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قراءة

عبد اللطيف اللعبي

فضل الثورة
كتاب نقدي عن الشاعر الذي ّ

فك مالك حداد «عقدة لسانه»
هكذا ّ

شرف الدين شكري
يعود إلى مسار الشاعر
الجزائري الذي
والروائي
ّ
ّ
«تقيأ» الفرنسية ،وأعلن،
قبل محمد ديب ،قطيعة
صارمة مع لغة االستعمار

انخرط في
المقاومة الثقافية
إلى جانب كاتب ياسين

الجزائر ــ سعيد خطيبي
اش��ت��ه��ر م��ال��ك ح���داد ( 1927ـ ـ ـ )1978
ّ
بداياته...
كاتبًا باللغة الفرنسية في ّ
ّ
ثم اشتهر أكثر حني قرر التوقف عن
ال��ك��ت��اب��ة ب��ه��ذه ال��ل��غ��ة غ����داة استقالل
ال���ج���زائ���ر ع�����ام  .1962رب�����ط ّصاحب
«امل���أس���اة ف���ي خ��ط��ر» ب�ي�ن ت��ب��ن��ي لغة
الغال ،من خالل الكتابة والكالم
بالد
ّ
بها ،ومخلفات الحركة االستعمارية
ال��ت��ي ب���دأت ف��ي ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عشر.
اب������ن م���دي���ن���ة ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ة عاصمة
ال��ش��رق ال��ج��زائ��ري س��اف��ر إل��ى فرنسا
ح���ي���ث درس ال����ح����ق����وق ،وع��������اد إلى
وطنه األم ليشارك في ثورة التحرير
الجزائرية.
موقف حداد هذا فرض نفسه كإحدى
إشكاليات كتاب جديد لشرف الدين
شكري ،بعنوان «الحياة هي دائمًا...
موت أحد ما» (دار أسامة ـ ـ ـ الجزائر).
يحاول الباحث الجزائري هنا ،تقديم
مقاربة ّ
نقدية لكتابات مالك حداد في
ضوء علم االجتماع.
يسأل شكري في ّبداية كتابه« :هل كان
(ح���داد) على ح��ق ح�ين نحر الجمال
ّ
وتسبب
عند م��دخ��ل األي��دي��ول��وج��ي��ا،

لنفسه بسرطان ال��ت��وق��ف؟» .ف��ي هذا
ال���س���ي���اق ،ي����ح����اول امل����ؤل����ف اإلحاطة
ب���ال���خ���ل���ف ّ���ي���ات ال����ت����ي دف����ع����ت صاحب
«سأهبك غزالة» ( )1959إلى التنازل
ع����ن م���ط���ل���ب «ف�������رض ال��������ذات أدبيًا»،
وامليل إلى تغليب مفاهيم سياسية.
قطع حداد أشواطًا طويلة بغية بلوغ
األدبية في املغرب الكبير»،
«الحوزة ّ
ّقبل أن يتخلى عنها .ويكتب شكري
اإلنسان الذي تراءت
أن «وعي مالكّ /
ل����ه ال���ك���ت���اب���ة ك��م��ت��ن��ف��س رئ���ي���س���ي هو
ّ
بمثابة رد الفعل امل��س��ؤول واملفتوح
ع�����ل�����ى ذل���������ك ال�������وخ�������ز الالحضاري
والالإنساني للجمهوريات الفرنسية
االستعمارية املتعاقبة».
بعدما شارك مالك حداد في املسيرة

ّ
التحررية من أجل االستقالل ،تخلى
عن مقاعد الدراسة ،في كلية الحقوق
في «جامعة آكس ـ ـ ـ آن ـ ـ ـ بروفانس»
(ج���ن���وب ف��رن��س��ا) .وك����ان أن التحق،
مع كاتب ياسني والتشكيلي محمد
إسياخم ،مطلع عام  ،1954بصفوف
امل�����ق�����اوم�����ة ال����ث����ق����اف����ي����ة .خ���ل���ال حرب
التحرير ال��ج��زائ ّ
��ري��ة ،كتب ّ ح��داد في
العديد من الصحف ،وتولى تحرير
ال��ص��ف��ح��ات ال��ث��ق��اف ّ��ي��ة ف���ي «النصر»

ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ص���در ينّح��ي��ن��ه��ا باللغة
ّ
قبل أن يع أمينًا عامًا
الفرنسيةّ ،
ل��ـ«ات��ح��اد ال��ك��ت��اب ال��ج��زائ��ري�ين» عام
.1974
وه����ن����ا ب�������دأت ن���ق���ط���ة ال����ت����ح ّ����ول الذي
س��ي��ش��ه��د ت���ن���ازل ح�����داد ع���ن ماضيه
اإلب��داع��ي ،ليرتمي بني ذراع��ي العمل
ّ
شعرية
السياسي ،تاركًا خلفه مسيرة
خصبة ،وصرحًا بناه حجرًا حجرًا.
يكتب ش��ك��ري ع��ن ال��ص��داق��ة الطويلة
التي جمعت حداد بلوي آراغون ،رائد

املدرسة السريالية ،وأحد أبرز وجوه
ال����ح����زب ال���ش���ي���وًع���ي ال���ف���رن���س���ي .هذه
الصداقة ،إضافة إلى األوض��اع التي
ك��ان��ت تعيشها ف��رن��س��ا ب��ع��د الحرب
ّ
وتماسه مع اليسار
العاملية الثانية،
الفرنسي ،تركت بصمة ملحوظة على
أعمال مالك ح��داد .أصبحت كتاباته
«ع�لام��ة ّ
مميزة يمكن ال��رج��وع إليها
ّ
في دراس��ات الكتابات السريالية في
األدب الجزائري» ً ،يكتب شكري.
ت��رك ح��داد أع��م��اال شعرية كثيرة من
بينها «ال��ش��ق��اء ف��ي خ��ط��ر» (،)1956
����������دور ح��������ول نفسها»
«األص��������ف��������ار ت ً
( ،)1961وأع���م���اال روائ��ي��ة م��ن بينها
«االنطباع األخير» ( )1958و«التلميذ
وال���درس» ( .)1960أث��رت أعماله هذه
ف����ي ح���س���اس���ي���ات ك����ت����اب جزائريني
كثر ،منهم أح�لام مستغانمي وأمني
ال���زاوي .ف��ي أعماله ال��روائ ّ��ي��ة ،تطغى
ّ
ّ
السردية،
الشعرية على الحبكة
اللغة
ك�����اش�����ف�����ة ع��������ن م��������واق��������ف شخصية

«ت��ت��م��ح��ور ح����ول ال��ث��ق��اف��ة والحرية،
وهما موقفان مترابطان ألن أحدهما
يؤدي حتمًا إلى اآلخر».
لكن يبدو أن قرار مالك حداد القاضي
بالتخلي عن الكتابة بالفرنسية ّجاء
انطالقًا من عالقة مختلفة مع اللغة.
ش��ك��ري ،كانت
ب��ح��س��ب ش���رف ال��دي��ن ّ
«اللغة األول��ى التي (ترضعها) مالك
لغة السلطة االس��ت��ع��م��اري��ة املهيمنة
ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ول����غ����ة ال����ح����ري����ة ال����ت����ي ف���ت���ح���ت له
ّ
املخيلة على ع��وال��م إنسانية
ن��واف��ذ
ّ
شاسعة» ،وهي اللغة التي «تقيأها»
الح��ق��ًا .ه��ذا م��ا كتبه ح���داد م ّ���رة« :أنا
الذي أغني بالفرنسية ...أيها الشاعر
يا صديقي! ال تلمني إذا ما صدمتك
رطانتي /...لقد أراد لي االستعمار أن
أحمل اللكنة في ل��س��ان��ي /...أن أكون
معقود اللسان».
ي��ع��ت��ق��د امل���ؤل���ف أن ال��ل��غ��ة الفرنسية
جمعت ف��ي الوع���ي م��ال��ك ب�ين عاملي
الحب والكره في آن واحد .ويكتب في
ختام «الحياة هي دائمًا ...موت أحد
ما»« :مات مالك إذًا .مات في التزامه
الغريب وف��ي تناقضه األغ���رب! قطع
وسيلة اتصاله مع اآلخرين ،ولم تعد
الكتابة أداة اتصاله م��ع ال��ع��ال��م ،وال
س�لاح��ه ّاألول ف��ي ال��ك��ف��اح والنضال.
اعترف بأنه لم يستطع تغيير مجرى
التاريخ».
ع��ن��دم��ا رح���ل م��ال��ك ح����داد ع���ام 1978
ب��ع��د ص���راع م��ع امل����رض ،ك���ان ق��د ترك
نصوصًا من شأنها أن تحفظ ذاكرة
ال�����رج�����ل ،وت���م���ن���ح األج�����ي�����ال الراهنة
وع��ي��ًا ب��ض��رورة التمعن واالستفادة
ّ
الذاتية،
م��ن ت��ج��ارب اإلي��دي��ول��وج��ي��ا
ّ
الحماسية وال��ظ��رف ّ��ي��ة ال��ت��ي تتخطى
األدب .ش���رح ح����داد خ���ي���اره بكلمات
قليلة« :لكي يصبح التاريخ قصص
ب����ط����ول����ة ...ل���ك���ي ي���ص���ن���ع ك����ل إنسان
تاريخه ب��ي��ده ...علينا أن نختار بني
القيلولة ال��ه��ادئ��ة إل���ى ج���ذع شجرة،
وانفجار أغنية عنيفة».

«غونكور» األمل
محمود عبد الغني
وقفت ّ
سيدة تطلب من عبد اللطيف اللعبي أن يقرأ
ّ
ّ
املغربي على
قصيدة بالفرنسية ،ف��أص��ر الشاعر
ً
ّ
بالعربية ق��ائ�لا« :أنا
االس��ت��م��رار ب��ق��راءة نصوصه
مشتاق إلى لغتي األم» .كان ذلك خالل حفلة التكريم
التي احتضنتها «املكتبة الوطنية» و«مجلس مدينة الرباط»،
و«ج��ام��ع��ة محمد ال��خ��ام��س» أخ��ي��رًا ،اح��ت��ف ً
��اء ب��ف��وز «مجنون
األم���ل» ب��ـ«ج��ائ��زة غونكورّ الشعر» الفرنسية لعام  2009عن
ّ
الرسمية
مجمل أعماله .بعدما تخلف املغرب ـ ـ ـ بمؤسساته
ّ
واألهلية ـ ـ ـ عن تكريم الشاعر املغربي البارز ،جاءت الحفاوة من
ّ
األخرى للمتوسط ...لتعيد اللعبي إلى دائرة االهتمام
الضفة
ّ
في ّ بالده! تسلم الشاعر خالل األمسية مفتاح مدينة الرباط،
ووق��������ع ات���ف���اق���ي���ة م����ع «املكتبة
ال���وط���ن���ي���ة» ي���ج���ري بموجبها
رق��م��ن��ة أع����داد مجلة «أنفاس»
امل��ش��اك��س��ة ال��ت��ي أص���دره���ا من
الرباط ع��ام  .1966ك��ان اللعبي
ّ
وقتذاك ّ
الفرنسية
مدرسًا للغة
ف��ي إح����دى م����دارس العاصمة،
قبل أن ّ
يحول مجلته إلى مرآة
ل��ل��ح��ي��اة األدب����ي����ة والسياسية
ّ
فيتخرج منها شعراء
املغاربية،
وكتاب ب���ارزون ّبينهم الطاهر
بن جلون ...ثم توقفت «أنفاس»
ع���ن ال���ص���دور ُب��ت��ه��م��ة املساس
باألمن العام ،وأدخل صاحبها
( 1972ـ ـ ـ  .)1980وكان ال
السجن
ّ
بد لتلك املجلة ـ ـ ـ األسطورة من
االنتظار كل هذه السنوات ،قبل
ّ
الوطنية
أن تدخل إل��ى املكتبة
ّ
من بابها العريضّ .هل هو رد
اعتبار سياسي متأخر إلى هذا
األديب املناضل؟
رقمنة
ً
وكانت أمسية التكريم مناسبة
أعداد مجلة
ل���ي���ق���رأ ال���ل���ع���ب���ي م����ن يومياته
ٌ
«شاعر ّ
«أنفاس»
يمر» (دار ورد ـ ـ ـ تعريب
ّ
روز م���خ���ل���وف) ن���ص�ي�ن ،األول
التي أصدرها
ب����ع����ن����وان «م����ح����م����ود درويش
عبد اللطيف
بعنوان
واآلخ�����رون» ،وال��ث��ان��ي
ّ
اللعبي في
«ال�����ح�����ي�����اة أق������������وى» .ك����م����ا حل
ّ
احتفالية
الشاعر ضيفًا على
«مغاربة العالم» التي أقيمت
على هامش «م��ع��رض الكتاب
ف���ي ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء» ملناسبة
ٌ
«شاعر ّ
يمر»،
صدور يومياته
ً
إضافة إلى صدور مجموعتني
ّ
تضمان أهم أعماله بالفرنسية

الرباط عام
1966

وال�����ع�����رب�����ي�����ة ع������ن «دار ورد»
ّ
السورية.
ّ
وب��ع��د ال��رب��اط وال���دار البيضاء ،ي��ح��ل اللعبي على مراكش،
حيث ي��ش��ارك ف��ي  18و 19آذار (م���ارس) الحالي ف��ي لقاءات
أدب ّ��ي��ة ب�ين «امل��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي» و«م��ع��ه��د ث��رف��ان��ت��س» .كأننا
بالجمهور املغربي يعانق أخيرًا شاعره ،ويعيد االعتبار إلى
ّ
السياسية
مسيرة خصبة بالعطاءات ،حافلة بالنضاالت ّ ً
التي تجعل من صاحب «تجاعيد األسد» اليوم ممثال لجيل
بال ورثة ،في املغرب والعالم العربي على السواء.
ً
ّ
يحل اللعبي اليوم ضيفًا على برنامج «مشارف» ( 00:45ليال) مع
ّ
املغربية األولى»
الزميل ياسني عدنان على «القناة

فالش
ّ
اللبنانية،
■ ف��ي مناسبة زي��ارت�ه��ا ال�ح��ال� ّ�ي��ة للعاصمة
ضربت دنيا مسعود موعدًا ألصدقائها ومحبيها
ه��ذا امل�س��اء ف��ي ح��ان��ة ( Cordsش ��ارع امل �ك �ح��ول) ...إذا
ّ
ّ
ّ
املصرية الشابة
املغنية
ستقدم
كانت األج��واء مالئمة،
للحاضرين ب��اق��ة م��ن أغنياتها األث �ي��رة ،املستقاة من
التراث الغنائي لبلدها ،من أس��وان واملنيا إلى الصعيد
وم ��دن ال��دل�ت��ا .ب�ين دن�ي��ا وب �ي��روت ع�لاق��ة خ��اص��ة بدأت
مطلع العقد ،وفيها أص��درت العام املاضي أسطوانتها
ّ
(«ع��رب») .لإلستعالم:
املسجلة األولى «محطة ِمصر» ِ
106570/03
■ تعقيبًا على م�ق��ال ال��زم�ي��ل زي��اد عبد ال�ل��ه «نضال
ح��س��ن ي�ن�ت�ظ��رك��م ف��ي «ج �ب��ال ال� �ص ��وان»» («األخبار»
عدد  )2010/3/1الذي تناول إلغاء الرقابة مشهدًا من
فيلم «ص�لاة الغائب» ،جاءنا من السينمائي السوري
توضيحًا نورد منه اآلتي...« :اإللغاء لم يحصل من قبل
الرقابة ،بل من قبل مدير «املؤسسة العامة للسينما»

شخصيًا ،بسبب رف�ض��ي تقديم اع �ت��ذار ع� ّ�م��ا ذكرته
في لقاء صحافي نشرته جريدة «الثورة» السورية.»...
وأشار حسن إلى أن شريطه اآلخر «جبال الصوان» من
إنتاج «األمانة العامة الحتفالية دمشق عاصمة الثقافة
العربية» ،بالتعاون مع «املؤسسة العامة للسينما» ،وقد
شاهدته اللجان الرقابية املسؤولة لدى الجهات املنتجة
ولم ّ
يتعرض ألي حذف رقابي».
■ أص� � ��درت م�ح�ك�م��ة امل �ط �ب��وع��ات في
بيروت ،برئاسة القاضي روكس رزق،
أحكامًا قضت بتغريم ناشر ورئيس
تحرير «اآلداب» الكاتب سماح إدريس
(الصورة) ،وعايدة مطرجي إدريس
(امل��دي��رة امل�س��ؤول��ة) ،مبلغ ستة ماليني
ل�ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف��ي دع ��وى ال �ق��دح والذم
ال�ت��ي ر ًف�ع�ه��ا عليهما ال�ن��اش��ر العراقي
فخري كريم ،إضافة إلى تسديد مبلغ مئة ألف ليرة

رمزيًا ّ
تعويضًا ّ
للمدعي .وقد جاء الحكم ليفصل في
الدعوى التي رفعها كريم عام  2007احتجاجًا على
افتتاحية «اآلداب» املعنونة «نقد ال��وع��ي «النقدي»:
كردستان ـــــ ال�ع��راق نموذجًا» (ع��دد .)2007 /6/5
ّ
«ستة أضعاف ما
ولفت ّ
إدري��س إلى أن الحكم جاء ّ
هو متوقع في أسوأ األحوال» ،مؤكدًا أنه سيستأنفه.
وف��ي رسالة شكر وجهها إل��ى جميع من وق��ف إلى
ّ
جانبه ،قال إدريس إن «النصر» ليس في املحكمة بل
في الجرأة على عدم السكوت ( ،»)...وأض��اف« :لعل
قرار ّ املحكمة حافز على العمل الحثيث ّلتغيير البنود
املتعفنة من قانوننا اللبناني ال��ذي يمثل قيدًا على
حرية التعبير».
■ ت �ح��ت ع �ن��وان «ك��رن �ف��ال ج �ح �ي �م��ي» ،رس ��م أسامة
بعلبكي جنديًا يضرب قاذفة هاون .وتحت عنوان ّ«ال
توقظ املحارب» ،وضع فراشة صفراء على صورة جثة
تشي غيفارا الشهيرة .ه��ذان العمالن ولوحات أخرى

الحجم الكبير ،مرسومة باألكريليك على قماش،
من ّ
ستحل ضيفة على ( FFA Private Bankشارع فوش
ّ
سيقدم املصرف األعمال الكبيرة التي
ـــــ وسط بيروت).
رسمت بني  2009و ،2010إلى جانب أربعة أعمال من
القياس الصغير انتقاها بعلبكي من معرضه الفردي
يفتتح ال �ع��رض ع�ن��د ال�س��ادس��ة م��ن م�س��اء غد،
األولّ ّ .
ويستمر حتى  4أيار (مايو) .لالستعالم01/985195 :
■ تطلق املكتبات ّ
العامة ملدينة ب�ي��روت حملة احتفاء
ب�م�ب��دع��ي ال�ع��اص�م��ة ،ب �م �ب��ادرة م��ن «ال �س �ب �ي��ل» .البداية
ستكون مع مصطفى ّ
فروخ ،عند السابعة من مساء
غد ،في أمسية تتخللها شهادات بالتشكيلي اللبناني،
وعرض للوحات مختارة من أعماله في «املكتبة ّ
العامة
ّ
لبلدية ب �ي��روت» (ال �ب��اش��ورة) .ستحتضن املكتبة في
ّ
التوقيت نفسه مساء بعد غد ،املحطة التكريمية الثانية
ال �ت��ي ت�ح�ت�ف��ي ب��امل��وس�ي�ق��ي ال��راح��ل ت��وف��ي��ق الباشا.
لالستعالم01/667701 :

