
الفرنسية  الثقافة  صلب  مــن  جــاء  والبستنة، 
ــا أشـــــــعـــــــاره؛ مـــــن نــصــيــحــة  ــهـ ــيـ الــــتــــي كــــتــــب فـ
»كــانــديــد« الــتــي لخصها »فــولــتــيــر«، بــعــد أن 
روى ســـيـــرة حــيــاتــه ومـــغـــامـــراتـــه وجـــوالتـــه، 
ووصــولــه إلــى مينائه األخــيــر، بــقــولــه: »على 

اإلنسان أن يعتني بحديقته الخاصة«.
يقول اللعبي:

»وددُت 
في سني الوقورة هذه

لو أرعى بطمأنينة بستاني«.
ــتـــي عــاشــهــا  ــوات الـــعـــاصـــفـــة الـ ــنـ ــسـ وتـــفـــســـر الـ
السنة،  ثماني سنوات ونصف  ملــدة  )السجن 
ــلــــدان  ــبــ ــافــــي والــــلــــغــــات والــ ــنــ ــــن املــ وتـــنـــقـــلـــه بـ
ــودة إلـــى  ــعــ ــالــ ــــات(، هــــــذه الــــرغــــبــــة بــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
الــــــذات، وأن يــخــرج إلــــى حــديــقــتــه وإن كــانــت 
أو »مــجــرد نباتات نامية في  غير مــوجــودة، 
أصـــص عــلــى الــشــرفــة«، كــمــا يــكــتــب فــي مكان 
آخر. وتفسر هذه الرغبة أيضًا تلك امللحوظة 
الــتــي أشــــار إلــيــهــا فـــي حــــوار مــعــه، حـــن قــال 
إنـــه يــشــتــغــل مــنــذ عــقــود فـــي الــهــامــش بعيدًا 
عــن أضـــواء الخشبة، ثــم وردت بــوضــوح في 

سطوره الشعرية التالية:
»هل سنعي يومًا
 أن املركز الحق 

مكانه الهامش؟«.
الـــهـــامـــش هـــنـــا ال يــعــنــي املـــهـــمـــل واملـــهـــجـــور، 
والفاعل بال فعالية، بل يعني مكانًا أو فضاًء 
للحرية. واإلنسان الذي اختار الهامش مكانًا 
أو مـــركـــزًا، هـــو األقـــــدر عــلــى الــفــعــل واإلبـــــداع 
ــراه الــــغــــارقــــون فــــي الــتــقــلــيــد،  ــ ــة مــــا ال يــ ــ ــ ورؤيـ

الهامشي  املرسومة؛  الطرق  على  والسائرون 
ــدرة عــلــى الــتــجــديــد. وهــو  هـــو الــحــر األكـــثـــر قــ
رســـــــام خــــرائــــط ألمــــاكــــن وأزمـــــنـــــة مــجــهــولــة. 
كان  »هامشيته«،  يمّجد  وهــو  اللعبي   

ّ
ولــعــل

فـــي ذهــنــه مـــا قــالــه الــتــشــكــيــلــيــان »بــيــكــاســو« 
و»بــراك«، حن ابتكرا األسلوب التكعيبي في 
اكتشافهما  ــررا  وبـ عما حولهما،  تــامــة  عــزلــة 
بالقول إن هامشيتهما أتاحت لهما الخالص 
الــســائــدة، فكانا  مــن ضغوط »املــركــز« واآلراء 

أكثر حرية وأقدر على االبتكار. 
مــا الــذي يــحــاول اللعبي اكتشافه وهــو يقدم 
صديقته شجرة الجكراندا الجميلة الليلكية، 
التي تزهر فــي الــعــام مــرتــن، مــرة فــي الربيع 
ــوّد مــثــلــهــا أن يشهد  ــ ومــــرة فـــي الــخــريــف، ويـ
إزهـــــارًا عــجــيــبــًا؟ مـــا الــــذي يــعــنــيــه حـــن يــقــول 
»لــســُت شيخًا ضائعًا فــي غـــاٍب، وال معتوهًا 
ــــن حـــــي يـــبـــحـــث عــن  ــائـ ــ ُيـــــبـــــاح رجـــــمـــــه، بـــــل كـ
استكمال هويته اإلنسانية؟«. شفافية جمال 
اللغز  النفس وتقصي  الدائم عن  البحث  هذا 
الــشــخــصــي، مــصــدرهــا الـــوعـــي بــــأن مــحــاولــة 
النفاذ إلى الكنه الخاص، ترتبط لدى اللعبي 
الشاملة  الكينونة  لغز  من  التقرب  بمحاولة 
نفهم  بعبارات واضحة، ويجعلنا  يؤكد  كما 
الُرؤيوّين  أن سعيه هو ذاتــه سعي الشعراء 

املغامرين: 
»هي املعجزة فينا

نتقّصاها من بعيد
فون العابثون نحن

َ
املْصط

محمد األسعد

حــمــلــت الـــكـــتـــُب الــشــعــريــة الــثــالثــة 
األخــــيــــرة، لــلــشــاعــر عــبــد الــلــطــيــف 
ودااًل:  جـــامـــعـــًا  ــًا  ــنـــوانـ عـ الـــلـــعـــبـــي، 
الـــروح«. الجمع جــاء بن ثالثة من  »بستاني 
-2006 الــعــامــن  بــن  املكتوبة  الشعرية  كتبه 

2012، وهـــو أمـــر مــفــهــوم يــحــدث كــثــيــرًا حن 
تجمع مــخــتــارات أو أعــمــال كــامــلــة، وال يلفت 
النظر إلــى خاصية معينة. أمــا كــون العنوان 
بالشاعر  تتعلق  ما  خصوصية  فيحمل  دااًل 
وتـــجـــربـــتـــه. صــحــيــح أن لــفــظــة »الــبــســتــانــي« 
ــحــيــل فـــــورًا إلــــى عـــنـــوان مــجــمــوعــة شــعــريــة 

ُ
ت

ولكن   ،)1941-1861( طاغور  الهندي  للشاعر 
ما تحمله سطور اللعبي الشعرية، خاصة في 
كتابه الثاني، تشير إلى أن الوحي بالبستاني 

إبراهيم اليعيشي

والــروائــي  للشاعر  املكسيكي  التكريم  يشير 
ــبـــي، بــمــنــحــه  ــلـــعـ ــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـ ــربــــي، عـ ــغــ املــ
»الجائزة الدولية للشعر: عصر ذهبي جديد« 
 Premio Internacional de Poesía: Nuevo(
الشعرية  أعماله  مجمل  عــن   )Siglo  de Oro
الشهر  هـــذا  مطلع  املكسيكية  الــعــاصــمــة  فــي 
قـــدرة مجتمعاتنا  بــعــدم  تتعلق  مفارقة  إلــى 

العربية اليوم على تكريم مبدعيها.
التكريم  هـــذا  إن  قلنا  لــو  متفائلن  ســنــكــون 
يـــعـــّوض الــحــيــف الـــــذي تـــعـــّرض لـــه صــاحــب 
»يوميات قلعة املنفى )رسائل السجن 1972-
1980(« في بلده رغم رصيده األدبي الكبير، 
إذ عــــالوة عــلــى إنــتــاجــه الــشــعــري والـــروائـــي 
وترجماته لألدب العربي إلى الفرنسية؛ قاد 
 1942 ســنــة  ولـــد  الـــذي  اللعبي  اللطيف  عــبــد 

ــيـــة في  ــادرات أدبـ ــبــ ــدة مــ ــــاس، عــ فـــي مــديــنــة فـ
املغرب، لعل أبرزها تأسيس مجلة »أنفاس« 
اب 

ّ
عام 1966 مع مجموعة من رفاقه من الكت

املــغــاربــة. لــّكــن نــشــاطــه الــســيــاســي الـــذي كــان 
اعتقاله  في  تسّبب  آنــذاك  السلطات  يضايق 
سنة 1972 ولم يطلق سراحه إال سنة 1980 

بعد حملة عاملية أحرجت السلطة املغربية. 
ــم في 

ّ
نــظ الــجــائــزة خــالل حفل  اللعبي  م 

ّ
تسل

بحضور  املكسيكية،  الوطنية  املكتبة  فضاء 
ــراء املـــكـــســـيـــك والـــعـــالـــم  ــ ــعـ ــ ــــن شـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
اللعبي خالل  قــّدم  وشخصيات رسمية. كما 
الــتــكــريــم قــــــراءة شــعــريــة مــطــولــة وعـــّبـــر عن 
مها 

ّ
ســعــادتــه الــبــالــغــة بــالــجــائــزة، الــتــي تسل

في بلد وقــارة قــال إن الشعر ما زال حاضرًا 
ومتوّهجًا فيهما. 

وجـــاء هـــذا الــتــتــويــج خـــالل »املــلــتــقــى الــدولــي 
مه املجلة 

ّ
للشعر ملدينة ميكسيكو« الذي تنظ

الشعرية »ثيركولو دي بوييسيا« بالتعاون 
مع دار النشر اإلسبانومكسيكية »منشورات 
املهرجان شعراء  في  وشــارك  بالباراييسو«، 
ــتــــن  ــنــ ــيـــك واألرجــ ــن املـــكـــسـ ــ وأكــــاديــــمــــيــــون مـ

وددُت لو أرعى 
بطمأنينة بستاني

يثير الشجون تكريم عبد 
اللطيف اللعبي في 

المكسيك، فإن كان بلد 
مثل المغرب ال يكرّم كبار 

مبدعيه في حياتهم، 
فأي معنى لكل ادعاءات 

حياتنا الثقافية

يستطيع عبد اللطيف 
اللعبي خلق الجمال 

من مواد مألوفة، من 
اليوميِّ والعابر، بكلمات 

مصقولة، وبعالقة 
عفويّة مع اللغة؛ 

تجعلها قادرًة على ابتكار 
الحياة

يظل مبعث 
فخري الوحيد أنني 
توّفقت في التحرّر 
من اإليديولوجيات 

المغلقة، وأفلحُت 
في أن أصير إنسانًا حرًا 

مبدؤه االبتعاد عن 
مراكز السلطة

سنكون متفائلين لو قلنا إن هذا االحتفاء يعّوض الحيف

عن الممارسَة الصعبة للنقد الذاتي

عبد اللطيف اللعبي نادرًا ما نعترف بالجميل

 ، اإلنسان الهامشيُّ
هو الحرُّ األكثر قدرًة على 

التجديد

تكريم لعبد اللطيف 
اللعبي وقراءات لشعراء 

من القارات الخمس

أعلم جيدًا أن 
مساهمتي تلك ال 

تمنحني امتيازًا خاصًا

أشعار اللعبي تستحق 
ترجمًة شعريّة، ال ترجمًة 

فكريّة
نــشــرت  ــي،  ــاض ــم ال ــارس  ــ م آذار/  فـــي 
 - ماريفا  غالديس  الفرنسية  الصحافية 
بمناسبة صدور »أضواء صغيرة«- مقاًال 
تطرّقت  اللعبي،  اللطيف  عبد  حــول 
لغة  في  »يجد  كونه  خاصية  إلى  فيه 
كونه  إلى  إشارة  في  يريده«،  ما  اآلخرين 
ذا  شاعرًا  بقائه  مع  بالفرنسية  يكتب 
مخيّلة مغربية وعربية. لكن من جهة 
اللعبي  الفرنسية في حالة  أليست  أخرى 
لغة القلب أيضًا؛ نقول هذا ونحن نفّكر 
جوسلين  مع  المستمرة  حبّه  بقصة 

اللعبي )الصورة(.

في لغة اآلخرين

2425
ثقافة

قراءة

مشهد

مقطع

شذرات

نادرًا ما نعترف بالجميل 
حيال فلك يتقدم

مخترقًا الغامض
الالمعنى 

وجليد النسيان«.
هذا هو موجز كتبه الثالثة األخيرة، وموجز 
حياة املغامرين على حدود املستقبل بتعبير 

السيريالي الفرنسي »أبولينير«. 
لكن تبقى ملحوظة ال بّد منها، وهي أن أشعار 
أي  العربية،  إلــى  مترجمة  هنا  تــقــدم  اللعبي 
 مترجٌم 

ٌ
أن كــل مــا لدينا هــو مــا نقله وســيــط

انصرف اهتمامه كما الحظنا إلى نقل معانى 
الــكــلــمــات، ولــيــس إلـــى الــوســائــل املـــؤّديـــة إلــى 
املعنى، ومنها األصوات التي تشحن الكلمات 

وكولومبيا وفلسطن ونيوزيلندا والدنمارك 
واملغرب وبلدان أخرى. 

اللعبي،  تكريم  إلــى  إضافة  املهرجان  وشهد 
قراءات لشعراء من القارات الخمس، وورشة 
لكتابة القصيدة الحديثة من تأطير الشعراء 
املشاركن، باإلضافة إلى تقديم مجموعة من 
اإلصدارات الشعرية الجديدة التي أصدرتها 
»مــــــنــــــشــــــورات بــــالــــبــــارايــــيــــســــو-مــــكــــســــيــــكــــو« 
لــلــمــشــاركــن ومـــن بــيــنــهــا مــخــتــارات شعرية 

جديدة للشاعر املغربي املتّوج. 
ــقـــى فــــــإن الـــشـــاعـــر  ــتـ ــلـ وبـــحـــســـب مـــنـــظـــمـــي املـ
املغربي تّوج بهذه الجائزة عن مجمل أعماله 
الــشــعــريــة، الــتــي حـــازت جــوائــز عــاملــيــة أخــرى 
ــكـــور لــلــشــعــر ســـنـــة 2009  ــزة غـــونـ ــائــ مـــثـــل جــ
 2011 سنة  للفرانكفونية  الكبرى  والــجــائــزة 

التي تمنحها أكاديمية اللغة الفرنسية. 
وســـبـــق أن حـــصـــل عـــلـــى هـــــذه الــــجــــائــــزة فــي 
الــنــســخ الــســابــقــة كــل مــن الــشــاعــرة الــهــنــديــة، 
األيرلندي  والشاعر   ،)2014( بهات  سوخاتا 
دو  الصيني  والشاعر   ،)2015( مولدون  بول 
احــتــفــت  املــكــســيــكــيــة  الــصــحــافــة   .)2016( دو 
بمنح الجائزة إلى الشاعر املغربي، وصّدرت 
ــــي صــفــحــاتــهــا  ــدث فـ ــ ــحـ ــ بـــعـــض الـــصـــحـــف الـ
الفرنسية.  الصحافة  اهتمت  وكذلك  األولـــى، 
لكن كل ما سبق يثير الشجون أكثر مما يثير 
الزهو. فإن كان بلد مثل املغرب ال يكّرم كبار 
ابه ومبدعيه في حياتهم، فأي معنى لكل 

ّ
كت

الضجيج واالدعاءات التي تزخر بها حياتنا 
الثقافية؟ 

)مترجم من املغرب(

ــــل الــقــصــيــدة ولـــيـــس خــارجــهــا.  بــاملــعــنــى داخـ
باإلضافة إلى هذا الحظنا ركاكة في الترجمة 
متكاثرة، مثل »هل هو أخطأ أيضًا« والسليم 
»هل أخطأ أيضًا«، و»كــأن خطيئة الخطايا/ 
ــــأن خطيئة  هـــي فـــي أن يـــولـــد« واألصـــفـــى »كـ
الــخــطــايــا/ أن يـــولـــد«، و»هــــل كــانــت الــحــيــاة/ 
تستحق هذه اإلهانات كلها؟« واألجمل »هل 

استحقت الحياة/كل هذه اإلهانات؟«.  
وبــالــنــتــيــجــة، افــتــقــدنــا مـــا قـــالـــت الــفــرنــســيــة 
ــه »خــصــائــص جمالية  فــرانــســواز إســكــال إنـ
وشــكــلــيــة« فـــي شـــعـــره، ولــــم تــظــهــر ســطــوره 
العواطف  بكل  بالفرنسية، »مرتجة  كما هي 
ــا هــو  ــ ــرة إلــــــى مـ ــبــــاشــ ــبــــشــــريــــة، مـــاضـــيـــة مــ الــ
جوهري«، بصفاء غنائي الحظته هناك، ولم 
استطاع  كيف  نسأل:  الترجمة. وحــن  تنقله 
الــشــاعــر خلق الــجــمــال مــن مـــواد مــألــوفــة، من 
الـــيـــومـــي والـــعـــابـــر، بــكــلــمــات مــصــقــولــة بيد 
ــع الــلــغــة  ــة عـــفـــويـــة مــ ــعـــالقـ ــر، وبـ ــاهــ صـــانـــع مــ
إلى لغة شخصية قادرة  تبتكرها وتحولها 
على ابتكار الحياة فيها كما تقول فرانسواز؟ 
ال نجد جوابًا في ما بن أيدينا من ترجمة، 
يـــبـــدو أن الــقــائــمــن عــلــيــهــا يــــأخــــذون بــمــبــدأ 
ــار«، ولـــيـــس من  ــ ــكـ ــ أن الــشــعــر يــنــســج مـــن »أفـ
جماليات تجسيد األشياء ال الحديث عنها. 

»شعرّية«   
ً
ترجمة تستحق  اللعبي  أشــعــار 

مرتن  قصائده  لتزهر  »فكرّية«،   
ً
ترجمة ال 

ــدا، فـــــي الــلــغــتــن  ــ ــرانـ ــ ــكـ ــ ــجـ ــ مـــثـــلـــمـــا تــــزهــــر الـ
الفرنسية والعربية.

تصويب

نجوان درويش

يــكــاد كــاتــب هـــذه الــســطــور يجزم 
أنه  أن من حسرات أوكتافيو باث 
املكسيكي معه  الــشــعــر  يــأخــذ  لــم 
به 

ّ
يكذ لــم  انطباع  وهــو  القبر،  إلــى 

ــاب ال  ــبـ ــعــــراء مــكــســيــكــيــون شـ شــ
لباث  التقدير  مــن  الكثير  ــون 

ّ
يــكــن

ــــذي لــديــنــا نــحــن الــعــرب  الـــيـــوم، والـ
ــزاز مــن  ــئـ ــمـ ــاب لـــاشـ ــبــ أيـــضـــا أســ
تصهينه  خــاص  وبشكل  مواقفه 
أبو سنينة  الوظيفي )مقالة غدير 
ــذه الـــصـــفـــحـــة، 12 شـــبـــاط،  ــ فــــي هـ
نوبل«  »شاعر  وفــاة  بعد   .)2015
انزوت الحياة الثقافية املكسيكية، 
ولم ينطلق فيها مهرجان شعري 
عاملي إال قبل أربع سنوات على يد 
الجديد.  الجيل  شــعــراء  مــن  نخبة 
مع املهرجان أنشأوا أيضا جائزة 
شــــعــــريــــة بــــاتــــت عــــامــــة ثــقــافــيــة 
لبادهم )»الجائزة الدولية للشعر: 
ــد«(، وتــمــنــح  ــ ــديـ ــ عـــصـــر ذهـــبـــي جـ
ــّدمــت 

ُ
لشاعر بـــارز مــن الــعــالــم، وق

مــطــلــع هــــذا الــشــهــر إلــــى الــشــاعــر 
الـــعـــربـــي املـــغـــربـــي عـــبـــد الــلــطــيــف 

اللعبي. 
احتفاء وتقدير ال يوصفان حظي 
بــهــمــا صـــاحـــب »عـــهـــد الــبــربــريــة« 
طــــوال أيــــام املـــهـــرجـــان. يــحــلــم كل 
شاعر بأن يصل إلى عمِر اللعبي 
ويبقى في توّهجه وأملعيته والتزامه 
وحتى  وعــاملــه.  مجتمعه  بقضايا 
»الجوائز« سيشعر  ينفر من  من 
بفرح استثنائي، وهو يرقب الحب 
ــــدي لــلــشــاعــر الــعــربــي في  بـ

ُ
ــذي أ ــ ال

األوبــرا  مغنية  املكسيكية.  األرض 
ــاء حــتــى  ــنـ ــغـ ــا إن بــــــدأت الـ الـــتـــي مــ
تـــحـــّول جــســدهــا الـــــذي أضــعــفــتــه 
السنوات إلى آلة موسيقية تتدفق 
 وهي تشارك بصوتها في 

ً
عافية

أخرى  وتفاصيل  الشاعر،  تكريم 
كثيرة ال يمكن إال أن تكون رجعا 

مستحقا لقصائده وحياته.

مكرَّمًا خارج قلعة المنفى

دون أن أخدعكم

أبويه بحرّية،  بديلة يختار فيها  يبتغيه كّل امرئ في قرارة نفسه: حياًة  لنفترض ما 
معارَكه  أفكاره،  لون  الحميمة،  لغاته  أو  لغته  صوته،  نبرة  ولقبه،  اسَمه  يختارُ 
ه، الكتب المنذورة له  المدروسَة برِويّة، مسكَنه بشجرِته الوصية، َتيْهه ودروَب َحجِّ

وحده، الموسيقى واللوحاِت التي ُتضاهي مواهبه الخاصة.

المنزل، مثل ثورٍ سجين. آُخُذ  المساء. يهيج ويزمجر، خلف  رائحة قوية هذا  للبحر 
نفسًا عميقًا وأفرك وجهي. يِخّف ألُم الصفعات بعد استحضارها. لقد نسيُت جلسَة 
األصدقاء المجتمعين. ال بّد أنهم بدأوا يقلقون بسبب غيابي. أنتزع نفسي من أحالم 

يقظتي المتعددة الضفاف، وبخطوة مترنحة أعود إلى مكاني.
)مقاطع من عبد اللطيف اللعبي ولوحات التشكيلي المغربي سعد بن شفاج(

ف  أن أصفِّ للغاية. وكان يغيظني عجزي على  الكلمات هزيًال، هزيًال  زادي من  كان 
أمامي أشياء تأملي وأقول لها: أنت تسمى هذا، وأنت ذاك. وما دمت قد تعرفت 
عليكم وبفمي سميتكم، فكفوا عن الظهور بمظهر المكتنفين باألسرار، وتعالوا، 
اتبعوني. وهيا، إلى األمام! في سفري سوف تكونون مؤنسي المؤتمن على أسراري، 

وإذا ما أطل خطر خالل الطريق سوف تصبحون لسان صرختي وذراع شجاعتي. 

ثم  هرطقاتي،  لُعاَب  طائٍل  بال  أُفــِرزُ  مالح،  ماء  في  حلزون  مثل  تركَتني  قد  كنَت 
أُطهى على مهل في صلصِة إحباطاتي قبل أن تضعني في فرِن الحرية الفاتنة 
وأنت تسّقيني من وقت إلى آخر بعصيِر نْقَمتي الذي كنُت أسرِّبه لكي أَْطَرى وأغدو 

قطعَة لحٍم فاخرة ألجِل الغول الذي ال يَشبع والذي يُْدعى التاريخ. 

C

عبد اللطيف اللعبي

جــــرت الـــعـــادة أن الــســيــاســيــن هـــم الــذيــن 
يخاطبونكم، معتِمدين في ذلك على حق 
يتوّجهون  عليهم. وحن  وقفًا  يعتبرونه 
إليكم، فإنهم غالبًا ما يرغبون في ضّمكم 
إلى صفوفهم، أو استدرار أصواتكم إبان 
استحقاقات معّينة.  فلتطمئن نفوسكم. ال 
أبتغي منكم  شيئًا، وما أضعه اليوم بن 
أيــديــكــم ليس ســوى رســالــة أنـــوي عبرها 
 قــلــوبــكــم وعــقــولــكــم، كــمــا أرغـــب 

َ
مــخــاطــبــة

االنشغاالت  أتقاسم معكم  أن  من خاللها 
ومـــشـــاعـــر الــســخــط الـــتـــي آنــســتــهــا فــيــكــم. 
إنــهــا كــذلــك دعــــوة إلــــى الــتــفــكــيــر وفــرصــة 
الستعادة األحالم التي تفتقْت في نفسي، 

بفضلكم، منذ تفتح زهرة شبابي.
 مــخــاطــبــتــكــم 

َّ
ــق ــن أكـــــون حــتــى أّدعــــــي حــ مـ

ككاتب،  يعرفني  بعضكم  الطريقة؟  بهذه 
ولــعــلــهــم اســتــحــســنــوا كــتــبــي أو ربـــمـــا لم 
تــــرق لـــهـــم، بــيــد أنـــهـــم يـــدركـــون ـ آمــــل ذلــك 
عــلــى أي حـــال ـ أنــنــي عــمــلــت، رفــقــة زمــالء 
آخــريــن مــن جــيــلــي، فــي ســبــيــل خــلــق أدب 
ــادريــــن عــلــى إحــيــاء  وثـــقـــافـــة جـــديـــديـــن، قــ
هويتنا  بناء  وإعــادة  الجماعية،  ذاكرتنا 
والتعبير  كوني،  هو  ما  على  وانفتاحها 

عن الجوانب املتعددة إلنسانيتنا.
أعلم جيدًا أن مساهمتي تلك ال تمنحني 
لــي على  امتيازًا خــاصــًا. ولكنها سمحت 
األقـــل بـــأن أكـــون قــريــبــًا مــن معيشكم، من 
تساؤالتكم، من احتياجاتكم، من سلوككم 
الــخــاصــة، من  وفـــي حياتكم  املجتمع  فــي 
تناقضاتكم،  من  عيوبكم،  ومن  خصالكم 
ومـــن ذلـــك الــشــيء الــــذي أحــبــه فــيــكــم أكثر 
ــكـــم عـــلـــى الــتــخــلــص مــن  ــره: قـــدرتـ ــيــ مــــن غــ
هموم حياتكم اليومية الشاقة بابتسامة 
صــغــيــرة. إن الــضــحــك الــعــفــوي فـــي وجــه 
أول فرد منكم تضعه الصدفة في طريقي 
ليغمرني بالسعادة. وهذه أجمل هدية ما 

فتئُت أتلقاها من صحبتكم.
بــعــضــكــم اآلخــــــــر، وهـــــم أكـــثـــر عــــــددًا عــلــى 
األرجـــــح، عــلــى عــلــم بــالــتــزامــي الــســيــاســي 
كمثقف  ها 

ُ
خضت التي  وبــاملــعــارك  املبكر، 

مــواطــن، ومــا تعّرضُت لــه مــن محن، رفقة 
مئات من املناضلن. كما يدركون، على ما 
دائمًا  كانت  اإلنسانية  الكرامة  أن  أعتقد، 
في مقدمة انشغاالتي منذ بداية مساري. 
وقـــد نــشــأ وعــيــي األخــالقــي ثــم السياسي 
وأنــــا أقــــف عــلــى انــتــهــاكــهــا فـــي بـــلـــدي. إن 

مــراكــز الــســلــطــة والــســيــاســة الــســيــاســويــة. 
وهــذا املوقف، الــذي ال رجعة عنه، يعكس 
تـــصـــّوري الـــخـــاص ملـــا يــســمــى بـــااللـــتـــزام. 
إنــــه، فـــي تــقــديــري، أفــضــل وســيــلــة ألكـــون 
ــم  ــكــ ــاركــ ــنــــدق ذاتـــــــــه، وأشــ ــي الــــخــ ــ مـــعـــكـــم فـ
أفراحكم وأتراحكم، وأنصت إلى شكاواكم 
وتــطــلــعــاتــكــم، وأكــــــون فـــي خــدمــتــكــم بكل 
ُه لي إمكاناتي، 

ُ
ّول

َ
أمانة، في حدود ما تخ

دون أن أخدعكم أو أخفي اختالفي عنكم 
بخصوص بعض معتقداتكم، أو ما يثير 

حــنــقــي مـــن ســلــوكــاتــكــم. فــهــكــذا أتـــصـــّور 
ــَم ال أقــولــهــا،  ــ ــ ــرام الــــواجــــب لـــكـــم، وِل ــتــ االحــ

ها لكم.
ُّ
املحبة التي أِكن

الــذيــن سيكتشفون،  أولــئــك  هــنــاك أخــيــرًا 
بفضل هــذه الرسالة، من أكــون والــدوافــع 
التي كانت تحّركني وما زالــت. هل لي أن 
أعــاتــبــهــم عــلــى جهلهم لــوجــودي كــل هــذا 
الوقت؟ فأنا أدرك جيدًا أنه تم القيام، في 
بــالدنــا، بــكــل شـــيء حــتــى ال تــكــون الكلمة 
الــقــائــمــة عــلــى الــحــقــيــقــة، الــكــلــمــة الـــحـــرة، 
واملبدعن،  املفكرين  كلمة  وبالخصوص 
مسموعة، حتى ال تكون الثقافة جزءًا من 
الحقوق والحاجيات األساسية للمواطن، 
حتى ال تــكــون، كما هــو الــحــال عند األمــم 
مسألة  هــذه  لكن  عموميًا.  كًا 

ْ
ِمل املتقدمة، 

أخرى سأتناولها في وقتها.
)من كتاب »مغرب آخر.. رسالة إلى املواطنني«، 
ترجمة: امبارك مرابط(

يتعّرضون  وطني  بنو  كــان  التي  املظالم 
لــهــا فــتــحــْت عيني عــلــى الــوضــع البشري 
ــواء فــــي فــلــســطــن أو فــي  ــ ــام، ســ ــ بــشــكــل عــ
أي رقــعــة أخــــرى مــن الــعــالــم، حــيــث كانت 
الشعوب تكافح الهيمنة االستعمارية أو 

مختلف أنظمة االستغالل واالستبداد.
أما االنشغال اآلخــر الــذي يؤّرقني والذي 
ســأعــود لبسطه فــي مــا بــعــد، فيتمثل في 
الــحــارق، وفــي املكانة  ســؤال الديمقراطية 
 فــــي الــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة 

ُ
ــــرض

َ
الــــتــــي ُيــــفــــت

ـــهـــا ضـــمـــن أي 
َ
ــبـــحـــث الــعــلــمــي احـــتـــالل والـ

مشروع ديمقراطي جدير بهذا االسم.
ــذا املــــســــار، يـــظـــل مــبــعــث  ــ ــأمــــل هـ ــــن أتــ وحـ
التحّرر  فــي  قت 

ّ
توف أنني  الوحيد  فخري 

ــرت  ــن اإليــــديــــولــــوجــــيــــات املـــغـــلـــقـــة، وصــ مــ
 
َ
املمارسة بــروح نقدية أدمجُت فيها  أفّكر 

أفــلــحــُت في  أنــنــي  الــذاتــي،  الصعبة للنقد 
أن أصير إنسانًا حرًا مبدؤه االبتعاد عن 
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