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 علي ح�سني
• هناك من ال ي�ستطيع تخيل
العامل ب�لا طي��ور ،وهناك من
ال يتخي��ل الع��امل بال م��اء� ،أما
بالن�سب��ة � ّ
إيل ،ف�أن��ا غري قادر
على تخيل العامل بال كتب.
بورخي�س

عند �س� ��ؤال ال�شاعر الفرن�سي بول
فالريي حول احلال ��ة املثالية التي
يتف ��رغ فيها للق ��راءة ..ق ��ال هناك
ف ��رق ب�ي�ن �أن ن ��رى �شيئ� � ًا ونح ��ن
من�س ��ك كتاب  ،وب�ي�ن �أن نراه دون
ذل ��ك " :جم ��رد فتحن ��ا ل�صفح ��ات
الكت ��اب ميكن ��ه �أن مين ��ح �أفعالن ��ا
ر�ؤي ��ا جدي ��دة "  .فال�ي�ري يحذرنا
م ��ن خماطر الق ��راءة الت ��ي النتتج
�شيئ� � ًا � ":أنن ��ي ال �أبحث يف الكتب
� ،إال عما ي�سمح لكتاباتي ب�أن تفعل
�شيئ ًا ما " .
كان املطب ��خ امل ��كان املنا�سب الذي
يق ��ر�أ فيه وليم فوكرن كتبه  ":كنت
� ّ
أف�ض ��ل �أن �أبق ��ى يف من ��زيل  ،يف
مطبخ ��ي م ��ع كتب ��ي وعائلت ��ي من
ح ��ويل  ،ويداي تالعب ��ان الأوراق
" .كان فوك�ن�ر مي�ض ��ي �ساع ��ات
طويلة بني الق ��راءة والكتابة �أمام
طاول ��ة �صغ�ي�رة �أهدته ��ا ل ��ه �أمه ،
حيث ي�ستيقظ يف الرابعة �صباح ًا
 ،ينزل م ��ن غرفته الكائنة بالطابق
االول م ��ن البي ��ت  ،ويجل� ��س
اىل الطاول ��ة املزدحم ��ة بالكت ��ب
واال�أوراق  ،يح ��ب ارتداء مالب�سه
الكاملة وهو يقر�أ �أو يكتب  ،يفتح
النافذة املطلة على احلديقة  ،يبقى
ل�ساعات طويل ��ة منغم�س ًا بالقراءة
والكتابة  .يحر�ص على االحتفاظ
بخ�صو�صيات ��ه  ،وعندم ��ا ح�ص ��ل
عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل ع ��ام 1949
وذاع ��ت �شهرت ��ه  ،دف ��ع ال�صحاف ��ة
والنقاد وحمبي الأدب اىل الذهاب
اىل منزله �أم ًال يف ر�ؤيته والتع ّرف
عل ��ى طقو� ��س الكات ��ب اليومي ��ة ،
مم ��ا ا�ضط ��ره لأن يبن ��ي ج ��دارا
عالي ��ا �أحاط به منزله م ��ن �أجل �أن
يحافظ عل ��ى حيات ��ه اخلا�صة  ،مل
يك ��ن يريد لأي �أح ��د �أن يزعجه يف
خلوته  .يوا�صل الكتابة والقراءة
� ":س�أ�ستم ��ر عل ��ى ه ��ذا احلال اىل
نهاي ��ة عمري  ،و�أمتنى �أن اتال�شى
م ��ن حي ��اة االخري ��ن و� ُأح ��ذف من
التاري ��خ ّم ��ن دون �أن يرتك يل �أي
�أثر ما عدا كتبي " .
كث�ي�را ما يفاج�أ الروائي واملرتجم
جربا �إبراهيم جربا  ،ب�س�ؤال زوار
بيته وهم ينظرون اىل املكتبة التي
انت�شرت على احليطان لت�أخذ حيزا
كب�ي�را م ��ن البي ��ت  :هل ق ��ر�أت كل
هذه الكت ��ب؟ ،وتكون اجابته التي
تعوّ د �أن يقوله ��ا لقد �إطلعت عليها
كله ��ا  ..مل يك ��ن الكت ��اب بالن�سب ��ة
جلربا �س ��وى �ض ��رب م ��ن الع�شق
وه ��و يحف ��ظ مقول ��ة فرن�سي� ��س
بيك ��ون ال�شه�ي�رة " بع� ��ض الكتب
وجد لكيما ي ��ذاق  ،وبع�ضها لكيما
يبتل ��ع  ،والبع� ��ض القلي ��ل لكيم ��ا
مي�ض ��غ ويه�ض ��م " يتذك ��ر ج�ب�را
ماق ��راه ع ��ن د.ه .لورن� ��س عندما
دخ ��ل يوم� � ًا اىل مكتب ��ة اك�سفورد
وكان ��ت حت ��وي مائ ��ة ال ��ف كتاب
ويف ث�ل�اث �سن ��وات م ��ن الدرا�سة
تع ��رف عليها جميعا ه ��ذا التعرف
مبفهوم ج�ب�را هو �أ�سا� ��س الكثري
م ��ن املعرف ��ة  ،وه ��و ال ��ذي ي ��دل
القارئ اىل االجت ��اه الذي عليه �أن
ي�سري فيه لطل ��ب املزيد من املعرفة
 ..لن ��ا ان نت ��ذوق الكت ��اب اونبتلع
بع�ض ��ه او من�ضغه ونه�ضمه ببطء
يف كل الأح ��وال نحن نعي�ش حالة
ع�ش ��ق المتلها النف� ��س يكتب جربا
يف مق ��ال بعن ��وان ع�ش ��ق من نوع
اخر يقول  " :كانت تراودين فكرة
ا�شبه باحللم فكرت يف كتابتها منذ
اكرث م ��ن اربعني �سن ��ة  ،وهي عن
رج ��ل كان يع�ش ��ق الكت ��ب ا�شرتى
بقع ��ة نائي ��ة عل ��ى كت ��ف ع ��ال لتلة
�صخري ��ة ‘ م�شرف ��ة عل ��ى واد كثري
التعاريج وال�شع ��اب  ،وبنى عليها
فندقا جميال يجتذب النا�س اولئك
الذين يري ��دون االختالء بالطبيعة
البعيدة ع ��ن �ضو�ضاء امل ��دن طلب ًا

للتعمق يف ذواته ��م  ،مقابل �أجور
معقولة وكان ذلك ج ��زء ًا من خطة
و�ضعه ��ا لنف�سه  .فه ��و ينفق معظم
ربح ��ه يف كت ��ب ي�شرتيه ��ا باملئات
 .ويف ب�ض ��ع �سن ��وات جتمع لديه
من املال مايكفيه �أخري ًا الن يحول
الفن ��دق اىل �صوام ��ع  ،رت ��ب فيها
الكتب على رفوف التنتهي وجعلها
دار ًا مفتوحة لكل من يريد �أن يقر�أ
ويكتب � ،شريطة �أن ينتهي مايكتب
اىل م�ؤل � ٍ�ف يزيد من ح�س االن�سان
بروعة الوج ��ود " .مل يكتب جربا
ق�صت ��ه تلك فق ��د كان ي ��درك �آنذاك
وه ��و يف �أوا�س ��ط الع�شريني ��ات
من عم ��ره انها غري معقولة وا�شبه
باحللم  ..لكن احللم زامله �سنوات
طويل ��ة حتى ا�ستطاع يف منت�صف
ال�ستيني ��ات من الق ��رن املا�ضي ان
يحققه ولو ب�ش ��كل ب�سيط  ،فالدار
الت ��ي حل ��م به ��ا اكتمل ��ت ومل يبق
غ�ي�ر املكتبة وهي يف نظره اجلزء
الأه ��م يف ه ��ذا البي ��ت  ..فج�ب�را
الأن�سان عا�ش طفولة �ضنكة ون�ش�أ
يف بيت لي� ��س في ��ه االب�ضعة كتب
ح�سب ما جاء ب�شهادته  ،والإدخار
ان ��ذاك كان �صعب ��ا  ،فلم ��ا �سنح ��ت
له الفر�ص ��ة �أن يدخل اجلامعة يف
انكل�ت�را كان �أول �شيء عمله وهو
املبتلي بع�شق الكتب �أن �سعى اىل
�ش ��راء الكتب باجلملة  ،بالع�شرات
كما كان يحلم بطل ق�صته اخليالية
وماه ��ي �إال�سنوات عل ��ى الدرا�سة
حت ��ى وج ��د نف�سه حماط ��ا بالكتب
م ��ن كل م ��كان  ،وه ��و يتذك ��ر يف
�سن ��ي درا�سته م�صاطب الكتب يف
مدينة كمربدج وقد تزاحمت عليها
كتب ن ��ادرة ونفي�سة تباع جميعها
با�سعار زهيدة  ،يقف جربا مت�أمال
ه ��ذه امل�صاط ��ب املليئ ��ة بالكت ��ب
يقلب ه ��ذا ويقتني ذاك وهو �أ�شبه
ب�س ��ارق املعرف ��ة عل ��ى ح ��د تعبري
الناق ��د االنكلي ��زي ولي ��م هازل ��ت
� ،س ��راق املعرف ��ة الذي ��ن يطيل ��ون
الوقوف �أمام اكوام الكتب ليقر�أوا
مبتعة وتلذذ  ،حي ��ث ي�ؤكد هازلت
ان " �سرق ��ة املعرف ��ة ه ��ي ال�سرقة
امل�شروع ��ة الوحي ��دة يف حي ��اة
املجتم ��ع " وكان ج�ب�را باعرتاف ��ه
واح ��د ًا م ��ن ه� ��ؤالء ال�س ��راق حني
تختف ��ي النقود من جيب ��ه فال يجد
بدي�ل� ًا من ان يق ��ف �ساع ��ات ليقر�أ
مبتع ��ة وتل ��ذذ فق ��رة هن ��ا �أو فقرة
هناك.
يف روايت ��ه " �إذا يف ليل ��ة �شت ��اء"
يكت ��ب �إيتال ��و كالفين ��و �إن ":
القراءة تعني االق�ت�راب من �شيء
يف اللحظ ��ة الت ��ي ه ��و فيه ��ا على
و�شك �أن يُخ َلق " .
************

الك�سندر دوما�س الأب

• وان��ت مات��زال �صغ�يرا ك��ن
حري�ص�� ًا على �أن تق��ر�أ الكثري
م��ن الكت��ب � ،إع��ط وقت��ا لهذا
�أك�ثر مم��ا تعط��ي لأي �ش��يء
�آخر .
الروائية الربيطانية زادي
�سميث

ذات مرة كت ��ب الروائي االمريكي
�أر�سك�ي�ن كالدوي ��ل  ":دائم ��ا م ��ا
ت�صب ��ح الكتب الت ��ي اقر�أها جزء ًا
من جتاربي ال�شخ�صية  ،و�أتخيل
انن ��ي ع�شتها " .ولعل ��ه يق�صد �إنه
يح ��اول �أن يعي� ��ش تل ��ك التجارب
الت ��ي ا�ستمده ��ا م ��ن الكت ��ب ،
ويتبناه ��ا يوم ��ا بعد �آخ ��ر بحيث
ت�صري ج ��زء ًا م ��ن عامل ��ه الواقعي
ومع هذا يظل ال�س�ؤال ماذا نقر�أ؟.
رمب ��ا تك ��ون مثل ��ي قد ق ��ر�أت ذات
ي ��وم ن�صيحة غو�ست ��اف فلوبري
الت ��ي يق ��ول فيه ��ا  ":ال تق ��ر�أ مثل
الأطفال ،م ��ن �أجل املتعة ،وال مثل
الطموح�ي�ن ،بغر� ��ض التعل ��م .ال،
�أقر�أ كي تعي� ��ش "  .ولعل معظمنا
يب ��د�أ �أوىل خطوات ��ه يف الق ��راءة
منطلقني م ��ن الف�ضول ملعرفة ماذا
تخبيء ه ��ذه ال�صفح ��ات  ،وكثري
من القراء ي�ؤمن ��ون مبقولة :اقر�أ
م ��ن �أج ��ل املعرف ��ة  .ين�صحن ��ا
الفيل�سوف دي ��كارت ب�إعداد قوائم
لتحدي ��د الكت ��ب الت ��ي يج ��ب �أن
نقراه ��ا  ،كتمري ��ن م ��ن متاري ��ن
العق ��ل وا�ستك�شاف العامل ويكتب
ه ��ذه الن�صيح ��ة � ":إن ق ��راءة
الكت ��ب ه ��ي مبثاب ��ة حمادث ��ة مع
�أف�ض ��ل ال�شخ�صي ��ات م ��ن القرون
املا�ضي ��ة "  ،كان دي ��كارت م�صاب ًا
ب�أمرا� ��ض يف ال�ص ��در  ،وكان
الأطباء ين�صحونه ب�إراحة ج�سمه
 ،فاج ��ازوا ل ��ه البق ��اء يف الفرا�ش
طوي�ل�ا  ،ما �ساع ��ده على االهتمام
بق ��راءة الأدب الكال�سيك ��ي او كما
يخربن ��ا ه ��و ":لأق ��وم بج ��والت
فكري ��ة يف املا�ض ��ي ال�سحي ��ق
ف�آخذ بط ��رف احلوار م ��ع النبالء
الطاعنني يف ال�سن" .
متث ��ل الق ��راءة �إح ��دى �أجم ��ل
ذكريات ��ي يف ال�صغ ��ر  ،وكل �شيء
ب ��د�أ عندي ا�شيه برحلة  ،ذات يوم
وانا ابن العا�شرة من عمري ويف
اح ��دى مناط ��ق بغ ��داد  ،اخذتني
قدم ��اي اىل مكتب ��ة ميلكه ��ا �أح ��د
�أقاربي يبيع فيها الكتب واملجالت
وال�صح ��ف  ،يف ذلك النه ��ار و�أنا
�أجت ��ول ب�ي�ن العناوي ��ن و�ص ��ور
الأغلفة امللون ��ة  ،اكت�شفت �إن هذا
امل ��كان ميكن �أن ي�صب ��ح كل عاملي
 ..عندم ��ا ا�سرتج ��ع كي ��ف ق�ضيت
�سن ��وات طويل ��ة م ��ن عم ��ري يف
رفقة الكت ��ب � ،أت�س ��اءل �أحيانا �إن

كان ��ت هذه الكتب غ�ي�رت حياتي ،
�أم انها �سجنتني يف عوامل مثالية
وخيالية .
كن ��ت و�أنا �أدخ ��ل املكتب ��ة  ،التفت
باجتاه الرفوف التي حتوي مئات
العناوين ،و�أ�شع ��ر ان هذه الكتب
تنظ ��ر �أيل و�إنها تعرف عني �أكرث
مما �أعرف عنه ��ا  ،و�أحيانا �أتخيل
ان كل كت ��اب يخف ��ي داخل ��ه عامل� � ًا
�سحري� � ًا النهاية ل ��ه ..ويف املكتبة
وق ��ع يف ي ��دي ذات ي ��وم كت ��اب
جملد ب�شكل جميل غني بالر�سوم
امللون ��ة ومطبوع عل ��ى ورق من
نوعية فاخ ��رة عنوانه " املعرفة "
 ،في ��ه الكثري املو�ضوعات التي مل
�أكن افهمها  ،لكن ذلك مل يكن هديف
 ،يف واح ��دة م ��ن �صفحات املجلد
الحت يل �صورة رجل لديه حلية
كثة ا�سمه داروي ��ن  ،كانت عيناي
تتنقل ب�ي�ن �صورة الرجل امللتحي
وبني �سطور الكلمات التي �أحاول
�أن �أح ��ل الغازه ��ا ووجدت نف�سي
و�أن ��ا �ألته ��م ال�سط ��ور من�شغ�ل ً�ا
ب�س� ��ؤال حم�ّي رّ يطرح ��ه �صاحب
ه ��ذه اللحية البي�ض ��اء  :من نحن
؟ ه ��ل ولدنا �أم �إنن ��ا جئنا نتيجة
ب ��ذور ُغر�س ��ت يف االر� ��ض � ،أم
نتيج ��ة لبي�ض ��ة مفقو�س ��ة �أم انن ��ا
خرجن ��ا اىل م ��ن الغرف ��ة � ،أم �إننا
�سقطنا م ��ن ال�سم ��اء ورمبا نكون
ق ��د ع�شن ��ا ث ��م وافتن ��ا املني ��ة �أو
تال�شين ��ا �أو حتطمن ��ا وتك�سرنا ؟
مل �أج ��د �إجاب ��ات لأ�سئلت ��ي وحني
اكت�ش ��ف �صاحب املكتب ��ة حريتي
ن�صحن ��ي بالأبتعاد ع ��ن مثل هذه
املو�ضوع ��ات ال�شائك ��ة  ،ف�أن ��ا ما
زلت �صغري ًا  ،ورمبا يف امل�ستقبل
ا�ستطي ��ع �أن �أفه ��م و�أع ��رف �أكرث
 .بع ��د �سن ��وات اكت�شف ��ت ان م ��ن
ال�سه ��ل طرح ه ��ذه اال�سئلة  ،ومن
ال�سه ��ل الإجاب ��ة عليه ��ا وق ��ر�أت
�إن فيل�سوف� � ًا اغريقي� � ًا ا�سم ��ه "
طالي�س " عا�ش قبل �أكرث من �ألفي
ع ��ام كان يعتق ��د �أن الكت ��ب ولدت
بف�ض ��ل ا�سئلة الب�ش ��ر  ،وظل يردد
عل ��ى تالمذت ��ه عب ��ارة �شه�ي�رة ":
كلم ��ا زادت الأ�سئل ��ة  ،كلم ��ا تظهر
الكتب من تلقاء نف�سها " .
يخربن ��ا �صاح ��ب مق�ب�رة الكت ��ب
اال�سب ��اين كارلو� ��س زاف ��ون �أن
�أح ��د زبائ ��ن املكتب ��ة قال ل ��ه يوما
 ":ال�ش ��يء ق ��ادر عل ��ى الت�أثري يف
الق ��ارئ �أك�ث�ر م ��ن الكت ��اب الأول
الذي يلم�س قلبه حق ًا �.إذ �إن �صدى
الكلم ��ات التي نظن �إنن ��ا ن�سيناها
يرافقنا طوال احلياة  ،وي�شيد يف
ذاكرتنا من ��ز ًال �سنعود �إليه عاج ًال
ام �آج ًال" .
يف ذل ��ك الوق ��ت اعتق ��دت انن ��ي
�أ�ستطيع احل�ص ��ول على �أي كتاب
لأن املكتبة التبعد عن بيتنا �سوى
ع�ش ��رات الأمتار  ،ثم �إنني وجدت

يف �شخ�صي ��ة �صاح ��ب املكتب ��ة
حمف ��ز ًا يل عل ��ى اختي ��ار م ��ا �أريد
قراءت ��ه  ،ولهذا كن ��ت �سعيدا حني
د ّلن ��ي ذات ي ��وم  ،على �سل�سلة من
الروايات امل�ص ��ورة :وقد جذبني
كتاب كان ميتلئ بالر�سوم امللونة
عنوان ��ه " الكون ��ت دي مون ��ت
كري�ست ��و " �أم ��ا م�ؤلف ��ه فمكت ��وب
ا�سم ��ه عل ��ى الغ�ل�اف وبالأل ��وان
" الروائ ��ي امل�شه ��ور الك�سن ��در
دوما�س " .
كان ه ��ذا �أول عه ��دي بالروايات ،
مل ا�سم ��ع ب�أ�سم ��اء الذي ��ن ي ��روي
الكات ��ب حكاياته ��م  ،وال �أع ��رف
معن ��ى " مون ��ت كري�ست ��و  ، ،وما
الذي ميكن �أن تنفعني مغامراته ؟
لكن احلكاية ا�ستولت على عقلي ،
و�أتذكر �إنن ��ي قر�أته خالل يومني
� ،أمت ��دد على فرا�شي و�أعيد قراءة
ال�صفح ��ة الواحدة �أربع �أو خم�س
مرات لأفهم مغزي الق�صة .
بع ��د �سن ��وات تعرفت جي ��دا على
�صاح ��ب الرواي ��ة " الك�سن ��در
دوما�س الأب " متي ��زا له عن ابنه
حام ��ل اال�س ��م نف�س ��ه " الك�سن ��در
دوما� ��س االب ��ن " م�ؤل ��ف الرواية
ال�شه�ي�رة " غ ��ادة الكاميلي ��ا " .
واكت�شف ��ت �إن ه ��ذا امل�ؤل ��ف الذي
عا� ��ش ثمانية و�ستني عام� � ًا  -ولد
يف الراب ��ع والع�شري ��ن من متوز
ع ��ام  - 1802كان ��ت ل ��ه ع ��ادات
غريب ��ة  ،يتباه ��ى بان ل ��ه �أكرث من
مئ ��ة ابن غري �شرع ��ي  ،وي�ؤكد يف
كل منا�سبة انه لن يتزوج  ،ويقال
ان ��ه كان الي ��رى �إال وه ��و يت�أب ��ط
كتاب� � ًا � ،صاح ��ب م ��زاج خا�ص يف
الكتابة  ،ويذك ��ر كاتب �سريته انه
كان يكتب ق�ص�صه على ورق ازرق
� ،أما ا�شعاره في�ستخدم لها الورق
اال�صف ��ر  ،ويخ�ص� ��ص ال ��ورق
ال ��وردي لكتابة مقاالته ال�سيا�سية
الالذعة  ،يعاين من مر�ض الدوار
 ،الي�ستطي ��ع الق ��راءة والكتاب ��ة
وهو جال�س عل ��ى من�ضدة ،و�إمنا
وه ��و متمدد عل ��ى بطن ��ه ،وي�ضع
حتت ��ه و�سائد عديدة  ،وبرغم هذه
الن ��زوات  ،فق ��د �أ�ص ��در اك�ث�ر من
اربعمائ ��ة جملد  ،وكت ��ب للم�سرح
مئ ��ة م�سرحيةُ ،مثل ��ت جميعها يف
زمن ��ه  ،وقام ��ت ب� ��إداء ادواره ��ا
ممث�ل�ات معظمهن وقع ��ن يف �أ�سر
�شخ�صيت ��ه املرح ��ة  ،رب ��ح م ��ن
وراء كتب ��ه اكرث م ��ن مليون جنيه
ا�سرتلين ��ي  ،انفقه ��ا جميعها على
ملذات ��ه  ،وح�ي�ن حا�صرته الديون
ق ��ررت �إح ��دى املعجب ��ات ب ��ه ان
ت�شرتي ديونه كي اليدخل ال�سجن
 ،ثم �ساومته بني قف�ص الزواج �أو
ق�ضبان ال�سجن  ،فقرر يف النهاية
ان ير�ضخ لطلبها ويتزوجها .

الكونت دي مون ��ت كري�ستو التي
قر�أته ��ا � ،سحرتن ��ي من ��ذ اللحظة
االوىل  ،ومل ينف ��ع فيما بعد انني
اكت�شفت انها عمل يت�سم بالب�ساطة
و�إن احداثها التختلف عن اي فيلم
عرب ��ي باالبي�ض واال�س ��ود مليئة
بامل�شاه ��د امليلودرامي ��ة والدموع
والآه ��ات  ،فهي برغ ��م ذلك �شغلت
النق ��اد ب�سب ��ب انه ��ا الق ��ت اقباال
كب�ي�را يف خمتل ��ف الع�ص ��ور ،
والتزال على قائم ��ة الكتب االكرث
مبيعا .
************
تدور �أحداث رواية " الكونت دي
مون ��ت كري�ست ��و " ح ��ول البحار
�إدم ��ون دانتي� ��س ،ال ��ذي نراه يف
ال�صفح ��ات االوىل  ،وه ��و ي�ستعد
لل ��زواج � ،إال �أن ح ��ادث الق ��اء
القب� ��ض علي ��ه بتهم ��ة منا�ص ��رة
نابلي ��ون  ،وايداع ��ه يف ح�ص ��ن
�إيف ��ان الرهي ��ب  ،يدمر خمططاته
 ،وخ�ل�ال االثني ع�ش ��ر عاما التي
ق�ضاه ��ا يف احلب� ��س كان ي�ؤم ��ن
انه بريء مما ن�سب �إليه من تهم ،
و�أن �سبب �سجنه �إمنا هي م�ؤامرة
حاكه ��ا ثالثة �أ�شخا� ��ص  ،كان لكل
منهم �سبب للتخل� ��ص منه .الأول
فرن ��ان ال ��ذي كان يناف�س ��ه عل ��ى
خطيبت ��ه مر�سيد� ��س ،والث ��اين
انغ�ل�ار مناف�س ��ا ل ��ه يف �أعمال ��ه ،
�أم ��ا الثالث فكان القا�ضي فيلفور
ال ��ذي �أيق ��ن منذ اللحظ ��ة االوىل
ان الق�ضي ��ة �ستع ��ود عليه بقوائد
كث�ي�رة �إن هو حكم عل ��ى �إدمون .
وخالل �سن ��وات حب�س ��ه الطويلة

ال ت�شغل ��ه ق�ضي ��ة �س ��وى و�ض ��ع
اخلط ��ط للهرب من جحيم ال�سجن
واثب ��ات براءت ��ه واالنتق ��ام م ��ن
الذين ظلموه .
وبف�ضل م�ساع ��دة يقدمها �صديقه
الأب فاري ��ا ال ��ذي يخ�ب�ره قب ��ل
موت ��ه مب ��كان وج ��ود كن ��ز ميثل
ث ��روة هائل ��ة ،يف جزي ��رة مونت
 كري�ست ��و .يتمك ��ن �إدم ��ون م ��نالهرب ؟ ،وبعد مغامرات و�أهوال
يح�صل على الكنز  ،فيقرر العودة
اىل احلي ��اة العامة بهيئ ��ة جديدة
وا�س ��م جدي ��د " الكون ��ت دي
مون ��ت كري�ست ��و " ال�ث�ري ال ��ذي
ال يع ��رف �أح ��د �شيئ� � ًا ع ��ن حياته
املا�ضي ��ة  ،ويب ��د�أ بو�ض ��ع خط ��ه
لالنتقام م�ستخدم ��ا ثروته الهائلة
لتحقي ��ق �أهداف ��ه يف مط ��اردة
الذي ��ن ظلم ��وه  .لق ��د حت ��ول اىل
ق ��در يالحق �ضحاي ��اه  ،ومت�ضي
الرواية لتخربنا �أن خطة ال�سجني
ال�ساب ��ق تنج ��ح  ،و�إن ��ه �أخ�ي�ر ًا
ا�ستط ��اع حتقيق العدال ��ة الغائبة
..ويع ��ود يف النهاي ��ة ليك�شف عن
نف�س ��ه بعد رحلة عا�شها مع ا�سماء
وهمية وم�ؤامرات كان يخطط لها
باخلفاء  ،ليلتقي �أخريا بخطيبته
مر�سيد� ��س ليعل ��ن لها ان ��ه اليزال
يحبها ويتمنى االرتباط بها .
ن�شر الك�سندر دوما�س الأب روايته
" الكونت دي مونت كري�ستو " عام
 ، 1844يف ذلك العام توفت الفتاة
م ��اري دوبلي�سي� ��س ع ��ن عمر 23
عاما نتيجة الآم �شديدة يف املعدة
مل متهلها طويال  ،كانت قد �أخربت

فوكرن يقر�أ باملالب�س الكاملة

الكونت دي مونت كري�ستو التي قر�أتها � ،سحرتني منذ اللحظة االوىل  ،ومل ينفع فيما بعد انني اكت�شفت
انها عمل يت�سم بالب�ساطة و�إن احداثها التختلف عن اي فيلم عربي باالبي�ض واال�سود مليئة بامل�شاهد
امليلودرامية والدموع والآهات  ،فهي برغم ذلك �شغلت النقاد ب�سبب انها القت اقباال كبريا يف خمتلف
الع�صور  ،والتزال على قائمة الكتب االكرث مبيعا.

جربا ابراهيم جربا

�إحدى �صديقاتها انها ت�شعر دائما
ب ��ان حياته ��ا �ستع ��ود م ��ن جدي ��د
 ،ومل تك ��ن تدري �أن هن ��اك م�ؤلف ًا
�شاب� � ًا �أراد ان يقلد وال ��ده الأديب
امل�شه ��ور فق ��رر �أن يكت ��ب ق�ص ��ة
ه ��ذه الفتاة الت ��ي �شغل ��ت البالط
الفرن�س ��ي بجماله ��ا  ،لين�ش ��ر عام
 1848روايت ��ه " غ ��ادة الكاميلي ��ا
"  ،و�أ�ص� � ّر ال�شاب �أن يطلق على
نف�س ��ه ا�س ��م " الك�سن ��در دوما� ��س
االب ��ن "  .كان االب ��ن �أحد االطفال
غ�ي�ر ال�شرعيني للكات ��ب ال�شهري ،
اجلميع يعامل ��ه كفتى منبوذ � ،إال
انه كان �شديد االعجاب ب�شخ�صية
وال ��ده  ،فاخت ��ار �أن ي�س�ي�ر عل ��ى
نف�س الدرب .
اذن ه ��ذه ه ��ي الرواي ��ة  ،ويف
ذل ��ك الوق ��ت ل ��و طل ��ب من ��ي �أن
�أكت ��ب تعريف� � ًا ع ��ن ه ��ذه الرواية
الخت�صرته بعبارة " ممتعة " .يف
ر�سال ��ة يبعثها الكات ��ب االنكليزي
مالكومل الوري اىل نا�شره ي�شرح
له فيه ��ا املغزى من كتاب ��ة روايته
ال�شه�ي�رة ( م ��ا حت ��ت ال�ب�ركان )
 ":ميك ��ن بب�ساط ��ة قراءته ��ا عل ��ى
انه ��ا ق�ص ��ة �ست�ستفيد منه ��ا �إن مل
تتجاوزه ��ا  ،وميك ��ن اعتباره ��ا
مو�سيقى �ساخنة  ،ق�صيدة � ،أغنية
 ،م�أ�ساة  ،كوميديا  ،مهزلة  ،وهكذا
�إنه ��ا �سطحي ��ة  ،عميق ��ة  ،ممتع ��ة
ومملة  ،على ح�سب الذوق" .
ممتعة ح�سب ال ��ذوق  ،كانت هذه
العب ��ارة الت ��ي ميك ��ن �أن �أطلقه ��ا
عل ��ى رواي ��ة الك�سن ��در دوما� ��س
التي �أخذين فيها �أنا ال�صبي الذي
اليعرف من الع ��امل �سوى ال�شارع
امل� ��ؤدي م ��ن البي ��ت اىل املدر�سة ،
اىل بلد غري ��ب وبعيد  ،و�أدخلني
عامل ًا م�سح ��ور ًا  ،وكنت و�أنا التهم
�صفحات الرواي ��ة و�أتخيل نف�سي
�أدخ ��ل اىل �ش ��وارع باري� ��س التي
تدور فيه ��ا حكاية ال�سجني �إدمون
وانني التق ��ي ب�أنا�س �أ�شعر بانني
قري ��ب منه ��م  ،هك ��ذا ق ��ر�أت �أول
رواية مثل طف ��ل ميتلئ ده�ش ًة من
عجائ ��ب العامل .مل �أك ��ن �أعرف �أن
�سيا�سي� � ًا مث ��ل لين�ي�ن كان ي�صرح
ملعارفه ب�أن روايت ��ه املف�ضلة تظل
" الكون ��ت دي مون ��ت كري�ست ��و
" و�إن ه ��ذا الكات ��ب ال ��ذي ح�صد
ال�شه ��رة واملجد ب ��اع ذات يوم كل
م ��ا ميلك لي�شرتي بن ��ادق �ساهمت
يف حتري ��ر وتوحي ��د �أيطالي ��ا ،
و�إن ��ه كان يطل ��ق علي ��ه لق ��ب ملك
امل�سل�س�ل�ات الروائي ��ة التي علمت
ال�شع ��ب الفرن�سي ق ��راءة التاريخ
من خالل الأدب حتى �أن دار الن�شر
الت ��ي تول ��ت �إ�ص ��دار �أعمال ��ه يف
الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر  ،كتبت على
غالف الطبعة الكاملة " التاريخ "
كما يرويه دوما�س " .
يف الثالث�ي�ن م ��ن ت�شري ��ن الأول
ع ��ام ، 2002ويف باري� ��س ،
امت ��د ب�س ��اط اىل البانثي ��ون
"مقربة العظم ��اء"  .وعلى �أنغام
الن�شي ��د القوم ��ي الفرن�س ��ي  ،كان
احلر� ��س الرئا�س ��ي ي�س�ي�ر ببطء
 ،كان ��ت الآالف الت ��ي وقف ��ت
ت�ش ��ارك يف امل�شه ��د املث�ي�ر تن�ث�ر
الزهور عن ��د م ��رور املوكب الذي
يتك ��ون م ��ن �أع�ض ��اء االكادميي ��ة
الفرن�سي ��ة .وعند اق�ت�راب املوكب
م ��ن البانثي ��ون انت�ش ��ر الط�ل�اب
وتطلعوا اىل املن�صة املقامة حتت
القب ��ة الك�ب�رى التي جل� ��س عليها
اع�ض ��اء احلكوم ��ة وعل ��ى ر�أ�سهم
الرئي� ��س جاك �ش�ي�راك  ،الذي كان
قد وق ��ع مر�سوم ��ا جمهوريا لنقل
رف ��ات دوما� ��س الأب م ��ن قريت ��ه
يف اجلن ��وب الفرن�سي اىل مقربة
العظماء ،ليدفن اىل جوار فولتري
ورو�سو وفكتور هيجو .
 ،ويف رحلته الأخرية مير جثمان
االك�سن ��در دوما� ��س بق�صر مونت
كري�ستو الذي حت ��وّ ل اىل متحف
 ،حي ��ث مي�ض ��ي ليلة واح ��دة فيه
 ،ي�ستعي ��د م ��ع ج ��دران الق�ص ��ر
الأح ��داث التي �صاغها كاتب عا�ش
وم ��ات من �أجل الكتاب ��ة ومغامرة
احلياة.

