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أنطونيو تابوكي
فرناندو بيسوا والحنين إلى المستحيل

في خريف عام  ،1964كان اإليطالي أنطونيو تابوكي ()2012 - 1943
يــدرس الفلسفة في باريس حني اكتشف ،بالصدفة ،نصًا مترجمًا
إلى الفرنسية بعنوان «دكان التبغ» لكاتب برتغالي غير معروف اسمه
هو فرناندو بيسوا ( .)1935 - 1888كانت تلك هي املرة األولى التي
يسمع فيها بهذا االسم .منذ ذلك اليوم لم يعد ذلك االسم يفارقه قط.
من أجله ّ
انكب على اللغة البرتغالية ليتعلمها فأتقنها وصار يكتب
بها .صــار تابوكي بالنسبة إلــى بيسوا مثل ّمــا كــان عليه سانشو
بانشا بالنسبة إلــى دون كيشوته :يتبعه كظله .دخــل تابوكي عالم
األدب من ّبوابة بيسوا .بالنسبة إليه ،لم يكن بيسوا مجرد كاتب كبير

الحنين وحكاية الحقيقة
رغم أنه توفي عام  ،1935فإن فرناندو
بيسوا لــم يحظ بالشهرة على نطاق
واسـ ـ ــع إال م ـن ــذ ب ـض ــع س ـ ـنـ ــوات .ه ــذا
م ــا يـشـيــر إل ـي ــه اإلقـ ـب ــال ع ـلــى تــرجـمــة
أعـ ـم ــال ــه إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـش ــري ــن لـغــة
أوروب ـ ـي ـ ــة وغـ ـي ــر أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة .إذا ك ــان
ب ــاإلم ـك ــان ال ـت ـع ـ ّـرف إلـ ــى أه ـم ـيــة عمل
أدب ــي مــن خــال عــدد ال ـقـ ّـراء فــي بلدان
ذات ثقافات مختلفة ،فــإن في وسعنا
ال ـقــول ال ـيــوم أن بـيـســوا كــاتــب عــاملــي.
ع ـل ــى غ ـ ــرار س ـيــرفــان ـتــس وشـكـسـبـيــر
ودوسـتــويـفـسـكــي ف ــإن بـيـســوا يحمل
رسالة عاملية :أفـكـ ُـاره «أنــدوكـســا» ،أي
أنها ،حسب أرسطو ،مفاهيم صالحة
للجميع وفي كل مكان.
ي ـج ــب أن ن ـ ــورد ه ـن ــا م ـق ــول ــة روم ـ ــان
يـ ــاك ـ ـب ـ ـسـ ــون« :يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي إدراج اسـ ــم
ف ــرن ــان ــدو ب ـي ـس ــوا ف ــي ق ــائ ـم ــة أس ـم ــاء
العظماء مــن املبدعني العامليني الــذي
ُولــدوا خــال سنوات الثمانينات (من
الـقــرن الـتــاســع عـشــر) :سترافينسكي،
بيكاسو ،جويس ،بــراك ،خليبنيكوف
ول ـ ــوك ـ ــورب ـ ــوس ـ ـي ـ ـي ـ ــه .ك ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـمـ ــات
ال ـن ـم ــوذج ـي ــة لـ ـه ــذه امل ـج ـم ــوع ــة إن ـمــا
تـتـجـســد ف ــي ال ـشــاعــر ال ـبــرت ـغــالــي .إن
الـ ـق ــدرة ال ـخ ــارق ــة ل ـه ــؤالء ف ــي الـتـغـلــب
بـشـكــل دائـ ــم عـلــى عــادات ـهــم واملــوهـبــة
املـنـقـطـعــة الـنـظـيــر ف ــي تـمـثــل وإعـ ــادة
صـيــاغــة كــل تقليد قــديــم ،كــل نـمــوذج
غ ــري ــب ،م ــن دون ال ـت ـفــريــط ب ــال ـف ــرادة
ال ـش ـخ ـص ـيــة امل ـت ـج ـس ــدة فـ ــي ال ـت ـع ـ ّـدد
الصوتي املدهش لإلبداعات الجديدة
ال ـ ـت ـ ــي يـ ـجـ ـت ــرح ــونـ ـه ــا دوم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،إنـ ـم ــا
تــرت ـبــط بــال ـحــس ال ـفــريــد إزاء الـتــوتــر
الــديــالـكـتـيـكــي ب ــن ال ـج ــزء وال ـك ــل كما
بني األطراف املرتبطة في َما بينها وال
سيما في ما يتعلق بطرفي كل عالمة
فنية ،أي الدال واملدلول».
يـبــدو لــي أن يــاكــوبـســون ،مــن منطلقه
الـبـنـيــوي ،يـحــاول ببساطة أن ُينشئ
«ب ـ ـن ـ ـيـ ــة ت ـ ـنـ ــاصـ ـ ّـيـ ــة» حـ ـ ـ ــول بـ ـيـ ـس ــوا،
فـ ـيـ ـسـ ـت ــدع ــي تـ ـ ـن ـ ــاظ ـ ــرات اع ـت ـب ــاط ـي ــة
وغ ــام ـض ــة إلـ ــى ح ــد مـ ــا( .فـ ــي وسـعـنــا
أن نـتـســاءل عــن الـسـمــة املـشـتــركــة بني
ب ـي ـســوا ول ــوك ــورب ــوس ـي ـي ــه) .ونـتـيـجــة
ّ
لهذا فإن الحدس بوجود «كل موحد»
يجمع بــن ال ــدال واملــدلــول يمس ،ولو
بطريقة «انطباعية» غريبة عن املنهج
ال ـب ـن ـي ــوي ،ط ـب ـي ـعــة األن ــدوكـ ـس ــا عـنــد
ب ـي ـســوا :الـشـكــل ال ــذي تــرتــديــه عملية
األس ـم ــاء املـسـتـعــارة (أي «الـ ـ ــدال» ،إذا
شئنا القول) هو بحد ذاتــه مضمونه
(أي «املدلول» ،إذا شئنا القول).
ول ـك ــن مـ ـ َّـم تـت ـشـكــل األن ــدوكـ ـس ــات فــي
ال ــرس ــال ــة األدبـ ـي ــة ال ـكــون ـيــة لـبـيـســوا؟
تنتمي هــذه األنــدوك ـســات بشكل عام
إل ــى ف ـض ــاء امل ـح ـت ــوى ،أي «امل ــدل ــول»:
الحب ،املــوت ،الخيانة ،السعادة .هذه
ّ
م ــواضـ ـي ــع ك ــون ـي ــة وه ـ ــي تـ ـش ــك ــل ،فــي
مـ ـي ــدان الـ ـت ــواص ــل األدبـ ـ ـ ــي ،مـضــامــن
هــذا الـتــواصــل .وكمثال على ذلــك فإن
م ــوض ــوع «دون ك ـي ـش ــوت ــه» ،ك ـمــا هو
شـ ــائـ ــع ،هـ ــو ال ـي ــوت ــوب ـي ــا ،وم ــوض ــوع
مسرحيات شكسبير هو شرور النفس،
وموضوع روايات دوستويفسكي هو
الجريمة والعقاب والندم.

بل كــان معلمًا ومــرشـدًا .ترجم تابوكي كل أعمال بيسوا .لم يترك
شيئًا :كل كتاب ،كل عبارة ،كل جملة ،كل كلمة .ولم يكتف بهذا ،بل
راح يكتب مقاالت عن حياة بيسوا وكتبه ُويلقي محاضرات لشرح
ً
نصوص بيسوا ودرس أفكاره .بل إنه كتب نصًا قصصيًا جميال
بعنوان «األيــام الثالثة األخيرة لفرناندو بيسوا» .على فــراش املوت،
ّ
يستقبل بيسوا أنداده من الكتاب ،الذين كان صنعهم بنفسه ،ليتبادل
وإياهم الكلمات األخيرة.
واملقال الحالي ،الذي أصدره تابوكي باللغة الفرنسية بعنوان «الحنني
إلى املمكن» هو واحــد من أربــع محاضرات ألقاها في «املعهد العالي

ولـكــن فــي مــا وراء مضامني نصوص
بيسوا ،والتي يمكن بسهولة ّ
تقصي
مـ ــواض ـ ـيـ ــع ك ــونـ ـي ــة فـ ـيـ ـه ــا (الـ ـشـ ـع ــور
بعبثية ال ـح ـيــاة ،ال ـح ـنــن ،اإلح ـســاس
بغموض الحياة ...الــخ) ،أعتقد أن في
وسعنا أن نجد كونية رسالته ال في
ه ــذه املـضــامــن بــل فــي الـطــريـقــة التي
يـكـشــف فـيـهــا ع ــن ه ــذه ال ــرس ــال ــة ،في
تعبيره عنها .هــذه الصياغة هــي ما
يـسـ ّـمـيـهــا االس ـت ـعــارة االس ـم ـيــة .وكما
سـنــرى ف ــإن ه ــذا ال ـشــيء ال يـقــوم فقط
في النموذج الشكلي بل هو يستجيب
ملفهوم املضمون نفسه.
ول ـك ــن م ــا ه ــي االسـ ـتـ ـع ــارة االس ـم ـي ــة،
هــذا االكتشاف الــذي ّ
عبر عنه بيسوا
فــي نــص أدب ــي فــي  8آذار ع ــام 1914؟
َ
فيم تقوم هــذه الطريقة العبقرية في
ّ
الــركــون إلــى األدب لحل مشكلة تعدد
الـصــوت لـلــروح الـبـشــريــة؟ لنصغ إلى
ما يقوله بيسوا في هذا الصدد:
«صغيرًا كنت أميل إلى إحاطة نفسي
ب ـعــالــم م ـت ـخـ ّـيــل ،ب ــأص ــدق ــاء وم ـع ــارف
ال وجـ ــود ل ـهــم( .بــال ـط ـبــع ال أعـ ــرف ما
إذا كــانــوا هــم غير مــوجــوديــن بالفعل
أو أنـنــي أن ــا غـيــر مــوجــود .فــي أشـيــاء
كهذه ،كما في كل شيء آخر ،ينبغي أال
يكون املرء دوغمائيًا) .منذ أن تعرفت
إل ــى نـفـســي بــالـشـكــل الـ ــذي أس ـمــي به
نفسي أتــذكــر أنـنــي أحـمــل فــي روحــي
وجه ومالمح وطباع وتاريخ أكثر من
شخصية غير حقيقية كانت بالنسبة
إلـ ّـي مرئية ومنتمية إلـ ّـي بنفس القدر
الــذي عليه أي شــيء آخــر مما نسميه،
ربما نتيجة سوء فهم ،الواقع الفعلي.
هــذا ال ـنــزوع ،ال ــذي تـ ّ
ـرســخ عـنــدي منذ
وقت مبكر من كينونتي بما أنا عليه،
ً
ظل يرافقني على الدوام .قد يعمد مثال

إل ــى تـعــديــل املــوسـيـقــى الـتــي تبهرني
ولكن ليس أبدًا الطريقة التي تبهرني
ً
ب ـهــا .أن ــا أت ــذك ــر ،م ـثــا ،ذل ــك الشخص
ّ
ال ــذي حـمــل اسـمــي املـسـتـعــار األول أو
باألحرى ارتباطي غير الحقيقي األول،
وهو نبيل من باس :كنت في السادسة
مــن ع ـمــري .أخ ــذت أكـتــب رســائــل إليه
ومــا زالــت صورته ،الواضحة إلــى حد
ما ،تمس جانبًا من الحنني الذي يقبع
فــي داخ ـل ــي .أت ــذك ــر ،ول ـكــن لـيــس بدقة
ت ــام ــة ،شـخـصــا آخـ ــر ي ـفــوت ـنــي اس ـمــه،
الغريب هو اآلخر ،وكان ،لسبب أجهله،
غريمًا لنبيل باس ( .)...أشياء تحصل
لدى األطفال؟ بالتأكيد ،أو ربما .غير
أنني عايشتها وما زلت أعايشها فأنا
أستحضرها وأحـتــاج إلــى جهد كبير
كي أقنع نفسي بأن هذه الشخصيات
لم تكن حقيقية».
يـ ـع ــود ه ـ ــذا االعـ ـ ـت ـ ــراف امل ـس ـه ــب إل ــى
ع ـ ــام  ،1935وه ـ ــو ورد ف ــي رســال ـتــه
الـشـهـيــرة الـتــي كتبها فــي  13كــانــون
الثاني حول أصل األسماء املستعارة
ردًا عـلــى س ــؤال ح ــول ه ــذا األم ــر كــان
طرحه عليه الناقد أدولفو كاساييس
مونتيرو .هــذه الصياغة الشعرية ال
تختلف بشكل كبير عــن املــاحـظــات
ّ
املتعلقة بالقضايا ذاتها التي انشغل
ّ
بها بيسوا طوال حياته والتي دونها
فـ ــي ي ــومـ ـي ــات ــه .لـ ـه ــذا أع ـت ـق ــد أن مــن
املمكن اعتبار هذه الصياغة الشعرية
«شـعــريــة حقيقية» ،وأتــابــع ال ـقــراءة:
«ه ــذا املـيــل إلــى إحــاطــة نفسي بعالم
ـواز لهذا العالم ولكن يسكنه
آخــر ،م ـ ٍ
ن ــاس آخ ـ ــرون ،ل ــم ي ـبــرح خـيــالــي قــط.
وهــو مـ ّـر بمراحل مختلفة ،بما فيها
ّ
ه ــذه املــرح ـلــة ،أي بلغت س ــن الــرشــد.
كــانــت تــأتـيـنــي أح ـيــانــا ف ـكــرة ،غريبة

ُ
أنا لست أنا
ترجمة وتقديم سعيد الباز
ال ـشــاعــر الـبــرتـغــالــي فــرنــانــدو بـيـســوا (-1888
 )1935الذي استطاع أن يكتب بأسماء عديدة،
ً
اتخذها بــديــا عنه مــن ألبرتو كاييرو وألـفــارو
دو كامبوس وبــرنــاردو ســواريــش ..ولــم ّ
يخص
نفسه ّإل بعمل واحد ونصوص متفرقةُ ،ويعدّ
ّ
ً
ظاهرة أدبية غريبة ،ظل مشغوال بالتفكير في
ذاتــه الهائمة في مدينته لشبونة .كــان بإمكانه
أن يـ ـك ــون كــاس ـي ـك ـيــا ورمـ ــزيـ ــا ومـسـتـقـبـلـيــا
وســوريــالـيــا ،أن يكتب ّباإلنكليزية والفرنسية
والبرتغالية ،وأن يترك جل أعماله مخطوطًا في
ُ
حقيبته املـشـهــورة كــي تـنـشــر بـعــد وفــاتــه .من
أعـمــالــه النثرية الـتــي رأت الـنــور وح ــازت شهرة
كبيرة «كتاب الالطمأنينة» ،وبعدها الكثير من
األعـمــال األخــرى كروايته القصيرة «املصرفي
ال ـفــوضــوي» ورواي ـت ــه البوليسية ،Quaresma
و«ي ــومـ ـي ــات ال ـح ـي ــاة الـ ـع ــاب ــرة» و.Erostratus
النصان التاليان مقتطفان من أعماله النثرية.

لـلــدراســات االجتماعية» فــي بــاريــس .يـحــاول تابوكي فــي هــذا املقال
أن يبني إلــى أي حـ ّـد كــان بيسوا ّ
يعبر عن دخيلة اإلنـســان املعاصر.
كــان مهووسًا بالعالقة التي تربط اإلنـســان بالزمن وذلــك االنـشــداد
النوستالجي ليس ملــا مضى وانـصــرم فحسب ،بــل ملــا هــو ماثل في
ً
اللحظة الحاضرة أيضًا .فالحاضر ليس إال ماضيًا مؤجال .ومسألة
الحنني لــديــه ال تكمن فــي البحث عــن الــزمــن املــاضــي ،بــل عــن الزمن
الحاضر .إنه حنني ليس إلى ما كان بل إلى ما كان يمكن أن يكون.

للغاية ،لسبب أو آخــر ،عمن أكــون أو
من أعتقد أنني هو .كنت أقول له في
الـحــال ،بشكل عـفــوي ،بأنه واحــد من
أصــدقــائــي ،وأخ ـتــار لــه اسـمــا وأنشئ
له تاريخًا وعلى الفور أراه ينتصب
أم ـ ــام ـ ــي بـ ـهـ ـيـ ـئـ ـت ــه ،وج ـ ـه ـ ــه ،ق ــامـ ـت ــه،
مــاب ـســه ،مــام ـحــه .عـلــى ه ــذا النحو
التقيت بأصدقاء وأقــارب عديدين لم
يكن لهم وج ــود فعلي على اإلط ــاق.
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا زل ـ ـ ــت حـ ـت ــى اآلن ،وب ـع ــد
انـقـضــاء ثــاثــن سـنــة ،أس ـمــع ،أحــس،
أرى .أكرر :أسمعهم ،أحس بهم ،أراهم
[ ]...بعد سنة ونصف سنة أو سنتني
خطر لي أن أمزح مع سا-كارنيرو ،أن
أخـتــرع شــاعـرًا ريـفـيــا ،ذا طبع معقد،
وأن أق ــدم ــه ،ال أت ــذك ــر ك ـيــف ،بوصفه
كائنًا حقيقيًا .قضيت عــدة أيــام لكي
أخـلــق هــذا الـشــاعــر ولكنني لــم أفلح.
فــي أحــد األي ــام ،وكنت تخليت تمامًا

مسألة الحنين لديه ال
تكمن في البحث عن الزمن
الماضي ،بل عن الزمن الحاضر

 .1المصرفي الفوضوي
كنا قد انتهينا من العشاء .أمامي صديقي
املصرفي ،التاجر واملحتكر املعروف يدخن
فــي ذه ــول .الـحــوار بيننا كــان ُمشرفًا على
املــوت وفــي الـنــزع األخـيــر ،وميتًا اآلن .كنت
أبـ ـح ــث عـ ــن وسـ ـيـ ـل ــة إلحـ ـي ــائ ــه فــأم ـس ـكــت
بأول فكرة خطرت في باليُّ .
عشوائيًا ّ
التفت
إليه مبتسمًا:
ّ
 باملناسبة ،قيل لي يومًا بأنك في املاضيكنت فوضويًا.
ّ
 ب ــأنــي كـنــت فــوضــويــا ،ال كـنــت وم ــا زلــتّ
فوضويًا .ولم أتغير بخصوص هذه النقطة.
أنا فوضوي.
ّ
 يا لها من فكرة جيدة هذه؟ أنت ّ فوضوي؟فــي م ــاذا إذن أن ــت ف ــوض ــوي؟ إل إذا كنت
تعطي لهذه الكلمة معنى مختلفًا.
 مـخـتـلــف ع ــن امل ـع ـنــى ال ـ ـعـ ــادي؟ ال ،عـلــىّ
اإلطالق .إني آخذ هذه الكلمة بمعناها األكثر
ً
ابتذاال.
ّ
 -إذًا أن ــت ت ــريــد أن ت ـق ــول ب ــأن ــك فــوضــوي

عن الفكرة ،وكان ذلك في  8آذار ،1914
اقتربت من منضدة صغيرة وتناولت
ورق ــة شــرعــت فــي الكتابة واق ـفــا ،كما
هــو دأب ــي كلما سنحت لــي الـفــرصــة.
كتبت أكثر مــن ثالثني قصيدة دفعة
واحــدة ،في نــوع من الهذيان يصعب
ع ـل ـ ّـي أن أح ـ ــدد ط ـب ـي ـع ـتــه .كـ ــان يــومــا
مظفرًا في حياتي لم أعــش مثله قط.
ف ــي الـ ـب ــدء ظ ـه ــر الـ ـعـ ـن ــوان« :ح ـ ــارس

بــامل ـع ـنــى ال ـ ــذي ع ـل ـيــه ال ـف ــوض ــوي ــون ه ــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ن ــراه ــم ف ــي امل ـن ـظ ـمــات
الـعـمــالـيــة؟ ّ
وأن بـيـنــك وهـ ــؤالء األش ـخ ــاص،
بقنابلهم ونقاباتهم ،ليس ثمة في الحقيقة
ّأي فرق؟
 في كل األحــوالّ ،ثمة بالتأكيد اختالفات.االختالفات ليست هناك حيث تعتقدّ .ربما
تـعـتـقــد ب ـ ّ
ـأن نـظــريــاتــي االجـتـمــاعـيــة ليست
مشابهة لهم؟
 آه ،أرى ذلك؟ أنت فوضوي نظريًا ،لكن فياملمارسة.
 فــي املـمــارســة أنــا فــوضــوي بالقدر نفسهّ
الذي أنا عليه نظريًا .وفيما يتعلق باملمارسة
ّ
فهي بمقدار أكثر ،لكن أكثر من كــل أولئك
األشخاص الذين ذكرتهم .وعالوة على ذلك
ّ
حياتي كلها تثبت ذلك.
 هاه؟ّ
 نعم ،حياتي كلها تثبت ذلك .في الواقع لمتنظر أبدًا بوضوح إلى املسألة .لهذا السبب
لديك شعور ّ
بأن ما أقوله محض حماقة أو

ترجمة وتقديم نزار آغري
الغنم» .ثم تال ذلك كان ظهور شخص
آخ ــر م ــن داخ ـل ــي ،أط ـل ـقــت عـلـيــه ف ــورًا
اسـ ـ ــم ألـ ـبـ ـي ــرت ــو كـ ــاي ـ ـيـ ــرو .اعـ ــذرونـ ــي
ّ
لـتـفــاهــة الـتـعـبـيــر :خ ــرج مـعــلـمــي من
أح ـشــائــي .أح ـس ـســت بــذلــك م ـبــاشــرة.
ل ــم أك ـ ــد أفـ ـ ــرغ م ــن ت ــدوي ــن ال ـق ـصــائــد
ال ـث ــاث ــن ت ـل ــك ح ـت ــى ال ـت ـق ـطــت ورق ــة
أخ ــرى وشــرعــت أك ـتــب ،دف ـعــة واح ــدة
أي ـض ــا ،الـقـصــائــد ال ـســت ال ـتــي تشكل
ديوان «املطر املائل» لفرناندو بيسوا.
مباشرة وبالكامل .كــان ذلــك بمثابة
رج ــوع فــرنــانــدو بـيـســوا عــن ألبيرتو
كــايـيــرو إل ــى فــرنــانــدو بـيـســوا نفسه،
أو بــاألحــرى رد فعل فرناندو بيسوا
على عدمه بوصفه ألبيرتو كاييرو.
بعد ظهور ألبيرتو كاييرو على ذلك
النحو ،تحتم ّ
علي أن أقوم بالواجب،
واع ،وذل ــك بأن
ـر
ـ
ي
ـ
غ
ٍ
بشكل غــريــزي و َ
أخ ـلــق لــه تــام ـيــذ .ان ـتــزعــت ري ـكــاردو
رييس من وثنيته املزيفة واجترحت
لــه اسمًا يناسبه وعلى الـفــور رأيته.
وهـكــذا وبالضد مــن ري ـكــاردو رييس
ظـهــر شـخــص ج ــدي ــد .بـشـكــل خــاطــف
وفي جلسة واحدة على اآللة الكاتبة،
ومن دون انقطاعات أو تصحيحات،
ان ـب ـث ـقــت ق ـص ـيــدة «ال ـن ـش ـيــد امل ـظ ـفــر»
ألل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارو دي كـ ـ ــام ـ ـ ـبـ ـ ــوس .ظـ ـه ــرت
القصيدة وهي ّ
تجر شاعرها معها».
مــن أجــل شــرح املسافة التي تقوم بني
أسمائه املستعارة وبينه ،هو الذي كان
يسمي نفسه «إثــرونـيــم» ،فقد شبهها
دوم ـ ــا ب ـش ـخ ـص ـيــات ش ـك ـس ـب ـيــر .قـ ــال:
كــامـبــوس وري ـيــس لـيـســا أن ــا ب ـقــدر ما
أن هاملت واملـلــك لير ليسا شكسبير.
ب ـ ـكـ ــام آخـ ـ ــر فـ ـ ــإن مـ ـش ــاع ــر ك ــام ـب ــوس
وريـيــس ليست مشاعر بيسوا مثلما
أن مـشــاعــر هــامـلــت وامل ـلــك لـيــر ليست

ّ
أني أهزأ منك.
 عــزيــزي لــم أعــد أفـهــم فــي األم ـ ّـر شيئًا .أوإذن ...إذن تتصور حياتك منحلة ومعادية
لـلـمـجـتـمــع ،وهـ ــذا ه ــو امل ـع ـنــى الـ ــذي ت ـحـ ّـدده
للفوضوية.
 لـقــد قـلــت لــك ســابـقــا ،ال .بــاخـتـصــار قلتلك مــرارًا وتكرارًا بأنني لم أضف على هذه
الكلمة معنى مختلفًا ملا جرت به العادة.
ّ
 حـسـنــا ،ح ـس ـنــا ..لـكــنــي م ــا زل ــت ال أفـهــمشيئًا .فــي نهاية املـطــاف ،عــزيــزي ،تريد أن
تقول بــأن ال وجــود ّ
ألي فــرق بني نظرياتك
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،ال ـفــوضــويــة حـقـيـقــة ،ووضـعـهــا
موضع التطبيق في حياتك ،حياتك كما هي
ّ
ّ
عليه اليوم؟ أتريد مني أن أعتقد بأنك تعيش
ح ـيــاة شبيهة تـمــامــا بــأولـئــك ال ـنــاس الــذيــن
ندعوهم عادة فوضويني؟
ّ
ّ
 كــا ،ال يتعلق األمــر بــذلــك ،مــا أريــد قوله،هو أن ال تعارض بني نظرياتي وممارستي
اليومية .بل ،هناك على العكس تمامًا ،تطابق
ّ
تام .أل أعيش نفس حياة هؤالء األشخاص
ّ
املغرمني بالقنابل والنقابات ،هذا مؤكد .لكن

مـشــاعــر شكسبير .ه ــذه الشخصيات
ّ
متخيلة إذًا ،غـيــر أن
هــي شـخـصـيــات
امل ـش ــاع ــر ال ـت ــي ت ـن ـتــاب ـهــا ه ــي مـشــاعــر
«حقيقية» ،أي أنها تنتمي إلى حقيقة
رمزية ،أي أنها تملك حقيقة كونية.
ّ
التخيل الواقعي
وصف بيسوا وضع
ه ـ ــذا وب ـ ـ ـ ـ ـ ّـرره نـ ـظ ــري ــا ف ـ ــي ال ـق ـص ـي ــدة
الـ ـشـ ـهـ ـي ـ ّـرة« ،ال ـن ـف ـس ــان ـي ــة الـ ــذات ـ ـيـ ــة»:
«الـ ـتـ ـ ّص ــن ــع ه ـ ــو ل ـ ــب ال ـ ـشـ ــاعـ ــر /ألن ــه
يتصنع بشكل متقن /بحيث يتحول
التصنع إلى ألم /األلم الذي يهرب منه
حقًا».
لنتمعن في ما يقوله بيسوا .يخضع

حياتهم هــي الـتــي تتناقض مــع الفوضوية
واملثل العليا الخاصة بهم ،وليست حياتي.
ّإن بــداخـلــي – أج ــل بــداخـلــي أن ــا املـصــرفـ ّـي،
التاجر الكبير ،واالنتهازي إن شئت  -تندمج
الـنـظــريــة وامل ـمــارســة وتـجــد التعبير األكـمــل
عنهما .لقد قارنتني بهؤالء الحمقى ،هواة
القنابل والنقابات لكي تظهر لي إلى ّأي حد
أنــا مختلف عنهم .أنــا بالطبع كــذلــك ،الفرق
ّ
بيننا أنهم من ليسوا فوضويني إال نظريًا،
أنا فوضوي في النظرية وفي املمارسة .هم
فوضويون وأغبياء ،أما أنا فوضوي وذكي.
بتعبير آخــر يا صديقي ،أنــا هو الفوضوي
الحقيقي .هؤالء الناسّ بقنابلهم ونقاباتهم
(لـقــد كنت مثلهم وتخلصت مــن ذلــك وهــذا
بالضبط بسبب فوضويتي الحقيقية جدًا)
ـؤالء الـنــاس هــم حثالة الـفــوضــويــة ،اإلنــاث
هـ ّ
املعقمات للعقيدة التحررية.

 .2لست أحدًا
لست أحـدًا ،وقد انتبهت إلى ذلك ّ
وألول مرة
ال ـيــوم .ال أحــد مطلقًا ،وأمــامــي مدينتي وال
أرى ســوى أرض منبسطة ،وهــي مهجورة

الـشــاعــر لـلـعــاطـفــة .وف ــي اللحظة التي
ي ـق ــرر فـيـهــا أن يـعـبــر عـنـهــا م ــن خــال
األدب ،الـ ـ ــذي هـ ــو شـ ـك ــل مـ ــن أشـ ـك ــال
التخييل ،فإنه مضطر ،بهذا الشكل أو
ذاك ،ألن يتظاهر كما لو أن األمر يتعلق
بعاطفة حقيقية .في هذه النقطة نصل
إل ــى املــرحـلــة ّالـثــالـثــة ،مــرحـلــة املتلقي:
ذاك الذي يتلقى الرسالة ويدرك معنى
الـعــاطـفــة الـتــي يـجــري الـحــديــث عنها،
ولكنه ،وبقوة األشياء ،غير قــادر على
أن ي ـش ـعــر بــال ـعــاط ـفــة نـفـسـهــا (سـ ــواء
ك ــان ـّـت ص ــادق ــة أم م ــزي ـف ــة) ال ـت ــي يـتــم
ضــخـهــا فـيــه .مــن خ ــال الـعــاطـفــة التي

تــأتــي إلـيــه عبر املخيلة فــإنــه يتصنع،
من جهته ،عاطفة أخرى.
ح ـتــى اآلن ك ــان ف ــي وس ـع ـنــا الـحــديــث
عــن شـخـصـيــات .غـيــر أن بـيـســوا ،عبر
اج ـ ـت ـ ــراح أسـ ـم ــائ ــه امل ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــارة ،ت ــرك
وراءه صنيعًا مـعـقـدًا .فــي الــواقــع فإن
شخصيات بيسوا ليست شخصيات
عــاديــة لها تــاريــخ ،بــل هــي شخصيات
ي ـتــوجــب عـلـيـهــا أن تـتـظــاهــر ب ــأن لها
تاريخًا .إنها مخلوقات خالقة ،شعراء،
أي مخلوقات متخيلة تقوم ،بدورها،
باجتراح األدب.
ّ
املتخيلة وهــذا األدب
هــذه املخلوقات

ّ
وليست ّثمة سماء .أنا كل ما ليس موجودًا،
ّ
ولم يكن أبدًا قد ُو ِجد .ولست حتى شخصية
من كتاب ،هل أطوف في حلم شخص آخر؟
ّ
ّ
إذا لــم أك ــنّ أحـ ـدًا ،فــإنــي مــا زل ــت أف ـ ّـك وأفــكــر
ّ
دونـمــا تــوقــف ،لكنه ضـبــاب ،اضـطــراب دون
إح ـس ــاس ،مـثــل ك ــاب ــوس ،أس ـقــط فــي حفرة
ّ
س ــوداء ،سقطة بال اتـجــاه ،سقطة ال نهائية
عدم دائخ ،حائمة في محيط
وفارغة .روحي ّ
ّ
بــا أف ــق ،وامل ـيــاه كــلـهــا تـعــكــر ص ــور مــا رأت
ّ
لكنها أيضًا وعلى ّ
حد
وسمعت في املنازل،
الوجوه والكتب واملوسيقى ،وأنـ ّـا األنا
ســواء ّ
مــركــز كــل هــذا ،مــركــز غير مــوجــود ،إل من
هندسة الهاوية هاته ،والتي تدور من أجل أن
تدور ،وال شيء أكثر من دائرة كروية أو بئر.
رجــل زعــم« :أنــا أفكر إذن ،أنــا مـ ّـوجــود» هذا
ّ
أفكر ،وهــذا ما قد حطمني ّ
بقو ّة،
شأنه! أنا
ّ
ّ
وشرحني دون جدوى :أنا تعددت والكل ،كل
ما يدور حولي ،يستعاد لغاية الولوج به إلى
مسرح ،هو بداخلي أناّ ،
وأتنبه له مثل حنيني
ّ
ّ
ويــأســي .فــي كــل حــدث أنــا آخ ــر ،أتـجــدد في
األلم ،وأحيا بأحاسيس ليست ملكًا لي.
تـبـ ّـددت وهـنــا تـعـ ّـرفــت على نفسي .خلقت

امل ـج ـت ـ َـرح وأخ ـي ـرًا ه ــذه الـخـصــوصـيــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـح ـق ـي ـق ــة املـ ــزدوجـ ــة
ل ـب ـي ـس ــوا ،ت ـن ـه ــض ،ك ـم ــا رأي ـ ـنـ ــا ،عـلــى
مفاهيم مقبولة من جميع الناس ،أي
مفاهيم كونية ،أندوكسات.
ّ
من بني املفاهيم الكونية التي تتخلل
أعمال بيسوا أريد التركيز على مفهوم
ي ـت ــردد بـشـكــل م ـبــالــغ ف ـيــه وي ـن ـطــوي،
فــي الــوقــت نـفـســه ،عـلــى ق ــدر كبير من
املعاني والــدالالت ،في أعمال الشاعر:
الحنني.
إذا تـ ـق ـ ّـصـ ـيـ ـن ــا م ـ ـف ـ ــردة الـ ـحـ ـن ــن فــي
القاموس الكبير في اللغة البرتغالية،

في ذاتــي العديد من الشخصيات ،أخلقها
ّ
فــي ك ــل حــن ودون تــوقــف .لـقــد ازدوج ــت
شخصيتي كما يجيد ممثل صنيعه على
شــاشــاتــه الـسـيـنـمــائـيــة .لـكــي أك ــون ّدم ــرت
ً
ّ
ذات ــي ،ملغومًا ومـتــآكــا إل ــى ح ـ ّـد أن ــي اآلن
وبصدق ال أحد.
ّ
ف ــي امل ــديـ ـن ــة ل ـس ــت إل مـ ـس ــاع ـ َـد م ـحــاســب
واملـفــارقــة ال تزعجني ،بــل بالعكس أنــا في
حــاجــة إلـيـهــا وتجعلني أحـيــا وأرف ــع رأســي
عاليًا .مغمورًا من لدن الجميع أشعر بنفسي
ّ
عظيمًا وهذا يرفعني إلى مصاف األخيار.
جــال ـســا ع ـلــى ط ــاول ـت ــي ،وح ـي ـدًا ف ــي الـغــرفــة
أواص ــل كتابة كلمات .هــل ستكون خالص
ّ
يتجدد
روحــي؟ أن تحيا هي أن تكون آخــر
في ّكل لحظة ،وأن ّ
تتكرر هي أن تكون شيئًا
غير مثير لالهتمام.
ّ
أن تغسل ذاكــرتــك فــي ك ــل الـصـبــاحــات ،أن
ّ
تمحو كل شيء لتجد نفسك جديدًا عذريًا
ّ
هـ ــذا ه ــو املـ ـث ــال ،وأن ت ـع ـيــد ف ــي كـ ــل لحظة
اكتشاف ألــوان األشـيــاء وأشكالها ،أن تعيد
اكـتـشــاف الــزمــن ثــانـيــة بـعــد ثــانـيــة ،الـصــوت

ومذاق األشياء كما في ّ
املرة األولى ،فغدًا لن
ّ
يشغلني إنه يوم آخر.
أرى مـســافـرًا منحنيًا فــي بــاص يسير من
نـقـطــة إل ــى أخ ــرى ف ــي املــدي ـنــة ،ال ـس ـمــاء ذات
ّ
ضــوء كئيب ،بيد أنـهــا تكشف عــن الطيور
البيضاء الهائجة ،ولم أشعر ،كما هو معتاد
في عظامي ،بقدوم العاصفة .كان عليها أن
تقصف فــي الـجــانــب اآلخ ــر مــن الـضـفــة في
ّ
أسفل املدينة .عندما يكون الجو هكذا ،يتجه
ّ
فكري إلى ّ
التأمل الفارغ كاشفًا عني كما أنا
في عزلتي في هذا الغور املعتم املعروف لدى
الشعراء ،دون أن أدري كيف ّأن روحي تتذكر
ّ
جوًا آخر.
ّ
خــارج الـكــل ،مــن بــن هــذه الـصــور الواضحة
والـحــزيـنــة طـبـعــا ،منظر لـبـ ّـط وح ـشـ ّـي .لـ ّ
ـدي
ّ
انـ ـطـ ـب ــاع ف ـظ ـيــع ب ــأن ــي واحـ ـ ــد م ـن ـه ــا ،وث ـ ّـم ــة
صـيــادون أراه ــم فــأجــزع ألن أح ــراش قصب
ّ
املشي .السماء أخيرًا تفرغ من
تمنعني من
سحبها الرمادية وامليتة ،فألقي نظرة على
الضفة األخ ــرى ،تلك التي أوجــد بها .هناك
ال أح ــد ،ولــن يـكــون ثمة أب ـدًا أح ــد .وإذا كان
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لــومــورايـيــس ،نجد معناها على هذا
الـنـحــو« :الــرغـبــة العميقة فــي الـعــودة
ل ــرؤي ــة ب ـلــد أو ش ـخــص أو ش ــيء كــان
مصدر سرور لنا».
ه ــذا بــالـطـبــع تـعــريــف قــامــوســي ،غير
أن ـ ــه ي ـع ـط ــي م ـع ـن ــى مـ ـ ـف ـ ــردة ال ـح ـنــن
ّ
بشكل ت ــام .مــا يـحــن إلـيــه امل ــرء هــو ما
ال يمكن استعادته كما قال فالديمير
جانكليفيتش ،أي أنه شيء على عالقة
باملاضي .وهذا املاضي ،وال سيما في
ما يتعلق بالزمن ،هو في الغالب ما ال
يمكن استعادته باملطلق .في وسعنا
أن نزور األماكن التي سبق أن زرناها،
وف ــي وسـعـنــا أن نلتقي بــاألشـخــاص
الذين سبق أن التقينا بهم ،ولكن ليس
في مقدورنا البتة أن نستعيد اللحظة
التي التقينا فيها بهم.
ي ـت ـع ـل ــق الـ ـحـ ـن ــن إذن بـ ـفـ ـك ــرة أولـ ـي ــة
نحملها في دواخلنا :الحياة ال ّ
تتكرر
أبـ ـ ـدًا .ك ــل ال ـل ـح ـظــات ،ك ــل األعـ ـم ــال ،كل
التصرفات ،باختصار كل ما يجعلنا
نـعـيــش ،ال يـحــدث س ــوى م ــرة واح ــدة،
ولن يتكرر أبدًا.
م ــن ال ـج ـلـ ّـي أن األدب حـ ــاول ع ـلــى مـ ّـر
األزمان الدخول إلى هذا املكان الرمزي،
أي فكرة أن الزمن ال يستعاد .وهذا هو
الحال في بعض أقوى قصائد بيسوا.
ّ
غ ـيــر أن اخ ـتــافــا جــوهــريــا ي ـقــوم بني
الشعراء الذين يعيشون داخل بيسوا
وال ـ ـش ـ ـعـ ــراء ال ـ ـعـ ــامـ ــن :ال ـش ـخ ـص ـيــات
املستعارة لبيسوا ليست دياكرونية
ب ــل ه ــي سـيـنـكــرونـيــة ،أي أن ـه ــا ،كلها
وبشكل حـصــري ،تعيش فــي اللحظة
التي ُيكتب فيها الشعر ّ .وفــي الواقع
ف ــإن ال ـت ـعــريــف الـ ــذي س ــنــه أوكـتــافـيــو
ب ــات ينطبق عليهم بـقــدر مــا ينطبق
على اآلخرين« :ليست للشعراء سيرة
حياة ،قصائدهم هي سيرة حياتهم».
داخل كل شخص منا ثمة الفكرة التي
تحدثنا عنها ت ـ ّـوًا :الـحـيــاة ال تتكرر.
ومع هذا فنحن نتصرف كما لو أن هذه
ّ
الفكرة ال تعني شيئًا ،ألننا إن فكرنا
بها ونحن نمارس العيش فإن الحياة
سوف تتحول إلى حنني متناقض مع
نفسه :الحنني إلى الحاضر.
وال ـح ــال أن شـخـصـيــات بـيـســوا ،التي
تـ ـ ـم ـ ــارس الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ت ـك ـت ــب وت ـع ـي ــش
بالضبط ألنها تكتب فهي ال تعيش إال
فــي الحاضر ،أي زمــن الكتابة ،تحمل
ف ــي داخ ـل ـهــا ه ــذا ال ـح ـنــن املـتـنــاقــض:
الحنني إلى الحاضر.
إن الشخصيات املستعارة تعرف ،أكثر
ـان،
من أي
مخلوق يعرف أنــه زائــل وفـ ٍ
ّ
أن حياتها هشة وإن لم تصرح بذلك.
حياتها قائمة على الخيال ودمها هو
حـبــر .حـيــاتـهــا تـمـضــي عـلــى ال ــورق ال
أكثر وال يتطلب األمر أكثر من نقطة أو
فاصلة لكي تغلق فمها .في أي لحظة
ي ـم ـكــن أن ت ـس ـقــط ف ــي ه ــاوي ــة بـيــاض
الصفحة.

بإمكاني الهروب من ذلك املنظر ،فسأقضي
وقـتــي فــي االن ـت ـظــار ،وسيقبل حتمًا الليل.
فجأة ّ
أحس ببرد عميق يخترق جسدي...
ك ـ ّـل واحـ ــد مـ ّـنــا يـعـتـقــد ب ـ ّـأن ــه وحـ ــده مـتـفـ ّـردٌ
بأصالة شخصه ،أريــد أن أقــول في عالقته
باآلخرين .هــؤالء اآلخــرون ما أصعبهم في
ّ
الواقع ! نصل إلى القول بأنهم ليسوا مثلنا،
ّ
إنهم مختلفون ،لكن في ماذا؟ هذا وسواسي
وك ــم ه ــو فـظـيــع م ـعــاي ـش ـتــه ...ع ـنــدمــا أراه ــم
ّ
ّ
ّ
يتصرفون أتحقق من أنهم يشبهونني في
ّ
ّ
كل شيء ،وهذا األمر ليس في صالحي .إنهم
أشباهي ،وهــذه حقيقة الحياة ،وال أنازعها
ّ ّ
يستمر حتى في الكتب
البتة .هذا اإلحساس
ّ
املقررة ،والصور املرئية واألحــام اليومية...
في الواقع ولالختصار ،هناك اآلخــرون وثمّ
ّ
هناك أنا .إنهما عاملان اثنان.
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