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غياب

إدمون عمران المليح ...باقً في الصويرة!
ّ
والدته اإلبداعية جاءت متأخرة ،مع
«املجرى الثابت» الصادر في باريس عام  .1980عميد األدب
املغاربي الذي أغمض عينيه يوم أمس في أحد مستشفيات
الثرى اليوم في مدينته البحرية الجميلة،
الرباط ،ويوارى ّ
واملمارسات
صاحب مسيرة غنية حافلة باألعمال واملواقف ّ
التي أسهمت في بلورة وعي أجيال من املثقفني والكتاب
بيار أبي صعب
ح�ي�ن ع ��اد أواخ � ��ر ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات إلى
أرض��ه ،بعد ثالثة عقود أمضاها في
الطوعي ،ك��ان الجميع يعرف
ّمنفاه
ّ
أن� �ه ��ا امل �ح��ط��ة األخ � �ي ��رة ف ��ي مسيرة
خاصة تكاد تختصر تاريخ املغرب
ال �ح��دي��ث .ه �ك��ذا أع ��اد إدم� ��ون عمران

ّ
التمسك
املليح ( 1917ـــــ  )2010تأكيد
ب �ج��ذوره ال �ض��ارب��ة عميقًا ف��ي أرض
أج� ��داده ،م�ن��ذ ن��زوح�ه��م الكبير الذي
تلى انهيار األندلس .وفي تلك األرض،
ف��ي ال �ص��وي��رة ت �ح��دي �دًا ك�م��ا أوصى،
ي��دف��ن ال �ي��وم ،ال �ك��ات��ب ال ��ذي وصفته
«اإلن ��دب� �ن ��دن ��ت» ب �ـ«ج �ي �م��س جويس
املغربي» ،بعد تأبني تحتضنه املقبرة

ّ
اليهودية في الرباط.
ال �ج �ن �ت �ل �م ��ان ال �ت �س �ع �ي �ن��ي األنيق،
عميد األدب املغاربي ،وأح��د الرموز
األس ��اس � ّ�ي�ي ّ�ن ل �ل �ح��رك��ة ال��وط �ن� ّ�ي��ة في
ّ
الرسولية،
ب�لاده ،تخلى عن بسمته
ص� � �ب � ��اح أم� � � ��س االث� � � �ن� �ي ��ن ،ف� � ��ي أحد
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال � � ً�رب � ��اط .ب � ��دأ إدمون
ح �ي��ات��ه م� �ن ��اض�ل�ا ض� ��د االستعمار
ال � �ف ��رن � �س ��ي ،وان � � �خ � ��رط ف � ��ي الحزب
الشيوعي املغربي الذي وصل فيه إلى
ّ
قيادية ،قبل أن ينفصل عنه
مناصب
أواخر الخمسينيات بسبب تقاعسه
ّ
املحلية .أما
عن االنغراس في التربة
ّ
األدب ،فلم يطرق بابه إال متأخرًا ،في
باريس التي لجأ إليها منذ عام 1965
بعد انتفاضة آذار /م��ارس الدامية
ف��ي ال ��دار ال�ب�ي�ض��اء .أس �ت��اذ الفلسفة
املشغول بـ«مدرسة فرانكفورت» مع
رفيقة درب��ه م��اري ـــــ سيسيل (رحلت
عام  ،)1998كان في الثالثة والستني

ح�ين كتب باكورته األدب� ّ�ي��ة «املجرى
ال �ث��اب��ت» («م��اس �ب �ي��رو» .)1980 ،هذا
العمل األوتوبيوغرافي ،وضعه ،شأن
ك��ل م��ا ك�ت��ب الح �ق��ًا ،ف��ي ل�غ��ة موليير
ال � �ت� ��ي ل �ق �ح �ه ��ا م � ��ن خ� �ل ��ال تقنيات
ّ
ّ
املغربية
العامية
السرد ،بمستويات

مواقفه الشرسة من إسرائيل
كلفته عزلة حقيقية على
ّ
الفرنسية
الساحة
ّ
ّ
وخصوصياتها .الحقًا عادت السيرة
ال��ذات� ّ�ي��ة إل��ى ال �ض��اد ،شأنها ف��ي ذلك
شأن معظم كتاباته األخرى.
ثم تتالت إصداراته في باريس ،علمًا
ب� ��أن م��واق �ف��ه ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة الحاسمة
ّ
الفلسطينية
إل� ��ى ج ��ان ��ب ال �ق �ض� ّ�ي��ة
حرمته من ملكوت النشر الفرنسي:

مؤسسة
ثقافية
ّ
باسمه

«إيالن أو ليل الحكي» («ماسبيرو»،
« ،)1983أل ��ف ع��ام ب�ي��وم واح ��د» («ال
بانسيه سوفاج»« ،)1986 ،عودة أبو
الحاكي» ( .)1990ويمكن أن نضيف
«آب�ن��ر أب��و ال�ن��ور» ( ،)1995و«حقيبة
س�ي��دي م�ع��اش��و» ( ،)1998و«املقهى
األزرق» ( .)1998م��ن دون أن ننسى
�ري ��ة ون � �ق � ّ
ك� �ت ��اب ��ات ن� �ظ � ّ
�دي ��ة نشرها
ت�ح��ت ع �ن��وان «ج ��ان جينيه ،األسير
العاشق ،ومحاوالت أخرى» (،)1990
وإسهاماته في النقد التشكيلي عن
أح�م��د ال �ش��رق��اوي وآخ��ري��ن .ك��ل هذه
امل��ؤل�ف��ات ،جعلت م��ن صاحبها أحد
رواد األدب امل �غ��ارب��ي ،وم�ع�ل�م��ًا ترك
تأثيره على أجيال متعاقبة.
ذات ي��وم ب ��ادره ص�ح��اف��ي بريطاني
ب � ��ال � � �س � ��ؤال« :أن � � � ��ت ك � ��ات � ��ب يهودي
مغربي ،»...فقاطعه املليح على الفور
م �ص� ّ�ح �ح��ًا« :ل �ي��س ت �م��ام��ًا! أن ��ا كاتب
م �غ��رب��ي ي � �ه ��ودي»ّ .
ورب� �م ��ا ك ��ان هذا
التفصيل البسيط ك��اف�ي��ًا الختصار
الرجل .هذا الوعي الوطني الذي بناه
على مناهضة االس�ت�ع�م��ار ،والدفاع
ع ��ن ال� �ح � ّ
�ري ��ة ،وم� �ن ��اص ��رة الطبقات
ال��دن �ي��ا ّ ،ج�ع��ل م��ن «ال �ح ��اج إدمون»،
ك �م��ا ي�ل��ق�ب��ه م �ح� ّ�ب��وه ،وري �ث��ًا شرعيًا
ّ
فكرية وروحية كثيرة متداخلة.
لقيم
ف��ي ن� ّ�ص��ه املشبع بإيقاعات العامية

امل �غ��رب �ي��ة وت�ل�اوي �ن �ه ��ا ،ال �ق��ائ��م على
ل �غ��ة امل �ج��از واألم� �ث ��ال ،ن �ق��ل الجذور
ال� �ي� �ه � ّ
�ودي ��ة ف ��ي ال� �ص ��وي ��رة وآسفي،
وص � � � ّ�ور ط� �ق ��وس ال �ع �ش �ي ��رة األولى
وع��ادات�ه��ا وت��اري�خ�ه��ا .ك��ذل��ك عكست
ّ
الوطنية والنضال
كتاباته الصحوة
م��ن أج ��ل االس �ت �ق�ل�ال ،وان �ط �ب��ع أدبه،
م�ث��ل م��واق �ف��ه ال�ع�ل�ن� ّ�ي��ة ،ب��ال��دف��اع عن
ق�ض� ّ�ي��ة فلسطني ،وإدان ��ة املمارسات
ّ
ّ
العنصرية بحق الشعب
اإلسرائيلية
الفلسطيني.
ً
م��ن ال�ح��اج إدم ��ون سنحتفظ طويال
ب�ت�ل��ك ال�ب�س�م��ة ال �ع��ارف��ة .إض��اف��ة إلى
ك �ت��اب��ات��ه ال� �ت ��ي س �ت �ب �ق��ى م ��ن ركائز
ال� � � ��روح امل� �غ ��رب � ّ�ي ��ة واألدب العربي
صوته الهادئ
واإلنساني ،سنتذكر ّ
ونظرته النقدية التي تغذي النقاش،
وانحيازه الدائم إلى املوقع املعارض.
الفتنة
ف� ��ي زم � ��ن امل ��رت ��زق ��ة وت � �ج� ��ار
ّ
ّ
والتعصب ،سنبقى نتعلم
واالنغالق
م��ن مفهومه العلماني لـ«املواطنة».
ّ
وراديكاليته
وسنستلهم حماسته
ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن ال �ع��دال ��ة ،ومواجهة
حساب امتيازاته
الظلم بشراسة ّ على ّ
خ �ص� ّ ّ�ي��ة .إن� ��ه امل �ع��ل��م ال� ��ذي شهد
ال �ش � ّ
ل �ل �ح��ق ح ��ت ��ى ال �ل �ح �ظ��ة األخ � �ي ��رة من
حياته.

ّ
قبل عامني حذر الحاج
إدمون من إهمال تراث
الفنان الراحل محمد
القاسمي .فهل نستعير
الكلمات نفسها ،لندعو
إلى حفظ تركة صاحب
«املجرى الثابت»؟ في عام
ُ
ّ
 ،2004أعلنت رسميًا والدة
«مؤسسة إدمون عمران
املليح لألدب والفنون»
بحضور صاحب العالقة.
املؤسسة التي لم نسمع
عن نشاطاتها كثيرًا كل
هذا الوقت ،تهدف إلى
«تعزيز الحوار وصون
التعدد الثقافي واالنفتاح
على العالم واملستقبل».
واآلن ،من شأنها أن تهتم
بكتابات الراحل وأعماله
ومخطوطاته ومقتنياته
ومكتبته النادرة ...وبجزء
مهم من ذاكرة املغرب
الحديث.

ش��اه��دوا على موقع «األخ �ب��ار» مشاركته
في برنامج «مشارف» الذي ّ
يقدمه الزميل
ياسني عدنان على القناة املغربية الثانية

 ...ورحلت كلثوم عميدة المسرح الجزائري
الجزائر ــ سعيد خطيبي
ه��ي ع �م �ي��دة امل �م �ث�لات الجزائريات،
وأول ع ��رب� �ي ��ة ت �م �ش��ي ع� �ل ��ى بساط
«م�ه��رج��ان ك��ان السينمائي» األحمر
( .)1967ع��اش��ت راق�ص��ة وممثلة في
امل �س��رح وال� ّ�س�ي�ن�م��ا ،وج� ّ�س��دت أدوارًا
مهمة ف��ي أش�ه��ر األف �ل�ام الجزائرية.
ع � ��اص � ��رت م ��ؤس� �س ��ي ال � �ف� ��ن الرابع،
ونسيتها ذاك ��رة ال �ج��زائ��ر القصيرة
ب �ع��دم��ا رح �ل��ت م �ن��ذ أي � ��ام إث ��ر وعكة
ّ
صحية مفاجئة .حينها فقط ،تذكر
ال �ج �م �ي��ع أن ال �ج ��زائ ��ر ك��ان��ت تمتلك
امرأة وفنانة تعيش الحاضر بكل ما
يحمله من خيبة وتناقضات ،بعيدًا
النوستالجيا.
عن روح
ً
«ل �ي��س س �ه�ل�ا اخ� �ت ��زال ك �ل �ث��وم وهي
ح � ّ�ي ��ة ،ف �ك �ي��ف ي �م �ك��ن اخ �ت��زال �ه��ا بعد

ّ
تصرح املمثلة بهية
وفاتها؟» هكذا
راش��دي التي رأت أن الراحلة «امرأة
استثنائية».
ك��ان��ت جميع املعطيات م�ت��واف��رة كي
تجعل م��ن كلثوم (اس�م�ه��ا الحقيقي
ع ��ائ� �ش ��ة ع � � �ج � ��وري) ام � � � ��رأة عادية،
ت �خ �ض��ع ل �س �ل �ط��ة ال �ب �ط��ري��ري �ك��ة ،في
ج��زائ��ر ب��داي��ات ال �ق��رن امل��اض��ي .لكن
ال�ص�غ�ي��رة «ع�ي�ش��ة» ( 1916ـــــ )2010
ق��ررت كسر القاعدة .فكرت في ولوج
ع� ��ال� ��م ال � ��رق � ��ص ووج � � � � ��دت نفسها،
ت ��دري �ج ��ًا ،ت�ن�س�ح��ب ص� ��وب املسرح،
ب�م�س��اع��دة م�ح�ي��ي ال��دي��ن بشطارزي
( 1897ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  ،)1986ال� ��ذي راف �ق �ه��ا في
أول��ى خ�ط��وات�ه��ا ،ونقلها م��ن مسقط
رأس�ه��ا ف��ي البليدة ( 70كلم جنوبي
العاصمة) إلى األوبرا ومنحها أدوارًا
نسائية ،في كثير من األعمال ،سواء

ال �ك��وم �ي��دي��ة أو ال �ت��راج �ي��دي��ة .لعبت
إل � ��ى ج ��ان ��ب أس � �م ��اء م� �ع ��روف ��ة ،مثل
رش �ي��د قسطنطيني وح �ب �ي��ب رضا.
واش �ت �ه��رت خ�ص��وص��ًا ف��ي مسرحية
«زواج بالهاتف» (.)1963
قبل ذلك أي في عام ّ ،1951
مرت بحالة
نفسية متقلبة إثر ضغوط اجتماعية
ك � � � ��ادت ت� ��وق� ��ف م� �س� �ي ��رت� �ه ��ا ،لكنها
اس�ت�ط��اع��ت ال �خ��روج م�ن�ه��ا والعودة
إل��ى الخشبة ف��ي مسرحية «عطيل»
ل��وي �ل �ي��ام ش�ك�س�ب�ي��ر ال �ت��ي اقتبسها
ب ��ال� �ع ��رب� �ي ��ة أح � �م� ��د ت ��وف� �ي ��ق املدني
( .)1952مع اندالع الثورة التحريرية،
توقفت عن العمل الفني ،وانخرطت
في العمل النضالي السري ،ثم عادت
إل� ��ى م�ل�اق ��اة ال �ج �م �ه��ور س �ن��ة 1963
واستمرت في التمثيل حتى اعتزالها
سنة .1989

آخر إطالالتها
كانت في فيلم
«البوابون» عام 1991

مشاركتها في فيلم «ري��اح األوراس»
( )1966ل� �ل �م� �خ ��رج م �ح �م ��د لخضر
ح��ام �ي �ن��ا ،ح �ي��ث ج� �س ��دت دور «أم»
ابنها ال��ذي اعتقله جنود
تبحث عن ّ
االح �ت�لال ،مثلت النقلة النوعية في
ت �ج��رب �ت �ه��ا ال �ف �ن �ي��ة .ف �ي �ل��م س �م��ح لها
بالبروز محليًا وعربيًا ،وخصوصًا
بعدما نال الفيلم نفسه جائزة «أفضل
مهرجان «كان» (.)1967
باكورة» في
ّ
استمرت حياة التجريب ،في املسرح

والسينما ،وال�غ�ن��اء وال��رق��ص أيضًا.
وأث �م ��رت  70م�س��رح�ي��ة ،و 20فيلمًا،
وخ �م �س ��ة أش� ��رط� ��ة ،م� ��ع ال �ع �ل ��م أنها
ت��وق �ف ��ت ع� ��ن ال� �غ� �ن ��اء م� �ب ��اش ��رة بعد
والدة ابنها الوحيد ( .)1954حرمتها
الجزائري من
إدارة املسرح الوطني
ّ
مواصلة عملها وهي في سن العطاء،
ب �ع��دم��ا أح��ال �ت �ه��ا ع �ل��ى ال �ت �ق��اع��د قبل
أيام فقط من عرض آخر مسرحياتها
«م � ��وت امل �س ��اف ��ر» ل �ل �م �خ��رج��ة فوزية
آي ��ت ال �ح��اج ع ��ام  .1987وك��ان��ت آخر
إط �ل�االت � �ه ��ا ف� ��ي ف �ي �ل��م «البوابون»
وصفتها
( )1991للمخرج روي �ش��د.
ّ
امل �م �ث �ل��ة ف ��ري ��دة ص��اب��ون �ج��ي بأنها
«امرأة ً احترمت فنها» ،عاشت حياتها
متنقلة عبر املسارح واستوديوهات
التصوير ال تؤمن س��وى بحقها في
الفن والتمثيل.

