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شعر

نور الدين الزويتني يذهب بالقصيدة إلى أبعد حدّ
عبد الرحيم الخصار
ت ـبــدو املــرجـعـيــة امل ـعــرف ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
خبرة الكتابة ،لدى نور الدين الزويتني
حـ ـ ــاضـ ـ ــرة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه ال ـش ـع ــري ــة
ّ
الجديدة «كيف تظل شاعرًا بعد »2012
(دار كتابنا للنشر ـ بيروت) في حوالى
مـئـتــي صـفـحــة .فـقــد أسـعـفــه تخصصه
في األدب اإلنكليزي في االطالع املوسع
على قصيدة النثر األميركية ومواكبة
ً
ت ـح ــوالت ـه ــا .ف ـض ــا ع ــن ذل ـ ــك ،ه ــو أح ــد
ّ
امللمني الكبار في املغرب بتاريخ النقد
الـ ـنـ ـظ ــري لـ ـه ــذا ال ـج ـن ــس األدب ـ ـ ـ ــي .ه ــذه
املعرفة الشعرية تنعكس على نصوص
املـجـمــوعــة ،وت ـبـ ّـن حـجــم املـســافــة التي
قطعها الشاعر فــي تجربته قياسًا مع
مــا راج لـسـنــوات فــي الـكـتــابــة الشعرية
فــي املـغــرب .يريد نــور الــديــن الزويتني
أن ي ــذه ــب بــال ـق ـص ـيــدة إلـ ــى أبـ ـع ــد ح ـ ّـد
ّ
مجربًا بــذلــك طــرقــا مختلفة في
ممكن،
التعبير عن املعنى ،فالكتابة لديه هي
تجريب األشكال وليس فقط االنشغال
بمحتواها.
يقطع الشاعر قدر اإلمكان مع التيمات
املتداولة في الكتابة ،فما من حنني لديه
إلــى املــاضــي ،ومــا مــن تمجيد لـلــذات أو
احتفاء مبالغ فيه بالحزن والعزلة ،وما
من امــرأة يشكوها أو يشكو إليها .في
نصه «م ــاذا تصنع بــامــرأة» ،يـبــرر هذا
االخ ـت ـيــار« :م ــاذا تفعل فــي ه ــذا الليل/
بـيــديــك الـفــارغـتــن /عـلــى ب ــاب الـحــب؟/
ماذا تصنع بامرأةُ /أنت الذي /افترست
قلب ذكورتك /األوراق والكتب؟».
اخ ـتــار الــزويـتـنــي أن يـمـ ّـهــد لنصوص
عـمـلــه بـمـقــدمــة ت ـبـ ّـرر ال ـع ـنــوان ،فـ ـ 2012
هــو عــام النهاية الـكـبــرى حسب تقويم
ش ـعــوب املــايــا امل ـعــروفــة بـتــاريـخـهــا في
التنبؤ وعلوم الفلك .وإن كانت النهاية
الكبرى لم تقع وفــق هــذه النبوءة ،فقد

تـ ـجـ ـس ــدت ف ـ ــي مـ ـظ ــاه ــر أخـ ـ ـ ــرى ح ـســب
الـ ـش ــاع ــر ،م ـن ـهــا م ــا آلـ ــت إلـ ـي ــه املـنـطـقــة
العربية وما عرفته من نهايات صغيرة
ومـ ــن تـ ـح ــوالت ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ب ـل ــدان
ال ـع ــال ــم ،أب ــرزه ــا األزمـ ـ ــات االق ـت ـصــاديــة
وارتفاع درجة العنف.
ي ـط ــرح ال ـش ــاع ــر ف ــي م ـقــدم ـتــه إشـكــالـيــة
التحول الثقافي في السنوات األخيرة
مع الحضور الطاغي للميديا ووسائط
الـتــواصــل الحديثة ،وهيمنة االنترنت
ً
كمجال للمعرفة ولـتــداولـهــا ،متسائال
عن تمسك الكثير من الشعراء بـ «أنماط
رؤى شعرية لــم تعد تـخــدم الشعر في
َ
شـ ــيء ،ب ـق ــدر م ــا ت ـعــرقــل وت ـب ـطــئ ت ـق ـ ُّـدم
هــؤالء الـشـعــراء نحو فـضــاءات شعرية
أفسح».
ومــا يقوله الزويتني بشكل مكثف في
مقدمته تترجمه بشكل الفت نصوصه
الشعرية التي تمتح من منابع معرفية
وف ـكــريــة ع ــدي ــدة كــالـفـلـسـفــة وال ــاه ــوت
واملـ ـيـ ـث ــول ــوجـ ـي ــا وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ال ــدي ـن ـي ــة
اآلس ـيــويــة وال ـت ــراث ال ـعــربــي واملـ ــوروث
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي وال ـ ـع ـ ـبـ ــرانـ ــي وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى
واملسرح والسينما.
تـشـكــل املـجـمــوعــة أي ـضــا ف ـضـ ً
ـاء روحـيــا
يـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــر فـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر أطـ ـ ـي ـ ــاف
الــذيــن يـحـبـهــم مــن أه ــل ال ـفــن والـكـتــابــة
والصداقة ،ويحتفي بهم في مخاطبات
شعرية مشحونة بقدر هائل من املشاعر
ً
الحارة .يوقفنا مثال هذا النص القصير
الذي يحمل عنوان « :Illusionsهل قرأتَ
كتابًا /من أوله حتى آخر السطر /وأنت
ت ـب ـكــي؟ /هــل رف ـعـ َـت الـسـمــاعــة /وق ــرأت
ً
ف ـص ــوال ك ــام ـل ــة /ع ـلــى أذن م ــن ت ـحـ ّـب/
وال زلــت تـبـكــي؟ /أنــا حــدث معي ذلــك/
حــن ق ـ ُ
ـرأت كـتــابــك /يــا ريـتـشــارد بــاخ/
كتابك الــذي مثل اسمك /ال يعرفه أحد
ممن أعرف /وامللتمع بأصداف حارقة/
يصعب أن يمسكها أحــد أب ـدًا /ويعود

الكتابة
لديه
احتفاء
بالباطني
وبالغرائبي

إلى السطح /سليمًا!».
األم ــر ذات ــه سيعيده بصيغ وسـيــاقــات
مختلفة مع كافكا ،إينشتاين ،نيتشه،
كـ ـ ــارلـ ـ ــوس ك ــاتـ ـنـ ـي ــدا ،إدغ ـ ـ ـ ــار ألـ ـ ــن ب ــو،
تينيسي ويليامز ،دانتي ،أسخيلوس،
كفافيس ،النبي إيليا ،الشاعر عبد اإلله

امل ــوي ـس ــي ،امل ــؤل ــف املــوس ـي ـقــي هـيـكـتــور
ب ـيــرل ـيــوز ،ال ـف ـنــان ع ـبــد ال ـل ــه بـلـعـبــاس،
املتصوف الهندي صادغورو ،وآخرين.
ال يــولــي الــزويـتـنــي أهـمـيــة كـبــرى لتلك
الفكرة الرائجة عن القصيدة الجديدة،
الـ ـت ــي تــرب ـط ـهــا ب ـ ـضـ ــرورة االحـ ـتـ ـف ــاء ب ـ

«شعرية التفاصيل» .بل إن الكتابة لديه
احـتـفــاء بالباطني أيـضــا وبالغرائبي،
وفــرصــة للتهكم عـلــى مــا يـبــدو للناس
ً
م ــوغ ــا ف ــي الـ ـج ـ ّـدي ــة .ال ـس ـخ ــري ــة ت ـكــاد
تـكــون ســاح الـشــاعــر فــي مــواجـهــة هــذا
الـتــراكــم الكبير لكل مــا يسلب اإلنـســان
إن ـس ــان ـي ـت ــه ،أو ي ـنـ ّـم ـطــه ويـ ـح ـ ّـول ــه إل ــى
مـجــرد آل ــة تستهلك الـبـضــاعــة الــرائـجــة
ّ
وتلوك األفكار املعلبة.
فـ ــي نـ ـص ــه «ه ــامـ ـل ــت عـ ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة»،
ي ـح ــاك ــم ال ــزويـ ـتـ ـن ــي الـ ـش ــاع ـ َـر ال ـع ــرب ــي
ال ـي ــوم ،ويـسـحـبــه م ــن ســريــر نــومــه كي
ي ـف ـتــح ع ـي ـن ـيــه ع ـل ــى واقـ ـ ــع ال ع ــاق ــة لــه
ّ
بأحالمه وبالوهم الذي يغلف نفسه به،
داعـيــا إيــاه إلــى التوقف عــن الهذيانات
وال ـت ـخ ـل ــص م ــن فـ ـك ــرة جـ ـ ــدوى ال ـش ـعــر
وم ـجــد ال ـشــاعــر ،وم ــن الـ ـخ ــردوات الـتــي
ت ـث ـقــل ك ــاه ـل ــه« :ك ـ ــل ه ـ ــذه الـ ـ ـخ ـ ــردوات/
على ظهرك ولــم تتعب :مبوالت صدئة
مــن أدون ـيــس /آالت تصوير قديمة من
درويــش /بطاريات منتهية من سعدي
ي ـ ــوس ـ ــف /مـ ـع ــاط ــف رثـ ـ ــة وب ـ ـ ـ ــدالت مــن
آخرين».
يــوجــد ن ــور الــديــن الــزويـتـنــي فــي صف
ال ـش ـع ــراء ال ــذي ــن ال ي ـج ـي ــدون ال ـص ــراخ
خـ ــارج ق ـصــائــدهــم ،ب ــل ي ـهــرعــون دائـمــا
إلى الخلف بأصوات خفيضة ،فالكتابة
لــديــه ه ــي م ـجــال لـلـبـحــث ال ـصــامــت في
أع ـ ـمـ ــاق الـ ـك ــائ ــن وم ـ ـحـ ــاولـ ــة االق ـ ـتـ ــراب
أك ـثــر م ــن أسـ ــرار وج ـ ــوده .ف ــال ــذات لــدى
الزويتني ،ال سيما ذات الشاعر ،ليست
رجـ ــع صـ ــدى أو أصـ ـ ــداء أخ ـ ــرى دائ ـم ــا،
ب ــل ه ــي مـنـجــم عـمـيــق وال م ـن ـتــهٍ  ،وفــي
حاجة دائمًا ملن يكشف كنوزه .وهو إذ
يواصل منذ أكثر من ثالثة عقود هذه
الرحلة الــوجــوديــة ،عبر الكتابة ،يفعل
ذل ــك بـكـثـيــر م ــن ال ـت ـجــريــب واالن ـش ـغــال
الدائم بقضايا اللغة واالبتكار املتعلق
بطرائق التعبير.

باكورة

محمود دسوقي  ...مدائح القلق والوحدة
محب جميل
بــن احـتــراف الكتابة الــدرامـيــة والــدخــول
إلـ ــى ع ــال ــم األدب ،أن ـج ــز ال ـس ـي ـنــاري ـســت
«محمود دسوقي» مجموعته القصصية
األولى «من داخل غرفة زرقاء» (دار الكتب
خـ ــان ـ الـ ـق ــاه ــرة) .ف ــي مـتـتــالـيــة س ــردي ــة،
ينسج دســوقــي عــاملــه الـخــاص مــن خالل
شخوص تسيطر عليهم الوحدة والقلق.
ك ــأن ه ــذه ال ــوح ــدة ت ـت ـحـ ّـول ب ــدوره ــا إلــى
مـحــاولــة ه ــروب مــن عــالــم مـتــآكــل مـشـ ّـوه
ّ
الشكليات واألضواء املزيفة.
تغلب عليه
مع القصة األولــى في املجموعة «ميريت
أصـفــر» ،ندخل إلــى ذلــك العالم املتسارع
امل ـت ــاه ــث م ــن خـ ــال ال ــدخ ــول إلـ ــى رأس
ال ـ ـشـ ــاب ال ـث ــاث ـي ـن ــي ال ـ ــذي ي ـط ـلــب عـلـبــة
سـجــائــر مــن نــوعــه املـفـضــل .لكنه يفاجأ
ّ
تخص
بأنه ينسى أبسط التفاصيل التي
ص ــدي ـق ــه ب ــائ ــع ال ـس ـج ــائ ــر ال ـ ــذي ي ـنــاولــه
ال ـع ـل ـبــة .ع ـلــى ال ــوت ـي ــرة نـفـسـهــا ،يختلط
عليه األمر في ما يتعلق بنوع السجائر
املـفـضــل لــديــه «م ـيــريــت» أص ـفــر أم أزرق.
لقطة عابرة في الحياة اليومية ،يكثف من
خاللها دسوقي ضبابية الحياة اليومية
والشك الــذي ينتاب البشر في عالقاتهم
اإلنسانية .تيمة الشك تتكرر في قصص
أخ ــرى مـثــل «ال ـب ــار» ،حـيــث ي ــدور حديث
بــن أح ــد رواد امل ـكــان «ع ــاء» والـبــارمــان
«سـ ــامـ ــي» ع ــن ال ـج ــري ـم ــة ال ـت ــي اق ـتــرف ـهــا
األول بخصوص زوجته الخائنة .وهنا
تتجلى أهمية التفاصيل التي يسردها
دسوقي ،باإلضافة إلى سخريته القريبة
من اللقطات السينمائية املألوفة ،يقول
دســوقــي« :ســامــي ينظر إلــى ع ــاء .هناك
بعض الـعــرق على ق ــورة ســامــي .لــم تعد
هناك موسيقى في املكان .لم يكن سامي
ي ـت ــوق ــع أن يـ ـك ــون ال ـح ــدي ــث األول عـلــى

هذه الشاكلة .كان يتوقعه خفيفًا بعض
الشيء ربما عن مومس ترتاد املكان ،أو
عــن أب كــرهــه ع ــاء حـتــى بـعــد وفــاتــه ،أو
حـتــى ع ــن طــائــر م ــات وح ـي ـدًا ف ــي قفصه
بعد أن نسي عــاء أن يطعمه ألسبوعني
كاملني .عالء يتجرع من الكوب» .تستمر
ه ــذه الـلـعـبــة بينهما حـتــى ي ـبــدأ شــوقــي
ه ــو اآلخ ــر ف ــي ال ـشــك ف ــي زوج ـت ــه بسبب
تصرفاتها الغريبة.
ال يعطي دســوقــي األولــويــة للزمن بقدر
مــا يعطيها للحكاية .ه ــؤالء الشخوص
الــذيــن تجمعهم أمــاكــن مختلفة أغلبها
عــابــرة ،يتقاسمون الـهـ ّـم ذاتــه ،ويرغبون
في الحديث ولو على هيئة مونولوجات
داخ ـل ـي ــة ك ـم ــا ف ــي ق ـص ــة «ت ـك ـت ــا ك ــال ــون»
وأع ـ ـ ــراض ال ــزه ــاي ـم ــر ال ـت ــي ت ـن ـتــاب بطل
الـقـصــة ،وحـيــرتــه املـتــواصـلــة فــي معرفة
ث ـق ــب بـ ــاب ش ـق ـتــه ال ـص ـح ـي ــح .م ــن خ ــال
م ـح ــاوالت ــه امل ـس ـت ـمــرة ف ــي ال ـت ــذك ــر ،يـبــدأ
ّ
بتخيل مجموعة من املشاهد اإليروسية
ع ـنــدمــا اخ ـت ــار ث ـقــب ال ـب ــاب ال ـخ ــاط ــئ .ال
يـخـتـلــف األمـ ــر كـثـيـرًا ع ــن صــاحــب قصة
ّ
تتحول لديه الرغبة
«ملل الرغبة» الــذي
إل ــى حــالــة مــن ال ــروت ــن وال ـت ـكــرار عندما
يشتبك في الحديث مع واحدة من هؤالء
ال ـل ــوات ــي يـشـبـعــن رغ ـب ـتــه م ـقــابــل بضعة
قروش .لكن هذه السيدة لديها حكايتها
ه ــي األخـ ـ ـ ــرى ،ف ـق ــد أخ ـف ــت ع ـلــى زوج ـهــا
مسألة عدم إنجابه لولديها ،معللة ذلك
بــأنـهــا لــم تـجــد فــرصــة ســانـحــة خ ــال كل
ه ــذه ال ـس ـن ــوات .ن ـبــرة دس ــوق ــي ف ــي هــذه
املجموعة خافتة مــن خــال لغة مبسطة
ّ
تبتعد عــن الـتـكــلــف والــزخــرفــة الشكلية.
إنها مدونة سردية بسيطة ألحالم هؤالء
املقهورين .وفي قصة «سلمى في مدينة
الزجاج» ،يرسم صــورة ديستوبية حول
ّ
وتحول بعض املدن
الحداثة املصطنعة،

يرسم صورة
ديستوبية
حول الحداثة
المصطنعة

الـخـلـيـجـيــة (دبـ ــي) إل ــى مــديـنــة زجــاجـيــة
هشة تختفي فيها الـعــاقــات اإلنسانية
الـقــائـمــة عـلــى ال ـ ّ
ـود وال ـتــواصــل .يـتــم ذلــك
من خالل شخصية «سلمى» التي تحمل
ـات عـ ــدة تـتـعـلــق
ف ــي ج ــوان ـب ـه ــا الـ ـتـ ـب ــاس ـ ٍ
باالغتراب ،ومسؤولية الزواج ،واالبتعاد
ع ــن األه ـ ــل ،وال ـت ـش ـتــت ،وال ـج ـنــس ،وفـهــم

الــديــن بشكل صـحـيــح ...يتناول دسوقي
ح ــال ــة االغـ ـت ــراب وال ـق ـلــق ال ـت ــي تعيشها
مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـب ــاب ،بـحـثــا ع ــن لقمة
العيش والهروب من مجتمعات الضغوط
ال ـيــوم ـيــة .وال يـلـبــث أن يـفـضــح شريحة
ّ
أخرى من الكتاب املزيفني الذين يكتبون
بهدف التكسب واصـطـيــاد الفتيات كما

في قصة «وحدة» .هنا ،تعاني الشخصية
امل ـح ــوري ــة م ــن م ـش ـكــات نـفـسـيــة تتعلق
بالوحدة والفشل في تحقيق الــذات .لقد
تـحـ ّـولــت الـكـتــابــة ل ــدى الـبـطــل إل ــى مجرد
وسـيـلــة ال غ ــاي ــة .وم ــع ت ـن ــاوب مشكالته
اليومية واستبداد الوحدة ،يتماهى في
خيالته الليلية حول الجدوى من الحياة
على هذه الشاكلة من الوحدة.
يبدو شغف دسوقي واضحًا بالحيوانات
وطبيعة تفاعلها مــع البشر فــي الحياة
اليومية.
ه ــذه ال ـن ـظــرة الـتــأمـلـيــة ت ـجــاه ـهــا ،تــأخــذ
ـارات عـ ـ ـ ّـدة ك ـت ــأم ــل أس ـ ـ ــراب الــرن ـجــة
م ـ ـسـ ـ ٍ
اململحة في طبق فيه خل وزيب وليمون،
والـ ـتـ ـس ــاؤل ع ــن كـيـفـيــة اخ ـت ـف ــاء ح ـيــوان
ال ـخــرت ـيــت األس ـ ــود م ــن ال ـح ـي ــاة .أسـئـلــة
ّ
تحولنا
متعددة يطرحها الـقــاص حــول
حيوانات يومية وافتراسنا لبعضنا
إلى
ٍ
وفـ ـق ــا لـ ـق ــان ــون الـ ـ ـغ ـ ــاب .وعـ ـن ــدم ــا نـصــل
إلـ ــى ال ـق ـص ــة األخ ـ ـيـ ــرة «حـ ـ ـ ّـب ال ـش ـب ــاب»،
يقلب دســوقــي ال ـطــاولــة مــن خ ــال اللغة
املستخدمة والتناص البصري مع فيلم
«الحالقة الكبيرة» ملــارتــن سكورسيزي.
ّ
يتحول قلقه بشأن البثرة بــن حاجبيه
إلــى هــوس متزايد حــول انتشار العدوى
في وجهه ككل .يقول على لسان البطل:
«وضـعــت الـكــريــم على الـبـثــرة وأن ــا أنظر
إلى نفسي في املــرآة ،نقطة بني حاجبني،
رأي ــت ب ـثــورًا أخ ــرى تـنـمــو فــي كــل مـكــان،
ولكل بثرة كريم يعلوها والكريم يحرق،
والـ ـح ــرق ي ــأت ــي بــال ـح ـكــة ،وال ـح ـكــة تــزيــل
الكريم ،وتنقل العدوى إلى مكان آخر.»...
إن ن ـه ــوض الـ ـس ــرد ف ــي امل ـج ـمــوعــة على
ّ
راو غائب تــارة وعليم طــورًا ،مكن
لسان ٍ
ّ
التجول في مساحة شاسعة
القاص من
من الشخوص واألمكنة الذين تجمعهم
تيمة الوحدة والقلق.

