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ج .م .كويتزي
موت يسوع نهاية الرحلة
بعد طول انتظار ختم ج .م كويتزي (ّ )1940
ثالثيته «حياة يسوع»
ّ
باإلنكليزية في أستراليا ،وفي
برواية «مــوت يسوع» التي صــدرت
لندن قبل ّأيام ( ،)Harvill Steckerمفتتحة العام بعمل أجمع النقاد
ّ
غرائبية لهذا العقد .الكاتب الجنوب
على اعـتـبــاره الثالثية األكـثــر
أفريقي الذي ورث من بيكيت القدرة على االلتصاق بالجزء العليل
مــن الـعــالــم ،مــا زال وفـيــا للعبث ،ولـعــالــم قــائــم على حـيــرة اإلنـســان
ّ
البناء الروائي املحترف ،تناول القضايا السياسية ّ
ّ
اآلنية
األزلية .هذا
ّ
والثيمات اإلنسانية الكبرى ،ضمن حبكة خيالية تقوم على عناصر
ّ
ّ
شخصية
متنوعة من اللغات واإلحــاالت الدينية واملــوت والبعث .ال
ّ
ّ
شخصية البطل
الثالثية بأكملها ،إال أنه يظهر في
تدعى يسوع في
ّ
ديفيد الــذي بلغ اآلن عامه العاشر بعدما ولــد في الجزء األول من
ّ
ّ
الدراسية
الثالثية «طفولة يسوع» ( ،)2013وأكمل حياته في «األيام

ّ
ليسوع» ( .)2016ال يكف الطفل عن طرح األسئلة ،فيما حسم األمر
بأنه لــن يقرأ رواي ــة أخــرى غير «دون كيخوته» لثيربانتسّ .
ربما
لذلك أراد كويتزي أن تصدر الرواية بنسختها اإلسبانية املترجمة
الـعــام املــاضــي ،قبل صــدورهــا بلغتها اإلنكليزية األصـلـ ّـيــة أخـيـرًا.
ّ
املتخيلة التي تجري فيها أح ــداث ّ
القصة.
إنها أيضًا لغة املنطقة
لكن هذه الخطوة ترتبط بشكل مباشر بحياة كويتزي الشخصية
ّ
ّ
املتكررة في السنوات األخيرة إلى «جامعة سان
واألدبية وزياراته
مارتني الوطنية» في بوينس آيــرس ،إلدارة سلسلة من املؤتمرات
األدب ـيــة بـعـنــوان «آداب الـجـنــوب» بـهــدف ت ـجــاوز «ح ـ ّـراس الـشـمــال»
ّ
ّ
الذين ّ
اإلنكليزية.
يقررون كتب الجنوب التي يحق لها أن تترجم إلى
ّ
ّ
كما عبر في مقابالت عدة ،كان إصدار الرواية
بالنسبة إلى كويتزيّ ،
للتخلص من امللل الذي به يقابل ّ
قراء اإلنكليزية
باإلسبانية وسيلة

أعـمــالــه فــي ال ـعــادة ،كما فعل الـعــام املــاضــي حــن أص ــدر مجموعته
ّ
ّ
باإلسبانية أيضًا ،سبقتها خطوات
أخالقية»
القصصية «حكايات
مماثلة في بعض كتبه ورواياته التي صدرت بترجمتها الهولنديةّ
ّ
بــدايــة ،أي لغته أجــداده األولــن .في الجزء ّ
الثالثية ،يصل
األول من
ّ
الطفل اليتيم ديفيد إلى بلدة نوفيال .تحيل الثالثية منذ البداية إلى
ّ
اللجوء الذي ّ
املتخيلة،
يجرد املهاجرين من ذاكرتهم .في تلك املنطقة
يجتمع ديفيد بــاألم إنييز واألب سيمون اللذين يتبنيانه .لكن ال
القابعة تحت الحكم الديكتاتوري ،حيث
خالص في أرض الخالص
ّ
ّ
ّ
جغرافية
الفردية إطالقًا .تنقلت الثالثية بني مناطق
ال سبيل إلى
ّ
عدة .إال أن االنتقال األبرز الذي يحيل إليه الجزء الثالث هو اآلخرة،
أو الحياة بعد املــوت .أكثر مــا يشغل بــال الطفل هــو احتمال لقائه
بالدون كيخوته هناك!

