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مقدمة

عام،  بشكل  الالتينية  أميركا  بأدب  التعريف  إلى  الكتاب  هذا  يهدف 
التشيلية  الروائية  وبأدب  العالمي،  األدب  روافد  أهم  من  واحًدا  بوصفه 
الليندي« بخاصة، ألنها من أهم األسماء الحالية في سماء أدب  »إيزابيل 
أميركا الالتينية، واألدب العالمي عموًما. يختلف هذا الكتاب عن غيره مما 
سبق ترجمته لهذه األديبة بأنه ليس عماًل أدبًيا صرًفا، وإن كان فيه الكثير من 
شأن األدب، أي: أنه ليس بقصة أو رواية أو كتاب مذكرات أو نحو ذلك، 
مما تكتبه الروائية إيزابيل الليندي أصاًل باإلسبانية ـ لغتها األصلية ـ ألنها 
اإلسبانية،  بغير  أكتب  أن  أستطيع  »ال  حياتها  في  أساسًيا  أمًرا  الكتابة  ُتعدُّ 
كتوبيخ  باإلسبانية،  تحدث  حياتي  في  األساسية  األشياء  كل  الحقيقة  في 
مكتوبة  األدبية  أعمالها  فإن  لذا  الحب«.  ممارسة  أو  الطهي  أو  أحفادي 
مترجمين  أيدي  على  العربية  إلى  معظمها  ترجمة  سبق  وقد  باإلسبانية، 

آخرين. 

مراحل  وفي  ـ  أصاًل  كتبت  مواد  من  مجموع  خليط  الكتاب  هذا 
اآلتي:  هي  رئيسية  أقسام  أربعة  على  يشتمل  باإلنكليزية.  ـ  متفاوتة 
والفصل  أحاديث.  الثاني:  والفصل  وتأمالت.  رؤى  األول:  )الفصل 

الثالث: مقاالت. والفصل الرابع األخير: حوارات(.

أشبه  تؤلف  مقاالت  تسع  في  وتأمالت(  )رؤى  األول:  الفصل  جاء 
بمذكرات موجزة عن حياتها ورؤاها عن الحياة والحب والكتابة وغيرها، 
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لة إال أن كل جزء منه له عنوانه المستقل. تتحدث  وهي مقالة واحدة مطوَّ
في الجزء األول منها )ما الواقعية؟( عن الفرق بين الحقيقة والخيال، وهل 
يخبرنا الروائي أصاًل بالحقيقة أم أنه ال يزيد على أن يكذب؟. تقول: )كنت 
األكاذيب  أني أصبحت أكسب من هذه  بما  اآلن  »الكاذبة«،  أدعى سابًقا 
وفي  الروائي؟  يميل  الجهتين  هاتين  أي  فإلى  »الكاتبة«(.  أدعى  أصبحت 
الليندي: »حياتي تكاد  الثاني منها: )كيف أصبحت كاتبة؟( تقول  الجزء 
الوجع والفقد أستاذاي،  الوجع والفقد والحب والذاكرة،  تتمحور حول 
فهما ما يجعالنني أكبر. الحب ساعدني على التحمل وأعطاني السعادة. 
)أعرف أن هذا يبدو سخيًفا!( أما الذاكرة فهي المادة الخام لجميع كتاباتي« 
الظروف  فتتذكر  تعود  ثم  حياتها،  على  تأثيًرا  األحداث  بأشد  فتخبرنا 
االجتماعية التي ولدت ونشأت فيها: زواج والديها ثم انفصالهما وثم بيت 
أجدادها والطبيعة االجتماعية والنفسية ألفراد عائلتها، التي تركت عليها 
تسرد  والتمرد(،  )الطفولة  المقالة:  من  الثالث  الجزء  في  ثم  األثر.  أعظم 
الصغيرة  العائلة  وترحال  الثاني  أمها  زوج  مع  طفولتها  ذكريات  الليندي 
معه، ثم ذكريات مراهقتها وشبابها، وثم زواجها األول. وفي الجزء الرابع 
)حياة المنفى( تقول: »انتهى الجزء األول من حياتي في الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر عام 1973. في ذلك اليوم حدث ذاك االنقالب العسكري 
الوحشي في تشيلي، الذي مات فيه الرئيس سلفادور الليندي )عمها(، أول 
رئيس اشتراكي منتخب بشكل ديمقراطي. في ساعات قليلة انتهى قرن من 
في  وتستطرد  واإلرهاب«  الذعر  نظام  مكانه  بلدي وحل  في  الديمقراطية 
التي  العظيمة  األولى  التجربة  )فنزويال(،  في  المنفى  تجربة  عن  الحديث 
تقدم  الخامس )رسالة روحية(  الجزء  فيها جزًءا من حياتها. وفي  قضت 
لنا شخصيتها الجديدة بوصفها روائية: »تغير قدري في الثامن من كانون 
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الثاني/يناير لعام 1981« هنا بدأت تجربة كتابة أول رواية في حياتها. أما 
في الجزء السادس من هذه المقالة المطولة )الحب والرغبة والغرام( فهي 
تأخذ منحى جديًدا في هذه التأمالت، إذ تقول: »هذا هو الجزء الذي علي 
ن فيه شخصية، وأتحدث عن الغرام«، فتخبرنا عن لقائها بزوجها  أن أكوِّ
التأمالت  السابع من هذه  الجزء  ثم في  )الحالي( ويليام غوردون.  الثاني 
)باوال(، تبوح الليندي عن التجربة األعمق واألكثر حزًنا في حياتها، وهي 
عالًجا(،  )الكتابة  الثامن  الجزء  وفي  وفاتها.  ومن  »باوال«،  ابنتها  مرض 
التي  الصدمة  من  والخروج  للتداوي  الكتابة  استخدامها  عن  لنا  تروي 
أحدثها موت »باوال« في حياتها، فتقول: »بعد أن انتهيت من »باوال«، لم 
أتمكن من كتابة رواية لمدة ثالث سنوات تقريًبا. ظننت أن منبع القصص 
لدي والحاجة إلى سردها قد نضب إلى األبد«. وفي الجزء التاسع واألخير 
لها،  بالنسبة  الكتابة  جدوى  عن  فهو  أكتب(،  )لماذا  التأمالت  هذه  من 
الوحيد، هو أن ال شيء يجعل روحي  المؤكد  فتقول: »تعلمت أن األمر 
تغني أكثر من الكتابة. إنها تجعلني أشعر أنني شابة، قوية، جبارة وسعيدة. 
عن  تتحدث  مثالي«  حبيب  مع  الجنس  ممارسة  كإثارة  مثيرة  إنها  واو! 
تكون  الجزء  هذا  بنهاية  والسعادة.  بالقوة  تحس  تجعلها  وكيف  الكتابة 
الروائية أعطت موجًزا سريًعا عن حياتها، إال أنها تؤكد: »ال تصدقوا كل 
ما أقول فأنا أميل إلى المبالغة قليال« فتتيح لنا بذلك الدخول إلى شخصها 
وبهذا  والكتابة،  واألدب  الحياة  تجاه  أفكارها  من  الكثير  ومعرفة  وعقلها 

ينتهي الفصل األول من هذا الكتاب. 

»إيزابيل  الثاني )أحاديث( أصوات أخرى لشخصية  الفصل  تظهر في 
الفصل األول وهي  الذي ظهر جلًيا في  الروائية  الليندي« بخالف صوت 
خطاب  في  المربية  الجدة  أو  األم  صوت  فيه  فيظهر  ذكرياتها،  فيه  تسرد 
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تربوي تلقيه على حفيدتها وزميالتها، وكذلك صوت »الناشطة النسوية«، 
دافعن عن  العالم  أنحاء  نساء من مختلف  تجارب  فيه عن  تتحدث  وهي 
حقوقهن وكرامتهن، وكذلك صوت المواطنة األميركية المهاجرة من بلد 
آخر لتعيش في الواليات المتحدة، إضافة إلى صوت األديبة المتذوقة وهي 

ت بهم.  تتحدث عن إنتاج أدباء آخرين قرأت لهم وتأثرَّ

مناسبات مختلفة  أربع  ألقتها في  أربعة خطابات  الفصل في  جاء هذا 
مرتبة زمنًيا من األقدم إلى األحدث، فجاء أواًل الخطاب الذي ألقته أثناء 
للشؤون  األميركي  المجلس  من  العالمية  واآلداب  الفنون  جائزة  تسلمها 
فيه  2002. تحدثت  لعام  الثاني/يناير  السابع عشر من كانون  في  العالمية 
بوصفها مواطنة أميركية ذات أصول التينية، فتقول: »أنا أمثل هنا ماليين 
إلى  المتحدة  الواليات  تغيير  في  يساهمون  الذين  الالتينيين  الهيسبانيك 
المهاجرين  عن  الخطاب  هذا  خالل  تحدثت  عليه«.  تبدو  الذي  الشكل 
واألقليات التي تعيش في الواليات المتحدة، وجاءت من مختلف أنحاء 
تجربتها  عن  فيه  تحدثت  كما  مختلفة.  وثقافات  عرقيات  من  العالم، 
الشخصية بوصفها مهاجرة ومواطنة أميركية في آن واحد، وكيف تتعامل 

مع المجتمع األميركي ويتعامل معها. 

كريستيان  هانز  الدانماركي  الروائي  عن  كان  الثاني  الخطاب 
في  وألقته  لوالدته،  الثانية  المئوية  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  أندرسون 
لعام  الثالثين من كانون األول/ديسمبر  قلعة »كوبنهاجن روزنبيرغ«  في 
2004، حين تم اختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة لذاك االحتفال. تحدثت 

كانت  حين  األديب  هذا  شخصيتها  في  تركه  الذي  العظيم  األثر  عن  فيه 
تستمع إلى »حكاياته الخرافية« على لسان أمها وهي ال تزال طفلة حينها، 
فتقول: »مثل معظم األطفال الذين ولدوا خالل  القرنين الماضيين، نشأت 
على حكايات أندرسون«. ثم تحدثت عن صدمتها حين قرأت حكايات 
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هانز كريستيان أندرسون للمرة األولى، ثم عن أهمية القصص للشعوب 
ولذاكرتها الجمعية وتراثها الروحي، ثم تقارنه بأديب عظيم آخر هو الشاعر 
في  الليندي  إليزابيل  ثالث  صوت  يظهر  ذلك،  بعد  نيرودا.  بابلو  التشيلي 
خطابها الثالث )حكايات الشغف (، الذي ألقته في مؤتمر اإلعالم والتقنية 
زاوية  من  »النسوية«  عن  فيه  تحدثت   .2007 لعام  مارس  في  والتصاميم 
إنسانية، سردت فيه حكايات عدة لنسوة من مختلف أنحاء العالم كافحن 
والكمبودية  ماثاي،  وانجري  الكينية  عن  وكرامتهن.  حريتهن  أجل  من 
األميركية  األسنان  طبيبة  وعن  مابيندو،  روز  والكونغولية  مام،  سومالي 
لم  »النسوية  فتقول:  النسوي،  النضال  في  االستمرار  أهمية  وعن  جيني، 
تمت بعد، ولن تموت، بل تم ذوب معناها. إن لم تحبوا هذا المصطلح 
فغيروا التسمية بالله عليكم. سموها بأسماء اآللهة اإلغريقية »أفروديت« 
التسمية  تهم  أي شيء. ال  »بيمبو«، سموها  أو حتى سموها  »فينوس«  أو 
الخطاب  هذا  خالل  أيًضا  تسرد  الحركة«  هذه  تدعم  ماذا  نفهم  دمنا  ما 
األولمبية  األلعاب  أخريات في حمل شعار دورة  نسوة  تجربتها مع  قصة 
في أولمبياد تورينو في إيطاليا عام 2006. أما في الحديث الرابع )حديث 
حفل التخرج(، الذي ألقته في مدرسة »سان دومينكو« أثناء حفل تخريج 
طالبها في الخامس من حزيران/يونيو عام 2010، وفيه يظهر صوت رابع 
من شخصية الروائية إيزابيل الليندي، وهو خطاب يحمل مضامين تربوية 
بكلمات  تحدثهم  كانت  والفتيات.  الشباب  من  يلقى على مجموعة  ألنه 
لنصنع  مثيرة  مهمة  في  تتضافر  جهودنا  »دعوا  والتوجيه:  النصح  يملؤها 
يسودوا«.  أن  ولسكانه  العالم  ولهذا  لآلخرين،  نحب  حيث  أفضل  عالًما 
بهذا تتناوب أربعة أصوات إليزابيل الليندي على مدى أربعة أحاديث في 

أربع مناسبات مختلفة.
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أما الفصل الثالث )مقاالت(، فتعود فيه إيزابيل الليندي الى األدب، إال 
أنه جنس أدبي آخر هذه المرة، أو أجناس أدبية أخرى، ففي ثالث مقاالت 
متنوعة تظهر في أحدها لتكتب لنا مقااًل في »أدب الرحالت«، وفي مقال 
األوروغواياني  آخر وهو  أديب عظيم  تقديم  مهمة  عاتقها  تأخذ على  ثان 
إدواردو غاليانو، حين كتبت له مقدمة كتابه: »الشرايين المفتوحة ألميركا 
الالتينية«، وفي مقال ثالث تكتب عن أسرار الكتابة اإلبداعية وهي تجيب 
على سؤال ضخم يواجه جميع األدباء: »لماذا أكتب؟«. تروي في المقال 
األول، )من ذا الذي يرغب في ابنة؟(، قصة رحلة لها مع زوجها وصديقتها 
»تابرا« إلى الهند. تروي أثناءها كيف تخلصت من حزنها الذي تال موت 
ابنتها »باوال«. تقول: »تمتلك بعض القصص القوة للشفاء. ما حدث ذلك 
اليوم تحت شجرة األكاسيا أزاح العقدة التي كانت تخنقني أماطت خيوط 
العنكبوت بعيًدا عن الشفقة على الذات وأرغمتني على أن أعود إلى العالم 
وأترجم فقدي البنتي إلى حدث«. كيف يمكن لرحلة أن تعيدنا إلى ذواتنا، 
المقال  في  تصدت  والقنوط؟  اليأس  وأسر  الحزن  قيود  من  وتخلصنا 
ألميركا  المفتوحة  »الشرايين  غاليانو  إدواردو  كتاب  مقدمة  لكتابة  الثاني 
المقدمة،  هذه  أكتب  أن  فرصة  في  أفرط  »لم  تقول:  كما  ألنها  الالتينية«، 
وأشكر إدواردو غاليانو عالنية على حبه الالفت للنظر للحرية، وإسهامه 
من  شيًئا  فيها  فتناولت  التينية«  أميركية  ومواطنة  كاتبة  بوصفي  وعيي  في 
سيرته ومؤلفاته وقدرته اإلبداعية، وشيًئا من ذكرياتها الشخصية معه أيًضا. 
تجيب  أن  خالله  حاولت   ،) اإللهام  يحضر  أن  )الجنة  الثالث  المقال  في 
كتابة  على  إصرارها  ذلك  خالل  فتتناول  أكتب؟«  »لماذا  السؤال:  على 
»أكتب  فتقول:  المتحدة  الواليات  في  تعيش  أنها  رغم  باإلسبانية  األدب 
باإلسبانية، أستطيع أن أكتب خطاًبا باإلنكليزية، ولكن كتابة الخيال تحدث 
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في الرحم، وال تعالج في الذهن حتى تشرع في المراجعة والتصحيح، لكن 
رواية القصص تأتي إلي باإلسبانية. األمر يشبه ممارسة الحب، ال يمكنني 
أن أعشق باإلنكليزية«. وهذا قد يتيح للقارئ المجال أن يقارن بين أعمالها 

المكتوبة بهذا العمل الذي ترجم جميع ما فيه من اإلنكليزية.  

الفصل الرابع يحتوي أحد عشر حواًرا للروائية إيزابيل الليندي ممتدة 
عبر فترة زمنية طويلة نسبًيا منذ واحد من أقدم الحوارات التي أجريت معها 
التي أجريت معها على  تقريًبا  الحوارات   أهم  إلى واحد من   ،1985 عام 
الرئاسي من  العالمي مؤخًرا، وذلك حين تقلَّدت وسام الحرية  المستوى 
رئيس الواليات المتحدة باراك أوباما في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

أيًضا،  ومواضيعها  وحجمها  مصادرها  في  الحوارات  هذه  تنوعت 
وظهرت فيها العديد من األصوات داخل شخصية إيزابيل الليندي فتكون 
مرة روائية تتحدث عن أسرار الكتابة اإلبداعية، ومرة تكون قارئة تتحدث 
عن كتبها ومكتبتها، ومرة بوصفها ناشطة نسوية تتحدث عن قضايا المرأة 
ومرة بوصفها صاحبة وعي سياسي تتحدث عن تجربتها ورؤاها في هذا 

المجال. 

فكرة  لتعطي  األحدث  إلى  األقدم  من  زمنًيا  مرتبة  الحوارات  جاءت 
واضحة عن آرائها كروائية بارزة في المشهد الروائي العالمي، وقد تتكرر 
منها  شيء  أي  في  التدخل  عدم  رأينا  ولكن  هناك،  أو  هنا  آرائها  بعض 

ونقلها كما جاءت. 

أحاديث  بعض  في  التكرار  بعض  تالحظ  الكريم  القارئ  أيها  لعلك 
الليندي في أكثر من موضع، ولعل هذا عائد إلى تأثرها العميق بأحداث 
معينة، فهي تحب أن تعيدها وتكررها في أكثر من مناسبة مختلفة، فنعتذر 
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هي  كما  االعترافات  هذه  أورد  أن  فضلت  أنني  ه  أنوِّ أن  وأحب  هذا،  عن 
حتى وإن شابها بعض التكرار. 

وللقارئ  عموًما  العربي  للقارئ  إضافة  الكتاب  هذا  يشكل  أن  أتمنى 
المهتم باألدب والرواية العالمية وروايات إيزابيل الليندي خصوًصا. وأن 
يحتوي على تعريف واف ألفكار هذه الروائية وآرائها تجاه الحياة والفن 
اد العرب في مجال األدب  والكتابة وغيرها، وأن يكون مفيًدا للباحثين والنقَّ

والكتابة اإلبداعية. 

المترجم 
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