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ُ
أصبحت روائية تاريخية؟
هيالري مانتل :لماذا
ترجمة :أحمد لطفي أمان

القراء ،ال
«هل هذه
ّ
القصة حقيقية؟»ّ .
محالة ،يسألون .في أولى محاضراتها،
من سلسلة محاضرات «ريث»Reith-
التي تقدمها هيئة اإلذاعة البريطانية
ِّ
المؤلفة
«بي بي سي» ،تستكشف
الحائزة ،مرتين ،على جائزة «مان
َّ
المعقدة بين التاريخ،
بوكر» العالقة
والحقيقة ،والخيال.

يقول القدي�س �أوغ�سطني :املوتى غري مرئيني� .إنهم لي�سوا
غائب�ي�ن .ل�س ��تَ بحاجة لأن ت�ؤمن بالأ�ش ��باح حتى ترى �أن
هذا �صحي ��ح� .إننا نحمل جينات �أ�سالفن ��ا وثقافاتهم ،وما
نعتق ��ده بح َّقه ��م ي�ش � ِ ّ�كل الطريقة الت ��ي نرى به ��ا �أنف�سنا،
والطريق ��ة الت ��ي ن�ستوع ��ب به ��ا زمانن ��ا ومكانن ��ا� .أه ��ذه
ع�ص ��ور طيّبة� ،أم ع�صور �سيئ ��ة� ،أم ع�صور �شائقة؟ نعتمد
على التاري ��خ ليخربنا .التاريخ والعل ��م ،كذلك ،ي�ساعدانا
عل ��ى �أن ن�ضع حيواتنا ال�صغ�ي�رة يف �سياق ،لكن �إن �أردنا
لقاء املوتى ،وهم يف هيئة الأحياء ،ف�إننا نتجه �إىل الفنّ .
هن ��اك ق�صيدة ل� �ـ «و.ه� .أودن» تدعى «بينم ��ا مت�شيتُ ذات
م�ساء»:
ُّ
تدق كتل ُة اجلليدِ بالدوالب،
تتنه ُد ال�صحرا ُء يف ال�سرير،
وال�شرخ يف فنجان ال�شاي ُّ
ُ
ي�شق
مم ّر ًا نحو �أر�ض املوتى
ه ��ذه املحا�ض ��رة غر�ضها ال�س� ��ؤال ع َّم ��ا �إن كان ه ��ذا املمر
ه ��و �ش ��ار ٌع ذو اجتاهني� .إنن ��ا ،يف املخيلة نط ��ارد املوتى
�صارخني« :ع ��ودوا!» .قد ت�شتبه الأ�ص ��وات التي ن�سمعها
ب�صدى ل�صوتنا ،وت�شتبه احلركة التي نراها بظلنا ،لكننا
ن�ست�شعر قو ًة حيوي ًة ،ما يزال املوتى ميتلكوها� .إن لديهم
�شيئ� � ًا ليخربونن ��ا ب ��ه� ،شيئ ًا نحت ��اج لفهم ��ه .م�ستخدمني
الأدب والدراما ،نحاول اكت�ساب ذلك الفهم.
يف ه ��ذه املحا�ض ��رات� ،آم ��ل �أن �أب�ّيننّ �أن ��ه توج ��د �أ�ساليب
ن�ستطي ��ع ا�ستخدامه ��ا� .أن ��ا ال �أدع ��ي �أن ��ه ميكنن ��ا �سم ��اع
املا�ضي �أو ر�ؤيته� ،إمنا �أقول :ب�إمكاننا الإن�صات والنظر.
هَ ّم ��ي -ب�صفت ��ي كاتب ��ة -ه ��و الذاك ��رة ،الذاك ��رة الفردية
واجلماعية :الأموات امل�ؤ َّرقون بتفنيد ادعاءاتهم .عائلتي
تاريخه ��ا �شحي ��ح .ذات م ّرة ،قال يل واح� � ٌد من اجلمهور:
«�أنا � ٍآت من �ساللة طويلة من ال َنكِ رات» .ففكرت :نعم ،و�أنا
�أي�ض ًا� .إنني ال �أ�ستطيع العودة �إىل �أبعد من �أُ ّم جدتي ،من
ناحية الأم .لكني �أود �أن �أع ّرفكم بها ،كمثال ،لأنها اجتازت
الزم ��ن م ��ن نهاية الق ��رن التا�س ��ع ع�شر ،كي تك ��وّ ن وعيي
بذات ��ي ،يف ه ��ذه اللحظة م ��ن القرن احل ��ادي والع�شرين،
حتى النكرات ميكنهم فعل ذلك.
كان ��ت �أم جدت ��ي ابن� � ًة لباتري ��ك ،وزوج� � ًة لباتري ��ك ،و�أُ ّم ًا
لباتري ��ك .ال جوائ ��ز لأجل تخم�ي�ن �أ�صوله ��ا� ،إذ ًا( .)1كان
ا�سمه ��ا كاثري ��ن �أو�شي ��ه ،وحياته ��ا املبك ��رة �أم�ضته ��ا يف

بورتل ��و ،Portlaw-قري ��ة قائم ��ة ح ��ول مطح � ٍ�ن ق ��رب
«ووترف ��ورد »Waterford -يف جن ��وب �أيرلندا .كانت
بورتلو مكان ًا ا�صطناع ّي ًا� ،أُن�شئ لغر�ض من قِبل عائلة تتبع
جمعية الأ�صدقاء الدينية( ،)2وتدعى عائلة مالكومل�سون،
�أفراده ��ا يعمل ��ون يف ال�شحن وال ��ذرة والقط ��ن والكتان.
اف ُتت ��ح املطحن ع ��ام  .1826يف وقت م ��ن الأوقات ،كانت
بورتلو ن�شطة ج ّد ًا ،حتى �أنها ا�ستقدمت عمالة من لندن.
كان �آل مالكومل�س ��ون ر�أ�سمالي�ي�ن �أخالقي�ي�ن ،ومولع�ي�ن
بالتح ّك ��م يف احلي ��اة االجتماعي ��ة� .أُع� � َدّت قريته ��م وف ��ق
تخطيط كان مثال ّي ًا للمراقبة ،فبُنيت بحيث ميكن ل�شرطي
ٍ
واح ��د متمركز يف املي ��دان� ،أن ير�صد ال�ش ��وارع اخلم�سة
جميعه ��ا� .أ�س� ��س �آل مالكومل�س ��ون جمتم ��ع ا ّدخ ��ار(،)3
وجمتم ��ع �إم�ساك عن اخلم ��ر ،و�صرف ��وا لعمالهم الأجور،
جزئ ّي� � ًا ،يف هيئ ��ة �إي�ص ��االت م ��ن ورق مق ��وى ،قابل ��ة
لال�ستب ��دال عند متجر ال�شركة .ح�ي�ن ملّحت جريدة حم ّلية
�إىل �أن هذا نوعٌ من العبودي ��ة ،فقا�ضاها �آل مالكومل�سون،
وربحوا.
م ��ا �إن انق�ض ��ى الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،حت ��ى تراجع ��ت
املن�سوجات ،وخ�س ��ر �آل مالكومل�س ��ون �أموالهم .ويف عام
� ،1904أُغل ��ق املطح ��ن؛ الوق ��ت ال ��ذي -بحلول ��ه -كانت
عائلت ��ي ،مثل كثريي ��ن �آخرين ،ق ��د بد�أت هج ��ر ًة متثاقل ًة،
على مراحل.
اثن ��ان من �إخوة كاثرين رح�ل�ا �إىل �أمريكا ،وعلى الطريقة
العريق ��ة مل ي� ِأت منهما نب�أٌ ،بع ��د ذلك ،مطلق ًا .كاثرين كانت
�شاب ��ة متزوّ ج ��ة ،عندم ��ا ج ��اءت �إىل �إجنل�ت�را� ،إىل قري ��ة
�أخ ��رى تقوم حول مطحن ،هي «هادفيلد – .»Hadfield
كان ��ت مثل بورتلو ،خ�ضراء رطب ��ة ومظ َّللة بالتالل .بقدر
م ��ا �أعرف ،مل تغادرها �أبد ًا؛ لذا ال ب ّد من �أنها ت�ساءلت :هل
العامل ك ّله على هذه ال�شاكلة؟.
بيته ��ا الأوّ ل كان يف �ش ��ارع يدع ��ى «ووتر�ساي ��د –
 ،»Watersideل�سن ��وات عدي ��دة ،م�سرح� � ًا ملع ��ارك
طقو�سي ��ة يف لي ��ايل ا ُ
جلمع ��ات ،ب�ي�ن ع�صاب ��ات املح ّليني
والوافدي ��ن� .إنن ��ي ال �أع ��رف �أي �شيء عن حي ��اة كاثرين،
تقريب� � ًا� .أظ ��ن �أنه عندما يك ��ون لدى امر�أة ع�ش ��رة �أطفال،
ف�إنه ��ا تق�ضي على احتفاظها بحياة خا�صة� .صورة واحدة
تبقى له ��ا .تقف عند عتبة من ��زل مر�صو�ص بجوار غريه،
ومبن � ّ�ي باحلج ��ارة ،تغطيه ��ا تنورته ��ا م ��ن اخل�ص ��ر �إىل
الكاح ��ل� ،شالها املم ��زق يغطي البقي ��ة .ال �أ�ستطيع �أن �أقر�أ
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وجهها �أو �أن �أجد له �صل ًة بوجهي.
�أت�ص ��ور �أنن ��ي �أعرف �أي ��ن ال ُتقط ��ت ال�ص ��ورة .كان هناك
�صف م ��ن املن ��ازل املطلة عل ��ى ووتر�سايد ،ظهره ��ا ِ�ضمن
توجب
�أ�س ��وار املطحن .يف وق � ٍ�ت ما هُ دمت املن ��ازل ،لكن َّ
بقاء الواجهات قائم ًة؛ لأنها كانت جزء ًا من جدار املطحن.
ُ�س� � َدّت النوافذ والأبواب بقوالب م ��ن احلجارة؛ ومبرور
الوق ��ت ،لأك ��ون عل ��ى قي ��د احلي ��اة و�أراه ��ا ،كان ��ت ه ��ذه
احلج ��ارة اجلديدة بلون املطحن نف�س ��ه� :أ�سود .لكن ،كان
ب�إمكان ��ك �أن ترى �أين كانت الأبواب والنوافذ .عندما كنت
طفل ��ة� ،صعقتني تلك املنازل كنذير �ش� ��ؤم� :صورة للخداع
والفقدان.
�زل ما ينبغي �أن ي� ��ؤ ِدّي �إىل بيت .لك ��ن ،وراء هذا
ب� ُ
�اب من � ٍ
الب ��اب كان احليّز العام لباحة املطح ��ن .عن طريق درا�سة
التاري ��خ -لن ُقل جترب ��ة الهجرة� ،أو جت ��ارة املن�سوجات-
ميكنن ��ي �أن �أح ��دد م ��كان كاثري ��ن عل ��ى امل�ست ��وى العام،
لكن ��ي عاجزة عن الو�ص ��ول �إىل �أفكارها� .أُ ّم جدتي مل تكن
ت�ستطيع الق ��راءة �أو الكتابة .بقي قو ٌل من �أقوالها« :جُ عل
النهار للأحياء ،وجُ عل الليل للأموات».
�أفرت� ��ض �أن ه ��ذا م ��ا كان ��ت تقول ��ه لتحافظ عل ��ى الأطفال
الع�ش ��رة من�ضبط�ي�ن ،بع ��د حلول الظ�ل�ام .بع ��د �سنواتها
الأوىل ،ح�سبم ��ا �أفه ��م ،مل تعد كاثرين تعم ��ل يف املطحن،
لك ��ن بلغني �أن ��ه كان لديها دور حم ��دد يف حميطها :كانت
املر�أة التي جتهّز املوتى قبل الدفن.
َمل نفع ��ل هذا� ،أو نع�ّي�ننّ �أحد ًا لفعله؟ مل ��اذا نغ�سل وجوههم
ونلب�سه ��م ثياب� � ًا م�ألوف ��ة؟ �إنن ��ا نفعل هذا كرم ��ى للأحياء.
حت ��ى �إن مل يك ��ن لدينا معتقد ،فال ن ��زال ن�ؤمن ب�أن من هو
�إن�س ��ان يجب �أن يظ ��ل يُعامل ك�إن�سان .الح ��ظ ال�سخط �إذا
ُد ّن� ��س جثم ��ان ،وعذاب �أولئ ��ك الذين ال �أج�س ��اد بحوزتهم
ليدفنوه ��ا� .إن ��ه -تقريب ًا -تعري ��ف �أن نكون ب�ش ��ر ًا :نحن
احليوان ��ات التي تقيم احلِ ��داد .واحد من �أه ��وال الإبادة
املحب
العن�صري ��ة هو املقابر اجلماعية ،مراكم ��ة الإن�سان
ّ
احليي مع �شيء م�شاع ملتب�س جم َّرد من اال�سم.
ّ
الت�أبني عملية حيوية ،وكثري ًا ما تكون حمل جدال .عندما
نخ ّلد ذكرى الأموات� ،إمنا نكون تواقني� ،أحيان ًا ،للحقيقة،
لوهم ُمع ٍ َّـز .نحن نتذك ��ر بطريقة فردية ،بدعوى
و�أحيان� � ًا ٍ
الأ�س ��ى واحلاج ��ة .نتذك ��ر ،كمجتم ��ع ،ب�أجن ��دة �سيا�سية؛
ننق ��ب يف املا�ض ��ي ع ��ن الأ�ساط�ي�ر امل� ِ ّؤ�س�س ��ة لع�شريتن ��ا،
لأمتن ��ا ،ونر�سخه ��ا بالفخ ��ر �أو نر�سخه ��ا باملظلومية ،لكن

ق ّلما نر�سخها على حقائق فاترة.
�إن الأمم ُتبن ��ى عل ��ى ُن�س � ٍ�خ طموحةٍ م ��ن �أ�صولها :ق�ص�ص
�وع �أو �آخر ،كان �أ�سالفنا فيه ��ا عمالقة .هكذا ،نعي�ش
من ن � ٍ
يف الع ��امل :رومان�سيني .يوم ًا م ��ا ،كانت الرومان�سية ،يف
معارف �أر�ستقراطيني وهيئ ٍة �س ّرية ،هوى �أن تكون جزء ًا
م ��ن �صفوة .الآن ،الرومان�سي ��ة يف احلرمان ،واالغرتاب،
يف امل�ساف ��ة املمت ��دة ب�ي�ن هناك وهن ��ا� :أو -لن ُق ��ل -بني �أم
جدت ��ي و�أينما �أك ��ون �أنا ،اليوم� .إن للحقائ ��ق رواج ًا �أقل،
وت�أث�ي�ر ًا � ّ
أقل على ما نكون ��ه وما نفعله ،ممّا لدى اخلياالت
التي ن�صنعها لأنف�سنا.
اطلب
حامل ��ا من ��وت ،ن�ص�ي�ر �ضمن ع ��امل اخلي ��ال .فق ��طْ ،
م ��ن ف ��ردَي عائلةٍ ،خمتلف�ي�ن� ،أن يحكيا لك ع ��ن �أحدٍ تويف
م� َّؤخ ��ر ًا ،و�ستفه ��م ما �أق�صد .ما �إن نفق ��د قدرة التعبري عن
�أنف�سنا ،حت ��ى ُن� َّؤول .وحني نتذ ّك ��ر -مثلما يخربنا كثري ًا
علم ��اء النف�س� -أنن ��ا ال نعيد �إنت ��اج املا�ضي ،ب ��ل نبتكره.
بالطب ��ع ،ق ��د تق ��ول :بع�ض احلقائ ��ق غري قابل ��ة للف�صال،
وقائ ��ع التاريخ تر�شدنا ،والوثائق -بالفعل -ت�أتي ببع�ض
الوقائع وال�شخ�صيات الت ��ي ال تقبل اخلالف .لكن امل� ِ ّؤرخ
«باتري ��ك كولين�س ��ون –  »Patrick Collinsonكتب:
«�إن ��ه ملن املمكن �أن ي�صل م� ِ ّؤرخ ��ون �أكفاء �إىل ا�ستنتاجات
خمتلفة جذر ّي ًا ،ا�ستناد ًا �إىل الدليل نف�سه .لأن %99 ،من
امل�سجل ،لي�ست متاحة لنا،
الأدلة ،وعلى ر�أ�سها الكالم غري
َّ
بطبيعة احلال».
الأدلة ،دائم ًا ،جزئية .الوقائع ال مت ِ ّثل احلقيقة ،و�إن كانت
جزء ًا منها؛ فاملعلومات لي�ست هي املعرفة .والتاريخ لي�س
املا�ضي؛ �إنه النمط الذي طورناه لتنظيم جهلنا باملا�ضي.
�إنه ِ�س ّ
خمطط املواقع َ
م�سج ًال� .إنه َّ
املتخذة يف
جل ما تب َّقى َّ
�أثناء الرق�ص ،عندما نوقف الرق�صة لندوّ نهم� .إنه ما يبقى
يف الغرب ��ال حني تكون قد نفذت ،خالل ��ه ،القرون :القليل
من الأحج ��ار ،ق�صا�صات من كتابة ،ق�صا�صات قما�ش� .إنه
لي�س «املا�ضي» � اّإل �إنْ كانت �شهادة امليالد مبثابة ميالد� ،أو
ـ�ص ًا هو مبنزلة �أداء� ،أو �أن خريطة هي مبنزلة رحلة.
�أن َن ّ
�إن ��ه الت�ضاعف لأدلة �شهود متحيزين وغري مع�صومني من
اخلط� ��أ ،خملوطة مع �سرديات ناق�صة ،لأفعال مل ُتفهم كل ّي ًا
م ��ن قِبل َم ��ن قاموا به ��ا� .إنه ال يع ��دو �أن يك ��ون �أق�صى ما
بو�سعنا ،ويف كثري من الأحيان نعجز عن الوفاء بذلك.
امل�ؤ ّرخ ��ون� ،أحيان ًا ،مد ّقق ��ون وواعون ب�أنف�سه ��م� ،أحيان ًا
مهملون �أو متح ّي ��زون .مع هذا ،يف كلتا احلالتني ،ال نكاد
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نتبني �إحداهما من الأخرى� ،إننا نتنازل لهم عن امل�س�ؤولية
الأخالقي ��ة .ه� � ّم ال يختلقون عن عمد ،ونح ��ن ن�صدّق �أنهم
يحاول ��ون تبلي ��غ احلقيق ��ة ،لك ��ن الروائي�ي�ن التاريخيني
يواجه ��ون �أ�سئل� � ًة -كم ��ا هو متو َّق ��ع -ع ّم ��ا �إذا كان عملهم
�شرع ّي ًا .ما من نوع �آخر من الك ّتاب عليه �أن يو�ضح حرفته
الق�صة حقيقية؟.
مرار ًا ،هكذا ،فالقارئ ي�س�أل� :أهذه ّ
ذل ��ك يبدو �س� ��ؤا ًال ب�سيط ًا ،لكن يجب علين ��ا �أن نك�شف عنه
غط ��اءه .يف كثري من الأحيان ،ي�س�أل القارئ :هل ب�إمكاين
�أن �أت�أكد من هذا يف كتاب تاريخ؟ هل يتوافق مع �سرديات
�أخرى؟ هل كان �سيق ّره معلمي القدمي للتاريخ؟.
ق ��د تكون الفك ��رة املح ّرك ��ة للروائ ��ي هي تفكي ��ك الن�سخة
�كل يث�ي�ر ال�شفقة،
ال�سائ ��دة ،لك ��ن الق� � ّراء خمل�صون ،ب�ش � ٍ
لأوّ ل تاري ��خ تع ّلم ��وه ،و�إنْ �أنت طعنتَ في ��ه ،فك�أنك ت�سلب
منه ��م طفولته ��م .بالن�سب ��ة �إىل �شخ� ��ص ين�ش ��د ال�سالم ��ة
وال�صالحي ��ة الر�سمي ��ة ،ف� ��إن التاري ��خ ه ��و امل ��كان اخلط�أ
تاريخ ذي �ش�أن يك ��ون يف حالة دائمة
لإعم ��ال النظ ��ر� .أي
ٍ
أدب ذي �ش�أن.
م ��ن امل�ساءل ��ة الذاتية ،متام ًا ،مثلما ه ��و �أي � ٍ
الق ��ارئ� ،إذا �س� ��أل الكاتب« :هل لديك �أدل ��ة تدعم ق�صتك؟»،
ينبغ ��ي �أن يك ��ون اجل ��واب :نعم .لكن ��ك ت�أم ��ل �أن القارئ
�سيك ��ون متفطن� � ًا للأنواع العدي ��دة املوجودة م ��ن الأدلة،
وكيف ميكن ا�ستخدامها.
من غري املمك ��ن و�ضع قاعدة �أو معيار للممار�سة القومية،
لأنه توج ��د �أنواع عدي ��دة للغاية من الرواي ��ة التاريخية.
ل ��دى البع� ��ض الطاب ��ع الوثائق ��ي� ،آخ ��رون �أق ��رب �إىل
نف�س ��ه بالأ�شخا�ص احلقيقيني
كاتب َ
اخلي ��ال .ال يُ�شغِ ل ك ُّل ٍ
والأح ��داث احلقيقي ��ة .يف �سل�سل ��ة روايات ��ي احلالية عن
�أ�سرة تي ��ودور(� ،)4أتتبّع -بدقة -ال�سجل التاريخي حتى
يت�سن ��ى يل تقدمي العامل اخلارجي ب�أمانة ،رغم هذا� ،أخرب
قارئي بال�شائع ��ات ،و�أملّح �إىل �أنّ الأخب ��ار� ،أحيان ًا ،تكون
مفربكة.
لك ��ن ان�شغ ��ايل الأ�سا�س ��ي يك ��ون بالدرام ��ا الداخلي ��ة يف
حي ��وات �شخ�صيات ��ي .م ��ن التاري ��خ� ،أع ��رف م ��اذا ه ��م
فاعل ��ون ،لك ��ن ال ميكنني -ب� ��أي ت�أ ُّكد -معرف ��ة ما يفكرون
ب ��ه �أو ي�شعرون� .أي ��ة رواية ،ما �إن تنت ��هِ منها حتى تعجز
ع ��ن ف�صل الواقع عن اخليال� .إنه ��ا �أ�شبه مبحاولة �إرجاع
و�صفار بي� ��ض� .إن �أردتَ �أن تعرف كيف
املايونيز للزي ��ت
ِ
�أُن�شئ ��تْ � ،سطر ًا ب�سطر ،ف�إن ما �أخ�ش ��اه هو �أن يكون �أملك
الوحيد �أن ت�س�أل امل�ؤلف.
لهذا ال�سبب ،بع�ض الق ��راء مرتابون -ب�شدة -من الرواية
التاريخية .يقولون� :إنها ،بطبيعتها ،م�ضللة .لكنني �أزعم
�أن القارئ يعل ��م طبيعة العقد .عندما تختار رواي ًة لتحكي
ل ��ك ع ��ن املا�ض ��ي ،ف�إن ��ك ت�ض ��ع ،ب�ي�ن قو�س�ي�ن ،ال�سرديات
التاريخي ��ة ،الت ��ي ق ��د يتواف ��ق بع�ضه ��ا م ��ع بع� ٍ��ض �أو ال
يتواف ��ق ،وتطلب ،عازم ًا ،ت�أوي ًال �شخ�ص ّي ًا� .أنت ال ت�شرتي
م�ستن�سخ� � ًا ،وال حت ��ى ن�سخ� � ًة م�ص � َّ�ورة �أمين ��ة(� .)5أنت
َ
ت�ش�ت�ري لوحة فيها �ضربات باقية م ��ن الفر�شاة .للم�ؤ ّرخ،
يق ��ول القارئ« :خ ��ذ ه ��ذه الوثيق ��ة ،القطع ��ة ،ال�شخ�ص.
�أخربين م ��اذا يعنون؟» .للروائي ،يق ��ول« :الآن� ،أخربين
ماذا يعنون �أي�ض ًا؟».
تعرف الروائية موقعه ��ا� .إنها مت�ضي يف عملها عند نقطة
تالق ��ي ما هو قائم مبا هو حل ��م ،عند تالقي ال�سيا�سة بعلم
النف�س ،وحيثما يلتقي اخلا�ص بالعام� .إنني �أقف ب�صحبة
�أم جدت ��ي عند العتبة� .أقتحم ال�سور الزائف .على اجلانب
بالق�ص ��ة اجلماعي ��ة.
الآخ ��ر� ،أرب ��ط ق�صت ��ي ال�شخ�صي ��ة
ّ
�أحترك خالل احليّز املنزيل ،و�أخرج نحو احليز التجاري
اجلامح لباح ��ة املطحن :ال�سوق ،وحمل ت ��داول النميمة،
وال�شارع ،ومبنى الربملان.
ب ��د�أتُ كتابة الروايات يف ال�سبعيني ��ات ،عند النقطة التي
اكت�شف ��ت فيه ��ا -للمفارقة� -أنن ��ي �أريد �أن �أك ��ون م�ؤ ّرخة.
فك ��رت �أنن ��ي ب�سب ��ب حماقت ��ي ،و�أن ��ا يف عم ��ر ال�ساد�س ��ة
ع�ش ��رة ،مل �أك ��ن �أع ��رف م ��ا �أكتب ��ه يف ا�ستم ��ارة تقدمي ��ي
للجامع ��ة ،فقد �ضيعت فر�صتي؛ لذل ��ك �إن كنت �أريد العمل
مع املا�ضي ،نَّ
يتعي علي �أن �أ�صري روائية ،وهو الأمر الذي
ميكن ،بالطبع ،لأي �أحمق� ،أن يفعله.
ل�شعور
خالل ال�سنة الأوىل �أو ال�سنتني الأول َيينْ  ،تعر�ضت
ٍ
بالدوني ��ة احل�ضارية� .شعرت ب�أنن ��ي� -أخالق ّي ًا� -أدنى من
امل�ؤرخني ،و�أدنى -فن ّي ًا -م ��ن الروائيني احلقيقيني الذين
علي ،فق ��ط� ،أن
بو�سعه ��م ن�س ��ج احلب ��كات ،يف ح�ي�ن كان َّ
�أعرف ماذا حدث.
يف تل ��ك الأي ��ام ،مل تك ��ن الرواي ��ة التاريخي ��ة حمرتم ًة �أو
جدي ��رة باالح�ت�رام .كان ��ت تعن ��ي رومان�سي ��ة تاريخي ��ة.
لو ق ��ر�أتَ رواي ��ة عبقري ��ة كرواية «�أن ��ا ،كلوديو� ��س – I,
 ،»Claudiusالت ��ي ت ��دور �أحداثه ��ا يف روم ��ا القدمي ��ة،
ف�إن ��ك ال ت�صمه ��ا بالن ��وع الأدبي؛ تنظ ��ر �إليه ��ا باعتبارها
�أدب� � ًا فح�س ��ب؛ لذا كنتُ �أخج ��ل من ت�سمية م ��ا �أفعله .على

�أي ح ��ال ،لقد ب ��د�أت� .أردت �أن �أجد رواي ��ة ت�ستهويني عن
الثورة الفرن�سية .فلم �أجد ،ف�شرعت بكتابة واحدة.
�سعي لنتائج �سريع ��ة .كنت م�ستعدة للنظر يف
مل �أك ��ن يف ٍ
جمي ��ع املواد الت ��ي ميكنني العثور عليه ��ا ،حتى مع علمي
�أن ذل ��ك ق ��د ي�ستغرق �سن ��وات .لكن ال ��ذي مل �أكن م�ستعدة
ل ��ه ،كان الفج ��وات ،واملحو ،وحلظ ��ات ال�صمت حيث كان
ينبغي وجود �أدلة.
ه ��ذه اللحظات من ال�صم ��ت واملحو جعلت من ��ي روائية،
لكن ��ي ،يف �أول الأم ��ر ،وجدته ��ا -بب�ساط ��ة -مربك ��ة .مل
�أح ��ب �أن �أختل ��ق �أ�شي ��اء؛ ما �س َّب ��ب يل نقط ��ة �ضعف .يف
و�ضع انتق ��ايل �أر�ض ��اين .ل�سوف
النهاي ��ة ،هرع ��ت نح ��و ٍ
�أختل ��ق لرج � ٍ�ل عذابات ��ه الداخلية ،لك ��ن لي�س ،مث�ل ً�ا ،لون
ورق احلائ ��ط يف حج ��رة الر�سم اخلا�صة ب ��ه؛ لأن �أفكاره
ميك ��ن ،فق ��ط ،تخمينه ��ا ،حت ��ى �إن كان مدوّ ن� � ًا لليومي ��ات
ُخ�ضع ��ون �أنف�سهم
�أو كات ��ب اعرتاف ��ات ،فقد يك ��ون ممن ي ِ
مكان
للرقاب ��ة الذاتية� .أمّا ورق احلائ ��ط،
ٌ
ف�شخ�ص ما ،يف ٍ
ما ،قد يعلم ال�شكل واللون ،وقد �أعرف �إذا وا�صلتُ ال�سعي
�إلي ��ه .وحينه ��ا ،عندما يع ��ود ثائري �إىل بيت ��ه مرهق ًا ،بعد
مناظرة دام ��ت � 24ساعة يف امل�ؤمتر الوطني( ،)6ويرمي
بحقيبت ��ه يف �أحد الأركان� ،سيكون بو�سعي �أن �أدير النظر
يف احلج ��رة ،م ��ن خالل عيني ��ه .حينما �ص ��در كتابي ،يف

نهاي ��ة املط ��اف ،بع ��د �سن ��وات عدي ��دة� ،إذا بناق ��دٍ خبيث-
وكان ي ُِلزمن ��ي ح ��دودي بو�صف ��ي امر�أة تكت ��ب عن رجال
يخو�ض ��ون يف �ش� ��ؤون �سيا�سي ��ة ج ��ادة – ي�شتكي �أن يف
ري عن ورق احلائ ��ط� .صدقوين ،كنت �أعتقد-
الكت ��اب الكث َ
ّ
بكل �أمانة� -أنه �أقل كثري ًا مما يكفي.
يف الوق ��ت املنا�سب ،فهمت �أمر ًا ،ه ��و �أنك ال ت�صري روائ ّي ًا
أكاذيب م�سلية� ،إنك ت�ص�ي�ر روائ ّي ًا لتتمكن من
لكي تغ ��زل � َ
ق ��ول احلقيق ��ة� .أنا �أب ��د�أ يف ممار�سة حرفت ��ي عند النقطة
الت ��ي تنه ��ار فيها ال َقناع ��ات جت ��اه الرواي ��ة الر�سمية� .إن
بع� ��ض الق�ص�ص حتتمل �أن يعاد حكيها� .إنها تفر�ض �إعادة
حكيها فر�ض ًا .خذ ،مث ًال ،الأيام الأخرية يف حياة �آن بولني
الق�صة مت
–  :Anne Boleynت�ستطي ��ع �أن حتك ��ي تلك ّ
خ�ضعها ملئات التعديالت ،ولكن
حتكيها مرات عديدة� .أن ُت ِ
يظ ��ل بادي� � ًا �أن هناك قطع ��ة مفقودة م ��ن الأحجية .تقول:
«�أن ��ا ٌ
واثق م ��ن �أنني �أ�ستطي ��ع �أن �أبلي ب�ل�ا ًء �أف�ضل ،املرة
القادم ��ة» ،مي تب ��د�أ من جديد .تنظ ��ر �إىل النتيجة ،فتدرك،
م ��ر ًة �أخرى� ،أنه بينما كنتَ تو ّثق وثاق جزءٍ من احلقيقة،
ف َّر جز ٌء �آخر �إىل الربّية.
مع هذا ،تط َّلب الأمر مني وقت ًا كي �أ�صل �إىل �أ�سرة تيودور.
أنا�س غريبني
خ�ل�ال غالبي ��ة م�سريتي املهني ��ة ،كتبتُ ع ��ن � ٍ
وهام�شي�ي�ن :و�سط ��اء روحيني� ،أو متدين�ي�ن� ،أو من ذوي
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االحتياج ��ات اخلا�صة ،ونزالء امل�صحّ ��ات والإ�صالحيات
ودور الرعاي ��ة� ،أو �أخ�صائيني اجتماعي�ي�ن� ،أو فرن�سيني.
ق ّرائي كانوا عُ�صب ًة �صغري ًة ومنتقاة� ،إىل �أن قررت التقدم
نحو منت�صف �ساحة التاريخ الإجنليزي ،وغر�ستُ راية.
احلقب ��ة التيودورية ،بالن�سبة �إىل الباحثني ،ال تزال ب�ؤر ًة
�دل حمتدم� ،أمّا بالن�سبة �إىل العامّة فهي ت�سلية �سائغة.
جل � ٍ
وهن ��اك رف ��وف كانت م�ل��أى برواي ��ات عن ه�ن�ري الثامن
وزوجات ��ه .لك ��ن ال ميك ��ن لروائ ��ي �أن يق ��اوم زاوي ��ة غري
َ
الق�صة جديدة.
م�ستك�شفة .غيرّ ْ زاوية الر�ؤي ��ة ،و�ستكون ّ
م ��ن بني ُكتاب الأدب الق�ص�صي ،مل ينازعني �أح ٌد على هذه
املنطقة .الكل كان م�شغو ًال ،يزرع لنف�سه مكان ًة كدخيل.
�سن ��وات عدي ��دة ،ونح ��ن مهموم ��ون بن ��زع املركزي ��ة عن
«�سرديتن ��ا الك�ب�رى  .»grand narrativeق ��د �أ�صبحنا
عاطفيني حي ��ال املقطوعني من �شجرة ،املك�سورين� ،أولئك
الذي ��ن ب�ل�ا �ص ��وت ،ومت�شككني حي ��ال الرج ��ال العظماء،
تق�صين ��ا للدرام ��ا
م�ستخف�ي�ن بالأبط ��ال .هك ��ذا ،تط ��وّ ر ِ ّ
الب�شرية :بداي ًة تذهب الآلهة ،ثم يذهب الأبطال ،ثم �إذا بنا
مرتوكون �صحبة �أنف�سنا املد َّن�سة املف�ضوحة.
فيم ��ا تكت�سب معرف ًة وتقني ًة ب�صفت ��ك كاتب ًا ..فيما تكت�سب
وعي� � ًا ذات ّي� � ًا �ضرور ّي ًا بخ�صو�ص حرفت ��ك ،تفقد بع�ض ًا من
متان ��ة عالقت ��ك باملا�ضي النابع ��ة من الطفول ��ة .حني كنت
طفل ��ة ،كان املا�ض ��ي يب ��دو يل �أن ��ه قري ��ب ،وكان يبدو يل
�أن ��ه �أم ��ر �شخ�ص ��ي .حتت ّ
كل تاري ��خ ،يوجد تاري ��خ �آخر،
يوج ��د -على ال ّ
أقل -حياة امل� �� ِ ّؤرخ .لهذا دع ��وتُ �أ ّم جدتي
له ��ذه املحا�ضرة ،لأنني �أع ��رف �أن حياتي ت�ؤ ِ ّثر يف عملي.
ب�إمكان ��ك اعتب ��ار الروايات جميعه ��ا تعوي�ض� � ًا نف�س ّي ًا عن
نهم يف
حي � ٍ
�وات مل ُتعَ�ش؛ فالرواي ��ة التاريخية َتن ُت ��ج عن ٍ
خو�ض التجارب .ف�ضول عنيف يدفعنا ،ي�أخذنا بعيد ًا عن
زمنن ��ا ،بعيد ًا ع ��ن �شاطئنا ،وكثري ًا ما يك ��ون خارج نطاق
بو�صلتنا.
يجعل ��ك ال�سع ��ي وراء املا�ض ��ي� ،س ��واء �أكن ��ت روائ ّي� � ًا �أم
م�ؤرخ� � ًا ،تعي خماط ��ر المع�صوميتك وحت ُّي ��زك املت� ّأ�صل.
�شخ�ص
�إن كات ��ب التاريخ هو �أث ٌر مي�ش ��ي على قدمني ،هو
ٌ
مغرتب ،ي�ستخدم �أ�ساليب اليوم ليحاول معرفة �أ�شياء عن
أم�س عن نف�سه .يجب عليه �أن يحاول
الأم� ��س مل يعرفها ال ُ
العم ��ل متث ِ ّبت� � ًا ،م�ستمع� � ًا �إىل كلم ��ات املا�ض ��ي ،متوا�ص ًال
لكن بلغ� � ٍة يفهمها احلا�ضر .امل� ِ ّؤرخ وكات ��ب ال�سري وكاتب
الرواي ��ات يعمل ��ون �ضمن ح ��دود خمتلفة ،لك ��ن على نحو
مكمّل ،ال مت�ضاد .حرف ��ة الروائي لي�ست اختالق الأ�شياء،
ِ
فح�سب� ،إطالق ًا ..وحرف ��ة امل� ِ ّؤرخ لي�ست تكدي�س الوقائع،
بب�ساطة� ،إطالق� � ًا؛ فحتى �أكرث الأبحاث جم ��ود ًا واعتماد ًا
عل ��ى البيان ��ات ،تت�ض ّم ��ن عام ��ل ت�أوي ��ل� .إن بحث� � ًا عميق ًا
داخ ��ل الأر�شيفات ميكن ت�أديته يف هيئة جداول �أو قوائم،
بوا�سط ��ة م�ؤرخ�ي�ن فيما يخاط ��ب بع�ضهم بع�ض� � ًا .لكنهمّ،
ملخاطب ��ة جمهوره ��م ،ي�ستخدم ��ون الأدوات نف�سه ��ا التي
ي�ستخدمه ��ا احل� � ّكاءون :االنتق ��اء ،والدم ��ج ،والتن�سي ��ق
اخل�ل�اق .قال م� ِ ّؤرخ القرن التا�س ��ع ع�شر« ،اللورد ماكويل
– « :»Lord Macaulayالتاري ��خ يج ��ب �أن ينطب ��ع
يف املخيل ��ة ،قبل �أن ميك ��ن تل ّقيه بالعق ��ل»� .إذ ًا ،كيف نع ّلم
التاري ��خ؟ ه ��ل الأمر عب ��ارة ع ��ن جمموعة م ��ن الق�ص�ص،
�أم جمموع ��ة م ��ن امله ��ارات؟ كالهم ��ا� ،أعتق ��د .نحت ��اج �أن
نف�سخ
ننق ��ل الق�ص� ��ص ،و�أن مننح املهارات� -أي�ض� � ًا -لكي ِ ّ
الق�ص�ص ،ون�صنع ق�ص�ص ًا جديدة.
إخال�ص
لن�ستعيد التاريخ ،نحتاج �إىل �صرامة ،ونزاهة ،و� ٍ
�زوع �إىل ال�شك .لن�ستعيد املا�ض ��ي ،يُتط َّلب منا
�سخي ،ون � ٍ
كل تل ��ك الف�ضائل ،و�شي ٌء زي ��ادة� .إن �أردنا قيم� � ًة �إ�ضافية
(�أن نتخي ��ل لي�س ،فقط ،كيف كان املا�ضي ،بل كيف بدا من
الداخل) ف�إننا نختار رواية .امل� ِ ّؤرخ وكاتب ال�سري يقتفيان
�آث ��ار ًا من �أدل ��ة� ،آثار ًا ورقية ،ع ��اد ًة .يفع ��ل الروائي هذا،
�أي�ض ًا ،ث ��م ي�ؤدّي عم ًال �آخر :يعي ��د املا�ضي �إىل �سريورته،
�إىل احلرك ��ة ،يح� � ّرر النا� ��س م ��ن الأر�شي ��ف ،ويرتكه ��م
يهيمون ،يجهلون م�صائرهم ،حيث ّ
كل �أخطائهم مل تقع.
لي�س بو�سعنا �أن ننحّ ي التنظري جانب ًا� .إنه ملن امل�ستحيل،
الآن ،كتاب ��ة رواي ��ة تاريخي ��ة ذكي ��ة ،دون �أن تكون رواية
خا�صة
عمل ّ
ت�أريخي ��ة ،رواية ت�أخ ��ذ يف احل�سبان طريق� � َة ٍ
به ��ا .لكنني حاول ��ت �أن �أج ��د �سبي ًال للتحدث ع ��ن املا�ضي
دون �أن �أ�ستعمل ،يوم ّي� � ًا ،م�صطلحات مثل «الت�أريخ» .لقد
بكلمات ،كانت لتتعرف
�أ�صبحت روائية لأخت�ب�ر الف�ضيلة
ٍ
عليه ��ا �أ ّم جدتي ،من تلك الرحلة الت ��ي قطعتها من �أيرلندا
كلمات مثل:
�إىل �إجنلرتا ،من مكان �أخ�ضر رطب �إىل �آخر:
ٍ
كلمات مثل :ر�صيف
و�س ��داة(..)7
ٍ
خي ��ط ،ونول ،ولحُ مةَ ،
امليناء ،و�سفينة ،وبحر ،وحجر ،وطريق ،وبيت.
امل�ص ��در� :أُذيع ��ت ع�ب�ر رادي ��و بي ب ��ي �س ��ي ،و ُن�شرت يف
الغارديان الربيطانية ،بتاريخ  3يونيو .2017
عن جملة الدوحة
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هيالري مانتل وحياتها المدهشة
بالل فضل
ب ��د ًال من �أن تقر�أ كتاب ًا �ساذج� � ًا يف التنمية الذاتية يبيع لك
ع ��دد ًا م ��ن الن�صائح املعلب ��ة التي رمبا لن تنفع ��ك بب�صلة،
مل ��اذا ال جت ��رب �أن تقر�أ ه ��ذه ال�سط ��ور التي �أحدث ��ك فيها
ع ��ن الأديبة الربيطاني ��ة هيالري مانتل وم�ش ��وار حياتها
املله ��م واملحر�ض عل ��ى �أن يُحوِّ ل الإن�س ��ان معاناته وقرفه
م ��ن احلي ��اة� ،إىل عمل د�ؤوب يحقق ب ��ه �إجناز ًا رمبا جعل
حيات ��ه منوذج� � ًا يحت ��ذى ويث�ي�ر الإعج ��اب �أو الغبطة �أو
احل�سد ،ح�سب ذوقك وموقفك من احلياة.
�إذا كن ��ت مل ت�سم ��ع من قبل ع ��ن �إجنازات هي�ل�اري مانتل
الأدبية ،فيكفي �أن تعرف �أنها ا�ستطاعت �أن تك�سب جائزة
البوكر الأدبية رفيعة ال�ش�أن مرتني ،الأوىل يف عام 2009
ع ��ن رواية (ق�صر الذئ ��ب  )Wolf Hallوالثانية يف عام
 2012عن رواية (ارفعوا الأج�ساد Bringing up the
 )bodiesلتكون الكاتبة الأوىل التي حت�صل على جائزة
البوك ��ر مرت�ي�ن ،وتك ��ون �أول كات ��ب يح�صل عل ��ى جائزة
البوك ��ر عن اجل ��زء الأول واجلزء الث ��اين من عمل روائي
واح ��د� ،ص ��در قبل عام ج ��زءه الثال ��ث (امل ��ر�آة وال�ضوء)،
لتكتم ��ل ثالثيتها الروائية الت ��ي تتناول حياة رجل الدولة
ال�شه�ي�ر توما�س كرومويل ،ال ��ذي �شغل من�صب امل�ست�شار
الأول للمل ��ك هرني الثامن ،وعا�صر معه عدد ًا من الأزمات
ال�سيا�سية وال�شخ�صية ،على ر�أ�سها �شعور امللك ب�أزمة عدم
�إجنابه لوريث ذكر للعر�ش ،ورغبته يف �إبطال زواجه من
امللك ��ة كاثرين والزواج من �آن بولني حتى لو كان ذلك �ضد
رغب ��ة رجال الدين وعل ��ى ر�أ�سهم بابا روم ��ا ،ومع �أن تلك
الف�ت�رة احلرجة و�أبطاله ��ا امللتب�سني قد �صدر عنهم الكثري
م ��ن الكتب والدرا�س ��ات والأعمال الفني ��ة والأدبية� ،إال �أن
ذلك مل يحبط من عزمية هيالري مانتل وعزمها على كتابة
ق�صة تلك الفرتة من جديد ،ب�شكل مل يكن يتوقع الكثريون
�أن يحظ ��ى ب ��كل تل ��ك ال�شعبي ��ة واجلاذبية ،منذ ب ��دء ن�شر
الرواية الأوىل وحتى الآن.
وبق ��در م ��ا كان جن ��اح اجلزئ�ي�ن الأولني م ��ن الثالثية يف
مبيعات الن�شر ،عامال م�ساعدا يف الإ�سراع بتحويلهما �إىل
م�سل�س ��ل تلفزي ��وين وعر�ض م�سرحي مك ��ون من جزئني،
بق ��در ما ت�ضاعف جناحهما بعد تل ��ك امل�شاريع التي دفعت
جمهور هي�ل�اري مانتل �إىل م�شاهدة تلك الأعمال ،وجلبت
له ��ا ولأعماله ��ا املزي ��د م ��ن الق ��راء يف نف�س الوق ��ت .كان
حتويل الروايتني �إىل م�سرحيتني هو الأ�سبق ،وقد تبنته
فرق ��ة �شك�سبري امللكي ��ة الربيطانية ال�شه�ي�رة ،ومت عر�ض
امل�سرحيت�ي�ن يف لن ��دن بنج ��اح كب�ي�ر ،لينتق�ل�ا يف مطل ��ع
� 2015إىل نيوي ��ورك ،ويلقيا جناحا ال ب�أ�س به ،برغم �أن
كل م�سرحي ��ة ي�ستغرق عر�ضها حوايل �أربع �ساعات ،تقدم
درام ��ا ثقيل ��ة ال حتت ��وي على م�شهي ��ات امل�س ��رح املعتادة.
�أم ��ا املعاجل ��ة التلفزيوني ��ة واملكونة من �س ��ت حلقات مدة
كل حلق ��ة �ساع ��ة وعدة دقائق ،فقد عر�ض ��ت على قناة البي
ب ��ي �سي الثاني ��ة الربيطانية ،وقن ��اة  PBSالأمريكية يف
نف� ��س الوق ��ت ،من بطول ��ة املمث ��ل ال�شهري دامي ��ان لوي�س
يف دور ه�ن�ري الثامن ،ومارك ريالن� ��س يف دور توما�س
كرومويل ،وكلري فوي يف دور �آن بولني.
قب ��ل ح�صوله ��ا عل ��ى جائزتي البوك ��ر ،كان هن ��اك اهتمام
نق ��دي ملحوظ بكتابات هي�ل�اري مانتل التي بلغت ثمانية
رواي ��ات وجمموعة ق�ص�صية وكتاب �سرية ذاتية ،وقد بد�أ
ذل ��ك منذ �إ�ص ��دار روايتها الأوىل “كل يوم ه ��و عيد الأم”
التي �صدرت ع ��ام  ،1985وقد �ساعده ��ا االهتمام النقدي
املتزاي ��د على �أن حت�صل يف عام  1990على جائزة مقدمة
من اجلمعية امللكية للأدب ،و�أخرى من مهرجان �شيلتينهام
الأدب ��ي ع ��ن روايته ��ا “ف�ل�اد” ،والت ��ي �سبقته ��ا روايتان
متو�سطت ��ا النج ��اح ،م ��ن بينهما رواي ��ة بعن ��وان (ثمانية
�أ�شهر يف �ش ��ارع غزة) ،حكت فيها عن جتربتها يف الإقامة
يف اململك ��ة العربية ال�سعودية ،وق ��د ترجمت الرواية �إىل
اللغ ��ة العربية بعنوان (كوابي�س ج ��دة) و�صدرت عن دار
�سطور برتجمة من الدكتورة فاطمة ن�صر.
ا�ستم ��ر بعد ذلك م�شوار هي�ل�اري مانتل مع اجلوائز ،حني
ح�صل ��ت يف ع ��ام  1992عل ��ى جائ ��زة �صحيف ��ة �صانداي
اك�سربي� ��س لكت ��اب العام عن رواية (من �أج ��ل مكان �أعظم
�أمان ًا) ،وح�صلت يف ع ��ام  1996على جائزة هاوثورندن
ع ��ن روايتها (جتربة يف احلب) ،وح�صلت يف عام 2003
عل ��ى جائزة منظم ��ة مايند اخلريي ��ة لل�صح ��ة العقلية عن

كت ��اب (ت�سلي ��م ال�شب ��ح) الذي ي ��روي �أجزاء م ��ن �سريتها
الذاتية ،ف�ضال ع ��ن و�صولها �إىل القائمة الق�صرية جلائزة
�أوراجن املخ�ص�ص ��ة للكتاب ��ة الن�سائي ��ة ع ��ام  2006ع ��ن
رواية (ما وراء الأ�سوَ د) ،والتي و�صلت �أي�ضا �إىل القائمة
الق�صرية جلائ ��زة ك ّتاب الكومنولث يف نف� ��س العام ،لكن
انفجار اجلوائز الذي �أعق ��ب �صدور رواية (ق�صر الذئب)
وح�صوله ��ا على جائزة البوكر ،ال زال م�ستمرا حتى الآن،
مرتافقا م ��ع تكرميات ر�سمية و�شعبي ��ة ي�ضيق املجال عن
ذكرها.
ب ��د�أت يف الكتابة عن الثورة الفرن�سية ،و�إن كانت مل تبد�أ
يف التعام ��ل مع ما كانت تكتب ��ه كرواية ،بل ومل تكن تظن
�أنه ��ا �ستكتب �أي�ضا ،فق ��د بد�أ الأمر بالق ��راءة املنتظمة عن
الثورة الفرن�سية.
رمبا ت�صف هيالري مانتل ب�أنها كاتبة حمظوظة ولدت يف
فمها ملعقة من ذهب ،حني ت ��رى ذلك النجاح الفائق ،لكنك
�ست ��درك �أن ظنك �آثم حني تقر�أ �سرية حياتها ،وتعرف �أنها
مل ت�ص ��ل �إىل هذا النجاح �إال بع ��د رحلة طويلة من املعاناة
ال�شخ�صية والأدبية ،بد�أت منذ الطفولة حني هجر والدها
هرني تومب�سون الأ�سرة ،بعد �أن ط ّلق والدتها مارجريت،
فل ��م تعد تراه من ��ذ كان لديها من العم ��ر  11عاما ،لرتتبط
والدتها بج ��اك مانتل ،الذي حملت هي�ل�اري ا�سمه ر�سميا
وباختياره ��ا بع ��د ذل ��ك ،لتنتق ��ل الأ�س ��رة معه م ��ن م�سقط
ر�أ� ��س هيالري يف مدين ��ة جلو�س ��وب �إىل مدينة رومايلي
مبقاطع ��ة ت�شي�شاير ،وقد جعلتها طفولته ��ا الع�صيبة تفقد
�إميانه ��ا الديني يف �سن الثانية ع�ش ��رة ،وقد انطبعت تلك
الطفول ��ة بالت�أكيد على عالقتها الزوجية فيما بعد بزوجها
اجليولوج ��ي جريال ��د ماكوي ��ن ال ��ذي تزوجت ��ه وهما يف
الع�شرين ��ات من عمريهم ��ا ،كان ذلك يف ع ��ام  ،1974وقد
عا�ش ��ت معه يف بوت�سوانا بدء ًا من عام  1977ملدة خم�س
�سنوات يف ظروف �صعبة للغاية ،ومع �أنهما كانا يعي�شان
حي ��اة فقرية يف بريطاني ��ا� ،إال �أن مقارنته ��ا بحياتهما يف
بوت�سوان ��ا كان ��ت جتع ��ل تل ��ك احلي ��اة غني ��ة ج ��دا ،حيث
«ال �صح ��ف ،ال تلفزي ��ون ،ال مظاه ��ر للحي ��اة �إال الت ��ي
ت�صنعه ��ا بنف�سك» ،وحيث كان زوجه ��ا يعمل مع فريق من
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اجليولوجي�ي�ن الذين قاموا بر�سم خرائ ��ط م�ساحية للبلد
لأول مرة.
بعد ذلك عا�شا وملدة �أربع �سنوات يف مدينة جدة ال�سعودية
حيث عمل زوجه ��ا يف �شركة تعدين ،وقد ا�ستلهمت بع�ضا
من جتاربه ��ا يف ال�سعودية يف كتابة الرواية التي ن�شرت
يف الع ��امل العرب ��ي بعن ��وان (كوابي�س ج ��دة) ،بالإ�ضافة
�إىل مق ��ال طوي ��ل ن�شرت ��ه يف �صحيفة الغاردي ��ان بتاريخ
 20فرباي ��ر  ،2010روت في ��ه كي ��ف �أكمل ��ت يف “�شق ��ة
ت�شب ��ه التابوت ب�سبب حرمانه ��ا الدائم من ال�ضوء” كتابة
روايته ��ا الأوىل ،وكيف تلقت يف تل ��ك ال�شقة �أي�ضا ر�سالة
م ��ن نا�شر لندين يقبل في ��ه ن�شر الرواية ،وبع ��د �أن انتقال
من ��ه �إىل بيت ت�صفه ب�أنه “البيت ال ��ذي توجد فيه النافذة
خل ��ف ال�سري ��ر” ،كتبت روايته ��ا الثانية ،وقب ��ل �أن ينتقل
الزوج ��ان �إىل بيت رابع ،بد�أت حت ��اول كتابة روايتها عن
جدة ،التي حاولت االعتماد فيها على مدونات يومية كانت
تكت ��ب فيه وقائع حياتها هناك ،لكنها مل ت�ستطع �إال بعد �أن
غ ��ادرت جدة التي و�صفت مغادرتها لها ب�أنها كانت “�أ�سعد
يوم يف حياتها».
عا�ش ��ت هي�ل�اري مانت ��ل معاناة �صعب ��ة للغاية م ��ع مر�ض
ن ��ادر �أ�صابه ��ا يف الرحم ،وق ��د عانت من �آالم ��ه منذ بداية
الع�شريني ��ات ،لكنه ��ا مل تكت�ش ��ف حقيقت ��ه �إال بال�صدف ��ة،
حي ��ث ب ��د�أت �أعرا�ضه ب�إرهاق �شدي ��د و�آالم ع�صبية حادة،
جع ��ل الأطب ��اء ي�شخ�صونه ��ا يف البداي ��ة ك�أنيمي ��ا ح ��ادة،
وعندما مل ت�ستج ��ب لأدوية الأنيميا ،مت ت�شخي�ص املر�ض
بو�صفه مر�ض ��ا نف�سيا ،وهو ما جعلها ت ��داوم الرتدد على
�أطب ��اء الأمرا� ��ض النف�سي ��ة والع�صبي ��ة ،وت�صب ��ح زبونة
م�ستدمي ��ة للعقاق�ي�ر امل�ضادة للذهان ،والت ��ي كانت ت�سبب
له ��ا �أعرا�ض ��ا مرهق ��ة جدا ،حت ��ى �أنها كانت ت ��رى خياالت
دائمة ب�أنها تقوم بقتل النا� ��س بال�سكاكني ،وكانت ت�ضطر
لإخف ��اء ذلك ع ��ن زوجها ،وبع ��د �سل�سلة طويل ��ة من الآالم
واحلي ��اة الكابو�سية الدائم ��ة ،قررت �أن تتوق ��ف عن �أخذ
الأدوي ��ة ،فتخل�ص ��ت م ��ن الكوابي� ��س الليلي ��ة واخلياالت
النهارية املرهق ��ة ،لكنها مل تتخل�ص م ��ن الأمل ،وبال�صدفة
وخالل وجودها يف بوت�سوانا ،قررت �أن تذهب �إىل مكتبة

اجلامع ��ة يف بوت�سوانا ،لتقر�أ الكت ��ب الطبية وتبحث عن
ت�شخي� ��ص حلالتها ،فوجدت ت�شخي�ص ��ا ملر�ضها ي�شري �إىل
�إنه ��ا رمبا كانت تعاين من عيب خلقي يجعل بطانة الرحم
لديه ��ا م�صاب ��ة با�ضطراب ��ات ح ��ادة ،بحيث تن ��زف خاليا
بطان ��ة الرح ��م ويرتاك ��م نزيفه ��ا داخل منطق ��ة احلو�ض،
في�سبب �آالما رهيبة يف الأع�صاب.
وحني عادت هيالري �إىل لندن ،ت�أكدت من ذلك الت�شخي�ص،
و�أج ��رت جراحة �أزالت فيها الرحم لت�صبح غري قادرة على
�إجن ��اب الأطفال ،ومع �أن ذل ��ك �أحزنها �إال �أنها كانت ممتنة
لتخل�صه ��ا من الآالم الرهيبة التي كان ��ت تعاين منها ،لكن
ا�ستم ��رار عالجه ��ا باملن�شط ��ات جعله ��ا تتعر� ��ض لزي ��ادة
كب�ي�رة يف ال ��وزن ،ويتغ�ي�ر مظهره ��ا العام ب�ش ��كل كامل،
وه ��و ما �سبب له ��ا كثريا من امل�ضايق ��ات االجتماعية التي
جعل ��ت نف�سيته ��ا تت�أثر كث�ي�را ،وبرغم �أنه ��ا مل تكن راغبة
يف الإجن ��اب على مدى ال�سبع �سنوات التي �سبقت �إزالتها
للرح ��م ،لكنها كانت ت�أمل �أنها �ستغ�ي�ر موقفها يف يوم من
الأي ��ام ،ويف ظ ��ل �ضغ ��وط نف�سية �شدي ��دة �أعقب ��ت كل ما
ج ��رى لها من جت ��ارب ،انف�صلت عن زوجه ��ا بعد عودتهما
من بت�سوانا ،و�إن كان ��ا قد عاودا الزواج بعد ذلك بعامني،
و�سافرت معه �إىل جدة ،وتوا�صلت حياتهما �سويا ،وتوىل
بعد عودته �إىل بريطانيا �إدارة �أعمالها الأدبية.
على عك� ��س املتوقع ،مل تكن هيالري حتلم ب� ��أن تكون كاتبة
من ��ذ البداي ��ة ،بع ��د تخرجها م ��ن اجلامعة عمل ��ت �أخ�صائية
اجتماعي ��ة يف م�ست�شفى للم�سن�ي�ن يف �ستوكبورت ،براتب
يبلغ حوايل �أل ��ف ومائة جنيه ا�سرتليني �سنويا ،كان مبنى
امل�ست�شف ��ى ال ��ذي تعمل ب ��ه يف ال�ساب ��ق مبن ��ى لإ�صالحية،
وكان بع� ��ض املر�ض ��ى م ��ن امل�سنني الذي ��ن ت�أث ��رت ذاكرتهم
و�أ�صبح ��وا عر�ضة الخت�ل�اط الأزمنة ،يعتق ��دون �أنهم نزالء
يف �إ�صالحي ��ة ولي� ��س يف م�ست�شف ��ى ،يف ذكرياته ��ا عن تلك
الف�ت�رة تقول �أنه ��ا كانت حتاول هي ومعظ ��م املوظفني فعل
�ش ��يء من �أج ��ل املر�ضى ،لك ��ن نق�ص امل ��وارد كان يقف �أمام
حتقي ��ق حماوالتهم جل ��دوى ،وم ��ا حتتفظ ب ��ه ذاكرتها من
تل ��ك الأيام ،كما قالت ل�صحيف ��ة (التلجراف) الربيطانية هو
“خليط من ال�سخط واحلزن وال�شعور بالعجز».
ب ��د�أت رحل ��ة هيالري مانتل م ��ع الكتابة ع ��ام  ،1975وهي
يف �سن الثالث ��ة والع�شرين ،والغريب �أنه كما بد�أت �شهرتها
وجناحه ��ا مع الرواي ��ة التاريخي ��ة ،فقد ب ��د�أت �أحالمها يف
الكتاب ��ة م ��ع التاري ��خ �أي�ض ��ا ،حي ��ث ب ��د�أت يف الكتاب ��ة عن
الثورة الفرن�سية ،و�إن كانت مل تبد�أ يف التعامل مع ما كانت
تكتب ��ه كرواية ،ب ��ل ومل تكن تظ ��ن �أنها �ستكت ��ب �أي�ضا ،فقد
ب ��د�أ الأمر بالقراءة املنتظمة عن الث ��ورة الفرن�سية ،للهروب
م ��ن ال�شع ��ور بامللل م ��ن عمله ��ا كبائعة للف�سات�ي�ن يف متجر
للألب�س ��ة ،كان ق ��د طفح بها الكي ��ل من عمله ��ا يف امل�ست�شفى
ث ��م من عملها كبائعة للف�سات�ي�ن ،ولأنه مل يكن لديها مال لكي
تنه ��ي تدريب ��ا قانوني ��ا ي�ؤهلها للعم ��ل يف املحام ��اة ،قررت
�أن تدف ��ن همه ��ا يف الق ��راءة ،ولأنه ��ا كانت تفك ��ر يف درا�سة
التاريخ عندم ��ا كانت طالبة جامعية ،فقد بد�أت يف ا�ستعارة
كت ��ب عن الث ��ورة الفرن�سية من املكتبة العام ��ة ،ومع توايل
الكتب واحدا تلو الآخر ،بد�أت تدون العديد من املالحظات،
وبعد �أن قامت بذلك لفرتة طويلة� ،س�ألت نف�سها :ماذا �أفعل،
وجاء اجلواب� :أنا �أكتب كتابا.
وكما تقول هيالري لل�صحفية الري�سّ ا ماكفاركهر التي ن�شرت
عنه ��ا “بورتري ��ه” �شديد اجلم ��ال يف جمل ��ة (النيويوركر)
ال�شه�ي�رة ،بتاري ��خ � 12أكتوب ��ر  ،2012فق ��د الحظ ��ت �أن
زميالته ��ا اجلامعيات اللواتي در�سن الأدب والفنون ،انتهى
به ��ن احلال كمدر�سات ،وبرغم �أنه ��ا تعرف �أن العامل يحتاج
�إىل مدر�س ��ات جيدات� ،إال �أن دائ ��رة حتول الفتيات الذكيات
�إىل مدر�س ��ات لإنت ��اج املزيد م ��ن الفتيات الذكي ��ات اللواتي
يعمل ��ن كمدر�س ��ات ،بدت لها حمبطة بع� ��ض ال�شيء ،وكانت
حني ت�سمع النا�س يقولون �أن التدري�س مهنة ميكن االعتماد
عليه ��ا ،تعترب �أن ذلك يعني �أنه “عندما يهجرك زوجك ميكن
�أن تنفق ��ي عل ��ى نف�سك من مرتبك كمدر�س ��ة” .مل يبد لها ذلك
حمر�ضا �أو ملهما ،ولأنها مل تكن دار�سة للتاريخ وال لطريقة
كتابت ��ه ،ت�ص ��ورت �أنها حني تكت ��ب كتابا تاريخي ��ا ،ال بد �أن
يكون يف قالب روائي ،ولأنها ال تعرف كيف تكتب الرواية،
فق ��د �شع ��رت وهي تكت ��ب باحل ��زن ،لأنها ال متل ��ك �سوى �أن
تعتمد على نف�سها يف كتابة ما تفكر به ،بعيد ًا عن �أية قواعد
�أو حم ��ددات �أو �إر�ش ��ادات ،وق ��د كان ذل ��ك يف احلقيق ��ة م ��ا
�أو�صلها �إىل طريق املجد دون �أن تدري.
عن العربي اجلديد
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ثالثية البريطانية هيالري مانتل
تكشف أسرار هنري الثامن
لنا عبد الرحمن
لعل �أول ما يلف ��ت النظر يف �صور الكاتبة هيالري مانتل،
الت ��ي رحلت �أول من �أم�س عن عاملنا ،لون عينيها احلادتي
الزرقة .عين ��ان نفاذتان تك�شفان ع ��ن موهبة فطرية ل�سرد
الق�ص�ص ،والنب�ش عنها يف قلب تاريخ عتيق ومعتم.
غ ��ادرت مانتل ه ��ذا العامل به ��دوء ،بال �صخ ��ب ،متام ًا كما
عا�ش ��ت حياته ��ا مكتفي ��ة بالكتاب ��ة ومبتع ��دة ع ��ن الو�سط
الثق ��ايف الربيط ��اين .كتب ��ت �أعماله ��ا الأوىل م ��ن ذاك ��رة
معي�ش ��ة ح ��ول زمن قري ��ب عرفت ��ه ،لكنها حقق ��ت ب�صمتها
الإبداعي ��ة عرب االرحت ��ال نحو الق ��رون الو�سطى .تتبعت
�أ�شب ��اح املا�ض ��ي البعي ��د و�أع ��ادت بن ��اء حقب ��ة ات�سم ��ت
بالتع�صب الدين ��ي والإن�سانية النا�شئة ،ث ��م كتبت بجر�أة
من يريد املعرفة واملواجهة والإدانة والفوز.
ول ��دت مانتل ع ��ام  ،1952وب ��د�أت حياته ��ا الإبداعية يف
الثالث ��ة والثالثني من عمرها مع رواي ��ة “كل يوم هو عيد
الأم” ،ا�ستوحتها جزئي ًا م ��ن جتاربها اخلا�صة كمتطوعة
للعم ��ل االجتماعي يف م�ست�شفى للم�سنني .تنتمي الرواية
�إىل عامل الكوميديا ال�سوداء ،وتدور �أحداثها يف منت�صف
ال�سبعيني ��ات م ��ع الأرملة �إيفل�ي�ن التي تكت�ش ��ف �أن ابنتها
املعوقة عقلي ًا حامل ،ويكون عليها التعامل مع هذا احلدث
اجللل.
كتب ��ت مانتل خ�ل�ال رحلته ��ا الإبداعي ��ة الطويل ��ة ن�سبي ًا،
املقالة والق�صة وعديد ًا من الروايات ،لكنها حازت �شهرتها
الكب�ي�رة م ��ن الثالثي ��ة الت ��ي دونت فيه ��ا �س�ي�رة توما�س
كروموي ��ل ،م�ست�ش ��ار امللك ه�ن�ري الثامن ،ال ��ذي تف�صلها
عن ��ه زمني ًا قرون ع ��دة ،فقد بيعت مالي�ي�ن الن�سخ من هذه
الثالثية ،التي �أخذت من الكاتبة خم�سة ع�شر عام ًا لتتمكن
من �إكمالها.
اجلائزة وقوة ال�شغف
ه ��ل ميكن القول �إن ثمة عالقة بني فوز مانتل بجائزة مان
بوك ��ر مرتني وق ��وة �شغفها باالق�ت�راب �إبداعي� � ًا من حياة
ال�س�ي�ر توما�س كرومويل؟ فالفوز مرت�ي�ن يف عام 2009
ع ��ن اجلزء الأول م ��ن الثالثية «ق�صر الذئ ��اب» ،ثم يف عام
 2012ع ��ن «�أخرجوا اجلثث» �سابقة م ��ن نوعها بالن�سبة
�إىل كاتبة.
ميك ��ن العثور على اجلواب عند مانت ��ل التي اعرتفت �أنها
لطامل ��ا �صادق ��ت الأرواح منذ طفولته ��ا ،وال ريب �أن تكون
روح ال�سي ��د كروموي ��ل من �ضمن �إح ��دى الأرواح الهائمة
الت ��ي رافقت الكاتب ��ة و�ألهمته ��ا بالثالثية ال�شه�ي�رة ،التي
ن�ش ��رت �آخ ��ر جزء منها ع ��ام  2020حتت عن ��وان “املر�آة
وال�ضوء».
يف مذكراته ��ا “التخل ��ي ع ��ن ال�شب ��ح” ت�ستع�ي�ن مانت ��ل
مبقول ��ة القدي� ��س �أوغ�سط�ي�ن حني يق ��ول “�إن املوتى غري
مرئي�ي�ن لكن هذا ال يعن ��ي �أنهم غائب ��ون” .اعتربت مانتل
�أن رواياتها التاريخية منجزات هائلة ،ويرجع ذلك جزئي ًا
�إىل �أنها تعي�ش يف الأف ��كار والتجربة الروحية واحل�سية
ل�شخ�صياته ��ا ب�ش ��كل كام ��ل ،كما ل ��و كانت ب�ل�ا ج�سد .يف
كتابته ��ا للثالثي ��ة ت�سلل ��ت �إىل ذه ��ن توما� ��س كروموي ��ل
وجذب ��ت القارئ معها ،ثم ا�ستبقته كم ��ا لو �أنه طيف خفي
حتمل ��ه عل ��ى كتفيها ،كي يرى م ��ن خالل عينيه ��ا ما عا�شه
ال�سري كرومويل.
اخت ��ارت مارت ��ل الكتاب ��ة عن مرحل ��ة �شائكة م ��ن التاريخ
الإجنلي ��زي ع ��ام  ،1520حي ��ث ذروة ال�ص ��راع بني امللك
والكني�س ��ة� .إنه ��ا احلقب ��ة الت ��ي عا� ��ش فيه ��ا املل ��ك هرني
الثام ��ن ،و�شاع عن ��ه �سوء الطباع والته ��ور يف اختياراته
وحب ��ه للن�ساء وا�ضط ��راب حيات ��ه ال�شخ�صي ��ة وقراراته
ال�سيا�سية.
ت�أخ ��ذ الروائي ��ة قارئه ��ا يف ملحم ��ة تاريخي ��ة طويلة �إىل
قل ��ب جمتم ��ع �أوروب ��ي يف حال ا�ضط ��راب كام ��ل ،لتدمج
ب�ي�ن التاري ��خ وال�سيا�سة والعواط ��ف وامل�صائ ��ر الفردية
وامل�ؤام ��رات املختلف ��ة وال�صداق ��ات الزائف ��ة والتواط� ��ؤ
والوع ��ود و�صعود بع�ض ال�شخ�صيات �إىل منا�صب رفيعة

وانح�س ��ار �آخري ��ن لأ�سب ��اب ال طائ ��ل منه ��ا .املل ��ك هرني
الثام ��ن يحت ��اج �إىل وريث لعر�ش ��ه� ،إذ يف ح ��ال موته بال
وري ��ث ف�سيك ��ون م�ص�ي�ر البالد ان ��دالع ح ��رب �أهلية .هو
مت ��زوج منذ ع�شري ��ن عام ًا من كاثري ��ن �آراغون ،لكنه وقع
يف غ ��رام �آن بول�ي�ن ،ويري ��د احل�ص ��ول عل ��ى الطالق من
�أج ��ل الزواج منه ��ا .يف و�سط هذه الأزم ��ة يظهر توما�س
كرومويل ( )1540-1485ال ��ذي �سيغري تاريخ �إجنلرتا
�إىل الأبد.
يف اجل ��زء الأول من الرواية نكت�شف ال�صعود االجتماعي
لكروموي ��ل� ،إن ��ه �ش ��اب طموح ،انته ��ازي� ،سيا�س ��ي بارع
ومتالع ��ب� .أتى م ��ن طبقة اجتماعية دني ��ا لكنه يتمكن من
ال�صع ��ود �إىل �أعلى وظائ ��ف اململكة ،ب ��ل وتكوين �صداقة
وثيق ��ة م ��ع املل ��ك ه�ن�ري وم�ساعدت ��ه عل ��ى التخل� ��ص من
معار�ضي ��ه ،م ��ن �أج ��ل تطلي ��ق زوجت ��ه ال�شرعي ��ة كاثرين
والزواج من خليلته �آن بولني.
م ��ن املع ��روف �أن ق�ص ��ة ه�ن�ري الثام ��ن م ��ع �آن بول�ي�ن مت
ا�ستلهامه ��ا يف �أك�ث�ر م ��ن عم ��ل �سينمائ ��ي ودرام ��ي ،وقد
مت ��ت اال�ستعان ��ة برواية مانت ��ل “ق�صر الذئ ��اب” ،ب�سبب
احت�شاده ��ا بالتفا�صي ��ل التاريخي ��ة الدقيقة الت ��ي مل ي�أت
ذكره ��ا يف �أي عم ��ل �إبداع ��ي �آخ ��ر .واجلدي ��ر ذك ��ره �أن
الرواي ��ة الت ��ي مت تعريبه ��ا بقل ��م زينة �إدري� ��س ،و�صدرت
عن “ال ��دار العربية للعلوم ،ب�ي�روت” تبلغ � 324صفحة،
مكتوبة ب�ص ��وت الراوي العليم ،وتط ��ول فيها احلوارات
لع ��دة �صفحات ،يتداخل فيها الو�ص ��ف وال�سرد واحلوار،
مما ي�سب ��غ على �أ�سلوب الكاتبة �صف ��ة ال�سرد الكال�سيكي.
وهذا ال يعود فقط �إىل طبيعة املو�ضوع التاريخي ،بل �إىل
جتنب مارتل التكلم ب�ضمري الأنا عن �شخ�صية كرومويل،
على رغم انحيازها الظاهر ل ��ه ،و�إعجابها ب�شخ�صيته� .إال
�أن لغة ال�سرد حمايدة يف هذا اجلزء على رغم ال�سرعة يف
الأح ��داث وتوترها ،وقدرة الكاتبة على الغو�ص يف �أفكار
توما� ��س كروموي ��ل املعق ��دة وامل�ضطرب ��ة .يت�ض ��ح �أي�ض ًا
يف �س ��رد مانت ��ل ت�أثره ��ا بالأ�ساطري الإغريقي ��ة وت�ضمني
الرواي ��ة بع�ض ًا منه ��ا ،للداللة عل ��ى الفك ��رة الرئي�سة التي
تري ��د تناولها ،لنق ��ر�أ “كيفما نظ ��رت �إىل الق�ص ��ة ترى �أن
كل �ش ��يء بد�أ بالقتل ،حكم بروتو� ��س الطروادي و�ساللته
حت ��ى جميء الروم ��ان ،وقبل �أن ت�سمى لن ��دن مدينة لود،
كان ��ت تدعى ط ��روادة اجلدي ��دة ،وكنا طروادي�ي�ن .يقول
البع� ��ض �إن �آل تي ��ودور يتجاوزون ه ��ذا التاريخ الدموي
وال�شيط ��اين ،وينح ��درون م ��ن بروتو� ��س ،ع�ب�ر �سالل ��ة

ق�سطنطني ابن �سانت �إيلينا».
«اال�س ��م ال ��ذي اختاروه لن ��ا مهم ،ولكن الأك�ث�ر �أهمية ذاك
اال�سم الذي ن�صنعه لأنف�سنا� .أولئك الذين فقدوا �أ�سماءهم
يرقدون قتلى يف �ساحة املعركة ،جمرد جثث بال هوية وال
ن�س ��ب ،ال �أح ��د يبحث عنها ،تظ ��ل بال تراني ��م �أو �صلوات
لها».
يف اجل ��زء الثاين م ��ن الثالثي ��ة «�أخرجوا اجلث ��ث» تنقل
مارت ��ل الق ��ارئ �إىل داخل بالط هرني الثام ��ن ،ونراه من
خالل عيون م�ست�شاره الأقرب توما�س كرومويل .توا�صل
الكاتب ��ة تتبع حياته ،وكيف �أ�صبح ال ��ذراع اليمنى للملك.
تبد�أ الرواية بدالالت رمزية مع �صور للحيوانات� :صقور
توما�س التي �سماها على �أ�سماء بناته املتوفيات .توما�س
يقيم م ��ع امللك خالل ال�صيف واخلري ��ف يف ق�صر الذئاب،
لتجن ��ب الأمرا� ��ض الت ��ي تظه ��ر يف لن ��دن خ�ل�ال الأ�شهر
الأك�ث�ر دفئ ًا .وال ت ��زال �أزمة امللك م�ستم ��رة يف عجزه عن
احل�ص ��ول على وريث بعد �سبع �سنوات من الزواج من �آن
بول�ي�ن ،كما �أنه غري �سعيد وغري را� ��ض .مل تنجب �آن بعد
وريث ًا ذكر ًا ،وامللك �أ�صب ��ح يجدها �شخ�صية مثرية للجدل
ومرهق ��ة ب�سب ��ب ع�صبيته ��ا وانفعاله ��ا� .أ�صبح ��ت الروح
احل ��ادة واال�ستقاللية التي جذبته �إليها يف البداية ال�سبب
ل�سقوطه ��ا يف عيني ��ه .ل ��ذا يق ��رر ه�ن�ري الثام ��ن التن�صل
م ��ن زوجته الثاني ��ة وينا�ش ��د توما�س كروموي ��ل بتنظيم
حماكمة لها للتخل�ص منها بتهمة اخليانة وزنى املحارم.
رحلة ال�سقوط

�سجل ��ت مارتي ��ل يف اجل ��زء الثال ��ث م ��ن الثالثي ��ة «املر�آة
وال�ض ��وء» رحلة �سق ��وط توما�س كروموي ��ل ،التي تغطي
ال�سن ��وات الأربع الأخرية من حياته ،من عام  1536حتى
وفات ��ه بالإعدام ع ��ام  ،1540ومثل �سائر �أج ��زاء الثالثية
حق ��ق هذا اجلزء جناح ًا كبري ًا ،ومت ت�صنيفه �ضمن �أف�ضل
 13كتاب� � ًا �ص ��در ع ��ام  ،2020ونالت عن ��ه الكاتبة جائزة
وال�ت�ر �سك ��وت ل�ل��أدب التاريخ ��ي ،عل ��ى رغم النق ��د الذي
وجه لهذا اجلزء ب�أن ��ه ال يوجد فيه �صراع مركزي بخالف
اجلز�أي ��ن ال�سابق�ي�ن� ،إذ مت �إع ��دام �آن بول�ي�ن وع�شاقه ��ا
املفرت�ض�ي�ن ،و�أ�صبح هرني الثامن �أرم�ل ً�ا ي�ستعد للزواج
م ��ن ع�شيقت ��ه اجلديدة ج�ي�ن �سيم ��ور .و�سط حي ��اة امللك
امل�ضطربة تبد�أ الو�ساو� ��س حول توما�س كرومويل الذي
�ساع ��د امللك يف حتقيق م�آربه ،ثم تت�شابك الأحداث وتدور
الدوائر على كرومويل وي�أفل جنمه حتى ينطفئ.
متيز هذا اجلزء �أ�سلوبي ًا باعتماد الكاتبة على تيار الوعي
والك�ش ��ف �أكرث عن الع ��امل الداخلي للأبط ��ال ،بخا�صة مع
بطله ��ا املف�ضل كرومويل ال ��ذي ت�ستعني ب�أكرث من �أ�سلوب
�سردي للك�شف ع ��ن ر�ؤيته للحياة ،واقعيت ��ه وا�ضطرابه،
والأه ��م �إح�سا�س ��ه بالن ��دم .عطف� � ًا عل ��ى �إ�ض ��اءة تفا�صيل
�إن�ساني ��ة يف �شخ�صيت ��ه ب ��دت �أك�ث�ر و�ضوح ًا م ��ع اجلزء
الأخ�ي�ر ،مع ت�سا�ؤالته حول الق�صا� ��ص والعدالة واملوت.
مل يجعل موت �آن بولني موقعه �أكرث �أمان ًا ،بل على العك�س
ت�سبب يف نهايته .الرواية مليئة باملفارقات الدرامية على
ل�سان الأبط ��ال ،ك�أن يقول ال�سفري الإمرباطوري ت�شابوي
لكروموي ��ل “يف اللحظ ��ات احلرج ��ة �سيق ��ال �إن ��ك اب ��ن
احل ��داد .وتعتم ��د حيات ��ك كلها عل ��ى النب�ض الت ��ايل لقلب
هرني ،وم�ستقبلك على ابت�سامته �أو عبو�سه».
ويف م�شه ��د �آخ ��ر عندم ��ا �أ�صيب املل ��ك وظن اجلمي ��ع �أنه
مي ��ت كانت غريزة كرومويل تقوده للفرار ،لكنه ال�شخ�ص
الوحي ��د الذي يجر�ؤ عل ��ى و�ضع يديه على املل ��ك و�إعادته
�إىل احلي ��اة ،حلظتها يزع ��م خادمه الفرن�س ��ي كري�ستوف
�أن ��ه �أم�سك بامللك و�ص ��اح يف وجهه «تنف� ��س� ،أيها اللعني،
تنف�س!» .حتفل الرواية بعديد من هذه الأمثلة التي تعتمد
على املفارقة النف�سية يف مقاربة الأحداث.
لع ��ل املت�أمل يف ثالثية مانتل �سيتوقف عند �شغفها ب�إماطة
اللث ��ام ع ��ن املا�ضي ،االقرتاب منه والتمع ��ن به يف الظالم
وحت ��ت �ضوء ال�شم� ��س على حد �سواء ،لتتمك ��ن من ر�ؤية
�أدق التفا�صيل التي تغيب عادة عن ر�ؤية الآخرين.
عن االندبندنت عربية
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هيالري مانتل رأت الشيطان
فكتبت ذئب الصالة
كرم نعمة

جائزة بوكر هذا العام المرأة ،لكنها ليست أية امرأة!
هيالري مانتل رأت الشيطان عندما كان عمرها سبع

سنوات ،نعم رأته كيف يصارع الريح ويتوجه بمحاذاة
منزل اسرتها ،وترددت عشرين عاما قبل ان تكتب

روايتها “ذئب الصالة” لتنال بها المجد االدبي في
منتصف عمرها االفتراضي واالدبي.

وميك ��ن و�ص ��ف مظهره ��ا يف قاع ��ة ا�ستقب ��ال جلن ��ة ارفع
اجلوائ ��ز الربيطانية االدبي ��ة قبل ليلة من حف ��ل التتويج
ال ��ذي �أغدق عليها باملال “لي�س فقط ثمن اجلائزة  80الف
دوالر امريك ��ي ،ب ��ل مبا �ست ��در عليها مبيع ��ات الكتاب من
اموال و�شهرة مقبلة».
و�ص ��ف مظهره ��ا ا�شب ��ه بامر�أة قادم ��ة من تاري ��خ الألوان
والعط ��ر ،جتل�س مع زوجها اجليولوجي جريالد ،حتتفظ
بفرحها لل�ساعات املقبلة.
انها �سعي ��دة بطريقة جعلته ��ا تطري ،هك ��ذا و�صفت الفوز
بجائزة بوك ��ر مثل ت�صادم قطارين ،فيما هي حتلق جذىل
يف الهواء!
وتتن ��اول رواي ��ة “ذئ ��ب ال�صال ��ة” ع�ب�ر � 650صفح ��ة
م ��ن القط ��ع الكبري ،م ��ا ي�شبه ال�س�ي�رة التاريخي ��ة املفعمة
بالع ��ذاب والتعذي ��ب والد�سائ� ��س واالهان ��ات ال�سيا�سية
والدبلوما�سي ��ة البدائي ��ة يف حياة ال�سيا�س ��ي االجنليزي
توما�س كرومويل.
تب ��د�أ الرواي ��ة بكروموي ��ل ك�ضحي ��ة لوال ��ده العني ��ف ثم
ت�س ��رد ق�صت ��ه عندما يت ��وىل خدم ��ة الكردين ��ال وول�سي،
ويتقلد منا�صب خمتلفة حت ��ى ي�صبح �أبرز م�ساعدي امللك
هرني الثامن ،وي�ساع ��د امللك يف حماوالته لالنف�صال عن
البابوية يف روما .كما ي�سعى لتنفيذ اجندته اخلا�صة �ضد
ارادة ملكة.
وت�ص ��ف الرواي ��ة كرومويل الذي هرب م ��ن ا�سرته عندما
كان عمره  15عام� � ًا ،لكنه يف الوقت نف�سه اليعرف تاريخ
ميالده ،بطريقة ا�ستالينية فا�سدة ك�شخ�ص عدمي الرحمة،
ومناور ،وطم ��وح يف حياته ال�سيا�سية العامة كما هو يف
حياته اخلا�صة.
ي�ص ��ل كروموي ��ل �إىل انكل�ت�را يف عم ��ر االربع�ي�ن رج ��ل
موث ��وق ب ��ه ،حيات ��ه ت�شكلت م ��ن حزمة م ��ن اخلربات يف
فرن�سا وايطالي ��ا وهولندا ،ت�سرد هيالري كل ذلك بطريقة
(فال� ��ش ب ��اك) هن ��ا وهن ��اك لنتع ��رف علي ��ه :كان جندي ��ا،
وه ��و تاج ��ر وحما�سب لبن ��ك فلورن�س ��ا ،تعلم كي ��ف يقدر
ثم ��ن اللوح ��ات االيطالية ،يتق ��ن العديد م ��ن اللغات ،ذكي
ومقاتل على نحو العب �سريك ،لكن النهو�ض الذاتي لي�س
الداف ��ع الوحيد عند كرومويل .ي�شمئز من اخلرافات التي
يواجهها ،وي�أخذ وجهة نظر مادية باالنغما�س يف احلياة.
يت�ص ��رف بعقلية الإقطاع ��ي من النب�ل�اء ،يف الوقت الذي
ي�سخر فيه من �أ�صله املتوا�ضع.
كل ذلك دف ��ع ال�صحفي جيم�س نوت ��ي رئي�س جلنة حتكيم
جائ ��زة بوكر �إىل الق ��ول “اختريت رواي ��ة مانتل ا�ستنادا
�إىل عظمة الكتاب يف حد ذاته وجر�أة ال�سرد� ...إنها رواية
حديثة لكن �أحداثها تدور يف القرن ال�ساد�س ع�شر».
وا�ض ��اف رئي� ��س اللجن ��ة ان قرار اختي ��ار مانت ��ل مل ي�أت
باالجماع ،و�إن كان اجلميع را�ضني عنه الآن.

وقال ايون تريوي ��ن املدير الأدبي جلوائز بوكر �إن رواية
“ذئ ��ب ال�صال ��ة” باع ��ت نح ��و خم�س�ي�ن �أل ��ف ن�سخة يف
بريطانيا بحلول نهاية ايلول (�سبتمرب)  2009بعد ا�شهر
م ��ن �صدورها ،وهو ع ��دد مرتفع للن�سخ ��ة املجلدة بغالف
�سميك التي تكون عادة غالية الثمن.
وتع ��د جائ ��زة بوك ��ر اح ��دى اع ��رق اجلوائ ��ز االدبية يف
العامل ،تكاف ��ئ �سنويا منذ عام 1969عم�ل�ا كتابي ًا تخيلي ًا
مل�ؤلف من دول الكومونولث او جمهورية ايرلندا.
وتناف� ��س عل ��ى اجلائ ��زة ه ��ذا الع ��ام نخب ��ة م ��ن االدباء.
وو�ص ��ل �إىل القائم ��ة النهائي ��ة الروائي اجلن ��وب افريقي
جيم�س ماك�سويل كوتزي من خالل كتاب “وقت ال�صيف”
وكان اول روائ ��ي يتناف�س للف ��وز باجلائزة للمرة الثالثة،
والروائي ��ة الربيطاني ��ة انتوني ��ا �س ��وزان بي ��ات بكتابه ��ا
“كتاب االطفال».
ورواي ��ة “املتاه ��ة املت�سارع ��ة” للكات ��ب الربيط ��اين ادام
بولدز الذي يعترب ا�صغ ��ر املر�شحني للفوز باجلائزة (34
عاما).
�سنوات يف جدة
ول ��دت هي�ل�اري مانت ��ل يف ديربي�ش�ي�ر االجنليزي ��ة يف
ال�ساد�س من مت ��وز /يوليو عام  ،1952ودر�ست القانون
قب ��ل ان تنتقل للعي�ش م ��ع زوجها يف بوت�سوانا ثم اململكة
العربية ال�سعودي ��ة وحتديدا يف مدينة جدة ،حيث ق�ضت
اربع �سنوات كتبت فيها حتقيق ًا �صحفي ًا مطوال عن احلياة
يف ال�سعودي ��ة ونال ��ت عن ��ه اح ��دى اجلوائ ��ز املحلية ،ثم
ع ��ادت للعي� ��ش يف بريطانيا يف منت�صف ع ��ام  1980من
القرن املا�ضي.
ن�ش ��رت هي�ل�اري روايته ��ا الأوىل بعن ��وان “كل ي ��وم هو
عي ��د الأم” ع ��ام .1985وح�صل ��ت عل ��ى جائ ��زة “وينفرد
هولتب ��ي” ع ��ام  1989عن روايته ��ا “فل ��ود” ،واختارت
�صحيف ��ة �صن ��داي اك�سرب� ��س روايتها “مكان �أك�ث�ر �أمنا”
ككتاب العام  ،1993ويف ال�سنة التي تلتها فازت روايتها
“جتربة يف احلب” بجائزة هوثورندن.
ت ��رى هي�ل�اري ان جائ ��زة بوك ��ر مل تفقد جودته ��ا االدبية
وت�سق ��ط يف املراهن ��ات غري االدبية“ ،مل �أك ��ن مت�أكدة من
الف ��وز ،لكنن ��ي ال ميكن ان افرط ب�سعادت ��ي به ،كان ذهني
منطقي� � ًا قب ��ل اع�ل�ان النتائج ،فثم ��ة خا�سر وفائ ��ز ،وكنت
�أتقب ��ل الأمري ��ن ،م ��ن دون �أن �أف ��رط بفرحي بالف ��وز� ،أما
م�شاع ��ر اخل�سارة فهي �أ�ضح ��ت �أمر ًا غيبي ًا ال ميكن و�صفه
بع ��د ان ف ��زت! لك ��ن يف النهاي ��ة اجلائزة لن تغ�ي�ر حياتي
املهنية».
تعتقد هيالري ان من فاز باجلائزة هو امللك هرني الثامن،
ولي�س كرومويل ال�سيء!
وتع ��ود هي�ل�اري بذاكرته ��ا �إىل ثالث�ي�ن عام ��ا �إىل الوراء
عندم ��ا كتب ��ت روايتها االوىل “كل يوم ه ��و عيد الأم” عن
الث ��ورة الفرن�سي ��ة واعي ��د طبعه ��ا ع ��ام  ،1992وترى ان
ثمة م�ساح ��ة خافتة يف ذهنها عن اجلوائ ��ز ،لكن املعاجلة
املحتدمة واحلميمية يف �آن واحد حلياة كرومويل جعلت
هذه امل�ساحة م�ضاءة جد ًا.
ال ت�ؤم ��ن هيالري مانت ��ل باحلكاية التقليدي ��ة عن االمرية
الت ��ي تتزوج وت�ساف ��ر �إىل الب�ل�اد البعيدة ،ف ��كل االنكليز
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مر�ض ��ى ب ��داء ال�سف ��ر ،لكنه ��ا عندم ��ا �ساف ��رت �إىل ال�شرق
اتخذت خطوة بالتحرك �إىل االمام على االقل يف ذهنها.
مل تع ��د مانت ��ل �إىل ال�س ��رد التورات ��ي ال�شائ ��ع يف كتاب ��ة
“ذئ ��ب ال�صال ��ة” ومل ت ��ود ان تك ��رر االف�ل�ام الوثائقي ��ة
وامل�سرحي ��ات وكتب ال�س�ي�ر التاريخي ��ة ،كانت تبحث يف
تالبيب ال�شيخوخة كما كانت حتاور الطفولة ،انطالقا من
طفولتها التي ال تنق�صها الوح�شة و�سمات العذاب.
تعرف ��ت هي�ل�اري عل ��ى القه ��ر داخ ��ل ا�سرتها من ��ذ ان كان
عمره ��ا  11عاما عندم ��ا اطاح االب بالأ�س ��رة برمتها ،ومل
ت ��ره بع ��د ذلك �أب ��دا ،حي ��ث �أخذت ا�س ��م عائل ��ة زوج امها،
وعانت بعده ��ا من �سوء الت�شخي�ص الطبي حول ا�صابتها
مبر�ض يف الرح ��م “كانت مري�ضة وغري مري�ضة يف وقت
واحد ،اي تعذيب هذا؟»
ث ��م تزوج ��ت جريال ��د اجليولوج ��ي ال ��ذي ا�صطحبها �إىل
بوت�سوانا ثم �إىل جدة يف اململكة العربية ال�سعودية.
عندم ��ا ع ��ادت �إىل انكل�ت�را م ��ن ال�سعودي ��ة منت�ص ��ف عام
 1980كان عليه ��ا ان تع ��رف حقيقة مر�ضه ��ا ،وهو ما دفع
االطباء �إىل اعتبارها امر�أة متعجرفة ال تثق بت�شخي�صهم،
لكنه ��ا مل تكن تدرك طبيعة مر�ضها هل ثمة ورم يف الرحم،
وهل ينمو خارجه ،هل �ستنجب ام ال؟.
لك ��ن الكتاب ��ة كان ��ت حاف ��زا لال�ستم ��رار يف احلي ��اة “�سر
املثاب ��رة ،كم ��ا تقول ،ه ��و االحتفاظ بدف�ت�ر مالحظات يف
ال�سرير».
�أول �ش ��يء تفعل ��ه هي�ل�اري مانت ��ل عندم ��ا ت�ستيق ��ظ ه ��و
الكتابة ،لكنها احيانا تبقى �أيام ًا من دون ان تكتب ،حالتها
ال�صحي ��ة ال�سيئ ��ة جعلت منها كاتبة ،كان ��ت تقاوم املر�ض
باخليال .لكنها جتيب عن �س�ؤال يتبادر �إىل الذهن قبل ان
يطلق عليها “بالطبع اف�ضل �صحتي على الكتابة».
تفاقم ��ت اال�سئل ��ة لدى هي�ل�اري مانتل عن عالق ��ة اال�سالم
بالغرب عندما ق�ضت �سنوات يف مدينة جدة ال�سعودية مع
زوجه ��ا اجليولوجي جريالد ،كان االحباط لديها يت�صاعد
مع تط ��ور االحداث ال�سيا�سية �آن ��ذاك ،وكانت تت�ساءل مع
نف�سه ��ا “من �أنا؟”� .أما الكتاب ف ��كان ال�ضحية يف كل هذه
االح ��داث ،كانت تفك ��ر بقلق عما اذا كانت ق ��ادرة ان تكتب
�شيئ ًا عن ال�سيا�سة من دون ان تكال �إليها االتهامات.
كتبت عن جترتها يف مدينة جدة رواية “ثمانية �أ�شهر يف
�شارع الغازي ��ة” عام  ،1988ثم “اجتاه الريح يف جدة”
و�أ�ص ��درت “فل ��ود” “ ،1989م ��كان �أكرث �آمن� � ًا” ،1992
“من ��اخ متغ�ي�ر” “ ،1994جتربة يف احلب”“ ،1995 ،
العم�ل�اق اوبراين” “ ،1998الكتاب ��ة املنزلية يف اوربا”
“ ،2002التخل ��ي ع ��ن ال�شب ��ح” “ ،2003تعل ��م الكالم”
ق�ص�ص ق�صرية “ ،2003بيوند بالك” .2005
وتتن ��اول رواي ��ة “العم�ل�اق اوبراي ��ن” ق�ص ��ة ت�شارل ��ز
�أوبراين ال ��ذي يغادر منزله يف ايرلن ��دا ال�ستثمار �أمواله
يف عمل ثانوي يف لندن ،فنكت�شف عالقة امل�شاعر باملكان،
املالمح احل�سية لل�ضج ��ر والرتدد واملجازفة يف االو�ساط
الطبي ��ة ،انها رواية مكان ال م ��كان فيه للمال اال بقدر كونه
هام�شي� � ًا .كم ��ا تك�شف ع ��ن اخالقي ��ات مهنة الط ��ب عندما
ترتدى�.أم ��ا “التخلي عن ال�شبح” فهي ا�شبه ب�سرية ذاتية
واقعي ��ة مفعمة باخلي ��ال تقود الق ��ارئ �إىل طفولة الكاتبة

املبك ��رة وا�ستك�ش ��اف �سن ��وات املراهقة الت ��ي دفعتها �إىل
الكتابة.
وتعال ��ج مو�ضوع اال�صولية اال�سالمية يف رواية “ثمانية
�أ�شهر يف �شارع الغازية” م�ستثمرة اقامتها مبدينة جدة.
يب ��دو ان ايحاء احل ��رب يف العراق يث�ي�ر الت�سا�ؤالت غري
املبا�ش ��رة يف روي هي�ل�اري مانتل ،لكنه ��ا ال تود احلديث
مبا�ش ��رة ع ��ن الع ��راق ،وتكتف ��ي بالت�س ��ا�ؤل عم ��ا اذا كان
احتالل هذا البلد نوع من الغزو التب�شريي امل�سلح؟!
غياب االب
هي�ل�اري �أح ��د الروائي�ي�ن الذي ��ن ا�ستثم ��روا غي ��اب االب
الفعل ��ى ع ��ن حياته ��م يف الكتاب ��ة ،لتثري دالل ��ة الهوية يف
حياة االن�سان ،وكيف جاء املر�ض ا�شبه بنتيجة عن غياب
الأب ،كان ��ت يف بع� ��ض االحي ��ان ال تع ��رف نف�سه ��ا ب�سبب
تعاطي العقاقري منذ ان كان عمرها  19عام ًا.
يف �سن ��وات درا�سته ��ا كان ��ت هي�ل�اري غالبا م ��ا تغيب عن
املدر�س ��ة ب�سب ��ب املر� ��ض ،االمر ال ��ذي �سبب له ��ا نوعا من
ال�صمت ا�ستثمرته الحقا يف الكتابة عندما حتول “البكم”
�إىل كالم على الورق.
كان ��ت بني ثالثة �أ�شق ��اء ،والدتها تذه ��ب للعمل يف م�صنع
وتطم ��ح البنتها هي�ل�اري التف ��وق يف الدرا�سة اجلامعية،
وعا�ش ��ت الأم مع اوالدها عن ��د م�ست�أجر مع انها مل حت�صل
عل ��ى الط�ل�اق بعد غي ��اب ال ��زوج ،وتتظاهر انه ��ا ما زالت
متزوجة.عا�ش ��ت هي�ل�اري ان ��ذاك نوع ًا م ��ن التهمي�ش يف
املن ��زل حتى مغ ��ادرة والدها من دون ع ��ودة ،لكنها عندما
تتذك ��ر ذلك ال حتزن �أب ��د ًا على غيابه ،م ��ع انها مل تره مرة
�أخ ��رى ،وتف�سر ذلك بنوع احل ��زن عندما يتعلق مب�ستوى
منخف� ��ض من امل�شاعر الداخلية للمرء ،اذ مل تكن هي �سبب
غياب االب عن حياتها وحياة ا�سرتها.
كان ��ت هي�ل�اري اول �شخ� ��ص يف العائلة يدخ ��ل اجلامعة،
ا�ضط ��رت احيانا �إىل الت�سول من اجل امتام درا�ستها مثل
العدي ��د من فتي ��ات بالدها �آنذاك ،بع ��د ان رف�ض زوج امها
ان يتكف ��ل مب�صاريف درا�ستها حت ��ى زواجها .وتقول عن
ذل ��ك انها لو مل تت ��زوج ملا ا�ستطاعت اكم ��ال درا�ستها.وفر
له ��ا زوجها اجليولوج ��ي فر�صة اكت�شاف احلي ��اة املريرة
يف افريقي ��ا �أثناء عمله يف بوت�سوانا البلد االفريقي الذي
ا�ستقل عن االحتالل الربيطاين عام .1966
كل ذل ��ك تزام ��ن م ��ع تده ��ور حالته ��ا ال�صحي ��ة اث ��ر خط�أ
بت�شخي� ��ص مر�ضه ��ا يف بطانة الرح ��م ،وتعاطيها عقاقري
م�ضادة لالكتئاب.
يف بدايته ��ا االدبي ��ة قدمت خمطوطة لأح ��د النا�شرين من
 350ال ��ف كلم ��ة لكنه ��ا رف�ضت ،تق ��ول هي�ل�اري “مل �أكن
واثقة انه قر�أها يف اال�ص ��ل!” .لكنني �أعدت ن�شر الرواية
عام  1992وجنحت.
مل حتاول هيالري مانتل رثاء ذاتها يف كل ما تكتب ،كونها
مل تنجب ،وت�أمل عندم ��ا تكتب مذكراتها ان تكون �ساخرة
�أكرث مما هي مغالية.
عل ��ى الكاتب التخل�ص م ��ن اخلجل عند الكتاب ��ة بالرتكيز
عل ��ى فعل احلوا� ��س ،هكذا ت ��رى “عندما يعم ��ل الدماغ ال
يهم ان كان اجل�س ��م عاط ًال!” ،ميكن للكاتب ان يخطط يف
ذهن ��ه ،لكنه مبجر اجللو�س �إىل لوح ��ة مفاتيح الكمبيوتر
يتال�ش ��ى الوقت للتفك�ي�ر ل�صالح العمل وح ��ده .ويت�ساءل
يف نهاية االمر “�أواه ..ماذا فعلت؟».
مر�ضت هيالري مانتل يف غدتها الدرقية وزاد وزنها �أكرث
مما ينبغي االمر ال ��ذي جعلها تفقد مالب�سها خالل ا�سبوع
واح ��د! لكنها مل تفق ��د الأمل يف حياته ��ا ،وا�صبح ج�سدها
كم ��ا ت�صف ��ه �أ�شبه بقطع ��ة �أثاث م ��ن الده ��ون “الكاثوليك
ي ��رون ان اال�سرار املقد�سة ت�أتي م ��ن اخلارج لتكون نعمة
يف الداخل».
تنظر �إىل ج�سدها مثل كتاب فكاهي وت�ضحك ،وهي عازمة
عل ��ى رواية ذلك يف ق�صة ع ��ن اجل�سد وتف�ضلها على كتابة
املذكرات.
تق ��ول “�س ��واء كنت كاتبة رواية ام مذك ��رات ،و�صلت �إىل
فه ��م مع�ي�ن يف النهاي ��ة ،انن ��ي �ألق ��ي بع�ض ال�ض ��وء على
خلفيتي وما زال هناك الكثري الذي ال يو�صف».
عن جريدة العرب
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هيالري مانتل ..المولعة بالدعاية
الذاتية ومشاكسة المحافظين!
ترجمة :عبد الخالق علي

manarat

ً
مبيعا
عد هيالري مانتل الروائية البريطانية األفضل
ُت ّ
التي تتمتع أعمالها ــ و معظمها قصص أو روايات

www.almadasupplements.com

تاريخية ذات تناغمات سياسية معاصرة ــ باالنتشار
ً
عاما
في بريطانيا حيث تمتلك الكاتبة ذات الـ 62

طريقة ذكية للدعاية الذاتية .ففي السنة الماضية،

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

ً
مثال ،تسببت في بعض الحساسية حين وصفت في
محاضرة لها كيت ميدلتون ،دوقة كمبرج ،بأنها

صنيعة الدقة البالغة أو بأنها كاآللة ،أو المانيكان...
إلخ.

و الآن تع ��اود طريقته ��ا االنتقادي ��ة اال�ستفزازي ��ة ه ��ذه،
حي ��ث �سيالحظ ق ��راء النيوي ��ورك تامي�س ظه ��ور ق�صة
ق�ص�ي�رة لها بعن ��وان “ اغتي ��ال مارغري ��ت تات�شر “ ،من
جمموعتها الق�ص�صية القادمة .وحبكتها ب�سيطة و تف�سر
نف�سها بنف�سها :ففي ع ��ام  ،1983كان اثنان من املعارف
اللندني�ي�ن يناق�شان �إمكانية ـ� �ـ و يف احلقيقة ،مرغوبية ــ
�إط�ل�اق النار عل ��ى مارغريت ثات�شر ،الت ��ي ميكن ر�ؤيتها
م ��ن نافذة ال ��راوي .و قد �شرح ��ت ال�سيدة هي�ل�اري �أنها
نف�سه ��ا ر�أت ال�سي ��دة ثات�شر مر ًة م ��ن نافذتها خالل حرب
الفوكالن ��د ،و خطرت لها �أف ��كار مماثل ��ة .و بالت�أكيد ف�إن
تعلي ��ق الراوي املطوَّ ل على ثات�شر ـ� �ـ ب�شكل �أقرب للمقال
م ��ن الأدب املتخ َّي ��ل ـ� �ـ ميك ��ن �أن ي�ؤخ ��ذ على �أن ��ه �صوت
هيالري مانتل نف�سها.
فعل �أك�ث�ر غراب ًة حتى
و ق ��د �أحدث ذلك كل ��ه ،بالطبع ،رد ٍ
من تعليقاتها ال�سامة على كيت ميدلتون .فمثل الفرا�شات
املجذوبة ل�شعلة �ضوء ،يف الواقع ،ذهب �أع�ضاء معينون
م ��ن املحافظني يف الربمل ��ان بعيد ًا جد ًا �إىل ح ��د الإ�شارة
�إىل �أن القان ��ون قد ي�صب ��ح طرف ًا يف الق�ضية ،نظر ًا لكون
�إ�ضف ��اء �صفة الرومان�سية على اغتي ��ال م�س�ؤولني عامني
ميك ��ن �أن يوحي لقتلةٍ حمتمل�ي�ن بفعل ذلك .غري �أن ق�صة
مانت ��ل خيالي ��ة ،يف ظاهره ��ا ،و النا� ��س ،يف عاملن ��ا عرب
الأطل�سي ،ال تالحقهم ال�شرط ��ة لأفكارهم ،ب�صرف النظر
ع ��ن مدى عدم مالءمتها .فحرية الفكر ،كما �أعلن ج�ستِ�س
هوملز ذات يوم ،تت�ضمن “ احلرية للفكر الذي نبغ�ضه« .
و هناك يف �سجل الق�صا�صات  Scrapbookمالحظتان
ح ��ول هذا ،و �س� ��ؤال واح ��د� .أو ًال� ،إن رد الفعل ال�ساخط
لأ�صدق ��اء مارغري ��ت ثات�ش ��ر و املعجب�ي�ن بها عل ��ى ق�صة
�ات مث ��ل �صحيفة الغاردي ��ان ــ التي
مانت ��ل جعل مطبوع � ٍ
يُ�سره ��ا يف الع ��ادة �إ�سكات ال ��ر�أي غري ال�شعب ��ي ــ ت�سلك
الطري ��ق الع ��ايل على م�س�ألة ال ��كالم .ف�إنه لأم� � ٌر �أكرث من
مزع ��ج �أن يحا�ضر يف الرتخي�ص الفني و حرية ال�ضمري
�أ�شخا� � ٌ�ص ي�ؤمن ��ون ب�أن الكالم “ امل� ��ؤذي “ �أو التخيّل “
البغي�ض “ �أو الأفكار “ العدوانية “ ينبغي �أن ُتقمع.
ثاني ًا� ،إن ق�صة مانتل �أحيت لدينا جمدد ًا ذكرى رواية عام
 2004املن�سي ��ة الآن للكاتب الأمريكي نيكول�سون بي َكر،
(نقط ��ة تفتي� ��ش  ،)Checkpointالت ��ي تنط ��وي على
حبك ��ة مماثل ��ة .ففيها يلتقي اثنان من املع ��ارف �أي�ض ًا يف
غرفة فندق بوا�شنطن و يناق�شان �إمكانية اغتيال جورج
بو�ش ــ “ ل�صالح اجلن�س الب�شري “ .و ت ّت�سم النهاية يف

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين
سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

رواي ��ة بيك ��ر ،كما ه ��ي يف ق�صة مانت ��ل ،بالغمو�ض على
نح � ٍ�و منا�سب :فمن املمك ��ن �أن تكون ثات�ش ��ر قد ُقتلت ،و
ميك ��ن �أن يكون بو�ش قد ُقت ��ل؛ لكننا ال نعرف ذلك ب�شكل
م�ؤك ��د .و كما هي احلال مع هيالري مانتل ،ف�إن ما نعرفه
ع ��ن نيكول�سون بيكر يوحي ب� ��أن مزيج اخليال و الواقع
ـ� �ـ ر�أي امل�ؤلف و وجه ��ة النظر الق�ص�صية ـ� �ـ �أمر مدرو�س
ونابع من القلب.
و هو ما ي�ؤدي �إىل �س�ؤال واحد :ماذا هناك يف ما يتعلق
بالغ�ض ��ب العاج ��ز لدى الي�س ��ار الثقايف؟ فغالب� � ًا ما يقال

�إن ��ه يف الوقت الذي يرى في ��ه املحافظون �أن الليرباليني
م�ض َّللون ،يعتق ��د الليرباليون ب� ��أن املحافظني �أ�شرار .و
بالت�أكيد ف�إن ال ��ر�ؤى املحمومة ــ �أحالم العنف الإجرامي
ــ ل ��دى نيكول�سون بيك ��ر و هيالري مانت ��ل توحي ب�أن “
الغ�ضب “ هو التعبري املنا�سب هنا .و على �أ�صحابنا يف
الي�س ��ار �أن يفكروا ملي ًا برد فعلهم �إذا ما ُقلبت الطاوالت،
و يتناولوا حبّة فاليوم!

طبعت بمطابع مؤسسة

لالعالم

والثقافة والفنون
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توماس كرومويل يصرع خمسة من أجل بوكر !
أحمد فاضل*

بالرغم من إعدامه عام  1540إال أن مساعد ألملك هنري ألثامن ألسياسي ألبارز

(توماس كرومويل) قد حقق إنتصارات عظيمة إال أن نص ه أألخير كان في (بوكر)
حيث فازعلى خمسة من كبار ألكتاب في منافسة شديدة للحصول على هذه
ألجائزة ألعالمية.

هي�ل�اري مانتل �ألكاتبة �ألربيطانية �أملعروفة �إ�ستطاع ��ت �أن تعيد �أحلياة لكرومويل كي
يح ��وز لها �ألبوك ��ر يف روايتها (وولف هول) متفوقة بذلك عل ��ى �أقرب مناف�سيها بفارق
�ضئي ��ل يف �أملرحل ��ة �ألنهائية م ��ن �إتخاذ �ألقرار حي ��ث فازت على جي ��م كويتزي و �سارة
وت�ي�رز و�أ�س بيت و�ساميون ماوير و�آدم فول ��دز ،وكانت �صحيفة (�ألغارديان) �أللندنية
وا�سع ��ة الإنت�ش ��ار ق ��د توقع ��ت قبل �أي ��ام من �إع�ل�ان �ألنتيج ��ة بفوز هي�ل�اري مانتل يف
�إ�ستبيان وا�سع �شمل جميع �أملتناف�سني على �أجلائزة.
تناول ��ت رواية (وولف هول) حياة �أل�سيا�س ��ي الإنكليزي توما�س كرومويل �ألذي قالت
عن ��ه مانتل �ألبالغة من �ألعمر  57عاما �أنها ترددت لفرتة طويلة بلغت � 20سنة يف واقع
�ألأم ��ر لت�ألي ��ف هذه �ألرواية ،من جانب ��ه قال �أملذيع جيم�س نوت ��ي رئي�س جلنة �ألتحكيم
�أملكون ��ة من خم�سة �أع�ضاء�( :أن مانتل �أخت�ي�رت �إ�ستنادا �إىل عظمة �ألكتاب يف حد ذاته
وج ��ر�أة �أل�سرد والطريقة غري �أملعتادة �ألتي �ألفت بها هيالري مانتل ما قاله �أحد �أع�ضاء
هيئة �ألتحكيم �أنها رواية حديثة لكن �أحداثها تدور يف �ألقرن �أل�ساد�س ع�شر).
وح�صل ��ت مانت ��ل عل ��ى �شي ��ك بقيمة � 50أل ��ف جني ��ه �إ�سرتلين ��ي �أي ما يع ��ادل � 80ألف
دوالر ،وميك ��ن �أن تتوق ��ع �إرتفاعا ح ��ادا يف مبيع ��ات روايتها بعد حمل ��ة دعائية خالل
�ألأي ��ام �أملقبل ��ة ،وكالة رويرتز حتدث ��ت من جانبها عن مبيعات روايته ��ا قبل �ألفوز حني
ق ��ال �أيون تريوين �أملدير �ألأدبي جلوائز بوك ��ر �أن رواية (وولف هول) باعت نحو 50
�أل ��ف ن�سخة يف بريطانيا بحلول نهاية �سبتم�ب�ر � /أيلول وهو عدد مرتفع للن�سخة ذات
�ألغ�ل�اف �أل�صلب �ألتي تكون �أغلى ثمنا ،وق ��د �أ�شاد �ألنقاد بالرواية �ألتي تبد�أ بكرومويل
ك�ضحية لوالده �ألعنيف ثم ت�سرد ق�صته عندما يتوىل خدمة �ألكردينال وول�سي ،ويتقلد
منا�صب خمتلفة حتى ي�صبح �أبرز م�ساعدي �أمللك هرني �ألثامن وي�ساعده يف حماوالت
الإنف�ص ��ال عن �ألبابوية يف روما ،وتعتزم مانتل ن�شر ج ��زء �آخر يتحدث عن كرومويل
حتى �إعدامه عام .1540
ول ��دت �ألكاتب ��ة �ألروائي ��ة مانت ��ل يف جلو�سوب ب�إنكل�ت�را يف  6يولي ��و  /متوز 1952
ودر�س ��ت �ألقانون يف كلية لن ��دن وجامعة �شيفيلد وتخرجت مع �شه ��ادة �ألبكالوريو�س
يف �ألفق ��ه �ألقان ��وين ع ��ام  1973وبعد تخرجها عمل ��ت كباحثة �إجتماعي ��ة للمجتمعات
الإجنيلي ��ة حتى ع ��ام � ،1975إجتهت لتدري�س الإنكليزية بع ��د ذلك يف بوت�سوانا حتى
�ألعام .1980
مانت ��ل يف روزنام ��ة حياته ��ا تتذكر �سن ��ة �سيئة حي ��ث �أ�صيبت ع ��ام  1979ب�إ�ضطراب
هورم ��وين تركها غري قادرة على الإجناب وقد تناولت ذلك يف رواية (مذكرات �ألتخلي
ع ��ن �ألأ�شب ��اح) ،ون�شرت كذل ��ك (كل يوم هو عي ��د �ألأم) وهو �ألعم ��ل �أمل�ستوحى من تلك
�أمل�إ�ساة �ألتي عا�شتها وكذلك من جتربتها كباحثة �إجتماعية عام .1985
جملتي �ألناقد �أل�سينمائي
ع�شق ��ت مانتل �ألنقد �أل�سينمائي فعملت كناقدة �سينمائي ��ة يف
ّ
وامل�شاهد من عام  1987وحتى �ألعام  ،1991ويف عام  2006ح�صلت على �أول جائزة
له ��ا على م�ستوى قائد و�سام �ألأمرباطورية �ألربيطانية وبعد �ألأعالن عن فوزها ببوكر
قالت�( :أ�ستطيع �أن �أقول لكم يف هذه �أللحظة �أنا �سعيدة و�أكاد �أطري يف �ألهواء).
يف مقابل ��ة لها م ��ع �صحيفة �ألغارديان �أللندني ��ة بتاريخ � 12سبتم�ب�ر � /أيلول قالت يف
رده ��ا على �س�ؤال عن دوافعه ��ا للكتابة قالت�( :أنا �أرك�ض فالكث�ي�ر من �ألوقت يحتاجني
و�أن ��ا �أعتم ��د على طاقتي �ألعقلي ��ة وبلدي هو �ألوق ��ود �ألبديل جل�سدي لكن ��ه ي�صرخ بي
�إذهب ��ي� ،إذهبي� ،إذهب ��ي للراحة و�أنا لديّ �ألكثري من �ألأف ��كار لتحقيقها ومل �أ�ستنفذ بعد
كل طاقتي).ويف ن�صيحة لل ُكتاب �ألطاحمني عرب �صحيفة نيويورك تاميز يف � 25إبريل
 /ني�س ��ان قال ��ت( :يجب على ه� ��ؤالء �أل ُكتاب �أن يتوقفوا عن تناوله ��م ملو�ضوعة �أل�سحر
يف كتاباته ��م للتخل� ��ص من عب ��ث �ألت�شبيهات �ألتي باتت تعل ��ق بالروايات والتي كرثت
معاجلتها لآكلي حلوم �ألب�شر وم�صا�صي �ألدماء).
كان توما� ��س كرومويل حا�ض ��را ب�شبحه يرتقب م ��ا �ست�ؤول له عملي ��ة �ألت�صويت �ألتي
كان ��ت ودية ومفعم ��ة باحليوية ومل يكن هنالك دماء على �أل�سج ��ادة �ألتي �إفرت�شت قاعة
�ألت�صوي ��ت ،وقد �إفرتقنا �أ�صدقاء يقول �أحد �أع�ض ��اء �أللجنة وعندما �إجتمعنا ثانية هذا
�أل�صب ��اح مل يكن �أحد منا ليعل ��م من هو �ألفائز و�أ�ضاف�( :أعتق ��د �أننا جميعا �شعرنا ب�أن
�ألوقت قد �إ�ستنفد يف نهاية �ألعملية لكن كان هناك �شعور حقيقي ب�أننا قد وجدنا �ألكتاب
�أل ��ذي ي�ستح ��ق �أجلائزة) .وهكذا قفز كرومويل فرحا بع ��د �سماعه بفوزه منت�صرا على
خم�س ��ة من كبار �ألكت ��اب وهو الآن يف �أيدي مانتل لتكملة جزئه ��ا �ألثاين من �ألرواية و
رمبا قد تفوز بجائزة �أخرى.
* مرتجم راحل
�سبق لهذه املادة ان ن�شرت يف �صحيفة املدى

