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منى مدكور

قالت عن روايتها الثانية بعد رواية »اإله الأ�صياء ال�صغرية« 
الت���ي ف���ازت بجائزة بوك���ر اإنه���ا مل تقطع فيها اإل م�ص���رية 
حمدودة، وذلك ب�صبب ان�صغالها باأن�صطتها ال�صيا�صية التي 
اأ�ص���درت يف اإطاره���ا اأخريًا كتابها »اجلمهورية امله�ص���مة« 
ال���ذي انتق���دت في���ه ب�ص���رامة احلكوم���ة املركزي���ة الهندية 
التي و�ص���فتها باأنها تتبع �صيا�صة تع�صفية حيال حق اأبناء 
ك�ص���مري يف تقرير م�ص���ريهم وحق اأبن���اء القبائل البدوية 
يف و�صط غاب���ات الهند يف الحتفاظ باأر�ض اأ�صالفهم التي 
يرتب�ض به���ا امل�صتثمرون ل�صتخراج املع���ادن منها واأبناء 
عليه���ا خمالف���ة �صريحة لالأع���راف والقوان���ن، وفيما يلي 

ن�ض احلوار:
ت�صب���ه الكاتب���ة والنا�صطة الهندية اأروندات���ي روي الفارق 
ب���ن كتاب���ة الروايات وتاألي���ف الكتب الت���ي تطرح وجهات 
النظ���ر املثرية للجدل باأن���ه كالفارق ب���ن الرق�ض وامل�صي. 
وردًا عل���ى �ص���وؤال بهذا املعن���ى حول م���ا اإذا كانت ل ترغب 
يف الع���ودة اإىل الرق�ض جمددًا، قالت: »اإنني اأرغب يف ذلك 

بالطبع«.
ه���ل تعكف عل���ى كتاب���ة رواية ثاني���ة بعد روايته���ا الأوىل 
»اإل���ه الأ�صياء ال�صغرية«، تق���ول روي يف معر�ض الرد على 
ه���ذا ال�صوؤال: لق���د كنت عاكفة على كتاب���ة روايتي الثانية، 

ولكنني مل يتح يل الكثري من الوقت لإجنازها.
هل يزعجها اأن الرواية التالية بعد »اإله الأ�صياء ال�صغرية« 
ق���د ا�صتغرق���ت ه���ذا الوقت كله ل���رتى النور؟ تق���ول روي: 
اإنن���ي اإن�صانة بعي���دة عن الطموح اإىل حد كب���ري. فما الذي 
يعني���ه اأن ت�صدر يل رواية ثانية اأو ل يعنيه؟ اإنني ل اأنظر 
اإىل هذا الأمر بهذه الطريقة. وبالن�صبة يل فال �صيء يعادل 
ذهاب���ي اإىل الغابة للكتابة عن الثوار من بدو الهند يف قلب 

غاباتها الو�صيطة.
من ال�صعب احلكم مبا اإذا كانت روي �صت�صدر رواية ثانية 
عل���ى الإط���الق، فروايته���ا الأوىل »اإله الأ�صي���اء ال�صغرية« 
اجتذب���ت الكثري للغاية م���ن الهتمام بحياته���ا، باأمها ذات 
ال�صخ�صي���ة الكارزمي���ة والت���ي ل تطاق يف الوق���ت نف�صه، 
باأبيها زارع ال�صاي ال�صك���ري الذي هجرته اأمها بينما كانت 
روي �صغ���رية ال�صن للغاية، ورحيلها ع���ن دارها يف نهاية 
�صن���وات املراهق���ة، ورمب���ا كان���ت روايتها هي م���ن نوعية 

الرواية الواحدة، التي تكتب بقدر ما تعا�ض.
وت���رد روي ب���ردود ملتب�ص���ة عل���ى ال�ص���وؤال عم���ا اإذا كانت 
تتوق���ع �صدور رواية ثاني���ة لها. وهي تقول اإنها من ناحية 
منغم�ص���ة يف حرك���ة مقاوم���ة واإنها ت�صيطر عل���ى اأفكارها، 
ولكنه���ا يف الوق���ت نف�صه تق���ول اإن هناك اآخري���ن التقطوا 
ط���رف اخليط، واإنها حتب الع���ودة اإىل كتابة الرواية، اإىل 

الرق�ض، بح�صب الت�صبيه الذي ت�صر على التم�صك به.
والأم���ر املوؤك���د، يف هذا ال�صدد، ه���و اأن القليل قد كتب من 
ه���ذه الرواية الثانية، وهي تف�صل األ تتحدث عن مو�صوع 
روايته���ا الثانية، وتقول اإنه لن يك���ون ممكنا اأن ت�صري اإىل 
ه���ذا املو�صوع، وتقول: »لي�صت ل���دي مو�صوعات، الأمر ل 
ي�صبه حماولت���ي كتابة رواية مناه�صة لبناء �صد، فالرواية 
اأجمل م���ن اأن تدور ح���ول مو�صوع واح���د فح�صب، واإمنا 

ينبغي اأن تدور حول كل �صيء«.
ه���ل حال دون اجنازها الرواي���ة الثانية ال�صغط النابع من 
ا�صطراره���ا لل�صري على خطى الفائزين بجائزة بوكر؟ اإنها 
تق���ول يف معر�ض الرد على هذا ال�ص���وؤال: »ل، فنحن ل�صنا 
اأطفاًل نريد جميعًا اأن نكون الأوائل على الف�صل واأن نفوز 
باجلوائ���ز، واإمنا الأمر عائد اإىل متعة القيام بذلك، ول�صت 
اأدري م���ا اإذا كان ه���ذا الكتاب اجلديد �صيك���ون كتابًا جيدًا، 
ولكنن���ي ف�صولية حول كيف وما ال���ذي �صاأكتبه بعد قيامي 

بكل هذه الرحالت التي قمت بها«.
ه���ل ي�صعر نا�صرها، بنفوين، ووكيل اأعمالها الأدبي بخيبة 
الأمل حيال ا�صطرارهما لالنتظار كل هذا الوقت قبل روؤية 
روايته���ا الثانية؟ تقول اأروندات���ي روي: »لقد كانا يعرفان 
دوم���ًا اأن���ه لن يكون هن���اك م�صن���ع لإنتاج الرواي���ات. وقد 
كن���ت وا�صحة متامًا فيما يتعلق به���ذا. ول�صت اأرى جوهر 
الأمر. لقد فعلت �صيئًا، ومتتعت به، واأنا اأقوم ب�صيء الآن، 
واأعي����ض حتى اأط���راف اأ�صابع���ي، م�صتخدم���ة كل ما لدي، 
وم���ن امل�صتحي���ل بالن�صب���ة يل اأن اأنظ���ر اإىل الأ�صي���اء على 
ال�صعي���د ال�صيا�ص���ي اأو كم�صروع ب���اأي �صكل م���ن الأ�صكال 
للم�صي قدمًا مب�صرية حياتي العملية. فاأنت حتقن مبا�صرة 

يف دم الأماكن التي تعي�ض فيها وما يجري هناك«.
وه���ي لي�ص���ت بحاج���ة عل���ى ال�صعيد امل���ايل لكتاب���ة رواية 
اأخ���رى، فروايته���ا »اإله الأ�صياء ال�صغ���رية«، التي بيع منها 
اأك���ر م���ن �صتة مالي���ن ن�صخ���ة يف خمتلف اأرج���اء العامل، 
حقق���ت عائدات كافي���ة لإعا�صتها طوال عمره���ا، وذلك على 
الرغم من اأنها قد اأعطت الكثري من املال، بل اأنها قد رف�صت 
عرو�ص���ًا ل�ص���راء حق���وق اإنت���اج الرواي���ة �صينمائي���ًا، لأنها 
ل تري���د لأي اأح���د اأن يف�ص���ر كتابه���ا لتقدميه عل���ى ال�صا�صة 
الف�صي���ة. وه���ي تقول يف ه���ذا ال�صدد: »لكل ق���ارئ ت�صور 
للروؤية يف ذهنه، ومل اأرد اختزال هذا كله يف فيلم واحد«.

وتتمت���ع اأروندات���ي روي ب���اإرادة قوي���ة. ويف عام 1996، 
عندم���ا كانت رواية »اإله الأ�صي���اء ال�صغرية« تعد لالإ�صرار، 
اأ�ص���رت روي على اأن يك���ون لها ال���راأي الأخري يف �صورة 
الغ���الف لأنها مل ترد: »غالفًا ي�صم غ���ورًا و�صيدات يرتدين 
ال�صاري« وه���ي بهذا املعنى ابنة اأمها الت���ي تت�صم ب�صالبة 

الراأ�ض والعناد.
وقد ا�صتهرت اأرونداتي روي، التي دخلت عامها اخلم�صن 
اأخريًا، بروايتها الأوىل »اإله الأ�صياء ال�صغرية« التي فازت 
ع���ام 1997 بجائزة بوكر التي تعد اأب���رز اجلوائز الأدبية 
يف بريطاني���ا، ولكنها على امتداد العق���د املا�صي اأ�صبحت 
ب�ص���ورة متزاي���دة منتق���دة رئي�صية للدول���ة الهندية، حيث 
هاجم���ت �صيا�صيته���ا اإزاء ك�صمري، والدم���ار البيئي الناجت 
ع���ن التطوي���ر ال�صري���ع لالأرا�ص���ي، والربنام���ج الن���ووي 

الهندي والف�صاد الذي يحتاج الإدارة الهندية.

وهي باعتبارها مناوئة ل���كل ما يتعلق بالعوملة ت�صعى اإىل 
بن���اء �صرح »حداثة جديدة« تقوم على اأ�صا�ض احلفاظ على 

طرق احلياة التقليدية والدفاع عنها.
وي�ص���م كت���اب روي ال�ص���ادر حديثًا بعن���وان »اجلمهورية 
امله�صم���ة« ث���الث مق���الت ت���دور ح���ول حركة رج���ال حرب 
الع�صاب���ات املاوي���ة يف غاب���ات و�صط الهن���دي التي تقاوم 
حم���اولت احلكومة لتطوي���ر الأر�ض وا�صتخ���راج املعادن 
منه���ا، وهي الأر����ض التي يقيم عليها اأبن���اء قبائل املنطقة. 
واملقالة املحورية يف الكت���اب والتي حتمل عنوان »ال�صري 
مع الرفاق« هي ريبورتاج �صحايف رائع ي�صرد وقائع ثالثة 

اأ�صابيع اأم�صتها مع رجال حرب الع�صابات يف الغابة.
وردًا عل���ى �صوؤال حول ما اإذا كانت قد تعر�صت خلطر كبري 
خالل هذه الأ�صابي���ع الثالثة التي اأم�صتها يف الغابة تقول 
روي: »اجلميع يف خطر داهم هناك، وبالتايل فال ميكن اأن 

مت�صي �صاعرًا باأنك يف خطر ب�صكل خا�ض«.
وت�صي���ف روي ب�صوته���ا املرتف���ع الذي يدخ���ل البهجة يف 
نفو����ض �صامعيه���ا وتق���ول اإن���ه عل���ى اأي ح���ال ل يعد عنف 
طلقات الر�صا�ض والتعذي���ب اأكرب من عنف اجلوع و�صوء 

التغذية وال�صعفاء الذين ي�صعرون باأنهم حتت احل�صار.
هل ي�صتمد انغما�صها يف احلياة ال�صيا�صية الهندية من اأمها 
م���اري روي التي اأ�ص�ص���ت مدر�صة للفتيات يف ولية كريال 

وا�صتهرت باأنها نا�صطة من اأجل حقوق الن�صاء؟
تق���ول روي ردًا عل���ى ه���ذا ال�ص���وؤال: اإنها لي�ص���ت نا�صطة، 
ول�ص���ت اأدري مل���اذا يوا�ص���ل النا�ض قول ذل���ك. فاأمي ت�صبه 
�صخ�صية هاربة من موقع ت�صوير اأحد اأفالم فلليني، وهي 
ك���ون اأدائي م���ن اإبداعه���ا. والنا�صطون �صريك�ص���ون مياًل 

بعيدًا عنها لأنهم ل ي�صتطيعون التعامل مع ما هي عليه.
وي�صفه���ا منتقدوه���ا باأنه���ا متعاطف���ة م���ع املاوي���ن. فه���ل 
ه���ي كذلك؟ تق���ول روي يف معر�ض الرد على ه���ذا ال�صوؤال 
الدقي���ق: »اإنن���ي متعاطف���ة م���ع املاوي���ن، ول�ص���ت منظ���رة 
ماوي���ة، لأن احلركات ال�صيوعي���ة يف التاريخ كانت مدمرة 
متام���ًا كالراأ�صمالية، ولكن يف الوقت احلايل عندما يحتدم 
الهج���وم فاإنني اأ�صعر باأنها جزء ل يتجزاأ من املقاومة التي 

اأدعمها«.
تتح���دث روي ع���ن املقاوم���ة باعتبارها »انتفا�ص���ة«، وهي 
جتعل الهن���د تبدو كما لو كانت نا�صجة لث���ورة رو�صية اأو 
�صيني���ة. اإذن فلماذا ل ن�صمع يف الغ���رب عن هذه احلروب 
ال�صغ���رية؟ تق���ول روي: »لقد ق���ال يل مرا�صل���ون كثريون 

ل�صحف دولية اإن لديهم تعليمات بعدم اإر�صال اأخبار �صلبية 
م���ن الهن���د لأنه���ا مق�ص���د ا�صتثماري، ول���ذا فاأن���ت ل ت�صمع 
ب�ص���يء عنها. ولكن هناك انتفا�صة، وه���ي لي�صت انتفا�صة 

ماوية فقط، ففي كل مكان من الهند يقاتل النا�ض«.
ويج���د املرء ه���ذه الإ�صارة اإىل وجود مثل ه���ذه التعليمات 
اأو اأن �صحافي���ن يحرتم���ون اأنف�صه���م �صيقبلونه���ا �صيئ���ًا 
مثريًا لل�صخرية، فالتغطية الأجنبية لأخبار الهند قد تت�صم 

بالك�صل اأو ق�صر النظر، اأما الف�صاد فهو م�صاألة اأخرى.
وردًا على اإ�صارة اإىل اأن حديثها يوحي كما لو اأنها قد راأت 
الن���ور يف نهاية النفق تق���ول الكاتبة والنا�صط���ة الهندية: 
»اإنها طريقة حياة، طريقة تفكري، واأنا اأعرف اأن النا�ض يف 
الهند حت���ى ال�صباب الع�صرين يدرك���ون اأنه ها هنا يوجد 

�صيء ينب�ض باحلياة.

مل���اذا ل تتخلى اإذن عن الدار املرتفة يف دلهي وعن الظهور 
عرب اأجهزة الأعالم وتعود اإىل الغابة؟

تقول روي ردًا على هذا ال�صوؤال: »�صاأكون اأكر من �صعيدة 
للقيام بذلك اذا ا�صطررت اإليه، ولكنني �صاأكون عبئًا عليهم 
يف الغاب���ة، فاملع���ارك ينبغ���ي اأن تخا����ض بط���رق خمتلفة. 
واجلان���ب الع�صكري لي����ض اإل جانبًا واح���دًا فح�صب منها، 

وما اأقوم به هو جزء اآخر من املعركة«.
البع����ض ي�صع���ون مو�ص���ع الت�ص���اوؤل هذه النزع���ة املطلقة 
عن���د اأرونداتي روي، لكنهم مع ذل���ك يظلون على اإعجابهم 
باحلج���ارة،  للق���ذف  داره���ا  تعر�ص���ت  وق���د  ب�صجاعته���ا. 
وت�ص���دت املظاه���رات املوؤي���دة للحكوم���ة الهندي���ة لإطالق 

الطبعة الهندية من كتابها »اجلمهورية امله�صمة«.
ه���ي قد تتهم بالتحري�ض على الفتن���ة والع�صيان لقولها اإن 
ك�صم���ري ينبغي اأن تعطى حق تقري���ر امل�صري. وتعقب على 
ذل���ك بالقول: »اإنه���م يحاول���ون اإفقادي ت���وازين، وكل من 
يق���ول اأي �صيء يتعر�ض للخطر. واملئ���ات اأودعوا ال�صجن 

ب�صبب هذا على وجه التحديد«.
تنتق���ل اأروندات���ي روي للحدي���ث ع���ن اأمها، م���اري روي، 
فتق���ول اإنه���ا ت�صب���ه امرباط���ورة، فلديه���ا عدد م���ن الأزرار 
اإىل ج���وار فرا�صها، وعندما ت�صغط عليه���ا فاإن كل زر منها 
ي�ص���در �صوتًا خمتلفًا م���ن اأ�صوات الطي���ور، وكل زر منها 
ي�ص���ري لأح���د العاملن يف داره���ا اإىل ما تري���ده. فهل كانت 
حم���ور حياة ابنته���ا. تقول الكاتبة الهندي���ة: »ل، لقد كانت 
حم���ور الكثري م���ن ال�ص���راع يف حياتي، وهي ام���راأة فذة، 
وعندم���ا نكون مع���ًا فاإنني اأح����ض كاأننا دولت���ان نوويتان، 

وعلينا اأن نلزم احلذر.
لو�صع حد لتوترات العائلة تركت روي البيت عندما كانت 
يف ال�صاد�ص���ة ع�صرة من عمره���ا لتدر�ض العمارة يف دلهي، 
وحت���ى يف ذل���ك احل���ن كانت ترغ���ب يف بناء ع���امل جديد، 
وتزوجت من طالب زميل لها، وهي يف ال�صابعة ع�صرة من 
عمره���ا وتقول عنه: »كان �صخ�ص���ًا لطيفًا للغاية، ولكني مل 

اأحمل الأمر على حممل اجلد«.
يف عام 1984 قابلت وتزوجت املخرج ال�صينمائي براديت 
كري�ص���ن، و�صاعدته على تربية ابنتي���ه اللتن اأجنبهما يف 
اإط���ار زواج �صابق، وهم���ا منف�ص���الن الآن، ولكنها ل تزال 

ت�صري اإليه باعتباره حبيبها. فلم النف�صال اإذن؟
تق���ول: »اإن حيات���ي �صدي���دة اجلن���ون، وهن���اك الكثري من 
ال�صغ���ط واحل�صا�صي���ة. ولي�صت ل���دي اأي موؤ�ص�صة، ولي�ض 
ل���دي من يتو�صط بيني وب���ن الدنيا، والأمر كله يقوم على 
اأ�صا�ض الغريزة«. ولعل جوهر ما تقوله يف هذا ال�صدد هو 

اأن احلرية تعد مهمة بالن�صبة لها اأكر من اأي �صيء اآخر.
وقد اخت���ارت روي األ تنجب لأن ذلك من �صاأنه اأن يحد من 
حريته���ا. وهي تقول: »على امتداد وقت طويل مل يكن لدي 
م���ا اأعيل به اأطفاًل، وعندما اأ�صبح لدي ما اأعيلهم به نظرت 
اإىل نف�ص���ي باعتباري اإن�صاني���ة ل يعتمد عليها. والكثريات 
م���ن الن�صوة يف الهن���د اللواتي يخ�صن غم���ار هذه املعارك 
لي����ض لديهن اأطفال، لأن اأي �صيء ميكن اأن يحدث، ويتعن 
اأن يكون املرء خفيفًا يف حركته، واأنا اأود اأن اأكون كذلك« .

عن جريدة االهرام

أجرت صحيفة »غارديان« اللندنية 

حواراً استثنائياً يف جرأته مع الكاتبة 

والناشطة الهندية أروندايت روي، قالت 

فيه إن الرواية أجمل من أن تدور حول 

يشء واحد، وإنها ال تريد التحول إىل 

مصنع ينتج الروايات بصورة آلية.

أرونداتي روي ..بوح شفيـف عن 
الرواية المستحيلة
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بارول سيغال
كاتبة وناقدة 

 ي���كاد يك���ون م���ن امل�صتحي���ل روؤي���ة روي بو�صوح من 
خالل �صب���اب الإعجاب والتعاطف والإث���ارة وال�صهرة 
الت���ي اأحاط���ت به���ا من���ذ ن�ص���ر رواي���ة “اإل���ه الأ�صي���اء 
ال�صغ���رية”، وه���و كت���اب قوط���ي ع���ن ق�ص���ة عاطفي���ة 
غ���ري م�صروع���ة يف جن���وب الهن���د. مت تكرميه���ا كرم���ز 
للهند ال�صاع���دة، وُقدمت مع �صانع���ي القنابل وملكات 
التجميل - وقد مت ت�صميته���ا كواحدة من اأجمل النا�ض 
الأدبي���ة.  اخللفي���ة  ونق����ض   -  People جمل���ة  يف 
كان هن���اك اهتم���ام كب���ري ح���ول اأيامه���ا حي���ث تعي����ض 
يف ح���ي فق���ري وتعم���ل كمدرب���ة للتماري���ن الريا�صية. 
كان الثن���اء على روايته���ا مفرًطا فق���د قورنت بفولكرن 
���ا مراعاة يف كثري  وغار�صي���ا ماركي���ز، لكنها كانت اأي�صً
م���ن الأحي���ان. “هناك �ص���يء �صبي���اين يف روي. لديها 
اأحد  ق���درة عالي���ة على الت�ص���اوؤل”، قال ه���ذه الكلمات 
املحّكم���ن الذي���ن منحوه���ا جائ���زة البوك���ر. )يف هذه 
الأثن���اء، و�صف الكاتب ال���ذي حكم على بوكر يف العام 
ال�صابق علًنا الكتاب باأنه “�صيئ جًدا”، وكانت اجلائزة 

و�صمة عار(.
يب���دو اأن روي ل تري���د اأي ج���زء م���ن ه���ذا. فق���د قامت 
بق����ض �صعره���ا بعد فوزه���ا بالبوكر، وقال���ت ل�صحيفة 
نيوي���ورك تامي���ز اإنها ل تري���د اأن ُتعرف باأنه���ا “امراأة 
جميل���ة قامت بكتابة كتاب”، وتربعت باأموال اجلائزة 
 ،Narmada Bachao Andolan اإىل 
وه���ي جمموعة حتت���ج على بن���اء �صل�صلة م���ن ال�صدود 
الت���ي ه���ددت بتهج���ري مالي���ن القروي���ن. لق���د حّولت 
انتباهه���ا م���ن اخلي���ال اإىل ح���ركات النا����ض يف جميع 
اأنح���اء الهند، الك�صمرييون يقاوم���ون احتالل اجلي�ض 
الت���ي تقات���ل حلماي���ة  القبلي���ة  الهن���دي واملجتمع���ات 
اأرا�ص���ي اأجداده���م. �صجب���ت التج���ارب النووي���ة التي 
اأجرته���ا الهن���د )كانت م�صدر فخر وطن���ي كبري يف ذلك 
الوق���ت( واأ�صبحت ناق���دة �صريحة حل���رب اأمريكا يف 
اأفغان�صت���ان. مت الإ�ص���ادة به���ا للتزامه���ا وال�صخري���ة 
م���ن �صذاجته���ا، وواجهت اتهام���ات بالفح����ض والفتنة 
)�صقط���ت لحًقا(. متت دعوتها لتعر����ض قما�ض الكاكي 
)رف�ص���ت ذلك( يف حن قبلت الدعوة لل�صري عرب غابات 
و�ص���ط الهند م���ع املتمردي���ن املاوي���ن. والآن، بعد 20 

عاًما، عادت اأخرًيا اإىل اخليال برواية جديدة، “وزارة 
ال�صعادة الق�صوى«.

ه���ل الرواية ه���ي الكلم���ة ال�صحيحة؟ اأت���ردد. “وزارة 
ال�صع���ادة الق�صوى” ق�صة �صخم���ة مرتامية الأطراف، 
لها خطان رئي�صي���ان. يتبع املرء اأجنوم، وهي هيجرا، 
اأو )متحول���ة جن�صًيا(، تكافح من اأجل حياة لنف�صها يف 
دلهي. والآخر يتبع تلو، وهي مهند�صة �صائكة ل ُتقاوم 
حتولت اإىل نا�صطة )يبدو اأنها م�صممة على غرار روي 
نف�صها(، والرجال الثالثة الذين يقعون يف حبها. ولكن 
كم���ا كان احلال مع “اإله الأ�صياء ال�صغرية” هناك اأكر 
م���ن مل�صة م���ن احلكاي���ات اخلرافية يف ب�صاط���ة الكتاب 
الأخالقية اأو الو�صوح. تقول روي عن �صخ�صية: “لقد 
ا”،  كان رج���اًل نظيًف���ا للغاية. وه���و �صخ�ض جي���د اأي�صً

وهو مثبت ب�صكل �صريع ل لب�ض فيه على ال�صفحة.
غالًبا م���ا يكون العامل الذي ت�صتح�صره وح�صًيا، ولكنه 
ل يكون مربًكا اأو حتى معقًدا للغاية. ت�صود الثنائيات: 
ال���رباءة )الت���ي جت�صده���ا اجل���راء، القط���ط، الفتي���ات 
ال�صغ���ريات( مقابل ال�ص���ر )التعذيب، اجلن���ود، مراكز 
الت�ص���وق(. اإذا كان هذا الجت���اه اأقل اإزعاًجا يف كتابها 
الأول - فك���ر يف فيلوتا الو�صي���م، البطويل، امللمو�ض، 
واإحباطه، بيب���ي كوت�صاما ال�صرير امل�صحك - رمبا لأن 
ال�صرد مت تدريبه عن كثب على الأطفال. بالنظر اإىل اأن 
ال�صخ�صيات املركزية كانت زوًجا من التوائم ال�صغار، 
رحي���ل واإ�صتا، كان م���ن الطبيعي اأن ُيق���راأ العامل بهذه 

الطريقة.
وم���ع ذلك، فاإن جمرد العثور عل���ى خطاأ مع عدم وجود 
تظلي���ل نف�صي �صيكون خط���اأً من الن���وع الأدبي. ي�صري 
عدم اكرتاث روي به���ذه امل�صكلة بدقة اإىل وجود �صيء 
مثري لالهتم���ام. �صع يف اعتبارك تف���اين الكتاب الذي 
ل يه���داأ. لحظ �صورة الغ���الف والقرب والإط���ار: تبداأ 
الق�صة وتنتهي يف مقربة. اأكر من رواية، هذا الكتاب 
يريد اأن يكون قرباًنا.. ل يتعلق الأمر باملهمة التقليدية 
)اأو ق���وة( الرواي���ة ل�صتح�ص���ار ن�صيج الوع���ي. وبدًل 
من ذل���ك، فه���ي مبثابة قطع���ة م�صاحب���ة لكتابات روي 
ال�صيا�صية - التي مت جمعها يف كتب مثل “جرب العدالة 
الالنهائي���ة” )2001( و”امل�صي م���ع الرفاق” )2011(. 
اإنه���ا جتوب خطوط ال�صدع يف الهند، كما فعلت روي، 
م���ن القمع الوح�ص���ي لل�صكان القبلي���ن اإىل مذبحة عام 

2002 �صد امل�صلمن يف جوجارات.
�صخ�صي���ة،  يف  تقريًب���ا  مقاوم���ة  حرك���ة  كل  تتج�ص���د 
ال�صخ�صي���ات.  ه���ذه  و�صراع���ات  حي���اة  وتتقاط���ع 
املجرمون، املدمن���ون، امل�صلمون، الأيتام، وغريهم من 
�صحاي���ا امل�ص���روع الوطن���ي جلع���ل الهن���د عظيمة مرة 
اأخرى، يج���دون بع�صه���م البع�ض وي�صكل���ون جمتمًعا 
�صاخًب���ا من نوع م���ا. وهذه الرواية - ه���ذا الأ�صطورة 
- ه���ي بالن�صب���ة لهم بقدر م���ا تتعلق به���م حتيي ذكرى 
ن�صالته���م وانت�صاراته���م، مهم���ا كان���ت �صغ���رية. ل���ن 
ت�صادف اأي �صحايا يف هذا الكتاب. قطة �صغرية، على 
و�ص���ك اأن تغرقه���ا جمموعة من اجلنود، ت���ربز اأنيابها، 

دون خ���وف م���ن مواجهة اجلي����ض الهن���دي. يف الليل، 
يق���ع خنف�ص���اء ال���روث عل���ى ظه���ره يف املق���ربة، رافًعا 
قدمي���ه اإىل ال�صماء، حم���اوًل القيام م���رة اأخرى. حتى 
اأنه قام  اأن���ه ح�صل على ا�ص���م: Guih Kyom. مع 
ب���كل م���ا بو�صع���ه. قال���ت روي يف مقابلة ع���ام 2011، 
عندم���ا ناق�صت الع���ودة اإىل الأدب: “�صاأجد لغة لأروي 
الق�ص���ة التي اأريد اأن اأرويها”. “ح�صب لغتي، ل اأق�صد 
الإجنليزي���ة والهندية والأوردو واملاليالمية بالطبع. 
اأعن���ي �صيًئ���ا اآخ���ر. طريق���ة لرب���ط الع���وامل املمزقة”، 
وبالفع���ل مل ت�صتق���ر حًق���ا عل���ى طريقة جدي���دة لرواية 
الق�ص���ة. ت�ص���ارك ه���ذه الرواي���ة نف����ض احلج���ة املرحة 
لرواي���ة “اإل���ه الأ�صياء ال�صغ���رية”، لكنها حتاول جذب 

كل هذه العوامل اإىل احت�صان ثقيل.
قد يب���دو اأن املن�ص���ور قد �ص���م الروائي. لك���ن م�صروع 
روي اأق���ل خ�صوًع���ا مم���ا يب���دو. ل يوج���د زواج ب���ن 
الف���ن وال�صيا�صة على م�ص�ض؛ كم���ا كتب جون بريغر، 
اأح���د حماوريها منذ فرتة طويل���ة وتاأثريها التكويني، 
“اأبع���دين عن جر ال�صيا�صي اإىل الفن، جّرين الفن اإىل 
ال�صيا�صة” ينقل عم���ل روي روًحا مماثلة. اإنها معجبة 
كبرية بالعامل. اأقوى كتاباتها دائًما على هام�ض الق�صة 
الرئي�صي���ة - متع���ة العث���ور عل���ى “بي�ص���ة �صاخنة من 
دجاج���ة”، اأو ه���ذه التفا�صي���ل املارة من “اإل���ه الأ�صياء 
“ظهرت بقرة حم���راء رفيعة ذات عظمة  ال�صغ���رية”: 
ب���ارزة يف احلو�ض و�صبحت مبا�ص���رة اإىل البحر دون 
اأن تبت���ل قرونه���ا، دون النظر اإىل ال���وراء”. من املودة 
الدقيق���ة التي تث���ري خميلتها تنبع م���ن واجب اأخالقي. 
بع���د كل �صيء، كيف ميك���ن للمرء اأن يق���در العامل دون 
الرغب���ة يف الدف���اع عنه؟ ويجب الدف���اع عنه لي�ض فقط 
م���ن احل���رب اأو الكارث���ة ال�صيا�صي���ة، ولك���ن م���ن تل���ك 

الظاهرة الطبيعية الأكر غدًرا: الن�صيان.
ه���ذا هو التقليد الأدبي الذي تنتمي اإليه روي - والذي 
انتق���ل اإليها عن كثب من قب���ل بريجر و�صديقها العظيم 
غاليان���و  اإدواردو  الأوروغواي���اين  الكات���ب  الآخ���ر 
)و�صفت���ه تواأمه���ا(، ال���ذي مل تك���ن ماأ�ص���اة الإن�صاني���ة 
العظيم���ة بالن�صبة له اأن منوت اأو نعاين اأو نت�صبب يف 
معاناة بع�صنا البع�ض. واإمنا اأننا نن�صى. ولأننا منيل 
اإىل الن�صي���ان - لأن���ه من ال�صهل ج���ًدا اأن نن�صى - نحن 
نقبل ظروف معاناتن���ا على اأنها ل مفر منها ول ميكننا 
فه���م البدائل. قال غاليانو ذات م���رة )“اإن العامل، الذي 
هو ملك خا�ض لعدد قليل، يعاين من فقدان الذاكرة. اإنه 
لي�ض فقدان ذاك���رة اأبرياء. يف�صل املالكون األ يتذكروا 

اأن العامل ولد متلهًفا اإىل اأن يكون وطًنا للجميع«(
مث���ل مرايا غاليان���و، ق�صيدة “التن���وع الب�صري” التي 
يتك�ص���ف فيه���ا تاري���خ الع���امل يف 600 ق�ص���ة ق�صرية، 
رواية روي هي خال�صة م���ن البدائل. هياكل بديلة من 
القراب���ة واملقاوم���ة والرومان�صية. تعي����ض اأجنوم يف 
عائل���ة م�صرتكة متعددة الأجيال من الهيجرات الأخرى 
)املتح���ولت جن�صًي���ا(. مًع���ا يرب���ون طف���اًل. يف وق���ت 
لح���ق، انتقل���ت ه���ي و�صخ�صي���ات اأخ���رى اإىل مقربة. 
اإنهم ينامون ب���ن �صواهد القبور، ويزرعون اخل�صار، 
ويخلق���ون نوًع���ا جديًدا من الأ�ص���رة الب�صرية ميكن اأن 
ميح���و النق�صام���ات ب���ن الأحي���اء والأم���وات. تخيل 
روي معكو�ًص���ا جلنة عدن، اجلن���ة التي ميزتها اخلربة 

والتحمل، بدًل من الرباءة.
وما ه���و اأف�صل مكان لتعين هذه املقربة، وهذا الكتاب 
ع���ن الن�صي���ان، يف دلهي، ه���و منزل روي ط���وال جزء 
كب���ري من حياته���ا البالغة. اإنه���ا قمة املدين���ة، م�صكونة 
وتعي����ض  الأق���ل،  عل���ى  �صن���ة  مل���دة 3000  با�صتم���رار 
بع���د  الالجئ���ن  الربيطاني���ن،  املغ���ول،  وت�صتوع���ب 
ف�ص���ل الهند من باك�صت���ان. مدينة تخربه���ا اأ�صاطريها 
التاأ�صي�صي���ة بفق���دان الذاك���رة وق���وة الن�صو����ض التي 
تقاومه���ا. كما تق���ول اإح���دى الق�ص�ض، ن�ص���ي براهما، 
الإله اخلالق، فجاأة الكتب املقد�صة. قام باأداء العديد من 
الطقو����ض والتق�صف وغ���رق يف اأحد اأنهار دلهي. خالل 
الري���اح املو�صمية، ارتفع���ت املياه ورفع���ت الن�صو�ض 
املقد�ص���ة اإىل �صفة نهر ل تزال معروفة حتى الآن با�صم 
Nigambodh Ghat »بن���ك املعرف���ة املقد�صة”. 
ا  حت���ى الآلهة قد تك���ون ملحوظة لن�صيانه���ا، لكننا اأي�صً
مرتبطون بال�صرد، لبناء ما ميكننا عمله من احل�صون.
يف هذا ال�صياق، ف���اإن اأي فكرة عن ال�صق والفجوة بن 

الف���ن والن�صاط �صتبدو �صخيفة. م���ن واجب الكاتب اأن 
يك���ون فناًنا ونا�صًطا، واأن ي�صتهل���ك نف�صه يف املكانن، 
عل���ى ال�صفحة ويف العامل. يجب اأن تكون “متكاملة”، 
كم���ا و�صف فيفي���ان جورني���ك غري�ض ب���ايل؛ يجب اأن 
تك���ون “كاتًبا باملعنى الأكر �صم���ول”، كما كتب كاتب 
ال�صرية الذاتية ريت�صارد هوملز عن �صيلي. لكن العي�ض 
والكتاب���ة بوعي ه���ذا الندماج هو اأ�صع���ب مما يبدو. 
اإن العتق���اد بثقة اأن تكون على اجلان���ب ال�صحيح من 
التاريخ اأمر حمفوف باملخاطر، بالن�صبة للكاتب ب�صكل 
خا����ض. يف ه���ذا التوهج املعت���دل من اح���رتام الذات، 
ميك���ن اأن يتجذر الر�صا ب�صهولة. ويتطلب النر اجليد 
ق���دًرا م���ن ال�صك الذات���ي، القل���ق، الذي يزع���ج الكاتب، 
ويج���ربه عل���ى م�صاعف���ة جمل���ه، ويك�صفه���ا ويربطه���ا 
م���رة اأخرى، وي�صاأل م���راًرا: هل ه���ذا وا�صح؟ هل هذا 
�صحيح؟ هل ه���ذا مغٍر؟ هذا الكتاب لديه تباطوؤ يف ذلك 

ي�صري اإىل اأن روي تنازلت عن بع�ض هذه املخاوف.
قال���ت روي اإنه���ا ل تراج���ع كتبه���ا اأب���ًدا، واأن مقالتها 
وخياله���ا تكت���ب نف�صه���ا، ون���ادًرا ما تق���وم بتحريرها. 
لطامل���ا ف�ص���رت - وا�صتمتع���ت - به���ذه العب���ارات عل���ى 
اأنه���ا نوع من التبجح. اإنه لأم���ر حمبط اأن نرى اأنها قد 
تك���ون �صحيحة. تع���اين “وزارة ال�صع���ادة الق�صوى” 
من اأخطاء بدائية تقريًب���ا: هناك ارتباك �صبه تام حول 
وجه���ة النظ���ر. يت���م التاأكيد عل���ى الر�صائ���ل والأخالق 
ب�ص���كل مدرو����ض. الق�صت���ان املركزيت���ان ل جتتمع���ان 
اأو  النف�ص���ي  التط���ور  اأب���ًدا. يف غي���اب  ب�ص���كل مقن���ع 
الت�صوي���ق احلقيق���ي، تنتهي الف�ص���ول بعالمات حذف 
خطابي���ة. والأ�ص���واأ م���ن ذل���ك، اأن اإن�ص���اء ال�صخ�صيات 
كقائم���ة منف�صل���ة لالأ�صب���اب ي���وؤدي اإىل ت�صوير �صيغة 
لالأ�صخا����ض الذين حت���اول اإ�صف���اء الطاب���ع الإن�صاين 
عليهم. اأجنم، على �صبيل املثال، ل ت�صبح اأبًدا اأكر من 
جزئًيا«. حتققت  التي  واأحالمها  مًعا  املرقع  “ج�صدها 

ال�ص���وت الذي حمل “اإل���ه الأ�صياء ال�صغرية” ينبع من 
ال�صخ�صيات. مرونة اللغة، وال�صخافة واحلنكة، ت�صبه 
اإىل حد كبري تعبري التوائم. لقد ا�صتوعبت طريقتها يف 
الوج���ود، والندم���اج مع بع�صها البع����ض ومع العامل. 
هن���ا يب���دو ه���ذا ال�ص���وت م�صتًت���ا، م�صتورًدا م���ن عامل 
خمتل���ف. كنت اأفك���ر يف كثري من الأحي���ان يف “امل�صي 
م���ع الرف���اق” رواية روي ع���ن ال�صفر ع���رب الغابات مع 
املتمردين املاوين. كانت مليئة بالإعجاب لن�صباطهم، 
لرعايتهم من غاباتهم ومن بع�صهم البع�ض. لقد اأذهلت 
كيف اأن كل �صيء يف عاملهم “نظيف و�صروري”. �صيء 
من ه���ذه اجلمالية �ُصرق يف اأ�صلوبه���ا يف هذا الكتاب. 
وثقت روي يف القارئ مبا يكفي لتوجيه الكامريا، لرَن 
م���ا راآته: “ثالث���ة رجال جميلن ومليئ���ن بالزهور يف 
عمائمهم �ص���اروا معنا ملدة ن�صف �صاعة تقريًبا، قبل اأن 
تتباع���د م�صاراتنا. عند غروب ال�صم����ض، بداأت حقائب 
الكت���ف بالت�صايح مبتهج���ة. كان لديهم ديوك، اأخذوها 
اإىل ال�ص���وق لكنه���م مل يتمكن���وا من بيعه���ا”. تفا�صيل 
بريق )تاألق خلخال املراأة يف النار(؛ ت�صمع ق�صة ثالث 
فتي���ات ماوي���ات اغت�صبهن اجلي�ض: “لق���د اغت�صبنهن 
على الع�صب... ولكن بعد انتهائها مل يعد هناك ع�صب«.
اإن كت���اب “اإله الأ�صي���اء ال�صغرية” عبارة عن �صطر من 
ج���ون بريغر: “مرة اأخ���رى لن يتم �ص���رد ق�صة واحدة 
كم���ا لو كانت الق�صة الوحي���دة”. الأمر املخّيب لالآمال 
يف “وزارة ال�صع���ادة الق�ص���وى” ه���و اأن���ه ميك���ن اأن 
ت�صع���ر باأنها جمموع���ة من الق�ص����ض الفردية الكثرية: 
م���ن  املاأ�صاوي���ة  وال�صخ�صي���ات  الأبط���ال  ال�صه���داء 

املتحولن جن�صًيا.
لدى روي رد جاهز عل���ى النتقادات باأنها لي�صت كاتبة 
بارع���ة ب�صكل خا�ض. تتعامل معه���ا مبا�صرة: “اأريد اأن 
اأوق���ظ اجلريان، هذه هي وجهة نظ���ري. اأريد اأن يفتح 
اجلميع اأعينهم”. اأتذكر �صيًئا ُيفرت�ض اأن �صيزان قاله: 
اإلي���ه، لكن ما الذي اأراه؟” روي هي  “اأع���رف ما اأنظر 
بطلة يف اإيقاظ اجلريان، يف جذب انتباهنا، وكعر�ض، 
يعت���رب هذا الكت���اب مبثابة �صاهد جمي���ل. لكن ت�صخري 
انتباهن���ا - جعلن���ا ن���رى وننظ���ر - رمبا يك���ون م�صاألة 
خمتلفة واأك���ر تعقيًدا. اإنه���ا م�صاألة تكتي���كات، م�صاألة 

فنية.

ترجمة : أماني أبو صبح

فوضى أروندهاتي روي الرائعة

يف الليلة التي فازت 

فيها بجائزة بوكر 

يف عام 1997 عن 

روايتها »إله األشياء 

الصغرية«، رأت 

أروندهايت روي حلًم 

غريًبا ومخيًفا. رأت 

نفسها يف الحلم 

سمكة تم متزيقها 

من املاء بيد زمردية 

عظمية. أمرها صوت 

أن تتمنى. وأجابت 

بقولها أعدين للمء. 

وقالت يف مقابلة 

الحقة إنها كانت 

تعرف أنها عىل أعتاب 

الشهرة الكارثية. 

عرفت أن حياتها 

ستنفجر - »سأدفع 

مثًنا باهًظا«.
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أرونداتي روي .. كورونا ازمة كراهية 
واكذوبة تفوق

هبطت عليها الرثوة والشهرة من دون أن تسعى اليها 

. كانت يف السادسة والثالثني من عمرها عندما قررت 

نرش روايتها ” إله االشياء الصغرية ” لتنال عليها عام 

1997 اكرث من نصف مليون دوالر ، وجائزة البوكر ، 

اهم جوائز الرواية العاملية . اصابها الذهول والدهشة 

ومل تخرج من البيت لثالثة ايام كانت تعتقد أن يف 

االمر مزحة ، رفضت الحديث ملراسيل الصحف الذين 

جاءوا ملحاورة املرأة الهندية التي خطفت واحدة من 

اهم الجوائز االدبية .. ولدت سوزانا أروندايت روي يف 

الرابع والعرشين من ترشين الثاين عام 1961 يف مدينة 

شيلونغ الواقعة رشق الهند ، ألب بنغايل من طائفة 

الهندوس يعمل يف مزارع الشاي ، وام مسيحية ، 

وجدت نفسها ضائعة بني ثقافتني ، قالت فيم بعد 

انها مل تجد نفسها يف واحدة منهن . االب مدمن 

عىل الخمر مم ادى اىل افالس االرسة ، وطالق االم 

التي عادت بعائلتها املكونة من الصغرية سوزانا التي 

كانتفي الثانية من عمرها مع شقيقتها االكرب منها 

بعام ، اىل منزل العائلة جنوب الهند ، لكن العائلة مل 

تسمح البنتها املطلقة أن تعيش معها ، فقررت االم 

ان تاخذ ابنتيها للسكن مع جدها يف كوخ بوالية تاميل 

. تتذكر املآيس التي حصلت لعائلتها ، اصيبت امها 

مبرض الربو ، لكن األم ماري قررت ان تتحدى قوانني 

املرياث التي ال متنح للمراة حقوق ، فقدمت شكوى 

يف املحكمة العليا ، لتحصل عىل نصيبها يف مرياث 

ابيها ، تكتب روي :” ان معظم ارايئ نشأت من ارصار 

امي عىل العيش بكرامة متحدية املجتمع ” .
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علي حسين

بعد ان انهت درا�صتها البتدائية ار�صلتها امها اىل مدر�صة 
داخلي���ة ا�صمه���ا ” لورن����ض ” كان ق���د ا�ص�صه���ا ال�صاب���ط 
الربيط���اين ال�صه���ري توما����ض اإدوارد لورن����ض ، �صاح���ب 
كت���اب ” اعم���دة احلكم���ة ال�صبع���ة ” ، تق���ول انه���ا تتذك���ر 
كي���ف اأخ���ذت تبحث ع���ن ا�صم �صاح���ب املدر�ص���ة ، وقررت 
ان ت�صب���ح مغام���رة مثل���ه ، يف املدر�ص���ة الداخلي���ة تتفرغ 
لق���راءة الروايات ، ت�صحره���ا كتابات جورج اليوت ال�صم 
امل�صتعار الذي كتبت فيه ماري اآن اإيفان�ض معظم رواياتها 
حيث وجدت فيه���ا طبيعة الغرتاب الروحي والقلق الذي 

تعي�صه الن�صاء ، وهو ما كانت روي تعاين منه .
يف ال�صاد�ص���ة ع�صر م���ن عمرها ترتك ا�صرته���ا لت�صافر اإىل 
دله���ي ، تخت���ار درا�صة الهند�ص���ة املعمارية لأنه���ا �صتمكنها 
م���ن احل�ص���ول عل���ى امل���ال ، لكنه���ا �صرع���ان ما اأدرك���ت اأن 
اجلامع���ة ل ُتعلم الهند�صة ، وامن���ا املقاولت ، ظلت تطرح 
عل���ى ال�صات���ذة ا�صئلة م���ن نوعية : مل���ن ندر����ض الهند�صة 
، ه���ل ن�صم���م بيوت للفق���راء ، ما عالقة الن�ص���ان باملنزل ؟ 
ه���ذه ال�صئلة قادتها لأن ت�ص���ع اطروحة بعنوان “التنمية 
احل�صري���ة يف دله���ي اثن���اء ال�صتعمار ” . اثن���اء الدرا�صة 
عا�ص���ت يف ك���وخ اح���د زمالئه���ا حي���ث كان���ت يف اوق���ات 
الف���راغ جتمع القن���اين الفارغ���ة لتبيعها ، ق�ص���ت �صنوات 
اجلامع���ة تعي����ض يف حي فقري حيث اقام���ت عالقة �صداقة 
م���ع ال�صحاذي���ن واملهم�ص���ن . تق���ول اأن والدته���ا اورثتها 
نظ���رة غا�صب���ة ازاء هذا الع���امل غري الع���ادل : “قررت يف 
�ص���ن مبك���رة األ اأك���ون �صحي���ة واأن اأ�صيط���ر عل���ى حياتي 
ف���ور ا�صتطاعتي ذل���ك”. ظلت خلم�ض �صن���وات تبحث عن 
عم���ل بع���د تخرجها م���ن اجلامع���ة ، كتبت مق���الت ُن�صرت 
القلي���ل منها والكث���ري كان م�صريه �صل���ة املهمالت ، جربت 
العمل بائعة متجولة تدور ب���ن القرى على درجة هوائية 
، و�صي�صاهده���ا املخرج براديب كري�صن ليعر�ض عليها اأن 
متث���ل يف فيلمه دور فتاة قروي���ة ، فيما بعد �صرتتبط بهذا 
املخ���رج بعالقة حي���اة وعمل ، تكتب ل���ه �صيناريو اأفالمه ، 
لكن بعد �صنوات ت�صعر انها ل ت�صتطيع ال�صتمرار يف هذا 
العم���ل . ع���ام 1990 قال���ت ل�صقيقتها انها ق���ررت ان تكتب 
�صرية عائلتها ، �صدمت الم واعتربت المر ف�صيحة ، لكن 
البنة طماأنته���ا ان اخليال ميكن ان ي�صاعدها يف مهمتها ، 
بداأت بكتابة روايتها ” اإله ال�صياء ال�صغرية ” عام 1992 
، وانته���ت منها ع���ام 1996 ، واجه���ت �صعوبة يف ن�صرها 
، فم���ن يت���ورط بن�ص���ر رواي���ة لكاتبة جمهول���ة .. ومل تكن 
ت���دري اأن ه���ذه الرواية �صتظل ل�صهر حتت���ل قائمة الكتب 
الك���ر مبيع���ا يف الهند قب���ل ان تنال جائ���زة البوكر ، كان 
الم���ر بالن�صبة لها ا�صبة بهزة ار�صية �صربتها ، ا�صتغربت 
ترجم���ة الرواية اىل اكر من 40 لغ���ة :” ملاذا يريد النا�ض 
يف خمتلف بلدان الع���امل معرفة ما يدور يف قرية �صغرية 
جن���وب الهند ” . قالت انها اخت���ارت عنوان روايتها ” اإله 
ال�صي���اء ال�صغ���رية ” تعبريا عن املنبوذي���ن ، فاإله ال�صياء 

ال�صغرية هو الذي :
مل يرتك اأية متوجات يف املاء

ول اثار اقدام على ال�صاطئ
رب ال�صياع

اإله الأ�صي���اء ال�صغرية الذي ل يرتك اثرًا على الرمال ، ول 
�ص���ورة يف املرايا . ان���ه موجود وغري موجود ، ل اثر له ، 
ول انعكا����ض ل�صورت���ه ، انه ل �ص���يء ، كائن بال كيان ، انه 

املنبوذ الذي يج�صد ال�صياع .
بعد ال�صهرة واملال قررت ان تبتعد عن عامل اخليال ، قالت 
ان النج���اح حرره���ا م���ن اأ�صباح املا�ص���ي :” مل اأك���ن اأهتم 
يوم���ًا باأن اأكون جم���رد كاتبة حمرتفة تكت���ب كتابًا ناجحًا 
ثم تنتقل لتاأليف كتاب اآخر وهكذا دواليك. ينتابني خوف 
م���ن اأن يرغ���ب اجلمي���ع يف اأن اأتاب���ع القيام بالأم���ر نف�صه 
واأن اأك���ون ال�صخ����ض نف�ص���ه واأن اأجتّم���د يف الزمن ملجرد 
اأنن���ي م�صه���ورة اأو قم���ت بعم���ل ناج���ح ” ، وزع���ت اموال 
اجلوائ���ز التي ح�صل���ت عليها على الفق���راء ، وكان اآخرها 
جائزة بقيمة 350 الف دولر حولتها اىل ح�صاب منظمات 
اجتماعية �صغرية يف الهند ، عام 2006 توؤ�ص�ض �صندوقا 
ت�ص���ع فيه جميع اي���رادات كتبها وخ�ص�صت���ه لدعم ق�صايا 
احلرية والدف���اع عن املنبوذين يف الهند . هجرت الرواية 
لتن�ص���ط يف جم���ال ال�صيا�ص���ة وحق���وق الن�ص���ان .قال���ت 
انه���ا واجهت م�ص���اكل ب�صبب روايته���ا ، ا�صتغربت معاملة 
مواطنيها لها كاأنها جنمة �صينما : “اأعتقد انهم فرحوا لأن 
�صخ�ص���ًا م���ا روى ق�صته���م ” .كر�صت 20 عام���ا من حياتها 
للت�ص���ّدي ل�صعود اليمن املتط���ّرف اإىل ال�ّصلطة يف الهند. 

كتب���ت مقالت ، ا�صدرت عام 1999 كتابها ” كلفة احلياة” 
ع���ن حي���اة املهم�صن ثم ا�ص���درت كتاب ع���ام 2004 كتابها 
العام  ” ويف  الأمرباطورّية  اإىل  العادّي  الإن�صان  ” دليل 
2010 ن�ص���رت كتاب ” م�صرية مع الّرفاق” تتحدث فيه عن 
حركة م�صّلح���ة يخو�صها من �صمتهم اأفقر فقراء الهند ، من 
فالحن بال اأر�ض وقبائل مهملة يعي�صون على اأرا�ض غنّية 
م���ن الغابات واملع���ادن. وكان اآخر كتبه���ا ال�صيا�صية كتاب 
” الراأ�صمالي���ة، حكاي���ة اأ�صب���اح” الذي �ص���در عام 2014 . 
اتهمته���ا املحكم���ة العلي���ا يف دله���ي بالع�صي���ان وممار�صة 
ان�صط���ة ل وطني���ة ، و�ص���ن احل���رب عل���ى الدول���ة الهندية 
لدفاعه���ا ع���ن حق اأه���ايل ك�صمري يف ال�صتق���الل وف�صحها 
املمار�ص���ات العن�صرية �صد امل�صلمن يف الهند . مل يقت�صر 
ن�صالها ال�صيا�صي والثقايف على الهند فقد عار�صت الغزو 
الأمريكّي لأفغان�صتان والعراق، وكانت ع�صوًا يف املحكمة 
الدولي���ة اخلا�ص���ة بجرائم احلرب الأمريكي���ة يف العراق. 
اعلن���ت ت�صامنها مع ال�صعب الفل�صطيني ، وقعت مع نعوم 
ت�صومي�صك���ي وهوارد زي���ن وهارولد پن���رت عري�صة تتهم 
اإ�صرائي���ل بارتكاب ” جرائم ح���رب” . ت�صف العوملة بانها 
:” قوي، ل يرحم، مدجج بال�صالح. اإنه طراز من امللوك مل 
يعرفه العامل من قبل. مملكت���ه راأ�ض املال اخلام، فتوحاته 
الأ�صواق ال�صاعدة، �صلوات���ه الأرباح، حدوده بال حدود، 

واأ�صلحته نووّية”.
ع���ام 2017 تع���ود روي اىل ع���امل الرواية حي���ث ا�صدرت 
روايته���ا الثاني���ة ” وزارة ال�صع���ادة الق�ص���وى ” تق���ول 
ع���ن عودته���ا اىل الدب ثاني���ة :” طامل���ا كن���ت اأغ�ص���ب من 
الأ�صخا����ض الذي���ن يقول���ون يل: مل تكتبي �صيئ���ًا جمددًا، 
وكاأّن الأعم���ال غ���ري ال�صردية التي اأ�صدرته���ا ل تدخل يف 

خانة الكتابة ” .
يف ” وزارة ال�صعادة الق�صوى ” تقوم بنقد لبنية املجتمع 
الهن���دي، وحت���اول النب����ض يف تاريخه احلاف���ل بالأزمات 
وال�صراع���ات ، وه���ي توؤكد ان ه���ذه ال�صراعات والزمات 
، تعم���ل كّلها على و�صع هذا املجتمع حت���ت وطاأة ما ينتج 

عنها يف النهاية .
جتل����ض  نيودله���ي  الهندي���ة  العا�صم���ة  يف  �صقته���ا  يف 
اأروندات���ي روي . الكت���ب متناث���رة يف كل م���كان ، تب���دو 
عناوي���ن ت�صومي�صك���ي وه���وارد زن وجمموع���ة ق�ص����ض 

لغاليان���و . تعي�ض روي لوحدها ترف����ض فكرة ان يخدمها 
اح���د ، ل ت���زال تق�ص���ي م�صاويره���ا على دراج���ة هوائية . 
يف ني�ص���ان املا�صي كتبت يف �صحيف���ة الفاينان�صال تاميز 
، مق���اًل اك���دت فيه ان بالدها “الهن���د ” يحكمها املتطرفون 
، الذي���ن اهمل���وا مواجه���ة فايرو����ض كورون���ا واتهم���ت 
احلكوم���ة بانها قامت بقم���ع انتفا�صة قام بها مئات الآلف 
م���ن مواطنيها احتجاجا عل���ى قانون املواطن���ة التمييزي 
املع���ادي للم�صلمن بدل من ان تهتم مب���ا ا�صاب لفقراء من 
ماأ�ص���ي ب�صب���ب الفايرو����ض ..قال���ت ان رئي�ض ال���وزراء ” 
نارين���درا مودي ” ت�صرف مثل �صي���خ قبيلة عندما قرر ان 
يغل���ق بالد عدد نفو�صها اكر من مليار وربع :” اأن رئي�ض 
وزراء الهند يعتق���د اأن املواطنن كقوة معادية حتتاج اإىل 
كمن ، يتم اأخذها على حن غرة ، لكنها ل تثق بها اأبًدا ” .
وق���د نق���ل مقاله���ا اىل اك���ر من لغ���ة منه���ا العربي���ة وفيه 
اك���دت اإن ل �صيء �صيع���ود اإىل طبيعته بع���د كورونا، واإن 
الفريو����ض اأج���رب الق���وى العظمى عل���ى الرك���وع، وجعل 
الع���امل يتوقف، كما مل يفع���ل �صيٌء قبله ، وت�صري روي اىل 
م���ا احدثه فايرو�ض كورونا يف امريكا وت�صيف :” يااألهي 
! ه���ل هذه ه���ي امريكا ” امري���كا التي ا�صط���رت ولياتها 
ملناف�صة بع�صها البع�ض على اأجهزة التنف�ض ال�صطناعي، 
وع���ن املع�صالت التي تواجه الأطب���اء ب�صاأن من ينبغي اأن 
يو�ص���ع على جهاز، ومن �صُيرتك ليم���وت. وتقول �صاحبة 
” األه ال�صياء ال�صغرية ” ان الفايرو�ض �صخر من عنجهية 
ال�صلح���ة النووي���ة :” لو كان فايرو�ض كورون���ا حربًا، ملا 
كان اأح���د اأف�صل ا�صتعداًدا من الوليات املتحدة . وذا كنت 
بحاج���ة اإىل �صواري���خ نووي���ة اأو يوراني���وم م�صتنفد اأو 
�صواري���خ اأو دباب���ات اأو غوا�صات اأو اأي���ا كان ، ف�صيكون 
هن���اك الكثري. لكن ل توجد م�صح���ات. ل توجد قفازات. ل 

توجد اأقنعة. ل يوجد الطب” .
وت�صب���ه م���ا ج���ري يف الع���امل بحطام قط���اٍر يتماي���ل على 
ال�ّصك���ة:” م���ن من���ا ل يتذك���ر فيديوه���ات التخل����ض م���ن 
املر�ص���ى، حيث نرى مر�صى ما زالوا يف ثياب امل�صت�صفى، 
مبوؤخراته���م العاري���ة، وهم ُيلَق���ون �صًرا يف ال�ص���ارع؟ اإن 
اأب���واب امل�صت�صفيات يف الوليات املتح���دة كثرًيا ما كانت 
مغلق���ة يف وج���ه املواطنن الأق���ل حًظا، بغ����ض النظر عن 

مدى تفاقم مر�صهم اأو معاناتهم ” .

وتت�ص���اءل روي : من ي�صتطيع ا�صتعمال لفظ كلمة كورونا 
الي���وم دون اأن يرتعد قلي���اًل؟ من ي�صتطيع اأن ينظر اإىل اأي 
�صيء بع���د الآن -اأكان مقب�ض باب، اأم �صندوًقا من الورق 
املق���وى، اأم كي�ض خ�ص���راوات- دون اأن يتخيله يعّج بتلك 
البقع غري املرئية وغري احلية وغري امليتة، املك�صوة باأذرع 
���ة تنتظ���ر اللت�صاق برئاتنا؟ ، م���ن ي�صتطيع اأن يفكر  ما�صَّ
بتقبي���ل غري���ب، اأو بالقف���ز عل���ى م���ن حافل���ة، اأو باإر�صال 
اأطفال���ه اإىل املدر�ص���ة، دون اأن يداهمه خ���وف حقيقي؟ من 
���ر مبتع���ة عادية دون تقيي���م خطرها؟ من  ي�صتطي���ع اأن يفكِّ
���ا مل يتحول اإىل عامل اأوبئ���ة، واخت�صا�صي فريو�صات،  منَّ
واإح�صائي، ونبي؟ اأيُّ عامل اأو طبيب ل ي�صلي يف اخلفاء 
طلًب���ا ملعج���زة؟ اأيُّ كاهن ل يخ�ص���ع للعلم، عل���ى الأقل يف 

ر؟ ” ال�صِّ
وع���ن م�صتقب���ل الع���امل بع���د كورون���ا ت���رى اأرونداتي ان 
الوبئ���ة ع���رب تاريخه���ا الطوي���ل اج���ربت الن�ص���ان عل���ى 
النف�صال عن املا�صي وت�ص���ور عامل جديد. :” اإنها بوابة 
بن عامل واآخروعلينا نرتك ذلك كله خلفنا، ونخطو بخفة، 
بقليل من املتاع، م�صتعدين لتخيل عامل اآخر ميكننا الدفاع 

عنه”.
وع���ن بالدها الهند يف ظل ه���ذا الفايرو�ض ت�صري روي اىل 
ان الأزم���ة التي تعي�صها بالدها الي���وم، ل تعلق بفايرو�ض 
كورون���ا فق���ط ، وامنا باملجاع���ة التي يع���اين منها مالين 
الفق���راء : “اأُغلق���ت بالد يبلغ تعداد �صكانه���ا 1.353 مليار 
يف اأرب���ع �صاع���ات، اأعلن ع���ن الإغالق يف الثامن���ة �صباحًا 
وج���رى تطبيقه يف الثانية ع�صرة ظه���رًا، وتقّطعت ال�صبل 
باملالي���ن يف ال�ص���وارع بال طع���ام ول و�صيل���ة موا�صالت 
تعيده���م اإىل منازلهم ومنهم من �صار مئ���ات الكيلومرتات 

اإىل قراهم، وحن و�صلوا ُمنعوا من الدخول”.
ويف مقابلة مع تلفزيون البي بي �صي �صاركها فيها الكاتب 
الباك�صتاين طارق علي ناق�صت روي ما جرى يف الهند من 
تفرق���ة عن�صرية وطبقية يف ظل الفايرو�ض “بداأت بلداتنا 
ومدنن���ا ال�صخمة تقذف مواطنيها من الطبقة الكادحة كما 
لو اأنهم تراكم���ات فائ�صة غري مرغوب بها .. وت�صري روي 
اىل اكذوب���ة الدميقراطية يف الهن���د لنها ترى ان الغنياء 
والطبق���ة احلاكمة ومعها املتو�صط���ة مل تر�صخ عندها نوع 
م���ن الخالقي���ة جت���اه ال�صعف���اء وتدي���ن ب�صده م���ا يفعله 
الهندو����ض م���ع امل�صلمن وتكت���ب :” ها قد ج���اء كورونا” 
هذا ه���و ال�صم اجلديد ال���ذي ي�صتخدمه جّت���اّر هندو�ض ، 
لالإ�ص���ارة اإىل اأن اأح���د امل�صلم���ن دخل ال�ص���وق، وقد يكون 
ه���ذا تاجرًا مثله���م اأو زبون���ًا، �صّيان، فكالهم���ا �صيتعّر�ض 
اإىل ال�صرب وال�ص���ّب واملهانة ، وت�صري اإىل تفاقم ا�صطهاد 
امل�صلم���ن يف الهند منذ اأن ب���داأت اأزمة كورونا، وت�صاعف 
ممار�صات العنف اليومية، وتختتم حوارها بجملة اثارت 
عليها مالين الهنود حيث قالت عرب مقالها يف الفايني�صال 
تامي���ز اأن “امل�صلمن الهنود الي���وم يتعّر�صون اإىل الإبادة 

اجلماعية”.
وتع���رتف روي ب���اأن اأكر م���ا يث���ري حفيظته���ا، وي�صيبها 
احيان���ا باجلن���ون:” �صم���اع اأحدهم ي�صنفه���ا باأنها �صوت 
الذي���ن ل �ص���وت لهم ” فهي توؤم���ن اإذ باأن���ه ل يوجد �صيء 
ا�صم���ه �ص���وت الذي���ن ل �صوت له���م” بل هي ت���رى نف�صها 
واح���دة �صوتا ملكمم���ي الأفواه، الذي���ن ل يريد احد �صماع 

�صكواهم .
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ُت���رى، م���ن اأي���ن تاأت���ي ه���ذه احلما�ص���ة، وه���ذا الإ�صرار، 
الل���ذان ميتزج���ان يف روح اأرونداتي، برق���ة كبرية؟ ل بد 
م���ن البحث ع���ن اأ�صول هذه ال�صف���ات يف اأعماق الروائية 
نف�صه���ا، ويف طفولته���ا الهندي���ة، ويف روح والدها، زارع 
ال�ص���اي البنغايل، ويف روح والدتها م���اري روي، املديرة 
يف اإح���دى مدار�ض منطقة “كريال”، واملعروفة هي اأي�صا 
بن�صاطه���ا ال�صيا�صي. كريال التي ت���روي اأرونداتي روي، 
جماله���ا ال�صاع���ري يف روايته���ا الأوىل، م�صتوح���اة م���ن 

جتربتها.
فبعد اأن حلم���ت اأرونداتي باأن ت�صب���ح مهند�صة معمارية، 
وم�صمم���ة ديك���ور، و�صيناري�ص���ت، التحق���ت يف الأخ���ري 
بحرك���ة الحتج���اج �ص���د بن���اء �ص���دود عمالق���ة يف وادي 
“نارم���ادا”، وه���ي ال�ص���دود الت���ي اأرغمت ال�ص���كان على 
مغ���ادرة بيوتهم العريقة، بدع���وى “التطور القت�صادي” 
املزع���وم. فعندئ���ذ حتول���ت اأروندات���ي روي، اإىل كاتب���ة 

ملتزمة، تخ�صاها احلكومة الهندية كثريا.     
يف كتابه���ا اجلدي���د “الدميقراطي���ة: مالحظ���ات ريفي���ة” 
تنتف����ض اأروندات���ي روي �ص���د الإمربيالي���ة الأمريكي���ة، 
وتنا�صل �صد الحتالل الهندي لإقليم كا�صمري التي تطالب 
با�صتقالله���ا، وتن���دد بهيمن���ة ال�ص���ركات الك���ربى متعددة 
اجلن�صيات عل���ى القت�صاديات املحلي���ة. ويف هذا الكتاب 
تنتق���د زي���ارة الرئي����ض الأمريك���ي ال�صابق ج���ورج بو�ض 
اإىل الهند، وتف�ص���ح الإبادة التي تعر�ض لها امل�صلمون يف 
اإقليم “غوجريات”، و�صد كافة األوان التخويف والإذلل. 
فق���د توجه���ت يف العام املا�صي، يف �صه���ر �صباط )فرباير( 
اإىل منطق���ة حمرم���ة يف الهند، حملت فيه���ا القبائل املقيمة 

يف قل���ب غابات “دانداكارانيا، يف ولي���ة “�صاتي�صغارت، 
ال�ص���الح �ص���د التجمع���ات املنجمي���ة العاملية الت���ي �صرعت 
اإقليمه���ا  نه���ب  يف  الهندي���ة،  احلكوم���ة  م���ع  بالتع���اون 

واأرا�صيها.
وهناك اأم�ص���ت اأ�صابيع عديدة مع ه���وؤلء الثوار املاوين 
)ن�صبة اإىل ماو ت�صي تونغ( الذين اأق�صموا باأنهم �صيقلبون 
الدول���ة الهندية. لقد اأ�صرت اأروندات���ي على اأن تذهب اإىل 
هن���اك، حت���ى واإن عّر�ص���ت نف�صه���ا للموت نتيج���ة ق�صف 
القوات احلكومي���ة الهندية، وحت���ى واإن ُو�صفت باملاوية 
املتخلفة. فه���ل هناك من ي�صتطيع اإيق���اف ثورة اأرونداتي 

روي؟

• فــي رأيك، ما الجديــد في السياســة األميركية منذ 
االنتخابات؟ هل باراك أوباما أفضل من جورج بوش؟

– مل تع���د امل�صكل���ة، يف اعتق���ادي، اأن ن�صن���ف ال�صيا�صة 
الدولي���ة، واحل���روب والحت���الل الع�صك���ري، والنتح���ار 
الإيكولوج���ي، وال�صا�صة، بالقول اإن ه���وؤلء طيبون، واأن 
اأولئ���ك �صري���رون. فال�صخري���ة تاأت���ي م���ن اأن اأي اإن�ص���ان، 
طيب���ا كان اأم �صري���را، ل يكاد ي�صبح، كم���ا اأ�صبح الرئي�ض 
الأمريكي، الرج���ل الأقوى يف العامل، حتى يفقد كل قوته، 
لي�صبح عبدا لنظام ُيفرت�ض اأن يكون هو املتحكم احلقيقي 
يف اإدارت���ه. فامل�صاأل���ة احلقيقية بالأحرى ه���ي: هل العامل 
ال���ذي ن�صفه باملتح�صر، قادر على اإنقاذنا؟ اأم اأنه هو الذي 

�صيقّو�ض حياتنا على الأر�ض، ويقّو�ض الأر�ض نف�صها؟  

• ألم تكوني سعيدة بانتصار أوباما؟

اآ�صيا.  ق���ارة  دائ���رة احل���روب يف  اأوبام���ا  – لق���د و�ّص���ع 
يق�ص���ف  الآن  فه���و  الباك�صتاني���ة  احلكوم���ة  ومببارك���ة 
باك�صتان. ويف ه���ذه الأثناء ي�صتمر القت�صاد الباك�صتاين 
يف التقهق���ر. فعندم���ا �ص���ار رئي�صا كتبت اإح���دى ال�صحف 
ال�صاخ���رة، حتت عنوان كبري، تق���ول: “رجل زجني ُيعنَّ 
دق على  لالأ�ص���واأ”. وه���ذا �صحي���ح. لق���د انتخب لك���ي ُي�صّ

نهاية الإمرباطورية الأمريكية.

• مــا هي انطباعاتك عــن الثورات فــي تونس، ومصر 
وليبيا؟

– لق���د اأب���دى املتظاه���رون �صجاع���ة ن���ادرة. لك���ن ظن���ي 
اأن الرهان���ات الي���وم توج���د يف اأماك���ن اأخ���رى. فالأم���ر 
بالن�صب���ة للقوى الكربى هو حتري���ف طاقة هذه الثورات، 
يف  نق���راأ  فعندم���ا  الوقح���ة.  اأهدافه���ا  يف  با�صتعماله���ا 
ال�صح���ف اأ�صياء مثل “م�صر �صارت ح���رة”، فاإننا ل منلك 
اإل اأن نتب�ّص���م �صاخري���ن! فالع�صاك���ر ه���م الذي���ن ا�صتولوا 
عل���ى احلك���م! و نح���ن نع���رف جي���دا اأن اجلي����ض امل�صري 
واحلكوم���ة الأمريكية ي�صريون اليد  باليد. ح�صني مبارك 
كان مري�صا، وقريبا م���ن النهاية. وقد كانت فرتة النتقال 
مغام���رة. اأمل يقدم لل�صعب امل�صري املقمع الهائج، قليل من 
الهواء، قبل اأن ُيربط من جديد؟ نعرف اأنه من دون مراقبة 
م�ص���ر ل���ن ت�صتطيع اإ�صرائي���ل فر�ض ح�صاره���ا على غزة. 
وال�صوؤال هو: هل تقبل الوليات املتحدة الأمريكية بهذا؟

 وعندم���ا حتتف���ل و�صائ���ل الإع���الم الغربية الك���ربى بهذه 
الث���ورة، اأراين اأ�صعر باخلوف والقلق دائما. لكن  الأمر ل 
يثري نف����ض الردود. ويف كا�صمري يف الهند، حتدى الآلف 

من املتظاهرين، يف ال�صارع، وعلى مدى �صنوات، القوات 
الع�صكري���ة الهندية الت���ي مل تكن قوات �صلمي���ة باأي حال. 
فهل �صجاعة هوؤلء تثري اإجماع و�صائل الإعالم الغربية؟   

• مــا الوضع فــي وادي نارمــادا، الذي تظاهــرِت فيه 
بقوة، ضد بناء ســدود عمالقة، على حســاب السكان 

المحليين؟
ال�ص���دود يف الوادي، قي���د الجناز حاليا. احلركة  – كل 
القوي���ة امل�ص���ادة لبناء ه���ذه ال�صدود والتي كان���ت ت�صتند 
اإىل ذرائ���ع عادل���ة وعميقة، تكتف���ي اليوم برف���ع الدعاوى 
بوا�صطة جمموعة من املحامن الذين يحاولون احل�صول 
عل���ى تعوي�صات لفائدة ال�صكان الذي اأُرغموا على النزوح 
ع���ن اأماكنهم. اإنه���ا ماأ�صاة هائلة. وثمة مئ���ات من ال�صدود 
الت���ي ت�صّي���د يف الوقت احلايل يف اأعايل جب���ال هيماليا. 
�صوف تكون العواقب وخيمة للغاية على البيئة. لكن هذه 

املناطق قليلة ال�صكان، ولذلك ل اأحد يعرت�ض، اأو يحتج!

• هــل أنــت حساســة أيضــا لمســألة منطقــة إقليــم 
كاشمير. لقد قمت بزيارتها مؤخرا؟

– نع���م، فاأنا اأزورها كث���ريا. اإنها املنطقة الأكر ع�صكرة 
يف الع���امل. قوات الأمن الهندي���ة التي تتمركز هناك و�صل 
عدده���ا اإىل 700.000 جن���دي. فحتى يف ع���ز احلرب مع 
العراق مل تتجاوز وحدات اجلي����ض الأمريكي 200.000 
جن���دي. فل���م نعد نح�ص���ي يف ه���ذا احلو����ض املع�صكرات 
الع�صكري���ة ونق���اط التفتي�ض، وغرف التعذي���ب، واملقابر: 
68.000 �صخ����ض قتل���وا منذ الع���ام 1990. الإقامة هناك 
تعن���ي العي�ض م���ن دون اأوك�صجن، وم���ن دون كرامة. اإنه 

جحيم مطلق، و�صجن �صخم يف الهواء الطلق.
• مــا الذي يمكــن أن نتوقعــه، في رأيــك، في مجال 
اإلرهــاب الدولي؟ هــل تعتقدين أن األوضاع ســوف 

تزداد سوءا في المستقبل؟
– اإن ج����زءا كب����ريا من القوة القت�صادي����ة التي متتلكها 
البل����دان الغنية تقوم عل����ى �صوق الأ�صلح����ة: ال�صواريخ، 
والطائ����رات احلربية، والتوربي����دات، والقنابل النووية. 
فف����ي الهند، حي����ث يقتات 800 مليون ن�صم����ة على اأقل من 
20 روبيه يوميا )ثالثون قر�صا(، تنفق احلكومة البالين 
ل�ص����راء اأ�صلح����ة من ه����ذا النوع. وكذل����ك ال�ص����اأن بالن�صبة 
لباك�صت����ان التي �صار اقت�صادها مهله����ال. ومع ذلك نقول: 
ه����ل لكل ه����ذه الأ�صلح����ة فعالية اأم����ام التهدي����د الإرهابي؟ 
احل����رب،  اأ�صلح����ة  البل����دان  ه����ذه  راكم����ت  كلم����ا  اأق����ول: 
وانغم�ص����ت يف قومياتها الأكر تبجحا، اإل و�صارت اأكر 
تعر�ص����ا لالإرهاب ال����ذي ي�صتطيع اأن يدمر ه����ذه الأ�صلحة 
جميع����ا. لقد راأين����ا اأثناء هجمات بومب����اي، العام 2008، 
كي����ف ا�صتطاعت جماعة م����ن النتحاري����ن، اأن ُتركع بلدا 
كام����ال على م����دى اأيام عدي����دة. والغريب اأن ق����ادة بلداننا 
ل تراوده����م اأدن����ى فكرة ب����اأن ال����رد املقب����ول الوحيد على 
الإره����اب هو الق�ص����اء اأّول على األوان الظل����م الذي يخلق 

هذا الإرهاب.       

• مــا أخبار الكتابة الرومانســية عنــد أرونداتي روي، 
هل ستعودين إليها قريبا؟

– اأج����ل، لق����د �صرعت يف كتابة رواي����ة منذ بع�ض الوقت. 
لكنني اأتقدم ببطء. اأ�صياء كثرية تعطلني. 

• ماذا تشبه حياتك اليومية؟
– لي�����ض حليات����ي، واحلمد للرب، �صيء مم����ا ي�صبه حياة 

كل يوم.

• هل لك أن تصفي لي الغرفة التي تكتبين فيها؟
– لي�ص����ت نف�����ض الغرف����ة دائم����ا. فاأنا جمهوري����ة متنقلة. 
لكنن����ي اأكت����ب يف الغالب يف �صقتي يف ني����و دلهي. اأع�صق 
العمل فيه����ا. ففيها اأقّبل اجلدران اأحيان����ا، امتنانا مني ملا 

متنحه هذه الغرفة لفتاة مثلي، من اأمان وطماأنينة!  -

عن موقع حفريات

لعل القامئني عىل جائزة نوبل 

سيمنحون لـ أروندايت روي ذات يوم، 

جائزتني من جوائزهم: جائزة السالم، 

وجائزة األدب.

فعىل الرغم من أنها سجلت منذ 

روايتها األوىل، “إله األشياء الصغرية” 

اسَمها عىل قامئة نجوم األدب العاملي، 

إذ حصلت عىل عقد مبليون دوالر، 

وعىل “جائزة بوكر” العام 1997، فإن 

ملكة الرواية الهندية الجميلة ) صنفت 

أروندايت  أيضا يف مجلة “الناس” 

ضمن خمسني ملكة جمل العام 

1998(، ما لبثت أن أدارت ظهرها لهذه 

املهنة العاملية السهلة.

فبعد أن توقفت عن كتابة الروايات، 

اختارت أن تجابه بشجاعة نادرة ال 

ينكرها أحد، حكومة بلدها، ليك تندد 

ليس فقط بألوان الظلم يف زماننا، 

لكن عىل الخصوص، ليك تفضح الروع 

االقتصادي واإليكولوجي واالجتمعي 

والسيايس يف بلدها الهند، التي تصّنف 

رغم ذلك، كواحدة من الدميوقراطيات 

املتحرضة يف العامل.

أرونداتي روي في كتابها الجديد “الديمقراطية: 
تنتفض ضد اإلمبريالية األميركية
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فخري صالح  

     
ت�صطفُّ الروائي���ة والكاتبة والنا�صط���ة ال�صيا�صية الهندية 
اأروندات���ي روي )من موالي���د 1961( اإىل جانب عامل اللغة 
واملفك���ر والنا�صط ال�صيا�صي الأمريك���ي نعوم ت�صوم�صكي، 
ال�صيا�ص���ي  والنا�ص���ط  الأدب���ي  والناق���د  املنّظ���ر  وكذل���ك 
الفل�صطين���ي – الأمريك���ي الراح���ل اإدوارد �صعيد )1935-
2003(، لكونه���ا واح���دة م���ن اأب���رز املدافع���ن ع���ن حقوق 
الفقراء وامل�صت�صعفن يف الأر�ض. وعلى الرغم من اأن روي 
اأ�صدرت عملها الروائي الأول “اإله الأ�صياء ال�صغرية” عام 
1997 ال���ذي ف���از بجائ���زة البوك���ر الربيطانية ذل���ك العام، 
   The »وعمله���ا الروائي الثاين “وزارة ال�صعادة الق�صوى
)2017(، فقد اختارت اأن تكون نا�صطة يف العمل ال�صيا�صي 
ومناه�صة للت�صلح النووي، وداعية اإىل الدميوقراطية يف 
الع���امل، ومقاتلة عنيدة �صد م�صاري���ع ال�صدود ال�صخمة يف 
الهن���د ب�صبب ما ت�صببه م���ن ت�صريد مالي���ن الب�صر وتدمري 
احلي���اة البيئية الطبيعية واإجبار ال�صكان على  تغيري املهن 
التي ن�صاأوا وتربوا عليها طوال اأعمارهم. اإن كتبها “نهاية 
اخلي���ال” )1998(، و”ثم���ن العي����ض” )1999(، و”عل���م 
ج���رب العدال���ة الالنهائي���ة” )2001(، و”�صيا�ص���ات القوة” 
)2001(، و”حدي���ث احل���رب” )2003(، و”دلي���ل الق���ارئ 
الع���ادي اإىل الإمرباطوري���ة” )2004(، و”الإن�ص���ات اإىل 
اجلنادب: مالحظات ميدانية عن الدميوقراطية” )2009(، 
هي من ذلك النوع م���ن الكتابة الذي يتخذ �صكل املانيف�صتو 
اأو البي���ان، اأو الكتابة ال�صجاليَّة التي تدافع، بحرارة وقدر 

عاٍل من اللتزام، عن الق�صايا العامة.
وق���د ن�ص���رت روي يف الثال���ث م���ن ال�صه���ر احل���ايل مقال���ة 
لفت���ة يف �صحيفة الفاينن�ص���ال تاميز يف عنوان “اجلائحة 
بوابة” ) ترجم���ت اىل الفرن�صية و�صت�صدر قريبًا يف كتاب 
ع���ن دار غاليمار مع �صهادات كّتاب م���ن العامل(، ت�صرح فيها 
كيف اأثر انت�صار فريو�ض كورونا يف بلدها الهند، وما الذي 
على بلدها والعامل اأن يفعال ملواجهة هذه الكارثة التي تهدد 
الوج���ود الب�ص���ري، وبني���ة املجتمع���ات، وخماط���ر اجلوع 
وفق���دان الوظائف، يف بلد تع�صف في���ه الأزمات ال�صيا�صية 
والقت�صادي���ة، وت�صعل���ه الكراهي���ة ويزده���ر في���ه التمييز، 
وينت�ص���ر العن���ف، وي���زداد في���ه الفق���راء فق���رًا. باأ�صلوبها، 
البدي���ع ال���ذي يحم���ل نفح���ة عميقة م���ن احل����ض الإن�صاين 
وامل�صوؤولي���ة التاريخية جتاه مواطنيها بخا�صة والب�صرية 
ع القلب،  بعام���ة، ت�صيء اأرونداتي روي عل���ى م�صاهد، تقطِّ
للعم���ال اليومين الهائمن على وجوهه���م بعد قرار رئي�ض 
ال���وزراء الهن���دي نارين���درا م���ودي فر����ضَ حظ���ر التجول 
وطلب���ه تطبي���ق القرار خ���الل اأربع �صاعات فق���ط. وقد اأدى 
ذل���ك اإىل كارثة اإن�صانية كربى وم�صهد األيم للعمال الذاهبن 
اإىل قراه���م، التي تبعد مئات الكيلومرتات، على الأقدام من 
دون طع���ام اأو ماء. يف الوقت نف�صه، ف���اإن الكاتبة الهندية، 
الت���ي ا�صتخدم���ت بطاقتها ال�صحافية لك���ي تراقب وت�صجل 
هذه الكارثة، تق���دم مالحظات لمعة على م�صتقبل الب�صرية 
يف زمن جائحة كورونا، وكوننا منر بلحظات مف�صلية يف 

تاريخ الإن�صانية.
اإنطالقًا مما �صبق اخ���رتت اأن اأترجم مقاطع من هذه املقالة 

املميزة.   
 »gone viral« َم���ْن يق���در الآن عل���ى ا�صتعم���ال تعب���ري“ 
)اأي انت�ص���ر ب�صرعة الربق( من دون اأن ترتعد فرائ�صه؟ من 
ُل له نف�صه، منذ هذه اللحظة، اأن ينظر اإىل اأي �صيء  �صُت�ص���وِّ
ى، اأو كي�ض فواكه-  اأو علبة من الورق املقوَّ –اأك���رة باب، 
م���ن دون اأن يتخيَّل تل���ك الكائنات الدقيق���ة، غري املنظورة، 
���ة، منتظرًة  غ���ري امليتة، غري احلي���ة، املغطاة ب�صطوح ما�صَّ

الوقت املنا�صب لكي تلت�صق برئاتنا.
م���ن ي�صتطيع التفك���ري يف تقبيل �صخ�ض غري���ب، اأو ركوب 
احلافل���ة، اأو اإر�ص���ال طف���ل اإىل املدر�ص���ة، م���ن دون �صع���ور 
باخل���وف؟ من يف اإمكان���ه التفكري باملت���ع العادية الب�صيطة 
م���ن دون اأن يح�ص���ب الأخط���ار املرتتبة عليه���ا؟ ]يف الوقت 
ل اإىل متخ�ص�ٍض دعيٍّ يف الأوبئة،  ا مل يتح���وَّ نف�ص���ه[ َمْن منَّ
وعلوم الفريو�صات، والإح�صاء؟ اإىل نبي؟ ومْن من العلماء 
اأو الأطب���اء ل يدع���و يف �صره اإىل ح�ص���ول معجزة؟ مْن ِمَن 

الكهنة ورجال الدين –يف ال�صر على الأقل- ل يرى يف غري 
العل���م حاًل؟ وحتى يف ظل انت�ص���ار الفريو�ض، من ل يطرب 
لأ�ص���وات الع�صافري يف املدن، ويبته���ج لروؤية الطواوي�ض 
وهي تع���دو راق�صة يف ال�صوارع اخلالي���ة، ولل�صمت الذي 

يغلف الأرجاء؟
لقد حترك الفريو�ض بحرية على طرق التجارة وراأ�ض املال 
العاملي، واأجرب املر�ُض الرهيُب، الذي جلبه معه، الب�صَر على 
لزوم بلدانهم، ومدنهم، وبيوتهم. ولكنه، على النقي�ض من 
حركة راأ�ض امل���ال، ي�صعى اإىل التو�صع والنت�صار ل الربح. 
كم���ا اأنه َعك�َض، على نحو ما، وم���ن دون ق�صد، حركة راأ�ض 
املال. �صخر من قوانن الهجرة، واإجراءات اأخذ الب�صمات، 
والرقاب���ة الإلكرتوني���ة، وكل اأن���واع حتلي���ل املعلوم���ات، 
ون���زل كال�صاعق���ة – حتى ه���ذه اللحظة عل���ى الأقل-  على 
اأغنى واأقوى �صعوب الأر����ض،  جُمربًا الآلة الراأ�صمالية اأن 
تتوق���ف، لرمب���ا اإىل حن، ولك���ن ذلك �صيكون كافي���ًا لنا كي 
����ض اأج���زاء هذه الآل���ة، ونحكم يف م���ا اإذا كنا �صنقوم  نتفحَّ

باإ�صالحها، اأو نبحث عن اآلة اأف�صل منها.
اإن امل�صوؤول���ن الذين يتعامل���ون مع هذه اجلائحة مغرمون 
باحلدي���ث ع���ن احل���رب. وه���م ل ي�صتعملون كلم���ة احلرب 
كا�صتع���ارة، بل ب�صورة حرفية. لك���ن اإذا كان ما نراه حربًا 
حقيقي���ة، فم���ن غرُي الولي���ات املتح���دة با�صتطاعته خو�ض 
ه���ذه احل���رب؟ اإذا مل يتطلَّ���ب الأم���ر جمرد اأقنع���ة وقفازات 
كجن���ود يف خ���ط الدف���اع الأول، ب���ل بنادق، وقناب���ل ذكية، 
واملخاب���ئ،  التح�صين���ات  اخ���رتاق  عل���ى  ق���ادرة  وقناب���ل 
وغوا�ص���ات، ومقاتالت نفاثة، وقناب���ل ذرية، فهل ميكن اأن 

يكون هناك نق�ض يف املعدات؟       
لكن، يومًا بعد يوم، ن�صعر با�صتغراب �صديد ونحن ن�صتمع 
اإىل م���ا ل ميك���ن ت�صديق���ه يف الإيج���از ال�صح���ايف حلاك���م 
نيويورك. كم���ا اأننا نتابع املعلومات الإح�صائية، وق�ص�ض 
م�صت�صفي���ات الولي���ات املتح���دة التي �صاق���ت مبراجعيها، 
وحكايات املمر�صات املتدنيات الأج���ور، اللواتي اأرهقتهّن 
�صاع���ات العمل الطويلة، ي�صنعن الأقنعة من بطانات �صالل 
القمام���ة، ومعاطف املطر القدمي���ة، خماطراٍت بحياتهّن من 
اأجل اإنق���اذ املر�صى. ن�صمع عن الولي���ات املختلفة ت�صارب 
عل���ى بع�صه���ا بع�ص���ًا للح�ص���ول عل���ى اأجه���زة تنف����ض، عن 
الأطباء الذين يواجهون مع�صلة اأن يقرروا اأّيًا من املر�صى 
ميك���ن اأن ي���رتك ليموت؟  ن�صمع ذلك كل���ه ونهم�ض لأنف�صنا: 

“يا اإلهي! اأهذه اأمريكا؟«
ٌة، حقيقية، هائل���ة ومروعة، وم�صتمرة  اإن هذه املاأ�ص���اة اآنيَّ
ن�صاهده���ا كل ي���وم. لكنها لي�صت جديدة، فه���ي حطام قطار 

ظلَّ يتدهور على ال�صكة على مدار �صنوات.    
���ة وال�صتعرا����ض ]نارين���درا  الرج���ل ال���ذي يح���ب امل�صهديَّ
م���ودي[ �صن���ع اأم ال�صتعرا�ص���ات. وفيم���ا ي�صاه���د الع���امل 
ع، كان���ت الهند تزي���ح الغطاء عن عاره���ا – عن غياب  املُ���َروَّ
امل�ص���اواة، يف اأك���ر �صوره���ا وح�صية، وجت���ّذر الظلم على 
�صعيد البنية واملجتمع والقت�صاد؛ عن لمبالتها القا�صية، 
الت���ي ل ترحم، مبعان���اة النا�ض وعذابهم.لق���د عمل احلظر 
وحتدي���د احلرك���ة مثل تفاعل كيم���اوي كا�صفًا ع���ن الأ�صياء 
الت���ي مت���ت مداراته���ا. ففيم���ا كان���ت املح���الت واملطاع���م 
وامل�صان���ع ومواقع البناء تغل���ق اأبوابها، والأغنياء واأبناء 
الطبق���ة املتو�صطة ين�صحب���ون اإىل م�صتعمراته���م املو�صدة 
���اأ الطبقة  الأب���واب،  ب���داأت بلداتن���ا ومدنن���ا الكب���رية تتقيَّ
العامل���ة فيه���ا – عماله���ا املهاجري���ن – وكاأنه���م فائ����ضٌ ل 
�ص���رورة له. الكثري منه���م طردهم اأ�صح���اب العمل ومالكو 
البي���وت؛ مالين من الفقراء واجلوع���ى والعط�صى، �صبابًا 
و�صيب���ًا، رجاًل ون�صاء واأطفاًل، مر�صى وعميانًا ومقعدين، 
ل مكان لديهم يذهبون اإليه، اأو موا�صالت عامة ي�صتقلونها. 
ه���وؤلء جميعًا ا�صطروا اإىل بدء م�صرية طو يلة اإىل قراهم. 
م�ص���وا اأيام���ًا ولي���ايل، اإىل بوداي���ون، واأغ���را، واأزامغ���ار، 
واأليغار، وغوراكبور، مئ���ات الكيلومرتات، وبع�صهم مات 

يف الطريق.
كان���وا يعرف���ون اأنهم ذاهب���ون اإىل قراه���م ليتجنبوا املوت 
جوع���ًا. ولرمبا يعرف���ون اأنه���م يحملون الفريو����ض معهم، 
و�ص���وف ينقلون الع���دوى اإىل عائالتهم، اآبائه���م واأمهاتهم 
واأجداده���م وجداته���م، لكنه���م يحتاجون اإىل وج���وه األيفة 
ي�صكن���ون اإليه���ا، اإىل م���اأوى وكرام���ة، وقلي���ل م���ن الطعام 
واحل���ب.  وبينم���ا كان���وا مي�ص���ون تلق���ى بع�صه���م الإهانة 
وال�ص���رب بوح�صي���ة من قبل رج���ال ال�صرط���ة الذين تولوا 
اإنف���اذ اأم���ر احل�صار ومن���ع التج���ول. فاأُج���رب ال�صباب على 
جلو����ض القرف�صاء والقفز كال�صف���ادع على منحدر الطريق 
ال�صري���ع. وبالق���رب م���ن مدين���ة باريل���ي، ج���رى تكدي����ض 

جمموعة كبرية من الأ�صخا�ض ور�صهم مبواد كيماوية.
لكن بعد ب�صعة اأيام، خافت احلكومة من اأن ال�صعب ال�صارد 
ق���د ينق���ل الع���دوى اإىل الق���رى، فاأغلق���ت احل���دود ومنعت 
الهارب���ن من احلركة. وهكذا، ف���اإن من م�صوا اأيامًا وليايل، 
ج���رى اإيقافهم واأُجربوا على العودة اإىل خميمات يف املدن 
التي ُدفع���وا اإىل مغادرتها قبل فرتة ق�صرية. وفيما ي�صتمر 
حظ���ر التجول، لأ�صبوع���ه الثاين، فاإن الإم���دادات الغذائية 

بداأت يف النفاد، وكذلك الأدوية واحلاجات ال�صرورية.
ال�صيا�صي���ة  والأزم���ة  حا�ص���رة،  القت�صادي���ة  الأزم���ة  اإن 
م�صتم���رة. وو�صائل الإعالم العام���ة املهيمنة اأدرجت حكاية 
كوفي���د 19 �صم���ن حملتها �صد امل�صلم���ن. فاملنظمة املدعوة 
جماع���ة تبليغ���ي، التي عقدت اجتماع���ًا يف دلهي قبل اإعالن 
احلظر، هي من قام “بن�ص���ر الفريو�ض”. وقد ا�صتعمل هذا 
ال���كالم لو�صم امل�صلم���ن و�صيطنتهم. ب���ل اإن النغمة العامة 
تفيد باأنهم اخرتعوا الفريو�ض ون�صروه عن عمد ك�صكل من 

اأ�صكال اجلهاد. 
وبغ����ض النظر عن اأي �صيء، فاإن فريو�ض كورونا قد اأجرب 
الق���ويَّ عل���ى الركوع، وجعل الع���امل يتوقف، كم���ا مل يفعل 
اأي �ص���يء قبل���ه.  كم���ا اأن عقولنا م���ا زالت ت�ص���رب اأخما�صًا 
يف اأ�صدا�ض، �صارعًة للع���ودة اإىل “الو�صع الطبيعي”، يف 
�صع���ٍي اإىل و�ص���ل م�صتقبلها مبا�صيه���ا، وراف�صة العرتاف 
بحدوث القطيعة. لكن القطيعة ح�صلت، وهي، انطالقًا من 
ه���ذا الياأ�ض املقي���م، تعر�ض علينا فر�صة لك���ي نعيد التفكري 
باآلة ي���وم احل�صاب التي �صنعناها لأنف�صنا. فال �صيء ميكن 

اأن يعود اإىل طبيعته.  
تاريخّي���ًا، اأج���ربت الأمرا����ض اجلائحة النا����ض على القطع 
م���ع ما�صيه���م، والتعامل م���ع عامل جدي���د. ولي����ض ما نحن 
في���ه باملختل���ف. اإنه ناف���ذة، بوابة قد نخطو منه���ا اإىل عامل 
اآخ���ر. وميكننا اأن نعربها جاّرين جثث الكراهية والتمييز، 
ج�صَعن���ا، وبنوك معلوماتنا، واأفكاَرنا امليت���ة، اأنهاَرنا التي 
جف���ت و�صماواتن���ا امللب���دة بالدخان. نرتك ذل���ك كله خلفنا، 
ونخطو بخفة، بقليل من املتاع، م�صتعدين لتخيل عامل اآخر 

ميكننا الدفاع عنه«.

عن االندبندنت

الكاتبة الهندية أرونداتي روي: ال شيء 
يمكن أن يعود إلى طبيعته بعد اآلن



نجاح الجبيلي

بع���د ع�صري���ن �صنة م���ن ن�ص���ر روايته���ا الأوىل التي 
ح���ازت جائ���زة البوك���ر ع���ام 1997 “اإل���ه الأ�صي���اء 
ال�صغ���رية” م���ن املوؤم���ل اأن تن�صر الروائي���ة الهندية 
اأرنددهات���ي روي روايتها الثاني���ة “وزارة ال�صعادة 

الق�صوى” يف عام 2017 كما اأعلن نا�صرها ذلك.
ن�ص���رت روي ع���ددًا كبريًا م���ن الكتب غ���ري الروائية 
غط���ت م���ن خالله���ا موا�صيع مث���ل الغ���زو الأمريكي 
للعراق واأفغان�صتان و�صجب التجارب النووية للهند 
من���ذ فوزها بجائ���زة البوكر عام 1997 ع���ن ق�صتها 
التي تدور حول “راحيل” و”اأ�صتها” اللتن تن�صاآن 
يف كريال. لكن رواي���ة “وزارة ال�صعادة الق�صوى” 

الت���ي اأعلن���ت دار الن�ص���ر “هامي����ض هامليتون” عن 
ن�صرها �صتكون فقط روايتها الثانية.

 وقال���ت روي :” اأنا �صعيدة اأن اأف�ص���ح باأن الأرواح 
املجنون���ة ) حتى ال�صريرة منه���ا( يف رواية “وزارة 
ال�صعادة الق�ص���وى” قد وجدت طريق���ًا داخل العامل 
واأين ع���رت عل���ى نا�صري���ن يل”. وي�صي���ف وكيلها 
الأدب���ي ديفد غودين:” فق���ط اأروندهاتي ا�صتطاعت 
اأن تكت���ب هذه الرواية. اإنه���ا اأ�صيلة جدًا. ق�صت يف 

كتابتها ع�صرين �صنة. وت�صتحق هذا النتظار”.
يف عام 2011 اأخربت روي �صحيفة الأندبدنت كيف 
اأن �صديقه���ا جون برغر وه���و زميل لها فائز بجائزة 
البوك���ر، قد حثه���ا على ال�صتم���رار بكتاب���ة روايتها 
الثاني���ة لكنه���ا تغافل���ت عنه���ا ب�صب���ب حترياتها عن 

املاوية يف الهند.
“قب���ل �صن���ة ون�صف كنت مع ج���ون يف بيته وقال 

:”افتح���ي حا�صبت���ك الآن واأرين���ي م���اذا كتب���ت من 
روايت���ك”. اإن���ه رمب���ا ال�صخ����ض الوحي���د يف العامل 
ال���ذي ا�صتط���اع اأن يقول ذلك يل. وق���راأت �صيئًا منها 
ل���ه فقال:” ارجع���ي اإىل دله���ي وانهي ذل���ك الكتاب” 
قلت:”ح�ص���ن”. اأخ���ربت روي �صحيف���ة الأندبندنت 
يف ع���ام 2011:” رجع���ت اإىل دله���ي ويف غ�ص���ون 
ب�صع���ة اأ�صابي���ع و�صعت ه���ذه املذكرة حت���ت بابي: 
جم���رد مذك���رة مكتوبة م���ن قبل جمه���ول تطلب مني 

زيارة املاوين يف غابات و�صط الهند”.
باأنه���ا  اجلدي���دة  روايته���ا  روي  نا�ص���رو  و�ص���ف   
الع�صور  قراأناها يف  التي  الروايات  اأجمل  “اإحدى 

احلا�صرة”. و”كتاب معجز.. ذو عدة م�صتويات”.
ا�صتثنائية وكذل���ك ال�صخ�صيات – تدخل  ” الكتاب���ة 
احلي���اة بذل���ك ال�صخ���اء والتعاط���ف بلغة نقي���ة جدًا 
تذكرن���ا ب�صكل �صعيد باأن الكلم���ات حية اأي�صًا، واأنها 

ت�صتطي���ع اأن توقظن���ا ومتنحن���ا طرق���ًا يف الروؤي���ة 
وال�صعور وال�صماع والنهم���اك. اإنها جتعل الرواية 
يق���ول  للرواي���ة”  الأ�صل���ي  املعن���ى  يف  جدي���دة- 
الربوف�ص���ور �صيم���ون برو�ص���ر م���ن دمغ���ة بنغوي���ن 
هامي�ض هاملتون يف اململكة املتحدة ومريو غوكاله 
م���ن بنغوين ران���دوم هاو�ض يف الهن���د يف ت�صريح 

م�صرتك.
رواية “اإل���ه الأ�صياء ال�صغرية” كتاب موّلد بالن�صبة 
يل. ن�صج كتابة روي وقوة الق�صة ي�صريان مبا�صرة 
اإىل كونه���ا موهب���ة روائية ب���ارزة ودائم���ًا يبدو من 
املوؤ�ص���ف باأنها قد اخت���ارت البتعاد ع���ن الرواية”. 
يق���ول بائ���ع للرواي���ات يف دار ن�ص���ر ووتر�صتون���ز 
كري����ض واي���ت:” اأن���ا م�ص���رور اأن رواي���ة جديدة قد 
ج���رى الإع���الن عنه���ا بعد عقدي���ن من ن�ص���ر الرواية 

الأوىل… ل اأ�صتطيع انتظار قراءتها”.

بعد 20 عاما على “إله األشياء الصغيرة”.. 
أروندهاتي روي تنشر رواية جديدة


