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كلمات

كتابي األول

ُ
في ّ
واجهات المكتبات ،وتحظى بحفاوة فورية ،وتكتب عنها مراجعات نقدية سريعة،
تحتل
التي
الجديدة
اإلصدارات
ى
حم
ّ
لكتاب ّ
تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية
نفتح هذه الصفحة لالحتفاء بالكتب األولى
عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي أول في الكتابة.

ّ
حسونة المصباحي
هلوسات ترشيش
عندما فازت واحدة من قصصي األولى ،وكانت
بعنوان «صورة أبي» ،بجائزة أفضل ّ
نص ّ
أدبي
كــان يمنحها برنامج «هــواة األدب» في اإلذاعــة
الــوطـنـ ّـيــة الـتــونـسـ ّـيــة ،ظـنـنــت أن األدب سيكون
مستقبلي .لــذلــك كتبت فــي دفـتــري« :أعتقد أنه
ً
ل ــن يـعـنـيـنــي مـسـتـقـبــا ش ــيء آخ ــر ف ــي الـحـيــاة
غـيــر األدب ...وأم ـلــي أن أك ــون ذات ي ــوم نجيب
مـحـفــوظ أو الـطـيــب ص ــال ــح!» .وقـتـهــا ،كـنــت في
الثامنة عشرة من عمري .واملبلغ الــذي حصلت
عليه سمح لي بشراء كتب كان من العسير ّ
علي
الـحـصــول عليها قبل ذل ــك .مــن بــن هــذه الكتب
رواي ــة جيمس جــويــس «ص ــورة الـفـنــان شـ ّـابــا».
التهمتها بـســرعــة .كـمــا التهمت رواي ــة فلوبير
ّ
العاطفية» .حال انتهائي من قراءتهما،
«التربية
وجدتني مفتونًا بهما ،راغبًا في أن أكتب ذات
يوم رواية أروي فيها جوانب من سيرتي كفنان
شاب قادم من الريف الفقير الى العاصمة حيث
«ال ـص ـخــب وال ـع ـن ــف» ،بـحـســب ع ـن ــوان ال ــرواي ــة
الـشـهـيــرة لـلـكــاتــب األم ـيــركــي ول ـيــم فــوكـنــر .لكن
حــال دخولي الــى الجامعة ،انصرفت عن األدب
ألنـشـغــل بــالـسـيــاســة ،منجذبًا مـثــل أغـلــب أبـنــاء
جـيـلــي ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ال ــى األف ـك ــار املــاركـسـيــة
ّ
واليسارية .وتحت تأثير ذلك ،رحت ألتهم كتب
ماركس ،ولينني ،وتروتسكي ،وماوتسي تونغ،
وغ ـيــر ذل ــك م ــن األدب ـ ّـي ــات ال ـش ـيــوعـ ّـيــة .ول ــم أعــد
أق ــرأ مــن الــروايــات إال مــا يستجيب الــى ميولي
اإليديولوجية الجديدة مثل «الوضع البشري»،
و«األمـ ـ ـ ـ ــل» ألنـ ــدريـ ــه مـ ــالـ ــرو ،و«طـ ــريـ ــق ال ـت ـبــغ»
آلرسـكــن كــالــدويــل ،و«عناقيد الغضب» لجون
شتاينبيك ،و«األم» ملكسيم غوركي .بل أحيانًا
كنت أجبر نفسي على قراءة روايات تافهة لكي
ّ
االيديولوجية فقط ال غير.
أرضي نوازعي
وك ـنــت فــي الـثــالـثــة والـعـشــريــن مــن ع ـمــري حني
خ ـضــت ت ـجــربــة س ـي ـكــون ل ـهــا تــأث ـيــر ه ــائ ــل في
حياتي وأفكاري .فقد قمت مع مجموعة صغيرة
من الشبان بتوزيع مناشير في مدينة بنزرت في
أقصى الشمال التونسي ّ
تحرض على التظاهر
ضد النظام ،وضـ ّـد الرئيس بورقيبة الــذي كان
يتهيأ للقيام بزيارة الى املدينة املــذكــورة .وفي
الـلـيـلــة ال ـتــي قـمـنــا فـيـهــا ب ـتــوزيــع امل ـنــاش ـيــر ،تـ ّـم
ال ـق ـبــض عـلـيـنــا لـنـجــد أنـفـسـنــا صـبـيـحــة ال ـيــوم
الـتــالــي فــي أقـبـيــة «ســامــة أم ــن ال ــدول ــة» .هـنــاك،

ما ّ
روايتي أنها
على
القراء
إقبال
ر
يفس
ّ
ّ
ومتميزة عن جيل
شكلت وثيقة مهمة
السبعينيات التونسي الذي حلم كثيرًا،
غير أن أحالمه سرعان ما ذوت وتحطمت
ً
أم ـض ـي ـنــا ش ـه ـرًا ك ــام ــا ذق ـن ــا ف ـي ــه م ــن ال ـع ــذاب
مــا جعلنا ن ـنــدم عـلــى مــا فـعـلـنــاه .بـعــدهــا تمت
محاكمتنا .وكان نصيبي عامني سجنًا .غير أن
الرئيس بورقيبة سرعان ما عفا عنا ،مستجيبًا
ُ
لنداء ّ
حار وجهته إليه من خشبة مسرح قرطاج
الــرومــانــي الـفـنــانــة الـيـســاريــة ج ــون بــايــز ،وفيه
رجته إصــدار عفو عن الطلبة املسجونني! ّ
علي
أن أشير إلــى أنني شرعت فــي مراجعة أفكاري
وت ــوج ـه ــات ــي وأنـ ـ ــا ف ــي ال ــزن ــزان ــة ح ـي ــث الـقـمــل
والـفـئــران والـ ّـروائــح الكريهة .والـكـتــاب الوحيد
الذي كان يخفف من وطأة محنتي هو «أناشيد
مــالــدورور» للوتريامون .غير أن تلك املراجعة
تطلبت مني جـهــودًا مضنية ،وسـنــوات عديدة
عشت فيها آالم البطالة وأوجاعها ومهاناتها.
ّ
وجدت نفسي على وشك االنهيار
وفي نهايتها،

العصبي .ولــم ينقذني من ذلــك غير األدب .فقد
عـ ّ
ـدت الــى الكتابة وأن ــا فــي الثامنة والعشرين
مــن ع ـمــري .وف ــي قــريـتــي فــي أحـ ــراش الـقـيــروان
في وسط البالد ،أنجزت مجموعتي القصصية
األول ـ ـ ـ ــى «حـ ـك ــاي ــة جـ ـن ــون ابـ ـن ــة ع ـ ّـم ــي ه ـن ـ ّـي ــة»
مستوحيًا أجــواء هــا وعـ ّـواملـهــا مــن حـيــاة أهلي
مــن األحـيــاء واألم ــوات .وملــا حصلت على جــواز
س ـفــري خ ــال «الــرب ـيــع الــدي ـم ـقــراطــي» القصير
الـ ــذي عــاشـتــه تــونــس مـطـلــع الـثـمــانـيـنـيــات من
القرن املــاضــي ،تركت بــادي غير آســف ألعيش
تجربة املنفى االخـتـيــاري على امـتــداد مــا يزيد
ً
على عشرين عامًا .متنقال بني املدن والعواصم
األوروبية في بداية هجرتي ،لم أكن أفعل شيئًا
ّ
آخر غير القراءة ،مكتشفًا كتابًا جددًا من جميع
أنـحــاء العالم ،وم ـتـ ّ
ـرددًا على املتاحف الكبيرة،
ومستمعًا ال ــى املــوسـيـقــى الـقــديـمــة والـحــديـثــة،
ومتعرفًا على الثقافات واللغات وأحوال الناس
ّ
وتاريخ البلدان .وكــل هذا ساعدني في تعميق
تجربتي ،وفــي التحاور مع نفسي ومــع العالم
ّ
ّ
اإليديولوجية،
من حولي ،متخلصًا من العوائق
ومن األوهام اليسارية التي َ
وس َم ْت حياتي في
فترة الشباب األولى .وفي ميونيخ ،حيث استقرّ
بي املقام عام  1985بعد تيه طويل ،شرعت أكتب
يوميًا تقريبًا ،ملقيًا فــي صـنــدوق املهمالت ما
لــم ي ــرق لــي فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي .وكــانــت األع ـمــال
الـكــاسـيـكـيــة لـكـبــار ال ـكـتــاب ال ـع ــرب ،خصوصًا
الـ ـج ــاح ــظ ،وأبـ ـ ــي حـ ـي ــان الـ ـت ــوحـ ـي ــدي ،وأي ـض ــا
كتب املؤرخني والرحالة القدماء من أمثال ابن
بطوطة وابــن جبير َ
خير معني لي البتكار لغة
سلسة ،من ذلك الصنف الذي يسمونه «السهل

املمتنع» .وشيئًا فشيئًا ،بــدأ يتبلور في ذهني
مشروع رواية عن سيرتي في فترة الشباب ،وعن
أحالم وأوهام أبناء جيلي الذين كانوا يطمحون
في
الى تغيير العالم ،فإذا بهم يجدون
أنفسهم ً
النهاية محطمني تمزقهم خيباتهم ّ
املرة ،ملقية
بهم في مهاوي اليأس والقنوط .والبعض منهم
ّ
ماتوا وهم في عز الشباب بسبب أمراض خطيرة
أص ـي ـب ــوا ب ـهــا ف ــي ال ـس ـج ــن ،أو وهـ ــم يـعـيـشــون
ّ
والتشرد .آخرون
أوضاعًا مزرية بسبب البطالة
ّ
ارتدوا عن األفكار والنظريات الثورية التي كانوا
ّ
متعلقني بها ،ليصبحوا مضادين ومعادين لها.
فقط قليلون منهم حافظوا على ما يسمونه بـ
«النقاوة االيديولوجية».
ذات فـجــر ،اسـتـيـقـظــت ،ف ــإذا بميونيخ مغطاة
بــالـثـلــوج .أبهجني املشهد فشرعت فــي كتابة
روايتي األولى «هلوسات ترشيش» .وترشيش
هــو االس ــم الـقــديــم ملــديـنــة تــونــس قـبــل اإلس ــام.
وال ـج ـم ـلــة ال ـت ــي افـتـتـحــت ب ـهــا روايـ ـت ــي كــانــت:
ّ
ّ
«خان أجداده البدو في كل شيء إل في الترحال
ً
ّ
والتيه .»...وفعال هذا ما فعله ياسني ،الشخصية
ّ
الرئيسية في الرواية .هو يترك وطنه اختياريًا،
ويـنـفـصــل ع ــن عــائـلـتــه وع ــن أه ـلــه وع ــن قريته
املهملة في الصحراء ليعيش الترحال والتيه
عبر أوروبا بحثًا عن ّ
هوية جديدة ،تساعده في
القطع مع ّأجداده القدماء الذين كانوا مجبرين
ع ـلــى ال ـت ـنــقــل ب ــن م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة بـحـثــا عن
املراعي ،وفرارًا من القحط الذي يتهددهم طوال
الوقت .وبعد أن يتعب ،وتظهر شعرات بيضاء
ّ
ف ــي مـفــرقـيــه ي ـعــود ال ــى بـ ــاده مـحــطـمــا يــائـســا
ليجد أصدقاءه في الوضع نفسه .أما صديقه،

ال ـشــاعــر األمل ـع ــي ،فـقــد انـتـحــر بـعــدمــا عــايــن أن
حياته ليست غير سلسلة من األوهام واألحالم
ّ
ّ
الظالمية التي تدعو الى
املهشمة ،وأن األفكار
العودة الى املاضي ،وتنشر الفتاوي الصفراء
هــي الـتــي بــاتــت تتحكم فــي املـجـتـمــع ،وتـحـ ّـدد
مصير مــواطـنـيــه .وف ــي الـنـهــايــة ،ي ـقـ ّـرر ياسني
العودة الى قريته .غير أنه ال يكمل رحلته اليها.
وف ــي ف ــاة مـقـفــرة ،يـنــزل مــن الـحــافـلــة ،ويمكث
في الصحراء التي كــان الليل قد بسط عليها
ظلمته!
صدرت «هلوسات ترشيش» عن دار «توبقال»
امل ـغ ــرب ـ ّـي ــة ع ـ ــام  .1995وف ـ ــي «مـ ـع ــرض تــونــس
لـلـكـتــاب» فــي الـسـنــة امل ــذك ــورة ،كـمــا فــي السنة
التالية ،كانت على قائمة الكتب األكثر مبيعًا.
ّ
ولـعــل مــا يـفـ ّـســر إقـبــال ال ـقــراء عليها ،وإعـجــاب
ّ
ّ
ومتميزة
النقاد بها ،أنها شكلت وثيقة مهمة
ع ــن ج ـيــل الـسـبـعـيـنـيــات ال ـتــون ـســي الـ ــذي حلم
كثيرًا ،غير أن أحالمه ّسرعان ما ذوت وتحطمت.
أمــا على املستوى الفني ،فقد أشــار النقاد إلى
تـمـ ّـرســي فــي األســالـيــب الـفـنـ ّـيــة الـحــديـثــة ،والــى
ّ
ّ
متعددة النغمات ،وخالية
سردية
ابتكاري للغة
ّ
من الفخامة اللغوية .وعندما ترجمت الرواية
ّ
األملانية ،حصلت على جائزة «توكان»
الى اللغة
ال ـتــي تمنحها مــديـنــة مـيــونـيــخ ألف ـضــل كـتــاب.
وك ــان ذل ــك ع ــام  .2000و ّف ــي ت ـقــريــرهــا ،أش ــارت
اللجنة إلى أن الرواية مثلت وثيقة فنية مهمة
لـلـتـعــرف إل ــى ج ــوان ــب م ــن ال ـت ــاري ــخ الـتــونـســي
ّ
املعاصر من خالل جيل تحطمت أحالمه وآماله
ّ
أم ــام واق ــع سياسي واجـتـمــاعــي وثـقــافــي قاس
ومرير.

