نصان عن قوة األدب وفن التخييل:
ّ
تقديم وترجمة /أحمد املديني

1ـ مديح الكتابة والتخييل
ماريو فارغاس يوسا
تقديم
يوسا بجائزة نوبل لآلداب ،و ُع ّد هذا حدثا أدبيا وسياسيا أيضا عىل
يف عام  2010فاز ماريو فارغاس ّ
مستوى القارة األمريكية الجنوبية ،أكرث من بريو التي ينتسب إليها هذا الروايئ الشامخ  ،قبل أن
يحظى بالجائزة ،وهذا فضال عن مطامحه السياسية لرئاسة بلده .وقد جرت العادة أن يلقي امل ُت َّو ُج
خطابا أمام أعضاء األكادميية وجمهور خاص منتقى يُدعى للحضور .وأصبحت هذه الخطابات،
ومنذ عقود ،تحظى باهتامم الجمهور األديب والنقاد ،نظرا ملا يضمنها الكتاب من آراء وتصورات
راجحة حول مفاهيم األدب واإلبداع عامة ،ومامرستهم الخاصة ،ومواقفهم من الحياة وقضايا
زمانهم ،مبا يعطيها أهمية استثنائية ،تع ّمق النظر يف أعاملهم ،وتكشف عن وجوه ناصعة للضمري
الثقايف ،والوعي السيايس ،املقرتنني بكل إبداع ،وذلك من خالل تجربة شخصية متميزة،تتحول إىل
تجربة كلية إنسانية ،باالعرتاف الذي نالته بالجائزة .ولنا أن نستحرض من بني هذه الخطابات واحدا
شهريا منها ،ألقاه ألبري كامي سنة 1957أمام األكادميية السويدية ،بعد حصوله عىل جائزتها العاملية،
الشهري ب"خطاب السويد" ،ويعد مبثابة بيان شمويل عن وضع الكاتب يف عامل األدب وتجاه القيم
واألخالق ،يف زمانه ،إىل جانب محارضته يف جامعة أوبساال التي ما زالت أصداؤها ت ُد ِّوي إىل اآلن.
(أنظر ترجمتنا للنص يف(:ألبري كامي ،خطاب السويد ،أو الفنان وزمانه ،عامن ،دار أزمنة.)2010،
وقد كنا قد ترجمنا من قبل عمال نظريا أساسا ليوسا حول مفاهيم ومفاتيح الكتابة الروائية ،يعترب
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مرجعا يف بابه ،بحكم الحنكة املشهود بها لصاحبه(أنظر:رسائل إىل روايئ ناشئ ،أزمنة.)2005 ،
تجدر اإلشارة أن مصطلح التخييل هو ترجمة Fictionالتي تعني وتشري إىل الكتابة الرسدية،
حكاية ورواية ،وحديثا تنرصف إىل القصة عموما.
يف ما ييل ترجمة للفقرات األساس لخطاب يوسا الذي ألقاه باإلسبانية( )2010/12/7نرى معانيه
األدبية والقيمية و ُمثله ما تزال عىل حيويتها وقوتها الظرفية وعىل املدى البعيد ،أيضا .وهي املعاين
ذاتها التي اعتربتها دار غاليامر الفرنسية مسوغة وقوية القيمة واإلشعاع لتعمد اآلن( شهر آذار،
مارس  )2016إىل إصدار أهم أعامل يوسا الروائية يف سلسلة (البلياد) املخصصة للخالدين ،ومل
يدخلها من أدباء أمريكا الالتينية سوى بورخيس وأكتافيو باث ،وهذا اعرتاف جديد بأن يوسا من
عاملقة الرواية يف أمريكا الجنوبية ،ومنها إىل أفق الرواية العاملية .وما يعنينا نحن هنا هو ما يختص
بالدرجة األوىل بالجانب األديب من تجربة يوسا ،رغم أن حياة الرجل ارتبطت ارتباطا عضويا بالعمل
السيايس وبرامجه يف بالده .وهو يف شبابه اعترب نفسه من مريدي سارتر ،وتعهد بإبداع أدب امرييك
السجايل،
التيني ملتزم .وقد فضلنا يف هذه الرتجمة تجاوز جزء من ملفوظاته السياسية لطابعها ِّ
ومغاالتها يف مناهضة خصومه من الجناح اليساري املعادي لصفه الليربايل ،كام أن هناك تفاصيل
حول نشأته وتربيته وحنينه لوطنه األم البريو مبثابة معلومات مبذولة .ونحن ننقل نص الخطاب،
أوال ،عن الرتجمة الفرنسية التي قام بها ألبري بن سوسان ،وهو مرتجمه الفرنيس األول منذ عام
 ،1974ومقارنيها بالنسخة األصلية املعتمدة من مؤسسة نوبل ،واملوضوعة لديها ،ننجز ترجمتنا
العربية ،فوجب التنويه .املرتجم

املنت
"تعلمت القراءة يف سن الخامسة ،يف صف الراهب جوستنيانو ،بكوليج السال ،كوشبامبا (بوليفيا).
هذا أهم ما حصل يل يف حيايت .وها أنذا ،بعد حوايل سبعني عاما ،ما زلت أتذكر بوضوح تام كيف
أن هذا السحر ،الذي هو أن ترتجم إىل صور كلامت الكتب ،قد أغنى وجودي ،وكرس حواجز الفضاء
والزمن ،بأن سمح يل أن أقطع مع القبطان نيمو يف غواصته عرشين ألف مكان تحت البحار[رواية
جول فرينٍ ] ،وأن أصارع إىل جانب أرتنيان ،أتوس ،وبورتوس ،وأرامس ،ضد املكائد التي هددت
امللكة زمن الداهية ريشيليو ،أو أن أتسلل يف أحشاء باريس ،وقد رصت جان فالجان[بطل رواية
البؤساء لفيكتور هوغو] حامال عىل ظهره جسد ماريوس الهامد .لقد حولت القراءة الحلم إىل حياة،
وضعت عامل األدب يف يد الولد الذي كنت .وقد حكت يل أمي أن األشياء األوىل
والحياة إىل تهيؤ ،ملا
ْ
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التي كتبت هي تتامت الحكايات التي كنت أقرأ،ألنني كنت أحزن بانتهائها ،وأنني أريد تصحيح
النهاية .رمبا كان هذا ما فعلته طيلة حيايت من غري أن أعلم :أن أمدد يف الزمن ـ وأنا أكرب،وأنضج،
وأشيخ ـ الحكايات التي ع ّمرت طفولتي بالحامس واملغامرات.
ما أشوقني لوجود أمي هنا بيننا ،هي التي كانت شديدة التأثر ،وتبيك وهي تقرأ أشعار أمادو
نريفو[الشاعر املكسييك] وبابلو نريودا[الشاعر التشييل]وكذلك جدي بيدرو الذي طاملا احتفى
بأشعاري ،والعم لوشو ،من شجعني كثريا عىل االنهامك جسدا وروحا يف الكتابة ،رغم أن األدب يف
هذه الفرتة ،وهذا املكان ،مل يكن ليطعم محبيه إال النزر اليسري .لقد عاش هؤالء الناس دامئا إىل
جانبي ،أحبوين وشجعوين ،وكم بثوين إميانهم حني يلحقني الشك .بفضلهم ،ومن غري شك ،أيضا،
اعتامدا عىل عنادي وحظ ال بأس به ،استطعت أن أكرس جزءا كبريا من وقتي لهذا الهوس ،هذه
"العلة" والعجيبةُ :ممثل ًة يف أن أكتب،أن أخلق حياة موازية حيث نحتمي ضد املحنة،وتجعل
الطبيعي عجيبا،والعجيب طبيعياُ ،وتبدد الخراب ،وتج ِّمل القبيح ،وتخلِّد اللحظة ،ويمُ يس املوتُ
مجرد مشهد عابر.
مل يك مثة أصعب من كتابة الحكايات ،فبمجرد ما تتحول إىل كلامت ،تذبل املشاريع فوق الورق،
وترتاخى األفكار والصور .كيف ميكن إحياؤها ،إذن؟ من حسن الحظ ،فإن األساتذة حارضون
لنتعلم منهم ،ونحتذي مثالهم .فقد علمني فلوبري أن املوهبة هي انضباط مثابر وصرب طويل.
ومن فوكرن تعلمت أن الشكل ـ كتابة وبنيةـ هو ما يغني أو يفقر املواضيع .وعن مارتوريل،
ثربانتس،ديكنز ،وبلزاك ،كونراد ،توماس مان ،أخذت كون العد ِد والطموح مهامن كذلك للرواية
بقدر ما هي هامة املهار ُة األسلوبية واسرتاتيجي ُة الرسد .ومن سارتر أفدت أن الكلامت مواقف،
وأن الرواية واملرسحية والبحث ،وهي ملتزمة يف زمنها ويف االختيار األفضل ،ميكنها أن تغري مجرى
التاريخ .ومن كامو وأورويل تعلمت بأن األدب بدون أخالق هو ال إنساين،ومن مالرو بأن البطولة
والشعر امللحمي لهام مكانهام يف الحارض متاما كام كانا عليه يف زمن األبطال األرغونوت اإلغريق،
واإللياذة واألوديسة.
الحق أين لو استحرضت يف هذا الخطاب كل من أنا مدين لهم من الكتاب ،بقليل أو كثري ،أللقت بنا
ظاللهم يف الظالم .فهم كرث .هم مل يعلموين أرسار مهنة الكتابة ،فحسب ،بل وكشفوا يل عن مزالق
الكائن ،وأن أُعجب مبآثره ،وأرتعب من انحرافاته .كانوا األصدقاء الخدومني جدا ،ومنشّ طي منز ِعي
األديب ،ويف كتبهم اكتشفت بأن مثة دامئا ،ويف أسوأ الظروف ،أمل .وبأن الحياة تستحق أن تعاش،
ولو ملجرد معرفتنا أنه لوالها ملا استطعنا،ال القراءة ،وال تخيل الحكايات.
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وكم تساءلت إن مل تكن الكتابة يف بلدان كبلدي ،قراؤه قليلون ،وفقراؤه غفري ،وكثري من األميني
واملظلومني ،وحيث الثقافة امتياز لطغمة؛ لكم تساءلت ،إذن ،أليست الكتابة ترفا تو ُحديا .غري أن
هذه الشكوك مل تخنق منزعي البتة ،إذ ثابرت عىل الكتابة ،حتى يف أوقات امتصت فيها األعامل
املعيشية جل وقتي .أظن أين ترصفت بحكمة ،ذلك أنه ،ومن أجل أن يزهر األدب يف مجتمع ما
لزم ،أوال ،الوصول إىل الثقافة الرفيعة ،إىل الحرية ،إىل الرفاهية والعدالة ،وبدون ذلك ملا ُوجِد.
وبفضل األدب ،والوعي الذي ك ّون ،والرغاب والهاالت التي ألهم ،وخيبة األمل يف الواقع إذ متتصها
قصة جميلة ،بفضل هذا أضحت الحضارة اليوم أقل رعبا مام كانت عليه حني رشع الرواة يف أنسنة
الحياة بحكاياتهم .ولكم كنا سنصبح أسوأ مام نحن عليه بدون الكتب التي قرأنا ،أكرث محافظة،
وأقل وسواسا ،أكرث خضوعا ،وملا ُوجد ِ
النقدي الذي هو محرك التقدم ،قط .متاما مثلام يعني
الح ُّس
ُّ
أنك إذ تكتب وتقرأ هام أن تحتج ضد نقائص الحياة .ومن يبحث يف التخييل[الرواية]عن ما ال
ميلك ،يعرب ،من غري ما حاجة لقوله وال علمه ،أن الحياة كام هي ال تكفي إلطفاء غلتنا للمطلق،
الذي هو عامد الوجود اإلنساين ،وينبغي أن يكون أفضل .ونحن نخلق التخييل ليك نعيش بطريقة
ما الحيوات املتعددة التي نرغب ،فيام ال نتوفر بالكاد ،سوى عىل حياة واحدة.
بدون تخييل سنصبح أقل وعيا بأهمية الحرية التي تجعل الحياة قابلة للعيش ،والجحيم الذي
تنقلب إليه حني يتم متريغها تحت أقدام الطغاة،أو تحت سطوة إيديولوجية أو دين .وعىل
الذين يشكون يف أن األدب الذي يغمرنا بحلم الجامل والسعادة ،وينذرنا ،فضال عن هذا ،ضد كل
األدب كل تلك األنظمة املهووسة مبراقبة سلوك
أشكال االضطهاد،عليهم أن يتساءلوا ملاذا يخاف
َ
مواطنيها من املهد إىل اللحد ،إىل حد وضع نُظم رقابة لقمع ومراقبة الكتاب املستقلني .تعرف
أي خطر يف ترك الخيال يرسل خطابه يف الكتب ،وكم هي مفتنة الروايات
هذه األنظمة يف الواقع َّ
حني يقارن القارئ الحرية التي تتيحها وتنرشها ،مقارنة بالظالمية والخوف اللذين يرتبصان به يف
العامل الواقعي .إن ن ُّساج الحكايات ،سواء رغبوا يف ذلك أو مل يرغبوا ،علموا أو مل يعلموا ،يعملون
بخلقهم القصص عىل نرش عدم الرضا ،بإظهارهم كيف أن العامل مصنوع خطأً ،وأن حياة الخيال
أغنى من رتابة اليومي .وهذه املعاينة ،إذا ما استقرت يف الحساسية والوعي ،تجعل من الصعب
تطويع املواطنني ،وتقبلهم ألكاذيب الذين يريدون إقناعهم أنهم ،وهم واقعون يف رشك املحققني
والسجانني ،يعيشون عيشة راضية.
إن األدب الجيد ميد الجسور بني ناس مختلفني ،وهو بإمتاعنا ،وإبهارنا أو إيالمنا ،يوحدنا ،مخرتقا
اللغات واألديان ،والعادات والتقاليد واألحكام املسبقة التي تفرق بيننا .وحني يرضب سمك القرش
األبيض الهائل القبطان أشاب [مويب ديك] فقلوب القراء تنقبض وهي يف طوكيو ،أو ليام ،أو
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تومبوكتو .وحني تبلع إميا بوفاري [مدام بوفاري] ُس َّمها ،وترمتي أنا كارنينا تحت قطار ،أو حني
نتبني أن جميع سكان كوماال ،قرية بيدرو برامو[عنوان الرواية الشهرية للمكسييك خوان رولفو]،
فالرعشة ذات ُها تنتاب يف القارئ ،آم َن ببوذا ،أو كونفوشيوش ،عيىس ،أو الله ،وسواء ارتدى سرتة
بربطة أوجلبابا ،أو كيمونو .إذ األدب يخلق أخوة داخل التنوع البرشي ،ويسقط الحدود القامئة بني
الرجال والنساء بسبب الجهل واألديان ،واللغات ،والغفلة ،أيضا.
وكام عرفت كل العصور خوفها الخاص ،فإن عرصنا هو عرص التطرف ،واإلرهاب االنتحاري ،وهو
نوع قديم يعتقد أنه بالقتل ُتشرتى الجنة،وأن دم األبرياء يغسل العار الجامعي ،ويصحح الظلم،
ويفرض الحقيقة عىل املعتقدات الزائفة .ولكم من ضحية تذهب يوميا يف أماكن متفرقة من
العامل،عىل يد من يشعرون أنهم مالكو الحقيقة املطلقة .وقد كنا اعتقدنا أن انهيار اإلمرباطوريات
الشمولية ،وأن التعايش ،والسالم ،والتعددية ،ستؤدي إىل استتباب حقوق اإلنسان،وأن العامل
سيرتك وراءه األهوال،والغزوات وحروب اإلبادة ،والحال أننا إمنا نرى من جديد استفحال أشكال
جديدة من الوحشية،تؤججها أشكال التطرف ،وال نستبعد قيام حرب نووية بوقوع أسلحة الدمار
الشامل يف يد جامعات متطرفة .لذا ،ينبغي قطع الطريق يف وجههم ،وتفكيكهم .وهم ليسوا
عديدين ،حتى ولو د ّوت شظايا جرامئهم يف آفاق الدنيا .علينا أن ال نقع تحت تهديد الذين يريدون
سلب الحرية التي كسبنا يف املدى الطويل والبطويل للحضارة .لندافع عن الحرية الليربالية ،فهي
برغم ما ينقصها ،تعني التعددية السياسية والتعايش ،والتسامح ،وحقوق اإلنسان ،واحرتام النقد،
واملساواة ،واالنتخابات الحرة ،التناوب عىل الحكم ،وكل ما أخرجنا من حياة التوحش،وق ّربنا،
دون أن ندركها أبدا ،من الحياة الجميلة والكاملة التي يوهم بها األدب،الحياة التي لن نستحقها
إال بابتكارها،بكتابتها وقراءتها .كام أننا مبواجهتنا للمتطرفني القتلة ندافع عن حقنا يف الحلم ويف
جعل أحالمنا حقيقة .يف شبايب ،وشأن عديد كتاب من جييل،كنت ماركسيا،وآمنت بأن االشرتاكية
هي الدواء ضد االستغالل،والظلم االجتامعي الضاربني لبالدي[البريو] وأمريكا الالتينية وباقي العامل
الثالث .وإذ تركت خلفي النزعة االدولتية والجامعية ،جاء عبوري إىل وضع الدميوقراطي والليربايل
الذي رصته ـ أحاول ـ جاء صعبا وطويال،وتحقق ببطء.)...(.
ويف طفولتي حلمت بالذهاب إىل باريس ،ألنني بافتتاين باألدب الفرنيس ،حسبت أن العيش هناك،
وتنفس الهواء الذي استنشقه بلزاك ،وستندال ،وبودلري ،وبروست ،سيساعدين عىل أن أتحول إىل
كاتب حقيقي ،وأنني بعدم الخروج من البريو لن أكون أكرث من كاتب هاو .الحق أين مدين لفرنسا
وللثقافة الفرنسية بفوائد ج ّمة ال تنىس ،منها القول بأن األدب موهبة بقدر ما هو انضباط ،هو
عمل ومثابرة .لقد عشت هناك وسارتر وكامي ح ّيان ويكتبان ،يف سنوات بيكيت ،وباتاي ،يونيسكو

155

نصان عن قوة األدب وفن التخييل
ّ

وسيوران ،خالل اكتشاف مرسح بريخت وسينام إنغامر برغامن ،مرسح جان فيالر وجان لوي
بارو ،املوجة الجديدة للسينام ،والرواية الجديدة ،وزمن الخطابات وقطع الحامسة األدبية ألندريه
مالرو ،وكذا الفُرجة األكرث مرسحية ألوروبا آنئذ ،ممثلة يف الندوات الصحافية والرضبات املدوية
يل ديْناً أكرب كونها ع ّرفتني عىل أمريكا الالتينية .ففيها تعلمت أن
للجرنال ديغول .بيد أن لفرنسا ع ّ
البريو جزء من مجموعة واسعة يُو َحدها التاريخ ،والجغرافيا ،واإلشكالية االجتامعية والسياسية،
وبطريقة ما للوجود وباللغة العذبة التي تتحدث وتكتب .وأنها خالل تلك السنوات أنتجت أدبا
مجددا ومثريا .هنا قرأت بورخيس ،أوكتافيو باث ،كورتثار،غارسيا ماركيز ،كارلوس فوينتس،
كابريرا أنفانتي ،رولفو،أونيتي ،كاربانتيي ،إدواردس،دونوسو وآخرين ممن ث ّورتْ نصوصهم الكتابة
اكتشفت أوروبا مع قسم مهم من العامل بأن أمريكا الالتينية
الرسدية باللغة اإلسبانية ،وبفضلهم
ْ
ليست بلد االنقالبات العسكرية فقط ،والزعامء من قش ،واملحاربني امللتحني،أو راقيص املامبو
والتشا تشا تشا ،بل ،وأيضا ،قارة األفكار واألشكال الفنية والنزوات األدبية ذات اللسان العاملي .منذ
هذه الفرتة وإىل يومنا ،ومبا ال يخلو من تعرث وأخطاء،حققت أمريكا الالتينية خطوات متقدمة ،إمنا،
وكام قال سيزار فاليخو يف هذا البيت ":يا إخويت هناك كثري مام ينبغي أن يأيت".
( )...لنعد إىل األدب .ليست جنة الطفولة عندي أسطورة أدبية ،ولكن حقيقة عشتها ،ومتتعت بها يف
بيت العائلة بكوشابامبا ،أو مع بنات عمي ورفاقي يف الصف املدريس ،حيث كنا نقلد قصص تارزان
وسالغاري...خالل هذه السنوات،كانت الكتابة لعبة تصفق لها عائلتي ،وتحتفي يب،أنا الحفيد ،اإلبن
بال أب ،ألن أيب كان قد رحل عن هذا العامل .أتذكره :رجل ذو قامة عالية ،ووجه حسن ،وبهندام
ب ّحار ،والذي صورته منصوبة عند حافة رسيري أقبلها بعد أداء صاليت ،وقبل النوم .وذات صباح
حي يُرزق ،وأننا من هذا اليوم
َ
رست يل أمي أن هذا
يف بيورا ،مل أتعاف أبدا من صدمته ،أ ّ
الرجل ٌّ
سنذهب إىل ليام للعيش معه .كنت يف الحادية عرشمن عمري،ومنذئذ تغري كل يشء عندي .فقدتُ
براءيت واكتشفت الوحدة والحياة الراشدة والخوف .ونجوت بالقراءة،قراءة الكتب الجيدة،لُذت
فيها بعوامل مثرية،كثيفة ،مغامر ًة إثر مغامرة ،وحيث شعرت بالحرية وبالسعادة من جديد .كذلك
كف األدب عن كونه لعبة ليتحول
هوى محرما .منذئذ ّ
بالكتابة يف الخفاء ،مثل من ميارس رذيلة ،أو ً
إىل طريقة ملقاومة املحن ،ولالحتجاج ،والتمرد ،واإلفالت من الشطط؛ أضحى غاية للعيش .منذئذ،
وإىل اآلن ،ويف املناسبات التي شعرت فيها باإلنهاك ،وعىل حافة اليأس ،يصبح انهاميك جسدا وروحا
يف عميل الروايئ ضوءا ً يشري إىل مخرج النفق ،وطوق النجاة الذي يقود إىل بر األمان.
ورغم أن هذا ميثل شغال شاقا ،ويسيلني عرقا ،وألين عىل غرار كل كاتب أحس أحيانا بتهديد شلل
الخيال أو توقفه ،فال يشء أمتعني يف الحياة نظري قضاء أشهر وسنوات يف بناء قصة ،منذ والدتها
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غري املوثوقة،هذه الصورة التي اختزنتها الذاكرة من نثار تجربة معيش وغدت مقلق ًة وحامساً
ونزوة،إىل أن تثمر مرشوعا وقرارا بتحويل هذا الضباب اآلهل باألشباح إىل قصة .لقد قال فلوبري":أن
تكتب ،لهي طريقة يف العيش" .بكل تأكيد ،طريقة للعيش يف الوهم والفرح ،بنار تلعلع يف الرأس،
مبحاربة الكلامت ِ
العص َّية إىل أن تطوع ،وباستكشاف العامل الواسع صني َع صياد خلف طريدة ليغذي
تخييله الناشئ ،ويُه ِّدئ من الشهية املفرتسة لكل قصة تنزع وهي تكرب إىل افرتاس باقي القصص
األخرى .هي أيضا الوصول إىل اإلحساس بال ُّدوار الذي ترمينا فيه رواية قيد التكوين،حني تتشكل
وتبدو وهي تحيا لحسابها الخاص ،بشخصيات تتحرك ،تعمل ،تفكر وتحس ،وتتطلب االحرتام
واالعتبار ،والتي ال ميكن أن نفرض عليها عسفا أي سلوك ،وال أن نحرمها من اختيارها الحر ،وإال
قتلناها ،بدون أن تفقد القصة قدرتها عىل اإلقناع؛ هذه هي التجربة التي تعجبني دامئا ،كام
أعجبتني املرة األوىل ،بكل امتالئها وهوسها،الشبيهني مبامرستنا للحب مع املحبوبة أياما وأسابيع
وشهورا ،بدون توقف.
( )...إن األدب لهو متثيل مغشوش للحياة ،يساعدنا مع ذلك عىل االهتداء يف املتاهة التي ولدنا
فيها ،التي نعرب ،وحيث سنموت .هي تعوضنا عن خسائر وإحباطات نمُ َنى بها يف الحياة الحقيقية،
وبفضلها نفكك ،جزئيا عىل األقل ،الهريوغليفيا التي هي مبثابة الوجود بالنسبة لغالبية البرش،خاصة
نحن،الذين منتلئ بالشكوك أكرث من اليقني،ونعلن ارتباكنا إزاء مواضيع كالتعايل ،واملصري الفردي
والجامعي ،والروح ،واملعنى وال معنى التاريخ ،والعقالنية..
لقد فتنت دامئا وأنا أتخيل الظرف امللتبس حني كان أسالفنا،وهم بالكاد يختلفون عن الحيوان،
وللتو ُولِد الكالم الذي سمح لهم بالتواصل بينهم ،وقد رشعوا يف املغارات ،وحول نار حطب،
يف الليايل املحفوفة بتهديد الربوق والرعود،وزئري الوحوش،يف اختالق الحكايات وروايتها .لقد
كانت هذه اللحظة الحاسمة ملصرينا ،إذ يف حلقات الكائنات البدائية املشدودة إىل صوت خيال
الحكوايت،هذه،بدأت الحضارة،هذا املسار الطويل،الذي سيؤنسننا شيئا فشيئا ويتيح لنا ابتكار الفرد
ذي السيادة ،بفصله عن القبيلة ،ومعه العلم والفنون،القانون والحرية ،ولتقيص ثنايا الطبيعة،
وجسم اإلنسان ،والفضاء ،وللسفر يف الكواكب .هذه الحكايات والخرافات واألساطري التي ترتدد
كل يشء فيه
يف املرة األوىل كموسيقى جديدة أمام مستمعني مرتعبني من غوامض ومخاوف عامل ُّ
كان مجهوال وخطريا؛الشك أنها مثلت حماّ ما منعشا ،ومالذا ً ألروا ٍح دامئا عىل حافة القلق،والتي
كان الوجود عندها ال يكاد يتعدى األكل ،واالحتامء من عوارض الطبيعة ،والقتل والتوالد .ومبجرد
غل العيش
ما بدأوا يحلمون جامعة ،ويتقاسمون خرافاتهم املغذّاة بحكايا الرواة ،انعتقوا من ِّ
وحده،ودوامة األعامل املنهكة ،وتحولت حياتهم إىل حلم ،متعة وأُلهية ،وإىل مصري ثوري ـ أي
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القطع مع هذه العزلة ،وتغيري أوضاعهم وتحسينهاـ ومعرك ًة لتخفيف التطلعات واملطامح املستثارة
لديهم بالحيوات املجازية ،وبفضول كشف مجاهل يعكسها محيطهم.
وقد اغتنى هذا املسلسل الذي مل يتوقف أبدا بوالدة الكتابة ،ومل تعد الحكايات ُتسمع فقط ،بل
وت ٌقرأ أيضا لتبلغ الدميومة التي يخولها لها األدب .ولذا علينا أن ال نتوقف عن تكرار القول إىل أن
تقتنع األجيال الجديدة ،بأن التخييل[القصة ،الرواية]هي أكرثمن تسلية ،أكرث من مامرسة ثقافية
تشحذ الحساسية وتوقظ الفكر النقدي .بأنها رضورة البد منها لتستمر الحضارة ،ولتتجدد وتحفظ
فينا أفضل ما لدى اإلنسان .وحتى ال نتقهقر إىل وحشية الال اتصال ،وال تنحرس الحياة يف براغامتية
املتخصصني ،يرون األشياء يف العمق ،لكن يجهلون ما يحيط بهم ،يسبقهم ،ويليهم .ومن أجل أن ال
نتحول إىل عبيد وخدم لآلالت التي اخرتعوا .وألن عاملا بال أدب سيُميس عاملا بال رغبات ،بال ُمثل،
بال جرأة ،عاملَ مؤمتتني[ من األتوماتيك] مفتقرين ملا يصنع اإلنسان حقا،أي قدرتَه عىل الخروج من
نفسه ليصبح آخر وآخرين ،عاملا مجبوال بطني أحالمنا.
من املغارة إىل ناطحة السحاب ،من الدبّوز إىل أسلحة الدمار الشامل ،من الحياة الرتيبة للقبيلة
إىل عهد العوملة ،ضاعفت تخييالت األدب تجارب البرشية بحيلولتها دون أن نتهاوى يف الخمول
واالنطواء ،واالستسالم .ال يشء زر َع القلق ،وهز الخيال والرغبات مثل حياة األكاذيب التي نضيفها
إىل ما عندنا بفضل األدب ،حتى نتعرف عىل املغامرة الكربى واملبتغى األكرب الذي لن تهبه لنا
الحياة الحقيقية أبدا .إن أكاذيب األدب تصبح حقائق عربنا نحن ،قراءها املتحولني ،املصابني
بعدوى املطامح ،وهذا ج ّراء خطأ التخييل ،الذي يعيد دوما النظر يف الحقيقة الهزيلة ..بهذا السحر
الذي يهدهدنا بوهم امتالكنا ملا ليس بحوزتنا ،وبكوننا ما لسنا عليه ،وباالنتقال إىل هذا الوجود
املستحيل ،الذي يجعلنا ،شأن اآللهة الوثنية ،نحس بأنفسنا أرضيني ورسمديني يف آن واحد،به يبث
األدب يف نفوسنا روح االختالف والتمرد اللذين يثويان خلف كل الوعود التي ساهمت يف كل مآثر
ما خفف العنف يف العالقات البرشية .أقول ،ساهم يف تخفيف العنف ال إنهائه ،ألن عنفنا سيبقى
دامئا ،من حسن الحظ ،تاريخا ناقصا .لهذا نحتاج إىل االستمرار يف الحلم ،يف القراءة والكتابة ،وهي
الطريقة األمثل ما وجدناه للتخفيف من وضعنا املرتدي ،ولالنتصار عىل استنزاف الزمن ،وجعل
املمكن مستحيال".
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2ـ َم ْغ َنا ُة ال ِحرب
[أو كيف تفكر القصة يف نفسها]
أالن نادو

تقديم

مغناة الحرب،"Le chant de l’encre":هي قصة الكتابة نفسها،عمليتها ومراوغاتها .كيف تتم وتتحايل
وتنشطر .قليل جدا هم الكتاب الذين فكروا بوعي يف هذه اللعبة ،وجعلوا منها عىل الخصوص
مادة مفردة لقصة .قراءيت لهذا العمل النادر تعود إىل منتصف الثامنينات لدى صدوره ضمن
املجموعة القصصية ألالن نادو بعنوان("Voyages au pays des bords du gouffres" :باريس،
دونويل .)1986،أعجبت بهذا النص منذئذ ،وتجاوبت بقوة مع هواجس صاحبه ووساوسه تجاه
فن القص ولعبه ،مع املناورات التي يجر إليها ،خاصة الطريقة "اللولبية" التي صيغ بها ،ترتاوح بني
الرسد والعرض الفكري النقدي،أو ما بات يصطلح عليه بامليتاـ قصة( ،كيف تفكر القصة يف نفسها
بصوت مرتفع ،لو صح التعبري) .هكذا بدل أن يحيك هذا النص أحداثا،أو ينسج خيوط معضلة ،أو
يرسم تقاسيام ذاتية وسلوكية لشخصية مأزومة يف أفق رؤية محددة ،وبلغة أدبية وبناء متسق،
كام هو الشأن يف كل قص منظم؛ عوض ذلك يجعل من القص ذاته موضوعه وأزمته ،ويسائله
بالدوران حوله وتوليد ملعاين كتابته ،مشدودة وأنشودة .وفيام عرف األدب الرسدي التخيييل منذ
ذلك التاريخ تطورا ملحوظا يف تيارات وخصائص تجديدية وتنويعية عديدة ،تكاد األسئلة واملحاور
الكالسيكية التي كرسها تاريخ األدب بجدارة ال بنزق وافتئات ،ال تتغري إال لتتعمق ،وتجدد رؤية
اإلنسان للحياة ،وانخراط اإلبداع يف صوغها عىل نحو منسجم.
وهو ما يصدق عىل البيئة األدبية العربية بدورها ،التي هي يف تشكّل مستدام بحكم الفتوة النسبية
لألجناس الحديثة يف مضامرها ،وألن مناذج التكريس فيها تعرتضها صعوبات كثرية ،منها عنارص
تشويش تصدر من قلبها حني يتصدى لفن القصة واألدب عامة ،ناقصو خربة وثقافة ،وقليلو زاد
لغة وبيان ،ومن يف أرضابهم .إذ كيف تؤول الكتابة األدبية شعرا ونرثا إىل من يقطعون أوصال
اللغة ويفتكون بأبسط ما ينسق األدب ،ال تجريبا أو تجديدا مزعوما ،بل افتقارا فاضحا لكل دراية
ال غنى عنها ملن يخوض غامر هذا البحر اللجب .إن التهاون بل الخفة يف رشوط الفن ومعياريته
تنسيب بلغ حد اإلسفاف .وإذا كنا ال نعني
الالزمة ،منها جامليته املقنعة يف الحد األدىن ،أدت إىل
ٍ
بتاتا أي تقديس للنص األديب ،وال أي مثالية ،فإن األدب يحتاج دامئا ألن يقدم املثال عن أدبيته ،وإال
ضاع الكالم وإنه ليضيع فعال!
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مرة أخرى ،إن "مغناة الحرب" ،مبا تحوي من معالجة خصوصية ومتيز مساءلة وجامل أداء ،من واحد
مل يكن أبدا من س َدنة التقليد بل مجددا نشيطا يف طليعة املطورين للفن القصيص بفرنسا ،ومل
يق ُدم نسي ُجه وال ته ّرأ طرزُه ،ألنه أصيل؛ هذه املغناة أعود إليها اليوم ألترجمها ،وألهديها لقراء
يستحقونها ،بعد أن مرت تحت جرس ثقافتي وذوقي األديب ،وعالقتي بهذا اإلبداع ،مياه ومياه،
وكلها تعلمني أن الزبَد يذهب ُجفاء وأن ما ينفع الجامل يرسب يف القاع .املرتجم

املنت:
بس عىل مساحة الصفحة ،وحني تكون
"إن حياة الكتابة محسوبة بالوقت الذي يقضيه الح ُرب ل َي ْي َ
الريشة قد عربت وهو ييضء ،بعد ،عىل قمة حرف أو يف نهاية كلمة ،يف شكل انعكاس يكاد ال يُرى،
الحي للمصباح .بهذا الربيق الهارب وامل ُريب،
يلمع مذ ّهبا يف كثافته السوداء ،البارقةُ ،مرسلاِ الضو َء َّ
كمرآة للحياة التي تنسحب ،يتعلق تصاعد هذا ال َّدفق الذي يتلف ويتب ّدد يف االتصال مع الهواء،
وإذ يرشبُه يُ ْب ُس الورق .وحينئذ ،فالريشة ،وقد نأت غري مدركة موتا خلّفته وراءها ،تهرب برصيرها
إىل أقىص السطر صانع ًة شعاعا خفيفا ،م َعلَّقاً ،هكذا يف الفراغ ُوملقيا آخر أضوائه ،يف حركته التي
تتجمد ،تتقاطع ،وتدريجيا تتخىل عن كل ظل ليك ال يتبقى منها يف النهاية سوى الرس ُم األسود ،ليس
ظل شف ٍ
ّاف ،يحمل صفاءه.
سوى ٍّ
ويبقى الوقت الذي تقضيه الكتاب ُة لفقدان ملعانها الثابت واملرن هو اللحظ ُة األثري ُة حيث يكون
لها ،بعد ،إمكانية العودة إىل نفسها ،ثم وهي تستفيد من حركية املداد ومن سيولته يف آن ،تقتفي
آثا َر أصولها األوىل قبل أن يأيت التي ُّبس عىل أعضائها إىل األبد .ذلك أنه يف قلب هذه السيولة رمبا
استطاعت أن تعرف ما يحركها يف جوهرها ويجعلها تركض يف هذا الطرف من الصفحة إىل ذاك،
محسوب وأن املدا َد وهو ينشف يغلق عليها واحدا،
دون أن تعلم بالسبب ،يف حني أن زمنها
ٌ
أبواب ماضيها الخاص .وبقدر ما تستعجل الوصول إىل حالتها النهائية ـ التي
فواحدا ،كلمة ،فكلمةَ ،
ليست شيئا آخر غري مستقبل يتوالد دوما وال يعرف نهايته ـ بقدر ما تنأى عن االندفاع األول الذي
رس الالّ ُمد َرك لكُمونها.
كل الباقي وحيث يك ُمن يف الطرف
ولّد َّ
القيص منها ال ُّ
ِّ

والواقع أن الكتابة مبجرد ما ترشع يف الحركةُْ ،قل منذ السطر األول ،إذ تفتتح أبسط كلمة للنص ،تكون
قد أدركت خطأها وال جدوى عملها الذي يبعدها عنها ،وأظهرت رغبتها يف أن تعود القهقرى  ،أن
تنطوي يف الصمت الذي سبق مجيئها ،بالخصوص أن ال تضيف أي يشء للقليل الذي تهيأ له أن يقال.
بيد أن هذا الوعي ما كان ليتأىت لها دفعة واحدة ..إذ كان ينبغي عليها أن تتعرف مسبقا عىل نفسها
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يف مرساها الخاص ،وأن تحقق كينونتها يف املدى عي ِنه الذي يؤسسها؛ بعبارة أخرى ،فإنه ما كان لها أن
تتوصل إىل هذه النباهة تجاه ذاتها وقد صيغت أخريا بوضوح ،إال بتجميع ال حرص له من املفردات،
والتي وضعت هي األخرى حاجزا بني تج ُّمعها العقيم وذكرى مصدرها األول .يف قعر الكلمة حيث
املعادل يربو عن صفحة ممتلئة بأحرف تغمر األفق ،واألدهى حني تغدو متلذذ ًة بوجودها إىل الحد
الذي تطالب به يف شكله القائم وتتشبث به .إن الكتابة ،منذئذ ،تكون قد وصلت إىل أن تَفهم ،وقد
غدت أسرية حركتها الخاصة ،بأنه مل يبق أمامها من منجاة سوى ٍ
منفذ واحد :الهروب إىل األمام.
يلزمها ،إذن ،أن تالحق ،وبأي مثن ،ما يجري حولها ،وأن تبقى أبدا يف الطرف األقىص من ذاتها،
أن تبدو بشكل يجعل الرسعة التي تظهر يف مامرسة ال َّن ْسخ تحفظ لها من نقطة إىل أخرى قدرة
تحركها ،بنشاط يدفئ الجملة من الداخل إىل الحد الذي يحفظ لها كل مرونتها ،وعرب جالء املداد
املمخوض دون انقطاع ،مينحها شفافيتها .ولطاملا اعتقدت أن ما يجعلها تستأنف وتواصل عرب كل
جملة ليس يف الحقيقة سوى الحلم بأن تكون أرسع ،عساها تعود عىل ع َجل إىل الهامش ،وبهذا
تتوصل إىل تأ ُّمل نفسها مثل خط مواز يف مرآة السطر الذي يسبقها ،وهي تعيد إليه صورتَها األصلية
متحركة وتجعله ينعكس يف جسد الوجود املسبق لها...ـ ولكن ،واحرستاه  ،لقد فات األوان ،إذ بني
ٍ
الهث عبثا تحاول أن تدرك فيه نفسها .ويحدث
هذا وذاك قد نشَ َف املدا ُد ،ما يوقعها يف سباق
لها أن تحلم ،طيلة هذه الرحلة الالّ متقطعة من طرف صفحة إىل أخرى ،بهذا املدادـ املرآة ،والذي
رساب يتع ّهد
يقدم لها أخريا شيئا آخر غري الوجه العنيد لجسدها ،امليت ،املتخشّ ب ،املتيبس ،قبلٌ ،
ذات َه بذاته مبا يجعل االزدواجي َة تنقلب إىل محصلة وشيكة لتظل رغم ذلك مؤجلة.
هنا نرى ،إذن ،التحدي ،والرهان املستحيل الذي اعتقدتُ أين أمسكت به :أن أحاول الكتابة ،دون
تردد وبدون أي توقف ،وبرسعة ـ هل أقول تشبه رسع َة الضوء ـ مامثِلة لتلك التي تقطعها الكتابة
ُ
نفسها ليك تفهم وتفكر يف وضعها ،وأن أقابل يف تطابق كيل ومتواصل الزم َن الحقيقي الذي أُحبرّ
َ
البارق لهذه العملية وهي تتجه نحو الحقيقة ،لتتساءل ليس فقط عن أحقية ما
والوميض
فيه،
َ
أي وعي به .إنها لفي الواقع
تعلنه ،ولكن ،أيضا ،ل ُنسقط إىل األمام ما ليس لها بعد يف هذه اللحظة َّ
مفارقة ،إذ التفكري الذي تتعلق به هذه الكتابة يسبق انزالق الريشة عىل الصفحة بأقل من طُرفة
عني إىل الحد الذي نعتقد فيه أنه هو السابق .يف حني أنه العكس متاما ،ذلك أنه ما كان بوسعها
تعي ذاتها إال وهي مدفوعة بسيل الكلامت وانسياب املداد الالهث وراءها سعيا لاللتحاق بها.
أن َ
هكذا ،يبدو ما كانت الكتابة تنوي إجراءه من تفكري وتأمل عىل نفسها غري قابل للتحقق إال يف
قلب نشاطها .إنه مل يسمح لها أبدا بهذا التأمل ،هي ومصدرها ،مبعزل عن هذه الحركة ال َّن ِه َمة
التي تلتهمها كلي ًة فيام هي ُتوجِدها يف اآلن عينه ـ إننا ن ُع ُّد هذا مكسبا ـ  .لقد لزم عليها أن تنحفر
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عميقا ،تاركة الفسحة املطلوبة لهذا الحبور الال مريئ الذي تتع ّهده بداخلها ،وقد غدا غرف ًة رسي ًة
عكيس مام كان يجعلها تبتعد
ُرت ِّبت بداخله مقدر ُة أن ت َُص َّد عنها ضجي َجها وأن تحفر بيأس يف ع ّد
ٍّ
الوعي الذي كان يلزمني ـ وقد كانت هذه هي الغاية
وأي شعلة باهتة هذا
باستمرار عن مركزهاُّ .
ُ
الوحيدة من وجودي ـ بأن أغذّيها وأنا أضيف إليها مزيدا من الزيت ـ الكلامت تلو الكلامت!ـ ،التي
مل يكن املعنى هو املهم فيها بقدر حضورها الكثيف والعاجل.
وبالحس الغامض ،ألواجه هنا ،إن مل يكن بعض ما هو
أي إفراط،
وهكذا ،ودون أن أنساق وراء ّ
ِّ
أص َّف الكلامت بأرسع ما
ممنوع ،فعىل األقل تخطي صعوبة شاقة ؛ هكذا
ُ
جعلت من واجبي أن ُ
ُ
السؤال
فعل الكتابة ووع ُيها الخاص،
ميكن دون االستسالم ألي إلهاء بُغية الوصول إىل أن يتطابق ُ
أستبق فعل الكتابة هذا ،وأصعد نحو
وصيغتُه .هكذا كان الهدف :دون أن أتأمل أو أفكر يف يشء
ُ
منبعه ـ لذلك فإن مصدر الكتابة ال يقع ،كام قد نعتقد بسهولة ،يف مايض النص ،أو يف عاليه كام لو
كان نهرا ،ولكن يف املستقبل العاجل للفعل ،بالضبط يف مقدمه ،يف طرفة العني التي تفصل الريشة
عن نقطة ازدهارها عىل الورق ـ من هنا أعرب الحاجز الذي يشكل األفق املريئ للغة؛ كام لو أن األمر
يتعلق بأن أذهب أرسع من التيار قابضا عىل الكلامت ألتخطاها وأبقى يف طليعتها عند نقطة من
الرتاوح الهش ،متاما يف الح ِّيز الذي تتشكل فيه ،وهنا ،يف العتمة البيضاء عدمية االخرتاق التي تنتجها.
لقد متثلت يل الطريقة الوحيدة للتحصن بأقل مقاومة ممكنة لقوة هذا الدفق ،والبقاء يف هذه
الوضعية ،يف أن أظل يف ِح ٍّل من كل قصة أو حكاية ،وأن أقلل من الدالالت الخارجية التي تعنيها
يف ذاتها منرصفا عن كل االنتقاالت والتطورات التي تعتقد الكتابة أنها مضطرة للجوء إليها عادة يك
متارس الخدعة ،فتصل،هذه ،حتام إىل االختناق ،وبالنتيجة إىل رضورة أن تجعل من ذاتها موضوع
حكيها ،ذلك أن الجميع يعلم أن العقدة التي تروي ليست إال الذريعة التي تتخذ من أجل أن
تسرتسل يف الخفاء ،وأن ال تظهر بتاتا مبا هي عليه .أن أسحبها من اللجوء إىل ُح ّجة ما وأ ُح َ
ول دونها
وأي مرجع ،بل وألق َِّل رس ٍد كان ،لكن دون أن أتخىل ،مع هذا ،عن اإلبقاء عىل الحركة يف فراغ؛
َّ
ذلك كان هو التكتيك الذي تب ّنيت .وبه وجدتْ نفسها عزال َء من كل سالح ،شاغرةً ،وأخريا مرغمة،
يك ال تختفي ،ألن تتحدث عن نفسها؛ وليس معنى هذا أن تشمئز إزاءها .ال ،قطعا ،وكل ما يف األمر
هو أن نظرها إىل حالها وقد غدت مقلص ًة يف هذه الوضعية القصوى إىل أدىن حالة تعبريية يؤكد
لها أنها كانت ستقرتب عىل نحو خطري من هذا املركز الذي يجري السعي إلبعادها عنه .وبذا مل
يعد بوسعها أن تتق ّنع سوى بالطريقة الوحشية التي تضطرها ألن تتغذى من لحمها ،ولتواجه ذات
َ
سيتأت لها ،عندئذ ،أن تصمد ،وهي
ىّ
االنتقال إىل االعرتاف .فكم
يوم أو آخ َر محظور خيان ِة نفسها أو
مختنقةً ،مكبلةً ،ومقطوع ًة عن العامل دون قارب نجاة؟ من سيستسلم األول ،وماذا لو أنها آثرت
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الغرق عىل أن ال تبوح بيشء؟ عىل كل فإنه هنا ،يف هذا املكان املحدد ،قررتُ أن أَلبَد ،مثل مرتبِّص
ٍ
ماهرِ ،
َ
وعنيد يف آن ،العباً
االستنزاف والوقت دون أن أكون موقناً متاما من حالة قواي ،الي ِقظة
حذ ٍر
كلياً للعبة اإلشارات ،هذه ،وزوالِها املحتمل ،واضطرابِها.
كنت أرشع ،أحيانا ،وأنا مشدود إىل مراقبة هذا املرسى الذي ال ينفد ،يف الشك من انسجام
مرشوعي؛ ذلك أنه من املحتمل ،أيضا ،أن يكون حضوري قد ُر ِصد منذ وقت طويل ،وأن خطتي
ملقى يب وحدي ومهمالً يف هذه الصفحات وتتحول
قابل ٌة ألن تنقلب ع َّ
يل ،مع محذور أن أبقى ً
وضعيتي الراصدة ،بفراغها ،إىل منظر مضحك ال يكشف سوى عن بطالن مرشوعي .لكن ،ويف
الوقت نفسه ،ومبا أن كل هذه التساؤالت متر بواسطة الكتابة ،فمن املحتمل هنا ،أيضا ،أنها هي
التي تلهمني بها لتش ّوش فكري ،وتجعلني أتشكك يف نفيس ،وأرخي الحبل عىل الغارب ،ولحظة
الرتدد ،هذه ،تكفيها لتباعد وتهرب ..لقد بدا يل واضحا ،وأنا أفكر يف ذايت وأتساءل عن مدى صواب
اسرتاتيجيتي ،أن انتباهي الذي زاغ عن موضوعه األصيل ،قد تسبّب يف حفر هوة ،دون قصد لذلك.

وكان الوقت قد حان الستعادة السيطرة عىل األمور ،وللحسم يف عمق الكلامت من غري أن أنشغل
مبزاعمها .ولكن بدا يف مكان ما ،أن االمتداد قد توقف ،والخيط القائد انقطع ..ولهذا السبب مل أكن
أتوصل بتاتا إىل االنطالق بالرسعة املطلوبة؛ يف ما بعد وجدتني ملزما أن أتوقف ألفكر ،ألبحث عن
النقائص تلحق
جملتي أحيانا ،شاعرا بعدم االرتياح ،بأن أعيد النظر يف مقاطع بأكملها .لقد أخذت
ُ
وطفقت تتعرث ويكرث فيها الشطب الذي أحدث ارتباكا يف الصفحة تلو الصفحة نارشا االلتباس
كتايب،
ْ
ُو ِ
محدثا رشوخا يف انتظام السطور .وباإلثارة شبه املرعبة التي متارسها التشطيبات فإنها كانت تبطئ
حركة املجموع ،وتقدم فكرة تضطر باستمرار للعودة إىل نقطتها األوىل وتتهالك مبآخذ أنها مل تقدر
عىل تجنب هذه األخطاء والتخطيطات التي تش ّوهها ،تعتربها مبثابة حجة عىل عدم أهليتها إلنجاز
وظيفتها كام ينبغي ،وساعية ،يف نظري ،إىل االنتقاص منها.
خاللئذ ،ومستفيدا من هذا الوعي الشقي ،كان مثة يش ٌء يواصل أمامي يف هذا البعد الذي ال
لدي من أسلوب ،ويف بعض لحظات الكتابة املمتازة مبرونتها
أدرك فيه أنني كدت أفقد أفضل ما ّ
أمس بأصبعي أو ُأس ّمر الورق برضبة ريشة .قليلة هي األشياء التي كانت تكفي
ورسعتها أن ّ
أللقي عىل هذا الظل املتامهي ،والهارب ،يف هذه اللحظات؛ أن ألقي عليه الشباك الثقيل لشكاواي
وأخطايئ ،للحروف الصامتة والحروف الصائتة ،للمنحنيات والخطوط ،السالح الوحيد الذي مل أتوفر
عليه بعد بغية وضع اليد عىل ما تبقّى من الحقيقة .ولكن ،كان ينبغي ليك أصل إىل هذا املكان أن
أبذل مزيدا من الجد ،أن أتدرب بانتظام عىل هذا اليشء الذي يصعب ضبطه ،الال متوقع واملربك،
والذي ال يبطئ يف سباقي لت ِعالّت عديدة ولكن يقاوم أقىص درجات املقاومة ضد االستعامل .تهيأ
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وحسنتُه .ويف لحظة معينة ما ألبث أن أحس بأن هناك ما
يل أكرث من مرة أنني
ُ
طوعت الشكل ّ
يل فرصتي وفائديت ..أن هذه الكتاب َة املرغمة عىل أن تصار َع نفسها،
يعرتض عىل حركتي ،يُضيع ع ّ
واملأخوذ َة يف تناقض مستدام تبدي نحوي مقاومة سلبية ،وأنها تلعب معي بقوتها الخاصة لت ُحول
بيني وبني الوصول متظاهر ًة أنها تخ ُدمني .ففي هذا السياق املرير بدا واضحا أن هذه الكتابة،
رغم تحملها للجهد الرئيس املبذول ،تراوغ إلضاعة وقتي ،وتخريب كل خططي يف اللحظة األخرية.
لدي ال ُحجة الدامغة ،فإن التحجيم الذي تتعرض له ُخ َدعي واحتيااليت امل ُع ّدة مبهارة
ودون أن تتوفر ّ
يل خالل نشاطي هذا.
يجعلني أفرتض وجود من يتآمر ع َّ
ولكن ،هل تبقّى يل الوقت للدخول حقا يف مثل هذه االعتبارات؟ أو مل يب ُد محسوساً أن اإليقاع
عاد بغتة لرسعته ،وأن الكتابة ليك متنع عني كل متعة الستقبال األسئلة التي تزيد من تشكييك فيها،
أي قطار جهنمي هذا يالحقني! لقد كانت
كانت قد قررتْ أن تلعب معي ورقة املصالحة .فجأةّ ،
الكلامت تتسارع يف هذه اللحظة برسعة جنونية لدرجة أين كنت أكتب أوائلها ،بحيث إين اضطررت
لالستمرار دون توقف ،بال فواصل ،ونَفَيس يقفز معها ،متجنبا الوقوع يف خطأ وتَخ ّيل باقي االحتامالت
أي هوة .من هنا تولّد
لنهاية الصفحة .واملهم ،أن أبقى يف حالة تيقظ مستمر يك ال تُحفَر أمامي ّ
اهتاممي األول :أن أتخطى العقبة يف الزحام دون االلتفات إىل الوراء ،ونظري متجه صوب أفق الخط
الذي ستتدفق منه الكلامت وهي تستعد للدخول إىل الحلبة وحيث ترتابط عىل حني غرة عالمات
الزج يب يف دميومة
االستفهام أو التعجب :عالمات التوقف التي ترغمني عىل اإلبطاء ،وهي تحاول ّ
مصطنعة ومتباعدة بإفراط ..عندك عالمة االستفهام التي تقوم حاجزا وتُصدر إ ّيل أمرا للتخيل عن
الخيط األصيل الذي أمسك به ،ترصفني إىل سؤال ال رضورة له أو هو عىل كل حال بال جدوى ،وأُل َز ُم
بالجواب عليه؛ فهل لهذا حقا من رضورة؟ ثم هاك عالمة التعجب التي َتص ِفق يف وجهي مثل الباب
عىل الوجه! وأسوأ ما يف األمر كله األقواس(األتعس حقا هي العارضة) ـ التي ترمي يب يف طريق مغاير
تفاصيل تلو تفاصيل...
َ
يل وأن أزيغ يف تي ٍه ،كام يف
وتأخذين نحو املغامرة مخاطرا بأن أفقد االتجاه األص ّ

ناهيك عن األخطاء اإلمالئية التي تفلت مني وأنا تحت ضغط هذه العملية وبسبب قلة العناية؛
فأكون مثل من ضيّع شيئا يف الطريق وعليه أن يتوقف ويرجع إىل الوراء السرتداده مضيّعا وقتا
مثينا يف البحث بني السطور ونبش الحروف وتصحيح ما البد منه ،ما ال ينبغي أن يحدث ،وما يلزم
حسمه يف الحني .هذا إذن ،ما وجدتني محموال عليه :أن ُأس ِّود وأس ّود دون ُهدنة ،وأن ُأُبقي عىل
الحي من فعلٍ ال ي ُزعم أكرث من أنه
هذا الدفق من املداد عىل الصفحة ليك ال يتبقّى يل سوى الجزء ّ
يغطي مبا فيه من مخزون وتغ ُمره مخارج إفرازاته ،أو كام يتبقى يف النهاية َعظ ٌم مف َر ٌغ ُومتيبّس له
هش و ُعرض ٌة لألمواج واملناقريِ النهم ِة للعصافري :ــ كتاب!".
لَمعا ٌن تحت الشمس ولكن ٌّ
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