إصدارات

قطعة أصيلة من األدب تجمع بين الحكمة والفكاهة والحركة

«الكيمياء» تفاعالت عناصر المادة مع أكسجين الحياة
كثي ــر م ــن الك َّت ــاب والمبدعي ــن ،حي ــن يس ــتقون م ــن
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لع ــل درب العل ــوم ال ــذي يس ــلكه أكث ــر الط ــاب حياتهـــم تفاصيـــل إبداعهـــم.
نباه ــة ف ــي ه ــذا العص ــر يحت ــم أن يحص ــل هن ــاك
تبـــدو المؤلفـــة غيـــر التقليديـــة التـــي تثقـــل
اندمـــاج وتقـــارب مـــا بيـــن اآلداب اإلنســـانية
وكتاباتهـــا متمثلـــة فـــي المبدعيـــن مـــن الكتـــاب كاهله ــا أعب ــاء العم ــل ،وكأنه ــا عل ــى أعت ــاب حي ــاة
واألدب ــاء ،وأولئ ــك العلم ــاء الذي ــن خاض ــوا غم ــار مثاليــة ،رائعــة؛ فهــي تواصــل دراســتها لنيــل شــهادة
المختب ــرات ليخرج ــوا باالبت ــكارات التجريبي ــة ،إال الدكتـــوراه فـــي الكيميـــاء فـــي جامعـــة مرموقـــة،
أنه ــم يرغب ــون ف ــي إيص ــال تجاربه ــم أو م ــا توح ــي األم ــر ال ــذي س ــيجعل والديه ــا الصينيي ــن يش ــعران
ب ــه إل ــى العال ــم بأس ــلوب أدب ــي تتفاع ــل م ــن خالل ــه بالفخـــر واالعتـــزاز .يتقـــدم لخطبتهـــا صديقهـــا
المش ــاعر م ــع العناص ــر الكيميائي ــة لتش ــكل لوح ــة الناج ــح ال ــذي لطالم ــا ش ــجعها ،ووق ــف بجواره ــا؛
فنيــة فــي صــورة روايــة لهــا كبيــر المكانــة بيــن مــن لكــن بــدالً مــن أن يعــرف األمــل طريقــه إلــى قلبهــا،
تغــرق فــي غياهــب التناقــض الوجدانــي؛ حيــث تقــع
اطلع ــوا عليه ــا.
البطلــة فريســة لإلرهــاق والســاعات الطويلــة التــي
روايـــة الكيميـــاء ،الصـــادرة فـــي نســـختها تقضيه ــا ف ــي المختب ــر ،وتتقاذفه ــا أم ــواج الحي ــرة؛
العربي ــة ع ــن «قندي ــل للطباع ــة والنش ــر والتوزي ــع» فـــا تـــدري ،هـــل تقبـــل عـــرض الـــزواج الـــذي
هـــي الروايـــة األولـــى لصاحبتهـــا الحاصلـــة علـــى لطالمـــا انتظرتـــه أم ترفضـــه؟ وعندمـــا تفاقمـــت
الشـــهادة الجامعيـــة فـــي الكيميـــاء ويكـــي وانـــج ،األمـــور لتفـــوق قـــدرة احتمالهـــا وانحرفـــت خطـــة
ولي ــس كم ــا تص ــف الرواي ــة ع ــن فش ــل بطلته ــا ف ــي حياتهــا عــن مســارها ،وجــدت البطلــة نفســها علــى
الحص ــول عل ــى الدكت ــوراه ،وإنم ــا حصل ــت ويك ــي مش ــارف رحل ــة م ــن االكتش ــافات المتوالي ــة ح ــول
علـــى الدكتـــوراه فـــي الصحـــة العامـــة ،والروايـــة كل مـــا ظنـــت أن علمهـــا قـــد أحـــاط بـــه .تحكـــي
ليســـت بالضـــرورة ســـيرة ذاتيـــة للكاتبـــة ،وإن هـــذه الروايـــة الذكيـــة والمؤثـــرة والمســـلية فـــي
تماســـت األحـــداث مـــع حياتهـــا كمـــا يحـــدث مـــع جمي ــع أحداثه ــا قص ــة البطل ــة ف ــي رحلته ــا نح ــو
َّ
النضــج .إن نجاحهــا فــي تحريــك عواطــف القــارئ
وني ــل إعجاب ــه ،أمــ ٌر مف ــروغ من ــه.
أسلوب أدبي تتفاعل فيه
المشاعر مع العناصر الكيميائية
ت ــرى الكاتب ــة األمريكي ــة آن باتش ــيت أن رواي ــة
لتشكل لوحة فنية في صورة
الكيميـــاء تبـــدأ كقطعـــة مـــن الحلـــوى الســـاحرة،
رواية لها كبير المكانة بين من
ث ــم تنتق ــل لتضي ــف طبق ــات م ــن العم ــق والتعقي ــد
اطلعوا عليها
العاطف ــي ف ــي كل صفح ــة ،ويُض ــاف إل ــى رصي ــد
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القت رواية الكيمياء اهتمام ًا
وإعجاب ًا كبيراً على المستوى
العالمي ،ال سيما أنها تبرز
تحديات المرأة الشابة
وانــج أنهــا تســتطيع أن تبــث كل هــذه الجديــة بــكل
ه ــذه الخف ــة.
القــت روايــة الكيميــاء اهتمام ـاً وإعجاب ـاً كبيــراً
عل ــى المس ــتوى العالم ــي ،فق ــد رأت الكاتب ــة إيم ــي
هيمبـــل أنهـــا روايـــة مرحـــة وأصيلـــة ومقنعـــة ،ال
س ــيما أنه ــا تب ــرز العل ــم بوصف ــه عدس ــات ممت ــازة
لرؤي ــة ويك ــي وان ــج لتجرب ــة الم ــرأة الش ــابة ،الت ــي
تناول ــت عل ــى نح ــو رائ ــع تجرب ــة الح ــب والطم ــوح
والـــوالء وبالطبـــع الكيميـــاء .وقـــد بينـــت أن مـــا
يدفـــع إلـــى قـــراءة هـــذه الروايـــة تركيزهـــا علـــى
الســـعي الحثيـــث إلـــى التميُّـــز ،وفقًـــا لمـــا طبَّقـــه
الوال ــدان المهاج ــران ،وه ــذا يرتق ــي ف ــوق األس ــئلة
األساس ــية ع ــن اكتش ــاف النف ــس.
أمـــا الشـــاعر الصنينـــي هـــا جيـــن فيؤكـــد أن
رواي ــة الكيمي ــاء قطع ــة أصيل ــة م ــن األدب ،تجم ــع
بيـــن الحكمـــة والفكاهـــة والحركـــة .وتعلـــق مجلـــة
بيبــول علــى الروايــة بأنهــا لقصــة رائعــة ،مــن خــال
االط ــاع عل ــى الفص ــول المختص ــرة الت ــي تتضمَّ ــن
مشـــاهد مـــن طفولتهـــا وحقائـــق علميـــة ،يمكـــن
القــول :إن روايــة الكيميــاء هــي الراويــة األمتــع علــى
اإلط ــاق ح ــول العي ــش تح ــت ضغ ــوط االكتئ ــاب.
www.mbrf.ae

وبفضــل أســلوبها الواضــح والنشــاط الكوميــدي
والفح ــص الحس ــاس للح ــب واالحتي ــاج والطم ــوح،
م ــن المؤك ــد أن ه ــذه الرواي ــة الباحث ــة ع ــن ال ــروح
بامتيــاز ،تُعــد واحــدة مــن أكثــر المحــاوالت األولــى
الرائع ــة ،فه ــي تحط ــم ،بم ــا في ــه الكفاي ــة ،الص ــورة
النمطيـــة لألقليـــة النموذجيـــة ،وتقـــدم صـــوت
الكاتبـــة وانـــج ليكـــون إلهامـــاً ،وذلـــك مـــن خـــال
تقديـــم رؤيـــة خاليـــة مـــن االنفعـــاالت تتجاذبهـــا
مش ــاعر الي ــأس والس ــخرية والت ــردُّد ،لكنه ــا تك ــون
حقيقي ــة دائمــاً وأبــدًا.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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