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•عبد الرحيم الخصار
شاعر وكاتب مغريب

* أصدر أربعة أعامل شعرية

- أخريا وصل الشتاء، شعر وزارة الثقافة املغربية 2004

- أنظر وأكتفي بالنظر، شعر ، دار الحرف للنرش والتوزيع باملغرب 2007

- نريان صديقة، شعر، دار النهضة لبنان 2009

- بيت بعيد، شعر، الهيئة املرصية العامة للكتاب، سلسلة إبداع عريب. القاهرة.  2013

وله عدد من املؤلفات املشرتكة حول رموز الثقافة يف املغرب والعامل العريب. تم اختياره سنة 

2010 من لدن منظمة هاي فيستفال الربيطانية ضمن تظاهرة 39 ألفضل 39 كاتبا عربيا دون 

سن األربعني. الكاتب العام لفرع اتحاد كتاب املغرب مبدينة آسفي )أعلن استقالته من االتحاد 

العام املايض(. كاتب بالقسم الثقايف للصحافة اللبنانية. شارك يف ملتقيات عديدة بالعامل العريب 

وأوربا وأمريكا، حصل عىل جائزة بلند الحيدري مبنتدى أصيلة الدويل سنة 2011. حصل عىل 

ثالث منح إلقامات أدبية يف الواليات املتحدة األمريكية )كاليفورنيا- فرجينيا- إلينوي(.

-ترجمت نصوصه إىل عدد من اللغات: الفرنسية، االنجليزية، األملانية، السويدية، االسبانية.

عن الكــاتب
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ميكن اعتبار هذا الكتاب مبثابة إطاللة من نافذة صغرية عىل مروج ال نهاية لها، لذلك قلت يف 

أحد نصوصه “أنا الذي مل أَر من العامل إال ما يراه األعىش يف السديم”. 

غالبا ما كان النص برمته ينطلق من فكرة بسيطة أو لحظة إنسانية صغرية، ليتفرع عنها الكثري 

من الحيك غري املخطط له. فالحكيم الوتسو كان يقول: “املسافر الجيد ليست لديه خطط 

محددة، وال يعتزم الوصول”. فأنا مل أخطط للسفر، ومل أخطط للكتاب. ومثلام تركت للصدفة 

مهمة القيادة يف هذه الرحالت تركت لها أيضا املهمة ذاتها تقريبا يف ترتيب الكلامت.

ميكن اعتبار هذا الكتاب أيضا مبثابة وعد يرتّدد يف أعامق كائن يرغب يف أن يضع قدميه يف 

الجهات األربع لهذه األرض قبل أن يغادرها.

الكاتب

يف قاعة اإلركاب
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اص «. » إنه السفر.. يرتكك صامتاً، عاجزا عن الكالم. ثم حيوِّلك إىل قصَّ
                                     ابن بطوطة
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خريف فرجينيا
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القريبة  سواء  نهاياتها  إىل  الطريق  بنا  تتقدم  حني  أحيانا    

ال  باملنخفضات،  العالية  األرايض  أمامنا  تستوي  البعيدة  أو 

تلك  هو  الغالب  يف  نحتاجه  ما  آخر.  يشء  من  أكرث  يغري  يشء 

لذلك  بسالم،  املتشعبة  املعابر  هذه  من  املرور  هو  السكينة، 

يف  أو  قرية  يف  كنُت  سواء  ذاتها  هي  يب  تستبد  التي  فاملشاعر 

الرمل يف صحراء  من  كثيب  أو خارجها، عىل  البالد  داخل  مدينة، 

املحيط. مشارف  عىل  أو 

وتستمد  الداخل  يف  تنمو  كأعشاب  األحاسيس  هذه  تبدو    

أو  معتام  الخارج  هذا  يكون  وحني  الخارج،  من  والهواء  الضوء 

خانقا فهي تعود يف الغالب إىل ما ادخرته جذورها، إنها أعشاب 

نضارتها.  عىل  تحافظ  يك  حولها  ما  مع  تتامهى  أن  تستطيع 

الحياة  مينح  من  نحن  أحيانا  لكننا  فينا،  أثره  للمكان  أن  صحيح 

أال  عىل  سنني  منذ  األعشاب  هذه  روضُت  لذلك  املكان،  لهذا 

لها  موكوٌل  الخارجية،  السامء  يف  الطقس  بتقلبات  كثريا  تتأثر 



12

تبحث  أن  للخريف  الدائم  الرتدد  هذا  يف  فحسب  وحدها  هي 

ربيعها. عن 

يف  كنت  حني  بداخيل  تعتمل  كانت  التي  املشاعر  هي  هذه    

مثة  فرجينيا،  إىل  وصلت  حني  راودتني  التي  ذاتها  وهي  بيتي، 

مالزمة  رضورة  وهي  عابرة،  تشويش  لحظة  تشبه  قصرية  فرتة 

املطار  وعتبة  البيت  عتبة  بني  الفاصلة  املسافة  لتلك  الغالب  يف 

األخرى. البالد  يف  منه  تخرج  الذي 

جون  مطار  إىل  وصلنا  املحيط  سامء  يف  ساعات  مثاين  بعد    

تفلت  ال  يك  متعجلني  خلفنا  الحقائب  نجر  بنيويورك  كينيدي 

النشبورغ.  إىل  بعدها  وأخرى  شارلوتزفيل،  إىل  ثانية  طائرة  منا 

شابة  وجدنا  والصور،  بالكلامت  ميلء  لكنه  طويال  يوما  كان 

قالت ثالث كلامت دون  باسمينا،  اسمها كورا تحمل الفتة  سمراء 

ابتسامة  أعقبتها  لنذهب«،  وأنت؟  »أنت  تحية:  أو  مصافحة 

إن«  »برير  فندق  يف  كنا  ساعة  نصف  من  أقل  بعد  خفيفة. 

خالل  هنا  املرء  يفعله  أن  ميكن  عام  عزيز  وصديقي  أنا  نتحدث 

وخرجنا  شاي،  كأيس  حملنا  الصباح  ويف  املقبلة.  األسابيع  هذه 

يدب  أن  مكانا ميكن  الغابة  من هذه  تجعل  التي  املباين  نكتشف 

تحتل  للفتيات  املخصصة  برير  سويت  جامعة  اآلدميون.  فيه 

الخايل  الخشبي  املنزل  وهذا  املرتفع،  هذا  يف  هائلة  مساحة 

رسام،  رسمها  لوحة  من  جزء  أنه  لو  كام  يبدو  البحرية  حافة  عىل 

فنية  وقطعا  عديدة  لوحات  فرجينيا  يف  أن  بالتدريج  سأكتشف 
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األعظم.  النحات  أبدعها  لها  حرص  ال 

حني  بالجامعة  الفندق  تربط  التي  الطريق  عىل  نتمىش  كنا    

وأعطتنا  شيال  بنا  رحبت  اإلقامة،  إىل  ليقلنا  بسيارته  كريغ  وصل 

من  مبزيج  إلينا  وتحدثت  واالستوديوهات،  الغرف  مفاتيح 

تفارق  ال  وابتسامة  واضحة  وبأناقة  واالنجليزية،  الفرنسية 

املقابلة  الجهة  ويف  الغرف،  إىل  تفيض  الردهة  هذه  شفتيها. 

وعىل  اللون،  متناغمة  األرائك  من  جلسات  بثالث  كبري  صالون 

أخرى  لخزانة  باب  اآلخر  طرفها  وعىل  كبرية،  خزانة  الجدار  طول 

الكتب  من  برفوف  محفوفة  للقراءة  بيضاء  طاولة  تتوسطها 

الذي  البيانو  يجثو  الصالون  من  زاوية  ويف  املوسيقى،  ورشائط 

آلخر. حني  من  أمريكيتان  فتاتان  عليه  تعزف  كانت 

***

بالنسبة  النوم  تجلب  وهي  دافئة،  للكتابة  املخصصة  الغرفة    

بالنافذة،  اللصيق  املكتب  إىل  أجلس  آخر.  يشء  أي  من  أكرث  يل 

أكتبه،  ما  أجد  ال  فارغة،  ستبقى  أنها  يل  يبدو  بيضاء  أوراقا  أضع 

كعاشقني  يعربان  وحصان  فرس  يف  الزجاج  عرب  النظر  أمعن  لذلك 

وديعة  سناجب  أيضا  ومثة  العالية،  األشجار  هذه  تحت  ويرتعان 

لكنني  تغريدها،  أسمع  ال  حمراء  وطيور  آلخر،  حني  من  مترق 

سيدة  تظهر  غصن.  إىل  غصن  من  بخفة  تقفز  وهي  إليها  أرنو 

دراجة  عىل  عجوز  مير  قليل  وبعد  رياضية،  مبالبس  الخمسني  يف 
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نحو  تتجه  أملانيا  من  شابة  فيام  دواليبها،  ببطء  يدير  وهو 

ساخن. مرشوب  إلعداد  املقصف 

بالنظر.  أكتفي  لذلك  اليشء،  هنا؟  أكتبه  أن  بوسعي  الذي  ما    

يف  أفكر  ال  وبالتايل  للنرش،  جديدا  ديوانا  أرسلت  أسابيع  قبل 

الحدائق  وسط  كتابته  عىل  أعتد  مل  إين  ثم  اآلن،  الشعر  كتابة 

نهر  ضفة  عىل  األشجار،  من  الهائل  الكم  هذا  تحت  والغابات 

الشعر  كتابة  عىل  تعودت  فاخرة.  غرفة  يف  رجراج  كريس  عىل  أو 

كنت  بيت  يصري يل  أن  وقبل  القطارات،  وأحيانا يف  بيتي  فقط يف 

السطح  يف  الحجرة  تكون  ما  غالبا  املستأجرة،  الغرف  يف  أكتب 

طاولة  واحد،  لشخص  رسير  أقل:  بأثاث  األريض  الطابق  يف  أو 

خشب  من  أو  قصب  من  صغري  ودوالب  أيضا،  وللكتابة  لألكل 

قديم.

القريب  الجارور  وإىل  الباب  إىل  النافذة  من  نظري  أنقل    

الكتب،  من  رفني  وإىل  الغرفة،  زاوية  يف  رمادية  أريكة  إىل  منه، 

ويصل  صديقي  يصل  فكرة.  تسقط  رمبا  السقف  يف  أيضا  أحدق 

التي  والتقارير  االستطالعات  عن  ليحيك  الفارع  بقده  تشارلز 

تسونامي،  عن  جيوغرايف  ولناشيونال  تاميز  للنيويورك  أعدها 

الهائل  الخراب  لهذا  الصور  عرشات  فتتالحق  الحاسوب  يفتح 

يف  أصابته  التي  الكسور  عن  أيضا  يحيك  باليابان،  حل  الذي 

آخر  ألبوما  يفتح  تسونامي.  سببُها  حادثة  جراء  وعنقه  ظهره 

املالمح  ذات  الجميلة  صديقته  رفقة  بها  قام  الصحراء  يف  لرحلة 
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يف  واملبهج  املبهر  يختلط  مثلام  أمامنا  الصور  تختلط  الالتينية، 

واملقلق. بالصادم  حياتنا 

***

مدهش  عبور  هي  يس  دي  واشنطن  إىل  أمهرست  من  الطريق    

الطريق  جنبات  وعىل  واملتكاثفة،  املرتاصة  األشجار  من  لغابة 

محاطا  والخشب  األحمر  اآلجر  من  منزل  آلخر  حني  من  يظهر 

مثل  هادئا  الشجر  أغصان  من  أو  القصرية  النباتات  من  بسور 

سنجاب  يفاجئك  املنعرجات  ويف  املرتفع،  قدم  عند  منفرد  عزف 

عىل  أرى  أن  يل  بالنسبة  فرجينيا  يف  نشازا  كان  نافرة.  غزالة  أو 

تتكرر  متعجلة،  شاحنة  أو  سيارة  دهسته  وقد  حيوانا  الطريق 

طرقاتنا  يف  تتكرر  مثلام  متاما  الطريق  طول  عىل  الصور  هذه 

ال  سري  حوادث  بسبب  التي سقطت  والكالب  القطط  أشالء  صور 

أحيانا  السائق  يتوقف  قد  بالدي  ففي  يبدو،  ما  عىل  أحدا  تهم 

الذي  املسكني  الحيوان  لذلك  يأبه  ال  بينام  سيارته  عىل  ليطمنئ 

باألرض. أمعاؤه  التصقت 

السكينة  هذه  ورمبا  فيها،  أحد  ال  كأن  هادئ  واشنطن  ليل    

أغاين  زالت  ال  األسبوع.  وسط  خريف  ليلة  يف  وصولنا  هو  سببها 

طوال  منها  الكثري  سمعنا  فقد  بداخيل،  ترتدد  خالد  الشاب 

التوليفات  عىل  خالد  الشاب  يركز  الطريق.  من  ساعات  أربع 

عادة  فهو  للكلامت،  ذاتها  األهمية  يويل  وال  املذهلة  املوسيقية 
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يكتفي  أو  الجزائري،  الرتاث  من  سابقة  أغان  توزيع  يعيد  ما 

بعضها. مع  انسجامها  من  أكرث  اللحن  مع  تنسجم  قصرية  بجمل 

التي  األيام  تلك  اللييس«  »طريق  الجميلة  أغنيته  مع  أستعيد    

اللييس  إىل  املفضية  الطريق  عىل  مقهى  يف  أجلس  خاللها  كنُت 

طالبا  والعرشين  الواحدة  يف  حينها  كنت  أحببتها،  فتاة  منتظرا 

جلسُت  لطاملا  عرش،  السابع  عامها  يف  هي  وكانت  بالجامعة 

وغالبا  حلوى،  وقطعة  عصري  أو  شاي  كأس  أمامي  واضعا  هناك 

أعدادها  كانت  التي  نزوى  أو  الكرمل  ما كنت أحمل معي مجلة 

عصري  معي  لترشب  تأيت  الفتاة  تكن  مل  السنة.  تلك  تصدر  األوىل 

األقل  عىل  لكنني  بلدتنا،  يف  متاحا  يكن  مل  كهذا  فأمر  الليمون، 

البيضاء  بوزرتها  أمامي  متر  حني  خاصة  بنشوة  أحس  كنت 

أرعشها  يٍد  من  خفيفة  بحركة  أو  وامضة،  بابتسامة  وتحييني 

لحب. ا

تجعلك  مباغتة  هبة  مثل  واحدة  دفعة  األيام  تلك  أستعيد    

امليش  من  ساعات  أقيض  كنت  الليل  يف  تصحو.  أن  بدل  تسكر 

الطريق  طول  عىل  لنتحدث  سعيد  صديقي  رفقة  يابا  وإ ذهابا 

ثالث  ال  اثنني  عن  باألوكالبتوس  واملحفوفة  الرشق  نحو  املتجهة 

الغالب  يف  املرتبطة  الصغرية  همومنا  أما  والشعر.  الحب  لهام: 

نطرحها   ما  عادًة  فكنا  الفارغة  وبالجيوب  املجهول  باملستقبل 

املهمالت. سلة   يف  

من  ستحد  الصلبة  الحياة  هذه  أن  غري  كبريا،  حاملا  سعيد  كان    
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يف  غربته  عن  كناية  القمري«  »الولد  سميناه  الرهيفة،  أحالمه 

يل  يحيك  كان  الحب.  روايات  بأبطال  أحيانا  وسميناه  أرضنا، 

السيارة  اللييس.  فتاة  عن  له  أحيك  وكنت  الجامعة  يف  فتاته  عن 

الشاب  موسيقى  انحدار  ومع  واشنطن،  مداخل  باتجاه  تتقدم 

الذكريات. موسيقى  أيضا  تنحدر  بدأت  خالد 

***

الذي  صديقي  مصطفى  يقول  تاون«  جورج  شارع  هو  »هذا    

يف  السيارة  ركّنا  قليال،  تجولنا  سنوات،  منذ  بالعاصمة  يقيم 

بأن  لنا  يسمح  الربد  يكن  مل  امليناء،  إىل  واتجهنا  خلفي  شارع 

هناك.  أطول  وقتا  نقيض 

إىل  القادمني  معظم  يزورها  التي  األمكنة  زرنا  الصباح  يف    

والسياسية  الحكومية  املقرات  حتى  باألساس.  املتاحف  واشنطن: 

األبيض  كالبيت  سياحية،  كمعامل  الغالب  يف  إليها  يُنظر  أمريكا  يف 

جورج  ومتاثيل  صور  كانت  املتاحف  معظم  ويف  والكونغرس. 

الوطني  »املتحف  يف  مكان.  كل  متأل  لنكولن  وأبراهام  واشنطن 

للحرب:  املخصص  الدائم  املعرض  عند  توقفت  األمرييك«  للتاريخ 

التي  الرمل  وأكياس  الجنود  مالبس  القدمية،  األسلحة  الذخرية، 

معلقة  قدمية  حرب  سيارة  أيضا  ومثة  املحاربون،  خلفها  يختفي 

واملجسامت  والفيديوهات  الصور  وعرشات  املتحف  سقف  يف 

األخرية.  القرون  خالل  املعارك  لقادة  املخصصة  والبورتريهات 
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تريد أمريكا أن تؤرخ للحرب، تريد أن تؤرخ تحديدا النتصاراتها، 

لهزامئها. أيضا  يؤرخ  املتحف  هذا  يف  هناك يشء  كان  إن  أنتبه  مل 

فعال  أنك  تشعر  تحديدا،  الصيني  الحي  ويف  واشنطن،  قلب  يف    

كام  أحس  جعلني  والعايل  املقوس  األصفر  املدخل  هذا  آسيا،  يف 

توقفت  الصني.  يف  قرص  باب  أو  بوذي  معبد  باب  أمام  أنني  لو 

ملحاربني  مالبس  يرتدون  السود  األفراد  من  مجموعة  أمام  قليال 

جميعهم  األنبياء  أن  ويدعي  املايكروفون  أحدهم  ميسك  قدامى، 

يك  لصديقه  املايكروفون  وميرر  أســود،  أيضا  اإلله  وأن  سود، 

يعتلونها  التي  املنصة  وعىل  اإلنجيل.  يف  جاء  ما  عىل  قليال  يتهكم 

واملسيحية  اإلسالَم  بشدة  تنتقد  الجرائد  من  وقصاصات  الفتاٌت 

تركتهم  متطرفة،  يهودية  بطائفة  يتعلق  األمر  أن  فهمت  أيضا. 

تذكارات  إىل محل صيني القتناء  رفقة صديقي  يرصخون ودخلت 

العنف  عن  بعيدا  األقىص  الرشق  هواء  فيها  يرسي  واشنطن  عن 

والتطرف. والرصاخ 

إيّل نظرة ال  السود ينظر  تاون كان واحد من    يف مطعم بجورج 

بالتدريج موجها  يرفع صوته  بدأ  الراحة، فجأة  تبعث إطالقا عىل 

كلامته  تعاقب  ومع  والعتاب،  التوبيخ  من  طويلة  جمال  إيل 

حولنا  يطوف  آخر  رجل  كان  ذاته  اآلن  يف  مختل.  أنه  أدركت 

أيضا،  هنا  يالحقني  الجنون  إلهي!  يا  ثور.  صوت  يقلد  طفق  ثم 

الذين  املختلني  من  أرساب  من حني آلخر  تصل  كانت  بلديت  ففي 

ويطلقونهم  القريبة  السياحية  املدن  من  الغالب  يف  يجلبونهم 
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أيديهم  ميدون  والنهار،  بالليل  يتسكعون  الحافالت،  محطة  يف 

لكنني  أحدا،  ليؤذوا  يكونوا  مل  العراء.  يف  وينامون  للعابرين 

وجهه  يبدو  أن  املغرب  هذا  يحب  ملاذا  مرارا  نفيس  مع  تساءلت 

ال  ملاذا  وأمريكا؟  أوربا  من  أليام  القادمني  لآلخرين  فقط  جميال 

لألبد؟ فيها  املقيمني  نحن  لنا  وجهها  البالد  هاته  تجّمل 

***

وجوها  تضم  األسابيع  بعض  فيها  سأقيض  التي  األدبية  اإلقامة    

واحد  كل  املشرتك،  قاسمها  هو  الفن  لكن  مختلفة،  جنسيات  من 

لآلخرين،  قيمة  ذي  وغري  صغريا  بدا  مهام  يفعله  مبا  يؤمن  هنا 

أو  أعرفهم  الذين  اآلخرين  عن  يختلفون  هنا  اآلخرين  لكن 

ما  كل  يشء،  بكل  يحتفون  هنا  اآلخــرون  حيايت.  يف  عرفتهم 

تشاء،  ما  واصنع  تشاء  كام  عش  قيمة،  ذو  هو  يداك  تصنعه 

ويعقبه  التصفيق  سريافقه  جميٍل  يشء  كل  الناس.  تؤذ  ال  فقط 

اإلعجاب. كلامت  من  رسب 

البالد  »هذه  أمريكا:  يف  ترعرع  الذي  الكويب  صديقي  يقول    

جارف  بحنني  ومشدودا  متحرسا  ذلك  يقول  شعر«،  بالد  تعد  مل 

مل  الشعر،  لكتابة  حياتها  كرست  التي  ديكنسون  إميييل  زمن  إىل 

صناديق  الكنز:  أصدقاؤها  اكتشف  ماتت  وحني  القليل،  إال  تنرش 

بالشعر. مليئة 

إنهم  الشعر،  إىل  كبرية  حاجة  يف  األمريكيون  يعد  مل  رمبا    
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تعرّب  وأن  باألمان  تتمتع  أن  الشعر هو  يكتبوه.  أن  بدل  يعيشونه 

كل  تكرّس  أن  خوف،  وبدون  بحرية  وقلبك  رأسك  يف  يدور  عام 

الشعر  واألفكار.  املشاعر  طريق  تعرتض  أن  ميكن  التي  الحواجز 

وموسيقى  وكتب  ومزهرية  ومدفأة  بيت  لك  يكون  أن  هو 

أجلك.  من  للحرب  وتتأهب  تحميك  ودولة  وأرائك 

فقد  حق،  عىل  والنارش  الشاعر  فريّا  دان  الكويب  صديقي  لكن    

وديكنسون  وويتامن  باوند  إزرا  بعد  األمرييك  الشعر  عرف 

تناول  إىل  الغالب  يف  ذهبت  جذرية  تحوالت  بو  ألن  وإدغار 

تناول  بها  يتم  التي  نفسها  بالطريقة  الجديدة  أمريكا  يف  الحياة 

أمريكا  متأل  التي  مثال  سيميك  تشارلز  فأشعار  الرسيعة.  الوجبات 

الهّم  مياه  فوق  تطفو  الزائدة،  لخفتها  ونظرا  دامئا،  ظلت  اليوم 

العمق. إىل  تنفذ  ومل  اإلنساين، 

بشكل  دان  يحبها  التي  الشييل  إىل  الشعر  عن  الحديث  قادنا    

أنني  أخربته  املفضل،  شاعره  نريودا  عن  بإسهاب  تحدث  خاص، 

السابقة  محبوبته  وعن  ماتيلدا،  عن  كتبه  ما  إىل  أكرث  أميل 

ومل  الرصيح،  باسمه  يوقعه  مل  رائعا  ديوانا  أجلها  من  أبدع  التي 

قرأت  أنني  أيضا  أخربته  سنني.  بعد  إال  كتبه  من  هو  بأنه  يعرتف 

األول  حبها  عن  مسرتال  غابرييال  كتبتها  التي  األشعار  كبري  بحب 

تحب  أن  هي  ورفضت  شابا،  مات  الذي  يوريتا  روميليو  واألخري 

روحه  من  فيها  وتنفخ  والكتب،  النصوص  تهديه  وظلت  غريه، 

ماتت. أن  إىل 
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صوتها  كان  تغني،  كاترين  وقفت  »الفينزبورغ«  ب  مرشب  يف    

تدير  التي  اليرسى  يدها  حركة  مع  هائل  بشكل  متناغام  ينساب 

ويعرض  األمام،  نحو  يتحرك  ُمضاًء  رشيطا  يجعل  صغريا  دوالبا 

غابة  يف  امرأة  تغنيها:  التي  الحكاية  تشخص  متعاقبة  صورا 

عربة  متر  املرسوم  الرشيط  هذا  يف  املحارب،  زوجها  عودة  تنتظر 

بفأس،  الحطب  تشق  امرأة  تظهر  ثم  بقرتان،  تتبعها  بحصان، 

املطر،  يسقط  تتلبد،  ثم  السامء  تصفو  وتغرب،  الشمس  ترشق 

صوت  كان  يصل.  ال  والزوج  كثرية  أشياء  تسقط  الثلج،  يسقط 

والنهاية  البداية  بني  وما  بتنومية،  وينتهي  بالدفء  يبدأ  كاترين 

والحنان. واللوعة  الشجن  من  غيوم  الداخلية  سامئك  يف  تعرب 

مبشاعر  املكان  مأل  كاترين  بعد  غنى  الذي  األشقر  الشاب    

القيثار  عىل  الحياة،  يف  والرغبة  البهجة  يشبه  ما  مثة  مختلفة، 

نقل إلينا الكثري من األغاين القروية التي مأل بها سامء األمريكيني 

ديلن. بوب  األسطورة  الستينات  يف 

عينيها  أغمضت  قد  الهادئة  الشقراء  كايتي  كانت  الغرفة  يف    

تفتح  مل  رومانيا،  يف  للغجريات  إنها  قالت  أغنية  تؤدي  وهي 

أصور  كنت  أين  فاجأها  وقد  األغنية  أنهت  أن  بعد  إال  عينيها 

القيثار  حملت  املوالية  الليلة  ويف  صغرية.  بكامريا  املشهد 

من  الرابع  الخميس  ليلة  كانت  جميعا.  لنا  تغني  وجلسْت 
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تقول  أمريكا.  يف  الشكر  بعيد  سنويا  االحتفاء  يقام  حيث  نونرب، 

 1620 عام  بريطانيا  من  وصلوا  مهاجرين  إن  األمريكية  الحكاية 

وقلة  الطقس  بسبب  بعضهم  فهلك  ماساتشوستس،  والية  إىل 

الزراعة  وعلموهم  الهنود  تدخل  الفالحة،  بشؤون  الدراية 

كل  يحتفلون  صاروا  لذلك  جيدا،  بعدها  املوسم  فكان  والصيد، 

أربعينيات  يف  خرياته.  عىل  الرب  شاكرين  املناسبة  بهذه  عام 

يحصل  وطنية  مناسبة  الشكر  عيد  الكونغرس  جعل  املايض  القرن 

متحلقني  الليل  يف  ويتسامرون  عطلة،  يوم  عىل  األمريكيون  فيها 

رومي. ديك  حول 

نرثية  نصوص  لها  كانت،  حيثام  الحرب  عن  كايتي  تكتب    

كنت  حني  وافريقيا.  وباكستان  والعراق  الفيتنام  عن  وشعرية 

كل  ويف  بامللصقات،  مليئة  الجدارات  كانت  غرفتها  يف  أزورها 

حرب.  قصيدة  ملصق 

***

بعض  وأكتب  كالعادة،  شايا  أرتشف  املكتبة  يف  أجلس  كنت    

لشاعرة  صورة  ييضء  الذي  لألباجور  خافت  ضوء  عىل  الكلامت 

باب  إليها  يفيض  التي  املجاورة  الصالة  ويف  الزاوية.  يف  أمريكية 

البيانو.  عىل  حزينة  أغنية  تؤدي  نيويورك  من  فتاة  كانت  املكتبة 

أصحو  كنت  مذ  وتحديدا  سنوات،  منذ  السكينة  بهذه  أنعم  مل 
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كثرية  كلامت  والروايات.  الكتب  ألقرأ  الجامعة  أيام  الفجر  يف 

من  ومقاطع  ذهني،  يف  منحوتة  تزال  ال  الكتب  تلك  يف  طالعتها 

الذاكرة. يسمونها  التي  البحرية  هذه  قاع  يف  ترسبت  الشعر 

الذي  واللحن  ويتهاود،  يعلو  بجانبي  البيانو  صوت  الزال    

مع  يتهاوى  الذي  للثلج  صورة  خيايل  يف  ترافقه  الفتاة  به  تصدح 

الروح  تطهر  كهاته  موسيقى  مغلقة،  أبواب  أمام  السنة  نهايات 

يريد  جفن  رف  كلام  يداهمها  الذي  الغبار  من  العيون  وتغسل 

العامل. هذا  يف  جّد  ما  يرى  أن  صاحبه 

أجلس  الذي  األبيض  والكريس  أرتديه،  الذي  األبيض  القميص    

والخزانة  بيضاء،  أوراقا  عليها  أضع  التي  البيضاء  والطاولة  عليه، 

هذا  كل  خيايل،  ميأل  الذي  والثلج  النافذة،  وستائر  والفنجان 

لهذا  محتاجون  نحن  كم  ذروته.  إىل  التطهري  لحن  يرفع  البياض 

األعشاب  لتزيح  تهب  خفيفة  ريح  كأنها  العري.  ولهذا  الصفاء 

لتمسح  السامء  من  تنزل  يد  كأنها  طريقنا،  يف  يبست  التي 

يف  محدقني  خائفني  خلفها  نجلس  التي  النوافذ  عن  الضباب 

واملجهول. الغامض 

أخطائنا  غرفة  تجعل  التي  الهبّات  هذه  مثل  حياتنا  يف  قليلة    

هذه  يف  هنا  وشساعة.  وضوحا  أكرث  أيامنا  وتجعل  شفافة، 

أن  منذ  الصور  من  ألبوم  مثل  حيايت  يل  بدت  املضاءة  الزاوية 

وصلت  أن  إىل  البادية  مرتفعات  من  الثالث  عامي  يف  تدحرجت 

يستحق  يشء  ال  فرجينيا.  يف  املذهلة  الغابة  هذه  إىل  أيام  قبل 
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يف  بزهو.  إليه  ننظر  أن  ميكن  باملقابل  يشء  وال  عليه،  نندم  أن 

حركة  وتتساوى  بالفرح،  الحرسة  تلتقي  املضاءة  الزاوية  هذه 

للبكاء. تتأهب  التي  العني  بحركة  تبتسم  التي  الشفاه 

نيويورك،  فتاة  أغنية  وانتهت  البيانو،  عىل  العزف  توقف    

كثرية  أشياء  أخرج  أن  حاسام  الغرفة  إىل  وعدت  أوراقي  جمعُت 

بعيد. مطرح  يف  بها  وأطوح  حيايت،  حقيبة  من  وزائدة 
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»السييت اليتس« أسطورة الثقافة 
يف كاليفورنيا 
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قد  بالتحديد  سنة  ستون  كانت  فرانسيسكو  سان  زرُت  حني   

املكتبة   City  lights  Books اليتس   السيتي  تأسيس  عىل  مرت 

اسمه  يقرتن  الذي  الكبري  الثقايف  واملركز  النرش  ودار  الشهرية 

األمرييك  الشعر  سفينة  وجهة  حول  الذي  الجيل  البيث،  بجيل 

نحو  أقوى  بشكل  تتجه  وجعلها  والتجريدية،  الرومانسية  من 

بالداخل  يعتمل  ما  اإلنساين وإخراج كل  والعري  البوهيمية  أرض 

حرج. ودون  الجميع  أمام  الرصيف  عىل  ووضعه  الرسي 

أسقطها  بناية  أنقاض  عىل   1953 سنة  اليتس  السيتي  قامت    

بعد  هــدأت  التي  املدينة  فرانسيسكو  بسان   1906 ــزال  زل

ولورنس  مارتني  د.  برت  وراءها  كان  والفكرة  الزالزل،  من  تاريخ 

الحقيقة  يف  كان  وإن  سنتني،  بعد  األول  سينسحب  فريلينغيتي، 

نيويورك،  من  األربعينيات  نهاية  منذ  بالفكرة  القادم  هو 

أساس  عىل  لكن  شابلن،   شاريل  أفالم  أحد  من  االسم  مستوحيا 

مجلة  البداية  يف  أسس  بالسوسيولوجيا.  تعنى  مؤلفات  نرش 
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مثيل:  من  الرئيسية  الخليج  منطقة  لكتاب  األوىل  األعامل  ونرش 

دونكان  وروبريت  سبايرس  وجاك  كايل  وباولني  ملانتيا  فيليب 

نفسه. وفريلينغيتي 

بناية  من  مقربة  عىل  يتمىش  فريلنغيتي  كان  الفرتة  تلك  يف    

سان  يف  الــشــاميل  بالساحل  كولومبوس  بــشــارع  األرتــيــَكــز، 

الجيب كِتــــاب  ملحل  إعالنا  يوزع  مبارتني  فالتقى  فرانسيسكو، 

رشيكه.  يكون  أن  عليه  ــرتح  واق  ،)Pocket  Book  Shop(

تعاقب  ومع  البداية،  يف  صغريا  اختياره  تم  الذي  املوقع  كان 

لكن  بأكملها.  البناية  لتشغل  املكتبة  مساحة  اتسعت  السنوات 

إىل  والشهرة  النجاح  املدينة”  “أضواء  تعرف  أن  قبل  عاد  مارتني 

يف  تخصصت  التي  “نيويوركر”  مكتبة  هناك  وأنشأ  نيويورك، 

السينام. مجال 

يف  ورقية  مكتبة  أول  إىل  اليتس  سيتي  ستتحول  فشيئا  شيئا    

ستصبح  تأسيسها  من  سنوات  ثالث  بعد  املتحدة.  الواليات  غرب 

فرلينغيتي،  لها  تعرض  التي  املحاكمة  بسبب  عامليا  معروفة 

التهمة  وكانت  غينسربغ،  أللن  “عواء”  قصيدة  ونرش  تجرأ  ألنه 

الحقيقي  التاريخ  إن  القول  ميكن  وعليه  الفاحشة”.  “نرش  هي 

طبعاتها  عدد  سيتجاوز  التي  “عواء”  مع  بدأ  اليتس  للسيتي 

منها  أصدر  حيث  فرلينغيتي  اغتناء  يف  سببا  وستكون  األربعني، 

إىل  بالطبع  إضافة  من شخص-  كان  وإذا  نسخة.  مليوين  من  أكرث 

والشهرة  واالنتشار  الوهج  املعلمة  لهذه  أعطى  قد  فرلنغيتي- 
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الخروج  وهي  واضحة  لفكرة  حامال  كان  الذي  غينسربغ  ألن  فهو 

باألدب إىل الشارع، والدخول به إىل كل األزقة التي تبدو محرمة 

ليس  التسلط.  أشكال  كل  ضد  مقاومة  الفتَة  وجعله  وممنوعة، 

أولئك  وراءه،  كانوا  املرحلة  كتاب  كل  إن  بل  فحسب،  وحده 

“جيل  عليها  كُتب  كبرية  يافطة  تحت  أنفسهم  سيجدون  الذين 

يف  رفاقه  مع  وقف  والزعيم.  الرمز  مبثابة  هو  وكان  البيث”، 

 – األفكار  من  الكثري  ونفث  الهيبيزم،  لحركات  األول  الصف 

األمرييك.  الهواء  يف  أيضا-  والخاطئة  الصائبة 

لكنها  اليتس،  السيتي  جدران  بني  البيث”  “جيل  فكرة  تتولد  مل    

غينسربغ  ألن  التقى  األربعينيات  فخالل  هناك،  وتطورت  منت 

الجيل  هذا  كتاب  أبرز  وكان  الجيل،  اسم  ووضعا  كريواك  بجاك 

براوز  ووليام  كاسيدي  ونيل  كار  لوسيان  هم  إليهام  إضافة 

وبوب كوفامن وكَاري سنايدر. لكن أول من تحدث إىل غينسربغ 

الصالونات  من  بالشعر  الخروج  برضورة  وخربّه  القاع  أدب  عن 

سيصدر  الذي  كورسو  غريغوري  هو  كان  الشارع  إىل  الفخمة 

استخدام  عىل  احتجاجا  كانت  التي  “القنبلة”  قصيدة  الحقا 

و”قنبلة”  غينسربغ  ألن  “عواء”  وبني  آنذاك.  النووية  القنبلة 

الجيل،  معامل  ستتحدد  كريواك  جاك  و”طريق”  كورسو  غريغوري 

إليه. الوصول  يريد  ما  بالتايل  ويتحدد 
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فرانسيسكو  سان  من  ساعة  نصف  بعد  عىل  ألطو  بالو  يف    

اليتس  سيتي  يف  يعمل  كان  رجل  عىل  دلّني  صديقا  التقيُت 

ظل  وخفيف  نشيط  رجل  ريتشارد،  اسمه  الخمسينيات،  نهاية 

بإقامة  شاي  كأس  إىل  دعوتُه  الثامنني،  عتبة  تجاوز  أنه  رغم 

فلبى  الصيف  من  شهرا  فيها  قضيُت  التي  الضيعة  دجريايس، 

الدعوة.

وأخربين  املايض  هواء  تنسم  الكتب  بني  أريكة  عىل  جلس  حني    

الشاعرة  بّاميال  ابنته  عن  وحدثني  دجريايس،  عائلة  يعرف  أنه 

الحياة  تعشق  كانت  شبابها،  عز  يف  انتحرت  التي  والرسامة 

األديب،  املنتجع  هذا  الوالد  أقام  لذكراها  وإكراما  الغابة،  يف 

األجيال  مع  تستمر  أشياء  والجامل  والفن  األدب  بأن  منه  إميانا 

هنا  والتطواف  الحضور  يف  ابنته  روح  معها  وتستمر  املتعاقبة، 

كاليفورنيا. ليايل  يف  األشجار  بني 

كان  أنه  فأخربين  اليتس،  بالسيتي  عالقته  عن  ريتشارد  سألت    

دكتوراه  ليعّد  ذاته  اآلن  ويف  الكتب  جنة  يف  لينعم  هناك  يشتغل 

جيل  يكن  مل  التي  املرحلة  تلك  عن  بحامس  تحدث  القانون.  يف 

حياة،  فلسفة  بل  فحسب،  أدبية  ظاهرة  فيها  يشكل  “البيث” 

االنضباط،  مفاهيم  ولكل  البالد،  يف  العام  للنظام  مضادة  فلسفة 

أيضا  معها  وحملت  كبرية،  إنسانية  قيام  معها  حملت  فلسفة 

لنساء  املصفف  غري  الطويل  عر  الشَّ عن  تحدث  “االنحراف”.  قيم 

البيث  شعراء  يلبسها  كان  التي  العباءات  وعن  الفرتة  تلك 
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عن  الرسمية،  غري  واألماكن  الشوارع  يف  قصائدهم  إلقاء  أثناء 

لقاءات  عن  منهم،  واحدا  نفسه  هو  كان  الذين  الهيبيني  حياة 

من  الثاين  الطابق  يف  وغريهم  وكورسو  وبّراوز  وكريواك  غينسربغ 

اليتس. السيتي 

قيد  عىل  زال  ال  أنه  أعرف  كنت  فرلنغيتي،  عن  أيضا  سألته    

فأخربين  فرانسيسكو،  سان  من  يبدو  ما  عىل  بعيد  لكنه  الحياة، 

يبقى  أن  يريد  ال  رمبا  نائية،  ضيعة  يف  عزلته  يعيش  الرجل  أن 

فرلنغيتي  الجميع.  عن  بعيدا  بل  فحسب،  املكتبة  عن  بعيدا 

إىل  جاء  الثانية  العاملية  الحرب  يف  سفينة  يقود  كان  الذي  الرجل 

وليسهم  الكتابة،  ساحة  كربى يف  معارك  ليفتح  الحرب  من  األدب 

وأمريكا  كاليفورنيا  يف  ليس  كبريا  صداه  سيظل  جيل  تأسيس  يف 

للعامل. األربع  الجهات  يف  بل  فحسب، 

إضافة  والنقد،  واملرسح  القصة  بل  فحسب،  الشعر  يكتب  مل    

واإليطالية،  الفرنسية  اللغتني  عن  أدبية  أعامل  برتجمة  ولعه  إىل 

القرن  منتصف  يف  باريس  من  عاد  أيضا.  رساما  كان  أنه  كام 

سان  يف  واستقر  السوربون  جامعة  من  دكتوراه  حامال  املايض 

وخارجها،  أمريكا  يف  الجوائز  من  الكثري  عىل  حصل  فرانسيسكو. 

شاعر  لقب  هو  ريتشارد-  -حسب  حياته  يف  حازه  ما  أجمل  لكن 

.)San Francisco’s Poet Laureate( سان فرانسيسكو األكرث تقديرا

يف  والالفت  موراواس،  شيغ  هو  اليتس  السيتي  يف  موظف  أول    

اشتغلوا  الذين  أبرز  بني  ومن  راتب،  بدون  العمل  قبل  أنه  األمر 
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العامة  املكتبة  يف  تعمل  كانت  التي  بيتريز  نانيس  املكتبة  يف 

 ،1791 سنة  لفريقه  فانضمت  فريلنغيتي  أقنعها  للكونغرس، 

مع  اليتس  بالسيتي  التحقت  ‘‘عندما  التجربة:  تلك  عن  وتقول 

للناس  مكان  إنه  لالحتجاج،  مركز  املكان  أن  واضحا  كان  لورنس 

املجتمع.  تغيري  أرادوا  الذين  للناس  إنه  الثائرة،  األفكار  ذوي 

طيلة  الصغري،  التحرير  مكتب  يف  مرة  ألول  العمل  بدأت  عندما 

الستينيات  يف  فريلينغيتي  عرفهم  الذين  الناس  كان  الوقت، 

يعملون  العامل  كان  محددة،  مواعيد  بدون  املكتبة  يزورون 

البديل  توفري  اإلمكان  قدر  يحاولون  األرض،  تحت  مطابع  يف 

وتجسس  االضطهاد  فرتة  كانت  لقد  الرئيسة،  اإلعالم  لوسائل 

علينا.” آي  يب  اإلف  رشطة 

***

كوملبوس،  شارع  وتعرب  بيتش  النورد  منطقة  إىل  تصل  عندما    

أمام  األرتيَكز  بناية  تحتلها  التي  الزاوية  تلك  يف  نفسك  ستجد 

رفوف  تبدو  حيث  هائل،  امتداد  عىل  كبرية  زجاجية  واجهة 

الخمس  القارات  من  العناوين  آالف  حاملة  بالداخل  الكتب 

ميينا  وتعرج  والكونتوار  الباب  ستجتاز  اإلنجليزية.  إىل  مرتجمة 

الطابق  إىل  الخشب  أدراج  عرب  لتصعد  الرفوف  بني عرشات  عابرا 

إىل  الطريق  يف  وستلمح  البيث،  شعراء  يجلس  كان  حيث  الثاين 

وأخرى  وايتامن  والت  الروحي  لألب  كبرية  الشعر” صورة  “غرفة 
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إزرا  األمرييك  الشعر  تاريخ  يف  الكبري  للرمز  عنها  بعيدة  غري 

باوند.

املخصصة  الكرايس  بعض  مثة  الهدوء،  يسودها  الشعر”  “غرفة    

مكتبة  اليتس  فالسيتي  الشعرية،  األعامل  قراءة  يف  للراغبني 

ذاعت  الذين  وأهم  شاعر  مؤسسها  أن  ويكفي  باألساس،  شعر 

هناك  كتابا  تفتح  أن  ميكن  شعراء.  كانوا  املركز  هذا  من  شهرتهم 

يطلب  ولن  تفعل،  ماذا  أحد  يسألك  لن  النهار،  طوال  وتجلس 

وجهك  يف  يشهر  لن  مكانه،  إىل  وتعيده  الكتاب  تغلق  أن  منك 

املمنوع  الوحيد  اليشء  ممنوع،  الكتب  تصفح  أن  يفيد  إعالنا 

القراء. إزعاج  هو  هنا 

  يف “غرفة الشعر” حيث ال يوجد الشعر وحده فحسب يستوقفك 

بالطبعات  “عواء”  تبدو   ،)Beat  Literature( أعاله  كُتب  جناح 

“عىل  بخصوص  ذاته  األمر  غالف،  من  وبأكرث  والجديدة  القدمية 

براوز،  لوليام  العارية”  و”الوليمة  كــريواك،  لجاك  الطريق” 

لغاري  السالحف”  و”جزيرة  كوفامن،  لبوب  القديم”  و”املطر 

عاشوا  أو  ولدوا  الذين  للكتّاب  العناوين  من  آخر  وعدد  سنايدر 

البيث.  سامء  تحت 

الطابق األريض، حيث قطع  الهدوء ذاته ميكنك أن تشعر به يف    

أحد  ال  وحيث  خاصا،  دفئا  الفضاء  هذا  متنح  التي  األحمر  اآلجر 

تحمل  العديدة  الرفوف  بعضها.  تحرس  الكتب  املكان،  يحرس 

بكل  األوريب  نوعها، مثة جناح مخصص لألدب  كتبا صنفت حسب 
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وأجنحة  للنقد،  ورابع  للفن،  وثالث  الخيال،  ألدب  وآخر  رموزه، 

فيه  صغريا  كتابا  تسحب  والسياسة.  النفس  وعلم  للمرسح  أخرى 

صور  عن  تعليق  مبثابة  جملتان  أو  جملة  الكلامت،  من  القليل 

يشري  هنا  يشء  كل  البيث،  لجيل  تؤرخ  التي  العديدة  الصور  من 

أن  عىل  يؤكد  أن  يريد  فرلنغيتي  لورانس  كأن  املرحلة،  تلك  إىل 

وكأنه  كذلك،  وستبقى  البيث  أجل  من  كانت  اليتس  السيتي 

كوملبوس  شارع  وعن  الشاميل  الساحل  عن  وابتعاده  عزلته  رغم 

القرن  وسبعينيات  وستينيات  خمسينيات  يف  هناك  يعيش  زال  ال 

والجنون.  والفكر  األدب  يف  أصدقائه  رفقة  املايض 
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متعقبا سركون بولص
يف سان فرانسيسكو
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مقهى  يف  كريس  عىل  التجوال  من  ساعات  بعد  جلسُت  حني    

املذهلة  البناية  ناظرا جهة هذه  باليونيون سكوير،  أمبوريو رويل 

باحثا  آلخر  مكان  من  يطري  الحامم  حيث  فرانسيس،  سان  لفندق 

التي  األسباب  أول  أدركُت  الطاوالت،  عىل  حلوى  من  تبقى  عام 

طوال  املدينة  هذه  برشاك  تعلقان  بولص  رسكون  قدمْي  جعلت 

الحرية  مدينة  فرانسيسكو  سان  الحرية،  إنها  السنوات.  هذه 

مع  وتسامحا  وانفتاحا  تحررا  أمريكا  مدن  أكرث  مذهل،  بشكل 

هي  الحرية  وهذه  اآلخر.  هذا  به  ويحلم  يريده  ما  ومع  اآلخر، 

أشجار  مثل  متاما  ويتسامقان  ينموان  والفن  األدب  يجعل  ما 

يف  يقول  كاليفورنيا،  يف  إال  لها  مكان  ال  التي  العمالقة  السكويا 

يف  اإلبداع  مركز  فرانسيسكو  “سان  أوبانك:  مارغريت  مع  حوار 

أمريكا”.  مركز  بل  أمريكا، 

الذي  العايل  النرص  متثال  إىل  عينيه  ورفع  مرارا  هنا  لعله جلس    

   “البضاعة الوحيدة التي تشبه الذهب هي الطريق”.

ين.
أ
                                   س. ب. الوصول الى مدينة ا
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ومن  هزائم  من  جيوبه  يف  يحمله  ما  متحسسا  الساحة،  يتوسط 

حنني ومن قصائد كانت تسري معه حيثام سار يف شوارع  وأحياء 

التاريخ  يف  الضاربة  كركوك  من  إليها  القادم  هو  املدينة،  هذه 

أيضا: املعارك  ويف 

عيل يهتّز  زاَل  ما  جّدي  “كريّس 

أوروك أسوار 

فيِه يتقـلُّب  النهر،  يعرُبُ  تحتَـُه 

واملوىت”. األحياُء 

تاريخ  بعد  هدأت  التي  املدينة  فرانسيسكو  سان  هي  هذه    

أواخر  يف  إليها  يصل  أن  قبل  رسكون  عنها  كتب  الــزالزل،  من 

وتصوره  تخيله  مبا  شبيهة  وجدها  إليها  وصل  وحني  الستينات، 

الياقات  املتمردة،  القصائد  مكان،  كل  يف  املوسيقى  آنذاك:  عنها 

مثل  الهواء  يحركها  التي  واملالبس  الطويل  والشعر  العريضة 

وجنونهم،  بأحالمهم  الهيبيني  زمان  الزمان،  عىل  تدل  رايات 

دايلن.  بوب  أغاين  عىل  معهم  ورقص  إليهم  انضم  الذين  أولئك 

األجيال  العامل،  تغريت معظم مدن  مثلام  اآلن  املدينة  تغريت  رمبا 

تدب  التي  األجيال  ليست هي  واألسود  باألبيض  معها  عاش  التي 

أو يف  الذهبية  البوابة  املدينة وأحيائها، عرب جرس  اآلن يف شوارع 

شارع  ويف  بيكس  توين  يف  األقدام  عىل  مشيا  أو  الكابل  حافالت 

والفت.    غريب  بشكل  املتعرج  ملباردو 

الكلب”  “حانة  يف  عنه  كتب  الــذي  فلمور  حي  هو  هــذا    
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دكان  يوجد  أيــن  أعــرف  ال  لكني  السبعينات،  منتصف  يف 

يزال  أال  حيا؟  يزال  أال  بالقضبان،  املسيج  الفلسطيني  صديقه 

والجاز  بالزنوج  يضج  فلمور  العهد؟  ذلك  منذ  مسيجا  دكانه 

حني  الذهب  بهم  جاء  مكان،  كل  يف  تجدهم  الذين  وباآلسيويني 

الصيني  الحي  عرش.  التاسع  القرن  منتصف  يف  هنا  اكتشافه  تم 

يف  ليس  آسيوي  تجمع  أكرب  هي  األرجح  عىل  الصينية  البلدة  أو 

سكانها  فعدد  برمتها،  أمريكا  يف  بل  فحسب،  فرانسيسكو  سان 

الضيقة  العيون  هذه  من  مقربة  عىل  ألف.  املائة  هنا  يتجاوز 

وصل  التي  باملدينة  عهده  أول  يف  رخيصة  غرفة  رسكون  استأجر 

التي  حياتها  ومن  نيويورك  يف  السحاب  ناطحات  من  هاربا  إليها 

شعرية.  غري  حياة  له  بدت 

املكسيك  من  املنحدرين  خصوصا  هنا  يعيشون  أيضا  الالتينيون    

قصرية  لفرتة  التحليق  سوى  فرانسيسكو  سان  عن  يفصلها  ال  التي 

 1848 قبل  فرانسيسكو  سان  يف  يكن  مل  الهادئ.  املحيط  فوق 

عرشات  سيتضاعف  العدد  هذا  لكن  الساكنة،  من  ألف  سوى 

الذهب.  اكتشاف  بعد  مبارشة  املوايل  العام  من  بدًء  املرات 

بطبيعة  واألوربيون  والالتينيون  واليابانيون  الصينيون  وهؤالء 

رسكون  لكن  الذهب،  أجل  من  هنا  إىل  أجدادهم  جاء  الحال 

الشعر.  إنه  آخر،  ذهب  به  جاء  بولص 

هو  بريوت”  يف  يا رسكون  “مكانك  له  قال  الذي  الخال  يوسف    

نيويورك  يف  أمريكا،  يف  آخر  مكان  له  يصري  سيساعده حتى  الذي 
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عدنان  يتيل  إ له  حجزت  أن  بعد  فرانسيسكو،  سان  يف  ثم  أوال، 

من  الطائرة  تذكرة  كاليفورنيا  يف  رفائيل  بسان  تقيم  كانت  التي 

الذهب: مدينة  إىل  نيويورك 

ثيايب من  اليقظة  تجرين  سنوات،  “طوال 

أحد يرها  مل  أماكن  إىل 

مخمورا. أو  نامئا  إال 

هجرتني التي  باليد  أكتب 

وجدته الذي  املصباح  هذا  أرى  وليك 

رحاليت أصعب  إحدى  يف  بالرمل  مليئا 

واحدة”. مرة  حتى  ييضء 

تنينان  يعلوها  التي  الخرضاء  السقوف  ذات  البوابة  هذه  وعرب    

خارجا  يوميا  مير  الذئاب  ليل  يف  الفانوس  حامل  كان  وسمكتان 

اليتس”  “سيتي  باتجاه  الصينية  البلدة  عابرا  بالفندق  غرفته  من 

للبوابة  الثالث  الدرجات  تجتاز  حني  به.  الخاص  الذهب  منجم 

يتوسط  الذي  الشارع  عرب  أو  اليسار  أو  اليمني  ناحية  من  سواء 

“األنتيكيات  وبني  الحمراء  الرايات  تحت  نفسك  ستجد  الطرفني 

بالحياة  يضج  عامل  وسط  لكن  رسكــون،  سامها  كام  املزيفة” 

سامء  ميأل  الذي  السحر  وبكل  وبالروائح  وباألصوات  وبالحركة 

آلكله  يخيل  الذي  الطعام  يتناول  كان  وهناك  األقىص،  الرشق 

باآللهة. جديرة  مأدبة  يف  يشارك  تعبريه-  حد  عىل   – أنه 

املدينة”، حيث سيلتقي  “أضواء  إىل  متجها  الصينيني خلفه  يرتك    
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كانوا  الذين  بأولئك  الرائدة  املكتبة  هذه  يف  سنوات  مدار  عىل 

“الساحل  إىل  كركوك  من  جذبه  الذي  الروحي  املغناطيس  مبثابة 

ليس  هامة  زاوية  املكتبة  هذه  تشكل  حيث  تحديدا،  الشاميل” 

األمرييك  األدب  جغرافية  يف  بل  فحسب،  كوملبوس  شارع  يف 

غريغوري  كوفامن،  بوب  كريواك،  جاك  غينسربغ،  ألن  عموما: 

لورنس  إىل  الحال  بطبيعة  إضافة  وغريهم،  سنايدر  غريي  كورسو، 

“غرفة  ويف  الثاين  الطابق  يف  هنا  اليتس.  السيتي  مالك  فريلنغيتي 

لقاء  أول  يف  غينسربغ  ألن  البيث  زعيم  له  قدم  تحديدا  الشعر” 

الشاب  هذا  أن  كثريا  أسعده  وقد  “عواء”،  الشهرية  قصيدته  به 

أخرى.  نصوصا  قبل  من  له  ترجم  اآلشوري 

ذلك  منذ  يتغري  مل  البيث،  بــأدب  الخاص  الحيز  هو  هــذا    

الرف  هذا  ومن  عام،  بعد  عاما  تتجدد  الطبعات  فقط  التاريخ، 

استغرق  الذي  لرسكون  وقدمها  “عواء”  قصيدته  غينسربغ  أخذ 

ومع  املكان  مع  املركب  لتشابكها  نظرا  ترجمتها،  يف  طويال  وقتا 

ينقله  ال  النصوص  من  النوع  وهذا  البيث.  جيل  وتصورات  حياة 

فيه،  أُنتج  الذي  السياق  من  قريبا  عاش  من  إال  أخرى  لغة  إىل 

الدائرة. داخل  كان  بل  فحسب،  قريبا  يكن  مل  رسكون 

غرّي  لرسكون،  الحقيقية  اإلقامة  هي  اليتس  السيتي  كانت    

هناك  سنواته  مدار  عىل  ساكنا  كان  لكنه  مرارا،  سكنه  مكان 

“غرفة  يف  الوقت  معظم  ويف  املكتبة،  لهذه  الثالثة  الطوابق  يف 

كتاب  أي  ويفتح  كرسيا  يختار  أن  زائر  ألي  ميكن  حيث  الشعر”، 
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أن  “مُينع  أحد  له  يقول  أن  دون  برفقته  هناك  ويجلس  يشاء 

مثلام  البيث  بكتّاب  ارتبطت  التي  املكتبة  فهذه  الكتب”.  تقرأ 

قراءتها  للجميع  أيضا  وتتيح  وتبيعها  الكتب  تطبع  بها  ارتبطوا 

ن. ملجا با

جهة  قليلة  أمتار  بضعة  ويتحرك  اليتس  السيتي  من  يخرج  كان    

لشعراء  األثري  املكان  كان  الذي  فيزوفيو  مرشب  حيث  اليمني 

الكتاب  ألصدقائهم  مضافة  مبثابة  أيضا  كان  وملحبيهم،  البيث 

النادل  سألُت  أمريكا.  خارج  ومن  داخل  من  القادمني  اآلخرين 

عليهام:  فدلني  مكانني  عن  الخامس  عقده  تجاوز  أنه  يبدو  الذي 

حزنا  صامتا  يجلس  كان  حيث  كوفامن  وطاولة  كريواك  كريس 

يف  نقدية  قطعة  يضع  أن  رسكون  من  وطالبا  كنيدي  اغتيال  عىل 

عاش  قد  النادل  هذا  يكون  رمبا  املوسيقى.  ليسمع  بوكس  الجوك 

أسالفه هنا، فحكايات  يكون قد سمع عنه من  البيث، ورمبا  زمن 

لدى  ومعروفة  متداولة  صارت  واآلخرين  وغينسربغ  كريواك 

كولومبوس. شارع  رواد  لدى  وتحديدا  فرانسيسكو،  سان  سكان 

يُنظر  البيث كان بولص يرتدد عىل رمز آخر    وإضافة إىل شعراء 

كينيث  فرانسيسكو  سان  نهضة  رائد  إنه  هنا،  كبري  باحرتام  إليه 

عبقريا  كان  لقد   “ عنه:  قال  الذي  والكاتب  الشاعر  ريكرسوت، 

بامتياز”. معرفة  ورجل 

بني  تركيبتها  يف  جمعت  فرانسيسكو  سان  أن  يرى  رسكون  كان    

حقيقيون  كتّابها  وأن  أيضا،  والصني  وروما  ولندن  وبرلني  باريس 
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هواء  عن  يختلف  هواءها  وأن  نيويورك،  كتاب  مثل  وليسوا 

أكرب.  بجرعات  حريتك  تتنسم  أن  ميكنك  فهنا  األخرى،  املدن 

الهيبزم  موجات  أكرب  عرف  الذي  أشبوري  الهايث  حي  هو  هذا 

يشاء  وقت  أي  يف  يشاء  ما  يفعل  أن  الفرد  بإمكان  كان  حيث 

الحي،  جدران  متأل  الهيبيني  رسوم  زالت  ال  يشاء.  شكل  وبأي 

عهد  منذ  الثعابني  األحمر  شعرها  من  تتدىل  التي  الفتاة  هذه 

بشكل  مفتوح  فمها  للشارع  املقابل  الجدار  هذا  عىل  بعيد 

التي  القدمية  الذكريات  بتلك  منتشية  تزال  ال  كأنها  مخمور 

إىل  يفدون  الهيبيون  زال  ال  لها،  مرسحا  أشبوري  الهايث  كان 

األرصفة  عىل  ويجلسون  أمريكا،  وخارج  داخل  من  الحي  هذا 

مألوا  الذين  أسالفهم  صور  مستعيدين  بقيثاراتهم  املقاهي  ويف 

والسبعينات.  الستينات  خالل  أيضا  وبفوضاهم  بأغانيهم  املكان 

أو  مسدول  شعر  أو  األذن  يف  قرط  مجرد  هنا  الهيبيز  تكن  مل 

حياة  فلسفة  كانت  الظهر،  عىل  قيثارة  أو  ماريخوانا  سحابة 

والجنون. واملوسيقى  وبالشعر  بالشكل  الفكرة  فيها  تلتقي 

الكابل  حافالت  أمامها  متر  التي  فيزتا  بوينا  مقهى  هي  هذه    

إليها  التي ذهب  ألكرتاس  جزيرة  رأى رسكون  هنا  ومن  الفريدة، 

ذات  الفتاة  “فالو”  رفقة  الهنود  ومع  عدنان  يتيل  إ مع  الحقا 

الكرتاس”.  إىل  “قارب  قصيدته  عنها  كتب  التي  الطويلة  الضفرية 

املجرمني،  وأخطر  ألكرب  فدراليا  سجنا  الجزيرة  هذه  كانت 

املراكب.  عرب  الزوار  إليه  يعرب  سياحيا  مزارا   1963 منذ  وصارت 
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قبل  تذكرتك  تحجز  أن  للكرتاس  الذهاب  أردت  إذا  عليك  ويجب 

من  أو  فرانسيسكو  سان  ساحل  من  تنتظر.  طوابري  فثمة  أيام، 

ستبدو  الذهبية  البوابة  جرس  إليها  يقودك  التي  األخرى  الضفة 

املحيط  سواحل  عىل  منارة  أول  تعترب  التي  ألكرتاس  منارة  لك 

يف  الهنود  مع  ألكرتاس  إىل  القوارب  عرب  رسكون  ذهب  الهادئ. 

ألحد  ال  لهم،  ملكا  الجزيرة  هذه  تكون  أن  أجل  من  تظاهرة 

آخر.

الذي يربط سان فرانسيسكو  الباي  املرتفع يبدو جرس    من هذا 

مع  رسكون  فيها  سار  التي  املدينة  بربكيل،  تم  ومن  بأوكالند، 

صداقته  عقد  تم  ومن  الفيتنام.  عىل  للحرب  املناهضني  الطالب 

من  قريبا  يعيشون  حيث  إىل  معهم  أخذوه  الذين  الهيبيني  مع 

مهجورة. سفينة  يف  لفرتة  معهم  وعاش  سوساليتو، 

“جيش  يسميهم  من  وســط  واألحــيــاء  الــشــوارع  هــذه  عرب    

سيدوري  عن  باحثا  قصيدته،  متعقبا  يجول  كان  املستهلكني” 

العارية”: الظروف  “ربة  سامها  التي 

“أنِت

بها عدُت  التي  الغنيمة  هذه 

املتقطعة أسفاري  من 

الربابرة”. غابة  من  املرسوق  وثني   

به،  يحلم  الذي  الشعر  حول  هنا  رسكون  طرحها  كثرية  أسئلة    

التي  حياته  من  إال  يشء  كل  من  متخففا  إليه  ذهب  والــذي 
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الورشة  هي  املدينة  هذه  الــورق.  عىل  كبرية  بعناية  وضعها 

متى  أدري  لست  قصائده،  عىل  فيها  يشتغل  كان  التي  الكبرية 

كلامته: تقوله  ما  ذلك  الليل،  يختار  كان  أنه  الراجح  يكتبها،  كان 

أنادي  أن  أستطيع  وحده  الليل  “يف 

من أريدُه أن يُنادَمني، إىل هذه املأدبة الصغرية يف َعراء أيّامي”.

يجعله  الذي  النديم  فهي  فحسب،  كلامته  ينادي  كان  رمبا    

نصه   يف  رمبا  واملخمورة،  امللتوية  ومعابره  ممراته   يف  تيهانا  أكرث 

: باستعارة  مغلفا  الجواب  يبدو  العادي”  الرجل  “تحوالت 

عادي رجل  النهار  يف  أنا   “

يشتيك أن  دون  العادية  واجباته  يؤدي 

الليل يف  لكنني  القطيع  يف  خروف  كأي 

الهضبة يعتيل  نرس 

مخالبي”. تحت  ترتاح  وفريستي 

“أسهُر  واضحا:   الجواب  يأيت  القبيلة”  لكلب  أخرى  “عظمة  يف    

ليلة.” كلَّ  الفجر،  حتى  قصيديت  يف 

  يف الليل إذاً، يف ليل هذه املدينة كتب الكثري، الكثري من كلامته 

هذه  وبرلني.  لندن  وقبل  وبريوت،  وبغداد  كركوك  بعد  القليلة، 

يرسي  الشعر  زال  ال  بولص،  رسكون  سحرت  التي  املدينة  هي 

رسكون  كأن  املوسيقى،  مع  األبدية  صداقته  عاقدا  هوائها  يف 

يف  جالسا  أو  نوح  مركب  يف  نامئا  هناك  زال  ال  كأنه  ميت،  مل 
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ال  كأنه  جديدة.  قصيدة  يف  ويفكر  البيتلز،  أغاين  يسمع  فيزوفيو 

ويقف  ونهارها،  كاليفورنيا  ليل  الكابريس  بسيارته  يجوب  زال 

مىض  فيام  املكسيك  كهنة  عربه  الذي  ريال  الكامينو  شارع  يف 

اليافطة  الشعر،  إىل  يعود  التي جعلته  اليافطة  تلك  إىل   مشدودا 

كنت  وكأنني  الكلب”.  “حانة  واضح  بخط  عليها  كتب  التي 

الذي  األحمر  الجرس  إىل  الذهبية  البوابة  حديقة  من  برفقته 

والحي  وماركوس  وبيري  وميشن  مريينا  ومن  نفسه،  االسم  يحمل 

الشاهق. األمرييك  الهرم  إىل  الشاميل  الساحل  ومقاهي  الصيني 

حياته،  من  األخــرية  السنوات  يف  املدينة  هذه  رسكون  ترك    

ولو  بامللل  فيها  يشعر  مل  بأنه  يقول  كان  التي  فرانسيسكو  سان 

الحياة،  أثر  مقتفيا  آخر  باتجاه  غادرها  لكنه  واحدة،  لدقيقة 

يبدو: ما  عىل  ممكنا  أمرا  عليها  القبض  يكن  مل  التي  طريدتَه 

بوصويل  يحلم  مكان  “ال 

ُة  لحيا وا

الخائفة”. طريديت 

يف  وسيطرحه  داخله،  يف  سريّن  سؤاال  ألن  فرانسيسكو  سان  غادر 

له: كتاب  آخر 

هل  الحامل؟  أنا  آلتيها،  البحر  عربُت  التي  أمريكا  أين  “أينها؟ 

ورق؟” عىل  حربا  ويتامن  أمريكا  ستبقى 

  انتهت أيامي هنا وعيل أن أعود من حيث أتيت، لكن خطوايت 

الوحيدة  البضاعة  أن  يرى  كان  شاعرا  تتعقب  هناك  ستبقى 
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جملته  ترتدد  داخيل  ويف  أعود  الطريق.  هي  الذهب  تشبه  التي 

تسري”. ظلت  أقدامنا  لكن  الباب  إىل  دلتنا  خطانا   “ تشبهه:  التي 
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الطاحونة اخلضراء:
 حلبة الشعر يف شيكاغو  
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  حني وصلت إىل إلينوي كان الربيع يف أوجه، حتى أن الفراشات 

إىل  راكَــدال  من  صباح  كل  كيلومرتين  ملسافة  ترافقني  كانت 

من  مقربة  عىل  املتكاثفة  الورود  منظر  إن  ثم  الك.  فوريست 

بأن  تحس  سيجعلك  القطار  محطة  يف  الخارجية  االنتظار  مقاعد 

كنا  الذي  الرومانيس  الفصل  بذلك  وشبيه  حقيقي،  هنا  الربيع 

الطفولة. قصص  يف  عنه  نقرأ 

نفسك  لتجد  ما،  رواية  من  قليلة  صفحات  ستقرأ  القطار  يف    

أن  والبّد  بعيدة،  غري  هاوس  البلوز  شيكاغو.  قلب  يف  ذلك  بعد 

املوسيقى.  ونسمع  ما،  شيئا  لنرشب  املذهل  املكان  لهذا  ندخل 

بسبب  ورمبا  الخافتة،  اإلضاءات  هذه  بسبب  رمبا  دافئ،  املكان 

والطاوالت  الكرايس  عن  ففضال  هنا،  العني  ميأل  الذي  الخشب 

والجدران  األرضية  الخشب  يغطي  والكونتوار  والنوافذ  واألبواب 

واملمرات. والسقف 

مائة  مبرور  وتحتفي  بيكاسو،  تخلّد  شيكاغو  كانت  الخارج  يف    
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أبدعها  التي  الرائعة  املنحوتة  تلك  تزال  ال  بها.  عالقته  عىل  عام 

عصور  من  إلهة  مثل  الطول  فارعة  تقف  الستينات  أواخــر 

بالزا. الداييل  يف  الفانتاستيك 

وتراهن  للشعر،  تنترص  مؤسسة  شيكاغو  يف  فونديشن  البويرتي    

مختلف  يف  الشعر  فيه  يرتاجع  زمن  يف  وتداوله  استمراره  عىل 

بل  فحسب،  والبيع  بالطباعة  األمر  يتعلق  ال  األرض،  جهات 

مدخل  يف  فعال.  مؤمل  أمر  وهذا  به،  واالحتفاء  الشعر  بتقدير 

صورة  توجد  العرص  يواكب  تصور  وفق  صممت  التي  البناية 

 Monroe  1860  -  1936 مونرو  لهارييت  الكبري  الحجم  من 

“شعر”  مجلة  سة  ومؤسِّ والنارشة،  والناقدة  الشاعرة   Harriet

إزرا  واالس،  ستيفنس  احتضنت  التي  املجلة  هذه  األمريكية.  

رياديا  دورا  ولعبت  وغريهم،  ساندبرغ  كارل  إليوت،  باوند، 

العدد  صدر  والعامل.  بأمريكا  الحديث  الشعري  الحراك  يف  كبريا 

عام 1912. والزالت  تحديدا  أكرث من 100 سنة،  منذ  منها  األول 

هذه. أيامنا  إىل  شهر  كل  تصدر  املجلة 

وأنت  الشعر.  لقراء  وتصل  تصدر  واملجلة  قرن  من  أكرث  منذ    

تصل  التي  الهائلة  الرفوف  هذه  متأل  التي  العناوين  تتفحص 

يف  شعر  من  كتب  ما  كل  أن  إليك  سيخيل  بالسقف  األرضية 

أتذكر  كتب.  جنة  داخل  فعال  أنك  وستحس  هنا،  يوجد  العامل 

مكتبة. شكل  عىل  الجنة  يتخيل  كان  الذي  بورخيس 
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عىل  توحي  ال  املدرعة  الشاهقة  والعامرات  الحديدية  الجسور    

يف  األمل  من  الكثري  ترتك  وال  فن،  مدينة  شيكاغو  بأن  اإلطالق 

لكن  العمالقة.  املدينة  هذه  داخل  الشعر  عن  يبحث  من  قلب 

النورد  إىل  تاون  الداون  من  السيارة  عرب  دقيقة  عرشة  خمس 

عىل  بالشعر  رواده  يحتفي  صغري  عامل  إىل  ستقودك  برودواي 

هي   The  green  mill الخرضاء  الطاحونة  الخاصة.  طريقتهم 

حلبة،  املكان  يسمى  أن  يف  غرابة  وال  شيكاغو،  يف  الشعر  حلبة 

باأليدي  ليس  أيضا،  والرصاع  وللتشابك  للتباري  منصة  فثمة 

اللغة. سالح  عرب  وإمنا  واألقدام، 

باريس،  يف  الحمراء”  “الطاحونة  من  والفكرة  االسم  جاء  رمبا    

مثة أشياء مشرتكة عىل ما يبدو، هي الطعام والرشب واملوسيقى، 

وأضواءها   الحمراء  الطاحونة  بهرجة  ترتك  شيكاغو  طاحونة  لكن 

اثنني  شيئني  إىل  ومتيل  أسعارها،  ولهيب  الفاتنات  وراقصاتها 

والشعر. الجاز  فحسب: 

للوافد أن يتحرك  النهار، ميكن  الطاحونة الخرضاء هادئة طوال    

فارغ،  شبه  يبدو  فاملكان  املرونة،  بكامل  والطاوالت  الكرايس  بني 

غري  املنصة  الكونتوار،  خلف  من  تنبعث  خفيفة  موسيقى  مثة 

الخشب  أخرض،  بنيون  يتوسطها   green  mill اسم  لكن  مضاءة، 

الباب إىل  الذي يقود من  الجدار  البني يف كل مكان، وعىل طول 

هدوء  تعمق  خافتة  بألوان  مضاءة  قدمية  لوحات  تتاىل  املنصة 
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يصل  أن  مبجرد  كبري  صخب  إىل  ينقلب  الهدوء  هذا  لكن  املكان، 

سميث. مارك 

لكن  الجاز،  حفالت  تبدأ  التاسعة  الساعة  عىل  مساء  كل    

سميث  فامرك  األسبوع،  أمايس  كل  عن  يختلف  األحد  مساء 

 ،Poetry  Slam األثرية:  لعبته  ليبدأ  املايكروفون  عىل  سيستويل 

حيث  املبهج  الصخب  من  جوا  يخلق  الثامنينات  منذ  هنا  إنه 

كل  من  الوافدين  الشعراء  بني  مسابقة  الخاصة  بطريقته  يدير 

الرصاع  تعني   ”slam“ الخرضاء.  الطاحونة  إىل  البالد  جهات 

مطولة  كلمة  بعد  املصارعة.  عامل  من  مستوحاة  وهي  القوي، 

لجنة  أما  املتبارين،  الشعراء  يقدم  أمجاده  وعن  الشعر  عن 

هذا  يف  زبون  كل  الحارض،  الجمهور  من  اختيارها  فيتم  التحكيم 

أعضاء هذه  واحدا من  الليايل  ليلة من  يصبح يف  أن  املكان ميكن 

وال  البطل”،  “الشاعر  اختيار  يف  الحسم  وحدها  لها  التي  اللجنة 

يف  التخصص  أو  أكادميية  شهادة  حيازة  هنا  التحكيم  يتطلب 

صاغية  أذن  هو  الحكم  يحتاجه  ما  كل  نقده،  أو  الشعر  كتابة 

الشعر. تحب  وروح  فني  وذوق 

الشعر  حلبة  عىل  يتوافدون  كانوا  الذين  األوائــل  الشعراء    

روب  باريت،  مايك  هم:  الثامنينات  منذ  الخرضاء  بالطاحونة 

دايف  نيسرتوم،  كارين  بــراون،  أنا  هــاورد،  دجون  تايل،  فان 

“وسيلة  يعترب  صار  فقد  سميث  مارك  أما  شيهان.  ودجون  كوبر 

الحياة  يف  املتواضع  مركزه  من  الشعر  إنقاذ  أجل  من  كبرية  دفاع 
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لها  تقرير  يف  سميثسونيان  مجلة  أوردت  كام  البالد”  يف  الثقافية 

عام 1992.

الشعر،  مع  الرسمي  التعامل  نبذ  عىل  سميث  فكرة  نشأت    

وتلك  فيه،  املبالغ  التأنق  ذلك  من  رفاقه  مع  يستهزئ  كان 

أن  تصوره  يف  الشعر  عىل  وتلقيها،  القصائد  إلقاء  يف  الربودة 

من  قريبا  يكون  أن  به،  األخرى  تحتفي هي  وأن  بالحياة،  يحتفي 

كان  وبينه حاجزا من زجاج.  بينهم  أن   لو  يبدو كام  وأال  الناس، 

الناس  مع  التواصل  عن  والعاجزين  املتعجرفني  الشعراء  ينتقد 

بالتايل  ويأنفون  عنه  ينأون  جعلهم  بدل  الفن  هذا  إىل  وشّدهم 

محبي  تراجع  يف  السبب  هم  نظره  يف  هؤالء  لألمسيات.  الحضور 

عرب  حيا  يكون  أن  لسميث  بدا  كام  الشعر  عىل  وقرائه،  الشعر 

البهجة  من  جو  يف  اإللقاء  يكون  حني  سيام  الجمهور  مع  التفاعل 

والحامسة.

الذي  املوضوع  تحديد  ويتم  املنصة،  إىل  املتبارون  يتقدم    

لإللقاء  الزمنية  املدة  عىل  االتفاق  أيضا  يتم  فيه،  سيتبارون 

املسابقة  مبدأ  هو  االرتجال  بالتساوي،  استغاللها  يجب  التي 

واملالبس  كاملوسيقى  ممنوعة  الخارجية  املؤثرات  الغالب،  يف 

غري.  ال  الشعر  عىل  الحضور  يركز  أن  يجب  واألكسسوارات، 

التيمة  لكن  املسابقة،  حولها  تدور  أن  ميكن  كثرية  مواضيع  مثة 

عددهم  ويكون  الحكام  يعنيَّ  الهجاء.  هي  املتبارين  لدى  األثرية 

عددية  نقطة  األداء  بعد  للمتباري  مينح  منهم  واحد  وكل  خمسة، 
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ويرتشح  إقصاؤه،  يتم  نقطة  أسوإ  صاحب  عرشة،  إىل  صفر  من 

وحيد  شاعر  يتبقى  أن  إىل  وهكذا  الالحقة،  للجولة  اآلخرون 

الليلة. تلك  البطل  مبثابة  سيكون 

مسابقته  نطاق  يوسع  أن  سميث  أراد  التسعينات  بداية  يف    

مدن:  ثالث  من  شعراء  فيها  وشارك  فرانسيكو  سان  يف  فنظمها 

ستصبح  ذلك  بعد  طبعا،  وشيكاغو  نيويورك،  فرانسيسكو،  سان 

داخل  وبلدة  مدينة   500 من  أكرث  يف  حارضة  سالم”  “البويرتي 

املباراة  هذه  شهرة  ومع  أيضا.  وخارجها  املتحدة  الواليات 

التلفزيون  يف  الواقع  وبرامج  اإلشهار  رشكات  ستسعى  الحامسية 

الرفض،  دائم  كان  مارك سميث  لكن  تبنيها،  محاولة  إىل  األمرييك 

وبساطته  الشعر  عفوية  عىل  سيقيض  تجاري  هو  ما  أن  بحجة 

الحية. وروحه 
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صيف لندن



58



59

عابرا،  أمرا  يل  بالنسبة  يكن  مل  كيتس  جون  مدينة  إىل  الوصول    

الذاكرة  نهر  يف  الثقيلة  أحجاره  ترسخت  حدود  بال  تاريخ  فهناك 

عاصمة  ظلام  يسمونها  التي  املدينة  هذه  قدماي  تطأ  أن  قبل 

عىل  ربع  إال  وساعة  التحليق  من  ساعات  أربع  بعد  الضباب. 

نفيس  وجدت  فيكتوريا،  محطة  إىل  غاتويك  مطار  من  األرض 

مقهى  يف  جلست  بريدج.  اللندن  عمق  يف  غارقة  سفينة  أمام 

غابتها،  من  تاريخها،  من  قادمة  براون  فاين  تصل  أن  أنتظر  نريو 

كيتس،  جون  السيد  فيها  وضعها  التي  املالئكية  الهالة  تلك  من 

كان  جملة.  أول  من  حبيبته  وأحببت  أحببته  الذي  العاشق 

يف  الكلامت  وضع  كامي  “ألبري  يقول:  لوكا  دي  اإليطايل  الروايئ 

يف  الحب  وضعوا  الذين  أحد  كيتس  جون  إن  أقول  وأنا  فمي”، 

فيه،  أقيم  دافئا  بيتا  يل  بالنسبة  الرومانسية  جعل  لقد  قلبي، 

البيت  هذا  من  خرجوا  الشعراء  من  أصدقايئ  معظم  أن  رغم 

عازفوها،  مات  ملوسيقى  أصغي  هناك  وتركوين  الباب  وأغلقوا 
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فيه.  رومانسية  ال  عرص  يف  رومانسيا  أبقى  كيف  نفيس  وأسأل 

نصوص  يف  الورق  عىل  توجد  التي  مثل  حبيبة  هناك  تكون  ال  قد 

أن  مهام  ليس  امللوح.  وابن  وبيسوا  ونــريودا  يلوار  وإ كيتس 

أن  هو  يل  بالنسبة  املهم  لكن  تكون.  ال  أو  محبوبة  هناك  تكون 

أنبوب  مثل  يأس  بكل  نكاية  يستمر  وأن  يبقى  أن  الحّب،  يكون 

ميت. رجل  رئة  يف  أوكسجني 

خرجت  بلندن،  يل  يوم  أول  وهو  يوليوز،  من  السادس  يف    

جنبات  عىل  تتناثر  القبالت  فكانت  التاميز،  مبحاذاة  ألمتىش  ليال 

كرنفال  مياهه.  سطح  عىل  خفيفة  ارتجاجات  وتخلف  النهر 

عىل  تجلس  حّب  قبالت  هنا،  الجميع  فيه  انخرط  التقبيل  من 

يحرك  رمبا  الجدران.  إىل  وتستند  األشجار  تحت  تقف  املقاعد، 

نحمله  الذي  التصور  عن  سؤاال  يراه  من  داخل  يف  املشهد  هذا 

املحافظة. بريطانيا  حول 

وشغلت  البابونج،  من  ساخنا  كأسا  هيأت  غرفتي،  إىل  عدت     

تعيش  كانت  بريطانيا  أن  األخبار  أتابع  وأنا  وعرفت  التلفزيون، 

للتقبيل. العاملي  اليوم 

***

منذ  التاميز  جانب  عىل  حوضا  تتوسط  التي  السفينة  منظر  كان    

اللتقاط  املكان  عىل  السياح  يتوافد  الجميع،  انتباه  يثري  قرون 

يظهر  املدرسية  رحالتهم  يف  الصغار  يأيت  وحني  تذكارية،  صور 



61

عرش،  السابع  القرن  من  مالح  مبالبس  رجل  السفينة  سطح  عىل 

ضد  سفينته  عن  يدافع  بأنه  متظاهرا  ويتوعدهم  عصا  يحمل 

البداية،  يف  مالمحهم  تتغري  الذين  الصغار  القراصنة  هؤالء 

يضحكون  معهم  ميزح  أنه  يدركون  حني  لكنهم  بعضهم،  ويخاف 

معه. الصور  اللتقاط  ويهرعون 

فالتاريخ  جديد،  من  تاريخهم  يشخصوا  أن  الربيطانيون  يحاول    

أو  فيه  التفريط  ينبغي  ال  الذي  األهم  الرصيد  لهم  بالنسبة 

تأسست  التي  بريطانيا،  عامد  هو  املايض  حاميته.  يف  التهاون 

هذا  عىل  تحافظ  وهي  امليالد،  قبل  ونصف  قرون  ستة  منذ 

من  مقربة  فعىل  أحيانا.  صوره  أبشع  يف  حتى  وتقدسه،  املايض 

يوجد سجن  قرون،  منذ  يحرسها  النويت  ذلك  زال  التي ال  السفينة 

املساجني  له  يتعرض  كان  الذي  القايس  التعذيب  تشخيص  يعيد 

شعرها  وطال  نحفت  واألقدام  األيدي  مكبلة  دمى  فثمة  هناك، 

منها  مقربة  وعىل  برشية،  بوحوش  شبيهة  وصارت  وأظافرها، 

وهياكل. جامجم 

عن  الغبار  من ميسح  دامئا  وهناك  بريطانيا،  متحف  هو  املايض    

عىل  تعديل  أي  يرفضون  فهم  ولذلك  صباح،  كل  القدمية  قطعه 

اآلجر  وأسوار  ذاته،  بالطالء  ذاتها  الجدران  املنازل،  واجهات 

عرشات  منذ  املائلة  األسقف  عىل  يجثو  الذي  والقرميد  القصرية 

املساءات  أحد  يف  قرون.  منذ  وأحيانا  قرن،  منذ  بل  السنني، 

جديدة،  بناية  أنها  لو  كام  تبدو  التي  اآلنكور  حانة  أمام  وقفت 
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 ،1603 البناء:  تاريخ  كتب  املدخل  عند  نحاسية  لوحة  عىل  بينام 

ضفة  عىل  أيضا  الرمادي  بلونه  شكسبري  مرسح  زال  ال  وبجانبها 

اإلنجليزي،  املرسح  عشاق  يرتاده  الذي  املقهى  يجاوره  النهر، 

أمام  لشكسبري  قصرية  قطعا  الهواة  من  مجموعة  يؤدي  حيث 

من  قسطا  معها  ويرتشفون  القهوة  يرتشفون  الذين  الــرواد 

ريخ. لتا ا

شاريل  كان  التي  األدراج  عىل  وأطل  التاميز  مبحاذاة  أسري  كنت    

من  واحد  يف  االنتحار  محاوال  النهر  يف  ويقفز  منها  ينزل  شابلن 

له  املقابل  الجرس  وعربت  ورايئ  املتحف  تركت  الصامتة،  أفالمه 

وجاللها،  عظمتها  بكامل  بول  القديس  كاتدرائية  أمامي  فبدت 

أيضا. وبالرهبة  بالسحر  املكان  ميآلن  والرخام  العلو 

من  قريب  إيطايل  مبطعم  البيتزا  تناولت  بريدج  لندن  يف    

بعد  باوندات،  أكرث من عرش  كان  أن مثنها  أذكر  إن،  برمير  فندق 

بالويست  صومايل  مطعم  إىل  الصمد  عبد  صديقي  قادين  يومني 

تاون  الداون  أن  صحيح  فقط.  واحد  بباوند  البيتزا  يقدم  أكنت 

هذا  هو  حينها  ذهني  يف  ملع  ما  لكن  الضواحي،  هي  ليست 

والصومال  باوندات  بعرشة  إيطاليا  للبلدان:  القايس  التصنيف 

واحد. بباوند 

***

من  صار  ليال  شوارعها  يف  وامليش  هادئة،  منطقة  عموما  األكنت    
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عادايت. يف إحدى الليايل بدا يل رجل عريب بدين خارجا من حانة 

أعتقد  فتاتان  ومعه  عريضني،  وحاجبني  بشارب  األحمر”  “األسد 

عاما  الستني  قارب  الذي  الرجل  كان  الرشقية.  أوربا  من  أنهام 

شيئا  يفعل  أن  أراد  غريبة،  بطريقة  ويرقص  عاٍل،  بصوت  يقهقه 

مضحك. بشكل  مؤخرته  يحرك  وطفق  فركع  الفتاتني  يعجب 

املبهج،  الضحك  الضحك، لكن ليس ذلك    كان منظره يبعث عىل 

هذا  أن  تخيلت  أحيانا.  وبالقرف  بالسخرية  املبطن  الضحك  بل 

يديه،  يقبلون  أبناءه  وأن  بيته،  يف  ديكتاتورا  يكون  قد  العريب 

ديكتاتور  منه.  يخافون  الخدم  وأن  أوامره،  تطيع  زوجته  وأن 

قرد.  مثل  مؤخرته  يحرك  لندن  يف  ولكنه  الرشق،  يف  هناك  صغري 

أو  صديقي  رفقة  أحيانا  املدينة  هذه  يف  التجوال  عىل  اعتدت    

ودليل  املدينة  خرائط  يدي  يف  مبفردي.  الغالب  ويف  صديقتي، 

عليها  تحصلت  التي  واألدلة  الخرائط  كانت  والحافالت.  املرتو 

السياحية  األماكن  إىل  الوصول  أجل  من  ليس  تكفي  وهي  كثرية، 

أعرف،  ال  لندن.  يف  مكان  كل  إىل  الذهاب  أجل  من  بل  فحسب، 

ورمبا  املدينة،  هذه  يف  مكان  كل  تصل  يك  أشهر  عدة  تلزم  رمبا 

أعوام. عدة 

***

فارغة،  شبه  الشوارع  الصباح،  هذا  هدوًء  أكرث  أكنت  الويست    

الحديقة،  باتجاه  أمتىش  كنت  بخجل.  الرشفة  من  تطل  والشمس 
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أقرب  من  واحد  الحياين،  محمد  للراحل  يل”  “أنِت  ب  وأدندن 

لها  املرسح  عىل  ووقفته  فنان،  حياة  حياته  قلبي،  إىل  املغاربة 

دواخلنا،  يف  املنسية  التخوم  تلك  تقتحم  وكلامته  ونخوة،  هالة 

ونتلذذ  والخيانة  الغدر  أحيانا  نشتهي  إننا  فيها.  الراكد  وتحرك 

ورقة  ووسامة  أناقة  يف  شاب  بها  يتغنى  والجفاء حني  الصد  بآالم 

الحياين. محمد 

من  نبعت  رسية  نشوة  يف  هامئا  العينني  مغمض  أغني  كنت    

ناعمة   Sorry كلمة  سمعت  فجأة  للغرام،  األوىل  األيام  ذكريات 

وضعت  به،  أصطدم  كدُت  وجه  عىل  عيني  فتحت  وخاطفة، 

بدتا  حيث  األخــرى  الراحة  عىل  يدها  راحة  اليابانية  الفتاة 

منحنية  األسفل  باتجاه  قليال  وحركتهام  شفتيها،  مع  متعامدتني 

واالحرتام  التحية  بني  داللتها  تجمع يف  التي  االنحناءة  تلك  بخفة، 

املعذرة. وطلب 

بعينني  الشارع  يف  مييش  الــذي  أنا  لها  أعتذر  أن  عيّل  كان    

للجامل  املباغتة  الهجمة  هذه  أمام  أفعله  ما  أجد  مل  مغمضتني، 

لروالن  كتابا  حينها  تذكرت  الطريق.  لها  وأفسح  أبتسم  أن  سوى 

أن حركتها  العالمات”، كام  اليابان عنوانه “إمرباطورية  بارت عن 

ياسوناري  رواية  يف  ينامورا  إ أستعيد  جعلتني  والرقيقة  املؤدبة 

بيضاء”. طيور  “رسب  كاواباتا 

مقربة  توجد عىل  التي  اليابانية  املدرسة  إىل  تتجه  أنها  عرفت     

الزوال ملالقاة  الصغار مرارا يخرجون يف  املنزل، فقد صادفُت  من 
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األقدام  عىل  الغالب  يف  الصطحابهم  القادمني  وإخوتهم  آبائهم 

يف  وأنت  تشعر  أنك  حتى  الرصيف  ميلؤون  كانوا  الدراجات.  أو 

أو  سابورو  أو  أوساكا  أو  طوكيو  يف  أنك  الضيقة  العيون  زحمة 

الكوكب. هذا  عىل  لها  مثيل  ال  التي  البالد  تلك  من  مدينة  أية 

مقربة  وعىل  البيت،  إىل  عدت  رأيس.  عىل  ينهال  خفيف  مطر    

قدميا  كتابا  وفتحت  املوسيقى،  وشغلت  جلست  املدفأة  من 

بناية  أمام  ليال  وقفت  حني  الرجل  هذا  تذكرت  صالح.  للطيب 

زاوية  يف  ملعت  حياته،  من  فرتة  هناك  أمىض  حيث  يس  يب  البي 

يف  وملعت  بفحولته،  املسلح  العريب  املهاجر  صورة  ذهني  من 

السودان  من  آخر  لكاتب  جملة  الذهن  من  املقابلة  الزاوية 

النمسا:  يف  املقيم  السوداين  الروايئ  يقول  الطيب،  طارق  هو 

الغرب”.  منه  يسخر  بائسا  أمرا  أصبحت  العربية  “الفحولة 

كله  العامل  العرص؟  هذا  يف  نتحدث  فحولة  أية  عن  الحقيقة  يف    

حني  عنه  قرأت  الذي  العبد  ذلك  هو  الوحيد  الفحل  ورمبا  تغري، 

نفيس  مع  هذا  أقول  للرعب!  يا  وليلة.  ليلة  ألف  يف  طفال  كنت 

وأضحك.

عىل كل حال هناك جملة رائعة ظلت منقوشة يف ذاكريت منذ أن 

صالح:  الطيب  يقول  الشامل،  إىل  الهجرة  موسم  لصاحب  قرأتها 

واملعربدون  ماجنا  يعتربونني  املتدينون  بسيط،  إنسان  “أنا 

متدينا”. يحسبونني 

اسكتلندا،  إىل  الذهاب  عىل  الصمد  عبد  مع  اتفقت  كنت    
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االسكتلندي  الريف  ذلك.  دون  حالت  الطارئة  األشياء  بعض  لكن 

نفيس:  مع  قلت  أرضه.  يف  الله  جنة  إنه  إليه،  بالوصول  يغري 

“سأعود إىل بريطانيا يوما ما، وسأذهب إىل اسكتلندا ال محالة”. 

أعرف  اسكتلندا”.  إىل  الحج  من  بّد  “ال  بعدها:  قلت  أين  شّك  ال 

واليابان  إستونيا  يف  أفكر  وأنا  مرارا  الجملة  هذه  مثل  كّررت  أين 

البلدان  من  وغريها  بيرتسبورغ  وسان  وبراغ  وكييف  ومالطا 

أناديها.  مثلام  تناديني  أنها  أحّس  التي  واملدن 

مكتبه  يف  أمجد  لزيارة  وورود  الصمد  وعبد  أنــا  ذهبت    

لندن  يف  أنني  علم  حني  منه  عتاب  وصلني  قد  كان  بالجريدة، 

إىل  ذهبت  أنني  والحقيقة  أزره.  ومل  أيام  عرشة  من  أكرث  منذ 

مقهى  يف  أجده.  مل  لكني  وصويل،  من  يوم  أول  بعد  عمله  مقر 

ويحتفي  والشاي  القهوة  فناجني  لنا  يحمل  كان  سميث  بالهامر 

أيضا. وبأصالة  بكرم  بنا 

تتواصل  كانت  التي  بفيفيني،  التقيت  هول  السيتي  مبنى  يف    

الزجاجية  البناية  هذه  يف  شعرا  أقرأ  أن  أجل  من  إلكرتونيا  معي 

نهر  إىل  النظر  تطيل  أن  تقرأ  وأنت  لك  تتيح  التي  الجميلة 

ضفتيه.  عىل  تصطف  التي  العتيقة  والبنايات  وجسوره  التاميز 

أن  تحس  ويجعلك  والذاكرة،  والقلب  العني  ميأل  املشهد  كان 

شعر. من  أكرث  تقرؤه  الذي  الشعر 

العراقي  الغناء  عن  تتحدث  ورود  كانت  بارك  الهوالند  يف    

وهي  عينيها  إىل  أنظر  كنت  حني  الوطن.  حب  فيها  يلمع  بعيون 
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أن  أحس  كنت  وتاريخها  وثقافتها  فنها  وعن  بالدها  عن  تحيك 

مبتذلة  تعد  مل  معنى،  لها  زال  ال  الوطن”  “حب  مثل  عبارة 

كان  الذي  بالجواهري  ذكرتني  أتصور.  كنت  كام  و”قدمية” 

ال  أنه  يرى  كان  “الُعراق”،  مضمومة  بعني  بالده  اسم  ينطق 

األغاين  من  العديد  ورود  شّغلت  العراق.  عني  نكرس  أن  يصّح 

واملعاين  الكلامت  هي  ترشح  كانت  فيام  إليها،  أصغي  وجعلتني 

عاشقة.  بروح 

والهايد  بارك  الهوالند  يف  تسري  أقدامنا  كانت  مرارا،  التقينا    

نتنفس  الحقيقة  يف  كنا  لكننا  وغريها،  وأكسفورد  وبيكادييل  بارك 

والشجن.  الشعر  بالد  كلكامش،  بالد  من  قادما  هواًء 

بالهوالند  مفتوح  مقهى  يف  البورجوازية  الروح  هذه  أعجبتني    

الخفيضة  أصواتهم  تدلك  والهدوء،  األناقة  غاية  يف  كائنات  بارك، 

ينتمون  التي  الطبقة  عىل  قمصانهم  وأزرار  وياقات  وبدالتهم 

الذي  الحي  هذا  يف  أرستقراطية  عائالت  من  ينحدرون  إليها. 

يف  أفراد  مثل  يل  بالنسبة  يبدون  إنهم  لندن،  أحياء  أغىل  يعترب 

عىل  دامئا  ويحافظون  ذاتها،  الالزمة  يرددون  موسيقي  كورال 

القديم. لحنها 

وبرفوف  باملعرفة،  السكينة  تلتقي  أكنت  بالنورد  عدنان  بيت  يف    

العراق.  يف  الخمسينات  منذ  املرتسبة  الذكريات  من  مزدحمة 

كلام  أشعر  االستبداد.  أيام  اسطبل  يف  سنتني  عاش  أنه  أخربين 

قصة  عراقي  لكّل  أن  والفرات  دجلة  بالد  من  بصديق  التقيت 
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ما. مأساة  ما، 

بني  ما  التسكع  يف  قضيناها  يومني  بعد  بيته  إىل  وصلنا  قد  كنا    

لدن  وعني  الربيطاين  واملتحف  ويستمنسرن  وقرص  باكنغهام  قرص 

يحاوالن  كشاعرين  العذراء  امللكة  أرض  عىل  ندّب  كنا  وبرجها، 

سائحني.  أي  يفعله  عام  متاما  مختلفة  غري  حركاتهام  تبدو  أن 

كلينا،  أعامق  يف  مستقرا  كان  باالختالف  اإلحساس  أن  والحقيقة 

عن  تختلف  ال  ورمبــا  ألفها،  أنه  يبدو  أمكنة  يف  يتحرك  هو 

تتحرك  التي  فالغيوم  السويد،  يف  مباملو  فيها  عاش  أخرى  أمكنة 

الصيف  يف  حتى  الباردة  والجدران  واألرصفة  هنا،  متطر  هناك 

أما  املدينة.  هذه  يف  تقريبا  نفسها  بالربودة  هي  املدينة  بتلك 

يف  وأحدق  والحدائق  الشوارع  أجوب  وأنا  أحاول،  فكنت  أنا 

أن  السابلة،  وجوه  إىل  أحيانا  النظر  وأخطف  والجسور،  الكنائس 

العزلة  من  بنوع  يحس  اآلخر  صديقي  تجعل  التي  األسباب  أجد 

كآبة  هناك  تكون  قد  املدينة.  هذه  يف  أحيانا  والكآبة  والرتابة، 

الهروب  سوى  عليك  وما  والشتاء،  الخريف  خالل  لندن،  يف  ما 

حد  إىل  مؤذيا  أمرا  تكن  مل  يل  فبالنسبة  الرتابة  أما  شباكها.  من 

بل  ألفة،  وبينها  بيني  نشأت  لقد  باإلحباط،  واإلحساس  التذمر 

راحة. مصدر  تصري  أحيانا  إنها 

  يف صباح ال ينىس خرجت باتجاه وسط املدينة، االتجاه األجمل 

أدراج،  بضعة  نزلت  كالعادة،  االلكرتونية  البوابة  اجتزت  طبعا. 
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التي  السعيدة  العربة  تلك  يف  قدمي  ووضعت  صغريا  ممرا  عربت 

“أجمل  ب  عشت  ما  أصفه  سأظل  جميال  كائنا  تحمل  كانت 

تبدو  األرض  عىل  قليالت  نساء  هناك  حيايت”.  يف  رأيتها  امرأة 

عىل  تجلس  كانت  عنهن.  نتحدث  حني  معنى  بال  “امرأة”  كلمة 

وقميص  خفيف،  أبيَض  ريايض  بحذاء  يقابلني  الذي  الكريس 

النادر  من  زرقاء.  جينز  وعيون  أزرق  جينز  أزرق، ورسوال  جينز 

لكنني  أو مرتني،  أكرث من مرة  أعرفها  امرأة ال  إىل  أرفع عيني  أن 

أكرث من  إليها عىل مدار ثالثني دقيقة  اليوم رفعت عيني  يف ذلك 

وبالتناوب  تلتقي،  نظراتنا  كانت  عديدة  مرات  ويف  مرة،  ثالثني 

يسمح  حتى  النظرة  وجهة  تغيري  يف  اآلخر  يسبق  أحدنا  كان 

بسالم.  سريه  يواصل  أن  للمرتو 

من  إليها  ينظرن  كّن  بجانبي  النساء  حتى  وحدي،  أكن  مل    

فاغرة،  بالرضورة  تكون  ال  قد  وأفواه  معجبة  بعيون  آلخر  حني 

تلك  تكن  مل  الكلامت.  من  الكثري  بداخلها  تحركت  أفواه  لكنها 

جميلة  كانت  لقد  الشهوة،  أشكال  من  شكل  ألي  مثرية  الشابة 

كأن  احرتامه  عىل  يجربك  الذي  الجامل  ذلك  لكنه  حّد،  أبعد  إىل 

ملسها،  يف  تفكر  ال  الخالئق  جعلت  به  أحاطت  سحرية  هالة 

أما  الواثقتني.  عينيها  إىل  وريبة  بارتباك  بالنظر  تكتفي  وإمنا 

كل  ويف  بعيدا  يب  تذهب  “الكاري”  شعرها  ترسيحة  فكانت  أنا 

يعود. لن  ضائع  يشء  عن  بحثا  اتجاه 
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أيام يف لوديف
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يف  اللذة  لرنني  وأصغي  مشيت،  كلام  األطراف  بجدوى  أحس    

يصري  أيضا  جسدي  بعيدة،  أرض  عىل  قدمّي  وضعت  كلام  داخيل 

أيام  لبضعة  ولو  أتخىل  أنني  واألهم  السفر.  يف  وحياة  خفة  أكرث 

الطريق  عىل  يتمدد  الذي  الرخو  والزمن  الفاترة  النظرة  تلك  عن 

الصغرية  بلديت  يف  يل  آخر  بيتا  صار  الذي  واملقهى  بيتي  بني 

لخمولة. وا

صادف  البيضاء  الدار  مطار  يف  طويل  يوم  بعد  متأخرا  وصلت    

الطريق  بنا  تقطع  كانت  التي  السيارة  ويف  للربابنة،  إرضابا 

عن  املارسييل  وسائقها  أنا  تحدثنا  الفرنيس  الريف  يف  امللتوية 

أخربين  الجنوب.  ولكنة  والسياسية  والتاريخ  والشعر  الطقس 

من  كبري  بيت  وسط  األخرى  هي  تقيم  عائلة  لدى  سأقيم  أنني 

منتصف  بعد  الواحدة  حوايل  الساعة  كانت  العالية،  املشاعر 

وإلني  أوليفيي  إقامة  داخــل  بهدوء  أخطو  كنت  حني  الليل 

أيضا. وبالحب  باألشجار،  املحاطة 
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ضجيج،  من  فيها  مبا  األوىل  حياته  ترك  كبري،  عاشق  أوليفيي    

بيد  أمسك  مونبيليي،  يف  منزله  باع  السينام،  يف  عمله  أيضا  ترك 

أن  الريف  حياة  له  تتيح  حيث  لوديف،  يف  ليعيش  وجاء  إلني 

مشحونة  وابتسامته  وحركاته  طفويل  مزاجه  مزاجه.  وفق  يحيا 

أيضا  لها  وإلني  وجولييت،  لوو  شقراوان:  ابنتان  له  بالرباءة، 

ولويز. ساشا  آسيوية:  مبالمح  ابنتان 

من  خرجت  حني  الرومانيس  الصباح  ذلك  أنىس  أن  يصعب    

حيث  هناك  املدينة،  وسط  الهاوس  مقهى  إىل  ألتجه  االستوديو 

مثل  وهادئا  وحيدا  يكتب،  النهار  طوال  راشد  أحمد  يجلس 

الّدرج  ناداين فوصلت إىل رشفته عرب  أوليفيي  معلم يوغا، غري أن 

وحدثني  مغربيا،  شاي  إبريق  يل  أحرض  الربية.  حديقته  عابرا 

هو  اآلخــرون،  لها  ينتبه  ال  التي  الصغرية  باألشياء  ولعه  عن 

مهملة.  أشياء  من  ومجسامت  ديكورات  صنع  عىل  تعود  الذي 

تلو  الواحدة  بناته  ووصلت  لها،  وصديقة  زوجته  بنا  التحقت 

اللحظة  أن  غري  النوم.  بقايا  فروها  عن  تنفض  قطط  مثل  األخرى 

العزف،  يف  ورشعت  القيثارة  لويز  أمسكت  حني  ستبدأ  املبهرة 

أرشب  وأنا  جعلتني  الضيقة  بعيونها  عرش  السابعة  ابنة  لويز 

يل. يبدو  مام  أرحب  العامل  بأن  أحس  عزفها  إىل  وأصغي  الشاي 

كبرية  ورشة  إىل  املنزل  من  السفيل  الطابق  أوليفيي  حّول    

الخشب  من  رائعة  منحوتات  هناك  اكتشفت  والرسم،  للنحت 

الردهات  متأل  بل  فحسب،  الورشة  حيز  تشغل  ال  لها،  حرص  ال 
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املطبخ. وزوايا 

فارغا،  الخلفي  الصف  كان  كازبالنكا،  كور  يف  شعرا  أقرأ  كنت    

وساشا  ولو  إيلني  رأيت  شعر  جملة  بعد  إليه  عينّي  رفعت  وحني 

ورق  عىل  يرسموا  أن  األطفال  من  طلبوا  قد  كانوا  كراسيه،  عىل 

رسموا  الصغار  قصائدي،  يسمعون  وهم  به  يشعرون  ما  أبيض 

حدسوا  رمبا  أشجار،  هناك  كانت  ورقة  كل  يف  لكن  كثرية،  أشياء 

للغابة. قدميا  صديقا  كنت  طفولتي  منذ  أين 

كَتبه  ظهره،  عىل  كبريا  إعالنا  يحمل  أوليفيي  كان  الخارج  يف    

أن  والحارضين  املارة  فيه  يخرب  الخشب،  من  دقيقة  لوحة  عىل 

أجل  من  الــزوال  بعد  الرابعة  عىل  يوميا  بهم  ترحب  ورشته 

الفن. أطراف  وتجاذب  والفرح  الرشب 

معبد  نحو  فشيئا  شيئا  بك  تعلو  التي  امللتوية  املمرات  عرب    

تتقدم  السيارة  كانت  للمدينة  املتاخمة  الجبال  رأس  عىل  بوذا 

بيديها  تشري  “لو”  الصغرية  وكانت  هادئ،  صيفي  صباح  يف  بنا 

أوليفيي  توقف  املرتفعات.  فوق  منازلها  تتكاثف  التي  القرى  إىل 

شابة  وكانت  مسبح،  عىل  مفتوحا  بابه  كان  كبري  بيت  أمام 

يل  أعرب  زرقاوين،  سباحة  بقطعتي  جنباته  عىل  تتمىش  رشيقة 

لريكض  أيضا  وثيابه  وابنتيه  أنا  السيارة  يرتكنا يف  أن  رغبته يف  عن 

السيارة  محرك  شغل  ثم  ابتسم  املاء،  يف  ويرمتي  الباب  مخرتقا 

أفضل”. :”بوذا  يل  وقال 

علينا  يتعذر  وأنه  مقطوعة،  أنها  اكتشفنا  الطريق  منتصف  يف    
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متثال  باتجاه  الوجهة  غرينا  لذلك  بوذا،  معبد  يف  أقدامنا  نضع  أن 

أبيض  متثال  املدينة،  يف  مرتفع  أعىل  عىل  ينتصب  الذي  العذراء 

فوق  تراه  الليل  يف  الضوء  عليه  ينعكس  وحني  بعناية،  منحوت 

السامء. من  نازل  مالك  مثل  جناحيه  فاردا  الجبال  ظلمة 

ومريم  بوذا  بني  واحد  يوم  يف  تنتقل  أن  يسهل  املتوسط    شامل 

لكنني  الديانات،  كل  مع  “أنا  أوليفيي:  يل  قال  آخر،  اسم  أي  أو 

دين”. بال 

***

صاحبة  مكان،  كل  متأل  بوذا  صور  كانت  حمودان  شقة  يف    

املطبخ  يدخل  يكن  مل  لكنه  رغبته،  رهن  يشء  كل  تركت  الشقة 

وحني  ابنها،  رسير  عىل  ينام  أن  يفضل  كان  التلفاز،  يشغل  أو 

قراءة  ويعيد  البهو  يف  أريكة  عىل  يجلس  أن  يروقه  يستيقظ 

مسموع. بصوت  كلامته 

والرزانة،  العقل  من  نفسه  القدر  الجنون  من  حمودان  ميلك    

الحياة ويكتب بلغة صادمة ال تراعي عىل اإلطالق املشاعر  يحب 

حديقة  يف  عنيفا  شعرا  يقرأ  كان  مرة  لآلخرين.  واملرهفة  الهادئة 

قوية،  بطريقة  عالجوين”  “عالجوين،  عبارة  فيه  ويكرر  نوتردام، 

أقدم  أن  ميكنني  هل  سيدي؟  بك  “ما  فرنسية:  سيدة  له  فقالت 

أعالجك”،  أن  أستطيع  فأنا  مريضا  كنت  إذا  ما؟  مساعدة  لك 

من  يعاين  ال  وأنه  والصحة،  الوعي  كامل  يف  بأنه  وأخربها  ضحك 
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الشعر”. إنه  سيديت،  الشعر  “إنه  مضيفا:  عقلية  مشاكل 

عىل  فعل  رد  هو  حمودان  نصوص  يف  العنف  أن  أدرك  كنت    

واآلخر  الضعيف  يبتلع  القوي  الحياة،  يف  يوجد  آخر  عنف 

يعانيه  ما  هذا  ليس  فيه،  مشتبه  األقل  عىل  أو  مرفوض  دامئا 

الذي  اإلنسان  يعانيه  ما  هذا  بل  فحسب،  فرنسا  يف  املهاجرون 

نفس  عىل  معه  يعيش  آخر  إنسان  من  الكوكب  هذا  عىل  يعيش 

لكوكب. ا

  قرأت شعرا عىل ضوء الشموع وآخر تحت األشجار أو يف النهر 

يتكئ  بينام  واطئ،  جرس  فوق  منصة  عىل  الشعراء  يجلس  حيث 

ويف  النهر.  مياه  فوق  وتتهادى  تتحرك  عامئة  أرائك  عىل  اآلخرون 

العود  باترينا يعزف عىل  حديقة الميجيرسي كان اإلسباين كارلوس 

هو  كارلوس  “املحارب”.  نيص  مع  متفاعال  وينخفض  يعلو  يقاع  بإ

اللذين  وحائه  بعينه  هو،  كام  اسمي  ينطق  كان  الذي  الوحيد 

من  الرحامن  عبد  أو  الرحيم  عبد  نطقهام،  األوربيني  عىل  يتعذر 

العود  عىل  كارلوس  يعزف  األندلس.  عهد  يف  تداوال  األسامء  أكرث 

هدايا  عىل  يصحو  طفل  وبفرح  محراب،  يف  متعبد  بخشوع 

وحرمانه  طفولته  عن  يل  يحيك  كان  أوليزار  مقهى  يف  العيد، 

باملوسيقى. هوسه  بسبب  وتطوافه  تسكعه  وعن 

***

التاسع  القرن  من  لوحة  مثل  العذراء  مرتفع  من  لوديف  تبدو    
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والنوافذ  الضيقة  ــة  واألزق بالقرميد  الخفيضة  األبنية  عرش: 

واجهات  عىل  املعلقة  والفوانيس  بعضها،  عىل  املرشعة  الكبرية 

يحلو  كان  التي  والجسور  املدينة،  يقطع  الذي  والنهر  املنازل، 

وأنا  ما  يوما  تذكرت  الهادئه.  الصباحات  يف  عندها  الوقوف  يل 

الذين  الفرنسيني  الشعراء  كل  النهر  فوق  الجرس  عىل  واقف 

الشاعر  لكن  كروفيل...  بريس،  يلوار،  إ رامبو،  أراغون،  أحببتهم: 

كياين هالته  اللحظة ومتاست مع  تلك  بقوة يف  أمامي  الذي حرض 

عشقه. قتله  الذي  الكبري  العاشق  دونريفال  جريار  هو 

بورين   جانني  وفــاء  مثل  لرجل  وفية  امــرأة  حيايت  يف  أر  مل    

البلجييك  الشاعر  هذا  من  جعلت  العجوز  هذه  كاريم،  ملوريس  

والشباب،  لألطفال  بالكتابة  منشغال  عاش  الذي  هو  أسطورة، 

يف  املتكلم  لضمري  ذكرها  من  أكرث  حديث  كل  يف  اسمه  تذكر 

هو  لطيفه  املجال  لتفسح  الحية  هي  ذاتها  متحو  الفرنسية، 

كنا  وجبة  كل  مع  موريس  اسم  منها  سمعت  سنني.  منذ  الراحل 

وهي  وحتى  تحية،  كل  ومع  نفسها،  املائدة  عىل  فيها  نلتقي 

وحني  بأشباحه،  مسكونة  أنها  أعرف  كنت  تتكلم  أن  دون  متر 

أحس  كنت  الكتاب  مبعرض  خيمتها  يف  وهادئة  وحيدة  تجلس 

من  تتنسمه  هواء  دامئا  فثمة  اإلطالق،  عىل  وحيدة  ليست  أنها 

كاريم. موريس  اسمه  وخفيف  رطب  هواء  آلخر،  حني 
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الهاوس  مقهى  يف  أحمر  هنديا  يشبه  الذي  النادل  إىل  النظر    

اليوم.  يف  مرة  من  أكرث  املــربّد  ليبتون  أرشب  يجعلني  ما  هو 

يف  بالحليب  ليبتون  يل  يقدمن  اللوايت  القرويات  النادالت  أتذكر 

يف  يترصفن  ألنهن  أكرههن  أقيم،  حيث  بها  أجلس  التي  املقاهي 

عىل   الجحيم  من  قادمة  وجوه  مع  يجلسن  كعاهرات،  املقهى 

ليلة  أجل  من  معهم  يتفاوضن  أنهن  لو  كام  نفسها،  الطاولة 

أي حب! حب، 

وتنرصف،  املرشوب  تضع  حيايت،  تقتحم  ال  التي  النادلة  أحب    

يف  عنه  أبحث  ما  كل  هو  الهدوء  التحية.  نتبادل  أن  يكفي 

واإلزعاج،  للصخب  أخرى  أمكنة  هناك  كان،  أينام  مقهى  أي 

معناه  ثقافة،  تحمل  أن  معناه  نادال  تكون  أن  أيضا.  والدعارة 

أحدا. تزعج  وال  كنسيم  تهب  أن  أيضا 

مقهى  يف  تجلس  كانت  سيزار،  كوليج  عن  جميلة  شابة  سألت    

كان  الذي  الوسيم  الشاب  إىل  أنتبه  مل  الطريق،  عىل  أوليزار 

رمبا  شاعر،  أنني  أحمله  الذي  البادج  من  عرفْت  بجانبها،  يجلس 

خربتها  املكان”،  هذا  إىل  أرافقك  أن  “يسعدين  يل:  قالت  لذلك 

ابتسمت  السعادة،  هذه  يف  أشك  بأنني  صديقها  إىل  أومئ  وأنا 

صيفي  مقهى  ولدينا  العمل،  يف  زمييل  إنه  تهتم،  “ال  يل:  وقالت 

أجمل  وكانت  هناك،  بها  التقيت  الغد  ليلة  يف  الكوليج”.  أمام 

الشاعر  صالح  التقيت  هناك  النهار،  يف  عيناي  رأت  مام  بكثري 

هو  والجامل،  الدفء  عن  باحثا  الفرنسية  الدروب  يف  يهيم  الذي 
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يشبه  ال  الذي  الجنوب  هذا  يف  الكلامت  حفلة  إىل  دعاين  الذي 

. بنا جنو

الهاوس،  ملقهى  تابعة  خيمة  سمري  ينصب  الكاتدرائية  أمام    

ويشغل  لغة  من  بأكرث  سمري  يتحدث  بالليل،  الشباب  ميرح  حيث 

كونرتي،  أندليس،  سلو،  روك،  لضيوفه:  املوسيقى  أنــواع  كل 

كان  حياته  ميأل  الــذي  الصخب  جــاز...ورغــم  رشقــي،  مغريب، 

ينادونه  املقهى  رواد  مكناس.  مدينته:  إىل  دائم  حنني  به  يستبد 

مل  طفال  الغريبة  ومبالبسه  مبالمحه  يل  يبدو  كان  فيام  “الجرنال”، 

كرب. أنه  يصدق  مل  رجال  أدق:  بتشبيه  أو  بعد،  يكرب 

***

الحب  من  نوع  عن   ماتوراين  أندريا  الكاتبة   تحدثت  مرة     

مع  يل  وقع  ما  بالتحديد  هذا  تراهم،  أن  قبل  بأشخاص  يربطك 

تلك الشاعرة، أحببتها قبل أن أقرأ لها، أعتقد أنه يف الغالب رنني 

النظر  تطيل  حني  حواسك  مع  تتامس  التي  الهالة  تلك  أو  االسم، 

الثامنني.  عتبة  تجاوزت  أنها  رغم  طفويل  بوجه  امرأة  صورة  يف 

أمامي  تجلس  كانت  القصري  األبيض  وبشعرها  الواثقتني  بعينيها 

هادئة  بفرنسية  الجديدة  نصوصها  لتقرأ  الحديقة  منصة  يف 

يف  راهبة  أمام  ضال  أين  لو  كام  إليها  أستمع  كنت  وجذابة. 

كلامت  مع  ينساب  الذي  والدفء  الحنان  من  الكثري  مثة  كنيسة، 

املرأة. هذه 
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من  مقاطع  أقــرأ  مكانها  نفيس  وجــدت  قليلة  دقائق  بعد    

بيدي  أمسكت  بالجلوس  وهممت  نزلت  وحني  طويل،  نص 

يف  طاعنة  امرأة  ستقول  ماذا  معك”.  أتكلم  “بّدي  وهمست: 

نهاية  بعد  الكثريون  حولها  تحلّق  الكتابة؟  يف  لطفل  الشعر 

باب  باتجاه  نتمىش  ونحن  يل  قالت  أنتظر.  ووقفُت  القراءات، 

كام  أحسست  ِشعرك”،  حبّيت  كثري  أنا  الرحيم،  “عبد  الحديقة: 

بذكائه.  منوهة  شعره  عىل  تربت  حني  املعلمة  بيد  تلميذ  يحس 

بشكل  تكتب  أنت  أحدهم  يل  يقول  أن  عندي  سيان  صار  رمبا 

كان  ما  حينها  متلكني  الذي  الطفل  شعور  لكن  رديء،  أو  جيد 

عظيمة  سيدة  شفتي  بني  من  الكلامت  تلك  تخرج  مل  لو  ليكون 

عدنان. إتيل  اسمها 

حب  كلمة  أسمع  أن  إىل  حاجة  يف  كنت  سنة  عرشين  قبل    

خريفيا  صباحا  أستعيد  هنا  وأنا  بالكتابة،  أتشبث  تجعلني 

باب  تلميذه  طرق  حني  النوم  من  األساتذة  أحد  فيه  أيقظني 

وصلت  وقت.  أرسع  يف  بالقسم  ألتحق  أن  مني  وطلب  البيت، 

ألنني  والتوبيخ  اللوم  من  طويلة  بجمل  الصباح  ذلك  يف  ألفطر 

البسيط  البحر  عىل  قصيدة  املدرسة  مجلة  يف  ونرشت  تجرأت 

ومل  عرش،  الرابع  عامي  يف  كنت  العروض.  أخطاء  بعض  تتخللها 

للزحافات  انتبه  الذي  الغبي  هذا  عىل  أرد  أن  بوسعي  يكن 

للرعاية  تحتاج  التي  الصغرية  املوهبة  هذه  إىل  ينتبه  ومل  والعلل 

بني  ممزقة  قصيديت  أرى  وأنا  كثريا  تأملت  الشتائم،  بدل  وللحب 
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من  ولو  سببا  كان  فرمبا  له،  مدين  حال  كل  عىل  لكنني  يديه، 

النرث. قصيدة  إىل  الحقا  مييل  يف  بعيد 
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يف مطار مارسيليا
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طيف  يظهر  حني  والغرف  والشوارع  واملقاهي  الطرقات  يف    

يف  القطيع”  “راعي  قرأت  األطياف.  كل  تقريبا  تختفي  بيسوا 

أن  حينها  أعرف  أكن  ومل  ليلة،  من  جزء  يف  األرجح  عىل  أو  ليلة، 

طاولة،  عىل  واقفا  واحدة  ليلة  يف  الكبري  النص  هذا  كتب  بيسوا 

يف  حينها  كنت  وريبة،  خوف  لحظة  يف  القطيع”  “راعي  قرأت 

يف  النص  وهذا  أيضا،  وبالحياة  بالكتابة  إمياين  يعّمق  ملن  حاجة 

جرعات  منحني  لقد  حيايت،  تغيري  يف  سيبدأ  تحديدا  الليلة  تلك 

يغلفه. الذي  الهائل  الشك  رغم  اإلميان  من 

أو  رحمة،  دون  الزهور  عىل  يــداس  حيث  كبالدي  بالد  يف    

الطريق  يفسح  أجد من  أن  كان يصعب  أدق، دون وعي،  بشكل 

ونحيا  ننبت  املطر،  علينا  يسقط  أن  دون  هنا  ننبت  إننا  لكلاميت، 

املياه  إىل  جذورنا  منّد  ونحن  نبذله  الذي  الجهد  بسبب  فقط 

. لبعيدة ا

أرضم  وأن  الخارج،  من  شيئا  أنتظر  أالّ  بيسوا  من  تعلمت    
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التي  واملظلمة  الوعرة  املسالك  أيضء  يك  داخــيل  يف  النريان 

أيضا. تخرتها  مل  والتي  قدمي،  اختارتها 

الربتغايل  الشاعر  جايم،  لصديقي  أرشحه  أن  حاولت  ما  هذا    

ثالث  وجالسني  مارسيليا،  مطار  باتجاه  ساعتني  رافقني  الذي 

لشبونة. طائرة  بانتظار  أخرى  ساعات 

إحدى  عىل  رســم  التي  الــزرقــاء  املذكرة  حــوزيت  يف  تــزال  ال    

يقسم  الذي  تاغوس  نهر  حيث  الربتغال،  خريطة  جايم  صفحاتها 

منبسط  والثاين  عالية  بتضاريس  بارد  األول  نصفني،  إىل  البالد 

من  وتتمدد  تتقلص  التاريخ  عرب  ظلت  الربتغال  أكرث.  بحرارة 

تعاقب  حيث  مستعَمرة،  إىل  مستعِمرة  دولة  من  تحولها  خالل 

اإلسبان  الحقة  فرتة  ويف  واملسلمون،  والجرمان  الرومان  عليها 

إفريقيا  يف  مستعمراتها  لها  كانت  الفرتتني  وبني  والفرنسيون، 

الجنوبية. وأمريكا  وآسيا 

وشوارعها  لشبونة  تاريخ  عن  بهدوء  يحدثني  جايم  كان     

هناك  يعد  مل  بيسوا  بعد  األدبية.  وأجوائها  ومقاهيها  وحاناتها 

بيسوا  لكن  جلييس،  من  فهمته  ما  تقريبا  هذا  الربتغال،  يف  شعر 

يكون  أن  يرىض  لن  بذاته  وامتالئه  عظمته  ورغم  حال  كل  عىل 

قد  الربتغايل  األدب  غرفة  سواه،  فيه  يزيح  الذي  الحد  إىل  أنانيا 

خويس  إىل  كامويس  دي  لويس  من  شاسعة،  أو  ضيقة  تكون 

يؤثث  كاتب  كل  أندريسن،  ميللو  دي  بصوفيا  مرورا  ساراماغو 

الباب.  بالنسبة يل هو  بيسوا  لكن  ما،  مكانا  منها  فيها جزءا وميأل 
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وقف  تركيا،  يف  لجايم  وقعت  التي  الطريفة  تلك  أذكر  أزال  ال    

ثم  باالنجليزية  خاطبه  ما،  وجهة  عن  صاحبه  ليسأل  محّل  أمام 

األتراك،  لغة  سوى  يفهم  يكن  مل  املحل  صاحب  لكن  بالفرنسية، 

كرمية  “بالد  نفسه:  مع  وقال  جايم  شكره  برتقال،  عصري  له  قّدم 

يبحث  الذي  املكان  عىل  يدلّه  أن  منه  رجا  ثم  الرتكيا”،  هذه 

جملة  يف  له  وقال  جايم  رشبه  آخر،  برتقال  عصري  له  فقدم  عنه، 

الحد”، وطلب  مل يفهمها: “مل أكن أعرف أن تركيا كرمية إىل هذا 

برتقال  عصري  له  فقدم  املكان  عىل  يدله  أن  الثالثة  للمرة  منه 

ويعيده  الكالم  يقول  نفسه  الكرم فوجد جايم  أزعجه هذا  ثالث، 

أن  بعد  كثريا  كالهام  ليضحك  اإلشارات  من  غابة  بيديه  راسام 

مرة  كل  جايم يف  يرددها  كان  التي  “بورتَكال”   كلمة  أن  اكتشفا 

“الربتقال”. الكريم  ملضيفه  تعني  فيام  “الربتغال”  هو  له  تعني 

الذي كان يقطعه بيسوا لسنوات  الخريطة املسار    رسم يل قرب 

واألماكن  واملقاهي  الشوارع  أسامء  الحانة، وذكر يل  إىل  بيته  من 

مستعادة  وأخرى  جديدة  حكايات  يل  حىك  منها.  مير  كان  التي 

الوحيد  حبه  عن  أيضا،  وجنونه  حكمته  عن  وأنداده،  حياته  عن 

تتفجر  كانت  التي  الرتيبة  الساموات  وعن  “أوفيليا”،  والغامض 

الذي  مجّسمه  وعن  املدينة  وسط  متثاله  عن  قصائده،  فيها 

وكأس،  خمر  قنينة  الطاولة  عىل  وأمامه  األثرية،  حانته  يف  يجلس 

ليلتقطوا  الحانة  هذه  عىل  يتوافدون  بيسوا  محبّو  يزال  ال  حيث 

يواصلون  كأنهم  الحياة،  قيد  عىل  يزال  ال  كأنه  معه.  صورا 
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القطيع؟ راعي  نديَم  يكون  أن  يروقه  ال  ومن  معه،  الرشب 

***

ومن  الفرنسيني  من  هائل  عدد  خلف  نقف  كنا  ليلتني  قبل    

القادمة  األسطورة  تلك  لرؤية  خصيصا  فرنسا  إىل  وفدوا  الذين 

نصل  مل  أننا  رغم  فيه  نقف  مكانا  نجد  مل  األخرض،  الرأس  من 

بحرارة  ويصفقون  بنشوة  يرقصون  الفرنسيون  كان  متأخرين. 

واحدة  كلمة  سوى  الحفل  طوال  تقل  مل  التي  املرأة  لتلك  زائدة 

وأساطريها  روائعها  غنت  بينام  “بونسوار”،  هي  بالفرنسية 

الربتغال. بلغة  سحر  من  ألقت  ما  وألقت 

أجبه  مل  إيفورا؟”  سيزاريا  حفلة  حرضت  “هل  جايم:  سألني    

“سوداد”،  مع  قصتي  له  رويت  وإمنا  باإلثبات،  وال  بالنفي  ال 

ووجدت نفيس أحيك له عن صدى الرنني الذي خلّفته هذه الكلمة 

يبدو  امرأة  من  سيارة  أصدقايئ  أحد  اشرتى  سنتني  قبل  بداخيل: 

شوارعنا،  يف  سيارة  يقدن  اللوايت  النساء  عن  مختلفة  كانت  أنها 

فأهداها  السيارة،  درج  يف  دي  اليس  أرشطة  من  عددا  له  تركْت 

بوب  كذلك:  وكانت  تحب”،  التي  املوسيقى  “لعلها  وقال:  يل 

بني  بونيم،  أزنافور،  تشارلز  ريتيش،  ليونيل  سرتيت،  داير  دايلن، 

هذا  فيها  أسمع  مرة  أول  تلك  كانت  إيفورا.  وسيزاريا  هاربر، 

ومنتهى  صباحي  مفتتح  طويلة  لفرتة  أغانيها  وستصبح  االسم، 

تشبهني  التي  النصوص  من  عددا  سأكتب  إيقاعها  وعىل  ليلتي، 
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والساحر  الرخيم  إيفورا  سيزاريا  صوت  قرارتها  من  يصعد  والتي 

فيها،  والزاهد  للحياة  العاشق  أيضا،  وبالجراح  بالحب  واملثخن 

أخرس  التي  الكائنات  وصوت  أيضا،  الرجل  وصوت  املرأة  صوت 

لسانها. الَجامل 

الرأس  سيدة  أغاين  مع  لكنني  أرشب،  أكن  ومل  أدخن  أكن  مل    

بوردو. وخمور  كوبا  بسجائر  أنتيش  أين  لو  كام  كنت  األخرض 

يجلس  فرنسيا  شابا  الهاوس  مقهى  يف  وأنا  سأسمع  يومني  قبل    

يحبها  مغنية  ستحييها  الليلة  حفلة  بأن  صديقته  ويخرب  بجانبي 

السمراء  املرأة  الله،  يا  إيفورا.  سيزاريا  اسمها  والفنانون  الشعراء 

هنا. توجد  فناجيني  يف  الحب  قهوة  مبالعقها  حركت  التي 

كبرية  منصة  أعّدت  حيث  الكاتدراء  ساحة  إىل  مساًء  ذهبنا    

لنا  يرتكوا  مل  األرجح  عىل  لنا،  مكانا  فيها  نجد  مل  عالية  مبدرجات 

ثالث  وقفنا  لكننا  النهار،  جوالت  من  متعبني  كنا  فيها،  مكانا 

إيفورا. سيزاريا  بأغاين  نسكر  ساعات 

وسألني  مسيو”  “كروك  الخفيفة  وجبته  الربتغايل  أنهى صديقي    

قلت:  القدمية،  عادتها  عىل  تحافظ  زالت  ال  سيزاريا  كانت  إن 

قطعة  يعزفون  املوسيقيني  ترتك  السهرة  منتصف  ففي  “نعم”، 

متأل  منضدة،  قبالة  كريس  عىل  املنصة  عمق  يف  وتجلس  راقصة 

الصيحات  تتعاىل  حينها  لتغني،  تعود  ثم  سيجارة،  تدخن  كأسا، 

إيفورا،  تلملكه  الذي  هذا  رائق  مزاج  بالتصفيق.  املكان  ويضج 

مع  يتبخر  ثم  يتكاثف  الفتنة  من  وسحاب  وهــدوء  وعمق 
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. تها كلام

ترشب  إنها  حفالتها،  كل  يف  يتكرر  املشهد  :”هذا  جايم  يل  قال    

أكرث  منذ  السهرة  منتصف  يف  املنصة  عىل  سيجارة  وتدخن  كأسا 

يتغري  مل  شبابها،  منذ  كانت  كام  سيزاريا  زالت  ال  سنة.  ثالثني  من 

اعتاله  الغزير  وشعرها  تثاقلت،  الخفيفة  مشيتها  أن  سوى  يشء 

الشيب”. بعض 

حلّقت  مثلام  وإيفورا  بيسوا  طيف  حلّق  مارسيليا  مطار  يف    

واملاغازين  لري  جايم  تأبط  األربع،  الجهات  نحو  عديدة  طائرات 

ظللت  فيام  اإلركاب،  قاعة  باتجاه  الصغرية  حقيبته  وجّر  ليرتير 

وأنتظر  نراها،  أن  دون  مّرت  التي  األيام  يف  أفكر  أخرى  ساعة 

البيضاء. الدار  مطار  إىل  تعيدين  طائرة 
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ليل بروكسيل
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مقـــهى يف  ببـــاريس،  الالتيــني  الحـــي  يف  قهـــوة  رشبت    

دي  وسيمون  سارتر  يرتادها  كان  التي   les  deux  magots  

كتخليد  اسميهام  تحمل  التي  الساحة  يف  املقهى  يوجد  بوفوار. 

ويؤمنان  الوجود،  يف  يفكران  حياتهام  عاشا  وزوجته  رجل  ملرور 

وجهة  عىل  الفت  بشكل  سارتر  أثّر  هنا.  ينتهي  يشء  كل  بأن 

هذه  تصطدم  أن  يرعبه  يكن  ومل  العامل،  أرجاء  يف  الفكر  سفينة 

هيغو  فيكتور  منزل  زرت  الجليد.  بجبال  آلخر  حني  من  السفينة 

وعّرجت  هناك،  الشهرية  املكتبات  وبعض  نوتردام  وكاتدرائية  

سيفه  يحمل  القديس  هذا  يزال  ال  ميشيل حيث  سان  ساحة  عىل 

يقف  فيام  محدقا  السني  نهر  وقطعت  األسطوري.  عدوه  وجه  يف 

تاريخ. من  ضفتيه  عىل 

الالتيني  الحي  يف  حيواتهم  من  قسطا  عاشوا  كثريين  أن  أعرف    

يف  كنت  لكنني  وهيمنغواي،  ودانتي  وكانت  ماركس  كارل  مثل 

ألبري  فيه  قىض  الذي  لويزيان  ال  فندق  زيارة  يف  أرغب  الحقيقة 
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تجري  كانت  الوقت  رياح  أن  غري  عمره،  من  عاما  ستني  قصريي 

الرغبات. سفن  تشتهيه  ال  مبا 

األجراس  قرع  أن  حتى  الداخل،  يف  يرتدد  بروكسيل  نداء  كان    

الذهاب  من  بّد  ال  وأخرى.  فينة  بني  مسمعي  إىل  يتناهى  كان 

عرب  لوكسمبورغ  إىل  النزول  ثم  أمسرتدام  وبعدها  بروكسيل  إىل 

حقيبة  أجّر  وأنا  نفيس  مع  هذا  قلت  هولدرلني.  السيد  بالد 

حقيبة  بالجزائر،  مراد  ديدوش  شارع  من  اشرتيتها  صغرية  بنيّة 

الشعور  ذلك  معي  تحمل  لكنها  املالبس،  من  الكثري  تحمل  ال 

بالطائرة  العامل  يطوف  أن  يرغب  كائن  يحمله  الذي  العميق 

أن  يحس  كائن  األقدام.  عىل  ومشيا  والسيارة  والحافلة  والقطار 

يشاع.  كام  قرية  ليس  العامل  وأن  قصرية،  الحياة 

بروكسيل  إىل  بباريس  الشاملية  املحطة  من  يتقدم  القطار  كان    

يدّي.  بني  كانت  يابانية  رواية  من  تخرج  موسيقى  وقع  عىل 

لغروب  األوىل  اللحظات  مع  ميدي  بروكسيل  محطة  إىل  وصلُت 

إكسيل  يف  كنا  فرتة  بعد  هناك،  ينتظرين  أرشف  كان  الشمس. 

بشكل  الفلسطيني  الصديق  هذا  أعّدها  التي  “مقلوبة”  نتناول 

يحّب  أصيل  تناولته. أرشف شاب  ألذ طابق عريب  تبدو يل  جعلها 

به  يحيط  الذي  الهائل  الكدر  رغم  الصفاء  عن  ويبحث  الحياة 

الحديث  نواصل  بأن  لنا  يسمح  الوقت  يكن  مل  حدب.  كل  من 

التي  املدينة  هذه  يف  التطواف  هو  أنشده  جئت  فام  املنزل،  يف 

الدراسة  أيام  إىل  قديم،  زمن  إىل  تعود  خاصة  صورة  عنها  أحمل 
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بعض  يف  النسبة  أن  الفرنسية  معلّم  يخربنا  كان  حيث  األوىل، 

كأن  فيها،  تزيد  أن  بدل  الكلمة  من  تنقص  الفرنسية  الكلامت 

لدي  فرتسخ  بلجيكا.  إىل  ينتمي  ملن  بالنسبة   un  belge نقول 

يشء  منه  ينقص  قد  البالد  هذه  يزور  من  أن  مفاده  غريب  متثّل 

لبلجيكا  الذهاب  يف  اآلن  أرغب  الطفولة  بكوابيس  ونكاية  ما. 

نقصان. ال  ما،  زيادة  عن  بحثا 

مكان.  أّي  يف  ليل  أّي  يشبهه  ال  بروكسيل  يف  الليل  أن  تحّس    

يراه  ما  إال  العامل  من  أَر  مل  الذي  أنا  يل  يبدو  ما  هذا  األقل  عىل 

الليل  إال  يحرسها  ال  هنا،  مفتوحة  الحدائق  السديم.  يف  األعىش 

القبل.  يتبادلون  أعشابها  وعىل  أشجارها  تحت  العشاق  نفسه، 

بيته  ويهجر  غطاًء  يحمل  أن  آلخر  حني  من  لصديقي  يحلو  كان 

املدينة.  حدائق  يف  الليل  طوال  لينام 

بالليل  لكنها  بالنهار،  جميلة  بروكسيل  إن  له  أقول  كنت    

نفيس  عالج  مبثابة  هو  هنا  الليل  إن  يل  يقول  فكان  أجمل، 

أن  إىل  واملشارب  املقاهي  نرتاد  كنا  ما.  صفاء  عن  يبحث  ملن 

تختلف  ليلة  كل  ويف  األقدام،  عىل  جوالتنا  فنبدأ  أبوابها.  تغلق 

البيت. يف  للّيل  األخرية  اللحظات  مع  ننتهي  أن  املهم  الوجهة. 

الهدوء  ذلك  وهادئة  فارغة،  الليل  يف  بروكسيل  أن  تحّس    

الذي  الهدوء  ذلك  األرجــح  عىل  الزمن،  خارج  يجعلك  الذي 
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أو  الحدائق  يف  تسري  حني  خصوصا  الخلف،  إىل  قرونا  يعيدك 

الذين  ألبري.  امللك  قرص  من  مقربة  عىل  أو  الكنائس  ساحات 

الساحة  إىل  السونرتال،  إىل  نزلوا  اآلن  منازلهم  خارج  يوجدون 

املطاعم  توجد عرشات  la حيث   grande  place تحديدا  الكبرية 

الضاحك  الوجه  لليل،  اآلخر  الوجه  وحيث  الشهرية،  واملقاهي 

واملرح.

من  واحدة  إىل  بربوكسيل  الكبرية  الساحة  تتحول  الصيف  يف    

يقارب  مبا  أرضيتها  البلجيكيون  يزين  إذ  العامل،  حدائق  أجمل 

قادنا  محّب.  إنسان  يد  أبدعتها  زربية  مثل  لتبدو  وردة،  املليون 

فيه  صاغ  الذي  ماركس  كارل  بيت  إىل  ثم  امللوك  بيت  إىل  طه 

من  هربا  فيه  أقام  الذي  هيغو  فيكتور  وبيت  الشيوعي،  البيان 

ميخائيل  القديس  كنيسة  أمام  وقفنا  الثالث.  نابليون  استبداد 

مانيكان  متثال  أمام  وتوقفنا  الشهرية،  الشوكالتة  متاجر  وزرنا 

منذ  نافورة  نهار من فوق  ليل  يتبول  الذي  الربونزي  الطفل  بيس 

العامل  أطراف  من  الزوار  يأيت  فيام  عرش،  السابع  القرن  بدايات 

تغيريه  تم  املايض  القرن  من  الستينات  مطلع  يف  ببوله،  للتربك 

التأثريات  لبعض  األصلية  النسخة  تعرض  بعد  مامثلة  بنسخة 

حيكت  العجيب  الطفل  هذا  واملطر.  الشمس  تعاقب  بسبب 

ببوله  املدينة  أنقذ  إنه  إحداها  تقول  األساطري  من  الكثري  حوله 

قبل  فيها  ومبا  مبن  بروكسيل  عىل  سيأيت  كان  مهول  حريق  من 

قرون. 
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   يف يوم آخر دعانا طه أنا وأرشف إىل شقته الجميلة، هناك كان 

مضيفنا  لنا  أعّد  فقد  آخر،  طعم  والحياة  األدب  عن  للحديث 

مالذا  بالفعل  املكان  تجعل  موسيقى  وشّغل  شهيا،  إيطاليا  طبقا 

كنا  سينكونتونري  منتزه  يف  ونحاسها.  الحياة  طني  من  للهارب 

باتجاه  نركض  وأحيانا  يوليوز،  أمطار  تحت  وأرشف  أنا  نتمىش 

العايل.  والقوس  الحريب  واملتحف  الكبرية  النافورة 

***

الفتيات  كانت  هناك  الشامل،  محطة  إىل  أقدامنا  قادتنا    

بالبكيني،  زجاجية  واجهات  يف  يقفن  والبيض  الشقراوات 

من  تغري  بحركات  الخلفي  الشارع  هذا  يف  للعابرين  ويرشن 

أوربا  من  الفتيات  معظم  أن  أعتقد  رسيع.  جنس  يف  يرغب 

واحدة  ساومنا  الزجاجية  الواجهة  وراء  من  بإشارات  الرشقية. 

السعر  هذا  وأن  أورو،  أربعون  هو  املضاجعة  سعر  أن  فأخربتنا 

محالت  تذكرت  بالفعل،  مغريا  العرض  كان  للمهاودة.  قابل 

ميارسن  واألوكرانيات  الروسيات  حيث  لندن،  يف  بسوهو  التدليك 

يف  الشقراء  الفتاة  التدليك.  حصص  يف  رخيصة  بأمثنة  الجنس 

جميلة  فتاة  وتضاجع  فقط  أورو  أربعون  رّدنا،  تنتظر  الفرتينة 

لبعض  البئيس  املنظر  لكّن  رومانيا.  أو  بلغاريا  أو  أوكرانيا  من 

تنىس  يجعلك  املبغى  هذا  من  للتو  الخارجني  األفارقة  العاّمل 

متتالني. شهرين  ملدة  الجنس 
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مذهل  بشكل  الجسد  جميلة  فتاة  كانت  الفرتينات  إحدى  يف    

لكن  ريب،  ال  متوسطي  هذا جامل  ورديني،  وسوتيان  مبايو  تقف 

من  هي  ورمبا  واإليطاليات،  االسبانيات  تشبه  هي؟  بلد  أي  من 

نفيس  أسأل  كنت  املهم  يدري؟  من  للمتوسط،  الجنوبية  الضفة 

هنا؟  الَجامل  هذا  يفعل  ماذا  املكان:  أغادر  وأنا 

لو  كام  ستحس  نور  دي  بالكار  برابون  شارع  يف  تسري  وأنت    

والوجوه  ذاتها،  هي  فاللهجة  املغربية،  الشوارع  أحد  يف  أنك 

املعروضة  واألطباق  املحالت  يف  السلع  ترتيب  وطريقة  واألغاين 

املواصفات،  بكامل  مغريب  حي  فهو  املولنبيك  أما  املطاعم.   يف 

يعيشون  وهم  مغاربة،  سكانه  من  باملائة  التسعني  يقارب  ما 

بلدهم  يف  العيش  أسلوب  عن  كثريا  يختلف  ال  حياة  بأسلوب  هنا 

األكرب  الجالية  يشكلون  فهم  مغاربة،  بلد  بلجيكا  عموما  األصيل. 

بروكسيل. يف  يقيمون  منهم  ألفا  ومثانني  مائة  من  وأكرث  هناك، 

وال  هنا  قيود  فال  اسمها،  تشبه  بربوكسيل  الحرة  الجامعة    

الجامعة،  هذه  عرب  الليايل  أغلب  يف  أعود  أن  أحّب  كنت  أسوار. 

حيث  رائعا،  منتزها  بل  فحسب،  للمعرفة  مكانا  تكن  مل  فهي 

الليل.  من  تبقى  مبا  وتستمع  حدائقها  تعرب  أن  ميكنك 

من  القادمني  الشباب  بعض  رفقة  مرشب  يف  ليال  نجلس  كنا    

وقلوب  الحياة  فيها  تلمع  بعيون  وفتيان  فتيات  مختلفة،  بلدان 

الكؤوس  ويتقارعون  النكت  يــروون  السلم،  سوى  تنشد  ال 

الكرايس  كانت  أبدي.  شباب  أنه  يبدو  الذي  بشبابهم  ويحتفلون 
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قبالة  للمقهى  الداخيل  املبنى  خارج  ُوضعت  قد  والطاوالت 

هذه  يف  الشارع.  عبور  سوى  عنها  يفصلنا  ال  التي  إكسيل  مقربة 

والسياسة.  والعلم  والثقافة  الفن  رموز  من  العديد  دفن  املقربة 

هذه  شتات  أمللم  كنت  فيام  تتعاىل  الشباب  ضحكات  كانت 

شارع  واملوت  الحياة  بني  عيني:  أمام  تشكلت  التي  الصورة 

. صغري

كانت  التي  للحافلة  خلفي  كريس  ويف  بربوكسيل  ليلة  آخر  يف    

أر  مل  بأين  اإلحساس  كان  آخر  بلد  يف  أخرى  مدينة  باتجاه  تقلّني 

ساندرا  أغنية  وكانت  بداخيل،  يتحرك  القليل  سوى  بروكسيل  من 

مبثابة  الهاتف  يف  شغلتها  التي   »j’aime  la  vie« البلجيكية  كيم 

لييل. وداع  أغنية 

ملاذا  وهدوئها.  املدينة  بأمن  سوداء  أياٍد  ستعبث  عامني  بعد    

مضيافة  مدينة  بروكسيل؟  مثل  مرشقة  مدينة  إىل  الظالم  امتّد 

املدينة  ابتسامة  كافئوا   ملاذا  العامل.  أجناس  كل  فيها  تعيش 

أمانا  أقل  اآلن  بروكسيل  ليل  صار  رمبا  واملتفجرات؟  بالقنابل 

بكل  نكاية  دامئا  أعالمها  ترفع  أن  الحياة  عىل  لكن  مىض،  مام 

تواصل  أن  القصري  األشقر  الشعر  ذات  كيم  ساندرا  وعىل  موت، 

الحياة”. “أحب  القدمية  أغنيتها 
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يف منزل كفافيس
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يف  املتوسط  ضفة  عىل  يرسي  الــذي  هذا  عابرا  هــواء  ليس    

عهد  يف  امللكية  املدينة  اإلسكندرية،  القدمية:  مرص  عاصمة 

القديم،  العامل  يف  والثقافة  املعرفة  عواصم  إحدى  البطاملة، 

شاعرها  نعتها  كام  الرب  من  الخائفة  املدينة  أو  األساقفة  مدينة 

الهواء  هذا  يحمل  قصائده.  إحدى  يف  كفافيس  قسطنطني  الكبري 

عربت  عديدة  قرون  فثمة  التاريخ،  دفء  العابرون  يتنسمه  الذي 

بني  مدينة  بناء  يف  األكرب  اإلسكندر  فكر  أن  منذ  الديار  هذه  عىل 

يف  تلتقي  امليالد.  قبل   331 عام  اسمه  تحمل  وراكتوس  فاروس 

الشاي   روائح  مع  واألديان  الحضارات  روائح  أيضا  الهواء  هذا 

قوس  مثل  ميتد  الذي  الكورنيش  مقاهي  من  القادمة  والقهوة 

عليه. ويحنو  البحر  يحضن 

ودروبــهــا،  االسكندرية  ــوارع  ش يف  ــا  رساع املــرصيــون  يعرب    

تسحبه  من  منهم  العيون،  يف  تلمع  التي  وطيبتهم  بابتساماتهم 

آبه  غري  واملتشابكة  املرهقة  اليومية  الحياة  متاهات  إىل  قدماه 
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بيشء سوى بنهاية املسري، ومنهم من يدرك عىل أي أرض يسعى، 

بني  ما  “الرمل”  يف  املمرات  تتشعب  قدماه.  تسري  كنز  أي  وفوق 

واملحروسة  النواتية  وحجر  جاناكليس  وحي  ستيفانو  سان  حي 

ينعطف  حني  الحرية”   “طريق  من  القادم  لكن  وسواها،  ودنا 

الشيخ-  رشم  شارع  اآلن  يسمى  ما  أو  ليبسيوس-  شارع  عىل 

املنزل  هذا  “يف  عليها:  كتب  سوداء  لوحة  أمام  نفسه  سيجد 

الشاعر  حياته  من  األخرية  والعرشين  الخمس  السنوات  قىض 

كفافيس”. ق.ب.  السكندري 

  حني اجتزُت الباب الخشبي السميك الذي تزينه قلوب متشابكة 

بيضاء  رخامية  لوحة  جانبه  وتعلو  الحديد  قضبان  من  ُصنعت 

كفافيس”،  “منزل  واالنجليزية  واليونانية  بالعربية  عليها  كُتب 

بدرابزين  املحفوفة  العتيقة  الرخامية  األدراج  قدماي  ووطئْت 

يوجد  حيث  الثاين  الطابق  إىل  تقود  والتي  ثقيل،  معدن  من 

زالت  ال  التي  روحه  هواء  لعله  آخر،  هواًء  تنسمُت  املتحف 

السلّم”  درجات  “أوىل  قصيدته  تذكرُت  املكان.  هذا  يف  تتحرك 

شاب:  شاعر  حالة  فيها  يتقمص  التي 

عاليا الشعر  سلّم  أرى  حرستاه،  “وا 

أراه. جدا  عاليا 

هنا عنده  أقف  الذي  الدرج  هذا  من  و 

أبدا”. املسكني،  أنا  أرقى،  لن 

الكثري  عنه  وتحجب  البيت،  سامء  متأل  الكآبة  من  غيمة  مثة    
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لذلك  العذاب،  من  نوعا  الشاعر  يراه  كان  الذي  النور  النور،  من 

بالنهار  سواء  خافتة  اإلضاءة  تبقى  أن  عىل  حريصا  حياته  يف  كان 

قليلة  بشمعات  يكتفي  حني  بالليل  أو  الستائر،  إزاحة  يأىب  حني 

شمعة  له  أوقد  البيت   هذا  يف  ضيف  زاره  إذا  كان  الغرف.  يف 

يرتكه  بأن  له  موحيا  الشمعة   أطفأ  حديثه  من  مل  فإذا  إضافية، 

يف  طفولته  عاش  الذي  هو  قصائده  يف  العزلة  سيمجد  عزلته.  يف 

عال  سور  مبثابة  لها  الكبري  حبه  كان  هاريكليا.  أمه  رفقة  البيت 

يكن  فلم  الخارج،  من  تأيت  أن  ميكن  التي  األشعة  كل  عنه  حجب 

أخفى  قد  له  احتضانها  كان  التي  أمه  خالل  من  إال  العامل  يرى 

الحياة يف  إىل  لذلك حني خرج  البيت،  عن  بعيدا  يقع  ما  كل  عنه 

للوحدة. ومياال  وانطوائيا  خجوال  خرج  شبابه 

الحني  بني  يفدون  قليلني  زوار  من  إال  هادئ  الثاين  الطابق    

جو  عىل  يحافظون  أنهم  لو  كام  الصخب،  متجنبني  واآلخــر 

الباب  طرق  بعد  حياته.  يف  ينشده  كفافيس  كان  الذي  الهدوء 

البيت  الناس يف هذا  استقبال  لك رجل مرصي  يرشف عىل  يفتح 

املكان  هذا  يزور  أن  ألحد  كان  ما  اليونان.  برعاية  املشمول 

املستشار  به  قام  ما  لوال  وفاته  بعد  الشاعر  روائح  فيه  ليتنسم 

مطلع  االسكندرية  زار  الذي  موسكوف  كوستيس  اليوناين  الثقايف 

قد  األثرياء  أحد  كان  الذي  املنزل  استعادة  يف  وفكر  التسعينات 

املستشار  نجح  بنسيون.  إىل  وحوله  كفافيس  رحيل  بعد  اشرتاه 

الشاعر  وروح  الشعر  روح  إليه  وأعاد  البيت،  اسرتداد  يف  الثقايف 
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ومقتنيات  أثاث  تجميع  وتم   ،1992 من  بدًء  متحفا  ليصبح 

صديقه  إىل  بها  عهد  قد  كان  التي  الصغرية  وممتلكاته  كفافيس 

العقود  يف  عليه  كانت  ما  إىل  الشقة  وأعيدت  جوبلو،  سون 

املايض. القرن  من  األوىل 

املنزل،  هذا  مكونات  هي  حاممات  وثالث  ومطبخ  غرف  ست    

للشاعر  األبيض  الرخامي  النصفي  التمثال  يبدو  املمر  ويف 

بعناية،  الحائط  إىل  ومسندا  بيضاء  خشبية  رافعة  عىل  موضوعا 

يعشقان  الثنني  ا  أُعدَّ قد  أنهام  لو  كام  خشب  من  كرسيان  حوله 

قسطنطني  مع  صورة  ويأخذا  ليجلسا  الشعر  يعشقان  أو  بعضهام 

تعكسها  التمثال  لهذا  تقريبا  ذاتها  النظرة  كفافيس.  بيرتوس 

مقربة  عىل  أو  املكتب  فوق  الجدران،  عىل  املعلقة  الصور  جل 

ال  لكنها  هادئة،  نظرة  الغرف:  باقي  يف  أو  النوم،   رسير  من 

إىل  مائل  َشعر  الغالب،  يف  دائريتان  نظارتان  شجن،  من  تخلو 

وأحيانا  أحيانا،  مقعوف  بشارب  ياسيمن”  “من  ووجه  الجانب، 

بدونه. 

كثريا،  يجلس هنا  كان  فالشاعر  إضاءة،  أكرث  تبدو  املكتب    غرفة 

الضوء  من  يهرب  بينام  ليكتب،  الضوء  إىل  يحتاج  باملقابل  وكان 

مكتب  يتوسطه  للباب  املقابل  الجدار  الغرفة.  هذه  خارج  ذاته 

العتاقة  يف  ضاربا  األرابيسك  فن  جعله  بُّني  بدهان  الخشب  من 

وأبهة  طوال  يعلو  باملكتب  الخاص  األســود  الكريس  والجامل. 

سترتاءى  ذاتها  الغرفة  يف  منه.  القريبة  األخرى  الكرايس  عىل 
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للوالد  صديقا  كان  الذي  إسامعيل  للخديوي  زيتية  لوحة  لك 

أن  قبل  برثوته  الزمن  رياح  عصفت  الذي  الرثي  التاجر  بيرتوس، 

ميوت.

  غرفة النوم يوجد يف جهة منها رسير لشخصني من نحاس أصفر، 

صغري  ودوالب  غاز،  مصباح  عليها  صغرية  طاولة  منه  مقربة  عىل 

سجادة  الجدار  وعىل  الشاعر،  يوقظ  مبنبه  قدمية  ساعة  فيه 

وأربع  مستطيل،  شكل  عىل  صور  وست  خافت،  بلون  عتيقة 

اآلخر  وبعضها  للمسيح  بعضها  مثلث،  شكل  عىل  بجانبها  أخرى 

املنزل،  هذا  يف  الصور  من  الكثري  أيضا  هناك  العائلة.  ألفراد 

صور  مع  عمره،  من  مختلفة  مراحل  يف  لكفافيس  ومعظمها 

الزمن. من  قرن  زهاء  أي  األول،  عهده  يف  للمنزل  أخرى 

ضمت  التي  الكتب  توجد  األبيض  التمثال  قبالة  البيت  يف    

مع  واالنجليزية،  واليونانية  بالعربية  مختلفة  بطبعات  قصائده 

أسطوانات  أيضا  هناك  اللغات.  بعرشات  عنه  أُلفت  أخرى  كتب 

من  أغاٍن  عىل  وأخرى  لقصائده،  صوتية  تسجيالت  عىل  تحتوي 

 . ليفه تأ

***

عن  كفافيس  لديوان  ترجمته  مقدمة  يف  عطية  نعيم  يروي    

تلك  عن  قالته  ما  ولعل  بيته،  يف  الشاعر  زارت  يونانية  شاعرة 

ظالمه،  يف  الداخيل،  عامله  يف  كفافيس،  أعامق  يف  يضعنا  التجربة 
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نزلُت  “ملا  القصائد:  عرشات  فيه  أرشقت  الذي  املشع  الظالم 

االختالط  يحب  ال  إنه  يل:  فقيل  داره،  عن  سألت  باالسكندرية 

خافتا  الضوء  كان  استقباله  غرفة  دخلت  وعندما  بالناس، 

مصباح  أو  شمعة  ضوء   – الخافت  الضوء  يحب  كان  شحيحا، 

رحت  الظلمة  عيناي  ألفت  وملا  الكهرباء،  يستخدم  وال  غازي- 

أشعث  البرص  ضعيف  اللون  شاحب  نحيفا  كان  كفافيس.  أتأمل 

عينيه  ويف  الحزن،  من  مسحة  وجهه  عىل  امللبس  أنيق  الشعر 

من  صوته  ويأيت  قدمية،  أرسار  نظراته  يف  تلمع  عميقة،  جاذبية 

أضحيت  وانرصفت  ودعته  وملا  السحيق.  الزمن  أغوار  من  بعيد، 

إليه.  والجلوس  لقائه  من  متأكدة  غري  الرخامي  الدرج  أنزل  وأنا 

كان  ولقاؤه  وشكله  فصوته  حلام،  كان  يشء  كل  أن  إيل  خيل 

وىّل”. بحلم  أشبه 

يغلف حياة كفافيس،  ما كان  بالفعل  الشبحية هي  الهالة    هذه 

يكن  مل  داللة  أكرث  بصيغة  أو  بالحارض،  معنيا  يكن  مل  نفسه  هو 

السحيق. كان يعيش يف  الزمن  فيه، كانت روحه هناك يف  حارضا 

إنه  “طيات كتاب قديم”، والعبارة هنا هي عنوان أحد نصوصه. 

ليس  االسكندرية،  مايض  املايض،  إىل  الحنني  بالحنني،  مريض  رجل 

اإلسكندر  أمجاد  زمن  األول،  املايض  بل  فحسب،  القريب  املايض 

واحتفى  استلهم  حيث  تحديدا،  الهلينستية  الفرتة  املقدوين، 

كتاباته  كانت  لذلك  نصوصه.  جل  يف  الحقبة  تلك  رموز  بكل 

عناوين  إىل  نعود  أن  ويكفي  التاريخ،  إىل  هارب  شاعر  كتابات 
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“يف  يثاكا”،  “إ الهلينينة”،  “محب  البطالسة”،  “أمجاد  قصائده: 

قبل   31 االسكندرية  “يف  أنطاكية”،  مشارف  “عىل  اسبارطة”، 

امليالد”. 

ومضامينها  القدمية،  العهود  رموز  أيضا  تحمل  نصوصه  عناوين    

أنطونيوس،  آخيل،  دميــرتيــوس،  امللك  بها:  االحتفاء  تعيد 

يوليانوس...  أغناتيوس،  أمونيس،  االسكندرية،  ملوك  أفرينوس، 

جل  متأل  اليونانية  األمجاد  تستعيد  التي  واألماكن  واألســامء 

كفافيس. كتابات 

له  سيشري  قديم  هو  ما  كل  وإىل  التاريخ  إىل  كفافيس  جنوح    

الفرانكفونية  املرصي”  “األسبوع  مجلة  يف  دوبري  بونامي  الناقد 

يخلف  وقصائده  حديثه  من  كُال  “إن  يقول:  حني   1929 سنة 

يف  معلقا  صوتا  قبل،  من  قّط  تصادفه  مل  شيئا  ما،  نكهة  لديك 

من  ذلك  كل  يصاحب  ما  مع  الوعي،  يف  تتدفق  جملة  الهواء، 

تصدق”. ال  درجة  إىل  قديم  بيشء  إحساس 

باملقابل خفوت ورتابة  الهروب إىل املايض املرشق يواجهه    هذا 

تتحرك  راهنة  حياة  وإىل  تتكرر،  لحظة  إىل  واستكانة  الحارض،  يف 

وبكسل: ببطء 

فارق. أي  دون  من  الرتيب،  اليوم  هذا  يتلو  آخر  رتيب  “يوم 

جديد. من  تتكرر  وسوف  نفسها.  األشياء  تتكرر  جديد،  من 

تفارقنا”. سوف  نفسها  اللحظات  تلقانا،  نفسها  اللحظات 

هي  املنزل  هذا  يف  العزلة  حياة  تخلفها  التي  الرتابة  هذه  رمبا    
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متجيد  استطاعتك”  “قدر  نصه  ففي  الشاعر،  إليه  يرتاح  كان  ما 

من  يحط  العامل  يف  االنغامس  أن  يعترب  حيث  الفردية،  للحياة 

قد  العزلة  هذه  أن  إىل  يومئ  أحيانا  أنه  غري  الحياة.  هذه  شأن 

“أسوار”: نصه  يقوله  ما  هذا  فيها،  العيش  عىل  أُجرب 

عالية ضخمة  أسوارا  حويل  “بنوا   

يأس”. يف  أجلس  أنا  وها 

كفافيس،  كتابات  من  الثانية  الضفة  يغمر  ما  هو  اليأس  هذا    

التاريخ ويف األساطري  الغارقة يف  فإذا ما نحن خرجنا من قصائده 

الطافحة  الذاتية  نصوصه  إىل  املقابلة  الجهة  يف  فسنصل  أيضا، 

والعرثات،  األخطاء  مألتها  حياة  عىل  الندم  وبالندم،  بالحزن 

منها. أفضل  يعيش  أن  نفسه  هو  يريد  كان  حياة 

مكتبه،  عىل  قليال  جلسُت  أن  بعد  كفافيس،  منزل  تركُت    

وأصغيت  عنه،  كُتب  وما  كتبه  ما  وتصفحت  صوره،  يف  وحدقت 

الذي  “إيليت”  مقهى  باتجاه  خرجت  حياته.  عن  مرويات  إىل 

ألرشب  املايض  القرن  من  األوىل  العقود  خالل  فيه  يجلس  كان 

داخيل  ويف  املنزل  تركُت  األصدقاء.   رفقة  اسكندرانيا  شايا 

تلك  متلّكت  التي  عن  كثريا  تختلف  ال  متضاربة  مشاعر  تتحرك 

السنني.  بعرشات  قبيل  زارته  التي  اليونانية  الشاعرة 
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