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ترجمة

ّ
َّ
بيسوا مدونًا يومياته ...صندوق الغرابة
جوان تتر
ال ـح ــال ــة الـ ـف ــري ــدة ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة ال يـمـكــن
تحديد زمنها أو تاريخها األولــي ،وهذا
دأب الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا
( 1888ـ ـ ـ ـ  ،)1935الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـس ـحــري
ل ـل ـك ـتــابــة ،ال ـ ــذي َّ
دون ب ــأش ـك ــال وأس ـم ــاء
مـخـتـلـفــة ع ـبــر «ح ـي ــوات ــه» ال ـتــي ال يمكن
ّ
وتعددها.
اإلمساك بها الختالفها
َّ
ال ـي ــوم ـي ــات دائـ ـم ــا م ــا تـ ـك ــون دال ـ ـ ــة عـلــى
انشغاالت الكاتب .لكن مع بيسوا تغدو
ال ـت ـكـ ّـه ـنــات مـسـتـحـيـلــة .يـمـكــن أن يـكــون
ً
َّ
الحقيقية.
بيسوا غــافــا عــن شخصيته
ّ
لكن ليس بهذه البساطة ،يتخلى الشاعر
َّ
الشعرية ،حيث
عــن شاعريته وعــن ذاتــه
ّ
َ
ّ
ثمة ما يمكن أن يدل على ذات الشاعر آن
الكتابة.
فــي «يــومـ َّـيــات» ال ــذي انتقل إلــى العربية
عــن «دار توبقال» ضمن سلسلة «ذاكــرة
أخريف،
الحاضر» وبترجمة من املهدي
ّ
َّ
َّ
شخصية رسمها الفنان
مزينة بلوحةٍ
ج ــوزي أملـ ــادا ن ـغــريــروس ،ي ـكــون ال ـقــارئ
َّ
بيسوا الدقيقة،
وجهًا لوجه أمام يوميات ّ
يشعر ال ـقــارئ لــوهـلــة أن ـهــا عــاديــة!
الـتــي
ِّ
األفكار
تغدو
القراءة،
في
دم
التق
مع
لكن
ً
املــوجــودة بــن طـ ّـيــات الكتاب كاشفة عن
وحي ما.
ٍ
َّ
اليوميات التي نشرت للمرة
تعتبر هذه
األول ــى بالبرتغالية عــام  ،2007تأريخًا
لحياة الـشــاعــر ّإب ــان عــودتــه مــن دورب ــان
ف ــي ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ،ق ـبــل ّمــرح ـلــة خلق
َّ
البيسوية ،حيث توقف عن كتابة
األنداد
الـيــومـيــات لـيـتـفـ ّـرغ لـعــاملــه امل ـتـ ّـعــدد الــذي
تأمليًا َ
َّ
ّ
أرفع من كتابة
ربما اقتضى جهدًا
ّ
ّ
َّ
اليوميات «رغم أن اليوميات هذه ال تقل
َ ً
دق ــة وش ـ ّـدة مالحظة مــن كـتــابــات بيسوا
األخرى».
يـبــرع بيسوا فــي الـخـلــق ،وه ــذا مــا يبدو
عليه في هذه اليوميات التي كتبها قبل
ّ
بلوغه الـعـشــريــن ...ســن مبكرة بالنسبة
ـات
ل ـل ـبــدء ب ـك ـتــابــة م ــاح ـظ ــات وان ـط ـب ــاع ـ ٍ
غريبة بدأت من  1906وامتدت حتى 1908
ّ
ومن  1913وحتى َّ 1915في مرحلةٍ ثانية.
ٌ
«أن ـ ــا ش ــاع ـ ٌـر ُم ـح ــف ــز بــال ـف ـل ـس ـفــة ،ول ـســت
ف ـي ـل ـس ــوف ــا ذا م ـ ــزاي ـ ــا ش ـ ـعـ ـ َّ
ـريـ ــة .م ـف ـتــن
أنـ ــا ب ـمــاح ـظــة ج ـم ــال األش ـ ـيـ ــاء وب ــرس ــم

الــامــرئــي واملـتـنــاهــي الـصـغــر ِمـ ّـمــا ّ
يميز
ال ـ ــروح ال ـش ـعـ َّ
ـريــة ل ـل ـكــون» .ه ــذا ه ــو دأب
بيسوا فــي النظر إلــى روح الشعر داخــل
ال ـ ـك ـ ــون م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــدويـ ــن ب ــأشـ ـك ــال
مختلفة ،فالشعر فــي نـظــره مــوجــود في
ّكل شيء كما يقول في ّ
مقدمة اليوميات
ّ
ّ
بالدقة
يوميات بيسوا
تتميز
املقتضبة...
ّ
املتناهية« ،فهو يذكر الزمان واملكان ًبدقة
َّ
كأنه يكتب تقريرًا تأريخيًا» ،إضافة إلى
ّ
قدرة ال متناهية على التقمص املختلف
ّ
شخصيات مختلفة ضمن تلك
واجتراح
ّ
ِّ
ال ـيــومـ َّـيــات ،ك ــأن مــن يـ ــدون لـيــس بيسوا
ـات ع ــدي ــدة .ه ــذا ما
وح ـ ــده ،ب ــل ش ـخ ـص ـيـ ٍ
يبدو في أغلب األحيان ،هذه هي النقطة
الحاسمة فــي كــل مــا كتبه الشاعر خالل
ّ
املتعددة.
حيواته
ّ
َّ
من خــال اليوميات املختزلة واملشذبة،
ّ
يستدل القارئ على ولع بيسوا باإليجاز.
ّ
ّ
كــل شــيء مــرتــب لفظًا ،ودال على املعنى
َّ
دون زوائــد لغوية .ثمة قــراءة يومية في
مكتبة الجامعة وذكر ألسماء الكتب التي
يـقــرأهــا خ ــال يــومــه ال ــذي ي ـبــدو قصيرًا
(إن ج ــازت امل ـقــارنــة ِب ـ ِقـ َـصــر املـلـحــوظــات
املـ َّ
ـدونــة) ،الــذكــاء في التعامل مع الجملة
ّ
ّ
ّ
املدونة التي ال بد من أن تدل على معنى

واحد ،الغرابة ،اللفظة األكثر انطباقًا على
ما كتبه بيسوا على اإلطــاق ،سـ ُ
ـواء عبر
أنداده الذين خلقهم الواحد تلو اآلخر ،أو
ّ
َّ
اليوميات التي تبلغ فيها
حتى من خالل
الصراحة حـ ّـد البساطة اليومية للحياة
ال ـع ـ َّ
ـادي ــة ،كـمــا ف ــي ي ــوم ـ َّـيــات /مــاحـظــات
ّ
ّ
بـعـنــوان «مخطط عـيــش»« :ل ــدي مخطط
ّ
يتضمن فــي املقام
عــام للعيش يجب أن
ّ
األول :الحصول على نوع من االستقرار
ّ
املادي .سأضع الحد الضروري ملا أسميه
االس ـت ـقــرار املـ ــادي ه ــذا فــي ح ــدود ستني
دوالرًا .أرب ـعــون للمتطلبات الـضـ َّ
ـروريــة
ل ـل ـح ـي ــاة وعـ ـ ـش ـ ــرون ل ـغ ـي ــر ال ـ ـضـ ـ َّ
ـروريـ ــة.
للحصول على هذا املبلغ َّ
علي بأن أضيف
َّ
إلى الواحد وثالثني دوالرًا املحصلة من
املـكـتـبــن (ي ،وف ،ف ــا) تـسـعــة وعـشــريــن
ّ
مصدرها بعد ،لكن ،إذا
دوالرًا ُلــم أح ــدد َ َ
ّ
توخيت الصرامة ،فخمسون دوالرًا تكفي
وحدها للعيش».
ّ
هذا ليس ّ
مجرد كالم ،إنه العمق األساسي
َّ
للكتابة ،كتابة اليوميات ،حيث املعيشة

ِوحدة
الروح
والوحشة
والهشاشة
والضعف

َّ
ُت َ
عامل كمهنة ويجب التخطيط لها بدقة
ّ
يستمر الكاتب في التدوين.
متناهية كي
ُ
ّ
ّ
امل ـع ـي ـشــة م ـحــفــزة ع ـلــى ال ـت ــأم ــل أك ـثــر في
طــريـقــة الـكـتــابــة واالسـ ـل ــوب األن ـج ــح في
التعامل مع عناصر اليوم العديدة.
ت ـب ـلــغ ال ـب ـســاطــة حـ ـ ّـد ال ــام ـع ـق ـ ّـول بعض
األحيان .ال يمكن القول عنها إنها غرابة
ّ
ف ـق ــط ،رب ـ ّـم ــا (ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل) ه ــو نـ ــوع مــن
ال ـص ــدق ف ــي الـتـعــامــل م ــع امل ـشــاعــر الـتــي
َّ
تـفــكــر وم ــن ث ـ ّـم ال ـيــد ال ـتــي تـكـتــب بـغــرابــة
بسيطة:
«الثالثاء ُ  :1913/3/25مـ َّـرت َّأيــام عديدة
َّ
َّ
اليوميات ،عن
أهمية لهذه
بدون أن أعير
هذا اليوم ال أذكر شيئًا».

ف ــي أغ ـل ــب ال ـي ــوم ـ ّـي ــات املـ ـ ّ
ـدونـ ــة ملـخـ ّتـلــف
الـشـعــراء ،ثـ ّـمــة ابـتـعــاد عــن ذكــر الـتــأثــرات
ّ
الشعرية (على األغلب) ،لكن بيسوا يفرد
َّ
ّ
ل ـهــا مـتــسـعــا ف ــي يــومــيــاتــه (ن ـل ـحــظ بكل
سهولة فــي اليوميات تـمــازج الــذاتــي مع
الخارجي) ،ويبدو ذلك نابعًا من القدرة
على مضغ ُّ كل التجارب التي قرأها .تحت
وبترتيب تأريخي،
عنوان «تأثرات »1914
ٍ
َّ
الشعرية بمن قرأ وقتها بدءًا
يذكر تأثراته
ً
بميلتون وشيلي وص ــوال إلـ َّـى الــروايــات
البوليسية التي «هــي مــا تبقى لــدي من
التسليات الـفـكـ َّ
ـريــة فــي ه ــذه الـحـيــاة ،بل
إن من بني أسعد األوقات التي أمضيتها
في هــذه السنة هي تلك التي قــرأت فيها

كونان دويلي أو أرتــور ّ
موريسون الذي
ّ
يمتص وعيي بتمامه» .إن ذكر تأثيرات
َّ
الـ ـق ــراءة ع ـلــى شـخـصــيــة ب ـي ـســوا ،تحمل
ّ
ـة» التي كان
دالالت ومعاني «ال ـســوداويـ ً
عليها في تلك املرحلة ،إضافة إلى سعة
ً
االطالع والرغبة في جعل القراءة مغامرة
َّ
حقيقية.
ً
تكاد اليوميات لوهلة أن تكون تسجيال
لبديهيات بـشـ َّ
َّ
ـريــة! (ل ـقــاءات فــي مطاعم،
املقاالت
زيــارات ألصدقاء،
قراءة وتعديل ّ
في املطبعة) .لكن ّ
ملجرد الـقــراءة ،تتضح
ال ـ ــروح الـعـمـيـقــة داخـ ــل ت ـلــك ال ـيــوم ـيــات،
لـتـكــون بـمـثــابــة ان ـط ـبــاعــات ومــاحـظــات
دقيقة للعالم في فترة من الفترات .وهذا
َّ
أهمية التأمل في كل ما كتبه
يوضح مدى
َّ
وسيكتبه بيسوا بعد هذه اليوميات.
ك ـ ّـم هــائــل مــن األس ـم ــاء األدب ـي ــة املــذكــورة
ّ
في اليوميات ،يستدل القارئ من خاللها
َّ
أهمية عالقات بيسوا مع األوســاط
على
األدبـ ـ ـي ـ ــة آن ـ ـ ـ ـ ــذاك وم ـ ـح ـ ــاوالت ـ ــه ت ـع ـم ـيــق
األدب فــي املجتمع الـبــرتـغــالــي ،عالقاته
ُ َ
كتب ومــا يـ ّ
ـود أن
ومالحظاته حــول مــا ي
ّ
يكون هــو و«ب ــاده» عليه« :إن معاناتي
القوية ألجل وطني ورغبتي الشديدة في
َّ
وضعية البرتغال تجعل – كيف
تحسني
لي ّأن ِّ
ـأي قـ َّـوة ،بــأي حنان وبــأيّ
أعبر وبـ ّ
آالف األفـكــار ْواملـشــاريــع تنبثق
ه ــدوءّ -...
لكنها لكي ُتن َ
شخص،
ـن
ـ
م
ز
ج
بداخلي.
َّ ٍ
َّ
ستتطلب منه مزايا غير متوافرة البتة
ف ـ ّـي :أعـنــي ق ـ َّـوة اإلرادة .لكنني أعــانــي –
أعاني ّ
حد الجنون ،أقسم على ذلــك -كما
لو كنت قادرًا َّعلى إنجازها لوال افتقاري
ُ
تضعني
إلى اإلرادةُ ،وإنها ملعاناة َّ رهيبة
ِّ
بشكل دائم ،أل ُّح ،على حافة الجنون».
ِوحـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ــروح وال ــوحـ ـش ــة وال ـه ـش ــاش ــة
وال ـض ـعــف ال ـتــي تـعـتـبــر ن ـقــاط ق ـ ّـوة على
عكس مــا هــو مـتــداول بــن الـعـ َّ
ـامــة - ،كما
كــان عليه كافكا ولــوتــريــامــون وآخ ــرون ـ
دائمًا ما كــان يعاني منها بيسوا ،وهذا
م ــا ت ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ال ـك ـت ــاب ــات الـ ـت ــي أعـطـتــه
فيما بعد ،املكانة األعلى «ليس فقط في
ّ
البرتغال ولكن أيضًا في كل العالم» .هذه
ً
ّ
للتعرف
الـيــومـ َّـيــات تعطي مـجــاال أوســع
َّ
َّ
شخصية سحرية برعت في
عن كثب إلى ٌ
ّ
الخلق ...صندوق سحري ال يبرح يكشف
ّ
وطرح مغاير.
أسلوب جديد
كل يوم عن
ٍ
ٍ

مرآة الغرب

ّ
يوم كانت الجزائر «مكة الثوار»!
عثمان تزغارت
ال ـج ـم ـي ــع ي ـ ـعـ ــرف م ـص ـط ـل ــح «األق ـ ـ ـ ــدام
ال ـ ـ ـ ـ ُّـس ـ ـ ـ ــود» ،الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ُي ـ ـط ـ ـلـ ــق ع ـل ــى
املـعـمــريــن األوروب ـي ــن ال ــذي اسـتـقــروا،
على مــدى أجـيــال ،فــي شـمــال افريقيا،
ق ـبــل تــرحـيـلـهــم م ــع ج ــاء االس ـت ـع ـمــار.
ـرف مصطلح
لـكــن قـلــة نـ ــادرة فـقــط ت ـعـ ُ
«األقـ ـ ـ ــدام ال ـ ُـحـ ـم ــر» ،ال ـ ــذي أطـ ـل ــق عـلــى
فـئــة أخ ــرى مــن الــوافــديــن األوروب ـي ــن.
ف ـئ ــة س ـل ـكــت م ـن ـحــى م ـع ــاك ـس ــا ت ـمــامــا.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي كـ ــانـ ــت فـ ـي ــه س ـفــن
اإلج ـ ـ ـ ــاء املـ ـحـ ـمـ ـل ــة بـ ـ ـ ــآالف الـ ـن ــازح ــن
م ــن «األق ـ ـ ـ ــدام ال ـ ـسـ ــود» ت ـح ــط ال ــرح ــال
فــي مــوانــئ ال ـج ـنــوب الـفــرنـســي ،كــانــت
آالف أخـ ـ ــرى مـ ــن م ـت ـط ــوع ــي «األق ـ ـ ــدام
الـ ُـحـمــر» تعبر نحو الضفة الجنوبية
لـلـمـتــوســط .يـتـعـلــق األم ــر بـمـتـطــوعــن
يساريني (محامون ،أطباء ،مدرسون،
م ـه ـنــدســون ،كـ ــوادر إداري ـ ـ ــة )...انـخــرط
أغ ـل ـب ـهــم ف ــي ت ــأي ـي ــد نـ ـض ــاالت ش ـعــوب
املستعمرات السابقة من أجــل التحرر
و«ت ـقــريــر امل ـص ـيــر» .وك ــان مـنـطـقـيــا أن
ي ـت ـط ـلــع هـ ـ ــؤالء ،ف ـي ـمــا ب ـع ــد ،لــإس ـهــام
فــي دعــم «م ـعــارك الـبـنــاء الــوطـنــي» في
ال ـ ــدول ال ـف ـت ـيــة ال ـت ــي ت ـح ــررت م ــن نـيــر
االستعمار.
اسـتـقـطـبــت ال ـج ــزائ ــر ال ـق ـطــاع األوس ــع
م ــن ت ـل ــك «األقـ ـ ـ ــدام ال ـ ُـحـ ـم ــر» .ولـ ــم يـكــن
مــ ّ
ـرد ذلـ ــك ف ـق ــط الـ ــى الـ ـص ــدى ال ـعــاملــي

ّ
ل ـثــورت ـهــا ،ال ـت ــي شــك ـلــت رأس الـحــربــة
ف ــي نـ ـض ــاالت ش ـع ــوب ال ـع ــال ــم ال ـثــالــث
ضــد الهيمنة الـغــربـيــة .شكلت تجربة
«ال ـت ـس ـي ـيــر الـ ــذاتـ ــي» ال ـت ــي اع ـت ـمــدت ـهــا
الحكومة الـجــزائــريــة األول ــى ،فــي عهد
الــزع ـيــم أح ـمــد ب ــن ب ـلــة (،)1965-1962
ع ــام ــل جـ ــذب إض ــافـ ـي ــا .ت ـج ــرب ــة رائـ ــدة
اعتبر تشي غـيـفــارا ،غــداة زيــارتــه الى
ال ـج ــزائ ــر ،ع ــام  ،1963أن ـهــا تــؤســس لـ
َ
«اشتراكية ذات نفس إنساني».
ُ
مـلـحـمــة م ـت ـطــوعــي «األق ـ ـ ــدام ال ــح ـم ــر»،
الــذيــن ه ـجــروا رخ ــاء (وك ـســل) الـحـيــاة
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،لـ ـيـ ـنـ ـخ ــرط ــوا ف ـ ــي املـ ـع ــرك ــة
املضنية (وال ـطــوبــاويــة) لـبـنــاء الــدولــة
الجزائرية الفتية ،تستعيدها الروائية
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،آن ص ــوف ــي سـتـيـفــانـيـنــي
( )1982ف ـ ــي «س ـ ـنـ ــوات ـ ـنـ ــا ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء»
(م ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــورات غـ ــال ـ ـي ـ ـمـ ــار ـ بـ ـ ــاريـ ـ ــس).
تـ ـتـ ـن ــاول الـ ـ ــروايـ ـ ــة قـ ـص ــة «كـ ــاتـ ــريـ ــن»،
امل ـ ـ ـ ّ
ـدرس ـ ـ ــة الـ ـشـ ـي ــوعـ ـي ــة ذات االث ـ ـنـ ــن
وعشرين ربيعًا ،التي تحلم بترك كل
ش ــيء خـلـفـهــا م ــن أج ــل ال ـت ـفــرغ للعمل
اإلن ـســانــي ،وتـتـطـلــع لـلـعــب دور فــاعــل
فــي ال ـحــراك الـعــاملــي ،ال ــذي بــزغ أواخــر
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وب ــداي ــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات،
وال ـ ـهـ ــادف إلـ ــى «بـ ـن ــاء ع ــال ــم أفـ ـض ــل».
تجد ضالتها في جزائر بن بلة ،التي
ّ
تحولت في أشهر قليلة ،خــال صيف
 ،1962مــن م ـجــرد مـسـتـعـمــرة فرنسية
ســابـقــة الــى «مـكــة ال ـثــوار» ،الـتــي باتت

عن
«األقدام
ُ
الحمر»
الذين
انخرطوا
في بناء
الدولة
الجزائرية
الفتية

تـسـتـقـطــب آالف ال ـي ـســاريــن الـثــوريــن
من كل الجنسيات.
تستقر كاترين في العاصمة الجزائر،
فــي أيـلــول (سبتمبر)  ،1962كـمـ ّ
ـدرســة

ُ
متطوعة .تغرم ،بداية ،بـ «هذه املدينة
ً
ال ـس ــاح ــرة ال ـتــي تـعـبــق أمـ ــا وح ــري ــة».
ثــم تـقــع فــي غ ــرام «ع ـلــي» ،أحــد الــرفــاق
الــذيــن يقاسمونها أحــامـهــا الـثــوريــة،

وإن كـ ــان أقـ ــل ط ــوب ــاوي ــة م ـن ـه ــا .فـهــو
يـ ـسـ ـتـ ـش ــرف بـ ـ ــاكـ ـ ــرًا م ـ ــام ـ ــح ال ـ ـكـ ــارثـ ــة
القادمة ،متنبئًا بأن «أخطاء حروبنا
ستظل تالحقنا لتنقلب علينا».
فـ ـ ــي  19ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران (ي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو) ،1965
يـطـيــح الـعـقـيــد بــومــديــن بــالــرئـيــس بن
ب ـل ــة ،ض ـمــن ان ـق ــاب ع ـس ـكــري س ـمــي ب ـ
«ال ـت ـص ـح ـي ــح ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري»« .ت ـص ـح ـيــح»
ّ
تحول الى حمالت تصفية
سرعان ما
مـمـنـهـجــة طــالــت اآلالف م ــن ال ـثــوريــن
األم ـم ـي ــن ال ــذي ــن اس ـت ـق ــروا ف ــي ال ـبــاد
ل ــإس ـه ــام ف ــي ب ـن ــائ ـه ــا ،وب ـ ــات أس ـي ــاد
الجزائر الجديد ينظرون إليهم بريبة،
م ـتــوج ـســن أن ـه ــم «ي ـش ـك ـل ــون ط ــاب ــورًا
خامسًا يهدد نقاء الثورة وأصالتها».
تجد كاترين نفسها ،على غرار غالبية
«األقدام ُ
الحمر» ورفاقهم املحليني من
اليساريني الجزائريني ،في واحدة من
زنازين العقيد بومدين .قبل إبعادها
ن ـه ــائ ـي ــا م ــن ال ـ ـبـ ــاد ،ت ـط ــل ب ــأس ــى مــن
نافذة سجنها على املدينة التي طاملا
ع ـش ـق ـت ـهــا ،وغـ ــاب ع ـن ـهــا ع ـبــق ال ـحــريــة
واألمل فجأة .تقف في مواجهة الواقع
املــريــر ،فــي مراجعة قاسية لتجربتها
ال ـ ـطـ ــوبـ ــاويـ ــة .وإذا بـ ـه ــا ت ـك ـت ـش ــف أن
«الـحـلــم األحـمــر بــدأ يتخذ لــونــا داكـنــا
وق ـ ــذرًا» ،لـيـتـبـخــر مـعــه «ال ـع ـمــر األزرق
الحالم ،عمر يقينياتنا الـثــوريــة .فــإذا
َ
ِب ــن ــا ن ـش ـيــخ فـ ـج ــأة ،ون ـف ـق ــد ك ــل ش ــيء،
لنجد أنفسنا نسير عراة»!

