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١ 

شــريط كاســيت ســجلت عليهــا ســيرًا حياتيــة ألشــخاص وشــهادات عــن تجــارب وحــوادث عاشــوها  50لــة الكتابــة أكثــر مــن أمــامي اآلن علــى طاو 
وخبروهــا فـــي أزمنـــة مضـــت مـــن حيـــاتهم. تســـجيل هـــذه األشـــرطة بأصــوات األشـــخاص أنفســـهم ولغـــاتهم الشـــفهية، اســـتغرق ســـاعات وســـاعات مـــن 

ج عالقــات متفاوتــة معهــم. لكننــي حتــى اآلن لــم أجــد متســعًا مــن الوقــت لالســتماع إلــى هــذه مجالســتهم واســتنطاقهم وســؤالهم، بعــد التعــرف إلــيهم ونســ
ســنة اعتمــدت فــي جــزء وفيــر مــن عملــي  30الروايــات الشــفهية وتــدوينها بلغتهــا المحكيــة، قبــل نقلهــا نقــًال دقيقــًا إلــى اللغــة الكتابيــة. فمنــذ أكثــر مــن 

 ير وتجارب وشهادات في مجاالت حياتية مختلفة ومتنوعة.الكتابي، الصحافي والبحثي، على تسجيالت شفهية لس

سـاعة ودّونـت مـا رواه  20)، لم أسـتخدم مـن سـيرة الشـخص التـي اسـتغرق تسـجيلها أكثـر مـن 1995لكنني في روايتي الثانية الرجل السابق (
ك أننـي حـين شـرعت فـي تحويـل سـيرة الشـخص صاحبها بلغته الشفهية على مئتي صفحة، سوى مناخاتها األساسية وبعض إيحاءاتها وحوادثهـا. ذلـ

 المسجلة إلى رواية، كنت قد عزفت عن كتابتها كشهادة في بحث جامعي في علم االجتماع الثقافي.

٢ 

وفنيـًا، يبـدأ يفيـًا في األعمال غير الروائية، يعّد نقل الروايات الشفهية المحكمة المسجلة نقًال دقيقًا، إلـى اللغـة العربيـة الفصـحى الكتابيـة، عمـًال تأل
قـدر  بالعثور على خيوط الرواية وبؤرها، لنسج هذه الخيوط والبؤر وشبكها وتركيبها في فضاء سردي قصصـي ودرامـي، يظـل أمينـًا للروايـة الشـفهية،

شــبه تحويــل ســيناريو أمانتــه أيضــًا إلخــراج الروايــة الشــفهية نفســها مــن زمنهــا عبــر إقامــة مســافة عنهــا والنظــر إليهــا مــن خارجهــا. والعمليــة هــذه قــد ت
 مكتوب على الورق إلى فيلم سينمائي.

١ 



٣ 

في روايتي الرجل السابق استعملت سيرة الشخص الذي سجلت سيرته على نحو تفصيلي، استعماًال شخصيًا حـرًا، مـن دون أن أكـون أمينـًا لهـا 
صـية الروائيـة المكتوبــة فـي الروايــة أقـرب إليــه مـن نفســه قـط. فمـا كتبتــه فـي الروايــة لـم يــرو صـاحب السـيرة جملــة واحـدة منــه. لكننـي أتخيــل أن الشخ

نـت مثـل وغريبة عنه غربة تامة، في وقت واحد، كأنها عّرفته على ما ال يعرفه ولم يختره في حياته. وأنا شخصيًا، كاتـب هـذه الشخصـية الروائيـة، ك
رفها قط، بل أتعـّرف عليهـا فـي أثنـاء الكتابـة. وشـأني فـي هـذا صاحب السيرة، أتعرف على نفسي كما لم أعرفها من قبل، وأغترب عنها كأنني ال أع

 شــأن القــارئ أثنــاء قراءتــه الروايــة. وهــذا يعنــي أن مصــير الشخصــية الروائيــة يجــري تأليفــه فــي كــل جملــة مــن جمــل الروايــة، بوصــفه مصــيرًا مجهــوالً 
 وغامضًا قبل كتابة كل جملة.

٤ 

في زيـارتي األخيـرة للبنـان، أنـا المقـيم منـذ سـبع عشـرة «ما كتبته في الجملة األولى من الرجل السابق، يكاد يقول البؤرة الدرامية في الرواية كلها: 
لـدت سنة في فرنسا، اكتشفت كم أنني، في خلقي وحركاتي ونبرة صوتي وملبسي، ما أزال أشبه رفاق طفـولتي وصـباي فـي حـّي سـليم مسـعد الـذي و 

ية، وولد إخوتي، وأبي قبلنا، في كوخ من أكواخه. وفي بيـروت، لمـا اسـتعدت بعضـًا مـن مشـاهد حيـاتي البيتيـة فـي ليـون، شـّبه لـي أن زوجتـي الفرنسـ
 ».مونيك، وأبنائي الفرنسيين الثالثة، ولدوا أيضًا في الكوخ نفسه

تها والتمثيل عليها صفحات الرواية كلها، كـأن مـرور الوقـت لـم يقـو علـى تغييـر لكن راوي سيرته لم يوح قط بهذه الجملة التي استغرق بيانها وٕاثبا
وي مـا شيء حقيقي يذكر من حياة الراوي ومصيره، منذ طفولته األولى. لذا يمكنني القول إن رواية الرجل السابق عمـل معـاكس للروايـة. أي إنهـا تـر 

مكـتمًال علـى نحـو مسـبق، رغـم كونـه مجهـوًال وغامضـًا. كـأن حيـاة واحـدة ال تكفـي  ال يتغير وال يتبـدل فـي حيـاة الشـخص ومصـيره الـذي يكـاد يكـون
 لتبديل شيء وتغييره في حياة هذا الشخص ومصيره.

يـد الرجل السابق هو شخص ولد من أم عديمة األنوثة. وهذه والدة قدرية تشبه وصمة وجودية ال شـفاء منهـا. لـذا يعـيش حياتـه كلهـا، محـاوًال تول
من أم أخرى فائضة األنوثة. واألنوثة التي يطاردها هذا الرجل، هي أنوثـة النسـاء اللـواتي جعـل التمـّدن والتحـديث أجسـامهن أقـرب إلـى نفسه وجسمه 

 نساء اإلعالنات. ذلك ألنه يتخّيل أن رقة هذه األنوثة وحدها، قادرة على محو وصمته، وصمة والدته من أم قتلت أنوثتها منذ الوالدة.

٥ 

هادات المسـجلة علـى أشـرطة كاسـيت، أسـتعملها لكتابـة مـا تغّيـره وتبّدلـه الحيـاة والـزمن فـي األشـخاص، أي كتابـة الـزمن االجتمـاعي السير والشـ
ره والثقــافي المتحــول والمتغيــر فــي حيــاة واحــدة أو فــي جيــل، أو مــن جيــل إلــى جيــل آخــر. أمــا فــي الروايــة فــإنني أكتــب مــا ال يقــوى البشــر علــى تغييــ

ياتهم وأجسامهم وأنفسهم طوال أعمـارهم القصـيرة، رغـم قـدرتهم علـى االنتقـال مـن زمـن اجتمـاعي وثقـافي إلـى آخـر، مـن بيئـة ولغـة إلـى وتبديله في ح
 بيئة ولغة أخريين.

 هل أقول إنني أروي ما ال يتبّدل وال يتغّير في األشخاص؟!

 وكيف تكون الرواية رواية، إذا كان دأبها رواية الثبات؟!

 ال أدري.

 

٢ 



. وهـو المؤرخ الفرنسي الكبير الراحل فرنان بروديل، جعل دأبه في كتابته التاريخية كلها، التأريخ للبنى شـبه الثابتـة فـي الحضـارات اإلنسـانية لكن
 سّمى هذا النوع من التأريخ: تأريخ األمد الطويل، أي التأريخ للبنى التحتية شبه الثابتة للحضارات.

 مكن تسميته البنى التحتية شبه الثابتة في الشخصيات اإلنسانية؟هل تستطيع الرواية أن تروي ما ي

أظن أن بولين وأطيافها والرجل السابق وسكان الصور محاوالت لرواية مصائر شخصيات تشعر بأن جريان الـزمن وتقلبهـا فـي العـيش ال يبـّدل 
انية. أو روايــة كيــف يعــي شــخص مــا تكّونــه الشخصــي الــذي مصــائرها. أو هــي روايــة كيــف تتكــون نــواة ثقافيــة وراثيــة أو متوارثــة فــي شخصــية إنســ

 يتحكم بمصيره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ 


