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 ""ليسبكتور لكالريس الكاملة ألعمالا

 - إنجلترا – كامبريدج جامعة الّسودة نجوى  المترجمة

 
 رافيرتي  :تيرانس  الصورة

o  
من  1922ُوِلدت كالريس ليسبكتور في غرب أوكرانيا لعائلة يهودية .فرت العائلة إلى البرازيل عام   •

جراء العنف الذي تكبدوه من المعادين للنازية وترعرعت كالريس في ريسيف. بعد أن ماتت أمها  
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أت وهي في التاسعة من عمرها إنتقلت مع والدها وأختيها ليعيشوا في ريو دي جانيرو ،حيث بد 
تدرس القانون .عاشت كالريس مع زوجها في إيطاليا ،حيث كان يعمل بالخارجية،سويسرا ،إنجلترا 

عام   في  ريو  إلى  وعادت  إنفصال  أن  ،إلى  المتحدة  عام  1959،الواليات  هناك  ماتت  ؛حيث 
أدب 1977 يمتزج  الحديث.  العصر  في  كاتبة  كأعظم  بشهرة  موتها   بعد  كالريس  حظيت  .لقد 

ور  القصصي بلمحة من الجنون."قام بيامين موسربإعداد كتب كالريس في كتاب  كالريس ليسبكت
ضخم اليغادره القارئ حتى ينتهي منه أوأن يقرأه القارئ على فترات ألنه مفعم بالهذيان الشديد .   

 قامت كاترينا دودسون بترجمتها بحس مرهف ،   

صفحة،يتسم أسلوب كالريس بالبهجة والغرابة على نحو شديد قامت كاترينا بترجمته جملة جملة ،وصفحة  
بالقارئ بعنف شديد   تلقيه واستيعابه ،يحيد  الروعة ،لكن هذا لم يجعله بأي حال من األحوال صعبا في 
مابين البساطة والميتافزيقا ،لتجد نفسك  بعد برهة التعرف أين أنت ،هل أنت في الكتاب أ أنك في الدنيا . 

واح لسان  الشخصية   على  تلك  ."تبلغ  الهمجية  اآلن.أريد  بعد  أريده  أعد  ،لم  "اإلندماج  من شخصياتها  دة 
:"تخدع  37 أيضا  البوح  هذا  إلى  بها  ،مما وصل  حبيبها  أو  حياة سوداوية من زوجها  عاما  فرت من  

إنشطرت  التي  األفكار  من  عديد  لديها  كان  :لقد  ما  وقت  في  بعينها  فكرة  لديك  أن  قلت  ما  إذا    نفسك 
وتضاعفت ."بصفة خاصة في السبعينات ،في العقد األخير من حياة ليسبكتور ،حينما كتبت تلك القصة  
)"رحيل القطار "(وأثنتين من رواياتها اللتين تحمالن أعظم آيات التحدي ومن أفضل ماكتبت كالريس"زمن  

األفكار أن  ،إال  إنشطر  الذي  كيانها  كل  تستعيد  أن  تحاول  كالريس  "،كانت  وال    النجم  داخلها  تتزاحم 
تستطيع أن تقاومها تجسدها على صفحة من صفحات كتبها .أخفقت كالريس ،ال محاولة ،لكنها أخفقت  
بطريقة بديعة ؛فنفسها المضطربة لعبت دورا بطوليا .مع ذلك فإنه من األفضل توخي الحذر عند اإلقتراب 

غراق في عقل كالريس المزدحم باألفكار يمكن  منها .أما مايتعلق بالقارئ العادي وبالنسبة لمعظمنا ،اإلست
أن يكون شيئا مضنيا ،وإن كان تشويشا ،أو تجربة لم تؤخذ محمل الجد .)رص الطعام ،والماء واألدوات  

 التي نستخدمها والكثير من واقي الشمس.(

ئلية )يقع أول عمل في هذا المجلد ،في األقسام التي تحمل عنوانا"القصص األولى "و "الروابط العا
،"ال يحيد بعيدا بأي حال من األحوال عن نطاق األدب القصصي . تتسم البيئة في معظم أجزائها  
األحداث  من  ،خالية  الجوهر  حيث  من  إليها  مانظرنا  إذا  العائلي،وحكاياتها  بالجو   ،

 الهامة؛يتحركون من الداخل  وتميل  

ع قليل من الطقوس . جاء   على أعمالهم إلى أن تتخذ شكال يتماشى مع قراء القصة القصيرة ،م
لسان أحد شخصياتها أن )"الحقيقة  وميض،"مما يجعل هذه القصص المألوفة نسبيا غير عادية  
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تقريبا   البصر  لمح  في  ماتنمحي  غالبا  تعيشها شخصياتها  التي  البوح   لحظات  ،فإن  ذلك  ،ومع 
"عشق"  من روتين األعمال    ،ليحل محلها نوع جديد من التوهان . تنتهي آنا ،بطلة القصة الرائعة

المنزلية اليومي وتقبع منتظرة متى تنتهي تلك "الساعة  التي التستكين "حينما يفرغ البيت وتبقى 
من  ،هذا جزء  حياتها  أيام  من  يوم  كل  كيانها  كل  يمأل  الذي  األنطلوجي  الروع  ؛مع  نفسها  مع 

  أوال وال أخيرا .  صلح حالهم الالروتين اليومي.هذا هو الحال عند معظم شخصيات ليسكبتور ،الين

في قصة لها ،كتبت :"يمكن أن يصل اإلستقرار ألن يكون خطرا في ذلك الحين على صاحبه :إذا ما  
ارتكب الناس خطأ ما في أولى خطواتهم نحو اإلستقرار ،وسوف يتكرر الخطأ دوما ،إذا ما افتقر لميزة 

 التي يمكن إستدراكها.  عدم اإلستقرار ،

أدبها  في  األقل  على  عليه  تثابر  ،وكانت  جميلة  بطريقة  اإلستقرار  عدم  إلى  بنفسها  تحتكم  كانت  "لقد 
،كانت ليسبكتور  1960القصصي .حينما ُنشرت قصتها األولى التي تعد األساسية "روابط عائلية"،في عام  

ال  في  بعد  40تقريبا  البرازيل  من  للتو  عائدة  كانت  وقد  عمرها  ب15من  قضتها  زوجها  عاما  مع  الخارج 
،منذ عام   بشهرة في وطنها  تتمتع  كانت  لقد   . دبلوماسيا  يعمل  "على    1943،الذي  باكورة  روايتها  مع 

البرازيل   هائل في  ،"بنجاح  "روابط عائلية  أن حظيت  بعد  عائلية.  ،"روابط  المتوحش ،"  القلب  مقربة من 
ء قد تشكلت من قراءتهم لتلك القصص  ،التي شرعت تزعزع صورة كالريس ليسبكتور أيا كانت لدى القرا

. في   قبل  له من  قرأوا  قد  كاتب  أي  مثل  مثلها  أنها  الغير صحيح  لإلنطباع  بمثابة تصحيح  كانت  ؛فقد 
مزيج من كثير أو قليل من  1964مجلدها التالي في القصة القصيرة ،"الفيلق األجنبي ،"الذي نشر في عام  

" أسلوبها من  التقليدية في  القصيرة  ،ولها  القصص  تأملية  قصيرة  ,"لكنها حفلت مقاالت  العائلية  الروابط 
خصوصيتها. أما قصتها األشد خصوصية ،التي أطلقت عليها "البيضة والدجاجة ،"تستهلها بأسلوب في 

البساطة   العائلي    –غاية  الجو  ترى  بفقرة سوف  ذلك  بعد  "لكنها  المائدة  على  البيض  أرى  الصباح  ففي 
 مره  قد إنطقوا إلى فضاء أكثر عمقا   المتواضع ومن يعنون بأ

 كتبت  "قوة إلى أن ترى البويضة من المستحيل . تحتاج البويضة 

خارقة لكي تراها ألن بها أصوات أسرع من الصوت .اليمكن ألحد أن يرى البويضة .هل يستطيع الكلب 
البيض  المباني ترى  البيض .رافعة  التي ترى  البويضات ؟اآلالت وحدها هي  حينما كنت عتيقا  -أن يرى 

كتفي    بويضة على   البويضة شئ فوق -هبطت  به هو اآلخر .حب  أن نحس  البويضة اليمكن  حب 
 صفحات .    10األحاسيس. "تستوعب تلك الرؤى أكثر من 
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ما الذي يجول بخاطرك في البداية ،أن تنتابك الدهشة ،أم األفكار الغريبة  أو  الطائشة ،أم الكلمات التي   
؟  تنساب 
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ربما ال تكون ليسبكتور قادرة على أن تقول ذلك في ثقة ،وأن ذلك بدا على أنه الطريقة التي أرادت بها  

ُتقرب   أن  ،تحاول  عمرها  من  يوم  آخر  حتى  كالريس  .ظلت  كتاباتها  في  األقل  ،على  األشياء  تبدو  أن 
دا لآلمال بشكل قاطع .   المسافة بين األفكار  ،األفكار التي تتالشى ،األفكار الجامحة ،أفكار مخيبة ج

،"الذي ظهر في عام   الجسد  بعد،"عذاب  فيما  التي ظهرت  القصصية  وفاتها  1974في مجموعتها  ،قبل 
 بثالثة سنين ،كتبتها تقريبا بطريقة أوتوماتيكية ، 

الحياة.عندما   من  الملتهب  المركز  ،نحو  كتابتها  عليه  تسير  أن  دوما  ليسبكتور  تبغاه  كانت  ما  هو  ذلك 
الش ،ويتحول  تسلط  للحياة  لتوها  ،تخرج  نضرا  العالم  ،فيبدو  من شخصياتها  على شخصية  شعاعها  مس 

 نثرها إلى شئ ترتاح إليه بدرجة كبيرة ،كما لو كان وطنا تسكن إليه في النهاية  ."  

إلى  تميل  تقريبا  واحدة من قصصها."وأنها  تبدأ  ،"هكذا  بالهواء  تعلق  التي  اإلصباحات  لصبح من  إنه 
ن أفكار عن الزمن. بقت أبواب الشرفة مفتوحة في حين كان الهواء البارد بالخارج قد تجمد  مالدينا م

،بدا وكأن أي طفو منه سوف يحد من  تناسق  المكان ."ما عكر صفوها أكثر من الفوضى ،وأكثر من 
حظة من  إستطاعت في ل-أو اللغة التي قدمتها–عدم اإلستقرار ،وأكثر من اإلخفاق ،كان فكرة أن العالم  

لحظات هفواتها من اإلنتباه أن تصير ثابتة ،وصامدة ،وعدوانية .كانت تكتب وهي في حالة من شدة 
 اليقظة ،تقريبا حالة من جنون اإلضطهاد .        

إن جنوح ليسبكتور هو نوع من الجنون الذي ينتاب الفنانون الذي يتيح لها الفرصة أن تستقر على ما  
الذي  الشئ  ذلك  بنفسها ،حتى  بكل شئ  ترى وتشعر  أن  يحتم عليها  الذي  الجنون  ،ذلك  هو معروف 

 التستطيع أن تراه )كتلك البويضة الملعونة (. 

بصحبة جورج لويس بورجي ،وجوان  –ميز ،يبرهن على أنها  ُتعد مجموعاتها القصصية الكاملة "كتاب م
 رالفو وبلدياتها من ريف القرن التاسع عشر،

"الماء نبع الحياة هما أحد األصوليين في األدب بأمريكا الالتينية .  -ماتشادو دي آسيس  في روايتها 
المعنى  " تؤدي  أنها  أوقن  ما غريبةحينها  كلمة  أن  أرى  :"وعندما  تقول  .وحينما  كتبت  تماما  المقصود 

أظن أن الحياة غريبة، حينهاأدرك أن الحياة بدأت ."تحفل قصصها بالكلمات الغريبة ،في مزج غريب 
 وبين الفينة والفينة ،يهل علينا صبح جديد مفعم برائحة النعناع .،
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Times York New Figueroa/The CreditSonny 

من أول وهلة تشير الكاتبة البرازيلية كالريس في "مجموعتها القصصية الكاملة ،"بأنها لم تكن  قصصها   
القارئ ،لكنها أيضا تمكنه أن يعيش حالة من   إثارة حساسية ومعقولية  أبدا قاصرة على  قصصا عادية  

ها  "إنتصار  "تساؤال أثارته  اإلرتباك  والوعيد حتى وإن كانت في أشد ظواهرها من البيروقراطية .تثير قصت
عاما من عمرها ،تستهل روايتها بإمرأة  19لم تتعدى ال  1940،كروائية تظهر ألول مرة ،نشرتها في عام  

 تستيقظ على بقعة مشرقة من ضوء  الشمس تركها بالحراك في السرير ،تفرد عودها." 

تها التسعة المثيرة :ذكرت الشاعرة بدرجة فائقة  ،بفضل روايا  1977لقد ذاع صيت ليسبكتور بعد وفاتها  
إليزابيث بيشوب بأنها "أفضل من جي .إل .بورجي ،"والروائية كولم تويبن والتي ُأطلق عليها حاليا بأنها  

 ."20عبقرية من العبقريات الدفينة  القرن 

رة الشاملة  قام بتحرير هذه المجموعة ،بينيامين موسر ،وهو أول من ألف كتابا باللغة اإلنجليزية عن السي
ل"ليسبكتور ، أشاد في جزء منه لرواياتها ،وأوضح جليا بأنها متمكنة جدا من أدواتها ولها فضل السيادة  
أن   الممكن  من  ،والفلسفة.  ،والدهشة  بالغموض  يتسم  أسلوبها  ،فإن  الشكل  كان  .أيا  القصيرة  القصة  في 

بيرة ،في الخارج في أتوبيس  أو قطار  في الشوارع بمدينة ك–تستهل ليسبكتور عملها في دائرة متشابهة  
لكنها سرعان ماتحيد بعيدا داخل نطاق تبدو من خالله  في حالة من التنافر  ،ويبدو  –،في حفل عشاء  

 المشهد غير مستقر على حالة ،وتتخذ ألوانه نغمات غريبة .

ضة والدجاجة ،"ال  في العديد من القصص التي بين أيدينا هنا  ،مثل قصة "أين كنت عند المساء"و"البي  
التي   للحالة  بكلماتها  لنا رسما  تقدم  ليسبكتور  النقيض ،نجد  له أهمية.على  بين" األحداث" شيئا  نجد من 
إلى   ،"خطابات  األولى  البدايات  في  ذكرتها  حكاية  خالل  :من  الروح  أو  العقل  بها  يمر 

على  بل   ، الكلمات  في  ُتفكر  أال  على  ُتحفز  الرئيسية  من    هيرمنجاردو،الشخصية  حالة  تخلق  األحرى 
 الشعور ،"وهذه هي الرسالة التي ترسلها المؤلفة .  

 

 

بطريقة   التحديد   شديدة  بوصف  تقوم  أنها  ،أو  ما  مكان  تفصيلية   ،بصورة  هدف  أو  حجرة  الغالب  في 
التطاق مما يجعلها شؤم ،كما في "بالغ  عن شئ ،عن منبه .هذا التقرير كما كتبت "إن هذا المنبه الذي 
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تي تعني "إنهض . عالم أنهض  أتكلم عنه منبها إليكترونيا وله أداه تنبيه  .إن ماركة هذا المنبه سيفجليا ،ال
 يا هللا ؟للزمان .للساعة .للحظة .هذا المنبه ليس في جعبتي .لكنني أستحوذ على  قرة عينها الشيطانية ."  

خاصا   إهتماما  وتولي  ،والدجاج  الخيل  كا  الحيوانات  من  معينة  بأنواع  مهووسة  ليسبكتور  نجد  أننا  كما 
جي يراه  كما  "الشغف  روايتها  يسحق  بالحشرات.ففي  وهو  الجمعيات  من  جمعية  على  الُمِشرف   ،. .إتش 

"الصفح   التصرف يضاهي   نفسية عميقة األبعاد ؛ فهذا  تحت قدميه صرصارا ،ليخرج من خاللها أزمة 
والغفران من هللا،"من خالله تمارس إمرأة نوعا من الطقوس مثل تلك التي ُتمارس في عيد الغطاس  أثناء  

انا وُتصدم وتتقهقر وتعود للواقع تقريبا حينما تطأ قدماها على "فأر ضخم سيرها في أحد شوارع كوباكاب
َمْيت ." لقد قدم جريجوري راباسا ،الذي ترجم أطول روايات ليسبكتور ،"التفاحة في الظالم "،وصفها وصفا  

 شديد الوضوح بأنها مثل "مارلين ديتريتش في شكلها وتكتب كما تكتب فرجينيا وولف ."

 ة معينة ينها وبين كتابات كافكا ، "إال أن هذه المجموعة أيضا  ُتلمح إلى صل

وال يعود السبب في ذلك إلى أن ليسبكتور كانت يهودية المنشأ تعود جذورها إلى أوروبا الشرقية :هاجرت 
 ليسبكتور مع أسرتها إلى البرازيل من أوكرانيا وكانت في عامها األول من العمر ،بعد سلسلة من المذابح . 
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 بينيامين  المصدر 1947  عام   أو   ،عام  ،سويسرا  بيرن   في  ليسبكتور  لكالريس  فوتوغرافية   صورة 1946 

  التوجهات  /   موسر 
اليهودية     الجديدة.  "الكاتبة  بأنها  آخر  مكان  في  ليسبكتور  وصف  قد  السيد.موسر  أن  فيه  شك  ال  مما 

وجودي   بهلع  ليسبكتور  أعمال  .حفلت  كافكا  منذ  أهمية  تلك  ما    –األكثر  من  واحدة  في  عليه  أطلقت 
 باإلضافة إلى الشخصيات غير المتمحورة والرثة ." -القصص العيش"بدون مخدر هو الهلع أنك حي  "
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كانت ليسبكتور في أغلب األحيان تفكر مليا في الموت أو تشير إليه على أنه شئ قاسي من هللا:"أعرف 
إلى هللا   لكنني أدعي العكس .أتوق  .لقد كنت احتضر منذ كنت صغيرة .وهذا شئ يؤلمني  كيف أموت 

 ه ،يا هللا .على مضض ."   كثيرا .أما اآلن فإنني ُمقدمة على الموت رويدا رويدا.أشتاق إليه كثيرا جدا .أتقبل
 
 

ال القصص  جميع  كانت    84بقراءة  إذا  عما  التساؤل  أيضا  أمامنا  ُيثار  ليسبكتور  كالريس  كتببتهم  التي 
أو أنها تعايشت معها،فيرتبك إحساسها من   –أم ،ربما كانت قد حلت عليها البركة –ها كالريس قد عانت من

"طعم   عن  النفسج"،أو  في  الموجع  الخفي  "الجانب  عن  فتكتب  ذلك  كالريس  .ُتترِجم  أخرى  إلى  واحدة 
الُمْبِرحة "أو عن ضراوتهم التي تمنح األناناس  مذاق الخبث.نجدها أيضا تجنح في    الحمض في اآلالم 
تشبيهاتها .فنجدها تكتب "إنه على صواب كما لو كان العب تنس ودود ،أو"أو الهواء المنبعث من بين  
إدواردو وذوقها الذي يبدو مثل يوم السبت ."فالقردة "سعداء مثلهم مثل العشب ،" وأن البني آدمين "لونهم  

صرامة الجريمة ."حينئذ تتجلى    أشقر مثل عملة معدنية ُمزيفة "أو ينغمسون في "أحالم يقظة  في صرامتها
آيات الروعة :"إنهم ُيعاملونني كما  لو أنني أعيش بالفعل معهم  في ُنزلهم  وأتعرض لإلهانة ألنني لم أقم  

 بالدفع ."

البرازيلية :حينما ظهرت  تبدو غريبة في أسلوبها ،غريب حتى على األذن  البداية ،نجد أن كالريس  من 
،"على مقربة من القلب المتوحش ، ُأصيب الشاعر ليدو آيفو "با الغربة في  1943روايتها األولى في عام  

البرتغالية    أحساسيها  كلية  تنقل   أن  العسير  المرموقين.من  سابقينا  من  أي  إلى  ُترجعنا  ال  ،"التي  نثرها 
تل باستماتة  قاومت  لقد  أعمالها  ،ُمترجمة   دودسون  كاترينا  أن  ،إال  أخرى  لغة  إلى  بالدوار  ك  المصابة 

المشكلة  وأبلت بالءا حسنا يستحق الثناء،  لتقنع القارئ اللغة اإلنجليزية بالكثير من التأثيرات التي تميز  
 نصوص ليسبكتور وتصيب القارئ بالدوار  . 

وبمقدرة شديدة إستطاعت الُمترجمة كاترينا دودسون فيما بعد، أن تسلط الضوء على المميزات الخاصة في 
يث القواعد ،واإلعراب ،وعالمات الترقيم واإلمالء ،وعادتها في ميلها نحو أشكال أسلوب ليسبكتور من ح

معينة من السياق تقربها من الحد الفاصل ، الحد الذي يكون نوعا ما يجعلهم يدوون نحو الصواب  ،حتى  
يتسم   حوار  في  يكمن  الذي  المنطق  إن  قالت"  حينما  ،أوضحته  تحد  في  نفسها  ."وجدت  يكن  لم  وإن 

طته التي تخدع أو سلسلة من التصريحات التي ُتضل القارئ أو تنتهي باستنباطات ،"أو إستخداماتها  ببسا
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المتنقلة للفاصلة  للتتعدى الخطوات فتبدو في غير مكانها ،مثلها مثل شعرة وقعت في طبق الحساء الذي 
 تتناوله ."

ر  في  بارعة  ،أنها  أيضا  والمدهشة  المتميزة  بلغتها  ليسبكتور  البيئات برهنت  لمختلف  رائعا  بورتريها  سم 
إجتماعيا   المستوى  العالية  الطبقة  في  تمثلت  قصصها  من  .فاالعديد  جانيرو   دي  بريو  اإلجتماعية 
بالمجاورات السكنية المقابلة للشاطئ ،مثل كوباكابانا ،إبانيما ،ليبلون ،ليم ،حيث قضت حياة المراهقة ،أو 

ا على  المصيف  من  مقربة  حرارة  بيتروبولس،على  عن  بعيدا  هناك  يلوذوا  أن  األغنياء  إعتاد  حيث  لجبل 
 الصيف . 

 

في أحيان أخرى  تقدم وصفا ألنماط ومواقف من تيجوكا ،البلدة التي ال تتوقف  معاناة الكادحين بها من  
 الطبقة المتوسطة ،وهم يحاولون أن يتشابهوا بالملكات ،حيث قضت كالريس هناك شبابها .  

العالقة بين األزواج والزوجات ،واألمهات ،واألطفال ،والعازبين أو عشاق البغاء    توجد هنا قصص حول
،واألصدقاء من الجنس اآلخر ،والفتيات األنيقات الالتي إستيقظت فيهن رغباتهن الجنسية والنساء الالئي  

الشبق   لها  –في حالة مشتعلة  من  الدرجة من اإلستياء كما حدث  بنفس  ليسبكتور حكاياتهم  مع    روت 
الالئي   السن  الصغيرات  األلمعية  المرأة  عن  الكتابة  في  قوية  ليسبكتوربخصوصية  .تتسم  أخرى  أشياء 
لنا ماذكره موسر وأكد عليه في مقدمة   يحاولن أن يجدوا مكانة ألنفسهن وسط عالم ذكوري ،وهذا يفسر 

كثيرا بالمقارنات بينها وبين  كتابه لماذا صارت ليسبكتور من أوائل الكاتبات النسائية  .لم تهتم ليسبكتور  
اإلنتحار."وأكدت  على  أقدمت  ألنه  جبانة  إعتبرتها  ،التي  وولف  فرجيينيا  الكاتبة  مثل  األخرى  الكاتبات 
وضعه  الذي  الكتاب  خالل  ومن  بنفسك.،  نهايتك  تضع  أن  هو  المفزع  "الشئ  على  ليسبكتور 

ليسبكتور من البداية حتى النهاية ،بكل     موسر"القصص الكاملة " نجده بإتقان شديد في تتبع الكتابة لدى
 إزدواجيتها ،وشذراتها .                               

•  
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 قام بالتقاط صورة كالريس ليسبكتور،بانشو   

 في الفصل السادس من روايته مورفي ،إهتم صمويل بيكيت بما أطلق عليه"عقل مورفي": 

ُمحكمة اإلغالق بال    وصف مورفي عقله بنفسه واعتبره كرة جوفاء كبيرة ،إستثناء .لم يكن هذا إفقارا  
ن موجودا به  ،ألنه لم يستبعد شيئا لك يكن به . لم يستبعد شيئا قد كان في الوجود أو سوف يكون إال وكا 

،إما أنه موجود  كواقع ،أو قائم ،أو أنه واقع يصل إلى حد الحقيقة ،أو حقيقة تدنو إلى مستوى الواقع ،كل 
 هذا الذي بالوجود في هذه الكرة الجوفاء .

آخر  مكان  في  تقبع  شخصياته  لدى  الروح  أن  إحساس  ،يتمخض  بيكيت  عند  القصصي  األدب  في 
كيف ُتعمل عقلها ،إال أن الفكرة بأن هذا هو مايقودهم في الوجود في   .تستطيع هذه الشخصيات أن تعرف

 حد ذاته نكتة الذعة . 

وكل  هشاشتها  ،بكل  .فأجسادهم  محلها  غير  في  َوضعت  قد  كانت  الديكارتية  المعادلة  "لذا"في  فكلمة 
 مستويات عدم اإلرتياح التي تعانيها،تنطق بأن هذه الشخصيات ماتزال على قيد الحياة .

ت هذه المعلومة إلى المزيد من التهكم والمأساة وإن كنا النستبعد أيضا التفاهة لخاصية اإلندفاع لدى  أد 
 العديد من شخصيات بيكيت ،بمدى العبثية التي برؤوسهم.إنهم كالدجاج ينقرون في الذاكرة والخبرة . 

ليسبكتور .فقلة حيلتهم بصفة    إن الدجاج عزيز على الغريب،مذاقه ُمر على قلب الكاتبة البرازيلية كالريس
عامة ممتزجة بإصرارهم ،ونقرهم الذي ال ينتهيوزعيقهم بالتعقل ،كل هذا ُيترجم حالة في روحها .ففي فترة  
كالريس  ،"كانت  موسر  ينيامين  الذاتية  سيرتها  كاتب  لسان  على  ورد  ،وكما  البرازيل  شمال  في  طفولتها 

 ة ."  تقضي الساعات مع الدجاج والفراخ في الحظير 

 "إنني أفهم جيدا لغة الدجاج ،"ذكرت كالريس ذلك ألحد الصحفيين الذين كانوا يجروون معها لقاءا ." 

 “إنني أقصد األلفة في حياة الدجاجة.أعرف كيف تعيش ."واحدة من أفضل قصصها هي "دجاجة" ،

ة وتحد ،فيتعقبه  لكي َيضحى بها في غذاء األحد وبناءا عليه قررت الدجاجة أن تحاول الفرار في سرع
 صاحب البيت .   

"ومن سقف إلى سقف تعدوا أكثر من متراس .لقد تهيأت من أجل معارك أشرس في الحياة ،لقد قررت 
 الدجاجة أي مسلك تسلك  ،دون أية مساعدة من بني جنسها ."   
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،بل بدال من  مر اليوم ،أو على األقل تم إنقاذ الدجاجة ،عندما وضعت بيضة وقرروا أال يقوموا بطبخها  
،ينتابها   نسيوها  قد  أنهم  عليهم  ويبدو  السكينة  البيت  يسود  حينما  .لذا  للعائلة  يضيفوها  أن  قرروا  ذلك 

العظيم الهروب  الشجاعة  ،من جراء  الحقول  -إحساس  لبرهة في حقل من  يتعقب جسدها رأسها ،متوقفا 
سرعة ،الهلع األزلي لفصائلها الذي ،على الرغم من أن رأسها الضئيل يأخذها بعيدا :مهتزا ومتأرجحا في  

 طال أمده بعد أن تدخلت اآللة . 

ليسبكتور في رشاقة   وتعبر  الكرام  يمر مرور  اإلنتصار وتجعله  لهذا  إهتماما  أية حال،فإنها التولي  على 
األيام   أحد  في  األوان  آن  أن  :"إلى  حسنا  بالءا  أبليا  قد  الشجاع  وطيرها  ،أنها  جملة  آخر  في  وُمباغتة 

 وها ،وأكلوها ومرت السنون .وقتل

في قصة تالية وهي ،"حكاية غرام كبير ،"تظهر شخصية الدجاجة في قالب يميل أكثر إلى المواصفات  
اإلنسانية .تستهل قائلة: "في سالف العصر واألوان كان هناك بنت صغيرة كانت ترقب الدجاج مراقبة عن  

 اقهم الذي يكنونه في صدورهم ."كثب لدرجة أنها كانت تعرف كل شئ عن أرواحهم وإشتي

وأثناء تناول األسرة للدجاجة ،علقت ليسبكتور قائلة :"إن الدجاج لديه الفطنة بما ُيخبئ له القدر وأنه لم   
 يتعلم أبدا أن ُيحب من يملكونه أو الديكة .إن الدجاج يعيش وحيدا في هذا العالم ." 

 يسبكتور أيضا قصة ، أو رؤية ،أسمتها "البيضة والدجاجة ،"   كتبت ل

 فكرت ليسبكتور مليا في هذا األمر العظيم ،الوجود من وجهة نظر الدجاجة والبيضة : 

 

إن البيضة هي التضحية العظيمة للدجاجة .إن البيضة هي الهجين الذي تحمل معه الدجاجة الحياة .إن 
ال  .إنها  البيضة  تحب  الدجاجة  .إن  يتحقق  لم  الذي  الدجاجة  حلم  هي  توجد  البيضة  البيضة  أن  تعرف 

أنها أحشائها،هل كانت ستفقد   تعلم  بأحشائها ،هل كانت ستنقذها ؟لو كانت  أنها  تعلم  أنها  بداخلها .فلو 
وجودها كدجاجة .إن كيان  الدجاجة كدجاجة هو سر بقاؤها.إن البقاء هو النجاة.ألن سبل العيش التبدو  

 موجودة .إن العيش يفضي إلى الموت ....  

إ ،"يستحضر  باإلضافة  المخمورين  من  "إثنان  بالفئران.في  مهتمة  ليسبكتور  ،كانت  بالدجاج  إهتمامها  لى 
 فيها الراوي روح طفل بعد الموت:   
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العائلة وتبدأ في الجري حول الغرفة .يزحفون فوق رأس إبنك ،مايزال دافئا ،ينخره على ثغره   تهلع فئران 
ور الفئران جسدها أيضا ،مبتهجة،رشيقة ،وتنخر أسنانهم  الرقيق .تصرخ المرأة ويغمى عليها ،لساعتين . تز 

 الضئيلة الحجم هنا وهناك ....تنظر حولها ،تستيقظ فترى الفئران قد تبعثرت.

"الشئ النفيس،"تسترجع الفتاة ذكرياتها حينما كانت فتاة في العاشرة من عمرها "حيث باغتها صبي وألقى  
 في وجهها فأر َمْيت ."

نوع من القصة ،لكنها ربما كما –في مقال عن برازيليا ،تضمنه هذا الكتاب كقصة عرفتها كالريس بأنه:
 في العديد من تلك القصص ،من األحرى أن نضع توصيفا لها على أنها عرض غريب للشعور 

يرعبه الفئران    ُبني بال مأوى للفئران .وهو في مجمله جزء منا،األسوأ مما فينا ،وإذا ماتوخينا الدقة هو من
،هذا الجزء ليس له مكانا في برازيليا .إنتابتهم الرغبة في أننا ال قيمة .إن الجحيم يعرف ما أريد أكثر منهم  

 .فكل الفئران الضخمة ،تغزونا في كل لحظة وكل حين .      

 

إذا ما كانت برازيليا ال تأوي الفئران ،فإن ريو دي جانيرو ،حيث بنيت العديد من هذه القصص ،عامرة  
 مثل هذه األماكن .  

في "غفران هللا،"تشعر الراوية للقصة بأنها،"أم هللا"وهي تسير أسفل آفينيدا كواكابانا،وفي تلك اللحظة تقريبا  
 تطأ قدماها على فأر ضخم َمْيت .

ثانية إقشعر بدني من الجزع ،من العيش ،في أقل من ثانية صرت أنشرخ من األلم ،وأبذل   في أقل من
 قصارى جهدي أكبح أناتي التي تغور في صدري .  

كنت أُهرول وسط هؤالء الناس في هلع ،أصعد وأنا مجروحة نحو البقعة التالية أتكئ على عامود ،مقفلة  
 يدا أن ترى شيئا . عيني في عنف ،عيناي التي ملتا ولم تعدا تر 

إال أن هذه الحادثة التغفل عنها جفون عيني :فأر كبير لونه أحمر ،ذيله ضخم ،وماتزال،سمراء.الحصار  
 ،حالتي التي تنتابني من الفئران.

إذا ماكانت الفئران تمثل حالة الهلع والدجاج البرئ الذي يناضل من أجل شئ يضاهي الحقيقة ،إن الكائن 
ر ،تضعه في المرتبة الوسطى وبصورة تدعو إلى الغرابة  ،كائن يرتعد خوفا ،أو أن البشري عند ليسبكتو 

يداه تبث رعبا ،لكنه في نفس الوقت ُمستعد أن يهب منتفضا أوأن يفلت أو أن ينجز فيشعربالبعض من  
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حريته أو أن يكون في كامل الحذر على مصيره في وقت قصير جدا كافيا تشرع فيه لكتابة قصة من  
 .    قصصها

عام   أوكرانيا  في  ليسبكتور  كالريس  .تربت  1920ولدت  رضيعة  وهي  البرازيل  إلى  عائلتها  مع  وذهبت 
تعود مرة   تتنقل قبل أن  دبلوماسيا ولذا قضت سنينا عديدة  البالد ،تزوجت  كالريس في ريصيفي ،شمال 

جراء حريق شب    تعرضت لألذى الشديد من  1966ثانية إلى البرازيل لتعيش بريو دي جانيرو.في عام  
 .  1977بشقتها .ماتت كالريس في عام  

ليسبكتور هي   بقليل ،إن كالريس  قائال عنها ،"قبل وفاتها  الذاتية  بينيامين موسر في سيرتها  وكما كتب 
واحدة من الكاتبات األسطورية في البرازيل ،أبو الهول لريو دي جانيرو ،هي إمرأة سلب لبها بشدة أهل  

يها صبية ."كانت نظراتها غالبا ما تعلق على ما تراه وقد قيل عنها الكثير من  الريف ما أن فتحت عين 
الُهراء . يسترجع الُمترجم جريجوري راباسا كالمه ،"لقد كنت مدهوشا أن أجد كاتبة قلما تجد مثلها تجمع  

ف الشاعر   أيضا  ذلك  ."لقد الحظ   وولف  فيرجيينيا  تكتب  مثلما  وتكتب  ديتريتش  مارلين  شكلها  ييرا  في 
 جوالر "تبدو كأنثى الذئب ،ذئبة خالبة ."    

وكما أعلنت الناقدة هيلين سيكسوس أن ليسبكتوركيف سيكون حال كافكا إذا كان إمرأة ،أو "إذا كان ريلكه 
كانت التي ُوِلدت بالبرازيل  أوكرانية المنشأ . أو أن ريمبو صارت أما ،وهي في الخمسين من عمرها.أو  

 ن يتوقف عن إحساسه بأنه ألماني . أن هيدجير إستطاع أ 

في الوقت الذي لم تتطرق فيه ليسبكتور كثيرا على المأل إلى  أصول عائلتها ،إال أن موسر أشار إليهم  
 كتب قائال "إن هذا هو أقل ما ُيقال عن الزمان والمكان حيث نشأت .  متهجما بشدة في السيرة الذاتية .

 زمان ومكان ميالدها ،"إن أقل ما يمكن أن يقوله أي شخص عن 

ُوِلدت فيه كالريس   الذي  الوقت  باليهود في أوكرانيا في  يمكن إختيارهما ...فما حل  أنهما أسوأ مكانان 
 ليسبكتور كارثي لدرجة ال تخطر على بال بشر . 

قتيال ،الحادثة هي األسوأ في تاريخ  250000وباستثناء الهلوكست ،فإن هذه ربما يصل عدد القتلى إلى  
 داة السامية . معا

من اليسير جدا أن نوضح لك نوع  الغربة  التي تميز أعمال ليسبكتور األدبية ككاتبة نشأت في عائلة  
بهذا التاريخ وبسنوات عمرها األولى التي قضتها في البرازيل ،سنوات تشهد موت أمها البطئ من مرض 
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ر العائلة من أوكرانيا .مات أم ليسبكتور  الزهري ،الذي كانت قد  ُأصيبت به بعد أن تم إغتصابه قبل أن تف
 عندما كانت ليسبكتور في العاشرة .مات أبوها بعدها بعقد من الزمان .    1930عام  

إن اإلسلوب الُمَميز الذي تتسم به أعمالها األدبية  تستمد كيانها ربما من البيئة األدبية البرازيلية نفسها،من  
(،التي قرأت كتبها وهي في سن المراهقة 1908-1839وديأسيس)شخصيات أدبية لها كيانها مثل ماتشاد 

( لها  الُمعاصرة  روزا  منهما  1967-1908،وجويماريش  واحدة  تهتم    .لم  إعجابها  تحظى  كانت  (،التي 
  ، نفسها  القصصي   األدب  مرآة  تحطيم  في  يهتمان  كانا  ،لكنهما  البرازيلي  المجتمع  على  المرآة  بتسليط 

خيالي صور  خلق  في  ،إستخدمت فتبدع  وطموحها  معانتها  عن  يعبر  النفور  من  نوع  بها  أعمالها  في  ة 
 كالريس أسلوب لم يسبقها إليه أحد ، مقارنة ما كانوا يستخدموه من صور خيالية هشة . 

 

أن ُتبدع قصصا عندما بدأت ليسبكتور الكتابة ،كان من الطبيعي بالنسبة لها إتسمت غالبا بالتجريدية ،  
اردها األشباح ،ذات خاصية عالية ،تتعامل مع شخصيات إتسمت حياتهم بالعزلة ،الدمار وبانسيابيتها ،تط

دون  الخارجي  العالم  يتأثرون  ال  أنفسهم  على  ،"منغلقين  بيكيت  لصمويل  مورفي  عقلية  مثل  ،عقليتهم 
 إستثناء ."

ق ؛حفلت  ،والالمباالة  الدعابة،والبساطة   ،وروح  الغموض  بين  أسلوبها  في  كالريس  بال  مزجت  صصها 
من   مثيلهم  من  أكثر  جيلها  من  بالبرازيل  البصريين  الفنانين  بعض  مع  ذلك  في  تشترك  ،وهي  التجريدية 
هيليو   ،وأيضا  ليسبكتور  فيه  ُوِلَدت  الذي  العام  نفس  في  ُوِلد  ،الذي  كالرك  ليجيا  أهمهم  ،ومن  الكتاب 

ن البسيطة ليخلق أعمال فنية به يعبر  أوشيتيكا ،الذي إستخدم أقل الوسائل وغالبا ما كان يلجأ إلى األلوا
 بها عن لوحات شديدة الغرابة والحدة .   

العام أيضا ماتت ،قدمت ليسبكتور تسع روايات ،وتسع  1943خالل عام   ُنِشَرلها أول كتاب وأثناءه هذا 
 مجلدات من القصص وبعض الكتابات لألطفال ،وعدد ال بأس به من األعمال الصحفية. 

قصصها ؛شغلها الشاغل هو الخوف الذي تعيشه النساء ، والهشاشة التي تعيشها    ليس هناك حدود في
البيئة الشعبية ،األشباح التي في وجدانها ، الشحنات التي تمأل ذاتها .الشخصيات في رواياتها ضعيفة في  

اإلصطدام   األحيان  غالب  في  ؛يخشون  واللوائح  للقوانين  اإلمتثال  وفي  طقوسها  ،في  العالم  مع  مواجهة 
اآلخرين .يطرحون أسئلة بسيطة لكن في كل مرة هناك هذا اإلحساس بأن اإلجاة عليها يمكن أن يكون  

 أعمق كثيرا ،وأكثر إزعاجا ،من أي شخصية من شخصياتها التي قد راهنت عليها .
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و  لذلك نجدها تبني شخصياتها  عن طريق الحذف .فاألطروحات اإلجتماعية والسياسية التعيرها إنتباها ،أ
تثير   أو  تماما  معها  تتعاطف  تجعلك  دوافعها  شخصيات  ،أو  ثالثية  أبعاد  ذات  شخصيات  خلق  مسألة 

 وجدانك ،أو أنه الفعل هذا هو العالم الطبيعي   

في مقارنتها  لمدينة برازيليا ب"شاطئ بال بحر ،"فإنها بذلك تكون قد إستطاعت أن تضع وصفا لطبيعة  
ه طريقتها في وصف الغيبيات المحسوسة .تعمل بجهد مع الشئ المفتقد عدم اإلستقرارفي كتاباتها ، أو أن

 ،تتحاشى الواضح من أجل أن تصل إلى ماتصل أفضل القصص ،نوع من اإلختراق للتأثير الحسي . 
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 آلير جوميس  

 1969كالريس ليسكتور ،ريو دي جانيرو ،كيركا  

"قصة غير متصلة ،"على سبيل المثال ،تستهلها تتسم بعض إستهالالتها بالترويع .ففي الفقرة األولى من  
 ب:

يبدو طويال وحزينا .لم يتفوه معي أبدا دون إشارة كي تستوعب أن الشئ األخطر في علته يكمن في نواياه  
الُمخربة .ولذا ،كان دايما يقول بأنه ،سوف يقوم بتدليك فروة رأسه وشعره األسود كما لو كان شعر ُقطيطة 

ذا السبب كانت حياته ُمقسمة إلى كومة من الكسرات :بعضها براق والبعض اآلخر  ذات فراء وهاج ،وله
ُملبد بالغيوم ،وبعضها تملؤه البهجة ،والبعض اآلخر مثل "ساعة ضاعت هباءا ،"بال معنى ،بعضها وردي 

 وعامر ،وآخر أبيض ليس بالفعل في كامل قوته.  

ا بالكلمات والعبارات نفسها،ومن  التي نجدها هنا مفتونة  إفتنانها بااألحداث  التي خلقتها ،أكثر من  لنغمة 
 سوف تتكشف تباعا .كانت تح القصص التي ليس بها أحداث، أو ليس بها كثيرا من األحداث .   

الجمل  خلق  أيضا  ."يستهويها  أبريل  في  الظهيرة  تلك  في  أهمية  له  شيئا  يحدث  :لم  تبدأ"إقتباس"تستهلها 
إفتتاحية "إغراء ":كانت تتشنج وهي تبكي"وكأن أجيج  المنبهين ليس كافيا  اإلفتتاحية واللون القوي ،مثل  

ألميرا وكانت قد إزدادت وزنا  ُتدعى   :" "الحل  الجملة اإلفتتاحية  أو  بلون شعرها  األحمر."  ،لتطل علينا 
:"كانت  تحترق  أن  من  "أفضل  لقصة  المذهلة  والبداية  حيوية  األكثر  الشخصية  حتى  ."أو  كبيرة  لدرجة 

 رعة،قوية ،كثيرة الشعر ."فا

تتسم شخصيات ليسبكتور النسائية بأنهن ُيعكر صفوهن على أقل سبب،لذا فإنه سريعا مايتم إحتواءها عند  
الضرورة . في قصة"تقليد الزهرة ،"أدركت لورا أنها ال يجب أبدا أن تتلقى تنبيها مرة ثانية أبدا .... واألكثر 

القليل من الريبة .وأال تدع اآلخرين  أهمية من كل ذلك هو التوفير على اآل ينتابهم أقل  خرين معاناة أن 
 يسببون لها ضجيجا في حياتها ....  

بئر عميق .مياه   بإثارة  تأمالتها  بدأت كالريس  بالغموض    غالبا ما يتسمون  الرجال  ":إن  "الهروب  في 
 سوداء راكدة .  

ا في الحياة:أن شيئا ما سوف يحدث ويغيرها  تتحول تلميحاتها إلى خواء ويبقى الشئ الوحيد الذي يخيفه
...إن الرغبات ماهي إال  أشباح تتبدد بمجرد أن تضئ مصباح حياتك بالمشاعر الطيبة .لماذا يعتبرها  

 األزواج شعور طيب؟أما بالنسبة فهي جامدة،لطيفة ،وال تخطئ أبدا . 
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يغا  فإنهن  لذا  تحيرهن  البيت  النساء غالبا في فراشها .حياة  تقريبا  تقبع    ، البيت  بعيدا عن محيط  مرن 
 أخروية في معالمها  ،كما في قصة "غرام ":  

عندما عادت كانوا تقريبا في أواخر الظهيرة وعاد األطفال من مدارسهم ويحتاجونها .بهذه الطريقة سوف 
ثاث  يحل الليل ،فتحل السكينة .وفي الصباح تستيقظ وتستقبل أعمالها المنزلية في هدوء .سوف تجد األ

يعلوه الترا وقذر مرة ثانية ، كما لو كان يتوب إلى هللا . أما عنها هي ،فقد كان لها إسهاماتها للسود  في  
 أنحاء العالم . كما أنها منحت البشر الحياة دون أن ُتعِرف نفسها ذلك ما قد كانت تريده وما إختارته .    

طبيب ألنها مازالت تشعر بالمرض "الرغبة في المتعة في "حفيف األقدام ،"تتوجه السيدة .كانديدا رابوسو لل
الليلة تجد وسيلة تقنع ها   ."يتفق معها الطبي على أن الحل هو أن "تهتم بذلك "بنفسها ."في نفس تلك 
نفسها على طريقتها الخاصة ."مفرقعات صامتة."تأتي مباشرة من ُمعجم  ليسبكتور الشخصي واإلحساس  

ي تحمل معاني اإلستسالم :"صرخت بعدها .كانت تشعر بالخزي.ومن حينها  بخيبة األمل ،وبصياغتها الت 
وهي تستخدم نفس األسلوب .طوال الوقت حزينة .تلك هي حياة ،السيدة .رابوسو ،تلك هي الحياة حتى  

 يأتي الفرج من هللا بالموت ." 

،أنها إحتفت بالسعادة ولذا ال تهتم ليسبكتور كثيرا بالبركة ،أو السعادة في هذا الموضوع .بل على األحرى  
 فكان بمقدورها أن تداعبها ،وتترك بصمتها عليها،وأن تجرحها بأقصى ماتستطيع .   

بصورة   الميالد  عيد  مع   ،تعاملت  أفضل قصصها  من  ،"واحدة  سعيد  ميالد  فإنهافي"عيد  ذلك  أجل  من 
 ملحوظة بأقل مما ينبغي من السعادة .   

التاسعة والثمانين  –المرأة التي يحتفلون بعيد ميالدها   عليها أن تقطع التورتة."وعلى حين غرة  –إمرأة في 
جذبت بشدة السكين .وبدون تردد ،ألنه لو أنها ترددت للحظة سوف تسقط ،قامت بقطع الشريحة األولى  

عوا مع أسرهم من أجل هذه صفعة قاتل ."رويدا ،بدأت  العجوز تشعر باإلشمئزاز من أطفالها الذين تجم
تلوم نفسها كيف أنها أنجبت مثل تلك المخلوقات األرعن تصرفاتها   المناسبة التي يحتفلون فيها :وبدأت 
كذلك  كانوا  ،هم  الشيوعييين  من  .ربطة  الخالي  صدرها  في  اإلمتعاض  ؟دوى  ،والباذخة  ،والضعيفة 

أما .بدوا  عجوز  إمرأة  بحدة  فيهم  ُتَحملق  .أخذت  بعضهم  ؛شيوعيين  فوق  يتدافعون  الفئران  مثل  مها 
البعض،عائلتها .أدارت رأسها ،وهي في حالة من عدم القدرة على كبح حنقها وبقوة ال ُيعلم كنهها بصقت 

 على األرض .    

 الحوائج والورود ،من وجهة نظر عالم ليسبكتور ، ليست أفضل من الناس .  
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ويغزل شعاعه على األشياء ." الياقوت "ينعكس    "كان آخر شعاع للشمس قبل غروبها يغادر في هيبة 
 بشدة على زجاج النافذة ."

تشير إليها ليسبكتور ب"حتى األسنان التي غرزت في الرقبة ،قسوة في غير محلها من األسنان ."والحديث 
عم  عن أن األسنان تغور في الرقبة ،في "الحل" ألميرا تقوم بطعن صديقتها في الرقبة بشوكة في أحد المطا

لليسبكتور   يتيح  الذي  الحد  إلى  ،أو ربما  كامل  القارئ في إصغاء  أن  لتتأكد  لسبب غير واضح،أو ربما 
الفرصة أن تكتب الجملة التالية ،جملة تنطق جماال في الترجمة التي قامت ها كاترينا دودسون :"ينتفض  

 المطعم جميع من فيه وطبقا لما ذكرته الجريدة ،هبة واحدة ."   

تبد  التأمل في  بينما  و بعض القصص غريبة وُتقرأ على أنها تمارين رياضية ،وقصص أخرى تدعو إلى 
إسهاب وتقريبا في حالة من شرود الذهن ،شبه  تجريدية ، من حيث العادات والرغبات ،أو شيئا قد حدث   

 ته وجرأته .  ،بينما غيرهم يتعاملون ببصيرة رفيعة المستوى ،وهذه هي الثمرة التي يجنيها عقل يتسم بأصال

في أفضل القصص التي كتبتها ليسبكتور ،نجدها تجسد لنا  عمقا شدديدا وغريبا ، كما لو قد خرجت من  
 حلم يقظة وتحتاج إلى شئ عاجل يوقظها .  

ب ليسبكتور  المثال ،تستهلها  ليسبكتور "سر في سااو كريستوفاو،"على سبيل  تراه  الشعبية  البيئة  مشهد من 
 المها . دائما نذير شؤم في ع

 تتناول العائلة وجبة العشاء معا ."

المائدة  يدردشون حول  وأخذوا  العشاء  من  لتوهم  إنتهوا  التجمع؛لقد  هذا  في  عادي  غير  هناك شئ  "ليس 
 ،والباعوض يحوم حول الضوء ." 

حينئذ ذهبوا إلى فراشهم ،ومن بيت على ناصية يخرج لنا ثالثة شخصيات ،ترسمهم كما لو كان الرسام  
 إينسور :أحدهما طويل وعلى رأسه ريشة.  جيمس 

أما الثاني كان سمينا وقد بدا فحال مثل الثور .أما الثالث ،الذي كان أصغر ،ألنه يفتقر إلى فكرة أفضل 
 ،فقد تخفى  في ملبس لورد من العصور  القديمة  

 ووضع قناع شيطان على وجهه،ظهرت من خالله عيناه البريئتان .   

 يبة في هذه القصص .ففي قصة "بالغ عن الشئ،":يظهر هللا بصورة غر  

 إن هللا ليس له إسما :إنه يحافظ تماما على عدم معرفة هويته :ليس هناك لغة تنطق باسمه الحقيقي .... 
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 أبكم . Iسوف يبدو كا الهرطقة :إن هللا إنني ُمْقِدمة على قول شئ غاية في الخطورة 

ألنه ال يفهم ،ألنه ال يفكر ،إنه ليس إال....لكنه يرتكب العديد من األخطاء .وعلى دراية بها .أنظر فقط  
رة جوهرية ،من  إلينا تدرك أننا خطأ جسيم .أنظر فقط إلينا لترى كيف ننظم حياتنا لنكون مجتمعا وبصو 

 شخص إلى شخص آخر .غير أن هناك خطأ واحد لم يرتكبه :أنه ال يموت .

التل   على  زراعيه  باسط  للمسيح  شهيرة  بصورة  ليسبكتور  ،تستشهد  بعد  فيما  كتبتها  أخرى  قصة  في 
رأت  قد  بأنها  :تحلم  حلم  بأغرب  تحلم  األساسية  :شخصيتها  جانيرو  دي  ريو  على  المطل  بكوركوفادو 

فمن أين بسط زراعيه؟لقد كانتا مصلوبتين تماما ،وأن المسيح قد بدا عليه أنه  –على تل كوركوفادو  المسيح 
،كان  الحلم  ذاك  إستوعبته ،إن  ،لقد  بأنفسكم  األمر  :تعاملوا مع  يقول  أن  يريد  لو كان  به كما  قد فاض 

 خطيئة .

 وبعدئذ في رؤيتها في برازيليا ،تشير أيضا إلى هللا : 

يف .زيف ،مثلها مثلما قد كانت الدنيا منذ أن ُوِجدت .عندما ُوِجدت الدنيا ،كان حتميا أن  إن برازيليا ز  
ُخِلقنا في  ماقد  إذا  الحال  نعلم كيف سيكون  بإرادة هللا .ال  .كلنا مسخ  الدنيا  هذه  ليجاري  اإلنسان  ُيخلق 

ية الروحية أو الوجودية كانتا من  البداية وأن العالم ُشِوه بعد ذلك تبعا لحاجاتنا .إن حالة التشويه من الناح
إمكاناتها   فوق  ليسبح  لخيالها  العنان  تطلق  كانت   . كتاباتها  في  ليسبكتور  بها  إهتمت  التي  األشياء 
القصصية .خلقت نوعا من الدراما في قصصها بأن رفعت القيود عن شخصياتها لترى كيف سيتصرفون  

اإلنسانية   النفس  بطبيعة  مهتمة  ،صارت  أخرى  "قدر .في قصص  عليه  أطلقت  ما  أو  والهشة  الضعيفة 
هؤالء الذين ُأطلقوا في الدنيا يعربدون ،هؤالء الذين ال يعلمون كيف يقيسون تصرفاتهم إن كانت خير أم  

 رذيلة ."

كانت ليسبكتور ،تدرك طوال  الوقت حالة الحزن التي تسيطر عليها أثناء الكتابة .جزء من رؤيتها القاتمة  
الكلمات والعبارات التي إستخدمتها ،لجأت ليسبكتور إلى تفاصيل في غاية الدقة   عبرت عنها من خالل

من خالل مالحظاتها وقدمتها في صور لعبت بها مع الشكل .لذا فإن الصور الخيالية التي إستخدمتها مع  
كبر إلى  الدجاجة والفأر كانت لها أهميتها بالنسبة لها حيث أنها كان تضيف أكثر للمعنى ،كان لها ثقال أ

 حد ما ،عن كثير من الصور التي تصور نضال البشر .

بهذا  تشعر  أن  الرئيسية  لشخصيتها  كالريس  بداياتها،سمحت   في  كتبتها  التي  قصصها  من  واحدة  في 
اإلحساس العميق  من قلة الحيلة وقد حرصت على أقصى طاقتها أن تنطق بهذه الفكرة ،كما أوعز إليها  

 بصورة أفضل  ،ومع ذلك فهو فشل :  بيكيت ، أنها أذعنت للفشل
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،يظهر  مارقة  لحظة  يجري ،وفي  ما  يعي  ،وأقوى  أعمق  تفكيري ،شئ  أدنى من مستوى  ما  يدفعني شئ 
 أمامي جليا .غير أن ضآلة حجم مخي ال أستطيع أن أحول األشياء الدقيقة الحية إلى فكرة .

ديد الغرابة،يرضى ليسبكتور من أعماقها  لقد كان مثل هذا الشعور ومثل هذه الخيبة ،على هذا النحو الش
وقد كان يسيرا عليها أن تسرح بخيالها ،تجول لتعبر عن جزء من العالم حاولت من خالل قصصها أن  

 تفند حالته من الشحوب والزعزعة. 
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يجد القارئ ألعمال ليسبكتور تنافرا شديد الهوة بين تشبيهاتها .ففي "المرأة األكثر ضآلة في العالم "التي 
كيان متقلب يتحول إلى غريب –ترجمتها إليزابيث بيشوب ،التي كانت على معرفة بليسبكتور في البرازيل  
ترة اليتم في حياتها"عندما كانت ومعكر للصفو .يشتمل أيضا ،كما في قصة رواها الطباخ ،جانبا "عن الف

البنات ،الالتي ليس لديهن عروسة يلعبون بها ،كن يخفين وفاة أحد  زمالئهم النزالء عن الراهبات ."يقمن  
،ويقومون   الًمْيتة  البنت  باللعب مع  ،ويقومون  المكان  الراهبة  تغادر  الدواليب حتى  أحد  الجثة في  بإخفاء 

http://www.madjalate-almayadine.com/
https://cdn.nybooks.com/wp-content/uploads/2015/11/toibin_2-121715.jpg


 almayadine.com-www.madjalate      فرع الّدراسات النّقديّة والجماليّة     اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم 
 

                    2020العدد األول  - المجلد األول

 

177 
 

الوجبات الخفيفة ،معاقيبنها بهذه الطريقة إلى أن ينالوا منهاقبلة فيما    بعملية إستحمام لها ويعطونها بعض 
 بعد ، يواسونها فيها ."  

في قصة "جريمة معلم الرياضيات ،"يقوم رجل بدفن جثة كلب ليكشف في نهاية الفقرة عن مخلوق ولسبب  
ضرعا إليها أن تكون  ما غير واضح تماما . في الجملتين األخيرتين :"نظر الرجل حوله وإلى السماء مت 

شاهدا على ما قد فعله . وكما لو كان ذلك ليس كافيا ،فإنه يبدأيشرع في نزول المنحدرات بحثا عن كنف  
عائلته  ."من اليسير أن تسمع هنا الضحكة اًلمتجهمة ،كما لو كان حضن عائلته فيه الكثير من التعالي  

أن يجعله ه روح من الدعابة الخفيفة والغموض   والفزع عن السماء  . ساعد تمكن ليسبكتور من أسلوبها 
في عض األحيان،وبالوحشية في أحيان أخرى ،نجدها بعدئذ في أحيان أخرى ،في القصص األشد ضعفا  
من قصصها ،تخلق نوعا من القصة بأسلوب عقيم ،كما لوكانت لم تتعايش وتنزعج في الواقع منها .ففي  

    قصتها  "عر السيرك ،"على سبيل المثال ،

 

نجد عذراءا حامال .في أحد الفقرات ،تتعامل المرأة الشابة مع الحدث كما لو كان شيئا عاديا ."بعثت ماريا  
داس دوريس الصبية للخارج لكي تشتري الفيتامينات التي قد وصفها طبيب النساء .هذه الفيتامينات ذات 

رة أخرى :"اإلبن القديس .لقد كانت إختيار أهمية إلبنها ."في الفقرة التالية ،يكون لدى العذراء الحامل فك
الرب أن تمنح العالم مسيحا جديدا ."بعدئذ تشتري مهدا أزرق اللون .تشرع في عمل السترات من التريكو 

 وعمل الحفاضات من القماش ."

، أكسفورد  جامعة  )مطابع  ليسبكتور  لكالريس  الذاتية  :السيرة  العالم  هذا  هذه 2009لماذا  بمراجعة  (قام 
 . 2009سبتمبر ،24صفحات لوري مور ، ال

 الولع بالعدم  

 رؤية نحو فهم أسلوب كالريس ليسبكتور القصصي الغريب والسيريالي . 
  أناستاس   بينيامين  الكاتب/ 

 2015،  يوليو 27
 

لهم   الشديد  قرائهم  إلهامهم من والء  الكتاب  من  الكثير  واالس     –يستمد  فوستر  دافيد  الكاهن   مساعدي 
وهم   المهندمين  األشخاص  ،مثل  بالخيال  ،يمر  له  حد  ال  الذي  بالمزاح  العامرة  المسجلة  نسخهم  ،ومعهم 

ل من متعصبين إلى ورعين  يرتدون مالبس شبابية ويدينون والءهم بالكامل إلى آين راند . ما من أحد يتحو 
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األمريكية   الالتينية  الرؤية  صاحبة   ، ليسبكتور  ككالريس  بالدوار  ُتصاب  يجعلك  وبشكل  غرة  حين  على 
،اليهودية الصوفية األوكرانية ،ربة البيت من الطبقة المتوسطة واألم التي حظيت باحترام شديد من معجبيها  

 ريس."  البرازيلين وكانت معروفة لديهم بإسم واحد :"كال
 كانت كالريس نموذجا في عصرها  من السحر والغموض . 

 
،كاترينا   فائق  بجمال  بالترجمة  وقام  موسر  المقدمةينيامين  وكتب   ،حررها  الكاملة  القصصية  األعمال 

ووجهت للقارئ باللغة اإلنجليزية.كانت   2009دودسون ،وأكملت المقدمة التي بدأها بينيامين موسر عام  
با تتمتع  لم  كالريس  القصصي  أدبها  أن  للدرجة  الشديد  تميزها  لها  ،كاتبة  في عصرها  والغموض  لسحر 

تعبر عنها بصدق .  في مقدمة كتابها  لروايتها األخيرة ،ساعة   لم  الذاتية  فيه أحد وأن سيرتها  يسبقها 
منها      النجم : حكى طرفة قال فيها في الوقت الذي كانت تعمل فيه كتابها ،رآها  روائي  برازيلي  أصغر

،جوسي كاستيلو ،  وهي تناظره في أحد األيام على واحدة من فترينات أحد المحالت في آفينيدا كوباكابانا  
،بريو .قام كاستيلو بتحية كالريس، واستدارت قليال لتقابله ."إذا هو أنت ،"قالتها بغموض .الحظ كاستيلو  

  أن فترينة خالية فيما عدا بعض العارضات العاريات .
 ،"  بالالشئ  شغفا  لديها "كالريس  بعد.واستخلص   فيما  عنه  أكتب  وسوف  هزني  غريبا  شيئا كان  
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  1960  جانيرو  دي ريو  ،في  بولو   ولدها   مع ليسبكتور 

لين   بالجنوح  وبال  القصصي  ليسبكتور  أدب  إتسم  .نجد  –والقسوة  إتش  يراه جي  الشغف كما  في روايتها 
أكثر من هللا. وكانت أعمال كالريس   الراوي يأكل صرصارا ميتا في حجرة صبية محاولة منه أن يقترب 
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أعم  ودأبه على  بذله موسر  الذي  الُمضني  الجهد  .لكنه بفضل  تترجم  الخرق أن  الها وبدعم من  نوعا من 
روبرت   بثناء  كالريس  ،تحظى   المتحدة  المملكة  في  بنجوين  وسلسلة  المتحدة  الواليات  في  مستقل  ناشر 

 بوالنو والحفاوة عالميا التي تستحقها بعد أمد.    
ُأصيبت أمها  -في خضم سلسلة من المآسي التي شهدتها أوكرانيا من مذابح 1920ُولدت كالريس في عام  

،المجاعة   العائلة لإلحتيال  بالزهري بعد أن إغتصبها عصابة من الجنود قبل أن تولد كالريس ؛تعرضت 
أحست     -بخارية   إلى البرازيل على سفينة  1922،واضطروا إلى الفرار قبل الحصول على تأشيرة في عام  

كالريس بالغربة في البلد الوحيد الذي تذرعت به وطنا لها ."إنني أنتمي إلى البرازيل ،"كما صرحت بذلك  
الطبقة   لم تكن كالريس معروفة أبدا لدى  أبدا .  تبادلها نفس الحب  لم  التي  المرات .،البرازيل  في إحدى 

باكورة رواياتها ،على  باستنكار شديد في    المثقفة البرازيلية حينما ظهرت  ،ُنِشرت  القلب الجامح  مقربة من 
."شعرت بأن بداخلها  حيوان  كامل األهلية ،"كتبت ليسبكتور عن بطلة روايتها ،جوانا ،طفلة  1943عام  

 شرسة ترعرعت وسط فوضى عارمة من التصوف الديني ،"مليئة المتناقضات ،باألنانية وبالحيوية ."  
ال الشطفات من  المشهد من  دوشامب  هذا  أكثر مع رواية  يتشابه  فنية  به حبكة  ليس  الباطن  والذي  عقل 

(  من لوحة  الفنان شابا لجيمس جويس ؛إقتبست كالريس العنوان من مقاطع ومن  2عريان يهبط السلم ) 
أنانية   تصريحات جوانا السريالية الرائعة :"سوف أكون متوحشة وممسوخة كالصخر ."الزمت الحيوية في 

الدوام طوال حياتها الخاصة  ، حيث وصلت إلى الشهرة سريعا في ريو ،وتالحقها الشائعات    ليسبكتور على
حول هويتها ، وتتعرض للعزلة في وسط المحيط الدبلوماسي الذي يتسم بمدى تفاهته ،حيث أضطرت أن  

كان  حتى تدعم زوجها في منصبه . نبذها الناشرون في البرازيل ،  –على نحو ردئ  –تلعب دور المضيفة  
عليها أن تحارب تعاطي الحبوب المنومة حتى تستطيع أن تنام والمهدئات التي تؤدي إلى اإلدمان ،وفي  
نهاية األمر أعيد إكتشافها ،في الستينات ، بعد أن كرست نفسها لرواياتها األخيرة ،واألخبار بجريدة البرازيل  

  . 
   

كانت كالريس تكتب بروح قديس من العصور الوسطى يسافر عبر الزمن ليصل عاليا فوق مبنى شقة بريو  
 واليقلع عن التدخين وتقوم بزيارة العرافين .   

 

  ،والخواطر   ،ومسودات   ،ومقاالت   قصيرة  قصة80  من  ،أكثر  واحد   مجلد   في  كاملة  القصص   تجميع  تم
  الذي   الشخصي   والمقال   القصصي   األدب   من   المختلطة   شكال الواحد(،واأل   المشهد   ذات   المسرحية   )لدرجة 

  -  لها  قصة  أول نشرت   أن ،منذ   ليسبكتور فيه   تخصصت 
حتى المخطوطين اللذين لم  –حينما كانت في التاسعة عشر من عمرها وتدرس القانون في جامعة البرازيل  

 .1977يكتمال  حتى وفاتها ،من سرطان الرحم ،في عام  
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األشكال األدبية تبد كما لو كانت أستولي عليها ،إال أن هذه الحقيبة األدبية عامرة    في حين أن كل هذه

ومتسقة مع بعضها البعض .يرى موسر هذه الحقيبة وكما عبر عنها في مقدمته ،وكما أسماها "سجل كامل   
 لحياةإمرأة ،كتبتها بأحرف من كل لحظة في عمرها ."  

 
 ى هذه حقيقة  كانت تكتب مثل قديس في العصور الوسط

 ،ليسبكتور لم تكن إمراة عادية  . 
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tps://jwa.org/encyclopedia/article/lispector-clarice 
  

 
 1977 – 1920/19771920كالريس ليسبكتور  

  فييرا .الكاتب نيلسون إتش
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 المترجمة/نجوى السودة 

كرسي   .إنني  تفاحتين  مع  كرسيا  تضع  أن  األمور  مستصعب  من  ألنه  نفسي  أقتضب  أن  يمكنني  "ال 
تتبع   (في  الحياة  )مجرى  لسيبكتور  كالريس  رواية  في  األنثى  أقرتها  ،"كلمات  أضيف  ال  .وأنا  وتفاحتين 

كلمات    سردي محاولة البحث عن ذاتها حتى تدرك أن هويتها هي مجموعة من األشياء ال يمكن أن تعبر
هذا   ، األلفة  عنصر  هو  الكرسي  فإن  المعرفة  إلى  ترمز  التفاحة  ماكانت  .إذا  به  تشعر  ما  حقيقة  عن 
بالكلمات ،إال أن  الصوت يؤكد في كل حين أنها أعظم من جنسها .على الرغم من النضال المستميت 

ال غير  الظهور  من  شررا  ُيْحدثن  ينفجرن،  شئ   كل  رغم  النسائية  ليبسكتور  لها  بطالت  لكائنات  متوقع 
التي  المواقف  خالل  ومن  اللغة  حدود  في  عنه  والتعبير  ذاتهم  في  يدور  بما  وعي  يصحبها  قدسيتها 
ُتحاصرهم . تلك البطالت التي تروي على لسانها األحداث يظهرن أيضا تجارب النزوح واإلختالف الذي 

بالذات ،ك المعرفة  دائرة  الغربة ،يوسع  ُيوِقظ أحاسيس  بالرواية ،وهي  بدال من أن  أنثى أخرى  ما جسدتها 
 جي إتش إذ تقول:" من يعش حياته بطولها وعرضها ،يعيشها له ولآلخرين ."  

للذكريات   المثيرة  الروحانية   األحاسيس  نحو  معه  القارئ  ينقل  بأنه  أيضا  النثري  ليسبكتور  أسلوب  يتسم 
لغوي غامض ،لغة تتجاوز بها شكل  فائقة الوصف  ،طالقة في التعبير تشكل من خاللها للمتلقي أسلوب  

الذي  الرفاهية ،اإلحساس  نغما حسيا عالي  ُتمكن شخصياتها و قرائها من أن يمارسوا  الكلمة الصحيح  
وحيدا   ليس  "اإلنسان  ،في  هيشل  جوشوا  آبراهام  والالهوتي  المثقف  عرفه  ,"والذي  الكلمات  عنه  "تعجز 

بأنه"الجذر الذي يساعد اإلنسان ع1951) لى ممارسة األنشطة اإلبداعية في الفن ،والفكر،وفي ("،يعرفه 
 الحياة الكريمة ." 

في شيشيلنك ،أوكرانيا )روسيا(ألبوين من اليهود الُمهاجرين  192،ديسمبر ، 10ُوِلدت كالريس ليسبكتور في 
( )بنخاس(ليسبكتور)1930-1889،ماريتا  ومعهما  1940-1885(وبيدرو  المذابح  من  فروا  (،الذين 

،إل البرازيل في عام إبنتيهما  التنمية    1921يسا وتانيا .سافروا على مركب،ووصلوا  التي كانت تحت خط 
وتقع في الشمال الشرقي،حيث كانت كالريس تبلغ من العمر شهرين فقط .بعد أن تقدم بها العمر ،كانت 

عدم اإلنتماء    ليسبكتور تشير إليها بأن ُوِلَدت في"الفرار "وكيف أن تلك التجربة قد أثرت على إحساسها في
 إنتماءا كامال ،خاصة إنتمائها لنفسها .     

إنتقلت العائلة إلى مدينة ريصيف المدينة الرئيسية التي تقع على الساحل الشمالي الشرقي   1925في عام
حينما كانت كالريس في التاسعة  1930.ماريتا ،واألم ،ومدبرة البيت ،وهي إمرأة مريضة ،ماتت في عام  

ع .في  عمرها  الثانية  1933ام من  اإلبنة  ماتزال  ،حيث  جانيرو  دي  ريو  إلى  الثالثة  وبناته  بيدرو  ،إنتقل 
 ( ليسبكتور  إيليسا  األكبر  اإلبنة  .أما  تقطن  ليسبكتور  وطنية  1989-1911،تانيا  كاتبة  صارت  (،التي 
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شبه  وبروايتها   البشرية  النفس  يتناول  الذي  القصصي  باألدب  "في  -معروفة  الذاتية   السيرة 
(عن عائلة يهودية ليست كعائلة ليسبكتور .على الرغم من أن اللغة التي إستخدمت بالبيت  1948ى")المنف

هي لغة يهود أوروبا ،إال أن كالريس وهي األصغر سنا ،كانت تتكلم اللغة البرتغالية لغة البرازيل ،ولغتها  
ارت مواطنة برازيلية في  األولى ،على الرغم من أنها تحمل الجنسية الروسية التي تخلت عنها حينما ص

عام  1943عام   من  الفترة  يهود 1931-1930.في  لغة  تدرس  التي  العبرية  البرازيلية  بالمدرسة  إلتحقت 
أوروبا  في ريصيف ،حيث أبلت بالءا حسنا ،ونفس الحذو فعلته في كل المدارس التي إلتحقت بها .كان  

وال الكتب  ويعشق  بانتظام  التوراة  يقرأ  ذكيا  رجال  قطاعيا  والدها  تاجرا  حياته  بداية  في  ،عمل  موسيقى 
)عميال(ومن ثم تاجرا إضطرته الظروف أن يدعم عائلته وأن يتخلى عن عشقه للدراسة .وكما أشارت إلى  
التوارة   ثقافة  عن  الكثير  جعبته  في  كان  متحضرا  رجال  كان  ليسبكتور  أن،بدرو  كوفمان  تانيا  إبنته  ذلك 

اللغة التي يتحدث بها يهود   تامة وكان يطلع على جريدة نيويورك التي تصدر بلغة ،أجاد  أوروبا إجادة 
طفولتها   أوروبا"أثناء  يهود  عيشة  عاشت"  ليسبكتور  عائلة  فإن  لذلك  منتظمة.وتبعا  بصورة  أوروبا   يهود 

، بناته وحثهم على النجاح إال أن القدر لم  1940شجع بدروالذي مات في عام     ،حتى ماتت أمها .    
ى ثمار إنجازاتهم :صرن الثالثة كاتبات ،إثنان تخصصتا في األدب القصصي والثالثة في  يمهله حتى ير 

الفنية .تعيد كالريس لذاكرتها الشدائد اإلقتصادية التي تعرضت لها األسرة في بداياتها في الساحل    الكتب 
 .     الشمالي الشرقي ،عبرت عنها من خالل  وجدانها وتعاطفها مع جموع الفقراء في البرازيل

تعرضت كالريس للكثير من النقد لتكتمها على موروثها اليهودي والذي إنبثق من إستيعابها السريع لثقافة  
 البرازيل وغياب مرجعيتها للثقافة اليهودية في معظم أعمالها. 

ة  وُمناخ ُمعاداة السامي 1940حتى  1930بينما كانت الروح الوطنية متأججة في البرازيل في الفترة من عام  
التوجهات    والفاشية ،تكشف  علنا  تظهرها  ولم  أخفت جذورها  أنها  في  أسهم  قد  يكون  ربما  األجانب  وُكره 

الثقافية الحديثة أن أعمال كالريس ليسبكتور بها نزعة يهودية قوية ،على الرغم أن هذا يتناقض مع السرد 
يتسم بالعرقية الصريحة لدى الكتاب المهاجرين .لم يكن أدب كالري س القصصي عرقيا وال ملتزما  الذي 

باألنثوي ،على   التسمية  نبذت فكرة  أنها  التصنيف وكما  الطبيعي .قاومت كالريس في كتاباتها  بالمذهب 
من   ،عالمة  ليسبكتور    كالريس  .إنها  القصصي  أدبها  في  النسائية  الشخصيات  إستحواذ  من  الرغم 

وأمر  البرازيل  في  النساء  من  جيلها  لكاتبات  األدب  بوحي من عالمات  تكتب  الالتينية،كانت كالريس  يكا 
وجدانها ،وكانت ُتوِظف اللغة تبعا ألصولها والغوص في أعماقها بحثا  م عن معضالت ومشاكل الذات  
البشرية والموضوعية باإلضافة إلى أوجه اإلختالف في الهوية ،والظروف النفسية والروحية التي ًتصاحب 

ل المختلفة للرواية والمونولوجات الداخلية بعيدة المدى وتكنيكات المنفي  .مارست كالريس أيضا األشكا
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السرد مثل تيار الالوعي مما أدى إلى مقارنتها بمثيليها من المحدثين من أمثال فرجيينيا وولف وجيمس  
 جويس .       

 

 

•  

 

Clarice Lispector.  
Courtesy of AnatFalbel. 

هي في سن المراهقة .درست القانون الجنائي في مدرسة الحقوق بدأت كالريس ليسبكتور كتابة القصص و 
،عملت أثناءها كمحررة وبعدئذ صحفية في  1943حتى  1940القومية في ريو دي جانيرو في الفترة من  

جرائد مختلفة في كاريوكا باإلضافة إلى جريدة الطالب بالجامعة ،والتي نشرت بها بعضا من قصصها .  
البكال  أبدا .كتبت كالريس في حصلت كالريس على  المحاماة  ُتمارس مهنة  لم  الحقوق ،لكنها  ريوس في 

،"على مقربة من القلب غير  1942حمية شديدة  روايتها األولى في غضون عشرة شهور بدأتها من عام  
عام   في  ُنشرت  ،والتي  الحقوق    1943المستأنس  بكلية  زمالئها  أحد  من  فيه  تزوجت  الذي  العام  ،نفس 

.غادر الزوجان في ذلك العام ريو لمدة 1944النتي،الذي صار دبلوماسيا برازيليا في عام ،موري جورجل ف
ستة أشهر حيث تم تعيينه في شمال البرازيل ،وتبع ذلك سلسلة من الوظائف الدولية أبعدتهم عن البرازيل  

 ،باستثناء زيارات سنوية قصيرة .   1959حتى 1944في الفترة ما بين  
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،عن روايتها األولى ،والتي تبدو  1944جراسا أرانها القومية رفيعة المستوى في عام  حصلت على جائزة  
في جزء منها مثل السيرة الذاتية ،وهي الرواية التي أثنى عليها الناقد البرازيلي المعروف أنتونيو كانديدو  

إسلوبنا تأخذنا من حرجنا في  النفس  أثرها في  تترك  "محاولة  نكاد    واعتبرها  آفاق  إلى  بنا  لتنطلق  اللغوي 
بالكاد نستكشفها ،وترغمنا على أن نتبنى طريقة ما في التفكير مليئة بالغموض ." تلك الطريقة في التفكير  
وضعتها فيما بعد أولجا دي سا تحت عنوان "إشكالية األنطولوجي،"نجدها بالفعل متواجدة في بحث لدى  

،جوانا ،التي إندمجتا شخصيتها وبحثهامع عملية السرد نفسها ، وبهذا أولى بطالتها األنثوية  لروايتها    
ُيطرح التساؤل حول العالقة ما بين الحقيقة والخيال/اللغة أم الوجود والوعي ،كما تمثل في الكلمات التي 
جاءت على لسان من نطقت به ،جي إتش :"إن العيش ليس هو الشجاعة ،بل أن معرفتك أنك تعيش في  

ثانية   ،إنجلترا  كل  ،سويسرا  إيطاليا  في  فيها  عاشت  التي  الفترة  أثناء  في  الشجاعة."  هي  ،تلك  ودقيقة 
لم تكن   لكنها  دبلوماسي  أكمل وجه كزوجة  بدورها على  ليسبكتور  فيها  ،قامت  وأسبانيا  لفرنسا  ،ورحالت 

ضد الدبلوماسية  تنعم بالسعادة بهذا الدور ؛حيث أقرت بذلك واحدة من صديقاتها في فترة وفاتها :"كانت  
.. والمظاهر البراقة .وال النافخة الكدابة .كانت عاجزة عن ذلك ألنها شخصية تميل إلى الُعرف والتقاليد 

في واشنطون ،بمقاطعة  1953وولدها الثاني،باولو ،عام  1948."ُوِلد إبنها األول ،بيدرو في بيرن في عام 
 .  1959حتى  1953ن العائلة في الفترة من  في الجزء الشرقي من الواليات المتحدة ،حيث كانت تقط 

بعد أن القت نجاحا أكبر في مهنتها ،تعرضت حياتها الزوجية للمشاكل مما إضطرها إلى أن تعود مع 
. في هذه األثناء  1968وأدى هذا اإلنتقال إلى اإلنفصال بين الزوجين قانونيا عام  1959ولديها إلى ريوعام 

 في أوروبا كتبت كالريسونشرت روايتين ،  

( المحاصرة1946الشمعدان  شابة   (1946)  ,(،1949)   (والمدينة  إمرأة  حول   تباعا  تتناول  والتي 
 ومحاولتها"التنوير الذاتي"،ووعي إمرأة ودوافعها .

 

ال تعرض هذه الروايات مرجعيات صريحة لليهود والرد فعلها حول الهولوكست .في الوقت الذي يتعجب  
بأ تعيش  يهودية  إمرأة  عليها  تكون  أن  ينبغي  التي  الحالة  من  المرء  العالمية  فيه  الحرب  نهاية  مع  وروبا 

الثانية ،نجد في المدينة المحاصرة وحدها سرد إستعاري مكني يصور بقوة في ُمناخ شوفيني حالة الهلع  
 التي يعيشها النازي . 

عملت كالريس فيما بعد ،خالل إقامتها بواشنطن ،على مجموعة  قصتها القصيرة الشهيرة  "روابط عائلية  
إلجتماعية والعائلية التي غالبا مايقيدها ويكبح صوت النساء ،خاصة الطبقة المتوسطة  التي ترسم الروابط ا
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من الزوجات واألمهات .كما أكملت أيضا مسودات روايتها األنطولوجية الطويلة ،تفاحة في الظالم .كال 
عام  في  األدبيةُنِشرت  األعمال  هذه  رفي  1961وعام    1960من  أدبية  جوائز  ،ونالت  التوالي  عة  على 

ستة روايات ،سبع مجموعات من  –المستوى .كانت فترة الستينات والسبعينيات فترة مثمرة لدى ليسبكتور  
القصص وأربعة كتب لألطفال .أرغمت الظروف اإلقتصادية كالريس على العمل كصحفية ،فكانت تكتب  

 .   1973وديسمبر 1967  بالعمود األسبوعي للجريدة الومية اليومية ،صحفة البرازيل ،في الفترة بين أغسطس

من  وبعضا  شذرات  أحيانا  تتضمن  أدبية  قطع  (،هي  ب)تأريخ  عليها  المتعارف  األدبية  األعمال  هذه 
حوالي  مجلد  في  بتدوينها  السبت،"،قامت  "محادثات  أسمتها  التي  الشذرات  .تلك  وقصصها  رواياتها 

 . 1996نتقاة ،في عام  ،قصص مقتضبة،تأريخات م 1984صفحة ،ُنشرت "إكتشاف العالم في عام 781

قامت لبيسبكتور بعدد من الرحالت السياحية القصيرة وزيارة عودة للمدينة التي أمضت بها طفولتها في  
بعد  ماتت  حتى  وطنها  جانير  دي  ريو  من  ليسبكتور  ،جعلت  بعام  وفاتها  قبل  الشرقي  الشمالي  الساحل 

السرطان في بمرض  ديسمبر، 9إصابتها  ليسبك1977من  منه من  .إنبثق عالم  تور اإلستطرادي  في جزء 
التوراة   مع  تجاربها  يعكس  مبهما  نسيجا  وأفكارها  المكنية  باستعاراتها  تنسج  ،حيث  كيهودية  أحاسيسها 

 قبل الميالد .   538اليهودية وفترة النفي التي تعرض لها اليهود عام  

طولوجي اآلخر بأن  جعلت  كالريس ُمحاورتها تعاني من ثقافة وأنفي الهيام كما تراه جي إتش ، 
والهيام  الخالص  أجل  من  الديني  غير  النضال  ليثير  العزل  عن  يعبر  الصحراءمجازيا  على  إعتمدت 

  الروحاني .   

الفقرة التالية من هذه الرواية يبرهن على جهاد السير في الصحراء من خالل األسلوب اإلستعاري والتهكم  
ي  أن  دون  المجوهرات  صندوق  على  العثور  سبيل  وفي  في   ": الطريق  على  به  تستدل  نجم  هناك  كون 

صندوق المجوهرات ،بريق المجد،والسر الخفي .)...( لقد عجزت عن أن أعثر على إجابة للمعضلة .لكن 
إتش في" رحلة  تسافر جي  لذا  نفسها ."  المعضلة  ذلك ،يا األكثر من ذك :لقد عثرت على  األكثر من 

المن هويتها  من  ُتجردها  سوف  "رحلة  في  ضمنية  بمحدودية  األنا  على  وركزت  نفسها  بنت  /ذات  عزلة 
الموضوعية مما أودى بها إلى مستويات بنائية عميقة وممتدة من الحياة .على على ذلك، فإن جي إتش 
التي أكلت صرصارا " نجسا "يشير إلى تحدي ليسبكتور للتلمود المقدس وفي جزء منه فهي تتماشى في  

بطلة تكابد من أجل "التغيير " الشديد  في الوعي وإن كان لحظيا .نجد  ذلك مع" المسخ "لكافكا ،ألن ال
الوجود  عن  نظرها  وجهة  فيها  تجسد  مسرحية  بطريقة  المسخ  لتصور  حرفيا  كافكا  "تقضم  هنا  ليسبكتور 
من  والعديد  النقاد  الجسد "صدمة  "محطات  القصصية  .أصابت مجموعتها  بالكتابة  وتعبر عنه  اإلنساني 

ت ،التي  إستخدامها  القراء  إلى   ذلك  ويرجع  الحاد  لألسلوب  ولجوءها  الوجدان  من  القليل  باستخدامها  تسم 
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إشارات علنية وشهوانية عن الجسد ،والتي على الفور تثير تساؤال حول واجبات األمومة والكبت الجنسي 
 عند كل النساء ،الصغيرات منهن والكبيرات .  

،"س األخير  وكتابها  ليسبكتور  أقصوصة  "إتجاها  ُنشرت  للجمهور  ،وقدمت  بشهر  وفاتها  "بل  النجم  اعة 
الشخصية   تعيشه  الذي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  الهر  خالل  من  إجتماعية  موضوعات  جديدا"،يتناول 
بعد   اإلسم  هذا  أطلق عليها  الجيد،والتي  ،والتعليم غير  فقرا  تعاني  التي  ،ماكابيا   الملحمية  النسائية غير 

. عن طريق اللعب باأللفاظ ،أبدعت كالريس في خلق سردا ُمركبا يخرج منه   الشخصية الملحمية ماكابيس 
صوتا رجوليا متهكما ،لكنه صوت يتعاطف وجدانيا مع األنثى ليصور األحداث تصويرا دراميا ليس فقط  

إجتماعيا  وقهرا  ماكابيا  -بطريركيا  البطلة  غير  الشخصية  مقاومة  مدى  يظهر  أيضا  ،لكنه  إقتصاديا 
كل الغرائب ،حتى الموت ،لتمثل ذلك"البريق"من الحياة ،ذلك الشئ الذي يعاني إهماال من وقت ومجابهتها ل

آلخر ،  وينتهك عرضه من ساسة الدنيا .إنه هذا البريق الذي يميز كالريس ليسبكتور كمؤلفة روحها روح  
 إمرأة 
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