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بــدأت يف مكـتبــة االسـكنــدريــة أعمــال ورشــة العـمل
بالتحضري ملؤمتـر عن حرية التعبري علـى هامش منتدى
االصالح العـربي الذي عـقد أول مؤمتـراته يف آذار املاضي

مبشاركة موفدين من أغلب الدول العربية.
وقال مديـر املكتبة إمساعيل سراج الدين إن ورشة العمل
التحـضريية جيب أن تؤكـد أربع نقاط رئيسـة لوضع آلية
ملتـابعة ما بعد وثيقة االسكنـدرية اليت خرج بها منتدى

اإلصالح العربي.
من جهته قال جـابر عصفور إن )اهلـدف من هذه الندوة
اخلروج بتـوصيات ملؤمتـر حرية التعـبري الذي سيعقد يف
مكـتبــة االسـكنــدريــة يف أيلــول املقـبل واسـتخالص
التـوصيــات اليت ستـتم منـاقـشتهـا مع منـظمـة بـيكن

النروجيية يف الشهر ذاته(.
واشـار رئيـس املنظـمة العـربيـة حلقوق االنـسان حمـمد
فـائق إىل أن تقدم االمم يقـاس مبدى احلـريات املمنـوحة
ملواطنيها، مضيفًا أن احلديث عن حرية الرأي والتعبري ال
بد أن يقرتن بدراسة الظروف العاملية والوقوف على مدى

تأثريها على الظروف احمللية.
وانقـسمت ورشـة العمل صبـاح اخلميـس إىل ثالث جلان،
هي: جلنـة حـريـة التـعبري يف وسـائل اإلعالم بـرئـاسـة
املصري محدي الكنيسي واللبنـاني عبد الوهاب بدرخان
وجلنـة العالقـات بني الـتشـريعـات والقـوانني وحـريـة
الـتعبري بـرئاسـة االجتـماعـي الكويـيت خلدون الـنقيب،

وجلنة حرية الفكر واإلبداع والرقابة برئاسة عصفور.
وتـستمــر جلسـات ورشـة العمل ثالثـة أيـام استنـادًا إىل
وثيقة اإلسكندرية اليت صدرت يف آذار املاضي عن مؤمتر
اإلصالح العـربي الـذي افتـتحه الرئـيس املصـري حسين

مبارك.
وتضـمنت الـوثيـقة دعـوة إىل جتديـد أشكـال احلكـم مبا
يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية طبقًا لظروف كل
بلـد وإجراء انتخـابات حرة والغـاء مبدأ االعتقـال بسبب
الرأي يف كل الـدول العربيـة وإطالق سراح سجـناء الرأي،
كما طالبـت بالغاء احملاكم االستثنـائية وقوانني الطوارئ
وإطالق حرية تشكيل األحزاب الـسياسية وضمان حرية
الـصحــافــة ووســائل اإلعالم وإطالق حــريــة تــشكـيل

مؤسسات اجملتمع املدني.

)حديث العود( برنامج موسيقي تلفزيوني

يـواصل عـازف العـود واملـؤلف املـوسـيقي أمحـد خمتـار
تقـديم بـرنــاجمه الثقـايف املـوسـيقي الـذي أطلـق عليه
)حــديث العــود( من خالل شـاشــة قنـاة )املـسـتقلـة(
الفضائية وذلك من استـديوهاتها يف العاصمة الربيطانية

لندن.
الربنـامج يتناول املوسيقى العربية ونظرياتها وآلة العود
وأساليب العـزف لكل املستـويات ويقدم للـدارسني شرحًا
لتقنيات العزف املتقدم، كـما يتناول حياة وأعمال مجيع
رواد هذه اآللة ويقدم بعضـًا منها. ويضيف الربنامج أهم
العازفـني يف الوطن العـربي ويقدم أعـماهلم، كمـا سيقدم
خمتـار مـن خالل الربنـامج أعمـاله ومـؤلفـاته اخلـاصـة

إضافة إىل اعمال من الرتاث العربي املوسيقي.
يبث الربنـامج عنـد السـاعة الـثالـثة والـنصف بتـوقيت
غـــريـنـتــش مـن كل يـــوم مخـيــس، عـرب القـمـــريـن
االصطنـاعيني )عـرب سـات( )وهـوت بريد(. يف حلقـات
الربنــامج يـتلقــى خمتــار العـديـد مـن االتصــاالت من
املـوسيقيـني واملهتمني بـاملوسـيقى والـثقافـة املوسيـقية
عمـومًا. إذ وبعد اسـتضافته للفـنان العراقـي الشهري فؤاد
سامل الذي قضى أكثر من ربع قرن من حياته يف مقارعة
وفـضح نظـام املقـابـر اجلمـاعيـة، بـينمـا كـان املغنـون
االخرون حيصـدون االمتيازات جـراء تطبيلـهم لتجميل
صورة ذلـك النظـام، استضـاف العـازف اللبنـاني شـربل
روحـانه وأيـضًا عـازف العـود املنفـرد خالـد حممـد علي
والعــازف حسـام اجلليب وهـم من الـذيـن رفضــوا العمل
للدكتـاتور بينـما قدم االخـرون كل ما ميلكـون له برغم
ادعائهـم باالنسانية حتى وصل الوالء باحد العازفيني أن

يهدي اسطوانته املوسيقية لصدام.
يذكر أن خمتـار احلائز من احتـاد املوسيقيـني الربيطاني
على جـائزة أفـضل عمل غري غـربي، اختري مـؤخرًا عن
منطقـة الشرق األوسط من قبل املنظمـة الطبية التابعة
لألمـم املتحـدة واملـدافعـة عن املـتضــررين من اإلرهـاب
واحلروب، مع موسيقيني آخرين من مناطق خمتلفة من
العامل، إلصدار أسطـوانة موسيقية يعـود ريعها للمنظمة

املذكورة.

مكتبة اإلسكندرية حتضر ملؤمتر 
عن حرية التعبري

يوم بلوم
لقـــد اختــار جــويـس يــوم 16/
حـزيران عـام 1904 لبـدء أحداث
روايته ألنه اليوم الذي خرج فيه
أول مـرة مع املـرأة اليت اصـبحت
زوجـتـه بعـــــد ذلـك. وبـــــدأت
االحتفاالت بالذكرى املئوية ليوم
بلوم يف الثـاني من شبـاط املاضي
يـوم عيد ميالد جـويس وتنتهي

يف آب املقبل.
ومل تقـتصــر االحتفـاالت علـى
ايـرلنـدا، بل مشلت حنـو 40 دولة
من كوريا اجلنوبية إىل النرويج.

ويف أملانيـا حولت صحيفـة تاتس
الـيسـاريـة اليـوميـة - املـشهـورة
بـعنـاويـنهــا غري الـتقـليـديـة -
عددها بكامله إىل ما يشبه نسخة
جـديدة من الروايـة متخلية عن

كل األخبار التقليدية.
أما النـرويج فأقـامت شومـباثلي
متثااًل جلويس، حيث ينحدر والد
بطل الـروايـة من هــذه البلـدة،
ومـن املـتـــوقع أن تقـــام حفالت
تكـريـم يف ايطــاليـا وسـويـسـرا
وفرنـسا، وهي الـدول اليت امضى
فيهـا جـويـس اغلـــــــب حيـاته
بعـد 1904 عنـدما تـرك ايرلـندا
حتــى وفــاته عـــام 1941 عن 58

عامًا.
جرأة الرواية

ومن املفـارقـات مـع كل مظـاهـر
االحتفـال هـذه، فـإن عــوليـس
روايــــة ال تــضـم الـكـثـري مـن

األحداث.
فبلـوم جيـوب الـشـوارع حمـاواًل
نـسيـان زوجته اخلـائنـة مـولي
وعشيقها بالتيس بويالن، يف حني
ميــضـي سـتـيفـن ديـــدالـــوس
الشـخصيـة الرئـيسـة األخرى يف
الرواية وقته يف التفكري والسكر.

غري أن جـرأة جــويس وتعـاطفه
الكـبـري مع الـبــشـــر يف ســـرده
لألحـداث اليومـية همـا ما جيعل
عــوليـس أحــد أهم الـنتـاجـات
األدبـيـــــة يف العــــامل. واعـتـرب
األيرلنـديون الروايـة اليت نشرت
يف بــاريـس عــام 1922 منــافيــة

أوروبا حتتفل مبئوية عوليس جليمس جويس

نـظـــرته الـيهـــا وإىل الـــدرامـــا
الشكسـبريية عمـومًا. ثم يـستمر
احلـوار ويتعمق لـيصبـح فلسفـيًا
يستـند فيه بلوم إىل آراء أفالطون
وأرسـطــو الــديــالكـتيـكيــة ثم
االمتثـالية والـطليعية... وبـينما
يـتـــوه مـن ثـم يف الــشـــوارع و
)االفكار( بـني األرصفة واحلانات،
)مغـامرًا( مثـقفًا حيب املـوسيقى
والغناء، تستسلم زوجته إىل اغراء
)االمربيـزاريـو( وختـون زوجهـا
معه. إنهـا )بيـنيلـوب( اخلـائنـة،
املرأة الـيت تنتظر زوجها وختونه
عـرب انتـظــارهــا إيــاه.. ثـم حيل
املساء، وتبدأ املـرحلة )الليلة( من
مغــامــرة بلــوم.. إىل أن يلـتقـي
ستيفـان ديدالـوس ويتجـها مـعًا
إىل ما يـشبه )قـصر ايـثاكـا( لدى

هومريوس أي )الوطن املستعاد(.
من يـستـطيع أن يلخـص ملحمـة
)يومـية( يف سطـور؟ ثم ماذا عن
الـتفـاصـيل الكـثرية جــدًا واليت
حتـفل بهـــا هـــذه )املـتـــاهـــة(
الروائية؟ بل مـاذا عن املشاهدات
واللـقاءات و)االحـداث( والوقـائع
واملصـادفات اليت يصخـب بها يوم
واحد هو يف حقيقته يوم ال نهاية
له؟ مـاذا فعل ليـوبـولـد بلـوم ذو
الثمـانيـة والثالثني عـامًا خالل
هــذا اليـوم؟ مـاذا فعل سـتيفـان
ديدالوس والزوجـة موللي اللذان
يشـكالن الزاويتني األخريني هلذا
املـثلث الـذي يـؤلف بلــوم زاويته
األوىل؟ عالوة علـى أهمية مـدينة
دبلن وحـضورهـا الالفـت وكأنـها
شخصيـة رئيسة يف هـذه الرواية.
ففي هـذه املدينـة يتجسـد فضاء
الشـخصيـات وأزمنتـها. تـرى هل
يــستـطيع جـيمـس جـويـس أن
يقول )أنا ليـوبولد بلـوم(؟ مثلما
قال فلوبي مرة )أنا مدام بوفاري(
قـال جويس عن بلوم: )هذا رجل
كـامل متامـًا، أي أنه انسـان طيب.

على األقل، هذا ما قصدته.(
ليـست رواية )عـوليس( مغـامرة
روائية فحسـب وال مغامرة لغوية
وأسلــوبيـة فقـط، إنهـا مغـامـرة
روحيـة وعقلية أيضـًا استطاعت
أن تعيد إىل االنسان معنى الوحدة
ومعنـى قرابـته العميقـة للعامل.
وعلــى رغم مـا حتـمل من مـآس
وآالم ومهـازل عبثـية، فـهي تظل
أمجل مــديـح ميكـن أن يقــال يف
االنسـان، حـائـرًا وقلقـًا وبـاحثـًا
دومًا عـن حياة أخـرى، حقيـقية
أكـثر من احليـاة نفسهـا. ترى هل
تـقرأ روايـة )عولـيس( مـرتمجة
عن االنكليـزية أم جيب أن تقرأ يف
لغتها األم أو بـاألحرى يف )لغـاتها(
األم؟ قـد تكمن فرادة هـذا السؤال
يف كونـه ال جواب لـه. أما الـسؤال
األشـد إحلـاحـًا فهـو: كـيف نقـرأ

)عوليس( اليوم؟ )عن احلياة(.

أعماهلـا الفنية أو )االمـربيزاريو(
بـويالن )املـتحمـس( كمــا يصفه
جـويس. ثم يـتوجه يف العـاشرة،
بعد أن يـرتاح من أمل يف أحـشائه
عـرب التـأمل يف األدب، إىل اخلـارج
سالكًا شوارع دبلن حيث ال تفوته
واجهـــــة حمل وال عــــابــــر وال
ضوضاء. ويف مـركز الربيد جيلب،
حتت اسم هنـري فلوري، رسـالة
مـوجهة من مارتا، املـرأة السرية.
ثم إىل الـشــوارع من جـديـد وإىل
بعض األمـور الصغرية والـشواغل

اليــوميــة، ثم يـدخل كـنيـسـة
حيتفل فيها بالقداس..

يف هـذه الـرحلــة أو لنقل يف هـذا
السفـر األول، يف الفصل الـسادس،
جيتاز بلوم من جـنوبها إىل مشاهلا
قـاصـدًا إحـدى املقـابــر. حيضـر
جنــازة رجل يــدعــى ديـنيــام،
حمـاطـًا بـبعض أصـدقـائه. عنـد
الـظهـر يـقصـد بلـوم يف مكــاتب
صحـيفة يـوميـة أمسها )االنـسان
احلــــر(، )كهف ريـــاح وأخـبـــار
خـاطئـة(. يرحـب به املديـر ثم
يــوخبه. وهنـا يـسـوق جـويـس
طــرائف عــدة عرب سلـسلــة من
املقاالت متـناواًل تاريخ الـصحافة
وقـضــايــا وظــواهــر خمـتلفــة
كـــاالعالن والغـنـــاء والعــدالــة
والـرياضـة والطـريان.. وكل هذه
املقـاالت تقــرأ كمـا لـو كــانت يف
)صحيفة(. وعنـدما تدق الساعة
الـواحـدة يعـود بلـوم إىل شـوارع
دبلن، تـائهـًا بـاحثـًا عن مـطعم.
يلتقي امـرأة، يلقي كسـرات خبز
لطيور النورس وينهي ترحاله يف
مقهـى، حيث يتـناول سـندويـشًا
وكـأس بـورغـونـي. يف الثــالثـة
يــدخل بلــوم مكـتبــة عــامــة
ليتحـدث مع بعض املـثقفني عن
مـســرحيـة )هـامـلت( مقـدمـًا

عليه مـن ثم روائيـون كبـار من
مـثل: فـريجيـنيــا وولف، ولـيم
فولـكنر، تـوماس مـان وسواهم.
وبـدا كأنه جـاء ردًا على حـاجة
ثـقافيـة ونفسيـة متجـذرة يف ما
يسـمى )اقتصاد العـصر(. ومثلما
أخـذ هـذا )املـونـولـوغ( مـن علم
الـنفـس أعـطـاه بــدوره ومهـد،
بصفـته تيارًا فكريـًا، لنشوء علم
التحلـيل النفـسي. أمـا يف الـرسم
والشعر فهو اسهم بدوره برتسيخ
املعطـيات الـسوريـاليـة وأشكـاهلا

اجلديدة.
سيرة عوليس

ترى من هـو عوليس أو ليـوبولد
بلوم؟ من هو ستيفان ديدالوس؟
وما قصة هذا اليوم الطويل الذي
صــادف الــســادس عــشــر مـن
حـزيران )يـونيـو( 1904؟ حتـمًا
تتطلب قـراءة )عوليـس( الكثري
من اجلهد واملثـابرة واألناة. وهي
ال تفرتض منـوذجـًا واحــدًا من
القــراء وال طــريقــة واحــدة يف
القـراءة. قراؤهـا خيتلفـون مثل
اختالف لغاتها ومقـاربتها للمادة
املروية، وقـراءتها تتسم باحلرية
التامـة. قد يقرأها بعضهم قراءة
مـتقطعـة وقـد يقـرأهـا بعـضهم

قراءة غري متسلـسلة وقد يكتفي
بعـضهم بفصـول منهـا... وليس
من املـسـتهـجن مـثاًل أن يـســأل
الكـــاتب فـيلـيب ســولـــرز عن
)قارئ( رواية )عوليس( مفرتضًا
إن الـذين يـتكلمـون عن الـرواية
هـم أكثـر من الـذين يقـرأونهـا.
هــذه حقــًا مالحـظــة مـهمــة.
فـرواية )عـوليس( الفـريدة هي
رواية كتبت لتـقرأ ولكي ال  تقرأ
يف احلـني عيـنه. إنهــا اقــرب إىل
)املتـاهة( اليت جتـعل من )اليوم(
وسـاعاته األربع والعـشرين يـومًا
ابـديًا يتخـطى التقـويم الزمين.
فهـو يوم الـذاكرة مثـلما هـو يوم
الفكر ويـوم النفس... يـوم كأنه
حمـذوف من التـاريخ، كـأنه يـوم
علـى حـده خـارج مملكـة النهـار
والـليل. وإن كــانت الـروايــة هي
روايــة ليـوبـولـد بلـوم املـسمـى
)عـوليـس( أو )اليهـودي التـائه(
فــإن الــروايـــة تبــدأ مع بــوك
موليغان وستيفان ديدالوس منذ
االصباح. ولن يظهر بلوم إال بدءًا
من الفصل الرابع وحتـديدًا عند
الثـامنة صبـاحًا وكـأنه يسـتعيد
الصباح بدوره ليستعيد احلكاية.
ليهـيئ بلـوم الـفطـور لــزوجته
املغنيـة اليت تستعـد للقاء مـدير

اسـتخـــدم فـيـه تكـنـيـك احللـم
والكابوس وتوارد اخلواطر.

عوليس تقنيًا
أمــا أبــرز مـــا ابتـــدعت روايــة
)عــوليـس( تقـنيـًا أو فـنيـًا فهـو
)املونولوغ الداخلي(. هذا ما جيمع
عليه النقـاد الغربيون. فـالقاعدة
األوىل اليت توفق بني عناصر عدة
هـي أصاًل تقنيـة الروايـة نفسـها
القائمة على املـونولوغ الداخلي(.
وإن كـانت أعمـال سابـقة عـرفت
)املـونـولـوغ( هـذا، مـثل اعمـال
هـومريوس وبعـض الرتاجيـديات
االغـــريقـيــة وبـضعــة أعـمــال
للـــروسـيـني دوسـتـــويفـــسكـي
وغـوغول، فـان جويـس هو األول
الذي سعـى إىل أن جيعل املونـولوغ
الـداخلي )كـطريـقة يف الـتعبري(،
يسـيطر علـى رواية بكـاملها. ومل
يتمـكن أي روائي قبل جـويس أن
يــسـرب مـنـــابع هـــذا )احلـــوار(
وخــصـــائــصه ثـم نـتـــائـجه و
)ردائفـه( وأعمــاقه الـنفــسيــة.
ويقول الناقـد الفرنسي جان كزو
إن صــدور )عــولـيــس( يــسجل
)تــارخيــًا حــامســًا يف مــا ميـكن
تسـميته )دخـول الكالم البـاطين
مـن األب(. ويتمـيز هـذا )احلوار(

لدى جـويس بالـطرافة والـغرابة
والتبـسيط يف وقت واحد، ويغيب
عـنه )الرتقيم( )عالمـات الوقف(
وفيه حتـذف الكلـمات - املفـاتيح.
ويــسعــى دومـــًا إىل أن ميتــزج بـ
)الفـكر( الغـامض حيث تـتداخل
االحـالم و)الفــــانـتـــسـمــــات(
واهلــواجـس والــذكــريــات. وكم
حاول جويـس يف تأسيسه )احلوار
الــداخلـي( أن يفـيــد مـن عــامل
النفس، معتـمدًا نظريـات فرويد
ويونغ وسـواهما، مـستكشفـًا عاملًا
نـفسيـًا غري عقالنـي، حلميـًا وما
قـبل - منـطقي. وكل اكـتشـاف يف
هــذا احلقل أو امليـدان النفـسي ال
ميـكنه إال أن )يثـور( املوضـوعات
)التـيمـات( والـبنــى اجلمــاليـة

واللغوية.
لعله هـاجـس التعـبري عمـا مسـاه
دوستويفسكي، يف طريقه تنبؤية
)الــروح الــدميـــاسي( )أو اخلـفي
والـتحـت - أرضي( وهــذا الــروح
جتلـى يف عـام 1920 يف ظـاهـرتني
خمتلفتـني متامـًا: الكتـابة اآللـية
اليت نادى بها السـورياليون )وهي
تقنية خـاصة جدًا( و)املـونولوغ
الــداخلي( الـذي أرسـاه جـويـس.
وعرف هذا )احلوار( رواجًا وأقبل

للمـعتقدات املـسيحيـة، وحظرت
يف بريـطانـيا، واحـرقتهـا أجهزة
الـرقـابــة األدبيـة يف الـواليـات
املتحـدة. وقـالـت عنهـا الكـاتبـة
الربيطـانية فـرجينيـا وولف إنها
)مليئة باالبتذال(. لكن جويس -
الذي تنامت شهرته مبرور الوقت
- كـان يدافع عن وصـفه لدبلن يف
ذلك العـصر بكل مـا يشـوهها من
بثــور، وكتب لـشقـيقته تـعليقـًا
على االنتقادات يقول )إذا مل تكن
عــوليـس جــديــرة بــالقــراءة،

فاحلياة غري جديرة بالعيش(.
عالم كامل

ويــرى النقـاد أن عـوليـس عـامل
كامل وسـاحة تـزخر بصـراعات
املـــدارس األدبـيـــة ومـنـــاورات
السـياسيـني ومتاهـات الفالسفة،
ويـعتـربونهــا تــاريخ أيـــرلنــدا
وإجنلـرتا والـــواليـــات املـتحـــدة
والعديد من بالد الشرق والغرب.
وتــدور أحــداث عـــوليـس يف 18
سـاعـة فقـط لكـن جيمـس مجع
فيها خالصة عصـره منذ نعومة

أظفاره.
لقد عـانى جيمـس جويس كثريًا
يف حيـاته وكـان يقـطع يــوميـًا
مسـافة طويلـة لريكب القطار ثم
السـيارة ثم الـدراجة لـيقف على
شاطئ الـبحر ويصعـد إىل سفينة
ليقـوم بتـدريـس ابنـة الـربـان
مقـابل 5 شلنات وهـو مبلغ يكفي

لوجبة رديئة.
ومـن هنــا اصبح الـرجل نـاقمـًا
عـلى البـشر، حـتى إنه اعـلن أمام
أحـد أصدقائه أنـه سيكتب رواية
معقــدة حتتفـظ بنـسخــة منهـا

مكتبات العامل.
واللغـة اليت كتـبت بهـا عـولـيس
معقدة، فهـو ينحت كلمـة واحدة
من لفظـني يف لغتني خمـتلفتني،
وهـذا يـنعكــس حتـى يف أمسـاء
الـشخصيات. ويـسمي األوروبيون
هــذا الكتـاب )روايـة الـبشـريـة(
كـتبهـا جـويـس يف 17 سنـة وهي
دائرة معارف كاملة لعوامل جويس
املـتعلقــة بــاجلنــس البـشــري،

شارك األيرلنديون اليوم يف أكبر احتفالية أدبية يف
تاريخ البالد مبناسبة مرور مائة عام على اليوم

)Ulysses) الذي تبدأ فيه أحداث رواية عوليس
لألديب االيرلندي جيمس جويس، واملعروف يف

العالم بـ )يوم بلوم( متجيداً لليوبولد بلوم
الشخصية الرئيسة يف الرواية.وجلس عشرات

اآلالف من عشاق أدب جويس يف شوارع دبلن
وتناولوا إفطارا مثل ذلك الذي كان بلوم يطهوه

لنفسه يف بداية الرواية. ثم أدى عشرات املمثلني
أمام مركز جيمس بوسط دبلن مشاهد من الرواية

أمام اجلمهور.
ويف الطرف اآلخر من املدينة جتمع املئات عند برج

مراقبة حجري على الشاطئ الذي تبدأ عنده
الرواية. وهناك - وهم يتطلعون إلى خليج دبلن
املمتد أمامهم - استمعوا إلى قراءات أدبية أداها

ممثلون ألجزاء من الرواية التي يعتبرها كثيرون
أعظم رواية باللغة االجنليزية ومعلماً من معالم

األدب االوروبي.

فـاز الكـاتب املغـربي الـطاهـر بن
جلـون جبـائــزة إمبــاك األدبيـة
لـدبـلن اليت تعـد واحـدة من أهم
اجلوائز األدبية يف العامل وذلك عن
روايـته )تلك العـتمــة البـاهـرة(
الـيت أصدرهـا باللـغة الفـرنسـية

عام 2001.
وقد حـصل بن جلـون علـى هذه
اجلائزة البالغـة قيمتها املالية 100
الف يــــورو - حيـــصل مـرتجـم
الرواية على ربعها - رغم املنافسة
القـوية مع عـشرة كـتاب آخـرين
رشحـوا للجـائزة بـينهم الـروائي
الربيطـاني وليـان بويـد عن )أي
قلـب( والكـــاتب األمـريكي بــول

أوسرت عن )كتاب األوهام(.
وأشادت جلنة الـتحكيم يف قرارها
اخلـميـس بــروايــة بـن جلــون
املرتمجـة من الفرنـسية بـوصفها
)حتفـة فـنيـة جــددت الغـرض
احلقـيقـي من األدب، وهــو مــا ال
يـفعله إال كتـاب يصــدر من وقت

آلخر(.
وتعــاجل روايـــة )تلـك العـتـمــة
البـاهـرة( بـتقنيـة أدبيـة إحـدى
الـصفحات احلـالكة لـواقع حقوق
االنـسـان يف املغــرب واملتـمثلـة يف
ظــروف سجـن ضبــاط مغـاربـة
مـتهـمني بــالتــورط يف عمـليــة

بن جلون حيرز جائزة إمباك األدبية
بتحسس.

بـاالضـافـة إىل ذلك فــابن جلـون
يرى يف لغة اآلخر الـيت يستعملها
وسيلـة لتـصويـر واقعـه هو، أداة
تـوجـد مسـافـة بـينه وبني هـذا
الــواقع فتـمنحه درجـة أكـرب من

احلرية يف صياغته.
هو ايضًا خياطب القارئ الفرنسي
بلغته ليكسـر العزلة اليت تفرض
على نـاس يعانـون واقعًا كـالذي
تصوره روايته، وطاملا أتهم بنقل
صـــور غري مـشــرفــة عـن واقع

بالده، وهي تهمة رفضها بشدة.
فــابن جلـون يــؤمن أن تـسلـيط
الـضـــوء علـــى بقع الـظالم هـي
رسـالة يقوم بها من خالل اعماله
االدبية.وقد اخذ البعض على بن
جلـون االنـتظـار كل هـذه الفرتة
للكتـابة عـن سجن )تازمـامارت(
الصحراوي ومعاناة املعتقلني فيه
بعــد أن قـضــوا سـنني طــواال ال

يدري بهم أحد.
إن هـذه الروايـة مل تساعـد نزالء
معـسكـر )تـازمـامـارت( بـالـذات
ولكنـها تفتـح عيون القـارئ على
عـوامل قد ال يعي وجـودها ولكنه
مسـؤول ضمنًا عـن فضحها بغض
النـظــر عـن مكــان وجــودهــا

وزمانه.

الفرنسية.
يقــول بن جلـون أن الـسـبب هـو
رغـبـته يف الـتحــرر مـن قـيــود
يفـــــرضهــــا الــــواقـع والقـيـم
االجتمـاعية علـى اللغة العـربية
فتقيـد الكاتب يف معـاجلة قضـايا
ينـظــر الـيهــا القــارئ العـــربي

إذا جعلـته حيــس أنك ال تـــأبه؟
روايـة كامـي مليئـة بعبـارات من
مثل. )هـذا ال يعين شيئـًا( و)هذا
سيان بالـنسبة لي(. الكتـابة بلغة

االخر، اغرتاب أم خيار؟
منذ رحيله إىل فرنـسا وطاهر بن
جلــون يكـتب روايــاته بــاللغــة

بعــوامل اختــزنتهـا ذاكــرته من
قـراءاته يف األدب الفـرنسي لـقهر
حمدوديـة العامل الـذي حييط به،
فـيبـدأ بـقص روايـة )الغــريب(
أللـبـري كـــامـي علــــى زمالئه يف

الزنزانة.
ملـاذا ألـبري كــامي بـالـذات وملـاذا
الغـريب بـالتحـديـد؟ هل يـريـد
سامل االستعانـة بفلسفة الفرد يف
مـــواجهــة املـــوت؟ هل ألنه مـن
زنــزانته الـيت ليــس فيهـا كـوة
للـضـوء وال طـاقــة لألمل يـرى
املـوت حتـميـًا ولـذلك يـريـد أن
يـبحـث عن عــزاء يف الفلـسفــة،
فـيستعني بـكامي والغـريب الذي
رفض احلـديث حتـى مع الكـاهن
الـذي جــاء ليعـزيه يف وحـدته،
وأصر على مـواجهة املوت وحيدًا
بكـرامة ومشوخ؟ هل هي الوحدة
اليت جعلت سامل جيد يف شخصية
روايـة كـامـي مثــااًل حيتـذى يف
الـتعــامل مع كــونـك وحيــدًا يف
مـواجهـة مــوت يرتبـص بك وال
قــدرة لك علــى رده؟ يف حلظـات
انتظـار املوت يـستـوي كل شيء،
وليس أقوى من الالمباالة سالحًا
ملـواجهــة من يـعتقـد انه أقـوى
مـنك ألنه يــستـطـيع مـصــادرة
حياتك. فمـاذا يستطيع أن يفعل

ويعتـرب الطـاهـر بن جلـون أحـد
األمسـاء البـارزة يف األدب املغـربي
املكتـوب بالـلغة الفـرنسيـة، فقد
كـتب روايـات كـثرية تـرمجت إىل
اللغـة العــربيــة ومن أشهـرهـا:
غزالة وتنتهي العزلة، يوم صامت
يف طنجـة، حرودة، طفـل الرمل،
ليلــة الغلـطـة، نـزل املـســاكني،
املـرتـشي، صالة الغـائب، الكـاتب

العمومي.
والـرواية تـتحدث عن معـسكرات
التـعذيـب الصحـراوية يف املـغرب
اليت كـانت مصـممة حبـيث ميوت
الـسـجنــاء ببـطء بعــد معــانــاة
طــويلــة، قبـل أن يلتـفت العـامل
اخلـارجي إليها وتضطـر السلطات

إىل إغالقها يف عام 1991؟
الــروايــة تـعبـري عن قــوة إرادة
احليـاة يف مـواجهـة قـوى املـوت
وتـصوير للـطاقة الالنهـائية اليت
ختتـزنهــا النفـس البـشـريـة يف
مواجهة الرغبة يف امتهانها وكسر

عنفوانها.
إنهـا روايـة عن الـوحـدة وغيـاب
الفضـاء كما هي عن قدرة االنسان
على اجيـاد فضـاءات داخل روحه
إن حـــرم من مـســاحــة خــارج
جسـده. عامل ال يـصادره اجلالد.
سـامل، بـطل الـروايـة، يـسـتعني

االسم فوق أراضيها.
يذكـر أن )تلك العتمـة البـاهرة(
قوبلت بنوع من الفتور يف املغرب
خــاصــة مـن طــرف األوســاط
املهـتمـة حبقـوق االنـســان واليت
عـابـت علـى بـن جلــون صمـته
املـطـبق عـن معــانــاة معـتقـلي
تزمـامارت على مـدى حنو ثالثة
عقــود رغم وزنه الــدولي علـى

الصعيدين األدبي واالعالمي.

انـقالبيـة ضـد العــاهل املغــربي
الــراحل امللك احلـــــــسـن الثــاني

عام 1971.
وقد قضى هؤالء الضباط زهاء 20
عامًا يف سـجن تزمامـارت جنوبي
شـرق املغرب يف ظروف ال إنسانية
ومل يـتم اإلفــراج عنهـم إال حتت
ضغــوط دوليــة، يف حني كــانت
الـسلطـات املغـربيـة تنفـي طوال
تلك املــدة وجــود معـتقل بهــذا

اعداد: املدى الثقايف

نسخة من الطبعة االولىللرواية معروضة يف متحف دبلن


