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روالن بارت يوميات ِحداد
ترجمة وتقديم محمد الخضيري
إثر موت أمه في خريف  ،1977انطلق
روالن ب ــارت ( )1980-1915فــي حمى
ُّ
كـ ـت ــاب ــة تـ ــدوي ـ ـنـ ــات ،ي ـ ـخـ ــط ف ـي ـه ــا أث ــر
ف ـق ــدان ـه ــا ،م ـخ ـت ـب ـرًا مـ ـق ــدار األل ـ ــم عـبــر
الكلمات .لكن هذه التدوينات (-1977
 )1979ل ــم ت ـكــن مـ ـن ــذورة لـلـنـشــر ،ولــم
ي ـح ــدث أن طـبـعــت إال ف ــي ع ــام .2009
أث ــار نـشــر هــذه الــوثـيـقــة الحميمة عن
ُ
اليتم ،الكثير من الجدل في األوســاط
الثقافية الفرنسية ،إذ اعتبر البعض
نشرها تعديًا على حميمية الكاتب.
بـ ـ ــدأ بـ ـ ـ ــارت كـ ـت ــاب ــة هـ ـ ــذه الـ ـي ــومـ ـي ــات،
مـبــاشــرة بـعــد وف ــاة أم ــه ،وعـلــى الــرغــم
م ــن أنـ ــه كـ ــان ق ــد ب ـل ــغ ال ـس ـت ــن ،إال أن
حادث وفاة األم شكل شرخًا في ذاته.
ت ـبــدأ الـكـتــابــة اله ـث ــة .بـجـمــل قـصـيــرة،
مضطربة ،مفككة ،وذات معنى منغلق
أح ـي ــان ــا ،ث ــم تـمـتــد ل ـتــرصــد يــومـيــاتــه.
وكأنه يكتشف املــوت ألول مــرة .كتابة
م ـه ــدت أم ــام ــه ال ـط ــري ــق لـلـتـفـكـيــر فــي
ً
موته الشخصي ،الذي صار أمرًا قابال
ْ
للتحقق ،ولــم يطل إذ رحــل بعد ثالث
س ـنــوات عـلــى وف ــاة أم ــه .ال ـح ــداد هنا،
ومعه مرارته ،يتخذ مكانه في اكتئاب
الـ ـي ــوم ــي .ي ـص ـي ــر إش ـ ـبـ ــاع ال ـح ــاج ــات
االعتيادية ،كالذهاب إلى املخبز ،مبررًا
آخر لفعل البكاء .وهنا تشكل يوميات
الحداد عالمة على الحساسية املفرطة
لـلـعــاشــق األبـ ــدي روالن بـ ــارت .فــي ما
يلي مقاطع مختارة من يومياته:
 26أكتوبر 1977
ليلة ُ
العرس األولى
لكن ليلة الحداد األولى؟
 27أكتوبر 1977
 لم تعرف جسد املرأة! عــرفــت جـســد أم ــي سـقـيـمــا ،ثــم وهــيتحتضر.
 27أكتوبر
كل صباح ،حوالى السادسة والنصف،

خارجًا في الليل ،كانت جلبة حاويات
القمامة.
بارتياح :أخيرًا انتهى الليل (أمر
تتلفظ َّ
ْ
شنيع ،تألت في الليل ،وحيدة).
■■■
م ـ ــا ْأن يـ ـهـ ـل ــك ك ـ ــائ ـ ــن ،ب ـ ـن ـ ـ ٌ
ـاء مـ ـحـ ـم ـ ٌ
ـوم
للمستقبل( :تغيير األثاث ،إلخ  :)..هوس
املستقبل.
 27أكتوبر
م ــن ي ـ ــدري؟ رب ـمــا ب ـعــض ال ــذه ــب ضمن
هذه التدوينات؟
 27أكتوبر
ّ
 س .س :سآخذ بيدك ،سأجعلك تتبععالجًا من الهدوء
ر .ش :مـنــذ سـتــة أش ـهــر ك ـنـ َـت مكتئبًا،ألنك كنت تعلم .حداد ،اكتئاب ،عمل ،إلخ
 على الرغم من هذا بلباقة ،على عادته.غضب .ال ،الحداد (االكتئاب) هو شيء
آخــر عــدا املــرضِ .مـ َّـم ُيــراد لي أن أشفى؟
كي أجــد أي حــال ،أيــة حياة؟ ّإذا ما كان
هناك من عمل ،فإن من سيتمخض عنه
ل ــن ي ـكــون كــائـنــا مـسـطـحــا ،ب ــل سـيـكــون
كــائـنــا مـعـنــويــا ،مــوضــوعــا للقيمة – ال
لالندماج.
 27أكتوبر
ّ
يخمن الجميع  -أحــس بــاألمــر  -درجــة
شدة الحداد .لكن من املستحيل (عالمة
سخيفة ،متناقضة) قياس مدى إصابة
الواحد به.
 27أكتوبر
أخرى ،أبدًا مرة أخرى!».
 «أبدًا مرةْ
 م ــع ذل ــك ت ـن ــاق ــض :ه ــذه ال ـ ــ«أب ـ ـدًا مــرةأخ ـ ــرى» لـيـســت أب ــدي ــة ألن ـكــم بأنفسكم
ستموتون يومًا ما.
«أبدًا مرة أخرى» عبارة للخالدين.
 28أكتوبر
ننقل جـثــة م ــام .مــن بــاريــس إل ــى أورت.
(رفقة ج .ل .واملكلف بالنقل) :توقف من

أجــل الـغــداء فــي حــانــة صغيرة شعبية،
بسوريني (تأتي بعد مدينة تور) .يلتقي
ً
الـنــاقــل «زم ـيــا» (شـحــن جثة إلــى هوت
 فـيــن) وي ـت ـنــاول ال ـغــداء مـعــه .أتمشىبضع خطوات مع جون لوي على طرف
الساحة (قــرب النصب التذكاري املريع
للموتى) .أرض واطـئــة ،رائحة املطر ،ال
بروفانس البائسة .وعلى الرغم من ذلك
ما يشبه رائحة الحياة (بسبب الرائحة
العذبة للمطر) ،بداية االنعتاق؟ كما لو
ٌ
أنها خفقان وجيز.
 29أكتوبر
أمـ ـ ٌـر غ ــري ــب .صــوتـهــا الـ ــذي كـنــت أع ــرف
جـ ـيـ ـدًا ،ال ـ ــذي ن ـق ــول إنـ ــه ب ـ ــذرة ال ــذك ــرى
بذاتها (النبرة العزيزة ،)..ال أسمعه .كما
ٌ
صمم موضعي.
لو أنه
 29أكتوبر
في الجملة« :إنها لم تعد تتألم» ،ملــاذا،
ُ
ملــن تحيل «ال ـه ــاء»؟ مــا ال ــذي يــرغــب في
قوله هذا املضارع؟
 29أكتوبر
ف ـك ــرة  -مــده ـشــة ول ـك ــن غ ـيــر مــؤس ـفــة -
أن ـهــا لــم تـكــن «ك ــل ش ــيء» لـ ـ ّ
ـدي .وإال لم
ً
أك ــن ألكـتــب أع ـم ــاال .مـنــذ أن شــرعــت في
ً
عــاجـهــا ،قـبــل سـتــة أش ـهــر ،كــانــت فعال
«كــل شــيء» بالنسبة لــي ،ونسيت كليًا
أنـنــي كـتـبــت .ص ــرت كليًا لـهــا .قـبــل ذلــك
ك ــان ــت ت ـج ـعــل م ــن ن ـف ـس ـهــا ش ـف ــاف ــة كــي
أتمكن من الكتابة.
 29أكتوبر
ُ
وأنــا أكتب هــذه املــاحـظــات ،أفـصــح عن
مكنوني لالبتذال الذي بداخلي.
 29أكتوبر
ال ــرغ ـب ــات ال ـت ــي راودت ـ ـنـ ــي ق ـبــل مــوتـهــا
(خـ ـ ــال م ــرض ـه ــا) ال ي ـم ـكــن أن تـكـتـمــل
اآلن ،ألن هــذا يعني أن موتها هو الذي
ّ
مــكـنـنــي م ــن إت ـمــام ـهــا – أن مــوت ـهــا قد
يـكــون بشكل مــا م ـحــررًا لــرغـبــاتــي .لكن
موتها ّ
غيرني ،فلم أعد أرغب في ما كنت

أرغب فيه .يجب االنتظار – على فرض
أنه قد يتحقق هذا  -إلى أن تتشكل رغبة
جديدة ،رغبة ما بعد موتها.
 29أكتوبر
ق ـي ــاس ال ـ ـحـ ــداد( :الروس ،مـيـمـيـنـتــو):
ثمانية عـشــر شـهـرًا لـلـحــداد عـلــى األب،
على األم.
 29أكتوبر
ف ــي ّ أورت :ح ــزي ــن ،وديـ ـ ــع ،ع ـم ـيــق (بــا
تشنجات)
 30أكتوبر
 ..أن ال يدمرني هــذا امل ــوت كليًا ،يعني
ب ـش ـكــل ق ــاط ــع أن ـن ــي أرغ ـ ــب ف ــي الـعـيــش
بشكل مـفـتــون ،حــد الـجـنــون ،وبالتالي
خ ــوف ــي م ــن م ــوت ــي ال ـش ـخ ـصــي ال ي ــزال
حاضرًا ،ولم يتزحزح شبرًا واحدًا.
 29أكتوبر
كـثـيــرون ال يــزالــون يحبونني ،لكن من
َُ
اآلن فصاعدًا لن َيقتل موتي أحد.
 وهنا ِج ّدة األمر.(ولكن ميشيل؟)
 31أكتوبر
االثنني ،الثالثة بعد الزوال :أعود وحيدًا
للمرة األولى إلى الشقة .كيف سيمكنني
أن أعيش هنا وحيدًا .وباملوازاة مع ذلك
ٌ
ُ
يقني أنه ال اليوجد مكان لتغييرها.
 31أكتوبر
جــزء مني يسهر في الـيــأس ،وبــاملــوازاة
معه يتخبط ٌ
جزء آخر لتوضيب بعض
أغراضي عديمة الجدوى ذهنيًا .أحس
هذا كما لو كان مرضًا.
 31أكتوبر
ُ
أحـيــانــا ،بعجالة ،تحدث لحظة بياض
– كـمــا لــو مــن ع ــدم اإلحـ ـس ــاس -ليست
لحظة نسيان .هذا يرعبني.
 31أكتوبر

بــديـهــة ج ــدي ــدة ،غــريـبــة ،لــرؤيــة قـبــح أو
جمال الناس (في الشارع).
 2نوفمبر
(أمسية رفقة ماركو)
أدرك اآلن أن حدادي سيكون فوضويًا.
 3نوفمبر
ُ
َّ
ُ
م ــن نــاح ـيــةَ ،ت ـطــلــب مـنــي ك ــل ش ــيء ،كــل
ْ
الحدادُ ،مطلق ُه ( لكن ليست هي ،بل أنا
ِ
من أدفعها لتطلب مني هذا) .ومن جهة
ثانية (بأن تكون هي تمامًا) تنصحني
بــالـخـفــة ،ال ـح ـيــاة ،كـمــا لــو أن ـهــا ِّال تــزال
تـقــول ل ــي« :لـكــن اذهـ ـ ْـب ،اخـ ـ ْ
ـرج ،رف ـ ْـه عن
نفسك».
 4نوفمبر
ه ــذه الـلـيـلــة ،لـلـمــرة األولـ ــى ،حلمت بها،
كانت ممددة ،لكنها ليست مريضة على
اإلطـ ــاق ،فــي قميص ال ـنــوم الـ ــوردي من
ماركة ... uniprix
 5نوفمبر
ّ
ظ ـه ـي ــرة ح ــزي ـن ــة .ت ـب ــض ــع س ــري ــع .ل ــدى
مجد) أشتري
صاحب املخبز (أمـ ٌـر غير
ٍ
ح ـل ــوى ك ـي ــك .ت ـق ــول ال ـن ــادل ــة الـصـغـيــرة
وه ــي تلبي طلبية زبــونــة :هــا ّ ه ــو .هي
الكلمة التي كنت أقول وأنا أحضر شيئًا
مــا ألمــي حــن كنت أعالجها .مــرة ،حني
اق ـت ــرب ــت ال ـن ـه ــاي ــةّ ،
رددت وهـ ــي نصف
واع ـيــة :هــا هــو( .أن ــا هـنــا ،كلمة أخبرنا
بها بعضنا البعض كل الحياة).
كلمة النادلة هاته أفــاضــت الــدمــوع في
ً
ُ
ّ
بكيت مـطــوال (بـعــد عــودتــي إلى
عيني.
الشقة الكاتمة للصوت).
هكذا يسعني أن أدرك حدادي.
ليس مباشرة في الــوحــدة ،اإلمبريقية،
إلـ ـ ــخ .أتـ ـص ــرف ه ـن ــا بـ ـن ــوع م ــن ال ـ ِّـدع ــة،
والتحكم .يبدو أنه يجعل الناس يظنون
أنه ينتابني أسى أقل مما يعتقدون .إنه
الحب مجددًا،
هنا حيث تتمزق عالقة َ
ف ــي ع ـب ــارة «ك ـنــا نـحــب َبـ ْـعــضـ ْـي ـنــا» .من
النقطة األكثر إحراقًا إلى النقطة األكثر
تجريدًا.
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