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علي حسين

عا�س���ت ناتايل �س���اروت طفول���ة موّزعة، بني 
اأمه���ا التي انتقلت اىل جنيف بعد اأن انف�سلت 
عن والد �س���اروت، وبني اأبيها الذي عا�ش يف 
رو�سي���ا يكت���ب مقاالت عن الث���ورة و�سرورة 
القي�سري���ة. يف  النظ���ام يف رو�سي���ا  تغي���ر 
الثامن���ة من عمره���ا ت�ستقر ب�س���كل نهائي يف 
باري����ش، ف���االب وجد نف�س���ه مط���اردًا ب�سبب 
كتابات���ه، فا�سطر اىل بي���ع امل�سنع واالنتقال 

اىل فرن�سا مع اأحالم بافتتاح م�سنع جديد.
اعتادت اأن ت�ستيقظ يف الرابعة فجرًا لتقراأ كل 
يوم يف رواي���ات د�ستويفي�سكي الذي ع�سقته 
حد اجلن���ون، بعدها تذه���ب اىل اأحد املقاهي 
القريبة وتب���داأ الكتابة. وجده���ا الفرن�سيون 
ام���راأة غربية الطباع، لكنهم انتبهوا فيما بعد 

اإىل اأنها اآخر جنم اأدبي كبر يف فرن�سا..
جمموعته���ا  قدم���ت   1932 ع���ام 
العربي���ة  االأوىل"انفع���االت"– ترجمه���ا اىل 
الت���ي  دار غاليم���ار  – اىل  الع�س���ري  فتح���ي 
رف�ستها، وكان راأي اخلبر اأن هذه الق�س�ش 
تخل���و من احلي���اة، ب���ال عق���دة، ال�سخ�سيات 
ال مالم���ح وا�سح���ة له���ا، ق���ررت اأن تتحم���ل 
نفق���ات الن�سر، لي�س���در كتابه���ا االأول التنقل 
ب���ني املطابع ودور الن�سر وبي���ع منه اربعمئة 
ن�سخة فق���ط، لكن �سرعان م���ا اأ�ستعاد الكتاب 
اهتمام الق���ّراء والنقاد حني اأعيد ن�سره ثانيًة 
عام 1957 ليعت���ر املوؤ�س�ش احلقيقي حلركة 
الرواي���ة اجلديدة. َنه�ست الوحدة اأيامها. يف 
اخلام�سة ع�سرة من عمرها، غّر توما�ش مان 
حياته���ا بع���د اأن ق���راأت روايت���ه طونيو كرو، 
در�س���ت االأدب االأمل���اين يف اجلامعة.. ترف�ش 
و�سف كتاباتها ب���االأدب الن�سوي:"ال اأرى اأن 
للرجال ميزة حم���ددة"، تاأخذها العزلة بعيدًا 
فتتوقف عن الكتاب���ة ع�سرة اأعوام لتعود عام 
1949 وه���ذه امل���رة رواي���ة بعنوان"�س���ورة 
جمه���ول"، رف����ش معظ���م النا�سري���ن طبعها، 
ذهبت يف ال�سباح الباكر باجتاه مقهى"يل دو 
ماغو"اأخروها اأنَّ �سارتر ياأتي اإىل املكان يف 
العا�سرة �سباح���ًا، جل�ست تنتظره، ملحته من 
بعيد ي�سر ببطء برفقة �سيمون دي بوفوار، 
م���ا اإن جل����ش اىل طاولت���ه ال�سغ���رة حت���ى 
اقرتب���ت من���ه وو�سع���ت اأمام���ه جمموعة من 
االأوراق، م���ع ق�سا�سة �سغرة كتبت فيها"اإن 
مل تعجبك الرواية اأرِم االأوراق يف اأقرب �سلة 
مهمالت".. بعد اأيام تلتقي ب�سارتر الذي قرر 
اأن يكت���ب مقدم���ة للرواي���ة التي �س���درت عام 
1949، حي���ث اأك���د �سارت���ر اأن ل���دى �ساروت 
رغبت���ني تكم���ل كل منهم���ا االأخ���رى: االأوىل 
معار�س���ة الرواي���ة التقليدي���ة مبهاجمتها من 
الداخل، والثانية اكت�س���اف الواقع االإن�ساين 
جدي���دة،  نف�سي���ة  وو�سائ���ل  جدي���دة  بلغ���ة 
اأح�شَّ �سارت���ر وهو يقراأ رواي���ة �ساروت، اأن 
نوع���ًا جديدًا م���ن االأدب يرمي خلف���ة بالعقدة 
واالأح���داث وطبائ���ع ال�سخ�سي���ات، ويخل���ق 
عالقات جدي���دة ب���ني الذاتي���ة واملو�سوعية، 

يختت���م �سارت���ر مقالته بعبارة يوؤك���د فيها، اأن 
رواي���ة �ساروت"اإحدى ال�سم���ات الفريدة يف 
ع�سرنا ه���ذا".. وتقول �ساروت، اإن رواياتها 
وق�س�سها ن�ساأت ع���ر جمهود دقيق لالإحاطة 
بالواقع، وقد احت���اج االأمر منها �سكاًل روائيًا 
خمتلفًا عن ال�سكل ال���ذي تبّناه روائيو القرن 

التا�سع ع�سر.
اتذك���ر يف العام 1979 تعرف���ت للمرة االأوىل 
على كتابات ناتايل �ساروت، كنت اأقلب الكتب 
يف مكتبة التحرير، فعرثت على كتاب �سغر 
بعنوان"انفع���االت"، اليوح���ي الغ���الف باأنه 
رواي���ة اأو جمموع���ة ق�س�سية، وت�سورت يف 
البداي���ة اأنه كت���اب يف علم النف����ش، ت�سفحت 
وقراأت يف املقدم���ة التي كتبها املرتجم فتحي 
الع�س���ري، اإن هذا الكت���اب والذي ي�سم ت�سعة 
���ًا ق�س�سيًا ُيع���د البداي���ة احلقيقية  ع�س���ر ن�سّ
بق���راءة  مهتم���ًا  كن���ت  اجلدي���دة،  للرواي���ة 
د�ستويفي�سك���ي وبل���زاك و�ستن���دال وفلوبر 
وتول�ستوي ومهو�سًا بق�س�ش ت�سيخوف، فما 
ال�سر اأن اأجرب قراءة لون جديد من االأدب.. 

لن�سو�سه���ا  �س���اروت  يف"انفعاالت"ت�س���ع 
اأرقام���ًا ب���دل العناوين، ومتن���ح ال�سخ�سيات 
�سمائر ب���داًل م���ن االأ�سم���اء، فهناك"هو وهي 
وه���م وه���ن"، وجمي���ع ال�سخ�سي���ات تعك�ش 
حالة من الكاآب���ة التي تلوح يف االأفق، وتقوم 
بح���ركات  ال�سمائ���ر  اأو  ال�سخ�سي���ات  ه���ذه 
دقيق���ة ومعق���دة لكي تبتع���د ع���ن االآخرين اأو 
تق���رتب منه���م، واأحيان���ًا لك���ي تلت�س���ق به���م 
اأو تهاجمه���م، وه���ذه العالق���ات تت�س���م بال���ال 
�سعورية، اأو الال اإرادية، واليعرف اأ�سحابها 
م���ا الهدف منه���ا، لكنن���ا نكت�سف ونح���ن نقراأ 
ه���ذه الن�سو�ش الق�س�سي���ة، اأن كل ما يجري 
ه���و مق�سود وخمطط له مبنتهى الدقة، حيث 
توؤم���ن �ساروت، اأن العالقات بني الب�سر دائمًا 
عالقات ع���دوان، اأو �سيطرة طاغية، اأو �سحر 
اأو خ�س���وع.. وعندم���ا �ُسِئل���ت ع���ن م�س���در 
ق�س�سه���ا يف"انفع���االت"، قال���ت اإن م���ا م���ن 
�س���يء من حياته���ا انتق���ل اىل موؤلفاتها:"لكي 
يكت���ب الكات���ب رواي���ة، يج���ب اأن يتاأك���د م���ن 
اأن االآخري���ن ي�سبهون���ه".. التوؤم���ن �ساروت 

بال�سخ�سي���ة كعن�س���ر اأ�سا����ش يف الرواية اأو 
الق�س���ة، و�سخ�سياته���ا حماط���ة بالغمو�ش، 
وال تظه���ر ال�سخ�سي���ة عنده���ا مثلم���ا تظه���ر 
يف الرواي���ات التقليدي���ة، فه���ي ال ت�س���ر اىل 
طبائ���ع ال�سخ�سي���ات وال تتاب���ع تطوره���ا.. 
فال�سخ�سي���ة جم���رد عقدة يف ع���امل مت�سابك، 
ومهم���ة الرواية هي حل اأك���ر عدد ممكن من 

اخليوط املت�سابكة لهذا العامل. 
كتابه���ا  �س���اروت  ت�س���در   1956 الع���ام  يف 
املهم"ع�س���ر ال�س���ك"– ترجم���ة اىل العربي���ة 
فتحي الع�سري - وفيه ت�سع ت�سورها ملفهوم 
الرواية اجلديدة.. وبدا الكتاب منذ �سدوره 
اأقرب اىل املرجع النقدي والنظري لي�ش للفن 
الروائي ال���ذي ر�ّسخته �س���اروت فقط، واإّنا 
للرواي���ة احلديث���ة ب�س���كل ع���ام. ولعّله���ا عر 
الن�سو�ش النقدية االأربعة التي �سّمها الكتاب 
متّكن���ت من"جتديد النق���د االأدبي"عر االآراء 
الت���ي طرحتها وناق�ستها يف الكتاب اأّواًل ومن 
دون اأّي ادع���اء، ثم عر ال�س���كل اجلديد الذي 
تبّناه خطابها النقدي. يبداأ الكتاب مبا �سمته 
�ساروت مقالة يف الرواية تبحث يف ما�سيها 
وحا�سره���ا، فه���ي توؤم���ن ب���اأن التناق�ش بني 
الرواي���ة النف�سية ورواي���ة املواقف ال وجود 
له، فكاف���كا يكّمل د�ستويفي�سكي وال يتعار�ش 
معه.. وجندها من ه���ذا املنطلق حتلل بع�ش 
وتقارنه���ا  د�ستويفي�سك���ي  م���ن  ال�سفح���ات 
ب�سفح���ات م���ن كاف���كا، حي���ث تبنّي لن���ا كيف 
مي���زق ال�سغ���ط الداخلي غ���الف ال�سخ�سية، 
ويحدث انتقال من اخلارج اىل الداخل. ويف 
املقال���ة الثاني���ة، ت�س���ن �س���اروت هجومًا على 
ال�سخ�سية باملعنى الذي ر�سمته رواية القرن 
التا�س���ع ع�سر:"هن���اك حقيقة واقع���ة البد من 
تقديرها: مل يعد الكات���ب يوؤمن ب�سخ�سياته. 
والقارئ من ناحيته مل يعد قادرًا على االإميان 

بها".
وتلخ�ش �س���اروت التغرات التي طراأت على 
الرواي���ة يف النق���اط التالي���ة، اأهمي���ة املنلوج 
الداخلي، في�ش م���ن احلياة النف�سية. مناطق 
�سعوري���ة وا�سع���ة مل تكت�س���ف بع���د. �سقوط 
احلواجز التي كانت تف�سل بني ال�سخ�سيات. 
اهتمام القارئ باحلال���ة النف�سية لل�سخ�سية. 
ويف املقالة الثالثة، تث���ر �ساروت مو�سوعة 
احل���وار، حي���ث ت���رى اأنَّ االأ�س���كال التقليدية 
للح���وار �س���ارت بالية �ساأنه���ا �س���اأن االأبطال 
الذين ي���دور بينهم ذلك احل���وار. ويف املقالة 
الرابعة، جتري �ساروت مقارنة بني الواقعيني 
وال�سكلي���ني، حيث توؤكد على اأن القارئ يجب 
اأن يرى يف الرواي���ة:"ذاك الفي�ش الهائل من 
االأحا�سي�ش وال�سور والعواطف والذكريات 
والن���زوات... يف حني يندف���ع فينا با�ستمرار 

�سيل الكلمات من دون توقف".
يف �سنواته���ا االأخرة، انح���ازت لوجهة نظر 
فلوبر عن الرواية و�س���رورة اأن تاأتي دائمًا 
باأ�سكال جديدة ومادة جديدة واإنه:"الينبغي 

اأن نكت���ب اإاّل اإذا اأح�س�سنا ب�سيء مل ي�سبق اأن 
اأح�شَّ به اأو عّر عنه كّتاب اآخرون."

رمبا ي�س���األ البع�ش ما الذي ذّكرين ب�ساروت 
التي ال يتذكرها النقاد االآن، والقارئ العربي 
رمب���ا يجهل الكثر عن اأعماله���ا، ب�سبب ندرة 
ترجم���ة كتبه���ا.. باحلقيق���ة كن���ت يف بع����ش 
االأحيان اأعود لقراءة كتاب"ع�سر ال�سك"الأنني 
اعت���ره م�سدرًا مهمًا يف النقد االأدبي، لكنني 
يف االأي���ام االآخ���رة، ح�سل���ت عل���ى ترجم���ة 
�ساروت"طفولة"اأ�سدرت���ه  لكت���اب  جدي���دة 
دار امل���دى.. وكن���ت قد قراأت ه���ذا الكتاب منذ 
�سن���وات يف ترجم���ة بعنوان"طفولتي"توؤكد 
�س���اروت، اأنها مل ت�ساأ اأن تقّدم يف هذا الكتاب 
�سرة ذاتية، بل اأ�سرت على اأن جتعل من تلك 
الطفلة التي نتع���رف عليها يف الكتاب �سورة 
اأخرى حتمل مالمح:"ناتا�سا"ال�سغرة التي 
غادرت وطنها لتعي�ش يف باري�ش ت�سعة عقود 
متوا�سلة:"حاول���ت اأن اأحي���ي االأ�سي���اء التي 
اأتذّكره���ا يف اأجم���ل طريقة. ولكن م���ع رقابة 
ذاتية قا�سية كي ال اأ�سطح بعيدًا عن الواقع".
ونقراأ يف ال�سفح����ات االأوىل حرة الروائية 

 :
حقًا؟"ا�سرتج���اع  ه���ذا  �ستفعل���ني  اإذن   -
طفولتِك".. كم ت�سايقِك هذه الكلمات، اإنِك ال 
حتبينها، لكن اعرتيف اإنها الكلمات الوحيدة 
املنا�سبة، تريدين"ا�سرتج���اع ذكرياتِك".. ال 

جمال للمراوغة، هو ذا بال�سبط.
� نعم، هذا لي�ش بيدي، اإنه يجذبني وال اأدري 

ملاذا؟
يف"طفولة"جتمع �ساروت ذكريات �سنواتها 
االإح���دى ع�سرة االأوىل.. لكنه���ا وهي تروي 
طفولته���ا مل تتخ���ل ع���ن اأ�سلوبه���ا الروائي، 
حي���ث اأ�س���رت عل���ى اأن تعال���ج حكايته���ا من 
خ���الل م�ساف���ة م���ا بينه���ا وب���ني ال�سخ�سية، 
تفرت�سه���ا عادة الكتاب���ة الروائية. فلم تدمج 
بينه���ا وب���ني الطفلة الت���ي كانته���ا ذات يوم، 

حتى واإن حملت بع�ش مالحمها. 
اإ�سافة اىل الرواية والق�سة الق�سرة والنقد، 
كتبت �ساروت ع���ددًا من االأعم���ال امل�سرحية 
الت���ي ج�ّسدت فيه���ا اأ�سلوبه���ا اخلا�ش، فهي 
م�سرحيات ت�س���ّور العالقات بني االأ�سخا�ش 
والعالق���ات يف املجتمع، والطرق التي توؤثر 
بها الكائنات االإن�سانية على بع�سها البع�ش، 
والنزاع���ات واخل�سوم���ات الت���ي نواجهه���ا 

جميعًا.
قال���ت اإن كتبها مثل اأوالدها، م���ع اأنها لي�ست 
كتب���ًا �سعيدة عك����ش �سع���ادة بناتها:"ال�سفاء 
ممكن من العزلة مئة يف املئة كما حدث معي 
�ست  واأنا اأعيد ر�سم حياة النا�ش الذين تل�سّ

عليهم يف املقهى."
كتب���ت �س���وزان �سونت���اج يف رث���اء نات���ايل 
�ساروت:"كان���ت تتخّي���ل وتنب����ش وتختلج 
دقائ���ق  تاأث���ر  وترجت���ف وترتع����ش حت���ت 

احلياة اليومية".

من يخاف ناتالي ساروت؟!
قال��ت عنه��ا الصحافة إنها أمراة عنيدة تريد تش��كيل العامل وفق ما تتخيله، لكن حياة ناتايل س��اروت ال تحتاج اىل دعم 
الخيال، فالطفلة"ناتاش��ا"التي ولدت بداية القرن املايض -18 حزيران عام 1900 - يف مدينة تبعد عن موس��كو ثالمثئة كيلو 
مرت، أدمنت الخوف من املوت وهي صغرية بعد أن شاهدت شقيقها يغرق يف النهر، لكن املوت شاكسها ليرتكها تعيش 
قراب��ة القرن – توفيت يف التاس��ع عرش من ترشين األول عام 1999 - حاولت أن تعي��ش عاملها الخاص، ُتدمن النظر اىل 
وجوه اآلخرين، وتتخذ من املقهى مكانًا مفّضاًل للكتابة، والتلصص عىل ما يجري حولها، لتحّول هذا التلصص إىل قصص 
وروايات، ال تهدف من ورائها تس��لية القارئ ومنحه فس��حة من الراحة والهدوء، بل ُترص عىل أن تضعه يف عامل مزروع 
بأشواك اللغة، والجمل القصرية املتقطعة، والخيال الذي سيصبح الوسيلة الوحيدة للتواصل بني البرش:"اإلنسان يتخيل 
حيات��ه، ويتخي��ل العامل الذي يعيش فيه. يخرتع الح��ب ألنَّ الحب الوجود له إاّل يف خياله، وم��ع هذا فإنَّ الخيال ليس 

نشاطًا معزواًل، إنه وسيلة لالتصال".
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سعد محمد رحيم  

   جت���ري املكا�سفة ب�سيء من التحايل، عر حوار طويل، 
م���ًا نف�سي من  عني���د و�سع���ب.. اأن اأن�سط���ر �سطري���ن مقدِّ
ومتكاملت���ني؛  متناق�ست���ني  �سورت���ني  ع���ر  خاللهم���ا، 
�سوَرت���ي نّدين، لن اأكون معهم���ا هذا، ولن اأكون ذاك، بل 
كالهم���ا مع���ًا، يف الوقت نف�س���ه.. اإن االأم���ر ينطوي على 
حماول���ة ت�سوية اأواًل، وحماولة للتطهر ثانيًا، وحماولة 
لني���ل الترئة من القدر ثالثًا. ويقينًا ثم���ة رابعًا وعا�سرًا 
يف النهاي���ة، من ي���دري!. ويف النهاية، كذل���ك، ال اأحد، ال 
�س���يء، �سيخ���رج بع���د كتابة مثل ه���ذه ال�س���رة �ساملًا من 
التجربة، ال ال���ذات، وال االآخرون، وال املكان، وال الزمن، 
وال العق���ل، وال ال���روح.. ال اأحد �سينال �س���ك الراءة، ال 
�س���يء �سيقدر على ا�ستعادة ما كان عليه.. اأما املوؤلفة فلن 
ُينظ���ر اإليها مثلما كان قراوؤها يفعلون من قبل.. لن تعود 
نف�سه���ا، ال يف نظرها ه���ي، وال يف نظر االآخرين، وال يف 
احلقيق���ة.. فمع حلظة الفراغ من الكتاب���ة يكون �سيء ما 

قد تغر، واإىل االأبد.
   يف �سفح���ة اال�سته���الل ال تب���دو ال���ذات متطلِّب���ة جدًا.. 
املق�سد الظاهر هو ا�سرتج���اع �سور من الطفولة، اإحياء 

الذكريات، لي�ش اإاّل.
  � اإذن �ستفعل���ني ه���ذا حق���ًا؟ )ا�سرتج���اع طفولت���ِك(.. ك���م 
ت�سايق���ِك ه���ذه الكلم���ات، اإن���ِك ال حتبينها، لك���ن اعرتيف 
اأنه���ا الكلم���ات الوحي���دة املنا�سب���ة، تريدي���ن )ا�سرتجاع 

ذكرياتِك(.. ال جمال للمراوغة، هو ذا بال�سبط.
   � نعم، هذا لي�ش بيدي، اإنه يجذبني وال اأدري ملاذا..

   � ق���د يكون.. األن يكون.. اإننا اأحيانًا ال ندرك.. قد يكون 
ال�سبب اأن قواك يعرتيها ال�سعف..

   � ال، ال اأعتقد.. على االأقل ال اأ�سعر بهذا....
   � ومع ذلك فاإن ما تريدين عمله... )ا�سرتجاع ذكرياتك(.. 

اأن يكون...
   � اأوه! اأرجوِك...".

    لك���ن االأم���ر لي����ش به���ذه الب�ساط���ة اأي�س���ًا.. اإن ال���ذات 
ط نف�سها  ت�ست���درج عينه���ا اإىل االأر����ش املجهول���ة.. ت���ورِّ
مبحاكم���ة ال قبل لها بها.. اإن االأ�سياء املربكة اخلفية التي 
تتك�س���ف بطريق���ة ا�ستفزازية تعي���د �سياغ���ة ال�سخ�سية 
ده���ا يف م�ست���وى ع���اٍل م���ن التخي���ل  املن�سط���رة، وتوحِّ
االإبداع���ي. فاحلقائ���ق التي ترتى ت�س���ع ال�سخ�سية اأمام 

تاريخها ال�سري، اأمام ما توارى وغاب.

   يبداأ ع�س���ق الكلمة املكتوبة يف طفولتها كحد�ش مبهم.. 
كرغبة مبكرة دافئ���ة، مل تتحول بعُد اإىل جمرة، اإىل دافع 
ح���ارق.. اكت�ساف �سح���ر الكلمة املكتوبة يع���ادل مغامرة 
ول���وج غابة ع���ذراء، بكل م���ا يف املغام���رات االأ�سيلة من 

�سغف وقلق وترّقب وتردد وف�سول. 

“اأن���ا بحجرت���ي، اأم���ام من�س���دة �سغ���رة يف مواجه���ة 
الناف���ذة، اأكتب كلم���ات بالري�سة املبلل���ة باحلر االأحمر.. 
اأدرك اأنه���ا لي�ست �سبيه���ة بالكلمات احلقيقية يف الكتب.. 
تب���دو م�سوهة، كما لو كان بها عاه���ة اإىل حد ما.. ها هي 
كلمة مرتددة، غر واثقة، علّي العثور على مكانها... رمبا 

هن���ا... ال، هناك.. لكنني اأت�ساءل... قد اأكون خمطئة.. ال 
يب���دو اأنه���ا تن�سجم جيدًا مع االأخرى، تل���ك الكلمات التي 
تعي�ش يف م���كان اآخر.. ذهبت بعيدًا للبحث عنها وجلبها 
هن���ا، لكنن���ي ل�س���ت اأدري م���ا هو ح�س���ن بالن�سب���ة لها، ال 

اأعرف ما هي عاداتها.."�ش65. 
   ثمة خطب ما يف عالقة الطفلة باأمها.. اأحد اأ�سباب �سوء 
الفهم ه���و اللغ���ة.. اللغة االعتيادي���ة الب�سيط���ة املتداولة 
الت���ي جتعل العقل يف حالة م���ن االلتبا�ش.. العقل املنقِّب 
ال���ذي ي�سع، حت���ى ما كان مت�سحًا بهال���ة حترمي، مو�سع 
ا�ستجواب طويل و�سارم.. وتبقى الطفلة، يف تلك ال�سن 
املبكرة، متاأرجحة بني �سفتي ال�سراحة وال�سجاعة.. اأن 
تك���ون حتب اأمها فيج���ب اأن تراها جميلة، غ���ر اأنها، اأي 
االأم، لي�س���ت كذلك.."هذا احلب ال���ذي يكّنه لها، هو الذي 
يدفع���ه اإىل اعتبارها يف غاية اجلم���ال.. اأجمل واحدة.. 
واأنا، م���ن الوا�سح، اأنني ال اأحبها طامل���ا اأجد اأن عرو�سة 

معرو�سة عند الكوافر اأجمل منها"�ش73.
  �س���اروت يف )طفول���ة( ال تن�سئ �س���رة �سافية، م�سّذبة، 
�سفافة. فلي����ش ملثلها اأن يخرنا على طريقة احلكواتية.. 
اإنه���ا م���ن تل���ك اجلماع���ة الت���ي ت�سي���ق ذرع���ًا باحلبك���ة، 
بالو�سوح التام، بالزمن اخليطي لل�سرد، باملكان املعلوم 
فوتوغرافي���ة..  بدق���ة  املو�سوف���ة  بال�سخ�سي���ات  ج���دًا، 
�س���اروت ال ترغب باإقناعن���ا.. ما ترمي اإليه هو اأن ترتكنا 

حيارى مت�سككني. 
   وه���ي كمن يلع���ب ال�سطرجن مع نف�س���ه.. ذكاوؤها احلاد 
املنف�سم بوعي �س���ارم يجعل من اللعبة على درجة عالية 
من االإتق���ان واحلّدة والق�سوة.. واأخ���رًا لي�ش هناك من 
يح�سم م�سالة الربح واخل�سارة، رمبا با�ستثناء القارئ.. 
ففي مرحلة حا�سمة من املواجهة تتوقف عن اال�ستمرار.

   �"اطمئني، انتهيت، لن اأقودك اإىل اأبعد من ذلك.
   � ملاذا فجاأة االآن، بينما مل تخ�سي الو�سول اإىل هنا؟

   � ل�ست اأعلم بال�سبط.. مل تعد لدّي رغبة يف ذلك... اأريد 
الذهاب اإىل مكان اآخر...

   رمب���ا الأنه يبدو يل اأن الطفول���ة تنتهي هنا عندما اأنظر 
اإىل م���ا هو معرو�ش اأمامي حاليًا، اأرى م�ساحة مزدوجة 

للغاية، ح�سنة االإ�ساءة".

�سبق لهذه املادة ان ن�سرت يف �سحيفة املدى

   يف كتاب )طفولة( لناتايل س��اروت، 

الن��ص العيص عىل التصني��ف، تثّبت 

ناتايل س��اروت ذاتها كآخر لتتمكن من 

إزال��ة الهال��ة الكثيفة عنه��ا، وإيداعها 

منطق��ة أخ��رى، أكرث وضوح��ًا، أمام 

امل��رآة، ويف الن��ور.. النور الش��احب 

الحزي��ن يف غس��ق الحي��اة.. أن تضع 

الحكاي��ة يف ذل��ك املس��توى األفقي 

املضلل، لتمتد الظالل  طويلة خّداعة 

تنبئ عن وقوفك الحقيقي هناك، ولكن 

من غري رهانات مؤكدة.

طفولة ناتالي س��اروت
روائي وكاتب راحل
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 د. نجم عبدهللا كاظم

)1(
فتعّلق����ًا باملرتجم، اإن لفتحي الع�س����ري م�سرة واإجنازات 
مقدرت����ه  يف  ن�س����كك  جتعلن����ا  اأن  م����ن  اأك����ر  ترجمي����ة 
وِحَرفيت����ه، ويف النتيجة يف ترجمت����ه لكتاب )انفعاالت(، 
حت����ى م����ع كل ما ق����د يختل����ف مع����ه في����ه البع�����ش، فيكفي 
باربو�����ش،  ترجماته:"اجلحيم"له����ري  م����ن  نذك����ر  اأن 
و"اإيزابيل"الإندري����ه جي����د، و"�سح����راء احلب"لفران�سوا 
موري����اك وبالطبع"انفعاالت"نات����ايل �س����اروت. اأما تعلقًا 
بالق�س����ة الق�سرة ج����دًا، فرمبا اأكون اأول م����ن قّدم عربيًا 
درا�س����ة علمي����ة اأكادميي����ة حمّكمة ع����ن )الق�س����ة الق�سرة 
ج����دًا( ح����ني قدمته����ا يف ورق����ة بحثي����ة يف موؤمت����ر النق����د 
االأدبي اخلام�ش جلامعة الرموك االأردنية، وحتديدًا عام 
1994، ون�سرُته����ا بعد ذلك يف كتابي )يف االأدب املقارن.. 
مقدم����ات للتطبي����ق( عام 2001. يف تل����ك الدرا�سة عّرجت 
بالطب����ع على كتاب �س����اروت وناق�ست عالقت����ه وموؤلفتها، 
وال اأقول موقعهما، مب�سرة الق�سية الق�سرة جدًا، االأمر 
الذي يجعلن����ي اأعود اإىل بع�سها واأن����ا اأواجه )انفعاالت( 

�ساروت.

)2(
واالآن، مل���اذا اأق���ول اأث���ارت مقالة"اإ�سكالي���ة ن�س���اأة الق�سة 
الق�سرة جدًا"يَف �سجونًا ورمبا اأملًا؟ بب�ساطة الأن الكاتب 
بدا يل، وب�سكل وا�سح جدًا، متحاماًل على فتحي الع�سري 
املرتجم القدير و�ساح���ب االأعمال الرتجمية العديدة، كما 
راأين���ا، لع���ل واحدًا م���ن اأهمها هو ترجمت���ه لعمل �ساروت 
)انفع���االت(، واالأجم���ل عن���دي مقدمته التي ح���اول كاتب 
املق���ال اأن ي�سّفهها ب���دون مرر اأو وجه حق، علمًا باأنني مل 
اأتفق مع الع�سري نف�سه يف بع�ش ما ذهب اإليه يف مقدمته 
ذاته���ا، ولكن اأن ال نتفق �س���يء واأن نتجنى ونتحامل عليه 
�س���يء اآخر. فبعك����ش ما جاء يف ذلك املق���ال، جاءت مقدمة 
املرتج���م فتحي الع�س���ري للكتاب، كما اأ�س���رت، واحدة من 
اأجم���ل املقدم���ات وم���ن اأكرثها حر�س���ًا م���ن �ساحبها على 
الدق���ة، وهناك الكثر مما يثب���ت هذه الدقة مقابل عدم دقة 
املق���ال يف مناق�ستها، كما �سناأت���ي اإىل هذا فيما �سياأتي من 

نقاط نغطي جهد االإمكان جوانب املو�سوع.
 ،Tropesmes )فبدءًا بالعن���وان وت�سمية )انفع���االت
ب���نّي املرتجم، بوعي وا�سح، اأنه لع���دم وجود كلمة مقابلة 

متام���ًا لهذه املف���ردة الفرن�سية بالعربية، م���ا كان اأمامه اإال 
اأن يجته���د، وه���و ما ينا�س���ب متامًا مع ما يج���ب اأن يفعله 
اأي مرتج���م، عل���ى اأن ال يبتع���د عن لغة االأ�س���ل يف داللتها 
وال يخرج ع���ن اللغة املنقول اإليها فيبق���ى �سمن طبيعتها. 
وهكذا اجتهد، وملاذا ال يجتهد، يف ترجمة هذه املفردة اإىل 
)انفعاالت(؟ وهنا ال نقرر بح�سم، كما يجب اأن ال يقرر اأحٌد 
م���ا اإذا كان الع�س���ري م�سيبًا، ولكننا ال نق���رر اأي�سًا، كما ال 
يج���ب اأْن ال يق���رر اأحٌد م���ا اإذا كان خمطئ���ًا، الأن هذا الفعل 
اإْن ه���و اإال وجه���ة نظ���ر، ولكنها مبنية بالطب���ع على اأ�س�ش 
ومفاهي���م وخ���رات ترجمية ولغوي���ة واأدبي���ة. ومن هنا 
حني ياأتي �سخ�ش مثل نهاد التكريل، وهو املثقف والناقد 
واملرتج���م احلج���ة بالطبع، ليك���ون له راأي اآخ���ر وترجمة 
اأخ���رى للعن���وان ب�)انتح���اءات(، ف���اإن م���ا قلناه ع���ن راأي 
الع�س���ري ينطبق عليه اأي�س���ًا وال ميكن يف كل االأحوال اأن 
يكون راأي الع�س���ري خطاأً بال�سرورة؟ فاإذا ما راأينا �سحة 
)انتحاءات( فاإننا ال ميكن نعتر االأخرى خطاأً بال�سرورة. 
والعك�ش �سحيح هنا، فمع اأننا مقتنعون برتجمة الع�سري 
اأكرث منا برتجمة نهاد التكريل، فاإننا ال ميكن اأن نذهب يف 

تقيي���م التكريل بال�سكل ال���ذي قّيم فيه كات���ب املقال امل�سار 
اإليه الع�سري حني مال اإىل التكريل فقال:

ب�)انفع���االت(  ل�)انتح���اءات(  الرتجم���ة اخلط���اأ  اأن  "كم���ا 
تب���نّي الب���ون الثق���ايف واملع���ريف الوا�س���ع ب���ني املرتج���م 
فتح���ي الع�سري والن�ش ال���ذي اأقدم عل���ى ترجمته، حيث 
انفع���االت تعن���ي احلال���ة النف�سي���ة يف علم النف����ش، بينما 
)انتحاءات( تعني )حركات ال ميكن تعريفها تن�سل ب�سرعة 
اإىل ح���دود وعين���ا وه���ي م�سوؤولة ع���ن اأفعالن���ا وكلماتنا 

واأحا�سي�سنا"(.

)3(
يف االنتق���ال اإىل جتني����ش ه���ذه الكتابات الت���ي �سُتح�سب 
على م���ا �سُت�سّم���ى )الق�سة الق�س���رة جدًا(، م���ن املفيد اأن 
نع���رف اأن الع�سري، وانطالق���ًا من الدقة الت���ي طاملا متّيز 

ًا االآتي:  بها، جتنب اأن يح�سم اأمرها، فقال ن�سّ
"اأم���ا )االنفع���االت( فيمك���ن اإدراجها حتت بع����ش اأنواع 
اخلل���ق االأدب���ي املعروف���ة، كالق�س���ة وال�سعر احل���ر.. وال 
ميك���ن يف الوق���ت نف�س���ه اإدراجه���ا حت���ت اأي ن���وع م���ن 
اأنواع اخلل���ق االأدب���ي املعروفة وغر املعروف���ة، حتى اأن 
العن���وان نف�سه )انفع���االت( كلمة ال توجد له���ا ترجمة يف 
غ���ر اللغات غر الالتينية وال يوجد لها تف�سر يف اأي من 

هذه اللغات". 
وال اأج���د اأكرث من هكذا موقف وتعبر وقرار دّقًة وحر�سًا 
عل���ى االأمان���ة والعلمية، علم���ًا باأنه قد �ساع بع���د ذلك ربط 
ه���ذه الكتابات بال�)الق�س���ة الق�سرة ج���دًا( فعاًل. �سحيح 
اأن م���ن الت�سمي���ات له���ذا ال�س���كل الق�س�س���ي باالإنكليزي���ة 
)ق�س���ة الوم�سة( و)ق�سة ال�سدمة(، مم���ا قد يرى البع�ش 
اأنه���ا منا�سب���ة، ولكن تبق���ى الت�سمية االأف�س���ل براأينا التي 
رمبا ه���ي اأ�سي���ع يف املعجم النق���دي االإنكلي���زي واالأقرب 
اإىل الت�سمي���ة العربي���ة، هي )الق�سة الق�س���رة الق�سرة( 
همنغ���واي  واأن  خ�سو�س���ًا   ،short story story
�سبق ل���ه اأن و�سع الإحدى ق�س�س���ه، ويف وقت مبكر جدًا، 
وحتدي���دًا يف الع�سرين���ات م���ن الق���رن الع�سري���ن، عنوان 
)ق�س���ة ق�سرة ج���دًا)A Very Short Story.  وكل 
ه���ذا ونحن ال نّدعي، كم���ا قلنا، اأن ما نذه���ب اإليه اإنا هو 
ال�سحي���ح، واأن م���ا فعل���ه الع�س���ري هو ال�سحي���ح وغره 
خط���اأ، بل اأن مل���ا فعله م���ررًا وم�سّوغًا فنّي���ًا وا�سطالحيًا 

ولغويًا، ويف النتيجة قدرة على االإقناع.
 Tropesmes م���رة اأخرى، اإن عدم وجود مقابل لكلمة
الفرن�سية يف العربية، قادت الع�سري لالجتهاد يف ترجمة 
املف���ردة/ العنوان، وتبعًا لذلك يف تناول ما جاءت عنوانًا 
ل���ه، نعني هذه الكتابات غر العادي���ة وغر املاألوفة، فكان 
من���ه ما كان، مم���ا يحتمل ال�سحة والدق���ة، كما نراه نحن، 
وافتق���اد بع�ش ال�سحة وبع�ش الدقة، كما قد يرى اآخرون 
ليقرتح���وا كلمة بديل���ة مثل )انتح���اءات(، وهي عندنا يف 
عدم االتف���اق عليها ومن القبح، حتى واإن جاءت من كاتب 
كب���ر مثل نه���اد التك���ريل، بحي���ث ي�سع���ب اأن ير�سى بها 
�سخ�ش مث���ل كاتب كبر اآخر مثل فتحي الع�سري لي�سعها 

عنوانًا للمجموعة.
* انفعاالت، ق�س�ش ق�سرة جدًا، للكاتبة الفرن�سية ناتايل 
�ساروت، ترجم���ة وتقدمي فتحي الع�سري، راجع الرتجمة 
اإيلي���ا حكي���م، الهيئ���ة امل�سري���ة العام���ة للتاألي���ف والن�سر، 

القاهرة، 1971.

"انفعاالت" ناتالي ساروت
وأن��ا يف خضم كتابة سلس��لة مقاالت قص��رية عن بعض املرتجم��ني، كتبت ونرشت منها 

مقال��ني عن مرتجمني متميزين هام، جربا إبراهيم جربا، والدكتور محمد درويش، تذكرت 

أنن��ي قرأت مرة مقااًل تحت عنوان"إش��كالية نش��أة القص��ة القصرية ج��دًا، والرتجمة إىل 

العربية"، عن ترجمة فتحي العرشي لكتاب ناتايل ساروت الشهري"انفعاالت"*، أو باألحرى 

عن املرتجم نفس��ه، وكان قد أثار يَف حينها ش��جونًا ورمبا أملًا. ملاذا؟ هذا ما أحاول بيانه. 

ولك��ن قباًل أود أن أتوقف عند نقطت��ني، األوىل تتعلق باملرتجم، والثانية مبا صار معروفًا 

من ربط )انفعاالت( بها، نعني القصة القصرية جدًا. 
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د. ماهر شفيق فريد

امل����راأة عمومًا، وامل����راأة االأديبة بوجه خا�ش، 
الوج����داين  االجت����اه  غلب����ة  عل����ى  مطبوع����ة 
للمواق����ف  االنفعالي����ة  اال�ستجاب����ة  و�سرع����ة 
ع����ن  التفري����ج  يف  والرغب����ة  واالأ�سخا�����ش 
امل�ساعر املكظومة بالبوح واالإف�ساء واللهفة 
عل����ى التوا�س����ل م����ع االآخرين )كت����ب االأديب 
امل�س����ري اإبراهي����م امل����ازين يومًا يق����ول: اإنه 
اإذا كان ال�سم����ت �ساقًا عل����ى الرجال فاإنه على 
الن�ساء اأ�سق(. ه����ذه كلها �سفات توؤهل املراأة 
–اإذا توافر لديها اال�ستعداد االأدبي الفطري 
والثقاف����ة الت����ي ت�سق����ل املوهب����ة – الأن تنبغ 
يف كتاب����ة الر�سائل ال�سخ�سي����ة )اإىل زوج اأو 
حبيب اأو اأبناء اأو �سديقات اأو اأ�سدقاء( على 

نحو قد تتفوق فيه على كثر من الرجال.
وخ����الل ع����ام 2017 �س����در كتاب����ان م����ن اأدب 
اأحدهم����ا  هن����ا:  عندهم����ا  اأتوق����ف  الر�سائ����ل 
للروائي����ة الفرن�سية )رو�سي����ة املولد( ناتايل 
�س����اروت )كادت يف حياتها اأن تتم قرنًا كاماًل 
ول����دت يف 1900 وتوفي����ت يف 1999(.  اإذ 
والكتاب االآخ����ر لل�ساعرة االأمركي����ة �سيلفيا 

بالث )1932 – 1963(.
كان����ت ناتايل �س����اروت م����ن اأع����الم »الرواية 
خم�سين����ات  يف  فرن�س����ا  يف  اجلدي����دة« 
»�س����ورة  برواياته����ا  املا�س����ي،  الق����رن 
و»القب����ة  جمه����ول")1948(  رج����ل 
الذهبي����ة«  و»الفاكه����ة  ال�سماوي����ة")1959( 
ع����ن  ف�س����اًل   )1997( و»الفت����ح«   )1963(
مقاالت كتابه����ا »ع�سر ال�س����ك")1956( الذي 
يب�س����ط نظريتها يف فن الرواي����ة. و»الرواية 
اجلدي����دة« ا�سم يطل����ق على اأعم����ال جمموعة 
م����ن االأدب����اء الفرن�سي����ني )اآالن روب جريي����ه 
و�ساروت وكلود �سيمون ومرجريت دورا�ش 
ومي�سيل بيتور( رف�س����وا الكثر من عنا�سر 
الق�ش التقليدي مث����ل ا�ستخدام حبكة زمنية 

وحتليل دوافع ال�سخ�سيات.
وكت����اب �س����اروت ال����ذي نتوق����ف عن����ده هن����ا 
يحم����ل عنوان »ر�سائل من اأم����ركا«، بتحرير 
كاري الند فريد واأوليفيه واجر، وهو كتاب 
ق�سر )126 �سفحة( �سادر عن دار جاليمار 

للن�سر يف باري�ش.
كانت �ساروت – كما اأ�سلفنا – رو�سية املولد 
الأبوين يهوديني جاءت اإىل باري�ش يف 1909 
حني طلق والدها والدتها، ثم ق�ست طفولتها 
كت����اب  )له����ا  ب����ني فرن�س����ا ورو�سي����ا  متنقل����ة 
عنوان����ه »الطفولة« 1983 وه����و عن ذكريات 
طفولته����ا(. در�س����ت االأدب وق�س����ت فرتة يف 
جامع����ة اأك�سف����ورد ع����ام 1922، ث����م ا�ستق����ر 
عزمها على درا�سة القانون، واقرتنت بزميل 
لها يف الدرا�سة يدع����ى رميون �ساروت. كان 
زوجها يتوىل كتابة اأعمالها على االآلة الكاتبة 
ويبع����ث بها اإىل ال�سحف واملجالت. وملا كان 
حمامي����ًا ناجحًا، فقد توافر لهما من الدخل ما 

مكنها من التفرغ للكتابة.
وكما يقول جابريل جو�سيبوفت�سي يف مقالة 
ل����ه ب�»ملح����ق التامي����ز االأدب����ي")6 اأكتوب����ر/ 
ت�سري����ن االأول 2017( ف����اإن كت����اب »ر�سائ����ل 
م����ن اأم����ركا« ي�سم ر�سائ����ل موجه����ة كلها من 
جول����ة  اأثن����اء  وذل����ك  زوجه����ا  اإىل  �س����اروت 
حما�سرات كانت تلقيها يف الواليات املتحدة 
ومار�����ش  )�سب����اط(  فراي����ر  يف  االأمركي����ة 
)اآذار( 1964. وتن����م الر�سائ����ل عل����ى وثاق����ة 
ال�سلة بني هذين الزوج����ني واملودة املتبادلة 
بينهما )اإنها تدعوه »الكلب – الذئب« وتوقع 
خطابها با�سم »الثعلب«(. لكن الر�سائل، فيما 
عدا ذلك، لي�ست ب����ذات قيمة كبرة. لقد كانت 
�ساروت زائرة حتظى بالتقدير يف اجلامعات 
االأمركية وذل����ك يف وقت كانت فيه »الرواية 
اجلدي����دة« يف اأوج ازدهارها. وقد نظمت لها 

وزارة الثقافة الفرن�سية هذه اجلولة وتوىل 
توف����ر كل �سب����ل الراحة لها امللح����ق الثقايف 
يف  كتبه����ا  ونا�س����ر  اأم����ركا  يف  الفرن�س����ي 
اأم����ركا واأ�سدقاوؤه����ا القدام����ى يف نيويورك 

واملعجبون بها من االأكادمييني.
�سج����اًل  تك����ون  اأن  الر�سائ����ل  ه����ذه  تع����دو  ال 
احلدي����ث  يف  تتب�س����ط  وح����ني  النتقاالته����ا. 
تك�سف ع����ن تكلف للعظمة و�سل����وك متحذلق 
متب����اه م�ستغربني: فهي تتباهى باأنها جل�ست 
يف نف�����ش الغرفة التي كان الرئي�ش االأمركي 
ال�ساب����ق لين����دون جون�س����ون يجل�����ش فيه����ا، 
واأن حاك����م اإح����دى الوالي����ات االأمركية كان 
ه����و اجلال�����ش بجوارها على مائ����دة الع�ساء، 
واأن املمثل����ة كاثري����ن هب����ورن ت�سغ����ل الغرفة 
املج����اورة لغرفته����ا. وكل �س����يء ت����راه يث����ر 
اإعجابها: اأم�سية رائعة، �سمك ممتاز، متحف 
رائع. وتكتب: »لقد اأحب اجلميع حما�سرتي« 
و»انت�س����ى اجلميع ]مبا قل����ت[«. يعجب املرء 
كي����ف اأن اأوروبي����ة مثلها كانت معت����ادة على 
روائع الفن وفن����ون العي�ش يف قارتها تنبهر 
مب����ا ت����راه يف اأم����ركا حمدثة النعم����ة والتي 
ال متل����ك تاريخ����ًا ح�ساريًا كذل����ك الذي متلكه 
اأوروب����ا. اأيك����ون ال�سبب اأنها -وق����د هم�ست 
طوياًل بعد اأن زالت فورة احلما�ش ل�»الرواية 
اجلديدة« – �سعدت باأن ترى النا�ش ما زالوا 
يرغبون يف اال�ستماع اإليها وااللتقاء بها؟ اأم 
اأنه����ا )وهو ما قد يكون خافي����ًا بني ال�سطور( 
كانت حتاول اإغراء زوجها باأن يلحق بها يف 
اأم����ركا؟ اإنه مهما يكن ال�سب����ب فاإن ن�سر هذه 

الر�سائل ال ي�سيف كثرًا اإىل مكانتها.
ولي�����ش االأمر كذل����ك يف حالة الكت����اب الثاين 
الذي نعر�سه هنا، فهو كتاب ذو قيمة موؤكدة. 
اإنه كتاب �سخم )1388 �سفحة( يحمل عنوان 
»ر�سائ����ل �سيلفيا بالث، اجل����زء االأول 1940 

وكارين  �ستاينرج  بيرت  – 1956« حتري����ر 
كوكيل )دار فير وفير للن�سر بلندن(.

العربي����ة  اإىل  اجل����زء  ه����ذا  ترج����م  )وق����د 
»امل����دى  دار  ون�سرت����ه  املفرج����ي،  عبا�����ش 

العراقية"اأخرًا(.
كانت �سيلفيا ب���الث �ساعرة احرتافية تاأثرت 
بدي���وان ال�ساع���ر االأمرك���ي روب���رت لوي���ل 
»درا�س���ات يف احلياة"وعم���دت يف �سعره���ا 
والرغب���ات  املخ���اوف  اأعم���ق  ت�سوي���ر  اإىل 
العب���ارة  بق�س���د  متت���از  اإنه���ا  والذكري���ات. 
اللفظ���ي  املعج���م  ونق���اء  اخل���ط  وو�س���وح 
بخ���الف كث���رات م���ن بن���ات جن�سه���ا مم���ن 
يغل���ب عليه���ن الفي����ش االنفع���ايل وانع���دام 
ال�سق���ل الفن���ي. وكم���ا يقول جوناث���ان بيت 
)وه���و موؤلف كت���اب عن تدهي���وز( يف مقالة 
 30( تاميز"الريطاني���ة  »ذا  بجري���دة  ل���ه 
�سبتم���ر/ اأيلول 2017( فاإن ه���ذه الر�سائل 

الت���ي حرره���ا اثنان م���ن كب���ار املتخ�س�سني 
يف اأدب �سيلفيا ب���الث ر�سائل متتاز بالفطنة 
واحليوي���ة وتك�س���ف ع���ن تع���دد اأ�سواته���ا 
وتعاقب حاالتها النف�سي���ة: فهي �سريحة اأو 
كتوم، مرحة اأو حزينة، حكيمة اأو حمقاء يف 
حلظات خمتلفة من حياتها. وت�سم الر�سائل 
تاأم���الت يف احلرب العاملي���ة الثانية وم�سر 
اأملاني���ا )كان اأبوها اأوتو، ال���ذي تويف وهي 
يف �س���ن الثامنة، اأ�ست���اذًا جامعيًا من اأ�سول 

اأملانية(.
واخل���رة املحوري���ة يف حياة ب���الث هي بال 
�سك عالقته���ا بزوجها ال�ساع���ر االإنكليزي تد 
هي���وز. لقد التقيا يف جامع���ة كمردج )حني 
كان���ت يف زي���ارة لريطاني���ا( وتزوج���ا يف 
1956 واأجنب���ا ولدًا وبنتًا. وه���ا هي تكتب 
الأمه���ا يف 1956:"اإن اأهم �س���يء مزعزع هو 
اأين خ���الل ال�سهري���ن املا�سي���ني وقع���ت يف 
احل���ب عل���ى نحو مروع وهو م���ا ال ميكن اأن 
ي���وؤدي اإىل غ���ر ج���رح األيم )نب���وءة �سادقة 
منه���ا(. لق���د التقيت باأقوى رج���ل يف العامل، 
وهو خريج �سابق يف جامعة كمردج، �ساعر 

المع اأحببت �سعره قبل اأن التقي به".
عا�ست ب���الث مع هيوز �ستة اأع���وام ون�سف 
الع���ام. افرتق���ا ف���رتة كان���ت فيه���ا تعي�ش يف 
كم���ردج بينما ه���و يعمل يف لن���دن. وتكتب 
اإليه:"كم اأحب���ك. اأريدك اأن ت�سع���ر بهذا واأن 
تفك���ر يف اإذ اأجل����ش هن���ا بج�س���دي واأحب���ك 
بكل عقل���ي وقلبي وبدين. اإين اأ�سر يف ظل 
تفكري فيك وحبي لك مثل غمد من االإ�سعاع 

يحفظني".
ويف ر�سال���ة اأخ���رى تكت���ب ل���ه مب���ا ي�سب���ه 
املاذوكية:"يج���ب اأن توؤنبني، اأن ت�سربني، 

اأن ت�ساعدين".
لكنن���ا جميع���ًا نع���رف كي���ف انته���ت الق�سة. 
فم���ن منظور البعد الزمني ال���ذي ميكننا من 
اأن ننظ���ر اإىل الوراء ندرك النهاية املاأ�ساوية 
لهذا الغ���رام امل�سبوب بني زوج���ني �ساعرين 
نابغ���ني. ذل���ك اأن هي���وز )وكان زي���ر ن�س���اء 
كبرًا ال يفوقه يف هذا ال�سدد �سوى ال�ساعر 
باي���رون يف مطلع القرن التا�سع ع�سر( هجر 
زوجت���ه يف ذات ي���وم من اأجل ام���راأة اأخرى 
اق���رتن بها )قدر له���ا فيما بعد –ي���ا للمفارقة 
اأقوى  ال�سدمة  – اأن ماتت منتحرة(. كانت 
م���ن اأن تتحملها ب���الث مرهف���ة امل�ساعر ذات 
اجلهاز الع�سب���ي اله����ش. ويف �سباح �ستاء 
ب���ارد يف 11 فراي���ر/ �سب���اط 1963 )كان 
ذلك ال�ست���اء هو اأبرد �ستاء مر بريطانيا يف 
القرن الع�سرين( وهي وحيدة يف �سقتها يف 
برمي روز هيل ب�سمايل لندن، فتحت مفاتيح 
موق���د الغاز واأ�سلمت ذاته���ا لغيبوبة مل تفق 
منها. هكذا تنقلب بنا – نحن الب�سر– عجلة 
احل���ظ �سعودًا وهبوطًا، �سع���ودًا ونحو�سًا، 
وتتالع���ب بنا االأقدار، - وعلى طرف �سفتيها 
م���ا ي�سبه اأن يكون طي���ف ابت�سامة �ساخرة - 

اإىل اأن ت�سع حلياتنا نقطة اخلتام.

عن �سحيفة ال�سرق الأو�سط

المرأة وأدب الرسائل بين الفرنسية ناتالي 
ساروت واألميركية سيلفيا بالث
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 عبد الباقي يوس�ف

 يق���ول �سارت���ر يف مقّدمته الت���ي كتبها �سنة 
 : 1847

يب���دو اأن ناتايل �ساروت متّي���ز ما بني ثالثة 
فل���ك  الطب���ع،  فل���ك  العمومي���ة:  م���ن  اأف���الك 
امل���كان الع���ام االأخالقي، فلك الف���ن، وبالدقة 
فل���ك الرواي���ة. ف���اإذا جعل���ت من نف�س���ي ذلك 
ال�سخ����ش اخلر الف�ش، كما ه���و عليه االأب 
الفل���ك  �سم���ن  ملجهول"اأك���ون  يف"�س���ورة 
االأول؛ لك���ن اإذا ما �سرح���ت، حينما يرف�ش 
اأب اإعط���اء بنت���ه نق���ودًا، مثاًل:"األي����ش م���ن 
اأن ي���رى امل���رء ذل���ك؛ ث���م ياأتي���ك  التعا�س���ة 
اأحده���م ليقول باأنه ال ميل���ك �سيئًا يف العامل 
ف���اأين  مع���ه"،  ياأخذه���ا  وال  اآه،  �سواه���ا... 
اأ�س���ع نف�سي يف الفلك الث���اين، فيما �ساأكون 
�سم���ن النط���اق الثال���ث اإذا ما قل���ت عن فتاة 
م�سه���د  وع���ن   ،Tanagra"باأنها"تنغ���ارا
 ،Corot"طبيعي ب���اأن ذل���ك هو"ك���وروت

وعن ق�سة عائلية باأنها ق�سة بلزاكية. 

املنطقة املحايدة
يتناول �سارت���ر حيثيات هذا العمل الروائي 
ليقّدم���ه اإىل الق���ارئ، فيق���ول: �سي�سدقن���ي 
ويفهمن���ي اأولئك الذين يعرف���ون جيدًا هذه 
امليادي���ن، وحينم���ا يتبن���ون موقفي، حكمي 
ق���د منحوه���ا  وطريقت���ي بالفه���م، يكون���وا 
خا�سي���ة مقد�س���ة. ف���الأين اأ�سبح���ت مو�سع 
طماأنينة لالآخرين، ولنف�سي اأي�سًا، بلجوئي 
اإىل تلك املنطقة املحايدة والعامة والتي هي 
لي�ست بالدق���ة املو�سوعي، طاملا اأين دخلتها 
مبر�س���وم، وال ه���ي بالذات���ي اأي�س���ًا، مادام 
باإم���كان اجلمي���ع اأن ي�سلني فيه���ا ويتعرف 
على نف�سه من خاللها، لذا قد يكون مبقدورنا 
ت�سميته���ا يف اآن مع���ًا بذاتي���ة املو�سوع���ي 
ومو�سوعي���ة الذاتي. فمادمت اأتظاهر باأين 
ل�س���ت �س���وى ه���ذا، والأين اأرف����ش اأن تكون 
يل مناطق���ي اخلا�سة، ُي�سم���ح يل، على هذا 
ال�سعيد، اأن اأثرثر، اأحترك، اأ�سخط، اأك�سف 
اأكون"اأ�سي���اًل"،  اأن  عن"طبعي"وحت���ى يف 
اأي اأين اأ�س���م االأماكن العامة بطريقة غريبة 
: هن���اك، يف احلقيقة،"تناق�س���ات  لنف�س���ي 
عامة". وعلى اأية حال، �سيرتكون يل فر�سة 
اأن اأك���ون ذاتي���ًا �سم���ن ح���دود املو�سوعية. 
وكلم���ا اأ�سبح���ت ذاتي���ًا �سمن تل���ك احلدود 
ال�سيقة، كلما اأولوين اهتمامًا اأكر : اأك�سف 
ع���ن ه���ذا الطريق ب���اأن الذاتي ه���و ال �سيء، 

ومن ثم ال ينبغي التخوف منه. 
"انتح���اءات"  االأول،  عمله���ا  يف 
قد  �ساروت  ناتايل  كانت   ،Tropismes
اأظه���رت لن���ا �سلفًا كي���ف اأن الن�س���اء مي�سني 
حياتهن يف م�ساركة العام ذاك : كن يتحدثن 
:"كانت بينهم م�ساهد تثر ال�سفقة، عراك من 
اأجل ال �سيء. يج���ب عليَّ القول باأين اأ�سفق 
علي���ه ه���و يف نهاي���ة املط���اف. ك���م؟ لكن يف 
االأق���ل مليونني. اإذ ال �س���يء �سوى ما ورثته 
العمة"جوزف���ني"... كال... ما الذي ت�ساوؤه؟ 
اأن���ه ل���ن يتزوجه���ا. اأن���ه بحاج���ة اإىل امراأة 
تظ���ل يف الداخ���ل، لكن���ه ال ينتبه ه���و نف�سه 

لهذا. لك���ن كال، كما قلت لكم. اأنه بحاجة اإىل 
امراأة تبقى يف الداخل... يف الداخل... يف 
الداخل..."لق���د قالوا لهم ذلك دائمًا من قبل. 
وهن ق���د �سمعنا ه���ذا ُيقال له���ن دائمًا، وكن 
يعرف���ن ذلك : العواطف، احلب، احلياة، ذلك 

هو ميدانهن اخلا�ش. اأنه ينتمي لهن".
هن���اك اله���روب داخ���ل امل���واد الت���ي تعك�ش 
يف  اله���روب  والدائ���م،  الك���وين  به���دوء 
االن�سغاالت اليومية، والهروب �سمن ما هو 
بائ�ش. ال اأعرف �سفحات اأكرث اإثارة من تلك 
التي ُتظهر"العجوز"الذي يهرب يف اللحظة 
االأخ���رة من قلقه حيال امل���وت، وذلك برمي 
العاريت���ني وقمي�س���ه، يف  بقدمي���ه  نف�س���ه، 
املطبخ ليتحقق اإذا م���ا كنت اأبنته قد �سرقت 

منه ال�سابون.

المرأة وأدبها
لقد رّكز �سارتر على كيفية قيام املراأة بتقدمي 
�سورة عن �سيكولوجي���ة االأنثى ب�سكل عام، 
وبالتايل مفهومها للعديد من مقومات احلياة 
الت���ي تختل���ف ع���ن مفه���وم الرج���ل، وبذل���ك 
حتقق امل���راأة خ�سو�سيته���ا كاأنثى، وحتقق 

كذلك غنى ملنظومة املعرفة الب�سرية.

يقول �سارتر: 
تتمت���ع ناتايل �ساروت بروؤي���ة ِجبلُيًة لكوننا 
الداخل���ي: لرتفع���وا �سخ���رة امل���كان الع���ام، 
و�ستج���دون حتتها ال�سك���ب، الزبد، املخاط، 
احلركات املرتددة، واالأ�سياء املتمورة. كذلك 
ف���اإن لغتها من الرثاء ال���ذي ال ميكن مقارنته 

لك���ي 
لنا  توحي 

لك  من بذ اله���ارب  الدبيب 
املركز لالإك�س���رات اللزج���ة واحلية"وكاأنها 
نوع م���ن الزب���د الال�سق، كان���ت اأفكارهم قد 
اأن�سل���ت فيه، الت�سق���ت به، ومالأت���ه داخليًا" 
امل���راأة- واإليك���م   ."11 ����ش  "االنتح���اءات 
�س���وء  حت���ت  اخلال�سة"�سامت���ة  الفت���اة 
امل�سب���اح، وكاأنه���ا نبتة ه�س���ة وناعمة حتت 
بحري���ة مكتظ���ة باملحاج���م املتحركة")نف�ش 
امل�س���در �ش 50(. ما تتلم�سه تلك الهروبات، 
املخجل���ة، الت���ي ال جت���راأ عل���ى الك�س���ف عن 
ا�سمها، هو اأي�سًا العالقات باالآخرين. وهكذا 
ف���اإن النقا����ش املقد����ش، التب���ادل الطقو�س���ي 
sous-("حتتي ُيخفي"نقا�ش  للعموميات، 
conversation( تتالم�ش فيه املحاجم، 

يلح�ش واحدها االآخر، ومي�سه". 
ثّمة اأواًل ال�سعور بعدم الراحة: اإذا ما �سككت 
باأنك لي�ش بب�ساطة وكلي���ة ذلك ال�سيء العام 
الذي تدعيه، ف�سوف ت�ستفيق جميع اأ�سباحي 
اخلوف:"كان���ت  و�سيتملكن���ي  الرخ���وة؛ 
متك���ورة يف زاوية م���ن الكر�سي، وهي ترم 
رقبتها امل�س���دودة، وعيناه���ا ناتئتان:"نعم، 
نع���م، نعم"، قالت، وهي توؤك���د على كلمة من 
جملتها بهزة من راأ�سها. كانت مفزعُة، رقيقة 
وم�سطحة، ناعمة متام���ًا، وعيناها وحدهما 
كانت���ا بارزتني. كان فيه���ا �سيء ُمقلق، حمر 
وكانت رقتها ُمهددة. كانت ت�سعر باأنه ينبغي 
عليه���ا باأي ثمن اإعادتها اإىل مكانها، تهدئتها، 
لك���ن ال ميك���ن الأح���د القي���ام بذلك م���ا مل يكن 
يتمت���ع بقوة فوق طبيعية... كان خائفًا، كان 
عل���ى و�سك اجلن���ون، وما كان علي���ه ت�سييع 
اأي���ة حلظ���ة لكي يفك���ر، حت���ى يتاأم���ل. �سرع 
بالكالم، بالكالم دون توقف، بقول اأي �سيء، 
كل م���ا يخط���ر ببال���ه، ثم �س���ار يتل���وى )كما 
تتل���وى االأفعى اأمام املو�سيق���ى؟ كالع�سافر 
اأم���ام ثعبان �س���ل؟ ما عاد يع���رف(، ب�سرعة، 
بعجلة، دون اأن يتوقف، دون ت�سييع حلظة، 
ب�سرعة، بعجل، قبل فوات االأوان، لل�سيطرة 
عليه���ا، لتملقها")نف����ش امل�س���در، ����ش 35(. 

تزدحم كتب ناتايل �س���اروت باأ�سكال الرعب 
ه���ذه : يتكلم اأحدهم، ومن ثم �سينفجر �سيء 
م���ا، لي�س���يء فج���اأة العم���ق املُتعف���ن للروح 
و�سي�سع���ر كل واحد بوحل ح���ركات روحه. 
لكن كال: لقد مّت اإبعاد م�سدر التهديد، وجرى 
تفادي اخلطر، ومن ثم �سرعوا بهدوء تبادل 
احاديثه���م العامة. ومع ذلك، تنهار اأحيانًا 
ه���ذه االأخ���رة ويظه���ر الرع���ب الع���اري 
:"بدا   protoplasmique اجلبلي 
له���م ب���اأن حميطاته���م تنه���د، وتتمدد يف 
جمي���ع االجتاه���ات، وتتك�س���ر االأقحاف 
والواقي���ات من كل جهة، اإنهم االآن عراة، 
دون حماي���ة، وه���ا ه���م ينزلق���ون يلت�سق 
الواح���د منه���م باالآخ���ر، يهبط���ون وكاأنه���م 
ينزل���ون يف بئ���ر... هن���ا، حي���ث ين���زل ه���و 
االآن، وكاأن���ه ينزل���ق يف مم���ر حت���ت بحري، 
كذل���ك تبدو جميع االأ�سي���اء ُمهتزًة، تتاأرجح، 
وكاأنها غر حقيقية ودقيق���ة، كاالأ�سياء التي 
تظه���ر يف كابو�ش، تتبخر، وتاأخ���ذ اأحجامًا 
عليه���ا،  ت�سغ���ط  �سخم���ة  كتل���ة  غريب���ة... 
ت�سحقها... حت���اول برعونة تخلي�ش نف�سها 
نوعًا ما، ت�سمع �سوته���ا هي بالذات، �سوت 
غريب وحماي���د للغاية...". وبالرغم من ذلك 
ال �س���يء يح���دث: ال يح���دث اأي �س���يء اأبدًا. 
فاملتح���اورون ينزل���ون، باتفاق ال���كل، �ستار 

العمومية على ذلك اخللل املُباغت. 

وينتهي �سارتر يف مقدمته اإىل القول : 
اإن اأف�سل ما يف ناتايل �ساروت هو اأ�سلوبها 
املُتع���رث، املُتلم����ش، والنزيه متام���ًا، اململوء 
بالن���دم، وال���ذي يق���رتب م���ن مو�سوعه بكل 
املحاذي���ر الورع���ة، لكن���ه ال يرتاج���ع با�س���م 
عف���ة اأو حي���اء ما اأم���ام تعقيد االأ�سي���اء، فهو 
ُيق���دم لن���ا بغت���ة يف النهاية امل�س���خ املخاطي 
كم���ا هو، ومن دون اأن يلم�س���ه تقريبًا، وذلك 
ينتم���ي  ه���ل  ال�سحري���ة.  ال�س���ورة  بف�س���ل 
للب�سيكولوجيا؟ رمبا كانت ناتايل �ساروت، 
املعجبة الك���رى بدي�ستويف�سكي، ترغب يف 
جعلن���ا نعتق���د ذل���ك. بالن�سب���ة يل، كنت اأظن 
اأثن���اء قراءت���ي له ب���اأين اأت�سوف في���ه �سدقًا 
زائغ���ًا، فبك�سفه���ا عن ذل���ك الذه���اب واالإياب 
ال���ذي ال ينقط���ع م���ا ب���ني اخلا����ش والع���ام، 
وحماولته���ا ر�س���م ع���امل مطمئ���ن وخُمّي���ب، 
تكون ق���د و�سعت تقنية ت�سمح، بذهابها اإىل 
م���ا ه���و وراء الب�سيكولوجيا، بل���وغ الواقع 

االإن�ساين، بوجوده ذاته.
مقدم���ة �سارت���ر تبنّي م���دى اأهمية م���ا تكتبه 
امل���راأة، واأهمي���ة م���ا يتلق���اه الرجل م���ن هذا 
االأدب وهو ي�سعى للتعرف على املراأة ب�سكل 

اأف�سل.
مل يكتف �سارتر بتن���اول هذه الرواية ب�سكل 
منف�سل، بل جعل بينها وبني �سائر ما اأبدعت 
�س���اروت م���ن اأعم���ال روائي���ة، ليب���نّي بذل���ك 
الرابط بني كل تلك االأعمال التي تكاد تتكامل 
مع بع�سها بع�سًا يف امل�سروع الروائي الذي 
ا�ستغل���ت عليه الروائي���ة الفرن�سية ال�سهرة 

ناتايل �ساروت.

عندما كتب جان بول سارتر 
عن ناتالي ساروت

مختل��ف  تس��تقطب  أن  الرواي��ة  اس��تطاعت   

رشائح الناس، كام استطاعت أن تستقطب كبار 

الشخصيات الفكرية والفلسفية، ذلك أن الرواية 

ُمت��اٌح لها أن تصّور العامل الداخيل لإلنس��ان، 

فتتحّول بذلك إىل مرآة تعكس خفايا وخلجات 

هذا اإلنس��ان. عندما قرأ الفيلس��وف الفرنيس 

جان بول سارتر رواية )صورة ملجهول( لناتايل 

س��اروت، وضع لهذه الرواية مقّدم��ة تحليلية 

تع��ني القارئ عىل تلق��ي هذا العم��ل الروايئ 

الذي أبدعته ساروت.
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عدنان محسن 

يف مقال ن�سرته"املجلة االأدبية"يعتر ال�ساعر 
الفرن�س���ي األ���ن بو�سكي���ه )1919-1998( اأّن 
الكتاب نوع���ان: اأ�سحاب الكتاب���ة واأ�سحاب 
الق�ساي���ا، وبع����ش اأ�سح���اب الق�ساي���ا مث���ل 
اأ�سح���اب ال�سوابق، ينتهي مفع���ول كتاباتهم 
وي���رى  ق�ساياه���م.  مفع���ول  ينته���ي  حامل���ا 
بو�سكيه اأّن نات���ايل �ساروت )1999-1900( 
ممثل���ة بامتي���از للط���راز االأول م���ن الكّت���اب، 
واأعني اأ�سحاب الكتاب���ة. ف�سرعان ما ختمت 
بب�سماته���ا االأدب يف القرن الع�سرين، منذ اأّن 
اأ�س���درت كتابها"مدارات"وه���ي يف ال�سابعة 
والثالث���ني من عمره���ا. واأّن اأ�سله���ا الرو�سي 
�سبابه���ا،  بداي���ة  يف  تق���رتب،  اأن  دون  ح���ال 
م���ن هذا االأدب ال���ذي كان موّزع���ًا يف تيارات 
ومدار����ش واجتاه���ات فكري���ة واأيديولوجية 
حال���ة  ويف  متناح���رة  االأحي���ان  اأغل���ب  يف 
م���ن ال�س���راع ال�سيا�س���ي، مل مُيّكن م���ن مثلها 
اأن يك���ون طرف���ًا ال يف ال�س���راع وال يف ذل���ك 
التناح���ر. اآن���ذاك كان اأندريه مال���رو من�سغاًل 
بال�س���رط االإن�س���اين واأندريه جي���د يف هموم 
خارجة ع���ن االأدب. علينا اأن ال نن�سى، يقول، 
ا�ستغراقات مينيرتان يف علم النف�ش التقليدي 
ورف����ش برناتو�ش املمفرط الأي اإعتدال. يف 
ذل���ك الوقت كان �سيلني يتقياأ ع�سره، اأما جان 
بول �سارتر فكان منذ ذلك التاريخ يغ�سل يديه 
من ال�سنف الب�سري برمته. اأمام هذا امل�سهد، 
مل يك���ن لها اأن تن�سى ن���داءات دو�ستيوف�سكي 
املجلجل���ة وال ن���رات ت�سيخ���وف اخلفي�سة، 
وكيف ملثلها ن�سيان فرانز كافكا الذي �سيعتلي 

عر�ش احل�سا�سية الكونية.
واإذ كان الب���ّد م���ن املقارن���ة، ي���رى بو�سكي���ه 
اأّن كتاب���ات فرجيني���ا وول���ف، دون اأن يعطي 
دلي���اًل مقنع���ًا، نوذج���ًا حل���االت ذهني���ة جتد 
م�سادره���ا عن���د فروي���د والفرويدي���ة، بينما 
وج���دت نات���ايل �س���اروت يف الكتاب���ة نف�سها 
�سالته���ا، فهي ت�ستقي ما تريد وما ال تريد من 
الكتاب���ة ومن اأجلها. ويف الوقت الذي انرى 
في���ه عدد غف���ر من الكّت���اب اإىل تكري�ش الفهم 
باعتب���اره ال�س���رط االأول للكتاب���ة، اأخت���ارت 
ه���ي الطري���ق االأ�سعب: انف�س���ال الكتابة عن 
اأناطه���ا. اإّن اأحدًا مل يك���رتث بكتابها االأول، 
يف ب���ادئ االأمر، اإذ كان من الع�سر ر�سفه يف 
خان���ات معروفة وفق ت�سنيف �سائد، ويعرفه 
اجلميع. واإذا كان البّد م���ن الت�سنيف فيمكن 
اإع���ادة اخ���رتاع ت�سنيف���ات جدي���دة وو�سعه 
يف خان���ة الن�ش املفتوح: ثّمة اأنا�ش يجيئون 
ويذهب���ون، وهن���اك حركات ترت�س���م وهياكل 
كّل  ياأت���ي  اأي���ن  م���ن  نع���رف  اأن  تظه���ر، دون 
ه���ذا، والكاتبة ال ت�سع اأي عائ���ق لولوج هذا 
العامل، لكّنها يف الوقت نف�سه، ال ت�ساعد اأحدًا 
عل���ى القب����ش على ما هو خفي في���ه. بالن�سبة 
لبو�سكيه، ن�سو����ش �ساروت نرثية يف املقام 
االأول تعتم���د التاأويل و�سيل���ة للفهم، كما اأنها 
يف الوق���ت نف�سه �سعرية ت�سل���ط ال�سوء على 
�سخو����ش تظهر تارة وط���ورًا تختفي، وعلى 
الق���ارئ اأن يجت���از الن�ش بفهم���ه، واإذا �سئنا 
الدق���ة، ميكن القول اإّن العك�ش وارد اأي�سًا، اإذ 
يحدث اأن يجتاز الن�ش قارئه. على القارئ اأن 
ي�ستك�س���ف اخلفي وغر املكت���وب. ومن حّقه 
اأن يعف���ي نف�س���ه م���ن واجب قدمي ه���و الفهم، 
بف�س���ل جيم�ش جوي����ش، يق���ول بو�سكيه، مل 

يعد الفهم عن طريق االإدراك �سروريًا. 

وراء ه���ذا املبداأ حقيقة ت�سرتط عدم ا�ستبدال 
الكتاب���ات  االإدراك باحلل���م، يف زم���ن كان���ت 
ال�سريالي���ة تعّل���ي م���ن �س���اأن احلل���م وتقّدمه. 
كتاب���ات نات���ايل �س���اروت لي�س���ت باطنية يف 
املعن���ى ال�سويف، الأّنها تعرف متام املعرفة ما 
ميكن قوله كما اأّنها تعرف اأي�سًا، وخ�سو�سًا، 
ما ال ينبغي قوله. وكان عليها اأن تنتظر فرتة 
ما بني احلرب العاملي���ة الثانية لت�سدر كتابها 
الثاين )�س���ورة جمهول(، وميكن اعتبار هذا 
الكتاب وفق معاي���ر اليوم رواية كان بو�سع 
كّت���اب مثل �ستن���دال اأو بل���زاك ت�سورها، كما 
ميك���ن اأن نطل���ق علي���ه رواية م�س���ادة اأي�سًا. 
فالكت���اب لي����ش �سوى ن���رث ق�س�س���ي من�سغل 
بط���رح االأ�سئل���ة دون اأن يكّل���ف نف�س���ه عن���اء 
�سياغ���ة اإجاب���ات له���ا. واإذا توف���رت فر�س���ة 
االإجاب���ة، ف���اإّن الكت���اب يفع���ل ولكن���ه يجي���ب 
عل���ى اأ�سئلة غ���ر مطروحة. وغالب���ًا ما تقود 
ه���ذه االإجاب���ات املبتك���رة اإىل اإث���ارة اأ�سئل���ة 
ال يتوقعه���ا اأح���د. وذه���ب ج���ان ب���ول �سارتر 
الذي كت���ب مقّدمة الكت���اب اإىل القول )ناتايل 
�س���اروت ال تري���د اإن ت�س���ع �سخو�سه���ا ال يف 
خارج الن����ش وال يف داخله، ذلك اأّننا جميعًا، 
اإزاء اأنف�سن���ا واإزاء االآخرين يف الداخل ويف 

اخلارج معًا(.
ه���ذا ت�س���ور جدي���د يف الق����ش. فه���و يقرتح 
عل���ى الكات���ب اأن ال يتدخ���ل يف ر�س���م م�سائر 
و�سل���وك خملوقات���ه. وعليه اأن يك���ون دليلهم 
وح�سب ولي�ش ل���ه ان يرافقهم. وعلى القارئ 
اأن ي�س���رتك يف خلق م���ا كان قد �سب���ق الن�ش 
ومل ُيكتب وعليه اأن ي�ست�سرف ما �سياأتي بعد 
الن�ش ومل ُيذكر.وه���ذه مهمة لي�ست يف غاية 
ال�سعوبة ملن ُيح�سن الق���راءة، الأّن الكاتبة مل 
تخف اجلوهري على القارئ ولكّنها ال تريد اأن 
ُتثقل عليه بح�سورها. لقد اأكل الدهر و�سرب، 
يقول بو�سكيه، على طريقة الفهم عند اأناتويل 
فران����ش واأندري���ه جيد. والفه���م عند �ساروت 

هو اأن تفهم �سيئ���ًا ولي�ش بال�سرورة اأن تفهم 
كّل �س���يء. وكانت �س���اروت كتبت قبل �سدور 
)�سورة جمه���ول( عام1984 وبع���د �سدوره 
حم���اوالت جمعته���ا يف كتاب اأح���دث عنوانه 
)ع�س���ر ال�س���ك( �سج���ة كب���رة يف االأو�س���اط 
االأدبي���ة الفرن�سي���ة. ويبق���ى الكت���اب ح�س���ب 
بو�سكي���ه �سم���ن ال�سي���اق ال�ساروت���ي، لكن���ه 
ا�سرتع���ى االنتب���اه اأك���رث من كتبه���ا ال�سابقة، 
الأّن���ه األق���ى ال�سوء عل���ى طريقة �س���اروت يف 
التفكر وعلى وجه اخل�سو�ش على نظريتها 
يف الكتاب���ة، اإذ كتب���ت مقدم���ة لكتابه���ا تقول 
فيه���ا:)كّل م���ا قيل عن الرواي���ة احلديثة وعن 
رّواده���ا جعل النا�ش تعتق���د اأّن هوؤالء لي�سوا 
�س���وى حفنة من اخلراء و�سع���وا نظرياتهم 
يف املخت���رات وراحوا ينقل���ون على الورق 
اأن  وبع���د  املختري���ة(.  فحو�ساته���م  نتائ���ج 
ان���رت  االآراء،  ه���ذه  �سطحي���ة  اإىل  اأ�س���ارت 
لتداف���ع ع���ن مفاهيمه���ا يف الكتاب���ة، يوجزها 

بو�سكيه على النحو التايل:
لي�ش على الكاتب اأن يتهياأ للكتابة وفق تفكر 

م�سبق.
لي�ش على القارئ اأن يفهم كّل �سيء.

لي�ش على الناقد اأّن ينّقب يف الن�ش عّما يالئم 
اجتاه���ه النق���دي، ولي�ش ل���ه اأن يغ�سل الن�ش 

يف حمام عقالنيته.
يف  �س���اروت  وج���ود  اأّن  بو�سكي���ه  وي���رى 
�سفوف احلركة اجلديدة كان عابرًا، فموهبة 
كه���ذه ال تتطام���ن يف اجتاه ما، حت���ى لو كان 
جديدًا. هي ترى اإىل حقيقة الن�ش، وحقيقته 
موجودة بني االأ�سط���ر ومن خالل تفاعل عدد 
م���ن احلقائ���ق املتناق�س���ة واملتباع���دة يتق���ّدم 
الن����ش. كي تك���ون عملية اخلل���ق كاملة علّيك 
اأن ت���رتدد، تق���ول �س���اروت، من اأج���ل اخللق 
البّد م���ن معرفة جدوى ال���رتدد، هذا هو مبداأ 

�ساروت يف اخللق.
عن/ احلوار املتمدن 

ناتالي ساروت والكتابة األخرى



د. محمد سيف

ناتايل �ساروت يف اأعمالها الكاملة: عندما بداأت 
يف تاأليف كتابي )الكواكب ال�سّيارة( كنت اأفكر 
بالطريقة الت���ي بوا�سطتها ميكنن���ي اأن اك�سف 
فيها الغطاء عن اجله���ود االإبداعية التي يبذلها 
الكاتب اأثناء الكتابة، وذلك من خالل تناولها من 
منابعها، اأي حيثم���ا تولد الرغبات االأوىل التي 
تدفع هذا الكاتب اأو ذاك على الكتابة والتاأليف، 
تناولها م���ن حيثما توجد احلواجز املوؤدية اإىل 
االإبداع، لقد اأردت اأن اتبع م�سالكهم، م�سرتهم، 
طرائقه���م من خ���الل الكتابة نف�سه���ا ولي�ش من 
خالل �س���يء اآخر، لكنَّ فال�سفة ومنّظري الوقت 
احلا�س���ر ا�ستح���وذوا على كل �س���يء، واتفقوا 
فيم���ا بينهم على تغطية هذا البحث اأو امل�سروع 
بكمي���ة ال باأ����ش بها م���ن االأف���كار املعقولة وغر 
املعقولة، لهذا حاولت اأن اأغلق اأذينَّ واأن اعتمد 
عل���ى نف�سي من خالل حت�ّس����ش طرق ومتاهات 
جتربتي الكتابي���ة اخلا�سة، مرغمة نف�سي على 
االإخال�ش كل االإخال�ش يف م�سروعي هذا غر 
مبالية باحلج���ج والراهني الت���ي غالبًا ما يقع 
الكات���ب حتت تاأثره���ا، �سدق���وا واعتقدوا اأن 

هذا الفعل لي�ش بالي�سر.
يذّك���رين بع�ش كّت���اب الوقت احلا�س���ر، عندما 
يتحدث���ون ع���ن اأعماله���م يف مزح���ة طريف���ة ال 
ها عليك���م: ا�ستدعت اإح���دى الن�ساء  بد م���ن ق�سّ
املتزوجات اأحد االأطباء من اأجل فح�ش زوجها 
املري�ش امل�سّج���ى على الفرا�ش، وعندما اقرتب 
الطبي���ب م���ن املري����ش وق���ام بفح�س���ه التف���ت 
اإىل امل���راأة قائ���اًل: )اإن زوج���ك مي���ت وال فائ���دة 
م���ن عالجه(. ومل���ا �سمع املري����ش امل�سكني كالم 

الطبي���ب لزوجته جم���ع كل ق���واه واأرغم نف�سه 
عل���ى النهو����ش، قائ���اًل: )هذا غر �سحي���ح، اأنا 
ل�س���ت مبي���ت اأن���ا مازل���ت حي���ًا اأرزق(. عندم���ا 
راأت الزوجة زوجها به���ذا املنظر، هجمت عليه 
واأوقفت���ه عند ح���ده، قائلة: )اإل���زم ال�سمت من 
ف�سل���ك فاأن���ت ال تفه���م وال تع���رف نف�س���ك اأكرث 
م���ن الطبي���ب(. اإن م���ا تري���د اأن تقول���ه نات���ايل 
�س���اروت م���ن وراء ه���ذه املزح���ة االأليم���ة، اأن 
بطل ه���ذه احلكاية وهو املري����ش مثلما راأيناه 
يبدو اأك���رث �سجاعة وب�سالة م���ن بع�ش الكّتاب 
الذي���ن مل يج���راأوا على ق���ول كل م���ا يعتمل يف 
اأنف�سه���م ب�س���كل حر وخمل�ش ب�س���اأن كتاباتهم، 
اأنهم يخاف���ون جدًا اأن ي�سكتهم اأحد مثلما فعلت 
الزوج���ة م���ع زوجها بحج���ة اأن الدكتور يعرف 

اأكرث واأح�سن منه. 
مثل���ه يف ذل���ك مث���ل النق���اد والفال�سف���ة الذي���ن 
يّدع���ون معرف���ة الن����ش االأدبي اأكرث م���ن كاتب 
الن����ش نف�س���ه. وتعتق���د نات���ايل �س���اروت، اأن 
الذين يعتقدون اأن الطبيب- الفال�سفة، والنّقاد 
امل�سرحي���ني- يعرف بحالتهم اأكرث مما يعرفون 
مب�سرحي���ني  اأو  مبوؤلف���ني  لي�س���وا  اأنف�سه���م 
حقيقيني. مثلما هناك كّتاب وم�سرحيون تركوا 
اأنف�سهم عر�س���ة للوهم بحجة اأنه���م ال يعرفون 
لون  ماذا يكتبون على وجه التحديد، لذلك يف�سّ
اأن ين�سم���وا اإىل فري���ق الكت���اب وامل�سرحي���ني 
الذين يخ�سعون لتعليم���ات وقرارات االأطباء. 
نفه���م مم���ا �سب���ق اأن اللغ���ة بالن�سب���ة لنات���ايل 
�ساروت، نقطة انطالق اإجبارية وفريدة، ففيها 
ومن خالله���ا تولد وتتكاثر جمي���ع االأ�سياء يف 

الكتابة، كما لو اأن العامل الذي تعي�ش اأو يعي�سه 
املوؤل���ف ال يتاألف اإالإ م���ن الكلمات وال �سيء اآخر 
غره���ا. فهي من���ذ بداياته���ا وكتاباته���ا االأوىل 
كانت حت�ّش ب�سكل م�ساعف بنوع من االهتزاز 
واالرجت���اف من ذلك ال�سيء الذي ال يحمل اإ�سم 
ذل���ك الذي يتحول اإىل لغة لك���ي يعّر عن نف�سه 

بكيفيات عدة.. 
فه���و يف بع�ش االأحي���ان، يكون مبا�س���رًا وذلك 
م���ن خ���الل الكلم���ات ويف بع�ش االأحي���ان، من 
خ���الل ال�س���ور، االإيقاع���ات، م���ن خ���الل اأنواع 
االإ�س���ارات مث���ل االأ�سواء ال�سامت���ة التي ترتك 
تلميحاتها عل���ى اأكر واأ�سخ���م املجاالت بنوع 
م���ن االإيج���از... وهن���ا يكم���ن نبع احلي���اة، اإن 
�س���حَّ التعبر، ولكن ماذا ال���ذي �سيحدث لو اأن 
الكات���ب اأو املوؤلف فق���د توا�سله مع هذا النبع/ 
اللغ���ة؟ وه���ذا يف اعتقادنا ميك���ن اأن يحدث يف 
اأي���ة حلظة، فم���اذا �سيق���ع على وج���ه التحديد؟ 
اإن ال���ذي �سيقع ح�سبما تق���ول ناتايل �ساروت: 
اإن اللغ���ة �ستبتع���د ع���ن منابعه���ا اأو عل���ى االأقل 
�ستح���اول االبتع���اد، مثلم���ا �ستح���اول اأن تفرغ 
نف�سها اأو تتثل���ج، ولهذا يجب اأن نكون حذرين 
يف تعاملن���ا معه���ا ق���در م���ا ميك���ن. الأن اخلطر 
كل اخلط���ر يكم���ن يف كيفي���ة ات�سالن���ا معه���ا، 
ث���م اإذا فقدن���ا عالقتن���ا ال�سليم���ة به���ا اأو فق���دت 
ه���ي عالقتها بن���ا ف�سوف يتم عام���ل الهجر، اأي 
�س���وف تهجرنا وتذهب بعي���دًا لتطيع االأعراف 
والتقاليد القدمية للجم���ال اأو اأنها �سوف تاأخذ 
راحته���ا يف اأن تكون لطيف���ة ووديعة ومغناجًا 
م���ن اأج���ل اأن متّث���ل دور االأهم واحل�س���ن. مثل 

هذه احلال���ة، �سنعر�ش اأنف�سن���ا للتهلكة. ولكن 
اإذا ح���دث م���ا ميك���ن اأن يحدث وابتع���دت اللغة 
عن���ا بعي���دًا، علين���ا اأواًل واأخ���رًا، مثلم���ا تقول 
�س���اروت، )اأن نقوم بتحطيم كل �سيء والعودة 
اإىل املناب���ع االأ�سلي���ة الت���ي بداأن���ا منه���ا ب���كل 
توا�س���ع، اأي نع���ود حيثما توج���د االأحا�سي�ش 
االأوىل الت���ي متّثلنا عن ح���ق وحقيقة(. نالحظ 
من خ���الل ت�سريحات �س���اروت، اإنها معنية يف 
بح���ث م�ستمر عن حركات وتيارات واأحا�سي�ش 
خارج���ة ع���ن القانون، فه���ي تبحث ع���ن عوامل 
الدرام���ات  م���ن  خالي���ة  عادي���ة،  غ���ر  اأخ���رى 
التقليدية، وعن عوامل وا�سحة، ومفتوحة على 
االآخر قدر ما ميكن، عوامل موّحدة، غر مطرزة 
ونقي���ة. اإن ا�ستخ���دام �س���اروت لكلم���ة درام���ا 
اأو درام���ات يب���دو يل في���ه نوع من الع���دل. الأن 
اأعمالها ممل���وءة باالأفعال ال�سغ���رة والكبرة 
الت���ي تتعّق���د وتتفّكك وفق���ًا ل�سراع���ات درامية 
خا�س���ة جدًا. وهذا يعود ب���كل تاأكيد اإىل كونها 
ج���اءت اإىل امل�س���رح من عامل الرواي���ة والق�سة 
الق�سرة الذي يختلف فيها احلوار، وال�سمت، 
واخلط���اب االإن�سائي املر�س���ل اأو املتقطع الذي 
الكالم���ي  احل���دث  ع���ر  اإال  للق�س���ة  وج���ود  ال 
ال���ذي يدور يف ه���ذه امل�سرحية م���ا بني الواحد 
والث���اين، ما بني ما ينجز االآن/ هنا اأمامنا وما 
بني جتليات اخلطاب واحلدث. وذلك من خالل 
البعد الت���داويل للخطاب الذي اأ�ّس�سته �ساروت 
على االأفع���ال الكالمية التي تت�س���ّكل عر االآن/ 
هن���ا، وعر م���ا ح���دث يف املا�سي وع���ر االآن، 

وعر ما �سيحدث يف امل�ستقبل.

ناتالي ساروت واإلصرار على الخلق واإلبداع


