آيرك شوفيار

ولد الكا تب آير يك شوڤيار عام  1964في منط قة الڤاند يى في فرن سا ،و هو
ينت مي الى ج يل الكتاب الذي أثبتوا وبين وا في منع طف القرن العشر ين ا ستمرارية
حي وية الكتا بة الروائ ية  ،وبأن ا لفن الروائي ،ل يت وقف على ا لشكل التقليدي ا لسائد
المتعارف علي ه في ال وساط الدب ية ،و هو بذلك لم ي كن ذاهبا Cإلى حت فه مث لما ت وقع
العد يد من النقاد الفرن سيين أمثال رولن بارت ،وكدوا ،على مدرجات جام عة
السوربون وغير ها من المر اكز العلم ية والثقا فية أن الر واية ب شكلها المعروف قد
تختفي فعل Cباختفاء الشخصيات  ، ،وغياب الحبكة التقليدية ولم يبقى منها أي عنصر
من العناصر الروائية.
ألف آير يك شوڤيار ومازال يؤلف أعمال Zذات محتوى يتجدد با ستمرار بنك هة
خاصة يدفع دائمCا قارئة للتفكير .وخلل عشرين عاما Cمن الكتابة الروائية ،بالضافة
إلى الق صص الق صيرة ،ن شر شوڤيار أر ب ع عشر ر واية ضخ مة ت عج معضم ها
بالحداث التي يصعب في بعض الحيان على القارئ متابعتها ،ولكننا نلمس عن كثب
حب هذا الكاتب للكتابة ورغبته في إسعاد قرائه .فالكتابة من أجل الكتابة هي هدفه .
صرiح في أحد اللقاءات التي أجريت ونشرت معه بأنه يكتب لكي يقاوم الحياة بالهجوم
علي ها ،و ليس ك ما يقول صموئيل بيك يت  :أك تب ل كي أنت قم من الحياة .نشرت أعماله
جميعها في دار النشر الكبيرة الفرنسية دي مينوي ،نذكر بعضCا منها  :غيابات الكابتن
كوك ،أذن حمراء ،في السقف ،حول القنفذ ،قبل التاريخ ،شبح وغيرها.
ابتدع الكاتب آيريك شوڤيار أسلوبا Cمتميزا Cوفريدا Cمن نوعه يكشف عن كتابة
متشدiدة أكثر مما يجب  ،متحررة نهائيا Cمن الضروريات الروائية  ،بعيدة CCعن التكلف.
وقد أختر نا ترج مة هذا الع مل الذي لم ي pن شر إلى على م وقع النتيرن يت المكرس

لعماله فقط وأردنا أن نقدمه للقارئ العربي حتى نشاركه متعة القراءة ولكي يكتشف
نوعا Cجديدا Cمن الكتابة  ،وهو في الحقيقة عمل انتقائي ،تاركين للقارئ حرية الحكم.

خبزي
بقلم الكاتب الفرنسي
آيريك شوڤيار

في خبز rأب يض خبأت صرختي ،و وضعت هذا الخ بز الب يض على الطاولة،
وتركتهم يأتون .فقضموا منه .فأختنق العديد منهم وكلهم تقريبCا لم يستطيعون إبتلعه.
بقيت صرختي في حناجرهم .ولكن البعض منهم عاد وطلب مني خبزا.C
في هذا الخبز rالب يض خبأت ضحك تي .فقضموا م نه فتك سرت أ سنان العد يد
من هم  ،لم ي ستطيعوا ك لهم تقريبا Cابتل عه فضحك تي حط مت أحناك هم .ولكن الب عض
منهم عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخبز rالبيض خبأت خوفي فقضموا منه .البعض منهم بصقه باحتقار
وتقريبا Cك لهم لم ي ستطيعوا إبتل عه .بان ل هم خ وفي طفوليا Cو لكن الب عض من هم عاد
وطلب مني خبزا.
في هذا الخب rز الب يض خبأت سري .فقضموا م نه فوجده العد يد صعب
اله ضم  ،وتقريبا Cك لهم لم ي ستطيعوا ابتل عه وكان سري يث قل على معد هم و لكن
البعض منهم عاد وطلب مني خبزا.

في هذا الخبز rالبيض خبأت سؤال .Cفقضموا منه فوجده البعض منهم مفرطا
في الجفاف  ،وتقريبCا ك لهم لم ي ستطيعوا إبتل عه .سؤالي أثار غضب هم و لكن الب عض
منهم عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخب rز البيض خبأت فكرة فقضموا منه .البعض منهم استفرغه على
الفور  ،وتقريبا Cك لهم لم ي ستطيعوا ابتل عه  ،كا نت الفكرة تقلب معد هم و لكن الب عض
منهم عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخبز rالب يض خبأت ب عض الندم .فقضموا م نه الب عض من هم و جد
طع م ه مر جدا Cوتقريبا Cك لهم لم ي ستطيعون إبتل عه .إن ند مي أغا ضهم و لكن الب عض
منهم عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخب rز الب يض خبأت ذكرى فقضموا م نه .وجد الب عض من هم بأن ها
متزنة تمامCا فذكراي أحزنتهم .وتقريبا Cكلهم لم ي ستطيعوا ابتلعه ولكن البعض منهم
عاد وطلب مني خبزا
في هذا الخب rز الب يض خبأت حلما .Cفقضموا م نه .هرب الب عض من هم بعيدا
جدا Cوتقريبا Cكلهم لم يستطيعون ابتلعه .كان حلمي كابوسCا بالنسبة لهم ولكن البعض
منهم عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخ بز الب يض لم أ ضع إل الد قيق والماء والملح والخميرة و لكن في
هذه المرة أ صدقائي الذ ين كان وا قد أحبوا الخ بز الول والثا ني والثالث و كل الخ بز
ال خر ظ هر علي هم التقزز.عاد الخرون شيئCا فشيئCا بل عاد ا لكل تقريبCا يطلب م ني
يوميCا خبزا .أصبحت مفهوما ،CمحترمCا وناجحا.C
تزوجت من الخبازة  ،ولم يعد لي أصدقاء.
ترجمه عن الفرنسية
الدكتور وائل الربضي

ولد الكاتب آيريك شوڤيار عام  1964في منطقة الڤانديى في فرنسا وهو ينتمي الى
ج يل الكتاب الذي أثبتوا وبينوا في منع طف القرن الع شرين ا ستمرارية حيو ية
الكتا بة الروائ ية وبأن ال فن الروائي ،ل يس بشكله التقليدي المتعارف عل ي ه في
الوساط الدبية ،لم يكن ذاهبا Eالى حتفه مثلما توقع العديد من النقاد الفرنسيين أمثال
رولن بارت ونادوا وغي رهم على مدرجات جام عة ال سوربون وغي رها من
المراكز العلمية والثقافية .فالحقيقة إن الرواية بشكلها المعروف قد أختفت فعل Eمما
دفع بهؤل النقاد الى التخوف من أختفاء الرواية بعد أن أختفت ملمح الشخصيات
وغياب الحبكة التقليدية ولم يبقى منها أي عنصر من العناصر الروائية.
ألف آي ريك شوڤيار ومازال يؤلف أعمال^ ذو محتوى يتجدد بأ ستمرار ذو نك هة
خاصة يدفع دائما Eقارئة للتفكير .وخلل عشرون عامEا من الفعالية الدبية بالضافة
الى الق صص الق صيرة ،ألف شوڤيار ارب عة ع شر روا ية ضخ مة ت عج معضم ها
بالحداث التي يصعب بعض الحيان على القارئ متابعتها ولكننا نلمس عن كثب
حب هذا الكاتب للكتابة ورغبته في إسعاد قرائه .الكتابة من أجل الكتابة هو هدف
الكا تب ولك نه يقول في إحدى اللقاءات بأ نه يك تب ل كي يقاوم الحياة بالهجوم علي ها
ول يس ك ما قال يوما Eصموئيل بيك يت  :أك تب ل كي أنت قم من الحياة .نشرت جم يع
أعمال ه في دار الن شر ال كبيرة الفرن سية دي مينوي نذ كر بعضا Eمن ها  :غيابات
الكابتن كوك ،أذن حمراء ،في السقف ،حول القنفذ ،قبل التاريخ ،شبح وغيرها.
ابتدع الكا تب آي ريك شوڤيار ا سلوبا EمتميزEا وفريدEا من نو عه يك شف عن مما رسة
كتا بة متشددة أك ثر م ما ي جب متحررة نهائيا Eمن الضروريات الروائ ية بعيدEا عن

التكلف .أخترنا ترجمة هذا العمل الذي لم ينmشر إلى على موقع النتيرنيت المكرس
لعماله ف قط وارد نا أن نقد مه للقارئ الع ربي ح تى نشا ركه مت عة القراءة ول كي
يكت شف نوعEا جديدEا من الكتا بة و هو فى ال حق ع مل إنتقائي تارك ين للقارئ ح رية
الحكم.

خبزي
بقلم الكاتب الفرنسي
آيريك شوڤيار

في خبز pأب يض خبأت صرختي ،ووض عت هذا الخ بز الب يض على الطاولة،
وتركت هم يأتون .فقضموا م نه .فأخت نق العد يد من هم وكل هم تقريبا Eلم ي ستطيعون
إبتلعه .بقيت صرختي في حناجرهم .ولكن البعض منهم عاد وطلب مني خبزا.E
في هذا الخبز pالب يض خبأت ضحك تي .فقضموا م نه فتك سرت أ سنان العد يد من هم
وتقريبEا كلهم لم يستطيعون إبتلعه فضحكتي حطمت أحناكهم .ولكن البعض منهم
عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخبز pالب يض خبأت خو في فقضموا م نه .الب عض من هم ب صقه باحتقار
وتقريبEا كلهم لم يستطيعون إبتلعه .بان لهم خوفي طفوليا Eولكن البعض منهم عاد
وطلب مني خبزا.

في هذا الخبز pالب يض خبأت سري .فقضموا م نه فوجده العد يد صعب اله ضم
وتقريبEا كل هم لم ي ستطيعون إبتل عه وكان سري يث قل على أمعدت هم ول كن الب عض
منهم عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخبز pالب يض خبأت سؤال .فقضموا م نه فوجده الب عض من هم مفرط في
الجفاف وتقريبا Eكل هم لم ي ستطيعون إبتل عه .سؤالي أثار غضب هم ول كن الب عض
منهم عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخبز pالبيض خبأت فكرة فقضموا منه .البعض منهم استفرغه على الفور
وتقريبEا كلهم لم يستطيعون إبتلعه كانت الفكرة تقلب أمعدتهم ولكن الب عض من هم
عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخبز pالبيض خبأت بعض الندم .فقضموا منه البعض منهم وجد طعمه مر
جدا Eوتقريبا Eكلهم لم يستطيعون إبتلعه .إن ندمي أغاضهم ولكن البعض منهم عاد
وطلب مني خبزا.
في هذا الخبز pالب يض خبأت ذكرى فقضموا م نه .و جد الب عض من هم بأن ها مت زنة
تماما Eفذكراي أحزنتهم .وتقريبEا كلهم لم يستطيعون إبتلعه ولكن البعض منهم عاد
وطلب مني خبزا

في هذا الخبز pالب يض خبأت حلما .Eفقضموا م نه .هرب الب عض من هم بعيدEا جدا
وتقريبEا كل هم لم ي ستطيعون إبتل عه .كان حل مي كابوس بالن سبة ل هم ول كن الب عض
منهم عاد وطلب مني خبزا.
في هذا الخبز الب يض لم أضع إل الدقيق والماء والملح والخميرة ول كن هذه المرة
أصدقائي الذين كانوا قد أحبوا الخبز الول والثاني والثالث وكل الخبز الخر ظهر
عليهم التقزز.عاد الخرون شيئEا فشيئEا حتى عاد الكل تقريبEا يطلب مني يوميEا خبزا.E
أصبحت مفهوما ،EمحترمEا وناجحا.E
تزوجت من الخبازة ولم يعد لي أصدقاء.
ترجمه من الفرنسية الدكتور وائل الربضي

