
ومقالي الشهري، وكذلك تحضير ما ُيطلب 
مــنــي للمساهمة فــي نـــدوة مـــا، واســتــكــمــال 
التي أشتغل عليها؛  الكتب  بعض مشاريع 
 عن التفاقم مع مرور 

ّ
وهي انشغاالت ال تكف

الوقت.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك املقبل؟
صــــدر لـــي قــبــل شـــهـــور قــلــيــلــة )ســـنـــة 2017( 
كتاب نقدي بعنوان »قارئ الرواية« حاولت 
ــيـــه أن أســـتـــجـــلـــي صـــــــورة قـــــــارئ الــــروايــــة  فـ
فــي مــمــارســة الــروائــيــن، والــتــفــاصــيــل التي 
ــــال  ــعـ ــ ــــك األوصــــــــــاف واألفـ ــــذلـ ــرن بــــــه، وكـ ــتـ ــقـ تـ
ــام. وقـــد انــبــثــقــت فكرة  ــ والخــتــيــارات واألوهــ
الكتاب من شخصيتي دون كيخوته وإيما 
قراءاتهما  حــّول مصيرهما  اللتن  بــوفــاري 
الــتــواؤم مــع واقعها  الــروائــيــة، فعجزتا عــن 
غير الــروائــي. وتــوزعــت فصول الكتاب عبر 
دراســات عديدة قد تبدو متباعدة، إال أنها 
ــورة إشــكــالــيــة  ــ تــلــتــئــم فـــي الــعــمــق لـــرســـم صـ
لقارئ الرواية. أما عملي القادم فهو بعنوان 
»األندلس املتخيلة بن املكتوب والبصري«، 
ــات فــضــاء األنــدلــس 

ّ
ــة عـــن تــمــث ــ وهـــي دراسـ

البصرية في عدد  والتشكات  السرود  عبر 
من الثقافات.

■ هل أنت راض عن نتاجك وملاذا؟
ال يمكن أن نتحّدث عــن رضــا أو سخط في 
كتاباتنا،  عــبــر  نتعلم  نــحــن  الــكــتــابــة،  حــقــل 
ونسعى للتجاوز في كل مرة، والكاتب الذي 
يـــبـــدو راضـــيـــا عــمــا كــتــب هـــو شــخــص غير 
 واحدًا أفنى 

ً
متحقق في النهاية، أو كتب عما

عمره في إعــادة صياغته. املمارسة مقترنة 
ي اإلحباط بغير 

ّ
بالخيبات، وال يمكن تخط

اإلنـــجـــاز والـــتـــراكـــم، ومـــن ثـــم  فـــإن إحــســاســا 
بالندم، أيضا، ال محل له هنا، ذلك أن ما قد 
نتحّسر على كتابته اليوم ونوّد شطبه من 
في سياقه،   

ً
ومكتما كــان حقيقيا  رصيدنا 

أو  محاسبته  يمكن  ال  الحياة  فمسار  لهذا 
التطلع إلى تنقيحه.

ــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
نــحــن ال نــخــتــار مـــســـاراتـــنـــا، ولـــكـــن يمكننا 
فقط أن ننحاز، في كل مــرة، ملعارف وفنون 
ب توقا على تــوق، في الكشف 

ّ
بذاتها، ونغل

والتعّرف. ولقد حاولُت دوما أال أبقى مقّيدًا 
بهوية واحــدة، وال باختصاص مغلق. شاء 
ــد فـــي مــديــنــة صــغــيــرة شــمــال  ــ ــقـــدر أن أولـ الـ
ــيـــش طــفــولــتــي فــــي أقــصــى  املــــغــــرب، وأن أعـ
مــــدن شـــتـــى، وأن  فـــي  أدرس  الـــجـــنـــوب، وأن 
عــا بــن ثــاث مــدن؛ مدينة 

ّ
أعيش الــيــوم مــوز

لــلــحــيــاة الــيــومــيــة )شـــفـــشـــاون( ومــديــنــتــن 
للعمل الجامعي، )تطوان والرباط(. كما أني 
الفن في  أدّرس  ثم وجدتني  اآلداب،  درســت 
الجامعة. وهو تعّدد يشعرني بأني ال أوجد 
في مكان واحد. لهذا حن ألتفت إلى الوراء 

أعتبر نفسي محظوظا بمعنى ما.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟

الرباط ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــا عــلــى الــقــيــام  ــ ــّودت نــفــســي دومـ ــ عــ
بـــعـــدة مـــهـــام عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزامـــن، 
نحن ال نملك إال مساحة ضئيلة من الوقت 
لإلنجاز في مسار حياتنا، وال يمكن في كل 
لنقوم  نــفــرغ مــن عمل  أن ننتظر حتى  مــرة 
ــدًا لــلــوفــاء  ــاهــ بــعــمــل آخــــــر. لـــهـــذا أســـعـــى جــ
بمتطلبات األعمال التي التزمت بها، ضمن 
نطاق زمني مــحــدود، ومــن ثم فجوابي عن 
سؤال االنشغاالت، ال يمكن أن أستثني فيه 
ــداد مــحــاضــراتــي  انــهــمــاكــي الـــدائـــم عــلــى  إعــ
الــجــامــعــيــة، وتــصــحــيــحــي ملـــا أســتــلــمــه من 
أبــحــاث طــلــبــتــي. كــمــا ال يــمــكــن أن أستثني 
ــم لــكــتــابــة مــقــالــي األســـبـــوعـــي،  ــدائــ قــلــقــي الــ

رامي صايغ

يافا التي يعني اسمها بالكنعانّية: جميلة، 
ــن هـــذا  ال تــــــزال إلـــــى يـــومـــنـــا هـــــذا قـــريـــبـــة مــ
بها وما  مــّرت  التي  النكبة  رغــم  التوصيف 
زالــــت تــمــر بــهــا مــنــذ االحـــتـــال الصهيوني 
لوا« 

ّ
عام 1948. كثيرون كتبوا عنها و»تغز

بــجــغــرافــّيــتــهــا اآلســـــرة ومــبــانــيــهــا الــعــريــقــة 
ــقـــال  واألنــــيــــقــــة املــــحــــاذيــــة لــــبــــيــــارات الـــبـــرتـ
»الشّموطي« والليمون  اليافاوي املعروف بـ

وباقي الحمضّيات وغيرها من املعالم. 
لم  املنقضي،  الــعــام  1948 وحتى  نكبة  منذ 
يتم طباعة ونشر كتاب واحــد عن يافا من 
ُحرموا  والــذيــن  فيها  الباقن  سّكانها  قبل 
من التواصل مع عاملهم العربّي، وأصبحت 
 غير رئيسّية في حياة كثيرين 

ً
العربّية لغة

ــاســـات األســـرلـــة  ــيـ مـــنـــهـــم، وذلــــــك بــســبــب سـ
وسيطرتها  العام  للحّيز  العبرّية  واقتحام 
ــاب يـــحـــمـــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــلـــــيـــــه. مـــــــــؤخـــــــــرًا، صــــــــــدر كـ

ــا.. رســـائـــل فـــي ظــــال الــنــكــبــة«  ــافــ  عـــنـــوان »يــ
ــقــــادر  ــد الــ ــبـ أنــــجــــزه الــــنــــاشــــط الــــيــــافــــاوي عـ
سطل )1960( وجــرى إطــاقــه األربــعــاء قبل 
 املـــاضـــي فـــي قـــاعـــة »أنــــيــــس« بــحــي »ســكــنــة 
درويــش« الذي تغّير اسمه بعد النكبة إلى 

حي يافا. 
جّمع املــؤلــف مــواد عــن املدينة وقــّدمــهــا في 
ــقـــاالت مــتــنــّوعــة  شــكــل ســــــردي، تــضــّمــنــت مـ
ومــعــلــومــات تــاريــخــّيــة خــصــوصــا مـــا بعد 
ــه اســتــفــاد هــنــا مـــن مــمــارســتــه 

ّ
الــنــكــبــة، لــعــل

 لـــإلرشـــاد الــســيــاحــي بــحــيــث ُيـــدخـــل الـــقـــّراء 
ل 

ّ
إلــى تــاريــخ املــديــنــة وعــواملــهــا، والــتــي تمث

واقع املجتمع الفلسطيني في الداخل عامة.
تــنــاول املــؤلــف مــا آلـــت إلــيــه أوضــــاع مدينة 
ــا الـــخـــطـــوط  ــ ــعـ ــ ــد االحــــــتــــــال، واضـ ــعـ ــا بـ ــافــ يــ
الــعــريــضــة لــحــال الــبــشــر والــحــجــر والــبــنــيــة 
السقوط  ودون  العربي.  للمجتمع  التحتّية 
فــي املــقــاربــة األكــاديــمــيــة، يــضــّم الــكــتــاب في 
ــــول الــلــغــة  ــّيـــاتـــه الــكــثــيــر مــــن املــــقــــوالت حـ طـ
االجتماعّية  والنواحي  واالنتماء  والهوّية 

الكتاب الذي أطلق 
مؤخرًا في حي »سكنة 

درويش« في يافا، يحاول 
رسم مالمح المدينة 
الفلسطينية وواقع 
أهلها تحت االحتالل

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه، 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه. هنا حديث 
مع الباحث المغربي شرف 

الدين ماجدولين

كان »المركز األندلسي 
لآلداب« قد اختار بابلو 

غارسيا بايينا، شاعر 2018. 
المفارقة أن نفس 

السنة تشهد بداياُتها 
رحيله قبل أيام قليلة

رسائل في ظالل النكبة  سرد من الداخل

بابلو غارسيا بايينا الفتى القديم يغادر قرطبة

قراءة بالتقسيط وبالمناوبة

اسبينوزا 
كان نحلة

مسار الحياة ال يمكن 
محاسبته أو التطلع 

إلى تنقيحه

يقّدم لمحات حول 
اللغة والهويّة 

واالنتماء في مجتمع 
يافا بعد 1948

عملي القادم: 
»األندلس المتخيلة بين 

المكتوب والبصري«
ــن مــاجــدولــيــن )شــفــشــاون  ــدي شـــرف ال
في  مــغــربــي  ــد  ــاق ون ــاحــث  ب  ،)1969 
الصورة،  ونظرية  الجماليات،  حقول 
الروائي،  والنقد  البصرية،  والسرديات 
»بيان  لــه  صــدر  األندلسية.  ــات  ــدراس وال
لصور  النوعية  التشكالت  شــهــرزاد: 
السردية:  و»الــصــورة   ،)2001( الليالي« 
 ،)2006( والسينما«  والقصة  الرواية  في 
و»حكايات   )2007( الحكاية«  و»ترويض 
أنساق  واآلخر:  و»الفتنة   ،)2009( صور« 
 ،)2012( الــعــربــي«  الــســرد  فــي  الغيرية 

و»قارئ الرواية« )2017(. 

بطاقة

2425
ثقافة

كتاب

رحيل

إصدارات

الـــعـــالـــم ال يـــتـــغـــّيـــر بــمــنــطــق يـــســـيـــٍر إال فــي 
أتطلع لتغيير محّدد في  الــروايــات، لهذا ال 
العالم، أتوق باألحرى إلى أن تتغّير أوضاع 
بـــلـــدي، ومــحــيــطــه الـــعـــربـــي الـــعـــائـــد بخطى 
ــأن مــا  ــ ــــى الــــبــــدايــــات املـــظـــلـــمـــة، وكــ حــثــيــثــة إلـ
الحديثة  النهضة  منذ  مــراحــل،  من  قطعناه 

إلى اليوم، كان مجّرد حلم عابر. 

ــاذا هي  ■ شخصية مــن املــاضــي تـــوّد لــقــاءهــا، وملـ
بالذات؟

الــزعــيــم املــغــربــي عـــال الــفــاســي، ألنـــي مدين 
له باالعتقاد بأن االختيارات مهما تعّددت، 
كـــان حجمها، ال  املــعــرفــيــة مهما  والــخــبــرات 

ــة لــلــمــجــتــمــع  ــ ــادّيـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــّيــــة واالقـ والــــســــيــــاســ
اليافاوّي.

فــــي تــعــلــيــقــه حـــــول الــــكــــتــــاب، يـــقـــول ســطــل: 
»دمـــجـــُت تــجــربــتــي املــتــواضــعــة فــي رســائــل 
موّجهة للقارئ، تقع بن السرد الصحافي 
الــوجــدانــي، بــهــدف الــوصــول إلى  والتعبير 
قلب ووجدان القارئ. هي رسائل من القلب 
إلى القلب، من أعماق املشاعر وأصدقها إلى 
كل عربّي وفلسطينّي في يافا أو خارجها«.
ويــضــيــف: »ألــفــت نــظــر الـــقـــارئ إلـــى أن هــذا 
ف ُكتب على فترة دامت عقدًا من الزمن، 

َّ
املؤل

كــنــت أبــحــث عـــن املـــكـــان والـــزمـــان املــائــمــن 
ها. 

ّ
إلضافة معلومة أو تعبير يفي املدينة حق

وكــفــانــي فــخــرًا أن املــرحــوم املــنــاضــل شفيق 
الــحــوت، ابـــن يــافــا، قــد قـــرأ بــعــض مــا كتبت 
ووصــفــهــا بــالــدمــج بـــن الـــســـرد الــصــحــافــي 
والــوجــدانــي، وخــّيــرنــي بــن صياغة العمل 
ضمن الخيار األول أو الثاني، وال بأس في 

دمج االثنن معا«.
كبها  مصطفى  الفلسطيني  الباحث  وكــان 
قد كتب تقديما للكتاب بعنوان »يافا، مركز 
كمدينة  يــافــا  ذاكـــرًا  الفلسطينّي«  الــوجــدان 
مــركــزّيــة فــي فلسطن مــا قــبــل الــنــكــبــة التي 

دّمرت موقعها والحياة النابضة فيها. 
وقد اختار سطل أن يختتم الكتاب بقصيدة 
فــدوى طوقان  الراحلة  أبكي« للشاعرة  »لن 
ــواب  ــ ــلــــى أبــ ــقــــول فــــي مـــطـــلـــعـــهـــا: »عــ ــتــــي تــ  الــ
يافا يا أحبائي/ وفي فوضى حطام الدور/ 
الــردم والــشــوك/ وقفت وقلت للعينن:  بن 

قفا نبك«.

قيمة لــهــا إن لــم تــكــن نــابــعــة مــن اإلحــســاس 
باالنتماء إلى املغرب.

■ صــديــق يــخــطــر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائمًا؟

كـــتـــاب »ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، الــــــذي رافــقــنــي 
ــان مـــوضـــوع أطــروحــتــّي  ــ حــيــاتــي كــلــهــا، وكـ
الجامعيتن، ومــا زلــت أكتشف في طبعاته 
املــخــتــلــفــة وتــرجــمــاتــه وتــمــثــيــاتــه الــروائــيــة 
والــســيــنــمــائــيــة والــتــشــكــيــلــيــة واملــوســيــقــيــة 

احتماالت داللية جديدة ومدهشة.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
عـــادة بالتقسيط وبــاملــنــاوبــة، وأجــدنــي  أقـــرأ 
عا بن عدد كبير من الكتب بعضها 

ّ
دوما موز

أكــمــلــه والـــبـــعـــض اآلخـــــر قـــد يــنــتــظــر لــشــهــور 
ألعــود إليه، وبــن يــدي اليوم ثاثة كتب هي 
 »L’obelilisque du calife« على التوالي: رواية
لــلــســوســيــولــوجــي املــغــربــي مــحــمــد الــنــاجــي، 
و»تشكات العلماني في املسيحية والحداثة 
واإلسام« لطال أسد، و»يوميات رامبرانت«.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

أستمع إلى ما يقترحه الراديو في سيارتي، 
ــــن املـــحـــطـــات  ــن عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل بـ ــدمــ ــا مــ ــأنــ فــ
دون  الغنائية  فواصلها  أتــابــع  و  اإلذاعــيــة، 

اشتراطات.

تصويب

ياروسواف ماريك 
رمكييفيتش

لم نكن هنا. أفالطون كان عنكبوتًا. 
لم نكن هنا. اسبينوزا كان نحلة.

تكفي النحلة. هي هنا وهي هناك. 
هي يوليو الغيم، هي يوليو اليوليو.

ِسمة اللسعة، حّجة اللسعة. 
ال تعدو للنحلة سوى أزيٍز مركزّي.

ــلـــســـوف؟ مـــجـــرد  ــيـ ــفـ اســــبــــيــــنــــوزا الـ
كابوس للنحلة. 

ُحلُم النحلة. كائن ذو سيادة.

كائن رياضياتي. ِصفٌر أزيزّي. 
مــشــابــه الــنــحــلــة، والــفــعــل الــخــالــص 

للنحلة.

كذا هو قدر املالئكة. اسبينوزا كان 
نحلة. 

سند 
ُ
كان ُمسند النحلة، والنحلة امل

إليه.

ــان ذلـــك  ــ ــنـــد. كـ ــاك ُمـــسـ ــنـ ــــم يـــكـــن هـ ل
الخوف من العنكبوت. 

كان ذلك حلم النحلة. لم يكن هناك 
اسبينوزا.

هكذا هو األمــر، تقول الطبيعة. هنا 
تكفي النحلة. 

بالشمس، هي هنا  الصلة  هي ذات 
وهي هناك.

ــن ذو  ــائـ ــر. كـ ــفـ الــنــحــلــة مـــحـــض صـ
سيادة. 

ــــوزا. هــــذه  ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــٌم تــــــــــراءى السـ ــ ــلـ ــ حـ
الكائنات املتناقضة، ما 

حكايتها؟  

 Jaroslaw Marek Rymkiewicz(
شاعر بولندي من مواليد 1935، 
ترجمة: أنس الحوراني(

على أبواب يافا

قبل خطوات من المئوية

عن منشورات »الديكوفارت« الفرنسية، صدر كتاب جنراالت، رجال عصابات وجهاديون 
التاريخ العربي الحديث. يحمل الكتاب  جان بيار فيليو، المتخصص في  للباحث الفرنسي 
بالتزامن  العربي«، ويصدر  العالم  المضادة في  الثورة  »تاريخ  عنوانًا فرعيًا يوجز فكرته: 

مع الذكرى السابعة لـ»الثورة التونسية«.

الثاني/  التي أقيمت في تشرين  الندوة  الرواية والمرجع، صدرت مؤخرًا أعمال  بعنوان 
العمل  العنوان.  نفس  وحملت  تونس(  )جنوب  مدنين  مدينة  في  الماضي  نوفمبر 
أصدرته كل من »دار الغّشام« في مسقط، و»جمعية الدراسات األدبية والحضارية« في 

تونس، وشارك فيه باحثون في األدب والفلسفة وتاريخ الفن.

السوري  الباحث  أنجزها  جديدة  ترجمة  مؤخرًا  صدرت  سابقتين،  عربيتين  ترجمتين  بعد 
في اللسانيات منذر عياشي لكتاب الكتابة في الدرجة الصفر للسيميولوجي الفرنسي 
أخرى  كتب  أربعة  السابق  في  لبارت  ترجم  قد  عياشي  وكان   ،)1980-1915( بارت  روالن 
و»نقد  للقصص«  البنيوي  التحليل  إلى  و»مدخل  النص«  و»لذة  اللغة«  »هسهسة  هي 

وحقيقة«. صدرت الترجمة عن »دار أمل الجديدة«.

عبد الكبير الخطيبي.. األجنبي المحترف )سليكي أخوين( هو عنوان الكتاب الذي أصدره 
الجريح«،  العربي  »االسم  صاحب  العمل  يتتبّع  الخطيبي.  مراد  المغربي  الباحث  مؤخرًا 
الراحل سنة 2009، في مجاالت متعّددة من األدب إلى األنثروبولوجيا، كما يالمس بعض 

األبعاد الشخصية مثل صداقاته.

خالد الريسوني

عــن عــمــر قــــارب املــائــة عــــام، رحـــل الــشــاعــر 
 -  1921( بايينا  غارسيا  بابلو  اإلسباني 
املــاضــي فــي قرطبة مسقط  2018(، األحــد 

رأسه. 
 )Pablo García Baena( ارتبط اسم بايينا
بجماعة شعرية أساسية في تاريخ األدب 
اإلســـبـــانـــي ظـــهـــرت بــعــد الـــحـــرب األهــلــيــة 
ــقــت 

ّ
هـــي »جـــمـــاعـــة كــانــتــيــكــو«، الـــتـــي تــحــل

حــــول مــجــلــة تــحــمــل نــفــس االســــــم. وكـــان 
ــد أســســهــا وأدارهــــــا  الـــشـــاعـــر الــقــرطــبــي قـ
ريــكــاردو مولينا وخــوان  الشاعرين  رفقة 
خوليو  مثل  آخرين  اب 

ّ
كت ومــع  بيرنييه، 

ــْن هما 
َ
ــِتــي ومــاريــو لوبيث، وفــنــان

ْ
أْوِمــيــن

ا. 
َ
ِييَبان

ْ
 وِخيِنيْس ل

ْ
ميغيل دي ُموَرال

أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــجـــربـــة الــشــعــريــة 
مرحلتن؛  بايينا  عــرف  فقد  الشخصية، 
مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج األولـــــــى الـــتـــي ارتــبــطــت 
 ،)1946( ــــي«  ــفـ ــ خـ ــــس  ــمـ ــ »هـ بــــــدواويــــــنــــــه: 
و»بينما تشدو الطيور« )1948(، و»الفتى 
بشعرية  زت  تميَّ والــتــي   ،)1950( الــقــديــم« 
املـــكـــاشـــفـــة الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــة عـــبـــر صـــوت 
رومــانــســي مهيمن حــزيــن ومــأســاوي، بل 
ورثائي أحيانا، يرتبط بالطفولة والفتوة 
بــاعــتــبــارهــمــا حــالــتــن بــقــدر مــا تــجــســدان 
أيــضــا بتفاصيل  مــا هــو حــّســي، تهتمان 
الجمالي في القصيدة وبزخرفها اللفظي، 
يــــقــــول الـــشـــاعـــر فــــي قـــصـــيـــدتـــه املــعــنــونــة 

»أفول«: بـ

وحجبِت الغيوُم الزرقاُء وجهك...
ٌ
َواٍب متالشية

َ
خ

في بستاٍن نيوكالسيكيٍّ
 تداعُب

ُ
خارف الزَّ

 األطراف.
َ
 مبتورة

َ
ٌتماثيل

َجة  آلهٍة بحريٍة متوَّ
ُ

أنصاف
جوِم

ُّ
ِبزَبِد الن

اكنِة رة السَّ
ْ

ض
ُ
في الخ

ٍة بال ماء.
َ
لبرك

وحجبِت الغيوُم الزرقاُء وجهك...

حواليك
 بال إبصاٍر                         

ٌ
نظرة

للَمرمِر املكسور.          

دواوينها:  أبــرز  فمن  الثانية  املرحلة  أمــا 
 ،)1958( و»زيــتــيــات«   )1957( »حـــزيـــران« 
و»بيع باملزاد« )1971(، و»قبل أن يتاشى 
أصـــدر  ســـنـــوات  وبـــعـــد   ،)1978( ــزمــــن«  الــ

ُ
للخريف عالية جدًا وأنت بالكاد تعرف
ِزلْت في صمت.

ْ
ن
ُ
أنك كنت الراية التي أ

مثلما يعود امللك األعمى من املنفى
أمام ازدراء الرعية، هل تعبُر قوس

ــوء والــــــــظــــــــالم... عـــلـــى غـــيـــر هــــــدًى،  ــ ــــضـ الـ
ُس  تتحسَّ

، بيديَك كلَس الذكرى.
ً
منذِهال

غيُر قابٍل للتحويل يوُمك ومصيُرك.
ــدام مــرســومــة على  ــ ــار أقـ ــى آثــ أن تـــعـــوَد إلـ

الرمال
وتضبط خطوتك على ذلك األثر القديم

التي  املياه  كــان غير ُمجٍد عملك، مثل  قد 
تعود.

أجل، السماء والسروة والعود والنخلة،
احتضاُر املاغنوليا، حشرجة الحب

 بعناد طوال الليل،
ُّ

مثل مقرعة الباب تدق
 رفع األنقاض نحو القمر.

ُ
وستواصل

لكن الوقت هو بالكاِد نهٌب َيسحُب
جة. قتامة النهر من الحمرة املتموِّ

في ضفتك البعيدة، املاضي واآلتي 
ثعبانان يشبكان خاتمني متأللئني.

أن تصل مجّددًا، أيا حاج الضباِب التائه
قد اختطف منه الوطن، والجسد، والعطش.

مع النظرة الباردة لآللهة والتماثيل
سوف ترى طقطقة نار اإلنسان الدموية.

كل هذا كان لك. غريبًا عن السياجات
دًا بالنسيان، ال ُمباليًا بالفرح مَّ

َ
ُمك

ٌ
أو باملعركة، تضطِجُع، نبٌت ُمنعزل

ي يرقة وليلة أرض ُمعتمة.
ِّ
ُيغذ

ْن، فالزمُن متلهف لبناء األيام
َ
وإذ

 بالحلّي 
ُ

ها العريف
ُ
ن مثل أبراج ذهبية ُيَزيِّ

قد عبَر الغاَب مع حفيِف أوراٍق 
ــو الـــيـــوم مـــجـــرد إكــلــيــل جـــنـــازيٍّ على  وهــ

جبينك.

آدُم ُمــســَهــٌد، مــن غــبــاِر فـــردوِس عـــدٍن من 
ِظالٍل،

 اآلن، وغدًا، وحينئذ،
ُ
تفاحة

عجلة ما بني يديك وحتى مفتاح القوس،
الذي أبوابه أبدًا لن تغلقها الرأفة.

ــري، الزمــــــت  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــعـــــنـــــفـــــوان الــ رغــــــــم الـــ
ــتـــرات صـــمـــت، أحـــيـــانـــا كــانــت  بــايــيــنــا فـ
تــطــول حــدَّ أنــهــا تــغــدو أشــبــه بصحراء 
الــتــجــديــدّيــن، وخصوصا  لكن  قــاحــلــة. 
بقوة  أعــادوه  قد  بيينا،  ودي  كارنيرو 
ــــى املــشــهــد الــشــعــري،  إلــــى الـــحـــيـــاة، وإلـ
ــر الـــعـــديـــد مــن  ــنــــذ ذلـــــك الــــحــــن نـــشـ ومــ
الدواوين الجديدة، كما نال العديد من 
»جائزة  أبــرزهــا  والــجــوائــز  التكريمات 
أســتــوريــاس« )1984(، و»جــائــزة  أمــيــر 
امللكة صوفيا للشعر اإليبيروأميركي« 
غارسيا  فيديريكو  و»جــائــزة   ،)2008(
كما   ،)2012( لــلــشــعــر«  الــعــاملــيــة  لــوركــا 
تـــــم تـــمـــيـــيـــزه بـــلـــقـــب »االبــــــــــن املـــخـــتـــار 
السنة  هذه  اختياره  وتم  ألندلوسيا«، 
مــن طـــرف »املـــركـــز األنــدلــســي لــــآداب«، 
ــهــا 

ُ
بــدايــات شـــاعـــر 2018، ســنــة شـــهـــدت 

رحيله األخير.

ــة الــهــاربــة« )1990(،   الــزهــر الــوفــيَّ
ُ

»أكــالــيــل
بالحياة  الشعرية  قــصــائــده  احتفت  وقــد 
العشق  مــن خــال  املتعة فيها  وبــاكــتــمــال 
والـــولـــه والـــتـــجـــاوب مـــع الـــزمـــن بــاعــتــبــاره 
لقد  القبض عليها.  لحظة هاربة يصعب 
ــذه الــتــجــربــة عـــنـــده قــمــة الــهــوى  ــلــت هــ

ّ
مــث

دنيوية  صوفيته  لكن  املتأجج،  الصوفي 
فهو أقرب إلى الوثني إن لم نقل الهرطقي.

لـــم يــجــد االتــــجــــاه الـــشـــعـــري الـــــذي مثلته 
تجربة بابلو غارسيا بايينا بمرحلتيها، 
ــة، صـــــدى عــمــيــقــا فــــي الــشــعــر  ــدايــ ــبــ فــــي الــ
أساسّين  توّجهن  ع بن 

ّ
املــوز اإلسباني 

ــمــــي،  ــرســ ــــن: الــــكــــاســــيــــكــــي الــ ــارَعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـ
ــــرض نــفــســه بــقــوة  ــــذي فـ ــمـــاعـــي الــ ــتـ واالجـ
ــة،  ــيــ ــانــ ــبــ ــة اإلســ ــريــ ــعــ ــلــــى الــــشــ ــة عــ ــاســــحــ كــ
ولـــن يــعــرف الــشــاعــر الــتــنــويــه واالحــتــفــاء 
املــســتــحــقــن إال مــــع الـــجـــيـــل الــســبــعــيــنــي، 
هما  تجربته،  درســـا  شاعرين  فــي   

ً
ممثا

ــيــــرو وأنـــطـــونـــيـــو لــويــس  ــارنــ غـــيـــيـــرمـــو كــ
دي بــيــيــنــا فــــأعــــادا لــتــجــربــتــه االعـــتـــبـــار، 
والثقافي  الجمالي  عمقها  في  خصوصا 
أخرى،  عاملية  لتجارب  واملحاور  املنفتح، 
إحدى  في   27 لجيل  إنصاته  وخصوصا 
أعــمــق تــجــاربــه، تــجــربــة لــويــس ثــيــرنــودا، 
ــــاب 

ّ
ــت ــكــ ــا لـــلـــشـــعـــراء والــ ـــت أيــــضــ ـــصـ ــل أنـ ــ بـ

لصاحب  وخصوصا  العرب،  األندلسين 
»طوق الحمامة« ابن حزم األندلسي. يقول 
»يــاقــوت  بـــ املعنونة  قصيدته  فــي  بايينا 

إسبانيا« التي أهداها للكاتب القرطبي:

لو قال اإلله: عد، فإلى أين سترجع؟
املـــوت ال يــتــذكــر. قــد نــَمــت شــجــرة البلوط 
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»حي المنشية« بيافا في ثالثينيات القرن الماضي

غارسيا بايينا


