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ُيـزعم ان نيلسـون روكفلر وصف
االعـمال الفنيـة جلاكسـون بوالك
ومـــارك روثكـــو، الكـالسيـكيــة
الـصـعبــة اليت اشـتهــرت ُبـعيــد
احلـرب العـامليـة الثـانيـة، بـأنهـا
)رسوم مـساعـي جتاريـة حرة(.
وجنـد هنـالك، يف عـاملنـا الصغري ،
الـلغــــز الــــذي اربـك مـثـقفـني
حمـافظني طـوال اجيال عـديدة:
مــــاذا علـــى املـــرء ان يــظـن يف
احلـداثـة؟ ويف اعمـال ادبـاء كبـار
مثل عـزرا بـاونـد، ت.س اليـوت
وجـيمـس جـويـس مـن النـصف
االول مـن القـــرن العــشـــريـن؟
والـذين مل يـزل حييـط بهم شيء
من الغـرابة اليت متلكتهـم عندما
ظهــروا اول مـــرة. عالوة علــى
ذلـك، ميـــيل احملــــــافـــظــــــون
االمريكيون اىل التعلق بكل ما هو
قـديـم يف احكــامهـم علـى االدب

والفن.
الالفـت للـنـظـــر ان الكـثـري مـن
الفنانني والكتـاب احلداثويني مل
يكــونــوا يـســـاريني ابــدًا د. هـ
لـورنـس علـى سبـيل املثـال، آمن
بأشيـاء متميزة عـديدة، لكنه مل
يـدعـو اىل املـسـاواة بـني البـشـر
بطـريقــة راديكــاليــة، وكتـاب
حـداثـويـون عـديــدون ابتـدأوا
كراديـكاليني لكنهـم اعرضوا عن
اليسار، خاصة يف اوروبا الشرقية،
حيث احلداثـة املعادية للشيوعية
اصبـحت مــرئيــة بــوضــوح. يف
الواقع، مقتت االنظمة الشيوعية
ما بعد احلـداثة ألن هذه االنظمة
اتفقت مع روكفلر يف رؤيته بأنها
تعبـري عن املـسـاعـي التجـاريـة
احلـرة يف الـفنـون. كـارل رادك -
البـولنـدي البلـشفي الـذي لـو مل
يكن حقيقيـًا ملا امكن ألحـد على
اخرتاعه سـوى جيمس جـويس -
عنـدمــا استـسلـم ملفهــوم علـى
اجلمال الستاليين سخر من رواية
جيمس جويس - يوليسيس بأنها
)آلــة تـصــويــر ركـــزت عرب مــا
يكــروسكـوب علـى كـومـة روث

تغزوها الديدان(.
لكن هــذا مل ينفع رادك كـثريًا اذ
اعـدمه ستـالـني فيمـا بعــد لكن
التحـالف الـطبيعـي بني االلتـزام
بــالعـمل الـتجــاري والـتجــربــة
الثقـافيـة يصبح واضحـًا عنـدما
نفكر مليًا يف الذكرى املئوية ليوم
بلوم  –الـذكرى املئـوية للـسادس
عـشـر من حـزيـران 1904، اليـوم
الوحيـد الذي جتـري فيه احداث
روايــة يـــوليــسيـس جلـيمـس

جويس.
تـروي )يـوليـسيـس( الـسـاعـات

االربع والعشرين يف حياة دبلن.
كـل فصـل فيهـا له مـا يـوازيه يف
احداث االوديـسة . تـبدأ الـرواية
من خارج دبلن، يف برج مارتيللو،

يف هذا اليوم .. تقع احداث رواية جيمس جويس 
حنن ويوليسيس

ستيفن شوارتز 

رمبـا ألنهـا أكثـر خضـرة من
األخريات، فــإن اليـونـانـيني
يـسمـون جـزيـرة انـدروس
بـانـكلرتا الـصغرية، يف روايـة
الكـاتبـة اليـونـانيـة )ايـوانـا
كـريـسـتيـانـي( اليت بـدأت
تــرمجــة أعـمــاهلــا اآلن يف
بـاريس إىل الـلغة الفـرنسـية،
تلعب )االنـكلرتتـان(، إنـكلرتا
الــصغـرية وانـكلـرتا الكـبـرية
دورًا أســـاسـيـــًا، لـيــس ألن
جزيـرة اندروس هـي اإلطار
أو قل ديكــور الــروايــة، وان
إنـكلـرتا الــصغـرية هـــو اسـم
السفينة اليت اغرقها األملان يف
عام 1943 والـيت ختتفي عـلى
متـنهــا إحــدى شخــصيــات
الـكتـاب وهــو )سبـايـروس
مـالتـابـيس( فقـط بل أيضـًا
ألن صورة بـريطانيا العظمى
املثـاليـة بـالنـسبـة إلحـدى
بطالت الـرواية هـي الشـابة
)مـوسخـا( واليت ختـتلط مع
صــورة أول حب مـسـتحـيل،
ستـبقى علـى الدوام مـرادفة
ملكان يصعب الـوصول إليه أو

بلوغه.
وتكـاد الروايـة تشـبه إىل حد
بـعيـد مــوسكـو الـيت جتعل
شقيقـات تـشيخــوف الثالث
حيلـمن بـاملــستحـيل، غري أن
الـشقيقـات يف هـذه الـروايـة
لسن سوى اثنـتني، )موسخا(
)واورسا(، وتأتي أمهما )مينا(
القــاسيــة لتـكمـل الثـالثي،
ويـدور السـرد اجلميـل حول

1- وجه الـبحــر يفـيق مـن سبــاته.. يـتحـرك ثـم يهـدأ...

والرجل الغـارق يف النشـوة يبـوح لوجه الـبحر بـأسراره..
ميسـده بأنامل طفل ثم يطلق العنان لساقيه باجتاه األنثى
املرتاقصـة فوق املـوج.. هنـاك يف البعيـد... أمرية  بيـضاء
بضفرية ضوئية مرنة متتص غضب البحر.. فيبدو وجهه
كبسـاط مساوي طـري معد الستـقبال القـلوب الضـامئة..
تلك الـيت ينهـشهـا جـوع أزلـي مرتاص ال يقـبل االخرتاق
كـطبقات صخـرية مـرتاكم فوق بعـضها منـذ آالف السنني

الضوئية..
قالت له بصوت مشبع بسحر األنثى:

أنت كائن حامل.
قال هلا:

أنت سيدة أحالمي 
قالت له بصوت ظهرية ساخنة:

اقرتب مين وابتعد عن البحر
قال هلا:

نريانك متلؤني باجلوع
قالت له بصوت متأللئ:

أنا بني يديك لكنك ال متلك سوى احللم.
مشـى علـى وجه البحـر.. علـى الـبسـاط الـلني.. خطـوات
مـتزنة بـاجتاه اجلسـد األنثوي املـشع.. هناك بـني األجساد
السـاخنـة املرتحنـة.. يصـاحبهـا عـزف حبـري من أعمـاق
سحيقة جمهولة.. ترقص وتغين.. مترح.. تتقافز ثم تشب
من سكـرتهـا لتمـارس طقـوسـًا مغـايـرة تـطحن األرواح..
تـذوبهـا يف األزرق الغـامض املـتالطم.. لـيس مثـة حـاجـة
للحلـم.. خيطـو صـوب أمـرية البحــر.. تصـدح معـزوفـة
األعماق.. تغـوص األقدام يف اللجة.. تتثـاقل الساقان.. ترن
الصنـوج.. ويشتعل جسد األنثـى.. ورويدًا.. يغوص جسده
إىل مستـوى العني لريى إىل اجلـسد الـضوئـي ويغط يف حلم

طويل..
2- عطش

تصـاغرت األرض أمـام عيـنيه، حتـى أصبحت حبجـم كرة
صـغرية، ضــربهــا بـكفه فــدارت حــول نفـسهــا حبــركــة
متسارعـة.. وبدت له زرقاء صـافية، اآلن فقـط.. بعد هذا
الـعمر الطـويل، تنبه للمحـطيات اليت حتـيط بها، مـد يده
وأوقف دورانهـا وأطلـق عليهـا صــرخته األخـرية... أيتهـا

األرض احملاصرة باملاء متى ينتهي عطشي؟
حني أومـأت لي، امـتطيـت جوادي وقـطعت الرباري حـتى
وصلـت إليهـا، أي فخ هـذا الــذي يتحـدثـون عنـه، مل يكن
ماؤها سرابًا، أنه ماء كوثري فتح لي ذراعيه وقال لي تقدم
إنـنا بـانتظـارك، كان شـوقي كبـريًا وظمئي قـاتاًل، وحني
دخلتهـا، تصلب ماؤها فجأة وصار ترابًا.. فلم تعطين سوى

الغبار احلار!!
جتول الـقادم يف سـاحاتـها كـان ماؤهـا يغمـر األرواح قبل
أجـســادهــا، لكـنه بــدا مــاًء خمــادعــًا )هـل ألبـســـوني
خديعتهم؟!(، أزقة مقفرة، وبيوت مدججة باملكر، وكالب
ترتبص بالقـادمني، حتد أنيابهـا ليس جوعـًا، هذه رغبتها
فحسـب، مل يعد إىل أهله، خـانه ماؤهـا، لكن صـوته ما زال
يهـدر يف الفضاء، ملـاذا غريت األرض وجهها، ملـاذا لوحت لي،

ثم أطلقت سهمها على نفسها؟!
يف الشـارع العـريض، مثـة طفل يـبيع املـاء، أدهـشين ذلك
فوقفت بقـربه مشـدوهًا، من يـشرتي ماء يف أرض مـتخمة
باملـاء، بعـد حني رأيت األكف متـتد إىل كـؤوسه وتكـرع ما
فـيها بـانتشـاء، حشـرت جسـدي بيـنهم وامتـدت يدي إىل
إحــدى الكـؤوس، كــرعتهـا فـاشـتعل الـعطــش يف روحي
وحاصـرتين أنياب اخلـديعة، حلـظتها اسـتفقت من حلمي
علـى وهم كبـري، رمبا نـصبت فخـها ولـوحت لي بـاجمليء،
وحني دخلـتها حاصرتين بكالبها، لـكنين هزمتها بعطشي

الكبري.
حينـما قـتله الظـمأ.. تـساءل الـناس.. ملـاذا ختدع األرض

إبنها.. وبكوا........

عنـد مسـاعه االصـوات املـسجلـة
علــى الــورق، وبـبــســاطــة مل
يستخـدم جويس لغـة: لقد عاش
يف اللغـة وروايـة يـوليـسيـس هي
حبق قصـيدة كـتبت نـثرًا. لـيس
هنـالك من رواية، بأية لغة، ميكن
مـقارنتهـا متامـًا بروايـة جيمس

جويس.
إلستعمـال الروايـة اللغة وحـدها
علينا ان حنتفي مجيعـًا بالذكرى
املـئوية لـيوم بلوم. مـن املستحيل
اآلن ان جند كاتبًا يف العامل الناطق
بــاالنكـليــزيــة مل يقــرأ روايــة
يــوليـسيـس، وتــأثريات الـكتـاب
ممـكن ان جنـدهــا يف كل مكـان -
حتـى يف السيـاسة. حـتى عنـدما
يطق سـتيفن ديـدالـوس تعليقه
الشهري )التاريخ كابوس احاول ان
اصحـو منه( والـذي ينطـبق على

املاليني اليوم.
اولـئك الــذيـن يهــدفــون اىل ان
يـكونوا ادباء اصـليني عليهم على
االقل ان يفهموا االحسـاس باللغة
كحـقيقة مـتعددة االبعـاد، والذي
قـاد جويس اىل كتابـة رواية اكثر
صعـوبـة )يـقظـة الفـنلنــديني(

الكتاب املؤلف من )لغة احللم(.
الكاتب  االيـرلندي املعـاصر اعلن
بـداية هـذا العام يف حلظـة غضب
غري حكـيمـة يقـول )اقــرأ فقط
ثالث صـفحــــات مــن يقــظــــة
الفـنلنديني ويكـون ذلك فضيحة

مأساوية للوقت(.
ان ذلك يقارب اىل حد بعيد مساع
فنــان طمـوح نـظـر اىل لـوحـة
واحـدة لـبيكـاسـو وخـرج بـذات

النتيجة.
كــان هـنـــالك زمـٌن ســادت فـيه
سخــــريــــة كهــــذه يف اوســــاط
احملــافــظني املـثقفـني لكـن ذلك
العهــد قـــد وىل، وحتــى بــصرية
جويـس احلاذقة - خصـوصًا فيما
يتعلق بـأسبـاب التحـيز العـراقي
والوحشية اليت شهدناها يف القرن
املـاضي - كـافيـة ألن جتعـل رواية
يـولـيسـيس تـستـحق اهتمـامنـا،
وكـذلـك ايضـًا حـكمـة جـيمـس
جويـس فيمـا يتعلق بـالتـقالـيد
الثقــافيــة واالدبيــة للحـضـارة
الغربيـة جتعل الكتاب يستحق ان
يقـرأ ثانـية هـذا العـام. وهنـالك
حـقيقـة ان يــوليـسيــس قصـة
كـوميـديـة، بـذيئـة، فـاسقـة، ال
ميكن السيطرة عليها، فيها الكثري
من احلياة احلقيقية كما هي، لقد
اخــذ جـيمـس جــويـس روايــة
احلداثة وصاغها يف قصة عظيمة
لـلبـشـــر كمــا هـي: املعــرضــون
للسخريـة ومن يستحقـون الثناء،
مثريو الـشفقة والنـبالء، االغبياء

واحلكماء، احليوانيون واملالئكة.
ترجمة زهير رضوان 
عن: ويكلي ستاندرد 

احتفاءه بدبلن بـإسلوب املتمسك
بــالـتقـــاليــد بـصــورة رائعــة،
وجــويـس هــو ذلـك النـــوع من
االديب الــذي ُيخـفي عـن عمــد
بعض احلقائق فهو مل يهتم برثاء
فقـر املدينة وال جبعجـعة ثوارها،
بـــالـــرغـم مـن ان االشـــارات اىل
القــوميـة االيــرلنـديـة تـتخم
الكتاب. ماكـان جويس يعشقه يف

دبلن هو طبيعتها قدمية العهد.
تهـدف يوليسـيس، بالفعل، اىل ان
تكــون جتــسيــدًا امســى لــدوام
الـذاكـرة اجلـمعيـة البـشـريـة يف
عـادات الـوجـود االنـســاني  –يف
التــوافق بني املــاضي واحلـاضـر
وبني مجيع حـيوات البشـر، منذ
العصـر الـبطــولي حتـى العصـر
احلـالي. فـرار بلـوم من املـواطن
الــــذي ميقـت الــيهـــود  فـــرار
اوديــــســيـــــوس مــن غـــضــب
الـسـايكلـوب، الـوحـش ذو العني
الـواحدة، وهو رمز مالئم للتميز
الـديين والعنـصري. يـقول بـلوم
)القــوة، الكـــراهيـــة، التــاريخ،
الفـائـدة من كـل ذلك .. ال حيـاة
للــرجــال والـنـســاء .. اهــانــة
وكــراهيـة، واجلـميع يـعلم بـأن
النـقيـض احلـقيـقي لــذلك هــو
احلـياة احلقيقـية .. احلب.. اعين

نقيض الكراهية(.
لـكن روايـة يــوليـسيـس حتـول
احـداث اوديـسـة هــومريوس اىل
كالم عـامـة دبـلن العـادي الـذي
يعـرفه جـويس. لـقد كـانت لـغة
انكـليــزيــة مل ُتحكــى من قـبل
ولعلهـا لـن حتكـى ثــانيـة ابـدًا:
انـكليـزيـة الكـوميـديــا، العمق،
الشفقـة والتملق فيـشعر القاريء
برغبـة جسـدية، بـشهوة لغـوية

دبلن وانعـزاهلا ليؤلـف يوليسيس
يف تــريـسـت اليت كــانـت يف تلك
االيـام واحــدة من اعـظم املـدن
متعــددة اللغـات يف العـامل. لـكن
بالـرغم من مـهاراته اللغـوية، اال
ان معـرفته بـاللغـة االغـريقيـة
القـدميـة مل تكـن جيـدة، وسربه
اغـوار جذور احلـضارة الـغربـية
مبنـى علـى املصـادر الالتـينيـة
اكـثـــر مـنهـــا علـــى املـصـــادر
االغــريقيـة، ولعله هلـذا الـسـبب
طغــى اجلــانـب الــديـين علــى

الفلسفي يف الرواية.
االيرلنـديون مـولعون، علـى حنو
مغاٍل فيه، بالدعابات والتوريات،
خصوصـًا اذا كانت مقصورة على
فئـة قليلـة ولـذلـك ال يفهمهـا اال
اخلاصة وروايـة يولسيـس مليئة
باالشـارات املغيضة وبـالتلميحات
واالمياءات. جتـري االحداث، على
سبيل املثال، يف السادس عشر من
حـزيـران عـام 1904، وهـو تـاريخ
لقـاء  جيـمس جـويس بـزوجته
فـورًا ألول مـرة يف نـزهــة علـى
الشـاطئ حيث قبلت الزواج منه.
لكن ليس هنـالك أي ذكر للقاء او
للــزوجني، حتـى ولـو خفيـة، يف
ثنـايا الروايـة، كما لـو ان الرواية
بـرمتـها كـانت، عـلى حنـو خفي،
رسـالــة حب اىل نــورا واىل اللغـة

االنكليزية واىل احلياة ذاتها.
قد تعترب رواية يـوليسيس اشادة
بظاهـرة قّل فهمها سـأطلق عليها
)االثــر الــرومــانــسـي( حـيـث
سيـتبقي حٌب استـثنائي بـسلطة
غري عــاديــة علــى املــرء طــوال
حيـاته. لطـاملا عـرب جويـس عن
ازدرائه بـدبلن، لكـن يولـيسـيس
هي انـشودة للذاكرة، ُينهي املؤلف

دون كـيشـوت، والبـد انهـا نـصت
علــى ان ليـوبـولــد بلــوم ليـس
بــالسلـيل النمـوذجي  إٌلبـراهيم
واسحق ويعقـوب، ألنه كـثريًا مـا
يقرب حلـم اخلنزيـر، ومل ترد يف
السرد اية اشارة اىل طعام الكوشري
اليهودي او االلـتزام به، ومعرفته
وتطبـيقه لليهـوديـة كـدين غري
متكامل يف افضل احواله. يقال يف
الـروايـة ان والـده - الـذي ولـد يف
مـــدينــة هـنغــاريــة حتـت اسم
رودلف فــرياج - قـــــد اعــتـــنق
الربوتـستانتيـة وتزوج من امرأة،
ان مل تكن كـاثوليكيـة كما يوحي
فصل )سرييس( يف الـرواية، فإنها
علـى االقل مسيحيـة. كما ذكر ان
بلـوم نفسه قد تـعمد ثالث مرات
وتـزوج من سيـدة ليست يهـودية
)بالـرغم من ان اسم والدة موللي
بلـوم، لـونـيتـا الريــدو، ومكـان
والدتهــا، جبل طـارق، يـوحيـان
بوجود صلة سفاروية(. مع ذلك،
يعـترب بلـوم يهـوديــًا عل االغلب
كمـا عـرفـه جريانه غـري اليهـود
ولـرفـضه االعالن عـن خلـفيـته

وماضيه.
حتـى مبـا هـو عـليه، فـإن بلـوم
كيـوليـسيـس يف الـروايــة - مثل
اوديــسيـــوس التــائه - يقــدم يف
روايـة جـويـس امــة قيـدت اىل
املنفـى، وهــو منفــى انضـم فيه
االيـرلنـدي اىل اليهـودي. يف فصل
)سايـكلوب( يف الـرواية يـتحرش
قومي متعصب كثري الكالم ببلوم
ويسأله بغطرسة )هل لي ان اسأل
مـن ايـن انـت؟( جيـيــب بلــــوم
بتـواضع )ايـرلنـدا .. لقـد ولـدت
هنـا.. ايـرلنــدا(. فيمـا بعـد، ويف
الـســرد الطـويل حلـوارات بلـوم
وديدالوس تـبدو املتشـابهات بني
اللغتني الغـاليـة والعربيـة كثرية،
وتـشمل )تـشتتهـم، اضطهـادهم،
بقاءهم وانبعاثهم..( وتعادل بني
الـصهيـونيـة والـنضـال من اجل

احلقوق السياسية إليرلندا.
اوديـسيـوس يف االصل اغــريقي،
واالغـريق كــانت هلم ديـاسبـورا،
وقــد دفـع ذلك الـبعـض  –مـثل
كـريــستـوفــر  هتــشنـز يف )دار
الغرور  (Vanity Fairاىل املغاالة يف
التوكيد على العنصر اهليلليين يف
روايـــة ديـــدالـــوس. يف الـــواقع
وبــالــرغم مـن اسم ويــدالــوس
االغريقي املبتـدع، هنالك القليل
من االغــريـقيــة يف ديــدالــوس
وبلــوم. حتــى ان اسم الــروايــة
مستعـار من الصيغـة الرومـانية
إلسم بطل هومريوس، وليس من

الصيغة االغريقية.
كـان جـيمـس جـويــس متعـدد
الـثقــافـــات ومن اعــظم االدبــاء
الذيـن يكتبون بلغـات عدة، وكان
قد فـّر مما شعـر من انه اعـتداد

حيـث يبـدأ ستـيفن ديـدالـوس،
الـبطل الذي يروي سريته الذاتية
يف رواية جويس الـسابقة )صورة
الفـنــان يف شـبـــابه( يـــومه مع
زمالئه يف السكن )املهـيب السمني
بـاك مـوليغـان( وانكليـزي حمب

للسلت يدعى هاينس.
ميضي ديدالـوس اىل قرية دالكي،
قـرب دبلن، حيث يـعمل كمدرس
للغــة االنكـليــزيــة يف مــدرســة
للفتـيان. هـناك يـرهقه خـطاب
طويل يندد ويشتم اليهود، والذي
يـسـبق احلـبكــة الـــرئيـســة يف
الــروايــة: لقــاءه ومـصـــاحبـته

يوبولد بلوم.
بعـدها يتجول سـتيفن على طول
الـســاحل، يفكــر مليـًا يف املـشـاق
النفـسيـة الـيت تعرتي حيـاته. يف
هـذه االثنـاء يقـوم بلـوم بـإعـداد
طعــام االفطـار لــزوجته مــوللي
قبل ان يـذهب اىل حمل القصـابة
لـشــراء كليـة خنـزيـر ويقـرأ يف
جــريــدة مـــا منــاشــدة لـــدعم
املــستـعمــرات الـصـهيـــونيــة يف
فلسطني. يـواصل بلوم سريه عرب
دبلن متـأماًل املناظـر اليت امامه.
بعد حضوره مراسيم جنازة احد
معارفـه يلتقي اخريًا بـستيفن يف
مكـتب لـصـحيفـة )فـرميـانـس

جورنال(.
يـتبع ذلك مفـاجـاة داخليـة تلي
زيـارة ستيفـن ديدالـوس املكتـبة
الـــوطـنـيـــة يف دبلـن. يـــواصل
ديـدالوس وبـلوم، كل علـى حده،
جتواهلمـا يف املدينـة. بلوم يـتنزه
على طول السـاحل الذي سار فيه
ديـدالوس سابقًا ومشاهدته امرأة
عارية الـساقني تلهب فيه الرغبة
اجلنسيـة. يف زيارة سيدة صديقة
يف خمتـرب مسـتشفـى يلتقـي بلوم
ديدالوس ثانية - ديدالوس وبلوم
يـدخالن اىل املـنظـر الـسـريــالي
لشارع املباغي، حيث اخذ االثنان
يـتبـادالن مـالحظــاتهمـا حـول
نـفسـيهمـا والعـامل. ينـتهيـان اىل
منــزل بلــوم، حـيث يــواصالن
حـوارهمـا. اخريًا يغـادر ستـيفن
ويـذهب بلـوم اىل الفـراش. عنـد
نهاية الرواية تستلقي موللي بلوم
يف الفـراش تفكر- يف مـثال عظيم
لـتقـنـيـــة جـــويــس يف احلـــوار
الـداخلي- يف حـياتـها ويف زوجـها.
تصل الرواية، يف سطرها اخلتامي
الــــشهـري، اىل عـقل مـــــوللـي يف
تـوكيـدهـا النـاعـس عـن احليـاة
)نـعم انـا قـلت نـعم ســوف افعل

نعم(.
قد يكـون ليوبـولد بلـوم - الرجل
النـصف يهودي مـن دبلن - اعظم
خلق ادبـي يف عصـرنـا احلـديث.
ومن املـؤكـد ان يـوليـسيـس هي
اعـظم روايــة يف عـصــرنــا انهــا
الرواية االنكليزية املعادلة لرواية

نصان يف املاء

)تـالٍش(
علي حسني عبيد

 الرواية اليونانية صدى ألجيال نسوية ضائعة
األسـاطـري الكـربى يف بلـدهـا
وتعـيد خلقهـا، مثل أسـطورة
ازيـكيـوس، وهـي شخـصيـة
ابونيوسية )تقسم بالعربدة(
مجـيلة جـدًا إىل درجة أن كل
النـســاء يـهلكـن يف سبـيلهــا،
وتـتضــاعف ذريتهـا إىل مـا ال
نهــايــة، وفـيهــا شخــصيــة
)جــوليـا( املــسمـاة جــوليـا
املخـملـيــة، ألن هلــا بــشــرة
حـليـبيـة رقـيقـة بــشكل ال
يصـدق، وهي كـنبيـة جترتح
املعجـزات بــاسم ابـولـون يف
معبــد )دلفي(. وال تعـرب عن
نفسهـا إال من خالل األمـثال،
وفـيهـــا أيـضـــًا شخـصـيـــة
)تـوماس( الـصيب املضـطرب
جدًا، ذي العـينني امللـونتني،
هــؤالء هم أبـطــال األجيـال
الثالثـة الـيت حتيك الكـاتبـة
قـصصهم، قـصص بال بـداية
وال نهايـة مع سرد غريب من
اخلرافـات والتـطري واللعـنات
وكلهـا متـر بـرؤى بـربـريـة،
وتقع عـند منتـصف الطريق
بـني احلكــايــا الـتقـليــديــة
واخليـــال البـحت، نـــوع من
الــواقعيـة الـسحـريـة علـى

الطريقة اليونانية.
لقـــد قــيل عـن الـــروايـــة
اليونـانية أن الـشعر خيـنقها،
لـكنهـا اليــوم خمتلفـة، فيهـا
محيـميـــة وخيــال مــطلق
العـنان، فيهـا تنوع وغـرابة..
الـيـــس هــــذا دلـيـالًُ علــــى

صحتها؟

علـيهـن طـــوال حـيــــاتهـن
وتهـــددهـن وتعـيـــد علـــى
أمســاعهن: )امسعـن جيـدًا، ال
أحد يهـرب من مصريه( ومع
ذلك ال يـنــطــــوي أسلـــوب
)ايوانا( علـى أي تفخيم، لكن
السخرية هي املهيمنة عليه مع
نوع من احلرية يف النربة اليت
ميتـزج فيهـا العشـق والشعـر
ممــا مينـح طعمـًا غــريبـًا -
مـاحلًا وحلـوًا - يف الوقت ذاته
وجتعلـنا أصـالته نعتقـد بأن
)ايـوانا( كـاتبـة قدميـة قدم

بينيلوب نفسها.
أمـا الكاتبة اليـونانية )زيران
زاتيـلي( فــإنهــا تـنتـمي إىل
اجليل نفسه وهي معروفة يف
اليونان منذ فرتة طويلة جدًا
وللغـــرابـــة، كـــان يـنـبغـي
االنتظـار لفرتة طويلـة حتى
ترتجم أعماهلا إىل الـفرنسية،
وهنـا نغـادر )جحيـم( اجلزر
صــوب األريــاف املقــدونيــة
وأســـاطـريهـــا وطقـــوسهـــا
الـكالسيكيـة يف نهايـة القرن
التـاسع عـشــر ومن الـصعب
إجيـــاز الــصفحـــات الـ)650(
لـلكاتبة زيران وهي جمزأة إىل
عـشـر قـصص طــوال، فيهـا
شـخصيـات كـثرية وانقالبـات
وأحـداث مفـاجئـة، أسلـوبهـا
منمق أما عـباراتها فـتنبسط
وتــتـفـــــــرع وتــــضــيـع يف
االسـتطرادات لتـسقط بشكل
سحـري فـاتن علـى أقـدامهـا،
زيــران زاتيلـي، تبـدع منـاخ

ينطوي علـى استعارة وجماز،
فـصــورة )إنكـلرتا الـصـغرية(
قبل عـزمنا، احملـاطة بنـساء
االنــــدروس، هــــو املـفهــــوم
اليـونـاني للقـدر، ووراء هـذا
املربع النسيجي الصغري، ترى
الكـــاتـبـــة كل الـــزوجـــات
املخـلصـات املعـاصــرات مثل
امـرأة عــوليــس، بيـنيلـوب
املخـلصـة لـزوجهـا، يغـرزن
عـيــــونهــن يف اللــــوحــــات
النـسيجية وهن حيسنب الغرز
واخليـوط وينـسجن اللـوحة
الـصغرية احلــزينــة نفـسهـا
ويـعلقها يف الصـالة لتـتجسس

البحر دائـمًا، ويروض الرتمل
املبكـر ويصقـل هؤالء النـساء
ويتــآكلـن من الــداخل. ويف
أعـماق نفسها، كـانت مينا قد
وصـلت إىل هذه االستنـتاجات
من زواجهـا هي، حياة طويلة
مـن االنتـظـار، هــو أول مثن
تــدفعه يف مقــابل إخالصهـا،
ومل يكـن التعــويض يـسـاوي
مثن مسـمار وبدون شك فإنها
تـسعـى إىل تــذليل هــذا الغم
العمـيق بالقسـوة وهي حتاول
تعليم بـناتهـا أن احلب ميكث
قـلياًل، واحلـزن طـوياًل!! أمـا
غالف الـروايــة فهـو اآلخـر

آوت )مـيـنــا( الــشقـيقـتـني
وزوجيهمـا يف منـزل واحـد -
احـدهما فـوق اآلخر - يفصل
بينهما لوح رقيق جدًا يسمح
مبرور أية آهة أو حسرة.. إنه
سـجن مــزدوج ال يــستـطـيع
أحـــد اهلـــروب مـنه: أســـرة
خمنـوقة علـى أرض حتيـطها
امليـاه، ومتثل هـذه الـسجـون
الرمزية أيـضًا ألف قيد وقيد
والـيت كـــانــت تكـبل املـــرأة
اليونانية يف النصف األول من
القــرن العـشـريـن، اللقـاءات
املنظـمة، والغيـاب السـرمدي
للـرجـال الـذين يـرحلـون إىل

مـنقــطع الـنـظـري، لفــرادة
أسلــوبهـا الــذي مل يكـن من
املـسـتحيل - بــرغم ذلك - أن
يشعـر القارئ بـاحلرية وذلك
للـطــريقــة اليت ختلـط بهـا
الكـاتبــة - ويف ذات العبـارة -
الوصف واملـونولـوج الداخلي
ونتف من األحـاديث - لكنـها
تدخـل بسرعـة وبسهـولة إىل
العظة، ومل ختـصص )ايوانًا(
الـكثري من الصفحات الـ)300(
للـتنقيـب يف اإلثارة املـوحدة
لـلعالقــة بـني األم واالبـنــة
والتــوتـــر بني الـشقـيقــات
انفـسهن ففي فـسادهـا الكبري

مصائـر الشخصيـات املعتمة،
وتبـدو انـدروس ظـاهـريـًا
جـــزيـــرة بال تــــاريخ أوبال
أحداث. محـريها الـيت جتوب
الشـوارع، متـاثيلهـا القـدميـة
املنتصبة عنـد عتبات الدور،
كـاهنهـا الـذي حيلـم كل ليلـة
بـاملـسيح، رخـامهـا األمحـر،
زوارقهـا الـصفـر الـطــويلـة
الـضـيقـــة وحـــوهلـــا )اجيه
الـناعـمة كـالزجـاج(، غري أن
مـينــا هــذه املــرأة املــسنــة
القـاسية كـدبوس حتـول هذا
الفــردوس إىل عـــامل داخلـي
صغــري حمـــــدود ومــنغـلق
وشعـارهـا أن الفتيـات الالتي
يــطـلقـن أحـــــرارًا يقــتلـن
أمهــاتهن متـامــًا مثل املـاعـز
الــذي يــطلق حــرًا فـيلــوث

احلدائق واملزارع(.
ومن هنا احلاجة إىل تزوجيهن
بـسرعـة، وألن )مينـا( امرأة
حتب املــال فـهي حمـــاسبــة،
تنظم زجيات بنـاتها وتعد هلا
كما تعد العملـيات العسكرية،
لكـن النـتيجـة هـي حيـوات
فـاسـدة مبـددة، وحـب ميت
مكبـوت وخــائب، ومل تـنته
الكــاتبــة حتــى النهـايـة يف
إحـصــاء التــدمري الـنفــسي
واملعنـوي لـشخـصيـاتهـا، ويف
عامهـا اخلمسني، تـوقع أيوانًا
كريـستيـاني الـيت عملت أواًل
خمـرجــة تلفـزيــونيــة ثم
رســامــة هــزليــة علــى أول
رواياتهـا اليت حققت جنـاحًا
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