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حوار مقتضب مع فیلیب دیك عن الفلسفة 
ترجمة: بلقيس الكثيري 

 *
فيليب ك. ديك (1982-1928).  

روائـي أمـريـكـي يـعـد واحـدا مـن أبـرز كـتّـاب اخلـيـال الـعـلـمـي ف أمـريـكـا ف الـقـرن املـاضـي, لـه 
الـعـديـد مـن األعـمـال الـروائـي الـشـهـيـرة مـثـل "الـرجـل ف املـعـقـل الـعـالـي" و"هـل يـحـلـم اإلنـسـان 
اآللـي بـاخلـرفـان اآللـيـة?" و"يـوبـك" و"فـالـيـس", متـتـاز روايـاتـه بـطـابـعـهـا الـفـلـسـفـي الـشـكـوكـي, 
والـبـاحـث عـن حـقـيـقـة احلـيـاة, والـتـاريـخ الـبـديـل, والـهـاجـس املـاورائـي لـفـيـلـيـب ديـك. لـم تـكـن 
هـذه الـرؤى املـطـروحـة ف روايـاتـه مـنـفـصـلـة عـن حـيـاتـه الـتـي عـانـى فـيـهـا كـثـيـرا مـن مـشـاكـل أسريـة 
ومـرضـيـة, ودراسـتـه ملـفـكـري حـركـة الـتـنـويـر األملـانـيـة, والـفـلـسـفـة األديـان الـشـرقـيـة, والـغـنـوصـيـة 

والبوذية. 

 *
أجـرى املـقـابـلـة الـتـالـيـة فـرانـك بـرتـرانـد عـن طـريـق الـبـريـد ف كـانـون الـثـانـي (يـنـايـر) 1980. كـان 
الـغـرض مـنـهـا مـجـرد الـبـدء ف مـنـاقـشـة طـويـلـة ومـتـعـمـقـة, والـبـحـث ف اهـتـمـام ديـك بـالـفـلـسـفـة, 
ومـدى جتـلـي هـذا االهـتـمـام  ف قـصـصـه وروايـاتـه. لـكـن املـنـاقـشـة أوجـزت ف حـوار مـقـتـضـب 
بـسـبـب خـالف حـول الـطـريـقـة املـفـضـلـة لـالسـتـمـرار, فـيـمـا إذا كـانـت عـبـر الـرسـائـل أو الـهـاتـف. 
صحيح إنَّ ما أدلى به ديك حملة موجزة, ولكنها زاخرة باملعلومات حول اهتمامه بالفلسفة. 

فـرانـك بـرتـرانـد: أود أن أبدأ بطرح سؤال مألوف بطريقة مختلفة بعض الشيء. ما تعريفك 
لـلـخـيـال الـعـلـمـي? بـسـؤالـي هـذا  ال أبـتـغـي تـعـريـفًـا عـلـى غـرار تـعـاريـف املـعـاجـم, وإمنـا مـا  الـعـمـل 

الروائي أو اخليالي الذي يجعلك عندما تقرأه تصنّفه على إنه "خيال علمي"? 

4



فـیلیب دیـك: يعرضُ اخليالُ العلمي -ف قالب خيالي- فكرةً مختلقة لعالم طبيعي أو عادي 
لـكـنـه لـيـس عـاملـنـا. ال يـعـنـي بـالـضـرورة أن كـل الـقـصـص الـتـي تـدور ف املـسـتـقـبـل أو ف الـكـواكـب 
األخـرى تـصـنـف ضـمـن اخلـيـال الـعـلـمـي (بـعـضـهـا مـغـامـرات فـضـائـيـة), وبـعـض روايـات اخلـيـال 
الـعـلـمـي تـقـع ف املـاضـي أو احلـاضـر (مـثـل الـسـفـر عـبـر الـزمـن وقـصـص الـتـاريـخ الـبـديـل), لـكـنـهـا 
لـيـسـت مـحـاكـاة لـعـاملـنـا احلـقـيـقـي. الـعـنـصـر املـركـزي ف اخلـيـال الـعـلـمـي يـتـمـحـور حـول فـكـرة 
الـديـنـامـيـكـيـة. تـتـطـور األحـداث مـن فـكـرة تـؤثـر ف اخملـلـوقـات احلـيـة ومـجـتـمـعـهـا. وال بـد أن تـكـون 
الـفـكـرة دائـمًـا مـسـتـحـدثـة. هـذا هـو اجلـوهـر األسـاسـي  لـلـخـيـال الـعـلـمـي, مبـا ف ذلـك اخلـيـال 
الـعـلـمـي سـيـئ املـسـتـوى. إن األحـداث الـتـي تـواكـب احلـقـائـق الـعـلـمـيـة املـعـروفـة متـيـز اخلـيـال 
الـعـلـمـي مـن اخلـيـال. اخلـيـال الـعـلـمـي ذو املـسـتـوى اجلـيـد يـروي لـلـقـارئ شـيـئًـا ال يـعـرفـه عـن عـالـم 
مـحـتـمـل الـوجـود. وبـالـتـالـي فـإن كـل مـن األخـبـار (فـكـرة الـروايـة) والـعـالـم احملـتـمـل (الـقـالـب 
الـروائـي) مـن ابـتـكـار املـؤلـف ال وصـفـه. أخـيـرًا يـخـلـق اخلـيـال الـعـلـمـي غـيـر ذلـك ممـا ميـكـن أن 
يـكـون أفـكـارًا ذهـنـيـة جتـريـديـة ومـلـمـوسـة عـن طـريـق إيـجـاد حـيـز لـلـفـكـرة ف زمـان ومـكـان مـحـدديـن, 
ممـا يـتـطـلـب ابـتـكـار الـزمـان واملـكـان. األمـر ال يـتـطـلـب إيـجـاد شـخـصـيـات تـخـتـلـف عـن الـشـخـصـيـات 
املوجودة ف األنواع األخرى غير اخليال العلمي; إمنا يكمن االختالف ف ما يواجهونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ويتعاملون معه. 

فـــرانـــك بـــرتـــرانـــد: ملاذا يوجد خيال علمي? ملاذا يُكتب... ملاذا يُقرأ هذا الصنف من 
األدب? هـل سـيـكـون األدب أفـضـل أو أسـوأ إذا لـم يـكـن مـوجـودًا? مـا الـوظـيـفـة الـتـي يـؤديـهـا 

اخليال العلمي ف األدب وما أهمية ذلك ملن يختار قراءته أو كتابته? 

فـــیلیب دیـــك: يوجد خيال علمي ألن العقل البشري يتوق إلى التحفيز احلسي والفكري 
قـبـل أي شـيء آخـر, والـفـكـرة اخملُـتـلـقـة تـتـيـح لـه حتـفـيـزًا غـيـر مـحـدود, الـفـكـرة اخملـتـلـقـة والـعـالـم 

املبتكر. 
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 يُـكـتـب ألن الـعـقـل الـبـشـري بـطـبـيـعـتـه يـبـتـكـر, وبـابـتـكـار قـصـص اخلـيـال الـعـلـمـي يُـسـتـفـاد مـن 
اخلـيـال الـبـشـري املـطـلـق; ثـم فـإن اخلـيـال الـعـلـمـي مـنـتـج مـن مـنـتـجـات الـعـقـل الـبـشـري. وظـيـفـة 
اخلـيـال الـعـلـمـي نـفـسـيـاً هـي انـتـشـال الـقـارئ مـن الـعـالـم الـفـعـلـي الـذي يـسـكـنـه; بـتـجـاوز الـزمـن 
والـفـضـاء والـواقـع. رمبـا يـجـد الـذيـن يـقـرأونـه صـعـوبـة ف الـتـكـيـف مـع عـاملـهـم -ألي سـبـب كـان- 
قد يكونون متقدمي عليه من حيث تصوراتهم ومفاهيمهم, أو قد يكونون ببساطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
عـصـابـيـي, أو قـد يـكـون لـديـهـم فـيـض مـن اخلـيـال ال مـنـقـطـع. هـم ف األسـاس يـسـتـمـتـعـون بـالـفـكـر 
الـتـجـريـدي. ولـديـهـم حـس بـسـحـر الـعـلـم: ال يـنـظـرون لـلـعـلـم عـلـى أنـه نـفـعـي بـل اسـتـكـشـاف. إن 
ف حـوزة كـاتـب اخلـيـال الـعـلـمـي أفـكـار لـم تُـهـيـأ بـعـدُ لـلـطـبـاعـة; وعـقـلـه امـتـداد لـلـجـزء املـكـتـوب  
مـن اخلـيـال الـعـلـمـي. هـو مـجـس اخلـيـال الـعـلـمـي ف املـسـتـقـبـل, وطـلـيـعـتـه. ال يـوجـد فـرق كـبـيـر 
بـي قـراءة اخلـيـال الـعـلـمـي وكـتـابـتـه. ف كـلـتـا احلـالـتـي هـنـاك مـتـعـة ف الـروايـة -أي ف الـفـكـرة 

اجلديدة-. 

فـرانـك بـرتـرانـد: هل من املمكن أن تروي لنا متى كانت أول مرة اهتممتَ فيها بالفلسفة? 
مـا الـذي أثـار اهـتـمـامـك ف الـبـدايـة; دورة دراسـيـة أو كـتـاب أو فـكـرة مـعـيـنـة? أو مـعـلـم مـعـي? 

أكان ذلك ف املدرسة الثانوية... قبل ذلك أم بعدها? 

دیـــــك: أول مرة أصبحت فيها مهتمًا بالفلسفة كانت ف املدرسة الثانوية عندما  فـــــیــلــیــب 
أدركـت أن كـل املـسـاحـة لـهـا نـفـس احلـجـم; وإمنـا حـدود املـواد احملـيـطـة بـهـا هـي الـتـي تـخـتـلـف. 
بـعـد ذلـك أدركـتُ أمـرًا آخـر (وجـدتـه الحـقًـا لـدى هـيـوم[1]) وهـو أن الـسـبـبـيـة تـعـدّ تـصـورًا لـدى 
املـتـأمـل ولـيـسـت مـرجـعًـا لـلـواقـع اخلـارجـي. ف الـكـلـيـة قـرأتُ ألفـالطـون وعـنـدئـذ أدركـتُ احـتـمـال 
وجـود عـالـم مـيـتـافـيـزيـقـي [2] فـوق أو أعـلـى الـعـالـم احلـسـي. فـهـمـتُ أن الـعـقـل الـبـشـري ميـكـن أن 
يـتـصـور عـاملًـا يـكـون الـعـالـم الـتـجـريـبـي لـه ظـاهـريًـا. وف نـهـايـة املـطـاف آمـنـت أن الـعـالـم الـتـجريـبـي 
بـطـريـقـة مـا لـم يـكـن حـقـيـقـيًـا متـامًـا, ف أقـل تـقـديـر لـيـس مبـثـل حـقـيـقـة الـعـالـم األصـلـي الـذي يـعـلـوه. 
ف هـذه املـرحـلـة شـعـرت بـالـيـأس مـن صـحـة الـبـيـانـات احلـسـيـة[3]. ومـن هـنـا كـنـت أتـسـاءل ف 
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الـروايـات الـتـي أكـتـبـهـا; روايـة بـعـد األخـرى عـن حـقـيـقـة الـعـالـم الـذي يـشـيـر إلـيـه نـظـام اإلدراك 
احلـسـي لـلـشـخـصـيـات. ف نـهـايـة املـطـاف, أصـبـحـتُ مـؤمـنًـا بـوحـدة الـوجـود الـتـي اهـتديـتُ إلـيـهـا 

بعد عقود من الشك. 

فــرانــك بــرتــرانــد: ما إن أُثير اهتمامك بالفلسفة, كيف طورتَ هذا االهتمام? ما  الكتب 
التي قرأتها ف البداية? ما الدورات التي درستها ف الفلسفة -إن وجدت- ? 

دیـــــك: لقد تركت الكلية ف وقت مبكر للغاية وبدأت الكتابة مطورًا اهتمامي  فـــــیــلــیــب 
بـالـفـلـسـفـة مبـفـردي. كـان الـشـعـراء ال الـفـالسـفـة أهـم مـراجـعـي: يـيـتـس ووردزورث, والـشـعـراء 
املـيـتـافـيـزيـقـيـون ف الـقـرن الـسـابـع عـشـر أمـثـال غـوتـه, ثـم بـعـض الـفالسـفـة مـثـل سـبـيـنـوزا واليـبـنـتـز 

وأفلوطي – وقد أثّر فّ هذا األخير تأثيرًا هائالً. 

ف وقــت مــبــكــر قــرأت أللــفــريــد نــورث وايــتــهــيــد وبــرجــســون وأصــبــحــت راســخ األســاس ف 
الـفـلـسـفـة. درسـت دراسـة اسـتـقـصـائـيـة أسـاسـيـة ف الـفـلـسـفـة ف جـامـعـة كـالـيـفـورنـيـا ف بـيـركـلـي, 
لـكـن طُـلُـب مـنـي املـغـادرة عـنـدمـا اسـتـفـسـرتُ عـن الـقـيـمـة الـواقـعـيـة لـألفـالطـونـيـة. لـطـاملـا جـذبـنـي 
الـفـالسـفـة مـا قـبـل سـقـراط, وال سـيـمـا فـيـثـاغـورس وبـارمـيـنـيـدس وهـيـرقـلـيـطـس وأمـبـادوقـلـيـس. ومـا 
زلـت أرى اإللـه مـن مـنـظـور كـزيـنـوفـانـيـس. انـتـقـل اهـتـمـامـي بـالـفـلـسـفـة تـدريـجـيـا إلـى االهـتـمـام 

بالالهوت. أنا مؤمن بالروحية الشاملة[4] مثل اإلغريق األوائل. 

مـن بـي جـمـيـع الـنّـهُـج املـيـتـافـيـزيـقـيـة ف الـفـلـسـفـة, أشـعـر بـأعـظـم تـقـارب مـع سـبـيـنـوزا وقـولـه املـأثـور 
حـول تـألـيـه الـطـبـيـعـة وتـطـبـيـع اإللـه; أرى أن هـذا الـقـول يـلـخـص كـل شـيء ("اإللـه لـيـس كـيـانـا 
مـنـفـصـال عـن الـكـون, بـل هـو الـكـون, واملـنـطـق واحلـقـيـقـة الـتـي تـتـجـلـى ف قـوانـي الـطـبـيـعـة"). 
بـعـد مـقـارعـة إزدواجـيـة اإللـه لـسـنـوات اسـتـقـريـتُ عـلـى الـتـوحـيـد ; ف نـظـري تـعـدّ املـسـيـحـيـة 
والـيـهـوديـة الـالحـقـة املـبـنـيـة عـلـى ازدواجـيـة اإللـه كـثـيـرا غـيـر مـقـبـولـة. نُـطـق بـاحلـقـيـقـة أوالً (حـسـب 
عــلــمــنــا) عــنــدمــا صــرح الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي كــزيــنــوفــانــيــس الــكــلــوفــونــي بــقــولــه: "هــنــاك إلــه 
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واحـد... ال يـشـبـه اإلنـسـان بـأي حـال مـن األحـوال ال ف شـكـل جـسـده وال ف تـفـكـيـره. هـو 
بـكـل شـيء بـصـيـر, ومـحـيـط وسـمـيـع. الـبـاقـي بـال حـراك ف نـفـس املـكـان; ال يـلـيـق بـعـظـمـتـه أن 

يغير مكانه. ولكنه يحيط بكل شيء علما دون عناء." 

اهــتــمــامــي بــفــيــثــاغــورس جــاء مــن قــراءتــي لــقــصــيــدة ووردزورث, ومــن هــنــاك انــتــقــلــت إلــى 
األفـالطـونـيـة اجلـديـدة وإلـى الـفـالسـفـة مـا قـبـل سـقـراط. أثّـر فّ املـتـنـورون األملـان خـاصـة شـيـلـر 
وأفـكـاره حـول احلـريـة; وقـد قـرأت ثـالثـيـتـه املـسـرحـيـة "فـالـنـشـتـايـن". كـمـا تـأثـرت بـآراء سـبـيـنـوزا 
فـيـمـا يـتـعـلـق بـقـيـمـة الـدميـقـراطـيـة خـاصـةً بـعـد دراسـتـي حـرب الـثـالثـي عـامًـا والـقـضـايـا املـرتـبـطـة 
بـهـا, وشـعـرتُ بـالـتـعـاطـف مـع اجلـانـب الـبـروتـسـتـانـتـي , وخـاصـة الـهـولـنـديـي الـشـجـعـان. عـنـدمـا 
كـنـت ف احلـاديـة والـعـشـريـن مـن عـمـري, كـتـبـت مـقـاالً عـن تـفـوق الـنـظـام احلـكـومـي األمـريـكـي ف 
الـضـوابـط والـتـوازنـات; مـشـيـدًا بـه فـوق جـمـيـع األنـظـمـة األخـرى لـلـحـكـومـات سـواء ف الـعـصـر 
احلـديـث أو ف الـعـصـور الـقـدميـة; وأرسـلـتُ نـسـخـة إلـى حـاكـم واليـة كـالـيـفـورنـيـا آنـذاك (إيـرل 
واريـن) وقـد ردَّ عـلـيّ: "مـن املـرضـي أن أتـلـقـى مـثـل هـذا الـتـعـبـيـر عـن تـقـديـركـم لـلـحـكـومـة الـتـي 
نـعـمـل فـيـهـا جـمـيـعًـا ونـخـدمـهـا. قـد يـكـون لـدى اآلخـريـن ذات الـشـعـور الـعـمـيـق الـذي أعـربـت 
عـنـه, إال إن الـقـلـيـل مـنـهـم يـعـبـرون عـن ذلـك. مـن املـؤكـد أن رسـالـتـكـم فـريـدة مـن نـوعـهـا مـن بـي 
الـكـثـيـر مـن الـرسـائـل الـتـي تـلـقـيـتـهـا خـالل سـنـوات عـمـلـي ف املـنـاصـب الـعـامـة." كـان ذلـك ف 

عام 1952 عندما نُشر أول قصصي بالتزامن مع ظهوري مؤلفًا ف عالم اخليال العلمي. 
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-فـرانـك بـرتـرانـد: كـاتـب مـهـتـم بـدراسـة األفـكـار الـفـلـسـفـيـة ف األدب و الـكـومـيـديـا 
السوداء. 

 

[1]  ديفيد هيوم: شخصية مهمة ف الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير االسكتلندي. 

[2]  املـيـتـافـيـزيـقـا: املـاورائـيـات أو مـا وراء الـطـبـيـعـة وهـو فـرع مـن الـفـلـسـفـة يـهـتـم بـدراسـة جـوهـر 
األشياء. 

Sense-data  [3]: مصطلح البيانات احلسية لفلسفة اإلدراك. 

[4]  مـذهـب فـلـسـفـي يـقـول أن الـوعـي أو الـعـقـل أو الـروح هـي خـاصـيـة أسـاسـيـة عـامـة ف كـل 
األشياء. 
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الكتابة، وحیاة الُكّتاب 

حوار مع الكاتب البریطاني آیان ماك إیوان 
أجرى احلوار: الين روزن. 

ترجمة: دالل الرمضان. 

حـوارنـا الـيـوم مـع الـكـاتـب الـبـريـطـانـي آيـان مـاك إيـوان, الـذي صُـنّـفَ مـن قـبـل صـحـيـفـة الـتـاميـز 
الـبـريـطـانـيـة واحـدًا مـن أفـضـل خـمـسـي كـاتـب بـريـطـانـي مـنـذ عـام 1945. والـذي اسـتـحـوذت 
روايـاتـه عـلـى اهـتـمـام شـريـحـة واسـعـة مـن الـقـراء حـول الـعـالـم. كـان مـن بـيـنـهـا روايـة أمـسـتـردام 
احلــائــزة عــلــى جــائــزة مــان بــوكــر لــعــام 1998, وروايــة الــكــفــارة الــصــادرة ف عــام 2001, والــتــي 

حوّلت إلى فيلم حاز على جائزة األوسكار ف 2007. 

جـرى احلـوار ف مـكـتـبـة لـنـدن حـيـث حـدثـنـا آيـان مـاك إيـوان عـن روايـتـه اجلـديـدة قـشـرة اجلـوزة 
املـقـتـبـسـة عـن مـسـرحـيـة هـامـلـت لـولـيـم شـكـسـبـيـر, والـتـي تُـروى أحـداثـهـا مـن قـبـل جـنـي ف رحـم 

أمه. عن هذه الرواية, وعن حياته كاتبًا, كان لنا معه احلوار التالي: 

- أظن أن هذا هو كتابك السابع عشر, إن لم أكن مخطئاً? 

- إنـه عـمـلـي الـقـصـصـي الـسـابـع عـشـر, والـروائـي اخلـامـس عـشـر. فـأول كـتـابـي لـي كـانـا مـجـمـوعـة 
قصصية. 

10



- تـنـدرج كـتـابـاتـك ضـمـن الـعـديـد مـن األجـنـاس األدبـيـة, مبـا ف ذلـك الـسـيـنـاريـو الـسـيـنـمـائـي, 
واألفالم التلفزيونية, أليس كذلك? 

- بـلـى. لـقـد وجـدت نـفـسـي, مـؤخـرا, مـنـغـمـسـاً ف كـتـابـة الـسـيـنـاريـو الـسـيـنـمـائـي كـثـيـرا. إذ لـدي 
عـمـالن قـيـد اإلنـتـاج. وهـمـا مـقـتـبـسـان مـن كـتـابـيّ قـانـون الـطـفـل وعـلـى شـاطـئ تـشـيـسـل. حـيـث 

ستكون املمثلة اإليرلندية سيرشا رونان البطلة ف أحدهما. 

- هـل مبـقـدورك إخـبـارنـا عـن احلـالـة الـتـي متـر بـهـا ف غـضـون والدة أي عـمـل أدبـي لـك? كـيـف 
تعمل? وبأية سرعة تكتب? وما األسلوب الذي تتبعه? 

- حـاملـا أبـدأ ف الـكـتـابـة فـإنـهـا تـسـتـحـوذ عـلـى تـفـكـيـري متـامًـا. مـا يـجـعـلـنـي أصـب جُـل أفـكـاري ف 
املـوضـوع الـذي أكـتـب عـنـه. وإن حـدث أن وصـلـت حـصـيـلـة كـتـابـتـي إلـى مـا يـقـارب 450 إلـى 
500 كــلــمــة ف الــيــوم الــواحــد, حــيــنــهــا ســأكــون ف ذروة ســعــادتــي. يــبــدأ عــمــلــي ف الــتــاســعــة 
والـنـصـف صـبـاحـاً مـن كـل يـوم. و ال أجـد أي مـبـرر لـلـتـوقـف عـن الـعـمـل. ألنـنـي أعـلـم جـيـداً 
أنـنـي سـأصـل إلـى تـلـك الـلـحـظـة الـتـي يـنـتـابـنـي فـيـهـا الـتـردد, فـأتـوقـف عـن الـعـمـل يـومًـا كـامـالً, أو 

رمبا أسبوعًا, ألعاود العمل من جديد فيما بعد. 

أحــيــانــاً, أعــمــل ف وقــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل. وف أحــايــي أخــرى, إذا ســارت األمــور عــلــى مــا 
يـرام, أعـمـل ف الـسـاعـات األولـى مـن الـصـبـاح. غـالـبـاً مـا أسـتـهـل يـومـي مبـراجـعـة مـا كـتـبـتـه 
بـاألمـس. لـقـد كـنـت مـن أوائـل مـن تـبـنـوا فـكـرة مـعـاجلـة الـنـصـوص ف أوائـل الـثـمـانـيـنـات. إنـه 
ألمـر حـسـن أن يـكـون الـكـاتـب قـادراً عـلـى تـصـحـيـح مـا كـتـب بـاسـتـمـرار. وف هـذه احلـالـة, أظـن 
أن عـلـيـه أن يـنـفـصـل عـن الـنـص اخلـاص بـه متـامـا, لـيـعـود لـلـنـظـر إلـيـه بـطـريـقـة حـيـاديـة, وكـأنـه عـمـلٌ 

لكاتب آخر. 

- هل سبق لك أن اشتغلت بالتدريس? 
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- لـقـد أدرت الـعـديـد مـن الـنـقـاشـات ف عـدة حـلـقـات بـحـثـيـة, مـع طـالب عـدة, مبـا ف ذلـك 
طـالب كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة, حـيـث جـرت الـعـادة أن أحـاورهـم بـعـد إعـطـائـهـم احلـصـة املـقـررة 
كـل صـبـاح. وحـتـى قـبـل أن أقـوم بـنـشـر كـتـابـي األول مبـدة طـويـلـة, كـنـت ألـقـي مـحـاضـرات ف 
ورش تـعـلـيـم الـكـتـابـة ف جـامـعـة آيـوا. لـقـد اسـتـمـتـعـت كـثـيـراً بـعـمـلـي. وأظـن أن الـطـالـب اجملـدّ هـو 
مـن يـأتـي بـفـائـدة ويـغـادر بـأخـرى. إذ ال بـد لـه أن يـسـتـفـيـد مـن حـضـوره تـلـك الـورشـات. بـيـد أن 
أكـثـر فـائـدة ميـكـن أن جتـنـيـهـا مـن تـلـك الـورشـات هـي وجـود مـن يـتـرقـب أعـمـالـك. أنـت بـذلـك 
تـكـسـب الـقـارئ. وهـذا يـعـنـي أنـك تـكـتـسـب جـمـهـوراً جـديـداً. إذ ثـمـة فـرق هـائـل بـي وجـود ثـلـة 

من الناس ممن يقرؤون أعمالك, وبي عدم وجودهم.  

- ثــمــة عــدد كــبــيــر مــن الــقــراء ممــن يــســتــخــدمــون كــلــمــة واحــدة لــوصــف أعــمــالــك, أال وهــي 
"مـحـطّـمـة" فـهـل تـظـن أن بـإمـكـان هـذه الـكـلـمـة أن تـصـف الـقـصـص الـتـي تـكـتـبـهـا بـدقـة? وهـل 

حتاول, متعمداً, ترك ذلك األثر العاطفي العميق ف نفوس قرائك? 

- ال أنـوي حتـطـيـم قـلـوب قـرائـي بـالـضـرورة. بـيـد أنـنـي آمـل أن يـقـعـوا حتـت تـأثـيـر ذلـك الـسـحـر 
الــذي يــوقــد لــديــهــم فــضــوالً جتــاه الــنــص. ذلــك ألن فــعــل قــراءة الــروايــة الــتــي تــخــلــو مــن ذلــك 
اإلحـسـاس بـالـتـرقـب, هـو فـعـل بـاهـت يـفـتـقـر ألي مـعـنـى. ميـكـن لـهـذا اإلحـسـاس أن يـكـون تـرقـبـاً 
فـكـريـاً أو عـاطـفـيـاً, أو مـزيـجـاً مـنـهـمـا مـعـاً. هـو شـيء يـحـثـك عـلـى مـتـابـعـة الـقـراءة. إذ يـرى الـكـاتـب 
األمـريـكـي-الـبـريـطـانـي هـنـري جـيـمـس أن الـوظـيـفـة األولـى لـلـروائـي هـي أن يـحـقـق املـتـعـة لـلـقـارئ. 
ورمبـا أعـي متـامـا مـا يـعـنـيـه بـذلـك. أمـا أنـا, فـال شـك أنـنـي سـأضـع الـروايـة جـانـبـاً, إذا لـم تُـثـر 
فـضـولـي. أود أن أُحـدث شـيـئـاً مـا. وال يـجـب أن يـتـعـلـق ذلـك الـشـيء بـتـلـك األدوات الـتـي 
أشـتـهـر بـهـا. آمـل, فـقـط, أن يـشـعـر قـرائـي بـصـعـوبـة تـرك الـروايـة دون الـرغـبـة بـالـعـودة لـقـراءتـهـا 

مجدداً. 

- ف روايـتـك اجلـديـدة (قـشـرة اجلـوزة) كـيـف اخـتـرت صـوت الـراوي? ومـا الـذي جـعـلـك حتـاكـي 
"هاملت"? 
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- لـقـد أتـى ذلـك مـن اجتـاهـات مـخـتـلـفـة. فـحـيـنـمـا كـنـت أحـضـر اجـتـمـاعـاً ممـالً, تـبـادر إلـى ذهـنـي 
الــســطــر األول مــن الــروايــة, والــذي يــقــول: "هــأنــذا, أقــف رأســاً عــلــى عــقــب داخــل جــســد 
امـرأة", إذ دونـت بـعـض املـالحـظـات. ثـم غـادرت ذلـك االجـتـمـاع.حـي يـتـعـلـق األمـر بـكـتـابـة 
الـروايـة, غـالـبـاً مـا تـتـسـم الـبـدايـات بـالـبـطء. فـأيـة فـكـرة ميـكـن أن تـبـدو فـكـرة رائـعـة ف يـوم بـعـيـنـه, 
بـيـد أنـهـا قـد تـصـبـح بـخـالف ذلـك, مبـجـرد مـضـي شـهـريـن مـن الـزمـن.ف تـلـك األثـنـاء, كـنـت 
أشـاهـد مـسـرحـيـة هـامـلـت إذ بـدأت الـفـكـرتـان بـالـتـنـاغـم مـع أفـكـاري. ومبـجـرد أن يـأخـذ صـوت 
الـراوي مـكـانـه املـنـاسـب, كـمـا هـو حـال اخلـطـة الـتـي رسـمـتـهـا لـسـيـر أحـداث الـروايـة, والـتـي تـركـز 
عــلــى حــثّ الــقــارئ عــلــى الــتــخــلــي عــن شــكــه, فــإن كــل األحــداث, بــعــد ذلــك, تــســيــر وفــقــاً 

لتسلسلها املنطقي. 

تـكـمـن الـصـعـوبـة احلـقـيـقـيـة ف بـدايـة الـروايـة. أي ف اخـتـيـار األسـلـوب املـتـبـع ف قـص احلـكـايـة, 
عـلـى وجـه الـتـحـديـد. ومبـا أن الـقـصـة كـانـت مـرحـة, فـال عـجـب أن أخـتـار أسـلـوبـاً مـرحـاً لـسـرد 
أحـداثـهـا بـلـغـة شـعـريـة تـغـلـب عـلـيـهـا قـافـيـة الـتـفـعـيـلـة اخلـمـاسـيـة الـتـي كـانـت مبـثـابـة اعـتـراف بـكـون 
شكسبير املصدر األول إللهامنا. فلغتنا متشبعة بكلمات ذلك املبدع. فلم يؤثر فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
شـكـسـبـيـر بـآالف األمـثـلـة, والـشـخـوص, واألفـكـار الـتـي تـبـنـاهـا فـقـط, بـل وصـل تـأثـيـر كـلـمـاتـه 
إلـى أولـئـك الـذيـن يـرددونـهـا دون مـعـرفـتـهـم بـه. فـحـي يـرددون الـعـبـارة الـتـالـيـة: "كـن كـل شـيء, 
أو ال شـيء" هـم يـقـتـبـسـون عـبـارة شـكـسـبـيـر الـشـهـيـرة دون عـلـمـهـم بـذلـك. شـكـسـبـيـر هـو املـصـدر 
الـذي أعـاود الـلـجـوء إلـيـه بـاسـتـمـرار. وهـذا نـوع مـن اإلجـالل لـلـخـط الـذي سـار عـلـيـه ذلـك 

املبدع.  

- كـيـف يـبـدو يـوم الـكـاتـب إيـان مـاك إيـوان? وهـل بـإمـكـانـك اخلـروج دون أن يـتـعـرف عـلـيـك املـارة? 
وكيف يتصرف الناس عند معرفة هويتك? 

- نــعــيــش أنــا وزوجــتــي ف الــريــف, حــيــث ال يــوجــد أحــد. إن شــهــرة األديــب تــخــتــلــف كــل 
االخـتـالف عـن شـهـرة مـشـاهـيـر الـغـنـاء, أو الـريـاضـة, أو الـتـلـفـاز. فـلـن تـصـادف مـعـجـبـاً يـحـاول أن 
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يـشـد قـمـيـصـك, عـلـى سـبـيـل املـثـال. فـالـقـارئ الـشـغـوف بـنـتـاجـي األدبـي, إن حـدث وتـعـرف 
عــلــي, فــرمبــا لــن يــحــرك ســاكــنــاً. ولــعــلــه ســيــكــتــفــي بــاالقــتــراب مــنــي بــكــل احــتــرام, وبــالــقــول: 
"تـعـجـبـنـي تـلـك الـروايـة" ثـم يـنـصـرف بـكـل هـدوء. حـيـاتـي تـسـيـر كـحـيـاة بـاقـي الـبـشـر. قـد 
يـخـتـلـس املـارة الـنـظـر إلـي ف الـشـارع أحـيـانـاً. بـيـد أن ذلـك ال يـحـدث سـوى ف األوقـات الـتـي 

أصدر فيها رواية جديدة. 

- ما الذي تعنيه لك فرصة اللقاء بقرائك, والتفاعل معهم? 

- عـنـدمـا تـلـتـقـي بـقـرائـك, فـإنـك تـقـابـل مـجـمـوعـة مـن الـنـاس انـتـقـيـتـهـا بـنـفـسـك. حـذارِ أن يـخـطـر 
بـبـالـك أن الـعـالـم كـلـه يـقـرأ كـتـابـاتـك, وأن اجلـمـيـع مـعـجـب بـك. إن لـقـاء الـقـراء جتـربـة ممـتـعـة 
لـلـغـايـة. لـقـد صـادفـت قـراءً بـأعـمـار مـتـفـاوتـة, بـدءًا مـن عـمـر الـسـابـعـة عـشـر وحـتـى عـمـر الثـمـانـي 
سـنـة, أو حـتـى الـتـسـعـي, ممـن قـرأوا أعـمـالـي طـوال حـيـاتـهـم. حـي زرت حـديـقـة ذات يـوم, 
بــرفــقــة ابــنــي, ف وســط لــنــدن -حــيــث كــنــا نــســكــن- كــان الــنــاس يــتــنــزهــون ف وقــت الــغــداء. 
جـلـبـت رزمـة مـن الـكـتـب الـتـي كـان مـن بـيـنـهـا كـتـبـي, وأخـرى لـكـتـاب آخـريـن. ثـم وزّعـتـهـا عـلـى 
املـارَّة. كـانـت كـل امـرأة تـطـلـب مـنـي ثـالث كـتـب, ف حـي كـان الـرجـال يـردون بـالـقـول: "ال, 

شكراً لك" 

- أيـقـنـت حـيـنـهـا صـدق شـعـوري بـأن "فـن الـروايـة سـيـؤول إلـى الـتـالشـي, لـوال جـمـهـوره مـن 
القارئات". 
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حوار مع عائشة دوزكان وتجربة السجن 

حاورتها: ريبيكا جولد* 

ترجمة: عبير عالو 

عـائـشـة دوزكـان كـاتـبـة ونـاشـطـة ومـتـرجـمـة تـركـيـة أُطـلـقَ سـراحـهـا مـن الـسـجـن بـعـد أن حُـبـسـت 
Ç (املنبه , 1994),  a l a r  S a a t بسبب نشاطها الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسياسي, من بي كتبها 
Erkekliğin Kitabında Yazmaz Bu (ال ميـكـنـك الـعـثـور عـلـى هـذه األشـيـاء 
 Behiç  Aşçı Behiç (كتابُ   Aşçı  Kitabı ف كتب الذكور, 2006), 
(املـضـرب عـن الـطـعـام ضـد الـزنـزانـات االنـفـراديـة, 2006), و 0517 (ف إشـارة إلـى تـاريـخ أول 
مــظــاهــرة نــســويــة ف عــام 1987 وثــورتــي 1905 و 1917 , 2018), وتــشــمــل تــرجــمــاتــهــا بــيــان 
SCUM** (بـقـلـم فـالـيـري سـوالنـاس) ولـيـلـى خـالـد: أيـقـونـة الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـي (بـقـلـم سـارة 
إيـرفـيـنـغ) واحلـريـة صـراع مـسـتـمـر (بـقـلـم أجنـيـال ديـفـيـس), ولـديـهـا حـالـيـا أعـمـدة ف الـصـحـف 

 .Artı Gerçek وموقع Yeni Yaşam التركية

تـعـرفـت عـلـى دوزكـان حـيـنـمـا انـضـمَّـتْ مـسـاهـمـةً ف فـصـل الـسـيـرة الـذاتـيـة عـن الـتـرجـمـة وحـيـنـمـا 
 R o u t l e d g e  H a n d b o o k  o f حتدثت عن نشاط حياتها لكتيب 
Translation and Activism, الـذي حـررتـه مـع كـيـفـان تـاهـمـاسـيـبـيـان. أعـجـبـت 
بـالـقـصـة الـتـي روتـهـا, وقـررت أن أسـتـكـشـف وجـهـة نـظـرهـا حـول الـتـرجـمـة والـنـشـاط مبـزيـد مـن 

التعمق ف هذه املقابلة. 
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ریـــبیكا روث جـــولـــد: أود منك أن تتحدثي عن الكتب املؤثرة ف حياتك? وملاذا وكيف 
أثرت فيك? 

عـــــــائـــــــشة دوزكـــــــان: فيما يتعلق بالكتب غير اخليالية, ميكنني أن أقول أن بيان احلزب 
الـشـيـوعـي ملـاركـس وإجنـلـز وكـتـاب رأس املـال لـكـارل مـاركـس كـان لـهـمـا أثـرًا فَّ ف مـراهـقـتـي, 
وكـتـاب كـريـسـتـي دلـفـي "الـعـدو الـرئـيـس" أثـر ف الـعـشـريـنـات مـن عـمـري, فـقـد قـدم لـي هـذان 
العمالن القواعد األساسية للرأسمالية,  ومن خالل دلفي والنسوية املاديـة*** تعرفت على 
كـيـفـيـة عـمـل الـنـظـام األبـوي, أمـا فـيـمـا يـخـص اخلـيـال, فـقـد تـأثـرت بـروزامـونـد, بـطـلـة فـيـلـم 
The Millstone املـقـتـبـس مـن روايـة مـارجـريـت درابـل "امـرأة شـابـة", كـمـا كـانـت أعـمـال 
الــكــاتــب الــتــركــي ســيــفــجــي ســويــزال مــهــمــة جــدًا لــي, كــمــا كــانــت كــتــب مــارلــي فــريــنــتــش 
s Room’Women و The Bleeding Heart مـهـمـة ف تـوجـيـه دفـتـي نـحـو 
الـنـسـويـة, ولـقـد فـتـحـت بـعـض األعـمـال عـيـنـي عـلـى الـتـفـكـيـر الـعـمـيـق وأرتـنـي كـيـف أكـون مـبدعـة 
 T h e J لتوم روبينز, وتعاليم دون خوان  i t t e r b u g  P e r f u m e كـ: 
Teachings of Don Juan لـكـارلـوس كـاسـتـانـيـدا, وبـعـض أعـمـال ويـلـيـام بـوروز 
(وقـد تـرجـمـتُ كـتـابـه Junkie إلـى الـتـركـيـة), إضـافـة إلـى كـتـاب أجنـا هـنـريـوت مـولـيـنـبـلـت  
Shame is Over  الـذي كـان مـلـهـمًـا لـي, وأخـيـرًا ولـيـس آخـرًا, بـيـان SCUM مـن 

إعداد فاليري سوالناس. 

ریـــبیكا روث جـــولـــد: برأيك ما دور الترجمة ف النشاط السياسي التركي عموما? وما 
األعمال األكثر أهمية هذه األيام? 

عــائــشة دوزكــان: أعتقد أن الترجمة مهمة جدًا ف النشاط السياسي الثوري والنسوي 
واملـعـارض, فـنـحـن نـعـيـش ونـقـاتـل ف تـركـيـا, ولـكـن عـلـيـنـا أيـضًـا مـعـرفـة مـا يـجـري ف أجـزاء 
أخـرى مـن الـعـالـم, إنـهـا لـيـسـت مـثـل فـرنـسـا عـلـى سـبـيـل املـثـال, فـخـالل الـسـتـيـنـات, كـان هـنـاك 
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مـثـقـفـون يـسـاريـون لـم يـكـلـفـوا أنـفـسـهـم عـنـاء مـعـرفـة مـا يـحـدث, حـتـى ف اجلـزائـر حـدث ذات 
األمـر, ومـع ذلـك, ظـل الـنـاس ف الـعـالـم يـقـرؤون أي شـيء يـكـتـبـونـه! لـيـس لـديـنـا مـثـل هـذا 
االمـتـيـاز هـنـا, ومـن جـهـةٍ أخـرى, غـالـبًـا مـا تـكـون مـيـزة أن تـكـون مـن بـلـد مـثـل تـركـيـا, إذ أن عـلـيـك 
أن تـقـرأ بـتـوسّـع عـن بـقـيـة الـعـالـم, وهـو أمـر جـيـد لـك, وقـد أجـد صـعـوبـة كـبـيـرة ف اإلجـابـة عـن 

سؤال ما املهم حقا لكن ميكنني القول أن معظم أعمال ما بعد فوكو حتظى بشعبية كبيرة. 

ریــــبیكا روث جــــولــــد: ما الذي جعلك تقررين أن تصبحي مترجمة? هل تعتقدين أن 
الترجمة جعلتك كاتبة أفضل? 

عــــــائــــــشة دوزكــــــان: ف الواقع, لم أقرر أن أصبح مترجمة, بل شعرت أن عليّ ترجمة 
األعـمـال الـتـي أردت أن يـقـرأهـا اآلخـرون, وأعـتـقـد أن الـتـرجـمـة جـعـلـتـنـي كـاتـبـة أفـضـل ألنـهـا 

عرفتني على أمناط مختلفة من التفكير والكتابة. 

 Routledge Handbook of جـــــولـــــد: ف مساهمتك ف روث  ریـــــبـیـكـا 
Translation and Activism عـبـرتـي عـن قـلـقـك بـشـأن تـأثـيـر الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة ف 
الـعـالـم, هـل هـنـاك صـفـات مـحـددة جتـديـهـا مـفـقـودة ف الـنـشـاط غـيـر املـوجـه إلـى الـتـرجـمـة? هـل 

هيمنة  اللغة اإلجنليزية على ذلك النشاط حتد من تأثيره? 

عــــائــــشة دوزكــــان: أعتقد أن هيمنة اللغة اإلجنليزية على مختلف النشاطات والسياسة 
والـنـظـريـات املـمـتـدة عـبـر الـعـالـم لـهـا تـأثـيـر كـبـيـر, واألهـم مـن ذلـك يـعـدّ هـذا األمـر عـجـزًا عـاملـيًّـا, 
فـهـنـاك تـقـسـيـم غـيـر عـمـلـي وصـعـب لـلـعـمـل, إذ يـتـعـي عـلـى جـنـوب الـعـالـم وشـرقـه تـقـدي روايـات 
عـن املـقـاومـة والـنـضـال حـتـى نـتـمـكـن مـن الـوصـول إلـى الـنـظـريـة املـكـتـوبـة بـلـغـات الـعـالـم الـغـربـي 
والـشـمـالـي, وسـيـكـون مـن املـدهـش جـدًا إذا لـم يـحـرم هـذا األمـر تـفـكـيـرنـا ونـشـاطـنـا الـعـاملـي من 
االتـسـاق والـنـزاهـة واحلـسـاسـيـة اجلـمـاعـيـة, فـأنـت جتـد الـنـضـال واملـقـاومـة والـنـظـريـات ف جـمـيـع 
أنـحـاء الـعـالـم, لـكـن حـتـى ف هـذا الـعـصـر ومـا فـيـه مـن الـتـقـنـيـات مـثـل الـتـرجـمـة مـن خـالل 
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Google Translate فـإنـه ال يـزال عـلـيـنـا تـرجـمـة الـكـثـيـر, إال أنـنـا نـحـتـاج أيـضًـا إلـى 
اختيار ما نترجمه, وهذا قرار سياسي جدًا. 

ریــبیكا روث جــولــد:: هل ميكنك أن تقولي شيئًا عن ظروف سجنك األخير? كيف يحيا 
املرء ف السجن? هل غيرك بأي شكل من األشكال? وماذا عن أعمال خدمة اجملتمع? 

عــائــشة دوزكــان: أمضيت أربعة أشهر ف سجن مغلق (النمط املعروف للسجن) وثالثة 
أسـابـيـع ف سـجـن مـفـتـوح, فـالـسـجـن املـفـتـوح هـو املـكـان الـذي تـقـضـي فـيـه يـومـك بـاخلـارج ف 
حـديـقـة وميـكـنـك اسـتـخـدام الـهـاتـف ف أي وقـت تـشـائـي, وإذا بـقـيـت هـنـاك مـدة طـويـلـة, ميـكـنـك 
أحــيــانًــا اخلــروج مــدة أســبــوع والــعــودة مــن جــديــد! ف الــوقــت الــذي سُــجِــنــتُ فــيــه كــان هــنــاك 
إضـراب عـن الـطـعـام ف الـعـنـابـر, وكـان الـسـجـنـاء يـحـتـجـون عـلـى سـيـاسـات الـعـزل احلـكـومـي لـعـبـد 
ال أوجـالن, اعـتـقـدت أنـه سـيـكـون مـن الـصـعـب الـعـيـش مـع األشـخـاص املـضـربـي, لـذلـك 
قــررت الــبــقــاء ف زنــزانــة ف احلــبــس شــبــه االنــفــرادي, ويــكــمــن الــفــرق بــي حــالــتــي واحلــبــس 

االنفرادي هو أنه سُمح لي بقضاء بعض الوقت ف الفناء مرتي ف اليوم. 

كـان ميـكـنـنـا الـتـواصـل مـن خـالل الـنـوافـذ وكـان لـديـنـا اسـتـراحـة مـدة تـسـعـي دقـيـقـة ف الـهـواء 
الــطــلــق مــع ثــالثــة ســجــنــاء ســيــاســيــي آخــريــن, لــقــد قــرأت الــكــثــيــر, وخــاصــة األدب, وقــرأت 
الـعـديـد مـن الـرسـائـل, وكـتـبـت الـرسـائـل (كـان مـعـظـمـهـا مـن وإلـى سـجـي آخـر ف نـفـس الـسـجـن 
الـذي كـنـت فـيـه وكـذلـك الـسـجـنـاء ف جـمـيـع أنـحـاء تـركـيـا), حـلـمـت أحـالمَ يـقـظـة, واسـتـمـعـت 
إلـى املـوسـيـقـى مـن الـراديـو, كـنـت أرقـص أحـيـانًـا ف املـسـاء, واشـتـقـت البـنـتـي وقـطـطـي وأي 

شيء يعرض على شاشة (إذ لم يكن لدي تلفاز), ولقد فاتني وقت الطهي أيضّا! 

لـكـن احلـيـاة ف الـسـجـن لـيـسـت انـقـطـاعًـا عـن احلـيـاة, لـذلـك فـكـرت بـأنـه عـلـي أن أسـتـمـتـع بـهـا 
بـطـريـقـة أو بـأخـرى, ف الـسـجـن املـفـتـوح, بـقـيـت ف جـنـاح مـع نـسـاء لـديـهـن أطـفـال, وقـد كـان 
هـنـاك ثـمـانـي نـسـاء وخـمـسـة أطـفـال ال يـنـامـون أثـنـاء الـلـيـل! وقـد كـنـت الـسـجـيـنـة الـسـيـاسـيـة 
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الـوحـيـدة هـنـاك, لـقـد كـنـت هـنـاك بـسـبـب الـقـمـع الـسـيـاسـي وكـانـت مـعـظـم الـنـسـاء األخـريـات 
هـنـاك نـتـيـجـة ألشـيـاء حـدثـت لـهـن مـن خـالل الـنـظـام األبـوي والـرأسـمـالـيـة, فـبـعـضـهـن قـتـلـن أو 

جرحن رجاالً اعتدوا عليهن بدنيا لذا أعتقد أنهن سجينات سياسيات أيضًا! 

لـقـد غـيّـرتـنـي هـذه الـتـجـربـة كـثـيـرًا ألنـنـي اضـطـررت لـلـتـعـامـل مـع املـشـاكـل الـتـي لـم أواجـهـهـا من 
قـبـل وقـد كـونـت صـداقـات مـع نـسـاء لـم أكـن أللـتـقـي بـهـن لـو لـم أُسـجـن, واضـطـررت لـلـقـيـام 
بـخـدمـة مـجـتـمـعـيـة ف مـكـتـب الـتـنـفـيـذ ف احملـكـمـة, املـكـتـب الـذي اسـتـسـلـمـت فـيـه, هـذا هـو 
املـــكـــتـــب الـــذي تُـــرتـــب فـــيـــه األحـــكـــام ويـــحـــدد إلـــى أيـــن ســـيـــذهـــب الـــســـجـــنـــاء, أعـــنـــي بـ 
"االسـتـسـالم" أنـنـي تـقـدمـت بـطـلـب الـقـيـام بـهـذا الـنـوع مـن الـعـمـل أثـنـاء مـدة سـجـنـي, حـضَّـرتُ 
الـشـاي, ونـقـلـت الـوثـائـق مـن غـرفـة إلـى أخـرى, وخـتـمـت بـعـض الـوثـائـق, وقـابـلـت "اجملـرمـي" 

اآلخرين. 

ریـبیكا روث جـولـد: هل حدث أن ترجمتِ عمالً كان له تأثير كبير ف القراء األتراك على 
نحو لم تكوني تتوقعيه? 

عــــــــــائــــــــــشة دوزكــــــــــان: نعم , حدث هذا بترجمتي لبيان SCUM, أحب النسوية 
األمـريـكـيـة الـراديـكـالـيـة فـالـيـري سـوالنـاس حـبَّ رفـيـق الـتـوجـه والـبـنـت والـعـمـة, أحـب ذلـك 
الـكـتـاب, وأعـتـقـد أنـه عـمـل هـجـائـي رائـع, ولـكـنـه لـيـس دلـيـالً سـيـاسـيًـا, إال أنـه يـحـظـى بـشـعـبـيـة 
كـبـيـرة بـي الـنـسـويـات الـشـابـات األتـراك الـلـواتـي يـسـتـلـهـمـن مـنـه ويـحـسـبـنـه دلـيـالً سيـاسـيًـا, 

ولذلك أقول أحيانًا, "حسنًا , لمَ ال!". 

ریــبیكا روث جــولــد: هل لديك أي خطط لترجمة نصوص ف املستقبل? كتابات فردية 
وجديدة? 
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عـــــــائـــــــشة دوزكـــــــان: لقد بدأت بترجمة اجملموعة الشعرية للشاعر األمريكي من أصل 
فـلـسـطـيـنـي رميـي كـنـازي قـبـل سـقـوط الـقـنـبـلـة الـتـالـيـة: الـصـعـود مـن بـروكـلـي إلـى فـلـسـطـي 
 Rising  Up  From  :Before  the  Next  Bomb  Drops
Brook  ف السجن وأخطط إلنهائه, وقد أحببت طريقة  lyn  to  Pa les t ine
كـتـابـاتـه ونـظـمـه لـلـمـفـردات, كـمـا كـنـت قـد بـدأت تـرجـمـة "The Big Push" لـسـيـنـثـيـا 
إنـلـو قـبـل أن أُسـجَـن وسـأعـمـل عـلـى إنـهـائـه أيـضًـا, كـمـا أنـنـي أعـمـل عـلـى كتـابـة روايـة وكـتـاب 

آخر غير روائي حول مسائل النسوية اليومية واحلالية. 

ریــبیكا روث جــولــد: هل لديك أية اقتراحات للناشطي الراغبي ف إظهار تضامنهم مع 
زمالئهم النشطاء واألكادمييي واملترجمي ف تركيا? 

عـــائـــشة دوزكـــان: ال, ألنني ال أعرف ظروف البلدان األخرى, الشيء الوحيد الذي 
ميـكـنـنـي قـولـه هـو: مـن فـضـلـكـم ال تـكـتـفـوا فـقـط بـدعـم األشـخـاص املـعـروفـي والـذيـن يـتـحـدثـون 
لـغـتـكـم األم, أعـلـم أنـه مـن األسـهـل لـكـم الـوصـول إلـيـهـم والـتـواصـل مـعـهـم, ولـكـن هـنـاك الـعـديـد 

من األشخاص اآلخرين الذين ال يتمتعون بامتيازات كافية ليستطيعوا التعرف عليكم. 

 _______

 Writers  ريـبـيـكـا جـولـد هـي مـؤلـفـة كـتـاب: كـتـاب ومـتـمـرديـن: أدب الـتـمـرد ف الـقـوقـاز *
 The Literature of Insurgency in the :and Rebels
C (مطبعة جامعة ييل, 2016), وحصلت على جائزة جامعة جنوب  a u c a s u s
كـالـيـفـورنـيـا لـلـكـتـاب ف الـدراسـات األدبـيـة والـثـقـافـيـة وأفـضـل جـائـزة كـتـاب مـن قـبـل جـمـعـيـة 
املــرأة ف الــدراســات الــســالفــيــة, وهــي مــتــرجــمــة كــتــاب: بــعــد غــد تــخــتــفــي األيــام: الــغــزال 
 :After  Tomorrow  the  Days  Disappear والقصائد األخرى 
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Ghazals and Other Poems حلـسـن سـيـجـي مـن دلـهـي (مـطـبـعـة جـامـعـة نـورث 
 T h e  P r o s e  o f  t h e وسترن, 2016), وكتاب نثر اجلبال: حكايات القوقاز 
Tales of the Caucasus :Mountains (مـطـبـعـة جـامـعـة أوروبـا الـوسـطـى, 

 .(2015

Society) هو بيان نسوي   for  Cutt ing  Up  Men) SCUM ** بيان 
راديـكـالـي مـن تـألـيـف فـالـيـري سـوالنـاس, نُـشـر ف عـام 1967, يـتـطـرق إلـى أن الـرجـال دمـروا 
الــعــالــم, وأن األمــر مــتــروك لــلــنــســاء إلصــالحــه, ولــتــحــقــيــق هــذا الــهــدف, تــقــتــرح تــشــكــيــل 
SCUM, وهـي مـنـظـمـة مـكـرسـة لـإلطـاحـة بـاجملـتـمـع والـقـضـاء عـلـى جـنـس الـذكـور, ويـعـتـمـد 

البيان ف سياقه على اهتمامات فلسفية واجتماعية. 

*** الـنـسـويـة املـاديـة تـسـلـط الـضـوء عـلـى الـرأسـمـالـيـة والـنـظـام األبـوي بـعـدهـمـا أسـاسـيـي لـفـهـم 
اضـطـهـاد املـرأة, ويـعـدّ اجلـنـس ف الـنـسـويـة املـاديـة مـن مـكـونـات اجملـتـمـع, ويـفـرض اجملـتـمـع أدوار 
الـنـوعـي: مـثـل حـمـل األطـفـال, عـلـى الـنـسـاء, وتـكـمـن وجـهـة نـظـر الـنـسـويـة املـاديـة املثـالـيـة ف 

وجود مجتمع تعامل فيه النساء بطريقة متساوية مع الرجل اجتماعيا واقتصاديا. 
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حوار مع أورھان بأموق حول روایتھ "غرابة في عقلي" الصادرة في عام 2014 

حاوره بروس روبنز* 

ترجمة: عبير عالو 

عـندمـا یجـلس الـروائـي أورھـان بـامـوق الـحائـز عـلى جـائـزة نـوبـل مـع زمـالئـھ الـكتاب، 
فـإنـھ ُیـعَرف بـرسـم رسـومـات لـوجـوه الجـمھور، ومـثل كـتابـاتـھ تـكون تـلك الـرسـومـات 
لیسـت ھـزلـیة جـدا وال جـادة، لـكنھا تـحوي شـیًئا مـن الـفضول الـال محـدود، وغـالـًبا مـا 
ُیـشاد بـبراعـتھ الـمرئـیة لـكونـھ بـمثابـة الجسـر الـذي یـربـط بـین الشـرق والـغرب، كـما أنـھ 
ُیـالم فـي بـعض األحـیان عـلى إیـالئـھ اھـتمام كـبیر لـلقراء غـیر األتـراك -رغـم أن ذلـك 
بسـبب عـالـمیتھ-، كـما أنـھ مـمثل جـید لـلشخص الـعلمانـي الـراقـي الـقادم مـن مـدیـنة 
عـالـمیة كـبرى، مـما زاد مـن شـعبیتھ خـارج تـركـیا إذ بـیعت مـن روایـاتـھ أكـثر مـن 11 

ملیون نسخة خارج بلده. 

أصـبح بـامـوق واحـداً مـن أكـثر الـكتاب نـفوذاً وتـأثـیراً فـي تـاریـخ بـلده إلـى حـد كـبیر بـعد 
كـتابـاتـھ عـن مـواطـني الـطبقة الـعلیا فـي إسـطنبول وحـیاتـھم الـساحـرة والحـزیـنة فـي 
ذات اآلن، فـفي روایـتھ الجـدیـدة "A Strangeness in My Mind"، یـصنع 
الـمؤلـف الـبالـغ مـن الـعمر 63 عـاًمـا مـنحنى جـریـًئا فـي مـنطقة أقـل سـفوًرا، إذ إن بـطل 
الـروایـة بـائـع فـقیر فـي عـربـة شـارع قـدم إلـى إسـطنبول مـن إحـدى الـقرى، ویـحكي 
الـكتاب عـن الـتغیر السـریـع لـلحیاة فـي إسـطنبول مـن وجـھة نـظر الـطبقة الـعامـلة ومـا 
فـیھا مـن مـشاھـد وأصـوات وانـقسامـات ومـسافـات طـویـلة، إذ تـمكنت الـروایـة مـن أن 
تــكون خــفیفة كــخفة شــخصیتھا الــرئــیسة، ومعجــزًة وألــغاًزا لــلقراء داخــل تــركــیا 

وخارجھا. 

عـلى مـدار السـت الـسنوات الـماضـیة، شـاركـت أنـا وأورھـان بـامـوق فـي نـدوة جـامـعیة 
فـي جـامـعة كـولـومـبیا حـول "فـن الـروایـة"، ولـقد حـظیت بـالـفرصـة لـسماع حـدیـث 
روائــي كــبیر عــن "آنــا كــارنــینا - الــمحاوالت والفشــل" واســتمتعت بھــذه الــقراءة 
الـروائـیة فـي طـریـقنا إلـى الـمنزل بـعد مـقابـلة Vronsky، كـما اسـتمعت لحـدیـثھ عـن 
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تـأثـیر روح دوسـتویـفسكي الـخاصـة فـي الشـرق والـغرب، كـان حـواًرا مـمیًزا ومبھـًرا 
لي ولطالب الجامعة الذین ظھرت على وجوھھم أمارات االنبھار.  

بــروس روبــنز: من وجهة نظر معينة, تدور أحداث هذه الرواية حول رسائل حب تلقاها 
شخص عن طريق اخلطأ. 

أورھـان بـامـوق: وصفه بأنه الشخص اخلطأ مبالغة, إذ تكتب شخصية ميفولوت لشخص 
لـم تـره عـيـنـيـه لـسـوى بـضـع ثـوانٍ, وهـو وضـع طـبـيـعـي ف اجملـتـمـع الـفـالحـي احملـافـظ حـيـث يـجـتـمـع 
األوالد والـبـنـات غـيـر املـتـزوجـي فـقـط ف حـفـالت الـزفـاف واملـنـاسـبـات املـمـاثـلـة لـهـا, فـإذا كـنـت 
تـرغـب بـالـزواج ف مـجـتـمـع كـهـذا, فـأنـت بـحـاجـة إلـى مـوهـبـة لـتـمـلـك هـذا اخلـطـاب املـثـالـي, وهـنـا 

جند أن ميفلوت يكتب رسائله إلى امرأة مثالية. 

لـقـد قـرأت مـؤخـرًا ف تـقـريـر لـلـمـعـهـد اإلحـصـائـي الـتـركـي أن 52% مـن الـزيـجـات ف تـركـيـا 
تـكـون مـرتـبـة مـن قـبـل األهـل, وبـالـطـبـع يـصـعـب احلـصـول عـلـى إحـصـاءات دقـيـقـة, لـكـون ال أحـد 
يـقـبـل أن يـتـزوج زواجًـا تـقـلـيـديـا مـا لـم يـكـن شـخـصًـا مـحـافـظًـا جـدًا وفـخـورًا بـذلـك, أظـن أن 
80% مـن األشـخـاص الـذيـن رتـبـت زيـجـاتـهـم سـيـنـكـرون األمـر- إذ إنـهـم سـيـذهـبـون إلـى مـكـان 
مـا لـشـرب عـصـيـر لـيـمـون مـثـالً, ثـم سـيـتـجـهـون إلـى مـتـجـر حـلـويـات أو (إذا كـانـوا أكـثـر حتـضـرًا) 
سـيـلـتـقـون ف الـسـيـنـمـا ملـشـاهـدة فـيـلـم مـع األخـوات واألعـمـام فـقـط لـيـقـولـوا ألطـفـالـهـم وأحـفـادهـم: 
"ال, لـقـد الـتـقـيـنـا قـبـل الـزواج, لـم يُـرتـيـب زواجـنـا مـن قـبـل أحـد!", ف املـديـنـة, ميـكـن لـلـفـتـيـان 
أن يـتـزوجـوا ف وقـت مـتـأخـر أكـثـر مـن الـقـرى, وهـذا يـطـالـبـنـا بـالـكـثـيـر مـن (الـتـسـامـح جتـاه مـصـطـلح 
فـرويـد) املـتـعـلـق بـالـتـهـذيـب املـتـوافـر لـدى فـتـاة الـقـريـة, غـيـر أن قـانـون فـرويـد قـد ال يـسـري هـنـا 

أيضًا! 

بروس روبنز: هل أنت بصدد كتابة رواية نفسية أخرى? 
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أورھــان بــامــوق: للتو انتهيت من ذلك, لذا سنتحدث عن الكتابة من جديد ف العام 
املقبل. 

بــروس روبــنز: ف هذه الرواية, بذلت جهدًا للحديث عن أشخاص مختلفي متامًا عمن 
نـشـأت مـعـهـم, وهـذا يـسـتـلـزم بـعـض الـبـحـث والـسـؤال, هـل ميـكـنـك سـرد خـطـوات الـبـحـث الـتـي 

قمت بها? 

أورھــــان بــــامــــوق: يؤكد الناس ف تركيا وف املراجعات الدولية على أن باموق كاتب 
عـلـمـانـي مـن الـطـبـقـة املـتـوسـطـة الـعـلـيـا يـكـتـب عـن حـيـاة الـنـاس مـن الـطـبـقـة الـدُنـيـا, إن احلـصـول 
عـلـى احلـقـائـق الـصـحـيـحـة ال يـشـكـل مـشـكـلـة عـلـى اإلطـالق ألي روائـي يـعـمـل بـجـد ويـحـب 
الـتـحـدث إلـى الـنـاس, فـإن كـنـت تـود أن حتـصـل عـلـى مـعـلـومـات عـمَّـا يـفـعـلـه بـائـع دجـاج وأرز 
مـثـالً, وكـيـف يـطـبـخ دجـاجـه وأرزه, وكـيـف يـبـيـعـه, وكـيـف يـحـصـل عـلـى مـواده, ومـقـدار الـربـح 
الـذي يـحـقـقـه, كـل مـا عـلـيـك الـقـيـام بـه ملـعـرفـة ذلـك هـو مـحـادثـة مـع بـائـع الـدجـاج واألرز ف 
الـشـارع, فـإذا مـا كـنـت لـطـيـفًـا, عـادةً مـا يـكـون اآلخـر مـنـفـتـحًـا عـلـيـك, فـيـبـدأ بـقـول أنـه يـطـبـخ كـل 
شـي بـنـفـسـه, وبـعـد نـصـف سـاعـة, سـيـخـبـرك أن زوجـتـه هـي مـن تـقـوم بـكـل شـيء  ف الـواقـع, 
فـالـروايـة تـعـتـمـد عـلـى الـكـثـيـر مـن احملـادثـات غـيـر الـرسـمـيـة مـع بـائـعـي بـوزا [بـوزا هـو مـشـروب 
], ومـحـادثـات مـع بـائـعـي بـلـح الـبـحـر احملـشـو حـول حـيـل جتـارتـهـم, فـكـثـيـرًا  كـحـولـي مـخـمـر قـلـيـالً
مـا أحـب احلـصـول عـلـى هـذا الـنـوع مـن املـعـلـومـات كـونـه يـضـفـي مـصـداقـيـة عـلـى الـروايـة, لـكـن 

هذا البحث ليس ما أفتخر به, بل أفخر بتوازن الرواية وتكوينها الفني أكثر. 

ف الـبـدايـة, كـان لـدي مـجـمـوعـة مـن الـبـاحـثـي, خـريـجـي جـامـعـات يـنـطـلـقـون مـيـدانـيـا يـتـحـدثـون 
إلــى الــنــاس, ويــحــصــلــون عــلــى الــتــفــاصــيــل, وف بــعــض األحــيــان يــعــرفــونــنــي عــلــى هــؤالء 

األشخاص, ومبجرد أن أرى أن الشخص يستمتع بالتحدث, أستمتع بدوري باالستماع. 

بروس روبنز: ملاذا رُوِيت الرواية من قبل العديد من الشخصيات? 
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أورھــــان بــــامــــوق: لقد بدأت ف كتابة هذه الرواية على طراز الرواية القدمية ف القرن 
الـتـاسـع عـشـر, وأردت أن أرى مـا ميـكـنـنـي فـعـلـه ف هـذا الـسـيـاق, مـعـظـم كـتـابـاتـي الـسـابـقـة تـنـتـمي 
ملـا يـسـمـى مبـا بـعـد احلـداثـة, ثـم أخـذ أسـلـوبـي يـتـطـور شـيـئًـا فـشـيـئًـا, كـنـت أبـتـدئ الـكـتـابـة بـقـصـة 
كـامـلـة ف مـخـيـلـتـي, وبـعـد ذلـك, مـع تـطـور مـهـارتـي الـكـتـابـيـة ابـتـكـرتُ طـرقًـا جـديـدة لـلـكـتـابـة, 
بــعــد مــدة وجــدت أنــنــي أريــد أن أفــعــل شــيــئًــا مــخــتــلــفًــا عــلــى غــرار أســالــيــب بــلــزاك أو زوال 
الـقـصـصـيـة, ف هـذه الـروايـة, كـان مـن الـسـهـل الـكـتـابـة مـن وجـهـة نـظـر الـشـخـصـيـة الـرئـيـسـة, وهـو 
بـائـع مـتـجـول قـدِمَ إلـى إسـطـنـبـول ف أوائـل سـبـعـيـنـيـات الـقـرن املـاضـي, وبـعـد بـيـعـه جلـمـيـع أنـواع 
األشـيـاء مـن الـزبـادي إلـى اآليـس كـري إلـى الـدجـاج مـع األرز والـبـوزا ألربـعـي عـامًـا, جـرَّب 
عـدة وظـائـف أخـرى. كـنـت أكـتـب عـنـه بـكـل سـهـولـة, إال أنـنـي شـعـرت بـبـعـض الـقـلـق حـيـنـمـا 
أصـبـح الـكـتـاب أطـول ممـا تـوقـعـت, كـنـت أرغـب ف جـلـب الـواقـعـيـة الـتـي متـثـلـت ف الـعـديـد مـن 
األصـوات الـتـي سـجـلـنـاهـا, فـبـمـجـرد أن يـدرك الـنـاس أنـنـي كـاتـب أو صـحـفـي, فـإنـهـم سـرعـان مـا 
يـبـادرون إلـى تـقـدي نـصـائـحـهـم عـن الـوقـوع ف احلـب, وأمنـاط عـيـشـهـم, كـمـا يـتـحـدثـون عـن أهـمـيـة 
الـديـن ف حـيـاتـهـم, وأهـمـيـة االسـتـيـقـاظ مـبـكـرًا, وأهـمـيـة الـصـدق مـع الـعـمـالء, والـعـديـد مـن 
األمـور املـشـابـهـة, كـانـوا يـتـحـولـون مـن التـفـاصـيـل الـواقـعـيـة إلـى احلـكـم احلـيـاتـيـة, وقـد أحـبـبـت 
ذلــك, لــذا أردت أن أتــركــهــم يــحــكــون أنــفــســهــم, وقــررت أن أحــاول إدراج الــســرد الــفــردي ف 
إطـار الـسـرد الـذي يـشـبـه سـرد زوال ف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر -ف احلـقـيـقـة ال أحـب زوال كـثـيـرًا بـل 
أحـب بـلـزاك وسـتـنـدال أكـثـر مـنـه- وحـاولـت أن أصـيـغ ذلـك الـسـرد بـطـريـقـة جتـعـل الـقـارئ يـدرك 
سـريـعًـا أنـنـا نـنـتـقـل مـن الـروايـة مـن جـهـة الـطـرف الـثـالـث إلـى الـطـرف األول, وأعـتـقـد أنـنـي 

جنحتُ بذلك. 

بـــروس روبـــنز: كنت تقول أنك أكثر فخرًا بتوازن وتكوين الرواية من معلومات البحث 
-التي جمعتها من حياة الناس والشارع-? 
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أورھـان بـامـوق: اسمح لي أن أوضح األمر: أنا فخور باملتحف املعلوماتي الذي حصلت 
عـلـيـه, لـيـس ألنـنـي جـمـعـت كـل هـذه املـعـلـومـات, بـل بـسـبـب الـنـوافـذ الـتـي وضـعـت تـلـك 
املـعـلـومـات بـهـا, والـتـي سـاهـمـت ف تـكـويـن الـنـص, فـعـرض املـعـلـومـة يـجـب أن يـكـون جـمـيـالً 

أيضًا. 

بروس روبنز: هل ميكن أن تشرح ما الذي تعنيه بـ "تكوين النص"? 

أورھـان بـامـوق: التكوين هو العودة إلى األرض, وهو غريزة احليوان, حي أكتب أتساءل 
مـع نـفـسـي: هـل مـا أكـتـبـه يـسـتـحـق أن يُـقـرأ? هـل هـو مـسـلٍّ? سـتـمـئـة صـفـحـة نـرى فـيـهـا الـعـالـم مـن 
خـالل أفـكـار مـيـفـلـوت قـد تـكـون ممـلـة بـعـض الـشـيء, كـنـت أجـد أنـنـي أرغـب ف متـزيـق الـروايـة, 
وإدراج أصـوات أخـرى مـن شـأنـهـا أن تـتـنـاقـض مـعـه, وتـتـحـدى وجـهـة نـظـره ووجـهـة نـظـر الـطـرف 
الـثـالـث ف الـنـص, لـذلـك قـمـت بـهـذا الـنـمـط الـكـتـابـي.                                           ف 
املـراجـعـات الـتـركـيـة والـدولـيـة أرى الـعـديـد مـن الـشـكـاوى لـقـراء حـي يـقـولـون بـخـيـبـة أمـل أن: 
"بـامـوق ال يـكـتـب بـأسـلـوب مـا بـعـد احلـداثـة!", فـأشـعـر أنـنـي أريـد أن أقـول لـهـم: "لـكـنـنـي 
كـتـبـت بـهـذا األسـلـوب مـن قـبـل!" أعـلـم أنـنـي خـاطـرت قـلـيـالً, ولـسـت أدافـع عـن ذلـك, إذ كـان 
لـدي الـكـثـيـر مـن املـعـلـومـات, وكـنـت بـحـاجـة إلـى دمـجـهـا مـع رؤيـة ممـزوجـة بـبـعـض الـغـرابـة, 

ألجعل من شخصية البطل شخصية إنسانية قدر اإلمكان. 

بــروس روبــنز: لقد أشبعت شخصية ميفلوت ببراعة السرد الروائي فنجدها تقفز ببراعة 
بــي األمــام واخلــلــف, واملــاضــي واملــســتــقــبــل كــمــا لــو كــان روائــيًــا بــنــفــســه, وهــذا مــا أعــطــى ثــراءً 

داخليًّا له. 

أورھــان بــامــوق: هذا اختراع فلوبير املتمثل ف أسلوب السرد غير املباشر احلر, إذ يتيح 
هـذا اخلـطـاب لـلـكـاتـب االقـتـراب مـن وعـي الـشـخـصـيـة مـن كـثـب, وجتـعـل الـقـارئ ال يـالحـظ 
حـقـيـقـة أن الـراوي هـو مـن يـتـحـدث ولـيـس شـخـصـيـة الـروايـة, فـعـنـدمـا فـعـل فـلـوبـيـر ذلـك, حـرر 
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فـن الـروايـة, وجـعـلـهـا مـرنـة لـلـغـايـة, فـيـمـكـن لـلـسـرد أن يـتـراجـع إلـى مـسـافـة بـعـيـدة كـأن يـخـبرنـا 
تولستوي أن جيوش نابليون تقترب من موسكو, حينها نتساءل من يتحدث هنا?  

روبـــــنـز: يعد اخلط الزمني للرواية, والذي حكى ظروف حياتية ألربعي عامًا  بـــــروس 
ورسـم الـكـثـيـر مـن تـفـاصـيـل احلـيـاة خـالل هـذه احلـقـبـة- منـوذجًـا مـتـحـركًـا جـدًّا, هـل ميـكـنـك سـرد 

بعض تفاصيل هذا االستعراض الزمني املبهر? 

أورھـان بـامـوق: رمبا يكون االمتداد الزمني أمر غير معتاد كون الرواية لديها بنية قصصية 
يـسـيـرة جـدا, صـبـي يـكـتـب رسـائـل حـب لـفـتـاة رآهـا مـدة قـصـيـرة وعـن بُـعـد, ثـم يُـخـدع ويـتـزوج 

من أختها الكبرى, التي تعد أقل جماالً, بطريقة زواج ال أريد أن أحتدث عن تفاصيلها. 

لــقــد درَّســنــا -أنــا وأنــت- مــعًــا مــنــذ ســنــوات, لــكــن ف نــدواتــنــا, لــم نــضــغــط عــلــى الــطــالب 
لـلـتـحـدث كـثـيـرًا عـن الـروايـات وشـخـصـيـات الـطـبـقـة الـدنـيـا, فـوجـود بـطـل مـن الـطـبـقـة الـدنـيـا كـان 
إضـافـة مـتـعـمـدة جـدا مـن قـبـلـي, أثـنـاء كـتـابـتـي لـلـروايـة, سـألـنـي احملـرر الـبـريـطـانـي عـمـا إذا كـنـت 
سـأدرج أي شـخـصـيـات مـن الـطـبـقـة الـوسـطـى, فـكـرت بـرهـةً أنـه ميـكـنـنـي إضـافـة شـخـصـيـة مـن 
الـطـبـقـة الـوسـطـى صـديـقًـا ملـيـفـلـوت, لـكـنـنـي اسـتـبـعـدت ذلـك األمـر عـلـى الـفـور وقـلـت لـه "ال, 
لــن يــكــون هــنــاك أي شــخــصــيــات مــن الــطــبــقــة الــوســطــى ف هــذه الــروايــة", لــن أضــيــف أحــدًا 
كـشـخـصـيـة لـيـفـي ف آنـا كـارنـيـنـا, لـن يـكـون شـخـصًـا يـنـظـر إلـى شـخـصـيـات الـطـبـقـة الـدنـيـا 

وفالحيها وهم يعملون, روايتي سيحدث كل ما فيها بي الفالحي أنفسهم. 

حـسـنًـا, هـم لـيـسـوا فـالحـي بـاملـعـنـى احلـرف, هـم قـرويـون قـدمـوا إلـى املـديـنـة, فـأحـداث الـروايـة 
تـدور حـول حـيـاة املـديـنـة احلـديـثـة, والـشـخـصـيـات الـتـي قـد تـكـون فـقـيـرة, لـكـنـهـا بـطـريـقـة مـا 
مـتـمـدنـة جـدا, فـكـانـت مـشـكـلـتـهـم تـكـمـن ف الـتـكـيـف مـع الـفـرديـة واألنـانـيـة والـعـقـلـيـة االقـتـصـاديـة 
لـلـمـديـنـة, فـأولـئـك الـذيـن يـصـمـدون ميـكـن أن يـكـونـوا نـاجـحـي, أمـا الـذيـن يـتـشـوشـون مـثـل 

ميفلوت فهم ليسوا ناجحي, لكن يكمن السؤال هل يريد ميفلوت حقاً النجاح? 
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بـــروس روبـــنز: هل هذا ما تريد قوله عن الطبقة العاملة? من حيث تكوين الرواية, إذ 
أرى أن مـا تـتـحـدث عـنـه هـو الـصـداقـة بـي مـفـلـوت وفـرحـات, إذ شـكـلـت صـداقـتـهـم الـكـثـيـر مـن 
أحـداث الـروايـة, فـمـن الـنـاحـيـة الـهـيـكـلـيـة, هـنـاك الـقـلـيـل مـن الـتـوازي مـع سـنـو, مبـعـنـى أن ممـثـل 
الـيـسـار, وهـو كـردي عـلـوي "يـحـصـل عـلـى الـفـتـاة" إذا جـاز الـتـعـبـيـر, وهـو بـطـريـقـة مـا, أكـثـر 

جناحًا ورمبا أكثر بطولية من مفلوت "الرجل الذي يقف ف الوسط" سياسيا.  

أورھـان بـامـوق: ف فصولنا, وف اجتماعاتنا التحضيرية قبل الفصل, نتحدث أحيانًا عن 
جـورج لـوكـاس, يـقـول لـوكـاس إن أفـضـل الـروائـيـي الـتـاريـخـيـي اخـتـرعـوا شـخـصـيـات ميـكـن 
سـحـبـهـا لـالجتـاهـي ف صـراعـات مـجـتـمـعـاتـهـم, وهـذا يـحـدث فـقـط -كـمـا يـقـول- إذا لـم يـكـن 
لـهـذه الـشـخـصـيـات الـتـزامـات سـيـاسـيـة وأيـديـولـوجـيـة وقـاعـدة أخـالقـيـة قـويـة, أي إذا كـانـت 

أفكارها "هشة" وسريعة التغيير, وهنا جند أن مفلوت يتبع هذا النمط.  

بروس روبنز: أنت تزعج القارئ بإمكانية أن تكون هذه القصة هي قصة ظهور 
إسالموي, من املؤكد أن مفلوت ينجذب إلى اإلسالم, لكن لديه صديق يساري, وأبناء 

عمومته من الفاشيي, فهل هو حقا الشخص الوسطي? 

أورھــان بــامــوق: كنت أتبع نهج ستندال حي يعكس بكتاباته صورة اجملتمع, فإذا كان 
مـيـفـلـوت مـتـعـصـبًـا جـدًا, فـال ميـكـنـه زيـارة ذلـك الـرجـل احلـكـيـم املـسـلـم وملـا كـان يـسـتـمـع أيـضًـا إلـى 

محادثات أصدقائه املاركسيي العلويي ويتجول معهم أثناء وضعهم للملصقات. 

بــــروس روبــــنز: هذه الرواية بالطبع رواية مدينة, ما الذي تشعر أنك لم تقله بعد عن 
إســطــنــبــول? إذ ســيــقــول الــنــاس -ورمبــا قــد قــالــوا ذلــك بــالــفــعــل- أنــك وضــعــت الــكــثــيــر مــن 

شخصيتك ف شخصية الرواية الرئيسة. 
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أورھـان بـامـوق: ف تركيا, كان الشكل املهيمن للرواية هو ما يحكي عن الفالحي, وقد 
كـان يـشـار كـمـال أفـضـل روائـيـي هـذا الـفـن, فـإذا كـنـت روائـيًـا اجـتـمـاعـيًـا ف سـتـيـنـات وسـبـعـيـنـات 
الـقـرن املـاضـي فـسـتـكـتـب عـن احلـيـاة والـظـروف املـاديـة ف مـنـطـقـة ريـف األنـاضـول, أمـا أنـا, لـم 
أكـن أعـرف أي شـيء عـن تـلـك الـبـيـئـة, لـذلـك كـتـبـت عـن إسـطـنـبـول فـقـط ألنـنـي أردت الـكـتـابـة 
عـن الـبـشـر الـذيـن أعـرفـهـم, ولـيـس عـن املـدن, وفـقـط بـعـد أن تُـرجـمـت أعـمـالـي أصـبـحـتُ أعـرف 

بكوني كاتبا إسطنبوليا, فلقد عرف األتراك هذا األمر من خارج تركيا ال من داخلها. 

ف ذلـك الـوقـت, كـتـبـت مـذكـرات إسـطـنـبـول الـتـي انـتـهـت عـام 1973, وكـتـبـت كـتـاب الـكـتـاب 
األسـود ف عـام 1980, ولـم أكـتـب بـعـدهـا أي شـيء عـن إسـطـنـبـول سـواء ف الـتـسـعـيـنـات أو مـا 
بـعـدهـا, بـل حـتـى مـتـحـف الـبـراءة, الـذي كـان عـام 2008, لـم يـعـرض صـورة إسـطـنـبـول ف 
األلـفـيـة اجلـديـدة, لـذلـك, لـم أكـتـب عـن الـتـغـيـيـرات الـهـائـلـة الـتـي شهـدتـهـا إسـطـنـبـول وقـاسـتـهـا 
خــالل الــســنــوات ألـ 25 املــاضــيــة, وحــتــى وقــت كــتــابــة هــذه الــروايــة, لــم أكــتــب عــن الــطــبــقــة 
الــدنــيــا ف إســطــنــبــول مــن قــبــل, لــذلــك كــان هــنــاك فــراغ كــبــيــر ف رؤيــتــي الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى 

نفسي. 

مـن املـمـل بـعـض الـشـيء أن أكـرر هـذه احلـقـائـق, لـكـنـنـي سـأكـررهـا: لـقـد ولـدت ف إسـطـنـبـول 
عـام 1952, وف ذلـك الـوقـت, كـان عـدد سـكـان إسـطـنـبـول مـلـيـون نـسـمـة, واآلن يـبـلـغ الـتـعـداد 
الـسـكـانـي فـيـهـا 17 مـلـيـون, وقـد كـانـت الـتـغـيـرات الـتـي شـهـدتـهـا ف الـسـنـوات اخلـمـسـي األولـى 
أقــل مــن الــتــغــيــرات الــتــي حــدثــت خــالل الــســنــوات الـ 13 املــاضــيــة, مــا زلــت أومــن بــأهــمــيــة 
الـكـتـابـة عـن احلـيـاة ف إسـطـنـبـول, وأنـا سـعـيـد ألنـنـي أقـوم بـجـزء مـن ذلـك, لـكـن مـن الـصـعـب 
جـدًا أن أواكـب كـل الـتـغـيـرات الـهـائـلـة حـالـيـا!, لـذا قـلـت لـنـفـسـي حـي اعـتزمـت كـتـابـة هـذه 

الرواية: "سأكتب عن حياة الشارع". 

بــــروس روبــــنز: ميفلوت يحب عمله, لن أقول إنه يشعر بتحقيقه لذاته عندما يعمل, 
لــكــنــه ال يــجــد عــنــاء ف أن يــتــجــول ف شــوارع إســطــنــبــول لــبــيــع الــلــب أو الــبــوزا ومــقــابــلــة كــل 
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األشـخـاص الـذيـن هـنـاك, بـطـريـقـة مـا, جنـد أنـه يـعـبـر عـن هـويـتـه بـهـذا, فـبـهـذا املـعـنـى, جنـد أنـه 
هـو روائـي بـذاتـه, حـيـث أنـك أيـضًـا شـددت عـلـى هـذه الـنـقـطـة عـنـدمـا كـتـبـت عـن طـريـقـة نـدائـه 
ومــدّه لــلــحــروف حــي يــنــادي ف الــشــارع "بــوزاااااااااااااا!" بــالــصــدى الــذي يــنــعــكــس عــلــى 

الناس الذين يسمعونه, فهل لدى الروائي وبائع البوزا شيئًا مشتركًا ذا أهمية? 

أورھــان بــامــوق: أوه نعم, ميفلوت هنا شخصية ساحرة جذابة -إذا كان جذابًا, بالطبع 
قـد أكـون مـخـطـئًـا- ألنـه حـسـن الـنـيـة وسـعـيـد وهـو شـاب جـيـد أيـضًـا, وقـد قـال كـيـركـيـغـارد: 
"األشــخــاص غــيــر الــســعــداء يــعــيــشــون إمــا ف املــاضــي وإمــا ف املــســتــقــبــل, ف حــي يــعــيــش 
الـشـخـص الـسـعـيـد ف الـوقـت احلـاضـر" فـمـيـفـلـوت شـخـص مـنـغـمـس بـعـمـق ف الـوقـت احلـاضـر, 
أعـتـرف أنَّ جـزءًا مـن ذهـنـي مـنـعـكِـس عـلـى مـيـفـلـوت, لـكـنـنـي أمتـنـى لـو كـانـت لـدي مـوهـبـتـه ف 
االسـتـمـتـاع بـاحلـاضـر, تـقـول لـي صـديـقـتـي دائـمًـا: "اسـتـمـتـع بـاآلن! تـوقـف عـن الـقـلـق بـشـأن 
مـسـتـقـبـلـك! اسـتـمـتـع بـالـلـحـظـة!”, فـمـيـفـلـوت هـنـا يـحـمـل قـلـيـالً مـن الـصـوفـيـة ومـشـاعـرهـا الـسـامـيـة, 
انـظـر إلـى االهـتـمـام الـذي يـوجـهـه إلـى كـل تـفـاصـيـل الـفـتـاة الـتـي مـعـه, عـلـى الـرغـم مـن أنـه 
يـعـرف أنـهـا الـفـتـاة اخلـطـأ, وأنـه قـد تـعـرض لـلـخـداع, فـهـو لـديـه هـذا الـشـيء الـعـمـيـق الـذي قـتـلـتـه 
احلـداثـة فـيـنـا, ولـديـه أحـالمـه اخلـاصـة ومـوهـبـة املـشـاركـة ف الـقـضـايـا املـشـتركـة أكـثـر ممـا نـفـعـل 
نـحـن, وهـو ال ميـيـل إلـى الـثـقـة املـطـلـقـة وال يـنـخـرط ف اجلـدال, وقـد جتـد أنـه ضـحـيـة بـشـكـلٍ مـا, 

لكنه ال يشعر بأنه ضحية. 

اكـتـشـاف تـفـاؤل مـيـفـلـوت يـحـل مـشـكـلـة كـبـيـرة ف هـذه الـروايـة, فـالـكـتـابـة عـن شـخـص مـن 
الـطـبـقـة الـدنـيـا لـقـراء لـيـسـوا مـنـهـا ومـن كـاتـب لـيـس مـنـهـا أيـضًـا, لـيـس خـطـأ عـقـالنـيـا فـحـسـب, بـل 
مــســألــة إقــنــاعــيــة لــلــقــراء أيــضًــا, ال أريــد أن أخــبــرك بــأســراري اخلــاصــة بــخــصــوص هــذا األمــر, 
لـكـنـنـي قـمـت بـأشـيـاء كـثـيـرة ألجتـنـب هـذه املـشـكـلـة أو ف األقـل أجـعـلـهـا أقـل وضـوحًـا, حـاولـت 
جــاهــدًا جتــنــب األحــداث املــثــيــرة لــلــشــفــقــة فــلــم أكــن أريــد أحــداثًــا مــن شــاكــلــة "يــا لــلــرجــل 
املـسـكـي, إنـه يـبـكـي!", إنـنـي أحـب ديـكـنـز, وأحـب لـغـتـه الـكـتـابـيـة, لـكـنـنـي ال أحـب عـاطـفـتـه 
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املـثـيـرة لـلـشـفـقـة واملـبـالـغـة, فـهـي تـصـيـبـنـي بـالـغـضـب, ف نـواحٍ كـثـيـرة, هـذه روايـة تـشـبـه مـا يـكـتـبـه 
ديـكـنـز, ولـكـنـنـي تـعـلـمـت مـنـه أيـضًـا -مـن أجـل أن أجتـنـب تـلـك الـعـواطـف- أنـه ال يـوجـد شـيء 

أفضل من الفكاهة, لذا آمل أن يضحك القارئ بدالً من أن يبكي. 

لــكــن أكــثــر مــا ســاعــدنــي هــو اســتــمــداد الــتــفــاصــيــل مــن ذهــنــي, مــثــل عــنــوان الــروايــة, فــخــالل 
سـنـوات مـراهـقـتـي, وف الـعـشـريـنـات والـثـالثـيـنـات مـن عـمـري, كـانـوا أصـدقـائـي يـقـولـون لـي: 
"أورهـــان, إن لـــديـــك عـــقـــل غـــريـــب", ثـــم ف يـــوم مـــن األيـــام صـــادفـــت هـــذا االقـــتـــبـــاس ف 
وردزورث, "غـرابـة ف عـقـلـي A strangeness in my mind", ودونـتـه وبـدأت 
الـتـفـكـيـر عـلـى أنـه ف يـوم مـن األيـام سـيـكـون عـنـوان إحـدى روايـاتـي, وأخـيـرا, أصـبـح عـنـوان 
هـذه الـروايـة, فـلـقـد أعـرت مـفـلـوت مـخـيـلـتـي, لـكـن ال ميـكـنـنـي أن أخـبـرك املـزيـد عـن تـفـاصـيـل 

هذا األمر. 

بـــروس روبـــنز: ومع ذلك, هذه ليست رواية عن خيبة مفلوت وعدم حتقيقه لطموحه, 
كونه ال يعترف بخطئه. 

أورھــان بــامــوق: ميفلوت ليس راستيجناك, فراستيجناك بطل رواية بلزاك هو رجل من 
الـريـف قـدم إلـى بـاريـس مـن أجـل حـلـم الـثـراء والـشـهـرة, فـقـد كـان يـريـد أن يـكـون غـنـيـا ونـاجـحـا, 
وجنـد أن الـطـاقـة والـقـوة والـدرامـا لـوجـهـة الـنـظـر هـذه تـبـرز عـنـدمـا تـرتـفـع الـرأسـمـالـيـة إلـى جـانـب 
الـرؤيـة الـدميـقـراطـيـة لـلـمـجـتـمـع, ويـصـبـح احلـراك االجـتـمـاعـي أمـرًا ممـكـنًـا, لـقـد مـثـل راسـتـيـجـنـاك 
طـمـوح بـلـزاك, فـعـنـدمـا نـقـرأ عـن راسـتـيـجـنـاك, ميـكـنـنـا أن نـتـخـيـل بـلـزاك وهـو يـشـتـري املـطـابـع 
ويـحـلـم بـالـثـراء, ف حـي أنـا ومـيـفـلـوت ال منـلـك تـلـك الـطـمـوحـات, فـرؤيـة مـيـفـلـوت مـحـدودة 

على نحو أكبر. 

بــــروس روبــــنز: إذن هل فرحات -الكردي اليساري وصديق ميفلوت املقرب- يجسد 
شخصية بطل بلزاك هنا? 
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أورھان باموق: فرحات أكثر حداثة من بطل بلزاك. 

بروس روبنز: هل تقول إن إسطنبول -كما تراها هنا- يديرها رجال العصابات, أو 
تديرها دولة مكونة من أشخاص يتصرفون مثل رجال العصابات? 

أورھان باموق: اليوم, لديها رأسمالية طبيعية الئقة بها. 

بروس روبنز: لكنك ال تظهر الكثير من الرأسمالية الطبيعية الالئقة ف الرواية. 

أورھـــان بـــامـــوق: ذلك ألنك ال ترى الطبقات العاملة العادية, هذه نقطة مهمة حول 
الـروايـة, فـهـؤالء الـبـاعـة املـتـجـولـون لـيـسـوا مـن الـطـبـقـة الـدنـيـا الـذيـن يـعـمـلـون ف املـصـانـع, فـهـم 
يـعـيـشـون ف ذات األحـيـاء الـتـي يـعـيـش فـيـهـا عـمـال املـصـانـع, ولـكـن ف الـنـهـايـة, هـم أصـحـاب 

مشاريع خاصة وأصحاب رؤوس أموال صغيرة. 

بروس روبنز: من أجل النجاح ف باريس, تعي على راستيجناك أن يصبح رجل 
عصابات, فهل ميفلوت ال يريد أن يصبح رجل عصابات? 

أورھان باموق: لكن أبناء عمومته يصبحون رجال عصابات.  

بـــروس روبـــنز: حكت العديد من صفحات الرواية عن مغامرات فرحات ثم مغامرات 
مـفـلـوت ف الـعـمـل مـفـتـشـي كـهـربـائـيـي, هـل كـنـت حتـاول بـذلـك أن جتـعـل الـقـارئ يـرى جـمـال 

هذه املهنة? 

أورھــــان بــــامــــوق: تعرض الرواية الكثير من تفاصيل احلياة اليومية على غرار كتابات 
فـوكـو, ولـكـن ف الـواقـع, كـل تـلـك الـتـفـاصـيـل حـدثـت لـي شـخـصـيـا, قـبـل عـطـلـة مـدتـهـا عـشـرة 
أيـام, قُـطـع الـتـيـار الـكـهـربـاء لـدي, ثـم, بـام! بـام! بـام! شـخـص مـا يـطـرق الـبـاب, حـدث هـذا ف 
عـام 1995, كـان املـفـتـش الـكـهـربـائـي يـعـرفـنـي, لـقـد كـان رجـالً يـسـاريـا سـابـقًـا, وخـالل ذلـك 
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أخـذنـا نـتـحـدث وأخـبـرنـي بـكـل شـيء عـن مـهـنـتـه, ف وقـت الحـق, قـمـت بـفـحـصٍ مـزدوج, 
فـلـقـد أجـريـت الـعـديـد مـن املـقـابـالت مـع مـفـتـشـي الـكـهـربـاء املـتـقـاعـديـن واملـهـنـدسـي, جـمـعـت 
الــكــثــيــر مــن املــعــلــومــات حــول إنــتــاج الــكــهــربــاء وتــوزيــعــهــا وغــشــهــا وبــالــطــبــع عــن مــشــاريــع 
خـصـخـصـتـهـا, فـفـي الـبـدايـة, خـصـخـصـت الـدولـة حتـصـيـل املـدفـوعـات فـقـط, ثـم خـصـخـصـت 
بـقـيـة اجملـال. ف تـلـك الـسـنـوات, كـان هـنـاك الـكـثـيـر مـن الـغـش اإلبـداعـي, وقـبـل ذلـك -عـنـدمـا 
بـدأت الـعـمـل الـروائـي لـلـتـو- كـان لـدى زوجـتـي أعـمـال كـثـيـرة لـتـقـوم بـهـا, لـذا كـنـت مـعـتـادًا عـلـى 
دفـع فـاتـورة الـكـهـربـاء ف مـكـتـب الـبـريـد, كـنـا نـقـف ف طـوابـيـر وكـانـت الـعـمـلـيـة مـلـيـئـة بـشـتـى أنـواع 
اجلــدل وإضــاعــة الــوقــت, كــان عــلــيــك أن تــدفــع نــقــدًا, وكــان عــلــى شــخــص مــا أن يــوقــع عــلــى 
إيـصـال دفـعـك لـقـد كـانـت عـمـلـيـة بـدائـيـة بـحـتـة, أمـا اآلن, فـأنـت تـدفـع عـن طـريـق بـطـاقـات 

االئتمان وال ترى أي شخص وال أي طابور! 

بروس روبنز: تلعب األحالم دورًا كبيرًا ف الكتاب, أليس كذلك? 

أورھـــــان بـــــامـــــوق: قـال هـنـري جـيـمـس "كـلـمـا كـتـبـتَ حـلـمًـا ف كـتـاب; خـسـرت قـارئًـا" 
فـاألحـالم ال تـلـعـب هـذا اجلـزء الـكـبـيـر بـل جـزءًا مـن تـكـويـنـة الـنـص الـبـالغـيـة, إنـهـا ال تـغـيـر حـيـاة 
الـنـاس, بـل يـهـمـنـي مـا يـسـمـيـه فـرويـد مـحـتـوى احلـلـم, إنـنـي ال أرى بـنـيـة الـروايـة مـن خـالل 
نـظـريـة فـرويـد وال مـن األحـالم نـفـسـهـا, ال أريـد أن أكـون مـثـل جـاكـوس الكـان, فـمـيـفـلـوت ال 

يؤمن بالكان. 

بروس روبنز: يبدو لي أن أحد األشياء التي كنت حتاول إبرازها ف متثيلك للطبقة 
العاملة هو أنهم مكافحون, ولطفاء جدا, وشخصيات ضد الصور النمطية. 

أورھــان بــامــوق: واحدة من الكالسيكيات ف هذا النوع الرواية التي أعشقها "مائة عام 
مـن الـعـزلـة", الـتـي تـبـدأ بـأشـخـاص يـصـنـعـون مـنـازلـهـم, ف مـشـهـد يـأتـي مـن خـارج الـزمـن, يـلـيـه 
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ظـهـور الـقـريـة إلـى حـيـز الـوجـود, وفـجـأة, كـل مـن ف الـقـريـة يـعـزفـون عـلـى الـبـيـانـو! فـجـأة, لـم 
يعودوا فالحي! 

تـقـفـز الـقـصـة بـعـدهـا وتـصـبـح مـعـنـيـة بـالـطـبـقـة الـوسـطـى, لـن يـكـون هـنـاك مـفـلـوت إذا مـا كـانـت 
عـمـتـه تـعـزف الـبـيـانـو, فـشـخـصـيـاتـي تـشـارك ف كـفـاح اقـتـصـادي أكـثـر, وف املـرحـلـة الـتـالـيـة, 
مـرحـلـة احلـيـاة الـثـقـافـيـة الـتـي تـفـوق مـعـرفـتـهـم, إذ إنـهـم ال يـجـمـعـون األشـيـاء وال يـشـاهـدون األفـالم 
وال يـقـرؤون الـصـحـف, فـهـم لـيـسـوا جـزءًا مـن الـتـطـورات الـتـي أدت إلـى الـروايـة, فـهـم يـعـيـشـون 

ف بيئة ال تشكل بحد ذاتها رواية, وهنا كان يكمن التحدي. 

عـنـدمـا يـقـول الـنـاس أن مـيـفـلـوت فـالح أو مـتـسـكـع مـن الـطـبـقـة الـدنـيـا, أُصـبِـح سـعـيـدًا, وأوافـق 
عـلـى ذلـك, فـاخـتـراع بـودلـيـر لـشـخـصـيـة املـتـسـكـع "flâneur" جـعـل مـن املـمـكـن رؤيـة شـعـر 
يـحـكـي حـيـاة املـديـنـة, فـأنـا أحـب املـشـي الـطـويـل, والـتـحـديـق ف واجـهـات املـتـاجـر ومـا إلـى 
ذلـك, ومـع ذلـك ف الـنـهـايـة, جنـد أن شـخـصـيـة املـتـسـكـع "flâneur" لـدى بـودلـيـر هـي مـن 
الـطـبـقـة الـعـلـيـا ال الـدنـيـا, لـذا كـانـت هـذه الـفـجـوة الـروائـيـة مـكـمـن الـتـحـدي لـي, ال يـحـظـى 
مـيـفـلـوت بـتـلـك األشـيـاء الـتـي متـأل الـروايـات: الـتـحـف الـفـنـيـة, مـنـافـض الـسـجـائـر, اإلعـالنـات, 
واألثـاث, كـل شـيء تـكـتـبـه صـفـحـات الـبـذخ ف اجملـالت جنـد أنـه مـفـقـود مـن عـاملـه, فـهـو يـراهـم 
فـقـط ف مـطـابـخ اآلخـريـن, هـذه املـشـكـلـة كـانـت إحـدى صـراعـاتـي الـداخـلـيـة حـيـث كـنـت أجـد 

صعوبة ف كتابة تلك التفاصيل ف هذه الرواية. 

بــروس روبــنز: يبدو ميفولوت سعيدًا عندما مير بالشوارع ليالً يبيع البوزا والزبادي, فهو 
يسعى ف مهنة صعبة, ويسير بحمل ثقيل, لكن هل هو سعيد حقا? 

أورهــــــــان بــــــــامــــــــوق: ال, الزبادي ثقيل, لكن البوزا ليست كذلك, لذا خمسة عشر 
كيلوغراما من البوزا ليست ثقيلة جدا.  
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بـروس روبـنز: هو أيضا سعيد جدا مع عائلته, أتساءل ما إذا كانت إحدى نواياك إعطاء 
صورة عن السعادة األسرية ف منازل مواطني الطبقة الدنيا?  

أورھــــان بــــامــــوق: نعم, لكن اسمح لي أن أوضح األمر بطريقة مختلفة. ال أعتقد أن 
مـيـفـلـوت سـعـيـد جـدا عـنـدمـا يـبـيـع ف الـلـيـالـي الـبـاردة, ولـكـنـه أمـر عـلـيـه أن يـفـعـلـه, فـهـو أمـر ال 
يـسـتـغـرق أكـثـر مـن ثـالث سـاعـات ف الـلـيـلـة, وف الـثـقـافـات الـتـي يـكـون فـيـهـا الـنـضـال مـن أجـل 
احلـيـاة صـعـبًـا جـدا إضـافـة إلـى شـعـور انـعـدام األمـن; تـعـد األسـرة أكـبـر مـصـادر سـعـادة املـرء, 
فـكـلـمـا كـانـت احلـيـاة أكـثـر قـسـوة ووحـشـيـة ومـسـبـبـة خلـيـبـة األمـل ف اخلـارج; تـشـبـث املـرء عـاطـفـيـا 
بـحـيـاة الـعـائـلـة وتـعـانـق مـعـهـا, ف حـي جنـد أن الـبـعـض اآلخـر -رمبـا كـان راسـتـيـجـنـاك واحـدًا 
مــنــهــم- ممــن يــأتــون إلــى املــديــنــة بــشــخــصــيــة مــتــطــلــبــة, يــضــخــوا تــعــاســة اخلــارج إلــى الــداخــل, 
فـيـسـتـجـوبـون زوجـاتـهـم وأطـفـالـهـم وكـل شـيء, إال أن مـيـفـلـوت ال يـفـعـل ذلـك أبـدا, فـهـو يـدخـل 

منزله كما لو أنه داخلٌ إلى مسجد. 

بـــروس روبـــنز: مما يساعد ف شرح اجلملة األخيرة, حول ما يهم حقًا ف النهاية, رمبا ال 
ينبغي لنا أن نتحدث عن ذلك? ومع ذلك فأنا أفترض أنها ليست مفارقة ف املقام األول. 

أورھان باموق: ال على اإلطالق, إنها ف منتهى اليُسر. 

 _____

*بروس روبنز أستاذ العلوم اإلنسانیة لمؤسسة أولد دومینیون في قسم اللغة اإلنجلیزیة واألدب المقارن بجامعة كولومبیا. 
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حوار مع الورا فان دین بیرج وروایتھا الفندق الثالث 

حاورها: ماكس وينتر* 
ترجمة: عبير عالو 

 The Third "ھـناك لحـظة واحـدة، فـي روایـة لـورا فـان دیـن بـیرغ  "الـفندق الـثالـث
Hotel عـن تـجارب الـمرأة فـي مھـرجـان سـینمائـي فـي كـوبـا، والـتي تـحول كـل اللحـظات 
الـتالـیة لـھا وتـغیر فـھم الـشخص لـلكتاب عـلى نـحو دائـم، إنـھ لـیس مجـرد تـطور لـلحبكة، 
حـیث ال شـيء یـتغیر فـي قـصة الـكتاب بـعد ذلـك، كـما أنـھ أیـًضا لـیس "كـشًفا" ألنـھ ال یـمثل 
أیـة مـعرفـة سـریـة، إنـھ أكـثر مـن عـرض لـلمعلومـات الـتي لـم تـكن لـدى الـقارئ فـي الـسابـق، 
ُثـمَّ یـغیر الـطریـقة الـتي یـنظر بـھا إلـى شـخصیة الـكتاب، ویـغیر مـقدار ثـقتھ بـھا ویـزیـد مـن 
رمـزیـة الـعدیـد مـن أفـعالـھا ومـالحـظاتـھا وتـغییراتـھا. قـد یـشعر بـعض الـُكتَّاب أنَّ الـكشفَ 
عـن تـلك اللحـظة ھـنا أمـٌر جـیٌد، بـل مـن الـضروري الـكتابـة عـنھا حـینما نـكون بـصدد 
الـكتابـة عـن الـكتاب، وفـي الـواقـع، لـن تـتمكن مـن مـعرفـة اللحـظة إذا لـم تـقرأ الـكتاب، ومـع 
ذلـك، أجـد أنـني أمـیل إلـى الـتفكیر بـأنـھ فـي ھـذه الـحالـة لـیس مـن الـعدل فـي رأیـي أن أكـشف 
عـنھا، كـون الـكشف عـن الـمعلومـات وعـدم الـكشف عـنھا ُیـعدُّ أمـًرا حـاسـًما ومـھًما فـي 
روایـة "الـفندق الـثالـث"، فـعندمـا تـتجول كـلیر -الـشخصیة الـرئـیسة لـلكتاب- فـي أرجـاء 
المھـرجـان، یـبدو انـزالق الـمعلومـات جـزًءا كـبیًرا ومـتسارًعـا، فھـي تـسمح بـأن ُیـظن أنـھا 
شـخص آخـر، وتـتابـع مجـریـات ھـذا األمـر قـدر اسـتطاعـتھا، فـالـمعلومـات الـتي تـكشفھا لـنا 
نـحن الـقراء خـالل ھـذا األمـر تـتناثـر تـدریـجیا، فـنعرف عـن زواجـھا، وسـلوك زوجـھا 
الـغریـب، وطـفولـتھا غـیر الـتقلیدیـة، وسـلوكـھا الـمتغیر، فـي لـمحات بسـیطة ومـختصرة، 
یـؤثـر ھـذا الـنوع مـن السـرد حـول مـا یـروى ومـا ال یـروى عـلى سـیرنـا الـقرائـي مـع الـكتاب، 
إذ نـتعلم أشـیاء فـي صـفحات قـلیلة تـؤثـر عـلى طـریـقة عـرض مـا حـدث مـن قـبل ومـا یـأتـي 
بـعد ذلـك حـتى نـصل للجـملة األخـیرة مـن الـكتاب، ومـاذا عـن الـسؤال الـمطروح أعـاله، 
عـن الـثقة؟ ھـل االنـزالق -فـي ھـذه الـحالـة- یـجعل كـلیر مـتزعـزعـة أم بشـریـة؟ ھـل یـمكن أن 
یـكون ھـذان الـمصطلحان مـترادفـین؟ إنـني أطـرح ھـذه األسـئلة ألن الـكتاب نـفسھ یـثیر 
أسـئلة دون الـحاجـة إلـى إجـابـات لـھا بـالـضرورة، فـي حـین تـقودنـا فـان دیـن بـیرج عـبر عـالـم 
المھـرجـان، مـع مـنتقدیـھ، ومـمثلیھ، ومـدیـریـھ، ومـشاھـدیـھ، فـإنـھا تـحتفظ بـمزاج مـن عـدم 
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یـقین یكتسـب -لـیس بـبطء شـدیـد- نـزاھـة عـمیقة، كـما لـو أن عـدم الـیقین كـان وجـھة جـدیـرة 
وصـعبة الـمنال، لـقد اسـتمتعت بـطرح بـعض األسـئلة لـفان دي بـیرج حـول كـتابـھا عـبر 

البرید اإللكتروني، وقد استمتعت بقراءة اإلجابات. 

ماكس وینتر: ما جودة الفيلم التي تدفعك جلعله جزءًا مركزيًا ف هذه الرواية? 

الورا فـان دیـن بـیرج: الفيلم قصة تروى بطريقة مختلفة متامًا عن السرد الكتابي, يعتمد 
الـفـيـلـم عـلـى تـكـويـن لـغـة بـصـريـة لـلـقـصـة يـسـانـدهـا فـوريـة وحـيـويـة تـكـسـب الـلـغـة املـرئـيـة جـاذبـيـة, 
وهـذا يـتـجـلـى خـصـوصـا ف أفـالم الـرعـب, حـيـث عـلـى الـلـغـة املـرئـيـة أن تـنـقـل كـابـوسًـا مـتـحـوالً 
مـن نـوع مـا, مـشـهـدًا مـتـغـيـرًا لـلـواقـع, ومـفـاتـيـحَ لـلـمـنـطـق املـغـمـور لـلـقـصـة, ومبـا أنـنـا بـصـدد احلـديـث 
عـن أفـالم الـرعـب, لـطـاملـا اهـتـمـمـت بـالـطـريـقـة الـتـي تـسـتـخـدم أفـالم الـرعـب فـيـهـا االضـطـرابـات 

الشديدة للواقع لكشف احلقائق البشرية التي دائما ما كانت موجودة. 

أيـضـا, الـكـثـيـر مـن أحـداث روايـة The Third Hotel جـرت خـالل مـهـرجـان سـيـنـمـائـي 
ف هـافـانـا, لـقـد قـرأت الـكـثـيـر عـن الـسـيـاحـة ونـظـريـات األفـالم أثـنـاء الـعـمـل عـلـى هـذا الـكـتـاب, 
وف مـرحـلـة مـعـيـنـة أدركـت أن بـعـض الـكـتـابـات الـنـظـريـة حـول الـسـيـاحـة اسـتـخـدمـت لـغـة ممـاثـلـة 
لـلـغـة الـسـيـنـمـائـيـة, وهـو اكـتـشـاف سـمـح بـزيـادة الـتـآزر بـي الـفـيـلـم والـكـتـب وأكـسـبـهـا عـنـاصـر 

أخرى مثل مساحات العبور, السياحة, وغيرها. 

ماكس وینتر: هل ميكنك توضيح التداخل بي نظرية األفالم وكتابات السياحة? 

الورا فــان دیــن بــیرج: أوال, لقد الحظت ذلك التداخل على مستوى املفردات, فعلى 
سـبـيـل املـثـال, يـشـيـر كـال الـنـوعـي مـن الـكـتـابـة إلـى الـعـدسـات والـنـظـرات, أي جـودة املـظـهـر ومـا 
الـذي يـنـظـر إلـيـه, وهـذا األمـر يـظـهـر بـوضـوح أكـثـر ف الـفـيـلـم, مـع عـدسـات الـكـامـيـرا, ولـكـن 
أعـتـقـد أن هـذه الـلـغـة هـي أيـضـا جـزء ال يـتـجـزأ مـن ثـقـافـة الـسـيـاحـة, مـن الـذي يـقـوم بـاملـظـهـر? مـا 
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جــودة تــلــك الــنــظــرة? مــا الــتــاريــخ الــذي حتــدثــه هــذه الــنــظــرة أو تــزيــلــهــا بــالــكــامــل? كــيــف يُــروى 
ويحكى هذا املكان? وما أنواع الروايات التي يفرضها الغرباء على األماكن وأسبابها. 

مـاكـس ویـنتر: الفنادق واملساكن املؤقتة األخرى متخيلة على نحو جيد جدا ف الكتاب, 
ما البحوث واألعمال املفاهيمية األخرى التي قمتِ بها لتصلي إلى هذه النتيجة? 

الورا فـان دیـن بـیرج: كنت أسافر كثيرًا عندما كتبت أجزاء من هذه الرواية, لذلك كان 
هـذا مـجـاالً يـتـطـلـب بـحـثًـا أقـل! الـعـديـد مـن تـفـاصـيـل الـنـقـل الـعـام مـسـتـمـدة مـن احلـيـاة, وأنـا 
مـهـتـمـة جـدًا بـالـتـوتـر بـي احلـمـيـمـيـة والـغـمـوض ف مـسـاحـات االنـتـقـال ف الـنـص, مـن نـاحـيـة مـا, 
هـنـاك احلـراسـة; الـذات الـعـامـة املـواجـهـة لـلـخـارج, ومـن نـاحـيـة أخـرى, ميـكـن أن تـكـون هـذه 
املـسـاحـات بـيـئـات غـنـيـة ألسـرار الـنـفـس الـتـي تـطـفـو عـلـى الـسـطـح, فـنـحـن نـكـشـف عـن أنـفـسـنـا 
لـلـغـربـاء بـطـرق ال نـدركـهـا حـتـى, وذلـك يـتـجـسـد ف عـدة تـصـرفـات مـثـل عـاداتـنـا الـال واعـيـة, مـا 
نـتـركـه وراءنـا ف غـرف الـفـنـادق أو ف جـيـوب ظـهـر املـقـعـد, كـمـا أنـنـي مـتـلـهـفـة جـدًا لـلـنـوم عـلـى 
مـت طـائـرة, حـتـى أالحـظ عـادات الـنـوم لـدى الـغـربـاء, فـإن كـان لـديـهـم حـلـم, أكـون مـوجـودة 
لـشـيء ف مـنـتـهـى الـعـاطـفـيـة, إال أن هـنـاك مـيـثـاق صـمـت حـول هـذه الـلـحـظـة, يـكـمـن ف أن 

الكشف عن الهُوية يكون لكسرًا للبروتوكول االجتماعي. 

مـاكـس ویـنتر: يذكرني املوقف من املوت ف هذه الرواية بعدة أعمال بدءًا ببعض قصص 
مـاركـيـز, أفـالم بـيـرغـمـان (فـانـي وألـكـسـنـدر عـلـى األخـص, Wild Strawberries و 
The Seventh Seal) وانتهاء بفيلم Black Orpheus, ما موقفك جتاه 
املــوت, وهــل ميــكــنــك احلــديــث عــن فــكــرة احلــيــاة اآلخــرة, بــصــفــتــه شــيــئًــا يُــشــكّــل الــكــثــيــر مــن 

التفاصيل ف األعمال األدبية  

الورا فـــان دیـــن بـــیرج: من املؤكد أن األدب يتناول السر الغامض للموت, وقد أثَّرت 
الـكـثـيـر مـن األعـمـال الـتـي تـطـرقـت لـفـلـسـفـة املـوت كـثـيـرا فَّ, وقـد بـدأت الـروايـة بـنـوع مـن 
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"الـتـذكـر واالسـتـجـابـة" لـروايـة جـان إيـشـنـوز الـتـي كـانـت بـعـنـوان "بـيـانـو Piano" الـتـي تـدور 
حــول عــازف بــيــانــو قــتــل ف الــصــفــحــات األولــى مــن الــكــتــاب ثــم تــوجَّــبَ عــلــيــه اجــتــيــاز احلــيــاة 

اآلخرة, لذا كان التعامل مع املوت وما يأتي بعده أمرًا محوريًا ف تطلعاتي لهذا املشروع. 

أمــا ف مــنــظــوري اخلــاص, أجــد أنــنــي ال أمــلــك أيــة فــكــرة حــول األمــر, وأحــيــانًــا كــثــيــرة أشــعــر 
بـاالضـطـراب لـعـدم تـكـويـنـي أيـة فـكـرة, أنـا مـنـاهـضـة وال أجـد االسـتـقـرار أو الـراحـة ف الـسـرد 
الـديـنـي, كـمـا أنـنـي أخـشـى أن يـكـون املـوت الـهـاويـة الـتـي ال تـنـتـهـي مـن الـعـدم,  لـكـنـنـي ال 
أعـرف, إال أنـنـي أشـعـر أحـيـانًـا أن الـقـراءة والـكـتـابـة هـي طـريـقـة إلعـداد الـذات, بـقـدر مـا ميـكـن 

أن يكون الشخص مستعدًا. 

مـاكـس ویـنتر: ف كثير من األحيان , تكون أفعال "كلير" منطقية من الناحية الشعرية وال 
متـت لـلـواقـعـيـة بـصـلـة, إذا كـنـتِ سـتـتـجـاوزيـن تـرسـيـم احلـدود, كـيـف وصـلـتِ إلـى طـريـقـة هـذه 

الشخصية ف التحرك عبر العالم? 

الورا فـان دیـن بـیرج: اخلسارة املفاجئة واحلزن الشديد يشعرانك أن حياتك قد فُكّكت, 
وقـواعـدك الـسـابـقـة لـم تـعـد مـنـطـقـيـة, وأن كـل شـيء قـد قـلـب إلـى الـداخـل, وهـكـذا, كُـلّـفـت 
كـلـيـر بـإيـجـاد نـوع جـديـد مـن املـنـطـق لـلـعـمـل مبـوجـبـه, فـقـد وصـلـت إلـى مـهـرجـان الـفـيـلـم ف نـوع 

من الكابوس الواعي وهي حالة تصيبها ف وقت قصير. 

لو تأملنا الرعب الذي ميأل الشخصيات ف أفالم الرعب لوجدنا أنه ميكن أن ينتج نوع مشابـه 
مـن تـأثـيـر حتـطـيـم الـقـواعـد, حـيـث يـجـب عـلـى الـشـخـصـيـات أن جتـد طـريـقـة جـديـدة لـلـعـيـش, 
وهـذا مـا سـعـيـت لـه ف األسـاس, إذ أردت أن تـكـون حـيـاة كـلـيـر الـداخـلـيـة ف حـوار دائـم مـع 

هذه احلالة السينمائية الكامنة ف الوجود. 
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مــاكــس ویــنتر: ميكنك القول إن اجلثث املتحركة (الزومبي) يجب أن جتد طريقة جديدة 
لـلـعـيـش أيـضًـا, إلـى أي مـدى أثـَّر وجـود فـيـلـم زومـبـي ف الـكـتـاب عـلـى الـطـريـقـة الـتـي شُـكّـلـت 

بها كلير? أيهما جاء أوالً, كلير أم الزومبي? 

الورا فـان دیـن بـیرج: بدأت The Third Hotel بنوع من الرد واالستجابة لرواية 
بــيــانــو لــلــمــؤلــف جــان إشــنــوز, إذ ميــوت شــخــص ف بــدايــة الــروايــة ثــم عــلــيــه أن يــجــتــاز احلــيــاة 
اآلخـرة, لـقـد عـاد ف الـنـهـايـة إلـى بـاريـس, املـكـان الـذي عـاش فـيـه وقـت وفـاتـه, ولـكـن كـان 
مـظـهـره قـد تـغـيـر ولـم يـتـمـكـن أحـد مـن أولـئـك الـذيـن عـرفـوه عـنـدمـا كـان عـلـى قـيـد احلـيـاة مـن 
متـيـيـزه, إال أن شـخـصًـا واحـدًا متـكـن مـن الـتـعـرف عـلـيـه وتـكـشـفـت املـشـاكـل بـدءًا مـن ذلـك, لن 
أسـمـي تـلـك الـشـخـصـيـة بـالـزومـبـي, لـكـنـه شـخـص "يـعـيـش" حـيـاة عـاديـة كـشـخـص مـيـت, 
لـذلـك كـان هـذا الـكـتـاب حـجـر الـزاويـة املـهـم, وف أثـنـاء الـعـمـل عـلـى هـذا املـشـروع, شـاهـدت 
 ,Juan  de  los  Muertos فيلم أليخاندرو بروجيس خوان دي لوس مويرتوس 
أول فـيـلـم زومـبـي ف كـوبـا, وقـد قـدم الـكـثـيـر مـن اإللـهـام لـلـفـيـلـم داخـل الـروايـة, خـاصـة بـاإلشـارة 
إلــى تــصــنــيــف نــوع الــرعــب املــرجــعــي الــذاتــي, وقــد أردت أن أشــيــر بــذلــك إلــى الــتــاريــخ 

السينمائي الواقعي. 

مـاكـس ویـنتر: كيف وصلت كلير إلى مهنتها ف ضوء نظرتك اخلاصة ملاضيها? ما املعرفة, 
الـرمـزيـة أو غـيـر ذلـك, الـتـي سـتـدفـعـهـا لـلـتـقـدم ف الـكـتـاب حـتـى تـصـل? (وظـائـفـنـا تـبـلـى عـلـيـنـا 

بطريقة أو بأخرى). 

الورا فــــان دیــــن بــــیرج: أنا أعاني من رهاب األماكن املغلقة قليال. لذلك أخطو إلى 
املـصـاعـد مـع ومـيـض طـفـيـف مـن الـفـزع, وقـد أردت أن حتـصـل كـلـيـر عـلـى وظـيـفـة تـفـرض عـلـيـهـا 
أن تـسـافـر كـثـيـرًا, فـهـي مـنـدوبـة مـبـيـعـات, جـعـلـتـنـي أجنـذب إلـى عـمـلـهـا وقـفـزات انـتـقـاالتـه, نـظـرًا 
ألن املـصـاعـد مـنـاطـق مـؤقـتـة مـصـمـمـة لـنـقـلـنـا مـن طـابـق واحـد إلـى الـتـالـي, أيـضًـا, أردت أن يـكـون 
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لـدى كـلـيـر عـالقـة مـحـددة وطـبـقـيـة لـتـسـافـر, بـاإلضـافـة إلـى كـونـهـا زائـرة ملـهـرجـان الـفـيـلـم ومـنـدوبة 
مـبـيـعـات تـتـنـقـل بـاملـصـاعـد, فـقـد نـشـأتْ ف نـزل صـغـيـر عـلـى شـاطـئ الـبـحـر ف جـاكـسـونـفـيل 
بــيــتــش (كــان والــداهــا أصــحــاب نــزل), لــذا فــإن عــالقــتــهــا بــالــســفــر والــســيــاحــة تــتــبــلــور ف هــذه 

السياقات الثالثة اخملتلفة جدا. 

مـاكـس ویـنتر: إلى حد كبير, تتناول الرواية سؤال "من أنا" أو ما الذي أبدو عليه, كيف 
شكلت فكرة الهوية الشخصية والثقافية هذا الكتاب? 

الورا فـان دیـن بـیرج: نوعًا من حب السفر, كنت أرغب ف إلقاء نظرة على سؤال "من 
أنــا" مــن خــالل طــبــقــات مــتــعــددة قــدر اإلمــكــان, حــيــث دخــل زواج كــلــيــر وريــتــشــارد ف مــدة 
مـحـيـرة قـبـل وفـاتـه, وف أعـقـاب ذلـك, أُعـيـدَ تـشـكـيـل حـس كـلـيـر لـذاتـهـا وواقـعـهـا, ومـع تـقـدم 
الـروايـة, تـضـطـر إلـى مـواجـهـة جـوانـب مـن تـاريـخـهـا احلـديـثـة والـبـعـيـدة عـلـى حـد سـواء والـتـي 
كـانـت تـتـجـنـبـهـا بـقـوة, ثـم تـظـهـر هـنـاك أسـئـلـة كـبـرى حـول كـيـف أن الـوجـود قُـبـالـة الـكـامـيـرا يـغـيـر 
عـالقـتـنـا بـالـهـويـة, وكـيـف يـتـغـيـر سلـوكـنـا عـنـدمـا نـعـرف أنـه جـارٍ تـسـجـيـلـنـا, وعـنـدمـا نـعـلـم أنـنـا 
نـشـاهَـد مـن قـبـل احلـضـور? مـا احلـقـائـق الـتـي ميـكـن لـلـكـامـيـرا كـشـفـهـا, مـا الـقـصـص اخلـيـالـيـة الـتـي 
تـخـلـقـهـا? مـا األثـر الـذي يـحـدثـه قـدوم الـغـربـاء لـتـصـويـر مـديـنـة عـلـى تـلـك املـديـنـة مـع مـرور 
الـوقـت? كـيـف نـفـرض روايـاتـنـا اخلـاصـة عـنـدمـا نـكـتـب عـن األمـاكـن الـتـي نـسـافـر إلـيـهـا? مـا الـذي 
اعـتُـبـر مـهـمـا? ومـا الـذي اسـتُـبـعـدَ بـالـكـامـل وملـاذا? لـم أكـن أطـمـح أن تـكـون هـذه الـروايـة مـرآة 

تعكس عودة كلير إلى نفسها, بل أردتها أن تكون مرآة ونافذة والعديد من االنكسارات. 

 ____

* Tarpaulin Sky) The Pictures مـاكـس ويـنـتـر كـاتـب ومـحـرر ومـصـور يـعـيـش ف نـيـويـورك, وهـو مـؤلـف
 .(Subpress) Walking Among Them (Press
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حوار مع كاالن وینك عن الروایة في عصر الحقائق البدیلة 
كتبه للنيويوركر: كريسدا ليشون. 

ترجمة: فالح حسن 

 تتحدث قصةُ هذا اإلسبوع عن كاتبٍ يكتب عن كونه كاتبا. 
 يـقـول الـكـاتـب: "الـتـأمـل ف الـذات ذلـك الـهـراء الـذي عـددتـه احـتـقـاراً حـيـنـمـا كـنـت أنـهـي 

كتابي األول". 

- ملاذا تبنيّت تطبيق هذا القول?  

- لـطـاملـا كـرهـت الـقـراءة عـن شـخـصـيـات الـكـتّـاب أو حـتـى قـراءة قـصـصٍ يـلـعـب فـيـهـا األدب أو 
الـكـتـاب دوراً كـبـيـرا, تـزعـجـنـي الـقـصـص الـتـي حتـتـوي عـلـى أمـثـلـةٍ ألشـخـاصٍ تـغـيـرت حـيـاتـهـم 
جـذريًـا بـسـبـب كـتـابٍ أو قـصـيـدة. أنـا أتـفـهـم أن الـكـتّـاب يـحـبـون الـكـتـب, لـذا فـالـكـتـب واألدب 
يـلـعـبـان دوراً كـبـيـراً ف الـعـوالـم الـتـي نـخـلـقـهـا عـلـى الـورق. ف الـواقـع وعـلـى األقـل ف املـكـان 
الـذي أعـيـش فـيـه ال يـقـرأ الـنـاس بـانـتـظـامٍ وال يـولـون أيّ أهـمـيـةٍ لـلـقـراءة عـن األدب عـمـومـا. أنـا 
أسـتـمـتـع بـالـقـراءة عـن األشـخـاص الـذيـن يـعـمـلـون ف وظـائـف, وأعـتـقـد أن الـكـتـابـة هـي وظـيـفـةٌ 
نـوعـاً مـا, لـيـسـت مـن الـنـوع املـمـتـع عـلـى نـحـو اسـتـثـنـائـيّ مـثـلـهـا مـثـل الـكـثـيـر مـن الـوظـائـف, وال 
أعـتـقـد أنّـنـي سـأدمـن عـادة الـكـتـابـة عـن الـكـتّـاب. أنـا أيـضـا عـلـى يـقـيٍ مـن أنّ نـفـسـي الـبـالـغـة مـن 

العمر أربعة وعشرين عامًا لم تكن لِتستمتع بهذه القصة كثيراً, رمبا يعتبر ذلك تقدما. 

- تــدعــونــا الــقــصــة مــن نــواحٍ عــدةٍ إلــى االعــتــقــاد بــأنّــك الــراوي, مــن أوصــاف الــكــتــاب الــذي 
تـكـتـبـه والـذي يـبـدو أشـبـه مبـجـمـوعـتـك الـقـصـصـيـة "Dog run moon" هـل تـريـدنـا أنّ 
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نــعــتــقــد أنّــه أنــت? هــل تــريــد مــنّــا أنّ نــصــدق أنّ األحــداث هــنــا مــؤلــفــةً أو مــبــنــيــةً عــلــى أســاس 
أحداثٍ واقعية? 

- إنّ كـل شـيءٍ أكـتـبـه أو كـتـبـتـه قـد بـدأ مـن حـدثٍ سـمـعـتـه أو شـاهـدتـه أو خـبـرتـه بـنـفـسـي... 
الـقـصـة الـتـي تـنـشـأ مـن هـذا احملـفـز غـالـبًـا ال عـالقـة لـهـا بـاألحـداث احلـقـيـقـيـة, هـذه هـي الـطـريـقـة 
الــتــي تــبــدأ بــهــا الــقــصــة, ف األقــل كــمــا أراهــا. أنــا ال أعــرف كــيــف ميــكــنــك أنّ تــكــتــب روايــةً 
بـالـكـامـل اعـتـمـاداً عـلـى الـواقـع. يـبـدو أقـرب إلـى خـلـق شـيءٍ مـن ال شـيء, وأنـا مـتـأكـدٌ مـن أنّ 
هـذا يـتـعـارض مـع قـوانـي الـفـيـزيـاء. أعـتـقـد أنّ مـعـظـم الـروايـة ميـكـن تـقـيـيـمـهـا كـنـسـبـةٍ وتـنـاسـبٍ بـي 
الـتـألـيـف وبـي الـواقـع. ف مـعـظـم قـصـصـي, أبـدأ بـجـزءٍ صـغـيـرٍ جـداً مـن الـواقـع, عـلـى سـبـيـل 
املـثـال, مـقـطـعٌ مـن مـحـادثـةٍ تّ الـتـنـصـت عـلـيـهـا, ثـم اؤلـف الـقـصـة األوسـع حـولـهـا. ف هـذه احلـالـة, 
قـلـبـت الـنـسـبـة أكـثـر واقـعـيـةً وأقـل خـيـالـيـة. إنّـه نـفـس الـقـالـب لـكـن بـطـريـقـةٍ مـعـكـوسـة. ال أعـتـقـد 

أنّ هذا يجعلُ القصة أقل أو أكثر واقعية. 

- يـفـكـر الـراوي ف الـطـريـقـة الـتـي يـسـتـحـوذ فـيـهـا عـلـى حـيـاة مـن حـولـه. ف اعـتـقـادك مـا مـقـدار 
املسؤولية التي تتحملها لتحظى بعالقةٍ وثيقةٍ مع كاتب?       

- أعـتـقـد أنّـنـا غـالـبًـا مـا نـتـوارى خـلـف صـفـتـنـا كـتّـابـا روائـيـي, مـن الـسـهـل جـدًا إظـهـار كـونّـنـا 
روائـيـي لـتـجـنـب املـواقـف احملـرجـة الـتـي قـد تـنـشـأ أحـيـانًـا عـنـد الـكـتـابـة عـن األشـخـاص الـذيـن 
تـعـرفـهـم أو عـنـد الـكـتـابـة عـن نـفـسـك بـصـدق. ف هـذه الـقـصـة بـالـذات يـبـدأ بـطـلـي بـالـقـلـق مـن 
تـداعـيـاتٍ أخـالقـيـةٍ مـعـيـنـةٍ ملـا يـفـعـلـه-, حتـديـدًا مـا هـو االلـتـزام الـذي يـفـرضـه عـلـى نـفـسـه جتـاه 
األشـخـاص الـذيـن يـحـرفـون قـصـصـهـم ويـعـيـدون سـردهـا وتـشـكـيـلـهـا بـنـاءً عـلـى طـلـبـه لـتـحـقـيـق 
غـايـاتـه اخلـاصـة والـنـهـايـات الـتـي يـريـدهـا لـقـصـتـه. بـنـاءً عـلـى مـا تـقـدم, أود بـالـتـأكـيـد أنّ أنـصـح 
الـنـاس بـعـدم الـدخـول ف عـالقـاتٍ وثـيـقـةٍ مـع كـتّـاب الـقـصـص اخلـيـالـيـة. ال أسـتـطـيـع أنّ أحتـدث 
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نـيـابـةً عـن كـل ممـارسـيّ هـذا الـنـوعِ األدبـي, لـكـنّـنـي أشـعـر أنّـه مـن أجـل إجنـاز روايـةٍ جـيـدةٍ يـجـب 
أنّ يـكـون هـنـاك حـدٌ فـاصـلٌ مـعـي, وقـدرةٌ حـقـيـقـيـةٌ وجـريـئـةٌ لـتـقـدي وإظـهـار األشـخـاص واملـواقـف 
واألحـداث بـصـورةٍ حـقـيـقـيـةٍ ف سـرد الـروايـة وشـخـوصـهـا. هـذا ف حـد ذاتـه لـيـس مـشـكـلـة, 
ولـكـنْ عـمـومـا مـا يـحـدث عـادةً هـو أنّ اإللـهـام لـلـكـتـابـة يـبـدأُ ف حلـظـةٍ مـا. فـمـثـالً لـو افـتـرضـنـا أنّـك 
كـاتـبٌ روائـيٌّ ودخـلـت ف جـدالٍ مـع حـبـيـبـتـك, سـتـشـد انـتـبـاهـك حـبـيـبـتـك مـن خـالل تـفـاصـيـل 
اجلـدال وقـت حـدوثـه, فـحـي تـالحـظ طـريـقـتـهـا اخلـاصـة الـتـي حتـرك بـهـا شـفـتـيـهـا وكـيـف تـبـدأُ 
بـالـبـكـاء, وكـيـف سـتـصـفـهـا ف نـهـايـة املـطـاف عـنـد الـكتـابـة عـن مـشـاجـرة الـعـشـاق ف روايـتـك. أنّ 
تـكـون كـاتـبـاً خـيـالـيـاً يـعـنـي أنّـك لـن تـنـخـرط عـلـى نـحـو كـامـلٍ ف هـذا الـعـالـم ألنّـك مـضـطـرٌ دائـمـا 

إلى انتزاع املالحظات منه. 

- قــد ظــهــرتْ صــديــقــةٌ ســابــقــةٌ لــلــكــاتــب ف مــنــزلــه. كــانــت قــد تــطــوعــتْ ف أحــد مــخــيــمــات 
الـالجـئـي ف صـربـيـا, والـتـي تـضـم مـهـاجـريـن يـحـاولـون الـوصـول عـبـر احلـدود الـهـنـغـاريـة إلـى 
داخـل االحتـاد األوروبـي. تـريـد مـنـه أنّ يـكـتـب عـن هـذا, لـكـنّـه لـن يـفـعـل. ملـاذا هـو مـتـرددٌ جـداً 

ف الكتابة عن هذا املوضوع? هل هناك فرقٌ كبيرٌ بي اخليال واإلبالغ عنه? 

- أعـتـقـدُ أنّ احـتـمـال إجـراء مـقـابـالتٍ مـع مـجـمـوعـةٍ مـن الـالجـئـي أمـرٌ مـرعـبٌ  لـلـكـاتـب ف هـذه 
الـقـصـة. إنّـه أمـرٌ يـخـلـق أملـاً "واقـعـيـا" ومـعـانـاةً حـقـيـقـيـةً ف الـروايـة. عـلـيـه أنّ يـجـلـس ويـصـغـي إلـى 
شـخـصٍ مـا يـروي مـآسـي وانـتـصـارات حـيـاتـه ثـمّ يـعـهـد إلـيّـه بـالـقـيـام بـهـذه الـعـدالـة الـسـرديـة عـلـى 
وجـه الـصـفـحـة. أظـن, مـن نـواحٍ كـثـيـرةٍ أنّ الـكـتـابـة اخلـيـالـيـة لـهـا رهـانٌ أقـل. ف هـذه الـقـصـة, 
يـواجـه الـكـاتـب هـذه املـعـرفـة داخـل نـفـسـه ف األسـاس, إنّـه يـحـاول املـضـي إلـى األمـام سـواءً ف 
الـكـتـابـة أو احلـيـاة احلـقـيـقـيـة, إذا كـان مـن املـمـكـن بـالـفـعـل فـصـل هـذه األشـيـاء. هـل يـحـتـاج الـعـالـم 
إلـى املـزيـد مـن الـعـالجـات الـعـاطـفـيـة? هـل يـجـب عـلـى كـاتـب اخلـيـال أنّ يـقـلـق ويـهـتـم ملِـا يـحـتـاجـه 
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الـعـالـم ف املـقـام األول? ال أعـتـقـد أنّ شـخـصـيـة الـبـطـل ف روايـتـي تـصـل إلـى نـتـيـجـةٍ حـول هـذه 
األسئلة, ولكن رمبا مجرد النظر فيها هو خطوةٌ أولى جيدة. 

- برأيك كيف ستتفاعل الشخصية (م) مع نشر الرواية? 

- أعـتـقـد أنّـهـا سـتـكـون غـاضـبـةً ف الـبـدايـة لـكـنّـهـا شـخـصـيـةٌ قـويـةٌ بـدرجـةٍ مـن املـثـالـيـة املـثـيـرة 
لإلعجاب. آمل أنك إذا قرأتها حتى النهاية أنّ تتعرف على حقيقتها بأنّها خطاب اعتذار. 

- نـحـن نـعـيـش ف عـصـرٍ حـيـث فـيـه األخـبـار الـقـادمـة مـن الـبـيـت األبـيـض تـكـاد تـخـنـق أيّ قـصـصٍ 
أخـرى. كـيـف تـبـدو الـكـتـابـة اخلـيـالـيـة ف الـوقـت احلـالـي? هـل تـفـكـر ف روايـة "أزمـةُ الجـئ" 

بوصفها قصة سياسية? 

- بـاخـتـصـار, نـعـم, أعـتـقـد أنّ هـذه قـصـةٌ سـيـاسـيـةٌ مـن نـواحٍ عـديـدة, اخـتـطـفـت إدارتـنـا احلـالـيـة 
هـذا الـنـوع مـن األدب, وأنـا مـسـتـاءٌ مـن ذلـك. أعـتـدت عـلـى الـتـنـقـل بـحـريـةٍ ف األكـاذيـب, 
ومـعـظـمـهـا بـضـمـيـرٍ مـرتـاح, ألنّـه كـان هـنـاك أمـاكـن قـدميـةً ميـكـن أنّ يـذهـب إلـيـهـا املـرء لـيـعـثـر عـلـى 
احلـقـيـقـة. أمـا اآلن فـنـحـن حتـت رحـمـة نـظـامٍ يـعـكـر صـفـو املـيـاه عـلـى نـحـو مـعـتـاد ومـتـعـمّـد, كـنـت 
أشـعـر بـاحلـاجـة املـتـزايـدة إلـى الـذهـاب ف اجتـاهٍ مـخـتـلـف.  مـنـذ ظـهـور "احلـقـائـق الـبـديـلـة" مـا 
الـذي أصـبـحـت تـعـنـيـه كـلـمـة "الـروايـة" أصـال? بـدأت أعـتـقـد أنّـه إذا كـان الـبـيـت األبـيـض يـريـد 
أنّ يـبـيـع لـنـا الـروايـة لـتـكـون حـاجـزًا لـلـواقـع, فـعـنـدئـذٍ رمبـا يـنـبـغـي عـلـيّ أنّ أقـوم بـالـعـكـس. ف هـذه 

القصةٌ كان هدف كتابة قصصٍ خيالية, ولكنّه ظهر بصورةٍ واقعيةٍ بطريقةٍ أكثر جوهرية. 
- أنـت تـقـضـي الـصـيـف ف الـعـمـل مـرشـدا لـصـيـد األسـمـاك, لـذلـك هـذا هـو مـوسـمـك املـزدحـم. 
ميـكـنـك احلـصـول عـلـى الـكـثـيـر مـن الـكـتـابـة لـلـقـيـام بـهـا خـالل فـصـل الـصـيـف? هـل تـفـكـر ف 

خيالك كما تفكر ف كونك مرشد صيد? أو تفكر ف إراحة عقلك?  
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- إجـابـة هـذه األسـئـلـة: إن أكـثـر األوقـات الـتـي أمـضـيـتـهـا ف الـكـتـابـة مـنـذ شـهـر نـيـسـان, أحـاول 
الـتـفـكـيـر فـيـهـا ف األقـل كـل يـوم. أعـلـم أنّ هـنـاك كـتّـابًـا أكـثـر جـديـةً مـنـي, يـفـعـلـون ذلـك كـل يـوم 
لـسـاعـاتٍ وسـاعـات, لـكـنـنـي مـا زلـت أفـضـل أنّ أكـون ف الـشـمـس وأبـحـر ف قـاربٍ عـلـى أنّ أكـون 
أغـزر إنـتـاجـا, لـذلـك أنـا عـلـى اسـتـعـدادٍ لـلـتـضـحـيـة بـقـلـيـلٍ مـن اإلنـتـاجـيـة مـن أجـل جـودة احلـيـاة. 
أعـتـدت أنّ أكـون أكـثـر قـلـقـاً بـشـأن هـذا وأشـعـر أحـيـانـا بـأنـنـي كـنـت أهـدر وقـتـي ف الـتـرشـيـد (أي 
ال أكـتـب). ف هـذه املـرحـلـة, أنـا مـتـأكـدٌ متـامًـا أنّـه عـنـدمـا يـنـتـهـي كـل شـيءٍ إلـى الـنـهـايـة, سـأكـون 
مـسـتـعـدًا لـتـنـاول بـضـع الـكـتـب ذات جـمـلٍ مـؤلـفـة بـروعـة وتـصـفـحـهـا لـسـاعـةٍ أخـرى أو الـعـوم ف 

نهرٍ مع أصدقائي.  

- كـاالن ويـنـك: كـاتـبٌ أمـريـكـيٌ ولـد ف  مـيـشـيـجـان ف عـام 1984. يـعـيـش ف لـيـفـيـنـغـسـتـون 
مـونـتـانـا, حـيـث يـعـمـل دلـيـالً لـصـيـد الـسـمـك الـطـائـر ف نـهـر يـلـوسـتـون. وهـو حـاصـلٌ عـلـى زمـالـة 
Stegner ف جامعة ستانفورد. نشرت  NEA وزمالة   Creative  Writing
 The و Men’s Journal و Granta و The New Yorker أعماله ف

 .Best American Short Stories

 من أشهر القصص القصيرة للكاتب كاالن      
 ”Dog Run Moon“
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حوار مع سارة باتكي ومجموعتھا القصصیة "أفضل األوقات" 

حاورها: سيث فرايد* 

ترجمة: عبير عالو 

فـازت Better Times -اجملـمـوعـة األولـى لـسـارة بـاتـكـي- بـجـائـزة بـرايـري شـونـر لـلـكـتـابـة 
الـقـصـصـيـة, عـنـدمـا قـرأت الـقـصـص الـتـسـع ف هـذه اجملـمـوعـة, أدهـشـنـي كـيـف حتـتـوي أعـمـال 
بـاتـكـي عـلـى الـكـثـيـر مـن الـتـنـاقـضـات املـمـتـعـة, فـهـي قـاسـيـة لـكـنـهـا جـمـيـلـة, ومُـسـيَّـرة لـكـنـهـا رنـانـة, 

وملحمية لكنها حميمية, وصريحة لكنها محددة بروعة. 

B على النساء عبر مختلف املراحل ف التاريخ  e t t e r  T i m e s وتركز القصص ف 
ومتـكـنـك مـن الـشـعـور بـالـوقـت لـكـل زمـان, وبـعـيـداً عـن الـنـضـال حتـت وطـأة هـذه الـتـنـاقـضـات, فـإن 

اجملموعة الناجتة متثل أول كتاب سلس ومثير. 

  

ســیث فــرایــد: إليك السطر األول من قصتك "Lookaftering": "لم تدرك لويزا 
 ,Better Times أنـهـا كـانـت حـامـالً عـنـدمـا أجنـبـت الـبـيـض", وف قـصـص أخـرى مـن
يـعـانـي مـجـتـمـع بـأكـمـلـه مـن نـوع مـن فـقـدان الـذاكـرة غـيـر املـتـجـانـس أو تـسـعـة مـن سـكـان أالسـكـا 
تـقـطـعـت بـهـم الـسـبـل عـنـدمـا غـرقـت نـهـايـة مديـنـتـهـم ف احملـيـط وطـفـت بـعـيـدًا!, إن عـوالـم قـصـصـك 
مـبـنـيـة عـلـى أسـس ال تـصـدق, ويـشـعـر الـعـديـد مـنـهـا مبـالحـظـات ال تـتـزعـزع لـلـعـالـم كـمـا هـي, 
ولـكـن ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم تـوجـد أيـضًـا هـذه املـقـاطـع املـنـمـقـة الـرائـعـة واملـزخـرفـة, هـل ميـكـنـك 

التحدث عما تعنيه هذه العناصر لك وكيف تستخدميها ف أعمالك? 
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ســـارة بـــاتـــكي: أعتقد أنه رمبا ينبع من اعتقادي مدى احلياة أن الغرابة تتغلغل دائمًا ف 
األمـور الـدنـيـويـة, ولـكـن  لـلـكـثـيـريـن مـنـا, يـسـهـل الـنـظـر إلـى هـذه األشـيـاء, وميـكـن أن نـعـزو ذلـك 
إمـا ملـوجـة الـرفـض أو لـتـسـويـغ شـيء ال نـفـهـمـه, ف حـي أجـد أن مـا ال ميـكـن تـفـسـيـره يـظـهـر 
لـلـخـيـال عـلـى أنـه أرض غـنـيـة عـلـى نـحـو ال يـصـدق, فـهـو مـكـان لـوضـع األشـيـاء الـتـي نـخـاف 
مـواجـهـتـهـا ف احلـيـاة, لـذا أحـب اسـتـكـشـاف هـذه األنـواع مـن املـواقـف احملـيـرة, لـكـنـي ال أعـيـر 
أســبــابــهــا اهــتــمــامــا خــاصــا, رمبــا هــذا كــســل مــن جــانــبــي, لــكــنــي أحــب أن أفــكــر فــيــه هــديــةً 
لـلـجـمـهـور, فـعـلـى سـبـيـل املـثـال, ال أقـدم أي تـفـسـيـر لـسـبـب والدة لـويـزا لـلـبـيـض, وتـنـتـهـي الـقـصـة 
قـبـل أن يـفـقـس ذلـك الـبـيـض, وكـل مـا قـد يـتـخـيـلـه الـقـارئ حـول األمـر أراه أكـثـر إثـارة مـن أي 
شـيء مـلـمـوس قـد أكـتـبـه, كـنـت أشـعـر بـالـفـضـول أكـثـر الكـتـشـاف كـيـف سـتـواجـه امـرأة شـابـة 
هـذه املـعـضـلـة غـيـر الـعـاديـة, ولـكـي يـعـمـل اخلـيـال -كـمـا أرى ف األقـل- كـان يـجـب الـتـعـلـيـق 
بـطـريـقـة مـا عـلـى الـعـالـم الـبـشـري الـذي سـيـدخـلـه الـبـيـض عـنـوة, وهـنـا تـكـمـن اجلـاذبـيـة ف نـظـري 

قارئةً وكاتبةً. 

ســیث فــرایــد: نُظمت القصص ف هذه اجملموعة حسب العصور: املاضي القريب, العصر 
احلـديـث, والـعـالـم اآلتـي, أيـضًـا -كـمـا يـوحـي الـعـنـوان- يـعـد الـزمـن عـمـومـا عـنـصـرًا مـوضـوعـيًـا 
هـامًـا يـجـمـع هـذه الـقـصـص مـعًـا, ويـبـدو هـذا مـالئـمًـا عـلـى نـحـو خـاص, نـظـرًا ألن األحـداث 
احلـالـيـة جـعـلـت األمـر يـبـدو أن الـكـثـيـر مـنـا قـد بـدأ يـفـكـر ف حـيـاتـه مـن حـيـث الـتـاريـخ والـعـصـر 
الـذي نـعـيـش فـيـه, عـنـدمـا كـنـتِ تـكـتـبـي تـلـك الـقـصـص, هـل كـان الـوقـت نـقـطـة دخـولـك? هـل 

فكرتِ ف زمن معي وتركتِ قصتك تنبثق منه? 

سـارة بـاتـكي: ليس دائما, ف الواقع, نادرًا ما أفكر ف الزمن حينما أبدأ كتابة قصة, لكن 
هـنـاك اسـتـثـنـاءات بـالـطـبـع, مـثـالً, عـنـدمـا تـلـهـمـنـي شـخـصـيـة تـاريـخـيـة حـقـيـقـيـة أو شـخـص حـي 
 Wh e n  H e r  F a t h e r  Wa s  a n كما ف قصة "عندما كان والدها جزيرة 
مـا أبـدأ بـشـخـصـيـة أو مـوقـف ثـم أحـدد الـعـصـر الـزمـنـي األكـثـر  ", لـكـنـنـي عـادةً  I s l a n d
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مـنـطـقـيـة لـهـا بـعـد أن أمـضـيـت بـعـض الـوقـت ف سـرد األحـداث, وأكـثـر مـن عـنـصـر الـزمـن, 
لـنـفـتـرض أنـنـي مـهـتـمـة مبـراجـعـة الـتـاريـخ, وهـذا يـشـمـل عـصـرنـا احلـالـي ومـا قـد يـنـتـظـرنـا (وهـو أمـر 
مــرعــب ألن نــتــأمــل هــذه األيــام), أو أنــنــي أريــد أن أروي قــصــص الــنــســاء الــلــواتــي جتُــوهــلــنَ أو 

رُفضنَ, أينما كنّ عبر القرون, فأنا أعتقد أن لديهن بعض األشياء املدهشة ليخبرننا بها. 

سـیث فـرایـد: يبدو املنظر الكالسيكي للمأساة هو أنه إذا حدث شيء سيئ لشخصيتك, 
فيجب أن يكون ذلك ألنه معيب, هل تعتقدين أن مفهوم املأساة ال يزال ذا صلة? 

ســـارة بـــاتـــكي: لست متأكدة من كونه ذا صلة بأي منا بخالف اإلغريق, ولكن بصفتي 
شـخـصًـا يـتـمـتـع مبـسـتـوى مـعـي مـن االمـتـيـاز- شـخـصًـا أبـيـضَ مـسـتـقـيـمًـا ولـكـنـه يـعـانـي أيـضًـا مـن 
الـكـراهـيـة كـونـه امـرأة, أرى أنـه جـزء ال يـتـجـزأ مـن وظـيـفـتـي فـنـانـة أن أتـنـاول هـذه األنـواع مـن 
الـظـلـم بـطـريـقـة حـقـيـقـيـة لـلـشـخـصـيـات الـتـي ابـتـكـرهـا, فـسـوء احلـظ شـيء نـتـعـرض لـه جـمـيـعـنـا ف 
مـراحـل مـخـتـلـفـة مـن حـيـاتـنـا, بـغـض الـنـظـر عـن امـتـيـازاتـنـا الـشـخـصـيـة, وكـلـنـا منـلـك عـيـوبًـا بـطـريـقـة 
مــا, فــاملــآســي ال حتــدث بــســبــب عــيــوبــنــا بــل غــالــبًــا حتــدث عــلــى الــرغــم مــنــهــا, وهــنــا تــكــمــن 

اإلمكانات الكبرى للقصة حسبما أرى. 

سـیث فـرایـد: هل ميكن أن تكون هناك طريقة أخرى للنظر إلى النظرة الكالسيكية للمأساة 
تـكـمـن ف أن عـالـم الـقـصـة يـحـتـاج فـقـط إلـى "الـتـحـدث" إلـى داخـل شـخـصـيـتـك بـطـريـقـة مـا? 
مبـعـنـى آخـر, هـل جـوانـب الـعـالـم الـتـي تـبـرزيـنـهـا ف نـص مـعـي يـحـددهـا الـتـكـويـن الـداخـلـي 
لـشـخـصـيـتـك? عـلـى سـبـيـل املـثـال, لـنـفـتـرض أنـك تـكـتـبـي عـن شـخـصـيـة لـديـهـا مـشـكـلـة مـع 
الـسـلـطـة, ثـم رمبـا يـصـبـح عـالـم الـقـصـة مـحـددًا بـعـالقـات الـقـوة, أم أن طـبـيـعـة الـعـالـم مـحـدد سـلـفًـا 

ف قصصك وتتعرفي على شخصياتك من خالل كيفية تفاعلها معه? 

سـارة بـاتـكي: شخصياً, غالبًا ما أبدأ بالشخصية أوالً وأطور احمليط بناءً على كيفية إدراكها 
لـه, ألنـنـي أعـتـقـد أنـنـا جـمـيـعًـا نـتـفـاعـل مـع الـعـالـم ونـفـسـره بـنـاءً عـلـى جتـاربـنـا اخلـاصـة مـعـه, وكـمـا 
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أوضــح "راشــومــون" بــخــبــرة عــالــيــة أن الــقــصــة ميــكــن أن تــتــغــيــر كــثــيــرا اعــتــمــادًا عــلــى مــن يــقــوم 
بـروايـتـهـا, هـنـاك بـالـطـبـع اسـتـثـنـاءات كـمـا ذكـرت مـن قـبـل ف "عـنـدمـا كـان والـدهـا جـزيـرة", 
والـتـي كـان يـبـدو أنـهـا حـدثـت ف الـيـابـان عـلـى الـرغـم مـن عـدم ذكـر الـدولـة بـاالسـم ف الـقـصـة, 
ونـظـرًا ألنـنـي لـم أزرهـا مـن قـبـل, فـإن احلـصـول عـلـى فـكـرة حـول ثـقـافـة الـبـلـد ف ذلـك الـوقـت 
وسـلـوك األشـخـاص الـذيـن عـاشـوا هـنـاك سـاعـدنـي ف تـطـويـر شـخـصـيـتـي األب واالبـنـة, لـكـن 
ذلـك سـاعـد فـقـط مـع اخلـطـوط الـعـريـضـة لـلـقـصـة, لـذا حـيـنـمـا تـعـرفـت عـلـى الـشـخـصـيـات عـلـى 
حـدة اسـتـطـعـت انـتـزاع تـفـاصـيـل مـعـيـنـة مـن رأسـي ووضـعـهـا عـلـى الـصـفـحـة, مـثـل مـزرعـة أشـجـار 
الــكــمــثــرى الــتــي يــتــخــيــلــهــا األب كــونــهــا املــكــان الــذي رأى زوجــتــه فــيــه ألول مــرة, لــذا فــهــي 

التجربة واخلطأ بالطبع, فإذا ما كنت إلهَ شخصياتي, فإنني آمل أن أكون إلهًا مرنًا. 

سـیث فـرایـد: ف نظري, متيل أفضل اجملموعات إلى احتواء مجموعة واسعة من العوالم ف 
ال تـزال تـشـعـر بـكـونـهـا بـيـان مـتـمـاسـك, وتـعـتـبـر Better Times مـثـال مـثـالـيّ عـلـى ذلـك ف 
نـظـري, هـل ميـكـنـك أن تـقـدمـي لـنـا أيـة إضـاءات حـول عـمـلـيـة تـشـكـيـل اجملـمـوعـة الـقـصـصـيـة? هـل 
االسـتـعـارات املـطـولـة مـرحـب بـهـا? هـل يـشـبـه األمـر صـنـع شـريـط ذو مـزيـج مـخـتـلـف مـن األغـانـي? 

فن تلصيقي (كوالج)? تخطيط لصيد نابش فضالت? 

سـارة بـاتـكي: سأنطلق مع استعارة شريط مزيج األغاني كونني أملك الكثير من اخلبرة ف 
صـنـع هـذا الـنـوع, فـبـذات الـطـريـقـة الـتـي تـفـكـر بـهـا حـي صـنـعـه; ف احلـالـة املـزاجـيـة الـتـي تـريـد 
إنـتـاجـهـا والـشـخـص الـذي تـصـنـع لـه الـشـريـط, كـنـت أحـاول أن أضـع ف االعـتـبـار أثـنـاء اخـتـيـار 
الـقـصـص الـتـي أريـد وضـعـهـا ف اجملـمـوعـة بـعـض املـواضـيـع املـتـشـابـهـة والـشـعـور الـعـام الـذي كـنت 
Be نوعًا من احلني  t t e r  T im e s أرغب ف تركه لدى القارئ, والذي كان ف حالة 
إلـى املـاضـي احلـلـو واملـر ف اآلن نـفـسـه, وهـذا يـشـمـل حـتـى األشـيـاء الـتـي رمبـا لـم حتـدث بـعـد, 
لـقـد بـدأت مـع الـقـصـص الـسـتـة الـتـي نُـشـرت سـابـقًـا, ثـم كـانـت مـسـألـة حتديـد األجـزاء املـتـبـقـيـة 
ف مـجـلـد "الـقـصـص" عـلـى جـهـاز الـكـمـبـيـوتـر احملـمـول اخلـاص بـي مـعـتـمـدة عـلـة الـقـصـص الـتـي 
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شـعـرت بـأنـهـا مـصـقـولـة أكـثـر وجـاهـزة لـالنـطـالق, ثـم بـعـد نـقـطـة مـعـيـنـة, الحـظـت أن هـنـاك 
الــعــديــد مــن الــقــصــص الــتــي حــدثــت ف وقــت ســابــق مــن الــقــرن الــعــشــريــن, ثــم عــدة قــصــص 
حـدثـت ف الـعـصـر احلـديـث, ثـم قـصـة واحـدة عـن املـسـتـقـبـل الـقـريـب, لـذلـك قـررت جـمـعـهـا ف 
األقـسـام الـثـالثـة, مـن هـنـاك, متـامًـا مـثـلـمـا يـجـب عـلـيـك االنـتـبـاه حـي تـرتـب الـشـريـطَ ذا مـزيـج 
األغـانـي وتـنـتـقـل بـسـالسـة مـن اإليـقـاع الـسـريـع إلـى الـبـطـيء لـتـعـود إلـى الـسـريـع مـرة أخـرى, 
نـظـرت مـن كـثـب ف أصـوات الـقـصـص, وكـنـت حـريـصـة عـلـى عـدم وضـع قـصـتـي ذات طـريـقـة 
روائـيـة مـتـمـاثـلـة قـريـبـتـي مـن بـعـضٍ, كـنـت أرغـب ف احلـفـاظ عـلـى الـشـعـور بـالـزخـم واملـفـاجـأة 
والــتــطــلــع إلــى ألمــام, ولــكــن أيــضًــا جــمــعــت شــيــئًــا ســيُــقــرأ ولــن يُــتــخــطــى, متــامًــا كــمــا يــجــب أن 

يُستمتعُ بالشريط, وآمل أن أكون قد جنحت. 

ســـیث فـــرایـــد: حسنًا, واآلن هل ستكوني لطيفةً جدًا بحيث تصنعي لنا شريطًا ممزوجًا 
 ?Better Times حقيقيًا ميكننا االستماع إليه أثناء قراءة

ســـارة بـــاتـــكي: بكل سرور, ميكن اعتبار األغنية األولى واألخيرة كمنظفات ذائقة, ف 
التسع التي ف الوسط تتصل كل واحدة منهن بالقصة املشابهة لذات الرقم ف اجملموعة: 

 Karen Dalton – Something On Your Mind     .1

 New Order – Love Vigilantes     .2

 Smog – Teenage Spaceship     .3

 Marianne Faithfull – The Ballad of Lucy Jordan     .4

 – ?What Are You Doing the Rest of Your Life     .5
 Dusty Springfield
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 Aimee Mann – Deathly     .6

 Nina Simone – New World Coming     .7

 Angel Olsen – Acrobat     .8

 Rilo Kiley – More Adventurous     .9

 Bessie – t You Please Come Home’Baby Won .10
 Smith

  .Beach House – Better Times  .11

  

ســیث فــرایــد: ف مقابالت أخرى, رأيت أنك تذكرين الفناني التاليي بعدّهم مؤثرين ف 
أعـمـالـك: لـيـونـارد كـوهـي, نـيـنـا سـيـمـون, جـي كـامـبـيـون, روبـرت ألـتـمـان, أنـا مـفـتـون بـكـيـفـيـة 
دمـج كُـتّـاب اخلـيـال لـتـأثـيـر وسـائـل اإلعـالم األخـرى ف كـتـابـاتـهـم, هـل ميـكـنـك الـتـحـدث إلـيـنـا عـن 

كيفية حدوث هذا النوع من التأثير  كما ترينه? 

ســـارة بـــاتـــكي: أود أن أقول إن األمر يتعلق باالنفتاح والفضول والتقدير ملا يريد الفنانون 
الـذيـن يـعـمـلـون ف أوسـاط أخـرى تـوصـيـلـه ومـعـرفـة مـا إذا كـان ذلـك يـثـيـر أي شـيء تـريـد أن 
تـقـولـه لـهـم ف عـمـلـك اخلـاص, ف املـوسـيـقـى, أحـيـانًـا أعـتـمـد عـلـيـهـا لـتـهـيـئـة حـالـتـي املـزاجـيـة, 
عـلـى الـرغـم مـن أنـنـي نـادرًا مـا أسـتـمـع إلـى أي شـيء بـكـلـمـات عـنـدمـا أكـتـب, فـهـو أمـر مـشـتـت 
جـدًا, حـتـى املـوسـيـقـى الـكـالسـيـكـيـة ميـكـن أن تـكـون مـشـتـتـة لـي إذا مـا لـم أكـن ف وضـع مُـهـيًّـئ 
لـلـكـتـابـة, وعـلـى الـرغـم مـن ذلـك أعـدّ كـوهـي وسـيـمـون شـاعـريـن غـنـائـيـي مـسـتـبـطـنـي ومـبـدعـي, 
وغـالـبًـا سـيـاسـيـي جـدًا, لـذا ف بـعـض األحـيـان يـكـون مـجـرد االسـتـمـاع إلـى أحـد تـسـجـيـالتـهـم 
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مـسـاعـدًا لـي ف أن أكـون أكـثـر وعـيـاً بـالـلـغـة وقـوتـهـا, كـمـا أنـنـي أعـتـقـد أن األفـالم مـفـيـدة لـلـكـتّـاب 
ألنـهـا متـنـحـهـم طـرقًـا جـديـدة لـرؤيـة الـعـالـم والـنـاس املـوجـوديـن فـيـه, وميـلـك صـانـعـي األفـالم 
الـرائـعـي مـثـل Campion و Altman عـيـونًـا ف مـنـتـهـى الـتـمـيّـز, لـذلـك حـتـى لـو لـم 
أمتـكـن أبـدًا مـن تـقـلـيـدهـم بـنـثـري, إال أنـنـي أقـدّر مـا يـفـكـرون بـه بـصـريًـا خلـلـق هـذا اجلـمـال ومـا يـثـيـر 

اهتمامهم, ويذكرونني باستمرار ف أن أنظر إلى ما وراء الشيء املاثل قُبالتي. 

سـیث فـرایـد: لنفترض أن الكتابة اخليالية ليست خيارًا لكِ لسبب ما, ف أي نوع آخر من 
الفن ميكن أن جتدي نفسك? 

سـارة بـاتـكي: ال أملك لكثير من املهارات لكتابة األغاني, لكنني لطاملا كنت مغنية قوية 
جـدًا ومـا زلـت أسـتـمـتـع بـحـفـالت الـغـنـاء االرجتـالـي ف بـعـض األحـيـان, لـذا رمبـا أكـون املـطـرب 

الرئيس لفرقة ما. 

سـیث فـرایـد: كوني كاتبًا, هذا هو السؤال الذي دائمًا ما أجتاوزه ف املقابالت: هل لديك 
أية نصائح مفضلة عن الكتابة ميكنك مشاركتها معنا? 

ســـارة بـــاتـــكي: إليك األمر, وقد أبدو وكأنني غبية متامًا, لكن عندما كنت ف بداياتي 
الـكـتـابـيـة, كـنـت دائـمًـا أبـحـث عـن الـنـصـائـح الـكـتـابـيـة كـونـنـي أردت أن أطـمـئـن عـلـى أن مـا أفـعـلـه 
"صـحـيـحًـا", ألنـنـي اضـطـررت دائـمًـا إلـى الـعـمـل بـدوام كـامـل, فـكـنـت ال أحـصـل دائـمًـا عـلـى 
وقـت لـلـجـلـوس ف نـهـايـة الـيـوم والـعـودة إلـى جـهـاز الـكمـبـيـوتـر ومـحـاولـة جتـمـيـع الـكـلـمـات عـلـى 
نـحـو جـيـد بـعـد أن كـنـت أمـام جـهـاز آخـر مـدة ثـمـانـي سـاعـات, وسـمـعـت مـدةً طـويـلـة مـن الـكـثـيـر 
مـن الـرجـال األكـبـر سـنـاً, أن الـكـتـَّاب يـجـب أن يـكـون لـديـهـم "ممـارسـة مـخـصـصـة" وأنـه مـن املـهـم 
أن تــكــتــب كــل يــوم وإال فــلــن تــنــجــح أبــدًا, لــذا فــإن نــصــيــحــتــي احلــرفــيــة املــفــضــلــة أن مــا قــالــوه 
حــمــاقــة, وال تــســتــمــع إلــى أي شــخــص يــخــبــرك مبــا "يــجــب" عــلــيــك الــقــيــام بــه, اكــتــشــف مــا 

يناسبك وافعل ذلك, لكن ها أنا هنا أخبرك أيضًا مبا يجب عليك فعله, لذا من يدري. 
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 ______

 T h e  Mu n i c i p a l i s t s *سيث فرايد كاتب خيالي ومرح, وهو مؤلف رواية 
ومـجـمـوعـة الـقـصـص الـقـصـيـرة اإلحـبـاط الـعـظـيـم The Great Frustration, وهـو 
 The New ف مجلة "Shouts and Murmurs" مساهم دوري ف عمود
 Tin نـشـر قـصـصـه ف ,NPR ف مـجـلـة "Selected Shorts" وعـمـود Yorker
House و One Story و s Quarterly Concern’McSweeney و 
V وغيرها الكثير, وقد فاز بجائزتي  i c e T و  h e  K e n y o n  R e v i e w

 .William Peden وجائزة Pushcart
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ا  ھاروكي موراكامي ینقد روایاتھ نقًدا نسوّیً
حاورته: ميكو كواكامي 

 ترجمة: عبير عالو. 

مـؤخـرًا لـم يـكـن هـاروكـي مـوراكـامـي يُـجـري الـعـديـد مـن املـقـابـالت, إال أنـه ف عـام 2017 قـام 
بـاسـتـثـنـاء لـلـروائـيـة املـعـجـبـة بـأعـمـالـه مـيـكـو كـاواكـامـي, والـتـي كـتـبـت عـن الـتـأثـيـر الـذي أحـدثـه 
مـوراكـامـي ف روايـاتـهـا الـتـي بـدأت تُـنـشَـر بـالـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة, قـضـى الـثـنـائـي سـتَّ عـشـرة سـاعـة 
مـعًـا ف أربـع مـنـاسـبـات ف طـوكـيـو, وقـد أسـفـرت تـلـك الـلـقـاءات عـن كـتـاب "الـبـومـة تـنـشـر 
أجـنـحـتـهـا مـع سـقـوط الـغـسـق", الـذي نـشـرتـه دار شـيـنـشـوشـا بـالـلـغـة الـيـابـانـيـة ف عـام 2017, ف 
هـذا احلـوار, سـألـت كـاواكـامـي مـوراكـامـي عـن األدوار الـتـي تـلـعـبـهـا شـخـصـيـاتـه الـنـسـائـيـة, 

أسبابها, ومبررات تصرفاتها: 

  

مــیكو كــواكــامــي: لدي فضول بشأن شخصية ماري أكيجاوا ف رواية "مقتل الكومنداتور 
Killing Commendatore", ميـكـنـنـي مـعـرفـة مـدى تـوتـرهـا بـسـبـب ارتـبـاط هـويـتـهـا 
بـنـهـديـهـا, إال أن هـذا األمـر لـم يـكـن سـاريًـا عـلـى الـفـتـيـات الـشـابـات ف روايـاتـك األخـرى, مـثل 
شـخـصـيـة يـوكـي ف روايـة "رقـص رقـص رقـص Dance Dance Dance", أو مـاي 

 ."The Wind-Up Bird Chronicle " كاساهارا ف رواية

لــنــتــنــاول املــشــهــد الــذي تــتــحــدث فــيــه مــاي كــاســاهــارا فــتــقــول: "نــتــوءات املــوت ... دائــريــة 
وإسـفـنـجـيـة, متـامًـا مـثـل الـكـرة الـلـيـنـة", فـمـن مـنـاقـشـة لـبـطـل الـروايـة جنـد أن مـاي لـديـهـا أسـطـر قـويـة 
كـهـذه بـروعـة خـالل جـمـيـع أحـداث الـروايـة, عـبـارات حـول الـتـمـيـيـز الـغـامـض بـي إيـذاء نـفـسـك 
وإيـذاء اآلخـريـن, أو بـي مـوتـك ومـوت اآلخـريـن, فـالـنـثـر رائـع, ويـجـسـد عـلـى نـحـو مـذهـل 
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الـروح احلـقـيـقـة الـتـي حتـكـي واقـع الـفـتـيـات, لـذلـك أحـبـبـت هـذه املـقـاطـع كـثـيـرا, فـشـخـصـيـتـي 
يوكي وماي ال تتحدثان كثيرًا عن نهودهن أو أجسادهن, لكن ماري ف مقتل القائد… 

ھاروكي موراكامي: إنها تركز عليهما حقًا, يكاد يكون ذلك هاجسًا لديها. 

مــیكو كــواكــامــي: بالتأكيد, لكن أال تعتقد أنها شديدة التركيز عليهما أكثر من الالزم 
عـلـى الـرغـم مـن ذلـك? فـفـي املـشـهـد الـذي كـانـت فـيـه لـوحـدهـا مـع الـراوي األول, وهـو رجـل لـم 
تــقــابــلــه مــن قــبــل, كــانــت كــلــمــاتــهــا األولــى شــيء مــثــل: "ثــديــاي صــغــيــران حــقًــا, هــل تــعــتــقــد 

ذلك?". لقد وجدت هذا مفاجئًا جدًا, فمن أين يأتيها هذا الهوس? 

ھــاروكــي مــوراكــامــي: ال يوجد سبب لذلك, فقد تخيلتُ فقط أن هناك فتيات يشعرن 
بذات األمر. 

مــیكو كــواكــامــي: لكن ماذا عن تلك الفجوة التي بينها وبي الراوي? فهل اجتهدت ف 
التفكير حول كيفية رده عليها حينما سألته عن ثدييها? 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: أعلم ما تعنينه, لكن حقيقة أنها طلبت رأيه بشأن ثدييها تشير إلى 
أنـهـا ال تـراه حـقًـا رجـال, وال تـفـكـر عـنـه بـهـذه الـطـريـقـة, وهـذا يـقـوي االسـتـبـطـان, أو الـطـبـيـعـة 
الـفـلـسـفـيـة حلـوارهـم, هـذا هـو نـوع الـعـالقـة الـتـي تـريـدهـا مـاري مـنـه, لـدي شـعـور بـأنـهـا كـانـت 
تـبـحـث مـنـذ مـدة عـن شـخـص ميـكـنـهـا أن تـسـألـه عـن هـذه األشـيـاء, وأعـتـقـد أنـنـا ميـكـن أن نـتـفـق 
عـلـى أنـه -عـمـومـا- وإذا مـا رأى املـرء فـرصـة أن يـكـون هـنـاك مـيـل جتـاهـه مـن الـطـرف اآلخـر, فـإنـه 

ال يخوض ف مثل هذه التفاصيل.  

مـــیكو كـــواكـــامـــي: أتفهّم وجهة نظرك, على الرغم من أنني ف الواقع رأيت االحتمال 
املـعـاكـس, كـأن مـاري كـانـت حتـاول ف أن تـلـفـت انـتـبـاهـه إلـيـهـا, لـكـنـك تـقـول إنـه يـطـهّـر الـهـواء مـن 

أي نوع من التوتر بينهما, ويقوي اجلانب الفلسفي حلواراتهما? 
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ھــاروكــي مــوراكــامــي: صحيح, ونتيجةً لذلك, أصبح احلوار بي ماري والراوي إحدى 
نقاط التحول الدافعة للرواية, وسلّط ضوءًا جديدًا على القصة.  

مـیكو كـواكـامـي: بعبارة أخرى, تقدم لنا تلك احملادثة مزيدًا من املعلومات حول شخصية 
وسلوك الراوي, والذي كان سيظل لغزًا للقراء لوال ذلك.  

ھـاروكـي مـوراكـامـي: صحيح, إنه ميلك تلك الشخصية التي جتعل فتاة ف الثانية عشرة  
من عمرها تشعر بالراحة وهي تتحدث معه عن نهديها. 

مـیكو كـواكـامـي: يقودني هذا إلى سؤال آخر عن النساء ف رواياتك, وهو أمر يظهر كثيرًا 
عـنـد احلـديـث عـن أعـمـالـك, وكـثـيـرًا مـا أفـكـر ف الـطـريـقـة الـتـي تُـصـوَّر الـنـسـاء ف روايـاتـك, 
واألدوار الــتــي متُــنــح لــهــن, وكــثــيــرًا مــا تــقــول لــي صــديــقــاتــي الــنــســاء: "مبــا أنــكِ حتــبــي أعــمــال 
هـاروكـي مـوراكـامـي كـثـيـرًا, كـيـف تـبـرريـن تـصـويـره لـلـمـرأة?". املـغـزى أن هـنـاك شـيـئًـا مـقـلـقًـا بـشـأن 

تصوير النساء ف قصصك, وهذا يزعج بعض الناس, رجاالً ونساءً على حد سواء.  

ھاروكي موراكامي: حقًّا? كيف ذلك?  

مــــیكو كــــواكــــامــــي: يتمحور حول ما إذا كنّ واقعيات أو ميكن مصادفتهم "ف احلياة 
الــواقــعــيــة", كــمــا أن األمــر يــتــعــلــق بــاألدوار الــتــي تــلــعــبــهــا الــنــســاء, عــلــى ســبــيــل املــثــال -كــمــا 

أسلفنا- تعمل املرأة مبثابة وسيط روحي لطيف, كما لو أنها وسيط للقدر. 

ھاروكي موراكامي: تأخذك من يدك وتقودك إلى مكان ما. 

مــیكو كــواكــامــي: بالضبط, فهي تؤدي إلى حتول ما ف بطل الرواية, وهناك العديد من 
األحداث التي تُصوَّر النساء فيها كبوابات أو فرص للتحول. 

ھاروكي موراكامي: نعم, يصبحن عنصرا فعَّاال لذلك. 
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مــیكو كــواكــامــي: ف هذه التحوالت, طاملا أن اجلنس يُطرح ليكون وسيلةً إلى عالم غير 
مـألـوف, فـإن الـنـسـاء عـنـدمـا يـكُـنّ مـع بـطـل الـروايـة, فـإنـهـنّ ال ميـلـكـن أي خـيـار سـوى لـعـب دور 
الــشــريــك اجلــنــســي, وبــالــنــظــر إلــى األمــر مــن زاويــة مــعــيــنــة, أعــتــقــد أن الــكــثــيــر مــن الــقــراء قــد 
يـجـادلـون بـأن الـنـسـاء قـد وُضـعـن ف هـذا املـوقـف إلـى األبـد, جملـرد أنـهـن نـسـاء, يـسـعدنـي سـمـاع 

أفكارك حول هذا األمر. 

ھـــاروكـــي مـــوراكـــامـــي: لست متأكدًا من أنني فهمتك, عندما قلتي دور أكثر من 
الضروري, هل تعني…? 

مـیكو كـواكـامـي: أنا أحتدث عن العدد الكبير من الشخصيات النسائية التي يُوجدن فقط 
ألداء وظـيـفـة جـنـسـيـة, فـمـن نـاحـيـة, تـعـد أعـمـالـك خـيـالـيـة بـال حـدود عـنـدمـا يـتـعـلـق األمـر 
بـاحلـبـكـة, واملـؤامـرات, والـرجـال, لـكـن ال ميـكـن قـول الـشـيء نـفـسـه عـن عـالقـاتـهـم مـع الـنـسـاء, 
فـلـيـس مـن املـمـكـن لـهـؤالء الـنـسـاء أن يـوجـدن مبـفـردهـن, وعـلـى الـرغـم مـن أنـهـن قـد يـكـنّ بـطـل 
الـقـصـة, أو إحـدى الـشـخـصـيـات الـداعـمـة, وقـد يـتـمـتـعـن بـدرجـة مـعـتـدلـة مـن الـتـعـبـيـر عـن 
الـذات, وذلـك بـفـضـل اسـتـقـاللـهـن الـنـسـبـي, فـإنَّ هـنـاك مـيـالً مـسـتـمـرًا لـلـتـضـحـيـة بـالـنـسـاء مـن 
أجـل الـقـادة الـذكـور, لـذا فـإن الـسـؤال هـو, ملـاذا تـلـعـب الـنـسـاء ف كـثـيـر مـن األحـيـان هـذا الـدور 

ف روايات موراكامي?  

ھاروكي موراكامي: حسنًا, اآلن فهمت. 

میكو كواكامي: هل ميكن أن تشاركني أفكارك حول ذلك? 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: قد ال يكون ما سأقوله التفسير األكثر إرضاءً, لكنني ال أعتقد أن 
أيًـا مـن شـخـصـيـاتـي مـعـقـدة إلـى هـذا احلـد, فـالـتـركـيـز ف روايـاتـي يـنـصـبّ عـلـى الـشـمـولـيـة, أو 
كـيـفـيـة تـفـاعـل هـؤالء األشـخـاص -رجـاالً ونـسـاءً- مـع الـعـالـم الـذي يـعـيـشـون فـيـه, وإذا مـا كـان 
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هــنــاك أي شــيء, فــأنــا أحــرص عــلــى عــدم اإلســهــاب ف احلــديــث عــن مــعــنــى وجــود املــرء أو 
أهـمـيـتـه أو تـداعـيـاتـه, وكـمـا قـلـت سـابـقًـا, لـسـتُ مـهـتـمًـا بـالـشـخـصـيـات الـفـرديـة, وهـذا يـنـطـبـق 

على الرجال والنساء على حد سواء.  

میكو كواكامي: فهمت.  

ھــاروكــي مــوراكــامــي: كانت رواية 1Q84 أكثر رواية قضيت فيها وقتًا ف التعامل مع 
الـشـخـصـيـات األنـثـويـة, فـشـخـصـيـة أومـامـي مـهـمـة جـدًا لـتـنـجـو, وشـخـصـيـة تـنـجـو مـهـمـة جـدًا 
ألومـامـي, لـم يـكـن األمـر يـبـدو وكـأنـهـمـا سـيـجـتـمـعـان ف الـنـهـايـة, لـكـن الـقـصـة تركـز عـلـى حتـرك 
بعضهما جتاه بعض, فتقاسما املكانة بطلي مشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركي لها, وف النهاية, اجتمعا معًا, 
وأصـبـحـا واحـدًا, بـهـذا املـعـنـى, أود أن أقـول إن الـشـخـصـيـات جـمـيـعـهـا مـتـسـاويـة ف اخملـطـط 

الواسع للرواية, ألن الكتاب يعتمد عليهم جميعًا  بنفس القدر.  

مـیكو كـواكـامـي: غالبًا ما تدور رواياتك الطويلة حول نوع من الصراع ضد قوى أكبر, ففي 
روايـة Wind-Up Bird Chronicle يـكـون الـصـراع بـي تـورو وكـومـيـكـو أوكـادا ضـد 
نـوبـورو واتـايـا, ف حـي يـحـارب أومـامـي وتـنـجـو قـوةً شـريـرةً عـظـيـمـة ف روايـة 1Q84, فـنـجـد أن 

القاسم املشترك بي هاتي الروايتي هو أن قتال الرجال ف عالم الال وعي. 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: هذا ما يبدو عندما نقرأها على هذا النحو, رمبا يتعلق األمر بعكس 
األدوار املعتادة للنوعي, كيف ترينه أنتِ من منظور نسوي? ال أستطيع اجلزم بذلك. 

مـیكو كـواكـامـي: األمر املشترك أن شخصياتك الذكورية يخوضون معاركهم ف دواخلهم, 
أي عـالـم الـال وعـي, تـاركـي الـنـسـاء يـقـاتـلـن مبـفـردهـن ف الـعـالـم الـواقـعـي, فـعـلـى سـبـيـل املـثـال, 
ف رواية The Wind-Up Bird Chronicle جند أن كوميكو هي من تسحب 
1Q قُــتــل الــقــائــد عــلــى يــد  الــقــابــس وتــقــتــل نــوبــورو واتــايــا وتــدفــع الــثــمــن ف الــنــهــايــة, وف 84
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أومـامـي, صـحـيـح أنـه لـيـس مـن الـضـروري تـطـبـيـق الـنـقـد الـنـسـوي عـلـى كـل روايـة, وأن الـسـعـي 
وراء االسـتـقـامـة لـيـس هـدف الـكـتـاب مـن الـكـتـابـة اخلـيـالـيـة, ولـكـن قـراءة هـذه الـكـتـب مـن مـنـظـور 
نـسـوي, يـجـعـل ردة الـفـعـل املـشـتركـة تـكـون: "حـسـنًـا, هـذه امـرأة أخـرى سُـفـك دمـهـا ألجـل 

إثبات رجل لذاته". 

مـعـظـم الـنـسـاء ف الـعـالـم احلـقـيـقـي مـررن بـتـجـارب جـعـلـت حـيـاتـهـن ال تـطـاق بـسـبـب كـونـهـن نـسـاء 
ال أكـثـر, مـثـل ضـحـايـا االعـتـداء اجلـنـسـي املـتـهـمـي بـاملـطـالـبـة بـه, فـاألمـر يـتـعـلـق بـحـقـيـقـة أن جـعـل 
املـرأة تـشـعـر بـالـذنـب المـتـالكـهـا جـسـد امـرأة يـعـادل إنـكـارنـا لـوجـودهـا, مـن احملـتـمـل أن هـنـاك 
بـعـض الـنـسـاء الـلـواتـي لـم يـفـكـرن بـهـذه الـطـريـقـة قـط, ولـكـن هـنـاك حـقـيـقـة عـلـيـنـا طـرحـهـا وهـي 
أنـهـن رمبـا تـعـرضـن لـضـغـوط مـن اجملـتـمـع خلـنـق مـشـاعـرهـن, وهـذا هـو الـسـبـب الـذي يـجـعـل رؤيـة 
هـذا الـنـمـط يـظـهـر ف الـقـصـص اخلـيـالـيـة أمـرًا مـرهـقًـا جـدا, كـونـه تـذكـيـرا بـالـواقـع املـؤلـم الـذي 

يضحّي بالنساء ألجل إثبات الرجل لذاته أو لرغباته اجلنسية. 

ھــاروكــي مــوراكــامــي: أعتقد أن تطبيق أي منط على هذه الروايات محض مصادفة, ف 
األقـل, لـم أكـتـب قـط لـهـذا الـغـرض. كـمـا أنـنـي أعـتـقـد أنـه مـن املـمـكـن لـلـقـصـة أن تـسـيـر بـهـذه 
الـطـريـقـة عـلـى مـسـتـوى الـال وعـي الـبـحـت, وال أقـصـد عـدم أخـذ األمـر بـعـي االعـتـبـار ولـكـن ال 
N الغابة  o r w e g i a n  Wo o d تخضع كتاباتي ألي مخطط أو منط, لنأخذ رواية 
الـنـرويـجـيـة عـلـى سـبـيـل املـثـال, حـيـث يـتـصـارع نـاوكـو ومـيـدوري عـلـى الـتـوالـي مـع الـوعـي والـال 
وعـي, والـراوي الـذكـر مـعـجـب بـهـمـا مـعًـا, ويـهـدد بـتـقـسـيـم عـاملـه إلـى قـسـمـي, ثـم نـصـل بـعـد 
ذلــك إلــى مــا بــعــد الــظــالم, إذ تُــدفــع الــقــصــة حــصــريــا تــقــريــبًــا نــحــو مــا تــرغــبــه الــشــخــصــيــات 
الـنـسـائـيـة, لذلـك ال ميـكـنـنـي أن أتـفـق عـلـى أن الـنـسـاء دائـمًـا مـا يـكـنَّ عـالـقـات ف لـعـب الـدور 
الــداعــم لــألعــراف اجلــنــســيــة أو أي شــيء مــن هــذا الــقــبــيــل, حــتــى بــعــد أن أنــســى أحــداث 
الـقـصـة, تـبـقـى هـؤالء الـنـسـاء مـعـي, مـثـل ريـكـو أو هـاتـسـومـي ف الـغـابـة الـنـرويـجـيـة, وحـتـى اآلن 
يـدخـلـنـي الـتـفـكـيـر بـهـمـا ف شـعـور عـاطـفـي, فـهـؤالء الـنـسـاء لـسـن مـجـرد أدوات روائـيـة لـي, بـل 
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إنَّ كـل عـمـل فـردي يـتـطـلـب ظـروفـه اخلـاصـة, أنـا ال أخـتـلـق األعـذار هـنـا, بـل أحتـدث مـن عـمـق 
الشعور والتجربة. 

مـیكو كـواكـامـي: أفهم ما تعنيه, ولكوني كاتبة فأنا على دراية كاملة مبا تعنيه بالشعور, وف 
الوقت نفسه, أستطيع أن أرى كيف ينظر القراء إلى هذه التجربة القراءة التي نناقشها. 

هـنـاك شـيء مـهـم جـدا ف نـظـري حـول مـا كـنـت تـقـولـه, الـفـكـرة الـتـي قـلـت فـيـهـا إنـه ميـكـن لـلـمـرأة 
أن تـقـدم مـا هـو أبـعـد مـن اجلـنـس, أو تُـوجـد بـعـيـدًا متـامًـا عـنـه, وتـأخـذ الـقـصـة إلـى اجتـاه مـخـتـلـف 

متامًا.  

ھــاروكــي مــوراكــامــي: صحيح, أشعر أن لدى النساء وظائف مختلفة عن الرجال, رمبا 
يـكـون األمـر مـبـتـذالً, ولـكـن هـذه هـي الـطـريـقـة الـتـي يـعـيـش بـهـا الـرجـال والـنـسـاء, إذ يـسـاعد 
بـعـضـهـم بـعـضـا, ويـعـوض كـل مـنـهـمـا اآلخـر عـمـا يـفـتـقـر إلـيـه, وهـذا قـد يـعـنـي تـبـديـل أدوار 
ووظـائـف الـنـوعـي ف بـعـض األحـيـان, وأعـتـقـد أن هـذا األمـر يـعـتـمـد عـلـى الـشـخـص وعـلـى 
ظـروفـه, سـواء كـان يـرى هـذا طـبـيـعـيًـا أو مـصـطـنـعًـا, عـادالً أو غـيـر عـادل, سـواء كـان يـرى أن 
الـفـروق بـي الـنـوعـي تـنـطـوي عـلـى مـعـارضـة شـديـدة, أو أنـهـا ف تـنـاغـم مـتـوازن, ورمبـا ال يـتـعـلـق 
األمـر بـتـعـويـض مـا نـفـتـقـر إلـيـه, بـقـدر مـا يـتـعـلـق األمـر بـإلـغـاء بـعـضـنـا لـبـعـض, وف حـالـتـي, ال 
ميـكـنـنـي مـعـاجلـة هـذه األسـئـلـة املـعـقـدة إال مـن خـالل اخلـيـال, دون أن أجـعـلـهـا إيـجـابـيـة أو سـلـبـيـة, 
فـأفـضـل مـا ميـكـنـنـي فـعـلـه هـو أن أتـعـامـل مـع هـذه الـقـصـص كـمـا هـي بـداخـلـي, أنـا لـسـت مـفـكـرًا أو 
نـاقـدًا أو نـاشـطًـا اجـتـمـاعـيًـا, أنـا مـجـرد روائـي, وإذا مـا أخـبـرنـي أحـدهـم أن عـمـلـي مـسـيء عـنـد 
الـنـظـر إلـيـه مـن خـالل مـذهـب مـعـي, أو كـان يـحـتـاج املـزيـد مـن الـتـفـكـيـر, فـكـل مـا ميـكـنـنـي فـعـلـه 

هو تقدي اعتذار صادق وقول: "أنا آسف", سأكون أول شخص يعتذر حينها. 
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مــیكو كــواكــامــي: ف روايات راميوند تشاندلر املسلية, عادة ما تقدم النساء مهمة أو عمل 
لـلـرجـل لـيـقـوم بـه, إلـى حـد مـا, يـجـب أن يـسـتـنـد عـمـلـك إلـى انـعـكـاس حـول كـيـفـيـة تـصـويـر 

النساء ف الروايات التي قرأتها, ألن ملا نقرأه تأثير كبير على ما نكتبه. 

ولـكـن مـن بـي كـل الـنـسـاء الـلـواتـي كـتـبـتـهـن, أكـثـرهـن بـقـاءً مـعـي هـي بـطـلـة الـقـصـة الـقـصـيـرة 
"Sleep الـنـوم" (The Elephant Vanishes, 1993), لـقـد قـرأت عـن الـكـثـيـر 
مـن الـشـخـصـيـات الـنـسـائـيـة الـتـي كـتـبـهـا نـسـاء والـكـثـيـر مـن الـشـخـصـيـات الـنـسـائـيـة الـتـي كـتـبـها 
رجـال, ولـكـن حـتـى يـومـنـا هـذا, لـم أواجـه امـرأة مـثـل الـتـي ف روايـة Sleep, إنـهـا إجنـاز غـيـر 

عادي!  

ھـاروكـي مـوراكـامـي: نُشرت هذه القصة ف مجلة New Yorker ف الوقت الذي لم 
أكـن فـيـه مـعـروفًـا ف الـواليـات املـتـحـدة األمـريـكـيـة, ومـا لـم أتـوقـعـه ف األمـر أن الـكـثـيـر مـن الـقـراء 
ظـنـوا أن "هـاروكـي مـوراكـامـي" امـرأة, ولـقـد أرسـلـت إلـيَّ الـكـثـيـر مـن الـنـسـاء رسـائـلَ تـشـكرنـي 

فيها على إجادتي ملا كتبت! 

مــیكو كــواكــامــي: هل ما فهمته صحيحًا? كانت روايتك "النوم" هي األولى من نوعها 
والتي كُتِبت من منظور نسائي?  

ھاروكي موراكامي: نعم, أعتقد أن هذا صحيحًا. 

مــیكو كــواكــامــي: ما الذي جعلك تركز على كتابة شخصية أنثوية? هل حدث األمر من 
تلقاء نفسه? 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: كتبت تلك القصة عندما كنت أعيش ف روما, لم أكن على وشك 
االنـهـيـار الـعـصـبـي, لـكـنـنـي كـنـتُ مـتـوتـرًا وقـلـقًـا جـدًّا بـسـبـب شـعـبـيـة روايـتـي الـغـابـة الـنـرويـجـيـة 
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"Norwegian Wood" والـذي كـان مـن أكـثـر الـكـتـب مـبـيـعًـا ف الـيـابـان, شـعـرت أنـنـي 
أريـد الـهـروب إلـى عـالـم آخـر, لـذلـك غـادرت الـيـابـان إلـى إيـطـالـيـا وانـكـبـبـتُ عـلـى نـفـسـي مـدة 
مــن الــوقــت, كــنــت مــكــتــئــبًــا نــوعًــا مــا, واســتــعــصــت عــلــيّ الــكــتــابــة, وف ذات يــوم, ف أوائــل 
T" و  V  P e o p l e الربيع, متلكتني الرغبة ف الكتابة من جديد, وكتبت روايتي "

  ."Sleep"

 ?"TV People" ?میكو كواكامي: ما القصة التي انتهيت منها أوال

ھـاروكـي مـوراكـامـي: أعتقد أنني أنهيت رواية "TV People" أوالً, فقد رأيت أحد 
مـقـاطـع الـفـيـديـو املـوسـيـقـيـة لـ Lou Reed عـلـى قـنـاة MTV وقـد ألـهـمـنـي بـشـدة لـدرجـة 
أنـنـي كـتـبـت الـروايـة دفـعـة واحـدة, ثـم صـنـعـت شـخـصـيـة نـسـائـيـة لـروايـة "Sleep", شـعـرت 
حـيـنـهـا أن هـذه أفـضـل طـريـقـة أعـبـر بـهـا عـمـا كـنـت أشـعـر بـه ف ذلـك الـوقـت, فـقـد كـنـت أرغـب 
بـبـعـض املـسـافـة واالبـتـعـاد رمبـا حـتـى عـن نـفـسـي, ورمبـا لـهـذا الـسـبـب كـانـت بـطـلـة الـروايـة امـرأة, 

وحسب ما أتذكر, فقد كتبت تلك الرواية بسرعة كبيرة أيضًا. 

مــیكو كــواكــامــي: "النوم" رواية مذهلة, عدم القدرة على النوم يشبه العيش ف عالم ال 
يـوجـد فـيـه املـوت, الـقـلـق الـذي يـنـتـج عـن ذلـك, وذلـك الـنـوع املـمـيـز مـن الـتـوتـر الـذي ال يـهـدأ 
أبـدًا لـلـحـظـة, إنـهـا اسـتـعـارة مـثـالـيـة لـلـوجـود الـنـسـائـي, أعـتـقـد أن كتـابـتـهـا اسـتـغـرقـت مـنـك بـضـعـة 

أيام كونها قصة قصيرة.  

ھاروكي موراكامي: بالتأكيد, لكنها احتاجت أسبوعًا حتى نُقحت. 

مـیكو كـواكـامـي: لقد عكفت على رواية "النوم" بضعة أيام, قرأتها سطرًا سطرًا, وحقا لم 
أقـرأ امـرأة كـهـذه مـن قـبـل, وقـد كـان األمـر بـرمـتـه مـتـعـة عـظـيـمـة لـي أن أقـابـل "امـرأة جـديـدة" ف 
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الــنــص, واألكــثــر إثــارة لــلــدهــشــة أنَّ كــاتــب تــلــك املــرأة هــو رجــل, ألجــل ذلــك وأكــثــر كــانــت 
قراءتها جتربة رائعة لي. 

مـن بـي كـل الـشـخـصـيـات األنـثـويـة ف قـصـصـك, تـقـف املـرأة ف روايـة "الـنـوم" فـوق الـبـقـيـة ف 
نـظـري, وبـصـفـتـي نـسـويّـة, بـنـت هـذه الـشـخـصـيـة شـعـور ثـقـة بـيـنـي وبـي أعـمـالـك, ومـن الـنـاحـيـة 

العملية, تعني هذه الثقة; الثقة ف الكتابة, ف الكلمات نفسها. 

أعـلـم أنـك تـرجـمـت قـصـص قـصـيـرة مـن الـيـابـانـيـة لـلـكـاتـبـة غـريـس بـالـي, لـذلـك رمبـا يـكـون ولّـد 
ذلك لديك نوعًا من االرتباط مع الشخصيات النسائية وكيفية خلقها. 

ھــاروكــي مــوراكــامــي: ليس هذا ما حدث بالضبط, لقد قررت ترجمة روايات غريس 
بـالـي لـكـونـهـا روايـات ممـتـعـة وجـديـرة بـاالهـتـمـام, لـم أكـن أدرك كـيـف كـانـت تـصـور شـخـصـيـاتـهـا 
الـنـسـائـيـة, وعـندمـا كـنـت أكـتـب روايـة "الـنـوم"; كـتـبـت كـل مـا كـنـت أفـكـر فـيـه, واعـتـقـدت أن 
املـرأة سـتـكـون كـذلـك ف ظـل تـلـك الـظـروف, لـقـد تـصـادف أن تـكـون الـروائـيـة امـرأة ف ذلـك 

احلي, لكنني لم أبذل أي جهد واعٍ الستكشاف عقل األنثى. 

مـیكو كـواكـامـي: عند كتابة شخصية أنثوية, يؤطر الكتّاب لبعض الدوافع التي تُستخدم 
إلرضـاء تـوقـعـات الـقـراء مـن الـذكـور أو اإلنـاث وجـعـل تـلـك الـشـخـصـيـة قـابـلـة لـلـتـصـديـق, ولـكـن 

هذه القصة ال حتتوي على أي من ذلك. 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: باستثناء النهاية, عندما تركن سيارتها ف الواجهة البحرية ليالً, ف 
ذلـك املـشـهـد, كـنـت أدرك متـامًـا أن الـشـخـصـيـة الـرئـيـسـة هـي امـرأة, لـذا كـانـت تـلـك الـتـداعـيـات; 
رجـالن يـحـيـطـان بـسـيـارة امـرأة ف لـيـلـة مـظـلـمـة ويـبـدآن ف دفـعـهـا لـألمـام ولـلـخـلـف, ذلـك املـشـهـد 

كان ال بد من أن يكون مخيفًا حقًا. 

میكو كواكامي: سيكون األمر مخيفًا جدًا للرجل أيضًا, ولكن رمبا مخيفًا أكثر للمرأة. 
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ھــاروكــي مــوراكــامــي: من كل النواحي األخرى, كتبت الشخصية استنادًا على كونها 
إنسانًا, دون أن أعير كونها امرأة اهتمامًا خاصًّا. 

مـیكو كـواكـامـي: صحيح, أعتقد أن هذه هي الطريقة املثلى خللق املسافة, والتركيز على 
اإلنـسـان, ألن هـذا مـا هـو عـلـيـه املـرء, وقـد كـانـت اجلـوانـب اإلنـسـانـيـة لـلـشـخـصـيـة األنثـويـة, هـي 
مـا تـضـيء مـكـانـتـهـا امـرأةً, ف األقـل ف ذهـنـي, إذ لـم أقـرأ امـرأة كـهـذه ف أي مـكـان آخـر, يـا لـهـا 

من قصة رائعة! 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: بالنظر إلى اخللف, أعتقد أنه كان من املمكن أن تصل ذات الفكرة 
فـيـمـا لـو كـانـت الـشـخـصـيـة الـرئـيـسـيـة هـي رب مـنـزل وكـانـت الـزوجـة طـبـيـبـة أو طـبـيـبـة أسـنـان, 
ويـكـون الـزوج رب املـنـزل غـيـر قـادر عـلـى الـنـوم فـيـسـتـيـقـظ طـوال سـاعـات الـلـيـل ويـطـبـخ ويـغـسـل 

املالبس ويؤدي األعمال اخملتلفة, ورغم ذلك, ستختلف بعض النواحي على ما أعتقد. 

مــیكو كــواكــامــي: أعتقد أنه من املهم أن يكون للزوجي ولد, فاملرأة هي من تنجب, وقد 
مينحها وعيها بهذا شعورًا باليأس ال يستطيع األب مشاركته معها متامًا. 

ھــاروكــي مــوراكــامــي: هناك أيضًا االمتعاض الذي تشعر به جتاه زوجها, أشعر أن هذا 
النوع من االستياء خاص بالنساء.  

میكو كواكامي: إنه أمر يتجاوز االستياء, ولكن هناك شيء ما بالتأكيد. 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: صحيح, أحيانًا عندما أجتول حول املنزل, أشعر به ورائي يتسلل 
إلى الغرفة. 

مــیكو كــواكــامــي: لنقبل مبصطلح التسلل, ف معظم الزيجات, يحدث فيضان مفاجئ!  
لذا, أفكر ف كيفية تصوير االبن واألب وهم يفعلون األشياء بطرق متشابهة, ولنأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

65



طـريـقـة تـلـويـحـهـم لـهـا مـثـاال, ونـظـرًا ألن االسـتـيـاء ال يُـعـبّـر عـنـه عـلـى هـذا الـنـحـو, يـجـب عـلـى 
الــقــارئ أن يــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه هــذا اإلحــســاس الــذي ال ميــكــن وصــفــه, ولــقــراءة روايــة آنــا 

كارنينا تأثير جيد ف هذا املوضوع.  

ھــاروكــي مــوراكــامــي: انا كارينينا, مثال كالسيكي آخر على االستياء من الزوج, ورمبا 
شعر تولستوي ف حياته املنزلية بذات النوع من التوتر املتسلل إلى الغرفة. 

مـــیكو كـــواكـــامـــي: لقد كتبت الكثير من الشخصيات الذكورية ف حياتك املهنية, هل 
تـعـتـقـد أنـه مـن املـمـكـن أن تـكـون لـك ف الـكـتـب املـسـتـقـبـلـيـة أمـثـلـة نـسـائـيـة لـشـخـصـيـات مـثل 
Ki? أي شخصيات غامضة أو غير  l l i ng  Commenta to r مينشيكي ف رواية 
مـألـوفـة بـعـض الـشـيء جتـعـلـك تـقـول: "قـف, هـذا جـديـد!"? أم تـظـن أن الـشـخـصـيـات الـنـسـائـية 

ستستمر ف لعب هذا النوع من األدوار األسطورية أكثر من األدوار الواقعية? 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: سأستمر ف إنشاء شخصيات جديدة مختلفة عن تلك التي جاءت 
مـن قـبـل, وهـذا األمـر يـنـطـبـق بـالـتـأكـيـد عـلـى الـنـسـاء أيـضًـا, مـثـل شـخـصـيـة شـوكـو أكـيـجـاوا 
-عـلـى سـبـيـل املـثـال- والـتـي لـم تـكـن شـخـصـيـة رئـيـسـة لـكـنـهـا ف رأيـي كـانـت خـروجًـا عـن منـط 
مـعـظـم الـشـخـصـيـات الـتـي كـتـبـتـهـا, فـفـيـهـا شـيء ممـيـز ف نـظـري, شـيء يـدفـعـنـي ملـعـرفـة املـزيـد 

عنها, وف كل مرة أشعر وكأني لم أعرف عنها سوى القشور. 

مــیكو كــواكــامــي: سأكون فضولية جدا ملعرفة ما كانت تقرأ, ماذا يوجد من كتب على 
مـنـضـدتـهـا? أصـعـب الـروايـات الـتـي ميـكـن أن جتـدهـا? أنـا حـقـا مـتـشـوقـة ملـعرفـة ذلـك, وعـلـى سـبـيـل 

املثال, ماذا سيكون عنوان الكتاب الذي تتناوله لتقرأ ف هدوء? 

 Romance *ھـاروكـي مـوراكـامـي: رمبا عمل ملحمي مثل رومانسية املمالك الثالث
 .of the Three Kingdoms
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مــیكو كــواكــامــي: شخصية قوية وواضحة, أليس كذلك? تعطيك بعض الروايات كل 
الـتـفـاصـيـل حـول الـشـخـصـيـة األنـثـويـة, تـسـريـحـة شـعـرهـا, مـالبـسـهـا وغـيـر ذلـك... كـمـا هـو احلـال 
ف تـشـانـدلـر, حـيـث إنـنـا حـيـنـمـا نـرى امـرأة ألول مـرة نـحـصـل عـلـى وصـف مـفـصّـل لـهـا مـن الـرأس 
إلـى أخـمـص الـقـدمـي, ممـا ميـنـحـنـا صـورة واضـحـة عـنـهـا, ميـيـل الـتـوصـيـف ف روايـاتـك إلـى الـبـدء 
بــتــفــاصــيــل دقــيــقــة عــن املــالبــس, إلــى أيــن تــذهــب لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــول مــالبــس 

النساء? 

ھــاروكــي مــوراكــامــي: ال أذهب إلى أي مكان, بل أكتب فقط ما أفكر فيه, وال أقضي 
وقـتـي ف الـبـحـث عـن هـذا الـنـوع مـن األشـيـاء, عـنـدمـا أقـوم بـتـكـويـن صـورة شـخـصـيـة أنـثـويـة مـا 
فـإن مـا تـرتـديـه يـسـقـط ف خـيـالـي طـبـيـعـيـا, عـلـى الـرغـم مـن أنـنـي سـأقـول إنـه رمبـا بـسـبـب أنـنـي 

أولي اهتمامًا وثيقًا ملالبس النساء ف احلياة الواقعية, فأكون أشبه باملتسوق. 

 Blind) Tony Takitani مـــیكو كـــواكـــامـــي: تتصف شخصية الزوجة ف فيلم
Willow, Sleeping Woman, 2002)  بـأنـهـا مـهـووسـة بـالـتـسـوق, وهـكـذا يـنـتـهـي 
بـهـا األمـر بـاملـوت ف حـادث سـيـارة ف الـنـهـايـة, وف كـل مـرة تـفـكـر فـيـهـا ف املالبـس, تـهـتـز, 

وهي تفاصيل أحبها متامًا. 

ونـحـن نـتـحـدث عـن هـذه األمـور, أتـذكـر مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن الـشـخـصـيـات الـنـسـائـيـة الـتي 
كـتـبـتـهـا, لـن أقـول إنَّ كـل الـنـسـاء ميـكـن تـصـنـيـفـهـن ف فـئـة واحـدة, عـلـى الـرغـم مـن أن كـتـابـة 

شخصية أنثوية ال تعني بالطبع جعلها مهمة للقصة. 

ھـاروكـي مـوراكـامـي: بصراحة, أنا ال أفهم فكرة األمناط هذه, ميكننا التحدث عن النساء 
ف روايـاتـي كـمـجـمـوعـة, لـكـن ف رأيـي, هـن فـريـدات مبـفـردهـن, وعـلـى املـسـتـوى األسـاسـي, 
فـإنـنـي قـبـل أن أتـعـامـل مـعـهـم رجـال أو امـرأة, فـإنـنـي أراهـن إنـسـان, لـكـن بـغـض الـنـظـر عـن كـل 
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The? إنها مخيفة   Little  Green  Monster ذلك, ماذا عن الزوجة ف رواية 
بعض الشيء, أليس كذلك? 

میكو كواكامي: نعم, توجد تلك املرأة أيضًا. 

ھــاروكــي مــوراكــامــي: كنت أستكشف نوعًا من القسوة التي يبدو أن النساء متتلكها, 
ميـكـنـنـي الـشـعـور بـهـا عـنـدمـا تـصـدر عـن الـشـخـص, لـكـن ال ميـكـنـنـي املـطـالـبـة بـهـا, ال أريـد أن أقـع 
ف مـشـكـلـة االخـتـالفـات بـي الـنـوعـي, لـكـنـي أعـتـقـد أن هـذا الـنـوع مـن الـقـسـوة نـادر احلـدوث 
لـدى الـرجـال, ميـكـن لـلـرجـال بـالـطـبـع أن يـكـونـوا قـسـاة, لـكـنـنـي أعـتـقـد أنـهـم يـتـعـامـلـون مـع ذلـك 
بـطـرق أكـثـر تـنـظـيـمًـا وحـكـمـة, فـيـأتـون إلـيـك مبـنـطـق, أو بـاخـتـالل عـقـلـي تـام, لـكـن قـسـوة الـنـسـاء 
أكـثـر اعـتـيـاديـة كـل يـوم, بـي احلـي واآلخـر, ميـسـكـون بـك عـلـى حـي غـرة, واملـثـيـر لـلـدهـشـة أن 
 ,The Little Green Monster الـكـثـيـر مـن الـقـارئـات يـبـدو أنـهـن اسـتـمـتـعـن بـلـعـبـة

أو رمبا هذا ليس مفاجئًا على اإلطالق? 

مــیكو كــواكــامــي: نعم, الكثير من صديقاتي أحببنها أيضًا, إنها واحدة من الشخصيات 
املـفـضـلـة لـي كـذلـك, كـيـف ميـكـنـنـي وصـفـهـا? يـبـدو األمـر وكـأن اخلـوف ال يُـسـجـل عـلـى أنـه 

مخيف, مما يسمح للقارئ بتقبله على أنه أمر طبيعي متامًا, إنه نوع مألوف من القسوة. 

 ______

- وُلـد هـاروكـي مـوراكـامـي ف كـيـوتـو عـام 1949 ويـعـيـش اآلن بـالـقـرب مـن طـوكـيـو, تُـرجـمـت 
أعـمـالـه إلـى أكـثـر مـن 50 لـغـة, وحـصـل عـلـى مـجـمـوعـة مـن اجلـوائـز والـتـكـرميـات الـدولـيـة مبـا ف 
ذلـك جـائـزة فـرانـز كـافـكـا وجـائـزة الـقـدس**, كـمـا حـصـل عـلـى الـدكـتـوراه الـفـخـريـة مـن جـامـعـة 

لييج وجامعة برينستون تقديرًا ألعماله. 
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ولدت ميكو كاواكامي ف محافظة أوساكا عام 1976 وبدأت مسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتها الفنية مغنية -
وكـاتـبـة أغـانـي قـبـل أن تـبـدأ ظـهـورهـا األدبـي ف عـام 2006, رُشـحـت روايـتـهـا األولـى "أنـا, 
أسـنـانـي والـعـالـم", الـتـي نُـشـرت ف عـام 2007, جلـائـزة أكـوتـاغـاوا, حـصـلـت عـلـى جـائـزة 
Ts للكتاب الناشئي الشباب. ف العام التالي, نشرت  u b o u c h i  S h o y o
كـاواكـامـي روايـتـهـا الـقـصـيـرة "الـصـدور والـبـيـض", وفـازت بـجـائـزة أكـوتـاغـاوا, وهـي أرفـع 
تـكـري أدبـي ف الـيـابـان, كـمـا حـصـلـت عـلـى إشـادة مـن الـكـاتـبـة املـشـهـورة يـوكـو أوغـاوا, وهـي 
أيـضًـا مـؤلـفـة روايـات أخـرى مـثـل اجلـنـة, والـلـيـل مـلـك لـلـعـشـاق, والـصـدور والـبـيـض املـوسـعـة 

حديثًا, وهي أول رواياتها التي تنشر باللغة اإلجنليزية, وتعيش كاواكامي ف اليابان.  

 _____

ترجمت املقابلة أعاله عن اليابانية من سام بيت ودافيد بويد.  

* روايـة تـاريـخـيـة تـعـود إلـى الـقـرن الـرابـع عـشـر تُـنـسـب إلـى املـؤلـف الـصـيـنـي لـو قـوانـتـشـونـغ, 
تـتـحـدث عـن نـهـايـة ساُللـة هـان وفـتـرة املـمـالـك الـثـالث ف تـاريـخ الـصـي; ابـتـداءً مـن عـام 169 

ميالديًّا حتى نهاية عام 280 عند توحيد األرض. 

** جـائـزة الـقـدس جـائـزة أدبـيـة صـهـيـونـيـة دولـيـة متـنـحـهـا بـلـديـة الـقـدس, أعـلـن عـنـهـا أول مـرة عـام 
1963, اســمــهــا الــرســمــي هــو جــائــزة الــقــدس حلــريــة الــفــرد ف اجملــتــمــع, متُــنــح اجلــائــزة لــكــتــاب 
وكـاتـبـات تـتـطـرق إنـتـاجـاتـهـم األدبـيـة إلـى حـريـة الـفـرد ف اجملـتـمـع ويُـخـتـار الـفـائـزون مـن قـبـل جلـنـة 

حتكيم يتبدل أعضاؤها ف كل دورة. 
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