العدد السابع واألربعون  :ذو الحجة 1439هـ  -أغسطس 2018م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل...
َّ
من الخالفة إلى ما يشبه الملك :تحوالت الخطاب في األزمنة اإلسالمية الوسيطة
إشكاليات الثقافة العربية وتحديات الحداثة
تحرير اإلعالم المس َّيس وإعادة هيكلته
الفهم والذات في فكر إدغار موران
الحروب الدينية األوروبية ..قراءة أخرى!
المدرسة الظاهرية وتأسيسها
سياسة الالعنف :المخرج الوعر نحو حضارة إنسانية تنموية
فلسفة الحوار
كيف أسهم المجتمع في دعم الوقف والرعاية الصحية

كيف نصل للنهضة والتقدم من خالل الفكر العربي؟
واقع التحوالت الفكرية

د .هالل احلجري
من الأعمال التي �أُ ِّل َفتْ يف �سِ نٍّ مُبكرة ل�صاحبها رواية بعنوان
«يف غابات الليل» للكاتبة الأمريكية �أميليا �أتواتر رود�س -من
مواليد � 16أبريل 1984م -حيث �أ َّلفتها وهي يف الثالثة ع�شرة
من عمرها.
ُتخ�ص�صة يف كتابة الأدب اخليايل
و�أميليا رود�س كاتبة �شابة م ِّ
للنا�شئة ،وتعمل حاليا مُع ِّلمة للأدب والفنون يف مدر�سة
«لرينينج بريب» يف والية ما�سا�شو�ست�س ب�أمريكا� .أميليا
غزيرة الإنتاج؛ فرغم ِ�ص َغر �سنها �أ�صدرتْ حتى الآن �أكرث
من ع�شرين ً
عمل �أدب ًّيا ،مُعظمها يف الرواية .لها مدونة
�إلكرتونيةُ ،
ت�صف فيها مُعظم رواياتها ،وتناق�ش مع ُم َتابِعيها
َ
خمتلف الق�ضايا النقدية املثارة حول جتربتها.
تذ ُكر �أميليا �أ َّنها بد�أتْ كتابة روايتها الأوىل يف املرحلة
الإعدادية من الدرا�سة ،يف مايو  ،1997عندما ك َّلفها مدر�س
اللغة الإجنليزية بواجب منزيل ،وقد اختارتْ �صديقتها
َ
لتعمل م ًعا عليها،
جي�سيكا ق�صيدة ويليام بليك «النمر»
وقد ا�شتقَّت من الق�صيدة العنوان النهائي للرواية «يف غابات
الليل»؛ �إ ْذ كانتْ قد عنونتها مُ�سبقا بـ»النبيذ الأبي�ض»� .أنهتْ
املُ�سوَّدة الأوىل للرواية يف �أغ�سط�س من ذلك العام ،وخالل
عملية الكتابة عانتْ �أميليا من م�شكلة �إلكرتونية؛ حيث َّ
حطم
فريو�س حا�سوبها اخلا�ص ،لكنها مت َّكنت خالل �أربعة �أ�شهر
من مراجعة الرواية قبل تقدمي املخطوطة يف  31دي�سمرب
من العام نف�سه �إىل النا�شر .ويف منت�صف فرباير  ،1998التقتْ
بوكيلها توم هارت ،وكان ُيوَا�صل االت�صال بها ل ُيعلن �أ َّن راندوم
هاو�س قد قبلت خمطوطتها للن�شر ،و�ستظهر يف عيد ميالدها
الرابع ع�شر .ومع ذلك ،مل يتم ن�شر الرواية حتى  11مايو
 1999بعد عامني من بدء العمل على املخطوطة ،و قد �أ َّكد
هارت �أن الرواية حققت له «�أ�سرع عملية بيع».
أحداث الرواية ،كما ُت ِّ
َتدُور � ُ
لخ�صها امل�ؤلفة يف مُد ِّونتها،
حول را�شيل ويتريي التي ولدت عام  ،1684وكانت تعي�ش مع
والدها ،و�أختها من الأب لينيت ،و�شقيقها التو�أم �ألك�سندر.
يعي�ش �ألك�سندر مرعوبا؛ مُعتقدا �أنه من ال�شياطني لأنه قادر
على �سماع �أفكار النا�س ويت�سبب يف حدوث الأ�شياء ،مبا يف
ذلك التالعب بالنار؛ مما جعله يحرق لينيت عن غري ق�صد.
وب�إدراكها لقوة �أخيها التو�أم وكراهيته لها ،حتاول را�شيل
بذل ق�صارى جهدها لتهدئته .ويف �أحد الأيام ،يظهر �شخ�ص
جمهول يف منزلهم ،عرف فيما بعد با�سم �أوبري ،ومينح
را�شيل وردة �سوداء �سحبت دمها بوخز �إ�صبعها .يف تلك الليلة،
�سمعت را�شيل زحف �أخيها التو�أم �إىل غرفتها وتتبعته لتجده
يواجه اثنني من م�صا�صي الدماء ،وهما �آذر و�أوبري ،اللذين
ح�ضرا لتحويل را�شيل �ضد �إرادتها �إىل م�صا�صة دماء .يف
حماولة لوقف �آذر من الإ�ضرار ب�أخيها تواجهها را�شيل ،ولكن
�أوبري ُي�سك �شقيقها ويجره مُظ ِه ًرا له �سكي ًنا .حتاول را�شيل
�أن تالحقهما لكنَّ �آذر ُي�سكها بدال من ذلك ،ويبد�أ حتويلها
�إىل م�صا�صة دماء.
َت َت�صَ اعد الأحداث الحقا ب�شكل ِد َرامي ال يت�سع له املقام هنا،
ولكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الكاتبة ال�شابة ا�ستحوذتْ
مبُخيلتها الوا�سعة على �إعجاب النقاد ،الذين �أثنوا على
روايتها الأوىل ،واعتربوها «عمال بَاذخا يف اخليال واالبتكار».
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