماكن املعتادة املو�صى
بها ،عرفت �أين قد �أجده يف اجليولوجيا ،وهكذا فعلت.
واجليولوجي ��ا بدوره ��ا مكنتني م ��ن �إيجاد املعن ��ى يف ال�صالة
الأ�سقفي ��ة .يف تل ��ك الكلم ��ات حي ��ث الب�ص�ي�رة �أك�ث�ر م ��ا تك ��ون
متجلي ��ة« :كم ��ا كان يف البدء ،كم ��ا الآن و�أبدًا �سيك ��ون ،عاملًا بال
نهاي ��ة ».والت ��ي �أ َوّل ُته ��ا الو�صف احل ��ر ّ
يف لنامو� ��س التغيري يف
الأر� ��ض .الت� ��آكل الالنهائ ��ي لل�سواح ��ل واجلب ��ال ،التبدل عدمي
ال�شفق ��ة يف البن ��ى اجليولوجية حيث للجب ��ال واجلزر �أن تقوم
وحيث للجبال واجلزر �أن ُتبتلع.
وج ��دت يف الزالزل ،حت ��ى و�أنا �أعي�شها� ،سلوا ًن ��ا مر�ضيًا .كانت
الدلي ��ل املفاج ��ئ على �سري اخلطة كما يفرت�ض به ��ا .و�أجل ،لأم ٌر
يدعو للأ�سف �أ َّن لهذه اخلطة الق�ضاء يف �أي حلظة على منجزات
الإن�سان .لكنها يف ال�صورة الأ�شمل ،ال مباال ٌة را�سخة.
وكم ��ا يف الب ��دء ،يكون الآن و�أب� �دًا �سيكون ،عاملً ��ا بال نهاية .يف
الي ��وم الذي �أعلنوا فيه عن �إلقاء القنبلة الذرية على هريو�شيما،
تل ��ك كان ��ت الكلم ��ات التي خط ��رت ف ��ورًا �إىل عقل ��ي ذي الع�شرة
�أع ��وام .وحني �سمعت بعد عدة �أع ��وام عن �سحابة عي�ش الغراب
يف �سم ��اء نيفادا حيث موقع التج ��ارب ،تلك � ً
أي�ضا كانت الكلمات
التي خط ��رت يل .رحت �أ�ستيقظ قبل الفج ��ر� ،أتخيل كرات النار
من موقع نيفادا تنطلق وت�ضيء �سماء �ساكرمنتو.
الح ًق ��ا ،بع ��د زواجي و�إجن ��اب طفلتي ،تعلمت �إيج ��اد املعنى يف
طقو�س احلياة الأ�سري ��ة اليومية� :إعداد املائدة� ،إنارة ال�شموع،
�إيق ��اد الن ��ار ،الطه ��ي ،كل �أطب ��اق ال�سوفلي ��ه ،كل �أطب ��اق الكرمي
كرامي ��ل ،كل �أطب ��اق اليخن ��ة وك ��رات اللحم والبامي ��ة .املالءات
النظيف ��ة� ،أكدا�س الفوط النظيفة ،امل�صابي ��ح الكهربائية لأوقات
العوا�ص ��ف ،م ��ا يكف ��ي م ��ن ماء وطع ��ام حت ��ى نتج ��اوز احلدث
اجليولوجي القادم لالنق�ضا�ض علينا.
الحزن يأتي بغتة

«تلك ال�شذرات �أ�سندت �إليها حطامي» كانت الكلمات التي خطرت
يل حين ��ذاك .وتلك ال�شذرات كانت مهم ��ة يل� .آمنت بها� .أن �أجد
املعن ��ى يف الطبيع ��ة ال�شخ�صي ��ة البحتة يف حياتي زوج � ً�ة و�أ ًمّا
ً
متعار�ض ��ا مع �إيج ��ادي املعنى يف الالمب ��االة العارمة
مل يب ��د يل
للجيولوجي ��ا ومواقع التجارب .كم ��ا �أرى فالنظامان يتواجدان
عل ��ى �سكت�ي�ن متوازيت�ي�ن �إىل �أن يتقاطعا ،وغالبًا م ��ا يتقاطعان
وقت الزالزل.
ويف عقل ��ي اجلاه ��ل لطاملا ت�ص ��ورت وقوع موت ��ي وموت جون
َ
وقت يتقاطع النظامان للمرة الأخرية.
كن ��ت م�ؤخرًا وجدت على الإنرتن ��ت �صورًا جويّة للبيت يف �شبه
جزي ��رة بالو�س فريد�س حيث ع�شنا بداي ��ة زواجنا .البيت الذي
�أح�ضرن ��ا �إليه طفلتنا كوننت من م�ست�شفى �سانت جون يف �سانتا
موني ��كا ،و�أودعناه ��ا يف مهده ��ا جان ��ب الو�ستار ّي ��ة يف حو�ض
الزراعة.
ال�ص ��ور ،جزء من م�شروع «�أر�شف ��ة �ساحل كاليفورنيا» والهادف
�إىل توثي ��ق كامل اخل ��ط ال�ساحلي ،كانت ت�صع ��ب قراءتها .لكن
البي ��ت ،كما كان عليه ح�ي�ن ع�شنا فيه ،بدا وك�أن ��ه اختفى .الربج
حي ��ث البوابة كان ما يزال على حال ��ه ،لكن بقية البناء بدا غريبًا
علي .بدا �أ َّن هناك حمام �سباحة مكان حو�ض الو�ستارية.
ّ
املنطقة ذاتها عرّفوها مبوقع «انهيال املجرى الربتغا ّ
يل» .ولك �أن
ت ��رى التل املنهار حيث االنهيال وقع .ول ��ك �أن ترى � ً
أي�ضا ،متامًا
عند قاعدة اجلرف ،الكهف حيث اعتدنا �أنا وجون ال�سباحة متى
ما فا�ض املد �إىل االرتفاع املنا�سب.
�أن تغمرنا املياه ال�صافية.
تلك كانت طريقة توقعت فيها �أن يتقاطع النظامان.
لك ّن ��ا ن�سبح يف الكهف مع مد املاء ال�صايف وينهار اجلرف علينا،
ينزل ��ق �إىل البح ��ر حوالينا .انهي ��ار قاعدة اجل ��رف نحو البحر
حوالينا كانت النهاية التي توقعتها.
مل �أتوقعها �سكتة قلبية على مائدة الع�شاء.

عن موقع ثمانية االلكرتوين
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كيف صارت جوان ديديون الكاتبة ،جوان ديديون األسطورة؟
مجدى عبد المجيد خاطر

وصلت جوان ديديون إيل لوس
أنجلوس عام  1964يف طريقها يك
تصري واحدة مِ ن أهم ُكتّاب جيلها،
أيقونة ثقافيَّة غيرّ ت نظرة لوس
الشابة لييل
أنجلوس لنفسها .الكاتبة ّ
أنولك تنقِّ ب بالسنوات األويل للمؤلِّفة
نصها
لتتفحّ ص ديديون قبل كتابة ّ
األشهر وداع ًا لكل ذلك.

يف �أوىل مقاالته ��ا ع ��ام  1969ملج ّل ��ة الي ��ف ،ذكرت جوان
ديديون �أ ّنه ��ا وزوجها جون جريجوري دون ،ق�ضيا �أيام ًا
بفندق رويال هاواي يف هونولولو بد ًال من الطالق َق ْطع ًا
ه ��ي اجلمل ��ة االعرتا�ض َّي ��ة الأ�شه ��ر يف تاري ��خ ال�صحافة
احلديث ��ة ،جملة متم� � ّردة �إن كان ثمّة جمل ��ة متم ّردة يوم ًا.
ر�صان ��ة ،وعنف ،و�أناقة ام ��ر�أة مُ�شاغبة  -كاتبة ت�صلح �أن
تك ��ون بطلة ب�أح ��د �أفالم ج ��ودار! -ت�سل ��ب الأنفا�س ح ّتى
بع ��د كل تل ��ك ال�سنوات .ت�ستم ��ر ديدي ��ون» :ال �أف�شي هذه
احلادثة بال هدف بل لأين �أرغب �أن تعرف ،و�أنت تقر�أين،
َم ��ن �أن ��ا حتديد ًا و�أين �أن ��ا وماذا يدور يف عقل ��ي� .أريد �أن
تع ��ي بال�ضب ��ط ماهي ��ة م ��ا تظفر ب ��ه �أح�س ��ب �أ ّنن ��ي �أعمل
ال�صراحة وتربير ال ّذات
بت�أثري حواف ��ز مُ�شابهة مزيج من ّ
وت�ضخيمه ��ا ،هَ َلع �أن يُ�س ��اء فهمك مقرون� � ًا بقناعة مفادها
�أنّ �إ�س ��اءة الفهم ال منا�ص منه ��ا (�إنّ �أ�سلوب ديديون �آ�سر،
لكنه ال ي�ضاهي طريقتها يف التفكري) -حني �أقول لكم �أ ّنني
�أخ�شاها.
قب ��ل �أن �أخو� ��ض بالأ�سباب� ،أري ��د �أن �أو�ض ��ح �شيئ ًا قلته.
�أو بالأح ��رى� ،شيئ� � ًا مل �أقل ��ه ول ��ن �أقول ��ه ،لك ��ن يدهمن ��ي
قل ��ق �أن تت�ص ��وّ ر �أ ّنن ��ي قل ��ت� :أنّ ديدي ��ون لي�س ��ت كاتب ��ة
المع ��ة .بل هي كذل ��ك -عبارة تل ��و الأخري بني م ��ا �أف�ضل
م ��ا �أنتجت ��ه هذه البالد يوم� � ًا ،كم ��ا �أين ال �أنازعها منزلتها
بو�صفه ��ا �أيقون ��ة ثقاف َيّة �أي�ض ًا؛ فبقدر م ��ا تلوح لنا كبرية
الآن� ،ستظ � ّ�ل كب�ي�رة دائم ًا مع مرور ال�سن�ي�ن� -أراهن علي
ّ
باحلط منه ��ا وال �إهانتها ب�أي
ذل ��ك .يف احلقيق ��ة ،ال �أرغب
حال ،بل ا�ستيعابها ب�ش ��كل �صحيح .فعلي مدى ال�سنوات
الإحدى ع�شر املا�ضية ،منذ عام  ،2005حني ن�شرت اجلزء
الأول م ��ن �سريتها املكوّ نة من جزءي ��ن ،واحد عن خ�سارة
دون والآخ ��ر ع ��ن ابنته ��ا كوينتان ��ا ،تع ّر�ض ��ت ديدي ��ون
لإ�س ��اءة الفهم .لي� ��س مجُ ّرد �إ�ساءة الفهم ،ب ��ل �إ�ساءة الفهم
الفظيع ��ة� ،إ�س ��اءة الفه ��م ح� � ّد توجيه ال�سب ��اب له ��ا� .أتك ّلم
ع ��ن تطويب ديدي ��ون ،ديديون بو�صفه ��ا القدي�سة جوان،
ديدي ��ون بو�صفها ال�سّ يدة العذراء� ،أ ّمن ��ا .لي�ست ديديون،
ا�سمح ��وا يل بالتك ��رار ،امر�أة مُقدّ�سة ،وال ه ��ي �أ ّم لنا .بل
جتمّد
امر�أة ال مبال َيّة ،قا�س َيّة ،والمباالتها وق�سوتها -التي ِ
ال� �دّم يف العروق طبع� � ًا ،لكنها ِ ّ
من�شطة كذل ��ك -هما م�صدر

جاذبيته ��ا �إيل جان ��ب �صنعته ��ا الفن َّي ��ة ،وم�ص ��در بهائه ��ا
�أي�ض� � ًا ،وغوايته ��ا؛ لأ ّنه ��ا مغرية ،جد ًا .ه ��ي يف جوهرها
ام ��ر�أة لعوب ال ُتقاوم .هي قبل ��ة املوت ،ومع ذلك نفتح لها
�أفواهنا ،ونقبلها.
م ��ع ذلك ،ال �أريد من وراء ه ��ذا الن�صّ الو�صول �إيل ماهية
ديدي ��ون ،ب ��ل هوليوود �أي�ض� � ًا .وهكذا ،من �أج ��ل الت�أليف
بينهما حيث ينتميان ،كقرينني بالفطرة� ،أعلن� :أ ّنني �أظن
ديدي ��ون �إيل جانب �آن ��دي وارهول ،تو�أمه ��ا ال ّروحي كما
ه ��و تو�أمه ��ا الف ّني ،اختلق ��ا لو�س �أجنلو� ��س -ح ّق ًا ،لو�س
�أجنلو� ��س احلديث ��ة ،املعا�ص ��رة ،لو� ��س �أجنلو� ��س الت ��ي
هي مرادف هولي ��وود .و�أعتقد �أنّ ديدي ��ون وحدها كانت
الأداة� -أو ربمّ ��ا الوكيل -لتخريب لو�س �أجنلو�س� .أعتقد
�أنّ ديدي ��ون بالن�سب ��ة ملدين ��ة لو� ��س �أجنلو� ��س ،هي مالك
املوت.
ها هو ذا ،لقد نطقت باحلقيقة .الآن تعلم �سبب خويفَ .من
يرغ ��ب �أن يُعادي املوت؟ لي� ��س هذا ما �أت�صوّ ر �أ ّنني �أ�صبو
�إليه .لأنّ لديّ �شيئ ًا �أخري ًا كي �أ�ضيفه ،وال �أبايل كم �سيبدو
�شا ّذ ًا �أو جمنون ًا� :أعتقد �أ ّنها نف�سها رغبت �أن �أقول ذلك.
امر�أة �ساذجة  ..مراوغة
مل تك ��ن ج ��وان ديدي ��ون التي انتقل ��ت من نيوي ��ورك �إيل
لو� ��س �أجنلو� ��س يف يوني ��و  1964تتعدى كونه ��ا امر�أة
عادي ��ة كم ��ا كانت نورما ج�ي�ن بيكر قب ��ل �أن ت�صري مارلني
مونرو� ،أو ماريون موري�سون قبل �أن ي�صري جون واين،
�أو فيما يتع ّل ��ق بهذا ال�ش�أن� ،أندرو وارهوال قبل �أن ي�صري

�آن ��دي وارهول .كان ��ت بنت بلد ،لكن يف ح ��دود ما .كانت
كاليفورني ��ا الت ��ي ن�ش�أت به ��ا -وادي �ساكرامنت ��و� -أقرب
يف روحه ��ا �إيل الغ ��رب القدمي منه ��ا �إيل م�ستعمرة �سينما
مهوو�س ��ة باملتع ��ة ،تعانقه ��ا ال�شّ م�س .كان ��ت يف الثالثني،
وق ��د تزوّ جت للتو م ��ن دون .كالهما كان يعم ��ل �صحاف َّي ًا،
ه ��ي يف جم ّل ��ة ف ��وج ،وهو يف جم ّل ��ة ال ّتامي .وق ��د ن�شرت
يف الع ��ام املن�صرم كتابها الأول ،رواي ��ة عاد َيّة� ،إن مل نقل
تقليد َّي ��ة ِج ّد ًا ا�سمها لِتجري �أ ُيّها ال ّنهر ،مل يعرها الن ّقاد �أي
حت�س
اهتم ��ام يُذكر ،وكذا القراء .م�ستاءة ،وعلي الأرجح ّ
ببع� ��ض الغ�ضب �أي�ض ًا ،كانت علي ا�ستع ��داد مل�شهد جديد،
وكان دون ه ��و الآخ ��ر توّ اق� � ًا ملغ ��ادرة املدين ��ة .ف� ً
ضال عن
امتالكه �شقيق ًا يف ال�صناعة ،دومينيك -نيك.
يف مذ ّكرات ��ه ، ،كت ��ب واره ��ول» :كان ��ت هولي ��وود الت ��ي
نق�صده ��ا ذل ��ك اخلري ��ف ع ��ام  1963يبتلعه ��ا الن�سي ��ان.
انتهت هولي ��وود القدمية ومل تكن هولي ��وود اجلديدة قد
ب ��د�أت بعد .بالطب ��ع مل تكن هولي ��وود القدمي ��ة قد عرفت
�أ ّنه ��ا انتهت ،بل كانت تدور �ش�أن �صناعة ال�سينما العاد َيّة،
ومل تكن ق ��د انتبهت بعد للربيع القادم حني و�صل الثنائي
ديديون -دون.
ني ��ك ،رغم �شباب ��ه ،كان يمُ ِ ّثل هوليوود القدمي ��ة .مهن َّي ًا مل
يك ��ن قد حقق جناح� � ًا :منتج من الدرج ��ة الثانية لعرو�ض
تلفزيون َّي ��ة عاد َيّة .لكنه علي امل�ست ��وي االجتماعي �أ�صاب
جناح ��ات رفيع ��ة .كان يقيم الكث�ي�ر من احلف�ل�ات الأنيقة
امل�سرف ��ة برفقة زوجت ��ه ليني .وكانا قب ��ل و�صول الثنائي

ديدي ��ون -دون ق ��د �أقام ��ا حفلهما الأك�ث�ر �أناق ��ة و�إ�سراف ًا،
حفل راق�ص م�ستوحي من م�شهد �آ�سكوت يف فيلم �سيدتي
اجلميلة (م�س�ألة �أنّ احلفل ال ّراق�ص-حفل راق�ص! -مل يكن
ملوّ ن� � ًا تف�صيلة دقيقة ِج� � ّد ًا .ذلك �أنّ املدين ��ة ب�أكملها ّ
تعطل
�إح�سا�سها ،وتل ��ك الأم�سيات ترتاءى عتيق ��ة الطراز ك�أ ّنها
بالأبي� ��ض والأ�س ��ود ح ّت ��ي و�إن كان الواقع خ�ل�اف ذلك).
بني جنوم هذا الأبي�ض والأ�سود الرائع :رونالد ونان�سي
ريج ��ان ،دافي ��د �سلزني ��ك وجنيف ��ر جون ��ز ،بيل ��ي وايلدر
ولوريت ��ا يوجن وناتايل وود .كان حا�ضر ًا �أي�ض ًا ،ترومان
كابوت ��ي ا ّلذي ،يف لفت ��ة تعرب عن مراوغ ��ة �أو حنني ،يو ّد
�أن يقيم حفل ��ه الراق�ص الأبي�ض والأ�س ��ود يف نيويورك.
�ست�ضيع دعوة نيك يف الربيد.
يف ال�سنوات التالية� ،ستلعب ديديون ودون لعبة مزدوجة
م ��ع هوليوود :كان ��ا �شريكني ومتفرج�ي�ن يف الوقت ذاته،
تدعمهم ��ا ال�صناع ��ة لك ��ن ال متتلكهما ،يف ب� ��ؤرة االهتمام
وف ��وق اخلالفات .الح ��ا �أقل ت ��ردد ًا يف �سنواتهما الأويل،
ويف تل ��ك ال�سن ��وات �أرادا الدخ ��ول .كان ��ا ي ��رددان عبارة
ج ��اءت يف رواي ��ة ف� .سك ��وت فيتزجريالد »�آخ ��ر �أباطرة
امل ��ال« ،ب�ص ��ورة بدا معه ��ا �أ ّنهما البد ت�صوراه ��ا من �آيات
الإجني ��ل» :يف هولي ��وود ال نحت�ش ��د لأج ��ل الغرب ��اء« .كم
كانا �سعيدي ّ
احلظ �أنْ كانا �شقيق ًا وزوجته لنيك ،وبالتايل
جزء ًا من عائلة هوليوود ،و�إن كانا �أقارب فقراء .وكما هم
الأق ��ارب الفقراء ،فقد ح�صال علي �أ�شي ��اء بالية( :بالن�سبة
لديدي ��ون) نات ��ايل وود ،وبي ��وت �أي�ض ًا .ا�ست�أج ��را منزل
�س ��ارا مانكفيت�ش امل�ؤثث ،رغم �أنّ الأخرية مل حتزم جائزة
الأو�س ��كار التي فاز به ��ا زوجها ال ّراحل هرم ��ان عن كتابة
املواطن كني.
هك ��ذا �أرادت ديدي ��ون ودون دخول هولي ��وود ودخالها،
لكنهم ��ا �أرادا الت ��و ّرط �أك�ث�ر .و�إغ ��راء هولي ��وود للك ّت ��اب
لي� ��س ع�ص َّي ًا عل ��ي الفهم :فهي املكان الوحي ��د تقريب ًا ا ّلذي
ميكنه ��م فيه ال�ث�راء فج�أة .تبدو الكتاب ��ة يف هوليوود من
�أج ��ل املال وثيقة ال�صلة بالطريق ��ة التي يظل بها �أي كاتب
مو�ض ��ع تقدير ،علي الأق ��ل يف عيون زمالئه م ��ن الك ّتاب.
يق ��ول الكات ��ب دان وكفيل ��د ،وه ��و �صدي ��ق للزوج�ي�ن من
نيوي ��ورك» :مل يكرتثا ب�ش�أن ال�سينم ��ا �إال بو�صفها طريقة
لك�س ��ب الكث�ي�ر من املال .وق ��د احرتمت ذلك متام� � ًا« .ربمّ ا
كان الزوج ��ان فق ��ط �أكرث م ��ن حمتال�ي�ن ،كان دون قد كتب
م� � ّرة » :قبل �أم�س ،بع ��د الت�صوير ،خرجن ��ا حل�ضور حفل
مع مايك نيكول ��ز وكاندي�س بريجن ووارن بيتي وباربرا
�سرتاي�سند .مل �أفعل ذلك ّ
قط يف جم ّلة التامي« .كانا يفعالن
ذلك �آنذاك بدافع ا ُ
حب ال�سينما ،فهو
حل ّب �أي�ض ًا� ،إن مل يكن ّ
حب الت�أل ��ق وال�شهرة املحيطان ب�صناع ��ة ال�سينما .يقول
ّ
الكاتب جو� ��ش جرينفلد وهو �صدي ��ق للزوجني من لو�س
�أجنلو� ��س » :كان ��ت ج ��وان وج ��ون جنم�ي�ن مُريعني ،ومل
يفتهما حفل واحد« .ويتذ ّكر دون باكردي ،الف ّنان وعا�شق
كري�ستوف ��ر اي�ش ��روود ف�ت�رة طويل ��ة ،قب ��ل حتوّ ل ��ه �إيل
�شخ�ص َّي ��ة م�سيط ��رة يف امل�شهد الأدبي بلو� ��س �أجنلو�س،
�سعيهم ��ا املتو ِ ّقد وراء اي�ش ��روود» :كانا �شديدي الطموح،
أحب
وكان كري�س درجة يف ال�سّ لم الذي كانا يت�سلقانه .ال � ّ
الو�شاي ��ة ع ��ن كري�س لكن ��ه مل يحبهما كث�ي�ر ًا .و�أعتقد �أ ّنه
ر�أي فيه ��ا امر�أة لزجة« ( .لقد و�ش ��ي اي�شروود بالفعل عن
نف�سه ،حني �أ�شار �إليهما �أكرث من م ّرة بو�صفهما» -ال�سيدة
تعا�سة وال�سيد العارف بكل �شيء« -يف يومياته).
تبدو ّ
اخلط ��ة الأ�سا�س َيّة ،حكمة املهنة ،كالآتي :ال ريب �أمّد
ني ��ك ديدي ��ون ودون مبقدمات وج ّرب الزوج ��ان �أيديهما،
مع ًا -البد �أ ّنه جهد جماعي -يف كتابة ال�سيناريو� .ستبقي
�أيديهم ��ا خاملة طوال �سبع �سن ��وات ،دون احت�ساب حلقة
يف  .Kraft Suspense Theatreطي ��ب ،خامل ��ة
وملآنة .ع ��ام  1964ا�سته ّلت ديديون عالقة مع جم ّلة ذات
اح�ت�رام وا�س ��ع فيم ��ا يتع ّل ��ق بح�سا�سيته ��ا واهتماماتها،
ذا �س�ت�رداي ايفينين ��ج بو�س ��ت� .ستم ِ ّثل املوئ ��ل الأ�سا�سي
لكتاب ��ات ديدي ��ون �إيل �أن ي�شه ��ر نا�شره ��ا �إفال�س ��ه ع ��ام
� .1969سن ��ة  ،1966ترزق بطفل ��ة� -أو ،ترزق بطفلة دون
�أن تلده ��ا؛ �إذ تب ّنت هي ودون طفلة ا�سمها كوينتانا روو،
لدي والدتها مبا�شرة .وهكذا �صار لدي ديديون الكثري كي
تبقى م�شغولة.
�إيل جان ��ب ذل ��ك ،مل تكن بحاج ��ة �إيل ال�سينم ��ا كي ت�صبح
جنمة.

عن جريدة اخبار االدب
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جوان ديديون التي سطرت تاريخ الخلل األميركي
بارول سيغال -ترجمة :سعد البازعي

كانت جوان ديديون يف الخامسة من عمرها حني
كتبت قصتها األوىل بناء عىل تعليامت أمها التي
أمرتها بأن تتوقف عن األنني وتدوّ ن أفكارها .تسلّت
بوصف امرأة تتخيل أنها ستموت بالتجمد لكنها بد ًال
من ذلك متوت باالحرتاق.
كتبت ديديون فيام بعد« :ال أدري ما الذي دفع طفلة
ترص عىل تخيل قصة (ساخرة)
يف الخامسة ألن ّ
وغرائبية؟ يتضح من ذلك أن مثة نزعة للتطرف ظلت
تالحقني حتى سن النضج».

لق ��د ظلت ديديون ،الت ��ي ُتوفيت اخلمي�س  23دي�سم�ب�ر (كانون الأول) عن
 87عام� � ًا ،وعلى مدى ن�صف ق ��رن ،املتفح�صة العظمى للخلل الأمريكي ،يف
مق ��االت ذات �إيقاع قوي ال تخط ُئه العني .مق ��االت تتمخ�ض عن الفي�ضانات
واحلرائق.
ت�ساءل ��ت ذات م ��رة ،وه ��ي الت ��ي تنتم ��ي �إىل اجلي ��ل اخلام� ��س م ��ن �سكان
كاليفورني ��ا�« :أال تعتق ��دون �أن النا� ��س يت�شكلون بفعل امل�شه ��د الذي ن�ش�أوا
فيه؟».
�صاغ ��ت �أ�سلوب� � ًا مهيمن ًا ،جذاب� � ًا ،وع�صي ًا عل ��ى التخطي .قال ��ت ذات مرة:
«ل�س ��ت معني ��ة بالعفوية .ل�ست كاتب ��ة �إلهام .ما يعنيني ه ��و التحكم التام».
مو�ضوعاته ��ا الكبرية – ما يف اخل ��داع الذاتي من �إغراء وف�ساد ،واختالق
ال�سردي ��ات ال�سيا�سية – �صارت الآن م ��ن ثوابت ال�صحافة .بطالتها – تلك
الفتي ��ات اخلرافي ��ات الغام�ضات اجلروح– يظه ��رن يف كل مكان من فنون
ال�س ��رد املعا�ص ��ر� .إعجابه ��ا الن�ش ��وان بذاته ��ا يف مقاالت ح ��ول ممتلكاتها
وطقو�سه ��ا – ميكنه ��ا ت�صوي ��ر ال�صداع الن�صف ��ي كما ل ��و كان ملهم ًا– هي
اللغ ��ة الأ�سا� ��س لنوع خا�ص م ��ن الكتابة حول الإنرتنت .ه ��ي يف الأ�سا�س
َم ��ن اخرتع مذكرات الأ�سى احلديثة بكتابها «�سنة التفكري ال�سحري» ،الذي
ا�ستعادت فيها ذكريات زوجها الكاتب جون غريغوري دُن ،الذي مات بنوبة
قلبية مفاجئة عام .2003
كان ��ت كاتب ��ة م�شغول ��ة ب�أ�ساطري ُتقلقه ��ا – ح ��ول ال�شباب ،ح ��ول ت�أ�سي�س
�أم�ي�ركا ،حول احل ��ركات االجتماعية ،ح ��ول ال�ستين ��ات– وكانت موهوبة
عل ��ى نح ��و غام� ��ض ح�ي�ن يتعل ��ق الأم ��ر باخ�ت�راع �أ�سطورتها ه ��ي� .إعادة
�س ��رد جذوره ��ا ُت�شعر املرء ب�أن ��ه ين�سج حكاية �سحري ��ة :الق�صة الأوىل يف
اخلام�س ��ة .تع ّلمها الطباع ��ة با�ستن�ساخ مهوو�س ُ
جلم ��ل همنغواي .عادتها
يف تخزي ��ن اخلطاط ��ات الأوىل يف الفريزر .طريقته ��ا يف العودة �إىل بيت
طفولته ��ا لإنهاء كتبها الأربعة الأوىل ،يف غرف ��ة ُطليت بلون القرنفل بينما
تعر�ش على ال�شبابيك نباتات خ�ضراء ت�س ّرب ال�ضوء...
ح�ي�ن كانت ديديون حم ِّررة مبتدئة يف جمل ��ة «فوغ» ،كتبت مقاالت ق�صرية
وتعليقات على ال�صور .تلت ذل ��ك رواياتها املحرية ،واملقاالت التي ر�سمت

مع ��امل جي ��ل يف كتابيه ��ا «يزح ��ف نحو بي ��ت حل ��م» و«الألب ��وم الأبي�ض»،
بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�سيناريوه ��ات والتقارير من �أم�ي�ركا الو�سطى والروايات
ال�سيا�سية املثرية �إىل جانب كتا َبي مذكرات حول رحيل زوجها دُن وابنتها
كوينتان ��ا رو دُن بعد ذل ��ك بعام .يف عام  2011توقفت عن ن�شر �شيء جديد
لكنّ جماميع ت�ضم ما ن�شرته يف ال�صحف جاءت بعد ذلك.
لق ��د عبرّ ت ديدي ��ون عن ع�صرها بتقاري ��ر ت�أتي �أحيان ًا من ح � ّ
�واف ج�سدها
– كما لو كانت خبرية بزالزل النف�س– م�شرك ًة قارئها بتقارير عن حالتها
النف�سي ��ة («نوب ��ة دوار وغثي ��ان ال تب ��دو يل رد فع ��ل غ�ي�ر منا�س ��ب ل�صيف
.»)1968
ت�س ��اءل دار�سي �أو براي ��ن يف مراجعة لكتاب ديديون «الألب ��وم الأبي�ض»:
«�ألي� ��س هن ��اك ما يبه ��ج هذه امل ��ر�أة؟» وراء املواق ��ف املنتقدة له ��ا ،تعاليها،
ا�ستغراقه ��ا يف ذاتها ،افتقادها حل� ��س الكوميديا ،حمافظتها وتغطر�سها...
و�صف ��ت بولني كي ��ل رواية «العبها كم ��ا جتدها» بقوله ��ا« :متعالية ب�صورة
�سخيفة .قر�أته ��ا بني نوبات من القهقهة وعدم الت�صديق» .ال�صحافية ماريا
بو�ستيو� ��س كتب ��ت ت�صف رواي ��ة ديديون ب�أنه ��ا «ممار�سة ال ته ��د�أ للتعايل
الطبقي� .ست�صري ع ّم ��ا قريب ا�ستعرا�ض ًا ال ميكن احتماله ملغنٍّ �شعبي� .إنها
الكت ��اب املقد� ��س املغلف باجلل ��د ذي احل ��واف الذهبية لنظ ��ام اجلدارة يف
الليربالية اجلديدة».
لك ��ن ه ��ل مبق ��دور �أح ��د �أن يهج ��و �أ�سلوبه ��ا دون �أن يتك ��ئ علي ��ه؟ التهجم
عل ��ى «�سرد ديدي ��ون» وكل ما يغطي ��ه االرتباط العاطفي به ��ا –ا�ستهزا�ؤها
بالتنظيم الن�سوي املبكر مث ًال– يعني االتكاء على �شكل من النقد كانت هي
من طوّ ره �أكرث من �أي �شخ�ص �آخر.
يف فيل ��م وثائق ��ي عن ديديون �أُنت ��ج عام � ،2017أخرجه اب ��ن �أخيها غريفِن
دُن ديدي ��ون حت ��ت عنوان «لن ي�صم ��د املركز» ،تتذكر ديدي ��ون امل�شهد �سيئ
ال�سمع ��ة م ��ن كتابها «يزحف نحو بيت حلم» ح�ي�ن التقت طفلة يف اخلام�سة
م ��ن عمرها ا�سمها «�سوزان» تعي�ش يف قلب ح ��ي «هايت �أ�شربي» (يف �سان
فرن�سي�سك ��و) .كانت الطفلة جتل�س على الأر�ض تق ��ر�أ كتاب ًا من الر�سومات
وقد لوّ نت �شفتيها بالأبي�ض .كانت �أمها قد �أعطتها (�إل �إ�س دي).
تقول ديديون لدُن متذكر ًة امل�شهد وعيناها تلمعان« :دعني �أقل لك ،كان ذلك
ن�ص ًا .طيب ًا كان ذلك
ذهب� � ًا� .إن ��ك حتيا من �أجل حلظات كتلك� ،إن كنت تكت ��ب ّ
�أم �سيئ ًا».
تل ��ك ال�صالب ��ة الآ�س ��رة ،املزي ��ج الغريب م ��ن االنف�ص ��ال والنظ ��رة املركزة
بطريق ��ة تث�ي�ر الغ�ضب ،كان ��ت دائم ًا جزء ًا مم ��ا يجذب الآخري ��ن �إليها .من
�أبطاله ��ا جون وين وجورجيا �أوكيف –«هذا الثعبان املالئكي» ،بتعبريها.
ويف «�سن ��ة التفك�ي�ر ال�سح ��ري» الحظت بكربي ��اء غريبة ومت�أمل ��ة �أن �أطباء
زوجها ي�سمونها «زبون ًا بارد ًا» .قالت لدُن« :ال �أعرف ماذا يعني الوقوع يف
احلب .لي�س ذلك من عاملي».
لك ��ن احلب هو م ��ا ا�ستدعته ل ��دى الآخرين –ولي�س جم ��رد الإعجاب .و�إال
فم ��ا الذي يف�سّ ر قدرتنا على الإم�ساك ب ��كل تناق�ضاتها� ،أو ا�ستلهام تفا�صيل
«الداي ��ت» ال ��ذي اتبعته كم ��ا لو كان ��ت طقو�س� � ًا �سحرية (تن ��اول كوكاكوال
�أو ًال يف ال�صب ��اح ،والل ��وز اململ ��ح ،وال�سجائ ��ر) ،وكذل ��ك قائم ��ة ما حتمله
يف ال�سف ��ر (�سكوت� ��ش وي�سكي ،ث ��وب رق�ص� ،شال� ،آل ��ة كاتبة) .اخلم�سون
ي ��اردة م ��ن احلري ��ر امل�سرح ��ي الأ�صف ��ر الغ ��ارق باملط ��ر وال ��ذي علقته يف
�شقته ��ا يف نيويورك .وهو احل ��ب �أي�ض ًا الذي يف�سر متاهي القراء املحموم
وت�شويهاته ��م .كتبت ذات م ��رة« :ينتمي املكان �إىل الأبد ملن يطالب به بقوة
تف ��وق غريه ،من يتذك ��ره بحنني �أ�شد ،من يعت�صر املكان م ��ن ذاته ،ي�ش ّكله،
ي�صوغه ،يحبه بتطرف ي�صل حد �صياغته على �صورته هو».
مع �أن ديديون ال�شابة –التي كتبت «البارانويا امل�شبعة» و«�أطواق الزهور»،
والت ��ي ركبت الطائرات عاري ��ة القدمني وبكت عند زفافها– تبدو مقيمة يف
املخيل ��ة ،فقد كان ��ت كاتبة �أكرث تنوع ًا ومنو ًا مما ُيح�س ��ب لها غالب ًا .غري �أن
خيط ًا يتلوى عرب �أعمالها ،ب�شيء من الغرابة –حلظات ٍّ
جتل متماثلة ت�صل
�إليه ��ا با�ستمرار ،ويف كل مرة تبدو جديدة .لق ��د قارنت نف�سها وهي تنتقل
م ��ن مرحلة ال�شباب برا�سكولنيكوف ،الئم ًة نف�سها لأنها ظ ّنت �أنها م�ستثناة
م ��ن النتائ ��ج .كتبت الحق� � ًا عن انك�س ��ار «الإيق ��اع الذهبي» ،ثم م ��رة �أخرى
للتن�ص ��ل من «قناعة �أن الأ�ضواء �ستغ ��دو دائم ًا خ�ضراء من �أجلي» .وخالل
م�شاهدته ��ا ابنتها تك�ب�ر ت�شعر مرة �أخرى بذلك الوع ��ي املقلق :اختفاء «كل
ال�سح ��ر الذي ع�شت حتت ظله حياتي كلها» .ه ��ذه كاتبة مل تتعب من �إخبار
قارئه ��ا ،و�إخبار نف�سها ،ب�أن احلظ ينفد –رمبا لأنها مل ت�ؤمن به حق ًا ،حتى
حني كان هناك املزيد من احلياة.
كتب ��ت ذات م ��رة�« :إنني ال �أقول لكم �أن جتعلوا العامل �أف�ضل مما هو ،لأنني
ال �أعتق ��د �أن التق ��دم بال�ضرورة جزء م ��ن ال�صفقة� .إنني فق ��ط �أقول لكم �أن
تعي�ش ��وا في ��ه .ال �أن تتحمل ��وه ،ال �أن تعان ��وا منه ،ولي� ��س �أن متروا عربه،
و�إمن ��ا �أن تعي�ش ��وه� .أن تنظروا �إلي ��ه� .أن حتاولوا فهم ��ه� .أن تعي�شوا غري
مبال�ي�ن� .أن تغام ��روا� .أن تقوموا بعملك ��م و�أن تفخروا بذل ��ك� .أن تعي�شوا
اللحظة.
و�إن �س�ألتموين َ
مل علينا �أن نبايل بذلك؟ ميكنني �أن �أقول لكم �إن القرب مكان
جميل وخا�ص ،لكن ال �أحد يتعانق هناك .وال �أحد يغ ّني هناك� ،أو يكتب� ،أو
يجادل� ،أو يرى ظاهرة املد عند الأمازون� ،أو يلم�س �أطفاله .ذلك ما ميكنكم
عمله واحل�صول عليه ما دام �أمكنكم ذلك ،و�أمتنى لكم حظ ًا �سعيد ًا».

عن ال�شرق االو�سط
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باسم محمود

ألنّ الحياةَ  ،كام النهر؛ تجري ،يف دَ ف ٍْق
(ركوب الدرّ اجة،
َ
أيضا
دائم ،هي تُشبِ هُ ً
ليك تُحافِ ظ عيل اتّزانك ،ال بدّ أن ،تستمرَّ
تكتب،
َ
يف الحركة) كام قال آينشتني .أن
فذلك يشءٌ طيِّب ،أن تُقرِّ ر أن تشارك
اآلخرين ما تكتب ،نعم أن تنرش ،فهو ليس
السهل ،لكن ،أن يُرفَ ض كِ تاب َُك األول
باألمر ّ
يفوق
ُ
فذلك أمرٌ قد
َ
من اثني عرش نارشً ا؟
االحتامل!
ط ��وال لق ��اءٍ تلفزي ��و ّ
ين �أُج ��ري ع ��ام  ،2000دام لث�ل�اث
�ساعات ،وظ ّلت كما ه ��ي؛ ترتدي ّ
نظارتها ال�سوداء التي
ٍ
ُتخفي� ،أغلب وجهها ،ح ّتي باغتها ات�صا ٌل علي الهواء من
جارته ��ا ،تطلب �أن تخلعها ،كي “ي ��روا عينيكِ اجلميلة”
�أمِ ��ن خج � ٍ�ل ه ��و؟ لع ّله ��ا ،ع ��اد ُة الكات � ِ�ب كم ��ا ه ��و دومًا؛
يتخ ّفي ،خلف قناع ال�سّ رد.
ت�س�أله ��ا املذيع� � ُة عن �سب ��ب ت�سمية كتابه ��ا “بعد هرني”
به ��ذا اال�س ��م ،والذي ه ��و ا�س ُم محُ � � ّرر ُكتبه ��ا ،وعن؛ هل
من الع ��ادي �أن تك ��ون عالقة بني الكات ��ب وحمرره بهذه
كلمات؛ ِ ّ
متقطعة ،مرتبكة ،كعادتها:
ال�صورة ،جتيب يف
ٍ
«م ��ات يف حمط ��ة القط ��ار .كان يف اخلم�سني م ��ن عمره
أكتب
تقريبًا .وكنتُ �أعتم ُد عليه متامًا ،وظننتُ � ،أين ،لن � َ
جمددًا .ال �أح َد يفه ُم ما يفعله املحررون .هم ،ال مي�سكون
القلم ويكتبون اً
بدل منك .لكن ،املحرر ،يقرتحُ َ
عليك فكر ًة
ما ،كي تعمل عليها� ،إنهم ي�ؤمنون بك».
الكاتب� � ُة املولود ُة يف والية كاليفورني ��ا يف دي�سمرب عام
 ،1934والتي ،نظ ًرا لتن ُّقل العائلة الدّائم لظروف الوالد،
ً
�ضابطا يف ق ��وّ ات الدّفاع اجل ��ويّ الأمريكية،
ال ��ذي كان
ي�ش � ُ
�ارك يف احلرب العامل ّي ��ة الثانية ،ق ��د ا�ستق ّرت �أخريًا
يف عا�صم ��ة الوالي ��ة� :سا ْكرمنتو ،والت ��ي ا�ستوحت من
النه ��ر فيها �أويل رواياتها(( :فلتج ��ري �أ ُيّها ال ّنهر)) التي
ق ِبله ��ا النا�ش ��ر رقم ثالثة ع�شر ،والت ��ي ق�ضت يف كتابتها
خم�سة �أعوام ،وذلك يف الرابعة والع�شرين من عمرها.
قب ��ل روايتها الأويل ،كان ��ت تتعي ُ
أ�سا�سي من
�كل �
ّ�ش ب�ش � ٍ
ّ
ال�صح ��ف والدوريات ،مثل
مقاالته ��ا الت ��ي تن�شره ��ا يف ُّ
جمل ��ة :فوج ،ثم حدث �أن التق ��ت جون جريجوري دون،
ال ��ذي كان يكت ��ب ملجلة الت ��امي ،لي�شهد الع ��ام 1964عقد
زواجهما ،ومِ ن ثمّ ،يرحتالن �إيل لو�س �آجنلو�س م�ؤ ّق ًتا،
ليع ��ودا م� � ّرة �أخ ��ري �إيل كاليفورنيا .ت�ش � َ
�ارك ال ّزوجان

كتاب� � َة �س ّت َة �أفالم لل�سينما ،مث ��ل :مولد جنمة� ،إعرتافات
حقيقيّة ،وغريها.
يف دي�سمرب  ،2003بينما كان ��ت ابنتهما كوينتانا ،ترق ُد
يف غيبوب ��ة طويلة يف امل�ست�شف ��ي ،داهمت الزوج �سكت ٌة
قلب ّي ��ة قاتل ��ة بينم ��ا كان ��ا يتن ��اوالن الع�ش ��اء .مت ت�أجيل
مرا�س ��م الع ��زاء ثالث ��ة �أ�شه ��ر تقري ًب ��ا ،حت ��ي ا�ستع ��ادت
كوينتان ��ا عافيتها .لك ��ن ،بزيارتها لو� ��س �آجنلو�س بعد
وف ��اة والدها� ،أُ�صيب ��ت بورم يف الأوعي ��ة الدمويّة ،مما
ا�ستدع ��ي جراح ًة دامت ِ ّ
�ست �ساع ��ات ،ا�ستعادت عافيتها
يف  ،2004لك ��ن ،لف�ت�رة ق�ص�ي�رة ،حت ��ي فارق ��ت احلياة
يف �أغ�سط� ��س ع ��ام  .2005لكن ،هل توقف ��ت احلياة مر ًة
�أخرى ،كما كانت ّ
تظن بعد هرني؟
التفكري ال�سحريّ ”
يف عام � ،2005أ�صدرت كتابها “عام
ِ
والذي تروي فيه عن احلياة بعد موت زوجها ،و�صراعها
م ��ع التهاب الأع�صاب ،ل ُتت ِبع ��ه يف العام  2011بروايتها
�ال كئيب ��ة” التي ت ��روي فيها ق�صة مر� ��ض ابنتها،
“لي � ٍ
ت�سجيلي ،لي�صري ع ��دد �أعمالها
والذي حت ��وّ ل �إيل فيل � ٍ�م
ّ
تب
الروائي ��ة نحو �س � ِ ّ�ت روايات ،وما يزيد ع ��ن ع�شرةِ ُك ٍ
غ�ي ِ�ر روائيّة� ،صدّرتها ب�إهدائه ��ا �إيل :جون ،وكوينتانا،
وذل ��ك ،كي ت�ستم ��ر احلياة ،فال ّنه� � ُر ،الب� � ّد �أن ي�ستم ّر يف
اجلريان.
ي ّتخ� � ُذ امل � ُ
�كان دو ًم ��ا مركزيّة فيم ��ا تكتب ديدي ��ون ،فكما
ق ��ام جيم�س جوي� ��س بتخليدِ مدينته الأث�ي�رة :دبلن ،يف
“ �أهايل دبلن “ ،وي ّتخ ُذ منها م�سرحً ا لأحداث الثماين
ع�شرة �ساع ��ة يف روايته الأ�صع ��ب “ يولي�سي�س “؛ ف�إنّ
كاليفورنيا هي مركز الع ��امل بالن�سبة لديديون ،وكما �أنّ
�أه� � َل مك َة� ،أدري ب�شعابها� ،صارت عبارة “� َّإن كاليفورنيا
تنتمي �إيل جون ديدي ��ون!” هي ما ا�صطلح عليه تقريبًا
�أه ��ل املكان .حتك ��ي يف كتابها “املكان ال ��ذي منه ِجئت”
ع ��ن وقائ ��ع بداي ��ةِ الكتاب ��ةِ لديه ��ا ،مبقالها ال ��ذي كتبته
بت�شجي ��ع م ��ن والدتها وه ��ي يف ال�صف الثام ��ن ،والذي
كان بعنوان “ مرياثنا يف كاليفورنيا “ ،تقول:
ه� ��ؤالء الذي ��ن َقدِ م ��وا �إيل كاليفورني ��ا ،مل يكون ��وا م ��ن
ال�سعداء القانعني ،بل؛ املغامرين،
ال ّرا�ضني عن �أنف�سهمُّ ،
ال َقلِقني واجل�سورين .هم كانوا يختلفون ح ّتي عن �أُوالء
واليات ُ�أخري .مل ي�أتوا �إيل اجلانب
ا ّلذي ��ن ا�ستق ّروا يف
ٍ
الغرب � ّ�ي لي ّتخذوا لأنف�سه ��م امل�أوي والأم ��ان ،لكن ،لأجل
املال واملغامرة.
وعن ،متى �أدركت �أنها ترغب يف الكتابة ،تقول:
مل �أك ��ن �أرغب �أن �أ�صب ��ح كاتبة� .أردتُ �أن �أكون ممُ ِ ّثلة .مل
�أُ ِدرك وقته ��ا �أنها نف� � ُ�س ال َّنزعة .وهي ،العم� � ُل علي خ ْلق
ُ
الفارق الوحيد ،هو �أنّ
الكاتب ،ب�إمكانه �أن يقو َم
اعتقاد.
َ
وحده بالأمر ك ِ ّله.
نحت ��ت ديدي ��ون �أ�سلوبها اخلا�صّ يف الكتاب ��ة ،فكتابتها
وال�صحفية ،تنتهجُ فيه ��ا َم َ
ال�سرد ،ح ّتي
الالروائية ّ
نطق َّ
م ��ا يحمل منها طابع ال�س�ي�رةِ الذاتيّة ،يتداخ ُل فيه ما هو
ُ
“الطريق
حقيق � ّ�ي ،وما هو مخُ ت َل ��ق ،تتحدث يف كتابه ��ا
�إيل بيت حلم” عن تدوين املذ ّكرات:
نح ��نُ نن�س ��ى م ِ ّ
ُبك� � ًرا للغاي ��ة ك َّل الأ�شياء الت ��يُ ،ك ّنا َّ
نظن

احلب
�أ ّن ��ه ،ال ميكنن ��ا �أب� �دًا �أن نن�ساه ��ا .نن�س ��ى ق�ص�ص ّ
�ات عل ��ى ح � ٍ ّ�د �س ��واء ،نن�سي م ��ا هم�سن ��ا به �أو
واخليان � ِ
�صرخن ��ا ،نن�سى َمن ُك َّنا� .إ ّنها فكر ُة طيّبة� ،إذن؛ لنكن علي
توا�ص � ٍ�ل مع ما م�ض ��ىُ � ،
كرات ب�أكلمه
أفرت�ض � َّأن �أم� � َر امل ّذ ِ
هو �أن يكون املر ُء علي توا�صل.
وح�ي�ن ت�ستف�س ُر منها مذيع ٌة يف لق ��اءٍ عن بع�ض كتاباتها
الت ��ي تنتم ��ي �إيل ال�س�ي�رة الذاتي ��ة� ،أنها مل تك ��ن حقيق ًة
ب�ش ��كل كام ��ل كم ��ا �أخربت ،تق ��ول :هو ن ��وعٌ مغاي� � ٌر من
ُ
يحدث يف حيات ��ك ،حينما ال ُتدرك ما هو
املذك ��رات ملا قد
حقيقي ،وما مل يعد كذلك بعد الآن.
ّ
الأم ُرال ��ذي يُحي ��ل علي ما قاله د.ه.لوران� ��س يومًا ما :ال
تث ��ق �أبدًا بال� � ّراوي ،ث ��ق باحلكاية .الوظيف� � ُة الأ�سا�سية
َ
أمن ،عن الف ّنان
للناق ��د ،هي �أن
يحافظ علي احلكاي ��ةِ  ،مب� ٍ
الذي �أبدعها.
ومازال النه ُر يجري
يف  ،2005نال ��ت ديدي ��ون اجلائ ��زة العاملي ��ة للكت ��اب
للأعمال غري الروائية ،عن كتابها عام التفكري ال�سحريّ .
ُم ِنح ��ت �شه ��ادة الدكت ��وراه الفخرية من جامع ��ة هارفرد
يف  ،2009و�أُخ ��رى م ��ن جامع ��ة يي ��ل .ويف يولي ��و
� ،2013أعل ��ن البيت الأبي�ض م ْنح جون ديديون الو�سام
ال� �دّويل للعل ��وم الإن�سان ّي ��ة ،وال ��ذي �س ّلم ُه �إليه ��ا باراك
كتاب
�أوبام ��ا .يف �أغ�سط� ��س م ��ن الع ��ام املا�ضي� ،ص ��در ٌ
ع ��ن �سريتها بتوقيع ترا�سي دوغريت ��ي بعنوان�“ :أُغنيةِ
ا ُ
حل � ِ ّ�ب الأخ�ي�رة” .ي�ستق�ص ��ي فيه عنها من خ�ل�ال كتبها
وحواراتها.
عدائي ،يف
�أم ��ا ع ��ن الكتاب ��ة ،فبالن�سبة �إليه ��ا فهي ِفع� � ٌل
ّ
حواره ��ا يف جملة باري� ��س ريفيو ،ت�س�أله ��ا ليندا كويل،
عن ت�صريحها هذا فتقول:
عدائي� ،أنتَ فيه ،حتاو َل �أن جتع َل �أحدهم يري
ه ��ي فِع ٌل
ّ
تفر َ
�ض
أن
�
حتاول
�
بها،
تراه
التي
�شي ًئ ��ا ما
أنتَ
بالطريقةِ
ِ
َ
حتريف
ِفك ��رك ،ت�ص � َّ�ورك� .أم� � ٌر عدائ � ٌّ�ي ه ��و �أن حت ��اول
�شخ�ص �آخ ��ر� .أنت حتاول على
الأ�شي ��اءِ فيما حول عقل
ٍ
ل�شخ�ص �أحالم ��ك ،كوابي�سك .ح�س ًنا!
نحو م ��ا �أن حتكي
ٍ
ٍ
ال �أح ��د يرغب �أن ي�سمع حل َم �شخ� ٍ��ص �آخر؛ �سي ًئا كان �أو
ح�سن ��ا .يحتا ُل الكات ��ب دومًا علي الق ��اريء ،كي ي�ستمِ ع
لأحالمه.
الكاتبة الفاتن ُة التي جاوزت الثمانني من عمرها ومازلت
حتتف � ُ�ظ بجماله ��ا ،و�صارت كم ��ا يقول البع� ��ض :موديل
�أو “عالم ��ة جتاري ��ة”؛ ف�صوره ��ا ُتطبع عل ��ي ال ُقم�صان
وال�س�ت�رات واحلقائ ��ب ال ّن�سائي ��ة ،ك ��ي ُت�شب ��ه ت�صمي ��م
ُّ
كتابه ��ا “الألب ��وم الأبي� ��ض” ،ال ��ذي �ص ��ارت � َّأو ُل عبارةٍ
في ��ه هو الآخر ،ترنيمة ديدي ��ون“ :نحنُ نروي الق�ص�ص
لأنف�سن ��ا لأج ��ل �أن نحي ��ا” .ويف رواي ��ة ،يق ��ول ال�س ّي ��د
�أومربتو �إيكو :كي تبقي علي قيد احلياة ،البد �أن تروي
الق�ص�ص.
�وف علي قائل ��ه� ،أم ،هو م ��ا َ
حديث موق � ٌ
ٌ
اتفق عليه
�أه ��و
ال� � ّرواة؟ �أمازال النه� � ُر يجري ،ومازل � ِ�ت� ،أي ُتها اجلميلة،
تروين الق�ص�ص؟
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جوان ديديون ..الكتابة من أجل الحياة
علي حسين

افتتح ��ت كتابه ��ا “ع ��ام التفك�ي�ر ال�سح ��ري” بعبارة:
“ب�سرعة تتغري احلياة ..ب�سرعة تتبدل احلياة” .مل
تك ��ن تتوقع �أن احلياة الت ��ي عا�شتها �سوف تتبدل يف
حلظة واح ��دة  ،تتذكر �آخر ع�ش ��اء تناولته مع زوجها
الكات ��ب “جون غريغوري” �أخربها ب� ��آالم يف منطقة
ال�ص ��در ،مل ميهله املر�ض طويال لي�سق ��ط مغ�شيا عليه
ومي ��وت يف م�س ��اء ال�ساد� ��س ع�شر من كان ��ون االول
ع ��ام  .2003توقف ��ت عن الكتابة ملدة ع ��ام ،حاولت ان
حتتف ��ظ بعادات زوجه ��ا التي كان ميار�سه ��ا كل يوم،
ويف النهاي ��ة ق ��ررت �أن ت�سط ��ر حزنه ��ا عل ��ى ال ��ورق
لت ��دون ايامه ��ا ب�صحبة الغي ��اب ،ت�صف للق ��راء عمق
الفجيع ��ة الت ��ي تع ��اين منه ��ا ،مل تعترب امل ��وت عالمة
لنهاي ��ة عالقتهم ��ا ،فه ��ي ت�ستح�ض ��ر زوجه ��ا كل ي ��وم
وتنتظ ��ر عودت ��ه ،م�ؤك ��دة ان حلظة غياب ��ه هي حلظة
خارج الزمن ،حدث م�ؤقت �سرعان ما �سينتهي وتعود
احلي ��اة اىل �سريته ��ا االوىل ح�ي�ن كان “غريغ ��وري”
مول ��ع بالتفا�صي ��ل .تكت ��ب“ :اع ��رف ملاذا نح ��اول ان
ُنبق ��ي امواتن ��ا احي ��اءً :نح ��اول ان نبقيه ��م عل ��ى قيد
احلي ��اة لي�ستم ��ر وجوده ��م يف حياتن ��ا ..لنبقى نحن
احي ��اء ،اع ��رف اي�ض ��ا اننا �إذا م ��ا اردنا نح ��ن انف�سنا
ان نحي ��ا ي�أتي وقت يتوجب فيه علين ��ا ان نتخلى عن
موتان ��ا ،ان نعتقهم من تعلقنا بهم ،ان ندعهم و�ش�أنهم،
ان ن�سمح لهم باملوت “ -عام التفكري ال�سحري ترجمة
�شادي خرما�شو ،-ن�شرالكت ��اب يف الرابع والع�شرين
من كانون الثاين عام  2004ليفوز بجائزة البوليتزر
 .وبع ��د ا�شهر من �صدورالكتاب مت ��وت ابنتها مت�أثرة
مبر�ض �سرطان البنكريا�س.
�شع ��رت ج ��وان ديدي ��ون التي رحل ��ت ع ��ن عاملنا يوم
“ ”23كانون االول عام  2021مبتعة العي�ش بالقرب
م ��ن احل ��زن ،ال ��ذي و�صفت ��ه بان ��ه ي�ضع ��ف الركبتني
ويعم ��ي العيون“ :احلزن لي�ست له م�سافة ،ي�أتي على
�شكل موجات ،ونوبات ،وخم ��اوف مفاجئة” ،طبعت
امل�أ�ساة �سريتها وحدّدت حياتها.
الكث�ي�ر من النقاد يعتربون “ج ��وان ديديون” الوجه
االنث ��وي للكات ��ب ال�شه�ي�ر ارن�ست همنغ ��واي ،كانت
�صورته ��ا وه ��ي جتل�س عل ��ى �شرفة بيته ��ا يف ماليبو
ترتدي �س�ت�رة عري�ضة ،تدخن ب�شراهة  ،مت�سك بيدها
ك�أ�سا من الـ”بوربون”ُ ،تذكر القراء ب�صور همنغواي
يف �شباب ��ه ،تعرتف �أن �صاحب “ال�شيخ والبحر” كان
ل ��ه الف�ضل االول يف تعليمها كتاب ��ة اجلمل الق�صرية.
يف اخلام�س ��ة ع�ش ��رة م ��ن عمره ��ا عرثت عل ��ى رواية
همنغ ��واي ال�شهرية “وداعا لل�سالح” فاعادت قراءتها
اك�ث�ر من مرة واخ ��ذت ت�ستن�سخها يف دفاتر �صغرية:
“ كن ��ت �أكتب ق�ص�ص ��ه لأتعلم كيف تعم ��ل الكلمات.
دائما ما اعيد قراءة افتتاحية رواية (وداعا لل�سالح)،
و�أع ��ود �إىل تل ��ك العب ��ارات� .إنه ��ا جم ��ل مثالية .جمل
مبا�ش ��رة للغاي ��ة� ،أنه ��ار ناعم ��ة ،مي ��اه �صافي ��ة ف ��وق
الغرانيت» .
يف ح ��وار مع “باري�س ريفيو” تخربن ��ا ديديون انها
مت�ض ��ي �ساع ��ات يف ح ��ذف �سط ��ور كتبته ��ا وا�ضافة
�سط ��ور اخ ��رى ،بع ��د االنته ��اء م ��ن الكت ��اب ت�أخ ��ذ
اوراقه ��ا معها اىل غرف ��ة النوم ،ت�ضعه ��ا على ال�سرير
وحتت�ضنه ��ا�“ :أ�ؤم ��ن �أن ��ه وبطريقة م ��ا �أن الكتاب ال
يغادرك حني تكون نائم ًا بالقرب منه».
ترف� ��ض م ��ا يقوله النقاد ب ��ان لها “�صوته ��ا اخلا�ص”
يف الكتاب ��ة�“ :أن ��ا ال �أخربك بهذا ك�إيح ��اء ال معنى له،
ولك ��ن لأنني �أريدك �أن تعرف ،بقراءتي ،من �أنا ،و�أين
�أنا وم ��اذا �أفكر” .تعرتف بان الكت ��اب الذين تقر�أ لهم
ب�شغف مثل ه�ن�ري جيم�س وهمنغواي وجني او�سنت
وجورج اليوت يت�سللون اىل ال�صفحات التي تكتبها،
ت�سب ��ب له ��ا الكتاب ��ة نوعا م ��ن القلق ال ��ذي حتاول ان
تتغل ��ب عليه بان تردد مع نف�سه ��ا“ :ال عليك لقد كتبت
دائم ��ا من قب ��ل و�ستكتبني الآن .كل م ��ا عليك فعله هو
كتاب ��ة جمل ��ة واح ��دة �صحيح ��ة” .يف مق ��ال ن�شرت ��ه
ع ��ام  1976بعن ��وان“ :مل ��اذا اكتب؟” تط ��رح ديديون

�س� ��ؤاال حول عالقة الكاتب بالق ��ارئ لت�ؤكد ان الكتابة
ه ��ي حماولة لفر�ض الذات عل ��ى الآخرين ،و“ :القول
ا�ستم ��ع يل� ،شاهد على طريقتي” .ي�صفها النقاد ب�أنها
“�شاعرة اخلواء االمريكي ،حيث يبدو اخلواء ماث ًال
يف كل �صفحة من �صفحات (عام التفكري ال�سحري)».
ول ��دت جوان ديدي ��ون يف اخلام�س م ��ن كانون االول
ع ��ام  ،1934يف كاليفورني ��ا ،والده ��ا فران ��ك ري� ��س
�ضاب ��ط يف �س�ل�اح اجل ��و ووالدته ��ا �إدوي ��ن خمت�صة
بدرا�س ��ة البيئ ��ة .تتذك ��ر ديدي ��ون �أنه ��ا كان ��ت طفل ��ة
خجول ��ة لكنها مولعة بالق ��راءة ،تقر�أ كل ما يقع حتت
يده ��ا ،حت ��ى �أن والدتها حاول ��ت ان متنعها من قراءة
الرواي ��ات التي رمبا ت�ؤثرعلى حياة ابنتها ال�صغرية.
يف مكتب ��ة املدر�س ��ة تعرث عل ��ى كتب ال�س�ي�ر الذاتية،
ت�سحرها �سرية جني او�سنت ،التي كانت ملهمتها اثناء
ف�ت�رة املراهق ��ة .عا�شت حياتها تتنقل م ��ع عائلتها بني
املدن االمريكية ب�سبب عمل والدها يف �سالح اجلي�ش،
تكت ��ب يف مذكراته ��ا �أن التنق ��ل يف كثري م ��ن الأحيان
جعلها ت�شعر ب�أنها فتاة دخيلة على العامل.
ع ��ام  ،1956تتخرج من جامعة كاليفورنيا ،وحت�صل
عل ��ى �شه ��ادة يف االدب االنكلي ��زي ،يف نف� ��س الع ��ام
تف ��وز مب�سابقة “جائزة باري�س” الت ��ي اقامتها جملة
“فوغ” وكانت اجلائزة تعيينها ب�صفة م�ساعد حمرر
يف املجل ��ة ..ب ��رزت يف ال�ستينيات كواح ��دة من دعاة
“ال�صحاف ��ة اجلدي ��دة” ،وقد �ساعدته ��ا ال�صحافة يف
النظر اىل العامل من جهات خمتلفة .ن�شرت عام 1968
جمموعة مقاالت بعنوان (ال�سري نحو بيت حلم) ،وقد
اقتب�س ��ت العنوان من �شاعرها املف�ض ��ل وليام ييت�س،
�سل ��ط الكتاب ال�ضوء على الثقاف ��ة االمريكية يف تلك
الفرتة وتناول ظاهرة (الهيبيز).
ع ��ام � 1970ص ��درت روايتها (كيفما اتف ��ق) -ترجمها
اىل العربي ��ة عم ��اد العتيل ��ي -وفيها حت ��اول ان تقدم
�ص ��ورة للمجتم ��ع االمريك ��ي يف �آواخ ��ر ال�ستينيات،
وق ��د حظيت الرواي ��ة باهتم ��ام الق ��راء ومت حتويلها
اىل فيل ��م �سينمائ ��ي عام  ،1972و�صف ��ت بانها رواية
قامت ��ة ،مت�سك بانفا�س القارئ ،تب ��د�أ الرواية ببطلتها
املمثل ��ة ماري ��ا يف م�صح ��ة للأمرا� ��ض النف�سي ��ة وهي
ت ��ردد “ق ��د يت�س ��اءل بع� ��ض النا�س :مل ��اذا ُيع ��د �إياغو
�شري ��را؟ .ولكن ��ي ال �أت�س ��اءل اب ��د َا” ،هك ��ذا تباغتن ��ا
ماري ��ا ب�س� ��ؤال يف الوقت الذي تعلن في ��ه انها توقفت
ع ��ن طرح اال�سئلة�“ .أنا م ��ا �أنا عليه الآن” ،هكذا تقرر
م�ضن وال
الن البح ��ث ع ��ن اال�سباب بالن�سبة له ��ا عمل ٍ
معنى ل ��ه ،كانت ماريا ت�ؤمن بان ما يخبئه لها القدر ال
ب ��د ان يكون اف�ضل مما م�ضى“ :بيد �أين مل اعد ا�ؤمن
بذل ��ك” ،فاحلي ��اة بالن�سب ��ة اىل ماري ��ا ا�شب ��ه بطاولة
القمار ،لذلك فان در� ��س احلياة االهم الذي تعلمته من
والدها ان توا�صل اللعب “كيفما اتفق» .
يف حواره ��ا لباري� ��س ريفي ��و قال ��ت ان الكتاب ��ة فِع ٌل
عدائ � ّ�ي�“ :أن ��ت في ��ه ،حت ��اول �أن جتع ��ل �أحدهم يرى
َ
تفر�ض
�شيئ ��ا ما بالطريق ��ة التي تراه بها ،حت ��اول �أن
َ
حتريف
فكرك ،ت�صورك .الي�س �أمرا عدائيا �أن حتاول
ل�شخ�ص م ��ا �أحالمك؟،
الأ�شي ��اءِ وانت ت ��روي؟ حتكي
ٍ
كوابي�س ��ك؟ وله ��ذا يحتا ُل الكاتب دوم ��ا على القارئ،
كي ي�ستمِ ع لأحالمه».
مل يرتج ��م للعربي ��ة لديدي ��ون �س ��وى رواي ��ة “كيفما
اتف ��ق” وكتاب “ع ��ام التفكري ال�سح ��ري” ا�ضافة اىل
مق ��االت �صحفية  .عندما ن�ش ��رت كتابها “عام التفكري
ال�سح ��ري” قالت انه ��ا حتاول ان تتطه ��ر من احلزن،
وان ت�ض ��ع خ�ساراته ��ا يف �سي ��اق جدي ��د .تق ��دم لن ��ا
ديديون �سرية حياته ��ا يف ظل غياب زوجها ،يف �سرد
مل�شاعرها والآالم التي عا�شتها من خالل رحلة فل�سفية
وان�سانية تتج�سد فيه ��ا ق�سوة الغياب واحلزن ،لكنها
يف النهاية ال بد من ان ت�ؤمن بان “واجب على احلياة
ان ت�ستمر».
�أ ّرخ ��ت كتابات جوان ديديون احلال ��ة املزاجية جليل
ال�ستيني ��ات ،وكانت من الكتاب القالئل الذين امتلكوا
ج ��ر�أة ت�شري ��ح الواقع االمريك ��ي بق�س ��وة ،بالإ�ضافة
�إىل التجرب ��ة الإن�سانية ب�شكل ع ��ام ،ومل تكن مهارتها
االدبي ��ة تكم ��ن يف ا�سلوبه ��ا الن�ث�ري املتمي ��ز ،بل يف
و�صفت
قدرته ��ا على مراقبة �سل ��وك الآخرين ب ��ذكاءِ ،
بانه ��ا الكاتب ��ة الت ��ي “ر�أت ما ف ��ات الآخرين” .كتبت
ذات يوم :نروي لأنف�سنا ق�ص�صا من �أجل �أن نعي�ش».

