الفراغ هبة:
طقو�س حممد بني�س

�أ.د .ح�سن حلمي

*

بني «ورقة البهاء» ( )1988و«كتاب احلب» ( )1995تند�س «هبة الفراغ» ( )1()1992ـ وبلحن طفيف
ت�صري «ه َّبة الفراغ» ،ه َّبة تف�صل بني احلب والبهاء ،وتع�صف بالورقة وبالكتاب .لكن ،مل اللحن؟ مل ال نتبع
الفطرة فنقر�أ« :ه َبة الفراغ» ؟ والهبة هدية ت ُنم عن �أريحية الواهب وكرمه وهي �أي�ضا موهبة� /إلهام يتكرم به
الواهب على املوهوب .لكنّ الفراغ ي�صعق الهبة باملفارقة :ف�إذا كان الفراغ هو الواهب ،ففاقد ال�شيء ال يهبه،
و�إذا كان الفراغ هو املوهوب ،ف�إن اخلدعة ال تختلف عن خدعة الورقات الثالث ـ لكن كل هذه الفذلكة قائمة على
منطق مدر�سي ال يليق بعمق الفراغ ،ه ّبة كان �أو ه َبة� .أمل يقل نبي جربان�« :إنك �إمنا تهب القليل القليل ،حني
تكون هبتك من ممتلكاتك» ؟

()2

* كاتب ومرتجم مغربي.
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يف �أثناء نزول زراد�شت من اجلبل بعد اعتكاف دام ع�شر �سنوات ي�صادف يف الغابة
�أول ب�شر .كان زاهدا عجوزا .وكان قد ف�ضل �أن يعا�شر وحو�ش الغابة على �أن يعا�شر
الب�شر .ويف معر�ض حديثهما عن حمبة اهلل وحب الب�شر ،يجري هذا احلوار:
قال زراد�شت� :أنا �أحب الب�شر .وقد جئتُ �أحمل لهم هبة.
�أجاب الزاهد :ال ته ْبهم � َّأي �شيء ،بل خذ منهم �شيئا ...ف�إن ذلك �سي�سرهم �إن كان
�سي�سرك �أنت! و�إن كان ال بد �أن تهبهم �شيئا ،فهبهم �صدقة ،ودعهم يت�سولونها.
ر َّد زارد�شت :كال� .أنا ال �أت�صدق لأنني ل�ست من الفقر بحيث �أفعل ذلك.
لعل زراد�شت يق�صد هنا �أن الهبات �إمنا تكون من الفقراء� ،أما الأغنياء فال ميكن
�أن تكون هباتهم �إال هبات فارغة .لكنْ يبدو �أن زاراد�شت يفكر هنا يف فقر الروح
وغناها .والواقع �أن ثمة ت�أمالت نظرية عميقة لدى كل من توما�س الأكويني ،ومار�سيل
مو�س ،وجورج باطاي ،وجاك دريدا تبني �أن مفهوم الهبة مفهوم م�ؤ�س�س يف االقت�صاد
واالجتماع والأخالق والالهوت ،لكن �سياقاتها املختلفة ال ت�سمح بالتطرق �إليها هنا.
�سهرة حميمية لثالثي جمعه ال�شعر و�شتته املوت .غيب منه اثنني وترك الثالث وحيدا
يحاول الرتمن مبرثية م�ستحيلة يف مقام الغنباز الأ�صغر ،على �إيقاع ال�صمت والنار.
هكذا يكون «امل�ستحيل» هبة من الباقي �إلى الراحلينْ ـ وهي هبة ي�سلب فيها الغياب
النار حرارتها والغنباز نظارته .فلي�س يبقى الآن �سوى ذكرى ل�شعرية كان الثالثي
يقيمها عند دالية حول نار حيية كانت ت�سرت مفاتن َي ْ�ش ِبها ب�أوراق الدالية و�أعنابها� .أي
نار هذه اخلجول التي تقام حولها ال�شعرية؟ �أغلب الظن �أنها نار جمو�سية ،ويرجح �أن
يكون الثالثي جمو�سيا.
لي�س املق�صود هنا �أنهم من �أتباع الديانة املعروفة , ،و�إن كانت الأمور متعالقة.
ب�سط الأمر �أو ُتع ِّقده .حتدرت الكلمة الالتينية  magusعن
وهذه ملحة �إمتولوجية قد ُت ِّ
الأ�صل الإغريقي  μάγοςمن الفار�سية القدمية  magušالتي كانت ت�شري يف الأ�صل
�إلى قبيلة كانت وظيفتها ال�سهر على الطقو�س الدينية واجلنائزية ،وقد اعتنقت هذه
القبيلة الديانة الزراد�شتية بعد �أن غريت ر�سالتها ،ف�أ�صبحت ما يعرف الآن بالزروانية
()3

()4
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« .»Zurvanismوي�شري هريودوت �إلى املجو�س بو�صفهم قبيلة �أو طائفة من الكهنة تنتمي
�إلى ميديا ،وقد كان ُيعتقد �أنهم قادرون على تف�سري الأحالم .وكان قدماء الإغريق
ي�ستعملون الكلمة مبعنى «�ساحر» للإ�شارة �إلى امل�شعوذين والدجالني .وا�ستعملها
هرياقليط�س لتحقري ال�سحرة والت�شكيك يف مهاراتهم .وا�ستعملت الكلمة magus
يف الآداب الكوميدية �صف ًة مبعنى «�سحري» كما يف عبارة «� »magas techneأو «ars
 .»magicaويف الكتاب املقد�س «متى »1 :2،ت�شري كلمة « magiوهي جمع � »magosإلى
احلكماء الثالثة الذين جاءوا من بالد فار�س حاملني الهبات للم�سيح الطفل .وقد
خلدهم ت � .إ�س� .إليوت يف ق�صيدة �شهرية بعنوان «رحلة املجو�س» .وميكن �أن ُي�ستخل�ص
من هذا اال�ستطراد �أن للكلمة �إيحاءات خمتلفة ،منها �أنهم :م�شعوذون ،دجالون� ،أهل
فن ومهارة وتقنية ،مف�سروا �أحالم ،كهنة� ،سحرة�َ ،صـ َنعة؛ و�أخريا َوه َبة.
وغاية ال�شعرية التي كان يقيمها الثالثي املجو�سي يف مفتتح «هبة الفراغ» حتقيق
متا�سك الأ�ضواء .ولعل يف عبودية �شم�س الرفاق الثالثة ما يزعزع متا�سك الأ�ضواء؛
ولذلك تراهم يلجئون �إلى العتمات حيث يلمحون وم�ضات عابر ًة تذكرهم بهبوب
غبارهم فيت�ساءلون« :ماذا /تريد �ش�ساعة /وهبت لنا �أجرا�سها»؟« »104وال يخفى يف
هذا ال�سياق ما للهبوب من �صالت ممكنة بالهبة ،وما لل�ش�ساعة من �صالت بالفراغ.
ويبدو �أنهم كانوا يدركون �أن ال�ش�ساعة املهيبة ال تتوقع منهم مقابل هبتها �سوى �صمت
ولوع به َيث ُبت ،من �شقوق املوت ،م�ستحي ٌل يرومونه.
ومن خالل �شقوق املوت امل�شقوقة تت�سرب ظنون ي�ست�ضاء بها ،ظنون ت�ستدعي
أمتُ ،ينرث
تعدديتها ،بالتقابل� ،أحادية اليقني .ولأجل هذه الظنون ،ولأجل مناف ا ْلت� ْ
الأثر� ،أو لونه ،بجعا وموجا وحجرا .هكذا ـ وبف�ضل �سحر املجو�سي ـ يغدو الأثر نثارا
وتظل كل حقوق القرابة ال�صوتية حمفوظة .و�سينك�شف فيما بعد �أن الأثر كان �أ�صال
منمنمات قبل �أن ي�صري نثارا؛ �إذ يبدو �أن املنمنمات مكون �أ�سا�سي يف الق�صيدة التي
حتمل هذا العنوان والتي حتاكي �سجادة فار�سية ُن�سجت ت�صاويرها مبهارة جمو�سية
وغنائية راقية :حيث تطل «جنمة الليل القدمي» « ،»179وت�شرب فرا�شة زرقاء �شميم

375

د .ح�سن حلمي

الفراغ هبة :طقو�س حممد بني�س

الفجر ،وت�ستطيل النوافذ مع الهواء لتوا�صل «ه َّبة مقذوفة» «.»179
اللذين خ َّلف فقدهما �إح�سا�سا بيتم جليل ،تداهم
ويف غمرة احلداد على الراحلينْ ِ
ِ
املجو�سي ،وهو يف جوف التهلكة ،هذه الر�ؤيا التي يلمح فيها ،رمبا يف القرار ،م�شهدا
من العامل ال�سفلي ،عامل الظالل:
هنالك جئتُ منظورا من ا َملرجان
ي�أخذين
�إلى جذر البداية
حيث حتتفل الظالل ب�صمتها الف�ضي...
هاهنا حيث ال�صمت ف�ضي بارد ،وحيث الظالل �أ�شباح ،وحيث االحتفال كتمان
م�صمت ،يتجذر جذر البداية .ف�أين فرع النهاية؟ وهل بو�سع احل��رارة يف منظور
املرجان �أن ُتر ِّبع اجلذر� ،أو توقف هجرة الألوان� ،أو حتيل الف�ضة الباردة ذهبا وهاجا،
ال�صمت ال�ساكن لتُ�س َمع �صرخ ٌة� ،أو نقر� ،أو ثبج ،ولتُل َمح ـ عند جذور البداية
�أو حترك
َ
ـ �أ�شباح� ،صو ٌر غام�ضة من ال�صل�صال؟ ذلكم جذر البداية .واجلذر نا�شئ عن مكان.
واملكان فراغ .وكما تن�ش�أ اجلذور يف املكان تت�أتى الكتابة يف املكان� .ألهذا ي�صري املكان
جناح املوت .واللطخة لوثة ،م�س
فيما بعد وثنيا؟ تن�ش�أ الكتاب ُة لطخ ًة يكون م�صدرها َ
يحيق باملجو�سي فتتجلى له الكتابة /اللطخة من غو ِر متاه ،من فراغ �سيد .هكذا يكون
الفراغ ال�سيد � َ
أ�صل الكتابة .وهكذا تكون الكتابة ه َبة الفراغ� ،أو لعلها ع�صف ٌة �أو ه ّبة
من الفراغ.
ويف م�ساره ،ين�ساق املجو�سي املم�سو�س منت�شيا من غ�سق �إلى غ�سق ،ما ّدا يدين
هاويتني يحاول �أن يقتحم بهما ذاك��رة الو�شوم .ووا�ضح �أن الهاوية هنا ف��راغ ،و�أن
الذاكرة امتالء ،و�أن الو�شم كتابة .وترى املجو�سي يف هذا امل�سار �ساهيا ومهوو�سا
يف نف�س الآن .وال�سهو �شرود ،انزياح ل�ل�إدراك� ،أما الهو�س فرتكيز ولوع للإدراك.
لكنّ كليهما خروج عن الإرادة ،عن الذات� ،سعي �إلى بلوغ الن�شوة ـ ولذلك فهما معا
ي�ستحقان التحية ،وبنف�س املكيال.
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وحى �إلى املجو�سي ب�أنه معب�أ بالبحر وب�أن عمقه زرقة،
ويف �أوج هذا ال�سهو /الهو�س ُي َ
ويوحى �إليه ب�أن كينونته متوقفة على �أن يعلق هواءه على خر�صان البيوت.
ويده ن�شوة؛ َ
يوحى �إليه ب�أن يو�سع �سل�سبيل يديه ،ويجوف وردة التكوين،
و�إذ يالقي يف املنام �شبيههَ ،
في�سمع �أنني املبحرين من �ضفاف احل�ضور �إلى �ضفاف الغياب ،وي�سمع نهر الأفول
يرتل ع�شبه .لكن ،من هو هذا ال�شبيه الذي يالقيه يف املنام؟ �إنه اجل�سد ،ج�سده
ـ ج�سد ملطخ ،ملوث ،مم�سو�س ،مهوو�س .ف�أي طق�س يطهر هذا الدن�س املتج�سد؟
اجلواب حمتوم :من يك �سنده دن�سا ،يتو�ض�أ ب�صمت مم�سو�س مقطر من ماء ال�شهوة
طق�س ال غنى عنه
لكي يطهر ج�سده من الكلمات اجلوفاء ومن بلل ال�شيء اخلال�ص ـ ٌ
ملن يرغب يف التحرر من �أي قيود حتول دون الكتابة.
واملجو�سي �إذ يتو�ض�أ هنا «بال�صمت /املم�سو�س /وبالدن�س الن�شوي» ،يحرر اجل�سد
ويجعله ي�ستعيد الزمن املفقود يف ح�ضرة طفل «يتهجى الظالل القدمية» وينام بعد
�أن ي�سلم ح�ضرته مل�شيئتها .فهل يت�سع الأفق بعد هذا االنعتاق؟ هل تن�سل �سالالت
ال�سعف لتوحد يف قعر جرة العامية «الذراري بالدوار» «»118؟ و� َّأي خيمة يلجون �إن
هم احت��دوا؟ لعل اجل��واب كامن يف هذا ال��دم املن�شق ،هذا ال��ذي يجهر بان�شقاقه
وي�سوق ن�سيانه املطلق بني «العوا�صف والــبخار» « .»119و هذه الـ «بني» التي تند�س بني
التعريف والتنكري فيتنزل جحود املعرفة وتن�ش�أ معرفة النكران ـ �أي من�ش�أ لها �سوى
الدم اجلامع املانع للعوا�صف والبخار؟ وماذا لو �سقطت النقطة عن خاء البخار؟ هل
تنهار «هي» ـ وهي اخليمة العالية؟ كال .بل هي ت�سقط نافذة ال �سبيل �إلى �إدراكها يف
اكتمال العراء ،لكن هذه النافذة ال�ساقطة ال ت�سقط �إال بعد �أن يحولها �سحر املجو�سي
�إلى �سيدة «يحتمي وجهها بالهواء» « .»131والهواء كما قد نعلم فراغ.
وبني الغ�سق والغ�سق يبحر املجو�سي يف بحر �سوريايل ال حدود ملده �أو جزره:
فللمجو�سي متا ٌه تطري فيه ال�سهوب �أ�سرابا ،ويتنزل فيه ال�ضوء على ال�صوت،
وترتوي فيه احلنجرة من حلم الهبوب.
وللمجو�سي جنوم ترتخي �أجرا�سها بني م�سالك الوجوم.
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وللمجو�سي توءم مات جمهوال لأنه كان يلهو بطيور عربت �شفتيه.
وللمجو�سي و�صية فيها يو�صي باال�سم والوجه :با�سم ميحو ال�شرائع ووجه يتبدد يف
املفازة .وهاهو وجه املجو�سي ينزع منه ما لي�س لغريه ،و«ي�ستب�سل يف تنومي �شرائعه»
« ،»126والتنومي تعطيل.
وللمجو�سي �صمت يتخذه حليفا ويعاينه حني تغازله زائر ُة الظالم:
ف�أنا يف برزخ َمنْ
كانوا
عاينتُ قيام َة ُح ّماي
وبني ال�صمت املتعايل يف �أفق املكان وال�ضوء املنفلت من �أفق املكان َي ِع ُد املجو�سي
ب�إقامة م�سكن لل�ضحكات .و�إقامة امل�ساكن تقت�ضي معمارا ،هند�سة .لكنّ هند�سة
العبارة ـ والكتابة هنا مادة البناء ـ ت�صري دُوا ًرا ُيفقد العمود توازنه ،ويجعل الأفق ميتد
زائرات تتلذذ بغبار الغمام .ومع كل هذا ،يقوم البناء مثلثا تو ّقعه
جهات
ٍ
يف الغب�ش ٍ
الكلمات:
هل
ين�سون كيف
فرا ُغ هذا الليل
َي�ستويل على م�ستقبل
الكلمات
من ي�ستطيع �أن ينكر على الكلمات توقيع مثلث مت�ساوي الأ�ضالع ،زواياه اال�ستفهام
مثلث حميطه الفراغ وم�ساحته الن�سيان؟ �أ َو لي�ست الكلمات ـ
واال�ستيالء واال�ستقبال؟ ٍ
كما يرد يف �سياق �آخر ـ من منحوتات الن َف�س؟ �ألي�ست الكلمات هي التي حت�شد وحدتها
وتوقظ يف املجو�سي �ساللة �شهوتها؟ هاهي الكلمات ت�شرق عليه خلف �ستائر من كلمات.
وهاهو ال�صمت يق ِّرب منه �أمواتا كانوا قد عربوا من ذاكرة الكلمات .ولعل الكلمات
هي «تلك الأ�شرعة التي تتدافع بها الأنحاء« »169« ».والأنحاء جمع للناحية وللنحو».
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والكلمات �أي�ضا �سحب .لكنها لي�ست تلك التي نراها تعرب الف�ضاء ،بل تلك التي ميكن
�أن ي�صادفها الغوا�ص يف قاع البحر .هذي ال�سحائب الهاجعات يف قرار اليم ـ حيث
تتيح دوايل الغبطة لل�صمت الداعر �أن ميار�س الـ  strip-teaseـ دون �أن يجر�ؤ �أحد على
�سرقة �أدراج طحالبها ،هاهي ت�ساكن �سخام الو�شم .وما �سخام الو�شم؟ �إنه مراث!
ومن �ش�أن املراثي ـ مرتلة �أو مكتوبة ـ �أن حتفظ من غابوا عن ذاكرة املوهوب .فالو�شم،
كما تقدم ،كتابة حتاول �أن ت�ؤبد الزائل وجتعل العابر مقيما� .إنه كتابة بالدم ت�سعى �إلى
�أن حتفظ الذكرى وتر�سخ الهبة يف الفراغ ،كما يبدو يف هذا املقطع الأنيق من ق�صيدة
« ،»Parlez-moi d’amourلل�شاعر الكندي ميت�شل باري:
ظهرك
على
ِ
و�ش ٌم �أديتُ �أنا ثمنه .الع�صفور� .أع�شق الأمل،
قلت هذا للرجل الذي نق�شه بالإبرة على جلدك.
ِ
إليك :ع�صفور
هي ذي هبتي � ِ
�سيبهت �شيئا ف�شيئا مبرور ال�سنني
لكنه �أبدا لن يطري.
و�س ُين�شد ما ُتن�شده ك ُّل الهبات :هـ ـ�أنـذا
�إن ويف و�شم اجل�سد لتعرية للدم ـ والدم حرب الروح كما يلمح �إلى ذلك زراد�شت.
�صمت تتخطفه الرتاتيل وتتخطفه القباب،
وعند تخوم العري ـ والعري هبة ـ يتنزل ٌ
فينتفي املاء وينتفي البجع .ومع �أن الليل «يتحدر من �أمواج مطف�أة» « ،»190ف�إن املجو�سي
يلمح هالال «يجود بو�شمته» « »189فتتبدى له �سواق توم�ض بني ودائع ح�شرجته.
للهذيان جمد ،ويبدو �أن له ح�صانا نافر العرف ،و �أن له ح�صان ًة تب ِّو�ؤه مقاعد
التكري�س� :أعرا�ض الزائرة يف الظالم� .إن يف تدوين ب�صمات الغياب بخط الرمال
ما يحرر ال�شم�س من غفلة الأ�شياء ،ويجعل امل�ستحيل ُمثبتا رغم �شقوق تهدد متا�سك
الأ�ضواء :ومن تكن الرمال �سجله تكر�س الريح /الروح ذكراه رغم �أنف الأبدية! ومن
تكن العوا�صف جل�سده مزاجا يرفل يف �أردية الن�شوة الف�ضفا�ضة :والن�شوة «»Ecstasy
()5
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خروج عن الذات ،عن اجل�سد ،عن الكينونة ،ان�ضمام �إلى كل اخلوارج .و�إن كان البد
للظالل من �شعلة ،فلن يكون م�صدرها �سوى القلق واملغيب ـ وهما معا ،بالتوايل ،خروج
عن اليقني ،عن الطم�أنينة ،عن احل�ضور ،وعن الظهور .وها خما�سي حميطه الظالل
وزواياه االكت�ساء واالنت�شاء واالنحناء واالحتماء واالرتواء :االكت�ساء بظالل تطرحها
النجوم ،واالنت�شاء بر�شف ك�أ�س مزاجها العوا�صف ،واالنحناء ركوعا يف هيكل القلق
والغياب ،واالحتماء با�ستعادة طفولة غنية عن الك�أ�س والك�ساء ،واالرتواء من رحيق
جمرة حت�ضن هذا املجو�سي ال�ضالع يف هند�سة العبارة ،هذا املجو�سي املتبتل يف هذا
الطق�س اخلما�سي.
ويبدو �أن املجو�سي ال ميار�س هذه الطقو�س داخل هيكل :فال �أقوا�س وال قباب ،بل
جمرد جمر ين�ش�أ عن ذاته ولذاته ،وين�ساق مبفرده نحو املتعبد .هاهو ينادي «ريحان
الرغبة» « »155ويهجم على �أ�سرار ال�صمت ،وي�أن�س التعاطف من ترتيل جهاته املظلمة.
وهاهو الرتتيل يف�ضي ،ت�صريحا� ،إلى ال ـ ـ «كتابة» .ف�إذا �صح الت�سا�ؤل عن من�ش�أ النار �أو
النور ،فماذا مينع من الت�سا�ؤل عن من�ش�أ الكتابة؟ وال �شك �أن املجو�سي يرى �أن الكتابة
من العنا�صر الأولية ،فهو يعتربها «قطرة �أولى /تتخرث يف حلظات ارتياب» «،»155
وي�سميها «هبة /نبذت برد معربها» « .»155والراجح �أنها ـ لذلك ـ هبة الفراغ .والهبة ـ
هبت للمجو�سي «ال�ساحر»؛ لتمكنه من توليد
كما تقدم ـ هدية �أو موهبة� ،أي �أنها ملكة ُو ْ
االمتالء من الفراغ ـ ولهذا ميكن �أن ُتقابل مبلكة احلكم �أو العقل لدى كانط؛ فهي،
فيما يبدو ،متثل ملكة غياب العقل ،ملكة اجلنون� ،أو لعلها ،كما ي�صفها املجو�سي ،
«ن َف ٌ�س التقاد ال�سحاب» « .»155ويبدو �أن هذه امللكة هي التي �ألهمت املجو�سي �أن يكتب
«هبة الفراغ»؛ فالأ�سلوب هنا يذكر بذلك النوع من الكتابة الذي قال عنه زراد�شت:
اكتب بالدم
«من بني كل �أ�صناف الكتابة ل�ست �أهوى �إال ذلك ال�صنف الذي ُكتب بالدمْ .
و�ستدرك �أن الدم روح ».ولعل املجو�سي يحد�س هذا حني يقول« :هبوب دمي ي�ؤالف
تعرفت /الرياح /على /م�سالكها» «.»161
بني �أهوال
ِ
ٌ
ومي�ض� ،صرخ ٌة؛ ف�سبحان الذي نقع ال�ضوء يف
بني نهار الكتابة وليل املحو ين�ش�أ
()6
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ال�صوت ّ
ون�شف ال�صوت بال�ضوء ،وجعل منهما ،و�سط هذا الغبار ال�شامل امل�ؤمل ،مقاما
للوح وللكتاب .هكذا تنتقل الكتابة من و�سيط اللوح ال�صلب الذي يحاول �أن ي�صل الأزل
بالأبد �إلى و�سيط الكتاب املندثر الزائل« :لوح تف َّقد عن َفه /ثم ارتخى /كتبا تذوب الآن
اليد الكاتبة:
اليد املوهوبة ،اليد الوا�شمةَ ،
ك ُّل عروقها» « .»156وهكذا يهدد الفناء َ
نف�سها
غدا تن�سى ال�شرار ُة َ
�شيئا ف�شيئا
موج
تنتهي لرذاذ ِ
غواي ٍة
كانت لها
حفال ت�ساكن وانه َم ْر»182« .
موج غواية جمهولة ـ ل�ضوء
ف�أي يد تهيئ املجو�سي ـ عند م�آل ال�شرارة �إلى رذاذ ِ
«ي�سهر يف علو ال�صمت» «»162؟ وهل تندثر اللغات على تخوم الفتك يف ليل ال�صمت؟
�أ�سئلة على املجو�سي �أن يتلم�س اجلواب عنها يف دمه الذي «�سي�س�أل عن ممر النهر من
عربوا� »162« ».أما الذات الكاتبة فتظل هب َة الفراغ وواهبة الفراغ� :شرابها ال�سراب
وقوتها الهواء .ي�شتكي ال�صوت الكاتب يف رباعيات �إليوت من �أنه ق�ضى ع�شرين �سنة
ـ �سنوات ما بني احلربني ـ يحاول �أن يتعلم ا�ستعمال الكلمات ،لكنه يدرك الآن بعد
م�ضي العقدين �أن اجلهد �ضائع ،و�أن «كل حماولة بداية جديدة كل اجلدة ،نوع خمتلف
من الإخفاق»  ،ثم ي�ضيف �شارحا� ،إن املرء ال يفلح يف تطويع الكلمات �إال بعد فوات
الأوان� ،أي حني يفقد الرغبة يف قول ما كان يود �أن يقوله ،وب�أ�سلوب مل يعد املرء مياال
�إليه .وهكذا يكت�شف �أن كل �سعي بداية جديدة ،مداهمة للغمو�ض ب�أدوات بالية ال تكف
عن ال�تردي ،يف مواجهة الت�شو�ش ال�سائد قي الأحا�سي�س ،كتيبة غري من�ضبطة من
االنفعاالت .وكل ما ميكن �إخ�ضاعه ،بالقوة �أو باال�ست�سالم ،قد مت اكت�شافه من قبله
مرة �أو مرتني �أو مرات كثرية من طرف رجال ال �أمل لنا يف م�ضاهاتهم.
�إن اليد العا�شقة التي متار�س الكتابة هي نف�سها التي ترتب كل الودائع «.»172
()7
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والودائع هبات يتوقع املودع �أن ي�ستعيدها يف الوقت املنا�سب .والواقع �أن ودائع املجو�سي
«�أي� ،شم�سه ،و�صخره ،وج�سره ،وكركراته ،و�شوق عروقه» لي�ست �سوى �أ�شباح؛ وهي
لذلك ودائع فارغة .والطريف �أن ثانية ودائعه «�أي ،ال�صخر» متجدها هبات ال�شوكران.
وال�شوكران نبات �سام يذكره كيت�س يف ق�صيدته ال�شهرية «�أن�شودة �إلى عندليب» ،ومنه
كان ُي�ستخل�ص ال�سم الر�سمي الذي كان ي�ستعمل يف �أثينا لتنفيذ �أحكام الإعدام وهو،
حتديدا ،ذلك الذي ا�ستعمل يف �إعدام �سقراط .فمن الطبيعي �إذن �أن يقرتن املجد
والعنف هنا بهبات ال�شوكران .والكتابة ،معاناة وممار�سة و�إنتاج� ،إ�ضافة �إلى كونها
هبة الفراغ ،هي �أي�ضا هبة من هبات ال�شوكران .فحتى حني يجنح املجو�سي �إلى
احلياد ،ف�إن الورقة التي يكتب عليها /عنها ت�أخذ منه «م�سافات هاجعة» «»174؛ وبني
ثن ّيات الورقة ترت�صده �صرخ ُة هتك .هكذا تتجلى له ال�سعفة من بني الثن ّيات ترتيال �أو
«�أ�ضغاث منارات وعوا�صف» ،في�سافر منت�شيا يف «�ش�آبيب الأقحوان »178« ».واملجو�سي
واهب الفراغ ،لأن الفراغ يت�أجج يف �سحره لمُ َـعا تهجج الدالية ،وت�صوغ بالو�شم و�شيا
منمنما ،وتنحت يف ال�صمت �صرخة مل�ساء ،وتر�ش بال�سل�سبيل اجنراف الكالم.
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:الهوام�ش والإحاالت

 �ستتم الإحالة �إلى هذه الطبعة ب�إيراد �أرقام.»2002 ، «ب�يروت، اجلزء الثاين، الأعمال ال�شعرية،حممد بني�س
.ال�صفحات بني قو�سني

-1

You give but little when you give of your possessions. The Prophet

-2

Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, Translated by R. J. Hollingdale, (Harmondsworth, 1969),

-3

.p.40

:راجع

-4

Thomas Aquinas, Summa theoligica.
Maccel Mauss, Essai sur le don: Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 1924.
Georges Battaille, La part maudite, 1967.
Jaques Derrida, Given Time: I. Counterfeit Money, translated by Peggy Kamuf, 1994.
On your back

-5

is a tattoo I paid for. Le moineau. I like pain,
you told the man who needled it into your skin. This is my gift
to you: a sparrow who will fade
slowly over the years but never fly
away. Singing what all gifts sing: Here. I am Mitchell Parry, Tacoma Narrows, (Goose Lane, 2006 ), p. 15.
Thus Spoke Zarathustra, p. 67

-6
-7

-So here I am, in the middle way, having had twenty years
-Twenty years largely wasted, the years of l’entre deux guerres
Trying to use words, and every attempt
Is a wholy new start, and a different kind of failure
Because one has only learnt to get the better of words
For the thing one no longer has to say, or the way in which
One is no longer disposed to say it. And so each venture
،Is a new beginning, a raid on the inarticulate
With shabby equipment always deteriorating
,In the general mess of imprecision of feeling
Undisciplined squads of emotion. And what there is to conquer
By strength and submission, has already been discovered
Once or twice, or several times, by men whom one cannot hope
To emulate
T. S. Eliot, “East Coker”, Four Quartets, The Complete Poems and Plays of T. S. Eliot, (London, 1942(
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