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ّ
حوار حين تصل إلى مراكش ،المدينة الحمراء ،ستحس بالضرورة أنك
في مدينة ثقافة وفن وتاريخ وحضارة ،هذا اإلحساس ال ينتاب
المثقف والفنان فحسب ،بل يتسرب مع هواء المدينة الدافئ إلى داخل
كل زائــر وسائح .خالل الــدورة األخيرة من «مهرجان قصيدة النثر» التي
اختتمت أخيرًا ،التقينا بواحد من الرموز الثقافية الراهنة للمدينة ،الدكتور
محمد آيت لعميم ،المترجم والباحث المنشغل بقضايا النقد األدبي ،وأحد

كلمات
الذين يذهبون إلى األدب بتلك الروح المرحة والمنسابة والهاربة في اآلن
ذاتــه من فكرة التصنيف الضيق أو االختباء وراء زاويــة نظر محدودة.
فقد أفرد كتابًا عن المتنبي ،منتصرًا فيه لجماليات األدب العربي القديم،
وفي اآلن ذاته خصص بحثه لنيل الدكتوراه عن قصيدة النثر ،محتفيًا
بالكثير من األسماء الشعرية الجديدة .ولم يمنعه انشغاله باألدب العربي
قديمه وحديثه ،عن االنفتاح على األدب العالمي عبر تخصيص كتابين

المترجم والناقد المغربي غارقًا في «متاه ـ
محمد آيت لعميم :هجرة الشعراء إلى
مراكش – عبد الرحيم الخصار
¶ ل ـن ـبــدأ م ــن ك ـتــابــك ال ـج ــدي ــد «بــورخ ـيــس
صانع املتاهات» (املــركــز الثقافي العربي ـ
 ،)2017وكنت قد أفردت له كتابًا آخر قبل
سنوات ،ما هي دوافع اختيار بورخيس؟
أنـجــزت كتابني عــن بــورخـيــس األول
نـ ـش ــرت ــه عـ ـ ــام  2006وكـ ـ ـ ــان ع ـن ــوان ــه
«بورخيس أسطورة األدب» ،والثاني
بعنوان «بورخيس صانع املتاهات»
صـ ـ ــدر أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن «امل ـ ــرك ـ ــز ال ـث ـق ــاف ــي
الـعــربــي» .هــذا االهتمام بهذا الكاتب
الساحر والفريد من نوعه مـ ّ
ـرده إلى
ّ
أن ـنــي وج ــدت فـيــه شـيـئــا م ــن ــي .كــانــا
عـ ـ ــاش ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــة أبـ ـ ـي ـ ــه ،وأع ـج ـب ــت
جبلي إلى
بموسوعيته ،إذ لدي نزوع ِ
املــوســوع ـيــة واإلدمـ ـ ــان ع ـلــى ال ـق ــراءة.
ملــا وقـعــت ي ــدي ع ــام  1983فــي مكتبة
«جامعة القاضي عياض» في مراكش
عـلــى كـتــابــه «م ـح ــاض ــرات» ،واطـلـعــت
ع ـل ــى م ـح ــاض ــرت ــه حـ ـ ــول «أل ـ ـ ــف لـيـلــة
وليلة» ،أدركت للتو أنني أقرأ لكاتب
ذي ذكاء ملتهب يعرف وجهته أثناء
الـ ـ ـق ـ ــراءة ،ويـ ـق ــود ال ـ ـقـ ــارئ إلـ ــى أرض
ّ
م ـج ـهــولــة ،وي ـت ـقــن فـ ــن الـ ـس ــؤال حــول
مسائل ال تخطر على بال القارئ .إنه
ً
فـعــا يعلم الــذكــاء .وج ــدت فيه شيئًا
من الجاحظ ،وموسوعيته ،وانتحال
الـ ـنـ ـص ــوص وت ــزي ـي ـف ـه ــا ،واالهـ ـتـ ـم ــام
ب ــال ـح ـي ــوان ــات ال ــواق ـع ـي ــة وامل ـت ـخ ـي ـلــة
وتبجيل الكتب واملكتبات .فبورخيس
ت ــول ــى إدارة امل ـك ـت ـب ــة ال ــوط ـن ـي ــة فــي
بـ ـي ــون ــس آيـ ـ ـ ـ ــرس ،وكـ ـ ـ ــان وقـ ـتـ ـه ــا قــد
دخـ ــل ع ــال ــم الـ ـظ ــال وال ـع ـت ـم ــات ،فقد
وصف حالته في قصيدته «الهبات»:
أعـطــانــي ال ـظــام وال ـك ـتــب .والـجــاحــظ
الـ ــذي أتـخـيـلــه وق ــد بـ ــرزت ع ـي ـنــاه من
فــرط التحديق فــي الكتب ،كــان يبيت
ف ــي دك ــاك ــن ال ــوراق ــن .يـلـتـهــم الـكـتــب
ويفلي الـنـصــوص ويفتشها ،فكانت
ن ـهــاي ـتــه وسـ ــط ال ـك ـت ــب وقـ ــد ان ـهــالــت
ع ـل ـي ــه .ف ـق ــد س ــاق ــت األقـ ـ ـ ــدار صــاحــب
ال ـ ــروح ال ـف ـك ـهــة إل ــى أن ي ـم ــوت داخ ــل
مكتبته .ما جعلني أهتم بهذا الكاتب
املؤثر في كل من جاء بعده ،أنه جمع
أشياء تفرقت في أسالفنا ،وكان لديه
اهتمام بالغ بثقافتنا .فيه موسوعية
الـ ـج ــاح ــظ ،وم ـل ـح ـم ـيــة امل ـت ـن ـبــي (ف ـقــد
استشهد ببيتني للمتنبي) وريبية
املعري (كالهما تخيال الجنة مكتبة
ون ـ ــادي ـ ــا أدب ـ ـي ـ ــا) ،تـ ـح ــدث ب ــورخ ـي ــس
عــن ال ـغــزالــي واب ــن رش ــد وع ــن إخ ــوان
ال ـص ـفــا وع ــن «م ـن ـطــق ال ـط ـيــر» لـفــريــد
ال ــدي ــن ال ـع ـطــار .وك ــان ت ــأث ــره بـ ـ «أل ــف
ل ـي ـلــة ول ـي ـل ــة» ح ــاس ـم ــا .هـ ــذا ال ـك ـتــاب
الخالد الــذي يشتمل على كل اللغات
والثقافات والزمن كله ،سيستخلص
م ـنــه جــوهــر مــذه ـبــه ف ــي ك ـتــابــه ال ــذي
يتمحور حول محو شخصية الكاتب
الــذي يتحول إلى نساخ ،وأن الكتابة
مــا هــي إال إع ــادة كتابه داخ ــل مكتبة
مـتــاهـيــة شـبـيـهــة ب ـ ــاألدراج وبــالــدمــى
الــروسـيــة .كــل هــذه األفـكــار أوحـيــت له
من خالل تأمالته الدقيقة في معمار
«الليالي» .في كتابي حول بورخيس،
سيجد القارئ العديد من األفكار حول
قصص بورخيس ومقاالته وحواراته
وش ـع ــره .لـقــد ك ــان لـقــائــي مــع زوجـتــه
مــاريــا كــودامــا عــام  1996حاسمًا في
إن ـجــاز ك ـتــاب عــن بــورخـيــس وعــواملــه
الذكية والغنية ،فهي الـتــي حفزتني

للكتابة عن زوجها الذي زار مدينتي
مراكش مرتني في  1975وعــام ،1985
وحــدث ـتــه نـفـســه ب ــاإلق ــام ــة فـيـهــا ألنــه
وجد في ساحة جامع الفنا تجسيدًا
ألح ــام ــه ال ـط ـفــول ـيــة .وه ــو الـ ــذي كــان
يــوق ــع م ـقــاالتــه ف ــي ب ــدء أمـ ــره اسـمــن
بمرجعية مغربية وعربية :املعتصم
املغربي ،وأبو القاسم الحضرمي.
¶ الـكـتــاب فــي ج ــزء كبير مـنــه هــو بمثابة
ت ــرج ـم ــات ملـ ـق ــاالت ك ـت ـبــت ع ــن بــورخ ـيــس،
وفــي الصدد ذاتــه يأتي سؤالنا عن راهن
ال ـت ــرج ـم ــة ف ــي امل ـ ـغـ ــرب ،وأنـ ـ ــت ط ـب ـعــا أح ــد
املـتــرجـمــن ع ــن الـلـغــة الـفــرنـسـيــة .ه ــل أنــت
مطمئن لحركة الترجمة في املغرب؟ سواء
الترجمة النقدية أو األدبية؟
عـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ح ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،وك ـ ـ ــان م ـم ــارس ــوه ــا
م ــن ال ـجــام ـعــة ،وك ــان ــت مـنـصـبــة حــول
ت ــرج ـم ــة ال ـن ـق ــد واملـ ـن ــاه ــج ال ـن ـق ــدي ــة.
وق ـ ــد أحـ ــدثـ ــت ه ـ ــذه ال ـح ــرك ـي ــة ت ـم ـي ـزًا
فـ ـ ــي املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة وت ـح ـل ـي ــل
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــوص .ظ ـ ـهـ ــر ذلـ ـ ـ ــك جـ ـلـ ـي ــا فــي
فـتــوحــات عـبــد الـفـتــاح كيليطو حــول
أشكال السرد القديم ،ومحمد مفتاح
ف ــي ت ـشــري ـحــه ل ـل ـن ـصــوص ال ـش ـعــريــة
القديمة والحديثة ،وفي قراءات أحمد
الـيــابــوري ،ومحمد ب ــرادة للنصوص
ال ــروائ ـي ــة .ج ــاء بـعــدهــم ن ـقــاد آخ ــرون
هضموا املناهج املرتبطة بالبنيوية
واللسانيات وعلم النص والخطاب،
وب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــات امل ــرت ـب ـط ــة بــامل ـت ـخ ـيــل
وامل ـن ــدم ـج ــة م ــع األف ـ ـكـ ــار ال ـف ـل ـس ـف ـيــة،
سواء التفكيك عند دريدا ،أو ما ترجم
مــن أعـمــال لهيدغر ،وأيـضــا مــا ترجم
من أبحاث سيميائية .كل هذا أسعف
النقاد والدارسني أن يكتسبوا مهارات
في تحليل النصوص ،فمن نقاد هذه
امل ــرح ـل ــة ن ــذك ــر ال ـق ـم ــري ب ـش ـيــر ال ــذي
فـكــك رواي ــة «الـتـجـلـيــات» للغيطاني،
وم ـح ـم ــد عـ ـل ــوط الـ ـ ــذي اش ـت ـغ ــل عـلــى
امل ـت ـخ ـي ــل ،وت ـم ـك ــن م ــن ال ـت ـع ــاط ــي مــع
ن ـص ــوص مـسـتـعـصـيــة ك ـم ــا ف ـع ــل مــع
ش ـع ــر ب ـن ـط ـل ـحــة .ومـ ــن ال ـن ـق ــاد ال ــذي ــن
ينحتون اسمهم بتؤدة وعمق فكري،
هـ ـن ــاك الـ ـن ــاق ــد خ ــال ــد ب ـل ـق ــاس ــم الـ ــذي
استفاد كثيرًا من اإلرث الصوفي ومن
فالسفة االختالف وأفاد من فتوحات
هيدغر وموريس بالنشو ،ووظف كل
ذلك في قراءة النص الشعري املغربي
وشعر أدونـيــس .إن حركية الترجمة
النقدية ميزت النقد املغربي بالغور
وال ـت ــدق ـي ــق ف ــي امل ـف ــاه ـي ــم واك ـت ـس ــاب
م ـه ــارة عــال ـيــة ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــل .وه ـنــاك
ميزة أخــرى أن النقد املغربي يسعى
إلى أن يكون أدبًا ،ال خطابًا واصفًا في
أفق إنشاء خطاب إبداعي ،وهذه سمة
جعلت املتتبعني فــي الـعــالــم العربي
ي ـق ــرون ل ـل ـم ـغــاربــة ب ـع ـلــو كـعـبـهــم في
ه ــذا امل ـض ـمــار .إن تــرجـمــة الـنـصــوص
املؤسسة فــي النقد واملـنــاهــج واألدب
(ن ـ ـ ـصـ ـ ــوص ال ـ ـش ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروس،
جــاكـبـســون ،بنفنيست ،روالن بــارت،
جـ ــول ـ ـيـ ــا ك ــريـ ـسـ ـتـ ـيـ ـف ــا ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ــودوروف،
أص ـ ـحـ ــاب نـ ـظ ــري ــة الـ ـتـ ـلـ ـق ــي ،مـيـشـيــل
فــوكــو ،أعـمــال أمبرتو إيـكــو ،خورخي
ب ــورخـ ـي ــس) أح ــدث ــت نـ ـظ ــرة م ـغــايــرة
ّ
لــأش ـيــاء .لـكــن ي ـبــدو كـمــا لــو أن هــذه
الظاهرة قد انحسرت ،ولم نعد نسمع
أو نرى مثل هذه األعمال اليوم .وإذا
كــانــت الترجمة قــد حققت بعضًا من

