الكتابة واملوت
د.محمد رمصيص
يعد املوت مكنسة كونية ماحية لكل ما يعرتض سبيلها باستثناء الكتابة.إذ أن سواد حرب امليت يعيد
الحياة لبياض الورقة كلام قرأنا أثره.بالكتابة يسرتد امليت حياته مع كل جلسة قرائية.الكتابة بهذا
املعنى لعب مع املوت،سخرية من الزمن،هزء من الرحيل األخري.الكتابة إقامة يف اللغة وسباق مع
الوقت اآليت.متظهر لرغبة البقاء ،مترد عىل الصمت وإعالن عن حضور الذات..وهذين الفعلني:التمرد
وإعالن الرغبة فعلني عوقبا بقسوة ال نظري لها يف تاريخ البرشية.بل جرما منذ إعالن آدم عن رغبته
يف معرفة مغزى التحريم يف قصة الخلق وامتد التجريم حتى اآلن.إن فعل املعرفة فعل مكلف
جدا ،فبسببه كان الطرد من جنة عدن وكان املوت فيام بعد.لكن لوال املوت ملا استحقت الحياة
أن تعاش.أحيانا يصري املوت تحريرا لنا من وجود ال يطاق.املوت بهذا املعنى جرح يجمع بني الشك
واليقني وكلنا ننترص للشك.نعرف جيدا أن املوت يقني لكننا نرص عىل تصديق كذبة الحياة.الكتابة
واملوت إذن فعالن فرديان ال ينوب أحدنا فيهام عن اآلخر(..)1لذلك نخاف املوت ونتهيب الكتابة..
ّحدان منفصالن ومتصالن بشكل غريب .بالكتابة نظل مرتبطني باألموات واألحياء كذلك.امليت
يظل موجودا بداخلنا رغم رحيله بل إن املوت نفسه نحمله يف أحشائنا ويعطينا األمل يف الحياة إىل
حني.رمبا كان التفكري يف املوت ملهام لإلنسان ومحفزا له عىل اكتشاف الكتابة وتأسيس الحضارة.
الكتابة هنا مبعناها األديب.كتابة خاصة تسمعنا ذاك اآلخر املوجود يف دواخلنا..إنها وسيط لحامية
رغباتنا الالواعية من القمع والكبت واملحو..الكتابة لعبة لنسيان ذاك األمل القادم من املستقبل
واملرتسب يف أعامق النفس ..انه املوت.
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-1هل ميوت الكتاب حقا؟
يقال عادة ":إن الكتاب ال ميوتون لسبب بسيط أن كتاباتهم تخلدهم يف ذاكرة التاريخ".الكتابة
تجعل عبثية الحياة محتملة..بها فقط نلطف من الطابع التدمريي للموت.صحيح جدا أن اإلنسان
مخلوق متناه وعابر لكن عظمته تتمثل يف تقبله لوضعه اإلنساين املحدود يف الزمان واملكان(.)2
إذ بالكتابة نشبع املوت حياة.ليس مثة وسيلة للتجوال يف ردهات املوت سوى الكتابة من خالل
نفق الحلم أو األسطورة.فإذا كان الحلم هو أسطورة الفرد فان األسطورة هي حلم الجامعة.ولهذا
بالذات يتم االحتفاء باملتخيل كجرس مليك لتأمل املوت إذ مل يحدث أن مات شخص وعاد لنعرف
ماذا هناك.لكن يف األسطورة مثال نعلم أن هرمس ابن زوس اله الحظ كان رسول اآللهة ومرافق
األرواح إىل عامل املوت البرشي..علام أن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يعي أنه سيموت فاملوت
بالنسبة للحيوان مثال ال معنى له.
وبالعودة إىل تجربة الكتابة عن املوت نفاجأ بأن الكثري من الكتاب والشعراء يكتبون فقط عن
موت اآلخرين ونادرا ما يكتبون عن موتهم املحتمل.هل ألن الحديث عن املوت ال يكون إال
بصيغة الغائب كقولنا :آه لقد مات.وقبل هذا وذاك:هل كتابة املوت يشء ممكن؟أليس املوت
كانفصال لحظة تقع خارج املعنى ألنها انتفاء لكل خطاب؟وهل حقا أن املوت وحده يقول حقيقة
الحياة؟قدميا قال كونفوشيوس":إننا ال نعرف أي يشء عن الحياة فام بالك باملوت؟"
إن تأمل املوت من داخل الكتابة تجعله أقل صدمة وإيالما ألننا يف عامل األدب نستطيع رسم
شخصية ال تخىش املوت وتعرف كيف تختار املنية التي تناسبها،وأخرى ال تخىش املوت ولكنها
تختاره لغريها..لكن كيف السبيل لجعل املوت راقدا بداخلنا أطول مدة ممكنة؟أو ما الطريق
لجعل حياتنا أكرث توهجا وامتدادا؟هل تتوفق حقا الكتابة يف تضميد جراحها؟أعتقد أننا بكتابة
املوت نقوي التضامن بيننا نحن األحياء.وبكتابة املوت نقلل من صدمة رؤية جثة امليت التي تجسد
اللحظات القصوى الكتامل القسوة.فإذا كانت اإلقامة البيولوجية يف املوت مستحيلة ألن العقل
يرتفع والجسد يتحلل فان الكتابة متنحنا حظوة مصاحبة املوت باعتباره الدرجة الصفر يف التلذذ..
إن كتابة شخص حي عن آخر ميت يعني أن املوت والحياة متالزمان وال معنى ألحدهام دون
اآلخر.فهام يتناقضان ويتكامالن يف اآلن نفسه.لكن هل يتفوق حقا الحي عىل امليت أم العكس؟أال
نخرس نحن األحياء ما ربحه امليت من مشاعر وهو يفارق الحياة؟هذا الخرسان الفادح ال ميكن
تعويضه إال بالكتابة.إن جرح املوت ال تشفيه سوى الكتابة إذ بها يصنع الكاتب ذاتاً رسمدية نكاية
بالذات البيولوجية الرسيعة العطب..
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نحن نعلم أننا ال منوت إال مرة واحدة .وألنه حدث فريد فهو يزلزل اطمئنان جل األفراد لوهم
الحياة..بخالف الكاتب الذي يتوفق يف تليني صالبة هذا املرض امليتافيزيقي الذي يقرتح نفسه بدون
عالج-وذلك مبواظبته عىل فعل الكتابة حتى يقوي وحدته مع لحمة أحياء الراهن بل وأحياء
املستقبل البعيد(..)3صحيح أن الكتابة يف العمق هي انفصال عن الكل ألنها توقيع باالسم الخاص
الذي يعزل املوقع عن باقي العامل لكنها من حيث املضامني تراهن عىل معانقة قضايا اللحظة
التاريخية الراهنة واملرتبطة بالذات الكاتبة..ذات تتغيا يف العمق الخلود وترفض هذا املصري
الدرامي األليم الذي اعتدنا عىل تسميته موتا.بالكتابة نفك هذا اإلحراج الذي يضع اإلنسان نفسه
يف صلبه:أقصد الرغبة يف الحياة والتشبث بالخلود،علام أن كل كائن حي مآله الفناء.فبمجرد والدتنا
يكون قد حكم علينا باملوت..لكن إذا كان املوت يقرتح نفسه كمحو فالكتابة تقدم ذاتها كأثر.

-2مفارقات املوت والكتابة:
يبدو املوت ألول وهلة غري عادل ألنه يأيت يف الغالب بعد نضج األفراد ذهنيا وجسديا لكنه يف العمق
فعل دميقراطي يساوي بني جميع الناس.ال يقهره سوى الكاتب الذي يعطي حياته بفعل الكتابة
تحديدا عمرا إضافيا.فإذا كان املوت يجمع بني اليقني والشك حيث نعرف يقينا أننا سنموت ..فإننا
ال نعرف متى وال كيف..بل ال نصدق يف العمق أننا سنموت(.)4إن وقوع املوت نفسه ال يوقف
نزيف األسئلة :ماذا بعد؟وهل سنعود؟وبأي شكل ومتى؟؟ أسئلة حملت اإلنسان عىل تأمل مفهوم
الزمن البيولوجي للفرد وسبب محدودية عمره.وبهذا يعد املوت مأزقا محفزا عىل الكتابة والتأمل
الفلسفي كالبحث يف سؤال:هل اإلنسان مسؤول عن موته أم هو ضحية له(قصة الخلق)؟وهل
الوعي باملوت دافع لعيش الحياة مبلء االنتشاء أم بانكسار وانكفاء عىل بؤس لحظة الفناء؟
إن إحدى مفارقات املوت هو أنه فردي وعام يف ذات اآلن.يعيشه كل فرد عىل ِحدة ولكننا نكتسب
خربة املوت من خالل موت اآلخرين.إننا نعرف جميعا أننا سنموت ولكننا ال نعرف زمن الفعل
وشكله..مبعنى أننا جميعا ال نعرف عىل وجه الدقة ماذا سيقع وكيف.فمجمل السيناريوهات هي
مجرد حدوس.صحيح أن اإلميان بالبعث يصور املوت حدثا عارضا ويجعل فجيعته محتملة جراء
تصوره للزمن بشكل دائري..لكن فداحة املوت نابعة من كونه محايث لكينونتنا األمر الذي يدفع
اإلنسان الجرتاح أجوبة عنه من قبيل:الحب،الكتابة،املعامر،الحضارة،اللعب،الغرق يف اللذة وما
شابه ذلك.
فإذا كانت الكتابة بشكل من األشكال صناعة لتلك الذات الراسخة يف ذاكرة التاريخ والقادمة
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من املستقبل ،فان املوت نفسه صدمة مخبأة يف الزمن اآليت.فقط بتأمل املوت عرب الكتابة نتعلم
كيف منوت ونريب أنفسنا عىل مواجهة ذاك املصري.لكن قبل الرحيل األخري يحسب للكتابة حسنة
حمل اإلنسان عىل تأمل الحياة قبل املوت ألنهام معا يف تكامل ..ومن ثم بحث اإلنسان عن جواب
لسؤال وجودي مركب:كيف لإلنسان أن يقلل من صدمة املوت؟ هل بجعل حياته أكرث غنا وامتالء
أم باعتباره املوت مجرد حدث يف نظام كوين يتكرر بال معنى وبال هدف آالف املرات يف ذات
اللحظة؟يبدو عشق الحياة كجرس لتخفيف صدمة املوت حال رومانسيا بخالف الكتابة التي تعلمنا
فن املوت..إذ بدونهام(الكتابة واملوت) مل تكن الحياة ستحظى بهذه الهالة والقيمة.صحيح أن
شعورنا باألمل مرده كوننا نفنى لكن العامل يستمر..لكن مبعاودة تأمل املوت نهتدي أحيانا ألنها
خالص من األمل واملعاناة..
إن إحدى وسائط الكتابة مثل الحلم واألسطورة مثال تبدوان ذات جدوى يف فتح رشفة عىل ذاك ال
"هناك" الذي ال يجرؤ أحد عىل فتحه..وسائط تجعل إمكانية معارشة املوت شيئا ممكنا ومستساغا..
واملوت عموما مخيف فقط لألحياء إذ ال معنى له بالنسبة لألموات مثال..ولنسيان حقيقته تقرتح
الكتابة نفسها كمالذ وعالج لنسيان الخواء الفظيع للوجود بعد املوت.إن قوة الكتابة تتجىل يف
كونها تجعل الحياة هدفا للحياة ال املوت ،وان كان املوت مصدر الهام لنحيى بشكل أرقى و أعمق..
وعىل حد تعبري أندري مالرو":الحياة رخيصة ولكن يف الوقت نفسه ما من يشء غال كالحياة".

 -3بعض تجليات املوت يف الشعر العريب:
إن الوقوف عىل األطالل يف الشعر العريب مثال ميكن اعتباره نوعا من صالة الجنازة الشعرية عىل
املايض امليت.فالطلل يهز إحساس الشاعر بفعل املوت املستمر يف حياته .موت يأخذ عدة تجليات
ومنها تساقط املطر الذي ينبت بعض الكأل ولكنه يف نفس الوقت يعفو عنه الرسم،الريح تهب بقوة
و الطبيعة تقف يف موقف غريب.موقف مضاد لإلنسان ..فالوقوف عىل األطالل يف األصل فعل
تذكر.والتذكر نفسيا يعلمنا كيف نعيش قلق املوت.التذكر يف العمق يجعل املرء يحس انه حي
وميت يف نفس الوقت:كائن حي ألن نشاطه الذهني يتوفق يف استحضار أحداث هامة يف حياته..
ولكنها وقائع مضت وبالتايل فامضيه يف احد األبعاد ميت بالقياس إىل انه يعيش واقعاً جديدا ً
غري املايض.ليس فقط الوقوف عىل األطالل كعتبة شعرية تذكر الشاعر واملتلقي بجرح املوت بل
موضوعة الرحلة كذلك حيث السفر إىل وجهة مجهولة..سفر يرافقه عادة مشاعر غريبة جدا..
فعندما نكون عىل وشك السفر نقيض اللحظات القبلية للرحلة يف أىس وحزن كاسح وكأننا نشعر
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أننا لن نعود إىل مكاننا األصل مجددا..إن أقوى اآلالم هي تلك التي تفصلنا عن أمكنتنا األليفة
واملعتادة..
إن هذين امللمحني وغريهام كثري يصوغان لنا القول بأن العقل اإلبداعي العريب كان منشغال بسؤال
املوت وبالتايل ميكن اعتبار هذا التمفصل بعدا تراجيديا يف الشعر العريب القديم بخالف ما ذهب
إليه بعض مؤرخي الشعر العريب بأنه كليا غنايئ .يقول يف هذا السياق أبو العتاهية":
بني عيني كل حي***علم املوت يلوح
لتموتن ولو عمرت***ما عمر نوح
ويف ذات السياق يقول أبو العالء املعري عن املوت باعتباره الحقيقة الوحيدة يف هذا العامل الزائف
ولذلك فهو يعري الحياة ويكشف رسابها
صاح هذه قبورنا متأل الرحب فأين القبور من عهد عاد
رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم األضداد
أما سؤال املوت يف قصيدة النرث العربية فقد تأثر بتأمالت فالسفة عرص األنوار وفالسفة االختالف
وقبل هؤالء جميعا الرومانسيني األملان..حيث نصادف محمود درويش مثال يعطينا االنطباع وكأنه
مات مرارا قبل موته الفيزيقي ثم عاد ليحيك لنا قصته مع املوت.فهو يرفض نسيان هذه الحقيقة أو
تناسيها..بل يعانقها ويصبغ عليها معنا جامليا..واملثري لالنتباه أنه يف ديوانه"احبك أو ال أحبك"يقرتح
علينا الحب كأحد األجوبة املمكنة لسؤال املوت...وهو يف ذلك يسري عكس البوذية الذي ترى
أن العامل أمل..محتفيا باللذة الزائلة نكاية بغدر املوت..يقول يف قصيدة" تقاسيم عىل املاء"(ص")51
أحبك يوما
وأعرف تاريخ مويت
احبك يوما
بدون انتحار
وراء الخريف البعيد
امشط شعرك
أرسم خرصك
يف الريح نجام وعيد"
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إن محمود درويش يف هذا الديوان يحتفي باملوت لدرجة يلتبس األمر عىل املتلقي حيث يتساءل
كيف للشعر أن يكون ممتعا وهو ميجد املوت؟ويكفي مراجعة معجمه الحدادي ليتمثل القارئ
معجمه الجنائزي والذي يستحرض الفقدان والحذف واالنتحار واملحو والغياب وما شابه ذلك..
الشاعر إذن ميارس موته االفرتايض يف هذه التجربة الشعرية بشبقية متمثال الحكمة االغريقية
القدمية"من ارتىض املوت هوية لكينونته فقد قرر ضمنيا معاقبة املوت بأقىس العقوبات"
يقول محمود درويش يف نفس الديوان (ص)102
أضمك ،حتى أعود إىل عدمي
زائرا زائال.ال حياة وال
موت أحس به
طائرا عابرا مت وراء الطبيعة
حني أضمك"..
يف هذه القصيدة توفق الشاعر يف توحيد املوت بالحياة وجعل األضداد يف تعانق مدهش األمر
الذي يدفعنا لطرح السؤال التايل :هل هذا يعني أننا ال ميكن أن نحب دون أن نتمنى الخلود ملن
نحب؟وهل هذا يعني أن مأساوية املوت تكمن يف موت من نحب ال موتنا نحن؟
لكن عىل مستوى ثان هل ميكن اعتبار كتابة الشعر فعل تعوييض عن الفقدان؟وهل حقا أن الكتابة
ما هي إال كذبة صادقة نتلهى بها ملراوغة جرح املوت املحتوم؟
يف الواقع عالقة املوت بالكتابة ليست دامئا مأساوية متاما.فموت سقراط مثال كان ملهام ألفالطون
حيث دعاه إلعادة صياغة قولته األثرية:التفلسف يف العمق ما هو إال فن تعلم املوت.ذات اليشء
يقال عن موت أم هيكل املبكر وموت ابنته الوحيدة.موت تصوره كخالص من بؤس الحياة وتصالح
الروح مع ذاتها.صحيح جدا أن هذا التصور ينتسب للمثالية املطلقة التي اتصف بها هيكل لكنه
تصور يرصد بكثري من الجدة جرح املوت باعتباره حافزا ً للتأمل الفلسفي وهو تقريبا نفس أفق
الشعراء الرومانسيني األملان وعىل رأسهم الشاعر نوفاليس يف ديوانه الشهري"أناشيد الليل"حيث كان
يردد مرارا السؤال التايل" :ملاذا نخاف من املوت ومجرد تأمل بؤس الحياة يجعلنا نرس بحلوله".
املوت عند الرومانسيني األملان خالص من أمل الحياة..
تبقى الكتابة كمامرسة فعال إراديا له مثنه الخاص..فعل فردي ال يقبل النيابة أو الوكالة..فعل قادر
عىل وضع املوت نفسه موضع تأمل وسؤال ،األمر الذي يجعل من حرفة الكتابة غري مهنة الطب
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مثال أو الجندية حيث يصادف صاحبيها يوميا الجثث بشكل عيني..وهذا يعني أن صورة املوت
تختلف من فرد آلخر حسب املهنة كذلك.صحيح أن املوت يظل رسا غامضا يطرح تحديا حقيقيا
عىل اإلنسان بشكل عام .لكن لكل فرد تجربته الخاصة مع املوت.فقط مع الكتابة نتوقف عند
حربائية اللغة ومكر الخطاب:فالقول مثال مبوت قبل األوان ال معنى له.إذ ليس مثة موت بأوان.
املوت ال زمن له .بل وال حاجة له ملربر يك يحرض بيننا.إن زاوية النظر محددة بشكل دقيق ملاهية
املوت.فثقافة الفرد ومعتقده وخربته الحياتية خليط من الروافد ينتج تصورا مخصوصا للموت..
فقد أنظر للموت من رشفتي الخاصة كملهم لإلبداع يف ذات اآلن الذي ينظر له آخر كقوة مدمرة.
صحيح أننا سنموت إن كتبنا أو مل نكتب لكن أثر الكاتب يجعل حضوره ممتدا يف الذاكرة والتاريخ.
وعىل حد قول الشاعر:
الخط يبقى زمانا بعد كاتبه***وكاتب الخط تحت األرض مدفون.
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