
ــار والـــجـــداول الــتــي كــانــت في  ــ والــعــيــون واآلبـ
 على مدار أيام السنة.

ً
وقٍت مضى سائلة

يزيد عمُرها حسب نّسابتها عن خمسة قرون. 
 أرباع سّكانها ِمن جدٍّ واحد ُيقال 

ُ
ينحدر ثالثة

فًا 
ّ
 الــّرحــال بهذا املــكــان متوق

ّ
 مــن حــط

ُ
ــه أّول

ّ
إن

في رحلة من الساقية الحمراء غربًا إلى بالد 
املشرق )إلى الحجاز ألداء فريضة الحّج على 
 أبناؤه 

َ
األرجـــح(. بعد وفــاتــه، استوطن املــكــان

 سّكانه، 
َ
نـــواة الــذيــن يشّكل أحــفــاُدهــم  السبعة 

ــوا لــه وســط مقبرة البلدة ضريحًا 
َ
والــذيــن بــن

خذوه مزارًا إلى يومنا هذا. أّما الجدُّ األول، 
ّ
ات

فيعود به النّسابة إلى ذرية اإلمــام علي، وقد 
قِدم مع جيش الفتح اإلسالمي.

كــغــيــرهــا مـــن مـــداشـــر وقــــرى الـــجـــزائـــر، دفــعــت 
 مجابهة االحتالل الفرنسي، 

َ
»الحاّمة« ضريبة

ْحـــِرقـــت بــعــد إســهــامــهــا فـــي ثــــورة املــقــرانــي 
ُ
فـــأ

ــًا،  ــد عـــشـــر فــــارســ ــ ــفـــرقـــة مــــن أحــ ــنـــة 1871 بـ سـ
ــثــــورة الــتــحــريــريــة  يــــن أثـــنـــاء الــ وعـــانـــت األمــــرَّ
مــن  حــّصــتــهــا  لـــهـــا  وكــــانــــت   ،)1962  -  1954(
الكفاح والخوف واملضايقات وحظر التجوال 
 بــنــى بها 

ّ
 املــحــتــل

ّ
والــتــعــذيــب والـــشـــهـــداء، ألن

ثكنة جعلها مركزًا لعملياته في املنطقة. كما 
نــالــْت نصيَبها مــن الــّرعــب والــقــلــق واملــعــانــاة 
ــقـــالل أيـــضـــًا، فـــي فـــتـــرة الــعــشــريــة  ــتـ زمــــن االسـ
حة 

ّ
املسل الجماعات  إرهــاب  الــســوداء وضغط 

املــدن  إلــى  الـــذي دفــع نصف سّكانها للهجرة 
واملراكز الحضرية القريبة.

بالنفع  الثكنة وملحقاتها  عــادت عليها هــذه 
م 

ّ
 يتعل

ً
بــعــد االســتــقــالل؛ إذ أصــبــَحــْت مــدرســة

املــجــاورة حتى  الــقــرى  ها وأطــفــال 
ُ
فيها أطفال

السبعينيات.  مطلع  املــدارس  انتشار  بدايات 
ــة الـــثـــقـــافـــة  ــ ــّوابــ ــ ــة هـــــي بــ ــ ــدرســ ــ كــــانــــت هــــــذه املــ
على  عبرها   

ُّ
تطل البلدة  بــدأت  التي  الحديثة 

ــّررات الــدراســيــة في  ــقـ الــعــالــم الــحــديــث عــبــر املـ
فــي معظمها  ُبها 

ُ
ُكت كــانــت  الــتــي  املــرحــلــة  تلك 

ــل لــبــنــانــيــة أو فــرنــســيــة فــــي مــخــتــلــف  ســـالسـ
املــــواد قــبــل ظــهــور الــكــتــاب املـــدرســـي الــوطــنــي 
ــوار، فأصبحت  ــ واألطــ ــواد  املــ ـــد ملختلف  املـــوحَّ

ــــرى  ــــى مــــراحــــل الــتــعــلــيــم األخـ بـــذلـــك مـــعـــبـــرًا إلـ
فــي إعـــداديـــات وثــانــويــات املــديــنــة الــقــريــبــة أو 
العاصمة، إلى أن حظيت بدورها بإعدادية ثّم 
ثانوية في بلدة مجاورة بعد عقدين بعد ذلك.
ديني  طابع  ذات   

ً
تقليدية فيها  الثقافة  كانت 

ص - ملــن تــيــّســرت لــه - فــي حفظ 
ّ

بــحــت. تتلخ
ته كان ثّمة 

َ
ظ

َ
حاف للقرآن الكريم. وضمن حف

الع 
ّ
أفــراٌد قالئل يحفظون - أو قل كان لهم اط

عــلــى - بــعــض املـــتـــون الــفــقــهــيــة عــلــى املــذهــب 
املالكي دون غيره، والتفاسير وبعض العلوم 
الشرعية األخرى، وبعض اإلملام بقواعد اللغة 
إليه  يعود  مرجعًا  فكانوا  وعلومها،  العربية 
 نزاعاتهم 

ّ
أهل القرية والقرى املجاورة في كل

وخالفاتهم وأحوالهم الشخصية.
مي 

ِّ
ر إلـــى هـــذه الــقــرى أيــضــًا ُمعل ــصــدِّ

ُ
كــانــت ت

الـــــقـــــرآن طـــيـــلـــة أيـــــــام الــــســــنــــة، وأئــــمــــة لــصــالة 
التراويح خالل شهر رمضان. كانت بها - وما 
 حــــيٍّ مــســجــده. 

ّ
زالــــت - خــمــســة مــســاجــد، لــكــل

أكــبــرهــا ذاك الـــذي يــتــوّســط الــقــريــة ويسّمونه 
ــع الـــجـــمـــعـــة«. كـــــان لـــكـــل مــســجــد مــنــهــا  ــامــ »جــ
سّمى 

ُ
اُبه، وهو قسم أو حجرة ملَحقة به ت

ّ
ُكت

ــم 
ّ
»ْمـــعـــّمـــرة« يـــقـــوم فــيــهــا »الـــطـــالـــب«، أي مــعــل

إبراهيم صحراوي

ــُر بــلــدِتــنــا حــتــى بــدايــة  ــان حـــاضـ كــ
ــة  ــدايــ بــ ــل  ــبــ قــ أي  الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، 
على  سلحفاتي  ببطء  استيقاظها 
القديمة،  شيٍء من الحداثة، امتدادًا لعهودها 

ف.
ُّ
 ما فيها من ُعزلة وفقر وأمّية وتخل

ّ
بكل

 صغيرة 
ٌ
الــحــاّمــة بوطالب هــي قرية جــزائــريــة

ضائعة في جغرافيا البالد، تقع على السفوح 
الشرقية لجبل بوطالب ِمن سلسلة تضاريس 
ــشــّكــل نقطة حــــدوٍد فاصلٍة 

ُ
ت ــي. 

ّ
الــتــل األطــلــس 

ومنطقة  وجنوبًا،  غربًا  الحضنة  منطقة  بني 
الــشــرقــي، والــهــضــاب  الــجــنــوب  إلـــى  األوراس 
العليا شمااًل حتى حدود جبال منطقة جنوب 
 جوانبها 

ّ
القبائل الصغرى. تحيط بها من كل

جــبــال صــخــريــة تــكــســوهــا أشـــجـــار الــصــنــوبــر 
ة والكروش )البلوط( والكليل 

ّ
والعرَعر والطاق

ــواع  ــ ــن أنـ ــ ــيــــل( والــــضــــرو والـــبـــقـــنـــون )مـ ــلــ )اإلكــ
ــلــة حــصــونــًا وأســـــــوارًا طــبــيــعــيــة.  ُمــشــكِّ األرز( 
الترابية  دروبــهــا  كــوعــورة  وعــرة  تضاريسها 
الــصــلــبــة وطــرقــاتــهــا الـــّصـــاعـــدة أو املــنــحــدرة 
اتجاهك. طبيعتها قاسية ذات مناخ  بحسب 
ه منعش 

ّ
قاّري؛ قارٌص شتاًء، وحارٍّ صيفًا، لكن

لوجود الغابات، ولكثرة البساتني والينابيع 

أسماء عزايزة

احذروا.. نخلة ستنكسر بعد قليل
سأنكسُر بعد قليل 

ي
ّ
ب املوُت عن

ُ
إن لم يت

ٍة يابسة 
ّ

 مثل قش
ُ

قصف
ُ
سأ

إن لم تترك يا عزرائيل أحّبتي وشأنهم
 واحدة

ً
ها ليلة

ّ
أصبحْت أّيامي كل

ناءت بي الذكريات 
وأمالتني 

 التي تربطنا بآبائنا تظهر فقط 
ُ
حبال الّسرة
عند موتهم

حبل الّسرة هذا راح يشنقني 
سمع أبي أحًدا يصيح: إكراُم املّيت دفنه

فــركــض إلــى قــبــره دون أن يلتفَت إلــى عنقي 
املدّمى

جاءت الجاراُت ملواساتي
 عند جذعي أكياًسا من التعاويذ

َ
وضعن

وِق الّرجيمة
ّ

 الش
ُ
فركبتني شياطني

ها
ُّ
ه كل

ُ
جاء الوقُت ومعه أبوه وجّده وساللت

 ظهوَرهم وانسحبوا
ُ
فألوى الحزن

ي شاعٌر، فوشوش في عّب قميصه:
ّ
مّر عن

أميل لحّبِك كَميل هذه النخلة
حتى أنت يا عزرائيل

فة
ّ
 متعف

ً
ًدا نسمة

ّ
وأنت تمّر ُمقل

ما وقعت عيناي في عينيك
ّ
كل

تتجاهلني وتنسحب؟
■■■

غرق اسم حيفا في بحرها
عر

ِّ
ًنسيُت كيف ُيكتب الش

 أم علّي أن أدفع غرامة
ُ
هل ستأتي الفكرة

ألفّك أسرها؟

بابي ترَك نفَسه مفتوًحا
وراح يتفّرُج عليها

 تحت رجليه
ُ

هذه الخسارات التي تزحف
 كلبة

َ
ني ميتة

ُ
ني وتميت

ُ
ستصل

لن يعثر علّي أفراُد عائلتي
فلقد ُحفرْت قبوُرهم وسيقفزون فيها قبل أن 

 روحي
َ
َيسمعوا حشرجة

 جّدتي من األخطاء
َ
ة

ّ
 جث

ُ
كنت أغسل

فانزلقْت ولحقْت بهم
ا على جلدي

ً
وصارت األخطاُء صمغ

نسيُت كيف على الكلمات أن تلحق بعضها
وراحت أفكاري تتوه في قيعان القبور

 برأسني
ً
جنّية

 رأٍس يلتفُت إلى جهة
ُّ

كل
 التاسعة

ُ
وأنا الجهة

أناديها فيصطدُم الوجهان ويموتان

 الله عليك أّيتها األفكاُر العجوز
ُ
رحمة

رمضان في الحاّمة بوطـالب كان »الشفيع« إحدى 
عادات بلدتنا في رمضان؛ 

وهو مديٌح جماعي 
يُنَشد في المساجد بعد 

صالة التراويح، لكنه 
توّقف مع صعود 

المّد األصولي مطلع 
التسعينيات، عندما أفتى 

بعُضهم بأنه »بدعة«. 
وهكذا، بات محَض 

ذكرى يستعيدها حنينًا 
الذين عاشوها في 

زمٍن مضى

كتب الشاعر اللبناني، 
الذي غادر عالمنا 

قبل أيام، الكثير من 
النصوص- األنهار؛ 

قصائد تتدّفق 
وتجرف اللغة واألشياء، 

تدفعها إلى أماكن 
أخرى، كما يفعل 

الشعر عادًة

عربٌة محّملٌة من قاع الجبل إلى قّمته

لقاء في هدوء السنوات األخيرة

ذاكرة قرية جزائرية في األطلس التلّي

كنّا أطفاًال نجلس في 
بهو المسجد نسمع 

المديح بصمت وخشوع

كثيرًا ما كان يقول 
إن فرنسيته تمتح من 

طفولته العربية

صراع أجيال قائم على 
تسفيه وتبديع معظم 

ممارسات السابقين

سطيف  في  الحاّمة  مواليد  من  ومترجم  ناقٌد  صحراوي،  إبراهيم 
واللغات  وآدابها  العربية  اللغة  »كلية  في  حاليًا  يدرّس   .1958 عام 
من  الجزائر.  بجامعة  الشرقية« 
الخطاب  »تحليل  إصـــداراتـــه: 
القديم:  العربي  األدبي«، و»السرد 
والبنيات«.  والــوظــائــف  األنـــواع 
ومن ترجماته: »رجل االستشراق« 
لـ دانيال ريغ، و»فلسفات عصرنا«، 
جان  ــراف  ــإش ب جماعي  ّــف  مــؤل
و»الهويات:  دورتييه،  فرانسوا 
لـ  المجتمع«  الجماعة،  الــفــرد، 

كاترين هالبيرن.

بطاقة

2425
ثقافة

إضاءة

قصائد

رحيل

شذرات

الـــقـــرآن، بتحفيظ الــصــغــار الــقــرآن الــكــريــم في 
الشمس  حّصتني، صباحية تبدأ قبل شــروق 
منحصرة  ومسائية  ــحــى، 

ُّ
الــض إلــى  وتستمر 

مو 
ّ
ي الظهر والعصر. ثم، أصبح معل

َ
بني صالت

الستينيات  بــدايــة  منذ  يجتهدون  الكتاتيب 
في التوفيق بني حصصهم وحصص املدرسة 
إليها  يــذهــب  كــان  مــن  لتمكني  افتتاحها  بعد 

 إسرائيلّية أم 
ٌ
أّيهما أرحم، أن تصلبِك جّرافة

 الَهَرِم في سريرِك؟
ُ
رائحة

 اإلسعاف
ُ
لن تعثر علّي سّيارة

 اسُم حيفا في بحرها
َ

ت بعد أن غرق
ّ
فقد ُجن

ها من قّمته
ُ
وقفز جبل

جّيد... هكذا لن يكتب الشعراُء بعُد عنهما

ما اسُم هذه املدينِة التي تتنّصُت من األبواب 
املواربة؟

 ممتًعا لو شاركُت في النميمة
ُ
كم كان سيكون
عن شكل موتي
كنُت سأضيف:

رماها املوُت فوق هذه القصيدة
ماتت قبل أن تتذّكر كيف ُيكتب الشعُر 

وكيف تتضاجُع العصافيُر
ف قلُب أبيها

ّ
وكيف توق

 أجنحة األمل
ُ
وكيف تقصُّ الحكمة

 أسراًبا منه كانت تطير من فمها وأذنيها 
ّ
لكن

وثقوبها الحّساسة

كــانــت تطيُر فــوق الــبــاب الــّصــافــِن وســّيــاراِت 
اإلسعاف

ثم تنبطح تحت جّرافٍة جائعة
)شاعرة من فلسطني(

ــدتــنــا 
ْ
مـــن ذلــــك. عــلــى مـــرِّ تــاريــخــهــا، كــانــت لــبــل

 نواحي 
ّ

طقوٌس وعــادات وتقاليد ترتبط بكل
ـــم مــنــاســبــاتــهــا وتـــتـــحـــّكـــم فــي 

ّ
ـــنـــظ

ُ
حـــيـــاتـــهـــا، ت

ا 
ّ
 مــا كن

ً
عالقاتها االجــتــمــاعــيــة. ِمــن ذلــك مــثــال

نــســّمــيــه »الــشــفــيــع« فــي رمـــضـــان؛ وهـــو مديح 
قام 

ُ
د جماعيًا بعد صالة التراويح التي ت

َ
ُينش

فــي مــســاجــد الــقــريــة الــخــمــســة. يــقــول مطلُعه: 
ــّبــــوح، قــــــّدوس، رّب املــالئــكــة والــــــــروح... »،  »ســ
وهو يتشّكل من قسَمني: األول هو دعــاٌء عام، 
والثاني هو صالة وتسليم على النبي محمد، 
 جملة من 

ُّ
ر كــل ــكــرَّ

ُ
ى بطريقة مختلفة، وت ُيــؤدَّ

ــّرات، ويستغرق مــن ربــع ساعة  جمله ثــالث مـ
هذا   

ّ
أن والحقيقة  تقريبًا.  دقيقة  إلــى عشرين 

فقط،  قريتنا  بمساجد  خاّصًا  يكن  لم  املديح 
َبعًا في معظم مناطق القطر 

ّ
بل كان تقليدًا ًمت

الجزائري، مع اختالفات طفيفة هنا وهناك.
ا نتشّوق 

ّ
ونحن صغار دون الثانية عشرة، كن

إلى سماعه قبل أن نشارك في أدائــه سنوات 
ــا فــي الــبــلــدة أثــنــاء الشهر 

ّ
بــعــد ذلـــك مــتــى كــن

الله  الــوالــد رحمه  ِمــن  إذنــًا  الفضيل، فنطلب 
لــم يــكــن ممكنًا دائــمــًا( كــي نــخــرج بعد   

ٌ
)إذن

ــّي الـــقـــريـــب، حـــيِّ  ــى مــســجــد الــــحــ ــ اإلفــــطــــار إلـ

أخــوالــي »مــســجــد دار الــشــيــخ«، نستمع إلــى 
ا نجلس 

ّ
كن يــؤّدونــه بخشوع.  ني وهــم 

ِّ
صل

ُ
امل

ومفتوح  مسقوٍف  باملسجد  صغير  بهو  في 
املديح بصمت وخشوع  الشارع نسمع  على 
ــا كـــــان مــــن جــمــهــور  ــًا مــ ــبـ ــالـ ــًا. وغـ نـــحـــن أيــــضــ
 أيضًا 

ّ
املستمعني نسوة، قبل أن تصبحن هن

ــتــــراويــــح )والــجــمــعــة  ــــالة الــ ــــات صـ ــؤّديـ ــ مــــن مـ
أيــضــًا( فــي املــســاجــد فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
 مــخــتــلــســات لــحــظــات 

ّ
ــِدْمــــن مــــن بـــيـــوتـــهـــن ــ

ْ
ــق يــ

هن، وفي انتظار انتهاء 
ّ
لسماع »الشفيع«، لكن

 يغتنمن الفرصة، 
ّ
ركعات صالة التراويح كن

ـــمـــا الـــتـــقـــني فــــي مــجــمــوعــة 
ّ
مــثــلــمــا تــفــعــلــن كـــل

ــاديـــث خــافــتــة  - خـــفـــوٌت يفرضه  لــتــبــادل أحـ
املقام زمانًا ومكانًا - للسؤال وتبادل األخبار 
واألســرار والنميمة وما إلى ذلــك، وكثيرًا ما 
حدثها 

ُ
 تلك جلبة ن

ّ
كانت تصاحب أحاديثهن

الــّصــالة من  قــاعــة  مــن  الّصبية فيخرج  نحن 
ينهرنا أو يتوّعدنا أو يطردنا.

اسمي قبل أن يصير صخرة

دفاتر صالح ستيتية الواسعة

أصبحت الفلسفة مهنة، مهنة أساتذة الفلسفة، وتفرّعت إلى فروع بيداغوجية 
النفس  الفلسفة وعلم األخالق، في حين أن علم  العامة وتاريخ  الفلسفة  منها 
بالتدريج، وجدت الحكمة  وعلم االجتماع أفلتا من قبضتها وأصبحا ُمستقلّين. 

نفسها ذائبة في خضم عملية الفصل هذه.
إدغار موران ـ »تعليم الحياة«، ترجمة: الطاهر بن يحيى

خرجُت من تجربتي المتواضعة في تعليم الفلسفة بأن الطالب والمثقفين كثيرًا 
فكم  وموتهم،  الفالسفة  مولد  وتواريخ  الفلسفية  العصور  بين  يخلطون  ما 
وضعوا أرسطو في العصر الوسيط أو الحديث، وألقوا بكانط في غياهب العصر 

القديم أو الوسيط.
عبد الغفار مكاوي ـ »لَِم الفلسفة«

نشاهد مدينة قائمة فوق مائدة من األرض، تعلو مائة متر عن النهر الجاري في 
ناحيتها الجنوبية الغربية، وستمائة متر عن البحر. ذلك النهر الضئيل هو المنسانارس، 
تكن  لم  اإلسبان.  مدريد  العرب،  مجريط  الرومان،  مجوريطم  هي  المدينة  وتلك 

هذه المدينة في القرن التاسع للميالد غير حصن عربي لحماية الثغور.
أمين الريحاني ـ »المغرب األقصى«

المرأة  بينما حواء  باردة ميتة مصمتة،  الرجُل مخلوٌق من طين من مادة  آدم، 
تجيء  لــذا  ونبض،  ودم  لحم  من  حية  مــادة  من  آدم،  ضلع  من  مخلوقة 
استجابتهما للحب مختلفة تمامًا، استجابة اللحم والدم غير استجابة الطين. من 

هنا تجيء إحباطات الحب بين طيٍن ولحم!
رجاء عالم ـ رواية »ستر«

محمود الحاج

التي كــان صــالح ستيتية  أّي دفاتر تلك 
قــصــائــده؟  عليها   

ّ
يــخــط  )2020  -  1929(

 
ّ

ــة، ال تــشــبــه بــحــجــمــهــا إال ــعــ دفـــاتـــر واســ
كــّراســات الــرســم. يــقــرأ منها قــصــائــده، ال 
من كتبه املطبوعة. يجلس أمامها، ويقرأ 
أن يأخذها بيديه. كان  عن مسافة، دون 
 
ّ
ارات، رغم أن

ّ
يفعل ذلك دون حاجة إلى نظ

النور منذ سبعة وثمانني  تريان  عينيه 
ــتـــه فــيــه.  ــــذي رأيـ ــيـــوم الـ ــك الـ ــًا، فـــي ذلــ عـــامـ
يلقي ويترك يديه طليقتني تتحّركان مع 
أو تميالن  إلى صــدره  ان  مَّ

َ
ض

ُ
ت الكلمات، 

كَيَدين تدفعان املاء. املاء الذي في واحد 
مـــن أجــمــل عــنــاويــن كــتــبــه: »املـــــاء الــبــارد 

املحروس«.
ــّص الـــطـــويـــل  ــ ــنـ ــ يـــســـّمـــي الـــفـــرنـــســـيـــون الـ
بــالــنــّص- الــنــهــر. صـــالح ســتــيــتــيــة، الــذي 
رحـــل الــثــالثــاء املــاضــي، كــتــب الكثير من 
ــنــــصــــوص- األنـــــهـــــار. قـــصـــائـــد تــتــدفــق  الــ
ــيــــاء، تــدفــعــهــا إلــى  وتـــجـــرف الــلــغــة واألشــ
الجديدة،  أماكنها  إلــى  أو  أخـــرى،  أمــاكــن 

.
ً
كما يفعل الشعر عادة

عــلــى دفــاتــره الــواســعــة، تميل يــد الــرجــل 
إلــى يمينه.  السطر  التسعينّي من يسار 
تــجــوب  األول،  فــــي شـــبـــابـــه  كــــانــــت،  هــــل 
ــاكـــس، مـــن يمني  ــعـ الـــســـطـــور بــالــنــحــو املـ
كتب  ربما  ربما.  يسارها؟  إلــى  الصفحة 
بالعربية قبل تحّوله تمامًا إلى الفرنسية. 
كــثــيــرًا مـــا قــــال إن فــرنــســيــتــه تــمــتــح من 
طفولته العربية، من هذه »املخّيلة« ومن 
هذا »العقل الباطن« - الطافَحني، كليهما، 

ببحر بيروت وشمس حلب.
التقيته فيها، قبل خمسة  التي  املــّرة  في 
 عن حلب. 

ّ
إال تقريبًا  لم يحّدثني  أعـــوام، 

اة بالنار ويحاصرها 
ّ
كانت املدينة مغط

ــاريــــس،  ــــي بــ ــن، فـ ــحــ ـــــا، نــ
ّ
الـــــبـــــرابـــــرة. وكـــــن

ببذخ  النجاة وننعم  أسئلة  بعيدين عن 
الــحــديــث فــي األدب والـــفـــن. قــلــت لــه إنها 
حّبه  عن  رًا. حّدثني 

ّ
متأث رأيته  مدينتي. 

لها، وعــن زيــاراتــه إليها. وذّكــرنــي بنص 
ــة حـــلـــب« الــــــذي كــتــبــه إثـــــر إحــــدى  ــلــ »رحــ
زيـــاراتـــه إلــيــهــا، مــطــلــع شــبــابــه، قــبــل عــام 
1950. مــا الحــظــتــه الحــقــًا هــو أن صــالح 
ستيتية مــا انــفــك يــعــود إلـــى هـــذا النص 
خالل سبعة عقود. نشره عام 1953، في 
مجلة »ميركور دو فرانس« التي كان قد 

ــــذي تــجــاوز  ــده الـ ــ جـــالـــس فـــي حــضــن والــ
أوراق  حـــيـــنـــهـــا.  والـــثـــمـــانـــني  الـــخـــامـــســـة 
ودفاتر هنا وهناك. وقيلولة في السرير، 
في صمت ما بعد عصر صيفّي. كم عاش 
في سنواته  ليصل،  من صخب  ستيتية 

األخيرة، إلى هدوء كهذا؟

تــعــطــيــنــا مــــذّكــــراتــــه، الـــتـــي نـــشـــرهـــا عـــام 
الــــصــــخــــب،  هـــــــــذا  عـــــــن   

ً
صـــــــــــــورة  ،2014

وتسمح بــالــذهــاب أبــعــد مــن االخــتــزاالت 
الــتــي تــعــرفــهــا ســيــرتــه، ال ســيــمــا بعمله 
على  لي  تكشف،  أنها  كما  الدبلوماسي. 
األقـــل، جانبًا غير شــائــع مــن حــيــاة رجل 
ُيقال إنه محافظ سياسيًا وصاحب لغة 
ميتافيزيقية بعيدة عن الواقع. أعني هنا 
متابعته لالنتفاضات العربية وتحّمسه 
أثبتت  التي  الكثيرة،  مخاوفه  رغــم  لها، 
ــا لـــأســـف،  ــهـ ــقـــة صـــوابـ الــــســــنــــوات الـــالحـ
حــول مــا قــد يجري فــي هــذا »البلد فائق 

الجمال« الذي اسمه سورية.
)شاعر من سورية(

أّســســهــا لــلــتــّو، فــي ذلـــك الــوقــت، مــوريــس 
نـــادو ومــوريــس ساييه. وربــمــا كــان هذا 
أّول نّص ينشره بالفرنسية. سيعود بعد 
نحو أربعني عامًا لُيصدر نسخة موّسعة 
مــنــه، عــام 1991. ثــم ســيــعــود، عــام 2002، 

ليشتغل على النسخة املوّسعة.
ــيـــة بـــمـــنـــاســـبـــة عــــرض  ــتـ ــيـ ــتـ ــيــــت سـ ــقــ ــتــ الــ
فيلم وثــائــقــي عــنــه. كـــان أحـــُد أصــدقــائــي 
مـــن املـــشـــاركـــني بــصــنــع الــفــيــلــم ودعـــانـــي 
ـــالع عــلــى حــيــاة الــشــاعــر 

ّ
ملــشــاهــدتــه لـــالط

على  فــي ساعته،  نسيه  لــقــاٌء  الحميمية. 
األغلب. لكنه بقي في بالي. بيٌت صغير 
بلدة غير  فــي  والــزهــور،  بالنبات  محاط 
بــاريــس. طفل صغير  عــن محيط  بعيدة 

Saturday 23 May 2020 Saturday 23 May 2020
السبت 23 مايو/ أيار 2020 م  30  رمضان 1441 هـ  ¶  العدد 2091  السنة السادسة السبت 23 مايو/ أيار 2020 م  30  رمضان 1441 هـ  ¶  العدد 2091  السنة السادسة

صالح ستيتية في كيوتو اليابانية عام 2011

»جنّة عدن«، سعاد العطار، زيت على قماش

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

قرية الحاّمة بوطالب أقصى جنوب والية سطيف الجزائرية )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


