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صـور حيـث قضـى بقيـة طفولتـه وشـبابه األول فـي بيـت قريـب مـن مدينـة غادرهـا فـي التاسـعة إلـى  صـور. قضـاء فـي قريـة شـحور  1945ولد عام 
   .البحر. كتب الشعر مبكرًا لكنه تأخر في النشر

. 2003عــام "تحليــل دم" . صــدرت روايتــه االولــى  مجموعــة 15وبعــدها كتــب بانتظــام قرابــة  ،1974إلــى عــام "صــور" يعــود أقــدم دواوينــه الشــعرية  
 .2008عام  ترجمت الى اللغة االنكليزية ونشرت في الواليات المتحدة االميركية

  وال يزال فيها إلى اليوم. 1997الثقافية  في جريدة السفير ابتداًء من عام  اتصفحليعمل في الصحافة وهو المدير الثقافي ل

 
 مجهول عن نيابة

 

، احترت في البدء بين الشعر والنثـر، لكنـي قطعـت الحيـرة وقـررت أن أكـون شـاعرًا. لـيس بـين الشـعر والنثـر قطيعـة لكـن الشـعر يظـل أنا شاعر
أن أكتـب غير النثر. ومن فّنه الشعر ال ينتقل بسهولة إلى الرواية. مع ذلك ظل في بالي أن أكتب نصًا سرديًا، ال أقول روايـة. كـان يهّمنـي فحسـب 

انت لي بالطبع تجربة مستمرة مع النثـر فأنـا صـحافي وأكتـب فـي األسـبوع الواحـد مقالـة أو اثنتـين. ثـم إننـي شـاعر قصـيدة نثـر وهـي قصـيدة سردًا، ك
» غالبـاً «و» ربمـا«كما يدّل اسمها تقف بين النثر والشعر. بل إن قّراء شعري يالحظون فورًا افتتاني بأبنيـة وتراكيـب خالصـة للنثـر فعبـارات مـن مثـل 

موجـودة بـوفرة فـي شـعري. فـي هـذا الشـعر أيضـًا مـا يبـدو محاكمـات منطقيـة ومـا يبـدو » يمكـن«و» هـل يحـق«و» ال بـدّ «و» بالطبع«و» بالتأكيد«و
لكــن سـردًا ومـا يبــدو تفصـيًال زائــدًا عـن حاجـة الشــعر، وكـل هــذه أدوات تنسـب عـادة للنثــر وتحمـل عليــه. لقـد وعيـت مبكــرًا ال جماليـة النثــر فحسـب و 

يته. هذه الشاعرية تمكن مالحظتها حتى في نصوص مغرقة في نثريتها، أي نصـوص تقريريـة ومباشـرة وخبريـة، فالشـاعرية غيـر معدومـة فـي شاعر 
 نصوص فقهية ونحوية وصحافية وسيرية.

كتابـة روايـة. كـان فـي نّيتـي لم أكن بعيدًا عن النثر، مع ذلك فإن تجربتي األولى في السـرد لـم تكـن سـهلة وال سلسـة. لـم يكـن مـرادي فـي البدايـة 
كــن أن أكتـب نصـًا بيوغرافيـًا، إنهـا مغـامرة أخـذت مــن نفسـي ومـن حيـاتي وأردت أن أسـجلها وأن أحفظهـا فـي نــص. لـم يكـن هـدفي أدبيـًا بحتـًا، ولـم ت

ى كتابـة نـص تقريـري ال فـن غايتي إنتاج كتاب للنشر. حين جلست للكتابة فهمت أنني ال أستطيع أن أبعد نفسـي عـن األدب، أي إننـي ال أقـدر علـ
فمــن اعتــاد األســلبة والــنظم وتوقيــع الكــالم ال يســعه أن يكتــب شــيئًا غيــر مؤســلب وال » عاهــة االحتــراف«فيــه. كــان هــذا مــا يســّمى فــي لغــات أخــرى 

رفـة أخـذتني بعيـدًا منظوم وال موقع. كانـت هـذه هـي الصـعوبة األولـى، صـعوبة الصـراع مـع أسـلوبي وفنـي. كنـت أمـزق الـورق مـا إن أشـعر بـأن الح
 وأن فنًا فوق الحقيقة يطلي الكالم ويجعله فضفاضًا أو مطاطًا.

ي لـم ال بّد أنني مررت بعدة تمارين فاشلة وباشرت عدة تجارب لم تنجح واحتاج ذاك إلى وقت طويل قبل أن أبدأ فعـًال كتابـة روايتـي األولـى التـ
مغــامرة ليســت مجهولــة تمامــًا. بــدأت بحــادث اغتيــال لــم يــنس بعــد رغــم تــوالي األعــوام  تنشــر بعــد ألســباب خاصــة. فهــذه الروايــة ســجلت بــدون تحفــظ

ون عليه، واستتبع ذلك وسبقته غراميات محرمة أبطالها أحياء ومعروفون من عدد ال بـأس بـه مـن النـاس، ولـن يتعـب هـؤالء حتـى يتعرفـوا علـيهم فتكـ
بــدون حســاب للنشــر ومقتضــياته ورغــم أننــي مّوهــت األســماء إال أننــي لــم أمــّوه  هــذه فضــيحة فــي مجتمــع صــغير تــدّوي فيــه الفضــائح. لقــد كتبتهــا

 األحداث. كتبتها، ولم أنتبه إال بعد أن أنهيتها، أنني أمضيت عامًا أو أكثر في تأليف نص لن يتاح له بسهولة أن يظهر.

 

١ 



لـم يـتم بـدون مصـارعة، وأحيانـًا بتوظيـف » تمرينـاً «السـرد، صـفحة عنـد كتابتـه) كـان تمرينـًا مهمـًا علـى كتابـة  400لكن نصًا بهذا الطـول (قرابـة 
شـعارًا فني الشعري واستثماره. احترت حتى في بداية حياتي األدبية بين الشعر والنثر. كتبت فـي مراهقتـي وأوائـل شـبابي، قصصـًا قصـيرة ومسـرحًا وأ

كتّـاب، كـان كلـه تقريبـًا هكـذا. لـم يكـن الظـرف السياسـي والثقـافي يسـمح وحتى مقاالت سياسـية ونقـدًا أدبيـًا... الـخ. انتميـت إلـى جيـل مـن المثقفـين وال
ســـفة بتصـــّور أدوار متمـــايزة أو تجزئـــة عمـــل أو تخصيصـــات. كنـــا جميعـــًا ال نفـــّرق بـــين النظـــر والعمـــل وال بـــين األدب والسياســـة، وال بينـــه وبـــين الفل

مج بعضـه فـي بعـض، وأننـا أمـام مهمـة تاريخيـة واحـدة، وأن علـى كـل شـيء أن واالقتصاد والعلوم اإلنسانية، فقد تـراءى لنـا يومـذاك أن كـل هـذا منـد
ًا يحصل في اللحظة ذاتها، وعلى الفـاعلين أن يصـنعوا كـل شـيء. لـذا تأخرنـا جميعـًا وتأخرنـا طـويًال عـن أن نجـد طريقنـا الخـاص. بـل تأخرنـا جميعـ

سية عنوانه. في هذا الفكر يجتمع السياسـي واالجتمـاعي والثقـافي فـي ظـاهرة واحـدة عن النشر بأسمائنا الخاصة. كان أغلبنا يعتنق فكرًا ثوريًا، المارك
مـا بـين وينطلق التغيير فيهـا جميعـًا مـن مبـدأ واحـد. لهـذا كنـا عنـد أنفسـنا مفكـرين وأدبـاء وسياسـيين فـي ذات الوقـت. احتجنـا إلـى فتـرة أخـرى لنفصـل 

ن نقـوم بهـا كلهـا، وأن علينـا أن نعـود إلـى ذواتنـا وٕالـى فرديتنـا لنعـرف مـا نريـد. قمنـا بكـل ذلـك فـي أنفسنا وبين الظاهرة العامة ولـنفهم أننـا ال نسـتطيع أ
شـورة وقت متأخر، أنا بدأت الشـعر مبكـرًا لكنـي قـررت أن أكـون شـاعرًا وأن يكـون الشـعر شـاغلي األساسـي فـي فتـرة متـأخرة نسـبيًا. أول أعمـالي المن

 عامًا وهو ليس عمرًا لمبتدئ. 29عندها ولي من العمر  74(قصيدة صور) كتب عام 

دل المهـم أننـي لـم أتكــّرس للشـعر إال فـي وقــت متـأخر، لـم أتوقــف قبلـه أو بعـده عـن كتابــة مكثفـة للنثـر. ثــم إننـي أزاول قصـيدة النثــر وهـذه كمـا يــ
كتشـاف هـو حقـل النثـر. لـم أكـن غريبـًا عـن اسمها ليست خالصة للشعر، بل هي عند تقاطع الشـعر والنثـر. بـل إن مجالهـا األوسـع والقابـل دائمـًا لال

 مجـال النثر إذًا، مع ذلك فإنني حين حاولت كتابة السرد لم أجد األمر سهًال وال بسـيطًا علـّي. لقـد صـرفت كـل فنـي وأدبـي للشـعر. ظـل وقتـًا طـويالً 
فكرتـي عـن الفضـاء األدبـي. وهـا أنـا أشـعر لـدى  تجربتي وبحثي وممارستي األدبية. لقد استغرق، بدون أن أحس، كل حرفتي ومعاناتي اللغوية وكـل

 محاولتي الروائية بأن عاداتي وذوقي وممارستي تقاوم المحاولة أو تتكّيف بصعوبة معها.

فهمــت، رغــم أن كــل تجربتــي فــي الشــعر قائمــة علــى التفاعــل بــين النثــر والشــعر، ورغــم أن قصــيدة النثــر قريبــة إلــى النثــر قربهــا مــن الشــعر، أن 
 النثر (ليس على وجه اإلطالق بالطبع) وأن ثمة فرقًا ما بين صناعة الشعر وصناعة النثر.الشعر غير 

إذا عدت إلى تجربتي الخاصة فـإن طريقتـي فـي الشـعر (وليسـت طريقتـي وحـدي وربمـا جـرى عليهـا الشـعر عمومـًا) هـي النـأي بالشـعر عـن أن 
المًا مطابقـًا إلحسـاس لـم تـدخل فيـه صـناعة وال تنميـق وال فـن ظـاهر. ذلـك ال يعنـي يبدي فّنه وصناعته وحرفته. فهو يتعب ليبدو كالمًا أول، أي ك

ًال لتلبـيس الفـن مـا التبسيط فالتبسيط قد يكون، وهو غالبـًا كـذلك، افتعـاًال واّدعـاًء. ال يعنـي المباشـرة أو الالفـن بقـدر مـا يعنـي، بـالعكس، اجتهـادًا وٕايغـا
إلى كالم أول. أتكلـم هنـا عـن الشـعر، كمـا أراه، ال عـن نفسـي وشـعري. أمـا فـي مـا يتعلـق بـي فـإنني أقـّدر أن يشبه البداهة وللعودة (الصعبة أحيانًا) 

 نصـي الشــعري مكبــوت فهــو يبتعـد، مــا وســعه ذلــك، عـن اإلعــالن أو التصــريح النــافر أو االسـتثارة الظــاهرة ويقــوم علــى الشـحنة اإليحائيــة فــي داخــل
هــو لغــة األساســي والجــوهري، فاأللفــاظ تكــاد تغــدو أقــانيم والكــالم ذو مرمــى بعيــد ومرمــى قريــب إذ الشــعر لغــة  الكــالم وجّوانيتــه. لكــن الشــعر عمومــاً 

لة بـين رمزية بكاملها فاألزهار والنجوم واألحذية ليست فقط ما هي عليه وٕانما تقول وتتمثل كل شيء يتجاوزها. وٕان كان مدار الشعر على هـذه الصـ
 ي أن يرسل الكالم قريبًا وبعيدًا في آن معًا.القريب والبعيد وعلى قدرته ف

ب كل هذا في سبيل أن أشرح الصعوبة التي يتنكبها شاعر مثلي وهو يحاول النثر ويحـاول الروايـة. فالروايـة ال تحتـرس مـن أن يبـدي فيهـا الكاتـ
لكتابـة براعتـي وأن أفصـح عـن حرفتـي، هـذا فـي عـرف فنه وحرفته. إن فيها تفّننـًا جـائزًا وصـناعة جـائزة ولـم يكـن فـي مقـدوري بسـهولة أن أقحـم فـي ا

الشــعر، حذاقــة زائــدة، إن لــم نقــل حذلقــة. فيــه مزلــق تركيــب وتصــنع، إن لــم نقــل تنميقــًا. كانــت لــي فــي الروايــة فســحة وحريــة لــيس فــي وســعي أن 
يصـّرح وال يفصـح إال فـي الحـد األدنـى. فـي  أمارسهما بغير احتراس وحذر بل وخـوف أيضـًا. ثـم إن الـنص الروائـي ال يسـتطيع أن يبقـى مكبوتـًا فـال

 ماً الرواية مواضع تستوجب الشرح وتستوجب التأويل وتتطلب نهايات صريحة. ثم إن الرواية ال تكتفي باألساس والجوهري ففيها مواضع نافلة تما

٢ 



قاطع ليس فيها أساسًا فن إال في القليل القليل. حين يعكف روائي على وصف قاعة على سبيل المثال أو علـى وصـف بـاب أو جـدار وفيها م 
علــى وصــف رجــل (وهــذا مــا يســتغرق جانبــًا مهمــًا مــن الروايــة)، فإنــه ال يبــدع فــي كــل جملــة، كمــا يقتضــي الشــعر، تــوترًا أو جــدًال أو مفارقــة أو أو 

فر كــل جملــة عــن معنــى، وال تــنّم كــل جملــة عــن مرمــى بعيــد أو إيحــاء أو محمــول رمــزي. فــي بعــض الوصــف الروائــي قــد ال يفعــل تناقضــًا، وال تســ
حـس أنـي الكاتب أكثر بكثير من التعداد واألرشفة والذكر والتسجيل، أي إنه يـراكم عبـارات نافلـة. كنـت لـذلك عنـد كتابـة كهـذه أشـعر بخـواء فظيـع، وأ

حياة، وأنني في ما أكتبه ال أفعل سوى أن أحصي وأراكم، وأنني أكتب بدون خيـال وال روح، كـأن آخـر يقـوم بـذلك عنـي. ليسـت  مقدم على كتابة بال
نهـا تحليل دم هي روايتي األولى، فاألولى هي تلك التـي كمـا ذكـرت، حالـت موانـع دون نشـرها إلـى اآلن. كانـت الروايـة األولـى مشـروع سـيرة أكثـر م

بــة أفهمتنــي أن لــيس فــي اإلمكــان االعتمــاد علــى الــذاكرة. وفــي حــالتي، علــى األقــل، ال يبقــى فــي الــذاكرة مــن األحــداث إال نكهتهــا روايــة، لكــن التجر 
) ككـل Fiction (ووقعها، أما تفاصيلها وثوانيها فتّمحي تمامًا وال سبيل الستعادتها إال باختراعها وٕاعادة تأليفها. هكذا يبدو التذكر فـي جملتـه تخيـيالً 

تخييــل. حــين فهمــت أن ال ســبيل إلــى التســجيل شــق علــّي ذلــك فــي البــدء، لكنــي فــي النهايــة استســلمت، لــم أمــانع التخييــل فحســب بــل عمــدت إلــى 
لــى االسـتفادة منـه وٕالــى مزاوجتـه بالحقيقــة. هكـذا غـدا جانــب مـن الروايــة اختراعـًا كـامًال، بــل أصـررت علــى أن أعتمـد فـي مــا يشـبه نصــف الروايـة ع

 لبحت.تخييلي ا

كانت تحليل دم في األساس مشروعًا من نوع آخر. كانت محاولة إلنشاء رواية مـن مجهـول تـام. تـوفي عمـي شـابًا فـي المهجـر، لـم أعرفـه ولـم 
أر له وجهًا، لكن وفاته، وأنا بعد طفـل، كانـت مأسـاة عائليـة عشـتها فـي مـرض أبـي العصـبي عقـب وفـاة أخيـه، وحـرص والـدتي، الـذي ال يخلـو مـن 

اع علـى إبعــاد ذكـرى عمــي واسـمه ومتعلقاتـه عــن أبـي، وتحويــل هـذه الوفـاة إلــى تـابو عــائلي. تحليـل دم كانـت فــي األسـاس روايــة هـذا التــابو. اصـطن
 رواية عم مجهول جعلته وفاته أكثر مجهولية وحّولته إلى ّسر. لم يكـن فـي يـدي سـوى هـذا الحجـر واإلغفـال، إذ لـم يكـن هنـاك أحـد يـذكر عمـي فـي

ا مـن  همسًا. رواية تحليل دم كانت من هذه الناحية متفارقـة فهـي روايـة بيوغرافيـة، بـدون بيوغرافيـا حقيقيـة. إنهـا تحليـل عالقـات لـم تقـع، إنهـالبيت إال
 هذه الناحية موعد مع الالشيء.

فـي حكايـة. ال بـّد أن روايـة  هكذا كـان المشـروع مـن البدايـة. حـين باشـرت الكتابـة كـان علـّي فـي كـل لحظـة أن أجّسـم هـذا الالشـيء وأن أجعلـه
سليمان رشدي أطفال منتصف الليل كانت في رأسي حين هممت بالكتابة. هذه الرواية التي صدرت ترجمتها في دمشـق َعرَّفـت برشـدي قبـل قضـية 

المعلنـة وال أزال أشـك فـي أن آيات شيطانية وضّجتها، وال أعرف تمامًا ماذا لقيـت لـدى صـدورها لكنـي أخّمـن أنهـا حظيـت بقـراءة فاقـت كثيـرًا الـردود 
ء علـى ذلك من أسرارنا األدبية وأن تأثير أطفال منتصف الليل في روايتنا أكبر مما يظهر. كانت أطفال منتصف الليل في رأسـي. كـان امتنـاع البكـا

لهنـد، وربمـا نظيـرًا النعـدام رائحـة طفـل بطل روايتي نظيرًا، ولو من بعيد، لميزات األطفال، الذين ولدوا، بحسب رواية رشدي، عشية إعالن استقالل ا
 العطر لسوسكيند.

أظن أنني استرسلت كثيرًا في الكالم على هذه الناحية. بعض من يرون في تحليل دم نصًا أكثر منها رواية، يـؤثرون هـذا الفصـل الـذي يجـدون 
خــذون علــى هــذا القســم أدبيتــه واسترســاله وربمــا شــاعريته فيأ» لــذة الــنص«فيــه شــاعرية مــن نــوع آخــر. أمــا الــذين يــؤثرون فــي تحليــل دم الروايــة علــى 

 الزائدة.

أريد أن أعترف بأنني حين بدأت كتابة تحليل دم لم يكـن فـي رأسـي سـوى هـذا الخـالء الـذي يحـيط بشخصـية عمـي، سـوى حضـوره الغيـابي. لـم 
أكـن، حتـى، واعيـًا للـدوافع التـي جّرتنـي لالنجـذاب  أقم بأي تخطيط مسبق، ولـم أكتـب أي مالحظـات ولـم يكـن لـي علـم مسـبق بمجريـات الروايـة ولـم

ر إلى موضوع ال يقابله فـي حيـاتي سـوى فـراغ ومجهوليـة شـبه مطلقـين. ال بـّد أنـه حسـاب مـع نفسـي. ال بـّد أن هـذا الفـراغ كـان علـى نحـو مـا النظيـ
ونـا ولـم يوجـدا ولـم يكـن لهمـا ذاكـرة وحيـاة. بـدأت بالكتابـة المقابل لطفولة ووضع عائلي همـا اآلخـران كانـا، ألسـباب الوعيـة، بـال معـالم، كأنهمـا لـم يك

 ر خلوًا مما سأكتب وفي كل ما انعقد في الرواية التي تعج باألحداث والتحوالت واألشخاص. كان لدّي فقط هذا العّم الذي أعرفه فحسب من خب

٣ 



عنــوان شــعري. فــي الحقيقــة كنــت أكتــب روايــة مكتظــة  وفاتــه ووقعــه علــى العائلــة. أمــا فكرتــي عــن كتابــة روايــة مــن ال شــيء فلــم تكــن أكثــر مــن
باألشياء. تذّكرت صبية سمراء زارتنـا فـي طفـولتي وعلمـت أنهـا كانـت خطيبـة عمـي أو أوشـكت أن تكـون. تمّسـكت بهـذه الـذكرى لكـن كـان علـّي أن 

ل فــي مــدينتي وتقربــت إلــّي لكــن قلــة أصــنع منهــا قصــة وعثــرت علــى هــذه القصــة فــي مقلــب آخــر مــن حيــاتي. امــرأة مغربيــة كانــت زوجــة رســام فاشــ
تجربتي في تلك السن جعلتني ال أنجح معها. رّكبت هذه القصة التي ما لبثت أن تضخمت وصار لهـا بـدايات اخترعتهـا علـى نحـو فانتـازي. صـار 

ع ابــن األخ الــراوي. للمـرأة أب وقصــر عجــائبي وقّصــة حـب مــن طــرف واحــد مـع العــم، ثــم قصــة حـب متعثــرة فــي البــدء ولكـن ناجحــة فــي مــا بعـد مــ
علمــت مــن والــدي أن عمــي كــان المعــًا فــي األعمــال والمهــن اليدويــة وجعلــت مــن هــذه الواقعــة أساســًا لســياق فانتــازي ولسلســلة متصــلة مــن الوقــائع 

أجــد لكــل واألحــداث واســتعرت لهــا أشخاصــًا تعرفــت إلــيهم فــي مناســبات أخــرى. كنــت أكتــب وعنــد كــل منعطــف يتــراءى لــي أن علــّي أن أختــرع وأن 
 شـيء قصــة وقصـة مختلفــة وذات مسـحة مــن الغرابـة واالســتثناء. كنـت مفتونــًا بقـدرتي علــى أن أختـرع وأســتزيد منهـا إلــى االكتظـاظ. إذا كــان الشــعر
تداعي صور فإن هذا المراس الشعري انتقل إلى الرواية على شكل تداعي قصص، وتداعي قصص إلى حد اإلشباع واالستنفاد. هذا مـا جعـل مـن 

لرواية عنقودًا من القصص التي يتوالد بعضها من بعـض بـدون اسـتراحة وال هـدوء. لعّلـي كنـت فـي هـذا التوالـد السـحري للقصـص أسـتلهم مـن بعيـد ا
رواية سلمان رشدي أطفـال منتصـف الليـل التـي تسـتلهم بـدورها، علـى مـا أظـن، ألـف ليلـة وليلـة. فهـذه القصـص التـي تخـرج مـن قصـص إلـى مـا ال 

 بنى ألف ليلة وليلة.نهاية هي م

كتبــت تحليــل دم بطواعيــة لغويــة فاجــأتني أنــا قبــل غيــري. كانــت العبــارات تتفــتح بــامتالء وسالســة يســبقان مخيلتــي، وكــان هــذا بالتأكيــد يفتننــي 
ة، ولــم أكتــب أي فأستســلم لــه وال أســتطيع بســهولة أن أضــع لــه حــدًا. لــم أكتــب تحليــل دم بإنشــاء شــعري، أي إننــي لــم أكتــب بلغــة ســديمية وال غامضــ

تــداٍع لغــوي فالــت مــن الســياق وبــدون مقابــل حــدثي. كتبــت بلغــة مطابقــة ودقيقــة وحدثيــة لكــن اللغــة كانــت ممتلئــة مــن نفســها وتملــك قوتهــا الخاصــة 
 وتصل، بدون أي غناء أو إنشاء شعري، إلى توتر شعري وكثافة شعرية.

دون قصـد منـي كـان مـدخًال إلـى عـالم، بقـي ألسـباب الواعيـة فـي مجهوليـة  كان مفترضـًا أن أكتـب روايـة عـن عـم مجهـول، لكـن هـذا العـم مـن
يـة، نسبية، هو عـالم العائلـة، أنـا وأخـي وأبـي وأمـي. انـدمج عمـي الميـت بـأخي الميـت طفـًال وانـدمجت أنـا بـأبي. هنـا لـم يكـن هنـاك شـك فـي أن الروا

فسي، لعالقات معلقة مدفونة في الالوعي وأبقاها ذلك فـي شـبه مجهوليـة. ال بدون قصد، تتجه إلى أن تغدو استدعاًء، كما لو على سرير المحلل الن
كنـت البكـر  بّد أن الرواية كانت من هذه الناحيـة اعترافـًا ونوعـًا مـن التحليـل الـذاتي النفسـي. كانـت هنـاك الغيـرة بينـي وبـين أخـي الـذي تـوفي صـغيرًا.

م وتقدير العائلة. لم أدر إال بعد أن ابتعدت في الرواية أنني أعيـد كتابـة القصـة العائليـة المدلل الالمع وكان أخي االبن الخائب المطرود من حب األ
من وجهة نظر أخي الذي كان حتى هذه اللحظة مثل عمي بال قصة. في طفـولتي كنـت لشـعوري بتفـوقي عليـه ال أرى لـه وجـودًا. كـان مثـل عمـي 

يت إلـى أن أجـد لـه موقعـًا ومكانـًا، وأن أعثـر أنـا أيضـًا، قبالتـه، علـى مـوقعي ومكـاني، وأن ضائع الموقع ضائع المكـان، وال بـد أننـي فـي الروايـة سـع
ن األخ هــو أجـد هكــذا للعائلــة روايتهـا الضــائعة المفقــودة. لــم أفهـم افتتــاني بقصــة العــم المجهـول إال فــي هــذه اللحظـة. لقــد كــان رمــزًا لـي ولعــائلتي، كــا

مجهولية مماثلة، وبدون أن نعيده إلى موضعه كـان مـن الصـعب أن نخـرج جميعـًا مـن مجهوليتنـا وأن نعثـر المجهول وما دام مجهوًال كنا جميعًا في 
 على قصتنا ووجودنا.

هل كنت مسوقًا إلى كتابة تشبه أن تكون عالجًا نفسـيًا. هـل كنـت بـدون أن أنتبـه أسـعى إلـى أن أجـد مـوقعي، هـل كنـت أنـا المجهـول ولـم يكـن 
 للدخول إلى حياتي؟العم سوى مفتاح استعرته 
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