
والــتــمــتــرس بــالــقــديــم، والـــتـــي لـــم تــقــف عند 
حــــدود الــشــخــصــي فـــي حــيــاة صــاحــبــنــا، بل 
ــــى مــــفــــردات الـــحـــيـــاة املــصــريــة  تـــجـــاوزتـــه إلـ
بــعــمــومــهــا، مـــن أول نــظــام الــســكــن وجــريــان 
املــيــاه فــيــه، وتــصــمــيــم املـــابـــس، واملــركــبــات، 
والتدريس،  التعليم  أنظمة  إلــى  والطرقات، 
م بها.

ّ
وحتى التفاضل بني اللغات التي ُيتعل

يــقــف أمــــني بـــني كـــل ذلــــك مــوقــفــا يـــحـــاول أن 
يــكــون مــوضــوعــيــا، وإن ســــادت فــيــه نــبــرات 
 إذ ينتقد 

ً
الــتــرّدد واالســتــكــشــاف، فهو مثا

سوء نظافة وقبح الحارة التي نشأ وسكن 
 مـــع أهـــلـــه، والـــتـــي كــانــت كفيلة 

ً
فــيــهــا طــفــا

كــل شــعــور بالجمال،  فــي نفسه  بــأن تميت 
لــم يتخلقوا بعد  أنــهــم  فــإنــه يحمد ألهــلــهــا 
ــة الـــتـــي بـــــدأت تنتشر  ــ ــيـ ــ بــــاألخــــاق األوروبـ
ــو الــــذي ُولــــد بعد  فـــي ربــــوع املــحــروســة وهـ
قليلة،  بسنوات  ملصر  اإلنكليزي  االحــتــال 

حيث ال يقّدر أحد جاره وال يهتم بشأنه.
ــا »عـــنـــدهـــم«  ــ ــــني مـ ــــف املـــــــــــراوغ بـ ــوقـ ــ هــــــذا املـ
أخــذ ورّد،  و»عندنا«، على بساطته ما بني 
طبع حــيــاة الــكــاتــب املــصــري وحــيــاة جيله، 
وانــســحــب عــلــى مــجــمــل آرائـــهـــم فـــي قضية 
القديم والجديد: يرتدي الجلباب والطاقية 
ــاب، ثــم يــخــرجــه أبــــوه ملحقا 

ّ
ويــذهــب لــلــكــت

الحديث  النمط  إيــاه بمدرسة نظامية على 
أنــشــأتــهــا وقــفــا أم الــخــديــوي عــبــاس حلمي 
الجلباب ويرتدي  أثرها  فيخلع على  األول 
البذلة والطربوش، ثم يتحّير أبوه أيَّ طريق 
ــر أم املــدرســة،  يــخــتــاره لتعليم ولــــده، األزهــ
فينحاز أخيرًا للنشأة الدينية ويلحق ابنه 

واملركوب  والعّمة  »الجّبة  وُيلبسه  باألزهر 
بدل البذلة والطربوش والجزمة«.

أمـــني »وكــثــيــرًا مــا أرى األوالد في  يــضــيــف 
الــشــارع يــتــغــامــزون عــلــّي فــأحــّس ضيقا أو 
 أو أتـــلـــّمـــس الــــحــــارات الــخــالــيــة من 

ً
خـــجـــا

الــنــاس ألمـــّر بــهــا، واملصيبة الــكــبــرى كانت 
حني يراني من كــان معي في املــدرســة، فقد 
كان يظن أني مسخت مسخا، وتبديت بعد 

الحضارة«.
ــد لــحــظــات  ــيــ ــراب ولــ ــذا االضــــــطــــ ــكـــن هــــ لــــم يـ
شــعــوريــة طــفــولــيــة فــقــط، وإنـــمـــا كـــان حــالــة 
- وحتى  التغّير والــتــبــّدل  فــي  آخــذ  مجتمع 
ــت - تــشــّده نخبته مــن يـــده، هـــذا إذا 

ّ
الــتــشــت

وضــعــنــا فــي اعــتــبــارنــا أن أمـــني فــي املقطع 
الرابعة عشرة،  بعمر  كان  السابق  املقتبس 
أي في حدود العام 1900، نفس العام الذي 
كتب فيه املستشرق اإلنكليزي ستانلي لني 
بول كتابه »سيرة القاهرة« وحكى فيه عن 
قاهرتني منفصلتني، إحداهما ألوالد البلد، 
ــرى لــأوروبــيــني وأصـــحـــاب الــيــاقــات  ــ واألخـ

البيضاء من املنتسبني إليهم.
هر 

ُ
 ما القاه صاحب »ظ

ً
وقد يفّسر هذا مثا

اإلســــام« مــن صــعــوبــات حــاملــا قـــّرر الـــزواج 
حوالى العام 1916 وهو لم يكمل بعد عامه 
الثاثني، فأكثر من مرة يرفض طلبه حاملا 

محمود عاطف

ــاتـــي«  ــيـ ــتــــاب »حـ ــبــــار كــ ــتــ يـــمـــكـــن اعــ
لــلــكــاتــب واملـــفـــّكـــر املــــصــــري أحــمــد 
والـــــــذي   ،)1954  -  1886( أمـــــــني 
صــــدر فـــي أوائـــــل الــخــمــســيــنــيــات مـــن الــقــرن 
إبراز  املهّمة في  العامات  العشرين، إحدى 
ــك الـــتـــنـــاقـــض بــــني الــتــقــلــيــد والــتــحــديــث  ــ ذلـ
ــتـــاب وهـــــو ســيــرة  ــكـ الــــــذي عـــاشـــه جـــيـــلـــه. الـ
ذاتية باألساس، يتصّدر كواجهة زجاجية 
 مــن خــالــه عــلــى حــيــاة مصر 

ّ
ملــعــرض نــطــل

 من 
ً
االجتماعية والثقافية والعقلية، وقليا

حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة، نــهــايــة الــقــرن التاسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين وقت 

كتابة أمني لكتابه ونشره.
 عـــبـــره عــلــى تــلــك املــــراوحــــة بني 

ّ
كـــذلـــك نـــطـــل

املدنّية كما أسماها صاحب »فجر اإلسام« 

أحمد أمين

مـــّر علّي  مــا  لــكــل  أنـــا إال نتيجة حتمية  مــا 
ــداث، فــاملــادة ال تنعدم  وعــلــى آبــائــي مــن أحــ
وكــذلــك املــعــانــي، قــد يــمــوت الــطــيــر وتــمــوت 
ــل في 

ّ
ــوام، ولــكــنــهــا تــتــحــل ــ ــهـ ــ الـــحـــشـــرات والـ

ــار،  ي الــنــبــات واألشـــجـ
ّ
تــــراب األرض فــتــغــذ

وقـــد يــتــحــّول الــنــبــات واألشـــجـــار إلـــى فحم، 
ويتحّول الفحم إلى نار، وتتحّول النار إلى 
غــــاز، ولــكــن ال شـــيء مــن ذلـــك يــنــعــدم، حتى 
وتنّمي  الغابات  تكّون  التي  الشمس  أشعة 
ــخــتــزن فــي الــظــام، فـــإذا سلطت 

ُ
األشــجــار ت

ــرارة  ــ ــوء وحـ ــار تـــحـــّولـــت إلــــى ضــ ــنـ عــلــيــهــا الـ
وعادت إلى سيرتها األولى.

ــعــــواطــــف واملـــشـــاعـــر  وكــــذلــــك الــــشــــأن فــــي الــ
واألفكار واألخيلة، تبقى أبدًا، وتعمل عملها 
أبدًا، فكل ما يلقاه اإلنسان من يوم والدته، 

بل من يوم أن كان علقة، بل من يوم أن كان 
فــي دم آبـــائـــه، وكـــل مــا يــلــقــاه أثــنــاء حياته، 
يستقر في قرارة نفسه، ويسكن في أعماق 

حــّســه، ســـواء فــي ذلـــك مــا وعـــى ومـــا لــم يــِع، 
ــم. كل  ــ ــا آلـ ــا لـــذ ومــ ــا نـــســـي، ومــ ــا ذكــــر ومــ ومــ
ذلـــك يــتــراكــم ويــتــجــّمــع، ويــخــتــلــط ويــمــتــزج 
ويتفاعل، ثم يكون هذا املزيج وهذا التفاعل 
ــا يـــصـــدر عــــن اإلنــــســــان مــن  ــا لـــكـــل مــ ــاســ أســ
أعــمــال نبيلة وخــســيــســة - وكـــل ذلـــك أيضا 
أو  الرجل عظيما  أن يصير  السبب في  هو 
حــقــيــرًا، قــّيــمــا أو تــافــهــا - فــكــل مــا لقينا من 
أحداث في الحياة، وكل خبرتنا وتجاربنا، 
وكل ما تلقته حواّسنا أو دار في خلدنا هو 

العامل األكبر في تكوين شخصيتنا.
ــا ورثـــــــــُت، وعــــاش  مــ ــان  ــســ إنــ ولـــــو ورث أي 
فـــي بــيــئــة كــالــتــي عــشــت لـــكـــان إيـــــاي أو ما 
إلى  يقرب مني جــدًا. لقد عمل في تكويني 
ــا ورثـــــت عـــن آبــــائــــي، والــحــيــاة  ــد كــبــيــر مـ حـ
االقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي كــــانــــت تــــســــود بــيــتــنــا، 
التي  والــلــغــة  علينا،  الـــذي يسيطر  والــديــن 
نتكلم بها، وأدبنا الشعبي الذي كان ُيروى 
لــنــا ونـــوع الــتــربــيــة الـــذي كـــان مــرســومــا في 

قاهرتان في حياة 
أحمد أمين

لو ورث أي إنسان ما 
ورثُت، وعاش في بيئة 

كالتي عشت لكان إياي أو 
ما يقرب مني جدًا. فأنا 
لم أصنع نفسي ولكن 

صنعها هلل بما سنّه من 
قوانين الوراثة والبيئة

رغم أن كتاب »حياتي« 
سيرة ذاتية أساسًا، إال أنه 
يحمل في طياته سيرة 

أوسع للحياة  االجتماعية 
والثقافية في مصر، بين 
نهاية القرن التاسع عشر 

وبداية العشرين

يكرّم »المهرجان 
المتوسطي للشعر 

بالمضيق« الراحل 
محمد الميموني، 

الذي رحل نهاية السنة 
الماضية، ما يسترعي 
استعادة تجربة هذا 

الشاعر المجّدد

أروي من األحداث ما تأثرت به نفسي وأترجمها بمقدار

محمد الميموني دْفع الشعر إلى أقاليم الحكاية

السيرة مدخًال لمفردات الحياة المصرية

كتاٌب أقرب إلى شهادة 
حول معركة القديم 

والجديد في مصر

الحادثة كأوتار العود 
الواحد يوقع عليها كل 

فنان توقيعًا منفردًا

راهن على إخراج 
قصيدة التفعيلة 

إلى رحابة النثر

يرسم مشهد مجتمع 
بدأ يعيد تشكيل هويته 

وصورته عن نفسه
الكتابة  عــن  بعيدة  كتب  تــأتــي  قــد 
مخّصصة  كتب  تقله  لم  بما  الذاتية 
»يوم  مثًال  يطلعنا  إذ  الذاتية.  للسيرة 
ــو كتاب  اإلســـام« ألحــمــد أمــيــن، وه
تاريخي ضمن »الموسوعة اإلسامية«، 
حيث  حياته،  من  األخير  المشهد  على 
يروي ما حّف بكتابته حين منعه طبيب 
فاضطر  والقراءة،  الكتابة  من  العيون 
واإلمــاء.  الذاكرة  على  االعتماد  إلى 
في  النظر  يدّقق  »حياتي«  كان  فــإذا 
أخرى  الطفولة، فإن شذرات من كتب 

توّضح كيف أنفق الكاتب حياته.

مشاهد أخرى

2425
ثقافة
صدر قديمًا

مقطع

إضاءة

إصدارات

تعرف العروس املرتقبة وأهلها أنه معّمم! 
كان أمني وقتها ال يــزال أستاذًا في مدرسة 
ــا أزهــــريــــا  ــ الـــقـــضـــاء الـــشـــرعـــي ويـــــرتـــــدي زيــ
ل أمــني ذلــك الرفض بقوله »فذو 

ّ
. يعل

ً
كــامــا

والتدّين  متدّين،  رجــل  نظرهم  في  العمامة 
في نظرهم يوحي بالرجعية والحرص على 
ــرة، والفتاة 

ّ
املـــال ونــحــو ذلــك مــن مــعــاٍن مــنــف

يسّرها الشاب املتمدن اللبق املساير للدنيا 
الاهي الضاحك...«.

ألجــل هــذا حينما تطلب إحـــدى الــعــائــات أن 
أمني  إليهم  يذهب  بعد موافقة مبدئية،  تــراه 

ذهــن أبــوي ولــو لم يستطيعا التعبير عنه 
ــك؛ فــأنــا لــم أصنع  ــم حــــدوده ونــحــو ذلـ ورسـ
ه 

ّ
نفسي ولكن صنعها لله عن طريق ما سن

من قوانني الوراثة والبيئة.
عجيب هذا العالم، إن نظرت إليه من زاوية 
تكوين  فــي  يتجانس  متشابها،   

ً ّ
كـــا رأيــتــه 

ــه، وفــــي بــنــاء أجــــزائــــه، وفــــي خــضــوعــه  ذراتــــ
إليه من زاويــة  لقوانني واحـــدة؛ وإن نظرت 
أخرى رأيت كل جزئية منه تنفرد عن غيرها 
بميزات خاصة بها، ال يشركها فيها غيرها، 
حــتــى شــجــرة الـــــوردة نــفــســهــا تــكــاد تتمّيز 
الناحية  فمن  فيها عن مثياتها،  كل ورقــة 
األولى نستطيع أن نقول: ما أشبه اإلنسان 
نــقــول: ما  الثانية  الناحية  بــاإلنــســان، ومــن 

أوسع الفرق بني اإلنسان واإلنسان.
وعلى هذه النظرة الثانية فأنا عالم وحدي، 
كما أن كل إنسان عالم وحده. تقع األحداث 
خاصا  انفعااًل  لها  فأنفعل  أعصابي،  على 
 أو 

ً
بـــي، وأقــّومــهــا تــقــويــمــا يختلف - قــلــيــا

آخــر غيري.  كــل مخلوق  - عــن تقويم  كثيرًا 
فـــالـــحـــادثـــة الــــواحــــدة يــبــكــي مــنــهــا إنـــســـان، 
ويضحك منها آخــر؛ وال يبكي وال يضحك 
منها ثــالــث، كـــأوتـــار الــعــود الـــواحـــد، يوقع 
ال  متميزًا  مــنــفــردًا  توقيعا  فــنــان  كــل  عليها 

يساويه فيه أي فنان آخر.
فأنا أروي من األحداث ما تأثرت به نفسي. 
عـــيـــنـــي. وأتـــرجـــمـــهـــا  كـــمـــا رأت  وأحـــكـــيـــهـــا 

بمقدار… ما انفعل بها شعوري وفكري.
حلوان، شتاء 1950
)من الفصل األول من كتاب »حياتي«(

 في يده كتابا باللغة اإلنكليزية - التي 
ً
حاما

ل ذلك بطرافة 
ّ
تعلمها كبيرًا باملناسبة - ويعل

فيقول »أحببت أن أريهم أني متمّدن«. يضيف 
أمـــني »وتــحــدثــت إلــيــهــم حــديــثــا عــصــريــا على 
آخــر طــراز وحشرت في كامي بعض كلمات 
إنــكــلــيــزيــة فــاســتــغــربــوا لـــذلـــك، وفــهــمــُت أنــهــم 
أعــجــبــوا بــي ورضــــوا عــنــي، ولــكــن بلغني أن 
ت علّي من الشباك وأنا خارج فرأت 

ّ
الفتاة أطل

ورفضت  فرعبت  والقفطان  والجبة  العمامة 
رفضا باتا أن تتزوجني رغم إلحاح أهلها«.

ــســتــبــدل 
ُ
لــيــس األمــــر أنــهــا مـــجـــّرد مــابــس ت

بغيرها، إنما هي وقائع تحيل إلى صورة 
مجتمع بدأ يعيد تشكيل هويته وصورته 
العالم. حتى عندما  يــراه  عن نفسه، وكيف 
يـــخـــلـــع أمـــــــني عـــمـــامـــتـــه ويــــــرتــــــدي الـــبـــذلـــة 
والــطــربــوش مـــرة أخــــرى كــأســتــاذ فــي كلية 
 من الناس، 

ً
اآلداب، ويمشي متعثرًا وخجا

ستعلن له إحدى زوجــات أصدقائه وكانت 
العمامة.  لبسه  ل 

ّ
أنها كانت تفض إنكليزية 

لني 
ّ

الحق، وإنما تفض »لــِك  أمني  سيجيبها 
العمامة على النمط الذي تفضلني به الطرق 
القديمة في خان الخليلي على مخازن البيع 
فــي شــارع فـــؤاد«. مــا هــذا إن لــم يكن صوت 
الترّدد والبحث عن هوية ألمة تتخبط، وال 

تزال، بني القديم والجديد.

تصويب

شوقي بن حسن

الذاتية«  »السيرة  ظهور  لتفسير 
الثقافة األوروبية  كنوع أدبي في 
مـــــع عــــصــــر الــــتــــنــــويــــر، اشـــتـــغـــل 
الباحثان الفرنسيان جاك وإليان 
الكارم على األسباب التي منعت 
ظــهــور هـــذا الــشــكــل مـــن الــكــتــابــة 
ــة طــــــارحــــــن مــصــطــلــح  ــويــ ــفــ ــعــ ــ ال
للسيرة  املــضــادة  »األيديولوجيا 
بات، ذات 

ّ
الذاتية« كمجموعة مرك

تحول  واعــتــقــاديــة،  نفسية  بنية 
الحديث عن  »التجّرؤ« على  دون 
نــوع من  املــمــارســة  النفس، فهذه 
ــذات« الــتــي ال  ــ ــ ــادة ال ــبـ خــطــيــئــة »عـ
 ألحد اقترافها، والتي باتت 

ّ
يحق

مــمــكــنــة بــعــد عــصــر الــتــنــويــر مع 
بداية ظهور فكرة »الفرد«.

استمرار  الكــارم  الثنائي  يرصد 
اشتغال هذه »األيديولوجيا« لدى 
ــاب الــقــرن الــتــاســع عشر، 

ّ
أهــم كــت

ــرة الـــذاتـــيـــة«  ــيـ ولــــم تــصــبــح »الـــسـ
بــهــا إال  أدبــيــة معترفًا  مــؤســســة 

في القرن العشرين.
حـــن نــلــقــي بـــهـــذا املـــفـــهـــوم على 
فعل  أنــه  العربية سنجد  ثقافتنا 
ِفــعــلــه فــيــهــا، غــيــر أن الــافــت هو 
األّول  الــنــصــف  مثقفي  جــيــل  أن 
ــن طــه  ــعـــشـــريـــن، مــ ــرن الـ ــقــ ــ ــن ال مــ
أمــن،  اد وأحــمــد 

ّ
العق إلــى  حسن 

قــّدم نصوصًا كثيرة ضمن  قــد 
ــة، وبــعــد  ــيــ ــذاتــ ــ ــرة ال ــيـ جـــنـــس الـــسـ
ــيـــل لــــن نـــحـــظـــى ســـوى  ذلـــــك الـــجـ
بمبادرات متفّرقة لم تتحّول إلى 
معالم أساسية نفهم من خالها 
املرحلة، وهي مفارقة في الثقافة 
»الــفــرد«  أن  ــد 

ّ
املــؤك فمن  العربية، 

وجـــد مــســاحــة أكــبــر فــي الــتــاريــخ 
السَير  يعيق  الـــذي  فما  الــقــريــب. 
ــات لم  ــبـ ـ

ّ
ــرك يـــبـــدو أن مـ الـــذاتـــيـــة؟ 

استمرار  تتيح  بــعــُد  لها  ن 
ّ
نتفط

املضادة  »األيديولوجيا  اشتغال 
للسيرة الذاتية« في ثقافتنا.

حكاية تبدأ من دم اآلباء

القصيدة كنّص جامع

واألمل:  الغضب  شبكات  كتاب  صدر  السياسات«،  ودراسة  لألبحاث  العربي  »المركز  عن 
الحركات االجتماعية في عصر اإلنترنت لـ مانويل كاستلز بترجمة هايدي عبد اللطيف. 
الشعبي،  االحتجاج  ديناميات  ضمن  الحديثة  االتصالية  التقنيات  دور  في  الكتاب  يبحث 

ويدرس قدرتها على فرض خيارات على المجتمع السياسي.

68، وبعد عنوان كتاب أصدره المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا عن منشورات »ستوك« 
»ربيع  تلت  التي  للسنوات  والسياسية  والفكرية  االجتماعية  التحّوالت  فيه  يدرس  مؤخرًا، 
الطاب«. يشير ستورا إلى خصوصية في هذا الكتاب تتعلّق بكونه ال يكتبه من موقع 

مؤرّخ فحسب، بل أيضًا كشاهد على التحّوالت التي يدرسها.

منشورات  عن  بارت  روالن  لـ  أسطوريات  كتاب  مؤخرًا  صدر  قريرة،  توفيق  بترجمة 
»الجمل«. في هذا العمل الذي صدر أّول مرة سنة 1957، ينقل بارت البحث السيميولوجي 
من دوائره المعروفة في اللغة واألدب إلى مجاالت الحياة اليومية، التي بدأت برأيه تلعب 
األخبار والسينما وماركات  األساطير، مثل نشرات  التي كانت تلعبها  الثقافية  األدوار  نفس 

السيارات والتظاهرات الرياضية.

»دار  عن  الصادر  وتجلياته،  التونسية  بالبالد  العربي  القومي  الفكر  بواكير  في 
أبرز  تبلور أحد  لرصد كيفية  بين 1945 و1961  إلى ما  هاني الشهيدي  المنتدى«، يعود 
التيارات السياسية في تونس، حيث اندمج القوميون ضمن الحركة التحرّرية في البداية، 

قبل أن يُدفعوا نحو مواقع المعارضة بعد االستقال )1956(.

مزوار اإلدريسي

 
ُ
ــــف زمـــــــــــردة املـــــتـــــوســـــط؛ مـــديـــنـــة ــِلـ ــ ــــخـ ـ

ُ
ال ت

الساحر  بمينائها  ــُكــون(، 
ْ
يــن )الــرِّ املضيق 

الــذي عقدته مع  ووداعـــة جوها، موعَدها 
الــشــعــر مــنــذ أربـــع ســنــوات فــي »املــهــرجــان 
املــتــوســطــي لــلــشــعــر بــاملــضــيــق«. فــبــني 16 
و18 آذار/ مارس الجاري، تحتضن املدينة 
الدورة الخامسة للمهرجان بمشاركة عدد 
ــيــــني والـــعـــرب، فيما  مـــن الــشــعــراء األوروبــ
م فيها  ما ضيف شرف، كما سُيكرَّ

َ
 َبن

ّ
تحل

-1936( امليموني  محمد  الــراحــل  الــشــاعــُر 
2017(. حضر محمد امليموني في املشهد 
الثقافي املــغــربــي بــأثــر إبــداعــي وفــيــر كان 
إيديولوجيا  - مشروطا  أدنــى شــك  - دون 
ــــذي عـــاشـــه، الــشــيء  وجــمــالــيــا بـــالـــزمـــان الـ
الذي يستدعي النظر إلى رصيده الكتابّي 
ــه الـــحـــوار والــتــفــاعــل 

ُ
رًا ســمــت بصفته تـــطـــوُّ

مع ظروفه التاريخية بأحداثها املتنوعة. 
الغنّي نفِسه  األثــر   هــذا 

ُ
وبالُوسع مفصلة

إلــى أربــعــة أنشطة تكاملت فــي مــا بينها: 
الشعر، والسرد، والنقد، والترجمة.

ـــــّراِء املــيــمــونــي هو 
ُ
 مــا ال يــخــفــى عــن ق

ّ
لــكــن

عنايته بــالــقــصــيــدة، الــتــي كــانــت رهــانــاتــه 
ــتــــعــــّددة. فـــالـــتـــأمـــل فــــي تــجــربــتــه  عــلــيــهــا مــ
البحث  كــان  هــاجــَســه  أن  يكشف  الشعرية 
عــن لــغــة شــعــريــة تفصح عــن قــلــق جمالي 
ــُكـــون الــقــصــيــدة بــوتــقــة تنصهر  ـ

َ
أصـــيـــل؛ ت

ـــهـــا مــــن صـــور 
ُّ
فــيــهــا عـــنـــاصـــُر الـــكـــتـــابـــة كـــل

وحــكــايــة ووزن وإيــقــاع ونــثــر ورمـــز إلـــخ.. 
ل إلـــى نــص جــامــع، ال  بمعنى أنــهــا تــتــحــوَّ
ح  ُيصرِّ  

ْ
بــأن ًبا 

َ
ُمطال نفسه  الشاعر  يكون 

بأنه يمارس ذلك، وال أن يكون على وعي 
عني 

َ
امل للناقد   

ٌ
مــوكــلــة املهمة  تلك   

َّ
ألن بــه، 

بإنطاق الساكت.
س فــي قـــراءة  ومـــع ذلـــك، لــن يـــتـــرّدد املــتــمــرِّ
الشعر حني طرقه أبواب قصيدة امليموني 
في الذهاب إلى أن شعره يحمل في أتونه 
مغامرة ينفصل بها عن مجايليه، وتكون 
لة 

ّ
ه اإلبداعية للشعر املغربي، املتمث

َ
إضافت

ز ضمن جيله  املتميِّ اإلبــداعــي  إنجازه  في 
الكتابة  فــي  رافــقــه  الــذي  الجيل  الستيني؛ 
الــشــعــريــة، وهـــو الــجــيــل الـــذي ال نــشــكُّ في 
مــواصــلــتــه تــأســيــَس الــقــصــيــدة الــجــديــدة 
التي كان  إليها؛ تلك  انتماء تجربته  وفي 
و»كتامة«  »املعتمد«  مجلة  مــع  انطاقها 
جــيــل  وغــــيــــرهــــا؛  و»شــــــعــــــر«،  و»اآلداب« 
القصيدة الجديدة التي »هي بهذا املعنى 

بحق، أمــا اإلنــتــاج الناقص والـــرديء فهو 
 تاريخية ال واقعة جمالية«.

ٌ
واقعة

ــف هــنــا، فـــأصـــول هــذا 
َّ
 األمــــر ال يــتــوق

َّ
لــكــن

الرهان مبثوثة في النصوص التي يزخر 
ــبُّ أن ألــفــت  ــ ــ . وأحـ ه الــــشــــعــــريُّ

ُ
بـــهـــا مـــنـــجـــز

االنــتــبــاه إلـــى أن أحـــد دواويـــنـــه األخـــيـــرة، 
 ،)2008( ــحــاُت حــزن متفائل« 

َّ
»مــوش وهــو 

الذي يمكن اعتباره تتويجا لهذا املغامرة، 
ــا الــشــعــريــة  ــ م حــــــوارًا بـــني األنـ ــدِّ ــقـ والــــــذي يـ
ــســم بــه مــن درامــيــة عالية، 

َّ
ــم، مِلـــا يــت

َ
والــعــال

املــوَت  فلسفي  بنفس  الشاعُر  فيه  ُيــحــاور 
ُد  يترصَّ الــذي  ــُه 

َ
ُه، وزحــف

َ
مستكنها حقيقت

الوقت  في  ه، 
ُ
ل ويتأمَّ جميعها،  بالكائناِت 

ــه، مِلـــا ُيــفــيــُده الــتــفــكــيــر فــيــه مـــن تفكير  ــ ذاتـ
ضمني في الحياة.

 
َّ
فإن القضايا مضمونية،  هــذه  كانت  وإذا 

مــا هــو شــكــلــي فــي املـــن الــشــعــري لــلــراحــل 
ــال لــتــأيــيــد  مــحــمــد املــيــمــونــي يــفــســح املـــجـ
فكرة انهماِمه به، بدءًا من الشعر الجاهلي 
الراحل  الناقد  عنه  يقول  الــذي  ــح، 

ّ
فــاملــوش

ثورة   
ُ

ل أوَّ ح هو 
َّ

املوش  
َّ
»إن إحسان عباس 

إيــثــار اإليــقــاع  فــي  الــعــربــي  قها الشعر 
َّ
حق

الــخــفــيــف الــــذي يــقــرب الــشــقــة بـــني الــشــعــر 
ــذا الـــتـــقـــريـــب الــــــذي كــــــان، فــي  ــ ــثــــر«. هـ ــنــ والــ

تقديري، هاجس امليموني دوما.
تصنيف  على  امليموني  تنصيَص   

ّ
ولــعــل

الشعِر،  متفائل« ضمن  ــحــاُت حــزن 
َّ

»مــوش
 حــمــالــة أوجــــه، أرى مــن إشــاراتــهــا 

ٌ
رســـالـــة

 الــقــصــيــدة 
َّ
ح بــهــا أن ــرَّ الــبــلــيــغــة غــيــر املـــصـ

ليس بالضرورة أن تكون انحرافا عن لغة 
النثر. القصيدة لدى امليموني ال تحس أيَّ 
اللغتني  بني  فالوشائج  النثر،  إزاء  نقص 
عــقــدة  أيَّ  األمـــــــر  يـــســـتـــدعـــي  وال  كــــثــــيــــرة، 
نفسها  النثر  قصيدة  أن  ذلــك  تجنيسية، 
قات الشعرية األخرى، وذلك 

ُّ
ال تنفي التحق

 
َّ
ــُده جــان كــوهــن بقوله: »الــواقــع أن مــا يــؤكِّ
الــقــصــيــدة الــنــثــريــة تــحــتــوي عــمــومــا على 
سمات داللية كالتي تستعملها القصيدة 

املنظومة«.
 امليموني للشعر اإلسباني - 

ُ
ة وتؤكد قراء

ه إيــاه خصوصا - الــذي يستلهم 
ُ
وترجمت

األغــانــي  مــن  والتعبيرية  الشعرية  مــادتــه 
الشعبية، أي استحضاره باستمرار لشعر 
التماريت،  لــديــوانــه  وترجمته  بــل  لــوركــا، 
إيــــمــــانــــا عــمــيــقــا ووعــــيــــا مــنــفــتــحــا يــؤمــن 
أيــضــا، عــبــر تجربة  يــمــّر،  بـــأن التخصيب 
املتنوعة  الــتــجــارب  مــع  والــحــوار  التثاقف 

واملتناقضة أحيانا.

أداة تجربة وأرض خصبة«، كما يصفها 
ــتــــي ال تــفــتــأ تــخــتــبــر  ــيــــاس خـــــــوري، والــ إلــ
ســيــرورة  ضمن  بيتها  وتبني  إمكاناتها 
 
َّ
تشكيل القصيدة املغربية، على اعتبار أن

.
ٌ

األدب في جوهره بناٌء وخلق
امليموني على إخراج  لقد راهنت قصيدة 
قصيدة التفعيلة إلى رحابة النثر، بإدراج 
عــنــاصــر ســـرديـــة فــيــهــا، َعـــْبـــر ردم الــهــوة 
بـــني الــشــعــري والــــســــردي، أي عــبــر الــدفــع 
الحكاية،  أقــالــيــم  إلــى  الشعرية  بــاملــغــامــرة 
ــى تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــيـــاة  ــ ــات إلــ ــفــ ــتــ ــيـــث االلــ حـ
اليومية التي دأبت قصيدة التفعيلة على 
 اهتماماتها - في الغالب 

ً
تناسيها، مفرغة

ة والشمولية. األعّم - في القضايا العامَّ
انــطــاقــا مـــن هـــذا الـــوعـــي الــضــمــنــي يــكــون 
الشكل،  ِفيٌّ على 

َ
امليموني اشتغال خ لدى 

ــى نــقــطــة ارتـــكـــاز  ل الــشــكــل إلــ نـــظـــرًا لـــتـــحـــوُّ
أســاســيــة فـــي الــقــصــيــدة الـــجـــديـــدة، الــتــي: 
»أصــبــح الــشــكــل الــجــديــد - ]فــيــهــا[ َحسب 
ــــوري - هــــو تــــاريــــخ الــقــصــيــدة،  إلــــيــــاس خــ
رهــا، أصبَح  أي أن دراســـة األشــكــال وتــطــوَّ
الحركة  هــذه  لفهم  الوحيدة  الوسيلة  هــو 

الجديدة وتقييمها«.
أغـــنـــى  ــيــــمــــونــــي  املــ أن  هـــــو  ــفـــى  يـــخـ مـــــا ال 
املحكية،  للغة  عــاٍل  فنيٍّ  بـــإدراج  القصيدة 
للقصيدة،  الفنية  األناقة  على  وبالحفاظ 
الفني  »اإلنــتــاج   

َّ
ألن جماليتها،  وبضمان 

يا 
ِّ
 فن

ً
ِبَر عما

ُ
اْعت الجميل هو وحده الذي 
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