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 الروائي والمؤرخ
 

سعيد بنسعيد العلوي 
(إىل الصديق حسن جنمي)  

 
رمبا كان األصح أن نقول إن .      يقف الروائي وادلؤرخ، كل من اآلخر، موقف الشك والريبة

ينتمي . أسبابا كثَتة وتقاليد عديدة راسخة جتعل من كل منهما الطرف النقيض وادلضاد لآلخر
الروائي، مبوجب تلك األسباب والتقاليد، إىل عامل اخليال أو لنقل إن مادة عملو تلزمو أن يقطن يف 

ينسج وقائع وأحداثا مل حتدث يف يوم من األيام وال يف زمان : عامل اخليال ادلطلق ليس لو أن يربحو
ينسج أحداثا ىو صانعها، ديلك  دون غَته أن يعمل فيها مبضع  احلذف أو اإلضافة . من األزمنة

أسَت (أو ىكذا يبدو األمر على األقل)أما ادلؤرخ فهو على العكس من ذلك .حسبما يشاء خيالو
يردد ادلؤرخ، ادلرة تلو ادلرة، أنو ال حرية لو . عامل ليس  لو عليو سلطان،عامل مل يكن لو يف صنعو دور

يف إعمال قلمو باحلذف أو اإلضافة يف العامل الذي يلج خائفا حمتارا إال أن يرضى لنفسو أن ينعت 
مىت أسلم ادلؤرخ زمام أمره إىل اخليال . بالزور أو يرضى ذلا وصمة تشويو احلقيقة التارخيية تعلق هبا

ومىت . يعملو فإنو ينعت بالكذب، وللكذب دواع شىت حتمل عليو، ومن الكذب أصناف متعددة
تعلق األمر بادلؤرخ خاصة فإن دواعي الكذب حتمل على وجود اخللل يف منظومة القيم كما تعزى 

 . إىل الفساد يف األخالق
، غَت أنو يعَت بالسذاجة مىت كان "حسن نية "    قد يكون  ادلؤرخ، يف بعض األحيان، كاذبا عن 

األمر كذلك، ويف ىذا ادلعٌت يقول حكيمنا العريب الكبَت عبد الرمحن ابن خلدون إن للوقوع يف 
بيد " ادلقدمة"الكذب، من قبل ادلؤرخ، أسباب كثَتة تستدعيو، أسباب يعددىا ويصنفها يف بداية 

اجلهل "إنو : عند سبب يعتربه أقواىا وأكثرىا استدعاء للوقوع يف للكذب- خاصة - أنو يقف 
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ليس أدل على السذاجة وال نعت أبلغ يف تصويرىا عند ابن خلدون من اجلهل ". بطبيعة العمران
شيئا  (عند صاحب ادلقدمة)بطبائع العمران، وليس علم التاريخ يف مقصده األمسى ومعناه العميق 

 .آخر سوى  العلم بطبائع العمران
ذلك أن الكذب يغدو فضيلة يف ادلعٌت األرسطي للكلمة، :       أما عند الروائي فإن األمر آخر

والفضيلة، يف معناىا األصلي، تعٍت عند أرسطو إتقان . فضيلة هبا تسمو الصناعة ويرتفع قدرىا
فضيلة العازف على آلة القانون إتقان العزف : الصناعة، فالفاضل يف الصناعة ىو احلاذق فيها 

يكون الروائي فاضال إذن، يف ادلعٌت األرسطي، . على آلة القانون، وفضيلة احلداد إتقان فن احلدادة
نسبة  )لذلك، يقال عن الرواية . بالقدر الذي يكون فيو على درجة عالية من إتقان فن الكذب

الكذبة "يف البالغة الفرنسية وعند نقاد األدب إهنا  (إىل الفن القصصي وليس إىل نقل اخلرب
ويف . ويقال عن الشعر يف ثقافتنا العربية، يف معٌت مماثل، إن أعذب الشعر أكذبو". اجلميلة

الثقافتُت العربية والفرنسية، بل ويف عموم الثقافات أإلنسانية، ال تكون احلكاية مجيلة وال يكون 
الكالم عذبا رائقا إال ألن ادلستمع يعلم أن ادلتحدث كاذب وألن ادلتحدث يعي دتام الوعي أنو ال 

احلق أن الصواب، مىت محلناه على قول الصدق، أمر ال يعٍت الروائي، واألصح أن . يقول صوابا
احلق أن يف نعتنا للروائي بالصادق، من جهة أنو ينطق بالصدق أو يقول . نقول إنو يشوش عليو

 (يقص خرافة ؟=)لذلك كان الذي يروي حكاية. صوابا، تنقيص من قدره، وتقليل من شأنو
إنو، -يستهل كالمو دوما بالتأكيد على صفة الكذب يف ما يرويو تأكيدا منو حلذقو يف صناعتو 

 .بالتايل،يذود عن شرفو ويدافع عن حقو يف الوجود
. كاذب" احلاكي"    ال نصغي إىل الراوي وال نعَت كالمو اىتماما إال بالقدر الذي نعلم فيو أن 

كان يف قدًن الزمان وسالف " ليس عبثا أن احلكايات اجلميلة العذبة تبدأ دوما بقول ادلتحدث 
" سالف العصر. "يهرب احلاكي،ضنا ْتكايتو وصناعتو معا، إىل  حيث ال زمان". العصر واألوان

ىو كل العصور السابقة، تلك اليت ال تعرف ذلا بداية أو تلك اليت ال أحد يرغب يف أن جيعل ذلا 
كلما عن للمستمع أن ينسب احلكاية إىل عصر معلوم أو . من أيام الشهر أو السنة بدءا معلوما

زمن حمدد، جتد أن الراوي يشطح بادلستمع بعيدا حيث ال أول للحكاية من جهة الزمان وإن 
زمان احلكاية ىو الالزمان فهي تنشد اخللود، . بداية من حيث زمن احلكاية- بالضرورة- كانت ذلا
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وىي تطَت فتنتقل حرة طليقة من شعب إىل آخر، من مجاعة إىل أخرى وىي يف ذلك كلو حتافظ 
على الوحدة الذاتية وعلى ادلنطق الداخلي الذي يعصمها من الوقوع يف الزلل، والزلل ىو اقًتاف إمث  

تفتتح  (كليلة ودمنة)كل احلكايات اليت يوردىا ابن ادلقفع يف كتابو األشهر . النطق بالصواب
الزعم لغة ...". زعموا أن: "بكلمة قوية تِؤكد وجود الكذب ومالزمتو للحكاية مالزمة القشرة للثمرة

ىو اإلدعاء أو القول ادلرسل على عواىنو، فهو ليس ديلك أن يطمع يف تصديق من قبل ادلستمع أو 
إنك مدع، مبعٌت أنك صاحب دعوى . أنت تزعم ما دمت ال تقدم على ما تقول حجة: احملاور

ذلك ىو فن اجلدل وتلك ىي اللعبة . خاطئة، بل دعوى كاذبة ما مل تقدم الدليل على صحتها
فهو إقرار صريح بوجود دعوى ال " زعموا أن "أما قول الراوي .اليت يتباىى  علماء الكالم بإتقاهنا

أساس ذلا من الصحة فهي ضعيفة، متهافتة، من جهة ادلنطق وىي ساقطة من جهة األخالق 
طريقها غَت طريق ادلنطق واألخالق وعلم الكالم، ليس ذلا بد من تنكب ىذا الطريق خدمة . والقيم

دلطلب الفضيلة من حيث ىي حتقيق دلا يشًتطو أرسطو على أرباب الصناعة وىو شرط احلذق 
ينفرد احلاكي أو الراوي بسلطة ليست تكون لغَته أبدا،سلطة جتيز لو ان يرتفع فوق الزمان . فيها

وادلكان،سلطة تبيح لو أن يكون فوق ادلساءلة وتعصمو من الوقوع يف اإلمث، إمث اإلساءة إىل 
 .صناعة الكذب اجلميل- الصناعة 

أن يذىب أبعد من " الرواية "أو " اخلرافة "أو " احلكاية"   احلق أن الكذب يستطيع يف معرض 
". ألف ليلة وليلة" ليس ليلة واحدة بل " الراوي"أن دتد يف عمر " الكذبة اجلميلة"تستطيع : ذلك

مل تستطع شهرزاد األسَتة أن تفلت من سيف شهريار ليلة بعد األخرى إال ألهنا استطاعت أن 
حيدث الراوي عند ادلستمع ظمأ ال .تراوغو إذ تبقيو معلقا ْتبل احلكاية يتحرق شوقا دلعرفة خادتتها

غَت أن ادلستمع ىو أشبو ما يكون بذلك ادلريض الذي : يربأ منو إال مىت ارتوى من معُت احلكاية
تكف شهرزاد عن الكالم عند آذان . تتحدث عنو األسطورة، فهو يزداد عطشا كلما ازداد شربا

انو سيكون - قبل بدء احلكاية - الفجر فتكسب يف احلياة يوما جديدا،يوما مل تكن على يقُت 
تفلح شهرزاد يف إبعاد شبح ادلوت عنها مسافة يوم قبل أن يعود . من حسن حظها أن تنعم بو

ادلوت ليتهددىا يف اليوم ادلوايل فال دتلك إال أن تستعَت من زمن احلكاية يوما، يوم تسرقو من الزمن 
شهرزاد قد حكم عليها بادلوت مع إيقاف التنفيذ، فهي قد أصبحت ". قيد احلياة" حىت تظل على 
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مبوجب احلكم الذي أصدره شهريار خارج الزمن،بيد أهنا تلوذ بزمن آخر يبقيها حية وىو زمن 
على شهرزاد أن  تلج عامل احلكاية، حتتمي بو، تفر إليو من . احلكاية زمان يقع خارج الزمان ذاتو

تنتظر شهرزاد أن يسدل الظالم ستاره حىت تستأنف . ادلوت، تستمر يف احلكي حىت ال دتوت
الكالم فال كالم ذلا يف واضحة النهار، وليس يصح يف حق شهرزاد أن يقال إن كالم الليل ديحوه 

النهار، بل احلق أن العكس ىو الصحيح فكالم النهار الذي يعٍت تنفيذ حكم اإلعدام ديحوه كالم 
يفلت منو فال تطالو يده - الليل، كالم احلكي الذي يدفع بالزمان بعيدا، يراوغو فينجح يف ادلراوغة 

 . أبدا
    احلكي واالستماع  تعاقد تلزم أوفاقو كال من شهريار القاتل او احلامل لنية القتل، وشهرزاد  اليت 

تعاقد ينصرم أجلو كل صباح، مع ميالد فجر جديد، ليعاد إبرامو يف . تنتظر تنفيذ  احلكم بالقتل
قدر شهرزاد أن تظل حياهتا معلقة دوما بزمن احلكاية، ال ينقذىا من . مستهل كل ليلة جديدة

على . القتل سوى مهارهتا يف دتديد زمن احلكاية حىت يهل وقت السكوت عن الكالم ادلباح
شهرزاد إذن أن تستمر يف احلكي حىت ال دتوت، عليها أن تغوص يف أعماق القول الكاذب حىت  

خيبو صوت الفجر الكاذب حىت ينطق صوت الفجر . يرتفع اآلذان باإلعالن عن الفجر الصادق
أفتح القوس ىنا للتنبيو أن الفجر، لغة، مرادف لالنفجار والعرب يتحدثون عن انفجار : الصادق

يقدر سحر شهرزاد . ينتشر النور يف حال أشبو ما تكون االنفجار ال بل إهنا االنفجار ذاتو. الفجر
على تصيَت الليلة الواحدة اليت قدرت سطوة شهريار أهنا العمر الذي سيكون لشهرزاد لتصبح الليلة 

سلطان احلكي يغلب سلطان شهريار ويبطل مفعولو، ال  بل إنو حييل  . الواحدة ألف ليلة وليلة
 . االنتصار إىل ىزدية نكراء

. سلطة ىي يف لغة أرسطو، سلطة احلذق يف صناعة الكذب" الكذبة اجلميلة"    تلك ىي سلطة 
صناعة الكذب ألف ليلة وليلة  ىي السالح الفتاك الذي مكن شهرزاد من االستحواذ على عقل 
شهريار ووجدانو معا حىت سقط، وىو السلطان القاىر، يف شباك شهرزاد، احلسناء العارية من كل 

يف الليايل . سالح إال أن يكون سالح الكذبة اجلميلة اليت يلتذ السلطان لسماعها ويطلب ادلزيد
مث ماذا بعد؟ مث ماذا بعد؟ فيما شهرزاد تكسب الوقت والرىان : األلف يظل شهريار يكرر القول

 .رىان ادلوت واحلياة: رىان ما كان لشهريار أن يعلمو. معا
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       ىل جيوز القول بعد ىذا إن ادلؤرخ يقف من الروائي على طريف نقيض ما دام ادلثل األعلى أو 
 ادلعيار عند األول ىو الصدق يف حُت كان الكذب عند الثاين ادلعيار وادلثل األعلى؟

    لست أريد أن أدخل يف متاىات األيديولوجية وال أن أغرق يف ْتار تأويل ينزع عن عمل ادلؤرخ 
احلق أن اللعبة، وإن كانت إىل حد بعيد تتسم باخلطورة، إال أهنا ليست . كل صفة علمية ممكنة

ال، بل إهنا من اليسر على درجة عالية  ضدا على ما يعتقده الغارقون يف ْتار . مع ذلك بادلتعذرة
اليت ديتلك ادلؤرخ أن يطرحها بُت يدي " احلقيقة "، أولئك ادلتسربلون بلباس  "ادلوضوعية التارخيية"

وحتمل "الوثيقة التارخيية األصلية " حقيقة جتد حجتها البالغة يف صدق . القارئ سليمة معافاة
الذي ينصب على إثبات نسبة الوثيقة إىل عصر " النقد اخلارجي"موجبات الصحة والعافية بقوة 

وإىل جهة معلومة تسهل نسبتها، فال سبيل إىل التشكيك يف صحة - فال زيف فيها- معلوم 
النقد "حتمل الوثيقة عند ادلتسربل يف لباس احلقيقة كافة موجبات الصحة والعافية بفعل .  النسبة

لست .  الذي يسلط عليها مما جيعل ادلؤرخ قادرا على التمييز بُت االستحالة واإلمكان" الداخلي 
" األلطو فوبيا"أربد أن أطل برأسي من علو شاىق خشية السقوط أو الدوار أو أن تصيبٍت لعنة  

ال وليس عندي ما أضيفو من قول إىل  ما . فأخر صاعقا (عقدة اخلوف من األماكن الشاىقة)
ال وال رغبة لدي للدخول يف سجال أكادديي وال يف خوض معركة . كرره العارفون يف ىذا ادليدان

، غَت أين أقول عن ادلؤرخُت إهنم قد أنشأوا، أحيانا، دوال من "إبستيمولوجية"منهجية وإثارة زوابع 
- ىل نقول إذن إن ادلؤرخ ديلك أن يكون صنو الروائي. عدم مثلما أهنم أطالوا أعمار دول أخرى

 أحيانا على األقل؟ 
       إذا كنت، لؤلسباب اليت أحملت إىل البعض منها أعاله، ال آبو باجلواب بل ولست أعبأ 

ماذا حيدث عندما يفكر الروائي أن : بالسؤال ذاتو، فإين أفضل أن أتساءل بكيفية مغايرة فأقول
الرواية اليت  تستمد : ؟ أعٍت  بالرواية التارخيية ما يعنيو هبا النقاد يف ادلعتاد" تارخيية" يكتب رواية 

ودلا كانت الرواية ىي فن الكذب اجلميل، كما يقول البعض، أو ىي ". التاريخ " مادهتا الروائية من 
احلذق يف صناعة الكذب كما يقر بذلك أرسطو وتالمذتو فلنقل إن الرواية التارخيية كذبة مجيلة 

 .  تنتزع من جوف احلقائق الدامغة، حقائق ىي فعل التاريخ وحركيتو معا
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حضور أحدمها يستدعي غياب :         الروائي وادلؤرخ يقفان، كل من اآلخر، على طريف نقيض
نقول مع . اآلخر فال ديكنهما أن جيتمعا إال كما جتتمع النار والثلج، أو كما تلتقي الظلمة والنور

الرواية، ذاك الذي " صناعة"احلاذق يف : أرسطو، أو باألحرى استلهاما من أرسطو واستيعابا لدرسو
يستحق أن ينعت بالروائي ىو القادر على أن يكذب أكثر من غَته، يكذب ويتمادى يف الكذب 

الرواية تعٍت امتالك قدر كبَت : ألمر ما قال أحد الروائيُت الكبار. إىل درجة توصلو إىل حافة اجلنون
والعجيب حقا ىو أن الرواية اليت حيرص فيها الروائي على التشبث . من اخليال مع قليل من اجلنون

ْتبل العقل وادلعقولية، تلك اليت يكون فيها مهو األوحد مراعاة ادلمكن وادلعقول وحدمها، ىذه 
ال بد للروائي، فيما أحسب، أن يظل . الرواية تأيت  يف ادلعتاد خالية من العذوبة عارية من اجلمال

يكره الروائي . حمافظا على قدر معلوم من النزق وأن حيرص على أن يبقي الطفل حيا بُت جنباتو
ألنطوان سانت أوكسيبَتي حُت يطلب " األمَت الصغَت"اجلواب الذي يقدمو الرجل للطفل يف رواية 

الروائي الصادق إنسان ديتلك القدرة . إنٍت إنسان جاد، إنٍت إنسان جدي: منو أن يرسم لو خروفا
على اذلزل مبنتهي اجلدية، فهو ال يًتدد حلظة واحدة يف االستجابة لسؤال الطفل، أن يظل ىو ذاتو 

طفال، أن يعرف كيف حيافظ على الطفل الذي حيملو بُت جنباتو، فهو يصونو من عامل الكبار، 
ال ديتعنا الروائي إال بالقدر الذي يستطيع أن يبلغ فيو درجة . عامل اجلدية التامة والعبوس ادلطلق

القليل من اجلنون يعٍت، من جهة أوىل، تسليم القياد للخيال . عالية من احلذق يف صناعة الكذب
جينح بصاحبو بعيدا والكثَت من اخليال يعٍت، من جهة ثانية، التصديق بوجود العامل الذي ينسج 

 . بعيدا عن كل سلطة آمرة، يف مأمن من كل من كل خوف- اخليال خيوطو مبفرده 
يقرر الروائي أن يكون طفال كبَتا يركب :     يستسلم الروائي لعامل اخليال ينقلو إىل احللم اللذيذ

مثل األطفال العربة السحرية ديسك فيها بادلقود ّتنون فيوجو العربة كما يوجو ادلتنيب فرسو من حتتو 
يقصر الروائي العربة على التحليق يف األجواء الشاىقة، كما . دتضي بو الرياح مشاال ودتضي جنوبا

حيملها على الغوص يف أعماق احمليطات، تداعب الطيور يف السماء كما تالمس احليتان يف أعماق 
الطفولة صادقة والروائي كاذب، غَت أن الروائي يكذب حىت حيافظ للطفولة على براءهتا . احمليطات

لذلك كان - لعبة عسَتة خطَتة معا ليس جييدىا كل أحد . يف عامل جيد أنو يفتقر إىل الرباءة
لست أعدم األمثلة، فهي غزيرة متنوعة من آداب . الروائي احلق يدخل يف عداد القلة القليلة



 43عالمات 

77 

 

الشعوب، غَت أين ال أستدعي أيا منها خشية أن أفسد على القارئ لذة استحضار النموذج  الذي 
. يلذ لو، بل إنٍت أقر ْتق القارئ أن يركب النموذج الذي يرغب فيو الًتكيب الذي يشاؤه لو اخليال

 .ديينا ومشاال: من حق القارئ على الروائي أن يسلم لو فرس ادلتنيب فيمضي هبا كما يشاء لو اذلوى 
رواية "ماذا حيدث إذن عندما يفكر الروائي يف كتابة ما يقال عنو يف ادلعتاد إنو :     نتساءل اآلن

؟ ماذا حيدث أيضا عندما يراود ادلؤرخ حلم مزج الروائي  وادلؤرخ يف شخص واحد ؟ ماذا "تارخيية
 يف قالب روائي؟" احلقيقة التارخيية " حيدث حُت  تراود ادلؤرخ الفكرة  اجلنونية اليت تقضي بإفراغ 

، مبعٌت الرجوع إىل ما تستوعبو "ادلادة التارخيية"       لعل أول ما يفكر فيو الروائي ىو البحث عن 
عمل الرجوع إىل التاريخ يعٍت أن الروائي يريد أن يهرب من . كتب التاريخ وما كتبتو أيدي ادلؤرخُت
ويف عبارة أخرى يريد أن يتنصل من ادليثاق الذي واثق القارئ . اخليال، أن يًتكو جانبا، أن يتنكر لو

ىل يصح منا القول إنو يرتكب إمث الصدق، أم إنو . ادليثاق الذي يلزمو باعتماد الكذب فضيلة: بو
طلب العلم - يقع يف خطيئة الصدق غَت ادلقصود؟ البحث يف ادلادة التارخيية يفيد طلب العلم

علم دونو رجال حييلون الوقائع ": مؤرخون ثقاة" احملفوظ يف بطون الكتب، العلم الذي صاغو
ادلؤرخون أناس ديلكون القدرة على جعل احلرب . واحلوادث إىل خطوط وحروف، إىل رجال ونساء

 .يسري يف الورق  لينتقش فيو إىل األبد، حقائق دامغة
ال مندوحة : هبدف إحالتها إىل حكاية تروى، حكاية يرويها كتابة" ادلادة التارخيية"  يستلم الروائي 

، كائنات ترفض اخلضوع "كائنات روائية"للروائي من إحالة ادللك أو اللص أو اجلندي أو ادلرأة إىل 
رمبا وجب القول إهنا ختضع باألحرى دلنطق الرواية، . للمنطق، يف األغلب األعم من األحيان

ال تستطيع الرواية أن حتِت وأن . وتستمد القوانُت اليت حتكمها من مقتضيات الصناعة وضروراهتا
الكذب ىو . تتنفس مىت فقدت احلد األدىن الضروري من األوكسجُت النوعي تتنفس فيو فال ختتنق

ماء احلياة عند الرواية، ىو الًتبة اليت تنبت فيها وتنمو، وىو ادلاء الذي تعوم فيو كما تعوم احليتان 
فكما أنو ال يصح . يف مياه البحار واحمليطات، وكما دتوت احليتان أيضا مىت مت إخراجها من ادلاء

أن نقول عن السمكة إننا قد انتشلناىا من ادلاء أو استخلصناىا منو، فكذلك ليس يستقيم أن 
نابليون وىارون الرشيد وجنكيز خان ورمسيس األول . نقول عن الرواية إننا نصوهنا من الكذب

وكذا الرحالون والعلماء ادلخًتعون والقتلة وادلرضى من كل صنف، كل ... وكريستوف كولومب
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ىؤالء يلبسون أثوابا وينطقون بكلمات، يرغبون  ويكرىون ويشتهون، يقبلون أو يعرضون، كما 
حيرص الروائي على التشبث مبا يقولو ادلؤرخ عن الشخص موضوع . يقدر الروائي ذلك ويشاء

حيرص كل . احلكاية، فهو يلتفت إليو يستفسره عما حيب الشخص موضوع احلكاية وماذا يكره
احلرص على أن يراعي صورة العصر الذي يكون الشخص قد عاش فيو، ومن أجل ذلك، يتشبث 

غَت أنو، مبجرد ". صورة صادقة"بكل ما يقولو ادلؤرخ وما يدونو كاتب السَتة حىت تكون الرواية 
ال ديلك الروائي أن : اختاذه لقرار مماثل مث الشروع يف تنفيذه يأخذ يف اإلساءة إىل صناعة الرواية

ذلك قدره، وتلك ماىيتو اليت ليس لو . يكون صادقا يف صناعتو إال بالقدر الذي يكون فيو كاذبا
إنو، على حنو ما، ديت إىل شهرزاد - أن ينفك عنها، جلده الذي ال يقدر على االنسالخ منو 

 .بصلة
   الرواية التارخيية، تلك اليت يكتبها صاحبها هبدف إفراغ احلقيقة التارخيية يف قالب تعليمي 

وىم ادلوضوعية واحلقيقة عند ادلؤرخ، ووىم التنصل من اخليال عند : تكشف عن وىم مزدوج
واحلال أن اخليال متنفس الروائي وماء احلياة الذي يكسبو الوجود مثلما كان التشوف إىل - الروائي

يف " فاضال " ىل ديلك الروائي أن يكون . احلقيقة وادلوت فيها عشقا مطلب ادلؤرخ وأملو معا
صناعتو، يف ادلعٌت األرسطي، إذ يدير للخيال ظهره ويلعن الكذب والكذابُت؟ ال أحسب أن 

 .ىذه رواية تارخيية: ىنالك كذبة تعادل يف معناىا قول القائل
     نعم، يستطيع ادلؤرخ أن يكون روائيا وقد ال نعدم األمثلة على إمكان ذلك، غَت أن الروائي ال 

ال يستطيع ادلؤرخ أن يكتب رواية إال بالقدر الذي يفلح فيو يف قتل ادلؤرخ . حييا إال مبوت ادلؤرخ
ال يستطيع ادلؤرخ أن يقدم على اقًتاف فعل الكتابة الروائية : لنقل يف عبارة أخرى. وإخفاء جثتو

إال مىت قرر أن ينضو عنو ثوب احلقيقة، مىت قدر أنو ال يقول احلقيقة وال يسعى إليها، ال بل على 
. يتنكر ذلا ويدير ظهره ذلا: العكس من ذلك مىت أصبح واعيا دتام الوعي أنو يهرب من احلقيقة 

ميالد الروائي يقتضي موت ادلؤرخ، كما أن الروائي ال يستطيع أن يكون فاضال يف صناعتو إال مىت 
 .أعلن معاداتو للمؤرخ، مىت جاىر بالعداوة

         بُت ادلؤرخ والروائي عداوة مستحكمة فليس حييا أحدمها إال مبوت اآلخر، واألمر يف الواقع 
فال األعراف تقبلها وال : كذلك ألن بينهما يف واقع األمر صداقة غَت مقبولة، صداقة مستحيلة
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ىناك رواية فرنسية شهَتة تتحدث عن عداوة يف الظاىر ختفي صداقة عميقة وحبا . اآلداب تقرىا
عداوة ضرورية من أجل إخفاء صداقة مستحيلة يف أعُت أىل القرية، إذ أن تلك الصداقة : متمكنا

. الصداقة بُت طبيب القرية وبُت حفار القبور يف القرية: تعٍت ىالك القرية
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