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 بـئر الكرمة
ــات ُمســتمّرًة وثيقــة بنب أهــايل اجلنوب  منــُذ عهــد قديــم كانــت الصِّ

ــل ــى األق ــّص ع ــد احلف ــذ العه ــٌة من ــي ُمَوثَّق ــة وه ــّي والعاصم  التون

ــة  وحدثــين عّمــي األكــرب أنــه أدرك دكاَن جــّده ُقــرب جامــع الّزيتون

عنــد بدايــة هنــج ـ ُتربــة البــاي ـ وكان أّول َمــط رحالــه مــن غمراســن 

عندمــا َقــِدم إىل تونــس العاصمــة مــع جّدتــه طفــا وقــد كانــت رحلُته 

عــى مــت عربــة ,وذكــر يل عّمــي أّن أربعــًة مــن اخليــل كانــت تتنــاوب 

يف كل مدينــة فســارت بحثيــث الّســري يومــني وليلــًة, وبتطــّور وســائل 

 الّنقــل أضحــت الرحلــة العاديــُة تــدوم يومــا كامــا أو ليلــة بتامهــا.

كانــت العائلــة الكــربى تتمــع مــع بقّيــة األقــارب يف احلُــوش 

ــل  ــزن ثقي ــم ُح ــرب فيخّي ــل املغ ــافر ُقبي ــع املس ــفر لتودي ــَة الّس ليل

ــُة  ــون الّرحل ــني ـ أن تك ــني واحل ــني احل ــاء ـ ب ــاءه بالّدع ــون إخف حياول

ســاملة والّســفرُة ميمونــًة والعــودة كاســبة غانة...وحيمــل بعــُض 

ُيســلمه  والبعــض  للُمســافر  زاًدا  والقديــد  الّســويق  املُوّدعــني 

رســالة أو رُصًّة وُيوصيــِه ببعــض األمــور فــا بريــٌد وال هاتــٌف 

ــاش  ــث ع ــة ـ حي ــر الكرم ــِة ـ ب ــد ببادي ــك العه ــاٌت يف ذل وال أنرتن
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جيــل.  بعــد  جيــا  الّرجــال  هجــرة  مــن  غريهــم  مثــل   األهــُل 

ــارب يف  ــع األق ــنة ـ جيتم ــني يف الّس ــّرة أو مّرت ــم ـ م ــودة أحده ــد ع عن

ــل  ــة ُتط ــفح َهضب ــار يف َس ــب غ ــاًرا بجان ــوت غ ــة املنح ــوش العائل ُح

عــى أشــجار الّزياتــني والّتــني املغروســة يف َجنبــات الــوادي حيــث بر 

ــع ذلــك العائــد ُمبتهجــا عــى إهــاِب خــروف وحصــري  الكرمــة فيرتّب

وجيلــس إىل جانبــه أكرُب رجــال العائلــة الواحد بجانب اآلخر بحســب 

ــُة العجــوز إذا كانــت  ــَس اجلــّدُة أو العّم األعــار وقــد تتصــّدر املجل

ــاي  ــؤوس الّش ــع ك ــى توزي ــرف ع ــي ُت ــي الت ــن فه ــرب احلارضي أك

األخــرض املَُنعنــع وهــي التــي تقــوم بفتــح احلقائــب واألكيــاس وهــي 

التــي ُتــوّزع اهلدايــا وُتقّســم بالِقســط احلُمــص املقــيّل حفنــًة حفنة عى 

احلارضيــن والغائبــني مــع حلــوى الشــامّية, ويتنــازل عــادًة الّرجال عن 

نصيبهــم لفائدتنــا ـ نحــن الّصبيــان ـ فرتانــا نُبــادر إىل احللــوى فنجعــل 

 مــن قراطيِســها أوراقــا نقديــًة نطويــا بعنايــة ثــم ندّســها يف جيوبنــا. 

ــه  ــت في ــُث عاش ــه ـ حي ــظف عيش ــم َش ــن ـ رغ ــك الّزم ــَل ذل ــا أمج م

عائلُتنــا الكــربى حــول بــر الكرمــة عــى الوئــام واملحّبــة يف مــا بينهــا 

ــنواُت  ــت س ــد توال ــن هيهاَت ! فق ــع غريها...ولك ــة م ــّزة وكرام وبع

اجلفــاف وشــّحت ينابيــع البــر وتزامحــت فيــه احلبــال والــّدالء وطــال 

حــول حوضــه ااِلنتظــار إىل أن يبســت أغصــان الّتــني والّزيتــون 

ووحــده الّنخــل ظــل أخــرض شــاما فنزحنــا إىل العاصمــة عائلــًة تِلــَو 

ــل  ــا رح ــا وعندم ــا وضواحيه ــوارعها وأحيائه ــّتتنا يف ش ــة وتش عائل

الكبــاُر اِنقطعــت العاقــات واملـَـوّدات بيننــا شــيئا فشــيئا حّتــى أمــىَس 

البعــُض ال يعــرف اآلخــر بــل ونــي أو تنــاىَس بــَر الكرمــة َفــا عــاَد 

ــاه!  ــنة إال نادًرا...َواَحْسََت ــى األلس ــُر ع ُيذَك

 ـ ليلة الّسفر
ليلــُة الّســفر...ما أطوهلــا مــن ليلــٍة تلــك التــي بِــتُّ فيهــا إىل جانــب 

أّمــي يف غــار ُحوشــنا ببــر الكرمــة ُمنتظــًرا الفجــَر وأزيــز ُمرّك ســّيارة 

األجــرة التــي ســتحملين إىل تونــس للّدراســة حيــث ســأقيم لــدى عائلــة 

عّمــي عبــد الرمحــان التــي مل أكــن أعــرف منهــا أحــدا إال جــّديت فقــد 

ذهبــُت إىل تونــس يف الّرابعــة مــن ُعمــري للعــاج مــن َرمــٍد كاد ُيتلــف 

بــرصي لــوال حــرص والــدي الــذي عاجلــين لــدى أمهــر طبيــب يف تونس 

حيــث أقمــت بضعــة أشــهر لــدى عائلــة عّمــه ســيدي ســامل بالقــرب 

مــن حــي بــاب اجلديــد. 

ميمة !
ُ
رمحاك يا أ

ــى  ــأُت ع ــري فنش ــذ صغ ــين من ــى جبي ــوب ع ــك مكت ــكأّن فراق ل

تــّذر احلنــني إليــك... حنــنٌي رضب عروقــه عميقــا يف كيــاين باكــرا...

باكــًرا يف ذلــك الفجــر مــن خريــف عام 1958 ركبــت ســّيارة األجــرة 

التــي وقفــت أّمــي بعيــدا عنهــا عــى اِســتحياء ُملتّفــًة يف ُماءتــا 

وُبخنقهــا وأذكــر أهنــا دفعتــين بــيشء مــن الشــّدة قائلــة هبمــس وقــد 

ــا ــي هب ــت تعلّق الحظ

ـ اِذهْب...ال تبِك...الّرجال ال يبكون

ـ بل الرجال يبكون يا أّمي
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وما أحّر بكاءهم

يبكون يف ُحرقة وصمت

يبكون يا أّمي ... يف كربياء

رمحاك يا أمي

ملــاذا مل ترتكيــين أضّمــك عنــد ذلــك الفجــر وأزيــز مــرّك الســّيارة 

ــك أردِت أن ال  ــّك أن ــكاب...ال ش ــاح ال ــع نب ــدى م ــت امل ــع صم ُيَفرق

أبــدو أمــام أعــنُي الــركاب طفــا ُمدلّــا بــل أحببــِت أن يــروين رجــا 

ــيِن يف  عشــاء تلــك الليلــة مــن كبــِد مَجــل  شــديد املِــراس فقــد أطعمِت

ــيّن  ــِك مل ألتفت،لك إلي ــك و ــا، مل أب ــا وقته ــك رّب ــب ذئب...لذل وقل

ــُت... ــا حلل ــاك حيُث محلــت ُمّي

ليلَة َسفره

كان يف الّسادسِة

يف الَعشاء

ُه ِشواًء ِمْن كِبِد مَجَل نَاولْتُه أمُّ

ومْن قلِب ذئٍب

يْك َيكوَن َجلًَدا َصُبوًرا

َفِطًنا ذكيًّا

مْل يبِك عنَد الوداع يف ذلَك الَفجر

مْل َتِر لُه َدمعٌة أَبًدا

َجرى ما جرى

رأى ما رأى

َفتحّمل اجلَمُل وال يوًما اِشتىك

إّنا مل تبُد للّذئب مالُب

وال أنياٌب

تعلّم الّصبيُّ من األلف إىل الياء

ا ـ غري أنّه ـ َيامَّ

كاَن دامئًا

أّوَل األْغبياْء

سيدي رزيق
ــرة  ــّيارُة األج ــا س ــْت فيه ــي قطع ــاهد الت ــَع واملش ــر الوقائ ال أتذّك

املســافَة مــن ُغمراســن يف أقــص اجلنــوب إىل ضاحيــة ــــ ســيدي 

رزيــق ـ فقــد اِســتغرقُت يف نــوم عميــق وعندمــا فتحــُت عيــين 

ــن  ــة م ــق خالي ــْي طري ــى جانب ــاٍء ع ــَق َغّن ــاٍت ذاَت حدائ ــُت في رأي

احلركــة وكانــت الســّيارة تنعطــف حينــا وتتمّهــل أحيانــا ليســأل 

أنّــين قاربــت عــى الوصــول.   الّســائق أحــد املاّريــن فشــعرت 

ــة  ــام حديق ــت أم ــا نزل ــويل حين ــرييت وذه ــة ح ــر حلظ ــُت أتذّك مازل

رأيــت فيهــا أنواعــا شــّتى مــن الزهــور واألشــجار أبرصُتــا ألول مــرة 

ــج... فأين  ــمني والبنفس ــاص والياس ــوز واإلج ــا امل ــذ أهن ــت بعدئ فعرف

أنــا مــن جنــوب  اجلفــاف الــذي ُيّيــم عــى الِقفــار حيثــا جــال البــرص 

يف مــداه لــوال بعــض شــجريات الّتــني والزيتــون والنخــل هنــا وهنــاك 
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أو يف بطــون األوديــة ، ُشــجريات تــرضب جذورهــا عميقــا وبعيــدا بــني 

مفاصــل الصخــور تتلّمــس الــرّثى فتستســقي بعروقهــا مــا يتســّن هلــا 

ــي تــود هبــا قطــرات الّســحب مــّرة أو  ــدران الت ــا الُغ ــح بقاي مــن َرْش

 مرتــني طيلــة أعــوام ِعجــاف ليــس هلــا مــن َرواء إال الّصــرُب وااِلنتظار. 

أصابــين ســاعَتها ، وأنــا أتابــع االِخــرضار مــن زجــاج النافــذة ، ذهــوٌل 

واِندهــاش فقــد اِنتقلــُت بــني فجــر وغروبــه مــن َشــظف البــداوة إىل 

َترّقــي احلضــارة إْذ عندمــا نزلــُت وحطـّـت رجــيل عــى اإلســفلت الامــع 

ــوع  ــا يف رب ــا كعادتن ــيش حافي ــذايئ ألم ــع ح ــدت أخل ــف ِك الّنظي

ــىش  ــة...وِسُت يف م ــري أو زربي ــى حص ــس ع ــا نجل ــن عندم ُغمراس

ــن  ــن أوصلــين ؟ َم ــوان الزهور ...َم ــع  أل ــني مــن بدي ــني َصّف ُمعّشــب ب

ــيئا. ــك ش ــن كل ذل ــر م ــُت ؟  ال أتذّك ــف ِن ــتقبلين ؟ كي اِس

أتذّكــر فقــط أنــه مــن الغــِد وجــدت نفــي أقــف يف الصــّف أنتظــر 

ــن  ــن ُحس ــة م ــى غاي ــال ع ــع أطف ــنة األوىل م ــم الس ــول إىل قس الدخ

اهلنــدام وتبــدو عــى وجوههــم الّنعمــة والرفاهــة ونظراُتــم ترشــقين يف 

اِســتغراب وبــيشء مــن ااِلزدراء أيضــا فــا شــّك أهنــم تســاءلوا عّمــن 

ــا  ــل ُمنزوي ــمُس وظ ــا الّش ــي لفحته ــَرة الت ــد ذو الَب ــذا الول ــون ه يك

باهتــا يف كل مــا حولــه ؟

جلســُت عــى مقعــد إىل الطاولــة قبــل األخــرية يف الصــّف الــذي أمــام 

مكتــب املُعلّــم ومازلــت أتذّكــر مشاكســة تلميــذ مشــاغب جلــس إىل 

جانبــي إْذ مــرًة جيذبــين مــن ُكّمــي ومــرة تتســلل يــُده إىل جيبــي فكنــُت 

ــذي  ــم ال ــعر املعل ــن دون أن يش ــيّن م ــه ع ــة أدفُع ــدى احلّص ــى م ع

ــه  ــوداء وقميص ــوته الّس ــة يف كس ــف واألناق ــن اللط ــة م ــى غاي ــدا ع ب

ــود  ــر واألس ــني األمح ــوان ب ــقة األل ــه املتناس ــِة ُعنق ــض وربط األبي

ــذاؤه  ــّز ح ــدة فيئ ــاه الوئي ــوف بخط ــني الصف ــض وكان يتنّقل ب واألبي

األســود اللــّاع حتــى إذا دنــا مــيّن ســألين عــن اِســمي ليســّجلين يف دفــرت 

املنــاداة فــرتّددُت ثــم مَتْتمــُت ومل أســتطع نطقــه إال بعــد تلعثــم فاِنفجــر 

التاميــذ ضاحكــني ومتعّجبــني مــن اِســمي الغريــب فلــم أكــد أُفصــُح 

عنــه إال بعــد ُجهــد جهيــد فقــد اِنســّد الّنَفــُس وثَُقلــت احلــروُف عــى 

لســاين لكأهنــا مــن الّصخــر وتكــّورت وتكــّررت مــّراٍت عديــدًة بــني 

حلقــي وشــفتي وزاَد مــن اِرتبــايك ضحــُك التاميــذ وتّكُمهــم بالرغــم 

مــن تصــّدي ـ يِس املّنــويب ـ هلــم! 

ــا يــا أّمــي تلــك األلِســنُة الّســبعُة التــي أكلُتهــا يف عيــد  مل ُتــِد نفًع

األضحــى لُتطلــق ُعقــدَة لســاين! 

لقيــُت ـ ســّيدي ـ ذاك بعــد ســنوات عديــدة يف الّنــادي الثقــايف 

ــني  ــن ب ــث كان م ــة حي ــية ثقافي ــبة أمس ــراء ـ بناس ــة ـ الزه بضاحي

احلارضيــن أيضــا املُمّثــُل القديــر ممــد بــن عــيل والّشــاعر عبدالرمحان 

ــر  ــرتام وتقدي ــن اِح ــتحّق م ــا يس ــويب ب ــُت يِس املّن ــي َفَحّيي الكبلوط

ــه يف  ــد رأيت ــة وق ــه خاّص ــعيدا بلقائ ــُت س ــم كن ــاء وك ــكر ووف وُش

ــة. ــة وعافي صّح

أذكــر بــكل إكبــار املعلمــنب الذيــن كان هلــم الفضــُل يف فتــح 

طرقــات املعرفــة أمامــي فــِسُت فيهــا بّشــغف وُمتعــة فأولئــك املعلمون 
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ــا  ــي أحيان ــي ونَزق ــوا مُحق ــيلَّ وتمل ــربوا ع ــّجعوين وَص ــن ش ــم الذي ه

ولــئ لِقيــُت مــن بعضهــم بعــَض شــّدة فإّنــا هــي صــادرٌة عــن حــرص 

ــة!  ومّب

ــة الســّيد ـ َشــَعار ـ يف مدرســة  يف املرحلــة االِبتدائيــة دّرســين العربّي

هنــج املغــرب بتونــس العاصمــة وكان يتمّيــز بلباســه التقليــدّي التونــّي 

ــو  ــى دروس الّنح ــا ع ــس وكان حريًص ــة والرُبن ــية إىل اجلُب ــن الّشاش م

ورســم اهلمــزة ودّرســين مســيو ـ ُبوليلــو ـ الفرنســية وقــد كان حريصــا 

ــل  ــاب وبفض ــعادة ـ احلس ــُيو ـ س ــين مس ــا ودّرس ــن هندامن ــى ُحس ع

ــواد  ــًة يف م ــا متين ــبُت أُسًس ــم اِكتس ــذاذ وغريه ــني األف ــؤالء املعلّم ه

ــاب.  ــية واحلس ــة والفرنس العربي

صالة العيد
ــاح  ــه يف الّصب ــًة أن أرافَق ــاين أيب ليل ــا َدع ــارشِة عندم ــُت يف الع كن

الباكــر إىل جامــع الّزيتونــِة ألحــرُض معــُه صــاة عيــد الفطــر فعلّمــين 

ــجودا  ــا وُس ــا وُركوًع ــاة ُوقوًف ــة أداء الّص ــوء وكيفّي ــارَة والُوض الطّه

ــن  ــريب م ــّدة ُق ــُت بش ــا أليّن أْحَسس ــعيدا ليلَته ــتُّ س ــم بِ ــا وك وُجلوس

ــا  ــذاك هَنضن ــَة الّصديــق والّرفيــق، يوَم ــه يل معامل والــدي عنــد معاملِت

باكــًرا وَحَرصــت أّمــي عــى أناقِتنــا بعنايــٍة فائقــة ،أيب يف ُجّبتــه البيضــاِء 

وَشاِشــيته احلمــراء وأنــا يف كْســويت اإلفرنجيــة اجلديــدة أحــاول الّســري 

عــى نََســق ُخطــاُه فَمضينــا نُشــّق أهُنــج مدينــِة تونــَس العتيقــِة اخلافتــِة 

ــح  ــا عــى صــاة الّصب ــَعينا باكــًرا ِحرًص ــش الفجــر، َس ــوار يف َغَب األن

يف اجلامــع ، ومازلــُت أذكــر َشــذى الِعطــر الفائــح ونحــُن نرتقــي 

ــدُت  ــا ك ــن ،وم ــوق العطّاري ــة ُس ــن ناحي ــري م ــاب الكب ــاِت الب درج

ــات  ــواُء الرّثي ــين أض ــى هَبرت ــع حّت ــن اجلام ــواٍت يف َصْح ــو ُخط أخطُ

ــى  ــُت ع ــا اِنتبه ــان م ــواب وُسع ــن األب ــين م ــي قابلت ــقِة الت املُتناس

ــل  ــق قب ــيّن بِرف ــب م ــاة يطلُ ــة الّص ــف إىل قاع ــُن نَدلُ ــوت أيب ونح ص

ــل  ــاري وأن أقاب ــذايئ بَِيس ــذ ح ــبية أن آخ ــة اخلش ــن الَعَتب ــني م ُخطوت

ــَا  ــل ـ مثل ــه وأدُخ ــاعديت يف نَزع ــادر بُس ــّم ُيب ــِه ث ــفيْل َفْرَدَتْي ــنَي أْس ب

ــة  ــجد الرمزي ــن آداب املس ــَك م ــن أّوال ، وتل ــيل الُيم ــاين ـ برج أوص

 واللطيفــة َفَوطــأُت عــى َوَجــٍل َحصــري املســجد وأنــا ُمنبهــٌر َجــذالُن. 

رمحاَك يا أيب! 

مازلــُت أذُكــر كيــَف أجلســَتين بُقربــك بعــَد ركعَتــْي َتّيــِة املَســجِد، 

فهــا أنــا اليــَوم وبعــد أكــرَث مــن مَخســني عاًمــا أُعــوُد إىل نَفــس املــكان 

ــّي  ــيح الَبه ــة الَفس ــع الّزيتون ــها يف جام ــاريِة نَفِس ــن الّس ــرب م بالُق

ــَك مازلــَت إىل جانبــي بُقــريب فتغُمــرين الّســكينُة واملـَـّسُة  فأشــُعر كأنّ

وينتــِرُ ِمــن َحــويل األنــُس والطمنينــة. 

رمحاَك يا أيب! 

بســاطته  يف  بَصفائــِه  اإلســام  فيــك  رأيــُت  الــذي  أنــَت 

ــدَح  ــَف والَك ــاَف واللط ــَك الَعف ــُت في ــذي رأي ــَت ال ــاحتِه وأن وَس

إىل  دامئًــا – اُدُع  ُتــرّدُد  كنــَت  لَقــد   ، حياتِــك  طــول  والَبــذل 

بالتــي  احلَســنة – و – اِدفْع  واملوعظــِة  باحلكمــِة  رّبــك  ســبيل 
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مــا  ألخيــه  حُيــبَّ  حّتــى  أحُدكــم  ُيؤمــن  أحســُن – و – ال  هــَي 

ــِدِه ـ ــانِِه وي ــن لس ــاس ِم ــلِم الّن ــْن َس ــلم َم ــه – و ـ املُس ــبُّ لنفِس  حُي

رمحاَك يا أيب! 

ــٌف  ــوٌت لطي ــق ص ــَى اِنبَث ــح حّت ــاة الّصب ــن ص ــُرُغ م ــا نَف ــا كدن م

ــوُت  ــه ص ــوح ، إنّ ــاٍة وُوض ــم يف أن ــرآن الكري ــاِت الق ــل آي ــٌع ُيرّت ودي

ــى  ــتي ع ــي يف ِجلس ــدم راحت ــُعر أيب بع ــا ش ــرَبّاق وملّ ــيّل ال ــيخ ع الّش

احلصــري ســاعَدين يف كْيفّيــة الرَتّبــع ثــّم أســندين إليــه فأخذْتــين إغفــاءٌة 

خفيفــٌة مل َيقطــْع حاوَتــا إال اِرتفــاُع األصــواِت وهــَي ُتســّبح وُتَمِدل 

وُتكــرّب يف تناُغــم واِنســجام حّتــى ُفِتــح البــاُب املَُحــاذي للِمحــراب عى 

مرصاعْيــِه وَخــرج منــه اإلمــاُم َمفوفــا بالّشــيوخ وُهــْم يف مَتــام اللّبــاس 

ــيَح  ــا َتواش ــوا فوَقه ــد جعل ــريِة وق ــم الكب ــي بِعاماِت ــدّي الّتون الّتقلي

َتنســِدل عــى أكتاِفهــم محــراَء خــرضاَء وصفــراَء فبــَدا أولِئــَك الّشــيوُخ 

ــكَت  ــّم س ــين ، ث ــة مل تُرق ــوع ويف هَبرج ــار وُخش ــا يف َوق ــا ُمهيًب َموكًب

ــاُم يِف  ــُف اإلم ــَا وق ــهم حين ــُع عــن اإلنشــاِد بعــد ِجّدهــم ومَحاِس اجلَم

ــا لصــاِة العيــد.  ــا صفًّ املِحــراب فُقمنــا صفًّ

ــّم َيطــو يف أنــاٍة  بعــَد الّتســليم رأيُتــه يقــُف وُيَســّوي ِمــن ِهنداِمــه ثُ

ــُذ  ــكال ويأُخ ــِة األش ــّية البديع ــش اهلندِس ــرب ِذي الّنقائ ــا إىل املْن ُمّتِجًه

َعًصــا عــى مَيينــه بجانــب املِنــرب ويرُكُزهــا َعــى َدرجِتــِه األوىل ثُــّم َيصَعد 

ُمَتمّهــا يف ُبرنِســِه األبيــض اخلفيــِف ، تلــك العصــا ـ زعُمــوا ـ أهّنــا نفــُس 

َعصــا اإلمــام اِبــن عْرفــة الــذي قــال عندَمــا تــوىّل إمامــَة اجلَامــع

َيرفُع الّدهـــُر أنــاًســـا  ***  بعد أن كانُوا ُســـفالــْه

َمن لُه يف الَغيِب شــيٌء  ***  مْل مَيُْت حّتى ينالــــــــْه                       

مازلــُت أذُكــُر ـ ونحــُن يف طريــق اإلّيــاب وقــد خالْفنــا بــه طريــَق 

إخاِصــه يف طلــب  الّذهــاب ـ حديــث أيب بشــَغف عــن اِبــن عْرفــة و

ــه مــع تواُضعــه، مل أكــن وقَتهــا أعلــُم  العلــم والّتدريــس كامــل حياتِ

ــك ُتوصيــين مــن حيــُث مْل أدِر باِّتبــاع ِســريتِِه يــا أبتــاُه أنّ

املليحُة العذراء
عندمــا اِخــرتُت ُشــعبة اآلداب يف املرحلــة الثانيــة مــن الّتعليــم 

الّثانــوي اِنتقلــت مــن معهــد الّصادقيــة إىل معهــد اِبــن رشف فدّرســين 

ــة  ــل بثين ــعَر مجي ــات وِش ــاّم املعلّق ــد س ــّيدي مم ــيخ س ــتاذ الش األس

ــواس.  ــار وأيب ن وبّش

كان شــيخنا جيلــس عــى كــريّس مكتبــه فُيَســّوي مــن هيئتــه 

ــرح  ــارضة في ــّدرس كاملح ــق يف ال ــم ينطل ــوق ث ــة الّنُش ــرج ُحّق وُي

الكلــات بالعــودة إىل أصلهــا واشــتقاِقها وُيبــنّي متلــف معانيهــا 

ُمستشــهدا بالّشــعر والقــرآن فأطلعنــا عــى ثــراء اللغــة العربيــة 

ــكان  ــان ف ــهر رمض ــواس يف ش ــا ن ــنا أب ــادف أن دّرس ــا, وص ودقائقه

ُيبــدي تربّمــه مــن رشح قصائــده وكثــرًيا مــا يســتغفر اللّــه عنــد 

باملغفــرة لــه  الــّدرس يدعــو   بدايــة قراءتــا لكّنــه عنــد آخــر 

ــام  ــة ـ ُهي ــنة الفنان ــك الس ــس يف تل ــاءت إىل تون ــا أن ج ــادف أيض ص

عــذراء – مليحــة  الفــؤاد  قصيدة – َرَمــت  غّنــت  التــي  ـ  يونــس 
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وقــد بّثهــا التلفزيــون التونــّي فجــاء شــيخنا مــن الغــد وهــو 

ــال  ــة فق ــا بالفصاح ــى صاحبته ــين ع ــاة وُيث ــدة املغّن ــج بالقصي َيله

شــيخنا إهنــا أحســنت نُطــق احلــروف مــن مارجهــا الّصحيحــة 

شــّدة  الحظنــا  وعندمــا  البديعــة,  القصيــدة  معــاين  وأبلغــت 

 إعجابــه باألغنيــة ســألناه يف َمكــر عــن رأيــه يف تلــك املغنيــة ؟

تنّهد شيُخنا وَدّق من نَُشوقه يف أنفه وقال: 

 –هي الغادُة حّقا وكأّن القصيدة قيلت يف وصفها! 

ــو ال  ــاين وه ــري واألصفه ــهاد بالّزم ــري ااِلستش ــيُخنا كث كان ش

يعــرتف باألدبــاء والّشــعراء املعارصيــن ويعتــرب لغتهــم غــري فصيحــة 

حّتــى طــه حســني يــرى يف أســلوبه تكــرارا ثقيــا ...أّمــا أبــو القاســم 

الّشــايب فيعتــرب شــعره الّرومنطيقــيَّ ال يرقــى إىل وصــف الطبيعــة 

ــة.!  ــن َخفاج ــي واِب ــن الّروم ــعر اِب ــا يف ش وغريه

ــا  ــة ووفّي ــة املتين ــه التقليدي ــا لثقافت ــيخي ! كان ُملص ــه ش ــَم الل رح

ــا  ــل صيف ــّي األصي ــَزّي التون ــى ال ــا ع ــم وكان ُمافظ ــه القدي لذوق

ــتاذي  ــهييل وأس ــيل الّس ــد ع ــّيدي مم ــيخ س ــتاذي الّش ــل أس ــتاًء مث وش

ــامية  ــة اإلس ــاّدة الرّتبي ــنا م ــذي دّرَس ــّيدي ممد األخوة ال ــيخ س الّش

بــروح الّرفقــة واملحّبــة فغــرس يف نفوســنا الِقيــم اإلســامية الّســمحَة 

ــول  ــا بدخ ــمُّ يوًم ــا كان َيُ ــا عندم ــاًرا لدين إكب ــاال و ــد زاد إج وق

ــى  ــد رم ــذ وق ــِد الّتامي ــذاِء أح ــردُة ح ــُه َف ــت وجَه ــة إْذ أصاب القاع

إّنــا أخذهــا وقــال لــه بلطــف:   هبــا زميــا لــه فلــم يغضــْب شــيُخنا و

ـ ال مَتش حافًيا يا ولدي! 

ودَرْســنا اجلغرافيــا لــدى األســتاذ ســّيدي عبــد احلميــد اجلــريب 

ــة  ــة الّدول ــن سياس ــتغرابه م ــدي اِس ــف كان ُيب ــر كي ــت أذك ومازل

ااِلقتصاديــة القامئــة عــى ااِلشــرتاكية باالِعتــاد عــى القــروض 

ــارص  ــخ املع ــم التاري ــد قاس ــيدي أمح ــتاذ س ــنا األس ــالية ودّرس الرأس

ــنة 1948 فكانت  ــطني س ــرب فلس ــية إىل ح ــورة الفرنس ــن الث ــة م بداي

دروســه تفتــح يف أذهاننــا جمــال الوعــي بالقضايــا العربيــة, واألســتاذان 

عبــد احلميــد اجلــريب وأمحد قاســم قــد أمتـّـا دراســتها العاليــة يف املرق 

ــفة. ــتاذ الفلس ــّراق أس ــم امل ــد الكري ــّيدي عب ــل س ــريب مث الع

ــي  ــذت يف تعليم ــين تتلم ــي أنّ ــن حظّ ــن ُحس ــه م ــرب أنّ ــك أعت لذل

ــم  ــا إذ أّن أغلبه ــة وأدهب ــة العربي ــذة يف اللغ ــاتذة جهاب ــوي إىل أس الثان

مــن خّرجيــي جامــع الزيتونــة املتّضلعــني، أمــا يف اللغــة الفرنســية فقــد 

ــى  ــال ـ ع ــق ُيق ــني ـ واحل ــوا حريص ــيون كان ــاتذة فرنس ــين أس دّرس

تعليمنــا بإخــاص ونزاهــة بعيــدا عــن كل الّشــوائب ااِلســتعارية بــل 

كانــوا يرّصحــون لنــا بحبهــم لتونــس وحلضارتــا العريقــة ومســاندتم 

ــن  ــّبان م ــاتذة ُش ــة أس ــة اإلنقليزي ــين اللغ ــطينية ،ودّرس ــة الفلس للقضي

ــن  ــدًة ع ــّراٍت عدي ــا م ــرّبوا لن ــد ع ــة وق ــدة األمريكي ــات املّتح الوالي

رفضهــم حلــرب بادهــم يف الفتنــام، ودّرســين املوســيقى األســتاذ ســّيدي 

ــض  ــه بع ــيّن مع ــه ونغ ــى كمنجت ــا ع ــزف لن ــذي كان يع ــايب ال العّن

ــايت  املوّشــحات واألناشــيد ، ويف الرســم دّرســين األســتاذ ـ َمســُيو َسَف

ـ وهــو مــن أشــهر الرّســامني التونســيني يف األَكــَورال ، فأنــا مــن جيــل 

ــزاز  ــى االِعت ــأنا ع ــك نش ــا لذل ــا ومتنّوع ــا عميق ــا ثقافّي ــى تكوين تلّق
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ــة احلضــارات  ــاح عــى بقّي ــا وعــى ااِلنفت ــا وحضارتن ــا يف وطنن بتجّذرن

ــدة.  ــانّية اخلال ــم اإلنس ــن القي ــم ضم واألم

كيــف أنــىس الســّيد ـ أمحــدـ  بــّواَب املعهــد الــذي كثــريا مــا أنشــَدنا 

ــّوة  ــن ق ــب م ــا نَعَج ــم فكن ــايب وغريه ــّري والّش ــي واملع ــد املتنّب قصائ

ــه  ــا نُجلّ ذاكرتــه ومــن عــدم تناُســب مســتواه الثقــايّف مــع مهنتــه فكّن

ــه تاميــذ املعاهــد األخــرى الذيــن نلتقــي هبــم يف ـ مقهــى  ونُفاخــر ب

ــا نجلــس فيــه كلــا  ســيدي بوســعيد ـ عنــد بــاب الُعلــوج حيــث كن

ــة  ــض قاع ــدى البع ــى ل ــة فاملقه ــات الّدراس ــدول أوق ــا ج ــمح لن س

للمراجعــة واملطالعــة وهــو للعــب الــورق لــدى البعــض اآلخــر وهــو 

ــات  ــه الرائح ــون من ــث يراقب ــرتاتيجّي حي ــكان اِس ــن م ــدى آخري ل

والغاديــات مــن آنســات معهــد هنــج الباشــا وقــد ُعــرف ذلــك املقهــى 

ــوم مــن املُســّجل القديــم صباحــا مســاًء... ــه ألغــاين أّم كلث أيضــا ببّث

هيهــاَت... قــد غــزا التلفزيــون والفضائيــات الّديــار واملقاهــي فــا 

ُعــدت أســمع عندمــا أمــّر مــن ذلــك املقهــى ـ رباعيــات اخليــام ـ أو ـ 

أنــا يف اِنتظــارك ـ أو ـ ســرية احلــّب ـ إّن ااِلســتاع إىل أّم كلثــوم يف ذلــك 

املقهــى لــه رونــٌق بــاذخ وُمتعــٌة عجيبــة. 

ولكن...هيهات...هيهات...  

 ـ الّرصاصُة الطائشة
بعدمــا ختّرجــُت مــن كليــة اآلداب بتونــس يف جوان 1976 تقّدمــُت 

مــع بعــض األصدقــاء إىل اخلدمة العســكرية بثكنــة الّتجنيد قــرب باب 

ــكرية  ــة العس ــش إىل األكادميي ــة اجلي ــا يف َعرب ــا اِنتقلن ــعدون ومنه َس

ــا  ــا مــّدة أربعــة أشــهر وختّرجن بجهــة ـ فنــدق اجلديــد ـ حيــث تدّربن

ضباطــا برتبــة ُمــازم... لقــد اِنســجمُت بســهولة مــع رضورات احليــاة 

العســكرية باِعتبارهــا فــرتة لــن تســتّمر طويــا. 

ــف  ــى متل ــا ع ــال تدريبن ــن خ ــة م ــدة وثرّي ــة مفي ــت ترب كان

ــة  ــّدروس النظري ــل ال ــادة وبفض ــات القي ــى فنّي ــا ع ــلحة وتعّرفن األس

والتطبيقيــة التــي قّدمهــا لنــا املختّصــون فقــد كّنــا مــّل رعايــة مرّكــزة, 

ومــن حفــظ اللــه ولطفــه يب أنـّـين نجــوت مــن رصاصــة طائشــة كادت 

ــداف  ــام األه ــّف أم ــني يف الص ــا واقف ــا كّن ــدري عندم ــين يف ص تصيب

نتــدّرب عــى الّرمــي باملســّدس إذ بصديقــي الواقــف إىل جانبــي ُيوّجــه 

مسّدســه نحــوي َبــدل أن ُينزلــه عمودّيــا يف اِتــاه اهلــدف وليــس يــدري 

ــَة حــذايئ  كيــف اِنطلقــت الرصاصــة فأصابــت ـ واحلمــد للــه ـ ُمقّدَم

فحســب، حينهــا قــال يل الّضابــط املبــارش :ال خَتــْف فالّرصاصــة التــي 

تقُتــل ُتصيــب قبــل أن ُتســمع! 

نِلــت  الّتدريــب املُرّكــز والّسيــع  يف أوائــل ســنة 1977 وبعد 

نجمــة ضابــٍط مــازم وتوّجهــُت إىل القاعــدة اجلوّيــة ببنــزرت حيــث 

اِســتقبلين آمــُر جيــش الطــريان برتحــاب مل أكــن أتوّقعــه فقــد تقــّدم 

نحــوي مــن مكتبــه بعــد مــا حّييتــه تيــة اِنضبــاط واِحــرتام ودعــاين 

ــه  ــلك ضّباط ــز س ــاره بتعزي ــا اِستبش ــون ُمبدي ــوس يف الصال إىل اجلل

بتخــّرج مــن كليــة اآلداب ليكلفــه بتدريــس املــواد الثقافّيــة يف 

ــة  ــاعدة بقّي ــريان وبس ــش الط ــة يف جي ــكرّية املختّص ــدارس العس امل

ــة.  ــد احلاج ــاط عن الضّب

القطار الذي فات... 



ديــــوان سُــوف عـبـيــد

290291

يف مســاء ذلــك اليــوم الشــتايّئ خرجــُت مــن القاعــدة اجلوّيــة بــزّي 

ــط  ــدت وس ــّي وَقص ــى كتف ــان ع ــان تلمع ــمّي والّنجمت ــاط الرس الضّب

مدينــة بنــزرت التــي زرُتــا مــن قبــُل برفقــة والــدي بناســبة االِحتفــال 

بذكــرى اجلــاء األوىل لعــل ذلــك ســنة 1963 فجالت يف خاطــري 

بعــض ذكريــات ذلــك اليــوم املشــهود عندمــا رفعــين أيب عــى كتفيه بني 

احلشــود ألشــاهد مــن قريــب موكــب الزعــاء بورقيبــة وعبــد النــارص 

وأمحــد بــن َبلّــة ومعهــم ويّل العهــد حســن الرضــا الليبــّي, إهّنــا مناســبة 

فريــدة عــرّبت عــن الوشــائج العميقــة بــني بلــدان املغــرب مــن ناحيــة 

ــبة  ــا مناس ــرى ولكّنه ــة أخ ــن ناحي ــرق م ــدان امل ــني بل ــا وب وبينه

ــة  ــت متواصل ــي ظل ــات الت ــا ااِلختاف ــا جرفته ــان م ــة ُسع تاريي

حّتــى إن هــدأت حينــا ُسعــان مــا َتُشــّب مــن جديــد لُتهــَدَر الطاقــاُت 

العربيــة الكبــرية وُتــداَس الّشــعوب تــت أحذيــة املســتبّدين باحلكــم 

ــد العــريّب أو ذاك.  الفــردّي يف هــذا البل

كانــت فــرتُة اجلندّيــة التــي قضيتهــا يف بنــزرت ُمهّمــة وثرّيــة 

بالتجــارب خاصــة مــن الناحيــة اإلنســانية فقــد وقفــُت عــى كثــري مــن 

النــاذج النفســية والســلوكية التــي شــاءت األقــدار أن تتمــع يف تلــك 

القاعــدة وقــد ضّمــت عســكريني مــن متلــف الّرتــب واالِختصاصــات 

ــاف  ــدن واألري ــّتى امل ــن ش ــة وم ــتويات االِجتاعي ــار واملس واألع

ــية.  ــات التونس واجله

ــاء  ــرى اجل ــبة ذك ــه بناس ــُتها أنّ ــي عش ــع الت ــف الوقائ ــن طرائ م

عــن بنــزرت اِنتظمــْت مســابقات رياضيــة بــني متلــف اجليــوش وبــا 

ــاراة  ــّدم إىل مب ــى أن أتق ــوا ع ــد أمجُع ــاط فق ــر الضّب ــُت أصغ أيّن كن

املاكمــة عــى أن يشــارك َمــن يريــد ِمــن الضّبــاط اآلخريــن يف بقيــة 

األلعــاب فــا كان مــن ذلــك املــازم إال املوافقــُة رغــم علمه بــا ينتظره 

مــن منافســه القديــر ولكــْن ـ ُمكــرٌه أخــاك وال بطــل ـ فــا َتســل عــّا 

نالــه مــن خصمــه الــذي كان مــن مفتــويل عضــات جيــش البحــر إِذ 

اهِنــال عليــه بلكــات كأهّنــا املطــارق عازًمــا عــى إســقاطه بالرّضبــة 

القاضيــة مــن اجلولــة األوىل لكــّن مازمنــا َعــرف كيــف يتصــّدى لــه 

ــا  ــه مّ ــًة ويــسة ومــّرة بسعــة تنّقل ويصمد , مــّرة براوغــة رأســه مين

جعــل خصمــه َيفُقــد تركيــزه يف تســديد لكاتــه فبــَدا عليــه الغضــُب 

ــُه, وكان ااِلنتصــار  ــل من خاّصــة عندمــا حُيالــف احلــظُّ املــازَم يف الّني

مــن نصيــب املاكــم البحــرّي طبعــا! 

ــة  ــة القاضي ــن الرّضب ــّف األرضار وم ــا بأخ ــازَم نج ... أّن امل ــمُّ امله

ــال ــى كل ح ع

جمالُس األنس
ساًما عى تلك املجالس

ساما عى تلك املقاهي

ساما ساًما

عديــدٌة هــي املقاهــي التــي جلســُت فيهــا للقــراءة والكتابــة حينــا 

ــذي  ــرب- ال ــى -املغ ــا مقه ــن بينه ــر م ــا آخ ــاء حين ــة األصدق وملحادث

كان بشــارع فرنســا فقــد كان يرتــاده كثــري مــن األدبــاء الذيــن 
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أدركتهــم مــن بينهــم ـ البشــري خريــف ـ وأبــو زّيــان الّســعدي ـ 

حســن نــرص ـ والّتابعــي األخــرض ـ وقــد جلســت فيــه ألّول مــرة مــع 

األديــب -عــيل َدْب- ســنة 1972 فــرصت أســتأنس باجللــوس فيــه كلــا 

وجــدت الوقــت املناســب خاّصــة عندمــا أقتــين الّصحــف واملجــات 

ــه عــى الرصيــف فأســارع بتصفّحهــا وقــراءة  ــل ل مــن الُكشــك املقاب

ــّيات  ــاك يف عش ــزواء هن ــب ااِلن ــث يطي ــا حي ــات منه ــض الصفح بع

ــاب البحــر ، لكــّن  الّصيــف عــى زقزقــات أساب عصافــري أشــجار ب

مقهــى املغــرب تــّول منــذ ســنوات عديــدة إىل دُكانــنْي لبيــع املابــس 

اجلاهــزة فكــم جلــس األدبــاء هنــاك وكــم وقفــوا أمامــه يف أحاديــث ال 

تنتهــي وكــم مــن كتــاب وكــم مــن جملّــة وصحيفــة تبادلوهــا وكــم مــن 

ــة قرؤوهــا وكــم مــن فكــرة تطارحوهــا!  ــدة وقّصــة ومقال قصي

ساما عى ذلك املجلس

ساما عى ذلك املقهى

ــة  ــب بورقيب ــارع احلبي ــون- بش ــى - الك ــى مقه ــاما ع ــاما س س

ــد  ــعراء مم ــايئ الّش ــع أصدق ــدة م ــنوات عدي ــه س ــُت في ــد جلس فق

رضــا الــكايف وعبــد احلميــد خريــف وخالــد النجــار ومتــار اللغــاين 

وعــزوز اجلمــيل وممــد أمحــد القابــي والتهامــي اهلــاين ومــع عديــد 

الّشــعراء واألدبــاء اآلخريــن باإلضافــة إىل بعــض أصدقــايئ مــن طلبــة 

ــد  ــيل بالعاب ــد ع ــد ومم ــيل عبي ــم ع ــن بينه ــس م ــة اآلداب بتون كلي

وأمحــد الدّبــايب والبــّزازي العّيــاري الذيــن كانــوا مــن رفقــاء اجلندّيــة 

أيضــا, كنــت أجلــس يف مقهــى ـ الكــون ـ عنــد الّصبــاح فبعــد الظهــر 

ميتلــئ بفئــة أخــرى مــن الــرّواد الذيــن يتحلّقــون صاخبــني وشــاءت 

الظــروف أن أغيــب عــن ذلــك املقهــى ســنوات متواليــة بعــد أن تفــّرق 

ــين  ــد عرف ــادل ق ــإذا الن ــك ف ــد ذل ــرة بع ــه م ــُت في ــم جلس ــمل ث الّش

ــي،  ــد إحلاح ــى بع ــوة حّت ــن القه ــين ث ــل م ــأ أن يقب ــرين ومل يش وتذّك

أحسســت حينــذاك بعمــق املشــاعر اإلنســانية التــي ُتفاجئنــا مــن لـَـُدن 

أشــخاص بســطاء نلتقيهــم يف خضــّم احليــاة اليومية فيشــحذون نفوســنا 

ــم املــروءة والشــهامة.  بقي

ساما ساما

ســاما عــى مقهــى ـ الّروتونــدة ـ ببنايــة الُكوليــزي بشــارع بورقيبــة 

فقــد جلســُت فيــه ســنواٍت عديــدًة خاصــة عنــد ُصبحيــات أّيــام األحد 

حيــث تلتئــم يف ُركــن مــن الطابــق العلــوّي منــه مجاعــُة ـ نــادي القّصــة 

ـ ومــن بــني املواظبــني عــى ذلــك املجلــس األدبــاء : رضــوان الكــوين 

و وممــد اهلــادي بــن صالــح والّتابعــي األخــرض ويوســف  وأمحــد َمـــمُّ

ــُحلُّ  ــم وَيـ ــل وغريه ــاح بوحبي ــي ومصب ــارص الّتوم ــي والن ــد العاط عب

بينهــم مــن حــني إىل آخــر أدبــاء وصحفّيــون آخــرون فهــذا املجلــس 

ــا  ــا معروف ــى وعنوان ــى أضحــى ُملتًق األديّب ظــل ســنوات مســتمّرا حّت

بــني األدبــاء التونســيني وّحتــى لــدى كثــري مــن األدبــاء املشــارقة وهــو 

ــارف  ــب والتع ــار والكت ــادل األخب ــس وتب ــث األن ــرب إىل أحادي أق

ــذا  ــُت يف ه ــد جلس ــة وق ــة العميق ــائل اجلدّي ــوض يف املس ــه إىل اخل من

املقهــى عنــد الصبــاح يف غــري أيــام األحــد أيضــا فأنتِحــي طاولــة جانبــا 
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وأنكــّب عــى القــراءة أو الكتابــة ســاعة أو ســاعتني ثــّم أنــرصف وقــد 

ــاء  ــن مــن األدب ــاء كثريي ــك املقهــى مــع أصدق جلســُت يف رحــاب ذل

والّشــعراء والصحفيــني مــن بينهــم ممــد املـَـْي وممــد بالرجــب ونــور 

ــة هادئــة  ــان وغريهــم... فســاحُته الداخلّي الديــن بالطّيــب وســامل اللّب

وقليلــة الــرّواد يف الّصبــاح لكنهــا بعــد الظهــر مُتــي حلقــات حلقــات 

ــّج بالدخــان و القواريــر األخــرى.  تُع

ساما عى ذلك املجلس

ساما عى ذلك املقهى

ســاما ســاما عــى مقهــى – فلُورنــس - يف أّول شــارع قرطــاج فقــد 

ــذي  ــح ال ــن صال ــد ب ــاعر مم ــي الش ــرب صديق ــن ُق ــه ع ــت في عرف

ــا أت  ــه كل ــد في ــا نتواع ــي فرصن ــّى مام ــا مت ــة بعدم ــادرين بالتحّي ب

ــا  ــا صباحي ــى جملس ــذا املقه ــّم ه ــد ض ــتري وق ــن املنس ــة م إىل العاصم

يومّيــا متنــوع الــرّواد وكنــت أجلــس فيــه مــن حــني إىل آخــر ملعرفــة 

آخــر أخبــار األنشــطة الثقافيــة وقــد كان مــن رّواده املواظبــني املُمّثــل 

ممــد بــن عــيل والســينايئ ُعــَار اخلليفــي واملوســيقي ممــد القــريف 

ــمري  ــد وس ــود بلعي ــاء مم ــب واألدب ــد العاي ــرايف مم ــان الفوتوغ والفّن

العيــادي وممــد بــن رجــب وممــد الفريقــي وعبــد احلميــد خريــف 

ونــور الديــن بالطّيــب وآخــرون جيلســون قليــا أو ميــّرون وقــد ألقــوا 

التحّيــة عابريــن مــن بينهــم الرّســام بوعبانــة الــذي كان جيلــس وحــده.

مهرجــان  عــن  املســؤول  بوزريبــة  حســن  الســّيد  أنــىس  وال 

اِلقرتاحــي  اِســتجاب  والــذي  دوراتــه  بعــض  يف  قرطــاج 

1992 . ســنة  قرطــاج  بــسح  الّشــعر  ســهرة  تنظيــم   يف 

كانــت ســهرة متعــة متنّوعــة األصــوات وبإخــراج مسحــي للبشــري 

الّدريــي الــذي اِقرتح أن يســري الّشــاعر يف مىش بني الّشــموع ثم ينزل 

إىل الركــح عــى مــدارج ُفرشــت بســاطا أمحــَر إىل أن يقــَف أمــام املنّصة 

 فُيلقــي مــا أراد من شــعره ـ بــدون رقابة ُمســبقة ـ يف ُمدة عريــن دقيقة

تســلّم كل شــاعر يف تلــك الّســهرة مكافــأة ماليــة لعلّهــا كانــت أكــرب 

مكافــأة يف تونــس بالّنســبة للّشــعر! 

ــدق  ــة يف فن ــارج العاصم ــن خ ــدون م ــعراء الواف ــام الّش ــد أق وق

أربعــة نجــوم وقــّدم هــؤالء الّشــعراَء تِباعــا يف الّســهرة األديبــان ممــد 

ــم... ــاء رحي ــدوي وعلي الب

ساًما عى تلك السهرة

ساما عى تلك املقاهي

ساما عى ذلك الّزمن...

ــق  ــض إْذ تنطل ــا الناب ــو قلبه ــداد ه ــيد ببغ ــارع الرش ــى ش ــاما ع س

ــْي  ــى ضّفت ــادرة ع ــة ه ــه صاخب ــود إلي ــة وتع ــة هادئ ــاة بطيئ ــه احلي من

ــة... ــر دجل هن

مــن شــارع الرشــيد ميكــن أن تــرى احلضــارة التــي اِنبثقــت يف بــاد 

ــاء بقوالــب  الّرافديــن قبــل آالف األعــوام وذلــك عندمــا تاحــظ البن

ــك أن  ــّن ل ــا, ويتس ــاين وزواياه ــوط املب ــال خط ــن خ ــوب وم الط
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ــذ  ــب الّنواف ــاهد خش ــا تش ــة عندم ــارة العربّي ــات احلض ــس بص ُتام

ــة وفــّن ضمــن ثنائيــة األنــوار والظــال  والّرفــات وقــد نُقشــت بدّق

طبقــا ملتطلبــات املنــاخ ولعــادات الــّرق يف ُحرمــة البيــت، ومــا أروع 

ــزف األخــرض واألزرق واألصفــر  ــّجات باخلَ املــآذن األســطوانية املَُس

يف هندســة ُتثــري التأّمــل وُتشــيع اجلــال وتبعــث اجلــال نحــو عــوامل 

ــاء!  ــة والّصف املحّب

تلــك هــي بغــداد : أخــذْت مــن كل احلضــارات وصهرتــا وبتــوايل 

العصــور اِســتطاعت أن تعــل لنفســها طابعــا خاّصــا يلوح يف شــاعرّية 

ــّد  ــَعْوَن بج ــم َيْس ــاس وه ــة الن ــف ويف حرك ــّذوق املرَه ــاة ويف ال احلي

رغــم املِحــن ورغــم تدّيــات الّزمــن.

ــة  ــيد ثّ ــارع الّرش ــن ش ــدأ م ــذي يب ــي ال ــارع املتنّب ــن ش ــرب م بالُق

مقهــى أّم كلثوم...إنّــه مقهــى طريــف أوصلــين إليــه صديقــي الّشــاعر 

إبراهيــم زيــدان الــذي تعرفــت إليــه ســنة 1984 أثنــاء زيــاريت األوىل 

لبغــداد ومــن تلــك املناســبة رصنــا أصدقــاء...

كل يشء عتيــق يف هــذا املقهــى : من البــاط إىل األرائــك إىل املراوح 

ــطوانات إىل  ــى األس ــّجلة ع ــاين املس ــن األغ ــقف وم ــن الّس ــة م املتدلّي

األغــاين األخــرية يف الّســبعينات ألّم كلثــوم, تلــك األغــاين التــي تســتمّر 

مــن الّســاعة الســابعة صباحــا إىل احلاديــة عــرة ليــا دون اِنقطــاع.

أنِشــئ هــذا املقهــى يف ســنوات الســّتينات من القــرن العريــن وظّل 

مافظــا عــى نطــه وعــى تقاليــده مــن أب إىل اِبــن بــدون أي تغيــري ألن 

ــة رّواد مافظــون عــى  ــوم وثّ ــاق أم كلث ــن عّش ــه األّول كان م صاحب

اِرتيادهــم هــذا املقهــى ســنوات طويلــة لِاســتاع وتراهــم ينتظــرون 

ــون  ــاروا ُيعَرُف ــم ص ــى أهّن ــوال حت ــاعات الط ــة الّس ــم املفّضل أغنيته

لــدى عريــف املقهــى بأغنيــة مــن أغــاين كوكــب الــرق فرتاهــم وُهــم 

منصتــون شــاردين بــني َصوتــا وُصورهــا يف متلــف املناســبات عــرب 

الّســنوات وهــي ُتزّيــن ُجــدران املقهــى التــي مــا كادت تلــوح بينهــا... 

إهّنــم رّواد أوفيــاء ألّم كلثــومـ  الِســّتـ  وألّم كلثــوم املقهــى... إهّنــم مــن 

ــاَي وكأيّن  ــات متنّوعــة تراهــم يرتّشــفون الّش ــة ومــن فئ أعــار متفاوت

هبــم يرتّشــفون الفــّن األصيــل والــّذوق الّرفيــع, فــا أروعهــا مــن ســاعٍة 

يف ذلــك املقهــى

اهلوى األّول
ــن  ــابا م ــب، وكان ش ــُت يِس احلبي ــري اِصطحب ــن ُعم ــارشة م يف الع

أبنــاء عــّم الوالــد ،إىل املكتبــة العموميــة بنهــج يوغســافيا، هنــج 

راضيــة احلــّداد اليــوم، ويِس احلبيــب كان عــى قــدر كبــري مــن 

اللطــف واألدب ولــه بعــض الرســائل مــع ميخائيــل نعيمــة فقــد اِلتقــى 

ــه  ــا لدي ــك الرســائل أثــن م ــرب تل ــه وَيعت ــه يف تونــس بناســبة زيارت ب

وينبغــي أن أرصح أنــه صاحــب الفضــل الكبــري عــيّل فقــد بــذر 

يف ُمهجتــي مّبــة األدب ومطالعــة الكتــب وأذكــر أن يِس احلبيــب 

ــذي  ــية ال ــة التونس ــواة األدب باإلذاع ــج ه ــل برنام ــد كان يراس عبي

كان يــرف عليــه وقتــذاك الّشــاعر أمحــد اللغــاين وقــد نــال جائــزة 
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ــض  ــد أمني – في ــاب أمح ــت كت ــزة كان ــه, اجلائ ــدى قصص ــى إح ع

ــة  ــن الّدراس ــع ع ــب اِنقط ــن يس احلبي ــرة ولك ــه الع اخلاطر – بأجزائ

والكتابــة مــع األســف فقــد أقعــده املــرض املزمــن وَفــّل مــن عزميتــه 

لكنــه ظــل متابعــا للحركــة األدبيــة والثقافيــة ومّشــجعا يل دامئــا وهــو 

الــذي أهــداين ديــوان الّشــايب فــكان أّول ديــوان شــعري يف مكتبتــي.

عندمــا دلفــُت إىل تلــك املكتبــة العموميــة الكائنــة يف قلــب تونــس 

العاصمــة غمــرين شــعور البهجــة وااِلنــراح والَوجل أيضا فــألّول مرة 

أرى ذلــك العــدد اهلائــل مــن الكتــب عــى الرفــوف يف نظــام وانســجام 

ــهم  ــى رؤوس ــد كأّن ع ــول املناض ــني ح ــني جالس ــّراء منكّب وأرى الُق

ــع  ــذي وق ــف ال ــام األلي ــو املق ــكان ه ــذا امل ــت أّن ه ــري فأحسس الطّ

هــواه يف مهجتــي مــن أول نطــرة ومــن أول خطــوة فلــم أغــادر املكتبــة 

إال بعــد أن أمتمــت قصة –جزيــرة الكنز – مــن سلســلة – أوالدنا – 

ومازلــت إىل اليــوم بعــد أكــرث مــن نصــف قــرن أجلــس يف رحــاب تلك 

املكتبــة مــن حــني إىل آخــر فينتابــين نفــس ذلــك الشــعور املمتــع كيف 

ــر  ــوف فأتذك ــد الرف ــد أح ــا عن ــين أحيان ــايت تصادف ــض مؤلف ال ! وبع

ــني  ــاب ب ــه كت ــون ل ــوم أن يك ــّن ذات ي ــذي مت ــع ال ــى الياف ــك الفت ذل

الكتــب يف تلــك املكتبــة التــي طالــع فيهــا جــربان ونعيمــة واملنفلوطــي 

وطــه حســني وغريهــم والتــي قــرأ فيها كثــريا مــن الروايــات الفرنســية 

ــية األوىل  ــب التونس ــن الكت ــلة– كتاب اجليب – وم ــورة يف سلس املنش

ــي طالعهــا كتاب – معركــة اجلــاز – لألديبــني ممــد املرزوقــي و  الت

اجليــاين باحلــاج حيــي الــذي صــار مــن أصدقائــه وأهــداه بعــض كتبــه 

التــي ســاهم بقصيــدة قصــرية يف أحدهــا فكــم كان ســعيدا عندما رأى 

 اِســمه منشــورا يف كتــاب ألّفــه أحــد األدبــاء الذيــن قــرأ هلم وهــو فتى.

ــري  ــن عم ــواال م ــنواٍت ِط ــا س ــا وأَلِفُته ــي أحببته ــة الت ــة الثاني املكتب

هــي املكتبــة الوطنيــة بســوق العطاريــن وقــد دخلتهــا أول مــّرة عنــد 

ــا  ــة وذهاب ــي جيئ ــا يف طريق ــد ملحته ــة فق ــد الصادقي ــتي يف معه دراس

فتهّيبــت الدخــول إليهــا إذ كنــت يف الســنة األوىل مــن التعليــم الثانــوي 

ــي يف  ــد نف ــإذا يب أج ــت ف ــّجعت ودخل ــف تش ــر كي ــين ال أذك لك

ــوعات  ــس واملوس ــة وأن القوامي ــاد خاص ــه وال أبع ــدود ل ــامل ال ح ع

ــا  ــا وم ــرت فيه ــوف فأبح ــى الرف ــارشة ع ــدي مب ــاول ي ــا يف متن ألفيته

أمتعــه مــن إبحار !...مازلــت أذكــر كيــف أيّن وجــدت صعوبــة كبــرية 

ــة األوىل  ــة األصلّي ــرب ـ فالطبع ــان الع ــوس ـ لس ــراءة يف قام ــدى الق ل

التــي وجدتــا وقتــذاك كانــت الكلــات فيهــا مرّتبــة بحســب أصــل 

ــاء!  ــد عن ــك إال بع ــن إىل ذل ــرية ومل أتفط ــا األخ حروفه

مكتبة العطارين !
مــا أروع ســنوات العمــر التــي قضيتهــا بــني رفوفــِك وعــى كراســيك 

اخلشــبّية يــا مكتبــة العطارين...! 

تّيــُة شــكر خاّصــٌة إىل َعــْم ســامل الــذي كان رفيقــا بنــا وحريصــا 

ــن  ــب م ــرص ونَعج ــح الب ــب يف مل ــن الكت ــه م ــا نطلب ــار م ــى إحض ع

ذاكرتــه الّدقيقــة التــي تعــرف الّرفــوف واخلزائــن كتابــا كتابــا من دون 

الرجــوع إىل الفهارس...وتّيــُة شــكر أيضــا إىل يِس أمحــد جليــد الــذي 
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كان مســؤوال عــن الّدوريــات مــن ُصحــف وجمــات فــكان ال يّدخــر 

ُجهــدا يف إحضارهــا إلينــا...

أّول مــا طالعــُت يف مكتبــة العطاريــن روايــات ُجرجــي زيــدان و 

كتــاب البخــاء وكتــاب ألــف ليلــة وليلــة وســرية عنــرتة والفضــل يعــود 

ــك  ــن تل ــا ع ــذي كان حيدثن ــي ال ــري العريب ــّيدي البش ــتاذي س إىل أس

ــك  ــاء تل ــل يف فض ــض العط ــة وأق ــا بلهف ــعى إليه ــت أس ــب فكن الكت

ــم  ــا ث ــاردٌة صيف ــتاًء ب ــٌة ش ــي دافئ ــة فه ــة العتيق ــة ذات اهلندس املكتب

قــرأت فيهــا كتــاب األغــاين وروايــات نجيــب مفــوظ وكتــب العقــاد 

ــا  ــا وردهات ــني قاعات ــبيبة ب ــنوات الش ــت س ــة وتوال ــنة الثاني يف الس

أستنشــق شــذى الكتــب واملخطوطــات حتــى اِنتقلــت املكتبــة 

الوطنيــة إىل بنايتهــا اجلديــدة يف شــارع 9 أفريل.

كانــت املكتبــة الوطنيــة يف ســوق العطاريــن ُماطــة بعديــد 

الُكتبّيــات اخلاصــة التــي تبيــع الكتــب العربيــة القادمــة مــن القاهــرة 

ــة  ــوي القريب ــيل املط ــة ع ــات مكتب ــك املكتب ــني تل ــن ب وبريوت ,م

ــعدي  ــّد للمس ــاب الس ــا كت ــرتيت منه ــد اِش ــة وق ــع الزيتون ــن جام م

ــرتيت  ــري واِش ــن عم ــرة م ــة ع ــاوز اخلامس ــنة1967 وأنا مل أت س

منهــا أيضــا دواويــن نــزار قبــاين وكتــاب البيــان والتبيــني وغريهــا مــن 

ــة موجــودة ـ ســنة 2016 ـ يقــوم عــى  الكتــب ومازالــت هــذه الكتبّي

ــب  ــا وأرى الكت ــّر أمامه ــا أم ــت عندم ــوم مازل إىل الي ــه و ــا ابُن أمره

منّضــدة أعــوُد ذلــك الفتــى الــذي كان يقــف طويــا يتصفّحهــا ويقــرأ 

ــه.  ــه الل ــا رمح ــره صاحُبه ــا دون أن ينه ــن صفحات ــري م الكث

بالقــرب مــن تلــك املكتبــة اخلاّصــة ـ مكتبــة الســّيد عــيل الطرابلي 

ـ حيــث كان جيلــس فيهــا ثلّــة مــن األدبــاء واألســاتذة ترفــت 

بعرفتهــم بعــد ســنوات عديــدة مــن بينهــم اجليــاين بــن احلــاج حيــي 

ــة اآلداب. ــين يف كلي ــذي درس ــاوي ال ــد اليع ــي ومم ــد املرزوق ومم

للمكتبــة الوطنيــة بســوق العطاريــن ذكريــات يف وجــداين عبقــة بــا 

كان فيهــا مــن شــوق عــارم للكتــب يف ســنوات الدراســة والطلــب...

كنــت يف كثــري مــن املــرات أّول الداخلــني وآخــر املُغادريــن...

اليوَم... عندما أمّر أمامها أدرك معن الوقوف عى األطال.

لقــد اِندثــرت أغلــب الكتبيــات التــي كانــت ميطــة بجامــع 

الزيتونــة وتلــك التــي كانــت يف شــوارع تونــس وتّولــت إىل مــات 

لــألكات الّسيعــة أو دكاكــني للمابــس اجلاهزة...فشــّتان بــني هــذا 

ــا مــن  ــه عــى املطالعــة فنهلن العهــد وذاك الزمــن...ذاك زمــٌن نشــأنا في

شــّتى األفــكار املختلفــة التــي أخذناهــا مــن مصادرهــا األصليــة ومــن 

ــة  ــم واملعرف ــالة العل ــني لرس ــوا ملص ــذاذ كان ــاتذة أف ــني وأس معلّم

وحرضنــا يف متلــف نــوادي الثقافــة وُدورهــا تلــك التــي كانــت 

ــل  ــون مث ــف الفن ــكار ومتل ــرّواد واألف ــّج بال ــل تُع ــا الّنح ــل خاي مث

ــايف  ــادي الثق ــيق والن ــن رش ــة اِب ــدون ودار الثقاف ــن خل ــة اِب دار الثقاف

أبــو القاســم الّشــايب والنــادي الثقــايف الطاهــر احلــداد ومجعيــة قدمــاء 

الصادقيــة وغريهــا... حيــث أنصتنــا إىل عديــد األدبــاء والشــعراء 

ــة  ــاة الثقافي ــت احلي ــّم تراجع ــرب وغريهم...ث ــيني وع ــني تونس واملثقف

القطار الذي فات... 
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ــذه  ــال ه ــورت خ ــى تده ــن حت ــرن العري ــر الق ــة يف أواخ عام

ــق  إىل ضي ــطحية و ــت إىل الّس ــع العريب– فأمس ــنوات من – الربي الّس

األفــق املعــريف متيل....َواحستاه...! فقــد صــار حالنــا كقــول الّشــاعر 

ــم القدي

ُرَبّ يوٍم بكيُت منُه فلّا *** رصُت يف غريه بكيُت عليه

 اهلوى الّثاني
الّثــاين  اهلــوى  إال  األّول  اهلــوى  مــن  أمجــُل   مــا 

دامئــا فســكن  لــه  األول وظــل مازمــا  اهلــوى  نشــأ عــن  فقــد 

تعــارشا  بــل  منافســة وال حســد  بغضــاء وال  بــا  مهجتــي  معــه 

ــح  ــا أصب ــد منه ــكأن الواح ــى ل ــوم حت ــروف إىل الي ــة واملع باأللف

فرعــني إىل  تفــّرع  الــذي  الّشــجرة  كجــذع  أو  لآلخــر   توأمــا 

عندمــا كنــت أتــرّدد عــى مكتبــة العطاريــن كنــُت أمــّر أمــام مقهــى 

ــن  ــى م ــو مقه ــا وه ــة أيض ــع الزيتون ــن جام ــب م ــس  القري األندل

ــبية  ــيه اخلش ــة وبكراس ــة الصقيل ــه الرخامي ــق بطاوالت ــراز العتي الط

الظريفــة واملتناســقة مــع اللــوح اجلميــل املُخــّرم الــذي يغطــي 

اجلــدران وصاحــب هــذا املقهــى حريــص عليــه كحرصــه عــى أناقــة 

ــط  ــى ضب ــه ع ــية وكحرص ــس والشاش ــة والربن ــي باجلّب ــه التون لباس

ــني  ــن ح ــة م ــلة الذهبي ــه ذات السلس ــاعَة جيب ــرج س ــو ُي ــه وه وقت

إىل آخــر فكنــت أراه جالســا عــى ميــني مدخــل املقهــى وهــو املركــز 

ــه  ــرى من ــارج وي ــل واخل ــه الداخ ــب من ــذي يراق ــرتاتيجي ال ااِلس

ــول  ــب الدخ ــت أتي ــا فكن ــا عليه ــا وم ــن حوهل ــاوالت وم ــع الط مجب

إليــه فاملقهــى كان ُيعتــرب يف تربيتــي مكانــا للكبــار فقــط وهــو فضــاء 

ــورق  ــكام ولعــب ال ــه مضيعــة للوقــت يف ال ــوس في مريــب ألن اجلل

والقــار ...غــري أيّن علمــُت أن الّشــاعر أبــا القاســم الشــايب كان جيلــس 

ــت  ــي وتقّدم ــة لنف ــدت الذريع ــى فوج ــذا املقه ــه يف ه ــع أصدقائ م

إىل إحــدى الطــاوالت وطلبــت فنجــان شــكاطة باحلليــب كــا فعــل 

الــذي كان جالســا بجانــب الطاولــة املجــاورة وظــل ذلــك طلبــي دامئــا.

املقاهــي الثاين...هــوى  اهلــوى  مــع  األول  اللقــاء  كان   يومهــا 

ــد واملجــات وبعــض  ــرأ اجلرائ يف مقهــى األندلــس كنــت أجلــس أق

الصفحــات مــن الكتــب التــي كنــت أشــرتيا فأجلــس يف ناحيــة عــى 

ــكاطة  ــان الش ــفات فنج ــى رش ــم ع ــطورها بنه ــف س ــل أكتش عج

ــي  ــه يف املقاه ــة مذاق ــد نكه ــدا أن ت ــادر ج ــن الن ــذي م ــب ال باحللي

ــرى. األخ

يف مقهــى األندلــس جلســت مــع كثــري مــن أصدقــايئ األدبــاء 

ــى  ــف ومصطف ــد خري ــد احلمي ــار وعب ــد النج ــل خال ــعراء مث والش

املدائــين ومتــار اللغــاين وممد الطاهــر الضيفــاوي واحلبيب الســاملي 

وممــد أمحــد القابــي وممــد البــدوي وعــزوز اجلمــيل وغريهــم مــن 

ــرواد  ــى ل ــى ملتق ــك املقه ــد كان ذل ــس فق ــة اآلداب بتون ــاء كلي زم

ــني... ــاتذة وباحث ــة وأس ــن طلب ــذاك م ــة وقت ــة الوطني املكتب

ــم  ــىس ِذكَره ــب أن أن ــن ال جي ــني الذي ــى املواظب ــن رواد املقه وم

القطار الذي فات... 
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– أســتاذ التعاســة – هكذا ُعــرف بــني األدبــاء فقــد كان جيلــس 

بينهــم مــن مقهــى إىل مقهــى ومــن نــادي  إىل نــادي, هــو رجــٌل لطيــٌف 

ــة  ــائل الفكري ــوض يف املس ــواد دامئا وُي ــس الّس ــارة يلب ــُح العب فصي

ــال  ــن خ ــا وم ــل أحيان ــض التفاصي ــد ببع ــية وُيفي ــة والسياس واألدبي

ــبب  ــايل بس ــه الع ــن تعليم ــع ع ــه اِنقط ــك أن ــه يعلم ــياق أحاديث س

دخولــه الّســجن ضمــن بعــض املحاكــات السياســية ثــم بعدمــا غــادره 

ســافر إىل القاهــرة وبغــداد وبــريوت فتعــرف عــى كثــري مــن األدبــاء 

ــد  ــا وق ــاؤه مجيع ــم أصدق ــيني, وه ــني والسياس ــعراء والصحافي والش

ــريته  ــال مس ــن خ ــه م ــة ب ــة خاص ــه – نظري ــب زعم اِستنبط – حس

ــة التعاســة وتقــوم عــى أســاس العيــش  ــه أطلــق عليهــا نظري وقراءات

اهلامــيش إن  – أســتاذ التعاسة – شــخصية عرفهــا أغلــب أدبــاء ســنوات 

ــا  ــه ب ــنون إلي ــه وحيس ــوا ياطفون ــس وكان ــني يف تون ــبعني والثان الّس

ــى  ــدوا ع ــن وف ــباب الذي ــعراء الش ــض الش ــري أن بع ــم غ ــّس هل يتي

العاصمــة وقتــذاك اِنبهــروا بــه فجعلــوه مثــاال لســلوكهم حتــى جنحــوا 

إىل احليــاة اهلامشــية فظلــوا مــع األســف عــى هامــش احلركــة األدبيــة 

ــال  ــى ب ــر ع ــا مل يط ــدث م ــّم َح ــة ث ــم اإلبداعي ــوا تربته ومل يعّمق

أحــد فقــد تــّول املقهــى يف منتصــف ســنوات الثانــني إىل مقــّر بنــك 

ــاء والصحفيــني داعــني للمحافظــة  ــربى حينــذاك  عديــد األدب وقــد اِن

عــى املقهــى ألنــه يرمــز إىل الذاكــرة الثقافيــة فهــو َمعلــم مــن معاملهــا 

ــى  ــدوالر ع ــار وال ــرص الّدين ــد اِنت ــعى فق ــاب املس ــن خ ــة ولك النابض

ــب  ــت بجان ــي كان ــة الت ــا الُكتبّي ــت أيض ــد تول ــعار وق األدب واألش

مقهــى األندلــس إىل دكان بضائــع ســياحية ومل َيبــق مــن هاتيــك 

املعــامل إال مطعم –املهداوي –املختــّص يف األكات التونســية التــي 

ــرية.  ــاس كب ــن نح ــدور م ــم ويف ُق ــى الفح ــا ع كان يطهيه

منــذ ســنوات تبــّدل كل يشء... فــا مكتبــة عطاريــن وال مقهــى وال 

شــذى هاتيــك العطــور التــي تنفحــك وردا وياســمينا ومســكا وعنــربا 

ــن  ــا بُحس ــدِة قواريُره ــرية املنّض ــني الصغ ــام الدكاك ــّر أم ــت مت وأن

ــم و  ــة إىل طيبه ــف وظراف ــا بلط ــوك أرباهُب ــا يدُع ــريا م ــيق وكث تنس

ــا.  ــر أحيان ــورد والّزه ــاء ال ــونك ب ــل ويرّش ــم ب َقرنفله

الّسردين والّشكالطة
بينــا نحــن يف درس العربيــة مــع األســتاذ ســيدي البشــري العريبــي 

فأغلــق  َجلبــة  َســمعنا أصــوات  تناهــت إىل  إذ  الّصادقيــة  بعهــد 

ــذ  ــن التامي ــة م ــت مجاع ــا اِقتحم ــان م ــن سع ــاب ولك ــتاذ الب األس

مــع ّشــبان آخريــن القســم صارخــني ـ فلســطني !! فلســطني !! ـ 

وطلبــوا مّنــا املغــادرة واخلــروج معهــم للّتنديــد بإسائيــل ، كان ذلــك 

تاميــذ  مــع  اهلَّبــُة  اِنطلقــت  ســنة 1967عندما  يوم 5 أو 6 جــوان 

ــتنِفرين  ــلكنا ُمس ــة اآلداب فس ــة كلي ــادة طلب ــاورة بقي ــد املج املعاه

النــاس أســواَق املدينــة العتيقــة املحيطــة بجامــع الزيتونة حتــى اِلتقت 

اجلمــوع عنــد بــاب البحــر حيــثـ  وقتــذاكـ  مقــّرات بعض الّســفارات 

األوروبيــة واملركــز الثقــايف األمريــيك فهّشــمت اجلمــوع مــا هّشــمت 

ــل  ــر قلي ــاء إال نف ــر املس ــا يف آخ ــت ومل يصّده ــا أحرق ــت م وأحرق

القطار الذي فات... 
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مــن احلــرس الوطــين املعــّزز ببعــض عــّال املينــاء والــركات العامــة 

حاملــني هــراوات يّشــون بــه علينــا يف اهلــواء ولكــن نلنــا منهــا بعــد 

ذلــك يف التحــرّكات اجلامعيــة املختلفــة مــا نالــه طبــل العيــد ، ثــم بعــد 

يــوم أو يومــني مــن تلــك األحــداث كنــُت مــع الواقفــني عــى جنبــات 

ــان  ــات وبُعلــب األجب ــرق اجليــش التونــي باهلتاف ــوّدع ِف ــات نُ الطرق

ــا أنــه سيشــارك يف احلــرب  والّسديــن والشــكاطة أيضــا وكان يف ظنن

ــض  ــى ُق ــدود حت ــل إىل احل ــا كاد يص ــه م ــري أن ــطني غ ــر فلس لتحري

األمــر وحلّــت اهلزميــة النكــراء فلــم يصّدقهــا حينــذاك أغلــب النــاس 

ــاء  ــوا يســتمعون إىل بعــض اإلذاعــات ذات احلاســة اجلوف الذيــن كان

ــة. ــات الكاذب والباغ

يف ظــروف تلــك األحــداث العربيــة األليمــة ويف خضــّم اِحتجاجات 

ــرصي يف  ــز العن ــّد املي ــام وض ــرب الفتن ــّد ح ــامل ض ــباب يف الع الش

ــاء  ــّتى أنح ــة يف ش ــركات التحرري ــروز احل ــع ب ــا وم ــوب إفريقي جن

ــاع بــرضورة تــاوز الســائد مــن األنظمــة  ــدّي ااِلقتن العــامل تنامــى ل

واألحــزاب والنظريــات اجلاهــزة فقــد أثبــت الواقــع فشــلها وخواءهــا 

مــن خــال عديــد التجــارب التــي مل ختلّــف يف بلداهنــا رشقــا وغربــا إال 

ااِلســتبداد والقهــر والفقــر وراح ضحيتهــا عديــد الشــعوب فاِنربيــُت 

أبحــث عــن اجلديــد املنشــود وقــد طلبتــه يف الّشــعر  لذلك كنــت مــن 

الفاعلــني يف ظهــور مجاعــة ـ شــعراء الّريــح اإلبداعيــة ـ التــي خالفــت 

ــة  ــة العربي ــة والقومي ــاد الرتاثي ــريوان ذات األبع ــعراء الق ــة ش مجاع

ومجاعــة املنحــى الواقعــي ذات املنطلقــات ااِلشــرتاكية وذلــك بناســبة 

ــات  ــايف باحلام ــز الثق ــد باملرك ــذي اِنعق ــي ال ــعر التون ــى الش ملتق

ســنة 1983 وقد عــرّب شــعراء ـ الّريــح اإلبداعيــة ـ عــن رفضهــم 

للقوالــب اإلديولوجيــة يف تلــك الســنوات التــي شــهدت بعدئــذ اهِنيــار 

األنظمــة القامئــة فيهــا عــى األحــزاب املســتبّدة...لقد كان اِســترافنا 

ــا... صحيح

ــى  ــعر حّت ــات للّش ــى احلام ــد ملتق ــة بع ــنوات قليل ــض إال س مل مت

تــّم إبعــاد بورقيبــة عــن احلكــم وتــويّل بــن عــى مقاليــد البــاد فعشــنا 

عــى إثــر ذلــك فــرتة ورديــة مــن حريــة التعبــري والتنظيــم إذ اِزدهــرت 

ــات  ــة واملهرجان ــات ودور الثقاف ــف اجلمعي ــة يف متل ــة الثقافي احلرك

ويف شــّتى اجلهــات حتــى النائيــة منهــا ويف تلــك الطفــرة مــن األنشــطة 

ترّشــحُت لعضويــة اهليئــة املديــرة التــاد الكّتــاب التونســيني باِقــرتاح 

مــن األديــب ممــد العــرويس املطــوي فتحّصلت عــى أكــرث األصوات 

ونلــت باالنتخــاب أيضــا مســؤولية األمــني العــام وكانــت تلــك اهليئــة 

ــح  ــن صال ــداين ب ــا واملي ــوي رئيس ــرويس املط ــد الع ــاء مم ــّم األدب تض

نائبــا لــه واهلاشــمي بلــوزة أمــني املــال وضّمــت أيضــا األدبــاء أبــا زيان 

ــف  ــد خري ــد احلمي ــادي وعب ــمري العي ــة وس ــول عزون ــعدي وجل الس

ــد  ــه وق ــب الفقي ــرض والطي ــي األخ ــم والتابع ــن بلقاس ــن ب ــور الدي ون

ــاد  ــر االِت ــوادي يف مق ــيط الن ــى تنش ــة ع ــة خاص ــك اهليئ ــت تل عمل

وعــى اِنتظــام إصــدار جملــة ـ املســار ـ وعــى فتــح الفــروع يف اجلهــات 

التــي يتوّفــر فيهــا احلــّد األدن مــن األعضــاء وعــى املشــاركة يف اللجان 

اخلاصــة بالكتــاب والّســينا واملــسح ضمــن وزارة الثقافــة وقــد 

القطار الذي فات... 
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ــاء  ــام لألدب ــاد الع ــر االِت ــتضافة مؤمت ــو اِس ــرب ه ــا األك ــا هدفن جعلن

ــاب  ــاد الكّت ــّم اِت ــد ض ــس وق ــريب بتون ــعر الع ــان الش ــرب ومهرج الع

التونســيني وقتــذاك أغلبيــة األدبــاء والشــعراء عــى اِختــاف مراجعهــم 

ــم  ــوايل أجياهل ــية وت ــم السياس ــّوع ألواهن ــى تن ــة وع ــة واألدبي الفكري

ــع  ــات م ــط صداق ــيني ورب ــاء التونس ــى األدب ــّرف ع ــاح يل التع ــا أت مّ

ــه  ــن بين ــر وم ــاط الّزاخ ــن الّنش ــياق م ــك الّس ــم ويف ذل ــري منه الكث

اِنعقــاد مؤمتــر األدبــاء العــرب ونيــل تونــس رئاســته يف شــخص األديــب 

ــم امللتقــى األّول للشــعراء العــرب  ــّم تنظي ممــد العــرويس املطــوي ث

جاءتــين دعــوة مــن رئاســة اجلمهوريــة حلضــور موكــب اليــوم الوطــين 

ــن  ــني ونح ــة واملثّقف ــبا للثقاف ــذاك مكس ــاه حين ــذي اِعتربن ــة ال للثقاف

نعيــش غمــرة حركــة النــر واللقــاءات األدبيــة بعــد ســنوات عديــدة 

ــاء واملثّقفــون  مــن الكبــت والتهميــش التــي مل يســتفد منهــا إال األدب

املُوالــون للّنظــام ولكــن مل أكــن أدري وأنــا أدخــل قــرص قرطــاج ثــّم 

وأنــا أغــادره بعــد أن صافــح بــن عــيل اجلميــع ـ أّن حليمــة ســتعود بعــد 

ســنوات إىل عادتــا القدميــة فقــد أضحــى حــول نظــام ـ العهــد اجلديــد 

ــي  ــي الت ــني ه ــني املوال ــاء والفنان ــني واألدب ــن املثقف ــرية م ــرٌة كب ـ زم

ــا  ــرت موارده ــا واِحتك ــة ودعمه ــاالت وزارة الثقاف ــن جم ــتفادت م اِس

ــق  ــي بتحقي ــذي ال يف ــل ال ــزر القلي ــا إال الّن ــق لن ــم ُتب ــطتها فل وأنش

ــنة  ــة تلــك التــي َس ــا ضمــن بعــض اجلمعيــات والنــوادي الثقافي براجمن

ــرّواد  ــبني وال ــن املنتس ــل م ــدد قلي ــى ع ــق ع ــدأت تنغل ــنة ب ــد س بع

ــع  ــأن مجي ــمية ش ــة الّرس ــاع اجلوق ــى إيق ــري ع ــا تس ــارت براجمه وص

األنشــطة الثقافيــة وغريهــا يف بقيــة البلــدان العربيــة التــي زرت الكثري 

منهــا فاِســتنتجُت أن مســألة اِســتقالية املثقــف العــريب عــن الســلطة 

هــي أمــر نســبّي جــدا وحتــى بعــض املثقفــني واألدبــاء الذيــن متكنــوا 

مــن اإلقامــة يف البلــدان الغربيــة نجدهــم موالــني هلــذه اجلهــة أو تلــك 

ــن  ــس م ــا فلي ــات وغريه ــات أو لوبّي ــات ومجعي ــت منظ ــواء كان س

بــاب اخلــري املحــض واملحّبــة الّصافيــة للثقافــة تتضنهــم تلــك الــدول 

ــز. ــازات واجلوائ ــم االِمتي ــم ومتنحه وتدعمه

كانــت مرحلــة اِنتســايب إىل اهليئة املديــرة الِتــاد الكّتاب التونســيني 

يف مناســبتني األوىل يف فــرتة رئاســة األديــب ممــد العــرويس املطــوي 

ــت يل  ــد أتاح ــح ق ــن صال ــداين ب ــاعر املي ــة الش ــرتة رئاس ــة يف ف والثاني

ــن  ــرب م ــيني والع ــني التونس ــاء واملثقف ــوال األدب ــة أح ــة ملعرف الفرص

ــل  غــري نصوصهــم أيضــا فوقفــُت عــى أمزجتهــم وعــى بعــض تفاصي

ــري  ــبة للكث ــن بالنس ــن األحس ــه م ــتنتجُت أنّ ــك اِس ــلوكياتم لذل س

منهــم أن نقــرأ هلــم وال نعرفهــم عــن كثــب فعــدد هائــل مــن األدبــاء 

ــون ألن  ــا يفعل ــس م ــون بعك ــون ويرّصح ــني يكتب ــعراء واملثّقف والّش

غايتهــم تتمّثــل يف كســب املــال و الّشــهرة أو نيــل احلظــوة واملنافــع أّمــا 

ــدو لديــم إال يف نصوصهــم...  ــا ال تب ــادئ فإهّن ــُم واملب الِقي

كام ...يف كام

الّزمن كفيل وحده بوضع كل أديب و شاعر يف مقامه اجلدير به

القطار الذي فات... 
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البحر مساء
ــه  ــع زوجت ــة م ــب بورقيب ــم احلبي ــب الزعي ــر موك ــُت أتذّك مازل

الفرنســية ـ ماتلــد ـ يف شــارع بــاب اجلديــد بتونــس العاصمــة ، 

ورأيتــه  ااِلســتقال  بعــد  الثانيــة  أو  األوىل  الســنة  يف  ذلــك  كان 

معهــد  مــن  عــوديت  أو  ذهــايب  عنــد  عديــدة  مــّرات  مبــارشة 

بالقصبــة  احلكومــة  قــرص  أمــام  أمــّر  كنــت  حيــث  الصادقيــة 

 فأصادفــه صباحــا أو عنــد منتصــف النهــار داخــا أو خارجــا...

مهــا اِختلفــت اآلراء حــول بورقيبــة فــإيّن أعتــربه مرحلــة مهمــة مــن 

تاريــخ تونــس املعــارص جيــب أخــذ العــربة منهــا فُنطــّور مكتســباتا 

ــه  ــر إلي ــس وال النظ ــرة التقدي ــه نظ ــر إلي ــا النظ ــلبياتا ف ــب س ونتجّن

ــد. ــرة ااِلزدراء بفي نظ

ــي  ــة الت ــخصية بورقيب ــنوات أوج ش ــعر يف س ــي للّش ــأْت هوايت نش

اِنخــرط كثــري مــن الشــعراء التونســيني وغريهم مــن الّشــعراء العرب يف 

مدحهــا تــت عنــوان الّشــعر الوطــين لكــين كنــت مــع بعــض شــعراء 

ــرب  ــا أق ــي اِعتربناه ــد الت ــن القصائ ــوع م ــك الن ــني لذل ــيل رافض جي

ــت  ــادق فكان ــدان الّص ــا إىل الوج ــص منه ــدح الّرخي ــف وامل إىل التزلّ

ــل  ــد لتفاصي ــم ورص ــاس وطموحات ــوم الن ــن ه ــريا ع ــا تعب قصائدن

احليــاة الصغــرية مــع اِنحيــاز واضــح لقيــم احلرّيــة والعــدل ولعــل ذلــك 

ــب  ــن الكت ــريه م ــوارة امللح – وغ ــع ديواين – ن ــلطة متن ــل الس ــا جع م

مــن التوزيــع يف تلــك الّســنوات التــي شــهدت وقائــع داميــة مثــل واقعة 

إرضاب جانفي1978 وواقعــة اخلبــز يف جانفــي 1984 إْذ نــرُت بعــض 

ــت  ــي كان ــد الت ــات واجلرائ ــة يف املج ــاالت الثقافي ــد واملق القصائ

مســوبة عــى ـ املعارضــة ـ التــي حــرضُت بعــض اِجتاعاتــا.

مل أكــن أنتمــي ألي حــزب منهــا فأنــا أحّبــذ أن أكــون مســتقا عــن 

ــئ نــرُت يف بعــض صحفهــا وجماتــا أو حــرضت  ــي ل األحــزاب الت

بعــض ندواتــا فذلــك مــن خــال اِنخراطــي يف العمــل الثقــايف 

ــاط يف  ــزيّب اِنضب ــزام احل ــا ااِللت ــدود بين ــا ح ــاء ب ــربه عط ــذي أعت ال

املواقــف وحــدٌّ مــن اآلفــاق الفكريــة وتقييــد للحركــة وقــد أدركــت 

ــة  ــد الّصادقي ــوي بعه ــم الثان ــت إىل التعلي ــا اِنتقل ــرا فعندم ــك باك ذل

ســنة 1964 كانت منظمة – الشــبيبة املدرســية – القريبــة مــن احلــزب 

الســائد وقتهــا تــاول جلــب التاميــذ إىل أنشــطتها التــي ولــئ كانــت 

ــذ إىل  ــد التامي ــمية حلش ــبات الرس ــتغّل املناس ــا َتس ــة فإهن ــدو ثقافي تب

االِجتاعــات يف الســاحة أو يف قاعــة الرياضــة يك يســتمعوا إىل اخلطب 

وكنــت مــن التاميــذ الذيــن حــرضوا بعــض تلــك املناســبات فوجــدت 

فيهــا كثــريا مــن املبالغــة عنــد احلديــث عــن بورقيبــة يف ســياق تاريــخ 

ــي  ــبات ه ــك املناس ــعر أن تل ــين أش ــا جعل ــك م ــة وذل ــة الوطني احلرك

أقــرب إىل التزلــف والوصوليــة منهــا إىل مــارضات يف التاريــخ وكانــت 

ــد  ــة باملعه ــاء اجلمع ــام مس ــرض األف ــذاك تع ــية وقت ــبيبة املدرس الش

ــت  ــاج فكن ــارع قرط ــرية بش ــوم الكب ــة الباملري ــد بقاع ــاح األح وصب

ــك  ــايت يف ذل ــف هواي ــن طرائ ــام وم ــك األف ــى تل ــني ع ــن املواظب م

ــة التــي كان  العهــد، إىل جانــب املطالعــة ،شــغفي باملراكــب الراعي

ــا عــى اإلبحــار فيهــا أســتاذ الرياضــة الفرنــي فــكان حيــرص  يدربن

القطار الذي فات... 
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ــادي  ــة إىل الن ــن الّصادقي ــة م ــة خاص ــت حافل ــى م ــا ع ــى مرافقتن ع

البحــري يف ُبحــرية حلــق الــوادي التــي ُردمــت منــذ ســنوات عديــدة.

كنــُت أقــض ُســويعاٍت متعــًة وأنــا أغالــب الّريــح بينــا الــّزورق 

ميــض مائــا يشــّق عبــاب املــاء قــاب قوســني أو أدن مــن أن تامــس 

حاّفُتــه صفحــة البحــرية فكنــت أديل بجســمي خــارج احلافــة املقابلــة 

يك أحافــظ عــى التــوازن وأعجــب مــن نفــي إىل اليــوم كيــف َتســّن 

ــى  ــوب ع ــاص اجلن ــنواته األوىل يف أق ــاش س ــذي ع ــّي ال ــك الصب لذل

بّوابــة الصحــراء أن يتــوىل قيــادة زورق رشاعــّي فحكايتــه مــع البحــر 

حكايــة عجيبــة فلقــد كان يف فيــايف اجلنــوب يتخيــل البحــر صحــراء 

ــة وقــد  ــه ســاء مقلوب ــدر كيــف ختّيل ــح ومل َي مــن املــاء األزرق املال

عــرف البحــر ألول مــرة مــن خــال جرعــة تناوهلــا مــن َجــّرة صغــرية 

ُملئــت بــاء البحــر جــاءت هبــا إحــدى العائــات مــن أقاربــه كُتحفــة 

ــة  ــت عرب ــى م ــس ع ــاطئ جرجي ــن ش ــادت م ــا ع ــة عندم أو كهدي

ــاب ،  ــا يف اإلي ــاب ومثله ــة يف الذه ــني وليل ــت يوم ــل قض ــا بغ جيّره

وشــاع لــدى القــوم وقتــذاك أن مــاء البحــر ُيشــفي مــن عــدة أمــراض 

ــرث  ــا أك ــي وم ــدغ األفاع ــارب ول ــعة العق ــى للس ــاد حت ــو ُمض ــل وه ب

ــك اجلنــوب!  ــاف ذل العقــارب واألفاعــي يف أصي

ــس  ــرب صفاق ــرس ـ ق ــة ـ املح ــد مدين ــر عن ــاهد البح ــا ش أّول م

ــت  ــة فاح ــه إىل العاصم ــاء رحلت ــرة أثن ــّيارة األج ــت س ــث توّقف حي

ــَر  ــل البح ــا ختّي ــا مثل ــق األزرق...متام ــن وراء األف ــراء م ــمُس مح الّش

ساًء معكوســًة... 

ال مالئكة... وال شياطني

هــذه املــّرة أســافر إىل مدينــة الّنــور ـ أو مدينــة اجلــّن واملائكــة ـ 

مثلــا وصفهــا طــه حســني بدعــوة أثيلــة مــن اِبــين املقيــم يف ضاحيــة 

ــا  ــم أيض ــث يقي ــان حي ــر الّس ــن هن ــد ع ــري بعي ــس غ ــوب باري جن

صديقــي الشــاعرـ محــدي الّريــف ـ الطّيــب الّرفقــة والــذي ألتقــي به 

يومّيــا لنتجــّول حينــا ونجلــس حينــا آخــر خائضــني غــار الذكريــات 

والّشــعر والتاريــخ واألحداث وماحظــني املشــاهد العمرانيــة املتنوعة 

بــا فيهــا مــن إتقــان ونظــام يف متلــف نواحــي املنطقــة وقــد اِّزّينــت يف 

ــا  ــع فأين ــام الربي ــل يف أوج أي ــي ترف ــف ال ؟ وه ــا كي ــى طبيعته أزه

ــَت االِخــرضار واألزهــار. نظــرَت وسحــَت ببــرصك ألفي

ــا  ــا طالًب ــني عام ــن ثاث ــرث م ــذ أك ــدي ـ من ــي ـ مَح ــُت صديق عرف

ــا  ــذاك ُمّب ــن وقت ــكان م ــرادس ف ــاد ب ــات حش ــد فرح ا يف معه ــادًّ ج

لــألدب وللثقافــة رغــم اِختصاصــه الّتقــين وشــاءت األقــدار أن يتجــّدد 

ااِلتصــال بيننــا بفضــل األنرتنــات حّتــى اِلتقينــا منــذ ثــاث ســنوات يف 

هــذه الضاحيــة فــإذا ذلــك الشــاب ـ بفضــل عزمــه وصــربه ونباهتــه ـ 

قــد متكــن مــن اهلجــرة ثــّم ااِلســتقرار يف بــاد اإلفرنــج هــو وعائلتــه 

يف كنــف عيشــة رغــدة لكنــه وهــو الــذي متكــن مــن التأقلــم يف البيئــة 

الفرنســية قــد ظــل مرتبطــا بتونــس ومنتميــا إىل تراثــه يف جوانبــه املُنرية 

ــة  ــا بالعربي ــي يكتبه ــعرية الت ــه الش ــه يف نصوص ــا جعل ــانية مّ واإلنس

القطار الذي فات... 
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ُمعــرّبا بعفويــة وصــدق عــن حنينــه ملوطنــه ومتمّســكا بجــذوره فاللغة 

ــه  ــّده إىل ذات ــذي يش ــحري ال ــط الّس ــي اخلي ــه ه ــبة إلي ــة بالّنس العربي

وهــو حريــص أيضــا عــى أن يظــل أبنــاؤه وبناتــه منتمــني إىل تونــس 

ــن!  اخلرضاء...ولك

ــا  ــتخرج هل ــة ليس ــه إىل الُقنصلي ــع نَجلْي ــه م ــا رافقُت ــن عندم ولك

بطاقــة اهلوّيــة التونســية رأيــُت صّفــا طويــا وقــد وقــف فيــه الّصغــري 

والشــاب والّشــيخ مــن اجلنســني بــل وفيــه الّرضيــع وحّتــى الــذي جيلس 

يف كــريّس العجــات.

ــرا  ــف ُمنتظ ــّي أن يق ــى التون ــوب ع ــل مكت ــه ه ــبحان الل ــا س ي

ــى  ــول ع ــس للحص ــواًء يف تون ــّر س ــّر والَق ــوال يف احل ــاعات الطّ الّس

ــية  ــة التونس ــام القنصلي ــا أم ــا أو يف فرنس ــول إىل فرنس ــرية الدخ تأش

اِلســتخراج متلــف أوراقــه الوطنيــة فــا عــزاء للتونــي ألنــه غريــب 

ــني مرت

غريب يف وطنه

وغريب خارج وطنه... 

نُصبــح ال نــرى تونســيا واحــدا يقــف منتظــرا أمــام  عندمــا 

ــي ال نــرى تونســيا واحــدا  الّســفارات األجنبيــة يف تونــس وعندمــا ُنُ

يقــف منتظــرا أمــام ســفارة أو قنصليــة تونســية يف بقيــة بلــدان العــامل 

ــة. ــة الوطني ــن الكرام ــّدث ع ــن أن نتح ــوم ذاك ميك ي

يف بالد اإلفرنج
مدينة – إفري – مــن  يف  أتفّســح  كنــت  بــاذخ  ربيعــّي  يــوم  يف 

ــة  ــام والنظاف ــي النظ ــّد اِنتباه ــد ش ــة وق ــس اجلنوبي ــي باري ضواح

واإلتقــان فقــد الحظــت ذلــك يف مجيــع مــا رأيتــه ومــررت بــه... ناهيك 

عــن الزهــور املنســقة أحســن تنســيق يف الســاحات واملــايش وحتى يف 

وســط الطرقــات ويف النوافــذ والّرفــات ومــا كــدت أرفع بــرصي حتى 

ــين صومعــة شــاهقة مربعــة الشــكل عــى نــط أغلــب صوامــع  قابلت

بــاد املغــرب تبــدو حديثــة البنــاء فقطعــت الشــارع إليهــا مــن املمــّر 

املخصــص للمرتّجلــني بعــد أن ضغطــت عــى زّر العمــود فــا كانــت 

ــتعل الضــوء األخــرض وتوقــف ســيل الســيارات  ــى اِش إال حلظــات حت

 فاســحا يل املجال...يــا اللــه ماهــذا االِحــرتام وهــذا ااِلنضبــاط..!

هــو كذلــك هــذا املجتمــع الــذي نشــأ منــذ أجيــال عــى قيــم احلريــة 

ــذي ال يطّبقــه  ــع وال ــون فــوق اجلمي ــة احلــّق والواجــب فالقان وتعادلي

راضيــا ينطبــق عليــه صاغــرا... هنا حريــة العقيــدة والفكــر واملذهب 

والتعبــري واهلوايــة ونــط احليــاة ميارســها اجلميــع بــدون اِســتثناء فحــّق 

االِختــاف ورضورة قبــول اآلخــر واقــع معــاش بعــن – لكــم دينكــم 

ــة  ــب املختلف ــس ذات املذاه ــد الكنائ ــررت بعدي ــد م ــن – فق ويل دي

ورأيــت بالقــرب منهــا معبــدا بوذيــا كبــريا وشــاهدت معلقــات كثــرية 

فيهــا دعــوات إىل اِجتاعــات واِحتفــاالت متنوعــة امللــل والّنحــل ومــن 

بــني تلــك املعلقــات واحــدة لفتــت اِنتباهــي حقــا عندمــا قــرأت فيهــا 

القطار الذي فات... 



ديــــوان سُــوف عـبـيــد

316317

ــة – يف  ــد احلاج ــال به – عن ــه لِاتص ــو مواطني ــة يدع ــس البلدي أّن رئي

مكتبــه مرة يف األســبوع مســاء كل يوم مجعة من اخلامســة إىل السادســة 

 والنصــف وقــد نر رقــم هاتفــه ليكــون عند الطلــب يف خدمــة اجلميع

ــم  ــني ذويا ! لَك ــا وب ــا بينن ــّتان م ــة ؟ش ــذه املدني ــن ه ــن م ــن نح أي

كَتــب الّســابقون قبــيل عنهــم مــن عهــد الطهطــاوي واِبــن أيب الضيــاف 

إىل عهــد طــه حســني وبــريم التونــي وغريهــم ولكــن مازالــت 

ــاة  ــن حي ــه م ــو إلي ــا نصب ــدة ع ــة بعي ــة والعربب ــا املغاربي جمتمعاتن

ــامل. ــّي ش ــة ورق كرمي

ثّــَة ماحظــة اِســرتعت اِنتباهــي فقــد شــعرت يف كثــري مــن 

ــم  ــد مالطته ــوم عن ــة الق ــدى عام ــة ل ــن الّريب ــيشء م ــبات ب املناس

ــد  ــة وق ــج التلفزيوني ــم يف الربام ــث عنه ــلمني أو احلدي ــرب واملس للع

أصبــح ذلــك واضحــا ومبــارشا بعــد العمليــات اإلرهابيــة املتواليــة  يف 

بلداهنــم عــى مــدى الســنوات األخــرية تلــك العمليــات التــي ال نعــرف 

حقيقــة الواقفــني وراءهــا واخليــوط املخفيــة التــي تركهــا وملصلحــة 

ــاء  ــي كان األبري ــة الت ــال اإلرهابي ــك األع ــل تل ــوم بث ــة تق أي جه

ــت  ــد خرج ــا فلق ــن ضحاياه ــة م ــا العادل ــارصون القضاي ــن ين والذي

املايــني أفواجــا أفواجــا يف عواصــم عديــد البلــدان الغربيــة ومدهنــا 

مــرات كثــرية منارصيــن نضــاالت الشــعوب املســتضَعفة ومناهضــني 

ــن  ــري م ــع الكث ــث متّت ــة حي ــدان الغربي ــك البل ــات تل ــة حكوم لسياس

العــرب واملســلمني املضطهديــن يف بلداهنــم باحلصانــة وبكــرم الضيافــة 

ــن...؟ ــأّي ث ــل وب ــأي مقاب ــت أدري ب ــن لس ــرتام ولك ــة واِح يف حري

التاريــخ حيدثنــا أّن احلضــارة العربيــة اإلســامية قــد ســادت 

وترّســخت يف كثــري مــن املناطــق بفضــل نــر ألويــة الســام واإلخــاء 

والعــدل والصــدق والوفــاء مــع قيــم العلــم والعمــل بــني تلــك الّشــعوب 

واألمــم فلــو أّن اجلاليــات الوافــدة عــى بــاد اإلفرنــج جيــا بعــد جيــل 

عملــت بتلــك املبــادئ وســّخرت تلــك األمــوال الطائلــة يف نــر اللغــة 

والثقافــة العربيــة وكانــت مثــاال للعمــل والّنزاهــة واملحّبــة والتســامح 

يف تلــك املجتمعــات الغرببــة لتغــرّيت نظرتــا إلينــا ولرصنــا ُقــدوة هلــا 

ونوذجــا حُيتــذى...

ــل  ــا جع ــة مّ ــة متداخل ــات حضاري ــات أزم ــك املجتمع ــش تل تعي

ــة  ــارات الّرقي ــاص يف احلض ــن اخل ــون ع ــا يبحث ــوم فيه ــَض الق بع

ــن  ــم م ــري فيه ــح يف التأث ــن مل ننج ــف نح ــع األس ــن م األخرى...ولك

ناحيــة ومل نُوّفــق يف ااِلســتفادة مــن إنجازاتــم إال بقــدر قليــل ثــم إننــا 

ــن  ــذ م ــا واألخ ــد يف تارين ــوال الفاس ــى من ــج ع ــح إال يف الّنس مل نُفل

ــا! ــاب ُعيونن ــَوال أص ــكأنَّ َح ــم ل ــّرديء يف حضارت ال

الُكسكسي
مــا كــدُت أخطــو بضــَع خطــوات عــى الُعشــب اليانــع ألِصــَل إىل 

ضفــاف البحــرية الّصغــرية يف املنتــزه حتــى صــاح يب حفيــدي الــذي بلــغ 

ــية  ــة فرنس ــديد بلغ ــاب الّش ــة العت ــة ويف هلج ــنته اخلامس ــف س منتص

ــدا فقــد نقتــل األزهــار!  سلســة قائــا ـ ال نــدوس األعشــاب أب

ــد  ــري بعي ــرية غ ــل إىل البح ــذي ُيوص ــص ال ــّر املخّص ــار إىل املَم وأش
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منــا فأســلمت لــه يــدي ليقــودين وسعــان مــا زجــره أبــوه قائــا ـ مــا 

ــه  ــد ومع ــا يري ــرّب ك ــُه يع ــه َدع ــت ل ــب جّدك ! فقل ــذا ختاط هك

ــة  ــات يف املحافظ ــذه التوصي ــال ه ــة األطف ــم يف روض ــد تعلّ ــّق فلق احل

ــا. ــّذود عنه ــه يف ال ــه يل ومحاس ــعيد باحظت ــا س ــة وأن ــى الطبيع ع

شــّتان بــني تربيتنــا وتربيــة بــاد اإلفرنــج والَبــوُن أكــرب وأكــرب بــني 

تربيتنــا وتربيــة اليابــان أو الّصــني فهنــاك وهنالــك ُينِشــئون أطفاهلــم 

ــاون  ــادرة والتع ــل واملب ــاط والعم ــم ااِلنضب ــى قي ــة أوىل ـ ع ـ بدرج

ــس  ــدات يك حيب ــي ُمتش ــا فه ــال لدين ــاض األطف ــا ري ــكار أّم واالِبت

األوليــاء فيهــا أطفاهلــم ليســرتحيوا مــن َشــغبهم وهــي مــات تارّيــة 

ــا  ــري ب ــع والوف ــح الّسي ــو الّرب ــُد ه ــم الوحي ه ــن هُّ ــا الذي ألرباهب

رقيــب وال نظــري وبــا برامــج مدروســة لتحقيــق مــا نصبــو إليــه مــن 

اِعتــزاز بشــخصيتنا املتأّصلــة يف القيــم اإلنســانية والرثّيــة بأبعادهــا يك 

يتســّن هلــا التفاعــل اإلجيــايب مــع بقيــة األمــم والّشــعوب فلقــد أضحــى 

العــامل قريــًة فاملُتجــّول يف باريــس وضواحيهــا ياحــظ متلــف 

ــد أدرك الفرنســيون أن  ــاء واملعتقــدات وق ــاس واأللســنة واألزي األجن

ــن  ــتفادة م ــّوة بااِلس ــم إال ق ــد باده ــّوع ال يزي ــاف والتن ــذا االِخت ه

ــد الثقافــة الفرنســية  ــن إليهــم ومــن طاقاتــم وال يزي خــربات الوافدي

إال اِنتشــارا يف بقيــة البلــدان فينتــج عــن ذلــك ااِلنتشــار ُســؤُدُد فرنســا 

ويّتســع تأثريُهــا ويزيــد يف العــامل الــذي تتنافــس األمــم فيــه بجميــع 

الطــرق عــى كســب خرياتــه الظاهــرة والباطنــة واحلــارضة واآلجلــة 

ومنهــا الطاقــات البديلــة ومــن أّههــا الطاقــة الشمســية املتوّفــرة طيلــة 

ــن  ــّدا م ــة ج ــا القريب ــال إفريقي ــة ش ــنة يف منطق ــهور الّس ــل ش كام

أوروبا.

ــة  ــا متوازن ــا هب ــون عاقتن ــب أن تك ــي جي ــارة الت ــذه الق أوروبا...ه

ــنا يف  ــا بأنفس ــن اِرتقين ــك إال إذا نح ــون كذل ــن تك ــن ل ــة ولك متعادل

مجيــع املجــاالت وأصلحنــا مــن أمرنــا واِنســجمنا يف مــا بيننــا ـ شــعوًبا 

ــا ـ فهــي جارتنــا وأوىل البّوابــات التــي نُطــل منهــا عــى العــامل  وبلدان

والعلــم واحلضــارة وهــي ُتعتــرب اِمتــدادا لنــا عــرب التاريــخ دامئــا 

َفِصلُتنــا هبــا ظلــت قامئــًة منــذ قديــم الّدهــور وســابق العصــور فمنــذ 

ــى إىل ضفافهــا الشــالية  الفينيقيــني والقرطاجّنيــني الذيــن وصلــوا حّت

ومنــذ الّرومــان الذيــن كان بعــض أهــّم قيارصتــا وفاســفتها وأدبائهــا 

مــن شــال إفريقيــا ومنــذ االِمتــداد العــريب املغــريّب اإلســامي الــذي 

ــاين  ــّد العث ــذ امل ــا ومن ــوب أوروب ــة وجن ــس وصقلّي ــتوطن األندل اِس

ــرية  ــتعارية األخ ــة ااِلس ــذ احلقب ــا ومن ــط أوروب ــل إىل وس ــذي وص ال

التــي هيمنــت فيهــا أوروبــا عــى أغلــب بلداننــا ظلــت العاقــات بــني 

هــذه القــارة وبيننــا دامئــة األوارص بــني َجــزر ومــّد وبــني تأثــري وتأثّــر 

ــارت  ــوالت ص ــواع املأك ــض أن ــى بع ــذا أو ذاك فحّت ــّوة ه ــب ق بحس

ــا ولديــم.  ــد لدين ــا ومــن خصائــص املوائ مشــرتكة بينن

لقــد تناولــت طبقــا شــهّيا مــن الكســكي يف مطعــم بســرتازبورغ 

سنة 1991بناســبة مشــاركتي ضمــن وفــد مــن األدبــاء التونســيني 

اِخــرتُت حينــذاك  ـ وقــد  الضّفتــني  بــني  ـ  وبدعــوة مــن مجعيــة 

الكســكي لســببني أّوال أردت اِكتشــاف الكســكي يف بــاد اإلفرنــج 
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وقــد فوجئــت بقراءتــه يف قامئــة هــذا املطعــم وثانيــا ولعلــه األهــّم وهو 

أنـّـين كنــت يومئــذ ذا َمســغبة شــديدة فقــد تأّخرنــا بالغــداء ومل نتنــاول 

فطــور الّصبــاح فأقبلــت إقبــاال عــى ذلــك الكســكي وقــد أُحــرض يل 

يف ِقــدر صغــري مــن الفخــار فــا ألــّذ طعمــه وقــد طُهــي بغــال البحــر 

ــد  ــده وق ــدى قصائ ــادي يف إح ــح القرم ــب صال ــول األدي ــه ق ــن من وأي

جعلــه الشــاعر نورالديــن صّمــود يف بيــت عــى بحــر املتقــارب ,كان 

ذلــك آخــر عهدنــا بأســتاذي صالــح القرمــادي رمحــه اللــه عنــد امللتقــى 

ــنة 1983 ـ ــات س ــايف باحلام ــز الثق ــي باملرك ــعر التون ــث للّش  الثال

أحّبك حبًّا َشهّيا طرّيا  ***  كلحم اخلَروف عى الُكسكي.

الّصندوق العجيب
ذات صيــف عــاد عّمــي مــن تونــس العاصمــة فتحلّقنــا حولــه 

مبتهجــني بقدومــه وفرحــني خاصــة باحللــوى ذات القراطيــس امللونــة 

ــا باِعتبارهــا أوراقــا نقديــة نافــذة املفعــول  التــي ســنّدخرها يف جيوبن

ــا   ــع اهلداي ــب وتوزي ــح احلقائ ــئلة وفت ــامات واألس ــد الّس ــا وبع بينن

ــدوق صغــري مــن خشــب  ــع اِجتمعــت الّنظــرات عــى صن عــى اجلمي

ــات  ــس عج ــع أو مخ ــا أرب ــرآة وهب ــة كامل ــٌة ملّاع ــه واجه ــل ل صقي

ــذا  ــن ّس ه ــوم ع ــرية وُوج ــائلة يف ح ــون متس ــت العي ــرية وظل صغ

ــاه  إليــه قائــا – هــذا  ــا يــده وأدن ن الصنــدوق العجيــب إىل أن مــّد عمُّ

ــو–  ــو الّرادي ه

مل أتــاوز حينــذاك اخلامســة مــن عمــري عندمــا اِكتشــفت 

املذيــاع ألّول مــّرة وعندمــا أدار عّمــي بعــض أزراره أضيئــت واجهُتــه 

وطِفقــْت أصــواٌت تنطلــق منــه فســمعُت هلــا َهسهســة ونَغنغــة سعــان 

مــا أفصحــت عــن صــوت رجــل يتحــّدث بأنــاة وثبــات بــكام عــريب 

ُمبــني وبعــده اِســتمعت إىل موســيقى ليســت مــن الطبــل أو املزمــار أو 

ــت أن  ــنوات عرف ــد س ــار ، بع ــرة األخب ــي ن ــك ه ــاي يف يشء ، تل الّن

ذلــك الّصــوت هــو صــوت إذاعــة القاهــرة أو لنــدن ،وكنــت أحســب 

أن أناًســا صغــارا يف حجــم الّنمــل هــم الذيــن يتكلمــون ويعيشــون يف 

ــك الصنــدوق العجيــب كيــف ال ؟ فقــد  عــامل خــاص هبــم داخــل ذل

ــام عــى غرائــب ملوقــات اخلرافــات وقدراتــم اخلارقــة.  ــا نن كن

مــن وقتئــذ صــار املذيــاُع هــو القطــب الــذي تتمــع حولــه العائلــة 

ــرب  ــد املغ ــا بع ــرص إىل م ــد الع ــن بع ــاي م ــؤوس الّش ــع ك ــربى م الك

غــري أنّــه بعــد أيــام قليلــة رصنــا نســتقبل أقربــاء مل نعهدهــم ورجــاال 

ــع  ــري م ــنا الكب ــة حوش ــون يف ناحي ــْوا  جيلس ــم أَْمَس ــن ال نعرفه آخري

ــن  ــث مل أك ــون يف حدي ــم يوُض ــا ث ــاع حين ــوا إىل املذي ــي لُينصت عّم

أعــي منــه شــيئا غــري أيّن ســمعت كلــات تتكــّرر عــى ألســنتهم كثــريا 

مــن بينها – اجلزائــر ـ فرنســا ـ بورقيبــة ـ بــن يوســف ـ عبــد النــارص ـ 

وبريطانيــا التــي مل أدرك معناهــا وقتــذاك واِجتهــدت أن تكــون شــيئا 

بــني الطــني والبطــن ،ليــس غريبــا عــن  إبداعــات الّسياليــة إذن! 

ــاوز  ــا مل أت ــية وأن ــة التونس ــدت  اإلذاع ــة قص ــنوات قليل ــد س بع

الرابعــة عــرة وســلّمت ظرفــا إىل برنامج – جّنــة األطفال – فيــه 

قصيــدة أو كالقصيــدة وكــم ُسرُت عندمــا قرأ أحد األطفال املشــاركني 

القطار الذي فات... 



ديــــوان سُــوف عـبـيــد

322323

يف الربنامــج مقطعــا منهــا وشــّجعتين الســّيدة– علياء – التي اِحتضنــت 

 براعــم واعــدًة يف جماالت عديدة خاصــة يف األدب واملسح واملوســيقى

ــة  ــُتديو اإلذاع ــُت أس ــنوات ودخل ــَو س ــنواٌت تِل ــك س ــد ذل ــت بع مض

ــن  ــن م ــريا يك أمتّك ــي كث ــر حجم ــّد أن يصُغ ــه الب ــي إنّ ــُت يف نف فقل

ــل.  ــامل  الّنم ــف أسار ع ــب ألكتش ــدوق العجي ــك الّصن ــاذ إىل ذل الّنف

العزيُز ِابُن األعّز
ــد  ــا بع ــىس أن تقرأه ــات ع ــذه الكل ــدي ه ــا حفي ــَك ي ــب إلي أكت

ــك اآلن  ــم أنّ ــا، ورغ ــا وأبعاَده ــتوعَب معانَيه ــوم فتس ــنوات ذات ي س

ــين أجــُد  يف َســنتك اخلامســِة مــن ُعمــرك وأنــا يف الثالثــة والســّتني، فإنّ

رغبــًة واِنراًحــا بــل ُمتعــًة يف الكتابــة إليك،وكــم أشــُعر باملــّسة عندما 

أســتمع إليــك وأنــت ُتعــرّب طَلْــَق اللســان يف نــربات عذبــة بلُغــة ُبودلــري 

ــا  ــك فصيح ــمعك كذل ــّن أن أس ــك أمت ــور لذل ــارل أزنُف ــربات ش وبن

بلغــة املتنّبــي ونــربات طــَه حســني وبلغــات العــامل األخــرى أيضــا ألَن 

العــامل أصبــح قريــة البــّد أن يفهــم النــاس يف متلــف نواحيهــا بعضهــم 

بعضــا لَيُســود بينهــم الّســام والوئــام.

ــكام  ــة يف ال ــُد صعوب ــُت أج ــزي كن ــا عزي ــذا ي ــّنك ه ــل ِس يف مث

خاصــة عنــد حديثــي مــع النــاس الذيــن مــن غــري عائلتــي ومعــاريف 

فقــد كنــُت أتلعثــم يف نطــق احلــروف التــي أكاد أختنــق هبــا فأشــعر 

ــن  ــص م ــل ومل أختلّ ــت أمي ــُت إىل الّصم ــك كن ــرج لذل ــق واحل بالّضي

ــوم  ــا الي ــوي فأن ــي الثان ــنوات تعليم ــر س ــد آخ ــة إال عن ــذه العاه ه

ــة  ــات يف طاق ــَوْرِوُر بالكل ــزق وُت ــت ُتزق ــك وأن ــتمع إلي ــا أس عندم

ــن  ــة م ــك العاه ــرث تل ــك مل َت ــربى إذ أن ــعادة ك ــعر بس ــياب أش واِنس

ــه!  ــُد لل ــّدك واحلم ج

مــا أســعدين بــك وأنَت تذهــب يف َمــرح وُحبــور إىل روضــة األطفال 

ــة لباريــس  ــة اجلنوبي ــك بإحــدى الضواحــي اجلميل ــة مــن منزل القريب

ــري  ــع والعصاف ــب اليان ــرتى الُعش ــاء ف ــق الَغّن ــى احلدائ ــّر ع ــث مت حي

وأصنــاف األشــجار والّنــاس يســريون يف نظــام واِحــرتام فلقــد كنــُت 

يــا عزيــزي يف مثــل ســّنك أخــرج مــن الغــار إىل فضــاء الباديــة الطّلــق 

ــع  ــني نصن ــرة بالط ــب م ــوم يف اللع ــض الي ــي لنق ــاء عمومت ــع أبن م

ــّيارات  ــاٍت وس ــوال وعرب ــن ـ خي ــة والَعْج ــر والتنقي ــد احلف ــه ـ بع من

ــى  ــا ع ــاعات نضُعه ــد س ــعف اجلري ــن س ــر م ــّرة نَضِف ــّرارات وم وج

ــى  ــا ع ــراوح نجعله ــا م ــل أيض ــعف النخي ــن س ــع م ــا ونصن َمعاصمن

ــب  ــا فنحس ــري هب ــا نج ــواء عندم ــدور باهل ــزل فت ــل كاملغ ــر الّنخ إب

أنفســنا طائــرات ُتلــق يف الّســاء... ومــّرة نجعــل مــن جريــد النخــل 

ــري  ــاًة غ ــض ُحف ــا فرنك ــًة نتطيه ــام أحصن ــط كاللّج ــّدها بخي ــد ش بع

عابئــني باحلجــر يتطايــر مــن تــت أقدامنــا فنُجــوب األوديــة والتــال 

والوهــاد كأننــا عــى سج ســابح يف كوكبــة مــن ِعتــاق اخليــل اجلامــة 

ــرباري. يف ال

ســأظل أذكــر دامئــا لقــايئ بــك أّول مــّرة والــذي كان بطــار ـ تونــس 

قرطــاج ـ يف أوائــل صيــف ســنة 2011 وُعْمرُك وقتــذاك حــوايل تســعَة 

ــك مــن باريــس وأتذكــر ـ ومــا أمجلَهــا  ــَك أمُّ أشــهر عندمــا اِصطَحَبْت

القطار الذي فات... 



ديــــوان سُــوف عـبـيــد

324325

مــن ذكــرى ـ أنّــك رغــم عنــاء الّســفر وأزيــز الطائــرة كنــَت ُمبتســا 

َجــذالن ُترفــرُف يف أحضاهنــا, ومــن الوهلــة األوىل ِإْذ أرشُت إليــك ـ هّيا 

إيلَّ ـ ألقيــَت بنفســك يف صــدري فضَممُتــك بشــوق وحنــان لــكأيّن أُضــّم 

ــي  ــُث حليت ــذالَن ُتعاب ــا َج ــَت  ُمطمئن ــي ومكث ــاًدا وأيِب وأّم ــَك زي في

ونظــاريت بأناملــك اللطيفــة فــا أروَعــَك مــن حفيــٍد ومــا أســعدين بك! 

ــات منهــا  ــْت وقَتهــا يف خاطــري لقطــاٌت سيعــٌة مــن الذكري جال

ــر  ــن ـ ب ــافرُت م ــد س ــة فق ــا يف الّسادس ــي وأن ــا أّم ــُت فيه ــني وّدع ح

ــس  ــق بتون ــيدي رزي ــة س ــن إىل ضاحي ــوع غمراس ــة ـ يف ُرب الكرم

العاصمــة فكنــت أذهــب إىل والــدي يف دكان الفطائــر بشــارع احلريــة 

ــاُه  ــر أللق ــي األصغ ــة عّم ــد بعّي ــوم أَح ــاح كل ي ــة صب ــرب اإلذاع ُق

بعــض الُســويعات وهــو يعمــل بِجــّد ثــم ُيوّدعــين بعــد أن يشــرتَي يل 

الشــكاطة واجلـُـنب ويــُدّس يف جيبــي بعــض القطــع النقديــة ثــّم أعــود 

ــاء... ــار املس ــدا يف قط ــا وحي حزين

ــفره  ــد َس ــه عن ــا أوّدُع ــدي ـ وأن ــين ـ وحي ــاَق اِب ــا ِعن ــرُت أيض تَذك

للّدراســة يف فرنســا حيــث اآلفــاق الّرحبــُة واملجــاالت العديــدُة تلــك 

التــي ضاقــت هبــا البــاد فكأنّــك يــا عزيــزي قــد عّوضــَت يل يف تلــك 

اللحظــات أشــواقي إليهــم مجيعــا عندمــا ِطــرَت إيلَّ كحــام َرفــرف ثــّم 

ــد  ــُت ذلــك اللقــاء يف قصي حــّط عــى أْيِكــِه عــى ســاعدي وقــد ضّمن

كتبتــه بعــد ســنة مــن التأّمــل يف كلاتــه. 

هبــذه املناســبة البــّد ان أذكــر لــَك أّول لقــاء بيــين وبــني أّمــك التــي 

حّدثــين عنهــا أبــوك ذات يــوم أنــه اِختــار زميلــًة لــه لتكــون رفيقتــه 

ــة  ــة اإلعامي ــة اهلندس ــن دراس ــرية م ــنة األخ ــث الس ــاز بح يف إنج

ــا  ــُج بِذكره ــا ويلَه ــث عنه ــَم احلدي ــل دائ ــا جع ــن وقِته ــس وم بتون

ــن  ــا م ــاب وكان حيادثه ــا باإلعج ــى صفات ــين ع ــبة وُيث يف كل مناس

غرفتــه باِســتمرار للّتشــاور يف ذلــك البحــث وكان أحيانــا يدعــوين لــرّد 

ــذكاء  ــف وال ــن اللط ــري م ــدر كب ــى ق ــا ع ــفُت أهن ــا إيّل فاِكتش تّيات

ــاح  ــوم اِفتت ــبت 8 فيفري2008 فهو ي ــاء الس ــىس مس ــة وال أن والعزمي

معــرض ـ ألــوان عــى كلــات ـ لصديقــي الرّســام عثــان الَبّبــة ـ بنــادي 

الطاهــر احلــداد ـ وقــد اِســتلهم لوحاتِــِه مــن بعــض قصائــدي وترمَجهــا 

ــوم  ــك الي ــرَص ذل ــُة ع ــت الكلّي ــة أعلن ــا، وباملُصادف ــا إىل جانبه وعلّقه

نتائــج االِمتحــان الّنهــايئ فنجحــا مًعــا باِمتيــاز وأقبــا مًعــا ُمسعــنْي إىل 

ــام  ــا مــن أهبــج أّي ــه يــوٌم ســعيد حّق املعــرض ففرحــُت هبــا كثريا...إنّ

حيــايت ففيــه نجــح اِبــين وفيــه رأيــت قصائــدي ُمرتمَجــًة وَمرســوَمًة ويف 

ــٍة رائعة... هــي أّمــك!  ذلــك اليــوم أيضــا رزقــين اللــه فيــه باِبن

ــال  ــة األطف ــه روض ــَت في ــذي دخل ــك األّول ال ــن يوم ــأحدثك ع س

ــة  ــَت مرحل ــد ختطي ــك وق ــعيدا ب ــِسُت س ــا, ف ــك إليه ــا رافقت عندم

الّرضاعــة وأصبحــَت تســتطيع القيــام بشــؤونك الّصغــرية وحــدك 

ــزم  ــر وع ــرك يف فخ ــى ظه ــك ع ــا حقيبت ــا حام ــبقين فرح ــَت تس وكن

فتذّكــرُت الّصبــاح الــذي أودعــُت فيــه أبــاك روضــة األطفــال بــرادس 

ــى  ــري ع ــو يس ــا وه ــم كان مبتهج ــا فك ــّنك تقريب ــس س ــو يف نف وه

ــر...كان  ــاه البح ــجار يف اِت ــب األش ــل بجان ــارع الطوي ــف الش رصي

ذلــك الشــارع الكبــري يف رادس وقتهــا خاليــا مــن املقاهــي والدكاكــني 

القطار الذي فات... 
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ــا  إياب ــا و ــه ذهاب ــري في ــتمتع بالّس ــا نس ــارات فكن ــيارات والع والس

بجانــب حدائق الفيــات ذات املعــار األورويب فرنى قرميد الّســطوح 

يلــوح أمحــر بــني اِخــرضار األشــجار املثمــرة وبيــاض الياســمني 

ــداح عــى األســيجة مــع متلــف األزهــار وننتــيش باهلــواء النقــّي  املُن

ــاء. ــاح واملس ــري يف الّصب ــوان والعصاف ــنفونية األل وبس

ال أذكــر أبــدا أن أبــاك أبــدى كســا أو رفًضــا للذهــاب إىل روضــة 

ــم  ــا رغ ــعى إليه ــكان يس ــرية ف ــة كب ــط حديق ــة وس ــال اجلميل األطف

األمطــار والريــاح والــربد الشــديد فيشــّد عــى يــدي قائا –هّيــا 

ــن  ــري ع ــوم كتعب ــا إىل الي ــا نرّدده ــا زلن ــي م ــارة الت ــي العب بنا – وه

العــزم واألمــل وكنــا نقطــع املســافة بــَسد احلكايــات كحكايــة امللــك 

والصّيــاد وحكايــة األســد واألرنــب وغريهــا مــن احلكايــات العجيبــة 

ــايل فنجــد املتعــة معــا  ــه وأضيــف إليهــا مــن خي ــا طالعت واملشــّوقة مّ

هــو باإلنصــات بشــغف وأنــا بعايشــتي لتلــك الشــخصيات والوقائــع 

ــوم  ــبَه الي ــا أش ــجار... ف ــاب األش ــام بحس ــب األرق ــا ترتي ــا تعلّمن ك

باألمــس عندمــا أراك أنــَت أيضــا ُتــّب الذهــاب إىل روضتــك وُتــرّص 

ــعيد  ــا س ــم أن ــابقين أيضا...ك ــل وُتس ــك ب ــك بنفس ــذب حقيبت ــى ج ع

ــك. ــوح أّم ــك وطم ــزم أبي ــك ع ــك إذ أرى في ب

الّشمس والقمر
رغــم أن والــدي رمحــه اللــه مل يــدرس إال أربــع ســنوات يف التعليــم 

ــغفه  ــل ش ــة بفض ــن الثقاف ــري م ــدر كب ــى ق ــه كان ع ــدايئ إال أن االِبت

ــرتة  ــي وعن ــعر املتنّب ــهاد بش ــري ااِلستش ــة وكان كث ــديد باملطالع الّش

وحاتــم الطــايّئ والّرصــايف وشــوقي وِذكــر أخبارهــم وطرائفهــم ناهيــك 

عــن ااِلستشــهاد بالقــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة والّســرية 

ــي  ــع الت ــطني والوقائ ــرب فلس ــة وح ــة الثاني ــرب العاملي ــار احل وأخب

دارت بــني الثــّوار التونســيني واجليــش الفرنــي يف اجلنــوب باإلضافــة 

إىل أخبــار بلــدة غمراســن عــرب التاريــخ وكان كثــري اإلعجــاب باإلمــام 

اِبــن عرفــة الــذي يعتــربه مثــاال يف طلــب العلــم واالِجتهــاد وقــد واظــب 

أيب رمحــه اللــه ســنوات عديــدة عــى دروس الشــيخ الزغــواين التــي كان 

يلقيهــا مســاء كل يــوم أحــد بســجد حــّي احلّجامــني بتونــس املدينــة 

,وقــد رافقُتــه أحيانــا ,وبذلــك أدركــُت آخــر شــيوخ الزيتونــة األفــذاذ 

وهنلــت مــن علمــه فهــو يقــرأ اآليــة ويذكــر موضعهــا وســبب نزوهلــا 

ويفسهــا عــى منهــج القدامــى لكنــه يســتخلص منهــا العــربة إلصــاح 

ــام. أحــوال املجتمــع يف اخلت

ــه  ــه وصيام ــه وَصات ــلم يف إميان ــال املس ــه مث ــه الل ــدي رمح كان وال

ــا  ــا باس ــاما كرمي ــكان متس ــه ف ــه ومعامات ــه ويف عمل ويف أخاق

حنونــا حريصــا عــى صلــة أقربائــه ومعارفــه وكان صبــورا متنــازال عن 

ــه يســعى للخــري والصــاح وعِمــل طــول حياتــه عــى الّرفــع مــن  حّق

ــم وعــى إصــاح ذات البــني وعــى  ــة بالتشــجيع عــى العل شــأن العائل

ــاق. ــكارم األخ م

رحم اللّه والدي
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ــن  ــا كان ُيعل ــه م ــايض ولكّن ــي الري ــق الرتّج ــار فري ــن أنص كان م

ــي  ــادي اإلفريق ــق الن ــار فري ــن أنص ــت م ــه أليّن كن ــا من ــك لطف ذل

ــر  ــراه يذك ــا ت ــة بينه ــإذا دارت املقابل ــه ف ــدود لفريق ــس اللّ املناف

ــوري. ــه بحض ــرص فريق ــه إذا اِنت ــدي فرح ــني وال ُيب ــن الفريق ماس

ومــن ُحّبــه الكبــري يل وحرصــه الّشــديد عــى صّحتــي أنه اِســتقدمين 

ــد  ــي بالّرم ــر إصابت ــى إث ــري ع ــن عم ــة م ــا يف الثالث ــة وأن إىل العاصم

فمكثــُت شــهورا طويلــة للمعاجلــة لــدى عائلــة عّمــي يف أحــد أحيــاء 

ــا  ــْت مامه ــد فازال ــك العه ــذ ذل ــا من ــي أحببته ــس العتيقة الت تون

ــوا  ــات كان ــى عرب ــال ع ــي الغ ــن بائع ــوم م ــايل إىل الي ــة يف خي عالق

ــم  ــل بأغانيه ــال كل فص ــى غ ــادون ع ــم ين ــم وه ــا أمامه يدفعوهن

ــم كان  ــة... وك ــا النظيف ــا وأزقّته ــس وأهنجه ــوارع تون ــة , إىل ش اجلميل

صــوت األذان الشــجّي عذبــا وهــو يــسي بــا مكــرّب صــوت طبعــا...

مهــا تّدثــت عــن أيب فلــن أحيــط بخصالــه التــي متّيــزُه وُيِقــرُّ هبــا 

كلُّ َمــن عرفــه عــن ُقــرب أو ُبعٍد فالفضــل لــه يف مجيــع مــا اِكتســبُتُه يف 

حيــايت فلقــد اِنتشــلين مــن َشــظف العيــش البــدايّئ يف أقــاص اجلنــوب 

ــاب واآلالم  ــين الّصع ــه أراد أن جُيّنب ــة كأنّ ــاة يف العاصم ــة احلي إىل نِعم

التــي لِقَيَهــا يف طفولتــه فقــد عــاش لــدى جــّده ألّمــه بعيــدا عــن أبيــه 

ــاش  ــة ع ــة أو الّسادس ــغ اخلامس ــا بل ــِة وملّ ــس العاصم ــرتب يف تون املُغ

ــه الــذي كفلــه وكان مــن األطفــال األوائــل الذيــن  كاليتيــم لــدى عّم

ــنواٍت  ــع س ــا أرب ــدرس فيه ــن ف ــة بُغمراس ــة االبتدائي ــوا املدرس دخل

ــه  ــروف إذ أنّ ــاوة الظ ــبب قس ــه بس ــة تعليم ــتطع ُمواصل ــه مل يس لكّن

ــن  ــة َتطَاوي ــن مدين ــوالدة م ــة ال ــه بطاق ــتخرج ل ــدا يس ــد أح مل جي

املجــاورة حيــُث مركــز اإلدارة فقصــد العاصمــة وهــو يافــٌع للعمــل يف 

دكاكــني الفطائــر واحللويــات التقليديــة حتــى أضحــى بعــد ســنوات 

قليلــة مــن أمهــر الصنائعيــني فيهــا وكان املُعلّــم األّول يف أكــرب ماتــا 

ببــاب البحــر وبشــارع احلرّيــة حيــُث تتطلــب تلــك املحــاُت اإلتقاَن 

والكياســة والنظافــة ألهنــا يف األحيــاء األوروبيــة وألن ُمعظــم زبائنهــا 

ــة يف  ــة واألمريكي ــى األملاني ــة وحّت ــات الفرنســية واإليطالي مــن اجلالي

فــرتة احلــرب العامليــة الثانيــة وهــذا مــا جعلــه يقــرأ ويكتب بالفرنســية 

ــبابه  ــوى يف ش ــة وكان ي ــات العربي ــض الكل ــم بع ــة ويفه واإليطالي

ــد  ــية والّصي ــة إىل الفروس ــدم باإلضاف ــرة الق ــام وك ــات واألف الدّراج

وهــا مــن بقايــا هوايــات اجلنــوب وكان أيب أيضــا يطــرب عنــد  ســاعه 

الطبــل واملزمــار.

رحم الله أيب

كان َعطوفــا رفيًقــا بأخويــه األصَغرْيــن وَســعى إىل أن ُيواصــا 

دراســَتها وظــّل َحفّيــا هبــا فكانــا َســندا لــه يف َمرضــه األخــري 

وعنــد الشــدائد مــن بعــده وكان كثــري االِحــرتام ألخيــه األكــرب 

ــا  ــني َترّملت ــه اللت ــاّرا بأختي ــه ويستشــريه يف أبســط األمــور وكان ب جُيلّ

بخمســة أطفــال لــكل منهــا فظــل هلــا نِعــَم األخ وبثابــة األب 

ألبنائهــا وكان منزلنــا دائــم احلركــة عامــرا باألقــارب وحّتــى باألباعــد 

ــا  ــوال ف ــنني الطّ ــدى الّس ــى م ــول وع ــع الفص ــارا ويف مجي ــا هن لي

ــع ــا باجلمي ــا وُمرّحًب ا دامئً ــراه ُمســتبِرً ــل ن ــُم ب ــربُّم أيب وال َيتجّه  كان يت
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ــول أيب ــع ح ــمل جيتم ــي كان الّش ــوام الت ــك األع ــى تل ــاُه ع  واحست

هنــا البــّد أن أشــيد بفضــل أّمــي التــي كان يأخــذ منهــا الّتعــُب مأخــذا 

ــْن َصربهــا وعزمهــا  ــا فــإذا مــا أحــّس منهــا ذلــك َشــّد ِم شــديدا أحيان

ببعــض اآليــات واألحاديــث واألشــعار ويف الواقــع مــاكان أيب ليســتمّر 

عــى ســريته تلــك لــوال وقــوُف أّمــي إىل جانبــه وتّملهــا أعبــاء املنــزل 

فرمحــاك يــا أّمــي

َرمَحاِك يا أّمي

ــوب  ــة اجلن ــاس بادي ــِت يف لب ــٌة ســواء أن ــاُء باســمٌة رشــيقٌة أنيق هيف

ــِت َحــل معــك  ــا َحلل ــة لنســاء العاصمــة فحيث ــاء التقليدي أويف األزي

ــّسور...  ــُس وال ــال واألن اجل

دامئُة ااِلبتسام والبهجة أنِت

مــا أعظَمــك يــا أّمــي يف حنانــك عــى اجلميــع ِصغــارا وكبــارا ســواًء 

مــن أستــك أو مــن أسة أيب وحّتــى عــى غريهــم مــن األحبــاب 

ــارف. واملع

رمحاِك يا أَميمُة

ــداين  ــُث يف وج ــراس تبع ــى ويف األع ــى الّرح ــك ع ــزال أغاني ــا ت م

ــِك ــنِي إلي ــجوَن احلن ُش

ما يزال شذاِك الطّيُب ُينعُش ُروحي

مــا يــزال َمــذاُق أناملــِك يف َعجــني الّرغيــف والُكســكي أشــهى مــا 

يف الّدنيــا

ا .... وماذا بقَي يل من الّدنيا بعد رحيلك يا أميمُة...يا مَّ

 يف الكنيسة

ذلــك الصبــّي الــذي َقــِدم مــن أقــاص اجلنــوب ليدخــل إىل املدرســة 

ــة  ــوب العاصم ــن جن ــنة1958 بضاحية ِمْقري ــن س ــر م ــّرة أكتوب يف  ُغ

ــا  ــه إهن ــل ل ــاهقة قي ــة ش ــة جليل ــذاك ببناي ــّر يوَم ــد م ــس كان ق تون

الكنيســة فلــم يــدر وقتهــا مــا الكنيســة...ذلك الصبــّي هاهــو اليــوم ـ 

يــوم الّســبت 4 جانفي 2014  ـ يرتقــي درجاتــا ويدلــف إليهــا لتكرميه 

ــع  ــا ويتاب ــم َوِج ــس بينه ــاء فيجل ــاء األج ــن األدب ــة م ــع ثُل ــا م فيه

ــإذا  ــه ف ــة الوقــت يســرتجع ذكريات ــه ظــل طيل ــه احلفــل غــري أنّ بعيني

هــي ورقــات يقرأهــا ُمتهّجيــا ـ بــل ُمتلعثــا كــا كان ـ بــني حــروف 

ــني آالم وآمــال!  حوادثهــا وســطورها مــا ب

ــاس  ــة بــني األديــان والّشــعوب وبــني الّن مــا أروع الّتســامح واملحّب

مجيعــا فالكنيســة أضحــت مركــزا ثقافيــا زاخــرا بالنشــاط وقــد 

اِنتصــب أمامهــا يف الســاحة مســجد كبــري بئذنتــه ذات اهلندســة 

ــك  ــا كان ذل ــا بعدم ــجّيا عذب ــاألذان ش ــع ب ــة ترتف ــية األصيل التونس

الصبــّي قــد ســمع الناقــوس يــدّق يف املــكان نفســه منــذ ســنني عــددا يف 

هــذه الضاحيــة التــي كانــت ُمنتجــَع فيــات مجيلــة ذات حدائــق غّنــاء 

تســكنها الطبقــة امليســورة مــن اجلاليــات األوروبيــة زمــن ااِلســتعار 

الفرنــّي وقــد أدرك الصبــيُّ الكثــري منهــم وهــم يســريون يف هندامهــم 

األنيــق بــل إن بعضهــم كان يبــادره ـ بالبانُجــور ـ ومــا زال يذكــر أنــه 
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رأى املــوز واإلّجــاص ألول مــرة وهــي ثــار دانيــة تتــدىل عــى ســياج 

املنــازل مــع الــورود وشــّتى الزهــور فــكان املَســرُي ذهابــا إىل املدرســة 

إّيابــا رحلــًة متعــة بالنســبة إىل ذلــك الصبــّي الــذي فتــح عينيــهـ  رغــم  و

ــَف َشــظف العيــش فيــه... الّرمــد ـ عــى ِقفــار اجلنــوب الــذي ألِ

شكًرا ألبيه الذي طار به كالّنس من هناك

شكرا ألّمه التي تّملت فراقه

شكرا لعّمه الذي أواه

شكرا لزوجة عّمه التي هّذبته

شكرا جلّدته التي رعته

شكرا للُمعلم األول الذي علمه احلروف

شكرا جلميع ُمعلميه وأساتذته

شكرا جلميع الذين قرأ هلم وسمع منهم

شكرا جلميع الذين هلم فضل عليه

شكرا جلميع الذين فتحوا له املجال وشجعوه

ما أكرث ما أخذ وما أقّل ما أعطى 

ذاَت عصر...ذاَت ربيع
ذاَت َعــرص مــن يــوم ربيعــّي مــْن تلــك األّيــام العاصفــة التي َتســتثين 

ــا  ــن بقاي ــه م ــع كأنّ ــام الّربي ــض أّي ــوم يف بع ــو ي ــَة، ه ــامئَه اللطيف نس

عنفــوان الّشــتاء،اِلتقينا نحــن الثاثــَة ـ عبــد املجيــد يوســف واحلبيــب 

الزنـّـاد وأنــاـ  أمــام املــسح بشــارع احلبيــب بورقيبــة بتونــس العاصمــة 

ــاب  ــرض الكت ــًة بع ــاك خاص ــًة هن ــة منتصب ــَد خيم ــل أن نج ــى أم ع

وعــى أمــل أن تنتظــم فيهــا أمســّية شــعرّية فكــم كّنــا مبتهجــني بتلــك 

املبــادرة التــي هــّب إليهــا الّشــاعر احلبيــب الزنــاد مــن املنســتري بجــّرد 

دعــوة عــرب اهلاتــف وجــاء يســعى إليهــا األديــب عبــد املجيــد يوســف 

مــن سوســة أمــا أنــا فقــد ركبــت القطــار مــن ضاحيــة رادس واِخــرتت 

اللّقــاء هبــا وببقّيــة الّشــعراء َبــدل أن أحــرض ُبروُتــوكات االِفتتــاح يف 

قــرص املعــرض.

ــاء  ــُة البيض ــا اخليم ــا قابلتن ــا عندم ــسح واِبتهجن ــام امل ــا أم اِلتقين

الكبــرية ولكــن مــا لبثنــا برهــة حتى وصلــت إلينــا مــع َصــوالت الّرياح 

ــي  ــن دواع ــك م ــل ذل ــا لع ــة فقلن ــيقى الّصاخب ــوات املوس ــة أص العاتي

ــعرية  ــية الش ــة األمس ــدون متابع ــن يري ــتجاب الذي ــال واِس االِحتف

ــن  ــدا م ــنْي وال أح ــن املثّقف ــدا م ــر أح ــْم ن ــة فل ــن اخليم ــا م ــّم اِقرتبن ث

الــوزارة أو اإلداريــنْي فبقينــا وامجــنْي حّتــى جاءنــا اخلــرب اليقــنْي عــرب 

اهلاتــف أّن اخليمــة قــد رُضبــْت أوتاُدهــا وُرفعــْت أطناهُبــا عنــد آخــر 

الّشــارع بعــد الّســاحِة الكــربى والّســاعِة املُنتصبــة يف وســطها فاِّتهنــا 

ــاق  ــد اِنط ــن موع ــل ع ــى يك ال نص ــني اخلُط ــزم حاثّ ــح بع ــُرق الّري َن

ــو  ــف ه ــد يوس ــد املجي ــق عب ــة وأّن الّصدي ــية متأّخرين،خاّص األمس

ــا  ــد اِســتبرنا عندمــا الحــت لن ــعراء وق ــُم الّش ــه تقدي ــذي أوِكل إلي ال

ــا  ــا بــيشء مــن التعّجــب عندم ــة ولكــن أِصبن اخليمــة البيضــاء ُمنتصب

ــا لعــل األمســية قــد  ــَر أّي شــخص أو أّي حركــة مــن حوهلــا فُقلن مل ن
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ــني  ــا ب ــا م ــع فيه ــا واجلمي ــت قبلن ــة ودخل ــرضت اجلاع ــدأت وح ب

ــَة  ــا خيب ــنَي، وي ــة َوِجل ــا إىل اخليم ــتمعني فدلفن ــعر وُمس ــدين للّش ُمنِش

املَســعى عندمــا قابلتنــا اآلالُت والّتجهيزات املُوســيقية يف أحــد األركان 

ــة!  ــل هاوي ــاز نخ كأعج

ــِد  ــاد وعب ــب الزنّ ــني احلبي ــذاك ب ــرت حين ــد ج ــات ق ــد املكامل عدي

ــرض  ــقني يف مع ــؤلني واملنّس ــني املس ــة وب ــن جه ــف م ــد يوس املجي

ــرض  ــق بع ــا أن نلتح ــه علين ــص يف أنّ ــا يل وتتلّخ ــد نَقاه ــاب وق الكت

الكتــاب يف ضاحيــة ـ الكــرم ـ بوســائلنا اخلاّصــة فَعقدنــا إذن ـ اجتاعا 

ــي  ــة الت ــا وخاّصــا لبحــث املُســتجدات ـ بجانــب اخليمــة اخلاوي طارئ

ــا  ــا قرارن ــة اِخّتذن ــداوالت الّسيع ــد امل ــَة وبع ــاح العاتي ــارع الّري ُتص

احلاســم باإلمجــاع وهــو أن نجلــس يف أّول َمقهــى ونعتــرب ذلــك أمســيتنا 

ــن  ــا مل حُيس ــاهبها طامل ــا َش ــوة وم ــذه الّدع ــى ه ــام ع ــعرية والّس الّش

القامئــون عــى معــرض الكتــاب وغــريه مــن الفضــاءات الثقافيــة 

إيــاَء مــا يليــُق بالّشــعراء واألدبــاء مــا  تنظيــَم مثــل هــذه املُبــادرات و

ــه مــن تقديــر واِحــرتام ِضمــَن منهــج ثقــايف جديــد  ُهــم جديــرون ب

ــامل.  وش

جلســنا... وِمــَن الّشــعر اِنتقلنــا إىل القّصــة فقــد أخــرج عبــد املجيــد 

ــع  ــدة ـ وحيًدا...أقط ــة اجلدي ــه القصصي ــه جمموعت ــن مفظت ــف م يوس

هــذا الّدغــل ـ وأهدانــا إّياهــا يف قطــار العــودة فتحــُت الكتــاب عنــد 

ــدأ باملقّدمــة وال بالقصــة األوىل فتلــك  القّصــة األخــرية مــن ُدون أن أب

ــف  ــد يوس ــد املجي ــب عب ــة واألدي ــب اإلبداعي ــراءة الكت ــاديت يف ق ع

صاحــب قلــم ِمعطــاء ومتنــّوع فهــو شــاعر وقصــاص وناقــٌد وباحث يف 

إليهــا  اللّغــة واألســلوب ومرتجــٌم مــن اللغتــني الفرنســية واإليطاليــة و

ــِه صــادرة عــن معرفــة وماحكــة. ــا جيعــل كتاباتِ مّ

قــرأُت الفهــرس فــإذا القّصــة األخــرية تمــل عنــوان ـ َجــرُي الّرياح 

ــاح يف القصــة  ــم أجــد الّري ــدأُت بقراءتــا فل ــح ب ــوم ري ــه ي ـ وبــا أن

وال عــى َمهّبهــا وال خطاهــا إّنــا وجــدُت حفيــف نســمة ُحــّب هّبــت 

مــن جديــد يف حلظــات عابــرة عندمــا التَقــى رُجــل باِمــراة ُصدفــًة عــى 

قارعــة الطريــق وهــي بصحبــة طفلتهــا فمكثــا يتحادثــان برهــة مــن 

ــل  ــة الرج ــأِت الطفل ــراق فاج ــد الف ــني وعن ــا احلن ــارت فيه ــن أث الّزم

بصفعــة عندمــا هــّم بقبلــة منهــا فــا كان مــن املــرأة إال أن اِعتــذرْت 

ــي إذن  ــا، ه ــّم اِفرتق ــّده ث ــى خ ــه ع ــأن قّبلت ــك ب ــا وذل ــَن منه بأحس

ــية  ــم األساس ــا الدعائ ــم فيه ــة تتجّس ــن الكلم ــّم مع ــرية بأت ــة قص قص

مــن وحــدة يف الّزمــان واملــكان والوقائــع وحالــة الشــخصيات ضمــن 

ــر. ــاب والتصوي ــز وااِلقتض ــلوب الرتكي أس

قّصــة ـ احلــذاء ـ قرأتــا أيضــا وأنــا يف القطار فقــد اِســتهواين العنوان 

ألنــه عنــوان إحــدى قصائــدي القدميــة ولكــْن َشــّتان بــني حــذاء قّصــة 

عبــد املجيــد ُيوســف وحــذاِء قصيديت،احلــذاُء يف هــذه القّصــة هــو ذاك 

الــذي خــرج فيــه بعــد مغادرتــه املســجد قبــل أن ُيتــّم صــاة اجلمعــة 

فاحــظ أنّــه غــرُي حذائــه لضيقــه أّمــا ســبب مغادرتــه املســجَد فيعــوُد 

ــى  ــزل ع ــًة أن نَ ــني بلّ ــا زاد الطّ ــة وِمَّ ــح الكري ــَن الّروائ ــِه م إىل َتربّم

ــاُق  ــل ال ُيط ــن الَبل ــا م ــُه مبلًغ ــغ من ــى بل ــم حّت ــاُب أحِده ــه لع قميص
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ــة  ــُه فالقّص ــص وتنظيَف ــع القمي ــُد خل ــا يري ــرول خارًج ــك ه ــد ذل عن

 مجعــت بــني الواقعيــة والّنقــد يف أســلوب الّســخرية والّســهل املُمتنــع

ويف قّصــة ـ احلاجــة ـ ثّــة إبــراز للحالــة املاديــة البائســة ألحــد 

ــاة  ــة ملق ــن حقيب ــض م ــني ومقب ــذ ُقفل ــر ألخ ــث يضط ــاتذة حي األس

يف مــكان النفايــات رآهــا مــع تاميــذه يف جولــة دراســية وبعــد 

ــكان  ــك امل ــدا إىل ذل ــلل عائ ــم يتس ــه أحده ــد ملح ــوع إىل املعه الرج

فظــن أن أســتاذه رجــع ملعاينــة املــكان إلعــداد درس آخــر ولكنــه مــا 

ــة  ــك احلقيب ــذ تل ــاد يك يأخ ــا ع ــتاذ إن ــم أّن األس ــة يعل كان يف احلقيق

ــة.  ــه القدمي ــن حقيبت ــر م ــه الّده ــا أصاب ــا م ــض قطعه ــح ببع  ليصل

أّمــا القّصــة األوىل فهــي ـ الّشــمُس يف يــوم قائــظ ـ وهــي القّصــة القامئة 

ــارٌة  ــرز ـ ألن الكلــاِت فيهــا مت ــرز اللغــوي ـ أقــول ـ الطّ عــى ـ الطّ

ــى لــكأّن كّل مجلــة فيهــا ُتيلــك عــى نــّص  ــة وِدرايــٍة حّت منتقــاة بِدّق

ــظ  ــرًثا للجاح ــعًرا أو ن ــا أو ِش ــواًء قرآن ــة س ــة العربّي ــون اللغ ــن عي م

أو للمعــّري كان وحّتــى مليخائيــل نعيمــة والبشــري خرّيــف واألغــاين 

الشــعبّية التونســّية فمجــال الّســِجات اللغويــة يف هــذه القّصــة ُمتنــّوع 

ومتعــّدد ولعــّل عبــَد املجيــد ُيوســف أراد هبــذه القّصــة اإلمتــاع باملبــاين 

قبــل املعــاين فقــد رّصعهــا برباعــة بكثــري مــن الّتضمينــات. 

ــد  ــي ق ــدُت نف ــار فوج ــَف القط ــة توّق ــذه القّص ــُت ه ــا أمتم عندم

ــافات... ــع املس ــا نقط ــة رادس...مًع ــاوزُت مطّ ت

الّدرس األخري
ــي  ــِه ُيلق ــاء أَلَِق ــه وهب ــاه يف أوج عنفوان ــع رأين ــده الّتاس ــو يف عق وه

علينــا درســا بناســبة تكرميــه يف كليــة اآلداب 9 أفريــل بتونــس... هــو 

أســتاذنا ـ يس توفيــق بــكار ـ ويِس ـ هــي أبلــغ تقديــري لــه وأعظــم من 

مجيــع األلقــابـ  إنــه أحــد مؤســي اجلامعــة التونســية وأحــُد أعمدتــا 

ــة  ــه وطراف ــق اِطاع ــه وُعم ــعة علم ــل ِس ــامة بفض ــخة والش الراس

ــاهة  ــا ومس ــريا وتأليف ــا وتأط ــه تدريس ــل عطائ ــتنباطاته وتواص اِس

متميــزة يف األنشــطة الثقافيــة عــى مــدى نصــف قــرن بــل يزيــد بســنني 

عــددا. 

ــار  ــنة يف وق ــني س ــذ أربع ــه من ــا عرفُت ــكار ك ــق ب ــو توفي ــك ه ذل

ــة  ــاب بالعربي ــه ينس ــإذا صوت ــغف ف ــه بش ــتمع إلي ــف أس ــدوء ولط وه

ــاع  ــرح يف إمت ــو ي ــاال وه ــه اِنثي ــال يف نربات ــروف تنث ــيابا واحل اِنس

ــف  ــذا التألي ــة ه ــة ودمن ــن كليل ــة م ــة املطوق ــاب احلام ــداع ب إب و

ــض  ــد بع ــق ـ عن ــف ـ يس توفي ــد توّق ــور وق ــدود وللعص ــر للح العاب

العبــارات الــواردة يف النــص مثــل عبــارة ـ إخــوان الصفــاء ـ فــرأى أن 

اإلخــوان غــري اإلخــوة ألن اإلخــوة تربــط بينهــم القــرب التــي أساســها 

الّنســب بينــا اإلخــوان تربــط بينهــم القرابــة التــي أساســها ااِلنســجام 

والتوافــق والتعــاون والتضامــن أّمــا كلمــة الّصفــاء فقــد رجــع أســتاذنا 

بعانيهــا إىل ااِلشــتقاق اليونــاين فاِنتقــل بنــا مــن لغــة إىل إىل لغــة ومــن 

ــان  ــع اإلنس ــوان إىل طبائ ــص احلي ــن خصائ ــخ وم ــا إىل التاري اجلغرافي

القطار الذي فات... 
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ــتنتاج  ــا إىل ااِلس ــل بن ــى وص ــن حّت ــّن إىل ف ــن ف ــا م ــض بن ــراح ُيف ف

املتمّثــل يف أّن احليوانــات املتنّوعــة التــي تعاونــت وتضامنــت وتصافــت 

مــن أجــل خاصهــا يف نــّص احلامــة املطّوَقــة ميكــن أن تكــون عــربة 

للنــاس أمجعــني يك يتجــاوزوا خافاتــم واِختافاتــم ليعيشــوا يف أمــن 

ووئــام وينتــرصوا عــى العــدّو املرتّبــص هبــم.

ــن  ــّكار م ــق ب ــتاذنا توفي ــتنبطه أس ــذي اِس ــّدرس ال ــو ال ــك ه ذل

ــكأيّن  ــد ل ــغ ومفي ــو درس بلي ــع... ه ــن املقف ــص اِب ــز لن ــه املُوَج رشح

ــذات ـ أن  ــال أراد هبــذه املناســبة ـ ويف هــذا الظــرف بال بأســتاذ األجي

يكــون رســالًة أو وصّيــة للتونســيني لعلّهــم يتجــاوزون خافاتــم مهــا 

تعــّددت وتنّوعــت مــن أجــل تقيــق التضامــن والتعــاون واألمــن, إنــه 

ــا  ــات م ــّم إرهاص ــكار يف خض ــق ب ــتاذ توفي ــغ لألس ــح وبلي رأٌي واض

ــورة التونســية ويف تّديــات الوضــع العاملــي الّراهــن والقائــم  بعــد الّث

ــانية إال يف  ــاص لإلنس ــه ال خ ــل يف أن ــة, يتمّث ــات الدامي ــى الرصاع ع

ــذي  ــامل ال ــار الش ــر الدم ــع خط ــرتكة لدف ــع املش ــن املناف ــث ع البح

يــّدد الكــون فــا عــى اإلنســانية مجعــاء أفــراًدا ومجاعــاٍت وشــعوبا 

ــل وأمــا إال أن تســلك ســُبل اإلخــاء والتعــاون للعيــش يف ســام  وقبائ

ــاب  ــذا الب ــات يف ه ــن احليوان ــا م ــة وغريه ــل احلام ــا َمَث ــاء َمَثلُه وصف

ــاب.  مــن الكت

إىل  إكبــار ووفــاء ألســتاذنا الكبــري توفيــق بــكار و فتحّيــة تقديــر و

ــد  ــم فق ــم وأدهب ــن علمه ــت م ــن هنل ــني الذي ــاتذة واملعلم ــع األس مجي

مّهــدوا يل دروب املعرفــة وفتحــوا أمامــي آفاقــا عاليــة مــن بينهــم عــى 

ســبيل الّذكــر أســتاذي الدكتــور ممــد اليعــاوي الــذي تتلمــذت عــى 

ــم  ــعر القدي ــائل الش ــة يف مس ــس وخاص ــة اآلداب بتون ــه يف كلي يدي

والرتمجــة وقــد كان حريصــا عــى الدّقــة والتحقيــق ويتقّبــل جنوحنــا 

الشــبايب برحابــة صــدر يف ذلــك العهــد الــذي كنــا نبحــث يف كتاباتنــا 

ــة  ــة العربي ــق يف اللغ ــو املتعم ــوف وه ــة املأل ــد ومالف ــن التجدي ع

وآداهبــا وكــم أنــا فخــور وســعيد عندمــا فاجــأين منــذ ســنوات قليلــة ـ 

وقــد التقيُتــه يف بيــت احلكمــةـ  بأنــه قــرأ يل بإعجــاب قصيــدةـ  عروس 

البحــر ـ التــي عارضــُت فيهــا قصيــد يــا ليــل الصــّب متــى غُدُه...عندها 

ــا  ــد قادم ــن بعي ــه م ــل رأيت ــك بقلي ــل ذل ــاعر حقا...قب ــين ش ــعرت أن ش

عــى مهــل فأسعــت إليــه أريــد أن أشــّد لــه ربــاط حذائــه خوًفــا مــن 

أن يتعــرّث بــه فــأَب ذلــك بــإرصار شــديد فأحلحــت عليــه  قائــا لــه إين 

ــه يف  ــل علم ا جلمي ــاعده ردًّ ــى ورشف يل أن أس ــذه القدام ــُد تامي أح

صدورنــا فوافــق عــى َمضــض ثــم طلــب مــين بعدئــذ أن أذّكــره باِســمي 

فتذّكــره وأكــد يل أنــه يتابــع جملــةـ  احليــاة الثقافيــةـ  التــي نــرُت فيهــا 

القصيد...إنــه مثــال للعلــم والنزاهــة وللتواضــع أيضــا! 

دُم الــكالم
أغنياُت أّمي ُتَْدِهُدين

رأيس عى ُركبتها

املغيّن الشاعُر البدويُّ

بئزره األبيض

القطار الذي فات... 
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عصاُه

صوته اجلهوريُّ

املَحفل حوله آذاٌن وعيوٌن

...وأنا

ــنا املنقــور يف الصخــر قــرب بــر الكرمــة  ــو أيّن وجــدت يف َحوِش ل

بأقــاص اجلنــوب آلــًة موســيقية لكنُت مــن املوســيقيني؟ ولــو أيّن تعّرفت 

ــة؟  ــة العجيب ــف العدس ــن خل ــا م ــت رب ــينا لكن ــوادي الس ــى ن ع

ولكنــين مــن عائلــة بدوّيــة يــسي يف عروقهــا دم الــكام ســواء كان 

ــه. ــه وترحال ــار النجــع يف ِحلّ ــا أو شــعرا أو خرافــات وأخب ترتي

ــكام  ــى ال ــدر ع ــُت ال أق ــا كن إىل أن رصُت يافع ــا و ــد الّصب يف عه

ــت  ــة فكن ــس وساس ــاس بُي ــنة الن ــى ألس ــري ع ــذي جي ــق ال الطّل

أالقــي العنــَت والعــذاب يف الــكام حرفــا حرفــا كلمــًة كلمــة فهــذه 

القــاف احللقّيــة تــكاد تُســّد الّنَفــس حتــى ســكرات االِختنــاق وتلــك 

الــّراء اللســانية تعــل مــن اللســان ســوطا يقــرع جــوف فمــي أمــا الباء 

ــّيدي  ــال يل س ــا ق ــاًّ وَهًّ ــى يب َغ ــط وكّف ــرة واخلي ــي اإلب ــفوية فه الّش

املعلــم مــرة بعــد طــول ااِلنتظــار ـ اُكتــْب املحفوظــات عــوض َسدهــا 

ــن  ــا م ــيدي أيض ــُت س ــكام وأرح ــاء ال ــن عن ــرتحُت م ــذ اِس ـ عندئ

ــي.... ــأيت ومَتْتمت َفأف

شــكرا لــك ســّيدي ! فقــد اِكتشــفُت وقتــذاك لــّذة مداعبــة القصيــدة 

وهــي تنســاب مــن أنامــيل عــرب القلــم واحلــرب عــى الورقــة...

ــب  ــاين ورصُت أكت ــدة لس ــت عق ــا فاِنحلّ ــر سيع ــىض يب الُعم م

ــار كل  ــرص ص ــة يف ع ــن للكلم ــن أيُّ مع ــداين ولك ــن وج ــدة م القصي

ــام ؟ ــلطان اإلع ــا لس ــه خاضع يشء في

ــدة  ــع لقاع ــى يض ــرص كل يشء أضح ــان يف ع ــاس لإلنس أيُّ إحس

ــى األذواق  ــة ع ــيطرة مكن ــت الس ــرص بات ــب ويف ع ــرض والطل الع

واألفــكار فأصبحــت الشــعوب ُتقــاد فيــه إىل مــا ُيــراُد هلــا مــن تدبــري 

ــري!  وتدم

ــت  ــد وقع ــة ق ــة الثالث ــرب العاملي ــا أن احل ــب يوم ــُت أحس ــا كن م

وأننــا عشــنا يف َرحاهــا ســنوات مــن حيــث مل نشــعر هبــا هنــا أو هنــاك 

ــّمي  ــا نس ــذا كن ــّي ـ هك ــر الورق ــامل وأّن ـ الّنم ــي الع ــّتى نواح يف ش

ــيلتهم  ــيتغّول وس ــر س ــك النم ــة... أّن ذل ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

ــَت!  ــار وتفّت ــذي اِهن ــوفيايت ال ــاد الس ــُدّب ,دّب االِت ال

أيُّ معــن للشــعارات عندمــا تــدوس الدبابــات الصينيــة الطلبــة وهــم 

يطالبــون باحلريــة يــا ماوتســتونغ؟ وأّي معــن للثــورة عندمــا جيــوع ـ 

الّرفــاق ـ يف ِشــتاء روســيا يــا لينــني؟

ــعارات  ــة ولش ــارة وللحداث ــّدم وللحض ــة وللتق ــن للدميقراطي أّي مع

ــتبداد  ــة ااِلس ــة أنظم ــدول الغربي ــم ال ــا تدع ــان عندم ــوق اإلنس حق

ــح  ــا ومصال ــرى إال مصاحله ــا ت ــّرر ف ــركات التح ــّد ح ــف ض وتق

ــوط؟ ــا األخطب ــعة ولوبيات ــا اجلش رشكات

ــة  ــادي اخلفّي ــا تســتغل األي ــة عندم ــم اإلنســانية النبيل أّي معــن للقي

القطار الذي فات... 
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األديــان حلشــد البســطاء الطّيبــني واِلســتباحة الّدمــاء ونــر الّدمــار يك 

تصــل إىل كــريّس الســلطان الــذي بــه َتنهــب خــريات الشــعوب ؟

ــاح  ــف كل صب ــات وترّش ــم واخليب ــوى باهلزائ ــل اِكت ــن جي ــا م أن

ــوة!  ــان القه ــا يف فنج مرارَت

أنــا مــع أولئــك الذيــن ميشــون عــى خريطــة عربيــة كل يشء فيهــا 

وحوهلــا يدعــو إىل إعــادة طــرح األســئلة حــول القناعــات اجلاهــزة؟

كان الشاعر العريّب القديم نبيَّ قومه

له احلكمة واملعرفة

اخليل والليل

الصحراء

وأمجل النساء...

وبلغتــه  لغتــه  يف  ـ  ميلــك  القديــم  العــريّب  الشــاعر  كان 

أن  يســتطيع  ال  احلــال  بائــس  اليــوم  ولكنــه  يــرى  مــا  كل  ـ 

ميلــك مــا حولــه بــل ال ميلــك حتــى مــا بــني يديــه مــن أشــياء 

ودّقــة!  بفصاحــة  يســّميها  أن  العربيــة  بلغتــه  قــادر  غــري   هــو 

كان الشــاعر العــريّب القديــم متفاعــا مــع بيئتــه وميطــه وعــرصه مــن 

خــال لغتــه التــي اِســتوعبت مــا قبلهــا ومــا حوهلــا لكنــه اليــوم يبــدو 

أبكــم...أو كاألبكــم بســبب قاموســه املحــدود الكلــات

إّن مالك اليّشء وصانَعه ُيسّميه

أّما فاقُده فإنه ال ُيعطيه وال ُيسّميه

فكيف نُبدع يف عرص حضارة نحن نعيش عى هامشها

هل نكتب شهادة اِنقراضنا ؟

دمـــــشق
اللّيــل يف دمشــق حديقــة مــن الياســمني بأضوائهــا البيضــاء املتناثــرة 

عــى ســفح جبــل قاســيون ذلــك اجلبــل الــذي ورد يف بعــض األخبــار أنه 

ــاء والصاحلــني ويــروى أيضــا أن أهــل  ــا لعديــد األنبي كان مــأوى آمن

ــعر عندهــم أو  ــر لديــم أو غــا الّس ــوا إذا اِحتبــس الَقطْ دمشــق كان

جــار الســلطان عليهــم أو كان ألحدهــم حاجــٌة تعــّست عليــه صعدوا 

ــر  ــري أن الزائ ــم غ ــتجيب لدعوات ــه فيس ــائلني الل ــيون ـ س إىل ـ قاس

ــد تســلقت إىل القمــة شــيئا  ــاءات ق ــرى البن ــوم أضحــى ي لدمشــق الي

فشــيئا حتــى بــات جبــل قاســيون ينــوء بالكتــل اإلســمنتية فــإذا خيــم 

الليــل الح تــت الســاء قبــة مزهــرة بالنجــوم وهــي تطــل مــن شــاهق 

عــى هــذه املدينــة العريقــة التــي يعــود بناؤهــا إىل أربعــة أالف ســنة 

و رغــم تــوايل العصــور وتعاقــب احلضــارات مــا فتئــت تنبــض باحليــاة 

واجلــال وأنــا يف دمشــق تذّكــرت ذلــك الشــعور نفســه الــذي ينتابــين 

كلــا دخلــت املــدن العربيــة القدميــة مثــل فــاس والربــاط ومراكــش 

وتلمســان وتونــس وصفاقــس والقــريوان وطرابلــس والقاهــرة وبغــداد 

والبرصة... إنــه شــعور األنــس والطمنينــة واأللفــة مــع اجلــدران 

ــوق  ــا بش ــا ست فيه ــي زرت ــدن الت ــذه امل ــواب  فه ــدروب واألب وال
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ــن  ــرتة م ــا ف ــا فعارشوه ــوا فيه ــن عاش ــك الذي ــد أولئ ــين أح ــارم كأن ع

غابــر زماهنــا. 

دمشــق ُيقــال هلــا بــني اإلخــوة يف سوريا ” الشــام ” وهي عــى ســفح 

جبــل قاســيون القائــم يف سلســة من اجلبــال تشــبه إىل حد بعيد ساســل 

ــى  ــَرَدى حت ــر َب ــاف هن ــى ضف ــّد ع ــي ومتت ــوب التون ــال يف اجلن اجلب

ــة  ــع املدين ــدر م ــر املنح ــذا النه ــاتني وه ــة البس ــي منطق ــة وه الُغوط

أقيمــت عليــه اجلســور والبنايــات والســاحات أيضــا فــرتاه يظهــر حينا 

ويغيــب حينــا، لكنــه عنــد وســط املدينــة أقيمــت عليــه الّنافــورات يف 

أشــكال بديعــة حيــث تــرى املــاء يــدور منهــا يف حلقــات تتشــابك أو 

تتــوارى أو تتقاطــع و تزيدهــا األضــواء روعــة عــى روعــة خاصــة أن 

القمــر يف أواخــر  الصيــف بنــوره اخلافــت جيعــل مــن الّســهر والســري 

ــل   ــم و كان اللي ــرق القدي ــحر ال ــا يف س ــَردى متاهي ــاف َب ــى ضف ع

قــد  تقــّدم  بســاعتني  يف نصفــه  الثــاين  عندما رشعت يف جولتــي 

أكتشــف املدينــة التــي مل تــدأ احلركــة فيها وخاصــة حركة الســّيارات 

التــي تــوب الطرقــات وقــد اِســرتعى اِنتباهــي أن بعضهــا يعــود تاريــخ 

صنعهــا إىل احلــرب العامليــة الثانية ورغم مــرور الســنوات فهــي تبــدو 

عــى حالــة حســنة تطــوي الشــوارع طّيــا متامــا مثــل الســيارات التــي 

خرجــت أخــريا مــن قرطــاس املصانــع احلديثــة... 

ــويب  ــين أجــد نفــي وجهــا لوجــه أمــام ـ صــاح الديــن األّي هــا أنّ

ــفة  ــواء الكاش ــت األض ــة ت ــاب القلع ــن ب ــارج م ــّو خ ــه للت ـ كأن

وهــي تغمــر ســاحة امليــدان فيتحــّول املشــهد فجــأة إىل ســالف الزمــن 

العــريب املجيــد بــكل مــا يف تاريــخ صــاح الديــن مــن إبــاء وشــهامة 

ــامح... وتس

ينتصــب متثــال صــاح الّديــن يف قلــب دمشــق بــني املدينــة العتيقــة 

ــه  ــه ورجال ــزاة يف ُعّدت ــه إىل الُغ ــه مّتج ــدو كأن ــة فيب ــة احلديث واملدين

حيــدوه الشــموخ والكربياء ومـّـا زاد اجلولة الليليــة األوىل هباًء واِنتشــاًء 

ــاحات  ــوارع والس ــح الش ــا مصابي ــي تنفثه ــة الت ــوار اخلافت ــك األن تل

حتــى لكأنــك تســبها شــموعا عــى الطريــق بينــا الفوانيــس اخلرضاء 

ــكينة.  ــر النفس باألنس والّس ــع تغم ــن الصوام ــة م املتأللئ

ــوي  ــع األم ــاب اجلام ــة ب ــى عتب ــذايئ ع ــع ح ــت بخل ــا هم عندم

ــات  ــإذا محام ــه ف ــب في ــاء الّرح ــرة إىل الفض ــيّن نظ ــت م ــق الح بدمش

ــن يف ِسب  ــّم ينطلق ــبَّ ث ــاط احلَ ــاط اِللتق ــى الب ــن ع ــن وَيَقع ُيرفرف

ــع  ــن جام ــك إىل َصح ــن تل ــيمضني يف رحلته ــا س ــدا... رّب ــا وبعي عالي

ــاك... ــوم هن ــت أراه حي ــام كن ــذا احل ــس ه ــس فنف ــة يف تون الزيتون

اجلامــع األمــوّي ُمقــام عــى هيــكل رومــاين قديــم فاملتأّمل احلصيــف فيه 

كأنــه يقرأ يف متلف الّســواري والصخور والّنقــوش  كتابا مفتوحا فــا 

أمجلــه مــن َمعلــم عظيــم الُبنيــان ، شــاهق اجلــدران، فســيح األرجاء، شــامخ 

ــّوع الزخــارف مــن ذهــب الفسيفســاء إىل هندســة األرجــاء،  املــآذن ، متن

ومــن املرمــر واجلليــز و مــن الّنقــش عــى احلجــر إىل الزخرفــة عــى 

النحــاس واخلشــب ومــن الّتخاريــم عــى تيجــان األعمــدة واألقــواس إىل 

الّصــور والرســوم عــى اجلــدران،  فــكأّن اجلامــع األمــوي ُمتَحــف للعصــور 
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الغابــرة فــكل زمــن ُيبقــي عليــه خصائصــه وآثــاره مــن الذكريــات املجيدة 

احلال عندمــا  مثلــا  ما يرتك احلسة واللّوعــة  األحداث األليمــة  ومــن 

يف كل هذا وذاك عــربة  ولعــل  احلســني  مقــام   أرجائــه  نزور يف أحــد 

للغــادي والرائــح...

أواخَر  بنائه  يف   أنفق   امللك  عبد  بن  الوليد  إن  قيل 

القرن األول اهلجري خراج سبع سنوات من دولة بين أمية فجاء عى غاية 

من الرّتف والبذخ غري أّن اخلليفة التقّي عمر بن عبد العزيز اِستنكر كل 

ذلك اإلساف وكاد يأمر بنزع نفائسه ورّدها إىل بيت مال املسلمني.

ــا إىل  ــود بعضه ــاعاٌت يع ــع س ــذا اجلام ــئت يف ه ــه أنِش ــروى أن وُي

ــة  ــع وهندس ــكل بدي ــى ش ــت ع ــد ُجعل ــري وق ــع اهلج ــرن الراب الق

فصاحــت  حّيــٌة  خرجــت  الســاعُة  متّــت  إذا  فكانــت  فريــدة 

ــت... ــاة يف الطس ــذ حص ــقطت بعدئ ــراب وس ــاح الغ ــري وص  العصاف

ــواق  ــض األس ــة بع ــن ناحي ــوي م ــع األم ــوف باجلام ــت أط ــا كن بين

التــي تبيــع الّذهــب واألشــياء املســتظرفة إْذ يب أســمع وأشــاهد 

أحــد املبّريــن املســيحيني يدعــو بأعــى صوتــه إىل املســيح بــن 

ــن  ــاس م ــدس والّن ــاب املق ــن الكت ــر م ــني ألخ ــن ح ــو م ــم ويتل مري

حولــه جيئــًة وذهابــا أو ُهــم منشــغلون يف دكاكينهــم كأن األمــر مــن 

ــة..  ــجد و الكنيس ــني املس ــامح ب ــروح الّتس ــُت ل ــكان فعِجب ــادة امل  ع

ــى  ــم ع ــذ القدي ــة من ــت مافظ ــامية ظل ــاد الش ــذ أن الب ــت حينئ علم

األلفــة وااِلحــرتام بــني متلــف العقائــد فيهــا ولعــّل ذلــك يعــود إىل مآثر 

ــاال عــى إرادة التحــّرر وعــى  ــرب مث ــذي ُيعت ــويب ال ــن األّي صــاح الدي

ــع.  ــر ورائ ــة زاه ــذه الناحي ــن ه ــا م ــدة... فرتاثن ــانية اخلال ــم اإلنس  قي

عندمــا ُعــدت إىل الفنــدق مــررُت باألســواق الّدمشــقية العتيقــة 

فاحظــت أهنــا ُتشــبه األســواق التقليديــة يف تونــس مــن حيــث 

التخطيــط، و االِختصــاص ومــن حيــث طبائــع الّناس،كيــف ال ؟ 

ــم  ــوع ث ــذه الرب ــن ه ــس م ــاؤوا إىل تون ــن ج ــم الذي ــون ه والفينيقي

ــق  ــن دمش ــني م ــغ منطلق ــاد األمازي ــرب إىل ب ــِدم الع ــم َق ــن بعده م

ــازج  ــاز بالت ــة متت ــة العربي ــس فالثقاف ــا إىل األندل ــة ومنه إىل إفريقي

ــا إال  ــاف فيه ــّوع و االِخت ــا التن ــد و م ــيّل والواف ــني املح ــل ب والتواص

ــة.  ــراء و إضاف ــل ث عام

 ساعات مع عرفات
ــوب  ــوم اجلن ــال يف خت ــث الرج ــتمعُت إىل أحادي ــا اِس ــذ الّصب 1 - من

عندمــا كانــوا يتذاكــرون أخبــار عــدد كبــري مــن املتطوعني التونســيني 

الذيــن قصــدوا املــرق العريّب للمشــاركة يف حرب فلســطني ســنة1948 

ــدود يف  ــلطات يف احل ــدود ألن الّس ــى احل ــني ع ــوا مرابط ــم ظل ولكنه

ذلــك الّزمــن مل تســمح هلــم باملــرور إىل املواجهــات واجلبهــات! 

بعضهــم بقــي هنــاك يف مــرص أو يف ليبيا...بعضهــم عــاد جيــّر 

األحــزان واملــرارة... وبعضهــم اِنضــم اىل حــركات املقاومــة املســلحة 

التــي اِنطلقــت مــن جديــد يف أوائــل اخلمســينات يف تونــس واجلزائــر 

ــس. ــعيد إىل األطل ــن بورس وم

  - 2 يف أوائــل الســتينات وبعــد تريــر مدينــة بنــزرت اِلتقــى 
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عــدد مــن الزعــاء العــرب يف الذكــرى األوىل للجــاء فكانــت 

مناســبة تارييــة رائعــة مجعــت احلبيــب بورقيبــة ومجــال عبــد 

رافقــت  أيّن  أذكــر  الليبــي...  العهــد  وويّل  بلّــة  وأمحــد  النــارص 

ذلــك  بنــزرت... يف  إىل  املناســبة  تلــك  ـ يف  اللــه  ـ رمحــه  والــدي 

ــات  ــني هتاف ــّر ب ــب مي ــم املهي ــت موكبه ــنة 1963 رأي ــن س ــوم م الي

ــا... ــطني أيض ــر فلس ــوة ولتحري ــدة ولألخ ــة للوح ــري املتحّمس  اجلاه

لكــن هيهــات فقــد جــاءت الســنوات بااِلنشــقاقات واخلافــات 

والنكبــات. وااِلنقابــات 

3 - بعــد حــرب1967 بدأنــا نســمع باملقاومــة الفلســطينية وبعمليــات 

الاجئــني  وبقضيــة  املحتلــة  األرض  بشــعراء  الفدائيــني وخاصــة 

وصــارت الكوفيــة الفلســطينية ترمــز إىل النضــال والتحريــر مــن 

ــرتو  ــدال كاس ــي كان ـ ف ــكايك الت ــة ال ــل جاكيت ــا مث ــتعار متام ااِلس

ـ و ـ غيفــارا ـ و ـ يــاس عرفــات ـ يرتدوهنــا وقــد بدأنــا نعــرف 

يــاس عرفــات بعــد أن فتحــت املقاومــة الفلســطينية مكتــب منظمــة 

ــة. ــس العاصم ــا بتون ــارع روم ــرب ش ــر ق التحري

 4 - ياس عرفات

كيــف اِســتطاع ياس عرفــات أن يرتق ألســنة اللهــب وأن يقفز عى 

حقــول األلغــام وأن يطــّوع قضبــان الفــوالذ وُيلــنّي حيطــان اإلســمنت 

 املســلح وجيعــل فلســطني علــا يرفــرف بــني أعــام األمــم والشــعوب؟!

 مــن معركــة الكرامــة إىل تــل الزعــرت ومن دير ياســني إىل صربا وشــاتيا

ومــن أيلــول األســود يف األردن إىل اِجتيــاح لبنــان ومــن حصــار بــريوت 

ــن  ــق وم ــراء ... إىل أف ــر... إىل صح ــن بح ــط وم ــام الش ــف مّح إىل قص

مطــار إىل مينــاء َســَفر عــى ســفر... خطــر عــى خطــر... كذلــك عــاش 

بــني االِحــرتاق والغــرق! 

5 - ياس عرفات

ــدون  ــن خل ــة اِب ــت يف ـ دار الثقاف ــه كان ــي التقيُت ــرة األوىل الت امل

ــم  ــر جائه ــس إث ــطينيني يف تون ــن الفلس ــري م ــدد كب ــزول ع ــد ن ـ بع

عــن بــريوت)1982( وكان ذلــك بناســبة إحــدى التظاهــرات الوطنيــة 

ــم  ــد فل ــاء القصائ ــا بإلق ــارك فيه ــا نش ــريا م ــا كث ــي كن ــطينية الت الفلس

نلبــث وقتــا قصــريا مــن اِنطــاق الربنامــج حتــى حــرض بيننــا الزعيــم 

يــاس عرفــات مــع مرافقيــه وجلــس ُينصــت إلينــا عنــد آخــر القاعــة 

يف الطابــق األريض ثــم ألقــى كلمــة محاســّية وغــادر املــكان عــى عجــل 

ــك دون أن أصافحــه!  بعــد ذل

فكانت من أمجل ذكريايت يف تلك السنوات! 

 6 - ياس عرفات

بناســبة ذكــرى رحيــل الّشــاعر ُمعــني بٍسيُســو يف أوائــل ســنة 1991 

ُدعيــت اىل إحيــاء ذكــراه يف منزلــه الكائــن وقتــذاك بشــارع إفريقيــا 

يف املنــزه الرابــع أو اخلامــس فحــرض عــدٌد مــن األدبــاء ومــن أصدقــاء 

ــك إذ يب أرى وجهــا لوجــه  ــا نحــن كذل ــة الشــاعر الكبــري وبين عائل

ــاد  ــو إّي ــهيد أب ــة الّش ــواب برفق ــد األب ــن أح ــل م ــات يدخ ــاس عرف ي
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ــاعر  ــروح الش ــا ل ــبة تكرمي ــذه املناس ــور يف ه ــى احلض ــد أرّص ع وق

ــي  ــات الت ــاء للذكري ــه ووف ــة ألرملت ــاندة أخوي ــو ومس ــني بسيس ُمع

ــة  ــباب والدراس ــد الّش ــينات يف عه ــنوات اخلمس ــملهم يف س ــت ش مجع

ــال...  ــفار والنض واألس

يف تلــك الّســهرة الطويلــة واملُمتعــة عرفــت أّن يــاس عرفــات إنســان 

يــوى األدب وحيفــظ الّشــعر وُيقــّدر األدبــاء باإلضافــة إىل عفويتــه 

ــْت  ــد نقل ــن وق ــع كل احلارضي ــه م ــف حديث ــه ولط ــة أخاق وأصال

إذاعــة املنســتري مبــارشة فــرتات صوتيــة مــن تلــك املناســبة أمتــن أهنــا 

لة يف أرشــيفها...ما أمتعهــا فــرتات.! ... مازالــت ُمســجَّ

7 -  ياس عرفات

ــبة  ــت بناس ــات كان ــاس عرف ــا بي ــت فيه ــي اِلتقي ــة الت ــرة الثالث امل

تنظيمنــا مؤمتــر األدبــاء العــرب قبيــل اِنــدالع حــرب اخلليــج واِجتيــاح 

الكويــت بثاثــة أســابيع وقتهــا كانــت العاقــات العربيــة الرســمية يف 

مفــرتق الطــرق بــني الوفــاق املســتحيل واالِفــرتاق الــذي كان ال ريــب 

فيــه ويف تلــك الظــروف الّصعبــة اِســتدعى اِتــاد الكتــاب التونســيني 

ــاول  ــم لتن ــُض منه ــي البع ــد ُدع ــرب وق ــعراء الع ــاء والّش ــر األدب مؤمت

الغــداء مــع يــاس عرفــات يف مقــّر منظمــة التحريــر بخليــج ـ قّمــرت 

ـ قــرب ضاحيــة املــرىس فاِســتقبلنا الزعيــم الراحــل يف صالــون فســيح 

ــوي  ــرويس املط ــد الع ــل مم ــب اجللي ــة األدي ــت برفق ــاء وكن األرج

رئيــس اِتادنــا ورئيــس املؤمتــر.

لقــد تــّدث يــاس عرفــات وقتهــا طويــا عــن تلــك األزمــة اخلطــرية 

وعــرّب عــن أســفه مــن بلــوغ اخلافــات العربيــة تلــك املرحلــة اجلارفــة 

باحلــّد األدن مــن التضامــن العــريب وقــال إّن أول مــن يدفــع ثــن تلــك 

ــك  ــول ذل ــدة ح ــحب املتلب ــري أن الّس ــطينيون غ ــم الفلس ــة ه األزم

املؤمتــر وخــال ذلــك اللقــاء مل تجــب عنــا ترحيــب يــاس عرفــات 

ــة  ــه وبعّي ــدة بنفس ــى املائ ــا ع ــى ماطفتن ــا ع ــد كان حريص ــا فق بن

الّشــاعر ممــود درويــش.

كــم كنــُت ســعيدا يف تلــك املناســبة فقــد دعــاين عرفــات إىل اجللوس 

بينــه وبــني ممــود درويش...مــا أروعها حلظــات! ...

8 - ياس عرفات

منزلــة  يعرفــون  الذيــن  الّزعــاء  أولئــك  ِصنــف  مــن  كان 

األكــرب  العــدد  إليــه  قــّرب  لذلــك  األدبــاء  وقيمــة  الكلمــة 

بِاِعتبارهــم  العــرب  واألدبــاء  الفلســطينيني  املثّقفــني  مــن 

األصيلــة اإلنســانية  قيمتهــا  عــى  املحافظــة  األمــة   ذاكــرة 

األدباء واملبدعــون ُهــم الذيــن مــن املــايض يســتلهمون وعــن احلــارض 

يعــرّبون وباملســتقبل حيلمــون.

           

القطار الذي فات... 
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ــن  ــع - كائ ــا الواس ــة - يف معناه ــف ـ الثقاف ــد يوس ــد اجملي عب

ــب« ،  ــس مل يط إن مل ي ــاب و ــال ط ــاء« إن س ــرّي كامل ــّي متغ تاري

تتعاقــب فصوهلــا وتتــاىل مراحلهــا... ينجزهــا نســاء ورجــال يؤثــرون 

إىل مــا  فيهــا بطابعهــم ويوجهوهنــا إىل مــا يســترفون مــن األســات و

ــا  ــخ – كــا شــأنه يف بلدن ــإذا كان التاري ــاق. ف يفتحــون هلــا مــن اآلف

– متســارع اخلطــوات ال يســتقّر إال ليبّيــت الّرحيــل، يتعــب باإلناخــة 

ــه مــن الــرضوري أن نســتوقف احلــادَي لنســأله عــّا كان  واملقــام، فإنّ

وعــّا يكــون مــا إن اِســتقل بلدنا ســنة1956 حتــى بدأت عجلــة اآلداب 

ــون  ــا ويتصارع ــون عليه ــف القامئ ــا ويتل ــّعب تيارات ــارع وتتش تتس

ويتفقــون ويتعايشــون أو يقــص بعضهــم بعضــا فيخــرج للناس مشــهد 

ــرة  ــزارات وأدي ــامل وم ــة مع ــح للمدين ــوّي ويصب ــب ق ــّوع صاخ متن

للثقافــة ومعابــد، فهــذا مقهــى الكــون ورواده مــن األدبــاء اليســاريني 

وهــذه دار الثقافــة ابــن خلــدون وروادهــا مــن املجّدديــن الثوريــني 

وتلــك دار الثقافــة ابــن رشــيق....وذلك امللحــق الثقــايف جلريــدة العمــل 
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ــظ  ــني املحاف ــألدب الّرص ــر ل ــة الفك ــك جمل ــني وتل ــاره للطليعي وانتص

ــاول  ــرّضوري أن ت ــن ال ــاوران وم ــي يتج ــرد الطليع ــألدب املتم أو ل

جملــة أدبّيــة مثــل جملــة »املنتــدى« أن تســعى إىل ربــط عــرى االتصــال 

ــا  ــين حارضه ــي تب ــة الت ــال الاحق ــني األجي ــادّي وب ــل الّري ــني اجلي ب

عــى مــا أّســس األســبقون وأن تلتقــَي أحــد هــؤالء املؤّسســني لتســأله 

وتســتوضحه وتثــري الوعــي لــدى الّناشــئة األدبّيــة بطبيعــة األرض التــي 

يبنــون عليهــا نصوصهــم.

ــد  ــني عبي ــوف اجل ــه ُس ــة هويت ــب بطاق ــد ـ أو حس ــوف عبي ـ ُس

ومعنــاه باألمازيغيــة ‘النهــر الكبــري« هــو مــن اِختارتــه املجلــة هلــذا 

احلــوار. كاتــب شاســع بإصداراتــه املتعــّددة ومعارصتــه ألربعــة أجيال 

مــن الكّتــاب إذا ما اعتمدنــا الّتقســيم العــرّي لألجيال األدبّيــة املعتمد 

لــدى أكــرث الّنقــاد التونســّيني ومؤّرخــي األدب عندنــا. فقــد بــدأ الّنــر 

ــاهد  ــاز ش ــو بامتي ــذا فه ــة... وهب ــة األدبي ــارصا للطليع ــذ 1970 مع من

ــاحة  ــى الّس ــة ع ــة الطّارئ ــّوالت األدبّي ــار التح ــى مس ــه ع ــب في ال ري

الّشــعرّية الّتونســّية.

ــذه  ــل ه ــة يف مث ــم التقليدي ــن املراس ــف ـ م ــد يوس ــد اجملي عب

اللقــاءات أن يتعــرف القــّراء عــى الّشــخصية املحــاورة.

ــه  ــد ورثت ــه ق ــذي أمحل ــب ال ــم الغري ــذا ااِلس ــد ـ ه ــوف عبي ُس

عــن اِســم جــّدي رمحــه اللــه الــذي تســّمى بــه يف آخــر القــرن التاســع 

ــارس  ــاعر والف ــودي الش ــني املحم ــوف اجل ــخصية ُس ــا بش ــر تيّمن ع

الليبــي الــذي ذاع صيتــه يف تلــك الفــرتة وهــذا ااِلســم ُيتــرص بُســوف 

ــر متامخــة  ــوب اجلزائ ــة يف جن ــم منطقــة ومدين فقــط وهــو أيضــا اِس

ــاز  ــورة باحلج ــة املن ــع يف املديت ــم موض ــو اِس ــية وه ــات التونس للواح

ــة ُســوف  كــا ورد يف لســان العــرب ومــن الطرائــف أنــين زرت مدين

ــة  ــنة 1991 برفق ــاألردن س ــّان ب ــة ع ــن العاصم ــرب م ــة بالق الواقع

صديقــي الشــاعر يوســف رزوقــة فكتبــت إحــدى الصحــف وقتــذاك 

ــوف ـ ــوف يف ُس ــوان ـ ُس ــت عن ــاال ت مق

عبــد اجمليــد يوســف ـ أنــت أصيــل اجلنــوب ولكنــك أيضــا مــن 

ــد فهــل  ــد العاصمــة وأهلــك اســتقروا بالعاصمــة مــن عهــد بعي موالي

ــال  ــز اخلي ــراء يف تفي ــوب؟ وأّي دور للصح ــك باجلن ــت صلت انقطع

ــك ؟ لدي

ــود  ــة تع ــن والعاصم ــل غمراس ــني أه ــة ب ــد ـ إن الصل ــوف عبي س

ــة فقــد كان  ــن عرف ــذ اإلمــام اِب عــى األقــل إىل العهــد احلفــص أي من

األجــداد يقضــون فصــل اخلريف والشــتاء يف تونــس العاصمــة يعملون 

ــف  ــع والصي ــيل الربي ــاء فص ــات وأثن ــر واحللوي ــني الفطائ يف دكاك

يعــودون إىل نجوعهــم يف البــوادي وقــد ولــدت يف ناحيــة بــر الكرمــة 

مــن ضواحــي مدينــة غمراســن داخل غــار منقــور يف الصخــر وقد كان 

املســكن التقليــدي الــذي يتــاءم مع الطبيعــة يف تلــك الربــوع البدوية 

ومــن هنــاك اِختزنــت طبيعــة اجلنــوب بــا فيهــا مــن ألفــة مــع الطبيعــة 

ــي اِمتزجــت  ــة تلــك الت ــيم أهلهــا وقيمهــم األصيل وبــا هنلــت مــن ِش

إذا  فيهــا النواحــي األمازيغيــة والعربيــة عــى مــدى أجيــال متعاقبــة و

حوار مع األديب عبد اجمليد يوسف
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كان جــّدي الثــاين أمحــد بــن عبيــد أحــد الفرســان العــرب املشــهورين 

بالغــارات يف غمراســن يف عــرصه فــإن جــّديت فاطمــة ســليلة األمازيغ يف 

ـ الّســدرة ـ وهــي مــن نواحــي تطاويــن وقــد تغّنــت إحدى الشــاعرات 

ــا  ــض قصائده ــع بع ــة يف مطل ــّدي قائل ــرص بج ــك الع ــعبيات يف ذل الش

ــْه ــيِد الرّجالــــ ــْد ٍس ــن عبي ــْد ب ــرب امَح ــي األك ــا يل عّم ــا رواه  ك

فــــارْس مشــهوْر يف اخلّيالـــــْه لقــد عشــت ســنوات طفولتــي يف 

ــه إذا  ــى أن ــة حت ــع الطبيع ــا م ــيح ُمتاهي ــب الفس ــاء الّرح ــك الفض ذل

ــايف  ــرح بص ــأل اجل ــت أم ــارة كن ــن احلج ــة م ــي احلافي ــت قدم ُجرح

الرمــل ريثــا تضّمــده أّمــي بــيشء مــن معجــون الّشــيح والعرعــار...

ــاوز  ــن مل نتج ــب ـ ونح ــي نجي ــن عّم ــة اِب ــدت بعي ــد اِصط ــم لق نع

ــواء ؟ ــن ش ــا م ــا ألّذه ــني وم ــى الثعاب ــد وحّت ــارشة ـ الّضــّب والُقنف  الع

ــرض  ــن م ــداوي م ــري للت ــن عم ــة م ــة يف الثالث ــافرت إىل العاصم س

الرمــد ثــم رجعــت إىل بــر الكرمــة ثــم اِنتقلــت يف ســّن السادســة إىل ـ 

مقريــن ـ وهــي ضاحيــة جنــوب العاصمــة ألدخــل املدرســة ااِلبتدائيــة 

ــث  ــن حي ــا إىل غمراس ــت بعده ــنتني رجع ــا س ــت فيه ــاك فقضي هن

ــك  ــد ذل ــدت بع ــة وع ــتها االِبتدائي ــني يف مدرس ــنتني أخري ــت س درس

ــرب  ــج املغ ــة هن ــدايئ بدرس ــم االِبت ــت التعلي ــث أمتم ــة حي إىل العاصم

ــة ــس العاصم ــة بتون ــع العائل ــايئ م ــتقرار النه ــا ااِلس ــن وقته ــكان م  ف

ــت  ــين محل ــا لك ــن اجلغرافي ــة ـ وغمراس ــر الكرم ــوع ـ ب ــادرت رب غ

فضاءهــا الّرحــب يف شــجوين وهــو بــاد بوضــوح يف كثــري مــن 

قصائــدي.

عبــد اجمليــد يوســف ـ هــل لديــك شــعور مــا بالغربــة، يف هــذا 

ــن أو ذاك؟ املوط

ســوف عبيــد ـ ينتابــين احلنــني إىل ســنوات الطفولــة يف باديــة 

غمراســن ونواحيهــا بــا اِرتســم يف ميلتــي مــن أخبــار عصورهــا 

ــنوات  ــك الس ــع تل ــار وقائ ــن أخب ــريت م ــخ يف ذاك ــا رس ــرة وب الغاب

ــعراء  ــّدين الش ــد ش ــر وق ــرب اجلزائ ــادة وح ــرب رم ــة ح ــل واقع مث

بإيقاعــات  قصائدهــم  املحفــل  يف  ينشــدون  وهــم  الشــعبيون 

مثلهــم أكــون  أن  أحببــت  رّبــا  وقتهــا  ومــن  الوجــدان   تــّز 

عندمــا اِنتقلــت إىل ضاحيــة مقريــن للدراســة ِعشــت مفارقــة عجيبــة 

ــجار  ــورود وأش ــور وال ــتى الزه ــة بش ــق اجلميل ــين احلدائ ــد أذهلت فق

الثــار املتنوعــة ناهيــك عــن املنــازل ذات الطــراز اإلفرنجــي وأذهلتين 

الطرقــات والقطــارات والوجــوه الّنــرضة فلــم أســتطع التأقلــم مــع هــذا 

املحيــط الغريــب باإلضافــة إىل أنــين كنــت آوي إىل عائلــة عّمــي التــي 

مل أكــن أعــرف منهــا أّي شــخص فعشــت ســنتني مــن الغربــة الشــديدة

ــة،  عبــد اجمليــد يوســف ـ هــل أنــت راض عــن مســريتك األدبي

ال مــن حيــث عــدد اإلصــدارات فحســب، ولكــن مــن حيــث الّنــوع 

ــة يف  ــك رغب ــا أو اعرتت ــّسد مث ــني إىل ال ــك حن ــل انتاب ــاط... ه واألن

ــة غــري التــي كتبــت؟ كتاب

ســوف عبيــدـ  ندمــت أنــين اِنقطعــت عــن الكتابــة بالفرنســية التي 

ــا مــع كتابتــي بالعربيــة  كتبــت هبــا بعــض النصــوص الشــعرية تزامن
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فلقــد كان ميكنــين التواصــل هبــا للتعريــف بــاألدب التونــي والعــريب 

ــين  ــا ولك ــية أيض ــة التونس ــة باللهج ــن الكتاب ــت أمت ــل وكن ــى األق ع

ــا  ــذق مزوهن ــا وح ــة هب ــن اإلحاط ــد م ــا إذ الب ــك صعب ــدت ذل وج

الــرثي لإلضافــة والتجديــد أمــا الــسد فقــد كتبــت بعــض النصــوص 

هــي أقــرب إىل لوحــات مــن الســرية الذاتيــة تــت عنــوان ـ بصــات 

ــد  ــات وق ــاالت والدراس ــن املق ــد م ــة إىل العدي ــوات ـ باإلضاف وخط

أردت مــن خاهلــا التعبــري عــن آرايئ األدبيــة التــي ترمــي إىل التعريــف 

ــة. ــي خاص ــد يف األدب التون ــر التجدي بظاه

عبــد اجمليــد يوســفـ  األرض عطــىش كان جمموعــك األول صدر 

ــة  ــارص الطبيع ــا عن ــه مرجعه ــم مفردات ــه معج ــر في ــنة 1980 يتوات س

كالشــمس والبحــر واألرض والّســاوات واملــاء والقمــر.... هــل كان 

حضــور هــذه الظواهــر يف شــعرك حضــورا رمزّيــا كونّيــا )ربــا ارتبط 

ــط  ــّي مرتب ــرتايّك زراع ــه اش ــاك توّج ــة( أم كان هن ــة الّتموزي باملدرس

ــارص يف  ــري دور هــذه العن ــط بالرمــز، يث ــع أكــرث مــا هــو مرتب بالواق

معــاش الكادحــني مــن الفاحــني وغريهــم تصاديــا مــع مــا كان ســائدا 

ــدى  ــى ل ــة أو حت ــة األدبي ــة الطليع ــن مدرس ــارصت م ــن ع ــدى م ل

شــعراء مثــل البّيــايت؟

ســوف عبيــد ـ كانــت قصائــد جمموعــة ـ األرض عطــىش ـ مواصلة 

ــك  ــة تل ــا وخاص ــأُت يف مقوالت ــي نش ــة الت ــة األدبي ــوالت الطليع ملق

التــي دعــت إىل التجديــد وعــدم النســج عــى منــوال الشــعر التقليــدي 

ــك  ــني وكذل ــات واملضام ــْي الفني ــن ناحيت ــايس م ــي واحل والرومنطيق

حاولــت تــاوز حتــى مــا كان رائجــا مــن األنــاط الشــعرية الســائدة 

يف تلــك الفــرتة مثــل قصائــد مــا ُعــرف يف تونــس بوجــة غــري العمــودي 

واحلــر التــي سعــان مــا خرجــُت عــن تأثريهــا وحاولــت أيضــا عــدم 

تقليــد مــاكان ســائدا مــن الشــعر املرقــي لــدى أعــام تلــك الســنوات 

وقــد اِســتفدت إىل حــّد بعيــد مــن تراثنــا العــريب والتونــي باإلضافــة 

إىل اِطاعــي املبكــر عــى الشــعر العاملــي بفضــل اللغــة الفرنســية وقــد 

ــك  ــائدة يف تل ــة الس ــعارات اإلديولوجي ــع الش ــجم م ــري منس ــت غ كن

ــى  ــية وع ــا األساس ــى مصادره ــت ع ــين اِطلع ــم أن ــنوات بالرغ الس

الكثــري مــن أدبّياتــا إْذ قــرأت مثــا ماوتســيتونغ واملــودودي وُقطــب 

ــرة  ــس زاخ ــة اآلداب بتون ــت كلي ــد كان ــم فق ــق وغريه ــال عفل وميش

ــة. بختلــف احلــركات اإلديولوجي

ــوارة  ــاء ون ــرأة الفسيفس ــك ام ــف ـ يف ديواني ــد يوس ــد اجملي عب

امللــح الّصادريــن تباعــا ســنتي 1984 و 1985 تبــدو كأنــك انخرطــت 

ــا  ــي أو يف م ــى الواقع ــاه املنح ــرط يف ات ــط. مل تنخ ــار الوس يف التي

بقــي منــه بعــد مؤمتــر الشــعر التونــي احلديث)احلامــات 1981( ومل 

ــا  ــة... م ــميتها باملدرس ــت تس ــة إن صّح ــة القريواني ــه إىل املدرس تتوج

ــك؟ ــب رأي ــطي حس ــار الوس ــذا الّتي ــح ه ــي مام ه

ســوف عبيــد ـ قصائــد ذينــك الديوانــني تعــرّب عــن مرحلــة مهّمــة 

ــي  ــعر التون ــن أّن الش ــا م ــاص اِنطاق ــي اخل ــن طريق ــث ع يف البح

يطمــح أن يكــون ذا إضافــة نوعيــة إىل الشــعر العــريب املعــارص وليــس 

تابعــا أو ظــا لــه وأرى أن الشــعر عامــة يتلــف عــن أســلوب البيانات 
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السياســية أو النقابيــة أو اخلطــب األخاقيــة فالشــعر تعبــري فــيّن عــن 

احلالــة والوجــدان ضمــن مســار تــّرري إنســاين وقــد أثبــت التاريــخ 

ــات  ــى احلام ــن ملتق ــت م ــي اِنبثق ــة الت ــة الثالث ــه اجلاع ــة توّج صّح

ــّتت  ــني وتش ــدار برل ــار ج ــد اهِن ــا فق ــد عنارصه ــت أح ــي كن والت

االِتــاد الســوفيايت وســلكت الّصــني هنــج التحــرر االقتصــادي والقــت 

ــم  ــات احلك ــرويب وي ــه الع ــة ذات التوج ــدان العربي ــن البل ــري م كث

ــك كان  ــع ذل ــيل ومجي ــام الداخ ــي وااِلنقس ــل األجنب ــردي والتدخ الف

ــراي الواحــد واحلــزب الواحــد. بســبب تســلط ال

إىل أّي  عبــد اجمليــد يوســفـ  هــل تــرى أّن هــذا التيــار تواصــل و

حــّد... خاصــة وأنــك وضعــت دراســة حــول حــركات الشــعر اجلديــد 

بتونــس )2008( وقــد توّفــر لديــك الّزمــن الــكايف للرتاجــع واملشــاهدة 

البانوراميــة للمشــهد الشــعري؟

ســوف عبيــد ـ قــد تطــّورت أغلــب األصــوات داخــل هــذا التيــار 

ويف غــريه وقــد جــاءت أصــوات جديــدة لذلــك مــن اجلديــر أن نقــرأ 

ــف  ــى نق ــاعرا حت ــاعرا ش ــاة ش ــكل أن ــية ب ــعرية التونس ــة الش املدون

عــى أوجــه ااِلئتــاف واالِختــاف والتميــز بــني هــذا وذاك.

عبــد اجمليــد يوســف ـ  كان بوّدي ان أسرتســل معك يف اســتعراض 

ــاحة  ــمحت املس ــو س ــدة ل ــى ح ــوان ع ــتجاء كل دي ــك واس دواوين

لذلــك أمــّر إىل حــارق البحــر. مــاذا تغــري يف شــعرك بــني هــذا الديــوان 

ومــا قبلــه؟

ســوف عبيــد ـ قــد أهديتــه إىل روح والــدي رمحــه اللــه وضّمنتــه 

ــة  ــرييت الذاتي ــح س ــض مام ــا بع ــي فيه ــة الت ــد احلميم ــض القصائ بع

ــعري  ــدي فش ــة قصائ ــين وال لكتاب ــدور دواوي ــط لص ــا ال أخط وان

هــو ظــال حيــايت ولكــين أحــاول أن ال أكــّرر نفــس القصائــد لذلــك 

ــرية. ــنوات األخ ــرث يف الس ــّددا أك ــيت متش أمس

عبــد اجمليــد يوســف ـ  لغــة ســوف عبيــد الشــعرية هلــا ملمــح 

خــاص... بســيطة إىل أبعــد حــّد ولكنهــا فصيحــة ال ختتلــط بالعاميــة إال 

يف نصــوص مــدودة ســوف نذكرهــا. هــل يصــح القــول إنــك املهلهــل... 

هلهلــت لغــة الشــعر التونــي؟ مــن أيــن تســتمد هــذه اللغة شــعريتها؟

ــتعمل  ــي أن أس ــودة ه ــة املنش ــي الفصاح ــك ه ــد ـ تل ــوف عبي س

مفــردات مفهومــة ولكــن ذات نســق خــاص و مدلــوالت عميقــة 

ــكا  ــة غرني ــا لوح ــْر مث ــاء فانظ ــطحية اجلوف ــين الس ــاطة ال تع فالبس

لبيكاســو هــي جمــرد أشــكال بســيطة مــن حيوانــات وأدوات وبلونــني 

فقــط هــا األســود واألبيــض ولكنهــا ثريــة باملعــاين وكذلــك اُنظــر إىل 

ــدم ُصورهــا  أفــام شــاريل شــابان عــى بســاطتها وبرغــم صمتهــا وِق

ــداع. فإهنــا عــى غايــة مــن اإلب

عبــد اجمليــد يوســف ـ  لســوف عبيــد األديــب وجــه آخــر غــري 

وجــه الّشــاعر، ذلــك أن لديــك إنتاجــا ادبيــا يف غــري الشــعر.

ــعر  ــركات الّش ــاب ـ ح ــدر يل كت ــد ص ــم فق ــد ـ نع ــوف عبي س

اجلديــد يف تونــس ســنة 2008 وكتــاب ـ صفحــات مــن كتــاب الوجــود 
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ــورة يف  ــاالت املنش ــد املق ــنة 2009 ويل عدي ــايب س ــم الش ـ أليب القاس

ــني. ــاب أو كتاب ــا يف كت ــو أن أمجعه ــات أرج ــف واملج الصح

عبــد اجمليــد يوســفـ  كتــاب صفحــات مــن كتــاب الوجــود. مــا 

حقيقتــه؟

ــد  ــايب بع ــاين للش ــوان الث ــربه الدي ــن ان نعت ســوف عبيــد ـ ميك

ـ هــو  الوجــود  ـ صفحــات مــن كتــاب  احليــاة وعنــوان  أغــاين 

مــن اِقــرتاح الشــايب نفســه فقــد ذكــره يف الرســالة الثالثــة التــي 

ــا  ــاعر أن جيمعه ــّن للش ــوي ومل يتس ــد احللي ــه مم ــلها إىل صديق أرس

وأن يصدرهــا يف حياتــه فظلّــت مبثوثــة يف مصــادر متلفــة وقــد 

ــايب  ــار الش ــن آث ــه م ــا قرأت ــى م ــت ع ــد أن اِطلع ــا بع ــت إليه توّصل

ــرى يف  ــه األخ ــف نصوص ــن متل ــا م ــع غريه ــورة م ــا منش فوجدت

ــاة وقــد أشــار إىل بعضهــا دارســون متصــون  ــه أغــاين احلي غــري ديوان

ــعدي ــان الس ــو زي ــكار وأب ــق ب ــّرو وتوفي ــد ك ــم مم ــل أيب القاس  مث

إن االِختــاف يف تســميات هــذه النصــوص وتصنيفاتــا يعــود إىل 

ــدأ يف  ــذي ب ــعر ال ــن الش ــوع م ــذا الن ــح هل ــتقرار املصطل ــدم اِس ع

الظهــور مــع بدايــة القــرن العريــن وهــو مــا زال إىل اليــوم يف طــور 

اإلنشــاء والتنــوع مــن شــاعر إىل آخــر ومــن بلــد إىل أخــر ومــن فــرتة 

إىل أخــرى لذلــك فــإن التســمية واإلمجــاع عليهــا تتطلــب مــّدة زمنيــة 

أطــول وقــد اِقرتحــت هــذه التســمية التــي تتضمــن اإلقــرار بأهنــا مــن 

نــوع ـ الشــعر النــرثي ـ كجنــس أديب فهــي إذن قصائــد نرثيــة بالرغــم 

ــع. ــاد عــى الشــكل فحســب غــري مقن  مــن أّن تقســيم الشــعر باالِعت

ــه كان  ــد أن ــذه القصائ ــروا ه ــن أنك ــن الذي ــر م ــم آخ ــرى قس وي

واحلــال  متامــا  مصادرهــا  يف  وجدتــا  مثلــا  أنرهــا  أن  جيــب 

أنّــين حاولــت قــدر اإلمــكان أن أخرجهــا يف طبعــة الئقــة هبــا 

بنســق  مستأنســا  والصفحــات  األســطر  توزيــع  حيــث  مــن 

القــارئ متنــاول  يف  لتكــون  األصليــة  أجزائهــا  مــن   كثــري 

ــرون أّن  ــك ي ــؤالء وأولئ ــن يف أّن ه ــر تكم ــة األم ــألة يف هناي إّن املس

قصيــدة النــرث أو قصيــد النــرث ذات أصــل مرقــي أو ذات أصــل 

ــكار أو  ــل االِبت ــا فض ــس وألدبائه ــون لتون ــدون أن تك ــريب وال يري غ

ــرق  ــدة امل ــم عق ــض منه ــدى البع ــف ل ــبق...مع األس ــة أوالّس اإلضاف

األزليــة ولــدى اآلخريــن شــعور االســتنقاص أمــام الغــرب واحلــال أن 

األدب منــذ عصــور ســابقة ماهــو إال نتيجــة لتاقــح الثقافــات قدميهــا 

ــة  ــة العربي ــا يف اللغ ــن أن نقراه ــرث ميك ــدة الن ــول قصي ــا فأص وحديثه

ضمــن كثــري مــن النصــوص القدميــة أيضــا ونحــن اآلن قادمــون عــى 

ــى  ــن ع ــك نح ــاس وكذل ــف األجن ــني متل ــدود ب ــاوز احل ــة ت مرحل

ــكل  ــدود الّش ــون أيضا...فح ــاس والفن ــل األجن ــة تداخ ــات مرحل عتب

وحدهــا ليســت مقياســا مضبوطــا أو معيــارا كافيــا للجالية وللّســات 

ــّص. ــة للن األدبي

عبد اجمليد يوســف ـ يف دراســتك لشــعر الشــايب النــرثي اِهتممت 

باملضامــني يف مــا أردت أن تقنــع بــه بأنــه قصائــد نرثيــة ومل ترّكــز عــى 

فنيــات القصيــد النــرثي ...كان املنتظــر أن جيــد القــارئ مــا يالــف أّن 

ــور تــرصّف الشــاعر يف توزيعــه فجــل  ــد هــي كام منث هــذه القصائ
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كل مجلــة يف ســطر.

ســوف عبيــدـ  إن الغــرض مــن نــر هــذه القصائــد هــو التعريــف 

ــة ومطموســة ســنوات  هبــا وذكــر مصادرهــا وهــي التــي ظلــت جمهول

طويلــة وقــد حاولــت التمهيــد لــكل قصيــدة بــا يناســبها مــن التقديــم 

ومل يكــن هــديف البتتــة دراســتها وعــىس أن تنهــض العزائــم لذلــك... 

ــا  ــة وعندم ــا الفني ــار جلاليته ــدون أّي اِعتب ــورة ب ــت منش ــد كان وق

ــت  ــايب الحظ ــدى الش ــات ل ــودات واملخطوط ــض املس ــت إىل بع رجع

ــس  ــُت نف ــا فاِتبع ــا نرُت ــا ك ــطر منه ــن األس ــري م ــب الكث ــه كت أن

ــذي أراده الشــاعر. املنهــج ال

عبــد اجمليــد يوســف ـ  مــا هــي عاقتــك باِبــن عرفــة؟ هــل كان 

الّدافــع اجلهــوي هــو مــا حّفــزك عــى تقيــق تفســريه؟

ــن عرفــة ويــرى  ــا الِب ســوف عبيــد ـ كان والــدي رمحــه اللــه ُمّب

فيــه العــامل املســتقل الــذي وهــب حياتــه للعلــم والتعليــم فــكان مثــاال 

ــذ طفولتــي وعندمــا درســين الدكتــور ســعد غــراب املختــص يف  يل من

ــة  ــن جمموع ــريه ضم ــن تفس ــزء م ــق ج ــيّل تقي ــرتح ع ــة اِق ــن عرف اِب

مــن طلبتــه فلّبيــت بــكل مهجتــي وكانــت مناســبة للتعمــق يف الــرتاث 

ــافه. واِكتش

ــص  ــيخ اخلصائ ــه يف ترس ــف ـ أّي دور كان ل ــد يوس ــد اجملي عب

ــيك؟ ــه املال ــة للفق املقاصدي

ســوف عبيــد ـ مــن أهــّم خصائــص اإلمــام ابــن عرفــة يف تفســريه 

ــق  ــوي الدقي ــرح اللغ ــى ال ــة وع ــن ناحي ــل م ــى العق ــد ع ــه يعتم أن

مــن ناحيــة أخــرى وهــو يــرى بــرضورة اِعتبــار الواقــع عنــد قــراءة 

ــول ـ إن  ــو يق ــاس فه ــوال الن ــع أح ــاءم م ــة يك تت ــوص الديني النص

الوقــوف عــى ظاهــر النصــوص مــن دون النظــر إىل الزمــان واملــكان 

هــو ضــال وتضليــل ـ لذلــك كثــريا مــا اِستشــهد بآرائــه الشــيخ ممــد 

ــر. ــر والتنوي ــريه التحري ــون تفس ــور يف غض ــن عاش ــر ب الطاه

عبــد اجمليــد يوســف ـ  لديــك نــّص مطــّول حيتــوي عــى تركيبــة 

فريــدة فقــد مزجــت فيــه بــني النــص النــرثي والنــص املــوزون عــى 

األوزان اخلليليــة والشــعر العامــي هــو نــص اجلازيــة الــذي ال يذكــر 

ســوف عبيــد إال ذكــر... لــو حدثتنــا عــن هــذه التجربــة؟

ســوف عبيــد ـ قصيــدة اجلازيــة أعتربهــا مــن أهــّم قصائــدي فقــد 

حاولــت فيهــا ااِلســتفادة مــن امللحمــة الشــعبية ومــن الــرتاث الشــفوي 

ــف  ــة إىل متل ــعار باإلضاف ــان وأش ــم وأغ ــة وحك ــن أمثل ــه م ــا في ب

ــن  ــد مك ــى أن التجدب ــد ع ــك للتأكي ــح وذل ــعر الفصي ــكال الش أش

ــة   ــواع الكتاب ــتى أن ــمل ش ــعه أن يش ــعري بوس ــص الش ــا  وأن الن دامئ

ألعانــق هبــذه القصيــدة أرحــب فضــاء مكــن أمــا مــن ناحيــة املضمون 

فقصيــدة اجلازيــة تتجــاوز النظريــات اإلديولوجيــة املحليــة والقوميــة 

الضيقــة لتنفتــح عــى اإلنســانية مجعــاء مهــا تباعــدت األوطــان.

عبــد اجمليــد يوســف ـ أنــت مــن مؤســي قصيــدة النــرث يف تونس 

ــة  ــت يف حرك ــعينات انخرط ــة التس ــا بداي ــا أظنه ــرتة م ــك يف ف ولكن
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»اهلرولــة« نحــو القصيــد العمــودي التقليــدي مــع ثلــة مــن الشــعراء 

ــات  ــن القناع ــا ع ــك تراجع ــرب ذل ــل تعت ــد النرث...ه ــاب قصي أصح

الســابقة أم كان هنــاك حافــز مــن نــوع ســيايس-ثقايف..... مــا تقييمــك 

هلــذه العــودة ؟

ســوف عبيــد ـ يف الواقــع قــد ســبقين بعــض الشــعراء يف تونــس إىل 

كتابــة قصيــد النــرث مثــل ممــد أبــو القاســم كــّرو وممــود التونــي 

وممــد مصمــويل وصالــح القرمــادي وحتــى نــور الديــن صمــود ـ يف ـ 

ألــوان جديــدةـ  وكذلــك شــعراء مجاعــة غــري العمــودي واحلــّر وغريهم 

وقــد حاولــت أن أواصــل هــذا املســار التجديــدي ضمــن كوكبــة مــن 

الشــعراء مــن بينهــم ممــد رضــا الــكايف وخالــد النجــار وممــد أمحــد 

ــد  ــن بع ــرون لك ــايت وآخ ــز الوس ــيل وعزي ــزوز اجلم ــي وع القاب

هــذه املوجــة جــاءت أصــوات عديــدة اِستســهلت خــوض غــار هــذا 

 النــوع اجلديــد مــن الشــعر فاِختلــط احلابــل بالنابــل هــذا مــن ناحيــة

ــه  ــار أن ــم باِعتب ــة أخــرى أردت أن أكتــب يف الشــكل القدي مــن ناحي

ــى أن  ــد ع ــذور وتأكي ــذات واجل ــك بال ــدء ومتس ــى ب ــود ع ــاء وع إحي

الشــعر ال حُيــّد بشــكل وحيــد وأنــه ميكنــين الكتابــة يف كل األشــكال 

ــا  ــي أن أرّصح أيض ــك وينبغ ــون ذل ــب املضم ــا تطل ــعرية إذا م الش

أن كتابتــي يف الشــعر املــوزون املقّفــى هــي دعــوة ضمنيــة إىل أّن 

التجديــد ال يتنــاف مــع القديــم بــل تطــور منــه واِســتمرار لــه فالشــعر 

ــه ــه وكنه ــد نوع ــا تدي ــا وحده ــي ال ميكنه ــكال الت ــن األش ــع م  أوس

تلك جدلية احلياة...الزمن وحده كفيل بالغربلة.

عبــد اجمليــد يوســف : نــرتك لــك كامــا حــّرا تتوجــه بــه إىل قّراء 

ـ   املنتــدى ـ

ســوف عــيبد ـ شــكرا عــى هــذه املحــاورة اجلدّيــة ـ وأعتــرب 

قصائــدي هــي لســان حــايل املُفصــح عــن متلــف املراحــل واألطــوار 

ــع األّول. ــي املرج ــرييت فه يف مس
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