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كلمة العدد

�َسْوَف َتَظلُّ بداَية الَعقِد الثاين ِمَن القْرن الواِحِد والع�رصين حلظة تاريخيَّة بامتياز. 

ُبُحوٍث  خُمَترَبُ  ثّم،  من  وهي،  املاألوفة.  التحليل  اأَدواِت  عن  غفلٍة  يف  فارقة  حلظة  اإنَّها 

نَِّينْي لها، اأي ُمعَتِمَدْين على َزَمِن الِفكر املُخاِلِف  ُل بَتْهييِء َفْهٍم وتاأويٍل ُمتاأ ُم�ستقبليٍَّة تتكفَّ

عالمي املُ�ْسَتْعِجل بطبيَعِته. للّزَمن االإ

ة التي  هي حلظٌة فارقة ال ِمْن حْيُث ما َوَقَع وَح�ْسب، ولكن اأي�سًا ِمن حيُث الّرجَّ

ًة" عن ا�ستع�ساِئِه  "فجاأ اآلياِت القراَءِة ومرجعياِتها. ما كاَن ُم�ستع�سيًا تَخّلى  اأْحَدَثْتها يف 

التاريِخ  يف  ال�سيا�سّية  الت  الّتحوُّ ِللَحظاِت  التحليلي  اخلطاب  يف  َتراَكَم  ما  خارج  ِمن 

احلديث.

عالُم بقراءِتها ِلئاّل ُيراِكَم عنها معرفًة مل�ساء،  ِثَر االإ اأاّل ي�ستاأ ة ُم�ساَعفة، ينَبغي  َرجَّ

تنا�ُسل  مع  تتماَهى  حروٍف  اإىل  ِله  حتوُّ ومع  للوقائع،  اال�ستهالكي  نزوِعِه  مَع  تتما�َسى 

احلديث،  َمن  الزَّ يف  عالم،  االإ اإىل  املا�ّسة  فاحلاجة  معريف.  ُعمٍق  غري  ِمن  ال�رصيع  ال�سور 

ت�سهُدُه  الذي  التحّوَل  ُيراِقُب  ذاتي،  بتفكيٍك  تبداأ  نقديَّة  بخلفيٍة  حِلَيويَِّته،  ونًا  �سَ ُتلِزُمه، 

لة اال�ستهالكية. املفهوماُت الفكرية عندما متتدُّ اإليها االآ

لط ال�سمولية، فاإّن التحليَل  وملّا كاَن ما َوَقع ُمنف�ساًل عّما بِه كاَن يَقُع يف تاريِخ ال�سُّ

َل َعْن  َغَدا ُمطاَلبًا بُطُرٍق اأْخَرى يف الفْهم وباأَدواٍت جديدة ِللُمقاَربة، اأي ُمطاَلبًا باأْن ينف�سِ
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الَفْهُم  َل  اأْن ينَف�سِ ِقها ِمْن غرْي  اأ�سكاِل حتقُّ َل الوقائُع عن  اأْن تنَف�سِ ذاِته. فِمْن غرْي املنطقي 

عن اأَدواِتِه القدمية.

ى اجَلديد املُِطلِّ ِمَن  مَّ َل َتَلٍّ ِلهذا االنِف�سال، الَفْجوة التي انفتَحْت بني املُ�سَ وَّ
لَعلَّ اأ

�َسة القاِدمة من املا�سي، ِمّا َجَعَل الت�سميَّة َمهّمة فكريَّة ومو�سوعًا  �سماء املُكرَّ املُ�ستقَبل واالأ

عالُم اإىل ما َتْدعوُه  للعلوم ال�سيا�سيَّة واالجتماعيَّة، ال َمهّمًة اإعالميَّة. فكاَن اأِن ا�ْست�ْسَلَم االإ

ل  ُف ِمْن كلِّ حمولٍة تخييليَّة، انخراطًا يف التوا�سُ ال�سعرية با�ستعاراِت التداُول، التي تتخفَّ

الَيومي، وا�ستجابة مِلُتطّلباِت التداُول.

بل  لة،  وِّ ُموؤ ذاٍت  رغَبَة  فكري،  َفْهٍم  عتبُة  هي  مبا  الت�سمية،  يف  االنف�ساُل  لْي�َس 

اأّن عتبة  اإاّل  يقظٍة تاَه خارِجه.  اأيِّ  قْبَل  ذاِته  بيقظٍة تاَه  ُد  يتحدَّ الذي  الِفكر  هو حقيقة 

لة منهما. ومتى  الت�سمية، يف الفكر، ال تكوُن �سابقة على الفهم والتحليل، اإذ هي ُمتح�سِّ

�ساءة. ب ال االإ َدًة باحَلِجْ َمْتُهما َغَدْت ُمهدَّ تقدَّ

اال�سطهاد  يف  اخلارقة  ُخرافاُتُه  العربية،  نظمة  االأ عليه  ت  نَه�سَ الذي  لُِّط،  ِللتَّ�سَ

واال�ستبالد. والغريُب اأّن هذه اخلرافات حتّولت اإىل َبَدهياٍت ملْ تكن ُتثرُي اال�ستغراَب اأو 

املُواجهة اإاّل يف مناطِق ال�سوء، لَدى ِقّلٍة ملْ تفِقِد الثقة يف ُوُعِود الِفكر احُلّر، ويف الطاقة 

ات  التواطوؤ وتفكيِك  ِلها  كُّ َت�سَ َيِغ  �سِ خُمتلف  ِل  مُّ
تاأ اإىل  تدعو  َبدهيات  للُمقاومة.  الهائلة 

ّده،  التي كانت ت�ستِنُد اإليها، يف زمٍن ميتِلُك فيه املاُل قّوَة قْلِب املعنى واإظهاِر ال�سيِء يف �سِ

عرْب لْعبِة امل�سالح وُلَغِتها.

اإ�سعاِف  ْت على  �سَ �سَّ
تاأ ال�سابقة،  العقود  �َست يف  تكرَّ التي  الَبدهيات،  اآليُة هذِه   

ح�سا�س باخَلَلل، الذي َغَدا له، بتعبري اأَحِد املُفّكرين، َمْنِطُقُه،  ِح�سِّ املُقاومة، واإ�سعاِف االإ

ّناَع خطاباِته. فاأنَتَج ُحماِته و�سُ

ُتنِتُج منَط حياٍة وح�ْسب، بل  ملْ تكن تلَك اخلرافات، وهي تتحّوُل اإىل بدهيات، 

وهام. اإيقاٌع  �ُس َزَمنًا �سيا�سّيًا يقوُم على اإيقاٍع رتيب، ال َيكفُّ عن �سناَعِة االأ كانت ُتكرِّ
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ُد  ِمُر قْدَرًة ُخرافيًة خارقة على الّتكرار، وعلى االحتماء بخطاٍب اأْمل�س، ال ينفكُّ ُيردِّ ُي�سْ

حالة يف  فر املدلول، حّتى كفَّت االإ ُب اإىل �سِ ُمْعَجمًا حداثيًا يف الظاهر، اإاّل اأّن باطَنُه ينت�سِ

ها مَبْعنى ّما. َما كاَن ُيحيُل عليه خطاُب الت�سّلط كاَن يرتدُّ  تِفظ ِلنف�سِ هذا املُْعَجم عن اأْن حَتْ

اإىل ذاته، كاأّن هذا اخلطاَب ال خارج له. ُمعجُمُه "حديث"، ولكْن ِمْن غري اإحالة.

ُمت�سابكة،  اآلياٍت  عرْبَ  اجَلْمعي،  الال�سعور  يف  َخ  تَر�سَّ اخلطاب،  هذا  مع  وُموازاًة 

نِظمة َيَتماَهى مع القَدر. لكنَّ احلياة َبَدْت اأكرَبَ  َوْهُم ا�سِتْع�ساِء التغيري، حّتى كاَد واقُع االأ

ُدَق، يف َبذَرٍة اأوىل واعَدة من غري َحما�ٍس زائد، اإ�رصاقُة اأبي القا�سم  ِمَن القَدر ذاِته، ِلَت�سْ

ال�سابي اجلّريئة. 

لفية الثالثة، ينَه�ُس على اإيقاٍع  ّول ِمَن االأ كان ال ِفتًا اأنَّ َما َوَقَع، يف بدايِة الَعقد االأ

ى من �رُصعِة انهيار الَبدهيات، وا�ستعاَدِة املُقاومة مِلاِئها، واإ�رصار  ُم�ساّد، على نحو ما تبدَّ

ْوِغ ُحلٍم مبقا�ِس احلياِة التي َين�سدون، من غري تاأجيٍل ماكر، وعلى نحو  ال�سباب على �سَ

ى اأي�سًا من ُمطالبة اخلطاب باإعاَدِة ترتيِب عالقِته مع اإحاالِته. ما تبدَّ

دائرِة  من  الف�ساِد  اإخراج  اإىل  �سْعيًا  اليومي،  يف  �ساريًا  االحتجاُج  اأ�سَبح  هكذا   

اُخ  التعّود، َوَمْنِع اال�سطهاِد، مبختلف ُوُجوِهِه، من اأْن يتحّوَل اإىل بدهيات. فاأ�سبح ال�رصّ

وُمراقبًا  للَبدهي،  املُنِتجة  ِد  التَعوُّ ليَةِ  الآ يًا  ُمت�سدِّ العمومي،  الف�ساء  يف  وم�رصوعًا  ُم�رَصعًا 

التحّوَل الذي مُيكُن اأْن ُيخرَج النُّبَل عن ُنْبله.

اإّن العالقة  اآن، بل  َلَها االفرتا�سي والواقعي يف  املُراقبة َوْجهًا ُم�ساَعفًا؛  اّتخَذِت 

ْتُه التكنولوجيا احلديثة،  َخر، َوفَق ما هّياأ بينُهما �ساقت، وت�سّنى لكلٍّ منهما اأن َيخرتَق االآ

مكانات الباهرة ِلهذا االخرتاق، الذي قَلَب جذرّيًا  التي اأفرَزت جياًل يعي�ُس حياَته يف االإ

ا التاريخ، اأي ال�سياج املُف�رصِّ ِلتحّققاِته. �سَّ
 املكان والزمان، مبا ُهما اأ

ْ
مفهوَمي

َب مَتْجيِد اإميل  اخ ملْ تكن ِلتْحقيق التَّواُزِن النَّف�سي، َح�سَ ِا�ْستعادُة القْدَرِة على ال�رصّ

انتقاَل  ا�ْسَتْتَبَع  ما  اليومي. وهو  ُمَْتّداً يف  الكرامة  ْوِت  ْعِل �سَ جِلَ بل  الِفْعل،  ِلهذا  �سيوران 
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ُد ال�سلطة، الذي كاَن ُينِتُج اخلوَف  َطِهِد. َج�سَ د املُ�سْ َطَهِد اإىل اجَل�سَ ِد املُ�سْ اخَلوف من َج�سَ

ه ه�ّسًا اإىل حدٍّ غريب. وُي�سيُِّد اأ�ْسواَره، ا�ْسَتَفاَق ِلَيجَد نف�سَ

حت  َيها. ده�سة َبْعَد َخْبٍو َمديد، �سَ اإّنها اله�سا�سة التي ولّدت الده�سة يف زَمٍن َن�سِ

ن  حُت�سِّ مل  وما  واأوهامها،  اإغراءاِتها  اإنتاَج  لطة  ال�سُّ ُتِعِد  ملْ  ما  املُ�ستقبل  يف  الثقة  ُد  ِلُتَجدِّ

ْهواء. وهام واملُ�ست�ْسِلمني لالأ �ساِتها من املتهافتني على هذه االأ �سَّ موؤ

ال�سلوِك  َف يف  ، َع�سَ
ّ
َمْن�سي فَرٍح  �َسْعبي، وِمْن  ُتها ِمن َحما�ٍس  كان للده�سِة ِح�سّ

َمل  �س. غري اأنَّ الفرَح تنبََّه تّواً اإىل اأنَّ الطريَق اإىل االأ م اأو املُقدَّ ُع املُحرَّ اليومي مَبا كاَن لَه َو�سْ

ين وح�ْسب، بل ي�ستْدعي اإىل جانب ذلك خلخلة للبنيات،  طويٌل، ال يرتبُط باإزالِة املُ�ْستِبدِّ

ذاَتها عرْب حتاُيٍل ال  حَتْمي  بل  ن�سان،  االإ اإن�سانيَة  حَتْمي  التي ال  ال�سلطة  بنية  َمِتها  ويف مقدِّ

ليات ذاِتها التي حَتُْكم عالقَة خطاٍب باإحاالِتِه الفارغة، على  ٍه يف َمكرِه باالآ َينتهي، ُموجَّ

نحِو َما هو ُموَماأ اإليِه �سابقًا.

دب  االأ اَل عالقِة  �سوؤ القرن،  الثاين من هذا  الَعقد  بداية  وقَع، يف  ما  ا�ستعاَد  وقد 

التي  �سواِت  ِمن االأ حداث. وَبَدا  ْمَنه، بهذه االأ ال�سعر، �سِ حداث الكربى، وعالقة  باالأ

دب مِلَا يقع، وعن �رصورِة "التعبري" عّما  ة، عن تبعيَِّة االأ ارتفعْت ُمداِفَعًة، بطريقِتها اخلا�سّ

عوي�سة،  لق�سيٍة  ا�ْسِت�ْسهاَلُه   ُ ُيحنيِّ ينفكُّ  ال  قدمي  بجواٍب  ُمكبٌَّل  اَل  ال�سوؤ هذا  اأّن  َجَرى، 

َدِب ذاِته. واأْبَعَد ِمْن ذلك، َبَدا اأّن  يًّا كانت قيمُته، بل بُهويَِّة االأ
نها ال ترتِبط باحَلَدث، اأ الأ

َمَن  َت�سْ اأْن  ِة معرفيًا ت�ستطيُع  الَه�سَّ جوَبِة  َبْع�َس االأ َدْومًا، يف خُمتلِف احلقول املعرفية،  ثّمة 

امِتداَدها ِمْن َحما�ٍس َجماعي، اأْو َوْهٍم ُمَغلَّف، اأومن ا�ستهالٍك ُمفرٍط ُي�سفي عليها �سورَة 

الَبدهي.

العربيَّة  الثقافة  اأنَّ  َلْو  كما  احَلَدث،  يف  دب  االأ اختزاِل  َعْوَدِة  ِمْن  اأي�سًا،  وَبَدا، 

احلديثة ال تْبني َتراُكَمها املعريف. فهي ُمهّياأة، يف كلِّ اآونة، ال�ستعادِة َجدٍل قدمي، ال ِمن 

موِقع  ِمْن  واإمّنا  البدهي،  ِل  ِلت�سكُّ َمْنعًا  �سابقة  نتائَج  ُمراجعِة  اأو  تفكيكية،  ُم�ساءلٍة  موِقع 
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اَل الثقايف ال  حالِته. كما لْو اأّن ال�سوؤ َدبي َعْن �سَ دب واملُنَجُز االأ َف َدْر�ُس االأ حْتينِي ما ك�سَ

ذاكرَة له.

ّما،  اأدبّية ن�سٍّ  َدب، على حتقيِق  ِمْن نظرياِت االأ َيْقَوى، كما تك�ّسَف  فال َحدَث 

عرب  منف�سٌل،  دُب  فاالأ ثّم  وِمْن  كبري.  ن�سِّ  اإىل  َحَدٍث  اأيَّ  َل  ُيحوِّ اأْن  مُيِْكُن  دُب  االأ فيما 

ات�سال خا�ّس، عن احَلَدث، َمْهما كاَن احلَدُث نبياًل، و�ساميًا، ومهما كاَن بعيداً عن اأّي 

َدِب من غري ُحّجٍة معرفية. يا�سة لتلب�س �سورَة االأ ُمزاَيَدٍة تت�سّلُل اإليه من ال�سِّ

ّنها تتطّلُب َعَماًل �ساّقًا، تتطّلُب عماًل من داخل  َدب باحَلَدث �سْعبة، الأ عالقة االأ

دب ال من خارجه. عمٌل يقوُم على حتويِل احلدث ال ا�ستغالل قيمِتِه اخلارجية. ويف  االأ

هذا التحويل ُي�سبُح العَمُل يف اللغة وبها؛ اللغة مبا هي بناٌء للمعنى ولل�سمت، ومبا هي 

الم التي كّلَفْتها  ن�سانّية النبيلة مِلا َوَقع، وعلى االآ تفكيٌك وتخييل. اأّما ال�ّسطو على القَيم االإ

دبي" ال�رصيع، اأي التاأليف اال�ستهالكي املُ�سَتجيِب  هذه الِقَيم بغاية َجْعِلها ماّدًة للتاأليف "االأ

ّول خُماِلٌف  عالم، فيما َزَمُن االأ دب جهة االإ مِلُتطّلبات �سوق التاأليف، فلي�َس اإال اجتذابًا لالأ

ّنها ال ت�ستقيُم بدون طرو�ٍس، مبا ت�ستدعيه  دبية �ساّقة، الأ من الثاين. الت�سمية االأ جوهريًا للزَّ

ٍو وت�سطيب.  هذه الطرو�ُس من اإعادة كتابة وحَمْ

ُع  يّت�سِ البحُث عنها ا�سطالحًا  ُكّلما تاَوَز  اأعاله،  املُثار  الت�سمية،  اإ�سكاُل  ُب  يت�سعَّ

للمفهوم اإىل َرحاَبِة َعَمٍل فكري، اأو حتليٍل ي�ستنُد اإىل العلوم ال�سيا�سية واالجتماعية، اأو َعَمٍل 

ّمى. ُد بت�سميِته انطالقًا من املعرفة التي ُينِتُجها عن املُ�سَ بداعي يتفرَّ اإبداعي. فالعَمُل االإ

ّنيه القائم  دب بتاأ َعها اإىل َزَمِن االأ َع ت�سميًة اأدبيًة ّما معناه اأْن ُنخ�سِ اأْن َنْنِحَت مِلا َوَقَ

ُمواكَبِة  بَدْعَوى  َوقع،  ما  هات  ُموجِّ ُنْبل  ا�ستثمار  َنت�ساَبَق يف  اأْن  ال  املعريف،  اجلهد  على 

ا�ستثماٍر كتابي غري  نبيل يعلو على كلِّ  احُلرية والكرامة. ُحلٌم  ن�سان يف  لِم االإ حِلُ دب  االأ

ال  �سوؤ داخل  من  بداع  االإ اإىل  َبُه  ن�سَ ي�ستحقُّ  َعماًل  ُينِتج  ملْ  ما  اأدبيًا  ي�ستقيُم  ال  فُهو  نبيل. 

دب، ال من احلدث يف ذاته.  االأ
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تقدمي

ِللَيِد اأ�رْصاُرها الالِنهائية. اإّنها ُقْدَرٌة، َيقوُل ُجْزٌء ِمْن َحقِلها الّداليل. قْدَرٌة تخَتزُن ما َيفي�ُس 

وراُته املُْذكية  َهة ِلهذا اال�ستعمال و�رصَ عْن وظائِف الَيِد يف اال�ستعمال اليومي. املُتطلَّباُت املُوجِّ

وَعْن  فيها،  اخلبيئِة  �رْصار  االأ عن  مَبْناأى  ِللَيد،  متْهرٍي  ِمن  قْتُه  حقَّ َمْهما   ، تظلُّ الوظيفي  للنزوع 

ْحب املُتمنِِّع على كلِّ ا�ْسِتْنفاد. ُمِْكِنها الرَّ

ٌخ ُمذ تنبََّه طرفة بن العبد، يف ا�سِتهالِل  ِللَيِد باطٌن هو عْيُنُه ظاِهُرها. الِتبا�ُس الَوْجَهنْي را�سِ

 �سحيٌق، �ساِهٌر ال بالظاهر اأو فوقه، بل فيه. ذلك 
ً
ُمعّلقته، اإىل اأنَّ الَو�ْسَم، مبا هو اأَثٌر غائٌر ومعنى

ما يوِمُئ اإليه َجْعُل الَو�ْسِم ظاِهراً.

مع  َبْعد،  ما  ُدُق، يف  َي�سْ �سوَف  عر،  ال�سِّ َحْد�ُس  اأ�سا�سًا  هو  الذي  العبد،  بن  طرفة  َحْد�ُس 

بينهما.  احُلدوَد  خُملِخلة  والباطن،  الظاهر  بني  العالقة  ترتيَب  ُتعيُد  وهي  ال�سوفية  اإ�رصاقاِت 

ُت�ساَغ،   
ْ
كي الثنائية  َطَريَفْ  انِف�ساِل  تفكيِك  اإىل  حديثًا،  الفال�سفِة،  ْوُت  �سَ َين�ساُف  َو�َسوَف 

املُنفِلِت،  ب�لغ�ِم�ِس  املَْم�س��سني  يَِد  اليَِد،  يف ظ�ِهر  التالية:  اأ�سيل، احِلكمُة  ٍل  مُّ
بَبذٍل جماعي وتاأ

اأ�ْساُر ب�ِطِنه�. يف ظاِهر الَيد َيْرقُد اأو َي�ْسَهُر، �سيان، َمْهوٌل ال َحدَّ له.

يف  وللغام�س  والهيبة  لل�ّسطوِة  اإجالاًل  َيداً،  ْللموِت  اأ�ْسنَد  َمْن  اأي�سًا  هو  العبد  بن  طرفة 

َبِديّة، َيداً ال ت�ْسهو. تتداخُل مع القَدر. َتَهُب املَ�سرَي �سورَة حقيقٍة ال تتَملَمُل. َحْبُل املوِت  االأ

الذي ُتْرخيِه هذه الَيُد يطوُل، ح�سب طرفة بن العبد، لكّن امِتداَدُه َم�ْسكوٌن بَزواٍل َحْتمي.

َث عن كتابٍة اأوىل يف لوٍح َم�سون.  املُطلُق ذاُتُه ا�ْسَتعاَر يف كتابه، اأْي يف خطابه، الَيَد ليتَحدَّ

َث عن ا�ْسٍم ِمن اأ�سماِئه، ُمذّكراً اأنَّ ثّمة َيداً فوَق َيِد املُقيَِّد واملحدود، َيداً  كما ا�ستعاَرها ليتحدَّ

ن�سان على اخلروج ِمن كلِّ ما  ال َحدَّ ِلقّوِتها. َتعاليها مَن الّدواعي التي �ساَعَفت رهاَن َيِد االإ

ِط يف ُمواَجَهة املُ�ستحيل؛ �سواء اأَجعلِت الَيُد املُطلَق وْجَهَتها اأو اجنذَبْت  ُيقيُِّدها، وعلى التورُّ

نحو الالنهائي.
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ائُتِمنْت  ُمباَركة،  اأياٍد  ثّمة  له.  ُنِذَرت  ما  ِد  بتعدُّ ٌد  ُمتعدِّ تاريٌخ  َبْعُد.  ُيكتْب  ملْ  الَيِد  تاريُخ 

ُفَق  لوان، ُم�ست�رصفًة االأ ْحَر مَتَا�سِّ االأ ْت �سِ على الُعْمق يف تلياِتِه الالنهائية. َيٌد تر�ُسُم، ُمْذ الَم�سَ

احلروِف  مَتا�سِّ  ِمْن  يتولَُّد  ما  فت  اكت�سَ ُمْذ   ، َحدٍّ بال  تيٍه  تكُتُب يف  َيٌد  ْحر.  ال�سِّ لهذا  َع  ال�سا�سِ

املو�سيقي  ْوَت  ال�سَّ َتخلُق  َيٌد  َقرار.  بال  �سفلية  اأدغاٍل وَعوامِلَ  ُمنفِتحًة على  ها وِنكاِحها،  واأْن�سِ

النفخ على  اأدواِت  َعرَثْت يف  وُمْذ  واجِللد،  الَوَتر  ِللَخبيِء يف  تنبََّهْت  ُمْذ  ال�ساِمتة،  املاّدة  ِمَن 

تواُطوؤٍ ُمذِهٍل َبْيَنها وَبنْي النََّف�س. ذلك النْفخ الذي ينتِظُم بَنَف�ٍس َت�ْسَتِلُمُه الدواِخُل من املَجهول 

�سابُع نْحَو الغام�س. وتقوُدُه االأ

ْوِت ويف  اِهَرِة على �َسماِع ِنداِء الوُجود، واإْعطاِئِه �سكاًل بال�سَّ يادي ال�سَّ َيُد املو�سيقار ِمَن االأ

رْبٍ ِهَبة النِّداِء ِلَت�سوَغ له َملَمحًا يْحِمُل اأَثَر �َسْعٍي �ساقٍّ يف التقاِط َقَب�ٍس ِمَن  ْوت. ترَتّقُب ب�سَ ال�سَّ

يِع اأُفِق املعنى. الالنهائي، ين�ساُف اإىل املَ�ساِعي الُعظَمى يف َتْو�سِ

ن�ساِت له ال يف ارِتقائِه باللذاِت عرْب اإبداعاِته  َتِذُب املو�سيقار َتْدعو اإىل االإ اإّن العوامَل التي َتْ

راِتِه وا�ْسِت�رصافاِته. الِتِه وت�سوُّ مُّ
ْن�سات اأي�سًا ِلتاأ وَح�ْسب، بل االإ

الء.  واملُو�سيقار املُبدع ن�سري �سّمة واحٌد من هوؤ

رك�نة الع�ملية لل�سعر لل�س�عر العراقي الكبري �سعدي   مبن��سبة حفل تقدمي ج�ئزة الأ

الذي  �ست�ذ ن�سري �سمة،  الع�د، الأ املُت�ألق، ع�زف  العراقي  ب�مل��سيق�ر  التقين�  ي��سف، 

اأحي� اأم�سية ذلك احلفل، مبعزوف�ت جميلة، جعلت ق�عة م�سح حممد اخل�م�س ت�سبُح 

يف ف�س�ء �سمت ف�سيح، ل �سّك اأنه اأحد اأحالم يقظة فن�نن� الكبري. بهذه املن��سبة، ك�ن 

لن� معه هذا احل�ار.
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ن�شري �شمة 

ْوء املو�شيقى َتْبني ِمعمارًا ِمْن �شَ

ن�شان من اأجل كوخ من �شوء،  يقاتل الإ

مر عندما يتعلق ببلٍد كالعراق فكيف يكون الأ

ُدكم مع اآلة الع�د، على خ�سبة امل�سح، يك�سف عن عالقة دم�يّة بهذه  ❒ ت�حُّ

متى  ل�سايينه.  وامتداداً  الع�زف،  ج�سِد  من  جزءاً  اأ�سبحْت  اأنه�  نُِح�سُّ  بحيث  لة،  الآ

بداأت ب�لن�سبة اإليكم هذه العالقة؟

رة حتى يف اجلينات.  حالم، يف حياة النا�س، تكون ُمقدَّ ــ اأنا اأعتقُد اأنَّ بع�س االأ

وىل من عمري. فعندما  اأعتقُد اأّن اأحالمي مع اآلة العود، بداأْت منذ ال�سنوات اخلم�س االأ

تكون يف مثل هذه ال�ّسّن املُبكرة، وتن�سبُّ كلُّ اأحالمك على اآلة معينة، وبدون اأن تكون 

اأّي �سواهد حا�رصة اأمامك، وبدون اأْن تتاأثر باأّي اأحد، فبماذا مُيكن اأن تف�رصِّ هذه العالقة 

عازف  اأّي  على  فيها  نعرُث  ال  مبدينة  مولود  لطفٍل  ميكن  كيف  باجلينات؟  ارتباطها  بغري 

كلُّ  وتكون  بل  بعينها،  باآلة  الطفل  هذا  يحلم  ذلك  ومع  بها حفالت،  ُتقام  وال  عود، 

اأحالمه من خاللها؟

اليوم، اأ�سبحُت اأفهم هذه العالقة باجلينات، واأربطها بتاريٍخ بعيٍد جّداً. رمبا اأّن 

�َس  اأحالم اليقظة كانت عندي قوّية جّداً، فقادتني اإىل اأْن اأرى حقائَق يف حياتي، واأتلمَّ

طريقها، واأبحث عنها، واأبداأ يف حتقيقها �سيئًا ف�سيئًا. هذا احُللم مازال عندي يف اأّوله. 

لكّني اأومن كذلك اأّن عمراً واحداً ال يكفي ال�ستكمال م�رصوع. لذلك، اأنا حري�س على 

حتى  بل  يوميًا.  واأ�سمع  اأقراأ  اأن  على  يوميًا.  ن  اأمترَّ اأن  على  حري�س  وقتًا،  اأ�سيع  ال  اأن 

ن،  د على اجللو�س يوميًا خم�س �ساعات للتمرُّ التاأليف هو نوع من التمرين، فاأنَت تتعوَّ
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تكون  التي  فكار  االأ بع�س  تاأتيك  اأحيانا  التاأليف.  ال�رصوع يف  تعزم على  ذلك،  بعد  ثم 

مُر  ة جّداً، نتيجة قراءِة َعمٍل ّما اأو ُم�ساهدِة فيلم، اأو تاأّمل ق�سيدة �سعر جميلة. االأ خا�سّ

الُكّتاب الكبار: هناك وقٌت للعمل، وقٌت للتمرين، وقٌت لال�ستعداد.  �سبيٌه مبا يلتزُم به 

هذا التوزيع للوقت، يجب اأن يعتاد عليه املو�سيقي ب�سكل عاّم.

نون ثماين �ساعات، كواجٍب يومي �سارم.  لفني، يتمرَّ كل مو�سيقيي العامل من املوؤ

بعد  اأ�سلفُت.  كما  مثال  عندي  يكون  اأن  وبدون  البداية،  مند  النظام،  هذا  على  �رِصُت 

مو�سيقيني  اأرى  بداأُت  اأمامي،  ماثلة  اأمثلة  اأرى  بداأُت  بغداد،  اإىل  انتقلُت  عندما  ذلك، 

َق ببغداد. بداأُت اأ�سمُع ت�سجيالِته،  كبار. بداأُت اأعرف اأن ب�سري جميل كعازف عظيم توفَّ

ِمن  ال�ساد�سة ع�رص  قبل ذلك، وحتى حدود  اأتعّرُف على حميٍط مو�سيقي كامل. لكن  و 

عمري، كنُت اأح�سُّ اأينِّ اأ�ستغل فقط على اأحالم اليقظة .

❒  اأنتم كع�زف، مبدٍع للحظ�ٍت ُمرهفة وخاّلقة من الفّن املُطلق، هل ُيكن اأن 

َث بخ�س��س جتربتكم يف العزف والت�أليف، عن مدر�سة خ��سة بكم يف الع�د؟ نتحدَّ

ن.  ال عليك، اأنَت الذي �سمعتني مند فرتة بعيدة، و�سمعتني االآ ــ لو اأَحلُت ال�سوؤ

لو ت�سمع �رصبتي يف اأّي مكان هل ت�ستطيع اأن متيِّزها عن غريها؟

 ــ ب�لطبع

وميَّزاً.  وا�سحًا  يكوُن  عندما  �سلوب،  االأ هو  وهذا  اللهجة،  هي  هذه  اإذن  ــ 

اأ�ساليب العود املوجودة لي�ست كثرية. فنمد بداأ الت�سجيل اإىل اليوم، اأ�ساليب العود قليلة. 

لعازفني معروفني: جميل ب�سري، ومنري  اأ�ساليب  العراقية هناك ثالثة  املدر�سة  اإىل  بالن�سبة 

ب�سري، و�رصيف حيدر، وتالمذته ك�سلمان �سكر. بالن�سبة اإىل املدر�سة امل�رصية، هناك ريا�س 

�رصقية  ملدر�سة  طر�س كممثل  االأ وفريد  املعامل،  وا�سحة  �رصقية  ملدر�سة  ال�سنباطي كممثل 

خر اأ�سلوبًا وا�سحًا  وا�سحة كذلك تقع بني ال�سام وم�رص. ثم الق�سبجي الذي مُيثل هو االآ
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ة يف العزف. هذه اللهجة  يف العزف. هناك اأ�سماء اأخرى تتوفر كذلك على لهجة خا�سّ

ُن وت�سبح عالمة ميِّزة. ال�سخ�سيُة تتكوَّ

اإاّل  تنبثق  متفردة، ال  اأ�سلوبية  اإظهار  به  ُيراد  ا�سطالح  د  فكلمة مدر�سة، هي مرَّ

يا. فاليوم، بعد 25 �سنة من العمل على ال�سعر، اأ�سبَح  اإذا كانت وراءها ثقافة وعقل وروؤ

مر بتكرمِي �ساعٍر كبري، فاأنا َمن يت�سّدى لذلك بعمٍل مو�سيقي.   اأنه كلما تعلََّق االأ
ّ
من اجللي

اإميان  اأقوم بذلك حل�ساٍب اآخر غري الفّن املبني على  مل يقم بذلك املوجي وال غريه. وال 

ة  يٍة مو�سيقية خا�سّ وقناعة. قمُت بتجارب مع مموعة من ال�سعراء الكبار، بناًء على روؤ

ية مو�سيقية لقراءة امل�رصح والرواية وال�سينما.  بقراءة ال�سعر، مثلما هناك روؤ

لر�ّسامني  معار�َس  لُت  حوَّ لذلك  كبري،  ب�سكٍل  الت�سكيلي  بالفن  مولٌع  اأنا  اليوم، 

من اأنَّ الفنون كلها تنبثق من منبع واحد،  ين موؤ كبار اإىل عرو�س مو�سيقية. هذا كّله، الأ

ر البرتول، مبا يحتاجه. اأنا اأحتاج  هو منبع اجلمال. وكلُّ فنان يخرجه اأو يكرره، كما ُيكرَّ

حد اأ�سدقائي من �سعراء  ر عن طريق العود واملو�سيقى، واأحّول ق�سيدة جميلة الأ اأن اأكرِّ

العامل، ولي�س فقط من الوطن العربي، اإىل فكرة مو�سيقية. اأ�سعر اأّن هذه اجلملة تك�سف 

عن قطعة مو�سيقية ت�سغلني، فاأعمُل عليها، اأبلورها، اإىل اأن ُت�سبح فكرة مو�سيقية.

�س  �سِّ  ❒ عزفكم على الع�د، يك�سُف عن مزٍج بني الت�أمل والتعبري، على نح� ي�ؤ

مل� يكن اأن ن�سّميه ب�ملعرفة امل��سيقيّة. كيف تنظرون للعالقة بني هذه املعرفة امل��سيقيّة، 

التي يُنتجه� عزفكم وت�أليفكم، وبني الع�مل واحلي�ة والك�ن ك�سوط جمتمعيّة ووج�ديّة 

ن�س�ن؟ لالإ

خرى، بدونها ال ميكن ملو�سيقي اأن يكون   ــ املعرفة مفتاح الدخول اإىل العوامل االأ

يكون  اأن  امل�ستحيل  من  لكن  متفوقا،  وحرفيا  �ساطراً،  اآالتيًا  يكون  اأن  ميكن  متميزاً. 

َيبني  ّن املعرفة هي القاعدة التي  اإ�سافة، و�ساحب م�رصوع. الأ مبدعًا، خاّلقا، �ساحب 

ن�سان بنياَنه ومعماَره.  عليها االإ
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كرُث، من بني الفنون، حاجًة اإىل وعي واإىل ثقافة، مع  اأعتقد اأن املو�سيقى هي االأ

اأّن ال�سعر يحتاج اإليها، كما يحتاج اإىل لغة وعمق ومرجعيات. لكن اأدوات ال�سعر، مع 

دب، يف الق�سائد، اأما يف املو�سيقى، فاأنَت  ذلك، وا�سحة و متوفرة يف الفل�سفة، يف االأ

تبني معماراً من ال �سيء. تبني معماراً من �سوء. وعلى هذا ال�سوء اأن يحمل األوانًا، واأن 

ير�ُسم بذهن املتلقي كلَّ ما تتخيله من معمار كمو�سيقي. املو�سوع اإذن يف غاية ال�سعوبة، 

التفوق،  اأن يو�سل فكرة  ي�ستطيع  الثاقبة حتى  الثقافة  اإىل كثري من  الفنان  لذلك يحتاج 

بنف�س  لها  ب�سكٍل جيِّد ومنتجًا  للطاقة  م�ستقباًل  التي تعله  الطاقة  التاأمل، وفكرة  فكرة 

تنجذب  دون  اآخر  وترى  وحتبه  اإن�سانًا  ترى  تعُلك  التي  هي  الطاقة  هذه  ن  الأ اجلودة، 

اإليه. فالق�سة مرتبطة كلها بالطاقة. املعرفة يف املو�سيقى ال غنى عنها، مثل التكنيك الذي 

يحتاج اإليه العازف للتعبري عن فكرة ما.

❒ معزوف�ٌت كثريٌة ت�ستح�سون فيه� َولََعكم ب�لعراق، ال�طن واحل�س�رة. كيف 

مع  م��سيق�كم  �ُسه�  �سِّ ت�ؤ التي  العالقة  طبيعة  وم� هي  املك�ن،  عن��سَ  امل��سيقى  تت�سَُّب 

مل العراقي؟ الأ

مر  االأ اأجل كوخ من �سوء، فكيف يكون  للقتال من  االن�سان يكون م�ستِعّداً  ــ 

جلجام�س  من  ومالحمه؛  اأ�ساطريه  بكلِّ  ح�ساراته،  بكلِّ  كالعراق  ببلٍد  يتعلق  عندما 

ن�سانية  وحمورابي، بكل اإجنازه الفكري والعلمي، وبكلِّ قممه الكبرية التي اأْر�َست لالإ

دب و قوانني احلياة وكل �سيء. قواعَد يف اتاهات القانون واالأ

احلجم.  بهذا  بلٍد  ح�رصة  يف  واأنت  مر،  االأ يكون  فكيف  تقاتل،  قرية  عن  اأنت 

بعلم  وتت�سلح  اإليه،  تنتمي  الذي  البلد،  مبقام  تليق  التعبري،  يف  اأ�ساليب  تبتكر  اأن  بّد  ال 

ف�سل.  االأ اأننا  ن�سعر  وال  �سوفينيني،  ل�سنا  نحن  له.  ببنوتك  تليق  وبثقافة  بالعراق،  يليق 

ولكننا نعرف اأن هذا البلد اأجنَب، على مرِّ اآالف ال�سنني، عدداً كبرياً من العلماء، ومن 

الفال�سفة، وال�سعراء كال�سياب واملتنبي و اأبي متام واأبي نوا�س واآخرين.
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�سنة   5000 منذ  العراق،  اأبدعها  التي  ال�سومري،  ال�سعر  اأ�ساطري  مثال  تاأملَت  اإذا 

خلْت، �ستجد اأنها قريبة من ق�سيدة النرث اليوم، التي اأبدعها �سعراء كاأدوني�س واأمد نا�رص، 

بـ4000  اأجنيلو  مايكل  يتجاوز  ما  النحت  يف  م  قدَّ البلد  هذا  التفعيلة.  �سعراء  عن  ف�سال 

اآالف �سنة، وقدم الثور املجنح بخم�سة اأرجل، عندما تنظر اإليه تد اأربعة، وعندما تعّدها 

تدها خم�سة. هذه احلركة يف النحت ال ُت�ساَهى .كل هذه القمم، التي اأجنزتها احل�سارة 

نبياء �سيدنا اإبراهيم،  العراقية من بابل و�سومر واأكد واآ�سور واحل�رص، واأور مهبط اأبي االأ

تك�سف عن انتمائك، فكيف يكون تعبريك عنه؟ كيف يكون دفاعك عن هذا الوطن؟ 

اأعمق ما  اأن يكون  اأيِّ واحدة من هذه املفردات، ينبغي  التعبري عن  اأن  اأجُد  اأنا  لذلك، 

اأعمل يف كل حياتي من اأجل العراق، من اأجل ن�رصة االن�سان، و  اأنا  ن.  فعلته حتى االآ

اأعترب اأن هذا الدور لي�س كافيًا.

اأ�س�بع  اأ�سبحْت  اخل�م�س،  حممد  م�سح  خ�سبة  على  العزف،  من  حلظة  يف   ❒

وت�ر، اأ�س�بَع ع�زفة، فيم� حت�لت اأ�س�بع اليد  يدكم الي�سى، التي ت�سغط ع�دة على الأ

اليمنى اإىل من�ستة. كيف ُيكن للعزف، يف حلظة جن�ن واإ�ساق، اأن يخرج عن ق�انينه، 

يق�ع�ت من اأم�كن غري مت�قعة؟ وي�لِّد الإ

ــ هذه الطريقة، يف العزف، هياأُتها لل�سباب الذين ُبرِتْت اأيديهم يف احلرب، اأيام 

اأو  رجل  اأو االأ يدي  ال�سبان مبتوري االأ اأ�سبح عدد  يرانية، حيث  املواجهات العراقية االإ

جزٍء من اجل�سد، يتجاوز الـ 750 األف �ساّبًا. فهذه الطريقة و�سعُتها ملبتوري اليد، ولكن 

اأمانع  ال  واأنا  ا�ستعرا�سًا  يراها  البع�ُس  بداعية.  االإ العملية  من  جزءاً  اأ�سبحْت  بعد  فيما 

ا�ستعرا�سها، وا�ستخدامها  جل  ن�سان عادة ميتلُك مهارة الأ ا�ستعرا�سًا. فاالإ اأن تكون  يف 

اإىل  حمتاجة  داء  االأ اأ�ساليَب  اأّن  اأجُد  عندما  اليوم،  اأفعله  ما  وهذا  ال�سحيح.  مكانها  يف 

مها  �ساأقدِّ بعد.  مها  اأقدِّ مل  اكت�سفت،  التي  داء اجلديدة  االأ اأ�ساليب  تطوير. هناك كثري من 

كده دائما لطلبتي يف بيوت العود،  قريبًا جّداً. ما زالت هناك اإمكانية لالبتكار، هذا ما اأوؤ
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كد لهم انفتاَح اأفق  �ستاذ، اأوؤ بكلِّ مكان. فكلما واجهوين بياأ�سهم من اإمكانية تاوز االأ

ة، عندما اأفكر، تتخلَُّق  �رصار. فاأنا مثاًل يف كلِّ مرَّ املحاولة، �رصيطة الت�سّلح باالجتهاد واالإ

بْعد.  اأحققه  ملْ  اأمتناه  مَّا  باملائة  خم�سة  اإن  �سيئًا:  لك  اأقول  دعني  جديدة.  فكرٌة  عندي 

وهذا لي�س توا�سعًا، فاأنا لدّي حلم كبري جّداً، واأح�سُّ اأن الزمن اأق�رُص من ُحلمي. ُحلمي 

مَل اإىل طلبتي يف كلِّ  �سف. لذلك اأحببُت اأن اأنقل االأ حمتاٌج اإىل زمن لكّن الزمن ق�سرٌي لالأ

مكان يف الوطن العربي، من املغرب اإىل امل�رصق. نقلُت احُللم باأن ي�ستكملوا العمل الذي 

بداأُت، اأو الذي �ساأنتهي اإليه. 

ت�أ�سي�سه�  على  اأ�سفتم  التي  الع�د،  بي�ت�ت  جتربة  و�سلت  اأين  ب�ملن��سبة،   ❒

وتدبريه�؟

�سنة  ظرف  يف  تنتقَل  اأن  مُيكن  تربة  وهي  عمل،  نظاُم  التجربة  لهذه  اأ�سبح  ــ 

اإنها  اأّي بلد. و يف ظرف �سنة ميكن اأن حتقق نتائج كبرية. نتائج اأقول دون مبالغة،  اإىل 

ّاً، وال اأزال كذلك، على اأّن ال�سنة  ي�ستحيل اأن تتحقق يف خم�س �سنوات. اأنا كنُت ُم�رصِ

اأّي مكان. واأثبتنا ذلك بالربهان، من خالل  العود، تعاِدُل خم�س �سنوات يف  يف بيت 

والد والبنات. ّول فوج ُمتخّرج من االأ بع�س النماذج الأ

ج بنات،  ن نحن ُنخرِّ اإىل عهٍد قريب، كان العوُد كاإبداع حكراً على الرجال، االآ

قّل َع�رْصٌ يعزفن العود مبهارة عالية جّداً. ولنا رجاٌل در�سوا العود ملّدة  ولنا منهن على االأ

داء  ن اأ�ساتذة ُيَدّر�سون العود مبهارة غري م�سبوقة، على م�ستوى االأ 14 �سنة، واأ�سبحوا االآ

ي�سع  اإنه  �سمة؟  ن�سري  يفعل  ماذا  ال�سحفيني:  اأَحُد  ًة  مرَّ كتَب  لقد  والن�سج.  والتكنيك 

ا�ستيعاب  على  قادراً  ملْ َيكن  ال�سحفي،  العازفني. هذا  لتخريج  الطلبة يف طناجر �سغٍط 

اأن العمل مُيكن اأْن َي�سنع كلَّ �سي، ويحّول امل�ستحيل اإىل واقع. اليوم نحن نفكر، بكل 

ن 11 �سنة( ويف اأبو ظبي )يوم 5  جدية، بعد تاأ�سي�س بيت العود يف م�رص )اأ�سبح عمره االآ

نونرب نحتفل بالذكرى الثانية يف املجمع الثقايف( ويف ق�سطنطينة، يف تون�س قريبًا جّداً، 
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و يف الدوحة، يف اإن�سائه باملغرب. �سنعمل عليه، خالل فرتة ب�سيطة، بكلِّ جّدية، حتى 

نوفر على الراغبني يف التعلم، وهم كرث بني ذكور واإناث، م�سقة ال�سفر اإىل القاهرة. فلو 

مكان، على راأ�س كلِّ �سنتني، تخريج طلبة  وفرنا لهم هذا البيت، بدعٍم من الدولة، فباالإ

يبهرون العامل اأجمع.

لة  ❒  اآلة الع�د معكم اأ�سبحت اآلت متعددة، ت�حي ب�أن هن�ك عبقرية لهذه الآ

لة؟ مثلم� هن�ك عبقرية الع�زف، امل��سيق�ر. كيف تنظرون اإىل م�ستقبل هذه الآ

اآلة مكتملة، لذلك عا�سْت منذ ما قبل امليالد اإىل يومنا هذا. عا�سْت  اآلة العود  ــ 

مثل  العلماء  لذهنية  وتلبيتها  ا�ستجاَبُتها  ا�ستقامت  ملا  لة،  االآ اكتمال هذه  فلوال  اأوىل.  اآلة 

رموي وابن �سينا وابن زينة و زرياب واإ�سحاق املو�سلي. فكل  الكندي والفارابي واالأ

من  فبدءاً  واإبداعهم.  واأحلانهم  وعلومهم  ودرا�ساتهم  نظرياتهم  العود  على  بنوا  الء  هوؤ

العود كان هو  العود، وعازف  د من خالل  يتعمَّ امللك  ال�سومرية، عندما كان  احل�سارة 

العبا�سيني  اإىل فرتة  اإليه، و�سوال  امللك، واأقرب واحد  الذي لديه حظوة لدى  الكاهن، 

نها اآلة  يف بغداد، اإىل يومنا هذا يف القرن الواحد والع�رصين. العود اآلة اأوىل. كل هذا الأ

اخلاّلق.  واملبدع  لف  واملوؤ املُلّحن  وحاجة  العامل،  وحاجة  املغني  حاجة  تلبِّي  مكتملة، 

اأبعاداً جديدة فيها، من يفكر بطريقة خمتلفة، وهي  اإىل من ي�ستنطق  اآلة حتتاج  اإذن  فهي 

�ست�سغي وتقدم لنا اأ�سياء عجيبة.

نخ�سى  اأ�سبحن�  �سمة،  ن�سري  �ست�ذ  لالأ ال�سحرية  ن�مل  ب�لأ ال�لع  كرثة  ِمن    ❒

مِّن�ن عليه�؟ عليه�. فهل ت�ؤ

ــ )ي�سحك( اإنها يف اأمان اهلل، واأنا اأعترب هذا اأف�سل من كلِّ تاأمني. ال جدوى من 

ر اهلل. �سابُع اأ�سيبت ال قدَّ املال اإذا االأ
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❒ نرج� لك اأ�ست�ذ ن�سري كل ال�سحة والع�فية

معطاًء  تكون  اأن  العطاء.  هي  �سابع  واالأ املوهبة  على  تاأمني  خرْيَ  اأّن  اأرى  اأنا  ــ   

�سابع وعلى  الزكاة على االأ العلم وعلََّمه. هذه هي  ن خريكم من تعلَّم  النا�س. الأ وُتعلِّم 

املوهبة وكل �سيء. 

ة حتت�ج�ن اإليه� عند مزاولة الت�أليف امل��سيقي؟ ❒  هل هن�ك طق��ٌس خ��سّ

ــ اإن وجودي يف مكان قدمي يلعُب دوراً كبرياً يف التاأليف. فاأنا يف بيت العود يف 

لف، كّل يوم، قطعة. مبَجّرد ما اأدخل هذا   الفاطمي، اأوؤ
ّ
 احل�سني باحلي

ّ
القاهرة، يف حي

ّ على اأن يكون يل باأّي مكان بيٌت قدمي. فحتى  املكان، اأجُد طاقة خرافية. لذلك اأنا ُم�رصِ

تاأليف. ما  اإىل مزاج  يتحّول  يتغري. وفوراً  و لو كان مزاجي �سيئًا، يف هذه احلالة، فهو 

دخلت يومًا وم�سكت بعودي، يف بيت العود بالقاهرة، اإاّل واألفت قطعة. 

❒  وب�لن�سبة اإىل الرجت�ل، اأّي رغبة يُ�سبعه� لديكم على خ�سبة امل�سح؟

يقاعات  االإ يف  جّداً  وا�سعة  معرفة  اإىل  يحتاج  مقّومات.  اإىل  يحتاج  االرتال  ــ 

واملقامات، كما يحتاج اإىل تكنيك عال جّداً، وقدرة ت�سرُي على نحو متناغم بني العقل 

ياأُمُر  فالعني مغم�سة والعقل  الف�سل.  اإىل  ُيف�سي  اأّي خلل يف هذا االت�سال،  �سابع.  واالأ

ن هناك فرقًا بني التقا�سيم  �سابع ال بدَّ اأن تطيع. االرتال يحتاج اإىل هذه القدرة. الأ واالأ

املحفوظة واملكرورة، وبني االرتال. فهو تاأليٌف واإبداٌع اآين على امل�رصح. وهذا يحتاج 

ية و معرفة وا�سعة جّداً، كما يحتاج اإىل تكنيك عال جّداً، بحيث اأن اأوامر العقل  اإىل روؤ

ن الرتدد يف هذا احليز الق�سري جّداً من الزمن،  تنفذ بدون نقا�س ويف جزء من الثانية. الأ

يجعل العازف يقع يف اخلطاأ. 
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❒  ب�مل�سح عزفتم قطعة م��سيقية جميلة جّداً، اأح�س�سُت اأنه� تك�سُف عن وجه 

اآخر لبغداد، وجه اأقرب اإىل بغداد "األف ليلة و ليلة". هل ت�افقني هذا النطب�ع؟

ــ القطعة التي تتحدُث عنها هي "بغداد كما اأحّب". هي �سورة بغداد التي يف 

الرفيع.  والذوق  والثقافة  والفكر  وال�سعر  والرتف  اجلمال  بغداد  الكون.  كّل  اأذهان 

"بغداد كما اأحّب". هي نظرتنا لكيف نرى بغداد،  اأ�سع كل هذا يف قطعة  اأن  اأحببُت 

وكيف نريدها اأن تكون.

جرى �حلو�ر نبيل من�رص �أ
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اأرا�ض �شعرية
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اأوكت�في� ب�ث

)املك�سيك(

يقني

بي�ُس لهذا امل�سباح اإْن كان النوُر االأ

حقيقّيًا، فاليُد التي تكتُب

حقيقّية، لكن هل العيوُن

التي تنظُر اإىل املكتوب حقيقّية؟

ِمن كلمة اإىل اأخرى

ُد ما اأقوله. يتبدَّ

ٌّ
اأنا اأعرُف اأيّن حي

بني قو�سني.

p    p   p
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هنا

خطواتي يف هذا ال�سارع

ُتَدّوي

يف �سارع اآخر

حيث

اأ�سمُع خطواتي

تعرُبُ هذا ال�سارع

وحيث

وحده ال�سباب حقيقة.

p    p   p

�شمت

هكذا مثلما من ُعْمق املو�سيقى

تنبثُق عالمة

ت وَرّقت كلَّما ارتَّت، امتدَّ

اإىل اأْن تخر�َس يف مو�سيقى اأخرى.

ينبثُق ِمْن ُعْمق ال�سمِت

�سمٌت اآخُر، ماٌء، ُبرٌج، �سيٌف
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يعلو وينمو ويعّطلنا

وكلما عال َهَوِت

مال الذكرياُت، االآ

كاذيُب ال�سغرية والكبرية االأ

فرنغُب يف ال�رصاخ لكن ال�رصخة

تتال�َسى يف احللق:

بُّ ال�سمَت فن�سُ

حيث يخر�ُس كلُّ �سمت.

p    p   p

اأبعد من الرعب

ُدنا: كلُّ �سيٍء ُيهدِّ

ُم اإىل مقاطَع حيٍة الزمن الذي َيق�سِ

ذاك الذي كنُتُه 

 وما �ساأكونه

فعى؛ مثلما يفعُل ال�سكني باالأ

دراك، ال�سفافية املخرتقة االإ

النظرة العمياء للنظر اإىل الذات وهي تنظر؛

الكلمات، قفازات رمادية، هباء ذهني 
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فوق الع�سب، املاء، اجللد؛

رجالنا، الذين ينه�سون ما بينك وبيني،

اأ�سوار فراغ ال َيهدمها اأّي نفري.

وال حتى احُللم وقراه من �سور حمّطمة،

ال الهذيان وزَبده النبوّي،

وال احلّب باأ�سنانه واأظافره يكفينا،

اأبعد مّنا،

يف حدود الكائن والكينونة،

حياة ُتطالبنا مبزيٍد من احلياة.

ُد �ُس الليُل ويتمدَّ ويف اخلارج يتنفَّ

مليئا باأوراٍق �ساخنة وكبرية

ومبرايا حُتارُب:

فواكه وخمالب وعيون واأوراق ال�سجر،

كواهل ت�سيء

واأج�ساد تفتح طريقها بني اأج�ساد اأخرى.

p    p   p

فق ربيع يف الأ

َجر �سّفاف،  حِلَ
ٌّ

�سفاٌء جلي
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جبهة مل�ساء ِلِتمثاٍل بال ذاكرة:

�سماء �ستاء، ف�ساء ُمنعك�س

 يف ف�ساء اآَخر اأكرث عمقًا واأ�سّد فراغًا.

�ُس، بالكاد يلتِمُع. البحر بالكاد يتنفَّ

�سجار، توقََّف النوُر ما بني االأ

جي�ٌس نائٌم، توقظه

الريُح براياٍت من اأوراِق ال�سجر.

ٍد ِمَن البحر يوَلُد ٌج بال ج�سَ مَتَوُّ

ُيهاجُم التلَّ وينك�رصِ

وكالبتو�س ال�سفراء على اأ�سجار االأ

وعرْبَ ال�سهل يتدّفُق اأ�سداَء.

يفتُح النهاُر اأعيَنُه ويوِغُل 

يف ربيٍع ا�ستبَق موِعَده.

ه يداَي يطري. كّل ما تالِم�سُ

فالعامل مليٌء بالع�سافري.

p    p   p
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الع�شفور

يف ال�سمت ال�سفيف

كان النهار ي�سرتيح:

�سفافية الف�ساء

كانت �سفافية ال�سمت.

ونور ال�سماء الثابت 

ع�ساب. كان ي�سكن منو االأ

حجار وحتت النور املُماثل ما بني االأ

ر�س اأحجاراً. كانت هوام االأ

وكان الزمُن يروي غليله يف الهنيهة.

وكانت الظهرية تتال�سى

يف ال�سكون املنذهل.

وغّنى ع�سفور، �سهم نحيل.

 جريح،
ّ
ي واأرع�َس ال�سماَء �سدٌر ف�سِّ

كت وراق حترَّ االأ

ع�ساب ا�ستفاقت... واالأ

ف�سعرت اأنَّ املوَت �َسهم

Revue Al Bayt (19- 20).indd   34 1/02/12   0:31:36



��

ال يعرُف راميه

ويف ملِْح الب�رصَ منوت.

p    p   p

الغ�شن

على راأ�س �سجرِة ال�سنوبر

ُيغّني ع�سفوٌر �سجني 

مرتع�سًا فوق تغريده.

ينت�سُب يف الغ�سن �سهمًا

يتال�سى ما بني اأجنحة

ويتدّفُق مو�سيقى.

الع�سفور �َسِظيَّة

تغني وحترتُق حيَّة

يف عالمٍة مو�سيقية �سفراء.

اأرفُع عيني: ال�سيء يوجد.
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�سمٌت فوق الغ�سن،

فوق الغ�سن املُنك�رص.

p    p   p

نار كل يوم

كما الهواء

ُد ُي�سّكُل وُيبدِّ

�رصوَحه اخلفية

على �سفحاِت اجليولوجيا

وعلى املوائد الكوكبية:

ن�سان.  االإ

لغته بالكاد هي بذرة،

لكّنها حارقة،

 يف كفِّ الف�ساء،

جات. واملقاطع توهُّ

وهي اأي�سا َنْبت:

 جذوُرُه

ُ ال�سمت، تك�رصِّ

 غ�سونه
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َتْبني بيوتًا من اأ�سوات.

 مقاطع:

تت�سابك وتنحّل،

  تلعب

لعبة الت�سابه والتباين.

مقاطع:

 تن�سج فوق اجلباه،

فواه. تزهر يف االأ

جذورها

ت�رصب الليل وتلتهم النور.

لغات:

اأ�سجار متاأّججة

مطار. من اأوراق االأ

نباتات من بروق،

هند�سات اأ�سداء:

على �سفحة الورق

تت�سكل الق�سيدة
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مثل النهار

فوق راحة الف�ساء.

p    p   p

مرثية متقطعة

اأتذكر اليوم اأمواَت بيتي

ول اأبداً ل�سنا نن�ساه امليت االأ

واإن ب�ساعقة مات على عجل

فلم يبلغ الفرا�س وال اللوحات الزيتية،

يف درج ال�سلم اأ�سمع العكازة املرتابة

واجل�سد املت�سبث بح�رصة

والباب الذي ينفتح وامليت الذي يدخل.

بباب املوت ثمة ف�ساء �سيق،

وبالكاد يتبقى زمن للقعود،

براز الوجه والنظر اإىل ال�ساعة الإ

واالطالع عليها م�سرية اإىل الثامنة والربع.

اأتذكر اليوم اأمواَت بيتي

تلك التي ماتت عرب ليال متتالية
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وكان الوداع طويال، 

كان احت�سارها قطارا المي�سي اأبدا.

ج�سع الفـم

معلق يف خيوط زفرة

عيون التغم�س، تومئ

وت�رصد من امل�سباح اإىل عيني،

نظرة ثابتة تعانق اأخرى

غريبة، تختنق يف العناق

خري تهرب وترى من ال�سفة ويف االأ

كيف يغرق اجل�سد ويفقد الروح

وال يجد عيونا يتم�سك بها...

هل دعتني اإىل املوت تلك النظرة؟

ن الاأحد لرمبا منوت فقط الأ

يريد اأن ميوت برفقتنا،

ال اأحد يريد اأن ينظر اإىل اأعيننا.

اأتذكر اليوم اأموات بيتي

ذاك الذي رحل ل�ساعات

وال اأحد يعلم نحو اأي �سمت دخل.
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الوقفة التي بال لون تواجه الفراغ

 من فوق املائدة كل ليلة

اأو اجلملة التي تعلق بال ختم 

مبنت�سف خيط عنكبوت ال�سمت

تفتحان مرا للعائد:

ي�سمع وقع خطواته، ي�سعد، يتوقف...

و�سخ�س ما بيننا ينه�س

ويحـكم اإغـالق البـاب.

خرى يلح، وهو هنالك يف اجلهة االأ

يكمن يف كل فراغ، يف الطيات،

ب وبني ال�سواحي، يت�سكع بني التثاوؤ

بواب فهو يلح. واإن اأغلقنا االأ

اأتذكر اليوم اأموات بيتي

وجوه تائهة يف جبهتي،

وجوه بال عيون. عيون ثابتة، مفرغة

هل كنت اأبحث فيها عن �رصي؟

عن اإله الدم الذي يحرك دمي؟

له الذي ينه�سني؟ عن اإله الثلج، عن االإ

�سمته مراآة حياتي،
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 يف حياتي ميتد موته:

خطائه. فاأنا اخلطاأ النهائي الأ

اأتذكر اليوم اأمواَت بيتي

التفكري املبدد والفعل املبدد

�سماء املتناثرة ) بحريات، مناطق منعدمة، االأ

حـفر تنب�سها الذاكرة عنيدة.(

ت�ستت اللقاءات،

نا وغمزها املجرد واملقت�سم االأ

نا ) ذاتها(، موجات الغ�سب، دائما مع اآخر، االأ

فعى املتخفية، الرغبة واأقنعتها، االأ

التحاتات البطيئة،

االنتظار واخلوف، الفعل ونقي�سه

يف ذاتي يتعنتان

يطلبان اأكل اخلبز والفاكهة واجل�سد،

�رصب املاء الذي منعت منه.

لكن لي�س ثمة ماء، فالكل ظماآن

 اليعرف اخلبز وال الفاكهة املرة،
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احلب املدجن واملم�سوغ،

قرد ا�ستمنائي وكلبة مرو�سة

يف اأقفا�س ذات ق�سبان خفية،

ما تفرت�سه يفرت�سك،

و�سحيتك هي اأي�سا جالدك.

ركام اأيام ميتة، جرائد

مدعوكة، وليال منزوعة الق�رصة

ويف الفجر ذي اجلفون املنتفخة

احلركة التي نحّل بها

العقدة املنزلقة، ربطة العنق،

�سواء، ويف ال�سارع تنطفئ االأ

اأيها العنكبوت، اأال حتّيي ال�سم�س؟ التكن حقودا

حياء نلج ال�رصير. واأمواتا اأكرث من االأ

العامل فالة دائرية

وال�سماء مغلقة واجلحيم فارغ.

p    p   p
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ال�شعر

تاأتي �سامتا و�رّصيا

توقظ الهيجان، اللذة

وهذا الغّم

الذي ُي�سعل ما ُيالم�سه

ويخلق يف كّل �سيء

�رصها قامتا.

العامل ي�ست�سلم وينهار

مثل معدن يف النار.

مابني خرائبي اأنه�س

وحيدا وعاريا ومنهوبا

فوق �سخرة ال�سمت الهائلة،

مثل مقاتل متوحد.

حقيقة حارقة

اإالم تتدافعني؟

ل�ست راغبا يف حقيقتك،

رعن. الك االأ يف �سوؤ
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مل هذا ال�رصاع العقيم؟

ن�سان كائنا قادرا على احتوائك، لي�س االإ

اأيها ال�رصه الذي ال يرتوي اإال يف العط�س،

اجلذوة التي ت�ستنفد كل ال�سفاه،

الروح التي ال حتيا يف اأي �سكل

�سكال حترتق �سد جيو�س خفية. بل تعل االأ

ت�سعد من اأعماق ذاتي

من املركز الالي�سمى لكينونتي،

جي�سا ومـدا

تكرب، عط�سك يغرقني،

وم�ستبدا يطرد ذاك الذي ال ي�ست�سلم

 ل�سيفك اجلامح.

وحدك اأنت من ي�سكنني،

اأنت بال ا�سم، مادة جارفة

�رصه جويف، هذياين.

اأ�سباحك ت�سفع �سدري

واأنت توقظ مل�ساتي،

تثلج جبهتي،
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وتفتح عيوين.

اأح�ّس العامل واأمل�سك

يا مادة ال مت�س،

توّحد روحي باجل�سد،

اأتاأمل القتال الذي اأخو�سه

ر�سية، واأعرا�سي االأ

تغ�سى عيني �سور متقابلة،

وال�سور ذاتها

 تنفيها �سور اأخرى اأكرث عمقا،

م�ستعال اأتلعثم،

مياه يغمرها ماء اأ�سد خفاء وكثافة

ويف غياهبها ت�ستوي احلياة واملوت،

ال�سكون واحلركة.

األح اأيها املنت�رص،

فوجودي مرتهن فقط بوجودك،

�سوات. الكلمة واملقاطع ال�رصية لالأ
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الالحت�س باللم�س وامل�ستبدة

هي مادة روحي.

ما اأنت اإال حلم فقط

لكن عربك العامل يحلم

وخر�سه بكلماتك يتكلم

حني اأالم�س �سدرك

اأحاذي احلدود الكهربائية للحياة

ظلمة الدم

حيث يتواطاأ الفم القا�سي والعا�سق

بعد مايزال �رصها لتدمري ما يحب

ال مبال تاه العامل

ومتماثل مع ذاته دائما

نه ال يتوقف اأمام اأي �سكل الأ

وال يتاأخر عما يخلقه

خذين اأيها املتوحد

حالم خذين بني االأ

مومي خذين اأيها االأ
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اأيقظني كليا

اجعلني اأحلم حلمك

ادهن عيني بالزيت

لكي تعرفني حينما اأتعرف عليك.

p    p   p

اإعادات

القلب وقرعه النزق

ح�سان الدم املعتم

ح�سان اأعمى ح�سان جامح

حفل فرو�سية ليلي ناعورة الرعب

ال�رصخة �سد اجلدار وال�ساعقة املحطمة

طريُق م�سى ُقطع

عقاب وطريق نكو�ٍس على االأ

ج�سد جل�سد بفكر حمتد

احلزن الذي اأ�سائله كل يوم وال يجيب

احلزن الذي اليتنحى جانبا ويوقظني كل ليلة

احلزن بال حجم وبال ا�سم

الدبو�س واجلفن املخرتق
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جفن اليوم املعي�س ب�سكل �سيء

�سل ال�ساعة امللوثة واحلنو املطابق لالأ

ال�سحكة املجنونة والكذبة املتعهرة

العزلة والعامل

طريق م�سى ُقطع

حلبة م�سارعة الثريان الدموية واملنخا�س

و�سفري اال�ستهجان

ال�سم�س من فوق اجلرح

وفوق املياه امليتة النجم ذي ال�سعر الكثيف

الغ�سب وحمو�سته امل�ستعلة

التفكري املتاأك�سد

الغنغرينية والكتابة 

الفجر املربح والنهار املكمم

الليل املتاأمل وعظمه املنخور

الرعب املتجدد اأبدا واملكرر اأبدا

طريق م�سى ُقطع

عقاب وطريق نكو�س على االأ

كـاأ�س ماء حبة ول�سان من الق�سدير

قرية منل يف عّز احللم
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�ساّلل اأ�سود من دم

�ساّلل حجري من ليل

جمايل للعدم احلمل االإ

هدير املحركات يف املدينة ال�سا�سعة

بعيدا، قريبا، بعيدا يف �ساحية اأذين،

بروز العني واجلدار الذي يومئ

عرج بروز املرت االأ

اجل�رص املحطم واملغمور

طريق م�سى ُقطع

عقاب طريق نكو�س على االأ

�رصة التفكري الدائري، دائرة االأ

ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلنا؟

متاهة الذنب بال ذنب

املراآة التي تتهم وال�سمت املتغنغر

مل العقيم النهار العقيم، الليل العقيم واالأ

العزلة املختلطة والعامل املهجور

قاعة االنتظار حيث الاأحد هناك

عقاب طريق م�سى ُقطع ونكو�س على االأ

واحلياة م�ست دون اأن تلتفت اإىل اخللف.
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ما بني املُ�سي والبقاء

مابني امل�سي والبقاء يرتاب النهار،

مفتونا ب�سفوفه.

ن خليج: امل�ساء الدائري االآ

يف ذهابه واإيابه الهادئ يتهدهد العامل.

كل �سيء مرئي وكل �سيء متحا�سى،

كل �سيء قريب وكل �سيء المي�س.

وراق والكتاب ت�سرتيح االأ

والكاأ�س والقلم يف ظل اأ�سمائه.

خفقان الزمان الذي يكرر يف �سدغي

املقطع الدموي العنيد ذاته.

يخلق النور من اجلدار الالمبايل
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م�رصحا طيفيا لالنعكا�سات.

يف مركز عني اأكت�سف ذاتي،

ال ينظر اإيل، اأنا اأنظر اإىل ذاتي يف نظرته.

تتبدد الهنيهة، ودون اأن اأحترك،

اأنا اأبقى واأم�سي: فاأنا عالمة وقف.

p    p   p

�شوناتات

1 

  ثابتا يف النور لكن راق�سا، 

حركتك التي تربي ال�سكون

يف اأوج الدوار وتتحالف

موقفة اللحظة ال التحليق.

ن اأملا�س، نور لي�س يتدفق، فهو االآ

�ساكن يف تعاقب الظهرية،

�سم�س من رماد ومن جذوة 
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بعاد ال هي ت�ستنفد وال تربد.  مت�ساوية االأ

وثبتك ثانية متجمدة

لي�ست ت�ستعجل الزمن وال هي تقتله:

فج�سدك �سجني يف حركته املزدهية 

ج�سدك يتحرر من ذاته

وي�سقط فيتناثر بيا�سك

فتتحول اإىل ماء وطني معتم.

2 

البحر، البحر اأنت، اأيتها املراآة املتعددة،

البحر من جذع ك�سالن ومتاأن

ي�سبح يف البحر، البحر الظامئ:

البحر الذي ميوت ويولد يف نور منعك�س.

من جماع اللحظات التي تتنامى فيها،

من دائرة �سور العام،

اأ�ستبقي �سهرا من زبد و من اأ�سماك،
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وحتت �سماوات �سائلة من الق�سدير

يفتتح ج�سدك يف النور خلجانا

يام.  من التموجات املعتمة لالأ

 

3

  من البهجة املخ�رصة لل�سماء

ت�ستعيد اأنواراً �سيعها القمر

ن النور يتذكر ذاته الأ

بروقا وخريفا يف �سعرك.

الريح ت�رصب الريح يف انطالقها،

خ�رص وراق ومطرها االأ حترك االأ

ُيبلل كتفيك ويع�س متنك

يعريك ويحرتق ويغدو ثلجا.

�سدرك َمرَكبان ن�رصا اأ�رصعتهما،

ومتنك �سيل جارف.

بطنك ب�ستان متحّجر.
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الف�سل خريف يف قفا عنقك: �سم�س و�سباب.

وحتت ال�سماء اخل�رصاء املراهقة

ي�سلم ج�سدك جماع ذاته العا�سقة.

p    p   p

الظماآن

نك بحثت عني، اأيها ال�سعر، فاأنا اأبحث عن ذاتي فيك: الأ

جنمة متحللة من ماء،

انغمرت يف كينونتي.

نك بحثت عنك، اأيها ال�سعر الأ

غرقت يف ذاتي.

وبعد كنت اأبحث عنك فقط

لكي اأهرب من ذاتي:

يا كثافة انعكا�سات

تهت فيها.

لكن بعد من �سدة الدوران

مرة اأخرى راأيتني:
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نف�س الوجه املنغمر

يف العري ذاته،

مياه املراآة ذاتها

التي ما كان ينبغي اأن اأ�رصبها،

ويف حافة املراآة

امليت من الظماإ ذاته.

p    p   p

قدر �شاعر

اأكلمات؟ من هواء

ويف الهواء �سائعة.

دعني اأتيه ما بني الكلمات،

دعني اأ�سري الهواء ما بني �سفتني،

هبوب مت�سكع بال حميط

يبدده الهواء.

فالنور اأي�سا يتيه يف ذاته.

p    p   p
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ريح وليل

�ساعة الريح،

ليل �سد الليل،

هنا يف ليلي.

الريح ثور

يرك�س ويتوقف ويلتف

هل �سيم�سي باتاه ما؟

الريح مقطبة اجلبني:

يف ت�سعبات الطريق

يتحطم قلبها.

مثلي اأنا ذاتي،

غ�سب مكد�س

بدون ختم.

اأين اأنا؟

الريح مت�سي وتيء.

Revue Al Bayt (19- 20).indd   56 1/02/12   0:31:40



��

الهنا وال هنالك.

مراآة عمياء.

p    p   p

م�شهد

�سهر املراآة:

والقمر يرافقها.

انعكا�س نور بعد اآخر

يحيك العنكبوت ن�سيجه.

بالكاد يرتع�س

التفكري ال�سهران:

لي�س موتي اخلفري

 �سبحا وال هو فكرة.

ل�ست حيا وال ميتا:

يقظان اأنا، يقظان

يف عني مقفرة.

p    p   p
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لغز

ندري�س �شان�شيث روباينا �إىل �أ

يا �سيد الدوار،

عايل يف االأ

 ير�سم البا�سق 

املتوحد عالمة،

يف النقطة

املتبددة نورا وهواء.

ومعاندا يعيد ذلك

 من الفجر وحتى الغروب.

ير�سم دون اأن يدري

اال:  �سوؤ

 هل القدرة حرية

وهل احلرية قدر؟

نور وهواء.

ترجمة خالد �لري�شوين

Revue Al Bayt (19- 20).indd   58 1/02/12   0:31:40



��

جي�ك�ندا بيلي 

)نيك�رغ�ا(

يف  درا�ساتها  وتابعت  ماناغوا؛  يف  بيلي  جي�ك�ندا  ُولدت 

ح�سلت  حيث  املتحدة..  الواليات  اإىل  ُتَرّحل  اأن  قبل  اإ�سبانيا 

على تاأهيٍل جامعي. �سنة 1970 عادت اإىل بلدها وبداأت تن�رص يف 

دبية" كتابات تن�سح بقيم واأحا�سي�س الن�سوّية.. وهو  "ال�سحافة االأ
 ..  1978 الن�ر"  "خط  فالثانية   1974 وىل  االأ َجته مبجموعتيها  توَّ ما 

املراأة" 1986 التي جَمَعت فيها بني تربة احُلّب  قبل اأن ت�سدر "عني 

واملمار�سة من اأجل التغيري الثوري.

ن �شنعود اإىل ال�شعارات اجلميلة الآ

ال�سباحاُت غرّيت عالَمَتها املعروفة

ن �سارِت امِلياه يف فتورها؛ يف دفئها النع�سان؛  خُمتلفًة   االآ

ن اأ�سَمُع؛ من مائدة الع�ساء حيث اأدركت جلدي اأنها غ�سة،  االآ

ّّية زمنة ال�رصِّ اأغاين االأ

تَهُر عاليًا بج�سارات

خرج فاأرى اأفراَد الفرقة ]املو�سيقية[ واأنه�ُس الأ

ُمنحنني على تلميع اأحذيتهم وُمّندين ليوم حتت ال�سم�س.

Revue Al Bayt (19- 20).indd   59 1/02/12   0:31:41



�0

ال ظلمة وال حواجز،

وال حتى تكّلف النظر اإىل املراآة اخللفية ملعرفة اإن كنُت متبوعًة.

ن �سار هوائي دائما هوائَي اأكرث  االآ

ر�س الندّية هذا، وبحرياتها هناك، واجلبال وطيب االأ

تبدو كاأنها عادت لت�ستقرَّ يف اأمكنتها 

لتتجذَر وتورَق من جديد

مل تُعْد هناك رائحة حريق

ومل يُعد املوت حمتوما

عند كل زاوية.

ها قد ا�ستعْدُت ورودي ال�سفراء

اأزهاُر مايو �سارت اأكرث حمرًة 

وهي تبعُث الفرح يف هبوب األوان الرايات احلمراء ال�سوداء.

ن �سنعوُد لنلتّف حول ال�سعارات اجلميلة االآ

ُمتحّدين الفقر 

م رادات �سّد الت�ساوؤ مناو�سني االإ

فَق وهذه االبت�سامة التي تغُمُر االأ

تت�سادى يف الوديان والُبحريات

مت�سُح الدموع وحتتمي ببنادَق جديدة

ُد التاريُخ. ها بخطوة املُقاتلني املُظفرة يتوحَّ
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غّني بها  واأنا اأبتدُع الكلمات الأ

اأ�سكااًل جديدًة للُحّب 

كون،  اأعوُد الأ

ًة اأخرى اأنا مرَّ

ًة اأخرى خري مرَّ يف االأ

اأنا.

حد ليمة ليوم االأ يف الوحدة االأ

ها اأنا ذي هنا

عاريٌة

ُم�ستلقية على املاُلءات املفرو�سة 

على هذا ال�رصير راغبٌة فيَك.

اأرى ج�سدي 

يف املراآِة ناعمًا ورديًا 

ج�سدي الذي كان اأر�سًا عط�سى لقبالتك

هذا اجل�سُد املُ�سبع بذكرياِت اأهوائك

والذي عليه ُخ�ست معارك طغيانك 

هات وال�سحك يف الليايل الطويلة باالآ
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ب�سخب كهويَف الباطنيَة.

اأرى ثديي ُمبت�سمني ياألفان 

راحة يديَك تغ�ساُهما كطائرين �سغريْين

يف قف�س ذي خم�سِة ق�سبان، 

بينما ُت�سعلني زهرة

لب عند ج�سدَك اللذيذ  وُتوْيُجها ال�سُّ

حتى الو�سط متامًا من ج�سمي 

عايل  ويف النباتات الّرخوة لالأ

تلتِحُم حروٌب �سامتة 

ُمتّوجة باملتعة

ُبّلَغ عنها تفريُغ �سحنات اجلند حملة البنادق 

و�سدور قرقعات الرعد.

اإين اأرى ول�ست بالرائية 

�سوات تولع حزنا تلك مراآة االأ

حد هذه، يف وحدة االأ

مراآة موردٌة
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خر قالٌب اأجوُف باحٌث عن ن�سفه االآ

وهي مُتطر بغزارة 

على وْجهي 

اأفّكر فقط يف ُحّبَك البعيد،

يف تلك اللحظة اأحمي 

بكلِّ ُقواي 

مل.  االأ

درو�س اأولية يف ال�شبق

1

ِده ك�رصاع يكون اجتياز ج�سد يف متدُّ

جولًة حول العامل،

عبور وردة الرياح بدون بو�سلة

جُلزر وخلجاٍن، اأحوا�ِس مياه هائجة 

تلك مهّمة اإن َعَر�ست 

ال تظنن اأنك �رصعان ما تنجزها 

على املاُلءات املُمّددة 

Revue Al Bayt (19- 20).indd   63 1/02/12   0:31:42



��

فللم�سام اأ�رصاٌر تكفي مللء اأقماٍر كثرية

2

اجل�سُد خارطة جنوٍم يف لغة م�سّفرة

للعثور على جْنم 

رمّبا احتجت البدء 

بت�سحيح امل�سار 

ع�سار اأو العواء العميق حينما �سحُب االإ

تداهمَك بارتعا�س

اليد والتجاويف التي مل تكن تخ�ساها.

3

مّرات عديدة ا�ستعر�سَت هذا املََدى

وجدت بحرية الزنابِق

مل�ست مبر�ساتك قلَب الزنبق

داً فلتغ�س ولتغرق ولرتتِخ مدَّ

َر ال تنكر الرائحَة امللَح ال�ّسكَّ

الرياح العميقة املُجمعة لل�سهيق
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الغمام يف الدماغ

ْجلني ارتعاَد الِرّ

املوَج الهائل خلدر الُقبل.

4 

ذبال دون خ�سية التيه، ال ت�ستعجل  اأِقم يف االإ

ال تْبِغ الو�سول اإىل الذروة 

ل الو�سول اإىل باب اجلنة جِّ
اأ

�سْع مالكك املُتهاوي يف املهد 

واأِعدَّ له ال�سعَر الكثيف

ب�سيف النار املُغت�سبة

ُع�سَّ التفاحَة.

5

رائحٌة

تعبُق

تباَدِل النظرات اللعاَب امل�ّس

اِت اجللد الذي ُع�رص ِالتّف مّرات، واطبع تغريُّ
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قَدٌم ُمنجذبة اإىل نهاية الّرجِل

اتبعها بحثًا عن �رصِّ االنتقال اإىل �سكل الكعِب

قو�ٍس مل�سار اخللجان على هياأة حدب

ـْر �سِ

َتذّوْقها.

6 

اأن�ستي حمارَة ال�سمت 

كيف تتاأّوُه نداوُة 

ذن التي منها �سفاه بح�س الّنـَف�س تقرتُب �سحمِة االأ

م�ساٌم تتعاىل لت�سّكل كثبانا

اإح�سا�سًا بارتعا�ٍس ُمثرٍي لّلْم�ِس.

 ج�رُص العنق الناعم ينزل نحو بحر

ال�سدر الذي لُه موجة القلب تهم�ُس 

اأِن اعرْث على كهف املياه!

7

اْعرُب اأر�َس النار، راأ�َس الرجاء ال�سالح 
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اأْبِحر منونًا يف تع�سيق املُحيطات

ُخ�ْس يف الكهوف ت�سلَّْح بالغناء اجلماعي لولولة التاأّوهات

ّ
مَتَظهر مع غ�سن الزيتون اْبِك ُمقو�سًا احلنان اخلفي

عجاب املُجّردة. نظرات االإ

من اأعلى الهدب ينزُل الل�سان اإىل حلية العنق

ق�ِس احلواجَب، افتح نوافذ التن�سق.

8

ْق وتنّهد  ا�ستن�سِ

مْت قلياًل

بالتذاٍذ ُمت بطيئًا

ْ بعك�س احلدقة املُخِمدِة للذة احت�رصِ

�ساِعْف �ُسْمَك �سواري اأ�رصعتك

�ساِعْف جهد اإبحارك نحو فينو�س جنمة ال�سباح

النائمة الغريقة

 ميتدُّ  ــ 
ّ
ي  ــ  يف بحر كاأنه زجاٌج ِف�سِّ

يُّها الغريق.
َنْ اأ
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األيخ�ندرا بيزارنيك 

رجنتني( )الأ

ولدت ال�ساعرة األيخ�ندرا بيزارنيك يف بوين�س اآيري�س يف اأ�رصة 

دب يف اجلامعة،  ُمهاجرة من اأروبا ال�رصقية. در�ست الفل�سفة واالأ

  1960( بني  ما  باري�س  يف  عا�ست  الر�سم.  يف  درو�سًا  تلقت  كما 

داب  االآ على  لالّطالع  ال�سوربون  كليات  اأّمت  حيث   )  1964 ــ 

فرن�سا.  �سعراء  باأهّم  والتقت  الدينية..  والدرا�سات  الفرن�سية 

عم�ل  "الأ ون�رصت  بال�سحافة  بيزارنيك  األيخاندرا  ا�ستغلت 

واللي�يل" و"ترويح حجر اجلن�ن" و"اجلحيم امل��سيقي". انتهت 

ٍة نف�سّية حيث كانت ُتعاَلُج  ال�ساعرة األيخاندرا بيزارنيك يف م�سحَّ

خُمّدر  ُجرعة زائدة من دواء  اأخذت عمداً  اأنَّها  دمان.. غري  االإ من 

�رصعان ما اأْوَدى بها يف 25 �سبتمرب 1972.

يف انتظار الظالم

هذه هي اللحَظُة التي ال ُتْن�سى 

بقْدِر فراِغها ُتعيُدها الظالل

ها ال�ساعات  بقْدر فراِغها ترف�سُ

هذه اللحظة امل�سكينة تبّناها حناين.

خالية هي. خلت من الدم اأجنحتها
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بدون عيون هي لتتذّكر املخاوف 

َل �َسْهَد َتْعنيفاِتها بدون �سفاه ِلُتَح�سّ

براج اجلليدية. ال�سائعة يف اأغنية االأ

اأوقفيها اأيتها الفتاة العمياُء 

�سعي �َسْعَرك املُتَجّمد يف النار

احت�سْنها اأيا ُن�سَب اخلوف 

اأظهر لها العامل املُ�سطرب بني قدميك 

حيث متوُت اخلطاطيُف ُمرتعبة من امل�ستقبل 

قْل لها باأّن ن�سائَم البحر 

ُتبّلُل الكلمات الوحيدة

التي من اأجلها ُت�ْسَتحقُّ احلياُة.

لكن هذه اللحظة العبقة برائحة العرق

ُملقاٌة يف كهِف امل�سري

بدون يٍد هي حتى ال تعتزم اأبداً

َ العرائ�َس  هي بدون يٍد حتى ال حُتَ�رصّ

طفال امليتني. لالأ
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خوامت الرماد

اإىل كري�ستينا كامبو

هي اأ�سواتي مغّنَيًة

ولئك الذين ال ُيَغّنون باأنف�سهم الأ

مة اأفواههم فجراً للمكمَّ

الالب�سني لبا�َس الطري املُْفَرِد حتت املطر

هناك، يف االنتظار 

ح�سي�ٌس عند الّلْيَلك ينك�رُص 

وهناك عندما يطُلع النهار 

تنق�سم �سم�ٌس اإىل �سمو�س �سوداء �سغرية.

ودائما عندما يحلُّ الليل، كانت 

ع�سريٌة من الكلمات املُ�سّوهة....

تبحث عن منفاها يف حنجرتي

ملن ال ُيغنوَن باأنف�سهم؛

مت. للموتى؛ وِل�سادِة ال�سَّ
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مغنية الليل

زرق، هي ُتغّني.  تلك التي ماتت يف لبا�سها االأ

هي تغّني تلك املُ�سبعة باملوت من اأجل �سْم�ِس �ُسْكرها.

يف قلب اأغنيتها ف�ستاٌن اأزرُق، هناك

فر�ٌس بي�ساء، قلٌب اأخ�رُص مو�سوٌم

باأ�سداِء خفقان قلبها 

امليت.

خُماِطرًة بكلِّ اخل�سائِر؛ هي

 تغّني مع طفلٍة فقيدٍة كاَنْتها. هي

يف �سحر حظها. وُرغم 

خ�رص على ال�سفاه والربد الرمادي ال�سباب االأ

يف العينني، ُي�رصُع �سوتها

يف امل�سافة التي تنفتُح بني

العط�س واليد الباحثة عن الكاأ�س.

هي تغّني.
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مقاطع لالنت�شار على ال�شمت

1

قدرات اللغة هي

هي اأْن تغّني ال�سيداُت الوحيداُت، املعزوالُت، من خالل �سوتي

اأ�سمعهن من بعيد

وبعيداً يف الرمال ال�سوداء

.. هناك كانت طفلة ُمفعمة باملو�سيقى املالئكّية

اأين هو املوت احلقيقي؟

اأردُت اأن اأ�ستنرَي ب�سوِء افتقادي لل�سوء

الفروع متوُت يف الذاكرة

 بقناع الّذئبِة
ّ
الع�ّس املُلقى علي

ذاك الذي ال مُيْكنني حتّمله اأكرث

.. تو�ّسلُت ..نادْيُت 

2

حينما يفِقُد بْيُت اللغة 

�سقَف القرميد يطرُي ال�سطُر 

والكلمات ال حتّط. اأتكلم

عَن خريات بك�سواتهن احلمراء َي�سِ ال�سيدات االأ

Revue Al Bayt (19- 20).indd   72 1/02/12   0:31:43



��

يف اأقنعتهّن رغم عودتهّن

زهار للبكاء بني االأ

لي�س املوُت َغْبيَة البحر. اأ�سمُع

اأغنيًة لنهاية احِلداد

اأعماق ال�سمِت

اأ�سمُع لذيَذ �رصخاتك

فُيزهُر �سمتي الرمادي.

3

املوت عو�َس ال�سمَت

هيبُته فاتنٌة

 اأن اأقولها
َّ
واأنا لن اأقوَل ق�سيدتي، وكان علي

ن( حتى ولو كانت الق�سيدة )هنا االآ

بدون معنى بدون هدف.

ظلمة املاء

اأ�سمُع خريَر املاء ُمن�سكبًا يف ُحلمي

الكلمات تت�ساقُط كما املاُء، اأنا اأ�سقُط، الر�سُم

، ي�سبُح يف 
َّ
يف عيني �سكٌل لعيني

مائي، �سمتي يقول يل طوال الليل
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اأمتّنى اأن ت�ستطيَع لغتي اأْن تثبَت ُهويّتي 

اأفكُر يف الريح التي تاأتيني لتْبقى

يّف. �رِصُْت طوال الليل حتت املطر

مهولة. وهبتني �سمتًا

ى )قل( و �سكال والروؤ مليئًا باالأ

اأ�رصعت وحيدة

كالطائر املُفرد يف الريح.
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ِميرْيا ِدلـم�ر

)ك�ل�مبي�(

ال�ساعرة اأولغ� �سم�س اإخل��س )Olga Chams Eljach(، ولدت 

بوين من اأ�سول لبنانية.  يف كولومبيا  ــ  باّرانكييا عام )1921( الأ

وىل يف بع�س  ُعرفت بلقبها ِميريا ِدملار منذ اأن بداأت ن�رص ق�سائدها االأ

املجالت الكوبية. اأم�ست اأولغا مراحل تعليمها يف م�سقط راأ�سها 

دب، وهو املو�سوع الذي  اأ�ستاذة لتاريخ الفن واالأ اأن ت�سبح  قبل 

كان حمور درا�ستها يف روما بايطاليا. 

دواوينها:  مموع  يف  لفة  االأ بح�سا�سية  ِدملار  ِميريا  �سعر  متيز 

"حقيقة   ،)1944( احلب"  "م�قع   ،)1942( الن�سي�ن"  "فجر 
بدون  "�سيف   ،)1951( ال�سية"  "اجلزيرة   ،)1946( احللم" 

 ،)1995( الذاكرة"  "متجيد   ،)1981( "لق�ء"  ظل")1971(، 

م�س" )2003(. الأ اإىل  يعرب" )1998( و"رحلة  و"�سخ�س 

ماتت ال�ساعرة �سنة )2009(. 
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يف غبطة الوحدة واملوت

 1 ــ  عــزلة

)من كتاب فجر الن�سي�ن 1942(

ال �سيَء ي�ساوي غبطَة

�سعوري اأنني وحيدة متاما 

منت�سَف الع�سية

و�سط حقل القمح؛

حتت �سماء ال�سيف ،

ويف اأْذرع الريح،

اإّنني �سنبلٌة اأخرى.

ال �سيء حتمله نف�سي.

ال ح�رصة �سغرية،

وال ذكرى بعيدة

تعلني اأحلم...

فقط يل هذه الغبطة 

يف اأن اأكون وحيدة عند الع�سية
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مع الع�سية فقط!

�سمت ثقيل جدا �سينزل 

على القمح،

ن ال�سم�س بداأت تبتعد الأ

وها هي الريح ذاهبة؛

من �سيحمل اإيّل دائما

هذه الغبطة الفائقة

يف اأن اأكون، وحيدة يف ال�سفاء،

ُمعجزة ال�سالم!

ـ َمْوتـي اأنــا 2ـ 

)من كتاب اجلزيرة ال�سية ــ 1951(

لي�س املوُت اأن اأظّل 

بيَدْين ُمقّيَدتني 

ٍد كقارب غري ُمْ

على �سواحلي اخلا�سة،

اأو اأن اأحتفظ يف العينني،

خلَف اكتحال اجلفنني 
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خري  بامل�سهِد االأ

غارقًا يف نف�سه.

لي�س املوُت اأن اأ�سعَر باأين

ر�س املظلمة ثابتة على االأ

حينما الليُل حُتَركُه 

اأغ�ساُن النجوم ال�ساطعة،

واأعماق البحر تري 

�سماك، بال�سفن واالأ

يِف، والرياح ُتقّلُب ذاَت ُف�سوِل ال�سّ

اخلريِف والربيع.

اأمٌر اآخر هو املوت!

النطُق با�سمك املّرَة 

خرى يف ال�سباب تلو االأ

دون اأن تديَر وجهَك 

نحو وجهي، ذاك هو املوت.

واأن تكون على م�سافة ُبعٍد 
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لُق الَع�سية حينما تقول " حُتَ

فوق الورد كجناٍح من ذهب".

املوت ذهاٌب يف حمِو

دروب العودة 

والو�سول بدموعي

اإىل بلد دون اأهلنا؛

وهو معرفة ماذا �سي�ساأُل 

قلبي عبثًا

�سوداويَتـك 

 اأمٌر اآخر هو املوت.

3 ــ اجلزيرة ال�رسّية

دِع الوقت مي�سي بيننا 

دون اأن ي�ستطيع اإزاحة روٍح وروح عنا.

لقد بقينا نحُن االثنني معًا ثابتنِي،

يف هدوء التمثال املنعزل،
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 اليقظتني،
ّ
اأنت تقابل عمَق عيَني

واأنا بوجهي اُأقابُل عينيك.

ّلُق الطيوُر والغيوم، عبثًا حُتَ

وال�سماُء تنحدر 

نحو املغيب.

البحُر، بحُر القلب الذي ال ُيَعّد 

باأ�رصعته املنت�رصة ومناراته.

�سجاُر التي ت�سُل با�سمة االأ

وراق النابتة، عرب االأ

براَج الرقيقة  املطر الذي ي�سكل االأ

للزجاج ، ال�سباحاُت

ف�سُل ال�سيف. . .

كما لو اأننا عمياٌن نحن. م�سابون بعمى

ريٍح م�سيٍء ي�سلنا

ويحملنا على التما�سك، حتما،

ال اأحد يعرف اإىل اأي مدى.
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واجلميع يلتفُّ حولنا دون اأن يلم�سوننا

يف هذا ال�سغف املذهل باحلب

وبال�سمِت.

ـ  ح�شور جديد 4ـ 

جئَت من بعيد كما من ذكرى.

 نظرَت.
ّ
مل تقل �سيئا. ال �سيء. اإىل عيني

َف عليك. واأمٌر ما يف داخلي، دون اأن ين�سى، تعرَّ

من م�سافة زرقاء م�سيُت العروَق

ذاكرًة قدمية من الكلمات والقبالت،

ويف اجلزء ال�سفلي من بالد غام�سة بني ال�سباب

�ستعود اأغاٍن يف احللم �ُسِمَعت.

قلبي الراجف، ناداك با�سمك.

اأنت نطقتني با�سمي... وتوّقَف الزمن.

عنَد امل�ساء �َسُيْحني جبهَته امل�ستغرقَة 

يف ارتعا�س اليدين لدى الزنابق املتفتحة،
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وعرب ال�سحاب �ستفتح الع�سافري التائهة 

يف احلقل م�ساَر الطريان.

كتاف املُحّملة بالفواكه واحَلمام مع االأ

ها اأبداً، �ستعرُب الريح نف�سُ

ويف اإ�رصاق اللحظة �ست�سرُي روحي؛

ى بال�سلوات مكانًا من ال�سماء.    املالأ

ُكنت مّرًة، يف ال�سابق، فقدتَك.

يف ليل النجوم ، اأو يف فجر ق�سيدة.

مّرة واحدة. ال اأعرُف اأين... وكان احلب، فقط،

اأن األقاك من جديد.

ترجمة يو�شف ناوري
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اآن م�ري بريجالند

)ال�س�يد(

مولودة  معا�رصة  �سويدية  ت�سكيلية  وفنانة  �ساعرة  بريجالند  م�ري  اآن 

جّوالة  �ساعرة  منها  جعلْت  ال�سحراء  كرمال  املُتقلِّبة  اأعماُقها  بهل�سنكي. 

وملولة. �ساعرٌة ال حُتّب اال�ستقرار كما ال حتتمل االنتظار. لذلك   ت�سافر 

اأو  حياتها  تقول.  اأن  حتب  كما  حقائبها"  داخل  "تعي�س  اإنها  بل  كثريا، 

 Montevideo، Dubrovnik، Milan، Paris، :ذكرياتها ارتبطْت مبدن كثرية

Buenos Aires،  Saint- Nazaire ومدن اأخرى.

تتمنى  كانت  �سكيمو.  االإ �سليلة  اأنها  وحت�س  الفرن�سية،  تيد  �ساعرة 

جعلها  النا�س  من  وخوفها  خجلها  لكن  الرق�س،  اأو  امل�رصح  مار�سْت  لو 

العميق  ميَلها  ُب  ُتنا�سِ ذاتية،  تعبري  كو�سائل  والر�سم  ال�سعر  على  تعكف 

جا. خر �سواء اأكان ُمَعلِّما اأو ُمتَفرِّ للعزلة والزهد يف االآ

تعترب اآن ماري بريجالند اأن اللغة هي "ملكة طفولتنا"، بل اإنها ت�سبق 

بها  نكتب  اأن  "منذ  َو  منا،  واحد  لكّل  وطٌن  فهي  ذاتها.  الطفولة  هذه 

غراب الذين ي�ستطيعون ولوجها".  ت�سبح حدوداً �سخ�سية، وقليل هم االأ

الغام�سة  املو�سيقية  دبدباتها  وي�ست�سعر  ال�ساعر  يخلقها  التي  اللغة  اإنها 

اأوال  فهي  احلب،  داخل  اإال  تن�ساأ  اأن  "ال ميكن  اللغة  هذه  اأعماقه.  داخل 

م، ثم اللغة الغريبة ملن نحب" كما تعرّب ال�ساعرة. اللغة االأ

للتوا�سل.  ال�ساعرة  انعكا�سات على مفهوم  له  للغة كانت  الفهم  هذا 

ال�ساعرة  اأن  املفهوم، عندما نعرف  اأكرث على خ�سو�سية هذا  ورمبا نقف 

بع�س  على  فعال  ندمْت  اإنها  بل  الر�سائل،  تذبيج  اإىل  ميال  اأقّل  اأ�سبَحْت 

الر�سائل التي بعثت بها وكان عليها اأن ال تفعل.
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عندما  اأف�سل  توا�سلي  و�سع  يف  اأنها  حُت�ّس  بريجالند  ماري  اآن  اإن 

تكون وحيدة اأمام ورقتها البي�ساء، اأو م�ستلقية على �رصيرها حماطة باأ�سوار 

العزلة. وهي حتى عندما تكتب ر�سائل اأحيانا، فاإنها تكون، يف العمق، 

اأن  خر. لذلك، فهي تد  بقاء على هذه امل�سافة تاه االآ مدفوعة برغبة االإ

احلب الر�سائلي، يف الواقع، اأكرث غنى من احلب على ال�رصير حتت �سقف 

واحد.

خر، بالن�سبة لل�ساعرة، تهديدا اأكرث منه م�ساندة.  لقد اأ�سبح وجود االآ

لذلك انتقلت، مع التقدم يف الكتابة، من اجلوار اإىل املونولوج، معتربة اأن 

املونولوج هو احلوار احلقيقي، الذي ُيقيُمه ال�ساعر مع اآخر اأ�سبح يعي�س 

بداخله. 

اإىل اعتبار �سدماتها الذاتية املحّرك لفعل الكتابة  ورغم ميل ال�ساعرة 

اإال الُكتاب الذين عرثوا على بوابة يخرجون عربها  لديها، فهي ال حتب 

من ذواتهم وحكاياتهم ال�سخ�سية.

مومياوات ال�شاطئ

�ُسفٌن َموقوتٌة

بواخر اأ�سحْت

بناياٍت على و�سك االنطالق

ة يف �سفوف طويلة ِمن اأر�سفة مرتا�سّ
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اأحزن دائما مل�سري ال�سفن

تتحّطم و�سط العا�سفة

ال ميكن فعل �سيء.

Saint - Marc - Sur - Mer

القب�س على �سم�س �سبتمرب

وجوٌه �ساخ�سة باتاه ال�سماء،

حد االأ

رنا فيلما بهذا املكان �سوَّ

ذات يوم.

�سماٌء مزقٌة

خطواتنا تفرقَّْت كّل واحدة

باتاه

ِمن ال�ستاء ال�رصخات احلمراء التي

تقرتب.
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اأ�سْخ اإذن للبحر ُيزمر

�سعاٌر مزبد

كلب اأ�سود يلعُب بالرغوة

مواج ُر االأ وِّ �سديقي ُي�سَ

اأنا اأنتظر

بجانب ال�سورة.

فجاأة طعُم

النَّدم يف الفم

اأكتفي بتزجية الَوقت

اإىل اأن يتوارى.

رامل ال�سغرية مقرف�سات تمع االأ

حماراتهن

غري اآبهات بالوقِت مي�سي

طفاِل باالأ

يعاملونهن ك�ساحرات. يف البحر يغ�سلن
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عة طبقة ذكرياتهن الكامنة حتت التنورات. هناك، حيث تقبع ُمر�سّ

خلف اأخرى، اأمام النافورة.

ثم يقذفن باللحم للكالب ال�سارية.

مل. ى االأ لهن تبقى وردٌة ُت�سمَّ

نعم

ى. ُت�سمَّ

ُهنَّ �سيء رامُل ال�سغرية َيُهمُّ االأ

واحد:

 د�سُّ احِل�ساِن يف ُعلٍب �سغرية قبل

طمره

مال. حَتْت الرِّ

املراأُة ت�سكُن �سومعة. �سفتاها من

دم.

بالليل ت�سَمُع اجل�رَص يئنُّ وُيَح�رصج.

اأيها اجل�رُص ال�سغري مِلَ تتاأمل كثري؟ َنْ قليال اأّيها اجل�رُص ال�سغرُي
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وُكفَّ عن احل�رصجة. يف الليل ت�سمُع الريَح، الريَح التي تقلُق اجِل�رص.

املراأة تخ�سى الريح. قد تهدم مدينتها ال�سغرية. املراأة �سيدْت

مدينة على �رُصفتها.

اإذا قامِت العا�سفُة هوْت بيوُتها.

َد لُت اإىل هنا اإذن لكي اأتر�سَّ اُأْر�سِ

املُن�رصب.

ر�سيف احل�رصي و�س منحنية تبحُث جلنُة االأ بروؤ

حتت الرمال عن خرائط مدينة

مل ُت�سيَّْد اأبداً.

الرماُد ي�سقط

الن�سيان

اآلٌة رقيقٌة
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ال اأجرا�س ال ِنعال

نزهات باأ�سقاع

حيث تتوارى الطريق

ُب ال�سرُي ُقدما. عندما يتوجَّ

مي�سي

اأمام نف�سه

ي�سُل

الحقا

لقاٌء عند الباب

ظلُّ املروحة

اآثاٌر �ساردٌة

ِلَوْجنة.

بعد �سبعة اأيام باأعلى ال�سومعة

اأحتدُث اإىل طفٍل ُدميته ُتدعى

ماتيلو.
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اأنا دائما خجولة عندما اأذهُب ل�رصاء

�سمك ال�سول. ال�سياُد عيناه من ذهب وحميط.

اأودُّ َلْو اَأْوَدعُتهما اإناًء من زجاج

يتهما عند الغروب. واأمتتع بروؤ

ال�سياُد يناديني اآن�ستي وُيقدُم يل اأ�سمومة بقدنو�س

كما لو كانت باقة ورد.

يف امل�سعد ن�سادُف اأ�سخا�سا بغاية اللطف. حني اأركُب امل�سعد

باتاه الطابق العا�رص

عًا. اأ�سعر اأنني اأح�رص حفال ُمَنوَّ

نعرُب اجل�رَص مراٍت يف اليوم

النا�س ينتظرون ب�سرب. عندما مُتطر ال�سماء

يلتجئون اإىل مطرياتهم. يهبط غمٌّ كثرٌي

عندما مُتطر ال�سماء

وتع�سف. ب�سانت ـ نازير مطريات كثرية

ُمزقة ب�سلَّة املهمالت.
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رجٌل اأ�سود يجوب املدينة جلمعها.

مواُت يعودون اأثناء العا�سفة. االأ

وجوُهُهم �ساطعة وحول اأفواههم الزبد. يتلعثمون

واأ�سنانهم ت�سطّك

لذلك ال نقوى اأبدا على فهم ما يقولون.

اأيديهم

تن�رصف للبحث عن احلناجر التي ترغب ِبخنقها.

موات هم اأيُّ حظ اأن ال يكون االأ

قوى. االأ

كل هذه الكدمات التي ُترى على اأعناق النا�س

بال�ساطئ.

ارة داُء البحَّ

بعد ثالثة اأ�سابيع اأ�سبُت به:

ا�سطرابات يف املعدة، رياح يف الدماغ

العروُق منفوخة باملطر وال�سوء، ال�سوء
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الذي يخرتق 

النخاع.

خرى تعود. تي هي االأ جدَّ

كانت طباخة بال�سفن املتوّجهة

نحو رو�سطوك. وكان لها طفالن لقيطان.

اأمي تعتقُد اأنَّ والَدها

تي ملانية. َجدَّ كان قبطانا بالبحرية االأ

ماتْت ُبعيد الثالثني من عمرها

بال�رصطان فيما ُيقال.

لكن قد يكون لقيُطها الثالث من

خنَقها ِمن الداخل.

اأعتقد، يف الواقع، اأن والدي

نور�ٌس كبري اأبي�س �سيحّط يوما على حافة النافذة

وي�رصُب مبنقاره على الزجاج قبل اأن يبادر:

اإذن هل ت�سحبينني اإىل اأمريكا؟ 
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لقاءاتهم العابرة بقاعدة الغوا�سة.

زغٌب وطني. �سجيج ماء

يتفّجُر. حمامات تطري متبادلة

لفة. �سيحات االأ

حقائُب مالب�س بالية

ال تزال هناك.

وطبعا بي�ٌس مك�سور.

ا�سرتيُت �سلطعونا مل اأقَو

على طهيه ملا راأيُت وجهه.

ُب غط�س ال�سلطعون يف يظهُر اأنه يتوجَّ

دة. وهكذا �سيكون املاء، وتركه يغلي بتوؤ

موته ُم�ست�ساغا تقريبا

اأّي وهم تنطوي عليه الرغبة

يف موت م�ست�ساغ.
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لقْد مات، يف النهاية، مربوداً

بالثالجة. �سلطعوين كان له احلق اإذن يف املوت

ببطولة.

يوما ما �ساأقلُّ قطارا َيْحِمُلني اإىل اأق�سى العامل

ُب ُموا�سلة ال�سري لفرتة طويلة: بكروازيك. يتوجَّ

وقبل الو�سول، نتوقَُّف اأمام م�سفى، حيث يعي�ُس

رجل، حممولني على يدي واالأ اأطفاٌل مقطوعي االأ

�سجار،  حيث يتابعون دائما، عرب ترانز�ستورات  االت، حتَت االأ نقَّ

ذان ُمل�سقة على االآ

مباراة يف كرة القدم.

وميكثون هناك

طفال الء االأ اإىل حني العودة. كيف ينظُر هوؤ

للبحر؟

�ساعة احلائط توقََّفْت عند الرابعة

ب اإكمال دورة الزمن واآنئذ ينتهي  يتوجَّ

العامل.
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َبْعَد العا�سفة:

اأيقونات ال�ساطئ، البقايا املحمولة على اأر�س

اأحالِمنا

بال�سفر. َمن َتمُعها ترغُب ببناء

�سفينة من القلوب املحّطمة.

ثمة امراأة تك�سُف اآثار اخلطو

على الرمل قبل اأن ت�سعها يف كي�س. كانْت ترغُب

يف معرفة اأين �سُيف�سي بها ذلك. لكن حاملا تعود للبيت

ُتفرغ الكي�س: وال �سيء �سوى كومة من الرمل.

ثم اأكت�سُف وجَه ال�سلطعون

هذه الوقائع املتناثرة بكلِّ مكان هي اأقنعة موتها.

لف كتبا؟ وؤ كيف اأجد الوقت اِلأ

َّ
علي

اأن اأجمع قناع موت ال�سلطعون مئات املّرات.
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األتفُت: اإنه هنا

جامع املطريات

�ْسَوُد ذو القامة الطويلة االأ

ظلَّ دائما

ُملت�سقا بكعبي

امِللُح يفتُح اجلرح

البيوُت هوْت،

طائري جاء يبحُث عني.

ترجمها عن �لفرن�شية نبيل من�رص
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ن�ن� ج�دي�س

)الربتغ�ل(

ن�شيد يف كثافة الزمن

�سوات  اأهم االأ 1949. يعترب من  من مواليد �سنة  ن�ن� ج�دي�س 

ثقافية  منا�سب  يف  تقلب  احلديث.  الربتغايل  دب  االأ يف  ال�سعرية 

من  اأكرث  اأ�سدر  باري�س.  يف  كاموي�ْس  ملعهد  مدير  منها  خمتلفة، 

ولية" )2010(  ع�رصين ديوانا �سعريا، كان اآخرها "دليل املف�هيم الأ

كما  والدولية.  الربتغالية  دبية  االأ اجلوائز  من  العديد  على  وح�سل 

ترجمت اأعماله اإىل العديد من اللغات احلية. 

اإذ  ا�ستغاله  اأدوات  يف  املتاأمل  ال�ساعر  بروح  الق�سيدة  يكتب 

يقاع، ومكونات اأخرى من  يتحدث عن الكلمة، والق�سيدة واالإ

بداع ال�سعري. كما يتطرق اإىل موا�سيع خمتلفة ترتواح  مكونات االإ

واالهتمامات  واملوت،  كاحلب  الكربى،  ن�سانية  االإ الق�سايا  بني 

النرثية  كتاباته  يف  كذلك  عليها  ي�ستغل  التي  وال�سعرية  الفل�سفية 

ومقاالته التحليلية.
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تكوين

)من ديوان تن�ُزل الك�ئن 1988(

َتْبَداُأ الق�سيدة بكاملها �سباحا، 

مع طلوع ال�سم�س. حتى 

واإن مل تكن بادية للعيان 

)اإذا كانت ال�سماء تنذر باملطر(. 

فالق�سيدة هي التي ت�رصح كلَّ �سيء، 

ر�س، وال�سماء.  هي من ت�سيء االأ

واإذا ما اختلطت ال�سحب 

�سار ال�سوُء املفرط مزعجا. 

بعد ذلك، ت�سعد الق�سيدة

مع ال�سباب الذي يجرفه النهار؛ 

�سجار،  وتختفي بني قمم االأ

تغّني مع الع�سافري وتري مع اجلداول

القادمة من املجهول واملّتجهة نحو املجهول. 

اَأ كل �سيء:  حتكي الق�سيدة كيف َن�سَ

نها تبداأ بامل�سادفة رمادية،  اإال عن نف�سها، الأ

مثل هذا ال�سباح، وتنتهي، مب�سادفة اأخرى، 

�رصاق.  وال�سم�ُس َتَتطَلَُّع لالإ
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من وحي كاموْي�ْس

)من ديوان ن�سيد يف كث�فة الزمن 1992(

من اأنِت، اأيتها املتوح�سة، التي ت�سكنني

ق�سيدًة ُتدر�س يف املدار�س

وُتتلى يف امللتقيات ال�سعرية، 

قِك اأنِت التي اكتفيِت باأن َع�سِ

�ساعٌر رمبا مل يهبِك مقابل حّبِك

غري تلك الق�سيدة التي 

رمبا مل ت�سمعيها قط؟ 

من اأنِت، يا امراأة اأكرث واقعية 

من ذلك ال�ساعر الذي َتغّنى بك، 

والذي ال نعرف عن حياته �سيئا، 

�سوى اأنه ع�سقِك، 

وتركِك يف تلك الق�سيدة

التي ما زلت ت�سكنينها، وتتنف�سني، 

كما كان يوم كتبها

وهو يتذّكُر ج�سدك، و�سفتيك، 

يام، والليايل، التي ق�ساها معك؟  واالأ
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من اأنِت، اأيتها املراأة الواقع احللم

التي ت�سكنني كّل الق�سائد امل�ستوحاة

حالم من تلك الق�سيدة، وكّل االأ

التي َوجدْت يف تلك املتوح�سة

�سورة دقيقة وحا�سمة؟ 

ا�ستديري يف تلك الق�سيدة، 

حتى نرى وجهك، 

وقويل لنا ما ا�سمك، 

ـ ا�سمك احلقيقي ـ 

ولي�س ذاك اال�سم الذي ابتكره 

ال�ساعر ليناديك يف ق�سيدٍة

حتتفظ لوحدها ب�رّصِك. 

ثم نامي، بعدها، وان�سي ماقيل عنك، 

ان�سي التعاليق التي اتخذتِك ذريعة،

وال�سور التي فقدِت فيها، 

�سيئًا ف�سيئًا، �سورة ذاتك، 

�سورتك الفريدة والوحيدة.  
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اأعيدي اإيّل يف �شمت الليل

)من ديوان حركة الع�مَل 1996(

اأعيدي اإيّل يف �سمت الليل

�سوَتِك الذي اأع�سقه، 

وكلماتك التي ال اأن�ساها. 

ي غياُبك عودي اإيّل حتى ال ُيَغ�سِّ

زجاج الذاكرة

َّ
ل عيني واليحوِّ

اإىل مراآة َيْغ�ساها الُبخار. 

عودي اإيّل، 

ب�سفتيِك اللتني حلمت اأنني اأقـّبلهما يف مرفاإ

يلّفُه َكَفن من ال�سباب؛ واأح�رصي  

مدَّ ال�سباح الذي طاملا حلم به الغْرقى. 
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حتى النهاية 

ر اإني�ْس 2001( )من ديوان بيْدرو يتذكَّ

لكن هي ذي الق�سيدة: ُتبنى على مهل، 

كلمًة كلمة، بل بيتًا بيتًا، 

حتى النهاية. ما ال اأعرف هو 

كيف اُأنهيها؛ بل ال اأدري اإن كانت

تريد اأن تنتهي. 

فاأ�ستعني بِك: 

اأ�سحب ج�سدِك نحو و�سط الق�سيدة، 

اأ�سُعه على �رصير املقاطع، 

واأرتُِّبه ُجَماًل وُنعوتًا حتى اأراِك، 

اأنِت، 

يا اأكرث ال�سمائر ُعريا. 

ونظلُّ كذلك. 

بيات،  خلفنا الكلمات واالأ

وكّل ما ال يجب ذكره: 

اأنا واأنت، ننادي احلّب

كي تنتهي الق�سيدة. 
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بيْدرو يتذكر اإني�ْس

ر اإني�ْس 2001( )من ديوان بيْدرو يتذكَّ

ر؟  ن، اأفكِّ يف َمْن، �سواِك االآ

�سياء امللتب�سة، واأح�رصِت اأنِت التي خّل�ستني من االأ

�سباح ليلي. �سحيح اأنه كان باإمكاين اأن اأقول لك:

�سياء من دون تغيري،  اأن نرتك االأ "كم من ال�سهل 

اأن نكون ما كناه دائمًا، اأال نتغري اإاّل داخل ذواتنا؟"

لكنك علمتني اأن نكون اثنني؛ اأن اأكون معك كما اأنا، 

حتى نكون ال �سيء يف احلب الذي يجمعنا، 

�سد الوح�سة التي تفّرقنا. لكن هذا هو احلب: 

اأراك واإن مل اأكن اأراك، اأ�سمع �سوتك الذي 

نهار، بل حتى ذلك النهر يفتح ينابيع كل االأ

الذي �سّحت مياهه عندما عربناه، ن�سعد ال�سفة

حيث اكت�سفُت معنى ال�سباحة �سد الزمِن، 

يام.  كي نفوز بالزمن الذي اختل�سته مّنا االأ

راك مقبلة:  كم يعجبني، يا حبيبتي، اأن اأ�سبقك الأ

بده�سة �سعرك، ووجهك ذي املاء البارد الذي اأ�رصبه، 

واأروي عط�سًا ال ينطفئ. 
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اأنت، يا ربيع انتظاري املُ�سيء، 

ُكّل يقيني اأنني اأحبك، كما حتبينني، 

حتى نهاية هذا العامل الذي وهبتني.  

كيف تن�شاأ الق�شيدة

)من ديوان مرونة 2005(

لكي تن�ساَأ القي�سيدُة

ال ُتدي البالغة.

 امل�ساألة ب�سيطة،

وال حتتاج اإىل و�سفات.

 ناأخذ، مثاًل، وردة، لي�ست كالورود التي تنمو يف احلقول، 

�سواق، وال كتلك التي تعر�س يف املحاّل واالأ

وردة من مقاطع الكلمات، 

وائُت،  بتالتها ال�سّ

وامُت،  و�ساقها ال�سّ

تو�سع يف جّرة املقطع ال�سعري، 

وُترتك هناك.

ولكي ال متوت تكفي قطعة من الربيع يف املاء، 
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نبحث عنها يف اخليال،

 ذات يوم ماطر، 

اأو ندخلها من النافذة،

حني يفعم هواء ال�سبح

العليل الغرفة الزرقاء. 

حينئد متتزج الوردة بالق�سيدة،

لكنها لي�ست الق�سيدة بعد.

لكي تن�ساأ الق�سيدة، ال بّد للوردة من األوان 

اأكرث تلقائية من تلك التي وهبتها الطبيعة. 

ميكن اأن تكون األوان وجهِك، 

ن�ساعته حني تكونني على موعد مع ال�سم�س، 

لوان بربيق احلياة،  اأو عمَق عينيك حني متتزج كل االأ

لوان على التُّويج،  ثم اأ�سع كل تلك االأ

وراق،  فاأراها تنزل نحو االأ

كاأنها الن�سغ ي�رصي يف العروق اخلفية للروح. 

حينئذ اأ�ستطيع اأن اأقطف الوردة،

اأّما هذه التي يف يدي 

فهي الق�سيدة التي وهبِتنيها. 
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كلمات

�سي�ء 2006( )من ديوان  اأب�سط الأ

اأ�سع كلمات فوق املائدة؛ واأترك

من يريد تناوَلها لُيَقّطعها �رصائح،

مقاطع لفظية، ويحملها اإىل فمه حيث تلتحم 

الكلمات من جديد، لت�سقط فوق املائدة. 

ث مع بع�سنا. نتبادل هكذا، نتحدَّ

كلمات؛ ون�رصق اأخرى، عندما ال منلكها؛ 

ومننح كلمات عندما نعرف اأنها زائدة. 

حاديث هناك كلمات تزيد عن احلاجة.  يف كل االأ

لكن ثمة كلمات تظّل فوق املائدة، 

عندما نذهب حلالنا. تظّل باردة، يف الليل؛ 

ر�س.  واإذا ما ُفِتحت نافذة، تبعرثها الريُح فوق االأ

فتكن�سها اخلادمة، يف اليوم املوايل، وت�سعها يف القمامة. 

لذا، عندما اأغادر، اأتاأكد اإن بقيت
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كلمات فوق املائدة، فاأ�سعها يف جيبي، دون 

اأن يراين اأحد. ثم اأحتفظ بها يف جارور الق�سيدة. 

ي �سيء.  يوما ّما، �ست�سلح هذه الكلمات الأ

  

 قائمة امل�شرتيات

)من ديوان م�دة الق�سيدة 2008(

تفّرج على واجهة حمّل  اأقف يف ال�سارع الأ

كما لو اأنني اأحلل ق�سيدة. 

بيات، �سُجٌق ونقانق متتدُّ كاالأ

اأكيا�س �سمك مرّتبة كاملقاطع، 

قوارير زيت ُتعطي َطْعمًا للقوايف، 

فواه.   وخبٌز ما زال ينتظر خمرية اإيقاع َتلوُكه االأ

كلُّ �سيء يف مكانه، 

ْعر كما لو اأن البّقال يعلم بوجود فّن �سِ

خا�ّس بتن�سيق امل�سرتيات. 

ثم األج  اإىل املحّل؛ 

وعندما ي�ساألني ما اأريد اأظل يف حرية: 

اَأاُأريُد ُرّمانًا اأم ق�سيدًة بي�ساء من ُعلب الطحني؟ 
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قطعَة جنب اأم مازا ملفوفًا وحم�رصاً لال�ستهالك ال�رصيع؟ 

حّبات ك�ستناء تباع بالكيلوغرام، كما لو كانت مقاطع كلمات، 

�سويها يف فرن اجُلملة؟  الأ

واأخرياً، اأغادُر دون اأن اآخذ �سيئا، 

لكني اأحمل الق�سيدة يف �َسلَّة امل�سرتيات. 

 

كي ُتكتب الق�شيدة

)من ديوان م�دة الق�سيدة 2008(

يريد ال�ساعر اأن يكتب عن الطائر: 

فيهرب الطائر من الق�سيدة. 

يريد ال�ساعر اأن يكتب عن التفاحة: 

َعها.  فت�سقط التفاحة من الغ�سن حيث و�سَ

يريد ال�ساعر اأن يكتب عن الوردة: 

فتذبل الوردة يف مزهرية املقطع ال�سعري. 

في�سنع ال�ساعر قف�سًا للكلمات
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كي ال يهرب الع�سفور. 

وينادي ال�ساعر احلّية

لتقنع حواء باأن تق�سم التفاحة. 

وي�سع ماء يف املقطع ال�سعري

كي ال تذبل الوردة. 

لكن الع�سفور ال يغّني

وهو �سجني يف القف�س.

ر�س واحلّية ال تربح االأ

ن حواء تخ�سى احلّيات. الأ

 

ول عن حياة الوردة، واملاء، امل�سوؤ

بيات.  َيْن�ساب بني االأ

وعندما و�سع ال�ساعر القلم، 

اأخذ الطائر ُيَحلِّق، 
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وطفقت حواء تري بني اأ�سجار التفاح

ر�س.  ونبتت كل الورود من رحم االأ

فاأخذ ال�ساعر قلمه من جديد، 

وكتب ما راأى، 

ون�ساأت الق�سيدة. 

ُلغز الطري

)من ديوان م�دة الق�سيدة 2008(

ل الطائر يف ال�سحابة.  توغَّ

توّغلت ال�سحابة يف الطائر. 

"اأين احلقيقة؟" ت�ساءل 

الرجل. "يف الطائر؟" اأم 

ال�سحابة؟" وبينما "يف 

الرجل يبحُث عن اجلواب، 

خرج الطائر من ال�سحابة، وجعل 

احلقيقة َتْخُرج من الرُجل. 

ترجمها عن �لربتغالية �شعيد بنعبد �لو�حد 
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ل�ي�س األبريط� دي ك�نيك�

)اإ�سب�ني�(

لف وق�شائد اأخرى فتاة الوجوه الأ

لف فتاة الوجوه الأ

ٌع ُدِك بالتََّماِم ُبْرُعُم اأ�ْسواٍك �سا�سِ َج�سَ

رْيَ ال َيزاُل َياأُكُل يِف َيَدْيِك لكنَّ الطَّ

وُيغنِّي يِف الغاِب َكَما لْو اأنَّ �سْيئًا ملْ يُكن.

يف اللْيِل ُتْبديَن الَكْوَن:

فقد كانْت �َسَواِحُل اإي�ْسلنَدا الَيْوَم

ا �ْسُنوري وَوْعد وين الند. لَف اإدَّ موؤ

�ْسَواِك، َدِك َمْنُفو�ٌس باالأ ومِبَا اأنَّ َج�سَ

ِحبَِّك،
 اأ

ْ
فاأنا اأْحتاُج اإىل َو�َساِئَد ِلَكي

َوِفيَما َبْعُد اأ�ْسَتْيِقُظ َم�ْسُدوداً اإىَل �َسَفَتْيِك،

َماء. ْم�ُس ُنْقَطًة �َسْوَداَء يِف ال�سَّ ِحيَنَما َتُكوُن ال�سَّ

ْوُتِك �َساّلٌل ْثِت ف�سَ دَّ اإْن اأْنِت حَتَ

ي�ْسَحُب ُجثتًا واأفَراَد ُبولي�س يِف زيِِّهم.
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ْعراً ِمثَل اأوفيد ولوبي ثنَي �سِ تَتَحدَّ

وج ر النُّ�سُ
اِعِر ااِل�ْسَكْنِدنايِفِّ القدمِي ُمبكِّ وِمثَل ال�سَّ

وْن اإيجيْل �ْسَكاالْغرميْ�سُ

ِمُل ذَهبًا اأحيانًا اأقاطُعِك، قبالتِك حَتْ

ون اأو َماردو�س. مثل ليايل �ْسِتيفْن�سُ

هي اأ�سياء جّد ملّاعة مثل طفولة جديدة.

ل�سُت اأدري هل قدرِك اأن تفهر�سي خمطوطات،

�سكندرية. اأو اأنك كنِت اأمينة مكتبٍة يف خزائن االإ

ويومًا راأيت كيف كنت تطاردين خنزيراً بريًّا

يف �سور�سونيا

) تلك الليلة راأيتني يف احُللم 

اأ�ساحُب امللك احلالك(

قد كان باإمكاين اأن اأ�سنَع لك �رصيراً

من الزنابق اأو الورود،

َوِك بالعقارب ل اأن اأْك�سُ واإن كنُت اأف�سِّ

وفيما بعد نفّك �سيفرة برديات �سحرية ورموز.

ل�سُت اأعرف كيف اأقول لك اإين اأحبك كثرياً.

قد اختفت منذ قرون مبارزاُت الفر�سان

وامل�سيح عي�سى ما زال يوا�سُل املوت كلَّ يوم، حّتاَم.
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لكن كلوفي�س كان يقوُل اأّن جبل اجُلْلُجثِة مل يكن له اأن ي�ستهَر

لو كان هو هنالك يف القد�س مع فرنكييه...

وكّنا من قبل نقراأ روايات بيزنطية ون�ستمع اإىل اأ�سطوانات

مل تكوين قطُّ ت�سعلني النوَر يف العلية.

كان يبدو يل اأين قد ع�سُت اللحظة مّرتنْي

وكنُت اأ�رَصُب من نفاد عينيك العذب.

لهة كانت ت�ستهينا وهي يف و�سٍع ُمثري لل�سخرية: بع�س االآ

وامر يوبيرت مثال، وكّل الذين ي�سدرون االأ

ومرييام  وي�ست  وماي  والتنينات،  والبي�س  الينابيع  حوريات  لكن 

هوبكن�س يعو�سون عن اخل�سارة.

                                                         

كل لطائر، كتابة ال�سعر، ال�سباحة، تقدمي االأ

مار�سة ريا�سة ن�سائية مثل ديانا باملري.

كنا نبحث عن كنوز يف ب�ستان اأجدادك،

حتت �سم�س هرياقليد�س هذه التي ال تزاُل بْعُد مل تغرب،

ب�سعار جويل روجري مزنراً احلزام

ونحن ننهُب �سقائف احلديقة ونغرُق يف امل�سبح.

Revue Al Bayt (19- 20).indd   113 1/02/12   0:31:52



���

ن وقد �سار حبِّي هنا، واالآ

�ُس كلَّ الن�ساء، فاأنِت يا َمْن تلخِّ

ل�سُت اأدري هل �ساأ�ستطيع

اأن اأتذّكرك واأتذّكر ذاتي.

كلنا نحيا، يف نهاية املطاف، 

جن داخل �سكل من اأ�سكال ال�سِّ

الذي ال ن�ستطيُع اأن نربحه،

وال اأحد ي�ستطيع ُولوجه. 

َن وحد قد ُدوِّ لكن يف الكتاب االأ

َبر �سواك واالإ اأنه رغم االأ

ة فنحن قد اأحببنا بع�سنا مرَّ

و�سنحبُّ بع�سنا اأنا واأنِت.

مرية املزارع والأ

ب�ستاٌن م�سحور.

يف غدير ّما

اآخُذِك

عاريًة
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يبدو اأيّن اأملُك بني ذراعي 

ب�ستانًا اآخر.

مناجاة

دي. تقول ال�سيدة: الرْبُد مل َيُعد  يجَرُح َج�سَ

ُب الثلج  ياأتي ربيٌع ال ُيذوِّ

نهار. ربيُع اأذرٍع وال تري فيه مياُه االأ

وع�سالٍت و�سيوٍف وع�ساٍت عذبٍة

خلف ُحلم ذكوري دافئ اأن�سى ذاتي.

ى و�سيفاتي والعامُل. ويف ن�سياين ُتْن�سَ

ما كنُته وما اأكونه، ا�سمي واأ�سّعتي.

هو:"يبداأ يف عينيِك قتاٌل بال ُهدنٍة

اأنت مهزومة، اأنت النار. اجلذوة، املنت�رصة.

اجلرمية املقّد�سة مل َتْبُد يل قطُّ اأكرَث بهاء.
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�شاحرة زهرية

قد �ساألُت ال�سحلبياِت

ــ وكان ُيهيمن الو�َسُن الكامل للظهرية ــ

اإن كانت خ�سالت �سعرك ثعابنَي

اأو مقاطَع من ناٍر غافيٍة.

عيناك

عيناك، توْيجاتك من نور،

تانك العينان اللتان تختزالن ال�سيف،

اإناءاِن مْن �سفاٍء،

يحت�رصان مَن الظلِّ يف �سجنهما الثلجي

ومن ال�سمت.

فالعامل كاتدرائية جدُّ باردة.

كيف حتمني نف�شك مّني

كيف حَتْمني نف�سك مّني

كيف ُتقاومني
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من ُبرج الغياب

بد، ُملوحًة مبنديٍل اإىل االأ

بال �سكل وال لون

بدّخان فقط،

هوائية و�سارمة يف غيمتِك،

واأنت تقولني وداعًا للعامل و لعناقاتي

ميتة وجّد �سئيلة

كيف حتمني نف�سِك مّني

كيف يف اخلتم تهزمينني

وتدفنينني، اأنا اأي�سًا

يف قرْب بدون زهوِر النِّ�سيان،

حيث عظامي ال تعرُف

طريق ُجْبِنِك.

ال�شمعة

ال�سمعة هي الرغبة.

هي م�ستعلة، وت�سيء

الغرفة، يف اجلدران
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ثمة �سقوق قدمية.

ال�سمعة ترتاق�ُس، تتبخرُث

يف الف�ساء، ت�سقُّ

الظلمة اإىل جزاأين. للرغبة

رئتان من ال�سمع.

�سياء  ة. االأ وهو الَغ�سَّ

وقد اأقفلها املفتاح، الكلمات

التي مل ُتَقْل، فقاعاٌت، التماعاٌت.

اأجِنَحة منك�رصة، �سفاٌه َميتة

اأو نهُدِك: كّل �سيء هو �سمع

يف النور دْوما، فوق ال�سمِت

مُتدُّ العنُي جذوتها.

للجدران �سقوق،

ُنثاراٌت حديثة،

وهم يناأْون، يجهلون،

ال يعلمون ما يفعلون، ال يعلمون

اأين يختبئون. هم اآخرون 

ظالل لل�سمعة ذاتها.
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متزوجة

يف الكتف َيخفق اجُلرح

 مثل قلٍب ثاٍن، اإن كانت هي 

ُل، فهي مل تقل يل ذلك مَّ
اأي�سا تتاأ

اأغلق الباب، للحظة

تعانقنا، وكان ذلك هو احلياة.

مل عاد، وعاد ال�سباب لكن االأ

.
َّ
 واأمام �سفتي

َّ
فوق عيني

و�سوف تعود ال�سكوُك واملعاتباُت

وجرح الكتف، وزوُجها.

 ترجمة خ. ر.
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ف�لريي� دي فيليت�سي

)اإيط�لي�(

فراغات عارية

فراغاٌت عارية 

  

ل�سُت �ساعرة، اأنا اأنثى ُتْرخي اأجنحًة 

ْمِتها  ة الالمرئية ل�سَ على الُهوَّ

َيَداي ما َعادت مُت�سُك ب�سيء 

اأ�سبحت هياِكَل 

اُتها َغَدْوُت  ُهوَّ

يجتاُحني الَفراُغ العاِرُم 

ي بالّن�رص  َلٌة َتِخُز اللحَم، َتِئُد مكابَداٍت وتنت�سِ َن�سْ

ْلُت َكِلمتها  ل�سُت �ساعرًة واإن تو�سَّ

لتعلو بي ثانية عن هذه الفراغاِت العارية. 
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عزلٌة 

  

م�س  عزلُة االأ

هي ذاُتها عزلة اليوم 

  

ح�سورِك اأيتها القريبة العزالء 

ُي�سكل ماء �سمٍت كثيف 

بعباءاٍت ال مرئيٍة 

تُلّفنَي �ساعات امل�ساء 

يداِك توا�سيان 

يف َقَلِق 

َه�سا�ستي 

م�س  عزلة االأ

هي ذاتها عزلة اليوم 

اَأْجَهُل حدوَد وْجِهَك 

ُيعوُزين ح�سوُرَك 

مثل حار�ٍس 

ي�سَهُر على ُرْعبي.
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  خلق ثان 

  

اأِعْد َن�ْسِجي ثانية من ع�سٍق 

اَل ُيخِر�ُس حماقاِته، ابَحْث عّني 

بني كلماٍت تنزلُق خر�ساء 

بني خ�سالت �َسَعري يوَم 

تنّف�ْسَنا ِع�ْسًقا خ�سيًبا 

ت ال�سم�س م�ستقيمة عينْيَك  ن حني الم�سَ االآ

ْيَجاِت الّلوت�س، تَوقَّْف  ال تَدْعني اأ�سُقط َعَلى ُتوَّ

عَب،  ُهَناك حيث متحو الّريح الرُّ

هناك حيث ُتْلِقي اجلذوُر القدميُة ترَبًة �سلدًة 

 َتْنُمو.
ْ
َكي

  

قالع يف الهواء 

  

ِقالًعا يف الهواء 

َيَرى احلامُل 

�َسبيَهًة بناطحاِت �َسحاٍب منحدرة 
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تخَدُع يف َبَهاٍء 

يف توتِّرِه 

ين�سئ الع�سبي قالًعا يف الهواء 

 مثل  مناِزَل زائلة 

تعّمَها طَماأنيَنٌة منفلَتٌة 

به�ستريياْه 

حمق قالًعا يف الهواء  َي�سُكن االأ

مثل ثكنات وعرة 

بها �سجون م�سّوكة.

  

  

�س 
َ
ا�شتفهاٌم اأخر

  

َكْيَف يِل اأن  اأْحَظى ِبلْحَظٍة 

ذاِبلِة ِذي ُتّويجاٍت ُمعتمٍة 

َمِن  ُكني َعرْبَ الزَّ حُترِّ

َكيَف يِل اأن  اأظفَر 

بربعم احلياة الزاِئل 
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كيَف لنا 

 اأن نكون �سعيدْيِن 

َل�ْسَنا َنْقوى على اإيقاِف حلظِة ااِلنت�ساء. 

اأن َنعي�سها يف ُعْمِقها 

َوْحَدُه َما منِْلُك

  

  

ُعزلُت َيَدْي 

  

جلُدَك يخرِبُ 

عزالت َيدْي 

حني مُت�سُك بريِح ع�سِقَك 

القوية العاتية 

ريٌح عبًثا تعوُد 

�سابع  تنفلت ِمن بني االأ

حتى واإن ناَدْيُت ا�سَمَك 

 لليل
ّ
ي ملء ال�سدى الق�سِ
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ِمَق�سُّ ع�شق 

  

اأُثوُق اإىل ُقبلتك 

ْمِتي،  التي تخوُن �سَ

اإىل كلماِتَك املنزلقة 

على �سفَتي 

ك يفتُنِني  لقاوؤ

ملء اإح�سا�س عنيد 

يهرب بعينيك 

كي ال تنك�سف 

�سبوتي 

ِاحت�ساٌر جريٌح 

ثُّر مَيَْنُعِني  التاأ

مثل ِمَق�سٍّ يقطع بال �سفقٍة �سوتي 

تاِرًكا اخليط الالمرئي املكاِبَر 

الذي ي�سلني بح�سورَك 

  

يف حلظة ّما التقيتك 

ومَلْ اأقَو على حمِوَك
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قطراٌت متناِفرة 

 َقَطراُت مزيج متنافرة 

ي  �سمٌّ ُمْهِلٌك يدوِّ

ملء دائرة مغلَقٍة 

�ساعاٌت ملتهبٌة منثورٌة 

اَعُد  مثل تنني باأفواه قاتلة واأل�سنة ناٍر تت�سَ

�ُسْلَطُة َمِكيدٍة َوجدٍب ُمْهِوٍل 

َها  ِلهيوالٍت َي�سُعب �َسرْبُ

مالئكٌة و�سياطنْي 

يف جرعة ال ترُتك َنَف�ًسا 

ِع  دُّ ٌل منذوٌر للت�سَ َو�سْ

ْلَدٌة  ُل �سَ و�سال�سِ

َك  َي�ْسُلُكَها ُغُمو�سُ

تْعِجُز النِّ�سال 

عن تفتيت ما يف�سُلَنا 

اُأَحاِوُل اَأْن اَأْبَتِعَد عنَك 

لكن عْودي عنيف 

مثل َمْنَجِنيٍق ُمْثَبٍت على غ�سبي، �سجٌن بال مفاتيَح 

ال اأْقوى َعَلى مغاَدَرِته.
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    رغبتك 

  

ن اأرْدَت مُيكُنَنا اأن نتداعَب ثانية  اإِ

نكاَيًة يف الزمن الذي ي�ساِدُر اأحا�سي�سَنا املنفلتة 

اإن اأَرْدَت �سوِتي مُيِكُنِني اأن اأهِم�َس اإليك 

قبل اأن َيْخِطَفَنا الليل والَقَمُر

  

  

 
ٌّ
َخْتٌم ُمر

  

اأَنا ..... اَأْنَت 

�سمٌت ال نهائي يخرتق كلماِتَنا 

م�ساَفاُت وداٍع رخو ي�سعُب ِاجتيازَها 

ُُه عيَناَي  رحيلك ت�ستح�رصِ

ي  ع�سقي ال�رصِّ

َخْتٌم ُمرٌّ 

َنُه القدر ِباَل �سفقٍة  َدوَّ

على كتاِبَنا.

ترجمة �رص�طي �لرد�د
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حممد بلح�ج اآيت اأوره�م

)املغرب( 

اوي
َ
ر ُن اأنفا�شها الأ اأر�ٌس ُتَدوِّ

1

اأْر�ٌس َعَلى َبْحٍر

وِح َوُامْلَ�ْسَعى ا�ُس َغَواَيٍة يِف ُالرُّ َمداِئُنَها ُاْعرِتَ

ْم، ِلُئ ِمْن َغ�سَ َو�َسْهَوُتَها اَلآ

اَءًة يِت ُامْلُُيوِن َو�سَ َكَتَبْت ِبِكرْبِ

َفْوَق ُاْلـِجَراِح

َعَلى ُتَراِب ُامْلُْبَتَغى.

2

ي َقا�سِ َراِوي �رَصَْد اأْنَفا�ِس ُااْلأ َدْع ِلاْلأ

َ يِف ُعُروِق ُامْلُْنَتَهى، رتَّ ُن َما َت�سَ َدْعَها ُتَدوِّ

ْوَداِج ِلليَِّل �َسْفَرُتُه َعَلى ُااْلأ

ْبَواِب اَل َتْنُظْر ِلاْلأ
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َفِريُح ُاْلُيْتِم َتْخَلُعَها

ُحوِن َذَواِتَنا ُامْلَْوُت ُاْلُغاَلْم، ِلَياأُْكَل ِمْن �سُ

ْوَقاُت َوُاْلَكِلَماُت �َساَخْت ِبَنا ُااْلأ

ِفيْف ِج ُاْلَعَدِم ُال�سَّ اَل اأْنَواَر َغرْيُ َتَوهُّ

ْمَهِريِر �ْسَكاَل َقْو�َس ُالزَّ اَلَلُة ُت�ْسِكُن ُااْلأ َحْيُث ُال�سُّ

و�ِس ُاْلُبوِر. وؤُ ُتِريُق َراِئَحَة ُالنََّياِزِك يِف ُالرُّ

�ْســـِعـــْلـــِني اأ

ي ِمْثَلَما �َسْهٍم ْوَب َنْف�سِ ْذَهَب �سَ اِلأ

ْمِت َيْفِر�ُسِني ِظاَلاًل َنِزيُف ُال�سَّ

اَل اُأَرايِن ُمْذ اأِن�ْسُت ِبَوْحَدِتي.

3

َتِلُد ُامْلََنايِف اأْخَتَها،

َمْعًنى ِباَل َماأًوى

ُيَكْرِكُر يِف َجَداِوَل ِمْن ُجُنوْن

ُبوُع. اأَقاَمِني �َسَغٌف... َهِذي ُالرُّ

َواأْخَرَجِني...�ُسَعاٌر ِمْن ُظُنوْن.

َيا اأْنـِت؛
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ْحَراُء َكْيَف ِغَياُبِك ُا�ْسَت�رْصَى َكَما ُال�سَّ

ي َما�سِ يَقاُه َهاِئَمٌة َعَلى َوْجِه ُااْلأ ُمو�سِ

ِ ُامْلَْجُهوِل ْخ�رصَ َا َكُااْلأ ُرمبَّ

وِرَها َتْبَحُث َعْن ُجُذوِر ُح�سُ

ْبِع َهاِت ُال�سَّ اأ�ْسَتمُّ َوْجَهِك يِف ُاجْلِ

بًا، اأْقَوى ِمْن ِغَياِبِك َلْي�َس ُمْنَت�سِ

َقاُع ُتْلِقُم َن�ْسَلَها َثْديًا �سْ
ُهَنا ُااْلأ

َكَماِعِز َمْدَفٍن َيْثـُغو

َخَياُلُه َطاِفٌح ِبَحَماَقِة ُامْلَْوَتى.

ُه َفْوَق ُاْلُقُروِن اأُروُز ُامْلَْوَت َي�ْسَحُذ َنْف�سَ

اأرى 

ْجَداَث َنِغيبًا َيْخِم�ُس ُااْلأ

وَن ُاْلَوْقَت  َقْتَلى مَياَْلُأ

يِري وَن ُرْعبًا يِف �رَصِ َيْنَد�سُّ

ُموَن َحْريِف رْبِ َيْقَت�سِ يِف َدَواِة ُاحْلِ

ُعِم ُجثَِّتي َحُكوَن َعَلى َترَبْ َي�سْ

ُقوَن ِباأْعنُيٍ  َوُيَحدِّ

نَُّهْم اأَتوا ِمْن ُكلِّ اأْحَرا�ِس ُالُغُيوْب. ُتومِي ِباأ
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4

اِبُع ُاْلَهَذَياِن ُغْرَفَتُه يُء اأ�سَ ٌد ُت�سِ َجـ�سَ

ُدُه ُطُيوُر ُاْلَغاَبِة ُاْلَبْهَماُء مُتَ�سِّ

ِهرَيِة َيْرُنو ِللظَّ

ا�َسٍة  ْطْفاَل ُبْرَد �رَصَ ُتْلِب�ُس ُااْلأ

َخاِن  َنَة ُالدُّ وُق اأْح�سِ َوَت�سُ

ىَل �ُسُفوٍح ِمْن َغَوا�ٍس، اإِ

ِفرِي  ىَل ُالزَّ اَل َمَرَّ اإِ

ْن�ٍس  ْنَفاُر ِمْن ِجنٍّ َوِمْن اإِ َة ُااْلأ َفَثمَّ

اأَقاُمواْ َحاِئطًا 

ُزوَن َيَتاأزَّ

ُحوْل. رَبُوِت َتْعَتِجُر ُالدُّ
َعَراَمُة ُاجْلَ

ُهَوَكْوَكٌب 

َّى ِذَئاَب ُاْلَقْلِب  �رصَ

َدا،  َفٍة ُاجْلَ اأْغَواُهْم مِبَاِئَدٍة ُمَفوَّ

ِلنَي ُبُطوَنُهْم  َلْيَها غا�سِ َنَزُلواْ اإِ

ٍة  يِف َماِء خَمَْم�سَ

اَنٍة  َوِعْطِر َمَ
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ْدٌر  َواُتُهْم �سِ اأ�سْ

ْحَنٍة  َوَعْرَفُج اإِ

ِمي ُاْلَقَطا  ُت�سْ

ْحاَلْم. وَل ِبُااْلأ َفَد ُامْلَْغ�سُ ْ َوُال�رصَّ

5

ْر�ِس ِلاْلأ

َفِة ُاْلِغَياِب  �ْسَياِء ُمْثَخَنًة ِبَعا�سِ ِلاْلأ

اُأَمْدِمُد ُاْلِوْجَداَن

ُل َوْحَدِتي  اأْغ�سِ

ْبٍح  َياِه �سُ مِبِ

َواْي  َماَلَها َعَط�ٌس �سِ

ي...َوَتْرَفُعِني ُخَطاْي،  اأْم�سِ

َها  �ُسُبٌل ُتَقاِتُل َبْع�سَ

اَوِة ُاْلُعْمَياِن َ ِب�رصَ

)ِتْلَك َحَداِئُق ُامْلَْحِق ُاْلَكِفيِف( 

َيُقوُل يِل �َسَبٌح 

َومَيُرُق ِمْثَلَما َبْرٍق 
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اَرٍة يِف ُامْلُْنَتاأى ىَل َخمَّ اإِ

ْعَماِق. َباَل ِبَحْدَبِة ُااْلأ ُل ُاجْلِ َت�سِ

َماُء  ُموُع َواَل ُالدِّ مَلْ َتْكِف ُالدُّ

ِلَريِّ ُغْلَمِتَنا

ُدوُر ُاْلَوْقِت َعاَفْتَنا  �سُ

َباَح  �سْ َفَنْحُن ُنَطاِعُن ُااْلإِ

ُغُه َعُدّواً  مَنْ�سَ

ُهوِب َويِف ُالتُُّخوْم  يِف ُال�سُّ

يِر َحَياِتَنا  َوَعَلى �رَصِ

اِئ�ُس َمْوِتَنا،  َتْنُمو َح�سَ

�َسْم�ُس ُالنُُّعو�ِس َعَلى ُاْلَكَواِهِل 

َعْت ُرَطبًا َوزَّ

ْرِب  ُمُو�ُس ُاحْلَ

َيْتُلوَن ُالتََّعاِويَذ

اِحيُق  ُامْلَ�سَ

ُاْلُعُطوُر 

َواِء  �سْ اَحُة ُااْلأ ِم�سَ

اُأُفٌق َفاِرٌغ،
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ْوَهاَم  لَُّق ُااْلأ َتَت�سَ

ِمْثَل ِعَظاَيٍة 

�سَباَح  اِبُق ُااْلأ َوُن�سَ

َذى. ُحِب ُاجْلُ َفْوَق َمكاِن�ِس ُال�سُّ

6

َها دَّ اأْر�ٌس ُتَدْهِدُه �سِ

ون ُبوٌم َعَلى اأَرِق ُاْلُغ�سُ

اِتُل ُاْلَفَرِق  َم�سَ

ُاْرمَتَى َغْرٌب َعَلى �رَصٍْق 

اِئٍع َكُعْرٍي �سَ

َباِح؟ َمْن اَلَط ِبُامْلُُدِن ُال�سِّ

ْفِك ُتْنِجُب َزْهَرًة؟! َهِل ُاْلَهُيوىَل يِف ِفَرا�ِس ااْلإِ

ُبوُل ََخ ُالذُّ �رصَ

َنا الَّ َرَواِم�َس اأْم�سِ ْر اإِ َومَلْ مَنِ

َماِد ىَل ِعنِّني َيْقَراأ يِف الرَّ َناأِتي اإِ

يِد ْبَراَج َعْن ُع�ْسِب النَّ�سِ اِئُل ُااْلأ ُن�سَ

يْد، َخ ُاْلَوْقُت ُالنَّ�سِ َتف�سَّ
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َجْر ْب َعَلى ُاْلَبْطِن ُاحْلَ ِاْع�سِ

َوُاتَِّبْع اأَياِئَل ِع�ْسِقَك

�ْسَماُء َفخٌّ ُااْلأ

َدى اأْنَياُب َمْكٍر َراِب�ٍس يِف ُامْلُْنَحَنى، َوُال�سَّ

َك�رَصَْت ُفُحوَلُتُه ِظَباُء ُالنَّْهِر

ـاَح: �سَ

َد يِف َدِمي؟! ــ َمِن ُالَِّذي َد�سَّ ُالتَّاأْك�سُ

َة ُاْمَراأٍة؛ ى �رُصَّ مَّ ــ َقَمٌر؛ ُي�سَ

بََّهٍة اأَناَر
ِباُأ

ِليِع َمِن ُالظَّ َمَفاِوَز ُالزَّ

َنَها ُاْلَعَمى. ُكُهوَف َذاِكَرٍة َتَبطَّ

7

َد َطْبُعَها وَّ
اأْر�ٌس َتاأ

َتْتُلو َو�َساِو�َسَها

َناِد�ِس َعَلى َبَقِر ُاحْلَ

َلْي�َس ُت�ْسِبُه َغرْيَ َدْغِل ُاْلَياأ�ِس،

َعْن ُقْرٍب اُأ�َساِهُدَها
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اَرِة �سَ
ِنَعاجًا يِف َتَقاِومِي ُاخْلَ

ْدِق ُاْلُوُحوِل، ىَل �سِ ُدْلُداَل َيْهِوي اإِ

اأَرى َجَناَزَتَها

وِل َتُه�سُّ ُاْلَعاِبِريَن ُزَقاَق َخامِتَِة ُاْلُف�سُ

َتُقوُل:

َها اأَنِذي اُأُفوٌل

ُفوَلِة اَل َمَناِبَع ِللطُّ

َجفَّ َماِئي

اِل وؤَ َوُامْلاََلِئُك َغاَدَرْت �َسَجَر ُال�سُّ

نَفا�ْس، َمَراِبَع ُااْلأ

اِئِك َيجِدُل ُاْلَو�ْسَوا�ْس ؟! َ اأيُّ ُالرتَّ

8

اأْر�ٌس

ِف ِفيَها ُغْرَبِتي �ُسُبوُب ُاْلَو�سْ

َواِت ِبَها ُل ُالذَّ اأ�سِ

َواأ�رْصَُب حِمَنِتي

ِبَيٍد
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ْخَرى ْعَراِف ِبُااْلأ َواأْذَبُح َناَقَة ُااْلأ

َكاأينِّ ُهْدُهٌد

َوُامْلَاُء َتاِجي 

9

رَّ
َوَبُر ُالتََّواِريِخ ُاْزَباأ

اَداِر �َسَفاِئُن ُالَهْج�ِس ُاْخَتَفْت ِمن ُمْقَلِة ُالرَّ

َباِع اأَباَدَها، اُن ُالطِّ ُقْر�سَ

ُجـَثـٌت

اُر ُاْلَغْيِم ُيَحنُِّطَها ُجوؤَ

ُيوِر ُلَها َكَمنَجاُت ُالطُّ َتْن�سِ

َماِجُم �َساِرٌع ُهَنا ُاجْلَ

ىَل َكْل�ِس ُالّتَجاُن�ِس ي اإِ ُيْف�سِ

نا�ْس، ىَل َمْرِج ُاجْلِ اَل اإِ

َخبِّيْء ِظاَلَلَك يِف َقَواِريِر ُاحَلَكاَيا

نََّها َو�ْسٌم ُيِريُب �َسَماَءُهم اإِ

َوُاْثُقْب ُرَخاَم َكاَلِمِهْم

مِبََباِرد ُالنِّ�ْسَياِن 
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َهاُد ُتَك ُال�سُّ ِف�سَّ

َوُحْلُمَك ُاْلُكَرُة ُالَِّتي َوَلُهواْ ِبَها

يِف ُامْلَْلَعِب ُالنََّوِويِّ

َتْنَطُحَها ُقُروُن ُامْلَْكِر،

اَل َت�ْساأْل َوِحيَد ُاْلَقْرِن:

ْعِب؟ �ْسَياِء َجاَءْت يِف �ُسُكوِل ُالرُّ َكْيَف اأِجنَُّة ُااْلأ

َنا؟ َكْيَف ُا�ْسَودَّ َماُء ُنُفو�سِ

اِب ِرَغاِبِه ُهَواَل َيَرى َغرْيَ ُاْنِت�سَ

َراِئِط َبنْيَ ُاخْلَ

ْحَواِل َد َكْوَكُب ُااْلأ َذا َتَرمَّ اَل َيُهمُّ اإِ

، اُء ِمَن ُاْلَقَتاِم ُامْلُرِّ َع ُاْلَف�سَ اأْو َر�سَ

اِت ُاْلَفَداَحِة َكاَن �ُسْنُبُلُهْم اأْكرَبَ ِمْن َمرَبَّ

َكاُن َلُهْم َكِبٌد َكَما ُاْلرُبْ

ُيْطِعُم ِعْطُفَها ُاْلَغْرَثى

ُعُذوقًا ِمْن َلَهْب .
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10

اأْر�ٌس

ُط �َسْعَرَها اأْيِدي ُالنََّذاَلـِة مُتَ�سِّ

ِل ْت َجْمَرُة ُالثََّبِج ُامْلَُبجَّ ِلَها ُا�ْسَتَعرَّ يِف َمَفا�سِ

َاِب ْبُحَها َعَلُف ُال�رصَّ �سُ

َغاِب، َوُم�ْسُيَها ُعْهُر ُالرِّ

ى َقْت ِفيَها ُكُفوُف ُاْلَوْقِت ِبُاْلَفْو�سَ َتَع�سَّ

ِليُل: َيُقوُل َلَك ُالدَّ

ِة ُاْلَكاَلْم ــ ى حَتَْت اأْقِم�سَ ِويِر َتْقِطُف َما َتَخفَّ ُك اَآَلَة ُالتَّ�سْ ــ َواأْنَت َترْتُ

)ِهَي ُف�ْسَحٌة يِف �َساِبِع ُاْلِفْرَدْو�ِس

ُوِح َّ ُامْلَُرْقَرَق يِف ُال�رصُّ اأْطِعْم َعْيَنَك ُال�رصِّ

اَءة ِبُالتَّاآِويِل َوَخْطَوَك ُالنُّْعَمى ُامْلُ�سَ

ْن�ِس يِف َرْو�ِس ُامْلاََلَحِة ُاْغَتِبْق ِبُااْلُأ

اِف ْو�سَ اِت َوُااْلأ ٌ ِبُالذَّ َك َحا�رصِ ُكلُّ َما َتْهَواُه َنْف�سُ

اْت.( اأْنَت ُهَنا ِلَتْنَهَب َواِرَف ُاللَّذَّ

ي... مَتْ�سِ

َوَراأْ�ُسَك َنْخَلٌة

ُنوِن؛ ِف ُالظُّ َتْرَتُّ ِمْن َع�سْ
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ُجـُذوُرَهـا 

ى ُاْلُوُجوِد ُحمَّ

ٌم يِف ُاجْلُبِّ َواأجْنُ

اِد �َسَماَءُه. َتْغِزُل ِلْلُفوؤَ

َفٌة ْم�ِس اأْر�سِ ِلل�سَّ

ِريُق، ْيِل ُالطَّ َوِللَّ

ِويِر؟ ْيَن َتْدَفُع اآَلَة ُالتَّ�سْ َفاأ

يِح؟ اَلِل ُالرِّ َياِمَن يِف �سِ ُع ُاحْلَ َهْل َت�سَ

ىَل َرِحِم ُاْلرُبُوْق؟. ي اإِ اأْم مَتْ�سِ

11

اأْر�ٌس

َعَلى َبْحِر ُاْلُغُروْب

َهاْت، َهاُت َعَلى ُاجْلِ ْت ِفيَها ُاجْلِ ِاْزجَلَّ

بَّْت َمَباِهَجَها �سَ

َعاَل ُع�سُّ ُاْلُغَراْب

َفْوَق ُالَِّتي َكاَنْت َلَنا............

الرب�ط ــ مراك�س: اأكت�بر/ دجنرب 2009
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مب�رك و�س�ط

)املغرب(

عيوٌن طاملا �شافرْت

1 ــ ُخطوات

ها الليل قد انت�سف 

وها اأفواٌه وقعْت يف اأ�رصاك

حالم ن�سبْتها لها االأ

اأّما اأنا فهذي خطواتي 

وىل االأ

اإْذ يحدُث اأن اأم�سَي يف نومي

كا بيد طفولتي التي َتْطرف م�سِ

العنيدتني بعينيها 

فيت�ساقط الّري�س 

من بني �سفاه ال�ّستاء اخل�رصاء

وتت�ساعد ترنيمٌة من منقار

الغراب �سديقي
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احلامِل يف غابة �َسعري

�سجار اخلا�سعة  اأمامي هذه االأ

ك�سموع نائمة يف كني�سة 

اأمامي هذه الّطريُق �سبه املُظلمة

لوال التماعات ن�ساِل احل�سى

لكّني اأتقّدم بعزم

غري الذي  حّتى احلقِل ال�سّ

�ساأزرُع فيه قمح 

ا�ستيهاماتي.

 )29 م�ر�س 2011(

2 ــ كاأ�س

م�سيُت حتَت �سفري غيمة

كانْت تتلّهى 

بتتّبع �رصيط ذكرياتي

وحني وقفُت اأمام باب بيتي

بداأْت مناٌل تقتاُت على 
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ِمْلِح جفوِن 

حديقتي 

والقروّية التي كانْت ع�سيقتي

ذاَت يوم يف بيدٍر ما

ظهرْت بدورها خلف نافذة بعيدة

مًة وحماطًة بالع�سافري با�سِ

مًة وتنُقر  با�سِ

على طبلة اأذن الريح الّر�سينة

يا ع�سيقتي يا ع�سيقتي

كوين يل خيمة

على جبل الكهرباء

بهذا رفعُت عقريتي واأنا

يف ُغرفِة َنومي

بحار اأتهّياأ لالإ

يف كاأ�ٍس غريبة.

)11 ــ 2 ــ 2011(
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 هذا احلقل...
ُ
3 ــ غريٌب اأَمر

غريٌب اأمر هذا احلقل

اإّنه متجّهٌم على الّدوام

وهذا الّناي

الذي لي�َس �سوى بلعوم مديد

وهذي البئر التي حفرناها 

اأياَم املُراهقة

وها قد َوَلدْت ُقم�سانا ووّزعْتها

على حاملي الّدالء الهائمني

غريٌب حاُل هذي املداخن 

املهجورة على ال�ّسطوح

حني ننظر اإليها بعيوننا التي 

طاملا �سافرْت 

رفقة لقالق 

الّطفولة

)30 م�ر�س 2011(
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ية
ّ
ر بطريقة �رِس َُفكِّ 4 ــ اأ

ّجعة الّتي  رْغَم الّنظرات املُ�سَ

تكيُلها يل عيوُن الّنبيذ كلَّ م�ساء

والكالِم اجلميل الذي 

�سدقاء  حتمُله اإيّل ر�سائل االأ

ِجُرين  َبحْت ُت�سْ فحياتي اأ�سْ

اأِطّل من نافذتي التي تُكون دائما 

ُر الرْبد اأ�سابعه  رائقَة املزاج حني مُيرِّ

مل�س ذي الفجوات  على ظهِرها االأ

اُأطّل فاأ�سمع �سوتا غريبا واأقول 

لنف�سي: لعّله حفيُف 

َنْهَديِّ ال�سجرِة اليافعة الّنائمة 

جنب باب احلديقة 

 التماعاٌت تتواىل 
َّ
ُثّم تبَهُر عيني

هنالك يف البعيد فاأفّكر: 

رمّبا هذه الوم�سات 

ت�سدر عن الكامريا التي 

وًرا  يلتقُط بها جاري النَّهُر �سُ
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لع�سيقاته املُتهاديات 

حتت رذاذ املطر 

ن من نافذتي واأبداأ يف عّدهّن  اأراُهّن االآ

هكذا من دون هدف

ُثمَّ اأقول يف �رِصّي: هذا الّنهر 

ّ
دون جوان حقيقي

اأقول ما اأقول واأفّكر 

بطريقة �رِصّية متاما 

جعَل من حياتي �سديقًة  الأ

�ساحرًة َقَدماها من مرجان 

ولها رمو�ُس الكمنجات

هام هذا �رصورّي لئال تنقذف �سِ

 التي حتّلق 
ّ
من �رُصَر الكراكي

ن فوق راأ�سي االآ

بيحة وال  فيتفّتَق جلُد هذي ال�سّ

يبقى يل �سوى

اأن اأرفَوه

بعروقي

)14ــ10ــ2010(  
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5 ــ مباراة

ِبَلْيلكٍة بني ال�ّسفتني،

البطلُة تنتظُرين لنتباَرى

اخب  حك ال�ّسديد ال�سّ يف ال�سّ

طيلَة اأم�سيٍة باأكمِلها. 

ّ اإذْن اأْن اُأبرِهَن على مقدراتي
علي

وبعدها فح�سب اُأ�سبح مرّحبا بي يف البيت اجلميل

حيث تعي�ُس البطلة، وكلَّ �سباح،

حك املديد، بعد اأن ُتْنهي متارينها على ال�سّ

ُتِطّل على م�سكن الُعميان وعلى 

ّمُه  املعَبد ذي احلرا�سف الذي يوؤ

َعَبدُة املرجان 

ّيادون املُلتحون. وال�سّ

ن تنتظرين ِبَلْيلكة بني ال�ّسفتني وهي االآ

باها  َوَدْرًءا لل�ّساأم تتذّكر �سِ

وكيَف كانت حاكمًة على اإقليم الّدموع

الذي اأ�سيبْت اأ�سجاُره ذاَت مّرة

درّية فهجرْتُه  بالّذبحة ال�سّ
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الع�سافري... 

ِهَي تنتظر واأنا اأ�سرُي نحوها 

رافعا راأ�سي

واثقا من نف�سي

ذلَك اأّن ثّمة موجوًدا اأهمَّ من القطارات 

وحّتى من ال�ّسينما

ه وبكّل تاأكيد من الّندى نف�سِ

وهو الذي يجعلني ال اأ�سّك 

حك لفرتات يف ُقدرتي على ال�سّ

طويلة طويلة:

ْدري!   اإّنه القف�ُس ال�سّ

درّي! اإّنُه القف�ُس ال�سّ

)30 م�ر�س 2011(
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6 ــ �شاُق امُلحارب

خبار القاِدمة من الغابة القريبة االأ

�سجار الع�سكرّية ّكد اأّن االأ توؤ

درّية  قفا�س ال�سّ التحقْت مبواِقعها يف االأ

للموتى

اإّنها حرٌب جديدة بداأْت

وها اأ�سناُن اجلوا�سي�س قد انت�رصْت 

يف ف�ساء املدينة

وثّمة من ملْ ُيغادر بيته ومع هذا

اأ�سبحْت له �ساُق حمارب

ُمثّقبٌة بالّر�سا�س

ويف ال�ّسوارع ُرِئَيْت ن�ساٌء 

منّقباٌت ب�سفاههّن

و�رصخاُتهنَّ حتت رمو�سهّن

َدنا  واملغّني الذي كان قد عوَّ

على َمَرحه وَدْندناته 

انكم�س يف زاوية بزقاق مهجور 

حيُث يتتّبع َهْلو�ساِت ِعظاِمه
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كما لوكانت �رصيطا �سينمائيا!..

لكْن جميٌل اأْن تكوَن قد جاءْت لنجدتنا 

هذه الرِبكة

التي ُيقال اإّنها 

�سليلُة جبِل جليٍد َمهيب

جرا�س   اأن تكون قد و�سلْت كلُّ هذي االأ

وهذه ال�ّسمكة التي هي ُكربى

وزيرات البحر...  

جميٌل اأن اأكون جال�سا اإىل هذه الطاولة

غري هذا اأمامي اإبريُق القهوة ال�سّ

ُع بنقو�ٍس ُتَخلِّد ذكرى فرا�سات املُر�سّ

عا�َسْت يف حماجر اأ�سالفنا

وكانْت لهم اأحالما...

بريق فكيف َو�سل اإىل بيتنا هذا االإ

الذي ملْ اأَرُه من قبل؟

يل رفيقتي التي حَد�سْت ت�ساوؤ

قالْت اإّنُه من اإنتاج

َم�سنع خالها

  )12ــ10ــ2010(
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7 ــ قرير العني

َكْيَف  ِمن  تخّففْت  التي  اللحظة  هذه  يف  �سجار  االأ بني  اأتقّدُم  الُمباليا 

نيق الذي بالكاد خرج من  وملاذا... اإّنها حلظُة اإغفاءة املطر. وها اجلدول االأ

الطفولة، ُيرّبت على خّد �سلحفاة، َيْلح�ُس َزَبَد ُجفوِنها.

رنٍب  الأ ِفُر  اَأ�سْ املنطقة،  يادي  �سّ َدّوخْت  التي  للحمامة  بيِدي  األّوح 

ذاهل، َوَقَف حتت �سجرٍة مي�سُح َعَرق جبينه، واُألقي بال�ّسالم على الرِبْكة التي 

مل... ولي�ست عظامي باحلزينة فهذا َن�سيُدها، اأّما القناين التي  �سّكلْتها مياُه االأ

باأق�سى احَلذر، ولي�س حُمتمال  اأرجائه  تتنّقُل يف  تركُتها يف بيتي لتحُر�َسه فهي 

اأن تقع ا�سطداماٌت بينها...

ما يف �رِصّي من غمغماِت �سّياد اأحبطُت  و�سَط الّدغل اإذن اأم�سي، با�سِ

م�ساِعَيه ب�سفريي.

 

)12ــ10ــ2010(
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ي��سني عدن�ن

)املغرب(

يف مطارات الُعبور

ح باملناديِل يف  املُدُن ال ُتلوِّ

املطارات

ُح  املدُن ال تلوِّ

بُقْم�سان اأطفالها

يف اأغاين ال�سباح

املدُن 

ح�ساْن وار باالأ ال ت�ستقِبُل الزُّ

املدُن ا�سمنٌت

ُزجاٌج بارٌد

وحديْد

وطاْن  املُدُن غرُي االأ

َو�ساالُت الرتانزيت تكِذُب يومّيًا

على الُغرَباء
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يف مطارات الُعبور

ُنعلُِّق �َسخرَينا 

ابٍة  ل بوَّ وَّ
على اأ

َداأ بني ُجفوِننا  لكيال ي�سْ

النُّعا�س

ُل عن غيوِمنا و�سماواِتنا  نرَتجَّ

ُنخبُِّئ

قماَر االأ

يف حَماِجِرنا

ٍة  نبَحُث عن مدافَن ه�سَّ

لِظاللنا

فر ُف متامًا من ُجنوِن ال�سَّ ونتخفَّ

اخُرج من غْيِبَك 

ال اأيها الفار�س اجلوَّ

ل اإىل حني وترجَّ

اخرج من غيبك

واتُرك نواياك ترعى ب�سالم 
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يف َمْرج املعا�سي

اخُرج من غيبك وعلِّق مفتاحك

يف �َسقِّ مَلَْعِة الربق

كما ُتعلُِّق ريٌح باروَدها وغنائَمها

على كتِف العا�سفة

اخُرج من غيبك

َب النرياْن ذِّ لُت�سَ

فُهْدَنُتك ال�سغريُة هنا 

يف �سالِة الرتانزيت

اأ�سَبُه 

باأغنيٍة حزينة

اأ�سبُه بعزٍف على ناٍي اأعمى

و�ْسَط قبيلِة ُطر�ساْن

يف مطارات الُعبور

ُن�سيُِّع تعاويَذنا 

ن�سفُح حليَب اأ�سمائنا

ابات اأمام البوَّ

َل  لنتحوَّ
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اإىل َجواَزات �سفٍر

وِبطاَقاِت اإْركاب 

نتحوُل اإىل اأكيا�ٍس 

ناديَق و�سَ

اُأفِرَغت للتوِّ من قطاِر احَلُمولِة

وتنتظُر ال�سحَن باتاِه 

خَمْزٍن ُمهَمٍل 

�سماَل الهجران

يف �سالة الرتانزيت

مل يكِفَك ال�ساندويت�س 

وال اجُلنيهاُت الثالثة يف ا�سرتاحِة 

نرتنت االأ

ُل بنَي متاِجَر وال التجوُّ

الـُمرتَّبُة  ب�ساِئُعها 

ال تعنيْك

يف �ساالت الرتانزيت
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ُل اإىل اأطفاٍل �سائعني نتحوَّ

نكاُد ال نعرُف ما نفعله باأج�سادنا

فن�ستِحمُّ بالعطور 

من خمتلف الروائح واملاركات

وال باأرواحنا

وال بالوقت الذي ُيخِرُج لنا ل�ساَنُه 

�سامتًا

ي التاريخ �سِ يف غفلٍة من ُمدرِّ

دوار. يحدُثني  كان ابُن خلدون رفيقي يف الّرحلة. وكنا نتباَدُل االأ

ُثه عن مراك�س وباري�س وبرلني  املعّز، واأحدِّ فا�س وتون�س وقاهرة  عن 

عن  يحّدثني  الطويل.  االجنليزي  الرتانزيت  هذا  بعد  خري  االأ مق�سِدَي 

ْعرج حفيِد جنكيزخان، عن امللِك الظاهِر برقوق  املغول وعن تيمور االأ

ثُه عن ُملوِك الطوائف اجُلُدد يف  وقبَلُه عن �سلطان فا�س اأبي عنان. واأحدِّ

القرن احلادي والع�رصين. كان ابن خلدون مُيْلي ف�ساًل غام�سًا من �سريتِه 

حِة على راٍو اأعمى، وغرَي بعيٍد عن َخلوتِه  املنقَّ

ْت قطٌط هرمٌة  متطَّ

ونبَحْت كالْب
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يف مطار هيرثو 

كنُت اُأح�سي اأرواحي يف حانٍة �سغريٍة 

اأمامي بريٌة و�رصيحُة حلٍم 

قطعُة ُجنٍب 

وكتاْب

مُة" ابُن خلدون ومعي "العالَّ

كنُت غريبًا كحكايٍة غريبٍة، وحيداً

كبطٍل خارج احِلْبكِة 

ُمتَعبًا 

كما يليُق 

الٍة ُقرو�سطي برحَّ

وكنُت اأقراأ ابَن خلدون

هنا الَكْوناِن والثََّقالْن

هنا املْغِربان 

وامل�رِصَقاْن

هنا الَفريقاِن

من ُعْرٍب ومن َعجٍم
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من َذكٍر ومن اأنثى

من ُحوٍر َوِوْلداْن

لكّنني

كنُت غريبًا

كحكايٍة غريبٍة

ووحيداً كنُت..

َّ
على كتفي

يجثُم ُنعا�ٌس ثقيٌل

طنٌي َبليٌل

ا�ْس قوافُل وُحرَّ

ويف راأ�سي 

ترتِفُع اأبراٌج ُتطلُّ

على مدينٍة 

َت�سيُل

من عنْيِ اخُلراَفة
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و

ُتقَرُع 

اأْجرا�ْس.

ملح�ظة: هذا الن�س مقطع من ق�سيدة طويلة �ست�سدر قريبا يف كتاب �سعري 

الع�بر". حتت عنوان "دفرت 
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ان�شات ال�شعري موؤ
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جان ماري �سايفري)*(

ك عن الّروماني�سْ

  le "الروماني�سك"  مقولة  تتوفر  كثرية،  اأخرى  اأدبية  مفاهيم  اإىل  بالقيا�س 

اإىل حد  للروماني�سك، على و�سع خا�س  اأمكن احلديث عن مقولة  اإذا   ،romanesque

مر الذي يجعل حتليلها م�ساألة �سائكة. ما، االأ

دبية  ول، م�سطلح ال ُي�ستعمل يف حقل الدرا�سات االأ فالروماني�سك، يف املقام االأ

اإىل املفردات امل�سرتكة، كما  ينتمي  اإنه م�سطلح  اليومية كذلك.  فح�سب، بل يف احلياة 

اأي  منه،  ا�ستق  الذي  امل�سطلح  اأن  اأي�سا،  يعلم،  واجلميع  العامِلة.  املفردات  اإىل  ينتمي 

�سل لي�س اإىل وقائع اأدبية، واإمنا اإىل وقائع  م�سطلح"روايــة" )roman(، كان ي�سري يف االأ

املثال،  �سبيل  على  يف�رص،  وهذا   .romane  
)1(

الرومانية باللغة  الكتابات  اإىل  اأي  ل�سانية، 

اأي  حلقة"يينا"،  عنه  دافعت  الذي  "الرواية"،  مفهوم  وجوه  اأحد  يجعل  الذي  ال�سبب 

الغزل،  اأدب  قراءة  نعتقد عادة، من  ما  اأكرث  ينحدر،  الفانطا�ستيكي،  ــ  ال�سعري  الوجه 

�سباين. وهذا ي�سدق، كذلك، على املمار�سة  دب الروائي االإ وروايات الفرو�سية، وكذا االأ

 )Heinrich von Ofterdingen")2" وعلى بع�س 
دبية، وخ�سو�سا على نوفالي�س يف رواية االأ

 .Tieck )3(
حمكيات تيك

اأبرز  من  وهو  بفرن�سا.  العلمي  للبحث  الوطني  باملركز  عمال  لالأ مديرا  �سايفري  ماري  يعمل جان   (*)
لفاته:"ملاذا التخييل؟"و"ما  دب. من اأبرز موؤ �ستطيقا العامة ونظرية االأ الباحثني املعا�رصين يف ميدان االإ

بداع، التخييل ــ  بني علم االجتماع والفل�سفة". )املرتجم(. دبي؟"و"الفن، االإ هو اجلن�س االأ

(1) �سفة ُتطلق على مموع اللغات التي انحدرت من الالتينية يف اأوربا. )املرتجم(.
1802. وهي مبثابة رواية"تعلم"تري يف عامل  خوة نوڤالي�س �سنة  تاأليف االإ رواية غري مكتملة من   (2)

تخييلي ورمزي يعك�س العامل الداخلي ل�سخ�سياته. )املرتجم(.

(3) لودفينغ تيك اأحد اأبز الكّتاب الرومان�سيني خالل القرن التا�سع ع�رص. كان مايال لكل من نوڤالي�س 
خوة �سليغل. من بني رواياته ال�سادرة بالفرن�سية: "احلب وال�سحر"، التي األفها �سنة  وهولدرلني واالإ

1811م. تمع كتاباته بني الروح الرومان�سية والبعد الفانطا�ستيكي. )املرتجم(.
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مهما يكن من اأمر، فاإن هذه اجلينيالوجيا املعقدة، وكذا تنوع ا�ستعماالت امل�سطلح، 

والن عن تطور تاريخي، وعن تنوع داليل �سانكروين ع�سوائيني اإىل حد ما. م�سوؤ

احلقل  على  مل�سطلح"روماني�سك"،  التعييني،  احلقل  يقت�رص  ال  الثاين،  املقام  يف 

اأو طرق  فقط طريقة  لي�س  لتو�سيف  ي�ستعمل  اإنه  الفني.  احلقل  على  دبي، وال حتى  االأ

املحتملة  العالئق  م�ساألة  يطرح  وهذا  كذلك.  العي�س  طرق  اأو  طريقة  بل  الت�سخي�س، 

ت�سخي�سه  حتاكي  التي  هي  احلياة  فهل  احلياة[:  ومال  الت�سخي�س  ]مال  املجالني،  بني 

اإىل حتليل منط  لـ"الرومان�سيك" ت�ستند  دبية  االأ املقولة  اأن  اأم  باعتباره منذجة،  با�ستخدامه 

يف  مت�سي  �سببية  عالقة  ت�سور  يجب  اأنه  اأم  ؟، 
)4(

الوجودي  éthos يطو�س  االإ من  معني 

على  دومًا  حتيل  )التي  الثقافية  املقوالت  حقل  يف  غالبا  احلال  هي  كما  معا،  االتاهني 

اأكد ذلك النجاح الدائم للمقولة ال�سهرية  اإننا منيل، ب�سفة عامة، مثلما  ذاتها بالقوة(؟. 

دب. لكن، اإذا اأخذنا يف االعتبار منطق  و�سكار وايلد، اإىل االعتقاد اأن احلياة حتاكي االأ الأ

حرى، يف عالقة ثنائية تبادلية. حالة الذاتية، فاإنه ينبغي التفكري، باالأ االإ

بال�سورة  مر  االأ تعلق  �سواء  ذلك،  اإىل  �سارة  االإ �سبقت  وكما  الثالث،  املقام  يف 

اأن  يبدو  ومعّقد.  جداًّ  متحرك  تاريخ  مواجهة  يف  اأنف�سنا  جند  فاإننا  اال�سمية،  اأم  النعتية 

ول، يف اللغة الفرن�سية، لنعت "romanesque"، قد ُوجد خالل القرن ال�سابع  الورود االأ

ع�رص )�سنة 1627 عند �سوريل، باملعنى التايل:"ما ينتمي اإىل الرواية"(. وكما اأ�سلفنا، فاإن 

هذا النعت م�ستق من م�سطلح"roman"، الذي عرف بدوره تاريخا طويال من اال�ستقاق 

الداليل: فقد كان امل�سطلح ي�سري، يف البداية، اإىل اللغات الرومانية romanes ؛ ثم انتقل 

ثم  ؛  �سكندر(  االإ )رواية  القدمي  للع�رص  املنتمية  املنظومة  املحكيات  على  ليدل  بعد  فيما 

اأو   romane الروماين  �سل  االأ ذات  النرث  حمكيات  لتو�سيف  ثالثة  مرحلة  يف  ا�ستعمل، 

لي�سمل  املعنى  ات�سع  ذلك  بعد  مثال(.  تري�ستان  رواية  الثعلب،  )رواية   celtique الكلتي

كل �رصوب حمكيات املغامرات العجائبية اأو الغرائبية. ويف النهاية بات ي�سري )فيما بني 

جان ماري �شايفري

يف  معينة  جماعات  ت�سم  التي  وال�سلوكات  والطبائع  العادات  خمتلف  يطو�س  االإ مبفهوم  املق�سود   (4)
حقبة تاريخية معينة. ) املرتجم(
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القرنني 17 و 18( اإىل الرواية باعتبارها جن�سًا باملعنى احلايل للم�سطلح، مع اإغنائه بدالالت 

مرتبطة مب�سطلح "romance"، الذي كان بدوره يعني، ح�سب احلاالت، �سكال ملحميا 

�سباين، اأو اأن�سودة احلب. وهو املعنى نف�سه الذي حافظ عليه امل�سطلح  دب االإ خمتزال لالأ

نا�سيد اأو التخييالت العاطفية. اإىل يومنا هذا، مبا اأننا الزلنا نعتمد عليه للحديث عن االأ

مفرطة،  ا�سرتجاعية  اإ�سقاطات  وجود  للم�سطلح،  الداليل  اال�ستقاق  هذا  يف�رص 

�رصة  كرث متثيلية: ذلك اأن اجلاذبية االآ يعد مفهومنا امل�سرتك احلايل، للفظة"رواية"، احلالة االأ

على  تعود،  دبية،  االأ الدرا�سات  الرواية" على  "نظرية  مفهوم  ميار�سها  التي  ما،  اإىل حدٍّ 

رجح، من بني ما تعود اإليه، اإىل كوننا نخلط بني هوية امل�سطلح وبني هوية داللية عرْبــ   االأ

تاريخية مفرت�سة قد تكون هي املتحكمة يف تطوره.

وبالفعل، فاإن امل�سطلح، وح�سب احلقل املرجعي الذي نعّول عليه،  )وهو الذي 

يعني، يف حاالت كثرية، بامللمو�س ما يلي: ح�سب القرن الذي يكون الباحث متخ�س�سا 

فيه(، ينطوي على مفاهيم متعددة، وغري القابلة للتوفيق يف بع�س النقاط. ومن ثم، فكل 

له، مع  واحد، اإذن، باإمكانه تطوير نظرية للرواية خا�سة به انطالقا من املنت الذي يف�سّ

اأو�سع  حقال  يغطي  اأنه  يظن  للم�سطلح،  التاريخي  االمتداد  بفعل  يجعله،  الذي  الوهم 

بكثري. ويف الوقت ذاته، فاإنه باإمكان اأي مناف�س اآخر، اأن يدح�س ب�سهولة ويفند هذه 

النظرية بهدف اقرتاح نظرية مناف�سة ترتكز على منت خمالف، وهكذا دواليك. 

"روماني�سك"،  مل�سطلح  املعجمي  احلقل  تعرت�س ح�رص  التي  خرى،  االأ ال�سعوبة 

جينيالوجيته  تاريخ  هو  يكون  اأن  ميكن  واحد  تاريخ  له  لي�س  امل�سطلح  كون  من  تنبع 

وح�سب  واحلال،  وروبية.  االأ اللغات  خمتلف  يف  متعددة  تواريخ  له  اإن  بل  الفرن�سية، 

اللغات، اأن �سبكة التمايز التاريخي التي وجد فيها تختلف اختالفا كبريا. من املعلوم اأن 

جنليزية، وجد نف�سه داخل ثنائية م�سطلحية كثيفة جدا، هي الثنائية  امل�سطلح، يف اللغة االإ

املعنى  يجد  الزوج،  هذا  فداخل   ."novel"و  "romance" م�سطلحا  فيها  يتقابل  التي 

 ،romance الرومان�س  حقل  يف  حم�سورا  نف�سه   "romanesque" مل�سطلح  املو�سوعاتي 

novel، ب�سفة عامة، مع ما ميكن ت�سميته يف  هذا يف الوقت الذي يتطابق فيه م�سطلح 

نه تكفي قراءة اإياْن واْط لالنتباه اإىل اأن  اللغة الفرن�سية ب"الواقعية". اأقول"ب�سفة عامة"الأ

عن الّروم�ني�ْسك
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ملانية خمتلفة بدورها،  مر، ال يتداخالن اإال جزئيا. والو�سعية االأ املفهومني، يف حقيقة االأ

جنليزية، مل تبلور مقابال مل�سطلح novel، ومادام  ملانية، خالفا ملثيلتها االإ مادامت اللغة االأ

مموع  اإىل  �سارة  لالإ  ،18 القرن  من  بدءا  عموما،  نف�سه،  فر�س  املعجمي،الذي  احلقل 

هو  م�سطلح"رواية"،  اأي   ،novel و   romance حتته  يندرج  الذي  التخييلي  دب  االأ

املعجمي  احلقل  باأن  ال�سدد،  هذا  يف  التذكري،  ينبغي   ."romance"اأ�سل من  اقرتا�س 

قل اإىل حدود احلركة الرومان�سية، كانت تناف�سه م�سطلحات  مل�سطلح"رواية"، على االأ

Geschichte، اللذين تختلف اأطرهما املقوالتية وانتماءاتهما  اأو   Erzählung اأملانية مثل 

الداللية اختالفا كبريا عن اأطر امل�سطلح الفرن�سي"roman". اأما بالن�سبة للنعت الو�سفي 

اأعرف جيدا  ال  كْوين  من  الرغم  متاأخر. وعلى  اإال يف وقت  يظهر  مل  فاإنه   ،romanesk

يكت�سف  اأن  املحتمل  من  اأنه  م�سبقا،  يبدو يل،  فاإنه  واإيطاليا،  �سبانيا  الإ بالن�سبة  الو�سعية 

املرء هنا اأي�سا و�سعيات خمتلفة.

ت�سو�س،  ذلك  مع  لكنها  اأهمية،  اأقل  كذلك،  اأخرى  �سعوبة  اإ�سافة  مكان   باالإ

 "romanesque" الو�سفية  املعجمية  املادة  اأن  وهي  املحللني:  على  حيان،  االأ غالب  يف 

الذي  الوقت  ففي  للقيم.  ب�سّلم  جدا  م�سبعة  مقولة  باعتبارها  غالبا،  ت�ستغل،  نف�سها 

 "romanesque" ال�سلبية، ظل م�سطلح  انتهى فيه م�سطلح "roman" اإىل فقدان دالالته 

خذ باملعنى املو�سوعاتي ولي�س بو�سفه تعيينا اأجنا�سيا.  قل حني يوؤ دائما ملتب�سا، على االأ

الطابع  اإ�سفاء  اأهمية  يف  يزيد  ما  اأن  مفاده  الذي  االفرتا�س  تقدمي  اأدق،  بكيفية  ميكن، 

دبية، داللته  االأ قريبا من داللته غري  امل�سطلح  ال�سلبي هو كون   axiologisation القيمي 

بل  الكاذبة،  والعاطفة  ح�سا�س  االإ بدالالت  مرتبطا  نف�سه  يجد  بالتايل  وكونه  العادية، 

.kitsh 
)5(

وحتى بالكيت�س

بغية  جوهري،  هو  عما  ثانوي  هو  ما  عزل  اأوىل،  خطوة  يف  اإذن،  لنحاول، 

احل�سول على حتديد ميكن اأن يكون مديًا ومفيداً.

�ساليب املنتمية اإىل الذوق الردئ. ) املرتجم(. (5)  نوع اأدبي قدمي ميزج بني خليط من االأ

جان ماري �شايفري
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1. الروماني�شك، الرواية، التخييل

يخطر  ما  �رصعان  فاإنه  اأ�سلفت،  كما   ،"romanesque" م�سطلح  نوظف  حني 

ميكن  اأين  اإىل  اأتبني  اأن  حاول  الأ هنا  من  اأنطلق  اأن  اأريد  لذلك  "رواية".  م�سطلح  ببالنا 

 roman et الروائي  والعن�رص  الرواية  بني  العالقة  اأن  اأذّكر  امل�سلك.  هذا  يقودنا  اأن 

كون  يف  تتمثل  ب�سيطة  مالحظة  اإىل  تعود  �سانكروين،  منظور  داخل   ،romanesque

ول. ومن ثم، فاإن  امل�سطلح الثاين ي�ستغل، من بني ما ي�ستغل به، مبثابة �سكل و�سفي لالأ

اأن عبارة"جن�س  مثلما  الروائي"،  بعبارة"ال�سكل  ُت�ستبدل  اأن  الرواية"ميكن  عبارة"�سكل 

القائم بني  الروائي"اإلخ. وعليه، فاالختالف  بعبارة"اجلن�س  ا�ستبدالها  مكان  الرواية"باالإ

املورفولوجيا  واإىل  الرتكيبية،  دوار  لالأ النحوي  ال�سكل  اإىل  بب�ساطة  يعود  امل�سطلحني 

ب�سفتها جن�سا،  بالرواية  مر  االأ يتعلق  نف�سها:  فهي  وامتداداتهما  اأما دالالتهما  اللغوية. 

اإذا ما اأردنا قبول اأن  اأو بتعبري اأدق، ب�سفتها طبقة ن�سية توحدها عالقات جينيالوجية، 

جنا�سي للرواية ال يتحدد ال بوا�سطة معايري تاأ�سي�سية )كما هي احلال يف اأفعال  املنطق االأ

�سكال ال�سعرية الثابتة(،  اللغة(، وال بوا�سطة معايري ناظمة )كما هي احلال، مثال، يف االأ

 ،"romanesque" مل�سطلح  يكن  مل  فلو  التاريخي.  التقليد  عالئق  بوا�سطة  يتحدد  واإمنا 

اأنه  غري  اأجنا�سي.  منظور  داخل  تاأويله  اإذن،  مكان،  باالإ لكان  اال�ستعمال،  هذا  �سوى 

�سارة اإىل ذلك، ميلك، يف الواقع، معنيني كبريين: معنى اأجن��سي�،  امل�سطلح، كما �سبقت االإ

ومعنى م��س�ع�تي�. وهكذا ميكن االنتقال، عند ال�رصورة، من حتديد اأجنا�سي )"اجلن�س 

�سلوبية الروائية" اإلخ(، اإىل حتديد مو�سوعاتي )"العامل  دب الروائي"، "االأ الروائي"، "االأ

اإذ  املعنيني،  قا�سم م�سرتك بني  الروائي"اإلخ(. وبطبيعة احلال يوجد  "ال�سلوك  الروائي"، 

اأن هناك حاالت تاريخية عديدة للـ"رواية"، باعتبارها تعيينا اأجنا�سيا جنيالوجيا، تتطابق 

باملعنى  الروماني�سك  مو�سوعاتيا  �سْوغًا  ت�سوغ  التي  املحكيات  من  معني  منط  مع  فيها 

ببنيات �رصدية خا�سة  اإيطو�س خا�س مرتبط  اأي من حيث هو  املو�سوعاتي للم�سطلح، 

دب، تتباين  خرى لالأ جدا. لكن هذا ال مينع اأنه بالن�سبة للعديد من احلاالت التاريخية االأ

اأن ينطبق  جنا�سي،  باملعنى االأ  ،"romanesque" الداللتان، بل وتتعار�سان. ميكن للنعت

عن الّروم�ني�ْسك
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يطو�س، يف احلقيقة، روماني�سكيًا  كذلك على حمكيات خيالية تعترب، من وجهة نظر االإ

جنا�سي( خالل  دب الروائي )باملعنى االأ دب الفرن�سي، يعترب االأ م�ساداً: مثال، يف حالة االأ

يطو�سي(. ال�ستينيات، يف جانب كبري منه، اأدبا روماني�سكيا م�سادا )باملعنى االإ

جنليزية، والذي ي�سمح  من ثم، بطبيعة احلال، تاأتي اأهمية متييز كالذي تتوفر عليه االإ

لها بالتمييز بني الروايات الروماني�سكية والروايات غري الروماني�سكية: فحيث ال ترى 

جنليزية  االإ فاإن  )"الرواية"(،  �سوى جن�س واحد  ملانية كذلك(  االأ الفرن�سية )وحتى  اللغة 

متيز بني جن�سني اثنني هما: novel و romance. من املعلوم اأن املعايري التي حتد من املجال 

اأكرث  romance هي مقايي�س مو�سوعاتية  جنليزية مب�سطلح  اإليه االإ الذي ت�سري  االمتدادي 

الثاين  اال�ستعمال  مع  بدقة  تتطابق  املو�سوعاتية  املقايي�س  هذه  واأن  جينيالوجية،  منها 

اللغة  يف  جن�س"الرواية"،  اإن  اأخرى،  بعبارة  بالفرن�سية.   "romanesque" مل�سطلح 

مكنة  االأ من  واحد  هو  للم�سطلح،  جنا�سي  االأ باملعنى  الروماني�سك،  اأو  الفرن�سية، 

وبالتايل  للم�سطلح،  املو�سوعاتي  باملعنى  للروماني�سك  متثيالت  فيها  اأن جند  ميكن  التي 

جنليزي: "الروماني�سك"، باعتباره حتديدا مو�سوعاتيا، ي�سري  للـرومان�س "romance" االإ

اإىل خ�سائ�س مثلة بو�ساطة حمكيات ولي�س اإىل اجلن�س ال�رصدي الذي ميثلها.

جنليزية  لعل يف القول، كما اأ�سلفت، اإن اجلن�س الروائي الفرعي، الذي تطلق عليه االإ

نوعا  للروماني�سك،  اأخرى  متثيل من بني متثيالت  �سوى  ي�سكل  romance، ال  م�سطلح 

قل اإذا انطلقنا من منظور تاريخي. ذلك، اأنه اإذا ا�ستمر"امليطو�س"اأو من املبالغة، على االأ

 ،romance اأو romanesque  
ْ
اإليه مب�سطلحي �سارة  يطو�س"مو�سوع احلديث، يف االإ "االإ

الناحية  الروماني�سكي، من  دب  االأ اأن  اإىل  اأي�سا  رمبا  مرّده  فذلك  اآخر،  عو�س م�سطلح 

يطو�س". غري  التاريخية، كان اأحد املجاالت الن�سية املو�سومة كثريا بهذا"امليطو�س"اأو االإ

اأن الروماني�سك le romanesque، كما �سجل ذلك نورثروب فراي من قبل")...( هو 

�سطورة، ويجد اأّول  �سكل اأقدم من الرواية". وكان يعتربه، على وجه اأدق، نتيجة تبّدل لالأ

متظهراته النمطية يف حمكيات و�سري القدي�سني، ويف رواية الفرو�سية. لكن يتعني، بطبيعة 

قل اإىل اأحد  احلال، العودة اإىل الوراء كثريا، و�سوال اإىل روايات الع�سور القدمية، على االأ
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.)"Le Satyricon(7)" ثيوبيات")"Les Ethiopiques(6)" ولي�س  فروع الرواية القدمية "االإ

اأن يقت�رص على  اأن ح�سور الروماني�سك ال ميكن  ورغم االتفاق على هذا، يبقى 

ميدان التخييل الروائي، حتى واإن حدده الباحث بكيفية وا�سعة جدا. هكذا، اإذن، جند 

حكايات  بع�س  )يف  اأوفيْد  عند  القدمية،  التاأبينية  الكتابات  يف  روائية  ومالمح  عنا�رص 

يف  احلال  وبطبيعة  التمثيل(،  �سبيل  على  وتي�سبي"،  ويف"بريام  "التح�لت"،  كتاب 

يف  اأي  قبل،  من  �سليغل  ذلك  �سجل  اأن  �سبق  كما   ،l'Arioste "الريو�ست"  حمكيات 

عمال والن�سو�س التي ال ميكن اعتبارها روايات. عالوة على هذا، يجب،  العديد من االأ

يف  التفكري  ال�سدد،  هذا  يف  ويكفي،  املحكي.  حقل  عن  بعيدا  املنت  تو�سيع  كذلك، 

بع�س م�رصحيات  اإن  يلي:  ما  �سّجل  اأن  فراي  لنورثروب  �سبق  اأي�سا  امل�رصح مثال. وهنا 

مبثابة  وج�لييت"( هي  اأو"رومي�  املثال،  �سبيل  "الع��سفة"، على  �سك�سبري )م�رصحية  

على  اأي�سا  ي�سدق  احلكم  هذا  اأن  �سافة  االإ اإىل  حاجة  ال  للرومان�سيك.  منطية  متثيالت 

ينبغي،  وال  هوجو.  فيكتور  ن�سو�س  مثل  الرومان�سية،  الدرامية  الن�سو�س  من  العديد 

يف  رغبنا  فاإذا  "الكبري".  دب  االأ ال  �سوؤ يف  الروماني�سك  ال  �سوؤ ح�رص  ذلك،  عن  ف�سال 

همية التي حتتلها املو�سوعاتية  بقاء على مثل هذا الت�سييق واحل�رص، قد ال نلتفت اإىل االأ االإ

ت�سجيل  احلاالت،  من  الكثري  يف  مت  فقد  وبالفعل،  املعا�رصة.  الثقافة  يف  الروماني�سكية 

من  وا�سُتخل�س  "احلداثي"،  اأو  اللفظي"احلديث"  التخييل  يف  الروماني�سك  انح�سار 

وتن�سجم  كثريا  تتنا�سب  التاريخية  القراءة  هذه  اإن  الروماني�سك.  تراجع  عموما  ذلك، 

طروحات التي تعترب احلداثة مبثابة "خيبة اأمل"، اأو مبثابة نزعة نرثية؛ وبالتايل تعل  مع االأ

للرواية  اأو  لوكات�س(،  جورج  مع  احلال  هي  )كما  للواقعية  اإما  مطابقة  احلديثة  الرواية 

ية هيجلية  امل�سادة. هكذا ميكن التذكري باأن نورثروب فراي، من خالل �سدوره عن روؤ

و�س�ريكلي"، رواية يونانية كتبها هيليودور يف نهاية القرن الرابع  تي�جني  مغ�مرات  اأو  ثي�بي�ت  (6) "الإ
للميالد.)املرتجم(.

مرباطور نريون. تمع  (7) رواية  ُكتبت باللغة الالتينية، وهي من�سوبة لبريون الذي عا�س يف ع�رص االإ
�سلوبني  "ال�ساترييكون" )امل�ستقة من الكلمة الالتينية "satura"، والتي تعني: اخلليط واملزيج( بني االأ

ال�سعري والنرثي، وبني الالتينية الكال�سيكية والعامية. )املرتجم(.
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اأطلق عليه هو  الروماني�سك، يف اتاه ما  دب  التطور الأ �سمنيا، قد دافع عن كون هذا 

مور لي�ست بهذه  نف�سه "قطب التهكم"، كان يتطابق مع وجود تطور حتمي. غري اأن االأ

دب امل�سمى اأدبا تقدميا، من اأن ما  الب�ساطة مع ذلك. اأوال، ل�ست متاأّكدا، فيما يخ�س االأ

كان يبدو فر�سية جائزة ومقبولة، خالل اخلم�سينيات وال�ستينيات اأو ال�سبعينيات، ال يزال 

�ساحلا للو�سعية احلالية. فما كان مُيدح اأو ُيـذّم، عادة، باعتباره عودة"ما بعد حداثية"اإىل 

حرى لتن�سيط جديد لل�رصيان الروماني�سكي. بعد  التخييل، يبدو، بالن�سبة اإيّل، مطابقا باالأ

ذلك، مل يتوقف الروماني�سك قط، يف ميدان اأدب اال�ستهالك اليومي، عن اأن يكون اأحد 

)يكفي  العلمي  واخليال   l'heroic fantasy �سكل  يف  خ�سو�سا  اأهمية،  كرث  االأ ال�رصايني 

.)mangas التفكري، هنا مثال، يف عامل املانغا

اأدبية حم�س.  الروماني�سك يف مقولة  اأن ُيختزل  اأعمق، ال ميكن  اأخريا، وب�سورة 

دب، اأي حتى واإن كان هناك انح�سار وتراجع  وبالفعل، مهما تكن الو�سعية يف ميدان االأ

خري عّو�س نف�سه كثريا بح�سوره الكلي داخل ما ي�سكل  حمتمل للروماني�سك، فاإن هذا االأ

اليوم ميدان فن التخييل بامتياز، اأي ميدان ال�سينما، حتى يف اأ�سكالها املتلفزة. مثل هذه 

�سياء التخييلية، من و�سيط توا�سلي اإىل اآخر، لي�ست نادرة، لكن ما هو مثري هي  النقول لالأ

بداياتها  منذ  تقريبا  ال�سينما، وذلك  الروماني�سكي يف  ال�رصيان  التي حاز عليها  همية  االأ

ل عن امل�سري احلايل للروماني�سك،  الت�ساوؤ اإذا رغب املرء يف  اأنه  اإىل حـّد  رجح.  على االأ

كرث مثالية، فاإنه يتعني عليه االلتفات، اأوال وقبل كل �سيء، نحو  وبخا�سة عن مناذجه االأ

والرتاث  "الكال�سيكية"،  البقر  رعاة  اأفالم  ذلك  على  ت�سهد  كما  ال�سينمائي،  التخييل 

فالم التاريخية القدمية، وميلودرامات الع�رص الذهبي لكل  الوا�سع ــ املبّخ�س عموما ــ  لالأ

من فان�سانت مينيللي ودوغال�س �سريك، اأو اأي�سا، جزء كبري من اأفالم املغامرات واأفالم 

اخليال العلمي اليوم.

يف هذا ال�سدد، وب�رصف النظر عن اأهميته ال�سينمائية اخلال�سة، يعّد فيلم "حرب 

خرية، ح�سب خمتلف و�سائط  كرث داللة خالل العقود االأ النجوم" احللقة الروماني�سكية االأ

عالم. االإ
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ما اأ�سعى اإىل اقرتاحه، من وراء هذه املالحظات غري املرتابطة، هو اأن الروماني�سك، 

اإنه  وباخت�سار،  التخييلية.  القدرة  واأمناط  اأ�سكال  كل  توظيف  ميكنه  مر،  االأ حقيقة  يف 

التخييلية كما للفنون  اأي للقدرة  اأحد املو�سوعات الكربى للتخييل،  ي�سكل، ال حمالة، 

اأو  التخييلية،  للنمذجة   archétypes �سلية  مناط االأ اأحد االأ اإنه  القول  التخييلية. بل ميكن 

اأحد  اأو كذلك هو  للتخييل،  الب�سيطة  �سكال  االأ اأحد  اأندري جول،  مثل  نتحدث  لكي 

التوليفات لتوليد العوامل التخييلية.

2. عن بع�س �شمات الروماني�شك

واحدة  كلمة  اأقول  اأن  دون  م�سطلح"الروماني�سك"كثريا  ن،  االآ حلد  ا�ستعملت، 

كما  التخييلي.  الواقع  اأو�سع  وب�سكل  دبي،  االأ الواقع  �سعيد  على  يطابقه  اأن  ميكن  عما 

وان،  حتدثت، ب�سدده، من بني ما حتدثت عنه، ب�سفته توليفا للتوليد التخييلي. وقد اآن االأ

التوليف. واحلال، كما قلت ذلك ب�سورة عابرة،  اأن يكونه هذا  اإذن، مل�ساءلة ما ميكن 

قل للم�سطلح، يبدو اأن هناك  من املالحظ اأنه بالنظر اإىل التاريخ املت�سابك واملعقد على االأ

تتبع  ميكن  مثلما  للروماني�سك،  ور�سوخا  ثباتا  كرث  االأ ال�سمات  حول  عام  �سبه  اإجماعا 

تاريخه منذ العهد القدمي  اإىل اأيامنا هذه. فما هي هذه ال�سمات؟

هّم:  �سوف اأقت�رص، هنا، على اأربع منها تبدو يل هي االأ

ه�اء  والأ الع�اطف  ملج�ل  احلكي،  �سل�سلة  داخل  تعطى،  التي  همية  الأ ــ  اأ 

الروماني�سكي،  الربنامج  يف  والق�س�ى:  املطلقة  متظهراته�  ل�سيغ  وكذا  ح��سي�س،  والأ

لل�سخو�س،  العاطفية  للحياة  ال�سلوكية  الرتجمات  بدافع  اأ�سا�سًا،  الفعل،  يتحرك 

هوائي حليواتهم الداخلية. بل اإن نورثروب فراْي قد دافع عن  وخ�سو�سا بدافع املكّون االأ

فكرة كْون االرتباط العاطفي باحلياة الداخلية لل�سخو�س هو الذي يطبع الروماني�سك، 

يف تعار�س مع الرواية التي"تهتم، يف نظره، بالطبائع كما تتمظهر يف و�سط اجتماعي 

املجال  من  اثنني  مثالني  بتقدمي  و�ساأكتفي  فيه.  مبالغا  احلكم  هذا  يل  يبدو  لكن  معني". 

 l'Homme sans له  خ�س�ل  ل  الذي  الرجل  موزيل  روبرت  رواية  تهتم  ال�رصدي. 
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qualités، يف عمقها، باحلياة الذهنية  ل�سخو�سها، ومع ذلك مل اأ�سمع اأحدا قط ي�سف 

رجح، اإىل اأن الطويّـة، التي  حمكي موزيل ب "روائي"؛ وال�سبب يف ذلك يعود، على االأ

الفكري،  التفكري، بل طوية االجرتار  الرجل الذي ل خ�س�ل له هي طوية  تعترب مركز 

بني  املوجودة  هواء  االأ مثل  ذاتها،  هواء  االأ اإن  اآخر،  وبتعبري  هواء.  االأ طوية  هي  ما  اأكرث 

الفكرية. التجارب  اأ�سكاال من  "و�سقيقته"اأغاطا"، تغدو  "اأولري�س 

طروحة  لالأ اإ�سافيا  م�سادا  مثاال  جوي�س  جليم�س  "ع�لي�س"  رواية  تبدو  كما 

جزئها  يف  مكتوبة،  كونها  فرغم  والروماني�سك.  الطوية  بني  كّلي  متاثل  بوجود  القائلة 

عظم، ب�سيغة التبئري الداخلي، اأي كونها مباأَرة على احلياة الداخلية ل�سخو�سها، بدءا  االأ

 "ا�سطيفان" "وبلوم"، فاإن "اإيطو�سها لي�س اإيطو�سًا للروماني�سك، واإمنا هو، 
ْ
من �سخ�سيتي

ينبغي، بطبيعة احلال،  امللحمة.  اإيطو�س  اأعتقد،  فيما  تردد منذ عقود، عن �سواب  كما 

تاأكيد �سخ�سية روماني�سكية،  التي هي بكل  "مويل"،  بالن�سبة ل�سخ�سية  ا�ستثناء  ت�سجيل 

روماني�سك  اأنه  )رغم  روماني�سكية  ى  روؤ لها  �سخ�سية  اأي  للم�سطلح،  املاألوف  باملعنى 

همية مبكان بحيث ت�سمح لنا باإقامة متييز هاّم  ال  �سبقي جدا(. ثم اإن حالة "مويل"من االأ

توليه درا�سات الروماني�سك دائما االهتمام الالئق. َفاأْن تكون �سخ�سية تخييلية ما حاملة 

ية، تلقائيا، روائيا. �سياء، لي�س معناه اأن يكون ت�سخي�س هذه الروؤ ية روماني�سكية لالأ لروؤ

لي�ست �سخ�سية ذات  �سياء، ومع ذلك فهي  لالأ ية روماني�سكية  "مويل" روؤ حتمل 

تخييل روائي. وبالفعل، فاإن ال�رصد ال ميكن اأن نعتربه روائيا اإال حني يلتقي فعل الت�سخي�س 

ة. فال يكفي، اإذن، اأن يكون  هواء والعواطف امل�سخ�سَّ هواء باالأ ال�رصدي للعواطف واالأ

الت�سخي�س مرّكزا على احلياة الداخلية الفردية لل�سخو�س، وال اأن تكون املحفزات الذهنية 

ماأخوذة  ال�سخو�س  تكون  اأن  )اأي  فكرية  ولي�ست  املالئمة حلكاية ذات طبيعة عاطفية 

العبارة  ن�ستعمل  لكي  ال�سارد،  و�سعية  تكون  اأن  كذلك  ينبغي  والعواطف(.  بالهوى 

بوڤاري"  "اإميا  اإن  ال�سخو�س.  نظر  وجهة  "متناغمة"مع  كوْن،  دوريْت  من  املقرتحة 

الروماني�سكية  يتها  لروؤ العاملية  لة  املح�سّ هي  احلكاية  اأن  ومبا  روماني�سكية،  �سخ�سية 

اجلوهري  احلافز  باعتبارها  الروماني�سكية  نف�سيتها  اإىل  النظر  مكان  باالإ فاإنه  �سياء،  لالأ

الروماني�سكية  النف�سية  النات عن  ال�رصدي،  ال�سوغ  فاإن طبيعة هذا  وبالتاأكيد،  للحكي. 
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نتائج  لكون  لي�س  ذلك  ومرّد  روماني�سكية.  كونها  �سوى  �سيء  كل  نف�سها  هي  ميا،  الإ

ميا بوڤاري نتائج كارثية )هناك روماني�سك للتعا�سة(، واإمنا لكون  ية الروماني�سكية الإ الروؤ

ال�سارد ال يت�سامن مع وجهة نظر اإميا، وبالتايل يدرج ويدمج الفعل يف اأفق تاأويلي �سّد 

بطال  قل االأ بطال الروائيني، اأو على االأ روماني�سكي. وباملثل، فقد اأبرزنا، مرارا، اأن االأ

مناذج  تكن  مل  اإن  مناذج،  باعتبارهم  اأنف�سهم  يقدمون  منوذجيون،  دائما  هم  يجابيني  االإ

يعترب  ال  اأي�سا  هنا  والتقدير.  عجاب  لالإ مناذج  قل  االأ على  فهي  بها،  واالقتداء  لالحتذاء 

يطو�س الروماني�سكي اإال اإذا كان ثمة تناغم  بني  هذا الطابع النموذجي ترجمة اأدبية لالإ

ال�سارد وبني قيم ال�سخ�سية. اأما حني نكون اأمام التنافر، فاإن الطابع النموذجي يتوارى 

ويختفي، بل اإنه يتحول اإىل منوذجية م�سادة )كما هو ال�ساأن مع حالة مادام بوڤاري(. 

هذا  الروماني�سك.  ت�سخي�س  وبني  الروماني�سكي  الت�سخي�س  بني  اإذن،  التمييز،  ينبغي 

)�ساخرة يف  ي�ستلزم، عموما، وجود م�سافة  الروماني�سكي  للت�سخي�س  خري، وخالفا  االأ

لف وبني ال�سخ�سية. حيان(، وبالتايل وجود تنافر بني املوؤ غالب االأ

خالقية بحدوده� الق�س�ى،  ب ــ  ت�سخي�س النمذج�ت الع�ملية والفيزي�ئية والأ

فقط  الروماني�سكي  العامل  لي�س  ال�سلبي:  القطب  وج�نب  يج�بي  الإ القطب  ج�نب  يف 

فراط العاطفي دور حمرك الق�سة، بل اإنه، يف الواقع، مك�ن كل اأ�سكال  عاملا يلعب فيه االإ

البدنية  وال�سحة  مطلقان،  والقبح  واجلمال  ب�رصية،  ــ  فوق  فعال  فاالأ فراط:  واالإ املغاالة 

م�رصقة وكاملة، واملر�س مهلك، والكائنات اإما اأنها مناذج للف�سيلة اأو ت�سيدات للرذيلة 

خرية  االأ النقطة  هذه  اإىل  االهتمام  اأثار  اأن  بافيل  لطوما�س  �سبق  وقد  اإلخ.  املطلق  وال�رص 

على وجه اخل�سو�س، اأي اإىل اأهمية املّتجهات vecteurs  القيمية التي تتجاذبها اأقطاب 

ق�سوى، وكذا اإىل اأن ما يطبع الرتاث الروائي هي الطريقة التي تتمو�سع بها اإزاء امل�سافة 

ة، وبني ال�سلوكات يف احلياة احلقيقية. ك�سيولوجيات امل�سخ�سَّ الفا�سلة بني �سفاء االأ

وي�سجل اأن روايات تراث الروماني�سك "حتتج �سد الرتدد القيمي الن�سبي الذي 

يطبع �سلوكنا، عرب تخيل عوامل تخييلية تتمظهر فيها القيم واملعايري ب�سورة ال لب�س فيها 

وال غمو�س، وبوا�سطة �سلوكات يف منتهى النمطية...". غري اأنه ميكن اأن ن�سيف، مع 

خالقية فقط، بل ي�رصي على  ُدق على ميدان القيم االأ ذلك، اأن اإ�سفاء هذه ال�سفة ال ي�سْ

عن الّروم�ني�ْسك

Revue Al Bayt (19- 20).indd   173 1/02/12   0:32:06



���

مر الذي يعمل، يف بع�س احلاالت، على تعقيد ال�سلم القيمي  هواء كذلك؛ االأ ميدان االأ

ب�سفة خا�سة، بل ويجعله ملتب�سا.

يعترب احلب، يف رواية Tristan et Yseut، على �سبيل املثال، غريزة عاطفية اأكرث 

انطالقا منها حيواتهم، بقدر ما هو  بطال  لي�س قيمة يوجه االأ اأنه  من كونه قيمة، مبعنى 

رجح،  االأ على  يرتبط،  الق�سة، وهذا  اإن خامتة  ثم  لعنفه.  بطال  االأ الء  هوؤ يتعر�س  هوى 

مبكافاأة  تنتهي  ال  القيم،  بروماني�سك  ولي�س  العواطف  بروماني�سك  يتعلق  مر  االأ بكون 

يجابيتان  االإ ال�سخ�سيتان  مادامت  وتعا�ستهم،  �رصار  االأ معاقبة  مقابل  و�سعادتهم  الطيبني 

الفعل  وهذا  القرار  هذا  اأن  نن�سى  اأن  يجب  وال  النهاية.  يف  انتحرتا  قد  والنموذجيتان 

 Tristan  خالقي امل�سيحي الذي عرفت فيه رواية يتعار�سان متام التعار�س مع ال�سنن االأ

et Yseut جناحا منقطع النظري. يتعني، اإذن، اإيجاد مكان، بجانب الروماني�سك ال�سعيد 

لروماني�سك  بافيل(  املف�سل لدى  اليوناين  الروماني�سك  املتفائل )مثلما هو احلال مع  اأو 

تعي�س ومت�سائم.

اأن  مفادها  �سائدة  لفكرة  خالفا  يلي:  كما  عنها  التعبري  ميكن  هامة  نقطة  هناك 

الذي تعطاه دائما قيمة  البعد، حيث اخلري هو  اأحادي  الروماني�سك هو دائما  قيم  �سلم 

اإيجابية، يوجد حقل بكامله للروماني�سك حيث العك�س هو الذي يح�سل. ومن خالل 

"روماني�سك  عن  احلديث  ميكننا  �سود،  االأ بي�س/ال�سحر  االأ ال�سحر  الزوج:  مع  املماثلة 

اإن  اليونانية.  الرواية  باخل�سو�س،  ومتثله،  بي�س"،  االأ "الروماني�سك  قيم  يقلب  اأ�سود" 

املحكيات  يف  املوجود  هو  �سود،  االأ الروماني�سك  من  ال�رصب  لهذا  ق�سى،  االأ التحقق 

معلوم،  هو  كما  يعيد،  الذي   Sade �ساد  دو  املاركيز  عند   ول  االأ املقام  باحية، ويف  االإ

بتبني وجهة  اإما  القيم،  بي�س"، لكن عرب قلب �سلم  االأ "الروماني�سك  م�ا�سع  اإنتاج كل 

بتبني  بالتظاهر  كرث مراوغة ودهاء،  االأ نظر اجلالدين )ق�سة جولييت مثال(، واإما، وهو 

اإىل  غبية،  �سخ�سية جد  مبثابة  خرية  االأ هذه  تقدمي  من خالل  لكن  ال�سحية،  نظر  وجهة 

قل �سادية ال ميكنه اإال اأن يتمنى لها اأوخم العواقب )انظر روايته  درجة اأنه حتى القارئ االأ

الف�سيلة"( . اآلم  اأو  "ج��ستني 
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مكانية، اإمكانية القلب الذي يجعلنا ننتقل من  خذ بعني االعتبار لهذه االإ وبعد االأ

ن ذاته على �سبكة قراءة اأعقد  روماني�سك اأبي�س اإىل روماني�سك اأ�سود، فاإننا نتوفر يف االآ

تف�سيل  نحو  مثال،  اليونانية،  الرواية  ميل  اأو�سحنا  وقد  بي�س.  االأ للروماني�سك  بالن�سبة 

يتعر�سون  التي  واالنتهاكات  هانات  االإ عند  طويال  الوقوف  ونحو  بطال،  االأ م�سائب 

بي�س نف�سه، متام  لها. يدل هذا، يف الواقع، على اأنه من النادر اأن ينفلت الروماني�سك االأ

الروماني�سك  فاإن  املعنى،  بهذا  �سود.  االأ الروماني�سك  داخل  اقتحام  اأي  من  االنفالت، 

�سكال اخلا�سعة بقوة ل�سلم القيـم. جنا�س اأو االأ يت�رصف مثله مثل اأغلب االأ

مثال اآخر يهّم املحكيات ال�ّسـريية: ال توجد فقط حمكيات �سيـرية م�سادة تقلب 

اأول، على �سرية م�سادة  اإن الكثري من ال�سري ت�ستمل، كق�سم  العادية، بل  م�ا�سع ال�سري 

)املثال النموذجي هو بالطبع حكاية القدي�س بول؛ غري اأننا جند ثنائية من النوع نف�سه يف 

اإىل حد ما،  اأن نعتربه،  اأوغ�سطني(. هناك �سبب مربر لهذا ميكن  القدي�س  "اعرتاف�ت" 
بنيويا: وهو ظهور طرف اأق�سى م�ستقطب، �سواء اأكان اإيجابيا اأم �سلبيا، يتغذى دائما، 

رجح، �سببا  ق�سى الذي يتعار�س معه. لكّن هناك كذلك، على االأ من عمق الطرف االأ

اأقل  لي�س  الذي  ــ  فينا  املوجود  ال�سـر  اإن  املو�سوعاتية:  كراهات  االإ عن  خمتلفا، خارجا 

ينبغي، بطبيعة احلال،  التخييلية.  التغذية  اإىل  ــ يحتاج هو بدوره  "اإن�سانية" من طيبوبتنا 
اإىل  ينتمي  ما  كل  وبني  البي�ساء،  الروماني�سكية  ك�سيولوجيا  لالأ القلب  هذا  بني  التمييز 

اإلخ.  واملبتذل  اليومي  تطبع  التي  اخلال�سة"  "النرثية  بينها  من  امل�سادة،  الروماني�سكية 

ومن املالحظ اأن هذا امل�رصوع الروماني�سكي امل�ساد، بدوره، اليزال وفيا للتقليد الذي 

توتره  خالل  من  اإال  للتحديد(  )وقابال  اإجرائيا  لي�س  التقليد[  ]هذا  مادام  عنه،  ينحاز 

تتميز  املعنى  بهذا  امل�ساد.  منطه  يكون  اأن  امل�ساد[  الروماني�سكي  ]امل�رصوع  يريد  ما  مع 

اأن الكثري  الرغم من  الواقعية والطبيعية. وعلى  الربامج  "النرثية اخلال�سة" متّيزا كبريا عن 
من الن�سو�س الواقعية والطبيعية حتتوي على اأ�سكال لنق�س الروماني�سك، فاإن الربنامج 

الذي توظفه لي�س ذا طبيعة م�سادة للروماني�سك. اإن "واقع" الواقعي، �ساأنه يف ذلك �ساأن 

"النرثي". "واقع" الطبيعي، خمالف للواقع 
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�سب�ع احلدثي للحك�ية وانت�س�ره� الالنه�ئي: يف الروماني�سك، يجري  ــ  الإ ج 

ثر: هناك، اأوال، البْنينة املقطعية  دائما �سيء ما. ثالث �سمات �رصدية ت�ساهم يف خلق هذا االأ

�س�س مموعة من التنويعات  للحكي. اأي، مبعنى اآخر، انت�سار املحكيات ال�سغرى التي توؤ

هو  كما  �سود،  االأ الروماني�سك  يف  كذلك،  املظهر،  هذا  يوجد  الروماني�سكية.  للتيمة 

ال�ساأن عند املاركيز دو�ساد على �سبيل املثال. ثم هناك �سمة ثانية هامة تكمن يف اأهمية 

يقاع ال�رصدي، اإ�سافة اإىل ظواهر الرتاكمات التي جندها، مثال،  التطورات املفاجئة يف االإ

خذ متمعة، تعل من البنية  )Roland furieux)8. هذه ال�سمات الثالث، حني توؤ
يف ن�س 

احلكائية الروماني�سكية بنية جد نابذة؛ اأو، كما يقول نورثروب فراي:"ت�سكل املغامرة، 

يف الروماني�سك، العن�رص اجلوهري للذات، ما يعني اأن ال�سكل ي�ستند، ب�سورة طبيعية، 

كرث �سذاجة، نرى �سخ�سية مركزية تنتقل  حداث )...(. يف �سكلها االأ اإىل متوالية من االأ

لف نف�سه".  من مغامرة اإىل اأخرى، وهكذا دواليك اإىل اأن ميوت املوؤ

وقد تطورهذا املظهر النابذ، باخل�سو�س، يف روماني�سك املغامرة، الذي يعرف 

مْيال تلقائيا وا�سحا اإىل التجديد الذاتي الالنهائي، فكل نهاية �سعيدة مفرت�سة باإمكانها 

للروماني�سك،  ال�سل�سلي  اجل�نب  هذا  يبدو  جديدة.  ملغامرة  بداية  نقطة  اإىل  تتحول  اأن 

لي�ست  التي  اللذة  وهي  التكرار،  داخل  التنوع  اأو  التنوع،  داخل  التكرار  بلذة  مرتبطا 

ت�سده  الذي  وال�سال�سل  الدوائر  نحو  النزوع  ذلك  هنا  من  فقط.  طفال  االأ على  وقفا 

لـ"وينيت�  املخ�س�سة  ماي،  كارل  الكاتب  دوائر  ملاين(  االأ دب  لالأ )بالن�سبة  باخل�سو�س 

"حرب  ال�سينما:  مال  يف  اإليه،  �سارة  االإ �سبقت  الذي  الفيلم  اأو  �س�طره�ند"،  واأولد 

خر  �سا�سي االآ النج�م". اأما بالن�سبة لروماني�سك االجنذاب العاطفي، الذي هو الرافد  االأ

للروماني�سك الغربي، فاإننا جند الظاهرة ذاتها، بالرغم من اأنه يجب عليه االن�سجام مع 

يلتقي  ملاذا  يف�رص  امل�سبع. وهذا  العاطفي  ح�سا�س  لالإ املحايث  احلدثي  الركود  نحو  امليل 

حيان، بنهاية الرواية. ومع ذلك، فاإن رواية "تري�ستان واإيزوه"،  حتقق احلب، يف معظم االأ

يطايل  الريو�ست )1474 ــ  (8( ق�سيدة ملحمية  متزج بني الفرو�سي والعجائبي، من تاأليف الكاتب االإ
1533(. )املرتجم(.
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ببع�سهم  بطال  االأ يجتمع  )اأي حني  الق�سة  نهاية  ُقبْيـل  الهدف  رغم حتقيق  اأنه  تك�سف 

الركود عن طريق  امليل نحو  مكان دائما تعديل هذا  باالإ فاإنه  النهاية(،  البع�س قبل هذه 

اإدخال عنا�رص م�سو�سة حتول دون اجتماع املتحابني.

ـ  �سمة رابعة تهم م� يكن اأن نطلق عليه"اخل�س��سية املح�ك�تية للروم�ني�سك"،  دـ 

ملا  الق�رئ: خالفا  يعي�سه  الذي  لل�اقع  م�س�دا  ب�عتب�ره من�ذج�  يتقدم عم�م�  اأي ك�نه 

دب الفانطا�ستيكي اخلال�س، اأو يف بع�س ُمغايرات اخليال العلمي، ال  يجري، مثال، يف االأ

 )9(
�س، بقدر ما يعني الهابيتو�س حرى، ن�سيج العامل امل�سخَّ يهّم هذا النموذج امل�ساد، باالأ

النمذجة  خ�سائ�س  تعترب  ال  ال�سبب،  لهذا  لل�سخو�س.  وال�سلوكي  ك�سيولوجي  االأ

مبا�رصة  تهم  اخل�سائ�س  هذه  كون  رغم  وىل،  االأ للوهلة  بروزا  كرث  االأ الروماني�سكية، 

اخل�سائ�س العاملية، �سوى �سيغ متظهر ملا يوجد يف املركز الواقعي للروماني�سك، والذي 

هو م�ساألة اإيطو�س.

 يف�رص هذا، باخل�سو�س، ويربهن، على الطابع التكراري، وغري املقبول دائما مع 

ذلك، للمتواليات العاملية: اإنها ال ُتـقبل باعتبارها كذلك، اأي باعتبارها حلقات �سغرية 

يطو�س  االإ اإبراز  اأجل  من  وفر�سا  منا�سبات  ب�سفتها  حرى  باالأ بل  عاملي،  رهان  �سمن 

�سود للماركيز دو�ساد، الذي غالبا  الرومان�سيكي. وهذا وا�سح اأكرث يف الروماني�سك االأ

ما مت الوقوف عند طبيعته التكرارية وال�سل�سلية. ومادامت امل�سافة الفا�سلة تهم امل�ستوى 

ك�سيولوجي اأ�سا�سا، ومادامت امل�سافات العاملية الفا�سلة لي�ست �سوى نتيجة له، فاإن  االأ

دراك  باأنه:"ن�سق اال�ستعدادات املكت�سبة، وت�سورات االإ "Habitus":  يعرفه بورديو  اله�بيت��س   (9)
والتقومي والفعل التي يطبعها املحيط يف حلظة حمددة ويف موقع خا�س". هو اإذن موجه ل�سلوكات 

نا  الفرد اعتمادا على مرجعية معينة تقع يف البنية الذهنية، وبالتحديد فيما ي�سمى يف علم النف�س باالأ

على، اأي الذي يتحكم يف املمار�سات وال�سلوكات الناتة عن الفرد ب�سكل ال �سعوري. لذا يعترب  االأ

عمال اأو  دراكات وعمليات التقومي واالأ "الهابيتو�س"، من جانب اآخر، منتج املمار�سات واأ�سل االإ
مموعة القواعد املولدة للممار�سات. اأما موقعه، فهو يتو�سط بني العالقات املو�سوعية وال�سلوكات 

الفردية، وهو يف اآن معا نات عن ا�ستبطان ال�رصوط املو�سوعية مثلما هو ال�رصط الالزم للممار�سات 

)العنف  والتمايز  الطبقي(  )ال�رصاع  الرتاتبات  على  ال�رصعية  ي�سفي  فهو  كذلك،  نه  والأ الفردية. 

الرمزي والثقايف( دون حدوث اأي �سدام ظاهري بني الطبقات. )املرتجم(.
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يكون  قد  عاملا  باعتباره  الفانطا�ستيكي،  للعامل  الروماني�سكي غري مطروح، خالفا  العامل 

حرى كعامل يت�رصف داخله النا�س بطريقة خمتلفة ــ بطريقة اأكرث  خمالفا لعامل القارئ، بل باالأ

ان�سجاما  ــ  ما يقومون به عادة؛ لكن هذا يف مواجهة واقع يبقى هو واقع القارئ. اإن 

ن هناك توترا بني العامل، الذي يظل هو  "اللعبة" الروماني�سكية ال ميكن اأن تتحقق اإال الأ
عامل القارئ، وبني ال�سنن ال�سلوكي لل�سخو�س الذي ينف�سل عن �سنن القارئ. وخالفا 

التوافق بني  اإذن، وفق منطق  الروماني�سكي ال ي�ستغل،  فاإن  الربنامج  الواقعي،  للتخييل 

حرى كاإرادة، يعاد تاأكيدها با�ستمرار، لتو�سيع  عامل تخييلي وعامل واقعي، بل ي�ستغل باالأ

يطو�س التخييلي و�سطح اإ�سقاطه الذي هو، �سئنا اأم اأبينا، اإيطو�س  امل�سافة الفا�سلة بني االإ

الواقع الذي نعي�س فيه.

اأجل  من  منوذجا  تخييلي  منوذج  كل  كان  اإذا  باأنه  اإذن،  الروماني�سك،  يذّكرنا   

الواقع )باملعنى الذي يكون مطلوبا منه اأن يتم اإ�سقاطه على هذا الواقع، مبا اأن تراكبهما 

له و�سعية الطر�س ال�سفاف(، فهذا ال يعني البتة اأن الروماني�سك يجب اأن يكون منوذجا 

لل�اقع: ذلك، اأنه ميكن اأن يكون منوذجا م�س�دا للواقع اأي�سا.

3. الروماني�شك بني التخييل واحلياة املعي�شة

يبدو  الروماني�سك  كون  ثم  ومن  كونيا،  اإن�سانيا  معطى  التخييل  كون  قبلنا  اإذا 

يطو�س  اإذا كان االإ ل، بالطبع، عما  مكان الت�ساوؤ مبثابة مو�سوع كبري لهذه القدرة، فباالإ

الرتكيز،  مَتّ  لقد  الغربية.  بالثقافة  اأنه خا�س  اأم  كونيا مو�سوعاتيا،  الروماني�سكي عن�رصاً 

املميزة  ونطولوجية  االأ الثنائية  مع  وان�سجامه  مالءمته  اأ�سكال  على  حيان،  االأ غالب  يف 

ية الغربية للعامل. ب�سورة كبرية للروؤ

وميالد  امل�سيحية  ميالد  بني  قرابة حميمة  فكرة وجود  انت�رصت  نف�سه  ن  االآ ويف 

هو  الواقع  على  التكافوؤ  ثنائي  قيم  �سّلم  اإ�سفاء  نحو  االتاه  اأن  مبعنى  الروماني�سك، 

كرث قوة للم�سيحية. وهذا من �ساأنه اأن يف�رص، يف الوقت ذاته، اأهمية  اإحدى ال�سمات االأ

�سود الذي يلتقي بخا�سية مّطردة  يف تاريخ امل�سيحية: هي غواية القْلب  الروماني�سك االأ
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رجح، ل�سالح  ك�سيولوجي واالنتقال من املََلك اإىل ال�سيطان. كل هذا الكالم، على االأ االأ

خ�سو�سية ثقافية معينة للروماني�سك. لكن رمبا ال ينبغي الت�رصع يف ا�ستخال�س النتائج. 

خ�س اإىل احلكايات الفانطا�ستيكية  يجب االلتفات باخل�سو�س اإىل اجلانب ال�سيني )وباالأ

و"روايات" املغامرات(. على �سبيل املثال، وح�سب علمي، فاإننا نعرث على البنية املقطعية 

يف  اأي  اأي�سا،  ال�سينية  املغامرات  حمكيات  يف  الغربي،  للروماني�سك  املميزة  الرتاكمية، 

دبية التي تنتمي اإىل تقليد ثقايف يختلف متام االختالف عن تقليدنا. اأْمٌر اآخر  عمال االأ االأ

يحفز على التاأمل، وهو اأهمية الروماني�سك يف ال�سينما ال�سعبية غري الغربية، وخ�سو�سا 

الهندية اأو امل�رصية: ففي احلالني معا، تبدو م�سادر هذا الروماني�سك، يف جزء كبري منه، 

داخلية املن�ساأ. 

ومهما يكن من اأمر هذه الق�سايا، التي تهم تاريخ الروماني�سك، فقد اأ�سحى هذا 

خري، حاليا، من خالل ال�سينما الهوليودية، عامليا. واأْن يكون الروماني�سك ال�سينمائي  االأ

الهوليودي، يف هذا ال�سدد، قد جنح يف االنت�سار ب�رصعة كبرية على ال�سعيد العاملي، فاإن 

الثقافات  قوية جدا يف  اأ�سداء  يجد  الروماني�سكي  يطو�س  االإ اأن  على  �رصاً  موؤ يبدو  ذلك 

كد اأن القوة االقت�سادية للواليات املتحدة لها دْخل يف هذا النجاح.  خرى. ومن املوؤ االأ

يحب�ن  النا�س  تعل  التي  �سباب  االأ يف  البحث  دائما  ينتظرنا  الكالم،  هذا  رغم  لكن، 

ية  روؤ تطوير  اإىل  الب�رصية  الكائنات  و�سول  اإن  اآخر  وبتعبري  الهوليودي.  الروماني�سك 

ية، يف ع�رصنا، من اأن ت�ستوعب بكل �سهولة من  �سياء، ومتكن هذه الروؤ روماني�سكية لالأ

الثقافات املختلفة، يبدو اأنهما ي�سريان، بالن�سبة اإيّل، اإىل اأن الروماني�سك يجد نقط التقاء 

�سيكولوجية م�سرتكة جدا، بعيدا عن كل االختالفات الثقافية.

باإمكان الروماني�سك، اإذن، اأن يلعب دورا هاما يف اقت�سادنا الذهني؛ اأو اأن يلعب، 

بي�س ينتمي اإىل النمذجة القيمية،  حرى، دورين اثنني، من حيث اإن الروماني�سك االأ باالأ

�سود بالنمذجة الغريزية. وللدقة اأكرث، ومع ا�ستح�سار اأن  يف حني يرتبط الروماني�سك االأ

اأبرز �سمات الروماني�سك تكمن يف ماَنويته، ن�ستطيع القول، ب�سكل افرتا�سي،  اإحدى 

مال  احلدود يف  على  مرات  وي�سّيد  الروماني�سك  يبني  التخييلية  النمذجات  داخل  اإنه 

ك�سيولوجية والعاطفية: فكيف �سيكون العامل لو كان اخلري وال�رص منف�سلني  النمذجة االأ

عن الّروم�ني�ْسك
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انف�ساال وا�سحا ؟ ولو متّكن اخلري من االنت�سار؟ بْل كيف �سيكون العامل لو كنت قادرا 

على اأن اأمار�س فيه بكل "�سفاء" اإرادة ُقّوتي اخلا�سة؟ يف احلالني معا، نحن اأمام منذجات 

تـقرتح علينا عوامل مرغوبا فيها، على الرغم من كونها عوامل مت�سادة.

�رصان اثنان يقّويان، يف ظّني، هذا االفرتا�س الذي يرى يف الروماني�سك  هناك موؤ

ف  ترجمة لرغبة يف االن�سجام اأو يف الت�سلط. فمن جهة، باإمكان العامل الروائي اأن يوظَّ

مر، هنا، متعلقا باإحدى الوظائف  ب�سفته منفذا وخمرجا للنزاعات الواقعية. فاأْن يكون االأ

املمكنة للتخييل الروائي، فذلك ما مت الت�سديد دائما عليه بقوة من خ�سومه، مبا يف ذلك 

جنا�سي للم�سطلح: يكفي، هنا كذلك، التفكري  دب الروائي، باملعنى االأ داخل حقل االأ

ب�ڤ�ري". يف رواية "مدام 

من جهة اأخرى، ويف تعار�س وا�سح مع الوظيفة التعوي�سية، فاإنه من بني جميع 

اأي�سًا  هي  الروماني�سك،  عنا�رص  توظف  التي  النمذجات،  تعترب  التخييلية،  النمذجات 

التي  اخلا�سية  وهي  التخييل.  دائرة  ب�سهولة  وتتجاوز  تتخطى  التي  نف�سها  النمذجات 

 ،l'Astrée)10( "ب�ڤ�ري". لكن يكفي التفكري يف حمكيات "ال�سرتي ت�سُم رواية "مدام 

يت�سح  لكي  واملمار�سة،  الفعل  اإىل  اللعب،  اأدوار  توزيع  اأثناء  املراهقني،  انتقال  يف  اأو 

مر ال يتعلق هنا، بواقع تخييلي فقط: ذلك اأن الروماني�سك مييل، اأحيانا، اإىل  للمرء اأن االأ

"الِلعبي"  دائرة  بني  احلدود  اإىل حمو  حرى  باالأ مييل  اأو  الواقعية،  احلياة  "الت�سوي�س" على 
اإنه  بل  فح�سب،  تخييليا  مو�سعًا  الروماني�سك  لي�س  باخت�سار،  "اجلّدي".  دائرة  وبني 

اأحيانا برنامج حياة اأي�سًا. اإنه ياأخذ على عاتقه �سيئا اُأطلق عليه، يف غياب عبارة اأف�سل، 

م�سدر  هو  اليوطوبي  فق  االأ هذا  العاطفية.  و/اأو  ك�سيولوجية  الوجودية" االأ "اليوطوبيا 
�سه كذلك. �سف هو، رمبا، م�سدر بوؤ عظمته، ولالأ

 ترجمة م�شطفى �لنحال

(10) كاتبها هو هونوري دوريف)1567 ــ 1625(، وهي حمكيات ت�ستمل على اأكرث من 5000 �سفحة. 
هي  متزج،  كما  الفرو�سي؛  واملحكي  العاطفي  واملحكي  الرعوي  املحكي  بني  "ال�سرتي"  تمع 

اأي�سا، بني ال�سعر والنرث. )املرتجم(.
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بنعي�سى بوحمالة

الزجنية يف ال�سعر العربي املعا�سر

اإفريقية  اإاّل وكانت ل�سعراء عديدين ينحدرون من جذور  مذ كان ال�سعر العربي 

اإثراء  يف  وامللمو�سة  الفاعلة  اأدوارهم  العربي  والثقايف  املجتمعي  الن�سيج  يف  وان�سهروا 

تاريخ  من  يتجّزاأ  ال  جزءا  اعتربوا  بحيث  واأخيلة،  اأ�ساليب  ونربة..  لغة  ال�سلبة،  ماّدته 

ال�سعرية العربية وذلك بدءا من عنرتة بن �سّداد العب�سي وانتهاء اإىل كثري من ال�سعراء ال�ّسود 

دب العربي ّمن نقف على �سريهم وق�سائدهم يف غري  الذين حفلت بهم خمتلف حقب االأ

قليل من امل�سّنفات النقدية العربية الكال�سيكية.

تتكّر�س  الذي  والثقايف  التاريخي  املعطى  هذا  فاإن  كذلك  مر  االأ كان  اإن  واإذن، 

�ساأنهم  العربي،  ال�سعري  املنجز  ال�ّسود يف  ال�سعراء  م�ساهمة  اجلدل،  يقبل  ال  ومبا  معه، 

يف هذا �ساأن �سعراء اآخرين من اإثنيات واآفاق جغرافية خمتلفة، لهوما قد يجعلنا حمرتزين 

العربي  ال�سعر  عرفها  يكون  قد  ما  زجنية  ياوية  وروؤ تعبريية  ح�سا�سّية  عن  احلديث  عند 

دبيات الثقافية  وتت�ساوق، بهذا القدر اأوذاك، واملعنى امل�ستدّق الذي حتمله الزجنية يف االأ

يديولوجية التي اأخذت يف الّتبلور انطالقا من ثالثينيات القرن الع�رصين،  وال�سيا�سية واالإ

اأو�ساع  على  املن�سّبة  والتحليالت  والّتاأمالت  الكتابات  من  جملة  لها  مّهدت  اأن  بعد 

ال�ّسود وماأزقهم التاريخي واحل�ساري ابتداء من القرن الثامن ع�رص.

اإن مرّد الزجنية، كت�سّور واإيديولوجيا، اإن �سئنا، اإىل حيثيات ل�سيقة بتاريخ اإفريقيا 

اأن  يلزمنا  الزجنية  اإىل  نتطرق  ونحن  اأننا  ذلك  بي�س.  االأ العامل  مع  الدراماتيكي  ومتا�ّسها 

فريقية رزحت، وملّا تزل، حتت وطاأة جرح جزيرة "غوري"  ن�ستح�رص كون الذاكرة االإ

ال�سينغالية، وحيث توالت، ملدى عقود، اأطوار ذلك الّنزيف الب�رصي املدّمر الذي حكم 

على جزء ال ي�ستهان به من اأبناء وبنات القاّرة ــ بني خم�سني ومائة مليون ن�سمة بح�سب 

احللم  حتقيق  واأهوال  م�ساّق  ي�سام  م�سّخر  رقيق  اإىل  بالتحّول  ــ  التاريخية  التقديرات 
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يزيدها حلول  لن  وتقاليد..  واأنظمة.. و�سائج  بنيات  لتتقّو�س، جّراء هذا،  مريكي،  االأ

اال�ستعمار اإاّل حموا واجثتاتا، اأ�سف اإىل هذا اأن هذه الذاكرة مل ت�سف من جرح اآخر ال 

ّبارتيد، �سليل العن�رصية، الذي  اأال وهو جرح االأ يقل عن اال�سرتقاق واال�ستعمار فظاعة 

رة  طال اأبدان، كما م�ساعر، اأجيال من �سود جنوب اإفريقيا التي �ستج�ّسد، وبامتياز، بوؤ

خر واإذالله. الغطر�سة البي�ساء والّتعايل العرقي واإهانة االآ

ول  ّولية للزجنية يف كتابات وتاأّمالت وحتليالت الرعيل االأ هكذا �ستن�ساأ البذرة االأ

 Amo Guinéa اأفري  ــ  اآموغينيا  من  كّل  يف  بالّتتايل،  مّثال،  املتنّورة  ال�سوداء  النخبة  من 

 ،Edward Wilmt Blyden باليدن ويلمت  واإدوارد  اإفريقي،  فيل�سوف  اأول   ،  Afer ــ 

وويليام دي بوا William du Bois. بيد اأن االنتعا�سة الكربى والفارقة للفكرة الزجنية، 

يت:  دبية والثقافية العاملية، يعودان اإىل الثالوث الذائع ال�سّ وكذا تر�سيمها يف املحافل االأ

اإىل ال�ساعر ال�سينغايل ليوبولد �سيدار �سنغور.. ال�ساعر املارتينيكي اإميي �سيزير.. وال�ساعر 

ــ   1934( �سود"  االأ "الطالب  ملة  خالل  من  وذلك  داما�س..  غونرتا�س  ليون  الغوياين 

حيوّيا  منربا  و"مدارات"،  امل�رصوع"  "الدفاع  ملتي  جانب  اإىل  �سّكلت،  التي   )1940

لتفعيل الفكرة وتذيرها، اأوتو�ّسطا باأعمالهم ال�سعرية العميقة واملائزة، مثل "اأغاين الظّل" 

)1961(..؛  و"ليلّيات"   )1956( و"اإثيوبيات"   )1948( ال�سوداء"  و"القرابني   )1945(

 )1946( اخلارقة"  �سلحة  و"االأ  )1939( الراأ�س"  م�سقط  اإىل  العودة  و"مذكرة  ل�سنغور، 

دار  ن�رصته  والذي  لداما�س،  )1937(..؛  و"اأ�سباغ"  ل�سيزير،  )1960(..؛  و"اأغالل" 

غاليمار ثم لي�سادر بدعوى معاداته للغرب. واإذ انتزعت الزجنية، بف�سل هذا الثالوث، 

اأ�سا�سية �سيكون  اأ�سماء اأخرى  الّتبلور  التاريخية والرمزية �رصعان ما اأخذت يف  �رصعيتها 

خرى، اإ�سهامها الوازن يف الّدفع بالفكرة اإىل اآفاق تعبريية وجمالية م�ستحدثة  لها، هي االأ

�سارة ال احل�رص، كّل من دافيد ديوب، برياجوديوب..؛  ومرتاحبة، ومن بينها، على �سبيل االإ

من ال�سينغال، جان جوزيف رابرييفيليو، جاك رابيماناجارا..؛ من مدغ�سقر، ت�سيكايا 

اأوتام�سي..؛ من الكونغو، دني�س اأو�سادباي، غابرييل اأوكارا، جوزيف كاريوكي..؛ من 

نيجرييا، ميخائيل دياناجن، كايرب من�سا..؛ من غانا، اأغو�ستينونيتو، اأنطونيوجا�سنتو..؛ من 

املوزمبيق،  من  �سانتو�س..؛  مار�سيلينودو�س  �سوزا،  دي  نعيمة  ماخيل،  �سامورا  اأنغوال، 

بنعي�شى بوحمالة
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خ�رص، النغ�ستون هيوز، كونتي كولن، �سرتلينغ  اأوني�سيمو�سيلفريا..؛ من جزر الراأ�س االأ

براون..؛ من الواليات املتحدة، نيقوال غّيني، خو�سيه زكريا طاليت..؛ من كوبا، اإدوار 

غلي�سان..؛ من املارتينيك.

�سعرية  جملة  اجرتاح  على  مت�سافرين  �سيعملون  وغريهم،  ذكرنا،  ّمن  الء  هوؤ

نوعية ذات معجم خا�س وتوليفات معتنفة، ابتناء مازات وترميزات مغرقة يف كثافتها 

فريقية وبدئّيتها  وانع�سالها عملهم على ا�ستذمام املدنّية البي�ساء ومتجيد طزاجة احلياة االإ

�سالف معّرين، وبج�سارة، عن خمازي اال�سرتقاق واال�ستعمار وامليز  االأ وابتعاث ذاكرة 

اللغوية  ال�سجاّلت  خمتلف  الّدال  بداعي  االإ ال�سنيع  هذا  يف  وم�سرتفدين  العن�رصي، 

وذلك  هايتي،  الفودويف  كطق�س  ال�سعائرية،  والطقو�س  ال�سعبية  واملروّيات  فريقية  االإ

التاريخيتني  وكرامتها  جلدارتها  ومعانقتها  ال�سوداء  للذات  االعتبار  ا�سرتداد  مرمى  يف 

�سود "ولنجروؤ على  امل�سادرتني �سّدا على النظرة االزدرائية البي�ساء التي جعلت من االأ

ر�س"،  اأنه ال�رّص يف مطلقّيته" ]فرانز فانون: "معّذبواالأ قرار بهذا، عدّوا للقيم، مبعنى  االإ

عليه  تناوبت  الذي  ال�سعري  اجلهد  هذا  مع  وموازاة   .]1952 باري�س  ما�سّبريو،  طبعة 

اأ�سماء واأجيال وتارب، �سواء يف اإفريقيا اأويف ال�ّستات، فاإن الف�سل ليعود، يف اإ�سماع 

من  اآخرين،  �سود  اإبداعيني  فاعلني  اإىل  العامل  لبقّية  واحلّر  �سيل  االأ �سود  االأ العامل  �سوت 

روائّيني وم�رصحّيني و�سينمائّيني وت�سكيلّيني ومو�سيقّيني وكوريغرافّيني..؛ ومنحه مكانته 

الاّلئقة يف امل�سهد الثقايف الدويل. وح�سبنا اأن نتذّكر فقط كربيات املحافل التي �سبق واأن 

احت�سنت الثقافة الزجنية يف كامل حيوّيتها وتعّدديتها واأمّدتها بدفعة كونية بعيدة املدى 

)داكار 1966 / 2010، اجلزائر 1969 / 2009، الغو�س 1977(، وامللتقيات التي انكّبت 

ولن�ستح�رص،   ،)1959 روما   ،1956 )باري�س  واآفاقه  واأ�سئلته  الزجني  دب  االأ ق�سايا  على 

ّلف امل�رصحي  اأكرث من هذا، التحية الرمزية الكونية التي حظي بها هذا العامل وكّتابه )املوؤ

مريكية توين  نتيلي ديريك والكوت، والروائية االأ الّنيجريي وول �سوينكا، وال�ساعر االأ

قاطبة،  العاملية  دبية  االأ اجلوائز  اأرقى  داب،  لالآ نوبل  بجائزة  يتّوجون  وهم  موري�سون( 

ال�سيا�سي  والزعيم  كينغ،  لوثر  مارتن  املدنّية  احلقوق  عن  مريكي  االأ )املدافع  ومنا�سلوه 

جنليكاين دي�سموند توتو، والّنا�سطة  اإفريقي نل�سون مانديال، ومواطنه الق�ّس االأ اجلنوب 
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بجائزة  املثابر،  ن�ساين  االإ كفاحهم  نظري  يكّرمون،  وهم  ماتاي(  وانغاري  الكينّية  البيئّية 

نوبل لل�سالم.

من هذا ال�سوء، ويف �سياق اختبار اإمكانية نهو�س ال�سعر العربي املعا�رص باملو�سوع 

ال�ساعر حممد  يقوله  بالذي  املقام،  اال�ستئنا�س، يف هذا  نرّجح،  فيما  بنا،  الزجني، حرّي 

اإطار  يف  بالذات،  النقطة  هذه  ب�سدد  والتاريخية  ال�سعرية  اأهلّيته  اإىل  بالنظر  الفيتوري، 

عمال  حوار كان قد اأجراه معه ال�سحايف طلحة جربيل حول املنزع الزجني الذي اأّم االأ

وىل يف م�ساره ال�سعري، وهي "اأغاين اإفريقيا"، "عا�سق من اإفريقيا"، "اذكريني  ربعة االأ االأ

"الق�سية  يقول:  اإذ  اأو�سوالرا"،  فريقيا..  الإ "اأحزان  ال�سعرية  امل�رصحية  ثم  اإفريقيا"،  يا 

فارقة )...( اأنا ال�ساعر العربي الوحيد الذي تعّر�س  التي تناولتها مل يتناولها اإاّل ال�سعراء االأ

لهذه الق�سية وهويعلم ماذا يريد" ]ملة "املجلة" الّلندنية، ع 283، 1985[، م�سيفا، لكن 

ما  اإي�ساحا  ي�ستدرك  به  ّننا  بديع، ولكاأ ال�سحايف عبد احلكيم  اأجراه معه  اآخر  يف حوار 

اأفارقة يف  تاأثرت �سيا�سيا ب�سعراء  اأنني  النقاد يتوهمون  "كثريون من  ف�ساح عنه:  فاته االإ

اأ�سعاري هذه، واحلّق اأن �سيئا من ذلك مل يحدث، مل يكن لدّي وعي �سيا�سي عندما كتبت 

ق�سائدي.. كنت كنبع يتدّفق من �سخر" ]جريدة "امليثاق الوطني" املغربية، ع 2729، 

حد 27 اأكتوبر 1985[. االأ

اأفارقة، ثم اإن كان  وعليه، فاإن مل يكن ال�ساعر قد تاأثر، يف هذا النطاق، ب�سعراء 

اأّي اعتبار ميكننا االرتاع بهذا احل�سور القوّي  اإبداعي ذاتي، فاإىل  مر حم�س انفجار  االأ

لل�ساغل الزجني يف ق�سم هاّم، ومبّكر، من تربته ال�سعرية، بل وحتى يف تارب �سعراء 

�سودانّيني، نقول �سودانّيني، اإّما كانوا �سابقني عليه اأواأنهم جايلوه اأواأتوا بعده، ان�سووا، 

فق التعبريي، كّل ما هنالك اأنه لتعاطيه الّنوعي واملمّيز  على هذا النحواأوذاك، اإىل نف�س االأ

خرين،  دائية الاّلفتة �سي�ستاأثر، مقارنة مع االآ مع هذا ال�ساغل، وكذا ما كان من ابتكاراته االأ

باقي  اأويكاد، على  ما يف ذلك �سك، ويغّطي،  م�ستحّقة  فائقة،،  واإعالمية  نقدية  بعناية 

�سوات ال�سعرية ويتموقع، يف �سلب امل�سهد ال�سعري العربي الراهن، كناطق �سعري  االأ

املعا�رص:  ال�سوداين  ال�سعر  الزجنية يف  "النزعة  كتابنا  ]انظر  ال�سمراء.  القاّرة  با�سم  اأوحد 

حممد الفيتوري منوذجا"، من�سورات احتاد كّتاب املغرب، الرباط 2004[.
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اإن نحن متّعنا يف هذا االعتبار ف�سن�سع اليد، ال حمالة، على عن�رصين اثنني �ساربني 

فريقية: اأّولهما اأن اأدبا عربيا قطريا واحدا، ال اأكرث،  ـ االإ يف معادلة العالقة ال�سعرية العربيةـ 

دب ال�سوداين، هوالذي يتيح احلديث، من خالل متنه املتعّدد واملت�سّعب، عن  نق�سد االأ

جنليزية  روبية، كالفرن�سية واالإ فريقي املكتوب باللغات االأ دب االإ تناظرات مكنة مع االأ

كما  اأهلّية،  كرث  االأ ال�ساعر  حال  هذه  كانت  فهواإن  ثانيهما  اأّما  �سبانية.  واالإ والربتغالية 

تدعمه  وهوما  اجلازم،  نفيه  نعني  ال�ّسود،  ال�سعراء  وتارب  اأعمال  ال�سرتفاد  قلنا، 

مّيا تاأّثر كان بفكرة الزجنية التي تبلورت، اأ�سال،  القراءة املتفّح�سة لن�سو�سه ال�سعرية، الأ

روبية، ومتّثله، كنتيجة، لقيم  فريقي املكتوب باللغات االأ دب االإ ون�سجت يف رحاب االأ

الء ال�سعراء ال�ّسود، فما الذي مب�ستطاعنا تّوقعه من فرقاء  التعبري ال�سعري التي ر�ّسخها هوؤ

اإفريقيا،  مع  تفاعلهم  اأن كان  اإّما  الذين  بخا�سة،  منه  وال�سعري  العربي،  دبي  االأ املجال 

كهاج�س �سعري، م�سوبا بكثري من الفتور، بله الّتحفظ، اأوكونهم �سي�رصفون، وبب�ساطة، 

ن�سو�سهم وخمّيالتهم، باملّرة، عن قاّرة تقع على مرمى حجر من العامل العربي.

كف�ساء  اإفريقيا  اإىل  الغرائبية،  اال�ستعمارية،  النظرة  فيه  متنع  مل  الذي  الوقت  ففي 

غابوي خرايف ال يحّده الب�رص.. كموطن لزنوج عراة، وثنّيني، يعتا�سون على حلم الب�رص.. 

روبّيني، مثل غيوم اأّبولينري واأندري بروتون، من اال�ستفادة، بالن�سبة  عددا من ال�سعراء االأ

قرار،  ول، من جمالية التماثيل الزجنية يف اإغناء م�رصوعه ال�سعري ــ الكاليغرايف، واالإ لالأ

ال�رصيايل  املارتينيكي  ال�ساعر  يد  على  كان،  حتّرج  ما  غري  من  بتتلمذه،  للثاين،  بالن�سبة 

وكذلك  الراأ�س"،  م�سقط  اإىل  العودة  "مذكرة  املدّوخ  ال�سعري  عمله  يف  �سيزير  اإميي 

املذهلة  بالب�ساطة  �سادة  االإ من  وّبابلوبيكا�سو،  ماتي�س  وهرني  براك  كجورج  ر�ّسامني، 

الفّنانني  اأعمال  بعاد يف  االأ الّتقنيع وتك�سري  تقنّية  فريقي واالغرتاف من  االإ الت�سكيل  يف 

عالميون،  كادمييون واالإ الزنوج الفطريّني.. مل يقت�رص ال�سعراء العرب، ومعهم النقاد واالأ

فريقي وكفى، بل ول�سوف يّت�سم متوقفهم من اأقرانهم ال�سودانّيني،  على تاهل ال�سعر االإ

على �سبيل املثال، بطابع اال�ستغراب، اإن مل يكن الّت�سايق، اإذ ".. ما اأطول الده�سة التي 

دب  "ق�سايا االأ ]ندوة  ال�سوداين احلديث".  دب  العربية تاه االأ ال�سحف  ظلت متار�سها 

داب"، ع 3، مار�س 1978[. ال�سوداين"، اإعداد: ح�سب اهلل احلاج يو�سف، ملة "االآ
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وال�سك يف اأن عامل اجلوار اجلغرايف، املجه�س يا للح�رصة، بني العاملني، العربي 

فريقي، ملّما قد يقوم لوحده مقام عّلة كافية ومفحمة لتفاعل �سعري من�سود وي�سفي  واالإ

يتعاي�سا عن قرب،  اأن  اأن قدر اجلغرافيا �سي�ساء لهما  نافذة، ذلك  بالتايل، �سدقّية  عليه، 

فريقية.  ناهينا عن اأن ق�سما وافرا من العامل العربي، اأر�سا و�ساكنة، يح�سب على القاّرة االإ

انتماء  اأي  امل�سرتك،  التاريخي  الو�سع  عامل  اأي�سا  هناك  اجلغرافيا  عامل  على  وعالوة 

يقت�سيه هذا االنتماء من تطّلعات م�رصوعة  الثالث مع ما  العامل  اإىل خانة  العاملني كليهما 

اال�ستعمار  من  عهود  اإثر  والرخاء..؛  والتقّدم  والّتحديث  الّدمقرطة  نحو  ومتجان�سة 

فارقة يف ظّل ال�سيطرة الغربية التي �سوف  واال�ستغالل واال�سطهاد..؛ مّر بها العرب واالأ

متر برلني )1884( واتفاقية �ساي�س ــ بيكو)1917(. يزّكيها موؤ

دب  فتلقاء حيثيات جغرافية وتاريخية واإثنية وثقافية خم�سو�سة �سينفرد، اإذن، االأ

خرى بنزعة زجنية قوّية متّثل �سدى  داب العربية احلديثة االأ ال�سوداين احلديث دون �سائر االآ

فريقي يف ال�سخ�سية ال�سودانية وا�ستجابة، يف ذات املنحى، حل�سا�سّية  طبيعيا للمقّوم االإ

اأكرث من حتّدرها من  اإفريقية  اإىل جذور  بانت�سابها  ال�سوداين  املجتمع  من  �رصائح عري�سة 

اأطلق على  ".. خليل فرح حينما  اأ�سا�سا،  اأفلي�س هذا امللمح هو ما عناه،  اأرومة عربية. 

الهادي  ]عبد  العربي.  ذوالل�سان  �سود  واالأ امل�سلم  الّنوبي  بالل  بالل"،  "جّنة  ال�سودان 

داب"، ع 4، اأبريل 1975[. �سل املكاين لل�سعر ال�سوداين، ملة "االآ ال�سديق: االأ

ومن هنا ففي كنف و�سعية مرّكبة كهاته �سي�سبح جنوب ال�سودان، الذي تقطنه 

فريقي  االإ الف�ساء  اإىل  �سودانية  �سعرية  كتابات  ولوج  عتبة  فريقية،  االإ "الّدينكا"  قبائل 

من  جماع  ال�ستنها�س  وىل،  باالأ ومعينا،  عّم  االأ الزجني  املتخّيل  اإىل  ومدخال  �سمل  االأ

�ستم�سي  بينما  فريقية،  االإ والطقو�س  واملحكيات  خيلة  واالأ يقاعات  واالإ املو�سوعات 

مكانّية ــ زمنّية احل�سارة املروّبة )ملكة الفوجن( مبثابة خال�س للذات ال�سودانية اجلمعية 

وىل. ويليق بنا اأن ن�سري، يف هذا  فريقية االأ ية، من الّرحم االإ املقتلعة، انطالقا من هذه الروؤ

طار، اإىل اأ�سماء من جيل خم�سينيات القرن املا�سي، كمحمد الفيتوري ومبارك ح�سن  االإ

عثمان  وحممد  الرحمن  عبد  وجيلي  اإبراهيم  اأحمد  و�سالح  احل�سن  ال�رّص  وتاج  خليفة 

ظافر" بخا�سة، وحممد  �سالح وعبداهلل �سابو وحميي الدين فار�س، يف ديوانه "الطني واالأ
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من  اأخرى  واإىل  اخلروج" حتديدا..؛  القربان،  "الب�سارة،  ديوانه  املجذوب، يف  املهدي 

دبيات النقدية ال�سودانية تيار  جيل ال�ستينيات يح�سب معظمها على ما كان يدعى يف االأ

 �ساحب 
ّ
احلي عبد  بابكر وحممد  اإبراهيم وعثمان  املكي  وال�سحراء"، كمحمد  "الغابة 

الق�سيدة ــ الديوان "العودة اإىل �سّنار" التي ي�ستحكم فيها ح�ّس  عودوّي مكني، رعوي، 

فريقي، وذلك �سمن تركيبة  ول، اأي الينبوع االإ ونطولوجي االأ طق�سي، نحوالينبوع االأ

)اأبويزيد  �سالمي  االإ ال�سويف  واال�ستب�سار  الزجنية  ال�سعائريّة  بني  تمع  باذخة  ياوية  روؤ

الب�سطامي(.

لوحده، اإذن، �سوف ينوجد ال�سعرال�سوداين املعا�رص مرتهنا، قّوة وفعال، باملدار 

املعا�رص، يف كّليته،  العربي  ال�سعر  �سيتلّفع  الزجني، يف حني  لل�سعر  ياوي  التعبريي والروؤ

وبتعبري  منه.  مقربة  على  تهدر  كانت  �سعرية  دينامّية  �ساحة عن  اأواالإ العزوف  من  بنوع 

اإننا ال جند تعاطفا مع اإفريقيا يف ال�سعر العربي  اآخر لنقل مع عبد الهادي ال�سديق: ".. 

�سل املكاين لل�سعر ال�سوداين، مرجع  احلديث بالقدر الذي جنده عند �سعراء ال�سودان" ]االأ

مذكور[، لذا ".. فال غرابة اإن كّنا نحن الذين عرّبنا قبل �سوانا.. حتى قبل اأن يولد اإميي 

وىل من رواد الزجنية، نحن العرب الوحيدين الذين عّج �سعرهم اأكرث  �سيزير والطليعة االأ

�سارات اإىل لونهم واإىل اإفريقّيتهم"، على �ساكلة ما ي�رّصح به ال�ساعر �سالح  من �سواه باالإ

اأحمد اإبراهيم يف حوار له مع الكاتبة وال�سحافية هاديا �سعيد ]جريدة "العلم" املغربية، 

ع 636، ال�سبت 18 دجنرب 1982[.

اللغة امل�سرتكة وازع مثول بع�س اال�ستيحاءات والّتداعيات والّظالل  قد ت�سّكل 

يف جانب من ن�سو�س �سعراء وروائّيني وم�رصحّيني عرب فرانكوفونّيني، كعبد اللطيف 

اللعبي وحممد خري الدين..؛ من املغرب، ومولود فرعون وكاتب يا�سني..؛ من اجلزائر، 

ّدب..؛ من تون�س، واألبري ق�سريي واأندري �سديد..؛ من  واألبري ميمي وعبد الوهاب موؤ

اأعمال �سعراء وروائّيني  لبنان، م�سدرها  م�رص، وجورج �سحاذة و�سالح �ستيتّيه..؛ من 

املو�سوع  مواظفة  رّد  علينا  يعّز  ال  قد  مثلما  الفرن�سية،  باللغة  يكتبون  �سود  وم�رصحّيني 

ومعني  حجازي  املعطي  عبد  واأحمد  احليدري  بلند  من  لكّل  نادرة  ق�سائد  يف  الزجني 

بينما  مهيمنة،  قاعدة  مرتبة  اإىل  ترقى  ال  معزولة  اأ�سباب  اإىل  القا�سم..؛  و�سميح  ب�سي�سو 
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مبقدورنا تربير التقاطع، الاّلفت حقا، بني بع�س ق�سائد حممد عفيفي مطر و�سليم بركات 

وبني بع�س ق�سائد اإميي �سيزير، اإن من حيث التغريب اللفظي ــ الداليل والكثافة الرّتميزية 

الطافحة اأومن حيث النزوع اال�ستبطاين ــ ال�رصيايل مبح�س امل�سادفة ال�سعرية. اإن اخللفية 

تتفاوت  قد  �ساربة،  متّوزية  خلفية  لهي  املعا�رصة  العربية  لل�سعرية  الناظمة  ياوية  الروؤ

تناأى عن  اأنها ال  اأوتلك غري  التجربة  واإبداالتها اجلمالية بني هذه  امليثولوجية  تنويعاتها 

مملها،  يف  ت�سدر،  فهي  الزجنية  ال�سعرية  اأّما  الثابت،  االبتعاثي،  حيائي،  االإ جوهرها 

وهوما  واال�ستحالة،  احلرمان،  الفقد،  داللة  اإىل  ول  يوؤ اأورفيو�سي  ياوي  روؤ اعتناق  عن 

�سود"،  االأ "اأورفيو�س  املو�سوم ب  العميق والفّذ،  �سارتر يف تقدميه  يدافع عنه جان بول 

الفرن�سية"  باللغة  املكتوب  وامللغا�سي  اجلديد  الزجني  ال�سعر  "اأنطولوجيا  به  الذي خ�ّس 

)1948( التي اأجنزها ليوبولد �سيدار �سنغور، بل اإن حلقة من ال�سعراء الّنيجرييّني، ن�ساأت 

�سود".  االأ "اأورفيو�س  بت�سمّية  مثال،  نف�سها،  تعّمد  �سوف  الع�رصين،  القرن  �ستينيات  يف 

نواع  االأ �سائر  واإمّنا  ورفيو�سية  االأ عن  ي�سدر  ما  هي  فقط  الزجنية  ال�سعرية  ولي�ست  هذا 

دبية الزجنية، وكمثال �سدور رواية للكاتبة الكامريونية ويريري لينكنغ حتت م�سّمى  االأ

�رصيح ومفلق اأال وهو "اأورفيو�س اإفريقيا" )1982(.

عوامل  وال  هو  ال  ي�سفر،  مل  اجلغرايف  اجلوار  عامل  كان  اإن  نقول  اخلال�سة  يف 

اأخرى تاريخية و�سيا�سية وعقديّة..؛ عن تفاعالت �سعرية مقنعة بني ال�سعريتني، العربية 

العامل  يف  �سنغور،  �سيدار  لليوبولد  كانت  التي  الطيبة  لل�ّسمعة  �سيتاأّتى  فكيف  والزجنية، 

العربي ويف املغرب بوجه خا�س، بو�سفه اأحد حكماء اإفريقيا اأن تثمر امتدادات �سعرية 

ال�ساعر  اإقامة  تفلح  املعا�رصة ، متاما كما مل  العربية  ال�سعرية  الكتابة  لتجربته يف  بها  يعتّد 

اإفريقيا،  الرومنتيكي ال�سوري الاّلمع، عبد البا�سط ال�سويف، لردح من الزمن يف غرب 

�سعرية  بتاأثريات  فريقي  االإ ال�سعري  الن�س  ب�سم  الدبلوما�سية، يف  اإطار مهاّمه  وذلك يف 

العربي  العامل  باإفريقيا يف  كادميي  االأ االهتمام  انح�سار  مع  فهل  وباملثل  عربية حم�سو�سة. 

النا�رصية،  املرحلة  اإّبان  فريقية يف  االإ الدرا�سات  ملعهد  الرائدة  التجربة  من خالل  مب�رص، 

فريقية التابع جلامعة حممد اخلام�س، ثم  واملغرب، من خالل ما يقوم معهد الدرا�سات االإ

�ّس�سات البحث يف غ�سون  ليبيا، عرب برامج واأن�سطة العديد من اجلامعات والهيئات وموؤ

بنعي�شى بوحمالة
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فريقي  ملام مبجريات ال�ساأن االإ خرية قد يتاأّتى للعامل العربي ردم فجوة عدم االإ ال�سنوات االأ

دبي اخلال�س فهل من الفعالية واجلدوى  يف وجوهه املتعّددة واملت�سابكة. وعلى ال�سعيد االأ

حمدوديّته،  ولوعلى  الزجني،  دب  باالأ االهتمام  اأويكاد،  كذلك،  ينح�رص  اأن  �سيء  يف 

"مطالعات  مثل  �سل�س،  علي  وترجمات  درا�سات  املنحى  هذا  يف  ولنذكر  م�رص،  يف 

ثم  اإفريقيا"،  من  اأدباء  و"�سبعة  فريقي"،  االإ دب  االأ من  "األوان  فريقية"،  االإ ون  ال�سوؤ يف 

من  "خمتارات  لكتاب  �سامل  ونهاد  اخلراط  اإدوار  من  كّل  واإعداد  فريقي"،  االإ دب  "االأ
فرو  �سيوي"، زيادة على احت�سان القاهرة ملقّر "منظمة الكّتاب االأ فريقي ــ االآ ال�سعر االإ

"الّلوت�س" ل�سان حال املنظمة ومنرب منت�سبيها، واأي�سا يف املغرب  اآ�سيوّيني" واإدارة ملة 

الزهريي  وقا�سم  احلبابي  عزيز  حممد  من  كّل  اإّياه  اأوالها  التي  اال�ستثنائية  العناية  بف�سل 

�سيزير  اإميي  رائعة  التنويه،  �سبيل  �سيرتجم، على  الذي  ال�رصغيني،  املنيعي وحممد  وح�سن 

جنبية" العراقية، هذا يف  "مذكرة العودة اإىل م�سقط الراأ�س" وين�رصها يف ملة "الثقافة االأ
خرى؟ !  قطار العربية االأ مقابل المباالة �سبة تاّمة من لدن باحثي ونّقاد االأ

الظاهر اأن طموحا اأكادمييا واأدبيا بهذا احلجم، وتدعمه حجّية جغرافية وتاريخية 

و�سيا�سية وعقديّة..، من القّوة وامللحاحّية مبكان ليقت�سي جهدا اأكرب وانفتاحا اأو�سع.
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خالد بلقا�سم

البناء النظري عند حممد مفتاح 

وا�سرتاتيجية التو�سيع

1. التو�شيع مبا هو ا�شرتاتيجة

النظرية  اأّولهما �س�سوُع املرجعية  ثّمة ُعن�رصان الفتان يف درا�سات حممد مفتاح؛ 

التي ي�ستِنُد اإليها وتعّدُد رواِفدها، وثانيهما التجّدُد املُ�ستِمّر لهذه املرجعية يف �سوء نتائج 

فاملُ�ساِحُب  الذهن.  وفل�سفة  والل�سانيات،  النف�س،  وعلم  املعرفية،  العلوم  يف  البحوث 

وب على مكا�سِب هذه العلوم، وتفاُعَلها احليوّي مع  مِل�سار درا�ساِته ُيالحظ انِفتاَحها الّدوؤ

الزمن املعريف احلديث. والالفُت اأي�سًا يف املتون التي �سّكلت مو�سوَع هذه الدرا�سات 

احِلكمية  �ُس�س  االأ بتحليل  ان�سغَل  مفتاح  حممد  اأّن  ذلك  بداع.  واالإ النظرية  بني  ُعها  توزُّ

بتحليل  ان�سغل  كما  علومهم.  ِلقوانني  القدماء  بناء  يف  املُتحّكمة  والريا�سية  واملنطقية 

ُمعترباً  ة،  خا�سّ اأهمية  لل�سعر  فيه  اأْوىل  الذي  ن�ساين  االإ بداع  االإ يف  �ُس�س  االأ هذه  �رَصَيان 

.")1(
عماق الب�رصية ال�سعَر " اأكرث ِدقة ِلتجليِة االأ

ااًل اإجرائيًا  ملاح العاّم الهتمامات حممد مفتاح، مُيْكُن اأْن نبلوَر �سوؤ بناًء على هذا االإ

النحو  على  ن�سوغه  العلمي؛  م�ساره  ِلوْجَهة  املُمكنة  القراءاِت  ب�ساأن  احتماالٍت  يفتُح 

واليات املنطقية والريا�سية  تي: هل كان حممد مفتاح ُمن�سغاًل يف البْدء بالك�سف عن االأ االآ

اإىل  قاَدُه  نحو  على  لتنظرياتهم،  القدماء  بناء  يف  املُتحكمة  والعلمية  احِلكمية  �ُس�س  واالأ

ُمنطلقها  ان�سغلت، يف  ُبحوثه  اأّن  اأم  ال�سعري،  للن�ّس  تنظريي  التفكري يف �سْوِغ منوذٍج 

الثقافة  يف  التنظري  ق�سايا  لت�سمل  وتتو�ّسع  تت�سّعَب  اأْن  قبل  النموذج  هذا  ببناء  ّول،  االأ

ي� التم�ثل، املركز الثقايف العربي، الدارالبي�ساء ـ بريوت، ط1، 2005، �س. 223. (1) حممد مفتاح، روؤ
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�سالمية منها بوجٍه خا�ّس، وت�سمل اأي�سًا الثقافة احلديثة يف  ن�سانية عمومًا، والعربية االإ االإ

عالقتها بالعلوم اخلال�سة؟

ُيتيُح ا�ستح�ساُر اأكرث من ثالثِة عقوٍد من البحث العلمي، يف امل�سار الكتابي ملحمد 

ال ال�سابق. كما يحتفظ هذا امل�سار، يف  مفتاح، ترجيَح املنحى الثاين املوماإ اإليه يف ال�سوؤ

اأ�سا�سًا  ن ذاِته، للتداخل بنْي املنحَينْي باأكرث من حتقق. واملنحيان، بوجٍه عاّم، يقومان  االآ

على التنظري ال النقد، ويتقاطعان من جهاٍت عديدة. 

يتعّلُق  املعرفة،  اإنتاج  يف  �ساّقًا  موقعًا  وىل،  االأ كتاباته  منذ  مفتاح،  حممد  ِاِختاَر 

ن�ساق  واالأ والكليات  املاورائيات  على  الرتكيز  اإىل  اهتماَمُه  قاَد  نحو  على  بالتنظري، 

ِد ملَمِح االختالف فيها، الذي يقرتُن لديه دومًا باأثر الزمان واملكان  والتماثالت قبل َر�سْ

هْيَمَن  الذي   ،1982 القدمي"  ال�سعر  �سيمي�ء  "يف  ّول  االأ كتابه  فبا�ستثناء  �سخا�س.  واالأ

اإىل هذا الرهان،  عليه النزوُع النقدي، احتفظت كتاباُته برهانها على التنظري. وا�ستناداً 

حَر�ست على اإدماج حتليلها لن�سق التقعيد الِعلمي لدى القدماء، وُمقاربتها للن�سو�س يف 

َل حممد مفتاح فيما بعد على م�سطلح النقد يف َو�ْسِم  اأفق هذا التنظري ومراميه. وملّا عوَّ

ُ معناه يف خطاٍب فوق  كتابه "م�سك�ة املف�هيم" 2000، كان امل�سطلُح قد ناأى عّما يح�رصُ

ُل عن هذا املعنى، وينخرُط يف التنظري،  خطاب، ِلَيدنو من رهان التنظري. فالكتاب ينف�سِ

غ ت�سنيَف حممد  ن�ساق، وعن اال�ستغال املعريف للمفهومات. وهو ما ي�سوِّ كا�سفًا عن االأ

مفهوم  تو�سيع  بغاية  الثقايف  التفاعل  على  َل  عوَّ الذي  املعريف،  النقد  يف  لكتابه  مفتاح 

ح الحقًا. التنا�س كما �سنو�سِّ

يف  مفتاح  ملحمد  ّول  االأ َه  املُوجِّ اإذن،  يكن،  ملْ  والكليات  باملتعاليات  االن�سغاُل 

ما  اأ�سبح  التحّول،  بهذا  درا�ساته.  اأ�سَّ  بْعد  ما  �سّكَل يف  اأنه  اإاّل  العلمي،  م�ساره  ُمنطلق 

َدُه، يف البدء، امليُل اإىل حتليل اخلطاب ال�سعري قبل  ّول، الذي ج�سَّ اعتربناه االن�سغاَل االأ

اأو�سع. فيه داأَب حممد مفتاح على فْهم الثوابت  غريه من اخلطابات، جزءاً من م�رصوٍع 

ِد هذه الثوابت يف اأ�ُس�س  ن�ساين ا�ستناداً اإىل نتائِج العلوم اخلال�سة، ثم َر�سْ العاّمة لل�سلوك االإ

اهتمام  كاأّن  ال�سعرية.  وغري  ال�سعرية  اللغة  ا�ستغال  ويف  القدماء،  لدى  الِعلمي  التقعيد 

البن�ء النظري عند حممد مفت�ح وا�سرتاتيجية الت��سيع
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ال�سيميائيات  اإىل  اأ�سا�سًا  ي�ستِنُد  نظري  منوذٍج  بناِء  على  الَبْدء،  يف   ، ان�سبَّ مفتاح  حممد 

الثقافية  ن�ساق  االأ اإىل  وميتّد  الباحث  هدُف  يت�سّعب  اأن  قبل  ال�سعري،  اخلطاب  لتحليل 

اأطوار  �ُس�سها، يف خمتِلف  الأ وفيًا  التي ظلَّ  ال�سيميائية  اخللفية  قدميًا وحديثًا. وقد كانت 

جمة مع هذا الت�سعُّب، ما دامت ال�سيميائيات منهجية ُمَرّكبة.  م�ساره، ُمن�سَ

اإاّل  البناء،  ارت�ساُه حممد مفتاح يف  الذي  التنظريي،  املنحى  لهذا  اإذن،  ال مُيكن، 

ل على التو�سيع؛ نظريًا ومنهجيًا، بل اإّن التو�سيَع امتّد اأي�سًا اإىل املنت يف درا�ساته.  اأن ُيعوِّ

رخني، وفال�سفة،  امتداٌد ي�ستجيُب، من جهة، الهتماِمِه بالبناء النظري لدى لغويني، وموؤ

وعرو�سيني، وبالغيني، ومت�سوفة، وي�ستجيُب، من جهٍة اأخرى، للتداخل بني احلقول. 

اأخرياً  قاَد  ما  وهو  التداخل.  هذا  ن�سياُن  يتعذر  اخلطاب،  مُبكوناِت  ُمن�سِغٍل  تنظرٍي  ففي 

لنظرية  م��ّسعة  حممد مفتاح اإىل نْحِت ُم�سطلح "التف�ّن" يف كتابه املو�سوعي "مف�هيم 

جنا�س. ُل على التفاُعل بني االأ ، لرت�سيِخ تاأويٍل ُيعوِّ
�سعرية")2(

رادة الذاتية  ومن ثّم فالتو�سيُع، مبا هو ا�سرتايتجية يف املُقاربة والتنظري، يتجاوُز االإ

ملحمد مفتاح ليقرتَن ع�سويًا بالوجهة التي نَحْتها اأبحاثه. فال حميد عن هذه اال�سرتاتيجية 

ن�سانية، من اأجل  داً اإيّاها بنتائج العلوم االإ ُط يف نتائج العلوم اخلال�سة، ُمع�سِّ يف ُمنَجٍز ال ُيفرِّ

ْعري  ، وال�سِّ
)3(

حتديِد اأ�ُس�س التقعيد الِعلمي عند القدماء، ومن اأجل بناء �سعرية للخطاب

منه على َوْجِه اخل�سو�س.

يغدو  فاإنه  اال�سرتاتيجية،  مرتبة  اإىل  تنقله  التي  همية،  االأ هذه  للتو�سيِع  كان  وملّا 

الت�سّعب الذي َو�َسَم  ُم�سعفًا يف فهم املُنَجز التنظريي ملحمد مفتاح. وذلك با�ستح�سار 

نة، برهانها على التو�سيع، َرحابة  مِّ درا�ساته، التي انطلقت منذ اأكرث من ثالثة عقود، موؤ

(2) حممد مفتاح، مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية، اللغة ـ املو�سيقى ـ احلركة، املركز الثقايف العربي، الدار 
البي�ساء ـ بريوت، ط 1، 2010، اجلزء الثالث، �س. 182 وما بعدها. 

بر�سِد  ان�سغل  فيه   ،1987 الن�س"  "دين�مية  كتابه  منذ  ال�سعري  اخلطاب  بغري  مفتاح  اهتمام  بداأ   (3)
مكونات الن�س ال�سعري، والن�س ال�سويف،  والن�س الق�س�سي، والن�س القراآين. 

خالد بلقا�شم
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َد مرجعياتها، وانفتاَح م�ساِلِكها القرائية. من هنا تغدو ُم�ساَحبة هذا املُنَجز  اأفقها، وتعدُّ

اإن�ساتًا مل�ساٍر ال يكفُّ عن تديِد م�ساِدرِه املعرفية.

مو�سوعها،  وحيويِة  املغربي  ُبْعِدها  ا�ستح�ساُر  مّت  متى  املُ�ساَحبة،  هذه  تنخرُط 

امل�رصوَع  ُت�سيُء  ال  بذلك  وهي  احلديث.  الزمن  يف  املغربي  الفكُر  ُينِتجه  مبا  العناية  يف 

اإن�ساته  الفكر يف  اأي�سًا عن و�سعية هذا  ُف  تك�سِ بل  مفتاح وح�سب،  التنظريي ملحمد 

ُر مع نتائج  للعامَل. اإن�ساٌت يقوُم، يف حالة حممد مفتاح، على احلوار الذي فتَحُه هذا املُنظِّ

العلوم املعرفية وهو ينتِقُل بها اإىل قدمي الثقافة العربية وحديِثها، وينِحُت منها مفهوماٍت 

تروُم بناَء كلياٍت عن خطاب هذه الثقافة.

مفتاح  حممد  يفتُحُه  الذي  احَلَيوّي  احلوار  على  ُد  ُت�سدِّ وهي  املُ�ساَحبة،  التروُم 

يقت�سي درا�ساٍت  التنظريي، فذلك  التو�سيع يف م�رصوعه  خُمتلف مواقع  َد  العامَل، ر�سْ مع 

�سات ُمتباينة للنهو�س بهذه املهّمة. َح�ْسُب  عديدة، كما يقت�سي تاآُزَر باحثني من تخ�سّ

امل�سار  يف  رئي�سٍة  مبحّطاٍت  املُرتبطة  التاأويلية  الوعود  على  اأ�سا�سًا  َد  ُت�سدِّ اأْن  املُ�ساحبة 

لتحديد  امل�سار، ال الختباره واإمنا  اأَحَد م�سالك هذا  تر�ُسَم  اأْن  العلمي ملحمد مفتاح، و 

ّولية. عالماته االأ

َدها  َر�سْ  ُ �سنق�رصُ د،  حمدَّ مو�سوع  يف  التو�سيع  ا�سرتاتيجية  ت�سييج  على  حر�سًا 

على البناء النظري اخلا�ّس بال�سعر يف درا�سات حممد مفتاح. فقد ان�سغَل، على نحو ما 

ن�ساق يف  باالأ ان�سغَل  دبي، كما  االأ دبي وغري  االأ باخلطاب  الدرا�سات،  ٌ من هذه  َبنيِّ هو 

ت حقواًل معرفية عديدة. اإاّل اأّن اهتماَمُه ظلَّ ُمن�سّبًا، بتواٍز وتداخٍل مع  �رصوٍح علميٍة َم�سَّ

ال�سعر  �سيمي�ء  ُه بثالثة كتب هي: "يف  هذا االن�سغال، على اخلطاب ال�سعري، اإذ خ�سَّ

و"ال�سعر   1985 التن��س"،  ا�سرتاتيجية  ال�سعري،  اخلط�ب  و"حتليل   ،1982 القدمي" 

خرى،  لَّفاته االأ وتن�غم الك�ن" 2002، من غري اأْن يكفَّ عن اإدماِج هذا اخلطاب يف موؤ

بًا يف كتابه املو�سوعي "مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية"  ْحًا نظريًا ُمت�سعِّ قبل اأْن ُيفرَد له �رصَ

ٌ من عنوانه، اإىل متكني التو�سيع ِمن مهّمة الت�سمية. 2010. كتاٌب انتهى، كما هو بنيِّ

البن�ء النظري عند حممد مفت�ح وا�سرتاتيجية الت��سيع
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2. بذرة التو�شيع وامتداداُتها يف امل�شار التنظريي ملحمد مفتاح

القدمي" باأفٍق نقدي ال  ال�سعر  �سيمي�ء  ِاقرتَن التو�سيع، الذي حتّكَم يف كتاب "يف 

لَّف تاأمنَي قراءٍة نقدية للن�س ال�سعري تطوُل  تنظريي. كان هاج�ُس حممد مفتاح يف هذا املوؤ

القراءة، وهو ما  اأفق  ناته. فالعناية مبختلف املكّونات رهاٌن حمكوٌم بتو�سيع  خُمتلَف مكوِّ

يتجاوُب مع انفتاح الكتاب على املرجعية ال�سيميائية، التي ج�ّسدت، يف امل�سهد النقدي 

العربي مرحلتئذ )بداية الثمانينيات(، جوابًا عن م�ساعي تخ�سيِب املُقاربة وفتِحها على 

بانت�ساِب  وىل  االأ ال�سفحة  منذ  ُي�رصُِّح  ه  نف�سُ مفتاح  احلديثة. وحممد  النظريات  مكا�سب 

واإطاَره  التو�سيع  رهاَن  يك�سُف  ت�رصيٌح  دة.  املُتعدِّ القراءة  اإىل  �سيميائية،  بخلفيٍة  كتابه، 

املُ�سيََّج يف حقل النقد، اإذ مل ميتّد الرهاُن  بعُد، يف هذه املرحلة، لي�سمَل اجلانب التنظريي. 

د ُمكّونات الن�س ال�سعري،  ُم حممد مفتاح القراءة، ينبني على تعدُّ د، الذي به َي�سِ فالتعدُّ

ه اإليه. انطالقًا ِمّا مُيْليه كلُّ مقروٍء على القراءة التي تتوجَّ

ت�سييجًا لهذا املُبتغى، انطلَق الكتاُب من نقٍد ُمزدوج؛ كا�سفًا من جهة عن ُحدود 

تاأخذ  "ملْ  راء  االآ هذه  ّن  الأ ال�سعرية،  وال�سورة  ال�سعر  مو�سيقى  هّمت  عربية  نقدية  اآراء 

، ومربزاً من جهٍة اأخرى االختزاَل 
)4(

ناِت اخلطاب ال�سعري" بكاملها يف ح�سبانها مكوِّ

اإظهار  هو  النقد  ُه  ُموجِّ كاَن  احلالتنْي،  ويف   .
)5(

جنبية االأ الدرا�سات  بع�س  يف  املُُتحّكم 

على مقاربٍة  اعتماداً  بالتو�سيع وت�سويغه واأجراأُته  النهو�ُس  ليت�سنَّى  الق�سور واالختزال، 

ُمتعّددة ِلنونية �سالح بن يزيد الّرندي.

ُمكّونات  كلِّ  اإىل  القراءة  توجيه  مبعنى  الكتاب،  هذا  يف  التو�سيع،  د  حتدَّ هكذا 

اخلطاب ال�سعري، مبا يقت�سيه هذا املنحى القرائي من ا�ستناٍد اإىل الل�سانيات، وال�سعرية، 

امل�سهد  يف  الكتاُب  بها  يحتفظ  التي  التاأ�سي�سية،  فالبذرة   .
)6(

والتداولية وال�سميائيات، 

ملاهيِة  نظري  ت�سّوٌر  فيه  حتّكَم  الذي  التوجيه  هذا  يف  تكُمُن  املُعا�رص،  العربي  النقدي 

(4) حممد مفتاح، يف �سيمي�ء ال�سعر القدمي، دار الثقافة، الدار البي�ساء، ط1، 1982، �س. 5.
(5) املرجع ال�س�بق، ال�سفحة ذاتها. 

(6) املرجع ال�س�بق، �س. 55.
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ُد  ال�سعر ومِلُْمكن قراءِته. كما تكُمن يف فْتح اجل�سور بني مناهَج عديدٍة مِلُقاربِة ن�سٍّ تتعدَّ

ناته. وباجلملة، فاإّن املُ�ساَحبة املُُتاأنية للكتاب ت�سمُح باالنتهاء اإىل اأّن حتّقَق التو�سيع  ُمكوِّ

ن�ساُت ِلن�ّس ابن الّرندي َوفَق مقاربٍة  فيه ا�ستقاَم ال من موقٍع تنظريي بل نقدي، اأْمالُه االإ

ُمتعّددة.

اأ له الكتاُب الثاين  من التو�سيع النقدي اإىل التو�سيع التنظريي هو املنحى الذي وطَّ

التن��س" 1985. فعلى الرغم من اتخاذ  ا�سرتاتيجية  ال�سعري،  اخلط�ب  املو�سوم "حتليل 

اإىل حتديد  ه  التوجُّ من  بّينًا  كان  التنظريي  نزوَعه  فاإّن  له،  َمتنًا  عبدون  ابن  رائية  الكتاب 

دبي، وال�سعري منه بوجٍه خا�ّس. قواننِي اخلطاب االأ

حممد  ا�ستق�سى  التن��س"،  ا�سرتاتيجية  ال�سعري،  اخلط�ب  "حتليل  كتاب  يف 

مفتاح و�سعية اخلطاب ال�سعري يف النظريات الل�سانية )التيار التداويل، التيار ال�سيميائي، 

ه قواننَي عاّمة لهذا اخلطاب. وقد انتهى  التيار ال�سعري(، بغاية الوقوف على ما مُيِكُن عدُّ

باأّن  قرار  االإ القوانني وبني  نْفي هذه  تاأْرَجحت بني  ال�سابقة  التيارات  اأّن  اإىل  اال�ستق�ساُء 

الكتاب يف  انخرط  ثّم  من  و�ساملة.  عاّمة  قوانني  بلَوَرِة  مرحلة  بْعُد  ل  ت�سِ ملْ  الل�سانيات 

كلِّ  يف  َخ  تر�سَّ ا�سرتاتيجي  نزوٌع  تبّدى  وفيه  ق�ساياها.  واإثارة  البلَوَرة  بهذه  النهو�س 

وال�سلوك  العاملية  "الظواهر  يف  يتحّكُم  ما  د  ر�سْ اأي  الالحقة،  مفتاح  حممد  كتاباِت 

ثابتة يف كلِّ  العلوم اخلال�سة، يف ما بعد، خلفية  د الذي جَعَل  �سْ الرَّ )7(". وهو 
ن�ساين االإ

تنظرياِت حممد مفتاح.

ِان�سجامًا مع املوقع الذي اخرتناُه يف ُم�ساَحَبِة امل�رصوع التنظريي ملحمد مفتاح، 

التن��س" من  ا�سرتاتيجية  ال�سعري،  ملاح اإىل التو�سيع يف كتاب "حتليل اخلط�ب  مُيْكُن االإ

ته  وىل تو�سيَع مفهوم الت�ساكل بعد ا�ستعارته من الل�سانيات التي ا�ستمدَّ ت االأ زاويتني؛ م�سَّ

ت الثانية بناَء منوذٍج لدرا�سة اخلطاب ال�سعري. من الفيزياء، فيما م�سَّ

البي�ساء،  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  التن��س،  ا�سرتاتيجية  ال�سعري،  حتليل اخلط�ب  مفتاح،  (7) حممد 
ط2، 1986، �س. 19.
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وىل، اأ�ساَر حممد مفتاح اإىل نْقل كرميا�س مِلفهوم الت�ساكل من ميدان  يف الزاوية االأ

الت�ساكل لدى را�ستيي  التي �سهدها  التطورات  اإىل  الل�سانيات. واأملَح  اإىل ميدان  الفيزياء 

د على رهان التو�سيع يف ت�سغيله للمفهوم، ُم�رصِّحًا  اأن ُي�سدِّ M، قبل  Rastier  وجماعة 

االقرتاح  هذا  تبلور  وقد   .")8(
تي: "�سنقرتُح بدورنا تو�سيعًا اأكرث للمفهوم على النحو االآ

اختياري  اأو  ق�رْصي  باإركاٍم  واإيجابًا  �َسلبًا  معنوية  لنواٍة  "تنمية  الت�ساكل  عدِّ  من  ع  املُو�سَّ

 .")9(
الر�سالة الن�سجام  �سمانًا  وتداولية  ومعنوية  وتركيبية  ومعجمية  �سوتية  لعنا�رَص 

نًا  مِّ ُموؤ الت�ساكل،  يف  التنا�س   َ ُعن�رصُ ُيدِمُج  اأّنه  املُقرَتح،  يف  ركام،  االإ لفظ  من  والالفُت 

"وبهذا  مفتاح:  حممد  يقول  ع،  املُو�سِّ دماج  االإ هذا  اإىل  فا�ستناداً  بًا.  ُمت�سعِّ اأفقًا  للتو�سيع 

دبي ومع  ان�سجاِمِه مع جن�سه االأ اإىل  القْول يف حدِّ ذاته  ان�سجاَم  ّننا تاَوزنا  فاإ التو�سيع، 

.")10(
َته و�سوَرَته ّمة التي ا�ستقى ِمْن تقاليدها مادَّ ثقافة االأ

يف الزاوية الثانية، قّدَم حممد مفتاح، َوفق رهاٍن تو�سيعي، منوذجًا لدرا�سِة اخلطاب 

والرتكيب  واملعجم  �سوات  االأ يدر�ُس  اأفقي،  حمورْين؛  على  بنائه  يف  ِارتكَز  ال�سعري. 

على  الباحث  د  �سدَّ وقد  االجتماعية.  ــ  دية  باملَق�سَ يهتمُّ  وعمودي،  والتداول،  واملعنى 

ــ  قابالن  املحوران  "فهذان  قائاًل:  امل�ستقبل،  على  مفتوٍح  لتو�سيٍع  النموذج  هذا  قابلية 

َ موقع بع�سها اأو ُي�سَتغَنى عنه، ولكّنه  ْن ُت�ساَف اإليهما بع�ُس العنا�رص اأو ُيغريَّ م�ستقباًل ــ الأ

.")11(
ــ حا�رصاً ــ منوذج عاّم ا�ستقْينا عنا�رَصُه من بنيٍة �سديدة التعقيد وهي ال�سعر

البي�ساء،  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  التن��س،  ا�سرتاتيجية  ال�سعري،  حتليل اخلط�ب  مفتاح،  حممد   (8)
ط2، 1986، �س. 20.

(9) املرجع ال�س�بق، �س. 25.
االن�سغال  اإىل  الباحَث  قاَد  التنا�ّس  �سوء  يف  الت�ساكل  تو�سيع   .26 ــ   25 �س.  ال�س�بق،  املرجع   (10)
طار،  نتاج والفهم، مثل نظرية االإ ليات املُتحّكمة يف عملية االإ بالنظريات التي �َسَعت اإىل �سبط االآ

لفات حممد مفتاح الالحقة.  ونظرية املدّونات، ونظرية احلوار. نظريات �ست�رصي مفهوماُتها يف موؤ

انظر �س. 123ــ 124 من املرجع نف�سه.

(11( حممد مفتاح، حتليل اخلط�ب ال�سعري، ا�سرتاتيجية التن��س، املركز الثقايف العربي، الدار البي�ساء، 
ط2، 1986، �س. 169.
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التن��س"، متى ا�ستح�رصناه  ال�سعري، ا�سرتاتيجية  ي�سمُح كتاب "حتليل اخلط�ب 

من موقع امل�سار العلمي العاّم ملحمد مفتاح، باإثبات املالحظات التالية: 

اأ ــ َظلَّ مفهوم الت�ساكل، الذي عليه انبنى الكتاب، م�سدوداً، حّتى بعد تو�سيعه، 

اإىل ال�سيميائيات الفرن�سية، ومل ت�سمح اخللفية املعرفية للباحث، زمَن تاأليف الكتاب، بربط 

اإّنه الربط الذي َمّكَن املفهوم، يف درا�سات حممد مفتاح  املفهوم ب�سياٍق فل�سفي وا�سع. 

الالحقة، من التقاطع مع مفهوم التنا�سب، والتناظر، والتناغم، كما مّكَنُه من التقابل مع 

ط فيها الباحُث يف خمتِلف   التنافر واالختالف، بخلفية ريا�سية ومنطقية ملْ ُيفرِّ
ْ
مفهوَمي

فل�سفة  اإىل  اأ�سا�س،  نحو  على  باال�ستناد،  التو�سيع  هذا  تهيَّاأ  وقد  العلمي.  م�ساره  اأطوار 

بالك�سف،  ُل عليها حممد مفتاح ب�سورٍة الفتة يف كلِّ بحوثه،  �سُيعوِّ التي  الكْون  انتظام 

ربع، ونظرية  ربعة، والطبائع االأ مكانها التحليلي، عن �رَصَيانها يف العنا�رص االأ تر�سيخًا الإ

اال�ستحالة، وعن اآليات املُقاي�سة التي حتكمها. وهو ما انتهى مبحمد مفتاح اإىل اإفراِد هذه 

د اأ�ُس�س  ي� التم�ثل" 2005. فيه ان�سغَل بَر�سْ الفل�سفة بكتاٍب ُم�ستقّل، اختاَر له عنوان "روؤ

بي�س املتو�ّسط. وعليه، فاّت�ساُع املرجعية  فل�سفة انتظام الكون وتلياتها يف ثقافة البحر االأ

اجلهاز  على  عاّم  بوْجٍه  ي�سدُق  ما  وهو  تت�سّعب.  داللتُه  َجَعل  الت�ساكل  ملفهوم  رة  طِّ املُوؤ

املفهومي الذي يعتمده حممد مفتاح. ذلك اأّن تركيَزُه على فل�سفة انتظام الكون، باآلياتها 

اإذ تتك�ّسُف  اأثُره على مناِء املفهومات لديه،  االت�سالية والتماثالت التي حتكُمها، َي�رْصي 

يف اجلهاز املفهومي عنده و�سائُج ال حدَّ لها.

اً على الن�ّس ال�سعري،  ب ــ َظلَّ التنا�ّس، مبا هو ا�سرتاتيجية يف الكتاب، ُمقت�رصِ

اإّنه  اأو�سع.  تفاُعلي  اأفٍق  ُيْدِمُه يف  املُثاقفة، على نحو  ب�سياِق  لربطه  بْعد  الوقت  َيِحن  ومل 

اأ�سئلٍة  ِلطْرِح  الثقايف  التفاعل  اعتماِد  اإىل  َبْعد،  ما  يف  مفتاح،  حممد  قاَد  الذي  دماُج  االإ

كتاُب  به  تكّفَل  ما  وهو   .
)12(

وحا�رصها ما�سيها  يف  املغربية  الثقافة  بنية  تُخ�سُّ  عميقة 

      ،2000 ط1،  بريوت،  ــ  البي�ساء  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  املف�هيم،  م�سك�ة  مفتاح،  حممد   (12)
�س. 94.
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"م�سك�ة املف�هيم، النقد املعريف واملث�قفة" 2000. فيه اأجنز حممد مفتاح مقاربة للُمثاقفة، 
التي اعتمدها يف  التنا�س  ناحتًا، يف و�سفها، مفهوماٍت معرفية على �ساكلة مفهومات 

ي مُبقاَربِة  لَّف "حتليل اخلطاب ال�سعري". وبذلك ت�سّنى له اإغناَء ُمقاربِة التفاعل الن�سّ موؤ

امل�رصوع  ملُ�ساحبة  موقعًا  اعتمدناه  الذي  التو�سيع  رهاَن  ما حّقَق  الثقايف. وهو  التفاعل 

التنظريي ملحمد مفتاح. فقد تهّياأ للباحث فْتَح مفهومات التنا�س على التفاعل الثقايف 

ده  املف�هيم" يف َر�سْ وت�سييَجها �سمن ق�سايا املُثاقفة. ذلك ما نه�َس به كتاب "م�سك�ة 

التق�سيم  �سمن  معريف،  بحذٍر  الباحث،  َرُه  اأطَّ وا�سع،  ثقايف  تفاعٍل  َوفق  اخليال  ملفهوم 

الثالثي التايل: ما قبل احلداثة، احلداثة، ما بعد احلداثة.

هًا مَب�ْسَعى �سوِغ منوذٍج حتليلي للن�ّس ال�سعري.  َمله ُموجَّ ج ــ َظلَّ الكتاُب يف ُمْ

ال الذي �سَبَق اأْن طرْحناُه ب�ساأن ُمنطلق وِوْجهِة  ولعّله، بذلك، ُيجيُب عن جزٍء من ال�سوؤ

اأن�ساق  يف  احَلْفر  جهة  بعُد  تَنُْح  مل  الكتاب  ق�سايا  مفتاح.  حممد  لدى  التنظريي  امل�سار 

�رصوَحُهم  القدماُء  اأْر�َسى  عليها  التي  الِعلمية  اخللفية  وُم�ساءلة  القدمية  العربية  الثقافة 

النظرية. كما ملْ َيِحن الزمُن، من الناحية املعرفية يف م�سار حممد مفتاح فرتتئٍذ، كي يربط 

التلوين يف  املو�سيقى، ومبفهوم  التنويع يف  اللغة مبفهوم  التنا�ّس يف  الباحث مفهوَم  هذا 

�سعرية"  لنظرية  الر�سم والت�سكيل. وعندما عاَد حممد مفتاح، يف كتابه "مف�هيم م��ّسعة 

ن�ساق قد  2010، اإىل تو�سيِع وتعميِق النموذج التحليلي للن�ّس ال�سعري كان احَلفُر يف االأ

ر�ّسَخ اأثَرُه، كما تهّياأ له اأن يربط التنا�ّس بالتنويع املو�سيقي والتلوين يف الت�سكيل. هكذا 

كان ِفْعُل الزمن املعريف بيِّنا من اآليات التو�سيع والتعميق.

انفتاُح  يتك�ّسف   ،1987 واإجن�ز("  )تنظري  الن�س،  "دين�مية  كتاب  اإىل  باالنتقال 

، وفق اآلية التنويع، املنَت املدرو�س.  حممد مفتاح على ال�سعر املعا�رص يف �سياق تو�سيٍع م�سَّ

فقد توّزع هذا املنُت بنْي ال�سعر، والق�سة، والن�س ال�سويف، والن�س القراآين، بغاية تعزيز 

َح  رهان البحث عن الكليات والقوانني العاّمة التي ُتغذي النزوع التنظريي، الذي اأف�سَ

لَّف. عنه العنوان الفرعي للموؤ
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يف هذا الكتاب، حتّقَق التو�سيع انطالقًا من مقولة الدينامية، التي ترتبط خلفياُتها 

و"نظرية  الهند�سي،  ال�سكل  ونظرية  الكارثية،  والنظرية  ال�سيميوطيقية،  بالنظرية 

َح  احلرمان"، ونظرية الذكاء اال�سطناعي، ونظرية التوا�سل والعمل. وهي نظريات اأف�سَ

حممد مفتاح عن ا�ستثمار بع�س نتائجها منذ كتاب "حتليل اخلط�ب ال�سعري، ا�سرتاتيجية 

ها يف ثالثة  َ اأ�ُس�سَ َد الحقًا دينامية الن�سو�س يف �سوئها. وقد ح�رصَ التن��ّس"، قبل اأن ير�سُ

التجريبية  اأو  التوليفية  الفل�سفية  النزعة  الريا�سيات،  الن�س، علم  ثوابت؛ هي: بيولوجية 

.
)13(

املح�سة

َد  ور�سْ الدينامية  ملقولة  التنظري  واإجن�ز("  )تنظري  الن�س،  "دين�مية  كتاب  تغّيا 

ُد، يف  ُيقعِّ علٌم  ن�سو�س" عاّم.  "علم  اإىل  ا�ستناداً  ن�سية،  مار�ساٍت  وا�ستغالها يف  حتّققها 

اإىل  ثانية،  العبور منها، يف مرحلٍة  قبل  اللغات،  لغة من  لثوابَت ال تخ�سُّ  اأوىل،  مرحلٍة 

يف  ال�سعري،  الن�ّس  لتحليل  منوذٍج  عن  البحُث  اندرَج  وقد   .
)14(

الثقافات خ�سو�سية 

هذا الكتاب، �سمن �سياق البحث عن مبادَئ كلية حتكُم اأّي ن�سٍّ مْهما كاَن نوُعه، مع 

ُد به الن�سُّ ال�سعري من داخل هذا امل�سرَتك ومن خارجه. من هنا  التن�سي�س على ما يتفرَّ

التحليل يف كتاب  َبنى عليهما منوذَج  اللذْين  ال�سابقنْي،  اإىل املحوَرْين  عاد حممد مفتاح 

ِعلِم  �سمن  تعديل،  من  ذلك  يقت�سيه  ما  َوفق  و�سيََّجُهما،  ال�سعري"،  اخلط�ب  "حتليل 
ة. َد على ما يطبُعُهما ِمْن َم�سَحٍة خا�سّ ن�سو�ٍس عاّم، قبل اأْن ُي�سدِّ

ِانبنى الت�سييُج، اأ�سا�سًا، على حتديِد مموعٍة من املفهومات الكلية يف كلِّ ن�سٍّ اأّيًا 

كاَن جن�سه، ثّم توزيع هذه املفهومات على حِمَورْين؛ اأفقي، ي�سمُل التوليد، والتحويل، 

(13) حممد مفتاح، دين�مية الن�س، )تنظري واإجن�ز(، املركز الثقايف العربي، بريوت ــ الدار البي�ساء، ط1، 
1987، �س. 38.

 ُيريُد اأْن 
ّ
"، وي�سدر عن كائن حي

ّ
(14) منطلقاُت هذه الثوابت اأّن الن�ّس "ينمو كما ينمو الكائن احلي

ُل  ّولية والثانوية"، ويتوّجه "اإىل خُماَطب حقيقي اأو مظنون". كما اأّن "النمّو يح�سُ ُي�سبَع حاجاته االأ

له  فتكوُن  د،  يتفرَّ يوَجد  حينما  "ولكّنه  ب�رصوريات،  م�رصوٌط  الن�ّس  فوجود  اللغوي".  بالتفاعل 

خ�سائ�س نوعية مُتيُِّزه عن غريه". املرجع ال�س�بق، �س. 45.
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والتمّلك.  والتفاعل،  دية،  املق�سَ ي�سمُل  وعمودي،  املكان،  ــ  والزمان  واالن�سجام، 

له  واحداً،  حموراً  مفتاح،  حممد  ح�سب  ال�سعري،  الن�س  يف  دان  ُيج�سِّ معًا  واملحوران 

والرتكيب،  واملعجم،  �سوات،  االأ هي:  �سعرية؛  عنا�رُص  اأفقيًا  ُتوازيه  العمودي،  و�ْسُم 

دبية  نواع االأ واملعنى، والتداول. وملّا كانت هذه العنا�رص تتقاطع وتتداخُل مع ُمّيزات االأ

الال�سعرية، مبا ال ي�ستجيُب مع نزوٍع تنظريي يروُم �سْوغ القوانني العاّمة واملبادئ املُميِّزة، 

الّراقي الذي تكرُث فيه  ال�سعر  بنْيَ  التفريَق  �سكال،  فاإّن حممد مفتاح اقرتح، حالًّ لهذا االإ

. ويف �سوء هذا التفريق، 
)15(

تلك العنا�رص، وبني ال�سعر العادي الذي تِقلُّ فيه وتنح�رصِ

اأو  ال�سوت  اأيقونية  اأّواًل  هي:  يقونات؛  االأ من  مموعٍة  يف  الّراقي  ال�سعر  ُميِّزاِت  َد  حدَّ

يقاع، ثانيًا اأيقون ق�سدية الكلمة، ثالثًا اأيقون  احلرف، وتتجّلى يف الرمزية ال�سوتية واالإ

دها َر�ْسُم اخلّط، وطول  وحدة العامَل، ويتجّلى يف اال�ستعارة، رابعًا اأيقونية اخلّط، وُيج�سِّ

ٍل يف  ه. وكلُّ ت�ساوؤ البحر )بالن�سبة لل�سعر املوزون(، والرتكيب، وطول املُعطى اأو ِق�رصَ

ويجعله  ال�سابق  التفريق  ح�سب  الّراقي  خانة  من  ال�سعَر  ُيخرُج  ربع  االأ يقونات  االأ اأَحِد 

ُح تراتبية من داخل ال�سعر، ال  . وا�سٌح من التفريق اأّنه ُيعّوُل على اآليٍة ُترجِّ
)16(

�سعراً عاديًا

اآلية نوعية مُبقت�ساها يكون الن�سُّ �سعريًا اأو ال يكون.

بِقَي يف �سياق البحث عن تنظيم  الن�ّس"  "دين�مية  التنظرَي يف كتاب  اأّن  الالفت 

التنظريية عند حممد مفتاح  لة  لالآ بْعُد  يتهّياأ  مل  اإذ  دبي،  االأ دبي وغري  االأ الن�ّس  عاّم يحكُم 

ع  ن�ساق الثقافية الكربى يف حقول معرفية ُمتباينة. وهو التهّيوؤ الذي �سُيو�سِّ اأن تطول االأ

حّتى من داللة الدينامية فيما بْعد، لت�سمَل لدى الباحث خُمتِلَف ظواهر الكون، انطالقًا 

من افرتا�س اأّن كلَّ �سيٍء يتحّرك. ذلك ما �سيجعُل احلركة ُمرتكزاً تنظرييًا وتو�سيعيًا يف 

َخه  �سعرية". ولعّل ما ر�سَّ لنظرية  م��ّسعة  "مف�هيم  اأف�سح عنه كتاب  اآن، على نحو ما 

لَّف "حتليل اخلط�ب ال�سعري"، هو  كتاب "دين�مية الن�ّس"، بعد اأن تبّدت بذوُرُه يف موؤ

(15) حممد مفتاح، دين�مية الن�س، )تنظري واإجن�ز(، املركز الثقايف العربي، بريوت ــ الدار البي�ساء، ط1، 
1987،  �س. 54 ــ 55. 

(16) املرجع ال�س�بق، �س. 55 ومابعدها.
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بحاث البيولوجية واعتمادها يف درا�سة الن�ّس، ويف ُمقّدمتها مفهوم  ا�ستقاء مفهومات االأ

كتابه  يف  مفتاح،  ملحمد  املعرفية  العلوم  و�سُتتيُح  واحلركة.  والنمو،  والتوالد،  التنا�سل، 

خري، اأن يتناوَل احلركة، انطالقًا من عالقتها باجلهاز الع�سبي، من جهة، وانطالقًا من  االأ

ا�ست�رصاف �سعريٍة لقوانني احلركة، من جهٍة اأخرى.

التنظريية  املُماَر�سة  تو�سيُع  تعّزَز   ،2002 الك�ن"  وتن�غم  "ال�سعر  كتاب  يف 

يف  االهتمام،  لفُت  اأّولهما  منحينْي؛  من  ى  تبدَّ تو�سيٌع  مفتاح.  حممد  عند  والتحليلية 

ربعة املُ�سّماة لدى  التقعيد وبناء القوانني العاّمة، اإىل علم املو�سيقى، مبا هو اأَحُد العلوم االأ

القدماء بالتعاليم، وثانيهما االعتماد على هذا الِعلم يف حتليل ال�سعر.

اإىل  تنظريِه  ِه  توجُّ مع  ان�سجاٍم  مفتاح، يف  َد حممد  َر�سَ التو�سيع،  هذا  اإىل  ِا�ستناداً 

البالغة وعلم  بناء  الفلك يف  املو�سيقى وِعلم  دْوَر  ِلعلومهم،  القدماء  تقعيِد  ما حتّكَم يف 

. كما ك�سَف عن 
)17(

�سلوبيني، اأمثال حازم القرطاجني العرو�س لدى بع�س البالغيني واالأ

�َس علُم  �سَّ
�سول الفيتاغورية، يف التنا�ُسب الريا�سي الذي عليه تاأ مفهوم التناُغم، ذي االأ

العرو�س اخلليلي، وعليه نَه�َس عَمُل حازم القرطاجني يف البالغة والعرو�س، وا�ستناداً 

.
)18(

اإليه اأي�سًا قامت توليفات املو�سيقيني القدماء واملحدثني

"ال�سعر  كتاب  فَتَح  الكون،  انتظام  فل�سفة  تنه�ُس  عليه  الذي  التناُغم،  �سوء  يف 

قناعِة  ُر�سوِخ  مع  ان�سجامًا  باملو�سيقى،  ال�سعر  عالقة  درا�سِة  اإمكاَن  الك�ن"  وتن�غم 

هذه  َع  َو�سْ راَمْت  بغايٍة  اإن�سانينْي،  ننْي  ُمكوِّ بو�سفهما  بينهما،  املَكني  بالتعالق  الباحث 

التناُغم على ثالثة  لتحقق  ِدِه  َر�سْ )19(". وقد رّكَز حممد مفتاح يف 
العالقة يف "اإطاٍر اأعّم

عنا�رص، هي: املو�سيقى، واملحّبة، واخليال.

�سا�س املو�سيقي للتو�سيع الذي  الك�ن" هو االأ وتن�غم  ما يعنينا يف كتاب "ال�سعر 

(17) حممد مفتاح، ال�سعر وتن�غم الك�ن، �رصكة الن�رص والتوزيع املدار�س، الدار البي�ساء، ط1، 2002، 
�س. 7.

(18) املرجع ال�س�بق، �س. 9.
(19)  املرجع ال�س�بق، �س. 10 ــ 66.
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لل�سعر.  تتبلَوُر يف تنظري حممد مفتاح ويف حتليِلِه  لَّف،  املوؤ ابتداًء من هذا  ُه،  بداأت مالحِمُ

هكذا انطوت هذه الدرا�سة على ما يلي:

�ُس�س  اأ ــ الدعوة، َجْريًا على ما قاَم به القدماء، اإىل اإدماج ِعلم املو�سيقى �سمن االأ

ِغنى  اأّن  على  مفتاح  حممد  َد  �سدَّ هنا  من  التقعيد.  عليها  ينبني  التي  واملنطقية  الريا�سية 

حَر�َس  الذي   التنا�ُسب  وهو  ريا�سي.  تنا�ُسٍب  على  ه  ُنهو�سِ اإىل  يعوُد  العربي  الَعرو�س 

راً، بذلك، العمل التاأ�سي�سي الذي ا�سطلَع به اخلليل  حازم القرطاجني على تخ�سيبه، ُمطوِّ

بن اأحمد. ويف ال�سياق ذاته، عزا حممد مفتاح االنح�ساَر الذي �سهَدُه علُم العرو�س، بعد 

�ُس�س الريا�سية واملنطقية واملو�سيقية يف البناء. هذْين ال�ساعرينْي، اإىل تغييب االأ

َه  هان الِعلمي الرتكيبي الذي وجَّ ب ــ الدعوة، ا�ستناداً اإىل ما تقّدم، اإىل اإحياِء الرِّ

ُت ِلعلوم ع�رصه ويعتِمُدها يف تو�سيع نظرية اخلليل بن اأحمد.  حازم القرطاجني وهو ُين�سِ

وذلك بغاية ا�ستثمار النزوع الِعلمي الريا�سي واملو�سيقي يف "اإن�ساء عرو�ٍس كّلي ي�سمُل 

فادة من "الَعرو�س املو�سيقي  ق�سى وال�سعر النبطي اخلليجي"، باالإ امللحون يف املغرب االأ

)20(". ولعّل هذا املُقرَتح، الذي ت�سّمنه كتاب "ال�سعر وتن�غم الك�ن" 
والَعرو�س اخلليلي

التم�ثل"، على  ي�  لَِّفه: "روؤ هو ما �َسَعى حممد مفتاح اإىل اإر�ساء مداخله وُمنطلقاته يف موؤ

نحو ما �سن�سري اإليه يف حينه.

قرار، يف �سوء اخللفية الفل�سفية ملفهوم التناُغم، اأّن هذه اخللفية، اأي انتظام  ج ــ االإ

بي�س املتو�سط، تنظرياً واإبداعًا. ذلك ما خ�سَّ له ،  الكون، اأ�سا�ٌس َمكنٌي لثقافاِت البحر االأ

التم�ثل". ي�  كما �سبق اأْن اأملَْحنا، كتاب "روؤ

ِمّا  واملو�سيقى،  ال�سعر  بني  العالقة  قراءِة  يف  انف�سالية  ال  ات�سالية  ية  روؤ تبّني  ــ  د 

قاَد الباحَث اإىل الت�سديد على التفاُعل بينُهما وعلى التداخل بنْي قوانني ِعلَمْيهما. وقد 

التاأكيَد على  اأّن  اإىل  ال�سياق،  ُي�سرَي، يف هذا  اأْن  89. وملْ يفت حممد مفتاح  ال�س�بق، �س.  املرجع   (20)
حمد التيفا�سي اأْن خ�سَّ له  العالقة بنْي قوانني املو�سيقى وقوانني الَعرو�س لي�س جديداً، اإذ �سبَق الأ

�سماع يف علم ال�ّسماع. ال�سفحة ذاتها. الباب ال�سابع والثالتني من كتابه: متعة االأ
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م��ّسعة  "مف�هيم  كتاب  يف  مركزي  نظري  اأ�سا�ٍس  اإىل  االت�سالية  ية  الروؤ هذه  حتّولت 

لنظرية �سعرية".

علميًا  موقعًا  الكون  تناُغم  �سوء  يف  لل�سعر  مفتاح  حممد  درا�سة  اأر�ست  هكذا 

تو�سيِعِه  عن  الدرا�سة  هذه  تلْت  التي  بحاُث  االأ تكفَّ  لن  التنظريي،  م�ساره  يف  جديداً 

وتعميقه. فقد غدا علُم املو�سيقى، ابتداًء من هذا الكتاب، خلفية للتنظري والتحليل، بل 

�سا�س لتو�سيع املفهومات، التي راهَن عليها حممد مفتاح يف  حتّول اإىل اأَحِد املُرتكزات االأ

�سعرية". لنظرية  م��ّسعة  البناء النظري لل�سعرية التي اقرتَحها كتاُبه املو�سوعي "مف�هيم 

دماج علم املو�سيقى  الك�ن" املُنطلق الفعلي الإ وتن�غم  لَّف "ال�سعر  وملّا كاَن موؤ

اً، �ساأنه يف ذلك �ساأن كلِّ اإر�ساٍء اأّول، على مو�سيقى  يف التنظري والتحليل، فاإّنه ظلَّ ُمقت�رصِ

الع�رص الو�سيط وما قبلها. ولن ينفِتح حممد مفتاح على املو�سيقى احلديثة )التوافقية، والال 

باتهما وتعقِدهما اإاّل يف كتابه املو�سوعي املُ�سار اإليه، مبا تطّلبه هذا االنفتاح  توافقية( بت�سعُّ

ّل ق�سايا �سعرية. َد ا�ستعارِة قواننَي مو�سيقية حِلَ من ُم�ساَعفِة اجلهد ق�سْ

تقّدم،  ما  نحو  يندرُج، على  الذي   ،2005 التم�ثل"  ي�  "روؤ كتاب  اإىل  باالنتقال 

بي�س املتو�سط، يرت�ّسُخ،  �سمن الك�سف عن �رصيان فل�سفة انتظام الكون يف ثقافة البحر االأ

كما يتبّدى للقارئ، ِحر�ُس حممد مفتاح على اإ�رصاِك علم املو�سيقى يف التقعيد لل�سعر . 

ِاّت�سح ذلك بجالء يف هذه الدرا�سة انطالقًا ِمّا يلي:

ـ اال�ستمرار يف الك�سف عن اخللفية الريا�سية املُتحّكمة يف ِعلم املو�سيقى، واإبراز  اأـ 

.
)21(

�سها فيتاغورا�س �سَّ
بعاد الثالثة التي اأ لها باالأ �سا�س فيها، من خالل َو�سْ بعاد االأ االأ

الب�رصي مبواًل على املو�سيقى،  اإن�سانيًا باعتبار الذهن  نًا  ــ عدُّ املو�سيقى ُمكوِّ ب 

ّنها ُمتجذرة فيه. الأ

والفلكية  الريا�سية  بال�سناعة  عقدت  واأخرى  فطرية  مو�سيقى  بني  التمييز  ــ  ج 

والطبيعية. وبناًء عليه، تناَوَل حممد مفتاح النغمية من زاويتنْي؛ نغم الفطرة ونغم ال�سناعة.

ي� التم�ثل، م. �س.، �س. 191ــ 194. (21) حممد مفتاح، روؤ
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الك�ن" ب�ساأن عالقة ِعلم  وتن�غم  َنها كتاب "ال�سعر  د ــ متديد الدعوة التي ت�سمَّ

للتقعيد الذي اأجَنَزُه  العرو�س باملو�سيقى. يف �سوء هذا التمديد، َبلَوَر حممد مفتاح نقداً 

ريا�سي  اأ�سا�ٍس  اإىل  التقعيد  افتقاُر  النقد  لهذا  َه  املُوجِّ كان  امللحون.  ل�سعر  الفا�سي  حممد 

ومو�سيقي. وبذلك َوّطاأ مفتاح ُمقرَتَحُه القائم على �رصورِة النظر اإىل �سعر امللحون وفَق 

�سا�سان، يف   الريا�سيات واملو�سيقى. بدونهما ال ي�ستقيُم البناء النظري. فهذان االأ
ْ
ِعلَمي

رِه، هما اخلليقان ب�سبِط بحور �سعر امللحون وتوازياته وت�ساكالته. ت�سوُّ

لبناء  وىل  االأ املنطلقات  مفتاح  َر�َسَم  واملو�سيقية،  الريا�سية  اخللفيتنْي؛  �سوء  يف 

داً على االنطالق من اختزال َعرو�س هذا ال�سعر اإىل "اأْبُحر  َعرو�س �سعر امللحون، ُم�سدِّ

يقرتَح  اأن  قبل  والذكر"،  وامل�سّثب،  وال�سو�سي،  اجلناح،  ومك�سور  املبيت،  مثل  والدة 

.
)22(

يقاع اإمكاَن ردِّ هذه البحور اإىل املبيت على م�ستوى االإ

ملْ يكن هذا املَ�ْسعى اإىل �سوغ عرو�ٍس ذي �َسَنٍد مو�سيقي وريا�سي ل�سعر امللحون 

وىل،  ُم معاملُُه من زاويتنْي؛ االأ لدى حممد مفتاح اإاّل رهانًا يندرُج �سمن اأفٍق اأو�سع. ترت�سِ

اإىل مرجعية  اإعادة النظر يف العرو�س اخلليلي وتقومي املُقرتحات املُعا�رصة ب�ساأنه ا�ستناداً 

قوانينها  ور�سد  ن�سان  االإ حياة  يف  املو�سيقى  موقع  اإثبات  الثانية،  ومو�سيقية.  ريا�سية 

فق ر�سوُخ  الكونية، بغاية ا�ستثمارها يف التنظري والتحليل. وقد كان وا�سحًا من معامل االأ

َل هذا  اعتقاد حممد مفتاح يف الكفاية التنظريية التي ُيخّولها له ِعلم املو�سيقى. لذلك حتوَّ

العلم اإىل اأ�سا�س مركزي يف التنظري والتحليل. عليه َبَنى التو�سيع وهو ُير�سي ال�سعرية التي 

�سعرية". لنظرية  م��ّسعة  ك�سَف دعائَمها كتابه املو�سوعي "مف�هيم 

3. الثالوث امُلعتَمد يف بناء �شعرية مو�ّشعة

َن حممد مفتاح، يف �سياق  �سعرية" 2010، مكَّ لنظرية  م��ّسعة  يف كتاب "مف�هيم 

َو�ْسِم اإجنازِه البنائي، ُم�سطلَح التو�سيع من �ُسلطة الت�سمية. ولنا اأْن نقَراأ كلمة "مو�ّسعة"، 

ي� التم�ثل، م. �س.، �س. 170. (22) حممد مفتاح، روؤ
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َيقت�سي  باملفهومات  التو�سيَع  اأّن  ذلك  اآن.  يف  والفاعلّية  املفعولّية  ب�سيغة  العنوان،  يف 

اإخ�ساَعها له هي اأي�سًا، ا�ستجابة للعالقة التفاعلّية بني املفهومات ومو�سوعاِتها، اأي ما 

تْبنيه.

اأقاَم حممد مفتاح التو�سيَع يف هذا الكتاب على ثالوِث اللغة واملو�سيقى واحلركة. 

واإذا كان مفهوُم اللغة حا�رصاً يف كلِّ اأعمال حممد مفتاح ال�سابقة، بُحكم ان�سغاِلِه مُبختلف 

بَداأُه  مِلا  اإىل املو�سيقى احلديثة تعميقًا  الثاين �سوَف ي�ستِنُد  فاإّن املفهوَم  الل�سانية،  التيارات 

القدمية  املو�سيقى  على  فيه  النظري  البناُء  اقت�رَص  الذي  الك�ن"،  وتن�غم  "ال�سعر  كتاب 

الكتاب، مكانًا  تبّناه  الذي  باملعنى  ف�سّكَل،  احلركة،  مفهوم  اأّما  اأ�سلفنا.  والو�سيطة كما 

الن�س"،  لَّف "دين�مية  تنظرييًا ُمو�ّسعًا لدى حممد مفتاح، ُي�سيُف موقعًا اآَخر مِلا تناوله موؤ

ُمرتبطًا  احلركة  مفهوم  ظلَّ  لَّف،  املوؤ هذا  ففي  املا�سي.  القرن  من  الثمانينيات  منت�سَف 

ُد احلركة بتنا�ُسل الن�ّس وتوالِده. اأّما يف الكتاب الذي  بخلفية بيولوجية، اإذ اقرتَن فيه َر�سْ

اأْرَحب، فيه ارتبطت احلركة بالعلوم املعرفية  نَه�َس ببناِء �سعريٍة ُمو�ّسعة، فاأ�سبَح الّرهاُن 

ع�ساب، يف �سياق ِحر�س حممد مفتاح على اإ�ساءِة م�ساعي العلماء اإىل  وخ�سو�سًا علم االأ

فادة منها يف حتليل حركة  �سوغ نظريٍة عن قوانني احلركة واأنواعها، حّتى يت�سّنى له االإ

تنا�ُسله  خالل  من  الن�ّس  داخل  تتولّد  التي  احلركة  فقّط  ال  اأ�سا�سًا،  ن�ساد  االإ يف  ال�ساعر 

به. و�سياأتي بياُن ذلك يف حينه. وت�سعُّ

1.3. اأ�ُش�س نظرية ومنهجية

هة ال�ستناد حممد مفتاح اإىل املو�سيقى واحلركة  هاناِت املُوجِّ َد بع�َس الرِّ قبل اأن نر�سُ

�سعرية"، البدَّ من  لنظرية  م��ّسعة  "مف�هيم  اإليها يف كتابه  التي دعا  ال�سعرية  اإر�ساء  يف 

�ُس�س النظرية واملنهجية املُتَحّكمة يف الكتاب، مِلا تنطوي عليه  اإ�سارٍة عاّمة اإىل بع�س االأ

من متديٍد وُمراجعة، ُيَعّدان من اآلياِت التو�سيع يف امل�سار الِعلمي ملحمد مفتاح. فالتو�سيُع 

العلوم  نتائج  اإىل  ا�ستناداً  دب  لالأ التنظري  اأهّمية  يف  الرا�سخة  ِثقِته  داخل  من  لديه،  َينبني 
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ما  وا�ست�رصاف  واالبتكار،  واملُراجعة،  واملُقاي�سة،  والتعميق،  التمديد،  على  اخلال�سة، 

ِتها. يتجاَوُز احُلدوَد النظرية واملنهجية بعد ُمالَم�سَ

تي: �ُس�س املُتحّكمة يف الكتاب، على النحو االآ ِمَل بع�َس االأ مُيِْكُن اأْن جُنْ

اأ ــ ا�ستمرار االعتماد على املنهجية ال�سيميائية، مبا هي اإطاٌر عاّم َينتِظُم فيه التنظري، 

املعرفية  العلوم  نتائج  وا�ستثمار  ا�ستيعاب  من  مُتَّكنها  التي  املُرّكبة،  ُهويِّتها  مع  ان�سجامًا 

ن�سانية. وعلوم التعاليم والعلوم االإ

ن�ساق واإعادِة  ب ــ ا�ستمرار العناية، يف �سياق املنهجية ال�سابقة ذاِتها، بتحليل االأ

َب يف هذا الكتاب  وىل، قبل اأن َيت�سعَّ بنائها، وهو ما اأف�سَح عنه حممد مفتاح منذ اأعماله االأ

.")23(
الذي ُي�رصِّح فيه اأنَّ "كلَّ ما يف الكْون �سُغَر اأو كرَب ن�سٌق

حممد  اأعمال  عليها  راَهنْت  اأْن  بْعد  للنقد  الفرن�سية  ال�سيميائيات  اإخ�ساع  ــ  ج 

َد هذا النقُد من خالل احِلر�س على اإبراز  �سَّ
مفتاح ال�سابقة، واّتخذتها ِدعامة للتنظري. َتَ

َل عليه واحتفى به يف اأكرَث من  ُحدود املُربَّع ال�سيميائي الذي �سبَق ملحمد مفتاح اأْن َعوَّ

ي�سُنُد  الذي  املنطقي  املُرّبع  اإىل  العودة  النقدي من  املَ�ْسعى  انطلَق مفتاح يف هذا  كتاب. 

غريق قبل اأْن ي�سَهَد  ّول لهذا املُرّبع لدى االإ ر�ساِء االأ املُرّبع ال�سيميائي. وذلك باحلفر يف االإ

اأجَنَزُه،  الذي  احَلفر  من  انطالقًا  له،  تك�ّسَف  وقد  اأخرى.  ثقافاٍت  بة يف  ُمت�سعِّ م�ساراٍت 

)24("، و"�سجن 
ربعة ُ يف اأربعِة حدود، اأو يف ما �سّماه "�سجن االأ اأّن التقاُبالت ال تنح�رصِ

وطاَبعها  اال�ستنباطية  و�سوعية  االأ املنهاجية  وماآزِق  ُمفاَرقاِت  اأْبَرَز  به  الذي  ال�سجن" 

.
)25(

االختزايل

ملو�سوعها  ُمالئمة  ة  ُمعا�رصِ �سيميائيات  اإن�ساء  عنا�رَص  َم  قدَّ النقد،  هذ  �سوء  يف 

ومُيِْكُن  والتحركية.  والتدريج،  االت�سال،  التالية:  باملفهومات  اًل  ُمتو�سِّ ومنهاجًا،  نظريًا 

(23) حممد مفتاح، مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية، م. �س.، اجلزء الثاين، �س. 52.
(24) املرجع ال�س�بق، اجلزء الثاين، �س. 18ــ 21. 

(25) املرجع ال�س�بق، اجلزء الثاين، �س. 25. 
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اأْن مُنّثَل خللفيات نقد مفتاح لل�سيميائيات الباريزية باملفهوم الثاين، اأي مفهوم االت�سال. 

َر هذه ال�سيميائيات للطَرف املُحايد يف املُرّبع، اإذ اأْرجَع هذا الطَرَف اإىل  به راقَب ت�سوُّ

مبداإٍ ميتافيزيقي ُمتعاٍل، يقوُم على اأّن كلَّ خلٍق يِتمُّ من �سيٍء ّما ال ِمن عدم، واأّن مُنُّو هذا 

َة ال�سميائيات  ال�سيء يحتاُج اإىل ُمكوننْي اثننْي خُمتِلفني. وا�ستناداً اإىل هذه اخللفية، َعَزا حرْيَ

الباريزية، ب�ساأن اأينّية الطَرف املُحايد، وتاأْرُجَحها بني َجْعله حينًا يف حمَور الت�ساد وحينًا 

�سارة  االإ �سبقت  الذي  املُتعايل،  امليتافيزيقي  املبداأ  غياب  اإىل  الت�ساد،  به  �سِ حموِر  يف  اآَخر 

اإليه.

اعتماداً على هذا املبداأ، انَتَهى مفتاح اإىل اأّن الطَرَف املُحايد راأ�ُس عملية التوليد، 

وما ين�ساأ عنه يكوُن فيه ت�ساُبٌه واخِتالف. وقد ن�سَّ من جديد، على نحو ما قاَم به يف 

قراَر بقاعدِة اأّن كلَّ �سيٍء ُي�سبُه كلَّ �سيٍء  كُتبه ال�سابقة، على اأّن مفهوَم االت�سال َي�ْستتبُع االإ

.
)26(

بجهٍة من اجلهات وَيختِلُف معه بجهٍة من اجلهات

التدّرج   
ْ
نقٍد وبناء لدى مفتاح، مبفهوَمي ُمنطلُق  َد مفهوُم االت�سال، مبا هو  تع�سَّ

والتحركّية. وباجلملة، فاإّن ما َيعنينا، يف �سياق االقرتاب من ال�سياج النظري واملنهاجي 

ْجننْي ال�سابقنْي، مع فْتح  للكتاب، هو انتهاء مفتاح اإىل اقرتاح ثمانية تقاُبالت تتجاوُز ال�سِّ

.
)27(

اإمكان تو�سيع هذا العدد

د ــ اإر�ساء البناء النظري للتو�سيع، الذي راَم الكتاُب النهو�َس به، على ُم�سرَتكاٍت 

اأربعة مبادئ؛ معرفية،  بْلَوَرها حممد مفتاح يف  ُمتداخلة،  دة  رَّ ُمَ اإن�سانية، وما ورائيات 

ماغ، ويف الثانية على قوانني  وىل على هند�سة الدِّ َز يف االأ حركية، توليفية، وتنظيمية. َركَّ

بَّ االهتمام يف الرابعة على  احلركة، ويف الثالثة على اأّوليات ريا�سية ومنطقية، فيما ان�سَ

ِد م�ساراِتها  نظرية انتظام الكون. وِلتع�سيِد كونيِة هذه املبادئ َحَر�َس مفتاح على َر�سْ

املَُجّرَدة  الكليات  �سّكلت  ُمنَجزاٍت كونية. وقد  ــ رومانية، ويف  اإغريقية  تنظرياٍت  يف 

(26)  حممد مفتاح، مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية، م. �س.، اجلزء الثاين، �س. 28 ــ 29 ــ 30.
(27) املرجع ال�س�بق، اجلزء الثاين، �س. 36 ــ 37 ــ 38.
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ر�ساء ال�سعرية املُو�ّسعة التي  َدْتها هذه املبادئ، املداخَل الكرْبَى الإ واملا ورائيات، التي حدَّ

د حتّققاِتها يف اخلطاب ال�سعري. دعا اإليها الكتاب، وذلك بَر�سْ

هـ ــ ا�ستمرار االعتماد على نظرية انتظام الكْون وا�ستثمارها يف التحليل والتاأويل 

ُمدبٍِّر واحد.  اإىل  الكْوَن  ُيرجُع  الذي  امليتافيزيقي،  اأ�سا�سها  تاّم مع  والتنظري، يف تاُوٍب 

�سا�س �رَصَياٌن يف العديد من املفهومات، وهو وحَدُه يقت�سي درا�سة تف�سيلية.  كاَن لهذا االأ

ل يف عالقته بالتكثري.وقد هّياأت هذه النظرية،  يف ُمقّدمة هذه املفهومات، مفهوم املُّت�سَ

التي ان�سغلت بها اأعمال حممد مفتاح ال�سابقة كما اأملحنا يف مو�سع اآَخر، اإمكانًا ف�سيحًا 

هّياأت  للعالقات. كما  ق�سى  االأ واال�ستثمار  اآَخر،  ماٍل  على  قيا�س مال  اأي  للُمقاي�سة، 

يا ال�سعرية "جوَهَر انتظام الكون وتناغمه"، وعدَّ "ال�ساعر ُمنّظمًا  ملحمد مفتاح عدَّ الروؤ

.")28(
ة التي ت�سَمُح بها اللغة للكْون وُمدبِّراً له بطريقِته اخلا�سّ

 من فل�سفة العلوم، بغاية تناُول ِعلٍم 
وــ ا�ستعارة مفهوم "الرّد" اأو "االختزال")29(

اآَخر، وهو ما يدعوُه حممد مفتاح باملُقاي�سة. يف هذا ال�سياق، اقرتَح  ّما مبفهوماِت ِعلٍم 

الت�سكيل وال�سعر  ُمعا�رصة، يف  ُمنَجزاٍت  ِف  "التمزيج" و"التفاّن" ِلَو�سْ  
ْ
مفتاح مفهوَمي

َخ مع نتائج  واملو�سيقى، من داخل التقاطعات، اأي من داخل مبداأ االّت�سال، الذي تر�سَّ

متها وحدة الف�ساء الع�سبي، والتفاعل  ع�ساء، ويف مقدِّ ع�ساب وِطبِّ وظائف االأ ِعلم االأ

بني باحاِت الدماغ وتداخلها.

�سيما  وال  اللغة،  قراءة  يف  ُمتحّكم  نظري  َم�ساٌر  االّت�سال  اإىل  االنف�سال  من  زــ 

للنظريات  مفتاح  حممد  َب�ْسِط  من  امل�سار  هذا  ى  تبدَّ باملو�سيقى.  ال�سعري،  حتّققها  يف 

اإعادِة النظر يف فر�سية املجزوئية وفر�سية  اإىل  التقاُبل، ودعت  التي ك�سفت عن ق�سور 

التي  الرتابطية  فر�سية  اإىل  االنتقاَل  وّطاأت  نظرياٌت  تاّمًا.  ا�ستقالاًل  املََلكاِت  ا�ستقالل 

�سادت الدرا�سات البيولوجّية والع�سبّية. يف �سوء هذا التاأطري الِعلمي، داَفَع حممد مفتاح 

ّول، �س. 109 ــ 142. (28) حممد مفتاح، مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية، م. �س.، اجلزء االأ
ّول، �س. 58، واجلزء الثاين، �س. 327 ــ 330. (29) املرجع ال�س�بق، اجلزء االأ
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عن القيمة العلمية ِلتناُول عالقِة املو�سيقى باللغة من منظور الرتابطية ال املجزوئية. هذه 

اخللفية املحتكمة اإىل نتائج العلوم املعرفية هي املُوّجهة لتن�سي�س حممد مفتاح، على نحو 

.
)30(

خّوة القائمة بني ال�سعر واملو�سيقى ُمتكّرر، على االأ

اأْر�َسى حممد  اإليه،  اأ�رصنا  ِمّا  اأو�سع  ه  اأ�ُس�سُ تظلُّ  الذي  العاّم،  ال�سياج  يف �سوء هذا 

ربعة ال�سابقة اإىل  ة، العبوَر باملبادئ االأ نًا، على طريقِته اخلا�سّ مِّ مفتاح �سعرية مو�ّسعة، ُموؤ

ال�سعر، بعد تكييفها ملُقت�سياِت هذا العبور، وذلك ب:

ِه على الّدماغ الب�رصي وُمكّوناِته. ِ ــ قيا�س الن�ّس ال�سعري وعنا�رصِ

ن�ساد ال�سعري اإجنازاً يقوُم على حركٍة تتطلَُّب تقنينًا وت�سنيفًا. ــ عّد االإ

وليات املنطقية والريا�سية يف الن�ّس ال�سعري. ــ الك�سف عن االأ

ــ الك�سف عن قوانني التناغم والتنظيم املُحكمنْي يف هذا الن�ّس.

املو�سيقى  علم  اعتماَد  ُل  ُيخوِّ مبا  واملو�سيقى،  ال�سعر  بني  القوّي  التداخل  اإبراز  ــ 

يف حتليل ال�سعر والتنظري له. ذلك اأّن حممد مفتاح ينطِلُق من عّد اللغة مو�سيقى، اأّما اإذا 

انتظمت اللغة �سعراً، فاإّن مو�سيقيته تتجذر وترت�ّسخ.

ُمدَمة يف  اأ�ُس�ٌس  ُمو�ّسعة. وهي  �سعريٍة  بناء  ارتكَز عليها  التي  �ُس�س  االأ تلك بع�س 

�سياٍج نظري َرْحب، يتعّذُر ا�ستق�ساء كّل تفا�سيله التي حتتاُج اإىل اأكرث من درا�سة. لذلك 

اإىل  ي�ستِنُد  وهو  النظري  التو�سيع  فَتَحُه  الذي  فق  االأ اإىل  ملاح  االإ خا�ّس،  بوجٍه  يعنينا، 

املو�سيقى واحلركة، قبل بلورِة اأ�سئلٍة ب�ساأن امل�سعى التنظريي لدى حممد مفتاح.

2.3. املو�شيقى

ِدعامٍة  اإىل  �سعرية"  لنظرية  ُم��ّسعة  "مف�هيم  كتاب  يف  املو�سيقى  علُم  َل  حتوَّ

اأ�سا�ٍس مركزي،  اإىل  الِعلم  َل هذا  بل حتوَّ لَّف،  املُوؤ به هذا  ا�سطلع  الذي  البناء  رئي�سة يف 

ُمتوائمان حمكومان بقوانني  تواأمان  "ال�سعُر واملو�سيقى  اإىل قوله:  ن�سرُي  التن�سي�س،  اأمثلة هذا  (30) من 
ّول، �س. 210. وقواعد ُمتجذرة يف الذهن الب�رصي" املرجع ال�س�بق، اجلزء االأ
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ال�سعر  لتحليل  اأفقًا  به  وفَتَح  افرتا�ساٍت،  عنه  وولََّد  نظري،  ب�سياج  مفتاح  نه حممد  ح�سَّ

حممد  م�سار  يف  ُمن�سجمًا  التنظري  من  املرحلة  هذه  بلوغ  كاَن  لقد  مو�سيقي.  موقع  من 

ما  َوفق  حتمي  بلوٌغ  اإّنه  وىل.  االأ درا�ساته  منذ  ه  خطَّ الذي  النظري  الطريق  مع  مفتاح 

ُمقّدمتها  ويف  اخلال�سة؛  العلوم  على  الباحث  فرهاُن  مل�ساره.  النظري  التنامي  يقت�سيه 

ع�ساب منها بوجٍه خا�ّس،  املنطق والريا�سيات، وارتكاُزُه على العلوم املعرفية؛ وِعلم االأ

كانا ُي�سِمران ما �سوف يقوُدُه اإىل االعتماد على علم املو�سيقى، مبا هو علٌم حتكُمُه خلفية 

منطقية وريا�سية، ومبا هو ماٌل الفرتا�ساِت العلوم املعرفية.

ولوية التي خ�سَّ بها  َد ثالثة عوامل رئي�سة حتّكمت يف االأ وباجلملة، مُيْكُن اأْن ُنحدِّ

َل به يف اإر�ساء �سعرية مو�ّسعة. حممد مفتاح علم املو�سيقى، ملّا تو�سَّ

اأّواًل، اخللفية املنطقية والريا�سية لعلم املو�سيقى، والقيمة التي اكت�ساها هذا العلم 

يف التنظري لدى القدماء، ثّم العالقة القوية بني املو�سيقى والعنا�رص التالية: اللغة، ال�سعر، 

احلركة، على نحو ما ر�ّسخته النظريات املُ�ستِندة اإىل العلوم املعرفية.

اأّن درجة املو�سيقى يف  ي�ستْتبُع  اللغة مو�سيقى مبا  اأّن  ثانيًا، االنطالق من افرتا�س 

.
)31(

يقاع ال�سعر عالية، مادام ال�سعر، يف منظور حممد مفتاح، لغة تنتظُم باالإ

ثالثًا، حدود الل�سانيات يف حتليل ال�سعر املعا�رص بوجٍه خا�ّس. ذلك اأّن التحوالت 

ُع  التي �سهدها البناء باللغة وبال�سمت يف هذا ال�سعر ك�سفت عن هذه احلدود. فقد يّت�سِ

ال�سطر يف هذا ال�سعر اإىل جملة اأو اإىل ما يتجاوُزها بناًء ومفهومًا، وقد ي�سيُق عنها لريتبط 

�سكال املُ�ستثَمرة فيه. مبجّرد حرٍف اأو كلمٍة مفردة اأو نقط حذف، ناهيك عن االأ

يف �سوء هذا املعطى اجلديد الذي طرَحُه حتليل ال�سعر املُعا�رص، انفتح حممد مفتاح 

على املو�سيقى التوافقية بعد اأن انح�رَص اهتماُمُه يف كتاباٍت �سابقة على املو�سيقى القدمية 

�سعرية"  لنظرية  م��ّسعة  والو�سيطة. هكذا اأفرَد الباحث اجلزء الثاين من كتاب "مف�هيم 

�سا�س النظري والعلمي للعالقة بني املو�سيقى واللغة، ثّم بني املو�سيقى وال�سعر.  ِد االأ ِلَر�سْ

(31) حممد مفتاح، مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية، م. �س.، اجلزء الثالث، �س. 321.
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من  َرجاحته  عن  وُيدافُع  غه  وُي�سوِّ التنظريي  اختياَره  ُن  ُيح�سِّ مفتاح  كان  د،  �سْ الرَّ بهذا 

داخل نتائج العلوم املعرفية، التي اأدمها يف منهاجيته ال�سيميائية. وذلك بتوجيه االهتمام، 

يف تاأطريه العاّم لل�سعرية املُو�ّسعة، اإىل التقاطعات العديدة بني احلركة واملو�سيقى واللغة، 

ع�ساب. ُخه نتائُج علم االأ واإىل املبادئ املُ�سرتكة بينها َوفق ما ُتر�سِّ

َم حممد مفتاح تركيبًا علميًا انَبَنى على تفاُعل امليادين، ومتاُثل  يف ال�سياق ذاِته، قدَّ

ه راأ�سًا اإىل العالقة بني اللغة  نتاج والتاأويل، مع اقرتاح منهجية بينّية تتوجَّ اآليات الفهم واالإ

.
)32(

واملو�سيقى واحلركة

عالقِة  عن  بالك�سِف  َز  تعزَّ بل  ُمّردة،  كّلية  ُمنطلقاٍت  على  التاأطري  يقت�رص  مل 

ن�ساق التالية:  ت االأ املو�سيقى باللغة، ثم عالقة املو�سيقى بال�سعر، انطالقًا من توازياٍت همَّ

املُتحّكمة يف  القوانني  اإبراز  مفتاح  ملحمد  تهيَّاأ  وقد  الدالالت.  الرتاكيب،  �سوات،  االأ

َغ له رهاَنه، وهو اعتماد القواعد  ن�ساق باملو�سيقى، على نحٍو �سوَّ كلِّ ن�سق من هذه االأ

.
)33(

املو�سيقية يف حلِّ كثري من ق�سايا اللغة

بني  اإبرازها  على  مفتاح  حممد  حَر�َس  التي  التماثالت  خُمتلف  على  اعتماداً 

امل�رصوع  ينطِلُق  منه  الذي  االفرتا�س  َل  حتوَّ وال�سعر،  املو�سيقى  بني  ثّم  واللغة  املو�سيقى 

املو�سيقى، و�سوغ منوذج  علم  بناًء على  لل�سعر  التنظري  ّداه �رصورة  ُموؤ نظري،  �َسَنٍد  اإىل 

َه اجلزء الثالث من  وَغ هو ما وجَّ حتليلي لل�سعر يف �سوء قواعد هذا الِعلم. ولعّل هذا ال�سّ

الكتاب، اإذ �َسعى فيه الباحث اإىل اإخ�ساِع ن�سو�ٍس من ال�سعر املُعا�رص لتحليٍل مو�سيقي.

3.3. احلركة

لَّفه  ِاقرَتَن مفهوُم احلركة يف م�سار حممد مفتاح، كما �سَبَق اأن اأملحنا اإىل ذلك، مبوؤ

دبي ال بحركِة اإن�ساِد الن�س ال�سعري  الن�ّس". وقد ارتبط فيه املفهوم بالن�ّس االأ "دين�مية 

(32) حممد مفتاح، مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية، م. �س.، اجلزء الثاين، من �س. 153 اإىل �س. 183.
(33) املرجع ال�س�بق، اجلزء الثاين، �س. 189 ــ 199 ــ 257.
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منها  اأفادت  بيولوجية  خلفيٍة  اإىل  لَّف  املوؤ هذا  ا�ستنَد  لذلك  نتاج.  االإ بعد  تاأتي  التي 

ال�سيميائيات وحتليل اخلطاب.

قاَم  مبا  ا�ستهداًء  مفتاح،  حممد  ان�سغَل  واملنهجي،  املعريف  ال�سياق  هذا  �سوء  يف 

والت�سّعب، والنزول  االن�سطار،  انطالقًا من مفهومات  الن�ّس،  ال�سيميائيون، بحركة  به 

وال�سعود، واخللية وانق�سامها، والتنا�ُسل، وغريها من املفهومات ذات الّن�سب البيولوجي. 

وهو ما وا�سَل حممد مفتاح، يف بنائه لل�سعرية املو�ّسعة، االهتماَم به انطالقًا من مرجعية 

على  االنفتاح  له  ل  خوَّ مبا  ع�ساب،  االأ علم  ونتائج  املو�سيقى  علم  على  ُتراِهُن  مو�ّسعة 

اإن�ساَدُه  اأي�سًا  واإمّنا  فح�سب،  الداخلي  اإنتاجه  يف  الن�ّس  ال  مَيَ�سُّ  للحركة،  خارجي  تلٍّ 

َر حممد مفتاح دعوته،  ن�ساُد ِمْن حركٍة اأو حركات. وقد كرَّ بعد ا�ستوائه، مبا َي�ْستْتبُعُه االإ

يِّ اختبار  ن�ساد وت�سنيفها، غري اأّنه مل ُيخ�سْعها الأ يف اأكرث من �سياق، اإىل حتليل حركة االإ

ٍك يف الكتاب(. هكذا اكتفى  حتليلي )لُرمّبا يرجُع ذلك اإىل �سعوبة ا�ستح�سار َمنْتٍ ُمتحرِّ

ن�ساد )حركة الراأ�س، و�سامة املُن�سد  �سارة اإىل ما ينبغي االهتمام به عند حتليل حركة االإ باالإ

.)
)34(

اأو دمامته، ق�رصه اأو طوله، ذكٌر هو اأم اأنثى..

با�ستح�سار م�سار التنظري لدى حممد مفتاح، مُيْكُن اأْن ُنرجع انفتاَحُه على احلركة، 

قّل. مبا هي ِدعامة تنظريية وتو�سيعية، اإىل ثالثة عوامل على االأ

ما  َوفق  اأي  ُمّردة،  ورائيات  وما  كّلياٍت  َوفق  للتقعيد  احلركة  ا�ستجابة  ّول،  االأ

لَّفاته َوَلُعُه  �سا�َس املكني لكلِّ تنظري لدى حممد مفتاح. فقد تبّدى من خُمتلف موؤ ُي�سّكُل االأ

د الكّليات والقوانني العاّمة، ان�سجامًا مع نزوع اأبحاثه اإىل التنظري. ين�ساُف  ال�سديد بَر�سْ

ع�ساب املعريف،  اإىل هذه اال�ستجابة، العناية البالغة التي اأْوالها علُم البيولوجيا، وعلم االأ

الذي ُيَعدُّ مرجعًا مركزيًا يف تنظري الباحث للحركة.

 .320 ــ   316 ــ   315 الثاين، �س.  اجلزء  �س.،  م.  �سعرية،  لنظرية  م��ّسعة  مف�هيم  مفتاح،  حممد   (34)
واجلزء الثالث، �س. 325.
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الثاين، ُمقت�سيات مفهوم التفاّن الذي ينَه�ُس على تفاُعل ال�سعر مع فنوٍن اأخرى. 

اأْن  التفاّن،  مفهوم  َنَحَت  ملّا  ُملَزمًا،  مفتاح  حممد  كاَن  واملنهجية،  النظرية  الزاوية  فمن 

يتاأّمَل، �سمن التفاُعل ال�سابق، عالقة ال�سعر بالتمثيل الذي يقوُم اأ�سا�سًا على احلركة.

التي دعا  املُو�ّسعة  ال�سعرية  بناء  ال�سعري يف  ن�ساد  اإدماج حممد مفتاح لالإ الثالث، 

اإليها، اأي اإدماج فعٍل يقوُم بوجٍه خا�ّس على احلركة. وهو ما ترّتبت عنه م�ساكل نظرية 

د اأبعاد الن�ّس ال�سعري املُعا�رص، على نحو ما �سن�سرُي اإليه يف حينه. ة تعدُّ ال ترتِفُع بُحجَّ

الذين �رَصعوا  الباحثني  انفتح حممد مفتاح على جهود  الثالث،  العامل  بداِفٍع من 

ِد قوانني وقواعِد احلركة الب�رصية، على غرار القوانني والقواعد التي ُو�سعت للغة  يف َر�سْ

. وذلك يف اأفق 
)35(

واملو�سيقى، مبا هيَّاأ للحديث يف احلركة عن اأجنا�ٍس واأنواع واأ�سناف

ن�ساد، من خالل افرتا�س تركيٍب لها، وافرتا�س اأّن لها داللة  درا�سِة حركة ال�سعر، يف االإ

عمال حممد مفتاح، "خطاٌب يحتوي على  فق النظري املُ�سيِّج الأ ورمزية. فاحلركة، يف االأ

.")36(
�رّصات اأيقونية، وا�ستعارية، وكنائية، واإيحائية، ورمزية موؤ

وملّا كانت املُقاي�سة، يف كّل اأبحاث حممد مفتاح، اآلية بنائية رئي�سة مِلا ُتتيُحه له من 

انتقاٍل بني العلوم، فاإّنه ا�ستثَمَرها يف التنظري للحركة وبها. هكذا عدَّ احلركة اأ�ْسَبَق من اللغة 

وال�سوت، كما تهّياأ له قبل ذلك َعّد املو�سيقى اأ�سبق من اللغة. ويف �سوء املُقاي�سة دائمًا، 

ملْ يكتِف، على نحو ما تقّدم، بالدعوة اإىل درا�سِة اللغة وال�سعر مبفهومات املو�سيقى، بل 

دعا اإىل ُمقاربِة احلركة مبفهومات املو�سيقى واللغة، ُمقرتحًا ترتيَب حركاِت اجل�سد َوفق 

.")37(
نغمات، يف اأفق "ت�سييد نحٍو خا�سٍّ باحلركة، له قواعُدُه كقواعد اللغة واملو�سيقى

وهكذا فاإّن املنحى الذي اّتخذه تو�سيع مفهوم احلركة من جهة، وتو�سيع ال�سعرية 

بهذا املفهوم من جهٍة ثانية، اقرتَن اأّواًل مبقاربة احلركة ال يف الن�ّس وح�سب بل خارجه 

ول، �س. 69 ــ 73. (35) حممد مفتاح، مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية، م. �س.، اجلزء االأ
(36) املرجع ال�س�بق، اجلزء الثاين، �س. 170

(37) املرجع ال�س�بق، اجلزء الثاين، �س. 316 ــ 321.
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ُيخّوُل  مبا  للحركة،  عاّمة  �سعرية  بناَء  تروُم  بحوٍث  على  باالنفتاح  ثانيًا  وارتَبط  اأي�سًا، 

ما  له. وهو  ال�سعر والتنظري  اإىل درا�سة  العاّمة  ال�سعرية  بنتائج هذه  العبور  ملحمد مفتاح 

�سنتاأّمل الحقًا تبعاِته.

4. م�شاءلة ال�شعرية امُلو�ّشعة

1.4. ت�شمني ال�شعرية يف ال�شيميائيات

الكتاب  اإليها  يدعو  التي  املو�ّسعة،  ال�سعرية  ت�سييج  تقّدم على  ما  حَر�سنا يف كلِّ 

خري ملحمد مفتاح، �سمن م�رصوٍع تنمو اأطواُرُه وتتداخُل منذ اأكرث من ثالثة عقود.  االأ

واخرتنا مفهوَم التو�سيع موقعًا للُم�ساحبة، لكفايته يف ا�ستجالء تفاُعل هذا امل�رصوع مع 

الزمن املعريف احلديث. تفاُعٌل يغتذي من اخللفية املنطقية والريا�سية، ومن نتائج العلوم 

املعرفية، �سمن �سياق املنهاجية العاّمة التي تبّناها حممد مفتاح، اأي املنهاجية ال�سيميائية. 

وملّا كاَن كلُّ تفاُعل ُيغلُِّب جوانَب وُي�سكُت اأخرى، فاإّن ما ُي�سِكُته اأو َي�ْسكُت ب�ساأنه ُيتيُح 

�سكات اأو ال�سكوت. بلورَة اأ�سئلٍة تنب�ُس يف هذا االإ

بنتائج  االغتذاء  الرتكيبي يف  طابعها  وا�ستثماُر  ال�سيميائية  للمنهاجية  الوفاُء  اأتاَح 

فق م�رصوِعِه ومِلُنطلقاِت تنظريه. غري اأّن هذا الوفاء  العلوم املعرفية تو�سيَع حممد مفتاح الأ

ن ذاِته، احلدوَد التي ت�سطِدُم بها هذه املنهاجية بوجٍه خا�ّس يف حتليل ال�سعر  َحَجَب، يف االآ

َع حممد مفتاح هذه املنهاجية يف مقاربة ال�سعر لنقٍد  والتنظري له. لقد كان الفتًا اأاّل ُيخ�سِ

خري لل�سيميائيات  يفتُح اإمكاَن مقارباٍت من خارجها. فالنقد، الذي تكّفَل به الكتاب االأ

الباريزية، مَتَّ، على نحو ما اأ�رصنا اإليه �سابقًا، من داخل ال�سيميائيات ال من خارجها. ومن 

ع ال�سياَج املنهجي العاّم للُم�ساءلة. وهو ما  ثم، فاإّن التو�سيَع، يف امل�سار التنظريي، ملْ ُيخ�سِ

ي�سمُح باحلديث، يف م�رصوع حممد مفتاح، عن ميتافيزيقا ال�سيميائيات. ميتافيزيقا متنُع 

الفكُر  فيما  اأعماله،  الباحث منذ بداية  ارت�ساه  الذي  املنهجي  طار  ية من خارج االإ الروؤ

وح�سب  اال�ست�ساءة  ال  النظري،  البناء  ملُراقبة  ُمنطلقًا  اعتماُدُه  متَّ  متى  يفرت�ُس،  النقدي 
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باملفهومات املنهجية، واإمّنا تفكيكها اأي�سًا. ذلك اأّن هذا التفكيك مُيَّكُن من قلب مفهوم 

ه، وُيتيُح للتحليل والتاأويل والتنظري اأن ينبني من خارج �سياج التو�سيع. التو�سيِع نف�سِ

بداالت التي اأحدثتها املنهاجية ال�سيميائية يف املقاربة والتاأويل،  ال اأحد ي�سكُّ يف االإ

فاق التي فتَحْتها لتاأويل الدليل اللغوي وغري اللغوي، غري اأّن و�سعيَتها يف ُمقاربِة  وال االآ

ها االب�ستيمولوجية. نقٌد ُيلزُم، ِمن  اأ�ُس�سِ اآلياِتها التحليلية اإىل  ال�سعر تعّر�ست لنقٍد تاَوَز 

َت مِلا  الناحية النظرية واملنهجية، َمْن يتبّناها ا�سرتاتيجية لتحليل ال�سعر والتنظري له اأْن ُين�سِ

الكبري  ن�ساُت  فاالإ املعريف.  الزمن  التفاُعل مع  ُمتطّلبات  ان�سجاما مع  النقد،  كه هذا  فكَّ

الذي يُخ�سُّ به حممد مفتاح العلوم املعرفية ال ُيوازيه اإن�ساٌت ل�سعرياٍت غري �سيميائية يف 

العامَل، ومِلُقرتحاٍت نظرية يف اخلطاب العربي املعا�رص عن ال�سعر. ذلك ما يتبّدى، متثياًل 

�سعرية  به  واَجَهْت  الذي  اال�سرتاتيجي  النقد  ب�ساأن  مفتاح  حممد  �سمِت  من  ح�رصاً،  ال 

غه، ال  وِّ يقاع مع هرني مي�سونيك ال�سعرية ال�سيميائية. �سمٌت يحتاُج اإىل ُحَجٍج ُت�سَ االإ

ه مي�سونيك باأكرَث  يقاع، اأي على ما خ�سَّ �سيما اأّن تنظرَي حممد مفتاح ينبني اأ�سا�سًا على االإ

من كتاب.

نقِد  ُمنطلقاِتها وركائزها على  انبنت يف  �سعريًة  مي�سونيك  اأعماُل هرني  اأْر�َسْت 

�ُس�س االب�ستيمولوجية لل�سعرية ال�سيميائية. والالفُت، مع ذلك، اأّن هذا ال�ساعرّي ال  االأ

َيرُد اإاّل مّرًة واحدة، على نحو َعَر�سي، يف كتاٍب، من اأْلِف �سفحٍة تقريبًا، ُينّظُر فيه حممد 

يقاع املو�سيقي. وحّتى هذا الوروُد الَعَر�سي  يقاع ال�سعري يف �سوء قوانني االإ مفتاح لالإ

الذي ال  االختالُف  ويتطّلُبها  يتطلَُّبها،  الِعلمي  التفاُعل  اأّن  ِعلمًا  حُماورة،  اأّي  َحْبه  َت�سْ ملْ 

مُيْكن ن�سيانه يف كلِّ بناٍء نظري.

اأي  ال�سيميائيات،  يف  ال�سعرية  ت�سمني  اإىل  اأ�سا�سًا،  بنقِده،  مي�سونيك  ه  توجَّ

عائقًا  الت�سمنَي  هذا  عدَّ  كما  اأعماله.  خُمتلف  يف  به  كًا  ُمتم�سِّ مفتاح  حممد  ظلَّ  ما  اإىل 

، اأخ�سَعه لتفكيٍك ُمت�سّعب.
)38(

اإب�ستيمولوجيًا

(38) Henri Meschonnic, Critique du rythme, Verdier, 1982, p. 36.
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نظرية  ال  اللغة،  نظرية  اإطار  يف  ت�سييُجُه  الت�سمني  لهذا  هة  املَُوجِّ �ُس�س  االأ من 

التي  للذات،  نظريٍة  بناِء  اإىل  يقوَد  اأن  مي�سونيك،  نظر  يف  مُيْكُن،  ال  ما  وهو  اخلطاب، 

االن�سغال  من  ينطلُق  ال  الذات  نظرية  تفتُحُه  الذي  فُق  فاالأ يقاع.  االإ �سعرية  رهان  هي 

يقاع مبا هو خطاُب ذاٍت كاتبة حتتفظ بتنظيمها  ِد االإ باملُتعاليات والكليات، بل ِمْن َر�سْ

يقاع لي�س دلياًل  اخلا�ّس خلطابها. وذلك ما ال ي�ستقيم اإاّل بالت�سديد، يف البدء، على اأّن االإ

تفكيكه  يف  مي�سونيك،  عليه   ا�ستدلَّ  ما  نحو  على   ،le rythme n'est pas un signe

.
)39(

يقاع قرار اأْن لي�س ثّمة �سيميائيات لالإ للت�سمني ال�سابق، ِمّا قاَدُه اإىل االإ

َبْونًا يف اخللفية  اإنَّ بنْي الدليل، مبا هو ا�سرتاتيجية، والذات، مبا هي ا�سرتاتيجية، 

لدى  يقاع  االإ نظرية  اقرتَنْت  هكذا  التنظري.  يف  بْونًا  ي�ستْتبُع  ما  وهو  ب�ستيمولوجية،  االإ

مي�سونيك باخلطاب ال باللغة؛ اقرتنت بالو�سع الذي يكون للذات يف اللغة، اإذ ال مُيْكُن 

هات،  املُوجِّ هذه  �سوء  ويف  للذات.  نظرية  غري  من  ت�سوره،  يف  يقاع،  لالإ نظريٍة  بناُء 

يقاع من  يقاع، مباهو معنى وتلٍّ للذات يف اخلطاب، اإىل حترير االإ حَر�َس يف تنظريه لالإ

يقاعات  يقاع ت�سمُل كلَّ االإ . كما ا�ستْبَعَد اإمكاَن بناِء نظريٍة عاّمة عن االإ
)40(

مال الَعرو�س

ّنها لن تكوَن، يف نظره، اإاّل ميتافيزيقا اإيقاع مثلما هي ال�سيميائيات  وكلَّ ما هو اإيقاع، الأ

.
)41(

ميتافيزيقا دليل

�ُس�س النظرية  الالفت اأّن ما ُيْر�سيه امل�رصوع التنظريي ملحمد مفتاح يتعاَر�ُس مع االأ

هذه  مبحاَورِة  ر�ساُء  االإ هذا  يتكّفَل  اأن  غري  من  زمنه،  يف  معرفية  �سلطة  ذاِت  ل�سعرياٍت 

(39) Henri Meschonnic, Critique du rythme, Verdier, 1982, p. 72.

يقاع  االإ مفهوم  يكاد  بل  الَعرو�س،  ِعلم  على  الفتة  ب�سورٍة  يقاع  لالإ مفتاح  حممد  تنظري  ُل  ُيعوِّ  (40)
ِعلم  قوانني  وعبوُر  الوزن.  مبفهوم  املُو�ّسعة،  ال�سعرية  عن  كتابه  من  عديدة  �سياقاٍت  يف  يلتب�ُس، 

املو�سيقى اإىل ال�سعر، يف هذا التنظري، ي�ستِنُد على نحٍو رئي�س اإىل قوانني ِعلم الَعرو�س، ان�سجامًا 

د الكليات ومع اخللفية الريا�سية التي يحتِكُم اإليها الِعلمنْي. ذلك اأنَّ حممد مفتاح ال يرتّدُد  مع ر�سْ

لنظرية �سعرية، م.  ُانظر مفاهيم مو�ّسعة  لغة طبيعية".  اأوليات ريا�سية ومنطقية يف  "ال�سعر  يف عدِّ 

ّول، �س. 137. �س.، اجلزء االأ

(41)  Critique du rythme, op. cit., p. 76.
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�ُس�س، وال مُبحاورة الق�سايا التي يثرُيها التحليل ال�سيميائي لل�سعر. فما مَيْنُح التعاُر�َس  االأ

ه على املُحاورة، ال ال�سمت. ودواعي املحاَورة عديدة. منها، اإىل جانب  حيويَته ُنهو�سُ

املُثاَرِة  به تنظري حممد مفتاح من غري مناق�سِة االعرتا�سات  ُي�سلُِّم  ال�سابق الذي  الت�سمني 

يقاع ال�سعري. وهو ُمنطلٌق ُمثرٌي للَجَدل. ر�ساء نظريٍة لالإ ب�ساأنه، اعتماُد املو�سيقى الإ

عنوَنه  يقاع،  االإ نقد  عن  كتابه  من  ُمطّول،  بف�سٍل  املُنطلق  هذا  مي�سونيك  خ�سَّ 

واإبراز  املو�سيقى،  اإيقاع  ال�سعر عن  يقاع يف  االإ اإىل ف�سل  َنَحا  فيه  م��سيقى".  بال  "لغة 
دة. اإّنه املَْنَحى الذي َيْبدو معكو�سًا يف  ُحدوِد حتليلهما اأو التنظري لهما َوفَق قواننَي ُموحَّ

كتاب حممد مفتاح عن ال�سعرية املو�ّسعة، الذي غلََّب الوحدة على االختالف، انطالقًا 

اإىل  املو�سيقى،  من  ال�سعر  تقريَب  راَم  نحو  على  واالّت�سال،  التنا�ُسب  على  الرتكيز  من 

�سعر  اإىل  ال�سعر  مو�سيقى  من  االنتقال  اإىل  الكتاب  من  مفتاح يف جزٍء  دعوِة حممد  حدِّ 

. وقد كان حمكومًا يف توحيد التنظري لل�سعر و للمو�سيقى بثقته يف اخللفية 
)42(

املو�سيقى

َزْتها نتائُج العلوم املعرفية. الريا�سية لعلم املو�سيقى، ويف االت�سالية التي عزَّ

اإبرازاً للتعار�س املُلَمح اإليه �سابقًا، ن�سرُي اإىل راأي مي�سونيك ب�ساأن هذه امل�ساألة. فقد 

يقاع يف اللغة لي�س له املعنى ذاُته يف املو�سيقى. وال مُيْكُن، بل ال ينبغي،  ذهَب اإىل اأّن االإ

يقاَع  االإ اأّن  مي�سونيك،  يقول  �سحيح،   .
)43(

واحدة نظرية  لهما  تكوَن  اأن  ت�سوره،  يف 

يعود اإىل املو�سيقى، لكّن اللغة ال تعوُد اإىل املو�سيقى. ويخل�ُس، بعد ا�ستجالِء التباُين، اإىل 

. ومن 
)44(

يقاع يف املو�سيقى يقاع يف ال�سعر يختِلُف، على نحو راديكايل، عن االإ اأّن االإ

يقاع مقولة ُمّردة  يقاع ينطِلُق من عدِّ االإ ثّم، فاالحتكاُم اإىل ِعلم املو�سيقى يف التنظري لالإ

تن�سبُط وفَق كلياٍت وُمتعاليات، اأي اأّنه تنظرٌي من داخل نظرية الدليل، ال نظرية اخلطاب 

�سا�س العميق  ونظرية الذات. وهكذا فالتقعيد َوفق قوانني علم املو�سيقى يتجاوُب، يف االأ

ّجلة. لهذا الّرهان، مع التنظري وفق قوانني الَعرو�س، التي ترتك نظرية الذات ُموؤ

(42)  حممد مفتاح، مف�هيم م��سعة لنظرية �سعرية، م. �س.، اجلزء الثاين، �س. 247. 
(43)  Critique du rythme, op. cit., p.118.

(44)  املرجع ال�س�بق، �س. 121.
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ن�شاد 2.4. من احلركة يف الن�ّس اإىل حركة الإ

وىل  ِمَن االأ باإن�ساِده.  اأ�سا�سًا  املُقرتنة  نتاجه،  اِلإ التالية  الن�ّس غرُي احلركة  احلركة يف 

جعَل  نحو  على  مفتاح،  حممد  لدى  التنظري  يف  وْجهَته  َيُخطُّ  التو�سيُع  كاَن  الثانية،  اإىل 

كتاب مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية يرتِكُز، من بني ما يرتِكُز عليه يف دعوِته التو�سيعية، 

ها. على هذه الوْجهِة نف�سِ

اإ�ساراته اإىل احلركة يف الن�س،  ِان�سبَّ اهتماُم حممد مفتاح يف هذا الكتاب، بعد 

َد  ُين�سِ اأْن  لل�ساعر  "ُيتاُح  ال�سياق:  هذا  يقول يف  للن�ّس.  اإنتاجه  بعد  ال�ساعر  على حركة 

ن�ساد/الغناء، وامل�رصح من حركاٍت ُمعينة،  في�سرُي ُمغنيًا، وُمثاًل م�رصحيًا، مع ما يقت�سيه االإ

املُن�سد،  ال�ساعَر  وع�يََن  املُتلّقي   َ ح�رصَ اإذا  م�رصٌح  ال�سعُر  ُمعني.  ف�ساٍء  يف  جمهور  اأمام 

اأمام  غنائية  م��سيقى  وال�سعُر  احلفل،  يح�رصُ  وملْ  املتلقي،  �س�هَدُه  اإذا  �رصيٌط  وال�سعُر 

م�سطوراً  يكوُن  حينما  ونحت،  وهند�سة  ور�سٌم  ت�سكيل  وال�سعُر  �س،  ُمتحمِّ جمهور 

.")45(
ن�سجة على ال�سفحة، اأو منقو�سًا على البناء، اأو مرقومًا على الثياب واالأ

خرى من زاويٍة مفتوحة  ُيثرُي هذا ال�ساهُد اإ�سكاَل العالقة بني بني ال�سعر والفنون االأ

على املُ�ساءلة ِمن اأكرَث من جانب. لذلك نكتفي مبظَهر واحٍد لهذه العالقة، مَيَ�سُّ اأ�سا�سًا 

حممد  ُل  ُيعوِّ عليه  الذي  ن�ساُد،  االإ ينطوي  هل  التالية:  �سئلة  باالأ ن�ستِهلُّه  احلركة،  مفهوَم 

داً لل�سعرّي يف اخلطاب؟ األي�س  مفتاح يف دعوته اإىل �سعريٍة مو�ّسعة، على ما يجعُل منه حُمدِّ

الكتابي يف  الفعل  اإىل  انت�سابه  من  اأكرَث  اخلارج  اإىل  ُب  ينت�سِ بّرانيًا الحقًا،  فعاًل  ن�ساُد  االإ

ُد الكتابة ال�سعرية؟ اأال يرتبُط ُم�ستقَبُل  ن�ساد هو عيُنه ج�سَ ُد االإ حتّققه وبناِء ُهويته؟ هل َج�سَ

ن�ساد يف بنائه، مهما  ال�سعر، يف ت�سّوٍر َمكني، بانت�سابه اإىل الكتابة وانف�ساله عن روح االإ

َك  تاآزرت الو�سائط احلديثة يف حت�سني هذه الروح؟ األي�س ِمن مهاّم التنظري لل�سعر اأْن ُيفكِّ

العميقة  العالقة  تكُمُن  اأال  ال�سعرّي؟  به  حتُجُب  الو�سائط  هذه  اأ�سبحت  الذي  التهديَد 

حتققه  يف  وبلوَرِتها  الثاين  من  بنائية  خل�سائ�َس  ّول  االأ ا�ستدعاِء  يف  وامل�رصح  ال�سعر  بني 

ول، �س. 19 و20. وردت الكلمات  (45) حممد مفتاح، مف�هيم م��ّسعة لنظرية �سعرية، م. �س.، اجلزء االأ
�سلي. املثبتة بخط غليظ يف الن�ّس االأ
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، يف جميع  ن�ساد على عنا�رص من التمثيل امل�رصحي؟ عنا�رُص تظلُّ ي، ال يف اعتماد االإ الن�سّ

دة له. احلاالت، الحقة على الن�ّس ال حُمدِّ

ن�ساد، الذي انطالقًا منه يطرُح حممد مفتاح عالقة ال�سعر بالغناء وامل�رصح، لي�س  االإ

ُل  راً يف �رصيط، ال ميتِلُك ما به يتحوَّ ن�ساُد، �سواء اأكان ُمبا�رِصاً اأو ُم�سوَّ داً لل�سعرّي. االإ حُمدِّ

ُع التنظرَي مِلجهول ال�سعر ومتلُّ�س ال�سعرّي. ولعّل  اإىل ُميٍِّز بني ال�سعر والال�سعر، وما به ُيو�سِّ

ن�ساد يف �سياق  ُمها درا�سة االإ �سافة النظرية التي ُتقدِّ ال التايل: ما االإ هذا ما يقوُد اإىل ال�سوؤ

ي  الن�سّ ال�سعر وبنائه  مة يف ماهية  املُتحكِّ العاّمة والكليات  بالقوانني  ُمن�سغلة  �سعرية  بناء 

و�سريورة حتققه؟

ب�ساأن  اأ�سئلة نظرية  بناء �سعرية مو�ّسعة يطرُح  ن�ساد يف  اإدماَج حممد مفتاح لالإ اإّن 

هات ا�سرتاتيجية التو�سيع نف�سها. قد يكوُن احلديث  دماج، وب�ساأن ُموجِّ �سالحية هذا االإ

التو�سيع،  هات  ُموجِّ اأحد  الرقمية  بالتكنولوجية  اقرتَن  الذي  بعاد  االأ د  املُتعدِّ الن�ّس  عن 

الن�ّس.  اأبعاد  د  تعدُّ على  التنظري  فتح  اإىل  الداعية  الباحثني  بع�س  ُمقرتحاِت  من  انطالقًا 

الن�س  اإنتاج   ْ
لعمليتي احلا�سوب  واخرتاق  الو�سائط  وتنامي  التوا�سلية  بداالت  االإ اأّن  اإاّل 

ومراقبة  والتفكيكي،  النقدي  الّرهاَن  ُتغّذي  فكرية  ُمراقبة  ُت�سيَِّجها  اأن  ينبغي  وتداُوله 

بعاُد من غري اأن يكوَن  ُد االأ ّول. فقد تتعدَّ �سا�س االأ نظرية حتتكُم اإىل املعرفة ال�سعرية يف االأ

تلياتها  ُمنذ  الن�سو�َس،  اأّن  ذلك  �سعريًا.  ًا  ن�سّ يبني  ال  بعاد  االأ ُد  تعدُّ �سعراً.  "الن�ّس" 
وىل، عزيزٌة ونادرة، ُتر�سي، يف جن�س ال�سعر، اختالَف ال�سعرّي وانفتاَحه من داخل  االأ

حتّققاٍت ن�سية ال من خارجها.

اإىل جانب خمتلف الق�سايا ال�سابقة، التي ُيترُيها امل�رصوع التنظريي ملحمد مفتاح، 

دب، الذي ي�ستِنُد  ّول مبفهوم االأ االن يظلُّ هذا امل�رصوع مفتوحًا عليهما: يتعّلُق االأ ثّمة �ُسوؤ

النظرية  القوانني  من  العبور  مب�ساألة  الثاين  يرتبُط  فيما  اآن،  يف  وُير�سيه  مفتاح  حممد  اإليه 

العاّمة اإىل الن�سو�س التي يختارها الباحث كي ت�ستجيَب لهذه القوانني.

�سئلة، التي ُيولُِّدها حممد مفتاح مِلَْن ُي�ساحُب تنظرياِته، تك�سُف  وباجلملة، فاإّن االأ

فق املت�سّعب لهذا امل�رصوع. حيوية م�رصوِعه، واجلهد اخلا�ّس الذي يتطّلُبه االأ
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علي اآيت اأو�سان

التخييل ال�سعري

واحل�سا�سيات اجلديدة يف ال�سعر املغربي املعا�سر

تقدمي

املعا�رص"  املغربي  ال�سعر  يف  اجلديدة  "احل�سا�سيات  الدرا�سة  مو�سوع  يتميز 

مال  ال�سعري  املنت  وكذا  بدقة،  املو�سوع  حتديد  يفر�ُس  ّما  وال�سمولّية  بالعمومّية 

بالغة  اأن  هي  حّد،  اأبعد  اإىل  �سحيحة  ونعتربها  منها  ننطلق  التي  فالفر�سية  اال�ستغال. 

ن�سان والكون واللغة، تفاعل يقوم  اخلطاب ال�سعري تقوم على نوع من التفاعل بني االإ

لي�ست موجودة يف  اللغة  اأن  )اللغة(. ومعنى هذا  التعبري  التخيل، وثانيًا على  اأواَل على 

بني  يخلق عالقة  اأن  اإال  ال�ساعر  على  وما  عليه،  هي  الذي  بال�سكل  وقاّرة  ثابتة  قوالب 

م�ستوياتها.

وما يهّمنا اأ�سا�سا يف هذه الدرا�سة هوكيفية ح�سور ذات ال�ساعر يف اخلطاب  )اأنا 

ليات املعتمدة يف اخلطاب ال�سعري املغربي املعا�رص اإال اإذا  املتكلم(، اإذ ال مُيكن حتليل االآ

ّية  مات ن�سّ ، وتتميز هذه الذات ب�سِ
)1(

ا�ستح�رصنا الذات املنتجة للخطاب )فاعل البيان(

�رصاٍت دالة حُتيل عليها يف كلِّ م�ستوى من م�ستويات انعكا�س اخلطاب عرب  ُتعترب مبثابة موؤ

الن�س، وترتبط هذه الذات مبجال الت�سور، وتعيد منذجة الكون من منظور التخيل. وبناء 

تية: �سئلة االآ عليه نطرح االأ

ــ كيف حت�رص هذه الذات املتكلمة  يف اخلطاب ال�سعري؟

ــ ما هي عالقتها بالعوامل التي تخلقها؟ 

الطبعة  املغرب،  توبقال،  لن�س��س �سعرية حديثة، دار  التف�علية، درا�س�ت  القراءة  بلمليح،  ادري�س   (1)
وىل، 2000، �س. 74. االأ
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ــ وكيف تتحقق على م�ستوى النظام اللغوي؟ 

تي: ال  املركزي االآ وهي اأ�سئلة ميكن اختزالها يف ال�سوؤ

ــ ما هومال التخيل لدى الذات املنتجة للخطاب؟ وما عالقته مبا حوله؟

الواقعية  باحلياة  املرتبطة  اللغة  ملُعطيات  ُمغايرة  قراءٍة  اعتماَد  تفر�ُس  �سئلة  االأ هذه 

)اللغة الطبيعية( �سواء يف م�ستواها ال�سوتي اأواملعجمي اأوالرتكيبي اأوالبالغي، قراءة تقوم 

كما اأ�رصنا على التخيل انطالقا من تفاعل املبدع مع اللغة والكون تفاعاًل غري م�رصوط، 

وال يقوم على معطيات جاهزة.

وهوُيعيد  لديه،  الت�سور  مال  من  ع  يو�سِّ مطلق  ف�ساٌء  لل�ساعر  بالن�سبة  فالكون 

تنظيَمُه عن طريق التخيل.

للتحقق من فر�سية الدرا�سة، نقت�رص على مقاربة عيِّنة من ن�سو�س ما ا�سُطلح عليه 

الفر�سية  على حتقق  وتعمل  الدرا�سة،  اأهداف  تخدم  عيِّنة  اجلديدة".  احل�سا�سية  "�سعراء 
التي انطلقنا منها، والنماذج املقرتحة هي:

البلد دار الن�س ال�سنة
عدد 

الق�س�ئد
الدي�ان ال�سعري

ا�سم 

ال�س�عر)ة(

املغرب وزارة الثقافة 2003 05
ويل فيها عناكب 

اأخرى
طه عدنان

املغرب دار توبقال 2007 31
كلما مل�ست �سيئا 

ك�رصته

عبد االله 

ال�ساحلي

املغرب دار احلرف 2007 12 انظر واكتفي بالنظر
عبد الرحيم 

اخل�سار

�سورية ورد للطباعة 2009 89 خلوة الطري
عائ�سة 

الب�رصي

املغرب
من�سورات 

فرائد
2010 41 الذين ال حتبهم عزيز اأزغاي
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الء ال�سعراء :  املالحظ اأّن دواوين هوؤ

ًا �سعريًا. ن مادًة �سعرية تتكّوُن من  204 ن�سّ ــ تت�سمَّ

ــ متتدُّ تاريخيًا يف فرتٍة زمنية ت�سمُل 7 �سنوات )من 2003 اإىل 2010(.

ــ متثل تارب �سعرية متباينة، واإن كان مفهوم احلداثة اجلامع بينها.

ــ تعك�س احل�سا�سيات اجلديدة يف ال�سعر املغربي املعا�رص.

1. ت�شنيف امل�شامني:

تي: ولية مل�سامني الدواوين ال�سعرية توحي بالت�سنيف االآ اإن القراءة االأ

ـ طه عدنان: "ويل فيه� عن�كيب اأخرى"، تعك�ُس ن�سو�س هذا الديوان ال�سعري  اأـ 

تربة  �سعرية ترتجم تليات الذات ب�سكل تلقائي، وهي ال تتقيُد مبو�سوع حمّدد، فالن�س 

ال�سعري عنده يعبث باملوا�سيع وي�سخر منها بلغة �سعرية  وا�سحة و�ساخرة.

ال�ساعر يف هذا  يعتمد  ك�سته"،  �سيئ�  مل�ست  "كلم�  ال�ساحلي:  االله  ــ عبد  ب 

اإيديولوجي  ي توجه  اأن ي�ستجيب الأ لُيعيَد �سياغته من جديد دون  الديوان على الواقع 

معني، اإنه يف�سح ما يجري، ويعرب عنه، بحثا عن الذات والهوية، اإنها تربة تعك�س نوعا 

من القلق الوجودي.

ال�سعرية يف  الكتابة  تعتمُد  ب�لنظر"،  واأكتفي  "اأنظر  الرحيم اخل�سار:  ــ عبد  ج 

هذا الديوان على املخيلة، وما احتفظت به لي�ستعيده من جديد ال لي�رصده مّرة اأخرى، 

وبحث  امل�ستقبل،  اإىل  تطلع  املا�سي)الذاكرة(  الزمن  اإىل  العودة  هذه  ويف  وليحاوره، 

م�ستمّر عن الذات، ومراجعة لها.

د ــ  عائ�سة الب�رصي: "خل�ة الطري" تفر�ُس التجربة ال�سعرية على  قارئ الديوان 

تعددها  بحكم  واحلركية  بال�سريورة  يتميز  تخيلي  �سياق  �سمن  ن�سو�سه  مع  التفاعل 

وتنوعها وغناها.

هـ ــ عزيز اأزغاي: "الذين ل حتبهم"، تقوم �سياغة املادة ال�سعرية يف هذا الديوان 
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�سياء بالن�سبة اإليه يف حاجة اإىل تاأليف  على لغة �سعرية ال ت�ستقر يف اأ�سكال حمددة وكاأن االأ

جديد، اإن ما يكتبه هوحلم يتخذ يف كل حلظة �سكال معينا. 

ن امل�سامني التي تت�سمنها هذه الدواوين ال�سعريةت�سمح  وقد قمنا بهذا الت�سنيف الأ

مكانية، وهذا ال مينع من احتماالت اأخرى اعتقادا منا باأن ال�سعر كما يراه  لنا بهذه االإ

ال�ساعر طه عدنان يف ن�س "الق�سيدة الكونية" مراودة وله طقو�س اأخرى بعيدة عن �سيغة 

.
)2( 

ى دون اأن يحتكم اإىل ن�سق حمدد وناظم ال�سعر املاألوفة، اإنه �سفر دائم بني الروؤ

 ما يجمع بني هذه الدواوين ال�سعرية  هو:

اللغوية ومظاهرها  اأواملتكلمة مبختلف �سيغها  للخطاب  املنتجة  الذات  ــ هيمنة 

الكونية املتعددة.

ــ ال يتحقق وعي الذات املنتجة للخطاب اإال بالت�ساد، ويتجلى ذلك من خالل 

نا  " االأ " اأنا ال ا�ستعمل  اإىل �سخ�س اآخر )اأنت(.  االحاالت الن�سية التي توجه اخلطاب 

نني اأتوجه بالكالم اإىل �سخ�س خماطب، اأي اإىل �سخ�س اأ�سري اإليه ب" اأنت " يف  " اإال الأ
.

)3( 
قويل هذا

ذات  اإىل  دائرتها  تو�سيع  عرب  املتكلمة   الفردية  الذات  مراجعة  يف  الرغبة  ــ 

جماعية.

ال املركزي الذي انطلقنا منه: ت�سمح لنا هذه اال�ستنتاجات باإعادة طرح ال�سوؤ

ما هومال التخيل لدى املتكلم ؟ وما عالقته مبا حوله ؟

(2) طه عدنان، ويل فيه� عن�كيب اأخرى، وزارة الثقافة، املغرب، 2003،  �س. 7.
وانظر اأي�سا:

ــ رومان جاكب�سون  )1988(  ق�س�ي� ال�سعرية  ترجمة حممد الوايل ومبارك حنون، دار توبقال، 

وىل، 1988، �س. 10. املغرب، الطبعة االأ

الطبعة  املغرب،  رقراق،  اأبي  دار  املع��س،  املغربي  ال�سعر  يف  نقدية  قراءات  اأو�سان،  اآيت  علي  ــ   

وىل، 2005، �س. 97. االأ

(3) E.Benveniste (1966): Probléme de linguistique générale, T 1; Gallimard. Paris, 
P. 260
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الداللة  اأننا نبحث عن كيفية حتقق  فلي�س معناه  ال  ال�سوؤ نعتمد طرح هذا  وحني 

باأنها تظل داللة منفتحة �سمن  من  نوؤ ننا  ما، الأ ال�سعرية بطريقة  الن�سو�س  لهذه  النهائية 

اأن نلم�سه يف عناوين  م�سار التلقي الذي يواجه به القارئ الن�س، وهذا امل�ستوى ميكن 

الدواوين مو�سوع الدرا�سة.

تية: فحني نقراأ مثال  عناوين الدواوين االآ

ك�سته" لعبد االله ال�ساحلي. �سيئ�  مل�ست  ــ  "كلم� 

اأخرى" لطه عدنان. عن�كب  فيه�  ــ "ويل 

الطري" لعائ�سة الب�رصي. ــ  "خل�ة 

اأننا ب�سدد توا�سل من نوع اآخر، توا�سل يغري النظام  ن�ساب بالده�سة، ونعرف 

اللغوي العادي، وعلى املتلقي اأن يتجرد من )اأناه( الواقعية ليحقق املتعة اجلمالية، وهذا 

اأ�سا�سا يف طبيعة  اإال بالتاأويل كاآلية ت�سعفنا يف ا�ستح�سار ما هوغائب واملتمثل  يتاأتى  لن 

الذات املنتجة للخطاب.

2. الذات وحلم اليقظة اأوالذات ب�شيغة اجلمع:

ك�سته" ميكن القول اإن اخلطاطة العامة للديوان  �سيئ�  مل�ست  ففي ديوان "كلم� 

تقدم الذات على اأنها ذوات متعددة فهي: م�سابة باجلنون )�س. 12( والع�ساب )�س. 24( 

ومرتنحة )�س. 27( ومتمردة )�س. 29( وترغب يف الوالدة من جديد )�س. 49(...

�سمري  خالل  من  العنوان  يف  ذلك  ورد  كما  ال�ساعر،  ذات  على  حتيل  وكلها 

املتكلم الذي تكرر مرتني يف "مل�ست" و"ك�رصت"، وقد ورد هذا العنوان يف ن�س )احلب 

املذنب( وبالتحديد يف ال�سطر ال�سعري 13، ال�سفحة 34 من الديوان، وجاء على �سيغة 

اأ�سلوب اال�ستفهام متبوعا باأ�سلوب النداء: 

ملاذا يا اإلهي، كلما مل�سُت �سيئا 

ك�رصته 
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وبذلك فال�ساعر يخ�سع واقعه النف�سي للغة، وهوواقع مفرت�س ين�سئ من خالله 

 )sui ــ référentiel( كلها ال حتيل على الواقع، واإمنا حتيل على نف�سها
 )4(

حقائق جديدة

.
)5(

اأي واقع تكونه بنف�سها

ورغم اأن هذا ال�سطر ال�سعري كالعنوان ُيبئر الذاَت املنتجة للخطاب، فاإن الذات 

املتلقية )املخاطب( )اأنت( حا�رص بقوة، ُانظر مثال ن�س. )احلب املذنب( كما ي�ستح�رص 

ال�ساعر الذات اجلماعية )درو�س باري�سية(.

نا  نا " الواقعية و"االأ طبعا هناك رغبة حقيقية من ال�ساعريف تذويب امل�سافة بني " االأ

التخيلية"، وهذا يتم �سمن مال الت�سور، حيث يعتمد ال�ساعر على قلب النظام اللغوي، 

حيث ال ميكننا اأن نفهم نظام ح�سور الذات يف اخلطاب من خالل اإحالة ال�سمري اأنا على 

ذات ال�ساعر )اأنا                  اأنا( والتي حتيل بدورها على ذوات متعددة. اأومن خالل 

يل مع الغري  )اأنا(           )اأنت(، والتي ال ميكن اأن تفهم بدورها يف �سياق التوا�سل االآ

والذي ينح�رص يف نقل معلومات من املتكلم اإىل املخاطب.

نحن اأمام نظامني للتوا�سل: التوا�سل مع الذات، والتوا�سل مع الغري، وهما معا 

على  القائم  التفاعلي  التوا�سل  اإىل  يتعديانه  بل  العادي،  التوا�سل  حدود  عند  يقفان  ال 

التخيل )اأنا ــ اأنا(   

اأنت( ووظيفة التوا�سل يف كال النظامني ذاتية تعرب عن اإح�سا�س وانفعال  )اأنا   

ال�ساعر، ويظهر التوا�سل مع الغري يف رف�س ال�ساعر للواقع االجتماعي وال�سيا�سي كما 

تية: يف الن�سو�س االآ

ها �س. 64(.  )اأبناء الل�سو�س �س. 34(، و)جيل القمامة �س. 60(، و)فرن�سا و�رصكاوؤ

اإىل حلم  فيتحويله  رغبة  العمق   واإمنا هويف  له،  للواقع وحماكاة  نقال  لي�س  وهذا 

فاحلياة  الال�سعور،  اأعماق  لالنغرا�س يف  الواعية  املراقبة  من  ال�ساعر  يتحرر  يقظة حيث 

�رصاع، وعلينا اأن نناه�س من يظلمون النا�س ويكونوا �سببًا يف معاناتهم.

(4) j. Austin (1970): Quand dire , c ést faire , ed, Seuil, P. 18 
(5) E.Benveniste (1966): Probléme de linguistique générale, T 1, P. 274
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3. الذات والعوامل الفرتا�شية

املنتجة  الذات  اأن  نالحظ  عدنان،  لطه  اأخرى(  عناكب  فيها  )ويل  ديوان  يف 

للخطاب )الذات املتكلمة( تتخذ بدورها مظاهر متعددة، فرغم اأنها حتيل على اليومي 

لكرتونية والعناوين  نرتنيت واملواقع االإ كما يف ن�س )I love you( والذي يرتبط بعامل االأ

هذه  فاإن  العوملة،  با�سم  ترتبط  افرتا�سية  عوامل  من  ذلك  عن  ينتج  وما  لكرتونية،  االإ

اإحاالت على  اإنها  املبتدل واجلزئي،  بعدها  اليومي ال يجب فهمها يف  االحاالت على 

بجزئيات  ارتباطاته  وينف�سل عربها عن  اليومية،  ذاته  ال�ساعر من  يجردها  تخيلية  ذات 

يف  ت�سعفه  عوامل  من  يتخيله  ما  اإطار  يف  يندمج  ثم  واإكراهاتها  املتداولة  اليومية  احلياة 

دمرنا  اإذا  اإال  مرجعية  قراءة  تقراأه  اأن  راأينا  يف  ي�سح  وال  وفنيا،  ابداعيا  خطايا  يبني  اأن 

بداعية واأرغمناها يف كثري من التمحل والتاأويل ال�سطحي على اأن تعك�س بع�س  الذات االإ

.
)6(

مكوناتها اجلزئية ذات ال هي واقعية، وال هي من م�ستوى اخلطاب الفني

�رصات لغوية اأخرى تدل على ح�سور الذات املنتجة للخطاب يف هذا  وهناك موؤ

)النون( كما  مثال  �سوات،  االأ لبع�س  الكمي  الرتاكم  ب�سكل جلي يف  وتتمثل  الديوان، 

يف: تذبني / تراودين / مييني، اأو)ياء املتكلم( كما يف: حليتي / حاجبي..، وي�ساحب 

"الق�سيدة  ن�س  يف  كما  ال�سعرية  الق�سيدة  عرب  توزعت  اإيقاعية  ت�ساكالت  العملية  هذه 

اخلا�سة(  )اأناه  على  من خاللها  ال�ساعر  يعرب  الديوان( حيث  من   5 الكونية" )ال�سفحة 

كذات مر�سلة، ويعرب من خاللها اأي�سا على اجلماعة.

فحني يقول ال�ساعر )�س. 5(:

الرباكني تكاد تنفجر يف راأ�سي

حتى اأين مل اأكد احتمل اجللو�س

اأمام مكتب اأخر�س

كتب ما قد ي�سميه البع�س �سعرا. الأ

املغرب،  زاوية،  من�سورات  احلديث،  العربي  للخط�ب  املنتجة  الذات  من  من�ذج  بلمليح،  اإدري�س   (6)
وىل، 2005، �س. 100. الطبعة االأ
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خرين اإمنا كاالآ

تذبني اللغة اإىل غنجها

خرين. كاالآ

اأوعندما يقول يف نف�س الن�س )�س. 12(.

اأما اأنا، ف�ساألهوواأنتم تركبون اال�ستعارات

وحينما تنتهون، �ساألهواأي�سا

�ساأكون اأ�سعد حاال

واأنا اأنام يف ح�سن فان�سيا

فهويكرر اأناه اخلا�سة يف هذا ال�سياق اأوغريه، وهوبذلك ينتج يف الواقع منوذجا 

اأمام  اإننا  الواقع،  يف  جنده  ملا  خمالف  ت�سور  على  حتما  يحيل  ما  الذات  حول  ت�سوريا 

واإمنا  اأوين�سخه،  الواقع  ينقل  وهوال  به،  اخلا�سة  املرجعية  اأن�ساقه  �س�س  يوؤ منوذج جمايل 

اأن يخذعنا  اأن ال�ساعر يريد فقط  اإليه  اأن ما ينبغي اال�سارة  اإال  يعيد ت�سكيله اأي منذجته، 

ن هذا مل مينعه من اأن يكون �ساعراً. حني يتنكر اإىل ما�سيه ال�سعري الأ

اأمادوديالو"  اإىل  "مرثية  ن�س  يف  )اأمادوديالو(  عدنان  طه  ال�ساعر  يرثي  وعندما 

منزله  اأمام  من  االأ رجال   من  اأربعة  بر�سا�س  قتل  غيني  وهو�ساب   )40 )ال�سفحة: 

 فهو ي�ستح�رص املخاطب )اأنت( ليخلق معه عالقات معقدة وعميقة ما قد 
)7(

بنيويورك

نت�سوره من اأن الن�س ال�سعري اإجناز لغوي خال�س.

يقول ال�ساعر )�س. 45(.

ن يل حلما اأخي اإين اأموت الأ

بلون فاحت

من اأمام منزله بحي الربونك�س  (7) ُانظر هام�س الديوان " �ساب غيني قتل بر�سا�س اأربعة من رجال االأ
مريكيني  بتيويورك. احلادث الذي اأدى اإىل اندالع مظاهرات �ساخطة باملدينة يف اأو�ساط ال�سود االأ

طوال ثالثة اأ�سابيع.
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اأحمل جرحي وترابي

واأبحث عن وطن

من ظل

وماء.

اإىل  احلا�رص  من  يتحرك  منوذجا  الرثاء  ق�سيدة  يجعل  الن�س  هذا  يف  ال�ساعر  اإن 

احلا�رص، ولي�س من املا�سي اإىل احلا�رص، وهويبني هذه الق�سيدة انطالقا من تربته، ولي�س 

انطالقا من منوذج جاهز اأو�سابق.

يثري  قد  ما  اللفظ،  هذا  تبئري  من خالل  الرثاء  على  يحيل  الن�س  عنوان  اأن  فرغم 

الن�سو�س  بها  ت�ستغل  التي  الذاتية  نظمة  االأ بحكم  القارئ  لدى  اأفعال  ردود  مموعة 

ال  اآخر  توا�سلي  و�سع  عن  تك�سف  الن�س   قراءة  فاإن  الفعل(،  ورد  )الفعل  ال�سعرية 

ي�ستجيب فيه ال�ساعر اإال اإىل ذاته، ومعنى هذا اأن خطاطة هذا الن�س، وتاأويله ال يتحكم 

فيهما مفهوم النموذج، واإمنا ما يفهمه القارئ من الن�س.

والنتيجة التي نخل�س اإليها من خالل ما تقدم اأن درا�سة الذات املنتجة للخطاب 

ل حول  ل عن داللة قد حتقق بطريقة تامة، واإمنا من الت�ساوؤ ال ينبغي اأن تنطلق من الت�ساوؤ

.
)8(

داللة تظل منفتحة �سمن م�سار التلقي الذي يواجه به القارئ هذا الن�س

4. الذات ومنذجة الكون:

نف�س النتائج جندها حا�رصة ولكن ب�سكل اأكرث جالء يف ديوان عبد الرحيم اخل�سار 

"اأنظر واأكتفي ب�لنظر" فعنوان الديوان مقتطف  من ن�س "لي�س ذنبي اأن يغرق هذا املركب" 
)ال�سفحة: 21(، وبالتحديد ال�سطر ال�سعري: 29. يقول ال�ساعر يف ال�سفحة 26:

اأحيانا اأنظر اإىل العامل

مثلما ينظر اأرنب اإىل ح�سد من اجلنود يعربون الغابة

(8) اإدري�س بلمليح، القراءة التف�علية، �س.  56.

و�شان يت �أ علي �آ

Revue Al Bayt (19- 20).indd   228 1/02/12   0:32:27



���

واأحيانا اأنظر واكتفي بالنظر

اأرمي حجرا يف الربكة

اأرقب دوائر املاء وهي تتال�سى

واأتذكر امراأة ا�سعلت النار يف بيادري واختفت.

اإحالة �رصيحة على الذات املتخيلة، ورغبة يف تذويب امل�سافة بينها وبني  فهناك 

الذات الواقعية.

وقوية  عميقة  اإحاالت  هناك  اأن  الديوان  ق�سائد  على  الن�سي  اال�ستغال  بني  وقد 

الن�سو�س  ذلك  تبنيِّ  كما 
املتكلم")9(  "ق�سيدة  للخطاب  املنتجة  الذات  على  ومتعددة 

ذنبي  و)لي�س   )13 �س.  �سجارالهرمة،  االأ و)حطاب   )5 �س.  عمى،  االأ )الربان  تية:  االآ

اأن يغرق هذا املركب، �س. 21( وغريها من الن�سو�س، وكلها حتيُل على �سمري املتكلم 

الفردي، ما يجعل منه وحدات لغوية حتمل معنى، ولي�س وحدات فارغة، اإنها وحدات 

لها داللة يف الرتكيب ال�سعري، وتف�سح املجال للتخيل بل ميكن اعتبارها كما يف ن�س 

يقول  م�ساعفة  فعالية  تك�سبه  التي  الدالة  الوحدات  اأبرز  من   )39 �س.  مازيغي،  )االأ

ال�ساعر)�س. 39(:

مازيغي القدمي اأنا حفيد امللك االأ

الذي مات غذرا بطعنة من اأيدي الرومان

هوايتي اأن اأ�رصم النار يف اجلليد

ر�س. واأبني امل�سائد لطيور ال ت�سل االأ

ال�سطر  ال�ساعر  يكرر  �سعري  مقطع  كل  بداية  يف  اأنه  الن�س  هذا  يف  واملالحظ 

تي: ال�سعري االآ

مازيغي القدمي اأنا حفيد امللك االأ

(9) �رصبل داغر، ال�سعرية العربية احلديثة، حتليل ن�سي، دار توبقال، املغرب، 1988، �س. 67.
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وقد تكرر يف هذا الن�س 6 مرات مع اإحاالت قوية على الذات املنتجة للخطاب  

كما يف قوله، )�س. 46(.

واأنا اأف�سل اأن اأحيا �سامتا على اأن اأهتف با�سم اأحد 

اأن اأكون اأعمى على اأن اأب�رص مواكب العته متر بزهواأمام بيتي 

اأن اأكون اأ�سم على اأن اأ�سمع ن�سازك اأيتها احلياة.

اإن ال�ساعر يبئر يف هذه الق�سيدة ذاته بعمق، ويجعلها ذاتا متخيلة موجودة داخل 

�رصات املعجمية والرتكيبية. يقاعية واملوؤ اخلطاب تعك�سها البنية االإ

وعندما يقول ال�ساعر )اأنا( ويكررها فاإنه ينتج يف كلِّ مّرة منوذجًا ت�سوريًا حول 

مت�سائلة   / تائهة   / متحررة   / مغامرة  مازيغي":  "االأ ن�س  يف  كما  يف  تكون  قد  الذات 

جنده  ملا  خمالف  ت�سور  على  يحيل  ما  حاملة  ذات  عام  اأوب�سكل  مرتابة...   / عجائبية   /

ا�ستيعابها يف جميع  اأخرى بهدف  اأمام ذات تخلق عالقات مع ذوات  اإننا  الواقع،  يف 

نظامه  وفق  الكون  منذجة  اإىل  دائما  ي�سعى  ال�سعر  اإن  القول  اإىل  بنا  دي  يوؤ ما  حاالتها 

اخلا�س.

اإن قول ال�ساعر:

مازيغي القدمي. اأنا حفيد امللك االأ

�سطر ال�سعرية ال يعني اأنه يكتب وثيقة حتيل على وقائع  وتكرارها يف العديد من االأ

واأخبار اأويهدف اإىل ال�رصح والتو�سيح اأويكر�س نزعة قبلية �سيقة بل اإنه تكرار اإ�ساري 

ى  اإن�سانية بني الواقع واملتخيل تقوم  يدل على انفعال معني، ويك�سف عن عالقات وروؤ

اأيقون حلركة  اإنه  ذاتا جديدة،  ال�ساعر  يبني  اال�ستقرار، ويف كل مرة  التوتر وعدم  على 

الق�سيدة.

اإن )اأنا( يف هذا الن�س وغريه من ن�سو�س الديوان لي�ست ذاتا واحدة بل ذوات 

مت�سابكة عرب م�سالك معقدة ما مينح املعنى كثافة "ف�سعر احلداثة لي�س قراءة عابرة للكون 
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يف  ت�سعر  للخطاب  املنتجة  الذات  ولعل   
ولهما")10( وتوؤ تف�رصهما  قراءة  واإمنا  وللعامل، 

حلظات عديدة اأن كل �سيء قد تغري:

فحتى القمر اأ�سبح مثل فانو�س

يف يد �سحاد )�س. 29(

بالعتــمة      اللحــظات  من  حلظة  يف  لت�ســاب  �سيء  كل  مع  تتماهى  فاإنها  لذلك 

)�س 27( والغمو�س )�س. 28( والقلق )�س. 29( واحلرية )�س. 11( والرغبة يف املوت 

)�س. 11).. ثم تعود لرتغب يف اكت�ساف احلقيقة )�س. 48(:

اأنا الراغب يف اكت�ساف احلقيقة

املعامل  حمددة  اأنا  عن  يك�سف  فهوال  الن�سو�س،  تلقي  اأفق  من  يو�سع  بذلك  اإنه 

بالواقع  ربطناه  اإذا  فاإننا  لذلك  حاالتها،  جميع  يف  ا�ستيعابها  بغر�س  اأغوارها  ي�سرب  بل 

فعالية  وهي  الفعالية،  هذه  فهوم�سدر  التخيل،  مبجال  بربطه  لذا  نختزله،  فاإننا  مبا�رصة 

ذات بعدين:

ــ اأحدهما: مرتبط بللغة واأنظمتها ال�سيميائية املتنوعة.

خر: مرتبط بالتخيل. ــ واالآ

5. الذات وثنائية النف�شال والت�شال:

تقوم ق�سائد ديوان عائ�سة الب�رصي: "خل�ة الطري" على ثنائية االنف�سال واالت�سال 

وذلك من خالل دورة الطبيعة متمثلة يف اخلريف واملوت واحلب واحلياة، وهي الثنائية 

الرابطة بني خمتلف ق�سائد الديوان، ومن خاللها تقدم ال�ساعرة الذات املنتجة للخطاب 

يف كل تلياتها، وقد تدرجت يف هذه التجربة ال�سعرية من املوت اإىل احلياة واختارت 

لكل مرحلة كنا�سا لت�سافر عربه بني م�سامني عديدة تعرب يف العمق عن دورة احلياة يف 

�سكلها امليتولوجي دون اأن تتقيد بذلك، وهي:

(10) اإدري�س بلمليح، املخت�رات ال�سعرية واأجهزة تلقيه� عند العرب من خالل املف�سلي�ت وحم��سة اأبي 
وىل،1995 �س. 296. داب، املغرب، الطبعة االأ مت�م، كلية االآ
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ــ كنا�س اخلريف.

ــ كنا�س املوت.

ــ كنا�س احلب.

ــ كنا�س احلياة.

اإن هذه اخلطاطة الداللية التي تقدمها ن�سو�س الديوان ال�سعري ناتة عن عالقات 

الت�سابه والتخالف املبنية على التقابل بني احلياة واملوت، احلب والكره... وقد �سيغت 

ق�سائد الديوان ب�سكل متفاوت من حيث عددها، وما يجمع بينها كونها:

  ــ ت�ستمد مرجعياتها التخييلية من م�سادر متنوعة.

يحاء والتداعي احلر.   ــ تعتمد االإ

خالقية.   ــ الن�سج على مبداأ االنقالب يف القيم الوجودية والثقافية واالأ

  ــ البحث امل�ستمر بني الكلمات.

  ــ رف�س التطابق والتماثل والثبات.

  ــ ال�سخرية من القدر.

اأن الرتاكيب اللغوية يف ن�سو�س الديوان حتيل على ال�سمائر مبختلف  واملالحظ 

اأنواعها: املتكلم واملخاطب والغائب، كما اأنها تتميز باالنتقال باخلطاب من: التخاطب 

اإىل الغيبة )�س. 29(، ومن الغيبة اإىل التخاطب )�س. 19(، اأو من احلديث عن املتكلم 

اإىل  اأو   ،)31 اإىل املتكلم )�س.  اأو من املخاطب   ،)30 اإىل احلديث عن املخاطب )�س. 

الدمج بينهما )�س. 45(.

هذه االنتقاالت لي�س عبثا، ولكنها تعبري عن التجربة وتنمية لها بكيفيات خمتلفة، 

، وهي ترتبط بال�سياق التخيلي للن�س ال�سعري، 
)11(

واإلقاء ال�سوء عليها من زوايا متعددة 

مهما  جزءا  دي  توؤ حية  تراكيب  منها  يجعل  ما  املخاطبني  وطبيعة  ال�ساعرة،  ومق�سدية 

وىل،  االأ الطبعة  العربي،  الثقايف  املركز  �سم�لية،  نح�منه�جية  والختالف،  الت�س�به  مفتاح،  (11) حممد 
�س. 101.
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املنتجة  الذات  تداخل  ، وناأخذ كمثال على هيمنة 
)12(

ال�سعرية  الن�سو�س  بناء معنى  يف 

للخطاب مع املتلقي ن�س "اأجمل حماقات احلياة" )�س. 63( من " كنا�س احلب" حيث 

 تعك�س 
)13(

ال�سخ�ساين  الرتابط  املتكلم و�سمري املخاطب عالقات من  تقوم بني �سمري 

البنيات العميقة للغة يف خمتلف عالقاتها، ورغبة يف مراجعة الذات حيث يح�رص �سمري 

املتكلم )7 مرات( واملخاطب )11 مرة(:

من ي�سدق ؟

كنُت اأكره اقت�سابك يف الكالم.

وكنَت تكره ترثرتي الزائدة.

من ي�سدق ؟

كنُت ال اأحب نرج�سيتك املتعالية، 

قدام  وكنَت ال حتب توا�سع الع�سب حتت االأ

اأن ح�سور الذات املتنجة للخطاب يتخذ عدة مظاهر يف ن�سو�س الديوان  كما 

منها:

حالة على �سمري املتكلم املفرد، كما يف قول ال�ساعرة يف ن�س "ذاكرة النار"   ــ االإ

)�س. 67(:

علمتني كيف اأموت وحيدة،

حني ت�ستهيني احلياة

علمتني اأن ال ثبات يف احلب اإال الذكريات.

"الرماد ذاكرة النار" قلت.

من حينها اأ�رصبُت عن االحرتاق.

�س.   ،2009 وىل،  االأ الطبعة  املغرب،  رقراق،  اأبي  دار  والت�ا�سل،  دب  الأ اأو�سان،  اأيت  علي   (12)
.113

(13) �رصبل داغر، ال�سعرية العربية احلديثة،  �س. 68.
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علمتني اأن احلب واحللم

طفالن �رصعيان للوهم.

اأنزفتني يف �سحراء عط�سى،

فما حاجتي لدم ال ي�سخه قلب.

ــ اعتماد ال�سيغ الفعلية: )ن�س "ما ال يباح به" �س. 113( 

اأكتم موتي 

كي ال تعافني احلياة.

اأكتم فرحي، لدي ما يكفي من احلزن يف الذكريات.

اأكتم اأحالمي، 

وترتبط قيمة هذه ال�سمائر باإحاالتها التخيلية حيث ت�سمح:

• بالتعبري عن الذات يف خمتلف تلياتها.

ن�سانية من خالل ارتباطها بالذات اجلماعية. النف�س االإ • التعبري عن 

ن�سان. التنا�سب بينها وبني االإ • احتواء دورة الكون وخلق نوع من 

تية: ومن هنا فاإنها تتميز باخلا�سيات االآ

وىل: وتتمثل يف التحويل، حتويالت مفرت�سة اأومرغوب فيها حيث  ــ اخلا�سية االأ

جناز اأفعال عديدة، ومن هنا تكت�سب قوتها و�سلطتها. ال�سمائر ت�ستعمل الإ

املنتجة  الذات  نتعرف على مقا�سد  اأنها ق�سدية فمن خاللها  الثانية:  ــ اخلا�سية 

�رصات عديدة تدل على ذلك يف الديوان. للخطاب، وهناك موؤ

ال�سياق،  عن  مبعزل  اإليها  النظر  ميكن  ال  بحيث  اأنها�سياقية  الثالثة:  اخلا�سية  ــ 

 .
)14(

فهوالذي مينحها قوتهاالتداولية

(14)  O. Ducrot / T. Todorov (1972); Dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage ; Seuil; P. 318
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6. الذات وفاعلية اللغة:

ميكن القول من خالل قراءتنا لديوان عزيز اأزغاي " الذين ال حتبهم " اأننا ن�سل 

مر بالعنوان، فهواأي�سا مقتطف من الن�س ال�سعري )�س.  اإىل نف�س النتائج حني يتعلق االأ

ال�سطر  اآخر  يف  ورد  وقد   ،" حتبهم  ال  الذين   " الديوان  يف  اخلام�س  وهوالن�س   ،)17

ال�سعري من الق�سيدة، يقول ال�ساعر )�س. 20(:

اأنا راأبت ذلك 

ومل اأن�س 

حني كنت تنتظرهم على النواهي.

ك الرائعون  اأ�سدقاوؤ

الذين ال حتبهم 

املنتجة  الذات  ي�ستح�رص  الن�سو�س  من  وغريه  الن�س  هذا  يف  ال�ساعر  اأن  ورغم 

ال�ساعر  اأن  على  تدل  الديوان  ن�سو�س  يف  املهيمنة  اللغوية  �رصات  املوؤ اأن  اإال  للخطاب 

ي�ستح�رص املخاطب اأي املتلقي ال�سمني اأواملحتمل ويتوا�سل معه يف �سياق تخيلي اأكرث 

منظور  وفق  معه  يتفاعل  منوذجي  وهومتلقي  للخطاب،  املنتجة  الذات  ي�ستح�رص  ما 

توا�سلي على اأ�سا�س اأن كل " عملية توا�سلية هي عملية تفاعلية يف منطلقاتها واأهدافها، 

ر�سالة  اأنها  اأ�سا�س  اإال على  ر�سالة  اأية  ننتج  اأن  اأن  معه  ن�ستطيع  الذي ال  احلد  اإىل  وذلك 

ت�ساركية، ي�ستح�رص فيها املخاطب على اأ�سا�س اأنه عن�رص مكون ل�سلب الر�سالة و�سياقها 

.
وداللتها ")15(

وقد كان ال�ساعر حري�سا يف العديد من ن�سو�س الديوان على اأن:

على  حتيل  التي  اأوال�سمائر  لفاظ  االأ بع�س  على  كاأثر  عرابية  االإ العالمة  ير�سم  ــ 

تية: يدك وال�سحراء )�س. 53(، "بال مظالت )�س.  املخاطب )اأنظر مثال: الن�سو�س االآ

(15) اإدري�س بلمليح، املخت�رات ال�سعرية، �س. 98.
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13(، " ب�سبب القر�سان " )�س. 53(... وغريها من الن�سو�س، ويف هذا احلر�س داللة 

قوية على الرغبة يف ا�ستح�سار الذات املتلقية للخطاب وجعل الرتكيب اللغوي خا�سعا 

لقوانني الرتكيب ال�سعري.

كانت  �سواء  ال�سمائر  تكثيف  خالل  من  اأنت(  ــ يخلق حوارا بني )اأنا   

مت�سلة اأومنف�سلة كما يف ن�س "اإزراباوند" )�س. 21(، يقول:

معذرة اإن مل اأعرفك يا �سيد " اإزراباوند "

حني دفعت بامتالئك نحوي 

كما لوكنت تتخوف 

�سنان. من ت�سو�س االأ

اأنا هنا منذ ظهريتني 

اأراقب هياأتك الغمي�سة 

عيناك ميتتان 

حليتك مهملة 

ويداك تذكار 

تتحول  واملتداول  العادي  على  النحوي  امل�ستوى  يف  حتيل  التي  ال�سمائر  هذه 

ومتداخلة  مت�سابكة  تركيبية  بنيات  اإىل  ال�سعرية  الن�سو�س  من  وغريه  الن�س  هذا  داخل 

نتيجة النظام ال�سيميائي للن�س ال�سعري، ومتتد لت�سمل ن�سو�س الديوان ككل ما ي�سمح 

لنا بالقول اإن معظم ن�سو�س الديوان ت�سبح يف حلظات عديدة وكاأنها كلمة واحدة )اأنا( 

اأو)اأنت( ويتجلى ذلك خا�سة يف الق�سم الثاين من الديوان "طلقات يف الغيم".

مر اأن ن�سو�س الديوان ال�سعري "الذين ال حتبهم"  وما ميكن ا�ستنتاجه من هذا االأ

اإنتاج  اإعادة  من  اأي�سا  ن�سو�س متكننا  فاإنها  لذلك  اللغة،  فعالية  تكوينها على  ت�ستند يف 

حايل اإىل  منوذج للعامل وفق متخيل ال�ساعر، والنمذجة هنا هي نقل للغة من م�ستواها االإ

لغوية هونوع من  الن�س كوحدات  ال�سمائر يف  ا�ستغال  فاإن  �سارة، وبذلك  االإ م�ستوى 

النمذجة للعامل.

و�شان يت �أ علي �آ

Revue Al Bayt (19- 20).indd   236 1/02/12   0:32:29



���

اللغوي  تقوله يف م�ستواها  فيما  "ريفاتري" ال يكمن  الق�سيدة ح�سب  فما يكون 

العادي، بقدر ما توجد يف الطريقة التي يحول بها معطى �سيميائي معني النظام املرجعي 

فالق�سيدة    
)16(

اخلا�س اأونظامه  بنيته  اإىل  احلريف  وتعبريها  حماكاتها  اأوعملية  للق�سيدة 

حلركة  اأيقون  وهو   ،)Matrice( مولد  وهناك  تقوله،  ما  غري  اأخر  �سيئا  تقول  ال�سعرية 

الق�سيدة يف م�ستواها التخيلي.

"تخاطبية" من �سائر  الن�سو�س حميمية هي  اأكرث  "باختني" اإن  القول مع  وميكن 

من  مفرت�س  اأوجمهور  حمتمل،  م�ستمع  تقديرات  الن�سو�س  هذه  تتخلل  النواحي، 

ب�سورة  ماثال  امل�ستمعني  الء  هوؤ ح�سور  يبدوفيها  ال  التي  احلاالت  يف  حتى  امل�ستمعني 

.
)17(

وا�سحة يف ذهن املتكلم 

ال�سعري مفادها  التي ميكن ا�ستخال�سها من قراءة هذا الديوان  والنتيجة املبدئية 

بنيوي  باإزاء فهم  اأننا  لي�س معناه  فيه، وهذا  الدالة  الوحدات  اأبرز  تعترب من  ال�سمائر  اأن 

اأو وظيفي مل�ستويات لغوية معينة، وكيفية حتققها يف الديوان، ولكننا نطرح من خاللها 

ت�سورنا لل�سعر والقائم على التخييل والنمذجة والتمثيل والتاأويل.

خال�شة القول:

املغربي  ال�سعري  الن�س  يف  للخطاب  املنتجة  الذات  ا�ستغال  كيفية  درا�سة  اإن 

ال  الذات  هذه  اأن  لنا  يبني  اجلديدة  احل�سا�سيات  متثل  �سعرية  مناذج  خالل  من  املعا�رص 

حتقق وجودها اللغوي يف الرتكيب ال�سعري ب�سكل منطي، فقد اأثارت فينا ردود اأفعال 

الدرا�سة �سمن  التلقي، ومكنتنا من تميع مادة  خمتلفة ما يجعلها منفتحة �سمن م�سار 

واعتمادهم  ال�سعراء،  الء  هوؤ تارب  اختالف  رغم  اإنه  بالقول  لنا  �سمحت  نظر  زاوية 

اأو الكون، فاإنها حتيل على  خر  اأو االآ مرجعيات متنوعة ت�ستوحي م�سامينها من الذات 

التخييل ال�سعري واحل�س��سي�ت اجلديدة يف ال�سعر املغربي املع��س

(16) اإدري�س بلمليح، املخت�رات ال�سعرية، �س. 85.

(17) �رصبل داغر، ال�سعرية العربية احلديثة، �س. 82.
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وقائع تخيلية، ومن هنا ال ميكن اأن تكون لها وظيفة لغوية واحدة، ف�سمري املتكلم )اأنا( 

ميثل يف كل حلظة فردا اآخر عرّب ال�سعراء من خالله على:

ــ الذات املتكلمة يف بعديها الفردي واجلماعي.

ــ اأحالم اليقظة.

ــ دورة الكون.

ن�سانية العميقة كاحلب واجلمال... ــ الكليات االإ

و�ساع  وتتداخل هذه امل�سامني ح�سب مق�سدية كل �ساعر وطبيعة خماطبيه، واالأ

نتاج والتلقي. التخيلية املحيطة بعملية االإ

و�شان يت �أ علي �آ
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مقيمون يف البيت
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�سراق بورخي�س املت�سوف: الإ

*
م�ري� ك�دام�

  

باعتبارها  ــ   ــ  يف اعتقادي  مُيِْكُن احلديُث عنها  مُيَّثُلها بورخي�س  التي  اإنَّ احلالة 

حالِة  ِلبلوِغ  املُجاهدة  ق�ْسوَة  َيقت�سي  املُت�سوفني  طريُق  كان  فاإذا  �سوفّية.  اإبداعّية  حالة 

هذه  يف  بورخي�س  اإّن  القول  اأْمكننا  لهّية،  االإ الذات  يف  باحُللول  تنتهي  التي  �رصاق  االإ

�رصاق ...  التجربة َبِقَي حبي�َس االإ

ح�سا�ِس بالكربياِء  ـ  �سوى هذا االإ ولُرمّبا ال �سيَء يوِقُظ الراأفة باملعنى احَلْريف للكلمةـ 

ثابٍت  كُمعطى  ُمه  وُيقدِّ وجوِدِه  على  ّكُد  ُيوؤ باهلل  ِمُن  يوؤ فالذي  بالالاأدرية.  املُخت�سِّ  املُثرِي 

خر ُمتيّقٌن من نفيه لهذا الوجود، ويف حالة الالاأدري تُدُه  يف  وقطعي، واملُلِحُد هو االآ

كلِّ حلظٍة ُيحاوُل القب�َس على املُنفلت من خالل الو�سيلِة الوحيدِة التي مُتيُِّزنا كمخلوقاٍت 

َخر  دراك العقلي، والتي تقيِّدنا يف تناق�ٍس ظاهري بذلك الُبْعد االآ اإن�سانية وهي قدرة االإ

الذي ن�ستق�سيه. رمّبا ال اأحد غري الال اأدري ُيعترب اأكرث قربا من اهلل. 

وبورخي�س الذي علََّمُه اأبوه الفل�سفة منذ اأْن كان طفال، اأَح�سَّ القلَق امليتافيزيقي 

يلي، كان  منذ �سنٍّ ُمبكرة، منذ الطفولة، فاإىل جانب ال�رصوح حول ُمع�سالت زينون االأ

جنليزية، هكذا مَيُزُج ما بني التعليل  َي�ْستظِهُر وُيعلُِّق على اآياِت التوراة اإىل جانب جّدته االإ

املُفكر  اأبيه  عن  ّما  ب�سكل  ورثها  التي  الالاأدرية  ظلِّ  يف  منا  املقّد�س.  والكتاب  العقالين 

�ّس�سة التي حتمل ا�سمه. *  م�ري� ك�دام�: زوجة خورخي لوي�س بورخي�س وامل�رصفة على املوؤ
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ة َر�ْسِم  ن�ساُن على نف�سه مهمَّ احُلّر. يف خامتة كتابه "اخل�لق" كتب بورخي�س: "يطرُح االإ

قاليَم ومالَك وجباٍل، وخلجان، و�ُسفن،  العامَل على َمَدى ال�سنني، مَيالأ الف�ساَء ب�سوٍر الأ

وُجزر، واأ�سماٍك، وم�ساكَن، واأدوات، واأفالك، وخيول، و�سخو�س. وقبل موته بقليل 

يكت�سف باأن تلك املتاهة املتاأنية من اخلطوط تْر�ُسُم �سوَرَة َوْجهه"

كتاب  من   108  ،XXXI "يف"الفردو�س يوِم�ُس  اأنه  له  يبدو  الذي  الوْجُه  ذلك 

�ُس يف كلِّ ِمراآٍة، لرمّبا ماَت الَوْجُه  اخل�لق نف�سه: لرمّبا اأَحُد مالِمِح الَوْجِه امل�سلوب يتج�سَّ

ديان ال�رصقية، يتذّكُر هنا  ُق يف االأ له يف اجلميع". بورخي�س العارُف املُتعمِّ َى، لَيُحّل االإ واحمَّ

َر ال�سيمورغ الغريب  "ت�سوَّ فريد الدين العطار الفار�سي من جماعة املُت�سوفني، والذي 

"ت�سعة  يف  املت�سمن  والعقاب  ال�سيمورغ  يف  بورخي�س  عنه  َيحكي  طائراً("  )ثالثني 

بح�ث عن دانتي".

لُف هو هذه الدائرُة التي  لف" 1949، فاالأ ًة ثانية هذه الفكرة يف"الأ ُن�سادُف مرَّ

ٍف بالكلماِت  حتتوي الكْون، اإن بورخي�س ُيحيلنا على اإحباِطِه ككاتب اأمام ا�ستحالِة َو�سْ

ن�سان زمني يف تكوينه،  ن االإ ّن الكلمات تعاقبية، والأ للتطاُبق الزمني الذي راأْته عيناه، الأ

ُّ بورخي�س يف هذه احلكاية على ا�ستحالة حتديِد  هذا الزمن الذي هو تعاقبي اإن�سانيًا. ُي�رصِ

لوهّية ومن بني هذه  َدًة للداللة على االأ له رموزاً ُمتعدِّ لف الالمتناهي. مَيَْنُح املت�سوفة االإ االأ

الرموز يذكر ال�سيمورغ. 

على  املُمتنع  يا  روؤ على  الالُمدية  بالكلمات  القب�َس  ُيحاوُل  �سياء،  االأ كلِّ  وعرْب 

القول بالكلمات: 

راأيُت  لف  االأ ويف  لف،  االأ راأيُت  اأخرى  ًة  مرَّ ر�س  االأ ويف  لف،  االأ اإىل  "نظرُت 

ّن عيني  ر�س، راأيُت َوْجهي واأح�سائي، راأيُت وجهك، �سعرُت بالدوار وبكيُت، الأ االأ

اإن�سان،  قّط  َيَره  ملْ  والذي  ا�سَمُه،  الب�رُص  َينتِحُل  الذي  واملُتوقع،  ّي  ال�رصِّ ال�سيَء  هذا  َراأتا 

راأيُت الكون الالمعقول".
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دون ا�سَمه  له، ُيردِّ فكرٌة ُم�سابهة جنُدها يف الظاهر" لكي يتيه املت�سوفة يف ذات االإ

خرية ال تفيد اأّي معنى،  لهّية الت�سعة والت�سعني، حتى تغدو هذه االأ اخلا�ّس، اأو اأ�سماَءُه االإ

التفكري  ِة  بقوَّ الظاهر  اأنفاق  اإىل  انتهيُت  اأكون  لرمّبا  بيَل،  ال�سَّ هذا  اأْعرُبَ  اأْن  اإىل  اأ�ستاُق  اأنا 

له." واإعادة التفكري يف ذلك، ولرمّبا خلف املَ�سكن يوجد االإ

ة  القوَّ وكذلك  اأْن..."  اإىل  اأ�ستاُق  اأنا   " خالل  من  عنها  املَُعربَّ  الرغبة  َة  قوَّ لوا  مَّ
تاأ

التي َي�ْسَحُبها الوعُي الدقيُق نحو كمال الالمتناهي، ويجعُل تزينكان ي�ستغرُب يف كتابه 

ح�سا�س!  كرث �س�سوعًا من التخييل اأو االإ لهية: "اأواه يا �سعادَة الفْهم االأ املعنون ب الكت�بة الإ

لهة، وراأيُت املدارَج الالُمتناهية التي ت�سّكُل  له الذي يوجُد خلَف االآ ...بال وْجٍه راأيُت االإ

�سعادًة وحيدة، ومن خالل ا�ستيعابي للكلِّ بلغُت اأي�سًا فْهَم كتابة الّنمر"، "وببلوغ هذه 

املُكا�سفة مل َيُعْد هناك ما ُيثرُيُه، فبا�ستيعابه ملعنى الكون اأ�سبح ال اأحدا".

يف هذه احلكاية ــ كما يف اخلرائب الدائرية ــ يِتمُّ تقدمُي فكرِة ُحلٍم داخَل ُحلم 

اآَخر. يحُدُث هذا عندما يْحلم تزينكان ذّراِت الرمل ُتغرقُه وَتْخُنقه:" قال يل اأحُدُهم اأنَت 

اآَخر، وهكذا دواليك  ُحلم  احُللم يوجُد داخَل  �سابقًا. هذا  ُحلمًا  واإمنا  رق،  االأ توقظ  ملْ 

حتى الالنهاية التي هي عَدد ذّرات الرمل. الطريق الذي يجُب اأن تقَطَعُه للَعْوَدِة الُمتناٍه، 

و�ستموُت قبل اأن ت�ستفيَق حّقًا" هنا ينجلي ح�سوُر العقيدة البوذية، فكرة العامَل باعتباره 

ُحلمًا.

التي  له  باالإ الفرد  د  توحُّ �سمن  اأي  اليوغا،  �سمن  تزينكان  تربة  تاأطري  مُيْكُن 

فكري،  تركيز  تنّف�س،  مَتْو�سع،  ِحْمية،  هناك  الدائمة:  املُمار�سة  عرْب  اإليها  الو�سول  يتمُّ 

ن�ساَن يدخُل بْعَد االنت�سار على طبيعته املُنَحّطة  خالقية. كلُّ ذلك يجعُل االإ وال�رصامة االأ

اإىل عامَلٍ �سان�سوكي. وُيقابُل َوْجهًا لَوْجه وقائَع ملْ يكن ِمَن املُمكن اأْن تتيحها له ال الفطرة 

وال العقل. 

ورغم  نا،  باالأ ح�سا�ُس  االإ "ينعِدُم   )1896 لندن  يوغا،  )فينيغا  فيفيكاناندا  وَيذكر 
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بهائها،  احلقيقة يف  تلتِمُع  اجل�سد، حينئذ  من  ُمتحّرراً  رغبات،  بال  الذهُن  َي�ستغُل  ذلك 

�رَصَْمديني،  رين،  ُمتحرِّ دواِخلنا(  ٍة يف  بقوَّ يقُع  َمادي  ال�سَّ ّن  الأ  ( كْينونِتنا  ونعرُف حقيقة 

خارقي القدرات ب�سكٍل مطلق، ُمتحّررين من ذلك ال�سيء الدقيق جّداً، ومن تباُيناِتِه �سواء 

طمان اأي جوهر الروح، يف الروح الكونية". اأكانت خرياً اأو �رّصاً، نحن الواحُد يف االأ

اإّن بورخي�س يف ق�سيدة الهب�ت يتخّيُل اجلّنة يف �سكل مكتبة، كان قد كتب يف 

1941 مكتبة ب�بل التي متَّ متثيُل العامل املُ�سّغر فيها على �سكل ُم�سّد�ساِت اأ�سالع ِلدهاليز 

َخرون مكتبة"، هنا كذلك يوَجُد االن�سغال  املكتبة، هذا الكون العجيب "الذي ي�سّميه االآ

ًة بعد اأخرى، "يّدعي ال�سوفيون باأّن حالة  خري الذي َينفلُت منه مرَّ باإيجاد ذلك التف�سري االأ

ل،  ُف لهم عن غرفٍة دائريَّة، فيها كتاٌب دائريٌّ كبري، يحتوي على َمنْتٍ ُمتوا�سِ التجلي تك�سِ

يُلفُّ اجلدراَن يف دورٍة كاملة، لكن �سهادته ُمريبة، وكلماته ُمعتمة، هذا الكتاب احللقي 

اأنه "يجُب اأن يكون  اأي�سًا ال�سارد لـ رجل الكتاب يعتقد الكتبيون  ُث  له" ويتحدَّ هو االإ

َحُه  ت�سفَّ لقد  خرى:  االأ الكتب  لكلِّ  املُتقنة  ال�سيفرة واخلال�سة  هنالك كتاٌب يكون هو 

َب كثريون بحثًا عنه ..." له ]...[ تغرَّ اأَحُد الكتبيني وهو ُماثٌل الإ

اإنَّ بورخي�س يتاأّمُل يف خُمتلف حَمكياته هذه القراءَة املُ�ساَعفة لكتاب الب�رص وكتاب 

ن�ساين، اإذ يقُع الباحث  دراك اعتماداً على الفْهم االإ لهي، ُم�ْستحيِل االإ الطبيعة اأو الكتاب االإ

مًا عند القيام باملُحاولة مثل فوني�س ذي الذاكرِة القوية  عنه حتت طائلِة املُعاقبة بالبقاء حُمَطَّ

ٍة ّما اأو يف اأّي حيواٍن  الذي كان جماع الذكريات، وتعّدد االختالفات ودّقتها يف َح�رَصَ

ْحقه،  اآخر، والتغرّيات الالحمدودة ِمن حلظٍة اإىل اأخرى ت�سلح بالن�سبة له فقّط كُمرّبر ل�سَ

مادامت قد كانت بالن�سبة له مثلما هي ظاهريًا اأي�سًا، ُمّلدات مكتبة بابل. فوني�س لي�س 

َبدّي.   �سوفيًا وال يبلغ يف التحاُين الزمني الفْهم الذي مَيَْنُحُه التناُغم االأ

هكذا ينجلي دائمًا القلق امليتافيزيقي لبورخي�س، يف الق�سيدة، كما يف الدرا�سة، 

يٍة جامعٍة يجعله يتوُق "يف حلظٍة ّما، ويف كينونٍة ّما  اأْن  ويف احلكاية اأي�سا. هذا احلننُي لُروؤ

خمة". تتحقق مكتبتك ال�سَّ
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وتاُوز  فْهم  اأجل  من  للعقل،  الالُمتناهي  اع  ال�رصِّ بنف�س  ب�بل  مكتبة  تنتهي 

املكتبة حمدودٌة  القدمية:  �سكالية  لالإ احللِّ  اإىل هذا  التلميح  اأ على  اأترَّ اأنا   ..." ُحدودها: 

باأنَّ نْف�َس  اأيِّ اتاه، �سوف يثبت بعد ان�رصام القرون  اأزيلٌّ يف  ها ُم�سافٌر  َعرَبَ اإذا  ودوريَّة 

ُعزلتي  اإنَّ  النظام(.  نظامًا:  ُت�سبح  َرت  تكرَّ اإذا  )التي  الفو�سى  بنف�س  ُر  تتكرَّ املُجّلدات 

اأْجل  من  القلق  البورخي�سي  االن�سغاَل  هذا  َنَرى  كيف  املُتاأّنق"  َمل  االأ بهذا  زاهية  تغدو 

ِمْن كّل، مُيْكُن اأن يكوَن  ُل جزءاً  ّننا ن�سكِّ ح�سا�س باأ اإثباِت املكتبة، واالإ النظام، من اأْجل 

هو اهلل اأو الطبيعة، وهي ثوابت تبدو باأ�سكال ُمتعّددة يف اأعماله. وهذا االن�سغاُل الدائم 

َق فيها ترَبَتُه ال�سوفية. ُف َبْحثه الالاأدري لهذه اللحظة التي حقَّ لبورخي�س َي�سِ

َيحكي بورخي�س يف حواٍر معه عّما يعترُبُه تربة �سوفية، �سنواٍت بعد اأن عا�سها،  

ّن  ُد باأنه ال ي�ستطيُع حتديَدها بدّقة الأ كِّ َع دقائق اأو ثوايَن فقط، ويوؤ يقوُل باأنها ا�ستغرقْت ب�سْ

�سياء تقُع خارَج الزمن.   هذه االأ

ُنها  مِّ رجنتينيني 1928 وُي�سَ وىل:  لغة الأ َيحكي عن هذه التجربة يف اأَحِد اأعماله االأ

ح�س��س يف امل�ت: امل�ساء الذي �سَبَق  تلك  بعد ذلك يف عَملنْي اآَخرين، ُيعنونها ب:  الإ

ماكن  لُه عن تلك االأ الليلة، كنُت يف براكا�س، مكان ال اأزوُرُه عادًة، وامل�سافة التي تف�سِ

وْجهٍة  اأيُّ  يل  تكن  ملْ  ليلتها  اليوم.  لذلك  ًا  خا�سّ طْعمًا  اأْعطْت  َبْعد،  فيما  قطْعُتها  التي 

اأِرْد حتديَد  ملْ  كل،  االأ بعد  والتذكر  امل�سَي  اأق�سُد  هادئة خرجُت  كانت  اأنها  ومبا  حُمّددة، 

اأفق  اأْجهَد  ال  لكي  االحتمال  يف  التاأيّن  درجاِت  اأق�سى  ْيُت  توخَّ النزهة،  لهذه  م�سلٍك 

ى اأخرى، اأجَنزُت باأ�سواإ �سورٍة ُمكنٍة ما  يا واحدة ِمن بني ُروؤ االنتظار بتوّقع جربي لروؤ

ى بال�سري اعتماداً على احلّظ ]...[.مع كلِّ ذلك، اأْبَعَدين حظُّ جاذبيٍة ماألوفة باتاه  ُي�سمَّ

اأريُد  ل�سُت  خلاطري.  جالَل  االإ متَنُح  �سوف  والتي  اأ�سماَءها  اأتذكَر  اأن  دائمًا  اأَودُّ  اأحياء 

اأْن اأعني بهذا َحّيي وال االجواء الدقيقة للطفولة، بل جواراته التي ال تزاُل ُملغزة حتى 

الواقع،  م�ستوى  على  قلياًل  لكن  الكلمات  بالكامل من خالل  متلَّكتها  ن، جوارات  االآ

ُماورة للزمن واأ�سطوريّة. عك�س ما هو معروٌف فكاهلها بالن�سبة يل هو هذه ال�سوارع 
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�سمنت املدفون لبْيتنا اأو لهْيكلنا العظمي  خرية. بالكاد جّد مهولة فعال مثل االإ ما قبل االأ

الالمرئي. تركني ال�ّسرْيُ يف زاوية، ا�ستن�سقُت الليَل يف ا�سرتاحِة تفكري �سديدِة ال�سكون، 

ية بالتاأكيد لي�ست ُمعّقدة، كانت تبدو ُمب�سطة ب�سبب َتَعبي، حتققها ُيْجه�ُس مظهرها  الروؤ

ّويل يوحي بالفقر، فاإّن الثاين من  مُّ بيوتًا واطئة ورغم اأّن مظهَرُه االأ ذاته، كان ال�سارُع َي�سُ

�سدِّ َجمااًل ]...[ املََمرُّ كان ينحِدُر  �سدِّ فقراً واالأ ّكد اأنه يدلُّ على ال�سعادِة، كان من االأ املوؤ

ّويل، طني اأمريكا الذي ملْ يِتم غزوه َبْعد ]...[  نحو ال�سارع، وال�سارع كان من الطني االأ

الذي  ُمرتفع: هذا هو نف�سه  بيقنٍي را�سخ فّكرُت ب�سوت  الب�ساطة،  َل هذه  مُّ
تاأ وا�سلُت 

نُت يف ذلك التاريخ: مرحلة حديثة بالن�سبة لُبلدان اأخرى  كان منذ ثالثني �سنة ... خمَّ

كن املُتقّلب من العامل]...[ التفكري الي�سري"اأنا يف األف وثمامنائة  ن بعيدة يف الرُّ لكّنها االآ

�ْسُت اأين  ِع كلمات تقريبية وتعمّقت لت�سرَي واقعًا، اأح�سَ وب�سع �سنوات" ملْ تعد ُمّرد ب�سْ

اأف�سل  اأين ُمتلقٍّ تريدي للعامل، خوف المتناه ُمت�سبع بالعلم الذي هو  �ْسُت  اأح�سَ َميت، 

�سّح تخّيلُت  اإ�ساءة للميتافيزيقيا. مل اأعتقد، اأبداً، اأْن اأ�ستعيَد مياه الزمن املُفرت�سة، على االأ

لُت  اأنني ُمتلٌك للمعنى املُتكّتم اأو الغائب لكلمة "اأبدية" الالمعقولة. فيما َبْعد فقّط تو�سَّ

اجلزء  للزمن/   جديد  نق�س  كتاب:  من  اأخرى،  )ا�ستق�ساءات  التخييل  ذلك  حتديِد  اإىل 

  .)143 الثاين، �س. 142 ــ 

َن هذه احلادثة يف  مَّ روا باأنه �سَ ْت بُعْمق كيانه، فكِّ من البديهي اأن هذه التجربة هزَّ

ثالثة اأعمال له وعاَد ليذكرها يف مقابلٍة له يف 1977.

هذه البذرُة �سوف نراها ُتثِمُر بطريقٍة ّما يف بع�س تاآليفه، هي موجودة من قْبُل يف 

ديوانه ال�سعري وله ب�ين��س اأيري�س الذي كما قال هو نف�سه عنه �سوف ُي�سّور ب�سكل 

قبلي كلَّ ما اأجنَزُه الحقًا، اإذ اأعتقُد اأنني اأحت�س�سها يف ق�سيدة "فن�ء" من هذا العمل.

�سّد تعاليًا تلك التي اأْوَحْت له ب م�تي� vxx ــ  خرى لرمّبا االأ رهيبة هي التجربة االأ

ية: "وللعبد غري النافع حّرره يف غياهب  روا االآ خر ه� ذاته: 1964 تذكَّ 30 يف كتاب الآ

�سنان". اخلارج/ هناك �سوف يكون البكاء و�رصير االأ
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مبثابِة  تكون  �سوف  الق�سيدة  تلك  الق�سيدة.  َبْعُد  يكتب  ملْ  اأنه  َيْعلُم  بورخي�س 

ية الكون  م�ساِك بالفعل، متّلك الورقة املركزية الالمعقولة ملكتبة بابل دومنا رجعة، روؤ االإ

خالل  من  َيعرُف  فهو  ذلك  ومع  تعاقبي.  زمن  دون  حكيها  على  والقدرة  ِلِف،  االأ يف 

ُه هو موا�سلة ال�سبيل نحو م�سريه، وحتويل اأمِل  نو�ستاجليا تربته ال�سوفية باأن ما �سُيَخلِّ�سُ

عم�ل اأنه  وفَرِح حياته الدنيوّية اإىل �سعر، مل يعترب عبثًا يف كتابه: عن اخلال�س من خالل الأ

ن�سانية. بف�سل ال�سعر، بف�سل ق�سيدة هايكو، كاَن خال�س االإ

من بوحدِة الوجود الذي قال  بورخي�س َيْعلُم مثل اأجنلو�س �سيل�سيو�س ال�سويف املُوؤ

نها ُتزهر". يف اأَحِد األواحه "اأن الوردة دون ملاذا؟ ُتزهر الأ

 ترجمة خ�لد الري�س�ين
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ن�شو�س �شعرية خمتارة:

خلورخي لوي�س بورخي�س

�شبينوزا

اليدان ال�سّفافتان لليهودّي

عان الزجاَج فى الظّل تلمِّ

وامل�ساء املحت�رص خوف وبرد.

)تتماثُل امل�ساءات للم�ساءات.(

اليدان وف�ساء الياقوتي

الذي ي�سفر فى تخوم الغيتو 

تكاد ال توجُد بالن�سبة لرُجل هادئ  

َيحلم مبتاهٍة وا�سحة.

ُر �سفَوُه، ذلك االنعكا�س هَرة تكدِّ ال ال�سُّ

حالم يف ُحلِم مراآٍة اأخرى الأ

وال حّب الفتيات املتهّيب.
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�سطورة ر من اال�ستعارة ومن االأ ُمتحرِّ

يلمع الزجاج العنيد: اخلريطة

الالمتناهية لذاك الذي هو كل جنومه.

متاهة 

اأبداً لن يكوَن هنالك باب، اأنت فى الداخل 

و الق�رص يحتوي الكْون

ال وجه له و ال قفا

الجدار خارجي وال مركز �رّصي. 

ال تنتظر من ق�سوة طريقك

اأن يت�سّعب يف عناد نحو اآخر، 

�سوف تكون له نهاية. م�سريك من حديد 

مثلما هو قا�سيك. ال تنتظر هجوم 

الثور الذي هو رجل، �سكله الغريب

املتعّدد ُيعطي اإح�سا�سًا بفظاعة

ورطة من حجٍر مت�سابٍك ال متناه. 

منعدم الوجود. ال �سيء تنتظر،

�سود. وال حتى الوح�س يف الغ�سق االأ
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الظبية البي�شاء 

من اأّي باالد بري الجنلرتا اخل�رصاء.

من اأّي لوحة فار�سية، من اأّي منطقة

يام التي ينغلُق عليها اأم�سنا،  �رّصّية لليايل واالأ

اأتت تلك الظبية البي�ساء التي حلمت بها هذا ال�سباح؟

خالل ثانية، راأيتها تعرب املرج

وت�سيع يف م�ساء ذهبي خادع، 

كائن �سئيل م�سنوع بقليل من الذاكرة

وبقليل من الن�سيان، ظبية من زاوية واحدة.

هة لهذا العامل الغريب لهة املوجِّ جعلتني االآ

اأحلمك دون اأن اأمتّلكك،

رمّبا يف زاوية من املُ�ستقبل العميق 

�ساألقاك ثانية، يا ظبية ُحلم بي�ساء.

خر ُحلم هارٌب �سي�ستمر  فاأنا االآ

ب�سعة اأيام اأكرث من ُحلم املرج والبيا�س.
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ق�شيدة الهبات

ًة اأو ُيعاتُب ال اأحد ُيْنزُل َعرْبَ

على هذا االعرتاف بقدرة

، الذي ب�سخريٍة بديعٍة الربِّ

ن نف�سه. َمَنَحني الكتَب والليل يف االآ

هيَّاأ ملدينة الكتب هذه �سادًة 

وعيونًا بال نور، ت�ستطيع

حالم القراءة فقط يف مكتبات االأ

�سحار فقرات بلهاء ت�سلم االأ

لعنائها. عبثًا ُيغدق عليها

النهار كتبه الال متناهية

الع�سرية مثل املخطوطات الع�سرية

�سكندرية. التي تال�ست باالإ

من جوع ومن عط�س ميوت ملك

ما بني نافورات وحدائق ) تروي حكاية يونانية(. 

دومنا وجهة اأجهد تخوم

هذي املكتبة العمياء املتعالية

والعميقة، مو�سوعات، اأطل�س
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ال�رصق والغرب. قرون . �سالالت

ملكية، رموز، كون ون�ساأة الكون

�سوار لكن دومنا جدوى. يحتفيان باالأ

متاأن يف ظلي، اأ�ستك�سف الظليل

جوف بعكازي احلائر، االأ

اأنا الذي اأتخّيُل اجلنة يف �سكل مكتبة.

كد اأنه ال يقع �سيء ما، من املوؤ

�سياء حتت ت�سمية ال�سدفة، يوجه هذي االأ

واآخر قد تلقى يف م�ساءات ُمبهمة اأخرى

الكتب الكثرية والظّل.

روقة املتاأنية حينما اأتيه عرْب االأ

غالبا ما يحُدُث اأن اأح�سَّ برعب

خر، ُمقّد�س ُملتب�س، باأين االآ

امليت الذي كان قد قام بنف�س

يام نف�سها. اخلطوات يف االأ

اأّيهما يكتب هذي الق�سيدة

نا جْمعي ولظلٍّ واحٍد؟ الأ

يني ماذا تهمُّ العبارة التي ت�سمِّ

اإذا كانت اللعنة م�سرتكة وواحدة؟

Revue Al Bayt (19- 20).indd   254 1/02/12   0:32:34



���

ْغرو�َساْك اأو بورخي�س، اأنظر هذا العامل 

ُه و ينطفئ احلبيب الذي يت�سوَّ

يف رماٍد باهٍت و ُمبهم

ُي�سبه احللم والن�سيان. 

�شطرجن

I

ُه الالعبان �سينة، ُيوجِّ يف زاويتهما الرَّ

قعة مُتاِطلها لة، الرُّ الِقطَع املُتمهِّ

حتى الفْجر يف اإطارها ال�سارم

حقاَد. لواُن فيه االأ الذي تتبادُل االأ

ّع ق�ساواٌت �سحرية يف الداخل ت�سِ

�سكال: برٌج هومريو�سيُّ االأ

جة، ملٌك اأخري، ح�ساٌن ر�سيق، ملكة ُمدجَّ

فيٌل اأْزَوُر، وبيادُق عدوانيٌة.
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حني �سيم�سي الالعبان اإىل حال �سبيلهما،

حني �سي�ْستنفُدهما الزمُن،

كد اأّن الطقو�َس لن تكوَن قد انتهت. ِمن املُوؤ

يف ال�رصق ا�ستعلت هذه احلرُب

ر�س. التي غَدا م�رصُحها اليوَم كلَّ االأ

خرى، فهذه اللعبة ال ُمتناهية. مثلما االأ

II

ملٌك �سئيٌل، فيٌل زائغ، ملكة �رص�سة،

برٌج ُمبا�رصٌ، وبيدٌق ماكٌر

فوق �سواِد وبيا�س الطريق

ي�ستك�سفون وي�ستبكون يف معركٍة ُم�سّلحة.

ال َيعلمون اأنَّ اليَد امل�ساَر اإليها

ُم يف م�سريه، لالعٍب تتحكَّ

ال َيعلمون اأّن �رصامًة اأملا�سية

ُع م�سيئتُهم و َحْمَلَتُهْم. ُتخ�سِ
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الالعُب اأ�سرٌي اأي�سًا

)احُلْكُم ِلُعَمَر( لرقعٍة اأخرى

ذاِت لياٍل �سود و اأيام بي�س.

خرُي القطعة. ك الالعَب وهذا االأ له ُيحرِّ االإ

امرة بداأت له فاملوؤ َله خلَف االإ اأّي اإِ

بغبار وزمن وحلم واحت�سارات.

حدود

هناك �سطٌر لفريلني �سوف لن اأعود اإىل تذكره.

ٌم على خطواتي،  هناك �سارٌع قريٌب حُمرَّ

خرية، ِة االأ هناك ِمراآٌة َراأتني للمرَّ

هناك باٌب اأغلقتها حتى نهاية العامل.

هناك بني كتِب مكتبتي )اأنا اأراها(

كتاٌب لن اأفتحه اأبداً.

يف هذا ال�سيف �سوف اأكِمُل خم�سني �سنة،

فاملوُت يفنيني ب�سكل م�ستدمي. 

من تدوينات خوليو بالطريو هايدو

)مونطيفيديو1923(
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فن ال�شعر

ُل ِمن زمن وماء اأْن تنظَر اإىل نهر يت�سكَّ

واأْن تذكَر اأّن الزمَن نهٌر اآخر،

اأْن تعرَف اأننا نتيه مثَل النهر،

واأّن الوجوَه تعرب مثل املاء.

َهر ُحلٌم اآخر �سَّ باأن ال�سَّ اأْن حُتِ

َيْحلم اأنه ال َيْحلم، واأّن املوت

ُدنا هو ذلك املوت الذي يتهيَُّبه ج�سَ

ى نومًا. ر يف كلِّ ليلٍة والذي ُي�سمَّ املُتكرِّ

اأْن تَرى خالل يوٍم اأو خالل عاٍم رمزاً

ن�سان واأعواِمه، ياِم االإ الأ

عوام ل اإهانة االأ وِّ
اأْن حُتَ

اإىل مو�سيقى، واإ�ساعة ورمز.

فوَل  اأْن تَرى املوَت ُحلمًا واالأ

ْعُر ذهبًا حزينًا، هكذا هو ال�سِّ
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خالٌد و فقري، ال�سْعُر يعود 

فول. مثلما الفْجر واالأ

يف امل�ساءاِت َينظُر اإلينا اأحيانًا

َوْجٌه ِمن ُعمق امِلراآة،

ينبغي للفّن اأن يكوَن كتلك امِلراآة

التي ُتطِلُعنا على َوْجهنا ال�ّسخ�سي.

ُيحكى اأّن عولي�س �َسِئم ِمن اخلوارق،

َمْت اإتاكته َبكى من الوْجد حني ُق�سِّ

يتاكا اخل�رصاء املتوا�سعة، الفّن هو تلك االإ

ِمْن خلوٍد اأخ�رص، ولي�ست من خوارق.

هي اأي�سًا مثل النهر الالمتناهي 

الذي َيعرُبُ و يبقى، وهي بّلور هرياقليد�س

غري الثابت ذاته، الذي هو نف�سه

وهو غريه، مثلما النهر الالمتناهي.
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املن�شفون

َرُجٌل ُيْعَنى بحديقِتِه مثلما كان يريُد فولرت.

ر�س. الذي َيحمُد ف�سل وجوِد مو�سيقى يف االأ

الذي يكت�سُف مبتعٍة ا�ستقاقًا. 

َمَوّظفان يلعبان ُمباراة �سطرجن �سامتة

يف مقهى اجلنوب.

�سانع اخلزف الذي ُيفّكر يف لون و�سكل �سلفًا.

عداد اجلّيد عامل الّطباعة ال�ّساهر على االإ

لهذي ال�سفحِة التي قْد ال تروقه.

غنيٍة ّما. امراأٌة و رُجٌل يقراآن ثالثياٍت ختامية الأ

الذي مي�سد ج�سَد حيوان نائم. 

ُر اأو ُيحاوُل تربيَر اإ�ساءٍة ارتِكَبت يف حّقه. الذي ُيربِّ

ر�س ُوجَد �ستيفن�سون. الذي َيحمُد اأّن يف االأ

ّقون. خرون حُمِ ُل اأن يكون االآ الذي ُيف�سِّ

�سخا�س املجهولون هم الذين ُيخّل�سون العامل.  اأولئك االأ
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On his  blindness

يف نهاية الُعْمر َيلّفني

�سباٌب عنيٌد وم�سيء

�سياَء يف �سيٍء واحٍد  يختزُل االأ

بال �سكٍل وال لون، هو بالكاد فكرة. 

ويّل ال�سا�سع والنهار  الليل االأ

املليء بالب�رص هو ذلك ال�سباب 

ذو ال�سوء املُرتاب والويّف

الذي ال يت�ساَءُل، ويرَتّقُب يف الفْجر.

ًة لو اأرى وْجهًا. ودْدُت مرَّ

اأجهُل املو�سوعة الال م�ستك�سفة، 

فها يدي، ُمتعة الكتب التي تتعرَّ

قمار الذهبية. الطيور املتعالية واالأ

خرين الكون، يتبّقى لالآ

ولظليلي ديَدُن ال�سعر. 
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املتاهة

زيو�س لن يقدر على فكِّ اأ�رصاك

ال�سخر الذي ُيحا�رصين، ن�سيُت

الرجاَل الذين كنتهم؛ اأوا�سُل

الطريَق املقيَت من جدران رتيبة

فهو قدري. اأْروقة م�ستقيمة

�ُس يف دوائَر �رِصّّية تتقوَّ

على اآخر الُعْمر. متاري�س

يام. �سّقها ربا االأ

يف الغبارال�ساحِب فككُت رموَز

وجوٍه اأهاُبها، حَمَل اإيل الهواُء

يف امل�ساءاِت املُقّعَرِة زعيقًا

َدى زعيٍق موح�س.  اأو �سَ

اأعرُف اأّن هنالك يف الظّل �سخ�سًا اآخر

قَدَرُه اأن ي�سجر اخللوات املديدة

التي تن�سج و تفك خيوط هادي�س هذا

واأن يولع بدمي ويفرت�َس موتي.

خر. ليت هذا اليوم كالنا يبحث عن االآ
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خري.  كان يوم االنتظار االأ

 

املطر

ًة  اجنلى امل�ساُء م�سيئًا فجاأ

ّن املطَر يت�ساقط دقيقًا. الأ

يت�ساقط اأو ت�ساقط، املطر من دون �سّك

�سيء يحُدُث يف املا�سي.

 

َمْن ُي�سغي اإىل زّخاِتِه ي�ستعيُد

الزمَن الذي خالله ك�سَف له 

احلظُّ ال�سعيُد عن زهرٍة ا�سمها: وردة 

وعن اللون املُده�س للوردي.

هذا املطُر الذي يعمي الزجاَج

واٍح تائهٍة �سُيفرُح يف �سَ

حّباِت الِعنب ال�سوداء لكرمٍة

ن. امل�ساء يف فناء ما ال وجود له االآ

Revue Al Bayt (19- 20).indd   263 1/02/12   0:32:36



���

املُبلل َيْحِمُل يل �سوتًا، ال�سوت امل�ستهى

بي العائد والذي مل مَيت. الأ

 

 القمر

يحكي التاريُخ اأنه يف ذلك الزمن

املا�سي الذي حدثت فيه اأ�سياء كثرية

واقعية وخيالية ومبهمة

َع فكرَة امل�رصوع باأن رُجاًل َو�سَ

 

الال حمدود الخت�سار الكون يف كتاب 

وعرْب اندفاٍع ال ُمتناٍه 

اأن�ساأ املخطوَط املُت�سامي و املُتعب 

خري واأن�سَده. و�سكل البيت ال�سعري االأ

 

كان �سُيقّدم املّنة للحظ

حني راأى قر�سًا �سقياًل يف الهواء 

َُه، فاأدرَك يف ذهوٍل وهو يرفُع َب�رصَ

َي القمر. اأنه قد ن�سِ
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احلكاية التي رويُت واإن بَدْت ُمتكّلفة

ذي فاإنها مُيِْكن اأن تك�سَف عن ال�سحر املوؤ

ملدى ما مُنار�ُسُه من وظيفِة 

حتويٍل حلياتنا عرْب الكلمات.

ي�سيع اجلوهرّي اأبداً، هي �رصيعة

لهام كلِّ كلمة عن االإ

فالَت منها هذا املوَجز لن ي�ستطيَع االإ

عن تارتي الطويلة مع القمر.

وىل، ة االأ ل�سُت اأدري اأين راأيُتُه للمرَّ

اأيف ال�سماء ال�سالفِة للمذهب اليوناين 

اأْم يف امل�ساء املُنَحِدر فوَق فناء

البئر و �سَجرِة التني .

ح�سب املعلوم، هذي احلياة املتقّلبة 

مُيِْكن اأن تكوَن من بني اأ�سياَء عديدٍة 

جميلة جّداً وكانت كذلك يف م�ساٍء ّما

حبتها اأَيا قمراً م�سرتكًا. راأيناك ب�سُ
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اأْبعد من اأقمار الليايل

مُيكنني تذكر اأقمار ال�سعر: "قمر التنني"

الفاتن الذي ُيثري الرهبة يف الباالد

والقمر الدامي لكيبيدو.

وعن قمٍر اآَخَر من دٍم ومن لوٍن قرمزّي،

َث خوان يف كتابه عن اخلوارق حتدَّ

الغريبة واالبتهاجات الفظيعة؛

يَّة اأخرى اأكرث �سفاء. واأقمار ف�سِّ

فيتاغورا�س ) تروي اإحدى العادات(

اأنه كان يكتُب بالدم يف امِلراآة

وكان يقراُأ الرجاُل االنعكا�َس

خرى التي هي القمُر. يف تلك امِلراآة االأ

هناك غابة من حديٍد حيث ُيقيم

الذئُب ال�سامُخ الذي حّظه الغريب

اأن ُي�ْسِقَط القمَر ويذيقه طعَم املوِت

. خرَي يحمرُّ حينما يجعُل البحُر الفجَر االأ
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)يعلم ال�سمال املُتنبئ هذا

ويعلم اأي�سا اأنه يف ذلك اليوم

ُب البحاُر املفتوحة ال�سفينة تخرِّ

نعت من اأظافر املوتى.( التي �سُ

حينما �ساء القَدُر يف جنيَف اأو يف زوريَخ

اأْن اأ�سرَي اأنا اأي�سًا �ساعراً

فر�سُت على نف�سي مثل اجلميع

الواجب ال�رّصّي لو�سع حتديد للقمر.

بحظٍّ من العناِء اجلادِّ

ا�ستنفدُت تنويعاٍت متوا�سعة

خلف الرهبة ال�سديدة من اأن يكون

لوغوني�س قد ا�ستعمَل العنرب اأو الرمل. 

، من دّخان ومن ثلج بارد
ّ
من عاج ق�سي

قمار التي اأ�ساءت اأ�سعاراً كانت االأ

د اأنها مل حُتقق  كَّ من املوؤ

�رصَف الطباعة ال�ساّق.
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ن�سان فكرُت اأن ال�ساعر هو ذاك االإ

الذي مثل اآدم اجلنة املُحمّر خجاًل 

�سياء اأ�سماَءها ي�سُع لكلِّ االأ

املُحّددة واحلقيقية والالمعروفة.

حالَم عّلمني اأريو�ستو اأن االأ

 والالمدركاِت والزمَن ال�سائَع

 واملُْمكَن واملُ�ستحيَل اللذين هما

ال�سيء ذاته ت�سكُن كلُّها القمَر املرتاب.

 من ديانا ذات ال�سكل املُثلث

َم الظلَّ �سَمَح يل اأبولودورو اأن اأق�سِّ

، َمَنَحني هوجو منجاًل من ذهب،   ال�سحريَّ

�سود. وَمَنَحني اإيرلندي قمَرُه املاأ�ساوّي االأ

وبينما اأنا اأ�سرُبُ اأغواَر ذلك املنجم

قمار امليثولوجيا، الأ

كان القمُر  ال�سماوّي اليومي

هناك عند انعطاِف الزاوية.
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اأعلم اأّن بني الكلمات هناك

كلمة واحدة يجُب تذكرها اأو َر�ْسمها.

يكمن ال�رّصّ يف نظري يف ا�ستعمالها

ع. تلك الكلمة هي : قمر.  بتوا�سُ

ن ل�سُت اأجروؤ على تدني�س طْيفها  االآ

اخلال�س ب�سورٍة باطلة

ُرها ُملغزة ويومّية اأت�سوَّ

دبي. وُمتجاوزة احلدود الق�سوى الأ

اأعلم اأّن القمر اأو كلمة قمر

هي حروف اأبَدعْتها الكتابة

املُعّقدة لهذا ال�سيء الغريب

الذي هو نحن املُتعّدد والواحد.

ن�ساَن هي اأَحُد الرموز التي متنُح االإ

ُه اأو قدره كي ي�ستطيع كتابة حظَّ

 يف يوم اإطراٍء
ّ
ا�سِمِه احلقيقي

مّجٍد اأو يف يوم احت�سار.
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�شاعة الرمل

جيِّد اأن يتّم القيا�س عرْب الظّل

الكثيف الذي ُير�سله يف ال�سيف

عموٌد اأو عرْب ماء ذلك النهر

الذي راأى فيه هرياقليد�س ُجنوَننا.

الزمن، فمع الزمن والقدر

يت�سابه االثنان: ظّل النهار

العدمي الوزن وْمرى املاء

الاليرتاجع والذي ُيوا�سل طريقه.

جيِّد، لكن الزمن يف الفلوات

عرَث على ماهية اأخرى، هادئة

وُم�سجرة تبدو كما لو اأنه مت تخّيلها

لقيا�س زمِن املوتى.

لة الرمزّية هكذا تنبثُق االآ

 لنقو�س القوامي�س،القطعة
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ثار التي �سُيبعدها ّتار االآ

الرماديون عن العامل الرمادي،

عن الفيل الناق�س، عن ال�سيف

�س، ِب املُ�سّوْ عزل، عن املُقرِّ االأ

فيون، عن ال�سندل  الذي ق�سَمُه االأ

عن الغبار وعن ال�سدفة وعن العدم.

لة َمن الذي مل يتباطاأ اأمام االآ

 ال�سارمة والكئيبة التي ُترافُق

له الُيمنى  احلا�سدة يف َيِد االإ

والتي اأعاد دوريرو ت�سكيَل خطوطها؟

ِمَن الطرف املفتوح ُيتيح املخروط 

املعكو�س ت�ساقَط َحّبات الّرمل املُحرت�سة،

ـٌَب ُمـتدّرٌج ينهـاُل ذه

وميالأ الزجاَج املُقّعر لعامله.

هناك لذة يف ُم�ساهدة الرمل
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ال�رّصّي الذي ينزلُق ويتعّرُج

ُم وحني يو�سُك على ال�سقوط يتكوَّ

يف �رصعٍة هي اإن�سانية متامًا.

َرْمل الدوائر هي نف�سها

والمتناٍه تاريُخ الرمل

هكذا خلَف �سعادتك اأو ُحزنك

بدية املُتمنعة يف التاأّمل. تغرُق االأ

ال يتوّقُف الت�ساقط اأبداً.

اأنا الذي اأنزُف ال الزجاج،

طقو�س ت�سفية الرمل المتناه

ومع حّبات الرمل تنق�سي احلياة.

يف دقائق من الرمل اأعتقُد

اأين اأِح�سُّ الزمن الكوين: التاريخ

الذي َيعتقُل يف مراياه الذاكرة

حري. اأو ذاك الذي اأذاَب نْهَر ليتيو ال�سِّ
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عمود الدخان وعمود النار،

قرطاجة وروما وحربهما القا�سية،

ر�س ال�سبعة �سيمون ال�ساحر واأرجل االأ

التي اأهداها امللك ال�سك�سوين للملك الرنويجي،

كّل �سيٍء ي�سحُبه في�سيُع هذا اخليط

الدقيق الاليكّل من حّبات الرمل الكثرية.

ال ينبغي يل اأن اأجنو بنف�سي، هي اأ�سياء 

غري متوّقعة للزمن الذي هو ماّدة للتفّتت.

اأ�شف هرياقليد�س

اأنا الذي كْم َرُجاًل كنُت، مل اأكن قّط ذاك الذي

يف حبِّه َهَوْت ُمغَمى عليها ماتيلدي اأورباخ.

غا�سبار كامرياريو�س

يف:   لذات �سعراء برو�سيا
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خر            النمر الآ

�سباه... الرباعة تبتدع االأ

موري�س: �سيغور الفول�سونغ 1876 

اأفّكُر يف منر فتمّجد العتمة

املكتبة الف�سيحة املُتعبة

ويبدو كما لو اأنها تبِعُد الرفوف،

 قويٌّ وبريء، ُم�رصٌَّج بالدم وجديد،

ْبِحه �سوف مي�سي عرْب غابِه و�سُ

فة و�سوف ير�ُسُم اآثاَرُه على ال�سّ

املوِحلة لنهر يجهُل ا�سمه

�سماء وال ما�س )ففي عامله ال وجود الأ

اأو اآٍت بل حلظة اليقني فقط (

و�سيقطُع امل�سافاِت املتوّح�سة

و�سي�ستمُّ يف املتاهة املت�سابكة للروائح

رائحة الفْجر

يل العِطرة. ورائحة االأ

ما بني خطوط اأ�سجار اخليزران اأفّك لغَز

�ُس هيكله العظمي خطوطه واأحت�سَّ
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الذي ينب�ُس حتت اجللد املتاأّلق.

نا البحار عبثًا تعرت�سُ

 املحدبة وفلوات الكوكب،

من هذا البيت مبرفاإ ناٍء

باأمريكا اجلنوبية، اأتابعك واأحلم

يا منراً ِمن �سفاف الغاجن.

ميتّد امل�ساء يف روحي فاأفّكر

عري اأّن النمر الذي اأ�ستوحيه يف �سِ

هو منٌر من رموٍز وظالل،

ُمتواليات من مازات اأدبية

وُمذكرات من املو�سوعة

ومة ولي�س النمر املُفجع، اجلوهرة امل�سوؤ

التي حتت ال�سم�س اأو حتت القمر املُختلف

مي�سي نحو �سومرتة اأو البنغال

متام عاداته الرتيبة يف احُلّب والك�سل واملوت. الإ

اأقابُل منَر الرموز بالنمر

 احلقيقي: منر غليان الدم

الذي يهلك ع�سرية اجلامو�س،

واليوم يف الثالث من اأغ�سط�س من عام 59
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ميّد يف املرج ظال

 وئيداً، لكن َحَدَث ت�سميته وتخمني

ظروفه ُيَحّوالنه اإىل ُمّرد خياٍل فّني

ولي�س كائنًا حّيًا من الكائنات

ر�س. التي ت�سعى يف االأ

�سنبحُث عن منر ثالث،

خرين �سكاًل خرُي مثل االآ �سيكوُن هذا االأ

لفاظ من اأ�سكال ُحلمي، ن�سقًا من االأ

ن�سانية ولي�س النمر احليوان الفقري االإ

�ساطري الذي يتجاوُز االأ

ر�س، اأعرُف ذلك جّيداً ليم�سي فوق االأ

 هذه املُغامرة الالمتناهية
ّ
لكن �سيئا ّما يفر�ُس علي

اخلرقاء والقدمية، اأثابُر

على البحث اأوقات امل�ساء

َخر، ذاك الذي ال يوَجُد يف ال�سعر. عن النمر االآ
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ال�شيف

�سيٌف،

هـر يف برد الفْجر �سيٌف من حديد �سُ

�سيٌف بحروف رونية

طالق اأن ي�سم اأذنه عنها وال اأن يفك لغزها، ال ي�ستطيُع اأَحٌد على االإ

�سيٌف من البلطيق �سوف يتغّنى به يف نورتومربيا

�سيف ُيعادله ال�سعراء

بالثلج والنار،

�سيٌف ي�سلمه ملك اإىل ملك اآخر 

وهذا امللك اإىل ُحلم،

�سيٌف �سيكون وفّيًا

قدار، حتى ال�ساعة التي تعرفها االأ

�سيٌف �سوف ي�سيُء املعركة.

�سيٌف ِلكفٍّ

تديُر املعركة اجلميلة، ن�سيج الب�رص،

�سيٌف لكفٍّ 

�سوف حتمرُّ لها اأنياُب الذئب

Revue Al Bayt (19- 20).indd   277 1/02/12   0:32:38



���

واملنقار القا�سي للغراب،

�سيٌف لكف

حمر بال ح�ساب، �سوف تغدق الذهب االأ

�سيف لكفٍّ

فعى يف فرا�سها الذهبي، �ستَهُب املوَت لالأ

�سيٌف لكف 

�سرتبح ملكة و�ستخ�رص ملكة،

�سيف لكفٍّ

�ستهّد غابة من الرماح.

�سيٌف لكّف بيووولف.

الطال�شم

ن اأنا الذي ُيغّني االآ

غدا �سوف اأكوُن اللغَز امليت،

ْحري وُمقفر ال�ساكن يف عامل �سِ

بال �سابق و ال الحق و ال متى.

ّكُدُه ال�سوفية، اأظنُّ اأين هذا ما توؤ

غرُي جدير باجلحيم اأو بالنعيم،
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ُن ب�سيء، حكايتنا لكني ل�ست اأتكهَّ

تتغرّيُ مثل اأ�سكال بروتيو.

اأّي متاهة �ساردة، اأّي بيا�س

اأعمى من اللمعان �سوف يكوُن قدري،

حينما ت�سلمني نهاية هذه املغامرة

تربة املوت الغريبة؟

اأوّد اأن اأ�رَصَب ن�سيانه البّلوري،

بد، لكن دون اأكون من قبل قد ُوجدت. اأن اأكوَن اإىل االأ

اأ�شياء

احلجُم ال�ساقط الذي ُيخفيه

خرون يف ُعمق الّرّف، االآ

ياُم والليايل والذي ُتغطيه االأ

بغباٍر بطيٍء و�سامت، مر�ساة

�سيدون التي ت�سطهُد بحاَر

اجنلرتا يف هوتها العمياء والوثرية.

ْر اأحداً  املراآة التي مل تكرِّ

حينما بقَي البيُت وحيداً،
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ظافر التي نرُتكها ُبّرادات االأ

على َمَدى الزمن و الف�ساء.

الهباء الاليفك لغزه الذي كانه �سك�سبري.

تعديالت الغيمة،

الوردة اللحظية املُتماثلة

التي َمَنَحْتها ال�سدفة يومًا للبّلور

 للم�سكال الطفويل،
ّ
اخلفي

ول، ماذيف اأرغو�س واملركب االأ

قدام على الرمال التي متحوها اآثار االأ

موجة غافية وحتمية على ال�ساطئ،

األوان تورنر حينما تنطفئ

�سواء يف املمّر امل�ستقيم، االأ

ّول من الليل. وال تدوي خطوة يف الهزيع االأ

خر خلريطة العامل املُ�سهبة، الوجه االآ

خيوط العنكبوت الواهية يف الهرم.

عمى والكّف الغريبة. احلجر االأ

احللم الذي راأيته قبل الفجر

والذي ن�سيته حني انبلَج �سوء النهار.

بداية ملحمة فين�سبور و نهايتها

Revue Al Bayt (19- 20).indd   280 1/02/12   0:32:38



���

والتي غدت اليوم ب�سعة اأبيات معدودة

من حديد مل تبّددها القرون.

احلروف املعكو�سة يف الورق املن�سف،

ال�سلحفاة يف اأعماق اجُلّب

خر ما ال مُيْكن اأن يكون، القرن االآ

حادي القرن، الكائن الذي هو ثالثة وواحد. الأ

�سطوانة املُثلثة، الهنيهة االأ

يلي، الالتدرك والتي ُي�سيب فيها �سهم االأ

الثابت يف الهواء وال�سيب ملرماه.

الزهرة ما بني �سفحات بيكر.

البندول الذي اأوقفه الزمن.

ال�سيف الذي غرَزُه اأودين يف ال�سجرة.

وراق غري املقطوعة. ن�ّس االأ

�سدى حوافر حملة

جنني، التي ب�سكل �رصمدّي ما

مل تنته وهي جزء من املكيدة.

ر�سفة. طيف �سارميينطو على االأ

ال�سوت الذي �سمعه الراعي يف اجلبل.

الهيكل العظمي املُتكل�س يف ال�سحراء.

Revue Al Bayt (19- 20).indd   281 1/02/12   0:32:39



���

الر�سا�سة التي اأْرَدْت فران�سي�سكو بورخي�س قتياًل.

�سياء خر لل�سّجاد، االأ الوجه االآ

التي ال يراها اأَحٌد عدا اإله بريكلي. 

ق�شيدة اأخرى للهبات

م ال�سكَر للمتاهة اأوّد اأن اأقدِّ

�سباب ثار واالأ لهّية لالآ االإ

عن تنّوع املخلوقات

التي ُت�سكل هذا الكوَن املُتفّرد، 

لكونه لن يكفَّ عن اأن َيْحلم

بدليٍل للمتاهة، 

لَوْجه اإيلينا وداأب عولي�س،

َخرين  للُحّب الذي يَدُعَنا نرى االآ

لهة تراهم. مثلما االآ

ْجل َحَجر املا�س املُتما�سك واملاء املتدّفق،  الأ

ْجل اجلرب، ق�رص من بّلور دقيق، الأ

نخيل �سيلي�سيو، للقطع النقدية ال�سوفية الأ

ْجل �سوبنهاور، الأ
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الذي رمّبا فّك رموز الكون

بلهب النار

الذي ال ي�ستطيُع اأّي كائن ب�رصّي اأن يراه بدون ده�سة قدمية.

رز وال�سندل، ل�سَجرة املاهون واالأ

ْجل اخُلبز وامللح، الأ

للغز الوردة

ُد اللوَن وال تراه، التي ُتبدِّ

يام من عام 1955، ْجل بع�س الع�سيات واالأ الأ

�سّداء الذين ي�ستِحّثون ْجل ُرعاة البقر االأ الأ

يف ال�ّسهل احليوانات والفْجر.

ْجل ال�سبح يف مونطفيديو، الأ

ْجل فّن ال�سداقة. الأ

ْجل اآِخر يوٍم من اأيام �سقراط، الأ

ْجل الكلمات التي قيلت يف ال�سفق الأ

ِمْن اأّولها اإىل اآخرها،

�سالم ذاك الذي �َسمَل ْجل ُحلم االإ الأ

األف ليلة وليلة،

َخر للجحيم، ْجل ذلك احُللم االآ الأ

لربج النار الذي ُيطّهر،
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وللمراتب املقّد�سة،

ْجل �سويدنبورغ الأ

الذي كان ُيحاوُر املالئكة يف �سوارع لندن.

نهار ال�رّصّية والعريقة جل االأ الأ

التي تلتقي يف ذاتي ،

ْجل اللغة التي حتدثها منذ قرون يف نورتومربيا الأ

ْجل ال�سيف ومعزف ال�ساك�سونيني. الأ

ْجل البحر الذي هو فالة ملّاعة. الأ

و�سفرة اأ�سياء ال نعرفها،

جنلرتا ْجل املو�سيقى ال�سفوية الإ الأ

ملانيا ْجل املو�سيقى ال�سفوية الأ الأ

بيات ال�سعرية، جل الذهب الذي يلتمُع يف االأ الأ

ْجل ال�ستاء امللحمي، الأ

ْجل ُعنوان كتاٍب مل اأقراأه: الأ

جل فرانك��س، م�أثرة اآلهة لأ

ْجل فرلني الربيء كالطري، الأ

جل مو�سور من املَْرَمر ومثقال من الربونز، الأ

ْجل خطوط الّنمر، الأ

براج ال�ساهقة يف �سان فران�سي�سكو وجزيرة مانهاتن، ْجل االأ الأ

Revue Al Bayt (19- 20).indd   284 1/02/12   0:32:39



���

ْجل ال�سبح يف تيك�سا�س، الأ

خالقية، �سبيلي الذي كتَب الر�سائل االأ ْجل االإ الأ

والذي جنهل ا�سمه مثلما رغب هو يف ذلك،

ـُو من قرطبة  ـُوَكان ْجل �سينيكا ول الأ

�سبانية داب االإ واللذْين كتبا كل االآ

�سبانية،  قْبل حلول اللغة االإ

،
ّ
ْجل ال�سطرجن الهند�سي وال�سخي الأ

ْجل �سلحفاة زينون وخريطة روي�س، الأ

كاليبتو�س، ْجل الرائحة الطيبة لالأ الأ

ْجل اللغة التي ت�ستطيُع اأن تتظاهَر باحلكمة، الأ

ُ املا�سي، ْجل الن�سيان الذي ُيلغي اأو ُيغريِّ الأ

ْجل العادة الأ

ُرنا وتثبتنا مثل ِمراآة، التي تكرِّ

نا بوْهم البداية. ْجل ال�سباح الذي ميدُّ الأ

ْجل الليل، وعتمته واأفالكه، الأ

َخرين وهناءتهم. ْجل قيمة االآ الأ

ْجل الوطن املح�سو�س يف اليا�سمني  الأ

اأو يف �سيٍف قدمي،

جل وايتمان وفران�سي�سكو دي اأ�سي�س اللذين كتبا الق�سيد، الأ
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ب جل م�ساألة اأّن معنَي الق�سيدة ال ين�سُ الأ

واأنها تختلط مبجموع الكائنات

ولن تبلغ اأبداً اآِخَر بيت

وهي تختلُف باختالف الب�رص،

ْفَح من اأبنائه ْجل فران�سي�س ها�سالم الذي طلب ال�سَّ الأ

نه مات موتًا بطيئًا جّداً، الأ

ْجل الدقائق التي ت�ْسبُق النوم، الأ

ْجل احُللم واملوت، الأ

هذْين الكنزْين اخلفينْي،

ْجل الهباِت احَلميَمِة التي ال اأعددها، الأ

ْجل املو�سيقى، ال�سكِل الغريِب للزمن. الأ

وردة ميلتون

ِمن اأجيال الورود

التي يف ُعْمق الزمن �ساعت

اأوّد لو تنجو واحدة من �َسْطوة الن�سيان،

�سياء وردة بال اأثر اأو عالمة من بني االأ

التي كانت، القدر ميّدين 
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بهذه الهبة، هبة ت�سمية تلك الزهرة

وىل ِة االأ ال�سامتة للمرَّ

خرية التي اأدناها ميلتون من وْجِهه، الوردة االأ

دون اأن َيَراها. يا الوردة ال�سقراء اأو ال�سفراء

اأو البي�ساء من ُب�ستان تال�َسى، 

اتركي ما�سيك ال�سحيق يف �سحر

بيات ال�سعريّة، والتمعي يف هذه االأ

من ذهٍب اأو من دٍم اأو من عاٍج اأو عتمٍة 

كما كنِت بني يدْيه، وردة خفية.

                                                      ترجمة خالد �لري�شوين
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يوميات
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تقاطعات �سعرية

للثقافة  املغربي  واالئتالف  املغرب  كتاب  واحتاد  املغرب  يف  ال�سعر  بيت  نظم 

اخلا�ّس  الثقايف  الربنامج  �سمن  مدرجًا  كان  الذي  �سعرية"،  "تق�طع�ت  لقاء  والفنون 

اأن  بعد  وذلك  والكتاب  للن�رص  الدويل  للمعر�س  احلالية  الدورة  �سمن  الثقافة  بوزارة 

انعاقده  مف�سلني  الثقافة،  وزارة  با�سم  فيه  امل�ساركة  جانب  واالأ املغاربة  ال�سعراء  رف�س 

ن�سطة املعر�س  حتت اإ�رصاف املنظمات والهياآت الثقافية والفنية التي اأعلنت مقاطعتها الأ

وفعالياته، ت�سامنًا معها ومع املطالب الواردة يف البيانني ال�سادرين عنها.

�سارة اإىل اأن لقاء "تقاطعات �سعرية" هو ثمرة برنامج للتبادل ال�سعري  وتدر االإ

والثقايف ينخرط فيه ع�رص �سعراء من اأوروبا واملغرب، ينتج عنه اإ�سدار مطبوعات �سعرية 

وتقدمي قراءات �سعرية للعموم مبدينة فا�س والدار البي�ساء. �سارك يف هذا اللقاء ال�سعراء: 

 ــ  ليفينيا كرينالو)اإجنلرتا(

 ــ  بران مزتيك )�سلوفينيا(

 ــ  رفايل اأورويدر)�سوي�رصا(

 ــ  عبد الرفيع جواهري )املغرب (

 ــ  جالل احلكماوي )املغرب( 

 ــ  نور الدين الزويتني )املغرب ( 

 ــ  حممد بوجبريي )املغرب ( 

ت�سيري: ال�ساعر يا�سني عدنان 

مبركب  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  على   2011 فرباير   18 اجلمعة  يوم  اللقاء   انعقد 

للن�رص  الدويل  املعر�س  من  مرت   200 بعد  )على  والفني،  الثقايف  التن�سيط  يف  التكوين 

والكتاب( ــ  4 �سارع العنق ،حي لوبيال ، الدار البي�ساء. 
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اأم�سية ال�ساعر حممد بوجبريي

البي�ساء،  بالدار  بليوط  �سيدي  الثقايف  باملركب  املغرب،  يف  ال�سعر  بيت  نظم 

اأزغاي، وعزيز  اأم�سية ال�ساعر حممد بوجبريي. �سارك فيها:  حممود عبد الغني، وعزيز 

احل�سيني.

كلمة ال�س�عر املحتفى به: 

ُمرَّ ول تكرثت

عن  اأحتّدث  اأن  مني  ُطلب  ل�نه،  عن  يبحث  حرب  عنونتها ب:  �سابقة،  ورقة  يف 

تربتي ال�سعرية، وذلك يف لقاٍء بفا�س �سهر ماي �سنة 2009، �سمن اأم�سيات فا�س ال�سعرية 

التي ينظمها بيت ال�سعر يف املغرب كل �سنة.

يف هذه الورقة ر�سمت م�سارهذه التجربة قراءة وتفاعال مع تارب �سعرية عربية 

لذلك  الكلمات،  حمراب  يف  الوقوف  ا�ستوى  اأن  اإىل  وىل  االأ املنابت  من  بدءاً  وعاملية، 

قدر  املقام،  اأتناوَل يف هذا  اأن  بدا يل  ثم  الورقة. ومن  قيل يف هذه  الذي  َر كلَّ  اأكرِّ لن 

بداعي. مكان،اخللفيات املُ�سّكلة لهذا امل�سار االإ االإ

من  وغريه  العربي  الوطن  يف  وحديثًا  قدميًا  ال�سعر  يف  دالّة  لعالماٍت  قراأُت 

اجلغرافيات ال�سعرية. قراأُت ل�سعراَء مغمورين ومن�سيني. قراأُت رواياٍت اآهلًة بلغة عالية 

و�ساربة يف تخوم ال�سعر. �ساهدُت اأفالمًا هي عبارة عن ق�سائد على ال�سا�سة. �ساهدُت 

والظالل.  لوان  واالأ ال�سوء  بني  يرتاق�ُس  �سعٌر  الت�سكيلية  ُجملها  اأخادًة،  لوحات  اأي�سا 

طل�س  اأذين، كذلك، كان لها ن�سيٌب، اإذ اأ�سمعتها ُمعظَم اإيقاعاِت العامل بدءاً من مواويل االأ

ن�سات فيما بعد اإىل ما وراء الياب�سة  اأعاليًا ثم نزواًل لعيوط دكالة وعبدة واحلوز، ليعرباالإ

�رصقًا وما وراء البحار �سماال وغربا.
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اأخل�ُس من كلِّ هذا اإىل اأّن حوا�ّسي اأَعْرتها ـ قدر امل�ستطاع ـ ملا يكفي من َجمال 

ف�رُصَّ الذي َراأى و�سمع.ال �سّك اأنَّ كلَّ ذلك االفتتان متا�ّسًا مع البهاء ترَك كثرياً من املباهج 

ة كلما ك�رصَّ  ن خا�سّ يف �سغاف الروح جعلتها ال ترى من قدح الوجود غري ن�سِفه املالآ

واأ�رّصعلى الفداحات.

يف ظلِّ هذا التفاُعل بني الذات والعامل تاأتَّى للداخل ال�سغوف بالكتمان اأن ي�سعَد 

من ال�سمت ال�سارب فيه  وي�سمَو بالتدريج اإىل مدارج البوح ومعاريجه.

اأنا مديٌن لل�سدفة وال�سداقة، واأ�سماء اأ�سدقائي على ل�سان هذا احِلرب الذي اأدمن 

حمّباتهم. ال�سداقة حني تكون بع�س ما ي�سفع لهذا العبور يف الوجود.

من  مُيكن  ما  باأقّل  مهاٍو  من  اأ�سعد  كي  الرئات  يف  نَف�س  من  يكفي  مبا  تني  اأمدَّ

عطاب. ال باأ�س، ف�سالمة الروح هي  خ�سارات، واإن طاَل اجل�سَد كثرٌي من الندوب واالأ

نها ع�س اأْمن واأمان. ما يهم، الأ

..............................

 

من  قو�سني  قاب  كانت  العوا�سف.  واأعتى  عود  بالرُّ وحمّملة  خفي�سة  �سماوات 

اأن تكون  اإ�رصارها على  اأن  ال�ساّرة  املفارقات  الكينونة.ومن  يلي يف  احلوا�ّس وما  خلل 

اأن يقلب ال�سفحة من  اإىل عدِم اكرتاث. هكذا بو�سع الكائن  ل اخلوف منها  ُملبَّدة حوَّ

كتاب الغيم كي يجد نف�سه حتت �سماء اأكرث ا�ستب�ساراً وموّدة. 

ون ـ لطيٌف وودود ،وبقليل من التب�رصّ يبدو األفة  الكون ـ كما فطن اإىل ذلك الراوؤ

رت وهبَّت من اأدغالها اأعتى الرياح. هائلة. هذا ما ي�سفُع للحياة كلما تنمَّ

الب�سرية  املاآزق كلَّها حتت قدمْيك ،والعمى جزئي مادامت  ِتِد  ُمرَّ وال تكرتث 

الطريَق  انتابت  كلما  اتزان  من  يكفي  مبا  ي�سري  لل�سرْياأن  ن  متكَّ هكذا  َتَرى.  العني  مبلء 

اأ�سواٌك وعرثات.

....................................
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مكان، واأرعاها ت�سذيبًا ونزعًا للطفيليات،  يف بيتي عّدة نباتات. اأخدمها، قدراالإ

نني  والأ ونور.  فيها  لعتمة  تبعًا  والظل  لل�سم�س  اأ�ستجيُب حلاجتها  العنا�رص.  من  وامليت 

الطني.  �س  اأ�سُ منت�سبة يف  وت�سّكلها وهي   �سكلها  من  انطالقا  �سميتها  اأ�سماءها  اأجهُل 

هواج�ُس  اجل�سد  ظلمة  من  و�سعدْت  املزاُج  ر  تعكَّ كلَّما  لذا  ان�سة،  وموؤ بيننا  األفة  �رَصت 

اأ�سعر،  ال�سامت.  بدي  ها، وهي يف حديثها االأ اأْن�سِ اإىل  اأ�سعى  لئيمة  وظنون وتوّج�ساٌت 

ن�رصاح. ْحَبتها، ب�رصِّ ما يربطني بها وال اأبرُح مكاين حتى تغمَرين باالإ واأنا بجوار �سُ

هي التي نبََّهْتني اإىل اأّن ال�سعود اإىل اأعلى يحتاج اإىل وقت، واأّن الوجود ال ي�ستقيم 

خارج دائرة النور والظلمة.

ُمْنتٌّ كذلك للطني، و�ساأظلُّ عاريًا اأح�سنه، حملته يف ذاكرتي حرفًا تولََّدْت منه 

البدئية  الرِحم  اأو  احلية،  املادة  هذه   .
َّ
علي ُيحيُل  اأيقون  اإىل  ل  اأْن حتوَّ اإىل  كتابتي  اأبجدية 

كتاب  يف  كان  بالذي  بدءاً  يتنف�س،  وهو  اإال  اليخرج  منها  خارج  كل  اإذ   ،
ّ
حي لكلِّ 

اخللق وانتهاًء مبا ال ينتهي كمونًا �ساعداً من حتت ق�رصة العامل. الطنُي هو ال�سماد  املقّد�س 

ل�سجرة احلياة.

ى.  باديتي  حملته يف ال�رصيرة من باديتي حل�ان الباذخة  بتفا�سيَل �ساحرٍة الحُتْ�سَ

التي �ساءت اأْن تكوَن �رصفُتها عينًا على نقطة التما�سِّ بني اأطل�سنْي: 

ّول ينزُل من �سموخه  ط، ولكلٍّ منهما قامته وواديه ؛ االأ خُر متو�سِّ اأَحُدهما كبري واالآ

التما�ّس اجلغرايف بني  العبيد.يف هذا  اأ�سفله وادي  ينهر يف  الثاين  بينما  اأحن�سال،  وادي 

جبلنْي، قريبًا من بني الويدان، كان املجيُء اإىل العامل.

بالكتابة  الرياَع  اأغَرى  اأّوَل من  البداوة واجَلمال، كانت  البيئة ،ال�ساربة يف  هذه 

 يف الكتَّاب، بف�ساء امل�سجد املحاط مبدافن ومقابر 
ّ
د تعّلمي لها على اللوح اخل�سبي مبجرَّ

�سياُء  االأ كانت  البهاء.  ذلك  لكلِّ  ع�سقًا  ُت  فعربَّ بالبيا�س،  عالقتى  توطدت  �سالف.  االأ

ني هو تلك  اأكتب. كلُّ ما كان يهمُّ اَل طبيعِة ما   �سوؤ
ّ
اأطرح علي تكتب بكّل تلقائية ومل 

د البيا�س، واأنا على ه�سبٍة اأوتلة كلما خيََّم امل�ساء. ال�سعادة الغامرة واأنا اأ�سوِّ
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ملّا نزلُت اإىل املدينة، ا�سطراراً، من اأجل ا�ستكمال الدرا�سة حدثت �سدفة عجيبة، 

اأ�ساتذة  اإىل  كتمانًا  عايل  االأ د يف  �ُسوِّ الذي  كلُّ  ت�رصََّب  اإذ   ، َّ
علي عينًا  قدار  لالأ اأّن  لو  كما 

وين بتجارَب  اأجاّلء، فاأكدوا اأن كتاباتي تنُح اإىل ال�سعر وما ينق�سها هو اأن ُت�سقل، فاأَمدُّ

فنِّية  الق�سيدة احلديثة وما يرتبط بها من  الف�سُل يف الوعي بف�ساء  �سعريٍة كثرية كان لها 

وجمالية.

�سغاء، اإذ كلُّ �سيٍء يف تلك العزلة عن العامل  تعلمُت من منابِت ال�سبا ال�سمت واالإ

اإن�ساٌت ُمذهل. كان ذاك امل�سهُد يف رِحم الطبيعة فاتنًا بحيث اأينما وليَت وجهك فثمة 

ّنه يت�ساءُل عن حكاية كلِّ  مل�سة جمال. وبالن�سبة اإيّل كطفل،  كان خيايل دائما ي�ستغُل، الأ

�سياء املُذهلة، اإقامة وتعاقبًا، حتت اأجِنَحِة الف�سول. هذه االأ

اإيل ال�سعر ب�سكٍل تلقائي، ووجدتني  باأنني جئُت  اأقول  اأخل�ُس من هذا كلِّه كي 

اأخو�ُس يف م�سالك ال�سعر الوعرة بدون الوعي به اإىل اأن كان الذي كان يف املدينة، كما 

ن ما قّط اعتربته مطية لغايٍة اأوهدف. ال�سعُر بالن�سبة اإيّل كان وما  اأ�رصُت اأعاله، وحتى االآ

دها من ب�ساعة. كان لعبة بريئة مع  يزال نوعًا من الرتياق دفاعًا عن احلياة �سّد كّل ما ُيهدِّ

خيلة اأْمالها ع�سُق املكان.  الكلمات واالأ

اإدمان  اإىل  الطفويل  ال�سغُب  هذا  ل  حتوَّ احَلفر،  يف  معان  واالإ والعناد  �رصار  وباالإ

اأو ت�ستجيب. هكذا،  اللغة، وهي ت�ستع�سي  باملعنى وفتنة  الهو�ُس  اأْمالها  ى  �سيقة  وحمَّ

خارج  املعنى،  معنى  اأو  معنى،  له  ي�سبح  كي  �سعر  مل�سة  اإىل  حاجة  يف  دائما  العامل  ّن  الأ

�سياَء كلها واأ�سدَل ال�ستار. ى االأ اجلاهز يف فْهٍم موروٍث �سمَّ

حممد بوجبريي  201/20/10

 23 يوم  ال�سعر  بيت  نظمها  التي  املغربي  ال�ساعر  اأم�سية  يف  الكلمة  هذه  األقيت 

اأكتوبر 2010 باملركب الثقايف �سيدي بليوط.
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كلمة ال�ساعر حممود عبد الغني  

ق�شيدة جّد مرئية

َمِعدة  له  تكون  اأن  البّد  اأنه  هي  اليوم  ال�ساعر  متيِّز  اأن  ينبغي  ف�سيلة  اأح�سن  رمبا 

جيال التي ير�ُسُمها اأنا�ٌس  �سديدة اله�سم، بعد هذا الرتاث ال�سعري املمتّد، وبعد هذه االأ

نذكر  اأن  الباأ�س  لكن  تعدادها.  املكرور  من  يكوُن  رمبا  اأخرى  ف�سائل  وهناك  �سبقونا. 

منها واحدة اأواثنتني.

اإننا نالحظ اأنه نادراً جّداً ما يبدو ال�ساعر بذلك التعقل العظيم، اأوبتلك الر�سانة 

اأعماق  يف  باأّن  ال�ساعر  اأخيه  اإقناع   ال�ساعرعلى  ُي�ساعدان  والتعقل  فالر�سانة  اجلليلة. 

نف�سه خرياً اليراه، عمال مبا يقوم به الفال�سفة مثال. فهذا حكيٌم قدمي ُيحاول اإقناع اأخيه 

ك بنف�سك  احلكيم بهذه الكلمات املتعلقة:  ومبا اأنك تْعلُم اأنك الت�ستطيع اأن تَرى نف�سَ

والذي  نف�سك  اخلريالذي يف  عن  ات�ساح  بكلِّ  لك  �ساأك�سُف  مراآتك،  فاأنا  باملراآة،  وال 

التعلُم به.

ن. �ساأبداأ  ثمة ف�سائُل عديدة ملحمد بوجبريي. �ساأبداأ رحلة الك�سف عنها منذ االآ

هي  وعتبة.  اأوان  ق�سيدة  بعد   ،15 ال�سفحة  يف  تاأتي  فهي  اأخط�ئي،  اأوبخ  لن  بق�سيدة 

ح  ق�سيدة لها �سكل. كان من الف�سل القول اإن الق�سيدة �سكل، لكن هذا التعبري لن يو�سِّ

ْمر. �سْكُل هذه الق�سيدة فيه حركة وجدلّية غريخفية، مادام ال�ساعر ُي�رصِّح باأّن �سريته  االأ

جابة عن اأ�سئلة التنقطع عن زمانه، عن وح�سة العامل، كما  هي م�سدره املعريف الوحيد لالإ

بُّ )�س. 57(. يف ق�سيدة حجاب هذا ال�سَّ

امل�سب،  عن  اأو  �سول،  واالأ ال�ساللة  عن  تق�س  هو  ال�سرية  على  واالعتماد 

وامل�سب،واإن  �سل  االأ  
ْ
مفردتي تناف�س  تكاد  التي  الكلمة  69(. هذه  الع�س.)�س.  اأوعن 

كرث و�سوحا  االأ الكلمة  ال�ساللة هي  لكن  عليهما.  لتتفوق  منا�سبًا،  ا�ستعماال  ا�ستعملت 

ن ال�ساعر، والكاتب عموما، ما اأن  �سف قليلة اال�ستعمال، الأ كرث�رصاحة، لكنها لالأ واالأ

يخطها حتى يبدو اأقل حترراً وانطالقًا.
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ثمة اأي�سا بحث عن الت�سّوهات وامل�سوخ. وَمْن يريُد اأن يرى الت�سّوَه لي�س اأمامه 

داة العظيمة:  املراآة. يف ق�سيدة مرايا، يبداأ ال�ساعر رحلة بحثه عن الت�سّوهات  اإال تلك االأ

بنهٍر له �سّط واحد: 

على ح�فة نهر ب�سطٍّ واحد

�س�ءت جه�ت اأن نك�ن

ق�سيدة مراي�. )�س. 27(

يف  حدثت  التي  الُعظمى  الكارثة  بتلك  َوْعينا  وال  َوْعينا  تذكري  يف  ي�سرت�سُل  ثم 

ن�سان احلديث لتربير  اإليها االإ زمنة: حادثة حْرق الكتب. تلك الواقعة التي يعود  ليل االأ

�سقائه، اأو للتدليل على الن�سيان الذي يرتب�س به: 

زارين مّرة �سحبة كت�ب.

زارين مّرات رفقة ِدنٍّ مغ�س��س.

ت�س�جرن�...

ثم اأحرقن� الكت�ب.

ق�سيدة مراي�. )�س. 31(

الذي  الطويل  طريقنا  َر�ْسم  يف  ال�سنيعة  فعلته  الرتاجيدي  ال�سوت  هذا  يتابع  ثم 

قامة واحدة. يقُف املوت يف نهايته. و�سواء كنا يف الوجود اأويف العدم، فاالإ

ٌل  ت�ساوؤ الديوان.  يتم يف حلظة معينة، بل هوعلى طول  الوجود ال  ل عن  الت�ساوؤ

ل، بل  ال والت�ساوؤ ْمُر ال يتعلق بال�سوؤ الينقطع. وذلك جزٌء اليتجزاأ من الوجود. رمبا االأ

�سجارالكثيفة. وذلك يجعلنا نكت�سُف بولع وده�سٍة واحرتام  بهروب يف الغابة، و�سط االأ

دب عموما، وال�سعر   اأطالَل ذاتنا التي تخو�ُس تربة احلياة ال�ساخبة. ولن يك�سفها اإال االأ

خ�سو�سا، الذي لي�س و�سيلة ظرفية للك�سف عن �رصط احلياة التي يقف املوت واالختفاء 

دبي هو كتابة  هّم من الن�ساط االأ ّن الِق�سم االأ يف نهايتها. اإننا نخ�ّس ال�سعر ح�رصيًا بهذا الأ

ال�سعر. وحتى واإْن بقَي ال�سعُر بعيَد املُتناول، فاإنه يقوم مبهمته العظيمة املتمثلة يف احلفر 

ر�س التي نقف عليها. دوما يف املكان نف�سه من االأ
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يعمُل حممد بوجبريي على جعل ق�سيدته جّد مرئية. فهو يحميها من املخاطرالتي 

حرى ا�ستعمال اللغة، التي طال  دب. واأهم تلك املخاطراللغة، اأو  باالأ يح�رصها فيها االأ

اللغة  من  خوفهم  فاق  الذين  الء  هوؤ الفكر.  مال  يف  امل�ستغلني  ِقبل  من  عنها  احلديث 

اأوجملة   ببيت  ق�سيدته  بوجبريي  حممد  دائما  يبداأ  لذلك  ال�ساعرنف�سه.  خوَف  وعليها 

�سفافة. لكن الال�ستقرار يلوُح من داخلها. تبداأ التمّوجات ترتفُع وترتفُع حتى ت�سمحلَّ 

ال�ساعُر منذ  �سطوري وتلب�س رداَءُه. وهي عادٌة تخييلية اكت�سَبها  وتنحّل. تدخُل يف االأ

وىل. تاربه االأ

اأرواٌح

على حْبل الذاكرة تن�سُ ظالله�.

من ق�سيدة اأرواح. )�س. 35(

البيت  البيت هو ذلك   ّن هذا  تاأتي فيما بعد. هل الأ التي  اللغة  هذه لغة ال ت�سبه 

ب�سعاع  وم�سقيًا  باجل�سد،  مكتوبًا  يكون  بعده  ياأتي  وما  الغيب؟  من  ي�سقط  الذي  الهَبة 

ن�سان، فياأتي تعبرُيُه �سبيهًا بالتمتمة الغام�سة. متتمة اخلائف  ال�سم�س التي يحرتق حتتها االإ

اأوالبادئ يف تعلُّم الكالم.

الباحث عن  لل�ساعر  لل�سعر،  لنا نحن،  لنف�سها، بل  الديوان غريموجودة  ق�سائد 

حْبل ترابٍط وماِل ا�سرتاك. ال�ساعر يبحث عن نقطة واحدة، كيف ياأخذنا من يدنا لي�س 

وان،  االأ فوات  بعد  ُتّتخذ  التي  القرارات  كفان،  االأ ُيخيفنا:   ما  لرُيينا  بل  فقط،  لُيخيفنا 

ال�سعر  يف  ذلك  قراأنا  الذين  نحن  ُتخيفنا  كثرية  قدمي....واأمثلة  جبل  على  َر�َست  �سفنًا 

فالم. واملالحم و�ساهدناه يف االأ

اأدبية  اأن يفعل بنا؟ هو ميلك تربة  �سح، ماذا يريد  اأوعلى االأ ماذا يريد ال�ساعر؟ 

ذلك  واخلارج.  اخلطاأ  هي  التبعرث،  اختيار  �سميم  من  بكونها  بالن�سو  موري�س  فها  َو�سَ

اخلطاأ الذي يرف�س توبيخه.
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كلمة ال�ساعر عزيز اأزغاي

حممد بوجبريي

ال�شاعر

اأ�سلها  اإن  بل  مو�سمية،  طارئة وال هي  لي�ست  بوجبريي  بال�ساعر حممد  عالقتي 

اأدر�ُس  جامعيًا  طالبًا  اأزال  ما  كنُت  حني  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  اإىل  يعود  ن�ساين  االإ

قد  ما  كلِّ  البحث عن  اإىل  ــ  وذاك  هذا  بني  ــ  واأ�سعى  ال�سعر،  كتابة  اإىل  واأميُل  التاريخ 

فيه، واملق�سود  ُك  اأحترَّ الذي كنُت  يدعم اختياراتي اجلمالية اخلا�سة، يف حدود املحيط 

هنا منطقة بن ام�سيك ال�سعبية.

كان ال�ساعر حممد بوجبريي اأو ميمون احللواين )يف �سياق اآخر (، �سمن مموعة 

�سغرية من ال�سعراء املغاربة ومن اأجيال خمتلفة، مَّن �ساءت امل�سادفات الطيبة اأن ي�ستقّروا 

الق�سايا  خمتلف  ملناق�سة  فيها  يلتقون  خم�سو�سة  واأماكُن  مقاٍه  لهم  وت�سري  املنطقة،  بهذه 

�سبيل  على  ــ  هنا  واأخ�سُّ  بداع...  واالإ والفّن  والثقافة  بالفكر  لة  ال�سِّ ذات  واملوا�سيع 

ل بيُت ال�ساعر، يف اأحيان  املثال ال احل�رص ــ  مقهى "املاليل" طيبة الذكر، قبل اأن يتحوَّ

زاوية  اإىل  القيود،  الفا�سلة حورية  �ستاذة  االأ وباأريحية كبرية من �ساحبته  اأخرى كثرية، 

ت�ست�سيف العديد من ال�سعراء وحمبِّي ال�سعر يف اأما�ٍس كانت متتدُّ اأحيانا حتى الفجر...

ج يف  واأتذكر اأّن �سداقتي ببوجبريي تعود اإىل هذه الفرتة بال�سبط، قبل اأن اأتخرَّ

ورعايته  مه  وتفهُّ وكرمه  ال�ساعر  �سدر  �سعة  لوال  اإجبارية،  عطالة  فرتة  واأعي�س  اجلامعة 

ْعُت يف اأجوائها ال�ساغطة خطوتي املتهيبة القلقة، اأمام عجزي الكبري عن  لكنُت قد اأ�سَ

تلبية حاجياتي ال�رصورية، �سواء املرتبط منها باإ�سباع �سغفي بالقراءة واملطالعة واكت�ساف 

بداع النائية، اأو بلجم وتروي�س غرائزي الطبيعية ك�سابٍّ ُمقبل على اكت�ساف  قاّرات االإ

احلياة واملغامرة يف ماهل وفو�سى ليٍل ُمْغٍر كليل مدينة الدار البي�ساء.
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لذلك، حني طلَب مّني اإخوتي يف البيت امل�ساركة يف هذا اللقاء بورقة اأو �سهادة 

واملواقف  فكار  واالأ املوا�سيع  من  مموعة  ببايل  خطرت  ال�سبت"،  "�ساحب  حقِّ  يف 

والذكريات التي تقا�سْمُتها مع ال�ساعر، والتي قد ت�سلح جميعها ملثل هذه املنا�سبة. ومبا 

باحلديث  امل�ساهمة  �ساأكتفي يف هذه  التفا�سيل،  طالة يف  لالإ ُي�سِعُف  الوقت ال  اأن �سيق 

اأوقاته  اأغلَب  اأنَّ  لدرجة  بيته،  داخل  لديه  اأثرية  تبقى  ف�ساءاٍت  بثالثة  ال�ساعر  عن عالقة 

لِّقًا  ــ  مثل راق�س باليه  ــ  بني هذه الف�ساءات الثالثة،  خارج �ساعات العمل يق�سيها حُمَ

بون،  ه املقرَّ ة اأو " الزاوية " كما داأَب على ت�سميتها اأ�سدقاوؤ واأق�سُد بذلك مكتبته اخلا�سّ

واين والتوابل والغاز، واأخرياً ِفناء البيت  ثم املطبخ؛ نعم املطبخ حيث الفرن والثالجة واالأ

لهما ال�ساعر اإىل قطعة من "حلوانه" اخلا�سة ، )ن�سبة  و�رصفته الزجاجية املَُعلَّقة، اللذين حوَّ

طل�س املتو�سط م�سقط راأ�س ال�ساعر (، اأي اإىل جبله املك�سو باخل�رصة  اإىل قرية حلوان باالأ

التي تن�سج العني.

• حممد يف املكتبة: 
ويف رواية اأخرى ينعت هذا الف�ساء ب "الزاوية "، ملا يفر�سه من احرتام واإجالل 

اأجوائه ومترُح يف جنباته..  لِّق يف  حُتَ التي  العظيمة  رواح  لالأ ثم  اأّواًل،  �سحابه  الأ كبريين 

هات الكتب باللغتني  مَّ
طة احلجم، ن�سف جدرانها ُمَغّطى باأ واملكان عبارة عن غرفة متو�سِّ

دبية )من �سعر، وق�سة ورواية  لفات االأ مُّ  ــ  اإىل جانب املوؤ العربية والفرن�سية، وهي ت�سُ

التاريخ  وكتب  واملعاجم  العلمية  املو�سوعات  وفّني...(  اأدبي  ونقد  و�سينما  وم�رصح 

ديان وعلم النبات وفن الطبخ... والفلك واالأ

من  مبجموعٍة  حتفُل  ُجدرانه  اأن  كما  للجلو�س،  �س  خم�سَّ فهو  خر  االآ الن�سف  اأّما 

وُمبدعني  وفنانني  لكّتاب  فوتوغرافية  �سور  جانب  اإىل  �سلية،  االأ ال�سباغية  اللوحات 

اأرواحهم  ح�سور  يف  ة  خا�سّ باألفة  �سك(  )وال  ال�ساعر  ُيح�س  مَّن  واأجانب،  مغاربة 

مكتبة  ال�ساعُر  يرعى  ذلك،  من  وبالقرب  مل�سه.  من  مقربة  على  الدائم  ووجوههم 
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املغربي  الغنائي  ــ   املو�سيقي   والرتاث  ال�سعوب  مو�سيقى  من  منتخباٍت  ت�سمُّ  مو�سيقّية 

هذا  �رصفة  ويف  ذلك،  عن  بعيد  وغري  تعبريه..  ولغات  واإيقاعاته  جغرافياته  مبختلف 

الف�ساء الزجاجّية املُعلَّقة، ت�سطفُّ بعنايٍة فائقٍة العديد من املغرو�سات )اأغلبها من ف�سيلة 

كلَّما جل�َس  ال�ساعر،  ُمتناَول عني  َعها يف  َو�سْ يجعُل  مبا   ،)les Cactus ــ   ال�سباريات  

َد  متدَّ اأو  تالمذته...  فرو�س  لت�سحيح  اأو  الكتابة  اأو  للقراءة   ) مكتبه  )ولي�س  مائدته  اإىل 

ٍل اأو اإن�ساٍت مِلَا ُيرِهُق اجل�سد اأو ي�سغُل البال... مُّ
م�ست�سلمًا للحظة تاأ

اخلا�ّس،  ْحره  �سِ وعلى  واإغرائه  د�سامته  على  حمافظًا  بِقَي  الذي  الف�ساء  هذا  يف 

الكثرَي من وقته  ال�ساعُر  يق�سي   احل�سني، 
ّ
اإىل منطقة احلي تنقيله من حيِّ بورنازيل  رغم 

بداعّية وُعْمِقِه  ه، نْحتًا وت�سذيبًا وقراءًة واإعادَة قراءة، وبرتبيِة ذائقِتِه االإ من�سغاًل باإبداع ن�سِّ

ن�سات املتوا�سل والتوا�سع اجَلّم والتعّلم الدائم من كلِّ ما يدعم  ن�ساين الرفيع، عرْبَ االإ االإ

عن  تاّم  انقطاع  ذلك يف  كلُّ  خيال،  ها  يُحدُّ ال  التي  بداع  االإ اأر�س  ماهل  خطوه، يف 

�سجيج العامَل وعن فو�ساه التي ُتربُك العني وتَرُح الروح.

ــ  على  العطالة   اأجتاُز �رصاَط  ــ  حني كنُت  فُت   تعرَّ الف�ساء دائمًا،  داخل هذا 

بف�سل  لده�سته،  وخُم�سبة  العامل  لروح  �سة  �سِّ موؤ وفنّية  اإبداعّية  ن�سو�س  وعلى  اأ�سواٍت 

وفرحة  القراءة  ُمتعة  اخُلّل�س  اأ�سدقائه  اإ�رصاِك  يف  ورغبته  املعريف  وكَرِمه  ال�ساعر  �سخاِء 

طيبوبته  اإىل  ت�سلَّلوا  مَّن  النفو�س  عاف  و�سِ �سابع  االأ ِخفاف  بع�َس  اأن  رغم  االكت�ساف، 

ا�ستطاعوا  ــ  اأثناء الليل، ويف غفلٍة ِمْن عني ال�ساعر ال�ساهرة على متاِعِه املعريف  ــ  تكويَن 

بة على ظهره )اأي ظهر ال�ساعر (. مكتبات ُمَهرَّ

عند  تلتقي  التي  ال�ساخمة  الروحية  قاليم  االأ تلك  اكت�سفُت  اأي�سا،  الزاوية  تلك  يف 

ون�ساُء  رجاُل  اأبَدَعها  التي  مو�سيقانا  مع  �سيلة  االأ ال�سعوب  مو�سيقات  طرقها  تقاطع 

طل�س و�سو�س والريف وتراِث بادية ال�سهول وعمق ال�سحراء... وبف�سل  مرتفعاِت االأ

وانزالقات  ال�سيئة  العادات  اأخطاأتني  ال�ساعر،  لدن  من  االحت�سان  وهذا  عاية  الرِّ هذه 

طراوة ال�ّسّن وغياب الفهم وانعدام التجربة، و�سط هام�س متمعي كان وما زال ال يرحم 

املُتخلفني.
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• الذواقي يف مطبخه: 

ه عنا�رُص الطبيعة مع ُمع�سالت املُُدن احلديثة  مثلما يحر�ُس على اأن تتجاَوَر يف ن�سِّ

، يحر�ُس ال�ساعُر يف مطبخه اخلا�ّس، الذي تعلَّمنا 
ّ
�سمنت يف ان�سجاٍم تاّم وتناغم ذكي واالإ

ون اإبداعاته الغذائية التي  فيه اأبجديات وتقنيات ثم مقالب اإعداد الطعام، على تدبري �سوؤ

ُ فيها معرفته  التي ي�ستح�رصِ املتناق�سات الذوقية،  اأنها خليط بني  ــ  العارف  ــ  لغري  تبدو 

مر باملزج بني خ�رصاوات مل نعهد وجود اأية �سلة اأو قرابة  املطبخية الفذة، �سواء تعّلق االأ

واأخرى  املغربي  املطبخ  توابل معروفة يف  بني  ان�سجام غريب  اأو يف خلق  بينها،  ذوقية 

مع  الرّبية،  ع�ساب  واالأ النباتات  ببع�س  ومزجها  اأخرى،  عاملّية  مطابخ  اإىل  تنتمي  نادرة 

ن�سب ماء معلومة ودرجات حرارة يحر�ُس على عدم تاوزها.. ولُكم اأن تتخيَّلوا كلَّ 

اً يف طاجني م�سنوع من طني منطقة وادي الو امل�سهور ب�سالبته ومبقاومته  ذلك حم�رصَّ

للنار، وتواطئه يف اإ�سافة بع�س من اللذة من عندياته.

ذلك  يتطلبه  ما  مع  املطبخي،  ه  ن�سِّ يف  ح�سوَرُه  بوجبريي  حممد  ُل  ُي�سجِّ هكذا 

يتعامُل  التي  الوجدانية  الطريق  خارطة  عنا�رص  وكلها  خاطر،  و�سعة  ودقة  مرونٍة  من 

كل م�ساألة غاية يف اجلّدية  ة.. هنا ت�سبُح عملية االأ ال�ساعر مع مدونة مطبخه اخلا�سّ بها 

احلرارية  ال�سعرات  بن�سب  منها  املرتبط  الغذائية  الفوائد  خمتلف  اإىل  بالنظر  هّمية،  واالأ

ونوعيتها التي متيُِّز وجبة عن اأخرى، اأو فاكهة دون �سواها..

اللغة ومع اخليال  ولية التي يتعامُل بها ال�ساعر مع  اإنها نف�س اجلّدية ونف�س امل�سوؤ

تان حتتاجان اإىل موهبة واإىل مزاج رائق واإىل نباهٍة  اأي�سا.. كالهما؛ الطبخ والكتابة مهمَّ

اأو الذين ال نكرههم على حدٍّ  واإح�سا�ٍس بقيمِة ما ننجُزُه، احرتامًا لذوق الذين نحبُّهم 

�سواء..
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• حدائق ال�س�عر املعّلقة:  
والتعليق هنا يفيد العلو واالرتفاع..

طل�س املتو�سط، قبل  ومثلما ُولد ال�ساعر يف منطقة تنتمي اإىل مرتفعات جبال االأ

�سيِجُد  ّول،  االأ بالطابق  بورنازيل  �سقة بحي  املدينّية يف  هاّمًا من حياته  يق�سي جزءاً  اأن 

ول داخل عمارة  ًة اأخرى معلَّقًا يف �سقة يف الطابق االأ ه مرَّ بوجبريي ــ ابن الرباري  ــ نف�سَ

�سكنّية جميلة وحديثة املعمار..

ّن راأ�َسُه �سقطت على �سّفة ُبحرية ُتظلُِّل جنباِتها خ�رصُة اأ�سجار ال�رّصو والنباتات  والأ

َب  ــ  عرب م�سعد العمارة   الوح�سية واملزروعات املو�سمية، فقد ا�سطرَّ ال�ساعُر اإىل اأن ُيهرِّ

ــ   ب   ُمرِّ فاّلح  ِة  بَلْم�سَ ــ   َل   �سقته.. حيث حوَّ اإىل  ونباتها  ر�س  االأ تراب  قليال من  ــ  

 " مالمح  من  بع�سًا  حتمُل  خ�رصاء  قطعة  اإىل  املعلَّقة  الزجاجّية   " الزاوية   " و�رصفة  ِفناءها 

حلوان "، تلك التي اآملت ال�ساعَر  ــ  يف اإحدى مرثياته  ــ  وحدُتها يف العراء، بال خمر 

�سمنت. يبني من املنفى اأو من مناجم االإ وال نار. حلوان التي تغزُل اأيامها يف انتظار االآ

تفر�سه  ما  بكلِّ  نائية،  طفولة  يْرَعي  كان  لو  كما  ُخ�رصَته  يْرَعى  اإذن،  هكذا، 

 
ّ
للعنا�رص ولكيمياء املكان.. مهوٌد يومي، ذهني ِمْن لطف وحمبَّة واإن�سات  الرعاية  هذه 

ُعه ال�ساعُر بني هذه الف�ساءات الثالثة بكلِّ الِغبطة الالزمة، يف حماولٍة منه  ، ُيوزِّ
ّ
وع�سلي

هكذا  للجميل..  ونكرانًا  وجحوداً  ق�سوًة  اأقّل  قّل،  االأ على  اخلا�ّس  عامَلِه  العامَل،  جَلْعل 

توبُِّخ  ال  التي  والطيبوبة  واخلَجل  مت  ال�سَّ بذاِت  ومي�سي،  اجلنباِت  على  املحبَّة  يزَرُع 

اأحداً. 

الرباط، يف 21 اأكتوبر 2010
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اأم�سية ال�ساعر اأحمد الطريبق

�سمن برنامه الثقايف وال�سعري ل�سهر نونرباجلاري، نظم بيت ال�سعر يف املغرب 

2010، مبقر مندوبية  نونرب   26 يوم اجلمعة  الطريبق وذلك  اأحمد  املغربي  ال�ساعر  اأم�سية 

�ساتذة:  اأحمد ها�سم الري�سوين، فاطمة امليموين  وزارة الثقافة بطنجة. �سارك يف اللقاء االأ

ويو�سف ناوري. 

والتنوع  بالغنى  تتميز  الطريبق  حمد  الأ ال�سعرية  التجربة  اأن  اإىل  �سارة  االإ تدر 

واجلمع بني الكتابة ال�سعرية والدرا�سة النقدية. 

�سدرت لل�ساعر  الدواوين التالية: 

البحر" )1996(. كلمني    ــ "هكذا 

لع�لي�" )2010(.   ــ  ومن اأ�سمائها احل�سنى "طنجة 

ية  الروؤ اإىل  املم�ثلة  ية  الروؤ )من  ال�س�عرة  ال�س�رة  لف: "طنجة:  كما �سدر له موؤ

املغ�يرة(، اأنط�ل�جي� �سعرية" )1995(.

دبية  االأ الدرا�سات  )�سنف  للكتاب  املغرب  بجائزة  الطريبق  اأحمد  ال�ساعر  فاز 

دب املغربي، يف عهد ال�سلط�ن  والفنية( بر�سم 2008 عن كتابه "اخلط�ب ال�س�يف يف الأ

م�لي اإ�سم�عيل".
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اأم�سية الناقد بنعي�سى بوحمالة

�سمن اأن�سطته الثقافية وال�سعرية، نظم بيت ال�سعر يف املغرب اأم�سية الناقد املغربي 

ثنني 20 دجنرب 2010 على ال�ساعة اخلام�سة م�ساء بف�ساء  بنعي�سى بوحمالة.  وذلك يوم االإ

مترات، بلدية حمرية. املعر�س اجلهوي للكتاب، ق�رص املوؤ

عالل  بنطلحة،  حممد   : �ساتذة  االأ والنقدية  الثقافية  م�سية  االأ هذه  يف  �سارك  وقد 

احلجام، جنيب العويف، ح�سن جنمي، عبد الرحيم العالم، ح�سن بحراوي، خالد بلقا�سم، 

اإكرام عبدي، نبيل من�رص، جالل احلكماوي ، عبد احلق بلخ�رص .  

الناقد بنعي�سى بوحمالة اأ�ستاذ التعليم العايل بجامعة املوىل اإ�سماعيل مبكنا�س.

�سدر له:

من�ذج�"  الفيت�ري  حممد  املع��س...  العربي  ال�سعر  يف  الزجنية  "النزعة  ــ 

.)2004(

جعفر"، يف جزاأين، )2009(.  له  ال�سيخ  ح�سب  �سعرية  يف  �س�مر..  ـــ "اأيت�م 

باملغرب  ن�رصت  والعاملي،  والعربي  املغربي  ال�سعر  حول  جماعية  كتب  يف  م�ساهمات 

وخارجه. 

النقدية  امللتقيات  من  العديد  يف  �سارك  الذي  بوحمالة،  بنعي�سى  �ستاذ  االأ ترجم 

ملاين بول �سيالن والفرن�سيني  الثقافية واملغربية و العربية والدولية، منتخبات من اأ�سعار االأ

يطالية دوناتياّل بيزوتي  اإيف بونفوا و �سريج ّبي و البلجيكي جريمان دروغنربودت واالإ

والكرواتية النا ديركاك و ال�سلوفاكي جوراج كونياك...

ك��سي�"  الأ ينتظر اأن ي�سدر له قريبا عن اإحدى دور الن�رص العربية كتاب "�سجرة 

يف نقد ال�سعر.
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�سعراء مغاربة يف قراءات �سعرية برب�سلونة

فيها  �سارك  �سعرية  اأم�سية  برب�سلونة  الوطنية  املكتبة  مع  ب�رصاكة  ال�سعر  بيت  نظم 

ال�سعراء: 

حممد  اأزغاي،  عزيز  احلكماوي،  جالل  بنمو�سى،  وداد  الب�رصي،  عائ�سة   

بوجبريي، مراد القادري، عزيز احلاكم، نبيل من�رص، خالد الري�سوين.

فريقي  مهرجان ال�سعر العربي الإ

زاكورة  

19/ 20/21  مار�س  2011

)اآفاق( وعمالة  للثقافة والفنون  العربي  املغرب وال�سندوق  ال�سعر يف  بيت  نظم 

اأيام  فريقي  االإ العربي  ال�سعر  ملهرجان  وىل  االأ الدورة  البلدي:   ومل�سها  زاكورة  اإقليم 

21/20/19 مار�س 2011 مبدينة زاكورة. 

مب�ساركة ال�سعراء:  

اأحمد  )تون�س(،  الغزي  حممد  )م�رص(،  طلب  ح�سن  )املغرب(،  بنطلحة  حممد   

)املغرب(،  احلجام  عالل  )الكامرون(،  داكيو  بول  )املغرب(،  وارهام  اأيت  بلحاج 

فال  ماروبا  )املغرب(،  املومني  ر�سيد  )م�رص(،  ال�سهاوي  اأحمد  )�سوريا(،  عمران  ر�سا 

)ال�سينغال(، اأحمد مل�سيح )املغرب(، عي�سى خملوف )لبنان(، فريديريك با�سريي تيتينكا 

)بوركينا فا�سو(، ح�سن الوزاين )املغرب(، كاما �سيور كاماندا )الكونغو(، اأحمد ع�سيد 

)املغرب(.

والنق�د: حممد عبد املطلب )م�رص(، بنعي�سى بوحمالة )املغرب (، ر�سا نا�رص العلي 

)�سوريا (، م�سطفى ال�ساذيل )املغرب (، يو�سف ناوري  )املغرب (.
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الربنامج

v  ال�سبت 19 م�ر�س  2011

ال�س�عة اخل�م�سة م�س�ء ، دار الثق�فة  ــ  زاك�رة

اجلل�سة الفتت�حية

p  حلظة م��سيقية مع فرقة مولود م�سكاوي )الرا�سيدية ( 

 ــ   كلمة بيت ال�سعر يف املغرب،

 ــ   كلمة ال�سيد رئي�س املجل�س البلدي مدينة زاكورة،

p  حلظة تكرمي: ال�سعراء حممد بنطلحة )املغرب(، بول داكيو)الكامرون( حممد      

الغزي )تون�س(.  

p  حلظة م��سيقية مع فرقة الركبة، تان�سيطة ان�سا�سدة

فال  ماروبا  مل�سيح)املغرب(،  اأحمد  )�سوريا(،  عمران  ر�سا  �سعرية:  حلظة   p

)ال�سينغال (، عي�سى خملوف )لبنان(.

p  حلظة م��سيقية:  مع فرقة ال�سيف لزاوية الربكة

حد 20 م�ر�س 2011 v  الأ

الع��سة �سب�ح� بدار الثق�فة  ــ  زاك�رة

." العربي  ال�سعر  يف  ندوة: "الزن�جة 

بنعي�سى بوحمالة )املغرب(، ر�سا   ، املطلب )م�رص(  النق�د: حممد عبد   مب�ساركة 

نا�رصالعلي )�سوريا(، م�سطفى ال�ساذيل )املغرب(، ويو�سف ناوري )املغرب(. 

اإدارة اجلل�سة:  خالد بلقا�سم )املغرب (.
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v   الرابعة م�س�ء بجم�عة فزواطة، تالل تنف�

p  حلظة م��سيقية من الرتاث ال�سعبي املحلي.

p  قراءات �سعرية:  ح�سن طلب )م�رص(، عالل احلجام )املغرب(، فريديريك 

)املغرب(،اأحمد  ع�سيد  اأحمد  فا�سو(،  )بوركينا  تيتينكا  با�سريي 

بلحاج اأيت وارهام )املغرب(، ر�سيد املومني)املغرب(.  

تقدمي:  عبد العزيز الرا�سدي )املغرب(.  

v الثنني 21 م�ر�س 2011

الع��سة �سب�ح�، ث�ن�ية �سيدي اأحمد بن��س

Revue Al Bayt (19- 20).indd   308 1/02/12   0:32:43



�0�

❦  احتفالية اليوم العاملي لل�شعر  ❦

ــ  كلمة بيت ال�سعر يف املغرب

 ــ  كلمة اليوني�سكو 

 ــ  كلمة ال�ساعر

 ــ  اإهداء مكتبة �سعرية )مائة ديوان/ مائة �ساعر (اإىل ثانوية �سيدي اأحمد بنا�رص

 ــ  قراءات �سعرية ولق�ءات ثق�فية وترب�ية بني تالميذ الث�ن�ية وال�سعراء: ر�سا 

اأيت  بلحاج  اأحمد  )الكونغو(،  كاماندا  �سيور  كاما   ،) )�سوريا  عمران  

وارهام )املغرب (، ح�سن الوزاين )املغرب (.

 اإدارة اجلل�سة:   نبيل من�رص )املغرب (. 

v  اخل�م�سة م�س�ء ، دار الثق�فة  ــ  زاك�رة

p  حلظة م��سيقية.

p  قراءات �سعرية:  اأحمد ال�سهاوي )م�رص(، كاما �سيور كاماندا )الكونغو(، 

ح�سن الوزاين )املغرب (،اأحمد ع�سيد )املغرب (:

تقدمي:  جالل احلكماوي )املغرب (. 

p حلظة م��سيقية واختت�م اأ�سغ�ل املهرج�ن.
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كلمة اليوني�سكو

ر�سالة من ال�سيدة اإيرينا بوكوفا

املديرة العاّمة لليوني�سكو

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعر

2011 /3 /21

ال�سعوِب  ثقافاِت  ِميِم  �سَ ِمْن  َدْومًا  وَينبِعُث  َيت�ساَمى  اإذ  َوْجٍه،  اأْلَف  ْعِر  لل�سِّ اإنَّ 

قد  )اليون�سكو(  والثقافة  والِعلم  للرتبية  املُتَِّحدة  َمِ 
االأ ُمنّظمة  واإّن  اأْعماِقها.  وَمكنون 

عملت ُمنذ �ساِلِف ال�سنني وال تزاُل تعمل على ت�سجيع وَدْعم ما توُد به قريحة ال�سعراء 

�ساتذة العلماء يف العامَل اأجمع. ومبنا�سبة اليوم العاملي  وما ُي�سِدُره النا�رصون وما ُينتُجه االأ

الفنية  هّمية  االأ على  داً  ُمدَّ نظار  االأ ُترّكَز  اأْن  اأي�سًا  ال�سنة  اليون�سكو يف هذه  تودُّ  لل�سعر، 

احَلثِّ على  اأْجل  من  قّوة وعنفوان. وذلك  عنه من   ُ وُيعربِّ يختزُنُه  وما  لل�سعر  واجلمالية 

ن�سانية اأ�سالة  قراءِته والت�سجيع على كتابته بو�سفه واحداً من اأكرث الفنون التي عرفتها االإ

وحيويّة.

ْعرِهم عن اأحداٍث  وا ب�سِ ور�سالة ال�سعراء ر�سالة خالدٌة ال َتْبلى. فُهم كثرياً ما عربَّ

ِمها وكانوا لها وعليها �سهوداً.  الٍت �سيا�سّية واجتماعّية هائلٍة َو�َسَمت التاريَخ مَبْي�سَ وحتوُّ

ن�سان  االإ بعالقة  جديد  من  والتفّكر  دائمًا  �سالمًا  النفو�س  يف  َنْبني  اأْن  يدعونا  عُرُهم  و�سِ

وتنّوعها.  ال�سعوب  ِمْن خ�سو�سية  واحٍد  اآن  تتغّذى يف  ن�سانيٍة  الإ �س  �سِّ ُنوؤ واأْن  بالطبيعة 

�ّس�سات  وهو اأْمٌر لي�س بال�ّسْهل، اإذ يتطلَُّب م�ساَركة اجلميع، يف املدار�س واملكتبات واملوؤ

ين يف هذا املقام قول ال�ساعر طاغور، الذي نحتِفُل هذه ال�سنة مبرور مائة  الثقافية. ويح�رصُ

يّامي يف �سْبط اأوتار معزيف واإرخائها".
ْيُت اأ وخم�سني عامًا على موِلده، "لقد اأْم�سَ

الفنون  مُبجَمل  ال�سعَر  تربُط  التي  العميقة  الروابط  نفَهَم  اأْن  اأي�سًا  املُهّم  ومن 

ْعَر   َيِعي العامَلَ ويفَهَمه. وكان ماالرميه يقول اإّن ال�سِّ
ْ
ن�ساُن كي والتقنيات التي جَلاأ اإليها االإ
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�سا�سي، عن املعنى الغام�س للوجود".  "تعبرٌي، باللغة الب�رصّية وقْد اأْرِجَعْت اإىل اإيقاِعها االأ
عالم واإمّنا ي�ْسَعى اأي�سًا، عرْب �سقٍل دائٍم  ل واالإ وُمراُم ال�سعراء ال َيِقُف عند حدود التوا�سُ

دائما  الّدهر والك�سف  اأَبَد  واإبقائها حّية  ن�سانية  االإ اللغة  اإدامِة  اإىل  مِلعانيها،  للغة وتق�سٍّ 

الدفاَع عن  اأنَّ  اليون�سكو  تَرى  بب  ال�سَّ وِلهذا  جها.  وتوهُّ للثقافة  �سلي  االأ الومي�س  عن 

ْعر من جانب اآَخر اأْمران ُمتالزمان يف  عالم من جانب، والرتويَج لل�سِّ حرية التعبري واالإ

ن�ساين  االإ الوجدان  �سميم  ِمْن  ينُبُع  ال�سعَر  ّن  والأ الم.  ال�سَّ خِلدمة  �سة  املُكرَّ مهاّمها  اإطار 

وي�ستخِل�ُس مكنوَن اجلهد الب�رصي اإبداعًا وتفكرياً، فهو اأداٌة للحوار بني الثقافات ومنبٌع 

ِلتنّوع التعبريات الثقافية.

ُد اليون�سكو من خالل برامها املُختلفة اأْن ترتقي بال�سعر اإىل مراتَب اأعلى،  وتتَعهَّ

اأْن  اأوريف  ِمن  غريقية(  االإ �ساطري  االأ طلَب جا�سون )يف  ومثلما  وتوزيعًا.  وترجمًة  ن�رْصاً 

ُي�ساِعَده على تاُوز العقبات التي ال ت�سُلُح معها القّوُة اجل�سدية واآالُت احلرب، ف�سوَف 

نظلُّ دائمًا بحاجٍة اإىل ال�سعر لبناء ال�سالم يف نفو�ِس الب�رص.

إرينا بوكوفا �
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�سبانية كالرا خاني�س  كلمة ال�ساعرة الإ

اخلا�سة باليوم العاملي لل�سعر 

21 مار�س 2011 

حني تنبثق اآلف الغابات

 

يف حلظة مثل اللحظة الراهنة، حيث توجد القوى املتعار�سة يف فو�سى، ترجح 

كفة امليزان باتاه البحث عن و�سعية اأكرث عدال، وت�ستمر يف مواجهة عوائق كثرية، فاإن 

ال�سعر ي�سري متنف�سا ودليال، اإنه �سبيه مب�سباح متوهج يلتمع يف العتمة.

خ�س كلما �سايقتنا الكلمة  للكلمة ال�سعرية اليوم غاية يجب اأن حتققها، وعلى االأ

حداث، ومن زخرف  الفارغة واملخادعة التي تولد من فائ�س املعلومات، ومن ابتذال االأ

غلبية يف زيف، كل هذا قد خلق ما حدده جياين فاتيمو على اعتبار  الرداءة املتملق لالأ

دوني�س  اأنه "الفكر الهزيل"، ثمرة لـ "بابل اإعالمي"، ولذلك مل تبد هذه املقاطع ال�سعرية الأ

ن:  اأكرث راهنية مثلما هي عليه االآ

ب�بُل جئن�

نبني ُملك�ً اآخَر، جئن�

ْعَر يقنٌي نعلن اأنَّ ال�سِّ

واخلْرَق ِنظ�ٌم.

ه� ذا جنٌم

ُج بني ك�احلن� يت�هَّ

ثقة بجحيم ُخط�ن�
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ثقة بف�س�ٍء

يتن��َسُل مْلَء حن�جِرن�

)ق�سيدة ب�بل(

حقيقة  عن  ن�سان  االإ يبعد  اأن  يحاول  القائم  النظام  ن  فالأ خرقا،  ال�سعر  كان  اإن 

واقعه، تلك التي توحد كينونته اخلا�سة بكينونة امل�سهد ــ الف�ساء ــ، وبكينونة اللحظة، 

 ، احِلقُّ ال�ساعُر  احلياة.  معها  يبني  اأن  عليه  يجب  التي  الب�رصية  الكائنات  باقي  وبكينونة 

ذاك الذي يبحث يف �سعيه خلف الكلمة اإىل تعميقها لكي يجعلها ت�ستغل وتنتف�س �سد 

" ال�سعر  اإليه يف اأكرث من منا�سبة:  "الفكر الهزيل"، ويرتفع ت�رصيح غاندي الذي عدت 
بداع ال�سعري يف احلياة  مقاومة �سلمية المتناهية". بهذه العبارة كان غاندي ميو�سع االإ

وبودٍّ  لل�ساعر،  الباب  يفتح  "جمهوريته" كان  اأفالطون يف  من  العك�س  امل�سرتكة، على 

يفعل ذلك  يكن  مل  ال�سيا�سي واالجتماعي.  احلقل  م�ساركته يف  اإمكانية  له عن  يك�سف 

نه كان يحد�س اأن حقيقته ت�سيب ما هو اأبعد من العقل. دفة، واإمنا الأ ا�ستنادا اإىل ال�سُّ

اإن كان ال�سعر ي�ستطيع اأن يكون �سكال من املقاومة ال�سلمية، اأي �سالحا للكفاح، 

من  اأو  يكتبه  من  يجرب  بدوره  وهو  حلقيقته.  وىل  االأ وبالدرجة  حتديدا  يعود  ذلك  فاإن 

ي�ستعريه اأن يتحول اإىل ح�سن للحقيقة، واأن يكون غري قابل لالرت�ساء، ولذلك ي�سيف 

العامل، ويف  نه يف املجتمع، ويف  �سى، الأ الرِّ لعدم  " هو �سكل المتناه  ال�سعر  اأن  غاندي 

اإن ال�سعر ينتف�س �سد   ]...[ اأ�سياء علينا ويف الكذب  الواقع هناك من رغبوا يف فر�س 

ديان،  االأ تع�سب  يديولوجيات، و�سد  االأ ذهان عرب  االأ ا�ستعمار  التاريخ، و�سد  ا�ستبداد 

اإ�سافة اإىل كونه واثقا و�سخيا  جل هذا بالذات،  اأ�سكال التع�سب". ال�سعر الأ و�سد كل 

الطريق  ملوا�سلة  م�ستعد  هو  من  لكل  مفتوحة  قلعة  فهو  ورا�سخا،  وعميقا  و�رصيحا 

�سد اإحلاحا، وهو اأي�سا تيار خفي من مياه �سافية حيث كل �سيء �سفافية  ال�سعب للوفاء االأ

معدة للتماثل والتاآخي.
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اإن مياه ال�سعر لي�ست خارجية  ــ  ولهذا ال تتعكر بالتعدد  ــ ، مياه ال�سعر توجد 

نا  يف الداخل، وانطالقا من الداخل، من اأناه �سي�ساهم ال�سعر يف بناء احلياة، ولهذا يُرجُّ

": فهو ُيْخرُب بخفقان قلبه الذي يجعل قلوب 
ّ
َدْومًا قول حممود دروي�س: "�سجل اأنا عربي

ن�سان  خرين م�ستعدة للخفقان، وهكذا يتحوُل عرب هويته كلِّها اإىل �سهادٍة على قدرة االإ االآ

يف الك�سف عن ذاته، اأهم قدراة فيه، وهي تلك القدرة التي تتيح له مناًء الحقا. 

بحيويٍة  واأنه  الوعي"،  "يكثف  ال�سعر  اأنَّ  على  غامونيدا  اأنطونيو  اعر  ال�سَّ  ُّ ُي�رصِ

ُخ يف الوعي املتوحِد مع الفكر ذلك التحديَد الذاتي، ذلك االندفاع الذي مي�سي  ُير�سِّ

الذي  امل�سار  ويف  مواهبه،  كل  ون�رص  الكامل،  حتققه  عن  البحث  اإىل  الب�رصي  بالكائن 

يت�سمن ذلك ت�سطلع الكلمة بوظيفة �سامية جدا. بدءا، فعالقة الكلمة بالوعي وبالفكر 

حميمة، وعليه فهي التي حتدد كيف ميكن اأن يكون ــ الفكر ــ متال�سيا، وهي التي تقوده 

ف�ساح عن ا�ستماالته ال  نحو تبلوره اخلا�س وت�سعه يف العامل. اإن ال�ساعر بطريقته يف االإ

ت�سري  اأن  للكلمة  يهبها  التي  القوة  يتيح من خالل  واإمنا  الوعي  ي�ساهم فقط يف تكثيف 

واأمام  العدالة،  تدني�س  اأمام  فعلها  متار�َس  واأن   ، خالقيِّ االأ  ِّ ال�رصَّ �سد  تعاويذ  مبثابة  هذه 

ن�سانية  االإ للحركة  حاٍم  وبالنتيجة  اأي�سا  هو  فال�سعر  ولياتنا.  مب�سوؤ تذكرنا  واأن  العنف، 

اجلمال  اإىل  �سارة  االإ تتم  اأن  يجب  االتاه  هذا  ويف  والعزاء،  امل�ساحلة  لتحقيق  و�سكٌل 

الذي يولده واإىل هبته املهدئة.

ر�س"، فاجلمال هو �سكل  لقد كتب دي�ستويف�سكي:  "اجلمال هو الذي �سينقذ االأ

فق العادي، وميو�سعنا اأمام الكمال، وب�سكل  مل، يتيح لنا اأن نرى اأفقا خمتلفا عن االأ من االأ

ما اأمام املمكن يف اال�ستحالة الظاهرية. ال�سعر يك�سف هذا ويغدو ف�سال عن ذلك �سالة 

ميان هو الذي يحرك  ميان، اأجل، يغدو م�سباحا متوهجا يف العتمة، واالإ يومية توطد االإ

اجلبال، مل يتخلَّ ال�ساعر الفار�سي الكبري للقرن الع�رصين اأحمد �ساملو ــ الذي تويف عام 

حداث الراهنة، عن تذكرينا بهذا يف اأبياته ال�سعرية:  2000 ــ والذي مل ير االأ

اأظنُّ
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اأنَّ قلبي مل يكن قطُّ

هكذا

جدَّ اأحمَر وجدَّ ُم�ستعٍل: 

اأِح�سُّ

اأنه يف اأ�س�اإ الُهنيه�ِت ِمْن ليِل املَْ�تى هذا

ْم�س هن�لك اآلٌف ِمْن ين�بيع ال�سَّ

تتدفُق

من اليقني، يف قلبي؛

اأِح�سُّ

يف كلِّ ُمنعطٍف وزاويٍة من فالِة الي�أ�ِس هذه

هن�لك اآلُف الغ�ب�ِت الغ�سِة

تنبثُق

ْر�س فج�أًة. ِمَن الأ

نُ�ْسغه�،  ْئ  فلن�سِ تنبثق،  ِة  الغ�سَّ الغ�ب�ِت  اآلُف  اللحظة،  هذه  يف 

فى. �سْ فلنغذيه� مبي�ِه الكلمةِ  الأ

�شبانية كالر� خاني�س �ل�شاعرة �لإ
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كلمة ال�ساعر الكامروين بول داكيو اخلا�سة 

فريقي   مبهرجان ال�سعر العربي الإ

زاكورة 20/21/19/ مار�س 2011

من اأجل اإفريقيا موّحدة ومتعّددة

اجلمال  ذهب  من  ليقرتب  ذاته  اأجل  من  ن�سان  لالإ �سفرا  ومازال  ال�سعر  كان 

خماوف  املتخيل  قناع  حتت  ال�سعر  يحمل  املختلف.  خر  االآ نحو  يده   وليمّد  اجلواين، 

ان�سغاالت  دواخله  يف  يقت�سم   الذي   ال�ساعر  هذا  واآماله.  اأحالمه  واأ�سئلته،  ال�ساعر 

ن�سانية التي و�سمت مبي�سمها اأ�سطورته ال�سخ�سية. ميلك حامل نار ال�سعر اإذن امتياز  االإ

فكار اجلاهزة واليقينّيات الرّباقة التي تهّدد ال�سري العادل ملجتمعاتنا. وهكذا  يّل عنق االأ

ال يتمّثل دوره يف اإيجاد احللول املادية للم�ساكل التي تق�س م�سجعنا يف احلياة اليومّية، 

بل يف  اإيقاد نار النقا�س الفّعال. 

اإىل  عاملّيا  به  االحتفاء  ف�سل  يعود  الذي  لل�سعر  العاملي  باليوم  اليوم  نحتفي   

الفائزين  اأحد  قال  العامل.  عرب  نادرة  عملة  وال�سعراء  بال�سعر  االحتفاء  مادام  املغرب، 

تزداد  القطيعة  ن  الأ بال�سعر،  يحتفى  ال  "هنا   :1960 دجنرب  من  العا�رص  يف  نوبل  بجائزة 

ال�ساعر  يقبلها  الهّوة  هذه  املادة.  لعبودية  يخ�سع   متمع  ن�ساط  وبني  ال�سعر  بني  حدة 

التطبيقّية للعلوم.  لكّنه ال يبحث عنها، وال�سيء نف�سه يعي�سه رجل العلم دون املمار�سة 

لكّننا نحتفي هنا يف حالتي ال�ساعر والعامل  بالفكر اخلال�س. لذلك ال ينبغي النظر اإليهما 

الهما واحد على �سفا الهاوية نف�سها. وما يفرق بينهما فقط هو  ّن �سوؤ كاإخوة اأعداء، الأ

بداع". طريقة البحث واالإ

املغرب.  ال�سعر يف  بيت  به  يقوم  الذي  العميق  العمل  اأي�سا  املنا�سبة  بهذه  نحّيي 

ونرحّب با�سم ال�سعر بال�سعراء الذي تعّباأوا اليوم حول ال�سعر الذي يعني اخللق والتغيري 
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ي�سبح  اأن  لل�سعر  ميكن  وغدا،  اليوم  فريقّية  االإ لقاّرتنا  فبالن�سبة  والفّني.   
ّ
اليومي بالفعل 

واأن  الالمنتهي،  العبور  �سفر  متطّرفة  يف  ن�سانّية جديدة  حمّررة من كل ع�سبّية  الإ مالذاً 

اإليها  احلاجة  اأم�ّس  يف  نحن  جديدة   اإفريقية  اأ�س�سًا  تبني  اإبداعّية   وقفزة  �سريورة  يعترب 

اليوم. 

اه  م�سعال �سدى  من اأجل اإفريقيا اليوم وغدا، يحمل ال�ساعر زّوادته اأحالمه وُروؤ

رواح التي تنتظر حتريرا حقيقّيا  من اأجل قارة اإفريقّية موّحدة، متعّددة  اأمل يف  اآالف االأ

وخاّلقة. 

بول د�كيو، �شاعر، �لكامريون

كاما �شيور كامندا )جمهورية الكونغو الدميقراطية(

من مواليد كويبو  �سنة 1952. كاتب ملتزم  بق�سايا القارة ال�سمراء. كتب ال�سعر 

فريقي احلديث. هذا ال�ساعر  دب االإ ون االأ و الرواية و الق�سة وجاب العامل حما�رصا يف �سوؤ

و  امل�ست�سعفة  فريقية  االإ ال�سعوب  عن  ومازال  دافع  امل�رصية  �سول  االأ ذي  الكونغويل 

الفقرية. وج�سدت كتاباته �رصخة يف وجه اال�ستبداد و الر�سوة و اال�ستعمار اجلديد. له 

لفات عديدة  بني �سعر ومقالة ورواية وحكايات �سعبية، نذكر من بينها : "حكايات  موؤ

حالم"... اإفريقية"، "ك�سوف النجوم"، "دم العزلة"، "منفى االأ

الكربى  اجلائزة  الفرن�سية،  كادميية  االأ جائزة   : الدولية  اجلوائز  من  العديد  ونال 

كادمية الفر�سية عن مموع اأعماله ال�سعرية. فريقيا ال�سوداء، وجائزة هرييديا لالأ الإ

�شخط امراأة

املراأة التي �سّودها  ذل دم  ال�سهداء

اأ�ساعت ما ملكت يداها  يف  عنف ف�سول
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 مرتددا 
ّ
الرغبة  حيث  احلب 

�سي�رصع لرهن امل�ستقبل.

موات �سمت مقلق يكّفن االأ

�سمت ي�سبه  وجه امل�ساء املعتم

مئزر من اأوراق ال�سجر املّيتة املدماة 

تلقي فيه امراأة  �ساّبة حّية مّيتة

ذات ج�سد رفيع

بكينونتها اإىل  النمل املجّنح

يف يوميات العزلة.

p   p   p

ماروبا فال، ال�شينغال

ولية و اجلامعية بال�سنغال. ا�ستغل  ولد ال�ساعر يف داكار �سنة 1950. تابع درا�سته االأ

لوزارة  م�ست�سارا  ثم  بدكار،  الثانويات  للعديد من  فمديرا  الفرن�سية،  للغة  اأ�ستاذا  الحقا 

الرتبية ال�سينغالية. ن�رص العديد من الدواوين ال�سعرية و الروايات و امل�رصحيات. من بينها، 

"التلميذة"،  املراآة"،   " ر�س"،  االأ من  �سذرات   " ال�سم�س"،  اإىل  متعّط�س  "�رصاخ  جند: 

لل�سعر،  الدولية  العديد من اجلوائز  كاجلائزة  فال على  ماروبا  الرائي".. ح�سل  "امللك 
وجائزة قرطاج للم�رصح..

اآثار

رغم املطر

تبقى اآثارك بكرا
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ال ي�ستطيع ال املاء و ال الزمن

اللذان يق�سمان اللغة الوح�سية

اأن يفّتتان خطواتك

بل يّلمعانها

مل  مت�س فوق الرمل 

املتجّعد الهارب من الّريح

املتجّمع يف جنبات  الغرور

مثل اآدم

كتبت ا�سمك 

خر الويّف يف ذاكرة ال�سّ

خوة كّلها �سلكت �سبل االأ

منت يف اأح�سان اأر�س �ساحرة ومغايرة

اأخذت الع�سل

خرين للتقت�سمينه مع االآ

فواه  احلقيقة و ال�سالم ومن االأ

رواح  املحبطة بت االأ خ�سّ

وهززت نوم قلوب احلجر. 

p   p   p
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فريديريك تتينكا، بوركينا فا�شو

من مواليد مانيكا �سنة 1943. در�س يف بوركينا فا�سو، ال�سينغال، �ساحل العاج 

اأول نقيب يف بوركينا فا�سو وتعاون مع مموعة من  ا�ستغل باملحاماة وكان  و فرن�سا. 

ال�سعر و  بغزارة يف  األف  فريقية.  االإ ون  ال�سوؤ باعتباره م�ست�سارا يف  الدولية يف  الهيئات 

لفاته العديدة: "الزمة حتت ال�ساحل"، "ق�سيدة من اأجل  الرواية و الدرا�سة. من بني موؤ

فريقية  قنعة يف اإفريقيا". ح�سل على مموعة من اجلوائز االإ اأنغوال"، لغة الطام طام و االأ

فريقيا ال�سوداء، امليدالية ال�رصفية ملدار�س ال�سحراء،  دبية الكربى الإ و الدولية : اجلائزة االأ

ميدالية مدينة فوفالن الفرن�سية... 

اإىل قدماء املحاربني

اإنهم موتى

موتى

موتى

مات

الء املحاربون ال�سينغاليون كل هوؤ

ماتوا  يف  �ساحات الوغى

معركة فريدان

معركة  ال�رصق

من �رصق اآ�سيا

من  الدانوب

من �سيبا�ستبول

من املن�ستري
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من فاي�سبادن

لن يعرف اأحد اأبدا 

اأ�سماءهم

وطنهم

م�سقط راأ�سهم.

اإفريقيا

و�سكم  باإكليل املجد. اإفريقيا  تزين روؤ

 

p   p   p

بول داكيو، كامرون

من مواليد �سنة 1948 ببابو�سام.  ح�سل على دبلوم  يف علم  االجتماع  من فرن�سا  

اإفريقيا. بداأ حياته  1969.  �ساعر ملتزم بق�سايا احلرية و التحرر يف  التي ا�ستقر بها منذ 

دبية بديوان اأ�سالك ال�سباح، ثم  ن�رص يف بعد دواوين عديدة من بينها  اأنا�سيد االتهام،  االأ

و  الظلم   دايكو �رصخة عظمى يف وجه  بول  �سعر  مقتولة،...  �سمو�س  متعدد،  �رصاخ 

اال�ستبداد و التخلف الذي ينه�س وجه القارة ال�سمراء يف املا�سي و احلا�رص. ويف �سعره 

لومومبا،  باتري�س  من  كل  قتلة  من   يثاأر  كاأنه  الالتينية  اأمريكا  و  باإفريقيا  خا�س  احتفاء 

�ستيف بيكو و األيندي.

�سنن�سج  الزهرة ال�رّصية

�سد اأيام الدم

�سنن�سج ال�سم�س العارية
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ر�س العارية اأمام  االأ

و�سنمار�س احلب

  بكتابة الريح

فوق اأج�سادنا املتعددة

و�سنمار�س احلب

بكتابة النار

 فوق �سفاهنا  املت�سّققة

بندوب الزمن

ثمة املاء و اجلمل  اخلالدة

والكالم  وحده منقو�سا فوق حجر ال�سم�س.

 ترجمة جالل �حلكماوي

نداء زاكورة

وىل من  نظم بيت ال�سعر يف املغرب بني 19 و21 مار�س مبدينة زاكورة الدورة االأ

العربي  العامل  �سعراء من   الدورة  �سارك يف هذه  فريقي. وقد  االإ العربي  ال�سعر  مهرجان 

ال�سعر يف   للتفكري يف م�ستقبل  ال�سوداء  اإفريقيا  و�سط( ومن  العربي وال�رصق االأ )املغرب 

هذين املنطقتني.

من  واأي�سا  ولبنان  و�سوريا  وم�رص  وتون�س  املغرب  من  �سعراء  اللقاء  هذا  ح�رص 

ال�سينغال والكامرون وبوركينا فا�سو والكونغو الدميقراطية.

متحور مو�سوع الدورة من املهرجان حول "الزنوجة يف ال�سعر العربي". وكان 

فارقة وزمالئهم العرب من اأجل  الهدف من هذا اللقاء التقريب واحلوار بني ال�سعراء االأ

دعم الوحدة وتقوية العالقات التي تمع بينهم دفاعا عن ال�سعر وت�سجيعا حل�سوره.
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ال�سعراء  راأى  لذا  التوتر.  ي�سمه  وعربي  قاري  �سياق  يف  زاكورة  لقاء  انعقد 

فريقية.  احلا�رصون �رصورة  التن�سي�س يف اأهدافهم على الوحدة العربية االإ

فريقي قّرر ال�سعراء  ويف نهاية فعاليات هذه الدورة من مهرجان ال�سعر العربي االإ

املجتمعون يف زاكورة مايلي: 

فريقي وتنظيمه كل �سنتني.  ــ  الدفاع عن ا�ستمرار مهرجان ال�سعر العربي االإ

ن�رص  ت�سجيع  واأعمالهم.  ال�سعراء  بتنقل  ي�سمح  الذي  املتوا�سل  احلوار  دعم  ــ    

نطولوجيات باللغتني العربية والفرن�سية. الدواوين واالأ

املقررات  يف  فريقي  واالإ العربي  لل�سعر  التمثيلية  الن�سو�س  اإدخال  اقرتاح  ــ    

الدرا�سية.

عمال التي   ــ  ت�سكيل جلنة علمية يوكل اإليها االختيار املو�سوعي للن�سو�س واالأ

ميكنها اأن تدمج يف املقررات الدرا�سية للبلدان املعنّية.

حّيا امل�ساركون يف مهرجان زاكورة الدور التاريخي الذي مافتىء يلعبه  املغرب 

قامت  الذي  الدور  حّيوا  كما  واحل�سارات،  ال�سعوب  وتوحيد  للحوار  اأر�سا  باعتباره 

وتقوم به مدينة زاكورة يف ال�سحراء املغربية  ك�سلة و�سل  بني اإفريقيا ال�سمالية واإفريقيا 

ال�سوداء. 

خري، عرّب امل�ساركون يف هذه الدورة عن امتنانهم العميق لزمالئهم املغاربة  ويف االأ

اإخال�سهم  لهم  واأكدوا  قاريّا.  نوعه  من  ول  االأ املهرجان  للم�ساركة يف هذا  لدعوتهم  

كو�سيلة  ال�سعر  فيها  ي�سود  اإفريقية  قارة  بناء  اأجل  من   
ّ
الفعلي وت�سامنهم  لل�سعر  املطلق 

رئي�سة للحّب وال�سالم.
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نظم بيت ال�سعر يف املغرب �سمن مهرجان

ان�سة"  متاع واملوؤ "مقامات الإ
باخلزانة العلمية ال�سبيحية اللقاءات التالية: 

حد  18 دجنرب 2011   v الأ

"مو�سوعة  دواوين  حول  اجلرياري  عبا�س  والباحث  الدكتور  مع  مفتوح  لقاء 

امللحون"  ال�سادرة �سمن من�سورات اأكادميية اململكة املغربية.

اإدارة اللق�ء: عبد املجيد فني�س.

v الثالث�ء 20 دجنرب 2011  

الك�ملة"  لل�ساعر الراحل ح�سن املفتي  عم�ل  تقدمي "الأ

مب�ساركة: ذ. حممد العربي امل�ساري و ال�ساعر اأحمد مل�سيح 

اإدارة اللق�ء:  مراد القادري.

ربع�ء 21 دجنرب 2011 v الأ

فني  يف  ال�سعر  حول  احلراق  التهامي  حممد  والباحث  الدكتور  مع  مفتوح  لقاء 

املديح وال�سماع. 

اإدارة اللق�ء:  الفنان عبد ال�سالم اخللويف:
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بيت ال�سعر يف املعر�س اجلهوي مبدينة فا�س

�سارك بيت ال�سعر يف املغرب يف الدورة الثانية للمعر�س اجلهوي للكتاب ملدينة 

فا�س املنظم من طرف املديرية اجلهوية لوزارة الثقافة وذلك باللقاءين التاليني: 

�سعري   توقيع ديـوان  "كتـ�ب ال�سظ�ي� " للل�ساعر  حممد االأ

مب�س�ركة: ذ. خالد بلقا�سم ) قـراءة (، ذ. اأحمد جاريد )�سهادة (. 

مترات  بفا�س. ت�سيري:  ذ. جنيب خداري. وذلك يوم 24 دجنرب 2011، بق�رص املوؤ

م�سيات فا�س ال�سعرية   قراءات �سعرية اإحياء  الأ

ال�سالم  ذ.عبد  بـودويـك،  ذ.حممـد  املومنـي،  ر�سيــد  ذ.  ال�سعراء:  مب�س�ركة 

امل�ساوي. تقدمي: ذ. مراد القادري.وذلك  يوم 26 دجنرب 2011، مبركب احلرية بفا�س.

البيانات

اأ�سدر بيت ال�سعر يف املغرب البيانات التالية: 

 ــ  بيان اإدانة يف �ساأن اعتقال ال�ساعر وال�سحفي ر�سيد نيني.

الثقايف  برنامه  توقيف  ب�ساأن  يا�سني  عدنان  ال�ساعر  مع  ت�سامني  بيان  ــ   

"م�سارف".

 ــ  بيان يف وداع بن�سامل حمي�س.
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بيت ال�سعر يف املغرب يت�سامن

مع ال�ساعر وال�سحفي ر�سيد نيني

ال�ساعر  اعتقال  نباأ  واال�ستياء،  القلق  ببالغ   ، املغرب  يف  ال�سعر  بيت  يف  تلقينا، 

نعربعن  اإذ  ونحن  الراأي.  عن  بالتعبري  تتعلق  ق�سية  يف  نيني،  ر�سيد  ال�سحفي  والكاتب 

عراف  باالأ اهتداء  ببلدنا،  وال�سحافة  الن�رص  ق�سايا  تدبري  يف  االعتقال  �سلوب  الأ �سجبنا 

نيني، مدير  ر�سيد  املبدئي مع  ت�سامننا  نعلن  فاإننا  الكونية،  الدميقراطية  والقيم  واحلقوق 

الن�رص بجريدة امل�ساء، ونطالب باإطالق �رصاحه الفوري واحرتام القانون، حتى يت�سنى له 

اال�سطالع بدوره احليوي يف ف�سح الف�ساد وتنوير الراأي العام.  

يف  �ساهم  مبدعا،  �ساعرا  نيني  ر�سيد  ب�سوت  ليعتز  املغرب،  يف  ال�سعر  بيت  اإن 

ين�رصها  كان  التي  ق�سائده  خالل  من  باملغرب،  اجلديدة  ال�سعرية  احل�سا�سية  منت  اإغناء 

مغاربة  �سعراء  جانب  اإىل  دوره،  خالل  من  واأي�سا  والعربية،  املغربية  الثقافية  بال�سحافة 

مايلني له، يف اإطالق حركة "الغارة ال�سعرية"، التي عززت امل�سهد ال�سعري املغربي يف 

بداية الت�سعينيات، واأ�سفْت عليه نغمة �سعرية جديدة. كما اأنه �ساهم من خالل برنامه 

كانت  واإبداعية،  فنية  هوام�س  على  املغربية  الثقافة  فتح  يف  "نو�سطاجليا"  اجلاد  الثقايف 

بحاجة اإىل نظارتها، حتى حتيا وتتاألق اأكرث حتت ال�سم�س.

رادة التي انخرط  اإن اعتقال ر�سيد نيني، يف هذا الوقت بالذات، ياأتي معاك�سا لالإ

ُينتَظر  �سالح �سيا�سي هادئ وعميق  فيها املغرب ملكا و�سعبا، والتي جنح فيها بلدنا الإ

راأ�سها  على  املبادرات  من  حزمة  خالل  من  وذلك  املنظور،  مد  االأ يف  ثماره  يجني  اأن 

ن�سان واملجل�س  �سالح الد�ستور واإقرار املجل�س الوطني حلقوق االإ تعيني اللجنة الوطنية الإ

�سئلة، التي تفتح ور�س  االقت�سادي واالجتماعي. كما اأن ما يعي�سه املغرب من حيوية االأ

اإىل  التطلع  يف  مل  االأ بقوة  متدنا  كلُّها  لل�سحافة،  جديد  قانون  واإقرار  عالم  االإ اإ�سالح 

امل�ستقبل، راف�سني، يف �سبيل ذلك، كل ما يعرت�س هذا الطريق من مار�سات االعتقال 

التع�سفي، التي تطول حق التعبري عن الراأي يف ق�سايا تدبري ال�ساأن العام. 
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للخرب،  والو�سول  الراأي  التعبريعن  يف  املغاربة  حق  على  وتاأكيدا  ذلك،  لكل 

رف�سنا  عن  معربين  نيني،  ر�سيد  ال�سحفي  والكاتب  لل�ساعر  الفوري  طالق  باالإ نطالب 

املطلق ملقارعة الراأي ب�سيف االحتجاز.  

بيت ال�سعر يف املغرب يقاطع الدورة 17 

للمعر�س الدويل للن�سر و الكتاب بالدار البي�ساء

تنظم وزارة الثقافة، يف الفرتة ما بني 11 و20 فرباير 2011، الدورة ال�سابعة ع�رصة 

التظاهرة  هذه  اعتبار  على  داأبنا  وقد  البي�ساء.  بالدار  والكتاب  للن�رص  الدويل  للمعر�س 

�سوق  من  جانبا  ويحرك  بالدنا،  الثقايف يف  الدخول  عمليا  يد�سن  وطنيا  الثقافية حدثا 

الن�رص وتداول الكتاب، ويتيح للقارئ املغربي فر�سة االقرتاب اأكرث من الكتاب واملبدعني 

دبية والفكرية والفنية. يف خمتلف احلقول االأ

يف  ال�سعر  وبيت  املغرب،  كتاب  احتاد  مقدمتها  ويف  الثقافية،  منظماتنا  وكانت 

اإىل  الثقافة  ويل وزارة  تنبيه م�سوؤ اإىل  املغرب، واالئتالف املغربي للثقافة والفنون، �سباقة 

لل�ساأن  تدبريها  طريقة  يعرتي  وما  الوزارة،  هذه  فيه  تتخبط  الذي  الطبيعي  غري  الو�سع 

ية وا�سحة  الثقايف الوطني من هفوات وتراجعات ومنزلقات خطرية، يف ظل انعدام روؤ

واأدبية  ثقافية  منظمات  من  احلقيقيني،  بال�رصكاء  وا�ستهتار  بالدنا،  يف  الثقافية  لل�سيا�سة 

وجمعيات للنا�رصين.

اإن �سعي هذه املنظمات الثالث لتكون حا�رصة يف هذه التظاهرة الثقافية الوطنية 

الكربى ويف غريها، كان مبثابة م�ساهمة منها يف تعزيز ال�سورة الثقافية لبالدنا وملكانتها 

كمنتج للكتاب وقارئ جيد له، ويف تقوية م�سالك احلوار الثقايف بني الدولة واملجتمع، هو 

فق والرهان الثقايف والتوا�سلي الوطني. ولية، يف هذا االأ ما جعلها تنخرط، بكل م�سوؤ

ملعر�س  اجلديدة  الدورة  افتتاح  من  فقط  اأيام  بعد  على  ونحن  الحظنا،  اأننا  غري 

ثرين، وهو ما يتبني،  الكتاب، اأن �سلوك الوزارة الو�سية مازال هو ذاته اإزاء �رصكائها املوؤ
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على �سبيل املثال، من خالل اإحجام الوزارة عن اإ�رصاك اإحدى هذه املنظمات الثالث اأو 

كلها، كما جرت العادة بذلك، يف الندوة ال�سحفية التي نظمتها الوزارة يوم اجلمعة 4 

فرباير 2011، لتقدمي فعاليات املعر�س املقبل.

كما تبني لنا، من خالل االطالع على الربنامج الثقايف العام ملعر�س الكتاب، اأن 

يطايل،  وزارة الثقافة قد غ�ست الطرف عن ا�ست�سافة املكونات الفعلية للطيف الثقايف االإ

ولوها با�ست�سافة  باعتبار اإيطاليا �سيف �رصف هذه الدورة، حيث اكتفت الوزارة وم�سوؤ

اأمثال  من  �س�سة  وموؤ اأ�سا�سية  ورموزا  تارب  مغيبة  الر�سمي،  يطايل  االإ الثقايف  اجلانب 

اأمربطو اإيكو، واأنطونيو تابوكي، وروبريطو �سافيانو….

ولة للوزارة، من قبيل ا�ستبعادها لثمانية  هذا، ف�سال عن قرارات اأخرى غري م�سوؤ

بلدان اإفريقية عن امل�ساركة يف الدورة ال�سابقة ملعر�س الكتاب، بحجة اأن دعوتها تكلف 

على  احلر�س  يف  اأي�سا  يكمن  الكبري  الوطني  رهاننا  اأن  اإىل  تنتبه  اأن  غري  من  ميزانيتها، 

فريقي. ثر للمغرب يف الف�ساء االإ ا�ستعادة احل�سور املوؤ

لهذه  الثقافة  وزير  ال�سيد  قدمها  التي  الكثرية  الوعود  ورغم  اآخر،  جانب  ومن 

املنظمات الثالث، حتى قبل الدورة ال�سابقة، ورغم االت�ساالت واملرا�سالت، فال �سيء 

لهذه  الوزارة  تقدمه  الذي  ال�سنوي  بالدعم  امل�س  املقابل،  يف  مت،  بل  ذلك،  من  حتقق 

تر�سيد  "�سيا�سة  بدعوى   ،2010 �سنة  بر�سم  منه  ن�سبة مهمة  اجلمعيات، حيث مت حذف 

ولي�س   2011 �سنة  يهم  ال�سيا�سة  هذه  تطبيق  باأن  علما  احلكومة،  اأقرتها  التي  النفقات" 

الثقايف الذي  تتناول مطلقا امل�سا�س بالدعم  اأن املذكرة احلكومية مل  2010، كما  ميزانية 

تعول عليه بالدنا يف مواجهة اأ�سباب الياأ�س والفراغ والتطرف.

يحدث هذا، يف وقت مل تتمكن فيه وزارة الثقافة على عهد ال�سيد بن�سامل حمي�س 

اأو دولية ت�رصف �سورة املغرب الثقايف، بل متادت  اأو عربية  من تنظيم وال ندوة وطنية 

مترات الثقافية التي ي�رصف عليها املجتمع املدين،  م�ساك عن دعم املهرجانات واملوؤ يف االإ

جهاز  ويف حذف فقرة امل�رصحيات والعرو�س الفنية املوازية لفعاليات املعر�س، وكذا االإ

على املكت�سبات االجتماعية، وخا�سة املنحة املر�سودة للتعا�سدية الوطنية للفنانني التي 
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ية خطوة من اأجل  لوال تدخالت �سامية ملا راأت النور، ف�سال عن عدم اتخاذ الوزارة الأ

تفعيل قانون الفنان، وعدم ا�ستقرار ديوان ال�سيد الوزير، ما ي�سكل عائقا اأمام التوا�سل 

مع الوزارة.

كتاب  احتاد  يف  قررنا  ذكره،  على  ناأت  مل  ما  غريها  ولكثري  �سباب،  االأ لهذه 

عالن  املغرب، ويف بيت ال�سعر يف املغرب، ويف االئتالف املغربي للثقافة والفنون، االإ

عن مقاطعتنا للمعر�س الدويل للن�رص والكتاب بالدار البي�ساء يف دورته ال�سابعة ع�رصة. 

حجام عن امل�ساركة اأو امل�ساهمة اأو احل�سور اأو التدخل يف جميع  ويعني هذا القرار االإ

فعاليات معر�س الكتاب.

ونحن اإذ ن�سطر ملقاطعة املعر�س، فاإننا نقدر عميقا دقة وخطورة الظروف الراهنة 

التي تتازها بالدنا، والتحديات الكربى التي تطرحها علينا جميعا ق�سية وحدتنا الرتابية، 

ولياتها ورهاناتها التاريخية والوطنية.  و�رصورة تعبئة جبهتنا الداخلية للنهو�س مب�سوؤ

�سيوف البيت 

حل ال�ساعر اللبناين �رصبل داغر �سيفا على بيت ال�سعر يف املغرب، �سمن اأم�سية 

قاعة  ،واحت�سنتها  واملهتمني  النقاد  و  ال�سعراء  من  جمهور  ح�رصها  وفكرية  �سعرية 

2011. وتناولت تربته يف  16 نوفمرب  ربعاء  الندوات باملكتبة الوطنية بالرباط  م�ساء االأ

ال�سعر والكتابة والنقد اجلمايل. 

اللقاء قام  بتن�سيطه ال�ساعر جنيب خداري، رئي�س بيت ال�سعر يف املغرب .

جنيب خداري يف تقدمي اأم�سية ال�ساعر �رصبل داغر:
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ال�شاعر يكتب اإذ يرى

ونحن يف ح�رصة ال�سعر، ويف  ح�رصة ال�ساعر وال�سعراء واأ�سدقاء ال�سعر، اأجدين 

خرا، م�ساهدة �رصيط فيديو ق�سري،  يف  م�سدودا اإىل حلظة عميقة الداللة منحتني اإياها، موؤ

الفي�س بوك. يحكي ال�رصيط ق�سة �سيخ اأعمى يفرت�س ر�سيف مدينة، لعلها لندن، وي�سع 

جنبه ورقة كارطون متو�سطة احلجم كتب عليها " اأنا اأعمى ..�ساعدوين". يرمي بع�س 

املارة بقطع نقدية قليلة. ثم متر �سقراء ما لبثت اأن عادت بعد اأن تاوزت ال�سيخ قليال، 

وانحنت على ورقة الكارطون ، فقلبتها، وكتبت عليها عبارة جديدة، وو�سعتها جنب 

النقود  انهالت  خ�رص اجلميل، ثم م�ست. فجاأة  الذي حت�س�س حذاءها االأ ال�رصير  ال�سيخ 

كاملطر من مارة بدوا اأكرث اهتماما. ويف حلظة تالية عادت ال�سقراء، ووقفت اأمام ال�سيخ 

الذي مرر يديه على حذائها مت�سائال: 

ــ اأنت؟ ماذا كتبت ؟ 

اأجابته: 

ــ ال�سئ ذاته، ولكن بكلمات خمتلفة .

وتك�سف الكامريا ما كتبته ال�سقراء، فنقراأ: "ياله من يوم جميل، لكنني ال اأ�ستطيع 

يته".  روؤ

يحاء:  وُيختم ال�رصيط بعبارة �سديدة االإ

" غري كلماتك .. غري عاملك" 

Change your words

 Change your world

هذا املعنى اجلميل الذي بثه �رصيط الفيديو، يحي، بال�رصورة، على جدوى ال�سعر 

ويتغري  اللغة،  يغري  اللغة وكيميائها؟  ب�سحر  ان�سغاال  كرث  االأ ال�ساعر هو  األي�س  وال�سعراء. 

بها، ويغري بها احلياة والعامل من حولنا.

االنتخابات  زمن �سجة  اختيارنا  من  �سخرية �سديق  على  يرد  ما  املعنى  هذا  يف 
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يام،  لعقد اأم�سية �سعر. ذلك اأن لل�سعر الزمن كله؛  الت�رصيعية التي ت�سهدها بالدنا، هذه االأ

مبا هو تغيري يف اللغة واحلياة. 

الرائع �رصبل داغر..  اأي�سا، ما يجعلنا نقرتب من �سعرية �سيفنا  املعنى،  ويف هذا 

حيث  وىل،  االأ جذورها  اإىل  باللغة  العودة  على  ع�رص،  مموعات  عرب  اأ�رصت،  �سعرية 

الكلمة  على  بالقب�س  يفتنت  حيث  وابتكار؛  وبكارة  و�سغب  وطفولة  ده�سة  الكلمة 

عارية، حافية، يف ف�ساء ال يتكرر. 

هذا ال�ساعر يكتب اإذ يرى، مدفوعا بح�س جمايل نادر. ويحر�س يف الكتابة على 

قت ل�ساكنيه  اأن يكون على مقربة من ال�رصاخ، ال فيه. ويطمع اأن ينبني الكالم مثل بيت موؤ

الذين من ورق ورغبات. ويف�سح عن هوية الق�سيدة لديه، يف مموعته اجلديدة، قائال:  

اأحد: "الق�سيدُة ال ت�سهر مع 

يزورونها فرادى، وميعنون يف تفتي�سها 

من دون اأن تلوي على �سيء...

عداها ال يعنيها، 

هي التي ن�سيت اأن تنظر اإىل خلفها 

ملا نادتها وجوه من عربوا، 

واأ�سوات من يبكون �سامتني...

الق�سيدة ال تن�سى حمبيها 

واإن غدروا بها، 

اأو تنكروا لها:

تفي بوعد اخلطى...

الق�سيدة ال تنام وال تواعد اأحدا؛
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تتم�سى اأمام مراآتها 

من دون اأن مت�سك ب�سفريتها؛ 

لعوب وج�سورة: 

تعطي قبلتها  

ملن ي�ستهيها"

م�رصوع  هي  مبا  لها،  يحدث  مل  ملا  تاأ�سف  قد  داغر،  �رصبل  لدى  الق�سيدة،  هذه 

اأبدا. واال�ستهاء، يف  اأبدا، وال اإىل ابتذال  اأبدا، وال اإىل امتالء  مفتوح، لي�س اإىل اكتمال 

الق�سيدة، فعل حتري�س، واإغواء، واحرتاق، يف اآن.

للكتابة  اأ�ساف  �ساعر  �سوت  اإىل  ال�سمع  نرهف  اأن  امل�ساء،  هذا  كثريا،  ون�سعد 

ال�سعرية العربية احلديثة ن�سو�سا كتبت مبزاج �سادم، وبلغة جديدة، منفتحة على مكنات 

لكرتونية التي ال تنتهي. احلوار التي ال تنفد، وعلى عوامل الكتابة االإ

جنيب خداري
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اأعمال من الالنهائي
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وت�ليده� للمغ�مرة  خر" مك�ن�ً  "الآ

مبجلة  العربي  النقدي  امل�سهُد  َز  تعزَّ

ُيحّدُد  ِا�سٌم  خر".  "الآ ا�سم  جديدة، حتمُل 

التفاُعل  ق�سايا  ِلتاأّمل  َرْحبًا  فكريًا  موقعًا 

َ لها.  مُبختلف ُوجوِهِه التي ال َح�رصْ

فقط  ال  خ�سوَبَته  املوقُع  هذا  َيكت�سي 

اأي�سًا  بل  ن�سانية،  االإ الثقافة  يف  َتذره  ِمْن 

راهنيته  ومن  حِلمولته  املُ�ستِمّر  د  التجدُّ من 

كّلما  حتتاج،  التي  ال�سامية  بالقَيم  املُرتبطة 

ُر واالنغالق  ُف والتحجُّ وَجَد الغلوُّ والتطرُّ

دعاًة وحماًة وُمدافعني، اإىل حت�سنٍي فكري 

واإعادِة بناٍء مفتوٍح على املُ�ستقبل. 

الذي  الداليل  ُب  الت�سعُّ َيخفى  ال 

وتربة  وبناًء  مفهومًا  َخر،  االآ يكت�سيه 

وُهويّة، عندما ي�ست�سيُفُه اخلطاُب الفكري 

واخلطاب ال�سعري وخطاب الفنون بوجٍه 

اختارته  الذي  اال�سم  فاإّن  ثّم،  ومن  عاّم. 

وىل،  املجلة ُيثرُي لدى قارئها، منذ الوهلة االأ

وا�سع،  انتظار  اأفَق  له  وَيفتُح  عديدة  اأ�سئلة 

فاُف التاأّمل فيه بالحدود. �سِ

عدُدها  �سدَر  التي  خر،  الآ ملة  ُتقّدُم 

الفكري  اأفَقها   ،2011 �سيف  ّول  االأ

يف  وتوليدها.  للُمغامرة  مكانًا  والكتابي 

التحرير  هيئة  ِقبل  ِمن  املَُوّقعة  افتتاحيتها، 

نة من اأدوني�س وكمال ُبالطة وحارث  املُكوَّ

كانت  مبا  فق  االأ هذا  ُل  َو�سْ يِتّم  يو�سف، 

حتد�ُس به ملة �سعر، واآف�ق، وم�اقف.

ُيوِمُئ،  اأدوني�س على وجٍه خا�ّس  كاأّن 

ّول،  االأ العَدَد  تت�سّدُر  التي  �سارة  االإ بهذه 

من  ويربط،  جهة،  من  املجلة  ذاكرِة  اإىل 

راهنًا  ي�سهُدُه  الذي  احَلراَك  اأخرى،  جهٍة 

العامُل العربي بهذه الذاكرة ذاتها.

ح�سب  اأّطرها،  ذاكرٌة،  فق  االأ لهذا 

الواقع  برف�س  االقتناع  املجلة زمُن  ت�سدير 

ُمنطلٍق  على  اعتماداً  تغيريه،  بغاية  العربي 

عند  ال�سلطة  اأّن  دومًا  ُف  يك�سِ مركزي 

العرب هي "راأ�ُس الف�ساد".

يف  الرا�سخ  املُنطلق  هذا  اإىل  ِا�ستناداً 

خر  االآ ملة  ُتعلُن  اإليها،  املُ�سار  الذاكرِة 

واالنفجارات  "التمّردات  اإىل  بها  َن�سَ

"ولن  بداأت  احلركة  اأّن  ُمعتربًة  البهّية"، 

ت�ست�رصُف  ذاِتِه  ل  التفاوؤ وبروح  تتوّقف". 

 - ال�سلطة  اأّن  َرًة  ُمقرِّ تي،  االآ الزمَن  املجّلة 

تتهّدم،  �سوف  ومار�سة  وبنية،  مفهومًا، 

ولْن  ال�سّيد،  هو  ن�ساُن  االإ يكوُن  "و�سوف 
اإاّل مهّمة  ال�سيادة،  ال�سلطة يف هذه  تكوَن 

حقوق  على  لل�ّسَهر  و�سيلة  واإاّل  اإدارية، 
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النا�س، وُحرّياتهم".

يف هذا ال�سياق، ُت�سّوُغ املجّلة الت�سمية 

اأ�سا�سًا على  بالّرهان  لنف�سها  ارت�سْتها  التي 

الواحديّة.  املُنغلقة،  الذاتية  من  "اخلروج 
وهو خروٌج ال ُتطيقه ثقافة ال�سلطة العربية 

�سارة  التي هي، ُمنغلقة وواحدّية". بهذه االإ

ت�سّمت  به  الذي  خر"،  "االآ ياأخذ  العاّمة، 

املجلة داللة االنفتاح والتعّدد واالختالف 

ال  باآَخر  تغتذي  التي  املُتجّددة  والُهوّية 

ينفّك يتجّدُد هو اأي�سًا، التفاُعُل معه هو ما 

ي�سمُن للُهوية انت�ساَبها اإىل املُ�ستقبل.

تخ�سَّ  اأن  الطبيعي  من  كاَن  ثّم  ومن 

يف  خا�ّس  مبحور  خرية  االآ مفهوم  املجلة 

ّول. وهو اأغنى اأبواب العدد. عددها االأ

تي: حمور  انتظمت املجلة على النحو االآ

�سالمية،  اأّول بعنوان: يف الثق�فة العربية الإ

خرية، واأبواب  يف الآ وحمور ثاٍن، عنوانه: 

التالية:  ال�سورة  على  بالرتتيب،  مو�سومة 

ثم  احل�ار،  الدي�ان،  مع��س،  ت�سكيل 

تعريف مقت�سب بامل�ساركني يف العدد.

لبة  ال�سُّ النواَة  خرية  الآ يف  حمور  �سّكَل 

ِد  يف العدد ونقطة قّوته، اإذ ك�سَف عن تعدُّ

�سارة  االإ كافيًا  َيُعد  ملْ  ٌد  تعدُّ اإ�سكاله.  اأ�سئلِة 

لة  االآ به  تقوُم  ما  غرار  على  ومتجيده  اإليه 

اأ�سبح  بل  األوانها،  مبختلف  عالمية  االإ

عالمية  االإ املُزاحمة  هذه  بفعل  يتطّلُب، 

ال  ما  وهو  معرفينْي.  وبناًء  تفكيكًا  ذاتها، 

املُقاربة  يف  اإْن  فكرية،  بخلفيٍة  اإاّل  ي�ستقيُم 

فال  بداعية.  االإ املُمار�سة  يف  اأو  النقدية 

يتطّلُبه  ما  غري  من  تتاأّتى  منهما  واحدة 

ولية  امل�سوؤ ُد  تتحدَّ بها  م�سّقٍة،  من  الفكُر 

التي ي�سطِلُع بها.

كانت  بامتياز.  فكرية  منطقة  خرية  االآ

البناء  واإعادِة  والبناء  للتفكيك  حقاًل  دومًا 

واملُبدعني،  والفال�سفة  املُفّكرين  ِقَبل  من 

بوجٍه  ج�ّسدت،  املُبدعني  اأعمال  اأّن  ذلك 

خا�ّس، ف�ساًء خ�سيبًا الحتماالتها.

مقال  املحور،  الالفتة يف  املقاالت  من 

واملرُتجمة  للباحثة  بنت�ً"  اأو  ك�نت  "اأّم�ً 
املغربية حورية عبد الواحد، جُلراأته العلمية 

على  اأخرى  جهة  من  وحر�سه  جهة  من 

البناء باملعرفة ال باالنفعال. ثّمة اأي�سًا مقال 

الذي  لفيليب �رصجان،  خرية"  الآ "م�س�ألة 
مُيْكُن اأن نتو�ّسل به يف التمثيل للبناء املعريف 

الذي يتطّلُبه اإ�سكال املحور.

من  مقاله  يف  �رصجان  فيليب  انطلَق 

التالية:  املُ�سّلمة  يف  تتقاطُع  تاأّمالٍت 

غري  ذاته�.  يف  م�ج�دة  غري  خرية  "الآ
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اأنّه� يف غ�ية ال�اقعية". ُم�سّلمة اأ�ساَءها يف 

خرية يف ذاتها،  البدء قائاًل: "لو ُوجَدت االآ

الُهوّية  عينية.  ُهويّة  بل  اآخرية،  تكوَن  فلن 

كائنًا  ال  ذاَته  الكائُن  يكوَن  اأْن  هي  العينية 

خرية  االآ كون  �رصِّ  عن  وللك�سف  اآخر". 

واقعية واإْن كانت غري موجودة يف ذاتها، 

التي  �ساءة  االإ على  �رصجان  فيليب  ارتكز 

خ�ّس بها دولوز هذه امل�سكلة، انطالقًا من 

متييزه بني ُم�ستويني: "م�ستوى االفرتا�سي، 

وم�ستوى املُتحّقق. االفرتا�سي ال يتعار�ُس 

اأّما  كاملُتحّقق.  واقعي  فهو  الواقعي.  مع 

واإذا  املُتحّقق.  مع  فيتعار�ُس  االفرتا�سي 

خرية  حتّقَق االفرتا�سي فَقَد افرتا�سّيته. واالآ

فيه على  تتجّلى  الذي  ال�سكل  َوفق  واقعية 

تتحّقق،  وحني  االفرتا�سي.  املُ�ستوى 

التاريخ  يف  لة  ُمتاأ�سّ كوارث  يف  تتال�سى 

املُبتذالت،  وحمارق  حرقًا،  عدام  كاالإ

اآِمنة على امل�ستوى  خرية  والفّن املُنحّل. االآ

وملّا  ال�سريورة.  ُم�ستوى  على  االفرتا�سي، 

وَجَب  ذاتها،  يف  موجودة  غري  كانت 

ُدها الفّنانون با�ستمرار  اإيجاُدها. لذلك ُيجدِّ

عمال الفنّية". يف االأ

املقال  ينطِلُق  منها  التي  الثانية  املُ�سّلمة 

خرية". يرتّتُب  هي: "الفنّ�ن ه� ح�ر�ُس الآ

وىل االفرتا�ُس  عن عالقة املُ�سّلمة الثانية باالأ

خرية غري موجودة يف  التايل: اإْن "كانت االآ

ذاتها واأّنها واقعية فعاًل، فالُبّد من اأن توَجَد 

العَمل  هو  املُحّدد  ومكانها  ّما.  مكاٍن  يف 

ا�ستجالء  على  املقال  حَر�َس  وقد  الفّني". 

للُمفارقة  ُم�ساحبًا  يظلُّ  الذي  الغمو�س 

اأْن  اأي  وىل،  التي تنطوي عليها امل�سّلمة االأ

ن نف�سه، واقعيًا وغري  يكون ال�سيُء، يف االآ

واإمّنا  الغمو�س  لرفع  ال  ذاته،  يف  موجوٍد 

للنفاذ اإىل الدالالت املُتولّدة منه.

فيليب  تابع  الفكري،  التاأطري  هذا  بعد 

خرية انطالقًا من  �رصجان عالقة الذاتية باالآ

و�سعرية  فل�سفية  متون  يف  ثاوية  ت�سّوراٍت 

�ساريًا  النظري  التكثيف  وظّل  وروائية. 

عن  ك�سَف  الذي  املقال  اأطوار  خُمتلف  يف 

واملُبدعني،  املُفّكرين  بني  بعيدة  و�سائج 

نة بخلفية معرفية. واأثار اأ�سئلة حُم�سّ

والبابنْي  الَعَدد  َوَرْي  حِمْ جانب  اإىل 

ت�سّمنت  وال�سعر،  بالت�سكيل  نْي  اخلا�سّ

والناقد  ال�ساعر  مع  ُمطّواًل  حواراً  املجلة 

 ،Alain Jouffroy اأالن جوفروا  الفرن�سي 

اأجراه  الع�مل،  اإىل م��سيقى  النتم�ء  بعنوان 

وقّدم له اأنطوان جوكي.

عن  عديدة  اإ�ساءاٍت  احلوار  ت�سّمَن 
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احلركة ال�سوريالية وعن �سخ�سية بروتون. 

باتاي،  عن  ُمكّثفة  اإ�ساراٍت  ت�سّمن  كما 

مي�سو،  وهرني  ومريلوبونتي،  وبا�سالر، 

عر�َس  فيه  واآَخرين.  واأراغون،  و�سارتر، 

يف  البيت"  "جيل  ل�سعراء  اأي�سًا  جوفروا 

"اأمّية ُمبدعي  ع�ساء حركة  ال�ستينيات، والأ

و�سعراء   ،Tel Quel و�ساع"، وجماعة  االأ

البارد".  و"البيان  الكهربائي"،  "البيان 
ال�سعر  ب�ساأن  حمدود  براأي  احلوار  واخُتِتم 

عاّم  ُحكٍم  على  انطوى  املُعا�رص،  العربي 

الذي  االختالف  ا�ستق�ساء  على  يقوى  ال 

َيحُجبه كلُّ نزوٍع اإىل التعميم.

اإىل  احلاجة  اأّن  احلوار  ك�سَف  لقد 

تاأّمالِت ال�سعراء، التي يتفاعُل فيها املقروء 

تنفكُّ  ال  الكتابة،  خُمترب  من  ل  باملُتح�سِّ

لل�ساعر  ن�سات  االإ من  بّد  ال  تتجّدد. 

ما  ذلك  خارجه.  ومن  ال�سعر  داخل  من 

اأثاَرها جوفروا يف  التي  �سئلة  االأ من  تبّدى 

واملناق�سة  والتاأّمل  باملُتابعة  جدير  حوار 

وا�ست�رصاف احلدود اأي�سا.

وملّا كانت هذه الورقة التقدميية لي�ست 

لهذا  املغرب  يف  ال�سعر  بيت  من  حتية  اإاّل 

نخِتمها  اأْن  ارتاأينا  ّننا  فاإ اجلديد،  �سدار  االإ

احلوار  يف  جاء  ّما  ُمتزاأة  املقاطع،  ببع�س 

اأالن  ال�ساعر  مع  خر  الآ ملة  اأجرْته  الذي 

جوفروا:

1

ماِهٍر  العٍب  َد  رَّ ُمَ لْي�َس  "ال�ساِعُر   

تتناغُم  َمٍل  جِلُ رقيٍق  لٍِّف  وموؤ بالكلمات، 

األواٌن، واأ�سكاٌل واأ�سياُء غريبة؛ بل  داِخلها 

الذهاب  َيجُب  حيُث  اإىل  يذَهُب  �سخ�ٌس 

لل�سعور  العتمة(  داخل  جّداً  بعيداً  )وغالبًا 

َخرين.  لالآ ملمو�سة  وَجْعلها  الطاقة  بتلك 

ال�ساعُر  ُم  يتقدَّ العَدم  تربة  ِه  َرف�سِ بَعَدم 

هذه  خال�سة  ومَيَْنُحهم  َخرين  االآ على 

انتحاَره.  اأحيانًا  الثَمُن  كاَن  واإْن  التجربة، 

تفِلُت  املوت،  من  تخرُج  ال�سعرية  الكلمة 

من املوت، وباإفالِتها منه ت�ستطيُع اأْن تُبّث 

غري  بطريقٍة  ها  وُتنع�سَ الكتابة  يف  احلياَة 

َ حياَتنا". ُمتوّقعة، كما ت�ستطيُع اأْن ُتغريِّ

2
باكراً  َيتمّرُد  حَتدٍّ  َرُجُل  "فال�ساعُر 
يف  وُيخاِطُر  وعائلِته،  ِه  راأ�سِ م�سِقِط  على 

ُل  الفا�سِ اإّنُه  ذلك.  وَيعرُف  َوحيداً،  البقاء 

�سلفًا. هذا هو دوُر ال�ساعر طاملا لديه دوٌر 

 
ّ
داخل املُجتمع: اأْن مَيَْنَح وْجهًا لذلك احلي

بجناحنْي   Icarus اإيكار  اإّنه  املُ�ستحيل. 

ال�سم�س؛  ّعِة  اأ�سِ حتت  ب�سهولة  يذوبان 

Revue Al Bayt (19- 20).indd   338 1/02/12   0:32:49



���

�سخ�ٌس يغو�ُس داخل الفراغ، وُيفاَجاأ كّل 

ّنه ال يزاُل على قْيد احلياة". يوم الأ

3
م�سباٌح  هو  بل  اأديبًا  ال�ساعُر  "لي�س 
له  كان  اإْن   - دوُرُه  ناقٌد؛  املعنى،  لْيل  يف 

وقبل  مكان  اأّي  يف  بواب  االأ فْتح   - دور 

اإثاَرِة َدْه�سِة  اأيِّ �سيٍء داخَل ذاِتِه لبلوِغ اأو 

فالِت  الكينونة. َيْعَمُل ال�ساعُر اأّواًل على االإ

ِمن االنغالق، وعلى ُعبور جميع ال�سبكات 

اأي�سًا  ولكن  املُجتمع،  )�سبكات  املُقيَِّدة 

فكره(،  انعدام  و�سبكات  فكره  �سبكات 

وعلى تنُّب الفخاخ".

4
واأقّل  ُم�ْسترِتاً،  ال�سعُر  يكوُن  "حني 
حيويّة.  اأو  حياة  اأقّل  اأّنه  يعني  ال  �ُسهرة، 

اإْحَدى وظائف ال�سعر هي اأْن يعي�َس خمفيًا، 

يف مركز البعيد".

5
املُغلقة  الوحيَدُة  الَب�سيطة  "الُهويّة 
اأوِمُن  اأنا  ُم�ستحيلة.  فيها  تناُق�َس  ال  التي 

هي  "اأنا  رامبو:  ِعبارُة  دة.  املُتعدِّ بالُهويّة 

اأو ِحكمة  ت �سيغة ميتافيزيقية،  اآَخر" لْي�سَ

اأو  جنون  اأو  كطل�سم،  احلياِة  فوق  حُتلُِّق 

دّفة  بل  نا،  االأ ِلت�سويغ  ن�ْستخِدُمُه  ا�ست�سهاٍد 

مِلُمار�سِة حقيقٍة تطبيقّية، وللتوّجه باملَركب 

نحو  داخلنا  ومِلُغادرة  البحر،  عر�س  نحو 

يتفّتُت  الُهويّة  مفهوُم  املُطلق.  اخلارج 

اأْن ُتعرّب خُمّيلتنا عن نف�سها،  اأي�سًا داخلنا ما 

ُيخرُج  اخلياُل  التخريبي.  دورها  وتلعب 

بذلك  وُيغرّي  �سّكته،  عن  ُهوّية  اأّي  قطار 

مُيِْكُن  وىل. ال  �سا�سية االأ اإحدى حقائقنا االأ

وحيٍد  ل�سَبٍب  ذاِته  ِملك  يكوَن  اأْن  للفريِد 

هو انفتاحه على خياٍل يتجاوُزُه وال ينتمي 

اإىل اأَحد".

6
حتّدَث  التي  القّوة  اإرادَة  اأّن  "اأعتقُد 
اإرادِة  �سوى  اآَخر  �سيئًا  تعني  نيت�سه ال  عنها 

احلياة واال�ستمراريّة. الّرهيُب لي�س املوت، 

بالن�سبة اإيّل، اإّنه و�سُع العامَل احلايل الذي ملْ 

َيُعد له اأّي ديكور، وم�سهُدُه فارغ، ونحُن 

ُمن�سغلون بهذا الفراغ".

7
"دوُر الن�ساِء اللواتي عرفُتهّن يف حياتي 
اأكرث خ�سوبة، وتعليمًا، وُمفاجاأًة من  كاَن 

اأكرث ثورية. اأحبُّ  دور الّرجال. وبالتايل، 

لي�ست  اأّنها  مِلُجّرد  اأي  عليه،  هي  مِلا  املراأَة 

من  تفلُت  يجعلها  فيها  �سيٌء  ثّمة  رُجاًل. 

تفاهِة الّرُجل. هنالك َمن يقوُل: "ِاّتقوا �رصَّ 
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الن�ساء  اأن ال �رصَّ يف  فاأقول  اأنا  اأّما  الن�ساء". 

نظري  يف  تبدو  واأ�سواأهّن  طالق،  االإ على 

يعتقدون  الذين  الرجال  جميع  من  اأف�سل 

تنتمي  املراأُة  ماذا!  اأدري  ال  ميتلكون  اأّنهم 

اإىل العامَل العلوّي، اإىل الواقع. وحني تكوُن 

جهّنمية، تكوُن ذلك بطريقٍة ُمتفّوقة )...( 

ال�سعوَر  اأحببُتهّن  اللواتي  الن�ساُء  َمَنَحتني 

باأيّن قادٌر على كلِّ �سيء )...( ومن خالل 

ملْ  لعّلي  اأحببتهّن،  اللواتي  الن�ساء  جميع 

اأحّب احلياَة والعامَل ب�سكٍل  اأْن  اإىل  اإاّل  اأ�ْسَع 

اأف�سل".

ة �لتحرير هياأ

اإدم�ن عمران املليح

خيوَط  اأ�سفُر  كيف  الكتابة؟  كيف 

للذاكرة  فقط  اأ�ست�سلُم  ل؟  مُّ
والتاأ الذكرى 

املت�سابكة  ال�سور  عرب  بُحرية  اأ�سيع 

ن  االآ يل  يبدو  الذي  دمون  الإ واملتعددة 

والذي  تقريبًا،  مكان  كلِّ  يف   موجوداً 

ا به وحده؟ ي�سغُل يف الذاكرة ف�ساًء خا�سّ

*   *   *

اإدمون  ُمت�سابكة وُحّرة وهاربة.  �سوٌر 

املُتمّهلة،  بخطواته  جميعها  فيها  حا�رصٌ 

ًا، نوعيًا ومتفرداً يلّفه  كما لو اأن زمنًا خا�سّ

بنور خمتلف وا�ستثنائي.

اإدمون مي�سي، اأجل، مبهل غري ماألوف، 

معهما  مت�سي  اأْن  اأي�سًا.  �سي�سيل  وماري 

ُل فيها الزمن، فعقارُب ال�ساعة  عملية يتعطَّ

اإدمون  يل.  االآ عملها  عن  اأخرياً  تتخّلى 

ب�سبحة  معًا  مي�سيان  �سي�سيل  وماري 

لة  املتمهِّ يتابع خطواتهما  اأن  �سديق يجب 

والالحمتملة تقريبًا، خطوات  مُيْكن القوُل 

جل احلوار  جل ال�سوت، الأ اأنها ُو�سعت الأ

اأو  املباغتة  ال�سحكة  جل  الأ امل�ستدمي، 

�سارع  اختيار  يتحّوُل  الرقيقة،  االبت�سامة 
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يف باري�س اأو يف الرباط اإىل ُمغاَمَرة متاأنية، 

بطيئة ومليمرتية، مغاَمَرة الزمن املُنهدم.

*   *   *

�سّن  بلغ  اإدمون   .2003 �سنة  طنجة، 

الكتاب  ومعر�س  والثمانني،  اخلام�سة 

يحتفي به، هنالك جمهوٌر غفرٌي ومرتقب. 

كلمات  ــ  املقت�سبة  التقدمي  كلمات  بعد 

يفتتح  برادة،  حممد  للناقد  ــ  وذكية  دقيقة 

)وكم  جديد  من  كداً  موؤ خطاَبُه  اإدمون 

للتنازل  القابل  غري  ِعِه  و�سْ على  مّرة؟( 

)اأو  مغربي"  "يهودي  كـ  و�سعه  عنه، 

البالَد  اأّن  وُيلّح  ي�سيف(  يهودي"،  مغربي 

اقتالَع  التاريخ  اإنكار  اأمام خطر  ت�ستطيع، 

اأيٍّ من املُكونات غري القابلة للت�رّصف التي 

ت�سكله من رحمها. بالد َتخفق يف واقعها 

كان  وعربّية،  بربريّة  يهوديّة  حّية  جذور 

هنالك على مدى حقب  املتناغم  تعاُي�سها 

اإدمون  لكن مالمح وجه  مديدة.  تاريخية 

يف  اليهودية"  "الطائفة  اإن  �سارمة.  تغدو 

نعي�س  نحن  تدمريها،  مت  قد  ّكد  يوؤ املغرب 

مرحلة ماأ�ساوية".

العر�س الطويل، الذي حتّدث فيه اإدمون 

�سغاء  االإ متَّ  الكاتب،  ولية  م�سوؤ عن  اأي�سًا 

اإليه و�سط �سمٍت جدير باالحرتام، �سمٍت 

مداخالته  يف  اأخرى  مّرات  اأح�س�سُته 

ال  غربية  �سلطة  تلّفه  كانت  لو  كما  العلنية 

مثيَل لها.

التي  ال�سلطة  فقط  لي�ست  اأنها  اأدرك 

متنحه اإياها ال�سنوات، بل �سيء متميز: اإنها 

املعرفة التي تاأتي من اآباٍر ال ُت�ْسرَبُ اأغواُرها، 

من ثقافات نائية تلتقي وتن�سِهر.

*   *   *

بجانب  اخلّط.  الت�سكيل،  اإدمون، 

كتابته لرواياته وق�س�سه الق�سرية واأبحاثه، 

حول  �سفحاته  نن�سى  اأن  ن�ستطيُع  هل 

مثلما  كثرياً  يحبُّها  التي  الت�سكيلية  الفنون 

دَب ذاته. ُيِحبُّ االأ

ى كتاَبُه عن اأحمد ال�رصقاوي؟  كيف نْن�سَ

اأو �سفحاته اجلميلة عن خليل الغريب يف 

درا�سته  العني واليد؟

خليل  اإدمون  يل  م  قدَّ  ،2003 يف 

فيها  ُل  يتحوَّ اأخرى  با�سمة  روح  الغريب، 

�ْسُم اأخرياً اإىل حتليق. الرَّ

*   *   *
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احتفاًء   ،1997 بروفان�س،  اأون  اإك�س 

مع  �سدفة  األتقي  بالينطي  اأنخيل  بخو�سيه 

اإدمون وماري �سي�سيل. ي�ساألني اإدمون اإن 

ق�سائد  على  له  اأح�سل  اأْن  اأ�ستطيع  كنُت 

َث  حتدَّ من  �سمع  الذي  وي�سوبرو  بيثينطي 

حبَّ  اأنَّ  القول  مُيْكن  باإعجاب،  عنه 

يريُد  حمدود.  ال  اإدمون  عند  اال�ستطالع 

واأن  وي�سوبرو،  بيثينطي  مبا�رصًة  يقراأ  اأن 

من  بذلك  يقوم  واأن  نقا�ساتنا،  يف  ي�سارَك 

ُحبُّ  معرفة.  على  �ُس  �سَّ
يتاأ راأٍي  خالل 

من  اإدمون  عند  كان  املعريف  اال�ستطالع 

خالق، واأي�سا �سكاًل من  اأ�سكال مار�سة االأ

قاَدْته  التي  ال�رصامة  تلك  النقدية،  امة  ال�رصَّ

ال�سيوعي  باحلزب  العالقة  قْطع  اإىل  يومًا 

يف  �ساهموا  الذين  من  واحداً  كاَن  الذي 

ِه باملغرب �سنة 1945. تاأ�سي�سِ

*   *   *

عن  اإدمون  ي�ساألني  التقينا،  كلما 

كا�سرتو،  اأمريكو  تلميذ  ماري�سال،  خوان 

رخ  واملوؤ ولنغرين،  ثانيا  الأ الدار�سني  واأحد 

اإدمون  املعروف.  �سباين  االإ والباحث 

وخوان تعاَرفا يف اأواخر حقبة الثالثينيات 

على  لزامًا  كان  التي  البي�ساء،  الدار  يف 

اأح�سان  يف  بتنرييفي،  املولود  ماري�سال 

اأ�رصٍة جمهورية، اأن ُينفى اإليها.

كيف هو خوان ماري�سال؟ هل تعرُف 

اأي�سا  ماري�سال  لكن  ماري�سال؟  عن  �سيئًا 

ي�ساألني عن اإدمون كلما التقينا "هل لديك 

اأن  منهما  كلٌّ  يودُّ  اإدمون؟...  عن  اأخباٌر 

َخر رغم الزمن، ل�سُت  يعرَف اأخباراً عن االآ

اأدري هل ا�ستطاعا اأن يلتقيا مّدداً.

ُيدّوي  زال  ما  بعُد  الطقو�سي،  ال  ال�سوؤ

ال�سنة  ويف  ــ   حلظة  يف  اأ�سماعي،  يف 

نف�سهاــ  اختفى فيها ِكالُهما بفارق ب�سعة 

اأ�سهر فقط.

*   *   *

بيت  ع�ساء يف   .1987 اأكتوبر  باري�س، 

خو�سيه  ب�سحبة  �سي�سيل،  وماري  اإدمون 

ب�سكل  اإدمون  طَبخ  )لقد  بالينطي.  اأنخيل 

يدخُل  اأي�سًا  ذلك  لنف�سي،  اأقول  رائع، 

العامَل،  يف  وجوِدِه  لتحقيق  طريقته  �سمن 

طريقة تعُل الطبخ فّنًا، يف توافق ُمطلق مع 

حتديدات  خارج  واحلديث  املُتاأيّن،  املَ�سي 

الزمن حتى بلوغ الفجر(.

عن  �سباين.  االإ دب  االأ عن  ُث  نتحدَّ

الكروث  دي  وخوان  اأبيال  دي  تريي�سا 
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ب�سكل  ُمتاأثراً  اإدمون  يبقى  وثريفانطي�س، 

ت�سدمه،  التي  بالينطي  بكلماِت  خا�ّس 

�سباين،  دب االإ وُتده�سه وت�سغُل باله. يف االأ

"قتلِت  والعالمات:  الذاكرة  ّلف  موؤ يقول 

التقليد". التقليدية 

خالل زمن طويل، �سيجعُل اإدمون من 

ل. مُّ
هذه الكلمات نقطة للتاأ

*   *   *

ومارتا  اأنا  ياأخذنا  اإدمون  طنجة. 

�سنة  )ُبِنَي  �سطوري  االأ احلافة  مقهى  اإىل 

)هذا  وجينيه  بولز  مقهى   ،)1921
�سري  خريالذي كتَب عنه "جان جينيه االأ االأ

العا�سق"، كتابه الرائع(.

 " تعني  احلافة  اأّن  لنا  ي�رصح  هنالك 

الهوة"، "اجلرف".

وي�رصح لنا اأي�سًا خ�سو�سياِت وميزاِت 

املعجون.

ًة اأخرى، ودومًا زمن  �ساعات وئيدة مرَّ

ٌق وبطيء جّداً. اإدمون مطوَّ

*   *   *

جديد  ُملتقى  اأيام   ،1988 ربيع  اأملرييا، 

حول  ة  املرَّ هذه  للكتاب،  عربي  اإ�سباين 

اإدمون عرب  اأم�سي مع  وليلة"،  ليلة  "األف 
الفندق  املُناظرة.  مكان  باتاه  اأملرييا  ُمنتَزِه 

اأمتار. كان يجب  يوَجُد فقط على م�سافة 

اأكرَث من �ساعة،  اأْن نخرَج من الفندق قبل 

اجلل�سة  اإىل  رين  متاأخِّ و�سلنا  ذلك  ومع 

رة. املقرَّ

ظاهريًا  متناق�س  ك�سكٍل  املَ�سُي  اإنه 

للثبات.

*   *   *

�سينط�ك�سي�س،  يف  اإدمون  بحوُث 

بـ:"النخالت  املعنون  اجلميل  ه  ن�سُّ واأي�سا 

ن�رصه  على  عملُت  والذي  الثالث"، 

تت�سكُل  كتابٍة  توتُُّر  كذلك.  اإ�سبانيا  يف 

ومن  ال�سطوع  من  والتاألُّق،  ال�رصامة  من 

كتابة  اجَلمال.  ومن  قة  الدِّ من  النقد، 

"احلكي"،  اأبو  عودة  يف  مثلما  الذاكرة، 

متييزاً  �سّد  االأ مر  االأ �سدفة،  �رصاق  لالإ مثال 

خوان  يه  ُي�سمِّ ما  املليح:  اإدمون  ل�سخ�سية 

حدود  بال  الثقايف  "التهجني  غويتي�سولو 

كاتٍب  ِقَبل  من   " حرٍّ ب�سكٍل  واملُتبّنى 

ٍد. ُمتفرِّ

*   *   *
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من  األتِم�ُس   .2003 �ستاء  اأ�سيال، 

دري�سي وخالد الري�سوين  �سديقي مزوار االإ

اأْن ياأخذاين اأنا ومارطا اإىل مقهى الزريرق 

دمون. الذي مينُح عنوانًا لكتاٍب جميل الإ

ّما  ْحٌر  �سِ له  ُح�سن،  املكان اليخلو من 

ٌخ. �رصبنا �سايًا ونحن نتجاذُب اأطراَف  َو�سِ

احلديث بينما كانت ال�سم�ُس تغرب، اأفّكُر 

"املجرى  روايته  كتَب  هنا  اإدمون.  يف 

�سنة  باري�س  يف  اأكَملها  التي  الث�بت"، 

ترجمتها  على  تعليقًا  كتبُت  والتي   ،1979

�سبانية يف مقال ُن�رص �سنة 1990. االإ

ُيْدَعى  �سخ�ٌس  �سيموت   1966 يف 

ناحون، يهودي يف اأ�سيال، لن ميوَت َبْعده 

يولَد  ولن  البيا�س،  هذا  يف  يهودي  اأيُّ 

هكذا  ال�سوء."  هذا  نعيم  يف  يهودي  اأيُّ 

الرواية  الث�بت"،  "املجرى  رواية  ُت�سَتهلُّ 

َوْجٍه  بريَق  املليح  اإدمون  فيها  ي�سُف  التي 

يف   ، ال�سخ�سيُّ الوْجُه  ينفجر.  ُمتفكك 

ٍة ثابتة. ق�سَّ

التاريخ،  حمكمة  اأمام  يوية  الروؤ العني 

حمكمِة  ها،  نف�سِ الذاتية  حمكمته  اأمام  وَقْبُل 

الذاكرِة احَليَِّة. 

ٌل. َمُن ُمَعطَّ احلكايُة مكتوَبة، الزَّ

*   *   *

الرباط، مار�س 2002. قراءة �سعرية يف 

طرف  من  تقدميي  متَّ  وقد  الرباط  جامعة 

اإدمون.

جالل  �سغاء اإليه بكثري من االإ لقد متَّ االإ

ٍل ــ هكذا كان يلَزُم  و�سط �سمٍت جدِّ ُمَبجَّ

ــ  فقط  القدامى  للُمعلِّمني  قدميًا  �سغاء  االإ

كلَّها،  مداخلتي  اأنَّ  اأح�س�سُت  اأينِّ  حدَّ 

ُد خامتٍة عدميِة اجلدوى وزائدة  رَّ واأ�سعاري ُمَ

عن اللزوم ِلكلماته، �سفاُء ال�سوِت، ونربُة 

َبْعُد  التي تلفـَُّك يف �رَصِكها  تلك الكلماِت 

ي يف اأ�سماعي. ارتاُج �سوٍت  ال تزاُل تدوِّ

يف زمن التوديعات، زمن االنحالالت.

*   *   *

اأخرى(،  ًة  مرَّ اأملريية،   ( اأغوادول�سي 

�سيف 1994. )نه�سُت لكي اأتاأكد من ذلك 

مطعم  طاولة  "على  القدمية(  تدويناتي  يف 

طويلة، ونحن جال�سون كما اتفق، جماعة 

بخدمتها.  النادُل  يقوَم  اأْن  تنتظُر  عري�سة 

ق�سى من  اإدمون بِقَي �سدفة يف الطَرف االأ

ث  الطاولة، ويف الطَرف املُقابل، كنَّا نتحدَّ

بحيوية اأنا وخوان غويت�سولو، وفجاأة رفَع 

اإدمون �سوته ليقوَل لنا:" اإننا ال ن�سمعكما  

اإّنه  حديثكما"،  يف  �ساركانا  ف�سلكما  من 
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غي، قليلون  اإدمون الذي يرغُب يف اأن ُي�سْ

يعرفون  قليلون  مثله،  �سغاء  االإ يرغبون يف 

�سغاء مثله، وقليلون مثله الذين يعرفون  االإ

غذاء  ُم،  ُيقت�سَ خبزاً  احلوار  من  يجعلوا  اأْن 

للروح.

*   *   *

كيف ن�سع خال�سة؟ هل ن�ستطيُع على 

اأن  يجُب  اخلال�سة؟  ن�سَع  اأن  تقدير  اأكرث 

نقوم بذلك. يف الزمن الذي ال مُيْكننا اأبداً 

ال�سداقة  ب�رصامة:  اخلال�سة  فيه  َع  ن�سَ اأن 

والكتابة وح�سور اإدمون.

.�س.ر �أ

ندري�س �شان�شيث روباينا �أ

ترجمة: خالد �لري�شوين

تيغوي�ستي ـ تينرييفي: 29 نونرب 2010

Revue Al Bayt (19- 20).indd   345 1/02/12   0:32:51



���

Revue Al Bayt (19- 20).indd   346 1/02/12   0:32:51



���

الفهر�س العام ملجلة البيت 
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حممد يحيى قا�سمي

 الفهر�س العام ملجلة البيت

✔  اأول : تعريف باملجلة

البيت ملة بيت ال�سعر يف املغرب ، ملة ف�سلية خا�سة بال�سعر .

ولية اإدارته�: حممد بني�س ـ عبد الرحمن طنكول ـ ح�سن جنمي. ت�ىل م�س�ؤ

ت�ىل رئي�س التحرير: �سالح بو�رصيف ـ بنعي�سى بوحمالة ـ ح�سن حلمي ـ 

                                خالد بلقا�سم.

مك�ن �سدوره�: الدار البي�ساء

www.albayt.org.ma :نرتنيت م�قعه� على الأ

اأعداد املجلة:  18 

املدير الت�ريخ العدد

حممد بني�س خريف 2000 1

حممد بني�س خريف 2001 2

حممد بني�س �ستاء 2002 3

حممد بني�س ربيع ـ �سيف 2002 4 ـ5

حممد بني�س �ستاء 2003 6

عبد الرحمن طنكول خريف 2003 7

عبد الرحمن طنكول ربيع 2004 8

عبد الرحمن طنكول �ستاء 2006 9

عبد الرحمن طنكول خريف 2006 10

ح�سن جنمي �ستاء 2009 11 ـ 12

ح�سن جنمي �سيف 2009 13 ـ 14

ح�سن جنمي �ستاء 2010 15 ـ 16

ح�سن جنمي �سيف 2010 17 ـ 18
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✔ ثانيا : �شوابط الفهر�شة

�سارة اإىل �سوابط الفهر�سة التي نقدمها للقراء  تقت�سي قواعد  البحث العلمي االإ

فادة منها .  والباحثني حتى ي�سهل عليهم متابعتها واالإ

والبيانات  والر�سائل  خبار  واالأ عالنات  االإ الفهر�سة  هذه  �سمن  تدرج  ومل  هذا 

واقت�رصت على اأربعة حماور هي: 

عداد  الأ تاريخي  ترتيب  وفق  واحلوارات،  وال�سعر  بحاث  واالأ االفتتاحيات 

�سارة اإىل  املجلة. ورتبنا مواد العدد الواحد على حروف املعجم. ويرافق هذا الرتتيب االإ

�سارة اإىل  �ساحب العمل املن�سور، مرفقا با�سم  مرتجمه اإن كان بلغة غري عربية، وكذا االإ

عدد املجلة وتاريخ �سدورها، واأرقام �سفحاتها.

فهر�سة امل�اد مرتبة ت�ريخي�

1ـ افتتاحيات؛ 2 ـ اأبحاث؛ 3 ـ �سعر؛ 4 ـ حوارات

1 ـ افتت�حي�ت:

ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

5 خريف 2000 1 حممد بني�س قامة يف الالنهائي االإ

7 �ستاء 2009 12ـ13 التحرير كلمة العدد

7 �سيف 2009 13ـ14 التحرير كلمة العدد

27 �ستاء 2010 15ـ16 التحرير كلمة العدد

5 �سيف 2010 17ـ18 التحرير كلمة العدد
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   2 ـ اأبح�ث:

ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

151
خريف 2000

1 �سالح بو�رصيف
عمال الكاملة لعبد الكرمي  االأ

الطبال

154
خريف 2000

1
عبد الرحمن 

طنكول

االقرتاب من اخلالء مل�سطفى 

الني�سابوري

159 خريف 2000 1

خو�سطو خورخي 

بادرون

بداع  تاأمالت حول احلداثة يف االإ

دبي الراهن االأ

152
خريف 2000

1
عبد العزيز 

بوم�سهويل

تراتيل للزهرة املن�سوري

146
خريف 2000 1 حممد بني�س تقا�سم الرغبة

153
خريف 2000

1
عبد العزيز 

بوم�سهويل
�سجر النوم ل�سالح يو�سف

37
خريف 2000

1
عبد العزيز 

بوم�سهويل

ية فل�سفية  ال�سعر والزمان نحو روؤ

لل�سعر

121
خريف 2000

1
عبد املالك العليوي عن ال�سعر املغربي احلديث من 

خالل ملة املعتمد

136
خريف 2000

1
بانتي هوالبا

تر: وفاء العمراين
عن ال�سمت الداخلي

152
خريف 2000

1 �سالح بو�رصيف
اآياء"  "قرب ابن عربي يليه 

دب لعبد الوهاب املوؤ
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

1
خريف 2000

1
خالد بلقا�سم مدخل اإىل العالقة بني الت�سوف 

وال�سعر

155
خريف 2000

1
عبد الرحمن 

طنكول

نهر بني جنازتني ملحمد بني�س

156
خريف 2001

2
عبد العزيز 

بوم�سهويل

احتياطي العاج ملحمد ال�رصغيني

66
خريف 2001

2

دومينيك دوفيلبان

تر:عبد العزيز 

بوم�سهويل

ا�ستعجال ال�سعر

156
خريف 2001

1
عبد العزيز 

بوم�سهويل

املن�سوري "تراتيل" للزهرة 

156
خريف 2001

2
عبد العزيز 

بوم�سهويل

حكايات �سخرية، �رصير لعزلة 

�سعري ال�سنبلة، ملحمد االأ

142
خريف 2001

2
كوزويو �سيما�سو حول "الفرادة"

151
خريف 2001

2 �ستيفان فايدنر
حول ترجمة ال�سعر العربي 

ملانية اإىل اللغة االأ

161
خريف 2001

2
اأحمد زيادي "ديوان �ساعر احلمراء" جمع 

وتدوين اأحمد �سوقي

72
خريف 2001

2
حممد الزاهريي راهن اأفق ال�سعر املغربي احلديث 

)الكتابة واجل�سد(

157
خريف 2001

2
ع. العزيز بوم�سهويل

بنعي�سى بوحمالة

البيا�س"  "�سم هذا 
ملحمد عنيبة احلمري
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

140
خريف 2001

2
عبد الرحمن 

اليو�سفي

ال�سعر يف احلا�رص

165
خريف 2001

2
حممد بني�س ال�سعر م�ستودع اأ�رصار كربى

149
خريف 2001

2 فيلما �ستوكن�سرتوم ال�سعر والعوملة

146
خريف 2001

2 مارلني هاكر �س�سة ال�سعر واملوؤ

150
خريف 2001

2
غا�سطاو كروز �سعرية الن�سوة

143
خريف 2001

2
املهدي اأخريف طريق ال�سعر

160
خريف 2001

2 بنعي�سى بوحمالة
ندل�سي"  االأ "الكلب 
ملحمد عزيز احل�سيني

2
خريف 2001

2
هان�س فان دي 

فارن�سبورغ
مهمة ال�سعر

خريف 2001
2 مارغريت اأوبانك

دب العربي  نافذة لقراءة االأ

املعا�رص

160
خريف 2001

2 بنعي�سى بوحمالة
دب املغربي"  "نظرات يف االأ

تاأليف جماعة من الكتاب

159
خريف 2002

2
عبد الرحمن 

طنكول

اأمنية ال�سمت لعبد الكبري اخلطيبي

152
�ستاء 2002

3 نور الدين الزويتني
"بيت ال�سعر يف املغرب" م�سارك 

يف املوقع العاملي لل�سعر بهولندة
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

171
�ستاء 2002

3 بنعي�سى بوحمالة
تهلكة ال�سعراء: مفازة دلف

164
�ستاء 2002

3
عبد العزيز 

بوم�سهويل
العا�سمي ال�سم�س" ملليكة  "دماء 

92
�ستاء 2002

3
بول فالريي

تر: اأمامة املنوين

ذكريات �سعرية

56
�ستاء 2002

3
كلود اأدا�س

تر: خالد بلقا�سم

�سفينة من حجر

165
�ستاء 2002

3 عبد ال�سمد الكبا�س
ال�سعر، الوجود، الزمان

 لعبد العزيز بوم�سهويل

70
�ستاء 2002

3
بنعي�سى بوحمالة

ال�سعرية العربية اجلديدة 

1947ـ1997، 

اأو طريق الق�سيدة اإىل حريتها

160
�ستاء 2002

3
عبد الرحمن 

طنكول

املنعطف" "الكتابة يف 
 لعبد اللطيف اللعبي

166
�ستاء 2002

3 املهدي اأخريف
ملف عن ال�سعر املغربي احلديث 

يف ملة اأطلنتيكا 

41
�ستاء 2002

3
حممد بني�س

خالق اإىل  من بالغة االأ

م�سايق ال�سعر )عن االنقطاع 

واال�ستمرارية يف الق�سيدة 

املغربية احلديثة(

162
�ستاء 2002

3 جنيب العويف "هياأت لك" لوفاء العمراين
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139
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 بنعي�سى بوحمالة

بني�س ال�سعرية" ملحمد  عمال  "االأ

148
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 نور الدين الزويتني

اأنطولوجيتان �سعريتان 

130
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 عائ�سة الب�رصي نث ب�سيغة املوؤ

104
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 حممد ال�سباغ

بيت ال�سعر: ال، بيت ال�سعر: نعم

62

ربيع ـ �سيف

4ـ5 2002 حمجوب ال�سوين

حترير املعنى من البعد اجلدي: 

قراءة يف ديوان تفاعيل كانت 

ت�سهر حتت اخلن�رص

143
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5

ترجمة اإجنليزية ل�سعر م�سطفى 

الن�سابوري

3

ربيع ـ �سيف

4ـ5 2002

اإدمون عمران 

املليح

تر: املهدي اأخريف

خو�سي اأنخيل بالنطي

39
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 اإدري�س بلمليح

الزمن العمودي يف ق�سيدة القد�س 

حمد املجاطي الأ

73
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5

اإدواردو لوران�سو

تر: اأمامة املنوين
ال�ساعر يف املدينة )اليوم(

7
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 املهدي اأخريف �سباين احلديث ال�سعر االإ
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82
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 خالد بلقا�سم مل �سعرية االأ

125
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 حممد ال�رصكي

على ال�ساعر اأن ي�ستحق اللغة 

كحبيبة رمزية كربى

123
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 حممد امليموين

غابة... ال اأدري كيف دخلتها... 

وال من اأين اأخرج منها

147
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 �سعيد بن الهاين

العا�سقة م�ساء"  ال�ساعة  "يف 
لعالل احلجام

121
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 عبد الكرمي الطبال الق�سيدة بيت الكون

126
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 بوجمعة العويف القفز بزانة الكلمات

150
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 خالد بلقا�سم "كتاب الظل" جلمال املو�ساوي

131
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 فاطمة البارودي

الكثري من املرا�سي مل متنحني 

مان االأ

102
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 عبد اللطيف اللعبي

اللحظة ال�سعرية... ان�سهار 

الكوين وتفرد �سمنه

106
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 اأحمد زيادي

حممد ال�سباغ، الكاتب ال�ساعر 

املتعدد العطاءات

114

ربيع ـ �سيف

4ـ5 2002 يو�سف ناوري

حممد ال�سباغ... كتابة �سعرية 

منذورة للخيال ولال�ستغال 

على اللغة
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110
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5

اأحمد ها�سم 

الري�سوين

حممد ال�سباغ نا�سك ق�سيدة النرث 

العربي

144
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5 بنعي�سى بوحمالة

مقاربة اخلالء مل�سطفى 

الني�سابوري

144
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5

بنعي�سى بوحمالة
"يوجد هنا عميان" حللمي �سامل

33
ربيع ـ �سيف

2002 
4ـ5

�سعري حممد االأ

تر:حممد بني�س

مكنة الق�سيدة  االأ

139
�ستاء

2003 
6 حممد امليموين اأوقدي نارك اأيتها الذات ال�ساعرة

143
�ستاء

2003 
6 حممد بني�س

تكرمي ترينا مركادير وملة 

"املعتمد"

110
�ستاء

2003 
6 كازميريودي بريطو التنقيب عن اجلذور امل�سرتكة

161
�ستاء

2003 
6

م�سطفى 

الني�سابوري 

تر: خالد بلقا�سم

تيه ومعاناة بالدار البي�ساء

133
�ستاء

2003 
6 فاحتة مر�سيد جدوى ال�سعر

118
�ستاء

2003 
6

حممود عبد الغني
حلم ال�سفتني دومينيك دوفيلبان

128
�ستاء

2003 
6 عائ�سة الب�رصي

رحم احلكاية
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82
�ستاء

2003 
6 بنعي�سى بوحمالة يا رام اهلل روؤ

125
�ستاء

2003 
6 حممد ب�سكار

ال�سعراء املغاربة اأ�سبه بزهرة 

الرنج�س املفطومة 

خرين من حرب االآ

117
�ستاء

2003 
6 بيي �ساو

ال�سعر �رصورة ق�سوى

 لتحطيم احلواجز

147
�ستاء

2003 
6 خالد بلقا�سم

ال�سعر وتناغم الكون"

 ملحمد مفتاح

157
�ستاء

2003 
6

عبد العزيز 

بوم�سهويل
حمد حدا�سي عرو�س كل يوم، الأ

149
�ستاء

2003 
6 خالد بلقا�سم

البيا�س"  "يف الثلث اخلايل من 
للمهدي اأخريف

121
�ستاء

2003 
6 عبد الكرمي الطبال الق�سيدة بيت الكون

130
�ستاء

2003 
6 وداد بنمو�سى قفطان اأزرق... منديل برتقايل

35
�ستاء

2003 
6 خالد حادجي الكتابة واحل�سور

142
�ستاء

2003 
6 فديريكو اأربو�س ملة للحا�رص وامل�ستقبل

152
�ستاء

2003 
6

عبد العزيز 

بوم�سهويل

امل�ستحمات )يليه اأبدية �سغرية( 

حل�سن جنمي
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54
�ستاء

2003 
6

كالرا خاني�س

تر: حممد الزاهريي

�سياء املغامرة" املغامرة "كائن االأ

99
�ستاء

2003 
6 التحرير

مهرجان �سرتوغا ال�سعري العاملي 

يحتفي بال�سعر املغربي املعا�رص

155
�ستاء

2003 
6

عبد العزيز 

بوم�سهويل

حمد بلحاج  "والئم املعارج" الأ
اآية وارهام

122
�ستاء

2003 
6

اأحمد بلحاج اآية 

وارهام
والئم لتاأ�سي�س وجود للوجود

69
�ستاء

2003 
6 اأحمد العمراوي يد ال�ساعر

166
خريف

2003 
7 الرداد ال�رصاطي

ترجمة اإيطالية لديوان هبة الفراغ 

ملحمد بني�س

171
خريف

2003 
7

عبد ال�سالم 

امل�ساوي
"خبط طري" ملحمد ب�سكار

155
خريف

2003 
7 حممد بني�س دم الكتابة وحده ماأواي ومتاهي!

169
خريف

2003 
7 خالد بلقا�سم

التقليدي"  املغربي  ال�سعر  "ديوان 
لعبد اجلليل ناظم

170
خريف

2003 
7 خالد بلقا�سم

املغربي  ال�سعر  "ديوان 
الرومان�سي" لعبد اجلليل ناظم

78
خريف

2003 
7 خالد بلقا�سم

يا يف اخلطاب املقدماتي  الروؤ

لتاأليف ابن عربي

177
خريف

2003 
7 بنعي�سى بوحمالة ال�سياحة يف برية املعنى
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90
خريف

2003 
7

ريجي�س بال�سري

تر: اإدري�س 

البو�ساري

ى  ال�سعر العربي: حديقة مالأ

لغاز باالأ

138
خريف

2003 
7 ح�سن حلمي قبلة من وراء الزجاج

69
خريف

2003 
7

مارتن هايدجر

تر:عز الدين 

اخلطابي

ق�سيدة هولدرلني

57
خريف

2003 
7 حممد بني�س الق�سيدة وا�ستئناف الوعد

166
خريف

2003 
7 خالد بلقا�سم بنطلحة اأعمى" ملحمد  "ليتني 

165
خريف

2003 
7 املهدي اأخريف بني�س "نبيذ" ملحمد 

154
ربيع

2004 
8 حممد الزاهريي

بدية ال متيل اإال جلانب احلب  االأ

لعبد املجيد بنجلون

142
ربيع

2004 
8 خالد بلقا�سم اقتفاء اأثر اليد

155
ربيع

2004 
8 حممد الزاهريي "اأال اأكون" ملحمد الواكريا

131
ربيع

2004 
8 نهاد بنعكيدة اأنا... والق�سيدة
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157
ربيع

2004 
8 جمال بودومة

انعكا�سات على مراآة الرمال لعبد 

القادر اجلنابي

135
ربيع

2004 
8 ر�سيد املومني

بعيدا عن جرف الفقد... قريبا 

من �سوء الق�سيدة

61
ربيع

2004 
8 �سالح نيازي تربتي ال�سخ�سية يف الغرب

160
ربيع

2004 
8 عبري �سالمة القيامة" ليا�سني عدنان "ر�سيف 

163
ربيع

2004 
8

اأنطونيو غار�سيا 

فيال�سكو

تر: الرداد �رصاطي

ال�سحرور"  "رفقة غناء 
جلريمان دروغانربودت

140
ربيع

2004 
8 اأحمد بلبداوي ب �سوت االأ

149
ربيع

2004 
8 بنعي�سى بوحمالة

ال�سعر املغربي املعا�رص"  "يف 
لفني جلماعة من املوؤ

77
ربيع

2004 
8 بنعي�سى بوحمالة

الق�سيدة املغربية املعا�رصة 

عن حداثة متنامية وواعدة

94
ربيع

2004 
8

غا�ستون با�سالر

تر: �سعيد بوخليط

اللحظة ال�سعرية واللحظة 

امليتافيزيقية

129
ربيع

2004 
8 اآمنة البكوري

بداع بني املفا�سلة  لغة االإ

والت�سنيف

171
ربيع

2004 
8 عبد املجيد بنجلون

من جوامع الكلم اإىل ومي�س 

احلكم
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99
ربيع

2004 
8

ريت�سارد بورنيز

تر:عبد العزيز 

بوم�سهويل

اإبراهيم بوم�سهويل

نحو �سعرية كونية

127
ربيع

2004 
8

حف�سة البكري 

ملراين

تر : بنعي�سى 

بوحمالة

ن�ساء ورجال، من ع�رص الرتبة 

والنار اإىل "ع�رص املالئكة"

165
ربيع

2004 
8 �سالح نيازي

"ويل فيها عناكب اأخرى" لطه 
عدنان

156
ربيع

2004 
8 حممد الزاهريي العمراوي حمد  "ينابيع مائية" الأ

9
�ستاء

2006 
9 خالد بلقا�سم ابن عربي قارئا للحالج

69
�ستاء

2006 
9 ح�سن حلمي اإزرا باوند : ال�سانع

153
�ستاء

2006 
9 علي اآيت اأو�سان

التخييل ال�سعري 

�سالمية يف الفل�سفة االإ

167
�ستاء

2006 
9 طه عدنان

�سارل بودلري اأقرب اإليه من اأبي 

متام

173
�ستاء

2006 
9 اإدري�س امللياين لوان و�سهد الكلمات ع�سل االأ
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157
�ستاء

2006 
9 عائ�سة الب�رصي كيف فتحت مزالج الكالم

140
�ستاء

2006 
9

�سعيد بن الهاين
حممد الطوبي: وقت جل�سد الن�سيد

105
�ستاء

2006 
9 حممد بني�س حممد القا�سمي

161
�ستاء

2006 
9 �سعيد بوخليط

مراك�س يف ربيعها مع ال�سعر 

العاملي

97
خريف

2006 
10 �رصبل داغر

ابتداء ال�سعر من ال�ساعر، ابتداء 

الق�سيد من الكتابة

65
خريف

2006 
10

كالرا خاني�س

تر : اإدري�س 

البو�ساري

ال�سفر الليلي

147
خريف

2006 
10 اأحمد بلبداوي ب �سوت االأ

150
خريف

2006 
10 عبد الكرمي الطبال

يف مدار ال�سوت

ال�سوت العابر، حممد امليموين

181
خريف

2006 
10 خالد بلقا�سم

قزحيات ال�سمت: 

لطيفة امل�سكيني

81
خريف

2006 
10 خالد بلقا�سم الكتابة والبيا�س

207
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير اأجنحة بي�ساء يف قدميها
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229
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير اأعمال املجهول: نبيل من�رص

1217
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير اأكاد ال اأرى :عدنان يا�سني

95
�ستاء

2009 
11ـ12 خالد بلقا�سم يرو�سية وال�سعر بني االإ

199
�ستاء

2009 
11ـ12 جنيب اجلباري

ال�سعر العربي احلديث:

 يو�سف ناوري

108
�ستاء

2009 
11ـ12 نبيل من�رص �سعرية املكان الوثني وكتابة املحو

195
�ستاء

2009 
11ـ12 املحجوب ال�سوين

�سنعة ال�سعر : 

خورخي لوي�س بورخي�س

232
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير طري اهلل : مراد القادري

211
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير على انفراد : ح�سن جنمي

224
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير قليال اأكرث : حممد بنطلحة

122
�ستاء

2009 
11ـ12 املحجوب ال�سوين الكتابة ومواجهة املوت

215
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير

كم يبعد دون كي�سوت:

 حممود عبد الغني

220
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير

ليلة �رصيعة الغ�سب: 

عائ�سة الب�رصي
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135
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير مقيمون يف البيت:ماريو لوت�سي

203
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير هناك تبقى : حممد بني�س

155
�ستاء

2009 
11ـ12 التحرير يوميات

308
�سيف

2009 
13ـ14 التحرير عمال ال�سعرية : نوري اجلراح االأ

304
�سيف

2009 
13ـ14 التحرير

عمال الكاملة :  االأ

مليكة العا�سمي

290
�سيف

2009 
13ـ14 التحرير

اأيتام �سومر :

 يف �سعرية ح�سب ال�سيخ جعفر

248
�سيف

2009 
13ـ14 نبيل من�رص

تاأمالت يف تربة  �سعرية: حممد 

ال�سابر �ساعر قادم من م�ستقبل 

جيل الثمانينيات

256
�سيف

2009 
13ـ14 ب�سري القمري حكيم احلداثة وقيم اأخرى

331
�سيف

2009 
13ـ14 التحرير حناجرها عمياء : لطيفة امل�سكيني

246
�سيف

2009 
13ـ14 حممد ال�سابر الدنو من ال�سعر

180
�سيف

2009 
13ـ14 عبد اهلل �ساعف

ال�سعر وال�سيا�سة يف م�سار حممود 

دروي�س
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

261
�سيف

2009 
13ـ14 حورية اخلملي�سي

عبد الرفيع جواهري وحتديث 

ال�سعر الغنائي املغربي

320
�سيف

2009 
13ـ14 التحرير

فرا�سة من هيدروجني : مبارك 

و�ساط

154
�سيف

2009 
13ـ14

مي�سيل �ساندرا

تر: حممد اآيت 

لعميم

ق�سيدة النرث

285
�سيف

2009 
13ـ14 التحرير الكتابة بيدين

252
�سيف

2009 
13ـ14 رجاء الطالبي

كتابة ال�سمت والغياب يف ديوان 

ال�ساعر املغربي حممد ال�سابر اجلبل 

لي�س عقالنيا

197
�سيف

2009 
13ـ14 التحرير

مقيمون يف البيت : خمتارات من 

ال�سعر ال�سفوي لن�ساء الب�ستون 

فغانيات االأ

101
�سيف

2009 
13ـ14

جان ماري �سايفري

تر : م�سطفى 

النحال

من اخليال اإىل التخييل

120
�سيف

2009 
13ـ14 حممد غزال اليد التي تكتب الرماد
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

199
�سيف

2009 
13ـ14

بهاء الدين مروح

تقدمي : ح�سن 

جنمي

مينعني من البكاء: خمتارات من 

ال�سعر ال�سفوي لن�ساء الب�ستون

243
�سيف

2009 
13ـ14 التحرير يوميات

183
�ستاء

2010 
15ـ16 حممد غزال

�سواق اأو احللم  ترجمان االأ

بالكتابة

288
�ستاء

2010 
15ـ16 خالد بلقا�سم

التحديث وحدوده يف تربة 

ال�سابي ال�سعرية

259
�ستاء

2010 
15ـ16 من�سف الوهايبي ال�سابي بني التقليد والتحديث

266
�ستاء

2010 
15ـ16 عمر حفيظ

ال�سابي يف اخلطاب النقدي 

يف املغرب

253
�ستاء

2010 
15ـ16 نبيل من�رص

الغريب �رصكون بول�س 

اأو قدم جلجام�س

233
�ستاء

2010 
15ـ16 بنعي�سى بوحمالة

قراءة يف ديوان )مذكرات زهرة 

وكاليبتو�س( خلالت اأحمد االأ

355
�ستاء

2010 
15ـ16 ــ

حما�رصة اأبي القا�سم ال�سابي عن 

دب العربي يف املغرب  كتاب )االأ

ق�سى( االأ

321
�ستاء

2010 
15ـ16 التحرير

مقيمون يف البيت: 

جمال الدين بن ال�سيخ
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

143
�ستاء

2010 
15ـ16 فرانكو موريتي

ر�س اليباب اإىل الفردو�س  من االأ

اال�سطناعي

320
�ستاء

2010 
15ـ16 التحرير يوميات

327
�سيف

2010 
17ـ18 نبيل من�رص

ال�ساعرة املغربية عائ�سة الب�رصي 

يف ديوانها خلوة الطري

219
�سيف

2010 
17ـ18 عبد ال�سمد حمزي خري عطاء ال�سعر اأو البدء االأ

2
�سيف

2010 
17ـ18 خالد بلقا�سم ال املعنى الغمو�س و�سوؤ

259
�سيف

2010 
17ـ18

حممد خري الدين

تر: مبارك و�ساط
مقيمون يف البيت

177
�سيف

2010 
17ـ18 ميد اخلطيب هايرني�س هانية وال�رصق

333
�سيف

2010 
17ـ18 حممد بني�س وثيقة : ر�سالة

340
�سيف

2010 
17ـ18 وثيقة : رد البيت على الر�سالة

307
�ستاء

2010 
17ـ18 التحرير يوميات
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3 ــ �سعر

ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

14 خريف 2000 1 اأبو بكر زمال اأكتب بالظن واأ�سبه ع�ساي

96 خريف 2000 1
روبرت كيلي

تر: ح�سن حلمي

بطاقات بريدية من العامل 

ال�سفلي

29 خريف 2000 1 ح�سن الوزاين ت�سفية ح�سابات

9 خريف 2000 1
جاكومو ترين�سي

تر: الرداد �رصاطي
ق�سائد

19 خريف 2000 1
�سيكيغو�سي

تر: حممد بني�س
كلمة ال�سمت

21 خريف 2000 1 بوجمعة العويف هذه االحتماالت

25 خريف 2000 1 حممود عبد الغني الوهدة حتتي

12 خريف 2000 1 مبارك الراجي
يجنون الرياح يف 

�سالل خفيفة

19 خريف 2001 2 وفاء العمراين جمر القرار

52 خريف 2001 2 اإدري�س عي�سى حدائق �سوفية

17 خريف 2001 2 حممد امليموين �سورة
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

33 خريف 2001 2
عبد ال�سالم 

املو�ساوي
ع�سافري الو�ساية

14 خريف 2001 2
اإدري�س بالمني

تر : حممد بني�س
ق�سائد

7 خريف 2001 2
خو�سي اأنخيل 

فالنتي

ق�سائد من�سورة بعد وفاة 

ال�ساعر

122 خريف 2001 2

م�سطفى 

الني�سابوري

تر: حممد الزاهريي

خمتارات �سعرية

27 �ستاء 2002 3 رجاء بن�سم�سي ق�سائد

35 �ستاء 2002 3
حممد الطوبي ق�سيدتان : اأ�سجان غيابها

برتريه اإىل عني عطار

13 �ستاء 2002 3
حممد بودويك

اأقفال �رص�سة

7 �ستاء 2002 3 عبد املجيد بنجلون
اإنها العزلة التي متيل عربة 

ر�س على االأ

29 �ستاء 2002 3 �سعيد الباز بورتريهات

113 �ستاء 2002 3 اأدوني�س الغيهب

35 �ستاء 2002 3 يا�سني عدنان يف الطريق اإىل عام األفني
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

23 �ستاء 2002 3 جالل احلكماوي
ملاذا ياأخذ ال�ساعر زوجته 

اإىل املاكدونالد

20 �ستاء 2002 3
كورال بارات�رص

تر: املهدي اأخريف

ق�سيدتان : ميدان اللذة 

ماء حافات ال�سبقة

84
ربيع �سيف 

2002
4ـ5

عزت �رصاييج

تر: الرداد ال�رصاطي

منتخبات �سعرية من ديوان 

اأحد ما دق اجلر�س

25
ربيع ـ �سيف 

2002
4ـ5

اأنخيل غار�سيا 

لوبيث

تر: خالد الري�سوين

اإعدام حرقا

15
ربيع ـ  �سيف 

2002
4ـ5

اأنطونيو غامونيدا

تر: املهدي اأخريف
برد احلدود

23
ربيع ـ  �سيف 

2002
4ـ5

خوان بي�سينتي 

بيكريا�س

تر: الرداد ال�رصاطي

ق�سائد

8
ربيع ـ �سيف 

2002
4ـ5

خو�سي اأنخيل 

بالنطي

تر: املهدي اأخريف

ال اأحد

23 �ستاء 2003 6 عبد احلق ميفراين برتوكول لغوي

25 �ستاء 2003 6 نبيل من�رص �سم�س منكم�سة
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

34 �ستاء 2003 6

برانه موزيتيت�س

تر: حم�سن 

الهاديـمارجيت 

الهادي

ق�سائد

15 �ستاء 2003 6 عبد الكرمي الطبال ق�سائد

12 �ستاء 2003 6
تاكا�سي اأدميا

تر : علي ال�سامل
ق�سائد

19 �ستاء 2003 6
اأحمد بلحاج اآية 

ورهام
قلب يف �سقوق الهواء

28 �ستاء 2003 6
نفي�س م�سناوي

مدارات هوائه ال�سفلي

85 �ستاء 2003 6

بيي �ساو

تر:نور الدين 

الزويتني

منتخبات �سعرية

10 �ستاء 2003 6

نيكو�س كازا 

نتزاكي�س

تر: رجاء الطالبي

ن�سيد لل�سم�س

52 خريف 2003 7 عبد الدين حمرو�س حجر

7 خريف 2003 7 حممد بني�س لواح حديقة االأ
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

49 خريف 2003 7 نور الدين حمقق حديقة اأورفيو�س

38 خريف 2003 7 �سعيد الباز راأفة املعاطف

34 خريف 2003 7 ثريان ماجدولني كاأين اأوان الرحيل

85 خريف 2003 7

يوهان كري�ستيان 

فريدري�س هلدرلني

تر : ح�سن حلمي

الكاهن الكاذب اأبدو 

ر�س  واحدا من اأ�سياء االأ

عي�س واأتاأمل خلقت الأ

40ذ خريف 2003 7 �سعاد الكواري
ال تزال يف انتظار ا�ستعال 

اأ�رصعة الطوفان

30 خريف 2003 7 حممد امليموين مديح النيزك

44 خريف 2003 7 �سعد �رصحان نكاية بالغابات

14 خريف 2003 7 عبا�س بي�سون يوميات برلينية

48 ربيع 2004 8 نفي�س م�سناوي
اأنيقا كاخلراب ينه�س 

البحر

33 ربيع 2004 8 �سليمان جوين تعليم القيا�رصة

51 ربيع 2004 8 لطيفة امل�سكيني تفريدات الع�سق
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

54 ربيع 2004 8 عزيز احلاكم رتاج امل�سيئة

54 ربيع 2004 8
عبد احلق بن 

رحمون

زفري �سوئي يف اتاه 

الالنهائي

39 ربيع 2004 8 حممد ب�سكار قال كن... فاحمى

24 ربيع 2004 8 غ�سان زقطان ق�سائد

7 ربيع 2004 8 �سليمان جوين ق�سائد

11 ربيع 2004 8 عبد الكرمي الطبال ق�سائد

30 ربيع 2004 8 اأحمد زرزور ق�سائد

109 ربيع 2004 8 اآمنة البكوري كربياء

36 ربيع 2004 8

�سيم�س هيني

تر:نور الدين 

الزويتني

منتخبات �سعرية

36 ربيع 2004 8

لوران جا�سبار

تر : جالل 

احلكماوي

اأر�س مطلقة

43 �ستاء 2006 9
خو�سي لثاما ليما

تر : ح�سن حلمي
اأر�س خ�رصاء

13 �ستاء 2006 9 حممد بني�س �سبعة طيور
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

24 �ستاء 2006 9 نبيل من�رص جنحة �سنعنا االأ

32 �ستاء 2006 9

بثنيط ويدوبرو

تر: �سعيد بنعبد 

الواحد

فن ال�سعر

7 �ستاء 2006 9 عبد الكرمي الطبال ق�سائد

16 �ستاء 2006 9 حممد بودويك ق�سائد

28 �ستاء 2006 9 عبد اهلل املتقي ق�سائد

45 �ستاء 2006 9

�سوفيا ميلو برايرن 

اأندري�سني

تر: �سعيد بنعبد 

الواحد

ق�سيدتان

9 �ستاء 2006 9 اأحمد بلبداوي القطار الذي ..

34 �ستاء 2006 9
�سان كني

تر : ح�سن حلمي
القطة التي تعرب اجلدار

20 �ستاء 2006 9 اإدري�س علو�س
اليوم ال�سابع ل�سورة من 

األبوم الفل�سفة

19 خريف 2006 10
اأحمد ها�سم 

الري�سوين
اأغنية لدرب التبانة
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

7 خريف 2006 10 عبد املنعم رم�سان اأق�سى درجات ليليان

47 خريف 2006 10

جرالد مانلي 

هوبكنز 

تر :ح�سن حلمي

ال�سدى الر�سا�سي 

وال�سدى الذهبي

41 خريف 2006 10
ارثر رامبو

تر: ح�سن حلمي
�سالة امل�ساء

28 خريف 2006 10 وداد بنمو�سى �سمت الرابية

36 خريف 2006 10
اإدجار األن بو

تر: ح�سن حلمي
فرادة

54 خريف 2006 10
جيورج تراكل

تر: ح�سن حلمي
ق�سائد

50 خريف 2006 10

خو�سي رامون 

ريبول

تر: خالد الري�سوين  

ق�سائد

57 خريف 2006 10

خو�سيه مانويل 

كاببريو بونالد 

تر: خالد الري�سوين  

ق�سائد

24 خريف 2006 10 عز الدين املاعزي   ق�سائد
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

38 خريف 2006 10

اأندري�س �سان�سبز 

روباينه

تر: املهدي اأخريف

ق�سيدتان

23 خريف 2006 10 حممد اأحمد بني�س لتهم ق�سوتي عن اآخرها الأ

131 خريف 2006 10
جاكومو ترنت�سي 

تر: الرداد �رصاطي
مقيمون يف البيت

42 خريف 2006 10
يوجني غييفيك

تر : رجاء الطالبي
الن�سيد

159 خريف 2006 10

جريمان 

دروغنربودت 

تر: �رصاطي الرداد

نور م�ساد

15 خريف 2006 10 حممد بوجبريي هواج�س �سارة

30 خريف 2006 10 مراد القادري Les combattants

78 �ستاء 2009 11ـ12 حممود عبد الغني اأبواب كل �سيء

71 �ستاء 2009 11ـ12 اأحمد املال اأغنية

59 �ستاء 2009  11ـ12 نوري اجلراح اإيهام بال�رصد

75 �ستاء 2009 11ـ12 لطيفة امل�سكيني عراف برازخ االأ

82 �ستاء 2009 11ـ12 عبد الدين حمرو�س �سهران كفوهة بندقية
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

48 �ستاء 2009 11ـ12
دوناتيال بيزوتي

تر: الرداد �رصاطي
�سجرة الكالم

85 �ستاء 2009 11ـ12 حم�سن اأخريف الطريق

68 �ستاء 2009 11ـ12 جهاد هديب غرباء

52 �ستاء 2009 11ـ12
كازميريو دي بريطو

تر: الرداد �رصاطي
ق�سائد

43 �ستاء 2009 11ـ12
مليتاتو كاكارا�ساليو

تر: لطيفة امل�سكيني
ق�سى للون اللب�س االأ

64 �ستاء 2009 11ـ12 مفتاح العماري ن�ساء النرث

89 �ستاء 2009 11ـ12
عبد اللطيف 

الوراري
الودائع

37 13ـ14 �سيف 2009 روين �سار �سابع احمرار االأ

91 13ـ14 �سيف 2009 رجاء الطالبي اأنتظرها نارك

56 �سيف 2009 13ـ14 حممود قرين بو�سلة العارف باهلل

62 �سيف 2009 13ـ14 عاطف عبد العزيز
ك  خطورة اأن يكون حذاوؤ

مت�سخا

47 �سيف 2009 13ـ14 حمزة كوتي زئري و�سهيل

73 �سيف 2009 13ـ14 مبارك و�ساط الطابق الرابع للملهاة

43 �سيف 2009 13ـ14
تينا اإميلياين

تر: الرداد �رصاطي
الطرازة
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

82 �سيف 2009 13ـ14 جمال اما�س ال ت�ستعجل ال�سم�س

66 �سيف 2009 13ـ14 اأحمد بلبداوي ما قاله امروؤ اخلي�س

96 �سيف 2009 13ـ14 لبنى املانوزي مرايا م�رصوخة

29 �سيف 2009 13ـ14 �سعدي يو�سف مغربيات �سبع

63 �ستاء 2010 15ـ16 جورج باطاي اأ�رصب يف متزقك

139 �ستاء 2010 15ـ16 اأيوب بلمليح اأطفال ال�سالم

71 �ستاء 2010 15ـ16
هرني مي�سو

تر : مبارك و�ساط

حياة قا�سية 

112 �ستاء 2010 15ـ16 عبد اللطيف اللعبي �سعفي العزيز

78 �ستاء 2010 15ـ16
روبري دي�سنو�س

تر : مبارك و�ساط
ق�سائد

129 �ستاء 2010 15ـ16 حممد ال�سابر ون امل�ساوؤ

88 �ستاء 2010 15ـ16 ح�سن املفتي هذيان

169 �سيف 2010 17ـ18 حممد اأحمد بني�س ر�س بعد اأوانها االأ

86 �سيف 2010 17ـ18 األفون�سيا �ستورين اأ�سعار خريفية

Revue Al Bayt (19- 20).indd   379 1/02/12   0:33:02



��0

ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

64 �سيف 2010 17ـ18 غيريمو اإيبانييت
اأ�سوات الكلمة اأو الظالل 

الناطقة

93 �سيف 2010 17ـ18

خوانا دي 

اإيباربورو

تر :يو�سف ناوري

اأهبك روحي عارية

140 �سيف 2010 17ـ18 اأحمد مل�سيح اإيال مات كلنا منوت

133 �سيف 2010 17ـ18 اإدري�س امللياين
بيت �سعدي يو�سف 

وق�سائد اأخرى

80 �سيف 2010 17ـ18 كابرييال مي�سرتال خراب

55 �سيف 2010 17ـ18 اإدمون جابي�س الذاكرة واليد

75 �سيف 2010 17ـ18 دملريا زكو �ستيني �سافو

165 �سيف 2010 17ـ18 عدنان يا�سني �ساأفاجئك بالوردة

104 �سيف 2010 17ـ18 اد عماد فوؤ �سظية خ�سب

45 �سيف 2010 17ـ18 الطاهر بنجلون �سدى الق�سيدة

172 �سيف 2010 17ـ18 عبد العايل دمياين ع�ساء اأخري

118 �سيف 2010 17ـ18 عبد الكرمي كا�سد مقاه مل يرها اأحد

154 �سيف 2010 17ـ18 مبارك و�ساط ناي م�سحور
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ال�سفحة الت�ريخ العدد الك�تب العن�ان

97 �سيف 2010 17ـ18 من�سف الوهايبي
واأنا اأ�رصخ �رصخة مون�س 

يف الربية

   

4 ـ ح�ارات:

ال�سفحة الت�ريخ العدد املح�ِور املح�َور م��س�ع احل�ار

83
خريف 

2000
1 تر: يو�سف ناوري

جونلوك 

نان�سي
مقاومة ال�سعر

8
خريف 

2001
2

حممد بني�س

تر: خالد بلقا�سم

م�سطفى 

الني�سابوري

ال�سعر،ال�سمت، 

املواجهة

100
خريف 

2001
2 بري مازار

�ساجنون  

بري�س
عن ال�سعر

46
خريف 

2001
2

رامريو اأوفيدو

ترجمة وتقدمي 

بنعي�سى بوحمالة

�سريج بي �سماء يف تبادل االأ

53

ربيع ـ 

�سيف 

2002

4ـ5

ما�سا�سريي

تر: عبد العزيز 

بوم�سهويل

اإيف بونفوا
ال�سعر قادر على 

اإنقاذ العامل

9 �ستاء 2009 11ـ12
ح�سن جنمي 

خالد بلقا�سم

عبد الفتاح 

كليطو
متجيد اللب�س

15
�سيف 

2009
13ـ14 ح�سن جنمي

�سعدي 

يو�سف

�سعدي يو�سف : ال 

وطن وال منفى

Revue Al Bayt (19- 20).indd   381 1/02/12   0:33:03



���

ال�سفحة الت�ريخ العدد املح�ِور املح�َور م��س�ع احل�ار

33 �ستاء 2010 15ـ16 ح�سن جنمي
�رصكون 

بول�س

ن  اأبكي اأحيانا الأ

لغتي متوت

15
�سيف 

2010
17ـ18 ر�سيد املومني

عبد اللطيف 

اللعبي

عبد اللطيف 

اللعبي: قد يكون 

املركز احلقيقي هو 

الهام�س
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