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كاتب ياسين :ديالكتيك الكتابة
الحديث الصحافي األخير حول المسرح والشعر والكتابة
إعداد
وترجمة
محمد
ناصر الدين

«يصنع الشاعر ثورته داخل الثورة الثقافية،
إنــه صــانــع القلق األكـبــر داخ ــل االضـطــرابــات
العظيمة ،الـثــورة فــي شكلها ال ـعــاري ،حركة
الـحـيــاة فــي انـفـجــارهــا الــانـهــائــي» .ال يمكن
ف ـصــل ت ــاري ــخ ح ـي ــاة وأعـ ـم ــال ك ــات ــب يــاســن
(١٩٢٩ـ )١٩٨٩ع ــن الـ ـج ــزائ ــر ال ـت ــي «يـصـعــد
ال ـ ـن ـ ـبـ ــض مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــاق ج ـ ـمـ ــوع ـ ـهـ ــا ،ل ـي ـح ـمــل
ال ـش ــاع ــر ع ـلــى األكـ ـت ــاف مـثـلـمــا ُي ـح ـمــل بـطــل
املالكمة» .الشاعر والروائي واملسرحي الذي
سيستكشف يافعًا ( )١٩٤٥فظاعة االستعمار
ال ـفــرن ـســي ل ـب ــاده إث ــر تــوقـيـفــه وس ـج ـنــه ،لن
يلبث أن يستعير لـغــة املستعمرين نفسها
ّ
مظلي عدو»
مثل «سالح يتم انتزاعه من يد
ليكتب للعالم بالفرنسية رائـعـتــه الــروائـيــة
«نجمة» ( )١٩٥٦ومسرحية «الجثة املطوقة»
ّ
( )١٩٥٨و«املضلع النجمي» ( )١٩٦٦و«الرجل
ذو النعل املطاطي» ( )١٩٧٠ودي ــوان شعري
بعنوان «مـنــاجــاة» ( ،)١٩٤٦ليجعل الجزائر
ت ـخ ــاط ــب ف ــرن ـس ــا ث ـق ــاف ـي ــا مـ ــن م ــوق ــع ال ـن ــد،
وي ـت ـنــاول بـلــده فــي تــاريــخ نـضــالـهــا الـطــويــل
وهــوي ـت ـهــا امل ـت ـع ــددة ال ـعــرب ـيــة واألمــازي ـغ ـيــة
والفرنكوفونية.
س ـن ــوات طــوي ـلــة ب ــن  ١٩٧٠و ١٩٨٧تــوصــف
بسنوات الصمت لكاتب يــاســن ،بعد عــودة
لـلـجــزائــر م ــن فــرنـســا لـتــأسـيــس فــرقـتــه الـتــي
كــانــت تـجــوب الـجــزائــر بأسرها بمسرحيات
باللهجة املحكية التي يفهمها الجزائريون
أك ـثــر مــن الـلـغــة الــرسـمـيــة الـفـصـحــى ال ـتــي ال
تتداولها اال حفنة من «بورجوازيي الثورة»،
في مشروع طموح كان يهدف إلعــادة احياء
املــدرجــات األثــريــة املفتوحة وجـعــل الجزائر
بأسرها مسرحًا ،وقبل صعود نجم األصولية
الــدامــي فــي أواخ ــر الثمانينات ،وهــو الشبح
الــذي تنبأ كاتب ياسني ظهوره مبكرًا ليرث
الثورة املـغــدورة .سينطفئ كاتب ياسني في
«فــم الــذئــب» ،منفاه االختياري الفرنسي في
مدينة غرونوبل ،عام  ،١٩٨٩ليدلي قبل موته
بسنة بحديث مسهب لصحيفة Libération
يلخص تجربته الطويلة في املسرح وآراءه
حول الشعر والكتابة .الكاتب الذي لم تترجم
ّ
جــل أعـمــالــه للعربية تـتــولــى «األخ ـب ــار» هنا
ترجمة حديثه الصحافي األخير:
حني أفكر باملسرح ،أول من يطفو على سطح
الذاكرة هي أمي .كنت طفلها الوحيد .لم تكن
األخـتــان قــد ولــدتــا بعد .حــن يتأخر أبــي في
السهر مع صحبه ،لم يكن لها غيري .كانت
تـ ـخ ــاف وح ــده ــا ف ــي الـ ـلـ ـي ــل ،ف ـت ـب ــذل أق ـصــى
طــاقـتـهــا لتسليتي ومـنـعــي مــن ال ـنــوم .هكذا
ابتدعت أمي مسرحها الرائع :ما أن يهم أبي
بــالـخــروج حـتــى تـشــرع بــأخــذ ثــأرهــا بتقليد
صوته األجــش ،ثم بارتداء ثيابه ،فمحاكاته

سلطة السياسة أو سلطة المال،
والرقابة
كالهما يستولد الرقابة َ
الذاتية .ليس هناك من عال ٍم حر
في أدق التفاصيل .كان في وسعها الحقًا أخذ
صوتي الطفولي ،والتحول الى مــرآة حقيقة
وفــوريــة لـكــاريـكــاتــورات ح ــادة .لــم تـخــرج من
الــدار إال ملــامــا ،كانت تــرى حفنة صغيرة من
الناس واألشـيــاء ،لكنها كانت تبصر بشكل
أفضل ،و«تعطي النظر» بحسب مقولة بول
اي ـل ــوار ال ـش ـه ـيــرة :ن ـظــرة اسـتـثـنــائـيــة للعالم
باللمحة الخاطفة للولد الرهيب.
مـ ــرة أخ ــذن ــا ال ـق ـط ــار م ـع ــا ،م ــن س ـط ـيــف ال ــى
ق ـس ـن ـط ـي ـنــة .أع ـ ـ ــادت م ــن أج ـل ــي ت ـم ـث ـيــل ه ــذه
الرحلة الصغيرة بأسرها :املحطة ،املسافرون،
أصواتهم ،لكناتهم ،سحناتهم ،حتى نبرات
سعالهم ،الضجيج ،كل الضجيج في املحطة.
كـ ــان ي ـج ــب س ـمــاع ـهــا ت ـص ــرخ وت ـص ـف ــر مـثــل
مركبة آلـيــة! وبــأي حنني مـصــاحــب ...وحيدة
مثل معظم الـنـســاء فــي بـلــدي ،كــانــت تبصر،
تبصر كل شيء بتلك الشراهة .في زمن آخر،

فــي بـلــد آخ ــر رب ـمــا ،ك ــان يمكن لـهــا أن تكون
ممثلة .وبينما تستنفد أمــي أقصى طاقات
ّ
جفني،
الفن املسرحي ويتسلل النعاس الــى
ت ـ ــدق ع ـص ــا أب ـ ــي ال ـ ـبـ ــابُ .ي ـس ـت ـك ـمــل امل ـش ـهــد
الـعــائـلــي بــالـشـعــر ،ألن أب ــي أيـضــا ك ــان يحب
الـشـعــر ،ويــؤلــف األغ ــان ــي ،وي ـقــرأ الـنـصــوص.
كل العائلة كانت مصابة بالفيروس األدبــي
أو الفني :جدتي وجــدي ،عمومتي ،خاالتي،
أقــاربــي :سمر العشيرة كــان ال يجد نصيبه
من التعب.
حــن أفـكــر بــاملـســرح ،تخطر ببالي العشيرة
إذن ،كــذلــك ج ــان ـ م ــاري س ـيــرو ،كــأنــه عضو
اللجنة املركزية في مجلس األجداد.
 :١٩٥٥مـجـلــة  Espritشــرعــت بـنـشــر «الـجـثــة
املطوقة» أول أعمالي التراجيدية .كنت أسكن
ّ
علية صغيرة فــي ش ــارع ريـفــولــي الباريسي
ولــم يعد بـمـقــدوري الكتابة :مسكني تحول
الى مقر دائم لشبيبة مناضلة تقضي وقتها
في طرح األسئلة والتهام الجرائد ،كنا نكافح
مــن أجــل الـجــزائــر ،ونـكــافــح بعضنا البعض
ك ـجــزائــريــن ،بــن مـنــاصــري جـبـهــة التحرير
الــوط ـنــي وحـ ــزب م ـصــالــي ال ـح ــاج الـ ــذي كــان
يـحـظــى بـتــأيـيــد وتـعـبـئــة مـلـفـتــة ف ــي فــرنـســا.
ذات ص ـبــاح ،سـمـعــت طــرقــا عـلــى ال ـب ــاب .بما
أنها «ساعة بائع الحليب» ،توقعت أن تكون
الـشــرطــة .أخـطــأت الـتـقــديــر ،كــان جــان ـ مــاري
س ـي ــرو .لـقــد انـتـهــى لـلـتــو م ــن قـ ــراءة «الـجـثــة
املطوقة» وها هو يقترح نقلها الى الخشبة.
ســريـعــا مــا توصلنا ال ــى ات ـفــاق فيما بيننا،
وطفنا بالعمل املكتوب كل مسارح باريس.
ْ
كانت الحرب في الجزائر .أغلقت في وجهينا
كــل األب ــواب ،واضطرتني ظــروف مباغتة أن
أترك ً غرفتي ،ومن ثم فرنسا بأسرها .انتقلت
بداية الى ايطاليا ،من بعدها الى تونس من
أج ــل ع ــرض املـســرحـيــة فــي قــرطــاج بــواسـطــة
ّ
الشبان .بما أن جوًا من
مجموعة من الطالب

التسلط والـتـنــافــر قــد طغى على املجموعة،
وكوني ال أملك أي تجربة مسرحية ،أرسلت
برقية لسيرو بــالـتـلـغــراف ،دونـمــا أمــل كبير
بمقدمه ،بسبب مشاكله املادية .وصل سيرو
ب ـســرعــة الـ ـب ــرق .بـكـلـمــات قـلـيـلــة ،أعـ ــاد جمع
شتات الجوقة .بما أن مـســؤول الـطــاب كان
قــد ب ــاع ال ـتــذاكــر غــالـيــا ،وأن الـجــزائــريــن من
مـنــاصــري جبهة التحرير كــانــوا موجودين
ب ـك ـثــرة ف ــي ت ــون ــس ول ــم ي ـت ـل ـقــوا إال دعــويــن
للمسرحية ال أك ـثــر ،دخـلـنــا مــن الـنــافــذة الــى
أحــد مكاتب البيع وصــادرنــا نصف التذاكر
ل ـت ــوزي ــع مـعـظـمـهــا م ـجــانــا ل ـل ـم ــارة وع ــاب ــري
ال ـس ـب ـيــل .رغـ ــم أن ـن ــا رأيـ ـن ــا ره ـط ــا م ــن ال ـبــدو
الرحل يدخلون املسرح بنسائهم وأطفالهم،
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ص ـ ـ ــرخ ـ ـ ــات امل ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــن اخ ـت ـل ـط ــت
بصرخات الغوغاء ،فقد كانت سهرة رائعة،
وأول نجاح لي في املسرح.
ب ـع ــد عـ ــرض «ال ـج ـث ــة املـ ـط ــوق ــة» ف ــي ب ــاري ــس
وبــروك ـس ـيــل ف ــي ظـ ــروف شـبــه ســريــة بسبب
الحرب ،كان علينا انتظار االستقالل لنعرض
ع ـلــى املـ ــأ «امل ـ ـ ــرأة امل ـت ــوح ـش ــة» فـ ــوق خـشـبــة
مسرح ريكامييه الباريسي واملسرح الوطني
فــي ال ـجــزائــر .فــي ه ــذه املـســرحـيــة ،كـنــت أفكر
ب ــأن أع ــرض ص ـق ـرًا عـلــى شــاشــة .س ـيــرو كــان
ً
يعرف ممثال من السنغال ،بشير توريه .هذا
الحضور ،هــذا الصوت كــان يحمل أجمل ما
وج ــده تــوريــه فــي الـفــولـكـلــور الـسـنـغــالــي من
أغــانــي األج ــداد املتعلقة بالصقور .يجب أن
ً
يكون سيرو ،الذي كان ممثال قبل أن يصير
مخرجًا ،وضليع املعرفة باملمثلني ليس من
فــرنـســا فـقــط بــل مــن افــريـقـيــا ،إلت ـمــام مشهد
مماثل.
«ل ـق ــد اك ـت ـش ـفــت ب ـس ــرع ــة ،ي ـق ــول سـ ـق ــراط ،أن
الحكمة ليست هــي الـتــي تـقــود الـشـعــراء في
خلق أعمالهم ،بل قــدرة طبيعية وإلهامات،
ت ـم ــام ــا ك ــاآلل ـه ــة واألنـ ـبـ ـي ــاء ح ــن يـتـلـفـظــون

بأشياء مماثلة ،ولكن ال يفهمون شيئًا مما
يـقــولــون» .الشعر يقول ايـغــون شيلي «ليس
َ
ملكة نمارسها بملء اإلرادة .ملكة يعجز أكبر
الشعراء عن شرحها» .باليك يقول إنــه كتب
قصيدته العظيمة  Miltonدون تأمل مسبق.
كيتس لم يكن واعيًا بما كتبه وكأنه يصدر
«من الصدفة أو من السحر» ،كأن ما كتبه هو
شاعر آخر.غوته قال بأن األناشيد
من ابتداع
ٍ
هي التي صنعته ال العكس .بشكل أكثر نقاء،
قال رامبو :أنا هو آخر  ،Je est un autreكذلك
كتب
ووردسورث الذي كان في غيبوبة حني ّ
أغنيته الشهيرة «األش ـيــاء الـتــي تسقط منا
وتــذوي» .لقد عرفت هذا الحال العجيب ذات
ش ـت ــاء ،ف ــي ب ــاري ــس ،ح ــن كـنــت أن ـهــي العمل
متواز على «نجمة» و«الجثة املطوقة».
بشكل
ٍ
في أقل من شهرين ،كان كل شيء قد انتهى.
كنت في حالة من الفيضان مثل سيل املاء في
ُ
كتبت جالسًا ،واقـفــا ،أثـنــاء األكــل،
العاصفة.
في ًالصحو وحتى في النوم :كانت تزورني
بغتة أبيات أو جمل توقظني من ســريــري...
ك ــل ذلـ ــك ي ــوض ــح ح ـص ــة الـ ــاوعـ ــي ف ــي عـمــل
الشاعر أو األدي ــب .نحن هنا أبعد مــا نكون
عن السياسة
عشية الحرب األولى وثورة أكتوبر ،جيمس
جويس كان شبحًا .ابتداء من  ،١٩٠٤لم يعد
مهووسًا بـشــيء قــط إال بكتابة عمله األكثر
تـجــريـدًا .األحـ ــداث الـخــارجـيــة لــم تـكــن لتؤثر
فـيــه .كــان يسافر دون كلل للبحث عــن مــاذ.
صديقة سألته يــومــا إن كــان يفكر بالعودة
الــى ايــرلـنــدا ،يجيب« :هــل تظنني أنــي رحلت
ً
فعال من هناك؟».
قضية الـفــن والـسـيــاســة مـعـقــدة لــدرجــة أننا
ال نـسـتـطـيــع أن نــدلــو بــدلــونــا فـيـهــا دون أن
ن ـعــارض أنـفـسـنــا .ب ــال ــزاك املـحــافــظ سياسيًا
تحول الى  Best_Sellerفي البلدان الشيوعية
ال ـث ــوري ــة ،ومــايــاكــوف ـس ـكــي ،ال ـشــاعــر ال ـثــوري
األعـظــم وصــل بــه األمــر الــى االنـتـحــار ،بعدما
ّ
وجه الى صديقه إيسينني تهمة الجنب حني
انتحر قبله بسنني معدودات.
ه ــل يـجــب أن نـجـعــل م ــن ال ـفــن قـضـيــة دول ــة؟
نعم ،من أجل أن نعطي الفنانني ما يمكنهم
مــن الـعـيــش والـخـلــق ،وك ــا ،إن كــانــت الــدولــة
ت ــري ــد ال ـت ـح ـك ــم والـ ــرقـ ــابـ ــة .ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر
تتطلب االستقاللية .لكن يتوجب االختيار
ما بني الطاعون والكوليرا :سلطة السياسة
أو سـلـطــة املـ ــال ،وكــاه ـمــا يـسـتــولــد الــرقــابــة
َ
والرقابة الذاتية .ليس هناك من عال ٍم حر.
ال ـح ـك ــم ال ــوحـ ـي ــد ،ب ــاملـ ـب ــدأ ،ي ـج ــب أن ي ـكــون
الجمهور .لكن اليوم يمكننا أن ّ
نؤمن نجاح

عمل فني دون رضى الجمهور ،خصوصًا في
عـصــرنــا ،يمكننا أن نخلق نجاحًا إعالميًا.
األدب ح ــن ي ـخ ـطــط ل ــه ب ــدق ــة ي ـخ ـفــت بــريـقــه
ويصبح آليًا .ما هي قيمة الفن عندها دون
الخطر أو ُ
الصدفة؟ اليوم ،حني يتلقى الكاتب
امل ـح ـظــوظ دف ـعــة مــالـيــة م ــن ن ــاش ــره ،يتطلب
األم ـ ــر ع ــام ــا أو ع ــام ــن ع ـلــى األكـ ـث ــر لـيـصــدر
رواية .استغرقني األمر سبع سنوات لكتابة
«ن ـج ـمــة» .ذل ــك أن ال ـفــن ،مـثــل الـنـبـيــذ الـجـيــد،
يتطلب الكثير من الوقت .ال تساهم العجلة
واملتطلبات االجتماعية اال بأن نسلم العمل
األدب ـ ـ ــي ع ـل ــى ال ــوق ــت ال أكـ ـث ــر .ح ــن ك ـن ــت ال
أزال محررًا في  ،Alger républicaineعلمني
أح ــده ــم أن أك ـتــب ب ـســرعــة وت ـحــت أي ظ ــرف.
اكتشفت على املــدى الطويل أنــي بــدأت أفقد
أس ـلــوبــي .م ــن أج ــل اس ـت ـعــادتــه ،تـطـلــب األم ــر
س ـنــوات طــويـلــة مــن عـمــل الـكــاتــب فــي العزلة
واملـشـقــة .هـنــاك اذن ،بشكل قــاطــع ،بــن الفن
وال ـس ـيــاســة ،ديــالـكـتـيــك أو جــدلـيــة لـلـكـتــابــة،
يتطلب في آن واحــد تجربة الحياة والعزلة.
أن أك ـتــب ،بــالـنـسـبــة إل ــي ،هــو أن أع ـيــش هــذا
التناقض.
* كــاتــب يــاســن ،صحيفة «لـيـبــراسـيــون» ،بــاريــس،
العشرون من تموز.١٩٨٨ ،
* «الـ ـش ــاع ــر م ــاك ـم ــا ،حـ ـ ـ ــوارات وأحـ ــاديـ ــث كــاتــب
ياسني» ،١٩٨٩-١٩٥٨ ،دار سوي ،باريس.١٩٩٤ ،

