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ترجمة

هنري ميلر
سيرة محفوفة بالكتب

لمحات
◄ ص��درت الطبعة الثانية من
«تحليل وتنخيل في النقد
األدبي» (دار نلسن) للويس
ّ
الحايك .يسلط الناقد اللبناني
ه� �ن ��ا ال� � �ض � ��وء ع� �ل ��ى ع� � ��دد م��ن
القضايا الفكرية الرائجة حول
امل�س��ائ��ل األدب �ي��ة .ي�ض� ّ�م الكتاب
مقدمة وأرب�ع��ًا وعشرين مقالة
نقديةّ ،
تتطرق إلى مجموعة من
األس �م��اء ال �ش �ه �ي��رة ،أم �ث��ال اب��ي
النواس والشريف الرضي ،ورامبو وبودلير وتوفيق
يوسف عواد ويوسف حبشي األشقر وغيرهم.

يؤدي الروائي األميركي الشهير دور القارئ،
مستعيدًا أهم الكتب التي رافقت حياته ،وتركت أثرًا
ملموسًا منذ طفولته .بعد نحو نصف قرن على صدور
«الكتب في حياتي» ،ها هو ينتقل أخيرًا إلى لغة الضاد
من خالل «دار التكوين»
خليل صويلح
ي��ل��ج��أ ه���ن���ري م��ي��ل��ر (1891ـ )1980
ف���ي «ال���ك���ت���ب ف���ي ح���ي���ات���ي» ()1969
ال���ذي نقله أس��ام��ة أس��ب��ر أخ��ي��رًا إلى
العربية (دار التكوين ـ دمشق) ،إلى
تأريخ سيرته الشخصية عن طريق
ً
الكتب ،بوصفها حياة موازية .هنا
يستعيد ال��روائ��ي األم��ي��رك��ي الكتب
التي تركت أثرًا ملموسًا في حياته
ك���ق���ارئ ،ل��ك��ن��ه ي��ع��ت��رف م��ن��ذ ال��ب��داي��ة
ب��أن الكتب ال��ف��ري��دة ن����ادرة ،و«رب��م��ا
ه����ي أق�����ل م����ن خ���م���س�ي�ن ،ف����ي م��خ��زن
األدب كله».
ه��������ذا االع��������ت��������راف س���ي���ط���ي���ح م���ئ���ات
امل���ؤل���ف�ي�ن ال����ذي����ن ل����ن ي���ك���ون���وا ج����زءًا
م����ن رف������وف م��ك��ت��ب��ة ص���اح���ب «م�����دار
الجدي» ،لكننا سنلتقي في املقابل
ع����ش����رات األس�����م�����اء ال���ت���ي ل����م ت��دخ��ل
املكتبة العربية على اإلطالق.
ف����ي م���ح���اول���ت���ه «ص����ق����ل ال���ن���س���ي���ان»
يسترجع كتب طفولته ،وه��ي كتب
م���غ���ام���رات وأل����غ����از ،ق��ب��ل أن يقتحم
ع��ت��ب��ات ال��ع��ن��اوي��ن امل��ه��م��ة ،ل��ك��ن ه��ذا
ال��ه��وس ب��ال��ق��راءة ،ال يقلل م��ن شأن
الحياة نفسها كتجربة أصيلة ،نافيًا
األهمية التي ّ
يعولها بعضهم على
م����دارس تعليم ال��ك��ت��اب��ة ،وت��ال��ي��ًا «ال
عجب في أننا ننتج مهندسني أكثر
ّ
مما ننتج كتابًا ،وخبراء صناعيني
أك��ث��ر م��ن ال��رس��ام�ين» كما ي��ق��ول .ما
يقوم به ميلر إذًا ،هو اإلصغاء إلى
تلك األصوات التي لم تغادر ذاكرته،
على يد حفنة من األسماء بنوع من
الحنني إلى تلك «الكتب ّ
الحية» التي
قادته إلى مسالك جديدة في حياته
املضطربة.

ّ
هكذا يتوقف بتبجيل أمام جيمس
ج��وي��س ،معتبرًا إي��اه «العمالق في
امل��ي��دان» ،قبل أن يستدعي دي اتش
لورانس ،ودستويفسكي ،ومارسيل
ب��روس��ت ،وه��ي��رم��ان هيسه ،ودوس
ب�����اس�����وس ...وف���ق���ًا مل���ا ي�����راه ص��اح��ب
«رب����ي����ع أس��������ود» ،ال ت��ك��ت��م��ل أه��م��ي��ة
ّ
ال����ك����ات����ب إال ح��ي�ن ت���ت���م���ك���ن أع���م���ال���ه
م���ن «ت���ح���وي���ل ال����ق����ارئ إل����ى ص��دي��ق
ش���خ���ص���ي ح����م����ي����م .وإح�����������دى امل��� ّت���ع
ال����ن����ادرة ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا أن ي��ت��ل��ق��ى
الهدية التي كان ينتظرها من قارئ
مجهول».
ف���ي م��ف��ت��ت��ح ال��ك��ت��اب «ك���ان���وا أح��ي��اء
وت��ح ّ��دث��وا م��ع��ي» ،نطل على مشهد
محتشد
في غرفة صغيرة ،وحائط
ّ
ب���رف���وف ال��ك��ت��ب ،ون��ص��ائ��ح لتجنب
ال���ق���راءات ال��ض��ال��ة ،واخ��ت��ب��ار الطرق
الصحيحة لقراءة كتاب ،مثل نسخ
عبارات مهمة ،ووضعها على الباب
ك��ي ي��ق��رأه��ا اآلخ������رون .ألن ال���ق���راءة،
كما يقول ،هي فعل إبداعي باملعنى
العميق .هكذا ينخرط ميلر في كتب
حياته ،وهي تنتمي بمعظمها إلى
ح��ق��ل ال���رواي���ة ،ج��ن��ب��ًا إل���ى ج��ن��ب مع
ت���ج���ارب���ه ال��ح��ي��ات��ي��ة وت���رح���ال���ه ب�ين
األم���ك���ن���ة واألع�����م�����ال .وف�����ي رس��ال��ت��ه
ال��ط��وي��ل��ة إل����ى ب���ي���ار ل����وس����دان ،أح��د
أكثر ال��ق��راء حماسة ،يرسم خريطة
أخ��رى للكتب ،أو «خليطًا فانتازيًا
م����ن ال����ع����ن����اوي����ن» ،ك������أن ي���ج���م���ع ب�ين
دوس���ت���وي���ف���س���ك���ي وول�������ت وي���ت���م���ان،
ف������األول أك���ث���ر م���ن روائ�������ي ،وال��ث��ان��ي
أع��ظ��م م��ن ش��اع��ر ،ف��ي ق���راءة مقارنة
إلب��داع��ه��م��ا .ف��ي ف��ص��ل «ال���ق���راءة في
امل���رح���اض» ،يستعيد ف��ت��رة ال��ق��راءة
األولى للكتب الكالسيكية املمنوعة،

يرى ّأن المسرح هو
الطريقة المثلى
الكتشاف لغتنا الخاصة

ق���ب���ل أن ي��ك��ت��ش��ف ل�����ذة ال�����ق�����راءة ف��ي
الغابة ،باإلضافة إلى ذكرياته حني
ً
كان عامال في التلغراف ،وصرفه من
ً
العمل بسبب قراءة نيتشه بدال من
إن��ه��اء ك��ت��ال��وغ طلب ال��ب��ري��د ،وكيف
ّ
تخلصت أم��ه م��ن مكتبته القديمة،
ليقينها ب���أن ال��ك��ت��ب تجلب ال��ك��آب��ة.
ً
وي��خ ّ��ص��ص ف��ص�لا للمسرح وولعه
امل��ب��ك��ر ب���ال���درام���ا امل��س��رح��ي��ة أو ه��ذا
الحقل م��ن السحر ال��ص��رف «أعتقد
أنني قرأت مسرحيات أكثر مما قرأت
روايات أو أي نوع من أنواع األدب».
يستعيد هنا ذلك ّ
الرف الضخم في
املكتبة الذي يضم «أعمال هارفارد
ال���ك�ل�اس���ي���ك���ي���ة» .ف����ي ه�����ذه األع����م����ال،
«ي���ع���ث���ر امل������رء دوم������ًا ع���ل���ى ال��ح��ق��ي��ق��ة
والشعر والحكمة» .وي��وض��ح ميلر

ّ
أن الطريقة املثلى الكتشاف لغتنا
ال����خ����اص����ة ،س��ن��ج��ده��ا ف����ي ال���ذه���اب
إلى املسرح ،ذلك أن حديث الخشبة
مختلف عن حديث الكتب أو حديث
ً
بقاء ينتمي
الشارع ،فالكالم األكثر
ّ
إل���ى امل��س��رح .ف��ي ه���ذا امل��ق��ام ،يتذكر
ممثلي امللهاة واألع��م��ال الساخرة،
ّ
ون���س���اء امل���س���رح «ب��س��ب��ب ج��م��ال��ه��ن
ال���ه���ائ���ل وش��خ��ص��ي��ات��ه��ن امل���م ّ���ي���زة».
وي��ن ّ��ب��ه إل��ى ف��ك��رة مهمة تتعلق بأن
امل��س��رح ع��اب��ر ل��ل��ح��دود وال��ق��وم��ي��ات
ع��ب��ر ف���رق���ة م��س��رح��ي��ة ت��ج ّ��س��د نصًا
ً
م��ح��ل ّ��ي��ًا م���ج���ه���وال ،ف���أث���ر ذل����ك ي��ف��وق
حمولة عربة من الكتب .في ملحق
خ�������اص ،ي���ض���ع م���ي���ل���ر ق���ائ���م���ة ت��ض��م
 100ك���ت���اب أث������رت ف���ي���ه ،ي��ف��ت��ت��ح��ه��ا
ب��امل��س��رح��ي�ين ال��ي��ون��ان��ي�ين ال��ق��دام��ى،
م��رورًا بألف ليلة وليلة (لألطفال)،
وب��ل��زاك ،وإميلي ب��رون��ت��ي ،وأن��دري��ه
ج��ي��د ،وك��ن��وت ه��ام��س��ون ،وأوغ��س��ت
ستريندبرغ.
ال ن���ع���ل���م م���������اذا ي���خ���ب���ئ م���ي���ل���ر م��ن
ك����ت����ب ف������ري������دة أخ���������رى ك��������ان ي���ن���وي
استعراضها ف��ي املجلد الثاني من
«ك��ت��ب ف��ي ح��ي��ات��ي» ،فقد ص��در هذا
ال��ك��ت��اب ب��ل��غ��ت��ه األص��ل��ي��ة ق��ب��ل نحو
نصف قرن ،وها هو يصل أخيرًا إلى
لغة الضاد.

◄ في عددها الـ ( 97شتاء ّ ،)2014
تقدم «مجلة
ال��دراس��ات الفلسطينية» مجموعة م��ن املقاالت
انطالقًا من ض��رورة مراجعة شاملة لواقع القضية
الفلسطينية وبناها السياسية والفكرية والتنظيمية،
ب�ع��د م ��رور م��ا ي �ق��ارب ع�ق��دي��ن ع�ل��ى ات �ف��اق أوس�ل��و.
ان �ط�لاق��ًا م��ن ه �ن��ا ،ي �ض��م ب ��اب «م����داخ����ل» ق��راءت�ين
ل �ل �س �ي��اس��ات ال ��دول �ي ��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ل �ك��ل م ��ن عمر
تاشبينار (أوباما والديناميات املتفجرة في الشرق
األوس � � ��ط) ،وم�ص�ط�ف��ى ال �ل �ب��اد (ال �خ �ف��ي ف��ي ات �ف��اق
ج�ن�ي��ف ب�ي�ن إي � ��ران وال � ��دول ال �س��ت ال �ك �ب��رى) .وف��ي
«م �ق��االت» ،ك�ت��ب ن��دي��م روح��ان��ا «امل �ش��روع ال��وط�ن��ي:
ن�ح��و اس�ت�ع��ادة اإلط ��ار ال�ك��ول��ون�ي��ال��ي االس�ت�ي�ط��ان��ي»
فيما ينجز ري�ت�ش��ارد ف��ول��ك ق ��راءة ل��واق��ع القضية
الفلسطينية ومستقبلها م��ن خ�لال «إع ��ادة النظر
في مشكلة فلسطني» .أم��ا في «دراس ��ات» ،فيذهب
محمود يزبك إلى «النبي روبني» في يافا ،وتأخذنا
ليندا طبر وع�لاء العزة إل��ى «املقاومة الشعبية بعد
االن�ت�ف��اض��ة ال �ث��ان �ي��ة» .وف ��ي «ت�ح�ق�ي�ق��ات» ،ن �ق��رأ عن
فلسطينيي س��وري��ا م��ع نبيل ال�س�ه�ل��ي .وف��ي «ف��ي
ال��ذاك��رة» ،كتب ال�ي��اس خ��وري «ف��وزي األس�م��ر :بني
منفيني» ،وماهر الشريف حول «قداسة القدس في
املنظور اإلس�لام��ي» .ويضم العدد مقال «إسرائيل
متوجسة من شرق أوسط ما بعد أميركا» ألنطوان
شلحت ،وآخ��ر ل ��داود تلحمي ح��ول ك�ت��اب «مسألة
فلسطني _ املجلد ال��راب��ع ( :)1982 _ 1967غصن
الزيتون وبندقية املقاتل» لهنري لورنس.
◄ ب �ع��د ح ��وال ��ى ث�ل�اث ��ة ع �ق��ود
ع �ل ��ى رح� �ي� �ل ��ه ،أص � � ��درت «دار
امل��������������������دى» أخ � � � � �ي � � � � �رًا «خ�����ل�����ف
ال ّ
�������دواح» ،ال ��ذي ي�ض��م م�ق��االت
ل��ش��م��ران ال���ي���اس���ري ،جمعها
األك� ��ادي � �م� ��ي ع � � ��ادل ال� � �ع � ��زاوي.
ه��ذه امل �ق��االت سبق للصحافي
وال �ك��ات��ب ال �ع��راق��ي أن ن�ش��ره��ا
ف��ي السبعينيات ،ف��ي ع��دد من
الصحف واملجالت ،وخصوصًا
ف��ي ج��ري��دة «ط��ري��ق الشعب»
و«ال��ف��ك��ر ال��ج��دي��د» .وك��ان «أب���و ك��اط��ع» ق��د كتب
مقاالته هذه ،بأسلوبه الساخر املعروف ،الذي يجمع
العامية والفصحى ،ناقدًا بعض األوضاع السياسية
واإلجتماعية آنذاك.
◄ في «الثبيتي يتلو أسارير البالد_ إليقاع
وم��ق��ارب��ات املعني ف��ي ترتيلة ال��ب��دء _ ق��راءة
أسلوبية» (ال��دار العربية للعرلوم ناشرون)،
ي�ت� ّ
�رص��د ع��ل��ي األم��ي��ر ت�ج��رب��ة ال�ش��اع��ر ال�س�ع��ودي
ال��راح��ل محمد الثبيتي ( .)2012_1952ينطلق
األم�ي��ر م��ن أن الثبيتي ل��م يحظ ب��االه�ت�م��ام النقدي
ال�ك��اف��ي ،م�ن�ج�زًا دراس ��ة ح��ول م��وس�ي�ق��اه الشعرية،
وط��اق��ات��ه اإلي �ق��اع �ي��ة ،وامل �ع��ان��ي وال � � ��دالالت ،ت��رت�ك��ز
بمعظمها على الجانب األسلوبي.
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◄ ان � �ت � �ق � �ل ��ت «زم�����������ن م�����ال�����ر»
(ك����ل����م����ة ـ������ـ ت����رج����م����ة س��م��ي��ر
ج������ري������س) ل� �ل� �ك ��ات ��ب األمل� ��ان� ��ي
دان���ي���ال ك��ل��ي��م��ان ،أخ �ي �رًا إل��ى
املكتبة العربية .يتناول كليمان
ف ��ي ال� ��رواي� ��ة م ��وض ��وع ال ��زم ��ن،
وم�ح��اول��ة اإلن �س��ان اإلف�ل�ات من
قبضته م��ن خ�لال بطلها عالم
الفيزياء الشاب دافيد مالر.

