
�سليم بوفندا�سة

األبديُّ

اأكم��ل حمّم��د دي��ب مئ��ة �س��نة من 
عبوره، ومل تكن املئة الأوىل كافّية 
��حيح يف  لنق��راأه عل��ى الوج��ه ال�سّ
البالد التي �سهدت خطواته الأوىل 
�س��تجود  ال��ذي  ذاكرت��ه  و�س��ّكلت 
عل��ى العامل ب��كل »ه��ذه« الروائع. 
فالكاتب ي��كاد ُيخت�س��ر اإعالميًا يف 
جتاوزه��ا  الت��ي  الأوىل  الثالثّي��ة 
من��ذ اأ�س��بح »كاتب��ًا فح�س��ب« بع��د 
ال�س��تقالل، لي���س لأّنها ُق��راأت بل 
لأّنها حّولت اإىل م�سل�س��ٍل تلفزيويّن 
�س��اهده اجلمه��ور الوا�س��ع ال��ذي ل 

يقراأ الكتب.
و ع��ادًة ما تك��ون املئويات منا�س��بًة 
لل�سعوب ال�س��عيدة لإعادة اكت�ساف 
ُكّتابه��ا من خالل طباع��ة اأعمالهم 
لك��ّن  كرم��وز،  به��م  والحتف��اء 
احلي��اة  ت�س��رق  الت��ي  اجلائح��ة 
حجبت احلديث عن هذه املنا�سبة، 
حت��ى واإن كان حمّمد دي��ب تعّر�س 
حليٍف كبرٍي ب�س��بب جوائح اأخرى 
تعود يف جممله��ا اإىل عدم الهتمام  
بالإب��داع الأدبّي يف جمتمع �س��فوّي 
و�س��وء تقدي��ر الكّت��اب احلقيقّيني 
��لت  م��ن طرف اأنظمة �سيا�س��ّية ف�سّ
غري احلقيقّيني، ويكفي اأن ن�ستمع 
اإىل م��ا قال��ه دي��ب نف�س��ه يف حوار 
مل  اأّن��ه  لنع��رف  زاوي  حمم��د  م��ع 
ي�ستقّر يف اجلزائر لأّنه مل ي�ستطع 
احل�س��ول على بيت يف ه��ذه القاّرة 
ال�سا�سعة، ونعرف اأي�سًا اأّن املوؤ�ّس�سة 
الوطنّي��ة للكتاب التي كانت تن�س��ر 
ل��كّل م��ن يرف��ع خمطوط��ًا يف يده، 
جتاوبت �سلبيًا مع م�سعاه لطبع كتبه 
طباع��ًة مزدوج��ًة يتي��ح مبوجبها 
للق��ارئ اجلزائ��ري احل�س��ول على 
يع��ادل  منخف���سٍ  ب�س��عٍر  اأعمال��ه 
اأ�س��عار تل��ك الكت��ب الت��ي طبعته��ا 

املوؤ�ّس�سة ون�سيناها!
حق��ل  يف  امل�س��تغلني  اأّن  �س��ّك  ول 
الثقاف��ة والآداب والفنون يعرفون 
��ل علي��ه كّتاب الثورة  ما الذي حت�سّ
طقاطيقه��م،  مقاب��ل  الزراعّي��ة 
ه��ذا  يوم��ك  اإىل  بع�س��هم  وم��ازال 
يطلب��ون املزيد، يف مقابل ت�س��ريد 
كاتٍب عرف م��ن البداي��ة اأّن البالد 
الّطري��ق. و ق��د تلّخ���س  اأخط��اأت 
��ة ه��ذا الكاتب ماآ�س��ي مبدعني  ق�سّ
جزائري��ني ا�س��طروا للبح��ث ع��ن 
مكان للعي�س والإب��داع لأّن وطنهم 
مل يحتملهم وات�سع �سدره باملقابل 

لل�سو�س.
��ة اأن  لك��ّن اجلانب امل�س��يء يف الق�سّ
ديب ان�س��رف اإىل الكتابة فاخرتع 
الأوطان و الأ�س��جار واخرتع الّلغة 
واملو�س��يقى، اخ��رتع حي��اة بديل��ة 
غ��ري مك��رتٍث بالن�س��يان املدّبر يف 
اجلنوب ول ب�سيق اأهل الّلغة بلغته 
وق��د فا�س��ت وحّلت بها اأ�س��وات مل 

ياألفوها.
عل��ى  الن�س��يان  �س��ينقلب  ح�س��نًا، 
خمرتعيه اأما الكاتب ف�سوف ي�سكن 

مئات ال�سنوات القادمة.
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اأكمل حممد ديب القرن الأول من ح�س��وره يف هذا العامل يف الواحد والع�س��رين جويلية  ولالأ�س��ف فاإن مئويته تزامنت مع انت�س��ار 
وباء كورونا الذي �س��رق الأ�س��واء كّلها، بل و�س��رق احلياة نف�س��ها، واإذا اأ�س��فنا اإىل ذلك قّلة الهتمام بالأدب يف بالدنا فاإّن ال�سورة 
�ستكتمل ب�سكل مثري للح�سرة، خ�سو�سا، حني يتعّلق الأمر باأحد الآباء املوؤ�س�سني لالأدب اجلزائري، الذي مل ينل حّظه من القراءة 

ة وجتاوزها مباليني ال�سنوات ال�سوئية. يف بالده ويكاد ُيخت�سر يف الثالثية الأوىل التي كتبها يف ظروف خا�سّ
واإذ �س��بق لكرا�س الثقافة الحتفاء مبحمد ديب، فاإنه يحاول يف هذا العدد األ يتقاطع مع نف�س��ه، حيث �س��يقدم الكاتب واملرتجم 
الأ�ستاذ عبد ال�سالم يخلف انطباعاته حول ترجمته لكتاب »�سيمورغ«، كما �سيرتجم ن�سًا لآ�سيا ديب البنة الكربى للكاتب والتي 
رخ�س��ت للن�س��ر برتجمته ون�سره و قالت اإنها ل متلك �س��يئًا اآخر لتقوله عن والدها، كما يرتجم للن�س��ر مقالة لل�ساعر الفرن�سي 
بيار مار�س��يل مومنوري عن جتربته مع م�س��رح حممد ديب،  كما تطوف بنا الأ�ستاذة املتخ�س�سة يف اأدب حممد ديب ن�سيمة يعقوبي 

بوزيد يف عامله الروائي.

ت�سوير �سموئيل لريي�س )Samuel Leyris( حفيد حممد ديب 1998
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�ل�ساعر بيار مار�سيل مونتموري 

ذكريــــاتي مع حممد ديب م�سرحيـــــا
ترجمة وتقدمي: عبد �ل�سالم يخلف

1954 يقيم بكند�، ين�سر �أ�سعاره منذ �سبعينيات �لقرن �لما�سي وين�سط   بيار  مار�سال مونتموري  Pierre Marcel Montmory�ساعر وممثل ومو�سيقي فرن�سي مولود ببار�س عام 
في و�سائل �لتو��سل �الجتماعي وفي يوتيوب وحا�سل على �لكثير من �ل�سهاد�ت و�لجو�ئز �لعالمية  �آخرها �لح�سول على �لمرتبة �لثالثة في جائزة توما�س �سانكار� لل�سعر في 
ُد  �ل�ساعر! �أنت ت�سغي �إلّي و�أنا �أجل�ُس بالقرِب منك في �سوء �للهب و�أتكلُم وكاأني �أثبت وجوَدك لي الأن حزني هائٌل ويهدِّ »�أيها  ذ�ته:  مخاطبا  �ل�سعرية  فل�سفته  في  يقول   .2020
بغرقي في �لُبعد �أكثر. في نهاية �أنفا�سي، هل �سيوجد هناك فرح؟ نعم، �أنت تقول لي نعم، نعم، في نهاية �لق�سيدة �ستكون قد �أن�ساأَت كوًنا حيُث تذهُب �لدوُل �الأجنبية مًعا 
ا للمنفى الأولئَك �لذين ف�سلو� في �ل�سمِت �لمطلق للحد�ثة بينما �سينه�س �ل�سعر�ُء بعدما جنحْت �سفينُتهم، بعد �أن يكوَن �سعوُرهم قد هاجر �إلى ق�سيدتهم. ي�سعل  لت�سنَع �أر�سً
�لمكت�سُف غليوَن �لح�سي�س ليختبَئ خلف �ستار �لدخان في قرنه. قرُنه �لذي َعَبرته �الأ�سو�ء �لتي ال تلمع �سوى على نجوم �الأبطال �لم�ستحقين. ليلة بي�ساء �إلى �الأبد حيث 

يحافظ �لحار�س - �ل�ساعر على نار �ل�سد�قة م�ستعلة، �لنار �لتي حْولها يتم ت�سارُك �لماء و�لخبز و�لثوب و�لنوم«.

لق��د ن�ش��اأت يف عائل��ة كبرية م��ن فن��اين وتقنيي 
امل�رسح، تلقيت تعليمي على يد اأولئك الذين اأن�شاأوا 
امل���رسح الوطن��ي ال�ش��عبي ودور الثقاف��ة ومراكز 
الدرام��ا. قدم��ت اأول عر�ض يف ع��ام 1964. ومنذ 
�ش��نة 1970 واأنا اأك�ش��ب رزقي كفنان م�شتقل من 
خالل القيام بعم��ل الإدارة الفنية واللوحات الزيتية 
وال�ش��ور والأ�ش��عار وعرو�ض التمثي��ل والرق�ض 
والعرو�ض ال�ش��امتة ومغني مو�شيقي مع �رسكتي 
امل�رسحي��ة اخلا�ش��ة. ن���رست كتيبا �ش��غريا عنوانه 
»م�رسح حمم��د ديب« اأحكي في��ه مغامرتي مع هذا 

الرجل العظيم.

احلديث عن حممد ديب هو 
25 سنة من مغامرة مسرحية 

وموسيقية..
املرة الأوىل التي �شمعت فيها عن حممد ديب كانت 
من خالل اأ�ش��وات ممثلي رافائي��ل رودريغيز الذين 
اأعدوا انطالقا لقراءة م�رسحية »األف مرحى ملوم�ض« 
يف القاعة وهذا يف اأكرب مهرجان م�رسحي يف العامل 
وه��و مهرج��ان اأفينيون عام 1977. خ��الل العر�ض 
ع��ّم القاعة �ش��مت غريب ياب���ض تقريبا يقرتب من 
املعاداة �شادر عن اجلمهور. لثالث �شاعات ون�شف 
مل يطل��ع �ش��وت واحد لك��ن هناك وج��ود ب�رسي 
منكم�ض. فكرت على الف��ور اأن »هذه امل�رسحية لها 
تاأث��ري القنبل��ة« وكنت احلا�رس الوحيد الذي �ش��فق 
يف قاعة ت�ش��ع مائتني وخم�شني مقعدا. غادر النا�ض 
يف �ش��مت، حتى من دون الت�ش��فيق على املمثلني 
وخا�ش��ة املمثلة الرائعة »بي��ا كولومبو« التي لعبت 

دور »عرفية« الرئي�شي.
عندم��ا اأنهي��ت قراءت��ي الأوىل للمقاطع اخلم�ش��ة 
مل�رسحي��ة »األف مرحى ملوم�ض« حماول القيام بقراءة 
اأولي��ة، وجدت ذهني وق��د دخل عامل��ا دائريا. كانت 
»احللقة« بحيث املكان يقيد العمل بالإمياءة وبوا�شطة 
ال�ش��وت. لك��ن اأي��ن الوج��ود؟ » من نح��ن؟ ». عاد 
ال�ش��وؤال يطاردين ومل يكن يحدد نوعا من م�شكلة 
الهوي��ة. بدل م��ن ذل��ك، كان ردا عل��ى »العدوان« 
و«املنفى« و »ال�ش��ياع«. قلت يف نف�ش��ي:«عليك اأن 
تع�ض على اأ�ش��نانك« والتكيف مع الو�ش��ع. مهما 
تكن التكاليف �شن�شنع اأدواتنا اخلا�شة من الأج�شام 
والأ�ش��وات. من املمثلني املحنك��ني القادرين على 
لعب ه��ذه الكوميديا   الإن�ش��انية العميقة. هذا عمل 

حممد ديب واأنا م�شتعد لأمثله طوال حياتي.
كنت دوم��ا اأرى اأن اأجمل امل�ش��ارح هي ال�ش��احات 
العام��ة. لقد ك�ش��بت رزق��ي لفرتة طويل��ة بالتنقل 
من مكان لآخر ولعب هذه ال�ش��هرزادات. لقد مثلت 
اأعمال حممد ديب اأمام الآلف والآلف من املتفرجني 
وذل��ك يتطلب �ش��فات ب�رسي��ة وفني��ة كبرية من 
حمرتفني ا�شتثنائيني. �شخ�شيا، مل اأخرت قط اأن اأكون 
فنانا. اأنت ل ت�شبح فنانا. اأنا مكت�شف. اأنا اأجد. تاأتي 
الكلم��ة من جذر لغ��وي هندي اأوروب��ي: »تروبار« 
الت��ي تعني »ذاك الذي يجد«. م��ن نف�ض اجلذر هناك 
املكت�ش��فون )�ش��مال فرن�ش��ا( والرتوبادور )جنوب 

فرن�شا(. بالفرن�شية احلديثة: اأنا مكت�شف.
اللع��ب يف اله��واء الطلق ه��و اأداء بدين و�ش��وتي 
حقيق��ي بحي��ث يتطلب ذلك حت�ش��ريا كب��ريا قبل 
مواجهة اخلارج جل��ذب انتباه الكثريي��ن، املئات من 
النا�ض الذين �ش��وف يدورون حولك وال�شتماع اإىل 
لغ��ة حممد ديب امل�ش��اغبة التي تعلو مع اأ�ش��وات 

املمثلني من خالل اأقنعة امل�رسح.
ويت��م  با�ش��تمرار  املو�ش��يقى حا���رسة  اإن  عملي��ا، 

ال�ش��تغال على �ش��وت ال�شخ�ش��يات وفًقا لوقع 
املو�ش��يقى حت��ى اأنه ميكنن��ا الق��ول اأن املمثل يغني 
ط��وال الوقت. الإمياءات دقيقة وم�ش��ممة. يجب اأن 
تعرف اأننا نلعب دائًما باللغة الفرن�شية ، ولكن غالًبا 
م��ا نلعب اأمام جمهور، وعندم��ا يكون هناك الكثري 
من النا�ض فمن الوا�ش��ح اأن هناك جمموعة ل تفهم 
م��ا يقال من كلمات. ولكن مل��اذا يبقى هذا اجلمهور 
املتف��رج ؟ ب�ش��بب العمل يف امل�رسح ال��ذي يتجاوز 
الكلم��ات لأن ذل��ك لي�ض اأدبا، ه��و نتيجة الكلمات 
املكتوب��ة ولي���ض لديك �ش��وى اأن تتم�ش��ك باخلط 
والكلمات واملقاطع واحلروف. رموز مكتوبة يكون 

قد �شاغها الكاتب امل�رسحي.
احلي��اة لي�ض لها معنى. نحن الذين ن�رس على منحها 
ذل��ك. اذهب وح��اول اأن جتد معنى له��ذه امل�رسحية 
ملحمد ديب! �ش��تجد اأنه من امل�شتحيل، لأنك ترك�ض 
خلف املعنى لكنك �ش��تفهم ب�رسعة اأنه من الأف�شل 
اأن ترتك جميع حوا�ش��ك تتمتع مبا تراه وت�ش��معه يف 
اللحظة ال�ش��حرية للحكاية، حيث جتد نف�شك رغما 

عنها راكبا يف زورق يقود لالأ�شئلة.
التقي��ت حممد دي��ب عندما ق��راأت لأول مرة عمله. 
اأردت اأن اأعر���ض م�رسحيته »األ��ف مرحى ملوم�ض«. 
كان ذاك الن���ض اأول دلي��ل على ما كنت اأبحث عنه.
طريق��ة جدي��دة للروؤي��ة والتفكري يف امل���رسح. مع 
الفكرة القدمية »للحلق��ة«، فجاأة كان بحوزتي جهاز 
اأ�شا�ش��ي غري قابل للتدمري لأنه يق��وم على املبادئ 
الأ�شا�ش��ية للحياة. يف الو�شط يوجد ال�شاعر وحول 
الدائرة هناك اجلمه��ور، بحيث اأن كل فرد ميثل نقطة 
من الدائ��رة. كل النقاط هي وجه��ات نظر خمتلفة، 
قراءة مفتوحة لعمل يقوم فيه املمثل بدور الو�شيط».

مقابلة مع حممد ديب 
بـخصوص »رقصة امللك« 

�ســوؤ�ل: �أخربنــا عــن �ســياق رو�يتك »رق�ســة 
�مللك« �لتي �أخذت منها م�سرحية » �ألف مرحى 
ملوم�ــس«؟ �أخربنــا كيف يهمنا ذلــك يف عملية 

�لتمثيل؟
حمم��د دي��ب: بادئ ذي ب��دء، ل ميكنك الق��ول اأنني 

ا�شتخرجت م�رسحية »األف مرحى ملوم�ض« من رواية
»رق�ش��ة املل��ك«. ق��د ميكن��ك الق��ول كذل��ك اأنني 
اأخ��ذت الرواية من تلك امل�رسحية وه��ذا يعني اأنني 
قم��ت بتاأليفهم��ا عمليا يف نف�ض الوق��ت ولكن يف 
�ش��كلني خمتلفني فقط. اإنه نف�ض املو�ش��وع ونف�ض 
الأطروح��ات التي وردت يف الرواي��ة تتم ترجمتها 
اأك��ر دقة يف النم��وذج امل�رسحي مم��ا اأدى اإىل ولدة 
»رق�ش��ة املل��ك« اأي اأنن��ي يف نف���ض الوق��ت راأيت 
امل�رسحية تت�شكل لوحدها. هذا من اأجل حتديد مواقع 

الأ�شياء فقط.
باملنا�شبة، ال�شياق هو نف�شه، بحيث ظهر الكتاب يف 
1968 وكنت كتبته بعد ال�ش��نة الأوىل ل�ش��تقالل 
اجلزائر، اإذ مت تقدمي هذا ال�ش��تقالل ر�ش��ميًا على اأنه 
ثورة. مالحظاتي للو�شع يف تلك اللحظة والتفكري 
الذي متكنت من القيام به حول املرحلة، قادين الو�شع 
اإىل التفكري اأن ما يحدث كان ثورة فا�ش��لة. وتكملة 
ملا زال يحدث اليوم فاإنه يثبت اأنها كانت كذلك. هذا 
هو الدر�ض الذي تعلمته من الأحداث والو�ش��ع يف 
تلك اللحظة بالذات يف اجلزائر اأي ال�شنوات الأوىل 

من ال�شتقالل.
كيف ميكن لهذا اأن يعني بع�ض الأ�شخا�ض الآخرين 
وما هي الأ�ش��ياء بال�ش��بط التي قد تهمهم؟ الواقع 
اأن هناك درو�ض تهم ب�ش��كل ع��ام الكثري من النا�ض 
فيم��ا يتعلق بحقيقة اأو واقع حم��دد، حملي، اإلخ. قد 
مي���ض املعنى الناجت من ذلك الو�ش��ع اأ�شخا�ش��ا غري 
الأ�شخا�ض املعنيني يف اأول الأمر، وهذا ال�شعور هو 
الذي ميكننا من القول اأنه يهمك اأي�شا ويهم الآخرين 

ويهمني اأنا اأي�شا.

مسرحية رقصة امللك
»رق�شة امللك« هو تركيب م�رسحي ماأخوذ من رواية 
»رق�ش��ة امللك« وم�رسحي��ة »األف مرح��ى ملوم�ض« 
ملحمد ديب. اأنا ل�ش��ت جزائري��ًا ومل اأزر اجلزائر قط. 
كن��ت مهتًم��ا )1988-2000( باإع��ادة تف�ش��ري تلك 
ال�ش��هرزاد من خالل �شخ�ش��يات فرن�شية منوذجية 
مث��ل »غافرو���ض« ال��ذي تخيلت له تكمل��ة حلكاية 
»البوؤ�ش��اء«: مل مي��ت غافرو�ض ب�ش��ارع رامبوتو يف 
احلاجز بباري�ض بل هو نائم فقط. ي�شتيقظ غافرو�ض 

اليوم ويلتقي ب�ش��قيقته يف البوؤ�ض: �شيفون )املولود 
يف الثمانينيات(.

يح��دث عملن��ا ب��ني القرن��ني 18 و 20. غافرو���ض 
�شخ�ش��ية »م�شي�ش��ة«، متبج��ح، قا�ش��ي وحزي��ن، 
مري���ض يف حني اأن »�ش��يفون« تعترب لغ��زا؛ ما �رس 
بهجة احلي��اة لديه��ا؟ غافرو�ض »ال��روح العظيمة » 
يوؤدي دور باباناغ يف امل�شهد الثاين من »األف مرحى 
ملوم�ض« حيث تتدخل �ش��هرزاد بطريق��ة كوميدية، 
كما ي��وؤدي دور »�ْش��ليم« يف امل�ش��هد الثالث، حيث 

تتدخل �شهرزاد بطريقة ماأ�شاوية.
»�ش��يفون« تلع��ب دور عرفية، تقل��د عرفية وتقوم 
��ا  بتدوي��ر الأح��داث. يقول غافرو�ض اأنه لقيط اأي�شً
وهو جاهز للثورة، يقول: »نحن الفرن�شيون اخرتعنا 

الثورة لكننا مل نقم بها بعد«.
غافرو�ض و�شيفون هما �شخ�ش��يتان من الكوميديا 
الفرن�ش��ية احلديثة وجدتا لهما طريق��ا يف حكايات 
حممد ديب: هناك، هنا، الآن، يف الأفق. القراءة مزيج 
م��ن وجهتي نظرنا حول التاري��خ احلقيقي والتاريخ 
املكتوب )اخلرافة(؛ التاريخ الجتماعي لل�شخ�شيات 
الربوليتاري��ة. من ���رس الإميان / وف��رح العي�ض، من 
عرفية/ �ش��يفون التي تتالعب بكل الرجال يف دور 

املراأة/احلياة.
للح�ش��ول عل��ى التما�ش��ك يف ه��ذا ال�ش��طراب 
الكامل يف الرغبات، حر�شنا على ا�شتخدام امل�رسح 
كم�ش��هد كلي. اللعب، اأغني��ة اللتفاتة، ال�رسخات 
الغام�ش��ة، الرق���ض، بانتومي��م من اأجل الو�ش��ول 
للتعقي��د الكل��ي لآلة امل���رسح الفاع��ل. بطريقتهم 
اخلا�ش��ة وح�ش��ب نوعهم )طابع ال�شخ�شية(، يقوم 
��ون يف اللعبة  املمثلون ب��دور ال��رواة، بحيث يدجمجِ
بع�ض �ش��ور الوق��ت احلا�رس للحي��اة يف تنقالتها. 
يعيدن��ا هنا ن�ض حممد دي��ب اإىل واقع اأعمق يحرك 

الظالل احلار�شة للذاكرة. )ن�شخة 1988(.

تعليق حممد ديب على نص 
املسرحية: 

»اأقول ب�ش��كل عام اأن غافرو�ض و�شيفون قد ح�شال 
على اأف�ش��ل النتائج ملمثلنْي اثن��ني فقط )مما يتطلب 
عددا حمدودا من املمثلني لهذه امل�رسحية( وح�ش��ال 
على اأق�شى ما ميكن ال�شتفادة منه يف هذه احلالة. اإنه 
طريقة لأخذ الأح�ش��ن فيما يخدم كال من امل�رسحية 
واملمثل��ني. راأيت كيف فهم غافرو�ض و�ش��يفون كل 
ذلك ول ميكنني اأن اأكون �ش��وى را�ض عن النتيجة 
بحقيق��ة اأنها لي�ش��ت نت��اج اإخراج م�رسح��ي ومتثيل 
تقليدي��ني لأن ذلك يتخطى الط��رق املعروفة وقبل 
كل �ش��يء، بالنظر اإىل هذه املرحلة وطريقة التمثيل، 
فاإن غافرو�ض و�شيفون لديهما قدرة كبرية للعب يف 
ال�ش��احة العام��ة. اإن هذا يعطي تعب��رًيا مفتوًحا عن 

امل�رسحية. هذا راأيي«.

مقتطف من رسالة من حممد 
ديب إىل بيار مونتـموري:

»يا ل��ك من موؤلف مذه��ل ... تنفجر م�رسحياتك يف 
كل الجتاهات وهذه هي الطريقة التي يجب- ح�شب 
راأيي- اأن يقدم بها امل�رسح. اأنا ل�شت كاتب م�رسحية 
ول�ش��ت بالقا�ش��ي اجليد يف هذه امل�ش��األة ومع ذلك 
يبدو يل بالفعل اأن �شاحة امل�رسح لي�شت املكان الذي 
تقدم فيه املو�شيقى الكال�شيكية، مو�شيقى الهم�ض، 
ولكن��ه مكان حيث يجب ال�رساخ، وهذا يحدث لأن 
امل�رسح يتطلب منك بال�رسورة اإعطاء الأ�شياء ُبعًدا 
اإ�ش��افًيا وكل هذا اأعتقد اأن��ه متوفر يف م�رسحياتك، 

ي�ش��اف اإليه ذلك اجلنون الذي لن اأتردد يف ت�شميته 
»�شك�ش��بريي«؛ هذا النوع م��ن اجلنون،واأنت تعرف 
بالتاأكيد ما اأعنيه، من اأق�ش��ى حدود الإغواء ولكنه 
اإغ��واء ل نعرف له م�ش��درا؛ اإن مل يكن هكذا فقط. 
ه��ذا هو املوؤلف وهو يرى الأ�ش��ياء بتلك الطريقة ... 

اأنت مبدع حقيقي«.
هذا الكالم خل�ش��ه كاتب يا�ش��ني م��رة حني قال يل: 

»هذا بالذات هو ما يجب اأن نقوم به«.

مين حملمد ديب الكاتب 
الكبري

لق��د ولدنا اأنا وهو و�ش��نموت فوق نف���ض الأر�ض: 
املنفى. واحد م�شتقر مثل �شجرة غيورة على منبعها 
العمي��ق والآخر يج��ر خلفه بالده/اأر���ض املنفى يف 
حذاء م�ش��حور ل���رسور غريب��ة، دوار احلركة على 
كوكب املنفيني. لقد فق��دت �رسيكا جيدا لكنه ترك 
يل عمل��ه واأن��ا الآن هن��ا م��رة اأخرى ودائم��ا جلعله 
يعي�ض يف الدائرة ال�ش��حرية. قمت بتاأليف املو�شيقى 
لالأغاين التالية املكتوب��ة من قبل حممد ديب. اأقول 
لنف�شي: »بيار، لقد وجدت املو�شيقى الأكر منا�شبة 
لك«. كانت يف عيون ديب دموع الفرح وهو ي�ش��مع 
الغناء: ن�شو�ض هي مقاطع ماأخوذة من رواية الدار 
الكبرية، اأومنريو�ض، ومو�شيقى رواية رق�شة امللك.

آخر الكلمات
ر�شالة اإىل حممد ديب يف 2017 وهو هناك

عزيزي حممد ديب 
اأفتقدك كث��رياً ومنذ رحيلك اأ�ش��بحت وحدي اأكر 
فاأك��ر. اأدركني املر�ض بعد كل هذه ال�ش��نوات من 
العط��اء الأك��ر من��ي. اأود اأن اأط��رح علي��ك بع�ض 
الأ�ش��ئلة لأنني اأعل��م اأن اإجاباتك �ش��تمنحني دائًما 
املزيد من القوة حتى واإن كان علّي اأن اأ�ش��م اأ�شناين 
لبتالعها. كما تنباأت يل فقد حدثت اأ�شياء ل ميكننا 

تخيلها اأبدا.
م��ع م�رسحك - الذي كن��ت الوحيد ال��ذي اأمثله كثرًيا 
وملدة 25 عاًما تقريًبا يف جميع �ش��احات حينا الذي هو 
الأر�ض كاملة، كما هو احلال مع م�رسحياتي ومو�شيقاي 
واأغاين، اأنا هنا على الأر�ض يف �رسفة حتت الر�ش��يف. 
ما اأده�ش��ني هو اأنني ما زلت اأغني وكاأن �شيئا مل يكن، 
ل مبال مثل العندليب - الذي يبدو متجاهال مل�شاألة اأنه 
مهدد بالنقرا�ض لأن الب�رس يف�شلون املال على احلياة.

رمبا كنَت على حق يف املغادرة. بعد كل �ش��يء، للموتى 
حججهم يف التغيب لأن هناك املزيد واملزيد منهم. لكن 
الغائب��ني اأقل عدًدا من املفل�ش��ني يف احلي��اة، التافهني، 
الذين �شورتهم جيًدا يف »رق�شة امللك«. يبدو اأن امللك 
يرف�ض التن��ازل عن العر�ض لأنه معتد للغاية بنف�ش��ه 

ومثابر جًدا يف انحرافه.
الوحيدون املتبقون هم اإخواننا واأخواتنا الذين ي�شتمرون 
يف التحدث عن احلب خالل فرتة املنفى الدنيوي. معهم 
اأطري ف��وق حواجز الثقاف��ات وجنمع الديدان لن�ش��يد 
رغباتنا يف املياه ال�ش��افية. تثري الأحل��ان املغرية حناننا 

الهادئ يف ال�رساع ال�رس�ض بني ال�شوء والظل.
يا حممد ديب يا �شديقي! اأ�شتعيد الآن �شفائي بعد اأن 

اأخربتك مبا يحدث يل.
بيري مار�شيل مونتموري عام 2017

موقع ال�شاعر:
/http://www.poesielavie.com 

أمكنة الطفولة
بقلم: �آ�سيا ديب )�لبنت �لكربى ملحمد ديب(

ترجمة:عبد ال�سالم يخلف

د�ئما  كانت  �لتي  �لجريدة  كثير�  و�سكرت  بالفكرة  فرحبت  �لثقافة  كر��س  يعده  �لذي  �لملف  هذ�  في  �لم�ساركة  �أجل  من  للن�سر  بها  �ت�سلت  بها،  نحتفل  �لتي  �لمئوية  هذه  في 
 la Société internationale des amis de( "سباقة في �لكتابة عن و�لدها. تقيم �آ�سيا ديب بمدينة غرونوبل �لفرن�سية، هي رئي�سة "�لموؤ�س�سة �لعالمية الأ�سدقاء محمد ديب�
Mohammed Dib )SIAMD(( تحاول �لحفاظ على �لذ�كرة، ذ�كرة و�لدها من خالل �لوقوف على كل ما ين�سر من كتابات و�سور حتى ال يقال �أي �سيء على ل�سانه �أو يتم �لتجني 
على كتاباته. تقول �إن هدف �لموؤ�س�سة �الأ�سا�سي هو ن�سر �أعمال محمد ديب و�لتعريف بها لدى �لقر�ء في كل بقاع �لعالم باعتبار �أن هذه �لكتابات تمت ترجمتها �إلى بع�س �للغات 
�لمهمة وتحويل بع�سها �إلى م�سرحيات �أو عرو�س وقر�ء�ت في قاعات فنية. تعمل �أي�سا مع هيئة علمية ن�سيطة على ر�أ�سها "هيرفي �سان�سون" )Hervé Sanson(. �إنها تقول: "كان 
و�لدي �سديد �لحر�س على تربية �أوالده وكان ي�سر على تتبع كل �لتفا�سيل وذلك بمعرفة ما نقر�أه من كتب �أو ما ن�ستمع �إليه من مو�سيقى. يحر�س على تتبع كل �سيء ويح�س 
بم�سوؤولية كبيرة في هذ� �لمجال الأنه كان يرى �أن حياته وحياتنا جميعا تقوم على �لعمل و�لدر��سة و�لنز�هة. كان ي�سر على در��ستنا الأنها �لو�سيلة �لوحيدة �لتي تمنح �لمر�أة 
قدرة على �ال�ستقاللية و�لحرية �لتي تبني بها حياتها وم�ستقبل �أبنائها. لقد عا�س �بي يتيما منذ �سغره وعانى كثير� ويبدو �أن �أمه )جدتي( قد عا�ست �سعوبات كثيرة لالهتمام 

بخم�سة �أطفال. لم يحدثنا �أبي عنها �أبد� ولكننا نجد بع�س �الإ�سار�ت لذلك في رو�ياته.

لقد كتبت اآ�ش��يا ن�شا عن اأبيها تلخ�ض فيه راأيها يف 
الكاتب الأب والرجل الذي عا�ض حياة كما ت�شتهيها 
الأيام، متقلبة يف كث��ري من الأحيان تاركة اخلدو�ض، 

را�شمة املاآلت وامل�شائر.

أمكنة الطفولة
اإذا ما كنت اأقراأ واأعَجب بكتابات حممد ديب باعتباري 
واحدة من بناته، فاإنني قارئة من نوع خا�ض باعتبار 
اأنه كان علّي اأن اأذهب نحو كتابات والدي، اأن اأتعدى 
العتب��ة، لأن ذاك الفعل مل يكن �ش��هال اأبدا وطبيعيا 
لفعل القراءة. كان عل��ّي اأن اأتخطى مرحلة التوج�ض 

الأولية التي كانت تتملكني.
يف مرحل��ة املراهقة، جاءتني الرغبة يف قراءة رواياته 
لكنن��ي ومن��ذ ال�ش��فحات الأوىل اأح�ش�ش��ت بنوع 
م��ن احل��رج. بدخ��ويل اإىل اأعمال��ه وجدتن��ي اأدخل 
عامله اخلا�ض، عامله الداخلي، واأح�ش�ش��ت كاأنني اأقراأ 
يومياته اخلا�ش��ة. كان علي اأن اأنتظ��ر مرور الوقت 
ك��ي اأ�ش��توعب كتابت��ه واأ�ش��ل اإىل م�ش��توى من 
الن�ش��ج الكايف الذي ميكنني م��ن جتاوز حياء البنت 

جتاه والدها.
هناك نقطة هامة �ش��دمتني للوهلة الأوىل يف �رسده 
وه��ي الإيقاع ال��ذي جند في��ه مرجعي��ات لعبارات 
جزائرية وهذا ما مينح كتابته مو�شيقى خا�شة، �شعرا 
طبيعي��ا. لقد وج��دت الإجابة عن �ش��وؤايل يف كتابه 
"�ش��جر الكالم" حني يقول: "اإن الفرن�شية هي اللغة 
الت��ي تبنتن��ي ولكنني حني اأكت��ب اأو اأتكل��م اأح�ض 
كاأن فرن�ش��يتي يتم حتويرها والتالع��ب بها بطريقة 
وا�ش��حة من ط��رف اللغ��ة الطبيعية. ه��ل يعّد هذا 
عاه��ة؟ اأعتقد اأن هذا بالن�ش��بة للكات��ب يعترب ورقة 
رابح��ة اإ�ش��افية هذا اإذا م��ا متكن من جع��ل اللغتني 

ت�شتاأن�شان بع�شهما ببع�ض".
حني يتحدث اإلينا يف البيت كان دوما ي�ش��تعمل لغة 
فرن�ش��ية مهذب��ة وكان يحر�ض عل��ى الطريقة التي 
نتكلم بها ويقوم يف احلالت التي ت�ش��تدعي التدخل 
بت�ش��حيح تركيب اجلملة اأو عدم و�شع كلمة ما يف 

غري مكانها ال�شحيح.
كان اأبي حري�ش��ا جدا على ال�رسي��ة يف املنزل داخل 
الأ���رسة ومل اأك��ن يف �ش��غري اأعرف عنه ال�ش��يء 
الكث��ري و ل ع��ن حيات��ه ال�ش��ابقة م��ع والدي��ه يف 
تلم�ش��ان. يف اأيام الأحد �ش��اعة جل�ش��ة ال�ش��اي يف 
امل�شاءات، كان يحب اأن يحكي لنا عن عادات مدينة 
تلم�شان يف زمنه وكان ميتلك قدرة فنية عجيبة على 

اإعادة بعث تفا�ش��يل ذاك املناخ، ال�شهرات املو�شيقية 
وحفالت الزواج يف ال�شيف، اخلرجات العائلية على 
بعد كيلومرتات قليلة باجتاه �شاللت الأوريط حيث 
كانت ت�شمع اأ�شوات الن�شاء وهن يدفعن الأراجيح.

اأوىل الأ�ش��ياء الت��ي جلبت انتباه��ي يف كتاباته هي 
اإ�ش��اراته اإىل مرجعي��ات طفولته يف تلم�ش��ان. لقد 
اأهداين كتابه "تلم�شان اأو اأمكنة الكتابة" وقد كتب: 
"اإليك اآ�ش��يا هذا الُفتات من اجلنة ال�ش��ائعة" والذي 
كان مبثاب��ة ال�ش��دى لذكريات��ي اخلا�ش��ة حني كنت 
طفلة �شغرية مبدينة تلم�ش��ان، اأر�ض اأ�شويل اأي�شا، 
املدين��ة التي ع�ش��ت بها حتى بلغت �ش��ن ال�ش��ابعة 
وما زل��ت اأحتفظ بذكرى املنظر الداخلي الأول. يبداأ 

الكتاب بهذه الكلمات: 
"يف البدء كان املنظ��ر الطبيعي الذي يجب اأن يفهم 
على اأنه الإطار الذي في��ه ياأتي الكائن اإىل احلياة ثم 

اإىل الوعي.
يف النهاية اأي�شا.

ونف�ض ال�شيء فيما بينهما.
قب��ل اأن يفتح الوعي عينيه عل��ى املنظر فاإن عالقته 
به اأ�شبحت مربوطة �شالفا. اإنه يكون قد تو�شل اإىل 

الكثري من الكت�شافات التي تغذى عليها".
يف رواي��ات وال��دي يبق��ى املنظ��ر "�ش��اهدا عل��ى 
الأ�ش��ول"- ه��ذا تعب��ريه- دائما حا���رسا يف ذاكرة 
ال�شخ�ش��يات التي ميك��ن جلزيئة �ش��غرية اأو ظرف 
ما اأن يجعل��ه يظهر من جديد. هذا ما يحدث للراوي 
يف رواي��ة "ثلوج رخامية" ال��ذي يذهب على اأعقابه 
اإىل مدينة رين�ض، اإىل تلك البقاع التي زارها �ش��ابقا 
رفق��ة ابنته ال�ش��غرية "لي��ل"، بحثا ع��ن الذكريات 
اجلميلة التي عا�ش��ها معها. "اأن جت��د ليل من جديد. 
احلديق��ة. نعم، احلديقة اأول، عل��ى اليمني حني نخرج 

من الكاتدرائية.
يف هذه اللحظة مل اأ�ش��دق م��ا راأته عيناي. لحظت 
عرب ال�ش��ياج بقع حبات التوت، بع�ش��ها بنف�ش��جي 
وبع�ش��ها الآخر اأبي�ض، فوق ب�شاط ح�شي�ض احلديقة 
وجعلت منه �شجادا �رسقيا. ا�شتفاق الطفل الذي ينام 
بداخل��ي من نومه العميق، بعينني براقتني، ووجد يف 
الط��رف الآخر م��ن الأبدية طريقا مغربا وه�ش��ترييا 
ال�ش��م�ض الهائج��ة. كان يرك���ض يف ذاك ال�ش��عري 
ومل يك��ن لوح��ده: كان رفقة ثالث��ة اأو اأربعة اأطفال 
م�ش��اغبني، لك اأن ت�ش��األ من يكون ه��وؤلء منذ ذاك 
الزمن. م�ش��اغبون مثله. مثله اأي�ش��ا يج��رون باجتاه 
الأ�شجار الوحيدة املغرو�شة يف الوهاد مثل قلوب من 
ظالل. اأ�ش��جار �شاخمة ي�شلون حتت جذوعها ولكن 
مل يق�شدوها من اأجل ظلها قط. ل يهمهم الظل اأبدا. 
كانت اأ�شجار توت. كانوا يعرفون ذلك. اأ�شجار توت 
تتمدد لل�ش��ماء حني نكون حتتها. اأ�شجار با�شقة مثل 
الأ�ش��جار املوجودة يف جنة اآدم. كانوا ياأتون من اأجل 
ذل��ك. كانت الطريق مثل �رسير من غبار مر�ش��و�ض 
بنجوم من فاكهة حيث يختفي الأطفال امل�ش��اغبون 
الن�ش��طون. اأتذك��ر اأن النا���ض كانوا يقول��ون: "من 
اأجل التوت �ش��تموت ومن اأجل حب امللوك �شيقطع 
راأ�شك". كانوا يكررون هذا الكالم وي�شحكون منه 
حتى العياء. كانوا يتمايلون من كرة ال�شحك. كانوا 

ثالثة اأو اأربعة عفاريت.
مث��ل ذاك املكان هناك، حبات الت��وت. اأدخل احلديقة 
وبي رغبة واحدة هي اأن اأطعم "ليل" منها وتتذوقها.

يف نف���ض الي��وم تتالقى طفولت��ان، طفول��ة "ليل" 
املنحدرة اأو طفولتي التي ت�شعد نحوها...".

اأعرف اأن اأبي تعر�ض حلادث يف �ش��ن التا�شعة وكان 
يع��اين من اإ�ش��ابة بليغة يف رجل��ه كادت اأن تودي 
بحيات��ه. حدث ذلك قبل اخرتاع امل�ش��ادات احليوية. 
هن��اك حكاية مماثلة ترويها ال�شخ�ش��ية املحورية يف 
رواي��ة "من يتذك��ر البحر". ح��ني اأقراأ ه��ذا املقطع، 
اأتخي��ل اأبي طفال حمل الطفل الذي يحكي اآلمه يف 

حني توا�شيه جدتي بح�شورها املداوي.
"ل يغ��ادرين الأمل ليل نه��ار ويعذب اجلهة الي�رسى 
من ج�ش��دي وي�شعل النار يف راأ�شي. بهدف مراوغة 
هذا الأمل، كنُت اأداعب قدمي بتاأرجح لكامل ج�شمي 
واأطلق بع�ض الأنني اخلافت دون توقف. ع�ش��ت تلك 
الأي��ام يف رعب من التوا�ش��ل والنزع��اج من كل 
ح�ش��ور ان�ش��اين وكل كلم��ة ترتفع بالق��رب مني 
ت�شّيق على اأنفا�ش��ي. اإذا ما كنُت �شاأنتهي، اأمل يكن 
م��ن الظلم اأن يتم حتوي��ل انتباهي حلظة عبوري هذه 

املرحلة العوي�شة؟
رغ��م ذلك كن��ت واعيا باملدى الذي ميك��ن اأن يكون 

ح�ش��ور اأمي مفيدا، بقدرة �ش��وتها احلنون، الرتيب 
بع���ض ال�ش��يء، على تخفي��ف وجعي خا�ش��ة عند 
جم��يء الليل حني تق��ف بجانب �رسي��ري يف ظلمة 
الأ�ش��يل. حني تاأت��ي اأمي من الغرف امل�ش��اءة فاإنها 
تعي��د اإيّل م��ن جدي��د �ش��اعات طويلة من ال�ش��هر، 
كاأنها ت�ش��اعد املري�ض عل��ى مواجهة الليل. ما الذي 
ل اأ�ش��تطيع حتمله يف �ش��بيل ايجاد نف�شي حتت هذا 

التاأثري ال�شبور واحلنون؟".
توجد الكثري من الأبعاد ال�ش��رية الذاتية يف روايات 
والدي لكن الأحداث التي عا�شها يف الواقع تتداخل 
مع املتخيل ال��ذي يقوم بتحويلها واإعادة ت�ش��كيلها 

اإىل درج��ة تغي��ري ذكريات��ه ذاته��ا. لق��د كت��ب مرة 
مالحظة حتت عنوان "حول فعل الكتابة" يقول فيها:
"ال�ش��رية الذاتية؟ لقد �شبق ومتت كتابتها. اإنها كامل 
كتبي. تبقى فقط منق�شمة وبها ثقوب �شوداء كبرية. 
منذ اأن بداأت بتاأليف الكتب، هناك �شيء جتلى يل مع 
مرور الزمن اأن العملية امل�ش��تحيلة والالمتناهية هي 
اأن ي�ش��بح الكاتب موؤلفا حلياته اخلا�شة. اإنها عملية 
اأكرب من ل متناهية، اإنها عملية ميوؤو�ض منها. هذا مل 
يكن لينطبق علّي لأنني مل يراودين اأبدا هذا الطموح 
الكب��ري واملجنون بالتاأكيد. ل، اأريد فقط اأن اأقول: اأنا 
اأتواجد داخل كل كتبي يف مراحل خمتلفة من حياتي 
يف عالقة مع الأحداث التي ح�شب راأيي ميزت تلك 
املراح��ل ولكن كل تلك الكتب جمتمعة لي�ش��ت هي 
حياتي اأبدا. مل اأجد اأهمية اأبدا لكتابة ال�ش��رية الذاتية 
بعينها. واليوم، بع��د اأن األفت كتبي فاإن هذه العملية 
ممنوع��ة علي بكل الأ�ش��كال ب�ش��بب اأن الكثري من 
العنا�رس ال�شخ�شية التي دخلت يف تراكيب كتاباتي 
قد غ��رّيت الأحداث احلقيقية ومتكنت من حموها من 
ذاكرتي ومل يرجع اليوم اإيّل �ش��وى التعبري الكتابي 
وهذه ثقوب اأخرى ل تقل �ش��وادا. اإنه من امل�شتحيل 
عل��ي مثال اأن اأتذك��ر بع�ض الأحداث التي ع�ش��تها 
دون اأن ياأت��ي كي يتدخل ما كتبت��ه عنها ويعرت�ض 

ويغطيها ويغلق علي �شبيل الدخول اإليها لالأبد".
اأما بالن�ش��بة اإيل كبنت له فاإن��ه ميكنني القول، وهذا 
اأبعد م��ن الهتمام الأدب��ي، فاإن ق��راءة كتب والدي 
اأ�ش��بحت مبثابة رحلة بحث وهذا م��ن خالل املقاطع 
املوؤث��رة التي بدا يل اأنه يتحدث عن نف�ش��ه حني كان 
�ش��غريا وهذا على ل�ش��ان الراوي، ب��داأت اأبحث يف 
حماولة التع��رف اأكر على "اأماك��ن الطفولة" التي 
بنى ذاته من خاللها وهذا بهدف فهمه كاأب من جهة 

ورجل من جهة اأخرى.
م��ع هذا يبقى ال�رس قائما لأن��ه يف نهاية املطاف فاإن 
الكتاب��ة هي التي تقود. هذا ما كتب��ه الرجل يف اأحد 
املخطوطات: "اإن الأحداث يف الرواية ل تاأتي بف�شل 
الكاتب بل بف�ش��ل الكتابة ولك��ن يف نف�ض الوقت 
كاأن احلياة قد اخربتها بذلك فتاأتي كي تدخل احلكاية 

وهذا وحده كافيا لتربيرها.
الكتابة با�ش��تمرار من القريب اإىل القريب مع و�شع 
الثقة يف الذاكرة يف ذاك الذي م�ش��ى من اأجل الذي 

ياأتي ويتبع".



14 l  لثالثاء 4 0 �أوت  2020م�
1441هـ �حلجة  ذو   14

على هام�ش ترجمة "�سيمورغ" ملحمد ديب

انعكاســـات حليــاة تشبــه الوشــم
– ذ�ك �لقبر، �لمرقد �لبارد لمحمد ديب في �ل�ساحية �لباري�سية في »ال �سيل �سان كلو« ور�أيت �لرخام �لرمادي �لذي يحمل �لنق�ش �ل�سحري  2007 الأول مرة - و�الأخيرة في هذ� �ل�ساأن  9 �أوت  عندما زرت في 
�إحدى رو�ياته »�سجرة �لكالم«، تمكنت من �إدر�ك �الأبعاد �لخر�فية �لتي ال حد لها و ال �سقف للماأ�ساة �لتي عا�سها �لرجل بكل تفا�سيلها  عنو�ن  �سوى  تكن  لم  و�لتي   ،  »L’arbre à dires« :لمذهب لكلمات ثالثة�
و�آالمها �لمادية و�لروحية. وحده »ي�ستريح« تماما مثل مالك حد�د �لذي قرر �أال يموت. وحده و�جه �سرور �لنقد �الأدبي و�لعن�سرية �لعلنية و�لمند�سة وق�سوة وطنه �الأم وجحود مو�طنيه. وحده في مقبرة 
م�سيحية نائية، ينام بعيًد� عن »�لد�ر �لكبيرة« لي�ش �لتي حدثنا عن �سكانها و�ألمهم وتعبهم ومعاناتهم تحت �سياط �ال�ستعمار ور�سا�سات ع�سكره، بل عن د�ر كبيرة �أخرى في تلم�سان كان قد �لتقط لها بع�ش �ل�سور 

باآلة �لروليفليك�ش ثم �أغم�ش عينيه و�أخذ باقي �ل�سور �لذكريات، ببهائها �لذي كان يحلم به. وحده في كفنه ير�قبنا. لم يكن خائفا �أبد� من مرور �لوقت.. �أبد�.

كان �لرج��ل - كم حمزن �أن نتحدث عن حممد 
ديب بفعل �ملا�ش��ي - هذه �ل�ش��جرة �حلكيمة 
�لأ�ش��لية �لو�رفة �حلكمة و�لتجلي، م�ش��در 
�لكلمات �جلميلة �مللخ�ش��ة يف »�ش��يمورغ« 
)�ل�شمرغ( �لذي هو كتاب �شاحر، لي�س رو�ية 
ا.  ول جمموعة ق�ش�شية ول حتى �أ�شعار �أي�شً
هل يج��ب �أن يتو�جد يف قائمة ما كي يكون؟ 
يف ت�ش��نيف معني جاهز للق��ر�ءة و�لت�رصف؟ 
�إنه كت��اب/ �رصخة يقدمه لقر�ئه و�أ�ش��دقائه 
�لفرت��ش��يني �لذين يغذون ن�شغ �لكتابة عن 
طريق �رص�ء �لكتب ونب�س تفا�شيلها و�لبحث 
ب��ني جنباتها عن حكمة نائمة �أو جملة متاأهبة 
للغر�س متام��ا مثل حبات �لقمح. يهديه لقر�ئه 
فقط لأنه يع��رف �لتقلبات يف �حلياة و�ألعابها 
�لبهلو�ني��ة ول يثق يف �لع��رت�ف على �أيدي 
�لنقاد �أو »مانحي« �جلو�ئ��ز لأن هد�ياهم دوًما 
م�شمومة. )�ل�ش��م يف �لع�شل كما يقول �ملثل 

�لعربي(.

لقد مت ن�رص »�ش��يمورغ« قبل عدة �أ�ش��هر من 
وف��اة حمم��د دي��ب، وكاد �أن يك��ون مفاجاأة، 
و�شية مر�ش��ومة ب�شكل ف�شيف�شائي. و�شية 
ف��ظ على ج��د�ر متحف �لإن�ش��ان،  ثمين��ة تحُ
لي���س ذ�ك �لذي يح��وي �جلماج��م و�لهياكل 
�لعظمية ب��ل متحف �لب�رصية �ل��ذي يحتوي 
�لر�أي و�ملقولة و�لت�ش��حية و�ل�شالم و�لتحية 
و�لعبقرية و�ملجهود و�لتعب و�لدليل و�حلكمة 
، �ل��ذي يحمل فك��رة حممد دي��ب ويتحدث 
بلغة �لعلماء ومعرفة �لنبالء �لذين ي�ش��علون 
�لفو�ني�س نكاية يف �لظلمة و�لطغيان و�لهباء 
و�لتنكيل باأحا�ش��ي�س �لإن�ش��ان وقدرته على 

�لتحليق.
�إن ه��ذ� �لكت��اب عب��ارة ع��ن جمموع��ة من 
�لن�ش��و�س �لتي مل جتد لها مكانا يف رو�ياته 
�ل�شابقة. بقيت �لق�شا�شات )مثل »�ملجتزء�ت 
�خلم�س لل�ش��حر�ء« لر�ش��يد بوجدة( يف درج 
ينتظر م��رور مز�ج مبتهج �أو قر�ر �لأ�ش��ابع 
�لر�ش��يقة و�له�ش��ة يف �آن لرج��ل يجل�س يف 
ز�وية �شغرية من �شقته �ل�شيقة ويحيلها �إىل 
كومة من �لورق تتلوى يف كل �لجتاهات ثم 
تعي��د �ش��ياغة �لعامل يف �ش��كل �ش��ياغات 
مذهبة ت���رّصح �لفو�ني�س وتك��ي �حلكايات 

لعابري �ل�شبل �لوعرة كي ل تتاأذى جو�رحهم 
وه��م يعربون جهن��م. �لعامل يف »�ش��يمورغ« 
�أخطر م��ن جهنم لكن �لقناعة ل تف�ش��ل �أبد� 
ول ترتك �لرجل وحيد� يف م�ش��ريته هو �لذي 
يع��رف �أن��ه »يجب عل��ى �مل��رء �أل ي�رصع يف 
مغام��رة �لكتابة �خلطرية ج��د� �إل مع �لقناعة 
�لر��ش��خة و�ل�ش��مري �لنقي باأنه يحمل �أ�شياء 
معين��ة بد�خل��ه وهو �ل�ش��خ�س �لوحيد �لذي 

يعرف وي�شتطيع نقلها لالآخرين« )�س 86(.
يبد�أ �لكتاب بن�س يحمل عنو�ن »�ش��يمورغ« 
وهو يف نهاية �لفل�ش��فة و�لتجلي ��ش��م لذ�ك 
�لطائر �لأ�ش��طوري و�ل�ش��ويف �لذي يحمل 
��ش��ًما فار�ش��ًيا يعني »ثالثني طائًر�«. �إنه ميثل 
�حللم �لنهائي للطيور وملكها �لأبدي. ت�شافر 
�لطيور يف مغام��رة ل تنتهي �أو قد تنتهي مبا 
ل تبتغي��ه �أو قد ل تعرف �أ�ش��ال م��ا تبتغيه. 
يق��ول: » كان مي�ش��ي، كان مي�ش��ي. هناك يف 
�لعل��ّو. لي�س عل��ى �رتفاع كب��ري... ما �أحقرها 
هاته �ل�شم�س. مل يكّف �لظل عن �لتمدد على 
�لأر�س، مل ميّر، و ما لبث يتمدد على �لأر�س. 
ياأتي �لليل يف منت�ش��ف �لنه��ار �أو كذ�. �إنها 
لي�ش��ت نكت��ة. هو �ش��يء ي�ش��به متام��ا حظر 
�لتجّول لأن��ك كي تتقدم �أو تتحرك فال تّرك 
و ل تق��ّدم هناك. م��ا ز�ل �لنهرحُ يرك�س و �ملاء 
دوًما هنا ير�وح مكانه. كان مي�شي و مي�شي.«.
تكمن قوة هذ� �لكتاب يف قدرته على �خرت�ق 
�شغاف �لنف�س �لب�رصية وحدودها وجعلها تقف 
هادئة ر��شية مقتنعة مرغمة ترى نف�شها يف 
�ملر�آة. �نعكا�س عميق لدورة �لأحد�ث �ملتتالية 
�لتي ت�ش��كن رحل��ة �لب�رص وتغرّي م�ش��ار�تها 
و�أقد�ره��ا كونها ماأهولة بثالثي �ملنفى و�لأمل 
و�لبح��ث. �لبحث ع��ن معنى �حلي��اة و�ملوت. 
�لبح��ث بينهم��ا من ط��رف روح تائهة جو�لة 
مغرر به��ا، تتعر�س للنهب و�لتنكيل وتزدهر 

يف �لأفق بانتظار �مل�شري و�لعذوبة �لقادمة.
ياأخذنا حممد ديب من ن�س �إىل �آخر، من بلد �إىل 
�آخر، من جحيم �إىل �آخر، من �خلارج �إىل �لد�خل 
دوم��ا �أعمق نحو م�ش��ائر جمهولة ووجهات 
غري حمتملة. ب�ش��رب كبري ولغ��ة �أنيقة و�عدة 
وم�ش��طربة حازم��ة يق��ول »�أ�ش��ياءه« بحذر 
لك��ن دون �أي ت��ردد ودون �خل��وف من �إبالغ 
�أيا كان م�ش��بقا. ل يدين لأحد ب�ش��يء هو له 
ول يهاب �لرتطام بع��ر�يف �لباطل ومالكي 
مفاتي��ح �لهز�ئ��م لذ� فهو ل مي��ل �لتكر�ر كي 
يفه��م �جلمي��ع. �لتك��ر�ر يف �أ�ش��لوبه خي��ار 
و�ع مع �ش��بق �لإ�رص�ر و�لرت�ش��د. من �أجل 
�لتاأكيد و�لتوكيد و�ل�رصح و�لتدليل و�لتعليل 
كي يزي��ل ذعر �لقر�ءة وخ��وف �لقرت�ب من 
ن�شو�شه �أو رمبا بع�س تلك �ملو��شاة و�لتعزية 
ملن ر�أى يف ن�شو�شه و�لتكر�ر غمامة تجب 

�لو�شول �إىل �لفاكهة. �خل�رص�ن لهم.
هذ� �لكتاب هو حديقة ر�ئعة. م�ش��احة �أن�شاأها 
حممد دي��ب حيث يتحرك بخف��ة و�أناقة، مثل 
�لظل �ل�ش��فيف، ب��ني �ملا�ش��ي و�حلا�رص، بني 
�لثقاف��ات �ملختلف��ة لل���رصق و�لغ��رب، ب��ني 
�لأفر�د و�ملو��شيع �لعاملية �لأخرى با�شتخد�م 
�خلطاب �ل�شفاف، �ملاهر، �ملوهوب، �لقاتل دون 
ح��د مثل تل��ك �ل�ش��جرة �لتي تخف��ي �لغابة، 
تتكاث��ر �لأ�ش��طورة ومت�ش��ي يف مغامرته��ا 
وتتخ��ذ د�ئًما �ش��كاًل �ش��افيا و�ش��يطانًيا يف 
نف���س �لوقت. يبد�أ �لكت��اب بهذ� �لطائر �لذي 
يجمع يف ذ�ته �أف�ش��ل �ش��فات من يجان�شه. 
يتغ��ذى على �لعطور ول ميلك ع�ش��ا وتطول 
حياته لأكرث من ق��رن. يعي�س يف �آفاق يتعذر 
�لو�ش��ول �إليها لأنه خمتلف عن جميع �أنو�ع 
�ملخلوق��ات و�ش��اللت �لطري ويطم��ع فيها 
�جلمي��ع ويتطل��ع لالنتم��اء �إليها و�كت�ش��اب 
نبلها. �إنها حلمنا جميعا. �ألذ خر�فاتنا و�أعذبها.
ينتهي �لكتاب باأ�شطورة �أخرى هي �أ�شطورة 

�أودي��ب �لت��ي ت�ش��مى »�أ�ش��طورة �لغ��رب« 
يف ح��ني �أنه��ا جزء من ت��ر�ث �ل���رصق، مثل 
�مل�ش��يحية متام��ا، ولدت هنا وك��ربت ونبتت 
له��ا �أ�ش��نان حليبي��ة. مت �خرت�قه��ا و�رصقتها 
و�إع��ادة ت�ش��كيل هند�مه��ا لتنا�ش��ب �لقالب 
�لأيديولوجي ل�رص�ع �حل�ش��ار�ت وت�ش��بح 
ج��زًء� من تر�ث ق��ارة �أخ��رى، �أوروبا �لتي مل 
ت�ش��هد ولدتها هناك بعيد� يف �جلغر�فيا ويف 
�لتاري��خ. يقول: »وفي��ا لعاد�ته �ل�ش��تبد�دية 
د�ئما، ��ش��توىل �لغرب على �لرت�ث �ليوناين 
وف���رصه وفًقا لآر�ئه ويف �لنهاية جعله �ش��يًئا 
��ا به«. �أ�ش��بح ي�شوع بف�ش��ل �ملوؤ�مرة  خا�شً
و�لك��ذب و�لتجن��ي عل��ى �لتاري��خ و�إع��ادة 
كتاب��ة �لأحد�ث بالأ�ش��كال �لت��ي يبتغونها، 
�أ�شفر �ل�ش��عر و�أزرق �لعينني. �أوديب جردوه 
من ثيابه �لأ�ش��لية و�أدخلوه كتبهم �لفل�شفية 
من خ��الل »�ملركزية �لأوروبي��ة« وجعل كل 
ما يحدث خ��ارج هذه �لد�ئرة جم��رد فلكلور 
ل يعت��د ب��ه لكنه��م مل يتمكن��و� م��ن �لقفز 
عل��ى بع���س »�لعر�قيل �ملعرفية« �ل�ش��خمة 
ف�ش��اغوها ب�ش��كل يجعله��ا تب��دو �أوروبية 
حتى ومل تكن كذل��ك. مرة �أخرى �أعاد حممد 
ديب �ش��ياغة �لنقا�س بف�ش��ل �أدو�ته �للغوية 
�خلا�شة لذلك تاأخذ �لرتجمة م�شاًر� م�شتحياًل 
وت��اول معاجل��ة �ملعن��ى بح��ذر وبكثري من 
�لحتياط��ات �لت��ي مهم��ا كرثت ل��ن تكون 
كافية �أبد�. تكمن �ل�شعوبة يف �أن لغة حممد 
ديب �ش��به ج�شدية و�أر�ش��ية، مليئة بالثقافة 
و�لتعابري و�لعبار�ت �جلز�ئرية. لغته ت�ش��كن 
�لأر�س ول تتخلى عنه��ا. كاأن لغته منحوتة 
م��ن ط��ني مدينة تلم�ش��ان لذ� فه��و كاتب ل 
ميكن ن�ش��خه �أو ترجمته ب�ش��بب تل��ك �للغة 
�لتي تقول �أ�شياءها على �لفور باأناقة وتكر�ر 
وجتم��ل وبه��اء وحكم��ة وتلخي���س و�إطالة 
و�إ�ش��ارة ون�ش��اط وب�ش��اطة وتعقيد وتلميح 
وغو�ية وخفة و�شال�ش��ة ثم تن�شحب بهدوء، 

غري مرئية، غري مبالية بالذي يحدث.
ب�ش��فته �أ�ش��تاذ �ش��ابق يف جامع��ات �لعامل، 
يتعامل حممد ديب مع �ملو�شوعات �لتي تهم 
�جلميع يف عامل �ليوم مثل �لعوملة و�لتع�ش��ب 
و�لهجرة و�لهوية و�لعالقات �لدولية. بخطاب 
�أدبي و�أ�شلوب ر�ق ت�شعه قوته �جلوهرية يف 
مكان مرتفع للغاية يتجاوز �ل�ش��يغ �لنمطية 
ويجع��ل �لقارئ يف حرية م��ن �أمره وهو يرى 
بعد مرحلة م��ن �لعبث و�لبحث عن �لكلمات 
يف �لقامو���س �أن حممد ديب �ش��احر جز�ئري 
�أخذ طال�شم لغته من بر�ري تلم�شان و�أحر��س 
جبالها. تاول �لكلمة د�ئًم��ا �إحباط �لطريقة. 
حني يقول �شيئا فاإنه دوما يريد �أن يقول �شيئا 
�آخ��ر. هذه �للغة متثل هوية حممد ديب �ملعقدة، 
كيان��ه �ملجروح، ذ�ت��ه �ملتفردة، �أن��اه �ملتوثب، 
روح��ه �ملعذبة، هدي��ة �لآلهة. هديت��ه لنا كي 

يقدمنا �إىل �شبل �لبتهال.

كم��ا تعام��ل حممد ديب يف ه��ذ� �لكتاب مع 
�ملو�شوعات �ل�شخ�شية و�ل�شعادة و�لعقبات 
�أو مناط��ق �لظل بكثري من �حلب و�له�شا�ش��ة 
و�حلنني و�لرقة كما لو كان ي�شكر �لأ�شخا�س 
�لذين كان��و� يف �لأ�ش��ل و�ل�ش��بب �لنهائي 
لهذه �حلقائق. كان ي�ش��كر ويحّيي �ملو�شيقيني 
و�لفنان��ني و�ل�ش��عر�ء. لقد ت��دث عن هوؤلء 
�لنا�س بق��در كبري من �لإعج��اب لذ� حاولت 
بحذر وحما���س كبريين تو�ش��يل ذلك لقر�ء 
�للغ��ة �لعربية. لأن حممد ديب رجل جو�ل يف 
�ملعن��ى، قلق يف �جلمود، فاإن �أ�ش��لوبه ل ميكن 
�إل �أن يكون �ش��اعرًيا وملمًحا باخت�ش��ار�ت 

ولدت مع �للغة �لفرن�شية �لتي ي�شفها باأنها 
»�للغة �لأر�ش��تقر�طية �لتي مل ت�ش��تطع �أبًد� 
�أن تق��ول بوؤ���س �جلز�ئريني«. هذ� هو �ل�ش��بب 
�ل��ذي دفع��ه �إىل �ش��نع لغ��ة على مقا�ش��ه، 
بحج��م �آلمه، ه��و �لذي يقول �أن �لفرن�ش��يني 
يقوم��ون برتتي��ب �لكت��اب �لذي��ن يكتبون 
باللغة �لفرن�ش��ية كما يلي: يف �ملرتبة �لأوىل 
ياأتي �لفرن�ش��يون ويف �ملرتب��ة �لثانية كتاب 
�لفرن�ش��ية م��ن �أوروبا و�أمري��كا ويف �ملرتبة 
�لثالث��ة »�خلادمات �لربتغالي��ات« ويف �ملرتبة 
�لر�بعة كتاب �لفرن�ش��ية من �ش��مال �إفريقيا. 
يقول حمم��د ديب �لعظيم: »�أحلم باأن �أ�ش��عد 
�إىل مرتب��ة »�خلادم��ة �لربتغالي��ة« ل��دى نقاد 

�لأدب �لفرن�ش��يني«. هو �لذي يحُو�ش��ف د�ئًما 
باأنه »من �لأه��ايل« )لنديجان( عندما يحاول 
�لتعامل مع �لفرن�ش��ية لغة جري�ر دي نريفال 

)معذرة للعزيز فولتري!(.

يف ن�س )من��ى(، يقرر �إرهابي �لع��ودة لياأخذ 
معه �لطفلة �لت��ي قتل عائلتها كلها: مع ذلك 
يريد �أن ين�ش��اه. يف �ل�ش��حر�ء، �أثناء �لرتحال 
وفر�ًر� من عا�شفة رملية، ن�شيت �مر�أة طفلها 
خلفها ومع ذلك، مل ترغب يف ن�ش��يانه )ن�س 
– حزن مدن �لأ�ش��باح(. �أو مرة �أخرى، يحاول 
»كنا���س« �أفريق��ي ن�ش��يان قريته �لأ�ش��لية 
ودفنه��ا يف �أعماقه من خالل تنظيف �ش��ارع 
يف باري���س لكن ز�ئ��رة مثل��ه، حما�رصة يف 
تلك �مل�شاحة �ل�ش��غرية، جتلب له روح �لبالد 
و�أنفا���س ق��ارة باأكمله��ا ومع ذلك فق��د �أر�د 
ن�ش��يانها )ن�س - �لز�ئرة �ل�شائعة(. لتلخي�س 
كل هذه �لأبعاد، »ل �شيء غريب بالن�شبة يل« 

يقول �ملوؤلف.
يثور حمم��د ديب �ش��د �لأمريكيني ب�ش��بب 
و�إهماله��م  �لأر���س  ل��رثو�ت  ��ش��تغاللهم 
حلقوق �لإن�ش��ان يف جميع �أنحاء �لعامل. يثور 
�ش��د نقاد �لأدب �لفرن�شيني ب�شبب �رتباطهم 
�ل���رصي بروؤي��ة ��ش��تعمارية مل يتمكنو� من 
�لتخل�س منها و�لذهاب �إىل م�ش��احات خالية 
م��ن �لتاري��خ �لعن�رصي لبالدهم. يثور �ش��د 
�لأ�ش��وليني �لإ�ش��الميني لي�س ب�شبب �لدين 
�حلنيف يف ذ�ته بل ل�شتخد�مهم �لإ�شالم يف 
غايات م�شينة ذ�ت ب�شاعة بدون حدود. يثور 
حمم��د ديب با�ش��تمر�ر دون �أي ه��دوء. دون 
توق��ف ول يه��دي لأحد لعب��ة �أو قو�س قزح. 
يثور كي يقول �لذي يهرتئ ويجب ف�ش��حه 
دون تكتم ب�شع �أو قناع خائن �أثيم. لدى حممد 

ديب حكمة �لربكان.
�ملع�شلة �لكال�شيكية �لتي تطاردين كمرتجم 

ه��ي حل معادلة �لختي��ار: �إما ترجمة كلمات 
حمم��د ديب بالكامل كما جاءت على ل�ش��انه 
وقلم��ه ولكن بدق��ة كبرية �أو ترير نف�ش��ي 
قلي��اًل م��ن �لن�س �مل�ش��در ومن��ح �لكلمات 
به��ا و مكون��ات  لتحل��ق  �أجنح��ة  و�جلم��ل 
وبه��ار�ت وتر�كي��ب لغوي��ة خا�ش��ة باللغة 
�لعربية. �أعتقد �أن �أهم �ش��يء يف هذه �لرتجمة 
هو م�ش��وؤولية فهم ن�س حممد ديب �لأ�شلي 
�لذي تدث فيه ب��كل �رص�حة و�أمل عن فقره 

وقلقه و�شفائه �لروحي.
��ا �أن �أق��ول حقيقة مهمة  من �ل�رصوري �أي�شً
وه��ي �أنني جتنبت ترجمة ن�س بعنو�ن » طائر 
�لفينيق �لك�شول يف �شتة ع�رص موقًفا« و�لذي 
هو عبارة عن جملة من �ملو�قف �مل�ش��تندة �إىل 
�لتي  و�لأ�ش��و�ت و�ل�ش��تعار�ت  �لتوريات 
ي�شتحيل فهمها خارج �ش��ياقاتها د�خل �للغة 
�لفرن�شية. �شتكون ترجمتها �إىل �للغة �لعربية 
ممار�شة ل طائل من ور�ئها ومت�س �شمعة حممد 
ديب �لذي �ختار لنف�شه رفاهية �لحتفاظ يف 
بع�س زو�يا هذ� �لكت��اب مبناطق حميمة منح 
فيها لنف�ش��ه �حلق يف ممار�ش��ة جنونه وتقيق 

معجز�ته يف نغمة �لكتابة و�أناقة �لأ�شلوب.

م��ن ي�ش��تطيع �لقي��ام بعمل �أف�ش��ل مم��ا قام 
ب��ه حممد دي��ب؟ �أن يكتب ن�ش��ا م��ن ع�رص 
�ش��فحات تت��وي فقر�ته �ل�ش��ت على جمل 
طويل��ة من �ش��فحتني ل��كل منه��ا. ل توجد 
نقطة يف �ملنت�ش��ف. هناك نقطة �أخرية فقط. 
)ن���س- �لطفولة غ��ري �ملوؤك��دة(. يفعل ذلك 
لإنقاذ �لذ�كرة و�لتحدث عن �لزمن �لذي كان 
ممنوعا ع��ن �جلز�ئريني ت��دث وكتابة لغتهم 

�لأم. 
من خالل ترجمة هذ� �لكتاب كان يل �ل�رصف 
�لكبري و�ل�ش��عادة �لغامرة لإعطاء حممد ديب 
�لفر�شة لقول »�أ�ش��ياء معينة« باللغة �لعربية 
للقارئ غري �ملحتمل، ملنحه �لفر�شة �لتي حلم 
بها كثرًي� للتعبري عن حكمته لأن »�شيمورغ« 
هو خمط��وط للحكم��ة �لب�رصية، للفل�ش��فة 
�ل�شائكة �لتي تتدفق وتن�شاب ثم تختفي لأن 
�لكاتب ي�ش��تويل عليه��ا يف رحلتها �لكاملة 
وهي حملقة يف �لف�ش��اء ويحولها با�شتخد�م 
�لو�قعية و�ل�رصيالية و�لرمزية و�ل�ش��وفية و 
�أمناط �أخرى كثرية لي�س من �أجل تويل �حلياة 

ولكن من خالل �لدور�ن د�خل �إيقاعها.
ل يحّم��ل حممد ديب ذ�ك �ل��ذي يحدث لأي 
�ش��خ�س بعينه حت��ى �أولئك �لذين مار�ش��و� 
��ش��رت�تيجية �لالمبالة جتاه �آ�ش��يا جبار )�س 
191( وحرم��وه م��ن جائ��زة نوب��ل لأنه يرى 
�أن �جلز�ئ��ر برثو�ته��ا �ملادي��ة و�لب�رصية قادرة 
عل��ى �لتاأ�ش��ي�س جلائ��زة �أدبية عاملي��ة تكون 
يف م�ش��توى عبقرية وكتاب��ات �أبنائها �لذين 
�رصفوها يف حماف��ل �لآخرين �أو ينتظرون يف 

�لرو�ق.
رحل حممد ديب �إىل �لأبد بروعة و�أناقة، قائاًل 
يف �جلملة �لأخرية من �لكتاب، وكاأنه يلخ�س 
معنى �حلياة، تاأثري �ملر�آة، لهذ� �ل�شاعر �لذي هو 
نف�شه دون �أدنى �شك: » مل يعمل �لوقت �شده 
ولكن �شد �أولئك �لذين ل يز�لون يتجاهلونه 

�ليوم ». �آخر در�س يف »�شيمورغ«.
هام�س:

جميع �ل�ش��فحات �ملذكورة يف �لن�س: حممد 
ديب ، �ش��يمورغ/ ترجمة عبد �ل�شالم يخلف، 

من�شور�ت �شيديا، �جلز�ئر، 2017.

عبد ال�سالم يخلف 
لغة ديب �سبه ج�سدية واأر�سّية 

مليئة بالثقافة و التعابري اجلزائرية 
ج�سدية

ديب  ال يتعامل اأبدا بنمطّية مع 
ق�سايا الع�سر كالعوملة والهوية 

والهجرة والتع�سب

االأوروبيون جردوا اأوديب من ثيابه 
واأدخلوه كتبهم الفل�سفية

الغرب �سرق ي�سوع وجعل �سعره اأ�سقر 
وعينيه زرقاوين

�سيمورغ خمطوط احلكمة الب�سرية
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محمد ديب.. سحر الصرخة الباقية
ن�سيمة يعقوبي بوزيد

 تمكنت �لكتابة عند محمد ديب من تحرير �لأ�سو�ت �لممنوعة كاأ�سو�ت �لفالحين و�لن�ساء و�لأطفال، بل حررته هو نف�سه، �إذ لم ينقطع عن �لكتابة طو�ل حياته، فهو �لمبدع �لذي 
ن�سر �لكتاب تلو �لكتاب، مرّكز� على ماأ�ساوية �لحياة �لجز�ئرية بحيث �ساوى بين �متالك �لأر�ض و�لحياة، كما �ساوى بين فقد�نها و�لموت، فال بديل عن �لوطن ول حياة هنيئة يمكن 
�أن يجدها �لجز�ئري خارج حدود �أر�سه، فالأوطان كثيرة لكنها ت�سيق بالغرباء. محمد ديب هو �لح�سان �لأ�سطوري و�لبيت �لعتيق و�لأّم �لمكافحة في �لثالثية، وهو �لحبل �لمتاهة 

�لذي ي�سيع فيه �لجميع دون �أمن.

ل حممد ديب اإىل اإيجاد العالقة الرابطة بينه  لقد تو�صّ
وبني اجلمه��ور من خالل البناء الأ�ص��طوري الداخلي 
للرواي��ة ودف��ع ب��ه البعد الرم��زي اإىل حتقي��ق منوذج 
خا���ض يحم��ل نب�ض اله��م العام العامل��ي ويحقق من 
خالل رواياته ُبعداً جماليا ي�صاف اإىل ر�صيد جماليات 
الرواية اجلزائرية الواقعية، لأن تطور ال�صكل الروائي 
ل يحدث يف ف�ص��اء جمهول، اإنه يحدث معنا، هنا يف 
البيت وال�صارع واحلقل وامل�صنع واملكتب، لأنه عن�رص 

ح�صا�ض جدا ي�صتطيع اأن يعّب عن الت�صارع واملعاناة.
     وم��ن هنا كان جناح حممد دي��ب يف اختياره للرمز 
والأ�ص��طورة التي لي�ص��ت اإل انعكا�صا للواقع، وقيمة 
الرواي��ة تتوقف على مدى جن��اح هذا الرمز الكبري يف 
اإبراز هدفها، ويعتب حممد ديب جمموعة مدار�ض، لأن 
الناحية اجلمالية اأخذت كافة اأبعادها يف اأعماله الأدبية 
والروائية،  واأ�ص��بح ي�صكل اأكرث من اجلمال كما يقول 

»روجي غارودي«. 
وحممد ديب كمبدع فنان اأ�ص��يل يدرك ب�ص��كل جيد 
اأن املنتج اخلالق فنيا ل يكتفي اأبدا بالأ�ص��كال اجلمالية 
اجلاهزة بل يعب عن حقائق وم�ص��اكل العامل والإن�صان 

واملجتمع بو�صائل اأكرث قابلية لالإي�صال من غريها.

ذاك الطفل القادم من تلمسان
ولد حمّمد ديب يف الواحد والع�رصين من �صهر جويلية 
�ص��نة 1920 بتلم�ص��ان، حيث تلقى تعليمه البتدائي 
��ل عل��ى ال�ّص��هادة البتدائّي��ة بفرعيه��ا  اإىل اأن حت�صّ
الأهلي والفرن�ص��ي �صنة 1931 غري اأّن طفولته متّيزت 
مباآ�ض كانت لها انعكا�صات عميقة على طبعه واأعماله 
الأدبّية؛ فقد ع��رف اليتم وهو مل يكد يتجاوز العا�رصة 

من عمره ملّا تويف والده �صنة 1931. 
حتّم��ل امل�ص��وؤولّية الأ�رصّية وهو �ص��غري ال�ّص��ن، فقد 
�ص��ادفت ف��رة �ص��بابه احل��رب العاملّي��ة الثانية وهي 
ف��رة مار�ض فيها مهنا متعّددة تدّل على ا�ص��تعداداته 
وقدرات��ه. فم��ن معّل��م بقري��ة )زوج بغ��ال( باحلدود 
اجلزائرّي��ة املغربّي��ة )1938_ 1940(، اإىل حما�ص��ب 
مبكات��ب جيو���ض احللف��اء بوجدة بني �ص��نتي 1940 و 
1941، اإىل مرجم من الفرن�ص��ّية اإىل الإجنليزّية لدى 
اجليو�ض باجلزائر العا�ص��مة ب��ني 1943 و 1944، اإىل 
م�ص��ّمم زرابي بتلم�ص��ان عام 1945؛ لأّن حمّمد ديب 
كان ر�ّص��اما موؤّهال قبل اأن يكون كاتبا اأو �ص��اعرا، ثّم 
عمل �ص��حفّيا بجري��دة اجلزائ��ر اجلمهورّية بني عامي 
1950 و 1951 اإىل جانب م�صاهمته يف دورية ليبتي.

التح��ق بجامعة اجلزائر حيث در�ض الآداب بني �ص��نتي 
1940 و 1944 يف ح��ني كان ميار���ض الكتاب��ة وكان 
ق��د ن�رص بع�ض الّن�ص��و�ض اّلتي ي�ص��ّور فيها فرات 
البوؤ�ض، فيقول عن فرة اإقامته بالعا�ص��مة بني 1943 
و 1944:»كان هّمنا الكبري بتلك الفرة العثور على ما 

ناأكله... كثري من الّنا�ض كانت متوت جوعا«.
مار���ض العديد من الأعمال الثقافّي��ة ويف عام 1946 
بداأ ين�رص ق�ص��ائده ومقالته، وقد اأّثرت مهنته كعامل 
ن�ص��يج يف اإبداعه ال�ّص��عري والّروائي، وهي من دون 
�ص��ك و�ص��عية جعلت الكاتب مييل عاطفيا و�صيا�صيا؛ 
اإذ انخرط ملّدة ق�ص��رية يف احلزب ال�صيوعي الفرن�صي 

�صنة 1951. 
ويف عام 1948، زار حمّمد ديب فرن�ص��ا لأّول مّرة من 
خالل وفد اأدباء جزائريني، وبعد ثالث �ص��نوات، تزّوج 
من زوجته الفرن�ص��ّية و�ص��افر اإىل فرن�صا عام 1952 
كي يح�رص �ص��دور روايت��ه الأوىل »الدار الكبى«، 
واأق��ام هناك حّت��ى عام 1954 حيث ن���رص اجلزء الثاين 
حتت عنوان »احلري��ق« L’incendie، ويف عام 1956 
ن�رص جمموعته الق�ص�صّية »يف املقهى«  ثّم ن�رص اجلزء 
الثالث والأخري �ص��نة 1957 حت��ت عنوان »الّنول«. يف 
عام 1959 ا�ص��طّر اإىل الهج��رة اإذ مّت طرده من اجلزائر 
ملواقفه املناه�ص��ة لالحتالل الفرن�ص��ي، ومل ُي�صمح له 
بالإقام��ة بفرن�ص��ا اإّل بع��د تدّخل جمموع��ة من كبار 

الُكّتاب الفرن�صيني ل�صاحله.
تزوج حمّمد ديب �ص��نة 1951 ب� »كوليت بيلي�ص��ون« 

الفرن�صّية الأ�صل واأجنب منها اأربعة اأطفال.
قام باأ�ص��فار عديدة اإىل دول كثرية حيث عمل اأ�ص��تاذا 
بجامعة لو�ض اأجنل�ض وفنلندا وال�صوربون وكان خالل 
كّل ذل��ك على اّت�ص��ال دائ��م باجلزائ��ر اإىل اأن توفيت 

والدته �صنة 1983.

بداأ يكتب ال�ص��عر وه��و ل يتجاوز الراب��ع ع�رصة من 
عمره، وم��ع بداية ال�ص��تينيات حتّول اإىل ال�ّص��عر من 
جدي��د فن�رص ديوان��ه الأّول »الظّل احلار���ض« وديوانه 
الثاين »ت�ص��كيالت« ثّم »اأومنريو���ض« و«اأّيتها احلياة« 

و«نريان جميلة«.
فاأّول ق�ص��يدة معروف��ة للكاتب ن�رصت �ص��نة 1946 
وه��ي ق�ص��يدة »فيفا« )جن��م( وبها جند مي��ول مبدئّية 
وفّية  نحو احلنني اإىل الأندل�ض، ونحو امليثولوجيا وال�صّ
وال�صمولّية وال�ص��نعة الّلفظّية املمتازة، واأّكد الكاتب 
ال�ص��اب اآنذاك طبع��ه وطموحه خالل الأّي��ام الثقافّية 
ب�صيدي مدين ب�ص��واحي مدينة البليدة عام 1948 ملّا 
���رّصح قائال اإّنه يريد اأن يكتب عن كّل �ص��يء. غري اأن 
الف��رة التاريخي��ة اّلتي كان مير بها ال�ّص��عب اجلزائري 
بعد احل��رب العاملّي��ة الثاني��ة جعله يّتج��ه نحو تعبري 
اأدبي ذي طابع واقعي، فكتب ثالثيته امل�صهورة؛ حيث 
ا�ص��تعر�ض فيها الو�ص��ع املزري لل�ّصعب اجلزائري يف 
املدن والأرياف نتيجة ال�ص��تعمار، فقّدم �ص��هادة حّية 
من خ��الل هذه الثالثّية عن بوؤ�ض و�ص��قاء وا�ص��تعباد 
اجلزائريني وج�ص��ع املعّمرين ون�صج الوعي ال�صيا�صي 
لدى ال�صعب اجلزائري خا�صة يف رواية »احلريق« اّلتي 

حملت نبوءات عن الّثورة امل�صّلحة. 

عب عن فرة العمل امل�ص��ّلح بو�صائل فّنّية خمتلفة من 
�ص��عر وم�رصح ومق��الت وغريه��ا... ويف عام 1962 
ن���رص روايت��ه »اجلري ف��وق ال�ص��اطئ« ثم »رق�ص��ة 
امللك« وبعدها »اإله يف الوح�ص��ية« ثّم »�ص��ّيد القن�ض« 
و«هابيل« و »�رصفات اأور�صول«. من اأ�صهر جمموعاته 
الق�ص�ص��ية »الّطل�ص��م«، اأّما م�رصحيته فه��ي بعنوان 
»األ��ف مرحى ملوم�ض« لأنه كان م�رصحيا حمنكا وناقدا 

كبريا يف فّن امل�رصح. 
يف روايته »�رصفات اأور�ص��ول« مثال، هناك ت�صابه بني 
بط��ل الّرواية عيد وبني هابيل، فه��و حمكوم عليه اأن 
يغادر بالده يف مهّمة ر�صمّية اإىل بلد يف ال�صمال اأطلق 
عليه ا�ص��م اأور�صول وعا�ص��مة هذه الّدولة هي ياربر. 
اإّنها بالد ال�ّصم�ض اّلتي ت�صطع يف منت�صف الّليل، ومن 
الوا�ص��ح اأّن حمّمد ديب قد حاول اأن يكتب رواية عن 

فنلندا اّلتي عا�ض فيها �صنوات طويلة.
وكان اآخ��ر كتاب ن���رصه حمّمد ديب هو دي��وان »اأّيتها 
احلي��اة« حيث جند لغ��ة الكاتب ال�ّص��عرّية قد تغرّيت. 
فبع��د ق�ص��ائده الطويل��ة، ن��رى اأّن ق�ص��ائده اجلديدة 
ق�صرية للغاية، ومن هذه الأمثلة ما يلي: »وقال البحر/ 
الوجه له��ث/ والتباع��د كبري/ بني ال�ص��اطئني/ واآخر 

الأجنحة/ البي�صاء«.

ينابيع الرؤيا
ويقول لنا حمّمد ديب اأّنه قراأ يف �صبابه لأعالم الأدب 

وكان ق��د تاأثر بالّروائي��ة الإجنليزية خا�ص��ة فرجينيا 
وولف يف »املنار والأمواج« و دو�ض با�ص��و�ض ووليام 
فولكرن و�صتاينبيك ،كما �صافر اإىل اأملانيا ال�رصقية بعد 
اأن اأق��ام مّدة يف مودن لفوري وا�ص��تقّر يف ل �ص��يل 

�صان كلو ب�صواحي باري�ض.
اع��ات العنيفة اّلت��ي كانت متّر  لق��د عا�ض تل��ك ال�رصّ
اع الفكري اّلذي اأ�ص��بح �ص��الحا  به��ا اجلزائر وال�رصّ
للمعركة، فالثالثّية تعد �صورة وا�صحة حلياة ال�صعب 
اجلزائري يف تلك الفرة بالذات: بداية الوعي القومي 
وال�صعور بالكرامة، وفرة التهيئة الّنف�صّية للمعركة.

��ل حمّم��د ديب عل��ى ع��ّدة جوائ��ز قّيمة  لق��د حت�صّ
وت�صجيعّية وتكرميّية اعرافا بكفاءته وموهبته و�صعة 
روؤيت��ه، فمنحت له جائزة »فينيون« �ص��نة 1952 عن 
»رواي��ة ال��ّدار الكبى« ومنح��ت له جائ��زة »روين 
لبورت« �ص��نة 1961 عل��ى املجموعة الق�ص�ص��ّية 
ال�ّص��عرّية »الظّل احلار�ض« ثّم اجلائزة الجتماعّية �صنة 
1963، ث��ّم جائزة املعهد ال�ّص��عري ملونتان 1964، ثّم 
جائزة احت��اد الكّتاب اجلزائريني �ص��نة 1966، وجائزة 
اأكادميّية ال�ص��عر على جمموع عمله �ص��نة 1971، ثّم 
جائزة جمعية كّتاب اللغة الفرن�ص��ية �صنة 1978 عن 
روايته هابي��ل. ويحتل حمّمد ديب مكانة مرموقة يف 
املو�ص��وعة ال�صوفياتّية الكبرية وكذلك يف املو�صوعة 
العاملّي��ة لآداب القرن الع�رصين، وقد اأثبت ا�ص��مه يف 
خمتل��ف طبع��ات لرو���ض من��ذ �ص��نة 1979، ويف 
خمتلف القوامي�ض منذ �ص��نة 1965. كانت اآخر جائزة 
��ل عليها كانت جائزة الأكادميّية الفرن�ص��ّية �صنة  حت�صّ

.1994
ويبدو حمّمد ديب م�صتع�ص��يا على الفهم؛ حيث اأبدى 
له بع�ض القراء مالحظة يف ذلك ال�ص��اأن فرّد غا�صبا، 
يقول �ص��احب املقال: » هل اأنا اأّلفت كلمات متقاطعة 

فتطالبونني باحلل؟«.
لق��د كان حمّم��د دي��ب يف املرحلة الأوىل م��ن حياته 
يع��ي باأّنه جزء ل يتجّزاأ من �ص��عبه ويري��د اأن يكون 
اأكرث من �ص��اهٍد على املاأ�صاة، يقول: »اإّننا نعي�ض دراما 
م�ص��ركة«، لأنه ل يعتب العمل الأدبي ذا قيمة اإّل اإذا 
كان نابع��ا من اأعماق التجربة، وهذه �ص��مة متّيز جميع 
اأعمال��ه الأدبّي��ة. ولت�ص��وير الواقع اخت��ار اأن يكون 
منا�صال ي�ص��ّم �صوته اإىل �صوت �صعبه ويقول �صنة 
1961: » ب�ص��فتي كاتب��ا، لقد اخ��رت اأن اأحارب يف 
ميدان الأدب، ولأنقل احلقائق اجلزائرّية، واأتقا�ص��م مع 

اّلذين �صيقروؤون كتاباتي اآمال واآلم وطننا«. 
�ص��ّكلت اجلزائر حمورا اأ�صا�ص��يا لق�ص���ض وروايات 
حمّم��د ديب، وظّلت حا�رصة رمزيا انطالقا من روايته 
»هابي��ل« ملّ��ا حت��ّول الكات��ب اإىل تبني ف�ص��اءات ل 

حمدودة املعامل متا�صيا ومو�صوعات بحوثه اجلديدة.
ومع ظهور رواية »من يذكر البحر«،  تناول الق�ص��ية 
الوطنّي��ة باأ�ص��لوب مغاي��ر للنه��ج الواقع��ي، فع��ّب 
باأ�ص��لوب رمزي، وعنها تلقى حمّمد ديب الكثري من 
الأ�ص��ئلة حول الأ�ص��باب اّلت��ي دفعت��ه اإىل الكتابة » 
بهذا الأ�ص��لوب الفّني اجلديد الّرم��زي، فاأجاب قائال: 
»... ل اأجد اإجابة اإّل ملاذا ر�ص��م بيكا�صو لوحته غرنيكا 
بال�ّص��كل اّل��ذي ه��ي عليه ولي���ض كاإعادة ت�ص��كيل 

للتاريخ«.
بعدها ظهرت رواية »م�ص��رية على احلافة املتوح�صة« 
والت��ي تنتم��ي اإىل اخلي��ال العلم��ي. اأّم��ا يف روايته 
»رق�ص��ة  املل��ك« يع��ود اإىل احلدي��ث ع��ن الوط��ن 
والهتم��ام بالق�ص��ايا الوطنّية حماول ربط املا�ص��ي 
الأ�ص��لوب  اإىل  يع��ود   1970 �ص��نة  باحلا���رص. ويف 
الت�ص��جيلي الواقع��ي من جدي��د يف روايت��ه »اإله يف 
الوح�ص��ّية« وهنا يتحّدث عن اجلزائر امل�ص��تقلة، وعن 
كّل فئات ال�ّص��عب اّلتي تريد اأن تخرج من الوح�ص��ّية 
وتواج��ه احلقيق��ة، وهي تري��د اخلروج من الفو�ص��ى 
والبحث ع��ن ذاتها. يف 1973 ظهر اجل��زء الثاين من 
هذه الثالثّية حت��ت عنوان »معّلم القن�ض« وهي تعالج 

الواقع الّنف�صي والجتماعي ب�صفة عاّمة.

حقائب السفر نحو الشمال
ويف �ص��نة 1977 ن�رص روايته »هابيل« ويتناول فيها 
مو�صوع »الغراب«، وبعدها ظهرت رواية »�صطوح 
اأر�صول« التي يتناول فيها مو�صوعات اإن�صانّية وكذا 
مو�صوع الغراب اأي�صا، وهي ثالثّية جديدة ت�صمى 

»ثالثّية ال�صمال« اإ�ص��افة اإىل رواية »اإغفاءة حواء« و 
»ثلوج من رخام« �صنة 1990.  

وا�ص��ل م�ص��ريته الإبداعّي��ة يف البحث ع��ن الذات 
الإن�ص��انّية واملوا�صيع الفل�ص��فّية يف رواياته اجلديدة 

من خالل رواياته:
��حراء بكّل �رصاحة« ، »الأمرية املوري�ص��كية«،  »ال�صّ
»اإن �ص��اء ال�ص��يطان« و«الليل املتوّح�ض«و »مثل دوي 

النحل« و«رحلة لو�ض اأجنل�ض« و »ليزاه«.
ميكن اأن نلخ�ض امل�صار الق�ص�صي للكاتب حمّمد ديب 

يف اأربعة مراحل فنّية متمّيزة هي:
1. مرحل��ة الواقعّي��ة )ثالثّي��ة اجلزائ��ر( مب��ا فيها فرة 
انتقالّية مع رواية »�ص��يف اإفريق��ي« وجمموعة »يف 

املقهى«.
2. مرحل��ة حتّول ج��ذري و�رصي��ح نح��و ال�رّصيالّية 
��وفّية مع روايتي »من يذكر البحر«  و “م�صرية  وال�صّ

على احلافة املتوح�صة”.
3. مرحل��ة واقعّية جدي��دة من جمموعة “الطل�ص��م” 
اإىل رواي��ة “ويل ال�ص��يد” وه��ي مرحل��ة جتمع بني 
مكت�ص��بات الواقعّي��ة وال�رصيالّية وتر�ص��يخ الّطابع 

ويف. ال�صّ
4. مرحل��ة الف�ص��اءات والّرمزّية انطالق��ا من رواية 

“هابيل”.
ة  اإّن امل�ص��ار الإبداعي عموما والّروائي ب�ص��فة خا�صّ
ينح�رص يف حمورين اأ�صا�ص��يني هما الق�صية الوطنّية 
والإن�ص��ان. فمنظ��ور حمّم��د ديب الإبداع��ي اأعطى 
لالأدب اجلزائ��ري املكتوب بالّلغة الفرن�ص��ية وللراأي 
الع��ام الأدبي يف العامل قيمة اإن�ص��انية قوبلت باحرام 
�ص��ديد، فاهتمام��ه بنقد امل���رصح اجلزائ��ري والتاأريخ 
لن�صاطه يعود اإىل �صعوره باأن فرة اخلم�صينيات كانت 
فرة مهملة حتتاج اإىل جمع ودرا�ص��ة واإطالع اإ�صافة 
اإىل اأن��ه ح��اول عن طريق النق��د اأن ي��وؤرخ للم�رصح 
اجلزائ��ري يف ج��ذوره الأوىل، من خ��الل العودة اإىل 

الراث العربي اجلزائري.
 ومن هن��ا تبز ممي��زات التجربة النقدي��ة ملحمد ديب 

فيما يلي:
ا�ص��تلهام ال��راث اجلزائري وا�ص��تمداد كل مل يرثي 
مقومات الأ�ص��الة للو�صول اإىل التمّيز وجعل الواقع 
اجلزائري نقط��ة ارتكاز لالنتق��ال اإىل الواقع العربي 

والعاملي.
يه��دف العم��ل امل�رصحي عن��د حممد دي��ب اإىل دفع 
اجلمهور للقيام بعمل ما لتغيري هذا الواقع وبناء واقع 

اأف�صل.
التعريف بالأ�صخا�ض الذين �صاهموا يف تر�صيخ الفن 
امل�رصحي وت�ص��جيع العن�رص الن�ص��ائي واإب��راز دوره 

وريادته.
تظ��ل ن�ص��و�ض حمم��د دي��ب النقدي��ة والإبداعي��ة 
 دلي��ال على انتم��اء ه��ذا الأدب -رغ��م توظيفه للغة 
الفرن�صية -اإىل الأدب اجلزائري، حيث يبقى رافدا هاما 

من روافد الثقافة الوطنية الأ�صيلة.
وهك��ذا فاإّن حمّمد ديب قد اختار طريق الثورة والتزم 
به��ا ملتحما ب�ص��فوفها، وم��ن هنا مل يق��ف الكّتاب 
اجلزائري��ون من التاريخ موق��ف الاّلمبالة ومل تعنهم 
املتاهات امليتافيزيقّية اأبدا بل قّدموا الق�ص��ّية الوطنّية 
والتزامهم ببالدهم. ويقول حمّمد ديب يف هذا ال�صدد: 
»يف قل��ب كّل كاتب ح��ّق، وكّل فّنان �ص��ادق تكمن 

ر�صالة وطنّية ل تقوم له قائمة بدونها«.


