السرية الذاتية والشِّ عر
فيليب لوجون
تقديم وترجمة :عبد اللطيف الوراري
مل تل َْق السرية الذاتية االهتامم من قبل النقد األديب إال يف النصف الثاين من القرن العرشين .وكان
بادياً العمل التأسييس املتواصل الذي بذله ُمنظّرو نوع السرية الذاتية ،فأرسوا قواعده وحلّلوا بنياته
قل أن طُرِح سؤال العالقة بني
وحقل إمكاناته الشكلية .لكن ،يف خض ّم النقاش النظري واملعريفَّ ،
السرية الذاتية والشعر بشكل ِج ّدي وواضح.
كانت السرية الذاتية أو املذكّرات ،طوال القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين ،مل تفتأ تنزلق
نحو الشعر ،فيتداخل السريذايت مع صوت األنا الغنايئ وقد يلتبس أحياناً مع ما يحيل رصاح ًة عىل
املعيش؛ إال أ ّن واقع الحال قد تغيرّ مع صعود قصيدة النرث التي ردمت الهوة بني ما هو شعري
ونرثي ،فوجدنا شعراء الحداثة (أبولينري ،بول فالريي ،إليوت ،رامبو ،ماالرميه )..ال يكفُّون عن
ولعل أشهر هؤالء عىل اإلطالق ميشيل لرييس.
تضمني كتاباتهم نُبذا ً وأمشاجاً من سريهم الذاتيةّ ،
ولقد صار الح ّد الشعري جزءا ً أساس ّياً يف إعادة تحديد السرية الذاتية ،وإقرار قيمة النزوع املتسم
باملرونة عوضاً عن الطابع الدوغاميئ الذي طبع مفهومها وربطها بخلوص النرث .فلم يعد النرث قَيْدا ً يف
تحديد نوع السرية الذاتية ،وهو ما أق ّر به فيليب لوجون نفسه يف نربة دالّة« :يف امليثاق السريذايت،
قلت – يا للبدعة ! -أ ّن السرية الذاتية تكون «نَثرْ ا ً» ،إذ أ ّن نحو  99يف املئة من الحاالت جرت عىل
ُ
أي تعارض بني البنية الشعرية
ذلك ،غري أ ّن ذلك بالطبع مل يكن صحيحاً» ،مؤكّدا ً أنّه ليس هناك ّ
والسرية الذاتية.
يف هذا النص( )1الذي نقرتح ترجمته ،ير ّد فيليب لوجون عىل الندوة النقدية التي انعقدت مبرسيليا
«حصة السرية الذاتية داخل
(جنوب فرنسا) يومي  17و 18نونرب من عام  ،2000تحت عنوانّ :
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أي تجديد؟» ،وعىل ع ّرابها دومينيك رابايت الذي استغرب منه إقصاء الشعر من
الشعر املعارصّ :
التعريف الذي كان اقرتحه للسرية الذاتية يف «امليثاق السريذايت» (ُ ،)1975م ّربرا ً ذلك بقوله أنّه «يف
عرصنا يُلْزمنا الشعر عىل التفكري يف الوشائج التي تجمع ذات الكتابة والذات الواقعية» .لذلك ،يؤكد
لوجون ،يف لهجة رصيحة دالّة ،أن النرث مل يعد قَ ْيدا ً يف تحديد نوع السرية الذاتية ،وأن الشعر بات
يُشكّل – بطريقته الخاصة -محفالً رئيساً داخل الفضاء السريذايت ،بل «أخذ الشعر يرضب الباب عىل
السرية الذاتية» بتعبريه .يتناول لوجون ،بشكل و ّدي وحميمي ،طبيعة إشكاالت العالقة بني الشعري
والسريذايت ،عرب مقاطع شعرية من ستة كتب لشعراء معارصين تع ّرضوا لحياة ِش ْعرا ً ( ،)2ويصفها
بـ»الكتب الجريئة» التي «رُبمّ ا حكم عشاق الشعر بأنّها ليست إال نَثرْ ا ً ُموقَّعاً ،وعشاق السرية الذاتية
بأنّها ليست إال مجرد متارين مصطنعة» .إ ّنها «مبثابة محكيّات سريذاتية ،محكيّات جميلة وحقيقية
متواصلة ،ترشع يف البدء بوالدة املؤلف ،وتستكشف عىل مراحل تكوينه ،تاريخ شخصيته ،مثلام
تدمج هذا التاريخ يف سياق مضبوط بأسامء وتواريخ ،إلخ .وهي مكتوبة يف أبيات شعرية» .كام يعود
إىل العرص الرومانيس فيتناول الـ»أنا « الغنايئ من خالل سوناتة أرفريس ذائعة الصيت مل يقرأها
رس غامض ،غري أنّه أفلح ،بحرسته
أح ٌد ق ّط (ينشدها !) ،ويفرتض بأنّه عاىن يف حياته الحقيقية من ّ
العظيمة بال ّ
أي يشء آخر غري «أنا»ه .
شك ،يف أن يتجاوز ّ
كل توقُّع ،فال نعرف شيئاً عنهّ ،
رسها وهي يف طور التك ُّون ،كام صنع مع بعض
كام يقرتب من القصيدة عندما تحيك حياتَها أو َّ
نصوص المارتني ،وإدغار آالن بون ،وبول فالريي ،وأندري جيد ،وفرانسيس بونج .ويذهب إىل
أن هؤالء الشعراء متنبّهون لعملهم وهم أنفسهم يعلمون ،بطريقة أو بأخرى« ،مضايق اإلبداع؛
بقصته ،ويعرب بهم إىل االعرتافات،
وأنّه يوجد الكثري من الناس يتحلقون حول الشعر ليك يخربهم ّ
لكن الشعر يتفلّت من السرية الذاتية وينجو بنفسه عىل أصابع قدميه .عالوة عىل ذلك ،يحاور
لوجون مقاطع من أعامل ميشيل لرييس ،مكتشفًا أنّه يصهر الشعر والسرية الذاتية يف الفعل نفسه،
ويقودهام معاً حتى النهاية.

النص املرتجم:
ّ

قلت – يا للبدعة ! -أ ّن السرية الذاتية تكون «نَثرْ ًا» ،إذ أ ّن نحو  99يف
يف امليثاق السريذايت (ُ ،)1975
املئة من الحاالت جرت عىل ذلك ،غري أ ّن ذلك بالطبع مل يكن صحي ًحا .ومل يعد مجديًا ،بعد ذلك ،أن
نرشحه مطولاً داخل الجزء نفسه (يف الفصل املعنون بــ»ميشال لرييس .السرية الذاتية والشعر»)،
أو أن نعود إليه لتهدئة األمور يف كتاب «أنا أيضً ا» ( .)1986وآمل أن يكون من األفضل للفهم أن
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مللف كُ ّرس للمسألة يف مجلة (  ، Faute à Rousseauعدد
نجمع هنا خمسة نصوص صغرية كُتبت ّ
 ،29شباط /فرباير  ،)2002وهو امللف الذي أويص برصاحة أن يُقرأ قراءة كاملة.

هل قلت :سرية ذاتية؟
ال تعرفون ،بال شك ،مارغريت غريبون ( ،M. Grépon )1980-1897األديبة والشاعرة .ورُبمّ ا كانت
ستبقى يف التاريخ األديب حتى تؤسس مجلة (أريان) التي أطلقتها مينو دروي  M. Drouetيف
عام  ،1954وحتى تخلق جائزة األدب الحميمي التي كانت تمُ نح سنويًّا من عام  1957إىل عام
 .1970وقالت إنّها ظل ّْت طوال فرتة حياتها تكتب اليوميات (مقتطفات منها نرشتها سوبري يف ثالثة
مجلدات بني عامي  1960و ،)1966ومتارس الشعر بكامل نكهته ،الشعر القريب من الحياة.
«سجل ُمؤ َّجر الغرفة»(:)1956( )3
ّ
وأما برنامجها فهو مثلام نجده يف مقدمة ديوانها
«يف ساعة تثبت فيها تعمية الشعر ،أسحب إ ّيل بشجاعة هذه املقطوعات من الشعر الحر أو املرسل
املتعلق بالحدث ،وغري قابل لالنفصال بالتايل عن مغامرة الحياة .لكن رأيي املشهور فيام أزعم أنّه
ال ميكن أن نصنع شع ًرا جميلاً إال مع الال شعر .ولست أعرف إن كانت الحياة هي الال شعر أو كان
وكل ما أعرفه أنيّ ال أعرف أن أفعل شيئًا آخر».
الشاعر مي ّجدها؛ ُّ
قص ًة (قصة يف شكل شعري) ،وهو ُمقطّع إىل عناوين فرعية ترشد
يُق ّدم الديوان نفسه باعتباره ّ
القارئ إىل مراحل من حياتها :العودة من سايغون ،سنوات مارسيليا ،سنوات ريفريا ،سنوات باريس؛
ويعكس إحساسات ،انتظارات ،عواطف وخيبات أمل ...هذا الشعر الذي يأخذ مصدره من الحياة
ويدعو إليها ،أال يكون سرية ذاتية؟
رعب ،ما تقوله هنا! تلمح إىل أنّها شاعرة (السرية الذاتية ،إمنا هي حياة ُغفْل ومرتوكة بال عمل)،
سحب هذه الكلمة،
وأنّها تستثمر فضولاً غري ص ّحي .كسىل وميّالة إىل االستعراء ،يف املجمل .ال ،ال ،اِ ْ
وإال تلقّيتم هذه الرسالة مثل التي تلقّاها صديقها الشاعر الكبري جان فوالن  ،J. Follainالذي
طلبت منه أن يقدم الديوان ،ويا لهول التقديم أن يبارشه هكذا ،بقوله« :مث ّة تدفّق الحياة يف هذه
رص أن تعلنه
الصفحات املدهشة حيث ترصح مارغريت غريبون بأن تكون ّ
قص ًة يف شكل شعري ،وت ُ ّ
سف ًرا سريذاتيًّا».
جون الصديق الفقري ،كان يعتقد نفس اليشء الذي كانت تعتقده .ورغم املثل املعروف «أتستعطي
وتشرتط»( ،)4فإ ّن مل ترت ّدد مارغريت غريبون يف أن تطلب منه مراجعة نسخته ،وهو ما مل يفعله:
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«الكُتيّب ( ُمؤ ّجر الغرفة) هو شبه جاهز ،لكن مل أشأ إخراجه إال يف أكتوبر ...بهذا الخصوص ،أريد
أن أخربك بأنّه يف التقديم مع ما فيه من مامألة لشخيص و»توافر الحامسة» كام أرشت إىل ذلك
بالطبع ،توجد كلمة (هل يل الجرأة عىل أن أخربك بها؛ أجل ،ميكن أن نجرؤ عىل كل يشء عندما
نقي) توجد كلمة ال أته ّيبها ال بالنسبة يل ،وال بالنسبة لك (ألنيّ أعرف ج ّي ًدا ما تريد
يكون لنا قل ٌْب ٌّ
اإلشارة إليه ،بالنظر يف مجمل القصائد الحالية التي هي مجرد ألعاب ،ألغاز أو ذكريات صدرت
رس؟
من القلب ومن الحشا) ،إنّها الكلمة السريذاتية ،ومن الناس من قد يأخذها مبعنى إفشاء ال ّ
نافيًا عنها التغيرُّ يف الشعر؟ ال أعرف ما بوسعي وضعه ،الطابع املعيش (لكن توجد كلمة «حياة»
يف البداية ،وهي تؤدي أحسن ما ميكن قوله ،ووضع ‹معيش› ثالثة أسطر يف األسفل ليس أم ًرا ف ّن ًيا
أي حال هذا ليس مدعاة للخطر ،سأهاتفك
للغاية) ،الطابع ...شبه سريي ،الطابع ...ال أعرف ! عىل ّ
صبا ًحا لنعرف إن كانت لك فكرة ! ...انظر كام قلت لك ذلك ،عزيزي جون ،بكل بساطة ودقّة ألنيّ
سعيدة ج ًّدا بسطورك ،ومرادي أن أكون سعيدة للغاية .أض ّمك إ ّيل مثل رضب من الحلوى لذيذ.

مارغريت غريبون
إين ألعرف طب ًعا مقدار ما أقول بأ ّن ذلك غري قابل لالنفصال عن مغامرة الحياة ،بيد أ ّن السريذايت
رُبمّ ا يجعل التفكري يف مغامرات بصيغة الجمع ،بالنسبة ألناس ال يريدون أن يفهموا قطّ .ما الذي
تقولني لهم؟»
لقد م ّر ما ينوف عن خمسني سنة ( 18-17نوفمري  )2000قبل تاريخ لقاء «السرية الذاتية والشعر»
الذي انعقد يف مارسيليا (جنوب فرنسا) .كان السؤال الذي اقرتح عىل الندوة املستديرة يدور حول:
«حصة السرية الذاتية داخل الشعر املعارص :أي تجديد؟» .وكان دومينيك رابايت Dominique
 ،Rabatéالع ّراب ،بارش النقاش كام ييل« :وهو يُ ْستبعد بغرابة من التعريف الذي كان اقرتحه
فيليب لوجون  Philippe Lejeuneيف «امليثاق السريذايت» ( ،)1975يلزمنا الشعر يف عرصنا مع ذلك
عىل التفكري يف الوشائج التي تجمع ذات الكتابة والذات الواقعية» .انظروا اآلن ،لقد أخذ الشعر
يرضب الباب عىل السرية الذاتية ،ويبدو أنّه يشكو من كونه « ُمبْع ًدا» ...ماذا حدث؟ هل غدت
الكلمة القبيحة كلمة مرور؟ إنّا مبنأى عنه -يكاد جميع الكتاب الفرنسيني ،حتى عندما يحكون
أقل
حياتهم مبارشةً -يبدون بوجه عبوس إذا جاز لنا أن نُس ّمي مثل ما يفعلون ،لكن األمر غدا ّ
بكثري من ذي قبل.
ينبغي أن نتجاوز هذه املناقشات .أن نبعد السرية الذاتية أو أن نريدها أن تكون ،فإ ّن األمر مينع
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التفكري يف ما هي عليه ،والذي ال هو يسء وال هو جيد .الشعر ال يوجد يف كل مكان ،والسرية الذاتية
وكل منهام ميكن أن يكون وسيل ًة لآلخر .وليس معي ًبا أن نطرح أنّهام شيئان
ليست بأكرث من ذلكٌّ .
مختلفان ،وأن نحاول تعريفهام ،ونُعرض عن القبول بأ ّن بينهام نُقَط تقاطع عديدة .وميكن أن
ت ُؤخذ السرية الذاتية باملعنى الواسع والغامض ،أو باملعنى الضيق والدقيق .وكذلك الشعر.
وهكذا ،سنتناول بشكل و ّدي يف موضوع ملفّنا ما نوقش يف مرسيليا« :حصة الشعر يف السرية الذاتية
املعارصة :أي تجديد؟»)5( .

كتب حياته ِش ْعـ ًرا
َ

بحوزيت ،عىل املائدة ،ستة كتب هي مبثابة محكيّات سريذاتية ،محكيّات جميلة وحقيقية متواصلة،
ترشع يف البدء بوالدة املؤلف ،وتستكشف عىل مراحل تكوينه ،تاريخ شخصيته ،مثلام تدمج هذا
التاريخ يف سياق مضبوط بأسامء وتواريخ ،إلخ .وهي مكتوبة يف أبيات شعرية.

يب ش ْو ٌق إىل هذه الكتب الجريئة ،والتي رُبمّ ا حكم عشاق الشعر بأنّها ليست إال نَثرْ ًا ُموقَّ ًعا ،وعشاق
السرية الذاتية بأنّها ليست إال مجرد متارين مصطنعة .أغرم بها ألنّها تبحث طريقًا أصيلاً نحو
صوتها .فهي ليست كتابات منظومة ُمملّة ،بل تجارب يف القول .إنّه من الصعب عىل أحدهم
ينحل فيها .ومن املرعب واملتكلّف أن يقدم
أن يكتب حياته ،الحياة الخاصة ،داخل لغة مشرتكة ُّ
حق ،إذا مل يكن مثة يشء ما يعرضه أو يستند عليه .قلبي يخفق ،تنفُّيس يذهب
نفسه لآلخرين بأي ّ
ويجيء ،ينبغي أن أعرث عىل إيقاعي .صويت إذ مل يكن غريبًا ،صويت الذي ال يرغب يف االستامع ،ينبغي
أال يكون هذه الجلبة التي تخونني ،إنمّ ا املوسيقى التي تحملني .وكتابتي ليست رسال ًة تضيع من
تلقاء نفسها يف الصمت وال تنتهي إال بعينني ،بل هي الكالم الذي ير ُّن يف األذن ،الذي يجعل اآلخر
وهو يمُ َفْصل ،بحنجرته الخاصة ،حيايت.
ترتسم خطواتك
إ ّن هذه الكتب تجعل القراءة الصامتة يف حكم املستحيل .تتح ّرك شفتاك .يجب أن ّ
خطى الشاعر .إذا فقدت اإليقاع ،تفتقد املعنى .أمسكه مسبقًا باليد ،ت ِج ْد أولاً هذا القيد غري ًبا،
والذي يبدو يف بعض األحيان هازئًا بالشعر بقدرما يهزأ بالسرية الذاتية ،موح ًيا من أصبعيه مبفارقة
ساخرة .ومن مث ّة تالحظ أن هذه الغرابة موحية .وبعض األمور ليك ت ُقال تستدعي التحايل عليها،
وأخرى تصري أقرب أل ّن ال َع ُروض يجرب عىل تجديد املفردات .تخىش أنّه مع البحر اإلسكندري ،أو
أي وزنِ شعري آخر ،يحدث مكان عا ّم وأنت أمام لغة جديدة كلّ ًيا .تَنفّس الصعداء ،وال تُش ّدد
عليك .هل ميكن أن ت ُقرأ هذه القصائد الطوال تِبا ًعا مثل حكيْ ٍ نرثي؟ أحيانًا نعم ،إ ّن لفي األمر فتنةً.
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ٍ
بجرعات صغرية شأنها شأن أن تستقطر النبيذ ،تاركاَ ال ّنكهات «تنمو»
وأحيانًا ،يُفضَّ ل أن نرشبها
من تلقاء نفسها.
أق ّدم لكم الكتب التي بحوزيت :روبري بارات  ،R. Baratteيف قعر طفولتي (الفكر الجامعي.)1981 ،
طفل لن ّجا ٍر تح ّو َل إىل مصمم ديكورات،
طفولة قضاها بـ (تالل شومون) يف بداية القرن العرشينٌ ،
ويف السينام يو ًما تف ّرج عىل رسومات إباحية مصورة باألبيض واألسود ،وسمع املكلفة بإجالس
الجمهور ،يف فرتة االسرتاحة ،تعرض عليه سكّرياتها ذات القطعات الست« :آخذ واحدة منها ،آخذ
اثنتني !» .مل يفعل ال واحدة وال اثنتني ،وأىت البيت ورشع يف كتابة سريته الذاتية عىل هذا اإليقاع،
يف مئة وأربع وعرشين صفحة ( 124صفحة) .يقدم النص نفسه كنثرْ ٍ عا ٍد ،بيد أنّه غريب ومؤث ّر
تكتشف أنّه أرسع مام يجب قوله بصوت خافت ،وعىل ترخيامت الزمة ،وأ ّن ذلك ال يأيت إال من
الشعر.
يف املقابل ،ال مشكلة لتحديد أوزان البحر اإلسكندري لدى مارغريت دايس  M. Dasséيف ديوانها
«مذكرات ابنة جيمور يف بداية القرن العرشين داخل غابة الند» (منشورات جاك برميون،)1999 ،
يك يبلبل طفولة أليمة وحياة مناضلة أعطتها مدرسة الجمهورية وسيلة تعبريها وكرامتها.
وهو مح ٌّ
تتوسطهام أشجار الصنوبر ،هذا
عدا أنّه ،يف شكله الفيزيقي ،كتاب جميل يزدان غالفه برشيطني ّ
الصنوبر الذي منه يتدفّق ،مثل عصري الراتنج ،شعر الحياة.
كالم عن املدرسة كذلك ،لكن بشكل أكرث حداث ًة وتح ُّر ًرا ما تنقله أبياتٌ من الشعر الحر ،أو باألحرى
أبيات شبيهة بأسلوب كلوديل ،لصاحبها هوبري ليسيني  H. Lesigneيف «طفل رشقي» (هارمتان،
 )1995و»( »Les J Troyesمنشور صوت ًّيا ،)1999 ،وهو ابن ج ّزار أصبح ،بفضل املدرسة العليا،
ُمد ّر ًسا ميتعنا وهو يقرأ مقتطفات من نصوصه بصوت عا ٍل يف الكثري من املوائد املستديرة التي
تعقدها جمعية من أجل السرية الذاتية والرتاث السريذايت ()6(.)APA
وأ ّما بقية «شعراء السرية الذاتية» الثالثة اآلخرين فسأق ّدمهم لكم بإيجاز :هم مؤلفون ُمج ّربون
تعرثون ببساطة عىل كتبهم يف املكتبة أو الخزانة ،مثلام تُقبلون ،بعد أن تقرأوا مقالة لشانتال
شافرييات -دومولني  ،C. C. Dumoulinعىل توطئة ووردزورث (أو لِ َم ال عىل «تأ ُّمالت» فيكتور
هيغو التي هي «مذكّرات روح» تقع حقيق ًة يف منتصف الطريق بني ديوان غنايئ وحيك سريذايت)،
كل واحد من هؤالء
بحيث نقودكم يف إثر ذلك إىل مصادر الشعر الرومانيس .لكن سأعطي عن ّ
الثالثة مقتطفًا مائ ًزا.
بحوزيت نسخة من عمل رميون كينو « R. Queneauبلوط وكلب» (رواية شعرية) ( ،)1937من
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يك طفويل ،ومن مث ّة محيك للعالج بالتحليل
سلسلة شعر دار غاليامر ذوات القطع الصغري ،وهو مح ٌّ
النفيس الذي يرتدد صداه منذ البدء كام يف األبيات أدناه:
ولدْتُ يف هافر يوم الحادي والعرشين من فرباير
عام ألف وتسعامئة وثالثة.
كانت أمي بائعة أقمشة وأيب بائع أقمشة:
يطآن األرض فر ًحا.
لسبب غري مفهوم أعرف الظلم
وأُو ِدع الصباح
عند امرأة جشعة وبلهاء ،مرضعة
تلقمني ِح ْجرها.
تعبت من االعتقاد
عدا الحليب ُ
بأنيّ ظفرت منها مبأدبة
بشفتي نو ًعا من اإل ّجاص،
زا ًّما
ّ
عضو أنثوي.

كام بحوزيت «الحياة العادية» (رواية قصيدة) لجورج بريو ( G. Perrosغاليامر ،)1967 ،التي
أحببت أكرث أجزاءها الثالثة املعنونة بـ»أوراق ملصقة» ،وميكنني أن أقرأ خامتتها كاآليت:
أخ ًريا
أتح ّدث عن أشياء معيوشة
عن طريقي أنا طب ًعا ورُبمّ ا عربكم
بيد أنّكم ال تتص ّورون
واجب أن تضعوها عىل النافذة
حتى تيبس مبحض إرادتها
مثل كتّان مغسول جيّ ًدا
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كل قذارة
من ّ
ذات ّياتنا العفنة

ستضمحل
ّ
التي
بإرادة الريح
لكن ال ينبغي إثارتها
فإذّاك تحدث دون أن تقول شيئًا
وت ُع ّرينا ُمحدث ًة صف ًريا
ليس أكرث من الجلد والعظام
لتقتفي أثرك ُمغام ًرا

آه ،يا حياتنا الجميلة املقاتلة

ويا بنثيسليا (َ )7و ْحيش
لن ألثم ثغرك أب ًدا
لك لن أكون
سوى ٍ
عيص عىل االنقياد
جسد ٍّ

)8(Vale Vale et me ama
سأُنْىس رسي ًعا وما

أكتبه عرب مساء خريفي جميل
يعض براغيثه
مبقربة من كلبي الذي ُّ
فتضيع يف دمه
من السخف أن أرغب يف القيام به كام
أسمع أطفايل وزوجتي
الذين يُغْفون جدار الليل
يحفظ ما أكتبه
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ال ُرضّ ع الصغار من العدم
يتل ّمظون شفاههم.

ث ُ ّم هناك شاعر معارص هو وليام كليف  W. Cliffالذي نرش عام  ،1993عن منشورات ديفريانس،
عمله «سرية ذاتية» (هذا هو العنوان) بغالفه األزرق.
يحيك عىل نحو ُمنظّم طفولته ومراهقته وشبابه ،وقد قسمها إىل ثالث متتاليات ،زيادة عىل فاصل
موسيقي ،تعذيب وخامتة .وهي كلُّها تجري يف شكل سلسلة من مئة سوناتة شعرية مركبة من
لكالم ُم ْؤمل
 12 ،10أو  14قد ًما ،ويكرس إلقاؤها غري املُطّرد اإليقاعات املتوقعة
ويشق الطريق ٍ
ُّ
الحب يف السوناتة  ،64بقدر ما تتالمح عرب رسم صغري للتحليل النفيس
وصادق ...هكذا ت ُثار بداية ّ
والتأمل االسرتجاعي ،روائح ساخرة وسوداوية ،حيث الكلامت (العربات ،الفتون واألسلحة larmes,
ُ )charmes et armesمقفّاة كالسيك ًّيا ،لكن مع شَ ْوكها أَيْضً ا.
حصل أن ثارت حفيظتي بال مشيئة
السحر من لدن أحدهم
يقتفي بخطواته خطوايت وبأعمدة
معبدي يعلق إمياين لكن داخل األمل
وأن وجدت بسببي أنا بَلْسماً لجراحايت
أي شخص؟ أنا الذي
أنا؟ إذ آيت ملساعدة ّ
ال ألوك بأسناين سوى الشوك اليابس
فهذا ما يستهوي طبيعتي الواهنة؟
يل بأن يزورين يف كوخي؟
يتكرم ع ّ

يتملّقني بنظراته البعيدة املألى بالدموع؟
(يف هذا العمر يبدو لنا الزمان ال نهائ ًّيا

علينا أن نحيا دامئًا معتقدين أ ّن أسلحتنا
ميكنها دامئًا أن تسرتجع الليايل وتخرتقها)
هكذا أعيش مأخوذًا برشك فتنة جديدة
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الـ»أنا « الغنايئ
نحب القصائد واألغاين؟ السيام عندما تقول “أنا”؟ ألنّها عىل حني غفلة متنح التعبري
ملاذا نحن ُّ
“السليم” للعاطفة التي تبحثنا يف كلامتها وموسيقاها .فجأةً ،نتب ّناها .نتع ّرف أنفسنا فيها .وهذه
الكلامت التي تكسو تجربتنا ،نخال أنّها تأيت مبارشة من التجربة ،ومن قلب الشاعر .هناك رغب ٌة
شخصا ما فهمنا؛ وهناك عالمة التواطؤ مع أولئك الذي يح ّبون،
لتقاسم العاطفة ،اإلحساس بأ ّن
ً
ينشدون ويدندنون باأللحان نفسها التي نحبّها .ولذلك فإ ّن السؤال الذي أريد طرحه ليس له،
أحب رونسار هيلني؟ وهل دو بيالي كان مستاء من أوفيد؟ هل ينبغي أن
بالفعل ،كبري أهمية .هل ّ
أي حصة للثقة ،للتمرين األديب وللدور؟ ولكن ما األكرث وضو ًحا يف
نؤمن ّ
بكل ما غ ّناه براسينس؟ ّ
حياتنا الخاصة؟ دعونا نعود إىل ما فيها من عذوبة االعتقاد.
ماذا بقي عىل سبيل املثال ،من الشاعر أرفريس Arvers؟ االسم (شخص ال يعرف لقبه :فيليكس)،
العرص (إنّه «الرومانيس الصغري») والبيت الشعري الوحيد« :لروحي سرِ ُّ هـا ،لحيايت لُغْزها» ،الذي
نتع ّرف عليه من بداية السوناتة« ،سوناتة أرفريس» الشهرية حقًّا ،السوناتة التي مل يقرأها أح ٌد ق ّط
بحق .كام يظهر من مجموع
(ينشدها !) .ويبدو البيت عذبًا ومؤث ّ ًرا يف بساطته الشج ّية ،وهو كذلك ّ
السوناتة التي جاء فيها:
لروحي سرِ ُّ ها ،لحيايت لُغْــ ُزها:

الحب األبدي يف لحظة مدركة:
ُّ
يل السكوت عنه،
األمل ميؤوس منه ،كذلك ع ّ

وتلك التي جعلتني ال أعرف عنها شيئًا قطّ.
أمضيت الوقت قريبًا منها غري مر ٍّيئ،
واحرستا ُه !
ُ

ووحي ًدا رغم أنيّ بجوارها عىل الدوام،

وأظل إىل أن تكتب النهاية عمري عىل األرض،
ّ
ليس يل الجرأة عىل أن ألتمس شيئًا وال أن أطمع فيه.
وأما هي ،رغم أن الله جعلها عذبة غضّ ة العود،
ستميض يف طريقها شارد ًة تص ّم عن أن تسمع
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الحب يعلو خطواتها؛
همس ّ
ومن تقشُّ ف الواجب الذي تخلص له بورع،
ستقول ،وهي تقرأ هذه األبيات التي متتلئ بها كلّيًا:
«من تكون هذه املرأة إذن؟» ث ُ ّم لن تفهم.

وإذ سعيت إىل مزيد من املعلومات حول أرفريس ،وجدتُ أنّه كان كاتب عدل ،وقد رشع يف الحياة
بخاصة .ويعترب كتاب «ساعايت الضائعة»
األدبية فألّف يف املرسحيات الكوميدية والهزلية الخفيفة ّ
( )1833ديوانه الشعري الوحيد والرفيع ج ًّدا .ولدينا انطباع بأنّه قام بتجميعه ،بحيث إن هناك
مقطوعات ستة عرش متبعرثة ،وبعضها يف تكريم هيغو وموسيه ،واآلخر مقطوعات غنائية ،عدا
القصائد التاريخية .والسوناتة الشهرية هي وحدها املعنونة بـ»سوناتة  ،»Sonnetلكن املفاجأة
رس
تأيت من عنوانها الفرعي« :تقلي ًدا عن اإليطالية» .ماذا؟ كيف؟ ما الذي ينبغي فهمه؟ ...أيكون ال ّ
تقلي ًدا؟ أم يتعلّق فقط بالشكل املستعار من التقليد اإليطايل؟ «لروحي سوناتتُها.»...
يدي ،مث ّة شاعر آخر هو ثيودور دو بانفيل T.
لسنا ندرك أكرث مام نعتقده .يف نسخة  1878التي بني ّ
 ،de Banvilleتضيع عنه لغته الالتينية وهو يكتب املقدمة :يخلص إىل االفرتاض بأ ّن أرفريس الذي
رس غامض ،قد وجد« :كل ما هو موضح يف السوناتة باللغة األجنبية
عاىن يف حياته الحقيقية من ّ
كل قلبه» .ث ُ ّم وجد هذا التالقي «مذهلاً وناد ًرا».
كل عبقريته ومع ّ
فاضط ّر إىل ترجمته ،لكن مع ّ
مهارة عجيبة ! سالمة نيّة دو بانفيل ! وإذا كان هذا صحي ًحا ،فمن تكون املرأة؟ جرى الحديث
عن املدام هيغو ،لكن الفكرة مل تأخذ طريقها .وإذ القصيدة مكتوبة عىل ألبوم ماري نوديي M.
 ،Nodierفهل يعني أنها ُمو َّجهة إىل هذه األخرية؟ قد ي ّدعي أرفريس أنه «قلّد» بالفعل ...لتضليل
رسا أم ال ،وأ ّن ما قلّده ليس خط ًرا .عدا أ ّن حياته ال
الشبهات! لغز .ونحن ال نعرف أب ًدا ما إذا كان ًّ
تتبينّ لنا ،فهو يخربنا برصيح القول يف نهاية القصيدة األوىل من الديوان بأنّه «الشاعر» .ورُبمّ ا يكون
رسه ،غري أنّه أفلح ،بحرسته العظيمة بال ّ
كل توقُّع :ال نعرف
شك ،يف أن يتجاوز ّ
كتامنُ ُه قلّ َد مثل ّ
أي يشء آخر غري «أنا»ه.
شيئًا عنهّ ،
داخل الصمت واللُّغز،
مبنأى عن العامل ،مبنأى عن األرشار،
إذ يتجاهلني ،وإذ األرض
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ال تدرك م ّني سوى أناشيدي:
بعني الحسد الفضولية
يحرص عىل أن يرسق حيايت
وأث َر جميع خطوايت،

سأنجو بنفيس من اإلعصار؛

الظل،
مثل هذه العصافري يف ّ
حيث ت ُسمع وال تُرى.

عندما تحيك القصيدة حياتَها
رس القصيدة إذا كان الشاعر يقولها يف طور التك ُّون ،وإذا كان
هل لنا أن نقرتب بشكل أفضل من ّ
يكتب السرية الذاتية من وحي إلهامه ،أو من وحي عمله؟
إ ّن هذا لهو حلم بعض الق ّراء :تلقي املسا ّرات ،اقتحام ورشة الف ّنان -كام لو أنّه مل يكن يف نفوسهم،
أي القراء ،أنّه خيمياء يت ّم من تلقاء نفسه ،وكام لو كان الشعر ميكن أن يُفسرّ بالظروف أو يُفكّك
يف سلسلة من األحداث أو الوصفات ،وكام لو كان املزيد من الكلامت ميكن أن يعطي جوابًا عن
كلامت القصيدة ...إنّه مبثابة هديّة أتاحها بعض الشعراء لقرائهم .وقد نرش المارتني ،Lamartine
بعد عام  ،1848طبعة ألشعاره يف ع ّدة أجزاء «مع تعليقات»« .يو ّد اإلنسان أن يرتقي إىل مصدره»،
كام كتب يف املقدمة .وهذا هو برنامجه »:انظروا كيف ولدت مع قطعة ما يُس ّمى بالشعر داخل
طبيعتي ،وكيف أ ّن هذه القطعة من النار اإللهية قد ات ّقدت يف نفيس بغري علْمٍ مني ،وألقت
بعض الضوء الهارب عىل شبايب ،وتبخرت يف وقت الحق يف الرياح العاتية من اعتدايل ويف دخان
حيايت» .وييل ذلك حكيْ ٌ يف عرشين صفحة يُط ّور هذا القامش :مشاعر الطفولة ،قراءات ،كتابات
أوىل ،اتصاالت حميمية يف بادئ األمر ،ث ُ ّم النجاح ...وبعد ذلك تتواىل القصائد ،وكل قصيدة يعقبها
إفادة تفرس ظروف تأليفها .قصيدة «الغدير» ،هو وا ٍد صغري يجري يف دوفيني .قصيدة «الخلود»،
أبيات شعرية مو ّجهة إىل امرأة شابة مريضة .بالنسبة لقصيدة «البحرية» ،انظروا رفائيل Raphaël
(الرواية السريذاتية املنشورة يف عام  1849التي تصوغ هذه الواقعة الغرامية روائيًّا بكيفية أخرى).
تتفتّت هذه القصائد ،تِبا ًعا ،إىل طُ َرف .ويصري المارتني ه ّدا ُمها السريي الخاص .ومث ّة قصائد يف حد
ذاتها ال تقول شيئًا .واملنهج غري مدينٍ بأن يكون جيّ ًدا .فهذا ليس تاريخ الشاعر الذي يجب أن
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يصنع ،وإنمّ ا تاريخ القصيدة.
الشاب الذي فقد
وهذا إدغار بو  .E. A. Poeرمبا تعرفون قصيدته الرتاجيدية ،الغراب (:)1845
ّ
محبوبته يرى الغراب يدخل عليه مسا ًء ،ويستق ّر فوق باب بيته ،فيجيبه بهذه الكلمة الوحيدة
عىل جميع ما يُقال له«( »Nevermore« :هيهات») .ويف  ،1846بعد عام من ذلك ،ينرش بو مقالة
يكشف فيها كيف كتب هذا النص .ويبدأ باالستهزاء من أسطورة اإللهام التي يخفي خلفها الشعراء
أعاملهم الشاقة ومحاوالتهم املتعرثة وتر ُّدداتهم .وهو ،نفسه ،يقول بأنّه يعرف ما يفعل وال يشء
طارئًا عنده« :إ ّن عزمي يكون بالربهنة عىل أ ّن أي نقطة يف التأليف ال ميكن أن تُعزى إىل املصادفة أو
إىل الحدس ،وأ ّن العمل سار ،تدريج ًّيا ،نحو حلّه مع إتقان املشكل الريايض ومنطقه الصارم» .وهكذا
يُطلعنا عىل الحيك السريذايت لعمله؛ وأ ّول ما اختاره هو األثر قيد إنتاجه ،مستنبطًا منه الوضعية
والشخصيات واإلطار ،بل كذلك الكلمة التي تخدم الالزمة ،واإليقاع املتب ّنى (البيت التفعييل
 ،)trochaïqueث ُ ّم رشع برتتيب النهاية ،ليؤلّف بعد ذلك القصيدة عكسيًّا يف تناقص الرتفاع الصوت
معكوسا يتمثّل يف التصعيد األخاذ والتشويق واالرتقاء بق ّوة،
بالتدريج ،وهو ما يرسل للقارئ معنى
ً
عىل نحو هيتشكويك!
للنص ،يعرض مبادئه يف «فلسفة التأليف» لصالح الحيك السريذايت
يقوم بو  Poeبتفسري رائع ّ
الذي ال ميكن أن يُؤخذ مبحمل الجد إال من الوسط ،لك ّنام هو حيك ساحر .وأنا أعيد قراءته ،أخذت
أحلم :ملاذا ال أكتب ،يف مكان المارتني ،الربهنة الرياضية بالطريقة التي كتب بها قصيدة (البحرية)؟
ألنيّ أشاهد عن كثب «ميكانيك» تشظيّاته ،أصدائه وانعكاساته ،إيقاعاته وتجانساته ،املضبوطة
بامليليمرت تقري ًبا .ال ،إنّه ال تكفي جول ٌة بالقارب مع املدام شارل ،املُسماّ ة أولفريا؛ فإ ّن مثة ،لو أيقنتم،
ٍ
ٍ
وساعات من العمل يف الورشة.
ساعات
الصحة يف هذا الخطاب الذي
يذهب إدغار بو أبعد ،ونحن قلّام نفكر يف ذلك ،ولكن هناك شَ ْيئًا من ّ
يُذكّر بأ ّن الشعر صنعة ،وأ ّن لعمل الشاعر تاريخًا ،وأ ّن كل هذا ميكن أن يُحىك ،حتى ولو كان الحيك
وقل أن يستبدله .وتحت هذا العنوان «تك ُّون القصيدة»،
الذي نقوم به ال يستنفد معنى ما أبدعناهّ ،
نص بو؛ وتحت هذا العنوان «مقاطع من مذكّرات القصيدة» ،أعطى بول
ترجم بودلري ّ Baudelaire
فالريي  P. Valéryسلسل ًة من التأ ُّمالت حول عمله الشعري .نذكر من ذلك« :دامئًا ما صنعت أبيايت
راقب ملا أصنعه» ،أو« :أعرتف أكرث من مرة أن العمل يَه ُّمني بشكل ال نهايئ بقدرما يه ّمني
وأنا ُم ٌ
منتوج العمل» .يُق ّيد مالحظات يف دفاتره ،لكن ال يرعى نسق يوميات إبداعه .ويستحرض اللحظات
املح ِّددة لكتابته «بارك الشابة» و»املقربة البحرية» ،لكن دون أن يصنع منها َمحكيًّا بوليسيًّا عىل
كل يشء يحلم بالسرية الذاتية إلبداعه...
شاكلة بو .رغم ّ
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وقلّ ٌة هم من يف مثل جيد  Gideالذي كان يُد ّون ،يف العرص نفسه ،يوميات روايته «مزيّفو النقود»
يف أثناء تحريره إيّاها .وتحت هذا العنوان «مصنع املرج» ،يقرتح علينا فرانسيس بونج F. Ponge
بدوره طريقًا مختلف ًة متا ًما للولوج إىل كواليس اإلبداع ،وخلق العمل نفسه من هذه الكواليس.
للنص ذاته ،وصف املرج ،مرج اللغة الذي
وبعد ذلك ،يعرض علينا ببساطة أن نقرأ النسخ املتعاقبة ّ
يُصنع من الكلامت .وعلينا أن نكشف ما يحدث من مصنع إىل آخر...
إ ّن هؤالء الشعراء امل ُتن ّبهني لعملهم هم أنفسهم يعلمون ،بطريقة أو بأخرى« ،مضايق اإلبداع»-
ألجل أن نستعيد عنوان املجموعة الشهرية التي أطلقتها دار النرش سكريا  ،Skiraالتي ق ّدمت
العديد من الكتاب ،مبن فيهم الشعراء ،ملناسبة التأ ُّمل يف تاريخ عملهم ...أال يُ ْدرج ما يقرتحه
الصحافيون والنقاد عىل املبدعني من «حوارات» تحت الشكل املتدهور؟ وتحت الشكل العامل ،هل
يدخل ما ترصده فرق «علامء األدب» يف املركز الوطني للبحث العلمي ( ،)CNRSوهم يستقصون
«ما قبل النص» ومسودات بعض الشعراء؟ يوجد الكثري من الناس يتحلقون حول الشعر ليك
بقصته ،ويعرب بهم إىل االعرتافات :أحيانًا الشاعر نفسه ،قراؤه ،شُ ـ ّراحه يف الغالب .لكن
يخربهم ّ
الشعر يتفلّت من السرية الذاتية وينجو بنفسه عىل أصابع قدميه.

«ما تقوله يل الكلامت»...
كنت شاع ًرا (وهو يحلم بالعيش كواحد من أبطال األسطورة) سأصري مؤلف محاوالت
“بعد أن ُ
سريذاتية أمينة رُبمّ ا مثّلت وج ًها للدفاع عن هذا الجنس األديب وإشاعته».
هذا الكالم هو مليشيل لرييس  M. Leirisكان قد كتبه يف العام ، )256 .Fibrilles, p( 1966
وال أتفق معه فيه .فهو يقيم هنا بني الشعر والسرية الذاتية ،داخل تاريخ كتابته الخاصة ،عالقة
تتابع (الواحد تلو اآلخر) وتعارض .إمنا العكس ،فقد صهر الشعر والسرية الذاتية يف الفعل نفسه
وقادهام م ًعا حتى النهاية .رضبة عبقرية ال تزال إىل اليوم ،وبالفعل مل تستخلص النتائج بعد« .دفاع
وإشاعة» ،شبي ًها مبا قال دو بيالي  du Bellayوأصحابه عام  :1549كفى من الشعر بالالتينية ،اللغة
امليتة؛ ولنكتب الشعر باللغة التي نتكلّمها ،لغتنا يف جميع األيام ،فهي لغة جميلة ،غنية ولذيذة !
والتخييل  la fictionالذي قد يتظاهر يف املكتبة بكونه اليوم لغة ميتة ،هل هو النرث الحقيقي
لحيواتنا الذي ميكن أن يقودنا إىل الشِّ عر؟
«ال تنتج كذبة جميلة ،بل حقيقة تكون جميل ًة من كذبة أجمل .حاو ِْل أن تصل بواسطة الكتابة إىل
يشء حقيقي يغدو مفعماً باعتباره تَخْييلاً مدهشً ا».
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هذه األسطر القليلة التي كتبها لرييس تذهب أبعد وهي ترفع الحجاب عن لعبته .كيف فعل؟
كل
يحسن أن مناثله بروسو  Rousseauالذي قال بأنّه وجب ابتكار «لغة جديدة تب ًعا ملرشوعها»ُّ .
يشء بدأ باأللعاب الشعرية عىل الكلامت التي اكتشفها وهو يف عامه الرابع والعرشين ،عندما كان
وكل العصابةُ .خ ْذ كلم ًة وع ّرفها بطريقتك مع كلامت أخرى تعيد
سوريال ًّيا رفقة ديسنوس ِّ Desnos
ترتيب األصوات والحروف التي تتشكّل منها .تخلق الكلمة استدارة ،وتسقط ثانية عىل قدميها ،إن
كانت هي نفسها أو ُمتح ّولةً.
ٍ
لعروس ،أو لتحليلٍ
عت بواسطة األريكة -الرسير».
«الشعر :اخرتْت ُه
نفيس باألحرى :هفوات تج ّم ْ
ٍّ
هذا دورك ،حاو ِْل .اِخترَ ْ كث ًريا من الكلامت التي تح ّبها (أو التي متقتها ،وتنتقم منها) .ستقودك إىل
قلبك نفسه.
رشح الكلامت التي نُح ُّبها ،من غري أن نعبأ مبتابعة ال اإليثيمولوجيا ،وال الداللة امل ُسلّم بها،
«وإذ نُ ّ
سنكتشف قواها األكرث خفا ًء والتش ُّعبات الغامضة التي تسترشي عرب اللغة كلِّها ،التي ت ُج ِّمعها
تداعيات األصوات واألشكال واألفكار .وهكذا ،تتح ّو ُل اللغة إىل وسيط وحي ،ويكون بحوزتنا (إذا
ما اقتىض األمر ذلك) خيْ ٌط ليك يرشدنا داخل بابل روحنا».

هذا التقديم الذي كتب عام  1925لديوانه« :الفهرس :حيث أضع مالحظايت اللغوية» (املجموعة
التي تض ّم هذه األلعاب عىل الكلامت) ،وهو مبثابة مفتاح لكل عمله السريذايت« :عرص اإلنسان»
( ،)1939األجزاء األربعة من «قاعدة اللعب»« ،تشطيبات» (« ،)1948أمشاج» (« ،)1955ألياف»
(« ،)1966جلبة واهية» ( ،)1976ث ّم يليها« :رشيط يف جيد أوملبيا» ( )1981و «من القرن األفريقي
يرصخ» (.)1988
يتمثل مبدأ هذه السرية الذاتية الجديدة يف إعادة وضع الحيك والحجاج يف مرتبة ثانوية ،واتخاذ
تداعيات األفكار والكلامت ُمح ِّركًا رئيس ًّيا .فقد ج ّرب لرييس تقنيات مختلفة :املونتاج (عرب تضافر
بسيط إن أقل أو أكرث) يف «عرص اإلنسان» واألجزاء األخرية ابتدا ًء من «جلبة واهية»؛ التجديل
(ربط سلسلة من «الجذاذات» بواسطة شبكات تداعيات األفكار املسببة للدوار) يف األجزاء الثالثة
األوىل من «قاعدة اللعب» .أي أن يخلق العمل الشعري نفسه من التفكُّك -إعادة الرتكيب بنا ًء عىل
وحدات املعنى األكرب بكثري من الكلامت ،وهو العمل الذي يسمح بالتفتح واالرتياد بال اختزال أو
نكف عن الخلط بني
ح ّد .وذلك ما يثبت عىل ميدان الحقيقة الخطري ،ويقيص التخييل .ويجب أن ّ
الف ّن والتخييل ،فإنّه يوجد ف ُّن الحقيقة.
ينصب الرتكيز ليس عىل الذكريات
«نوع من الرواية البوليسية هو مبثابة خزنة للذكريات .سوف
ّ
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نفسها ،ولكن عىل بحثها .فالذي يجب أن من ّر إليه يف املقام األول ،ليس العاطفة القدمية التي أسعى
إلعادة بنائها ،ولكن العاطفة الحالية التي أشعر بها تشاركني يف هذا البحث .هكذا فإن سبب هفوة
كل املذكّرات يُعرث عليه مقصيًّا :ما أسعى إىل تثبيته ليس هو الواقعة مثلام حدثت ،بل الواقعة
مثلام تش ّوهت اآلن ،باذلاً قصارى جهدي لقياس الهامش الذي يفصل بني الواقعة كام هي اليوم
وأتخيّل بأنّها الواقعة األصلية( »...اإلنسان بال رشف.)1937 ،

وضع التلفُّظ يف املركز .التخلُّص من الطابع النهايئ (وامل ّيت بالتايل) للحيك أو للحجاج عرب تب ّني شكل
التنويع املوسيقي عىل سبيل التمثيل…

«مبا أنّه قد يكون هناك نقصا ٌن (قطْ ٌع يحول دون أن تُخلق الفكرة التي ميكن أن يكون عليها
املجموع) ،يت ُّم الرشوع بعرض الـ»ثيمة» -أي رسد الطرفة الرصف والبسيط ،-ث ُ ّم يكون يف شكل
تنويعات (انظر« :ف ّن الهروب» لباخ  ، Bachو»متارين أسلوبية» لكينو  )Queneauيت ّم إعداد
متوالية من التعليقات واالستطرادات ،الوثائقية أو التأملية حي ًنا ،والغنائية حي ًنا آخر .ومثل هذه
املتوالية التي توجد متقطّعة هنا أو هناك فليس لها إال أهمية ثانوية ،بحيث ال يوجد طريق نحو
«النهاية» وإنمّ ا انتشار بسيط» (يومية 26 ،سبتمرب .)1966
بيد أ ّن هذه التنظيامت ميكن أن تأخذ أشكالاً أخرى ،مبا يف ذلك شكل الباقة اليابانية ،املؤلَّفة بأناة
مثل دانتيل أزهار ،حيث ال يبدو الفضاء ُمشْ ب ًعا:
« ...لكن هل يحوز َع ْي ًنا أبدية وهو ميزج بني األزمنة ويُكثرّ وجهات النظر ويؤلف بني النغامت
ويقابل بعضها ببعض كام تأملون ذلك؟
قضية الرتتيب ،إذا أردنا القول ،إنمّ ا تكون ،بالطريقة التي نرتّب بها يف اليابان عد ًدا صغ ًريا من
األزهار بأناة من غري أن نذيبها يف وفرة الباقة ،من أجل بهجة النظر -أو من أجل سالمه ،-مع بعض
ما يحدث أدناه (جلبة واهية ،ص .)399
كتابة شذرية ،مونتاج ،بحث عن الحقيقة التي تتفلّت من قبضة املحكيات العادية ،مكانة محفوظة
بسخاء لتعاون القارئ :إ ّن هذا ما نجده كذلك لدى شعراء السرية الذاتية اآلخرين من أمثال
كلود مورياك يف «الزمن الثابت» ،برييك  ،Perecروبو  ...Roubaudإنَّهم ُملْهِمون كام الشعراء
طي العمل وأن تبتكر السبيل
الحقيق ّيون ،وعملهم هو مبثابة الورشة التي تُرغّبك يف أن تكون ّ
الخاصة بك داخل اللغة .يف أحد دواوين لرييس األخرية يُس ّمى «اللغة اله ّزازة أو ما تقوله يل
ِ
تتاموج بنا.
الكلامت
الكلامت» ( ،)1985نقرأ :فَلْ َن َد ِع
ُ
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إحاالت املرتجم:

 -)1نُشرِ النص ألول مرة مبجلة ( )Faute à Rousseauعدد  ،29شباط /فرباير  ،)2002وأعيد نرشه يف نسخة «امليثاق
السريذايت» امل ُنقّحة ( ،)2005يف فصل بعنوان« :السرية الذاتية والشعر .وبقدرما ميثل النص فهماً جديدًا لعالقة
السرية الذاتية بالشعر لدى لوجون ،بعد أن تناولها ألول مرة يف دراسته «ميشال لرييس .السرية الذاتية والشعر»
باألخص .انظر:
( ،)1975بقدرما يحمل الكتاب برمته مراجعاته عن جنس السرية الذاتية ،وتعريفها
ّ
- Philippe Lejeune, « Autobiographie et poésie », in : Signes de vie, Le Pacte autobiographique
2, Seuil, 2005, p. 45.
 -)2هذه الكتب الخمسة بعناوينها األصلية ،هي:
Robert Baratte, Au creux de mon enfance (La Pensée universelle, 1981). Marguerite Dassé, Mémoires
d’une enfant de gemmeur au début du vingtième siècle dans la forêt landaise (Éd. Jacques Brémond,
1999). Hubert Lesigne, Un garçon d’Est (L’Harmattan, 1995) et Les J Troyes (autoédité en 1999, APA
1164). William Cliff, le volume bleu de son Autobiographie (Éd. de la Différence,1993).
3)- GREPON (Marguerite), Registre du logeur - Histoire en forme de poésie, Edité par Ed. Janus Paris 1956.
 -)4هذا املثل املستوحى من املثل العريب املعروف «أحشفًا وسوء كيلة» الذي يُرضب ملن يَجمع بني خ َْصلتَينْ
ذميمتَينْ  ،رادفنا به املثل الفرنيس الشهري الذي أورده يف األصل ،وهو:

« À cheval donné, on ne regarde pas les dents ».

 -)5يف الندوة النقدية التي انعقدت مبرسيليا (جنوب فرنسا) يومي  17و 18نونرب من عام  ،2000تحت عنوان:
أي تجديد؟» ،سعى املتدخّلون فيها من نقاد وشعراء ،هم :إيف شارين،
ّ
«حصة السرية الذاتية داخل الشعر املعارصّ :
إميانويل لوجيي ،جان ميشيل مولبوا ،جان دايف ،ليليان جريودون ،شارل جوليي ،باتريك كيشيشيان ،هوبري لوكو،
ناتايل كانتان ،أوليفيي باربان ،ميشيل ديغي ،هيدي قدور ،جان-فرانسوا بوري ،إىل بحث مسألة العالقة بني الشعر
بكل
والسرية الذاتية اليوم ،والتفكري يف الوشائج التي تجمع بني ذات الكتابة والذات الواقعية ،ومسألة املسافات ّ
معاين الكلمة :املسافة بني املامرسات الكتابية واألوضاع النظرية ،بني الذات ونفسها ،بني الذات واللغة .وقد حملت
الندوة يف موائدها املستديرة التي افتتحها وأدارها إريك أوديني ودومينيك رابايت ،العناوين التالية :حصة السرية
الذاتية يف الشعر املعارص :تجديد؛ النرث /الشعر :أي تقاسم؟؛ موضوعات السرية الذاتية؛ السرية الذاتية باعتبارها فخًّا.
وقد نُرشت وقائع الندوة يف كتاب صدر عام  ،2004انظر:
Éric Audinet, Dominique Rabaté , Poésie & Autobiographie,éd. cipM, juin 2004.
 -)6الجمعية من أجل السرية الذاتية واإلرث السريذايت (L’association pour l’autobiographie et le
 ،)patrimoine autobiographique, APAجمعية ذات نفع ،أنشئت يف العام  ،1992وأسسها فيليب لوجون.
ويوجد مقرها يف مدينة أمبرييو -أون-بيغي (رشق فرنسا) .وتتلقى الجمعية كل كتابات السرية الذاتية غري املنشورة،
وتعقد مرة يف العام «أيام السرية الذاتية» ،كام لها إصدارات مكرسة لحقل السرية الذاتية.
 -)7بنثيسليا ( :)Penthésiléeيف األسطورة اإلغريقية ،هي ملكة األمازون.
 ..) Vale Vale et me ama( -)8عبارة التينية تعني :إىل أن نلتقي أح ّبيني.
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