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عن بورخيس وترجمة أعمال أخرى عن الفرنسية .يشتغل محمد آيت
لعميم أستاذًا للتعليم العالي ،ومديرًا لمهرجان قصيدة النثر الذي يشرف
عليه «مركز الحمراء» ويرأسه زميله الشاعر نور الدين بازين .من مؤلفاته:
«بورخيس أسـطــورة األدب»« ،المتنبي الــروح القلقة والترحال األبــدي»،
«القراءة لفانسون جــوف»« ،قصيدة النثر :في مديح اللبس»« ،بورخيس
صانع المتاهات» .كما يصدر له قريبًا «قصيدة النثر العربية ،إيقاع المعنى
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وذكاء العبارة» وترجمة لكتاب بيار بايار «كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها».
عقب اختتام «مهرجان قصيدة النثر» في أجــواء جميلة جمعت بين
الشعر والجاز حيث قرأ الشعراء وغنوا ورقصوا أيضًا ،التقينا بمحمد آيت
وفتحنا معه النقاش ّحول راهن الكتابة والترجمة ،وعما إذا كان
لعميم
ً
المغرب فعال بلد نقد ،وعن سر ميل النقاد المغاربة إلى السرد على حساب
الشعر.

ــات» بورخيس
أرض السرد أسعفت اللغة الروائية
أه ــداف ـه ــا ،فـمــا ك ــان يـنـقــص الـتــرجـمــة
ه ــو ت ــرج ـم ــة الـ ـنـ ـص ــوص اإلب ــداعـ ـي ــة،
وقـ ـ ـ ــد ل ـ ــوح ـ ــظ فـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة
انـفـتــاح امل ـغــاربــة عـلــى تــرجـمــة بعض
ال ـن ـص ــوص ال ــروائ ـي ــة بـتـكـلـيـفــات من
دور نشر انتبهت لحرفية التراجمة
في املغرب .لكن يبقى الفعل الترجمي
ً
فــي امل ـغــرب ضـئـيــا وبطيئًا يـقــوم به
أفــراد وال تحتضنه مؤسسات كبرى
بمشاريع واستراتيجيات واضحة.
¶ يفترض أن املـغــرب بلد قريب جغرافيًا
وتاريخيًا إلسبانيًا .لكننا ّ
نحس أنه ليس
ب ـل ـدًا رائ ـ ـ ـدًا ف ــي تــرج ـمــة األدب اإلس ـبــانــي
سواء القديم أو الراهن .بل هو على العكس
م ـن ـش ـغــل دائ ـ ـمـ ــا ب ـت ــرج ـم ــة نـ ـت ــاج ال ـث ـقــافــة
الفرنسية .أعــرف أن السياق الكولونيالي
حاضر هنا ،لكن ماذا عن الجارة إسبانيا؟
وم ــاذا عــن البرتغال أيـضــا الـتــي كــانــت هي
األخ ــرى بـلـدًا مستعمرًا للمغرب فــي فترة
معينة؟
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص تـ ــرج ـ ـمـ ــة اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع فــي
ّ
امل ـ ـغـ ــرب ،أريـ ـ ــد أن أشـ ـي ــر إل ـ ــى أن مــا
ت ــرج ــم فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة كـ ـ ــان مـ ــن ال ـل ـغــة
اإلس ـب ــان ـي ــة ،ف ـمــن ال ـن ـصــوص األول ــى
التي ترجمت فــي الثالثينيات روايــة
دون كيخوتي لـ «سرفانتس» أنجزها
التهامي الــوزانــي صاحب أول روايــة
سـيــريــة مـغــربـيــة ب ـع ـنــوان «ال ــزاوي ــة»،
وب ـ ــورخـ ـ ـي ـ ــس فـ ـ ــي مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ت ــرج ـم ــه
إبراهيم الخطيب ،وترجم أيضًا أعمال
خ ــوان غــويـتــوســولــو ،فــي حــن ترجم
الشاعر املـهــدي أخــريــف الحقًا أعمال
بيسوا عن البرتغالية «راعي القطيع»
و«الالطمأنينة» و«يوميات» ،وترجم
ألكـ ـت ــافـ ـي ــو ب ـ ـ ــاث «ال ـ ـل ـ ـهـ ــب األزرق».
واستأنف الترجمة عن اإلسبانية كل
من الشاعر خالد الريسوني والشاعر
م ـ ـ ــزوار اإلدري ـ ـسـ ــي وب ـن ـع ـبــد ال ــواح ــد
الـ ـ ـ ــذي تـ ــرجـ ــم أنـ ـط ــول ــوجـ ـي ــا ال ـق ـص ــة
القصيرة جدًا ،نشرت ضمن مجموعة
البحث للقصة الـقـصـيــرة .إن ترجمة
اإلب ــداع فــي املـغــرب مــن نصيب اللغة
اإلسبانية ،وترجمة النقد والفكر من
نـصـيــب الـفــرنـسـيــة .لـكــن مــا ينقصنا
هو الترجمة عن اإلنكليزية واألملانية.
وكم كثيرة هي األشياء التي ال نطلع
عليها إال بعد فوات األوان.
¶ كـيــف تـقــرأ حــركــة الـكـتــابــة الــروائ ـيــة في
املـغــرب الـيــوم قياسًا مــع العقود السابقة؟
ال أقـ ـ ـص ـ ــد ال ـ ـح ـ ـضـ ــور وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول فـ ـق ــط،
وإن ـمــا ت ـحــوالت الـكـتــابــة نـفـسـهــا :الـتـيـمــات
والتقنيات؟
إن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـ ــرواي ـ ــة ّ امل ـغــرب ـيــة
يقودنا إلــى اإلش ــارة إلــى أنـهــا جنس
ف ـت ــي ل ــم ت ــراك ــم م ــا ف ـي ــه ال ـك ـف ــاي ــة مــن
ن ـ ـصـ ــوص .بـ ــدايـ ــة ال ـ ــرواي ـ ــة امل ـغــرب ـيــة
كـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ــرت ـ ـه ـ ـنـ ــة لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ال ـ ـهـ ــويـ ــة
ولألسئلة السياسية واأليديولوجية
لـلـمــرحـلــة كــانــت فـيـهــا ال ــرواي ــة تكتب
بــواقـعـيــة سطحية فــي الـغــالــب ،ولقد
كانت الرواية املغربية تضيق الخناق
على نفسها ،وال تتنفس هواء يأتيها
من جهات العالم .هذا الوضع نلمس
ّ
أن ــه ب ــدا يـتـغـيــر ،ال سـيـمــا أن الــروايــة
املـغــربـيــة ب ــدأت تـطــرح س ــؤال الكتابة
ك ـ ـسـ ــؤال جـ ــوهـ ــري لـ ـتـ ـط ــوره ــا .وكـ ــان
ه ـن ــاك ان ـت ـب ــاه ل ـن ــواق ــص ال ــرواي ــة في
امل ـغ ــرب ،ف ـبــدأنــا نـلـمــس ت ـح ــوالت في
الـتـيـمــات وال ـت ـق ـن ـيــات .ظ ـهــرت عندنا

روايـ ـ ـ ــة الـ ـجـ ـب ــل مـ ــع أحـ ـم ــد ال ـت ــوف ـي ــق
وطـ ـ ـ ـ ــارق ب ـ ـ ـكـ ـ ــاري ،روايـ ـ ـ ـ ــة ال ـب ـح ـي ــرة
والنهر مع اسماعيل غــزالــي ،الرواية
امل ـنــاق ـب ـيــة وال ـع ــرف ــان ـي ــة م ــع بـنـســالــم
حميش وأحـمــد التوفيق وعـبــد اإللــه
بن عرفة ،وروايات سنوات الرصاص
واملصالحة عند كل من أحمد لويزي
ويوسف فاضل .وقد تفاعلت الرواية
أي ـ ـض ـ ــا م ـ ــع الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل واألوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط
الثقافية األوروب ـي ــة واألمـيــركـيــة كما
فـعــل حـســن نـجـمــي ف ــي «ج ـي ــرت ــرود»،
وأيضًا كما كتب محمود عبد الغني
فــي «مـعـجــم طـنـجــة» .وب ــدأت الــروايــة
امل ـغــرب ـيــة ت ـت ـجــاســر ل ـت ـعــريــة أع ـطــاب
الـشـخـصـيــة املـغــربـيــة كـمــا هــو الـحــال
ف ــي روايـ ـ ــة «املـ ـغ ــارب ــة» ل ـع ـبــد ال ـكــريــم
الـجــويـطــي ،و«ه ــوت م ــاروك» لعدنان
يــاســن .وهـنــاك ميسم آخــر أسهم في
تطوير اللغة الروائية في املغرب هو
هجرة الشعراء إلى أرض السرد ،فقد
حـمـلــوا معهم كــل طــاقــاتـهــم الشعرية
وش ـح ـنــوا ب ـهــا عــوامل ـهــم الـتـخـيـيـلـيــة،
فللشعر ترفع القبعة.
¶ وأنــت تــورد قبل قليل أسـمــاء نخبة من
نقاد املغرب ،مــاذا أيضًا عن حركة النقد؟
ً
هل تؤمن فعال بأن املغرب بلد نقد؟
مـ ـ ــا يـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـن ـ ـبـ ــوغ امل ـ ـغـ ــربـ ــي م ـنــذ
ال ـقــديــم إل ــى ال ـي ــوم ه ــو الـ ـن ــزوع نحو

الرواية المغربية جنس فتي لم
تراكم ما فيه الكفاية
من نصوص
تمتع بورخيس بموسوعية
الجاحظ ،وملحمية المتنبي
وريبية المعري ،وتحدث عن
الغزالي وابن رشد وعن إخوان
الصفا وعن «منطق الطير»
االس ـت ـن ـبــاط ،وامل ـي ــل إل ــى ال ـب ـحــث عن
الـ ـغ ــراب ــة وامل ـخ ـت ـل ــف ،م ـن ــذ ابـ ــن رش ــد
والـشــاطـبــي واب ــن طفيل واب ــن البناء
وح ــازم الـقــرطــاجـنــي والسجلماسي،
ً
وصــوال إلــى الجابري والـعــروي وطه
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــان وك ـي ـل ـي ـط ــو وس ـع ـيــد
بـنـكــراد وعـبــد ال ـســام بنعبد العالي
ومحمد مفتاح وسعيد يقطني ونور
الــديــن أفــايــة ومـحـمــد الــدكــالــي وعبد
اإلله بلقزيز .والالئحة طويلة لقامات
ف ـك ــري ــة مـ ــؤثـ ــرة ب ـص ـم ــت فـ ــي امل ـش ـهــد
الفكري والـنـقــدي فــي العالم العربي.
هـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــزوع الـ ـنـ ـق ــدي مـ ـت ــأص ــل فــي
البنية الذهنية املغربية ،مــا ينقصه
هو عقلية الخلف وتأسيس مــدارس،
م ـم ــا ي ــؤث ــر س ـل ـبــا ف ــي االس ـت ـم ــراري ــة.
ومع ذلك ،هناك أسماء لها وزنها في
الساحة اليوم وتسعى إلى أن تترسخ
وتقنع.
¶ مــال جميع الـنـقــاد تقريبًا لنقد الـســرد،
ال ــرواي ــة ت ـح ــدي ـدًا .أن ــت م ــن ّ ال ـقــائــل الــذيــن
انشغلوا بنقد الشعر ،وقد ألفت عنه كتابني
مهمني .ما السر في اختيارك؟
ب ـخ ـصــوص ان ـش ـغــال ال ـن ـقــد املـغــربــي

بــال ـســرد قــديـمــه وحــدي ـثــه ،ه ــذا األم ــر
خرج من الجامعة ومن شعب املناهج،
ّ
ال سيما أن اآللـيــات النقدية الـتــي تم
التعامل معها كانت تنتمي إلى حقل
الـســرد .وبــذلــك تــم توجيه البحث في
ال ـن ـص ــوص ال ـس ــردي ــة ال ـق ــدي ـم ــة وف ــي
ال ــرواي ــة لـتـجــريــب ف ـعــال ـيــات املـنــاهــج
والـنـظــريــات ال ـســرديــة .لـســت الوحيد
الذي اهتم بالشعر وحده ،فاهتمامي
متعدد .لدي اهتمام بالشعر والسرد،
واشـتـغـلــت عـلــى املـتـنـبــي مــن منظور
ً
نـظــريــة الـتـلـقــي ون ـقــد الـنـقــد ،م ـحــاوال
بــذلــك اإلجــابــة عــن س ــؤال اسـتـمــراريــة
امل ـت ـن ـبــي ف ــي الـ ــزمـ ــن ،وأيـ ـض ــا تـقــويــم
الـحـصـيـلــة الـنـقــديــة حــولــه ف ــي الــزمــن
املـ ـع ــاص ــر ،وتـ ـم ــددات ــه ف ــي ال ـت ـج ــارب
ال ـش ـع ــري ــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة .كـنــت
ً
منشغال في األساس بمفهوم القراءة
وإع ـ ـ ــادة الـ ـ ـق ـ ــراءة ،وك ـ ــان ل ـبــورخ ـيــس
دور كـبـيــر ف ــي تــوجـيـهــي ص ــوب هــذا
امل ـ ــوض ـ ــوع ،وأيـ ـض ــا قـ ــراء تـ ــي ل ـك ـتــاب
إيـتــالــو كــالـفـيـنــو (ملـ ــاذا ن ـقــرأ األع ـمــال
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة؟) .ف ــاش ـت ـغ ــال ــي بـشـعــر
املـتـنـبــي ،فــي كـتــابــي «املـتـنـبــي ال ــروح
الـ ـقـ ـلـ ـق ــة والـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــال األب ـ ـ ـ ـ ـ ــدي» ،ك ــان
مرتبطًا بنظرة تجديدية للنظر في
امل ــدون ــة ال ـن ـقــديــة ال ـتــي تــراك ـمــت عبر
سنوات من القراءة.
¶ م ــا ال ـس ــر ف ــي اخ ـت ـي ــار ق ـص ـي ــدة الـنـثــر
كـمــوضــوع إلن ـجــاز أطــروحـتــك املـهـمــة؟ هل
يتعلق األمر بانتصار لجمالية معينة؟
يـعــود اهـتـمــامــي بـقـصـيــدة الـنـثــر إلــى
ع ـ ــام 1988ح ـ ـ ـ ــن ام ـت ـح ـن ــت ف ـي ـه ــا فــي
مـ ـب ــاراة ال ـس ـلــك ال ـث ــال ــث ف ــي «جــام ـعــة
محمد الخامس» في الرباط من خالل
الفصل الذي هاجمت فيه نازك املالئكة
القصيدة وخــونــت كتابها .منذ ذلك
الحني وأنا أتعقب مقترفيها ،فأدمنت
عـلــى قــراء ت ـهــا رغ ــم شــح مـنـشــوراتـهــا
السرية .قرأت املاغوط ،حسني مردان،
ع ـق ـيــل ع ـل ــي ،ج ـمــاعــة ك ــرك ــوك (مــؤيــد
الراوي ،صالح فائق ،سركون بولص،
جان دمو) ،وديع سعادة ،ديوان «لن»
و«ال ـ ـ ــرأس امل ـق ـط ــوع» ألن ـس ــي ال ـح ــاج.
ق ــرأت «مـهــن الـقـســوة» لـبـســام حـجــار،
«مدية واحدة ال تكفي لذبح عصفور»
ل ـس ـيــف ال ــرحـ ـب ــي« ،دفـ ـت ــر س ـي ـج ــارة»
ل ـب ــول ش ـ ـ ــاوول« ،م ـم ــر م ـع ـتــم يـصـلــح
للرقص» إليمان مرسال« ،أثر العابر»
ألمجد ناصر« ،حياة صغيرة» لحسن
ن ـج ـمــي« ،ع ـلــى درج امل ـي ــاه الـعـمـيـقــة»
ملـ ـب ــارك وس ـ ـ ــاط« ،دفـ ــاتـ ــر ال ـخ ـس ــران»
و«أبـ ـ ـ ـدًا ل ــن أس ــاع ــد الـ ــزلـ ــزال» ألحـمــد
بركات« ،حجرة وراء األرض» ملحمود
عـ ـب ــد ال ـ ـغ ـ ـنـ ــي« ،ه ـ ــدن ـ ــة م ـ ـ ــا» ل ـح ـســن
الــوزانــي« ،ال أحــد في النافذة» لعزيز
أزغ ـ ـ ــاي« ،م ــانـ ـك ــان» ل ـيــاســن ع ــدن ــان،
«مـثــل أرب ـعــاء قــديــم» لسعد ســرحــان،
«أخيرًا وصل الشتاء» و«أنظر وأكتفي
ب ــال ـن ـظ ــر» ل ـع ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم ال ـخ ـص ــار.
وقـ ـ ـ ــرأت كـ ــل مـ ــا ت ـح ـص ـل ــت ع ـل ـي ــه مــن
مجالت ومـنـشــورات« :األربـعــائـيــون»،
«جـ ـ ـ ــراد»« ،إضـ ـ ـ ـ ــاءة« ،»77فـ ــراديـ ــس»،
الـغــارة الـشـعــريــة» ...بعد هــذا التراكم
واالستئناس بعوالم القصيدة ،فكرت
في أن أنجز َّ أطروحة دكتوراه ،وكانت
ال ـق ـص ـيــدة مل ــا ت ــدخ ــل إل ــى مــؤسـســات
الجامعة إال نادرًا .وجدت في «جامعة
سيدي محمد بن عبد الله» في فاس
أس ـت ــاذًا غــايــة ف ــي الـفـهــم ه ــو د.أح ـمــد

زك ــي ك ـنــون .لــم ي ـتــردد حــن اقـتــرحــت
ع ـل ـيــه املـ ــوضـ ــوع ،ف ــأن ـج ــزت أط ــروح ــة
سـمـيـتـهــا «ق ـص ـي ــدة ال ـن ـث ــر ال ـعــرب ـيــة:
إي ـقــاع املـعـنــى وذكـ ــاء ال ـع ـبــارة» نالت
إع ـجــاب الـلـجـنــة الـتــي ناقشتني ملــدة
ست ساعات مسترسلة.
¶ تديرون ملتقى لقصيدة النثر .هل هذا
ترجمة ميدانية ألفــق انشغالكم النقدي؟
وما الذي قدمه هذا امللتقى لقصيدة النثر؟
ب ـ ـع ـ ــد ح ـ ـص ـ ــول ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ع ـل ــى
ال ــدك ـت ــوراه ،أسـسـنــا «م ــرك ــز الـحـمــراء
لـلـثـقــافــة وال ـف ـكــر» بـمـعـيــة ن ــور الــديــن
بـ ـ ــازيـ ـ ــن ومـ ـنـ ـتـ ـص ــر دومـ ـ ـ ـ ــا وم ـح ـم ــد
بـ ـ ـن ـ ــدوري ،وت ـك ـل ـفــت بـ ـ ـ ــإدارة املـلـتـقــى
ال ــدول ــي األول لـقـصـيــدة ال ـن ـثــر تحت
شعار «قصيدة النثر والوعي الحر»
ش ـ ــارك ف ـي ــه شـ ـع ــراء م ــن دول عــربـيــة
وأوروبية ومن املغرب ومجموعة من
الـنـقــاد .نـجــاح ال ــدورة األول ــى جعلنا
نتشبث بـهــذا املـنـجــز ،فأقمنا ال ــدورة
ال ـثــان ـيــة ،دورة مـحـمــد امل ــاغ ــوط .لقد
كان لهاتني الدورتني وقع كبير جعل
املجتمع الثقافي يثق فــي مشروعنا
بعيدًا عــن ّ
االدع ــاء واملـهــاتــرات .نفخر
ّ
أنــه مــن خــال هــاتــن الــدورتــن ،أنجز
شعراء ونقاد أطــاريــح دكـتــوراه حول
ق ـص ـي ــدة ال ـن ـث ــر مـ ــن أم ـ ـثـ ــال ال ـب ــاح ــث
محمد العناز ،ورشيد الطالبي اللذين
حـضــرا أشـغــال ال ــدورت ــن .ولــإشــارة،
فــال ـج ـم ـهــور ال ـغ ـف ـيــر ال ـ ــذي صــاحـبـنــا
ت ـعــرف م ـبــاشــرة إل ــى ق ـص ـيــدة الـنـثــر،
ّ
وأسـ ّـر لنا كثيرون أن ما سمعوه هو
الـشـعــر ،ألنــه فــاجــأهــم بــذائـقــة جــديــدة
لـ ــم ي ـك ــن ل ـه ــم ق ـب ــل بـ ـه ــا .أم ـ ــا الـ ـ ــدورة
الثالثة ،دورة سركون بولص ،فكانت
م ـفــاجــأة ال ـس ـنــة ،ل ــم يـخـطــر ف ــي بالنا
أنها ستحقق مثل هذا النجاح املبهر.
ال ـشــاعــرات األم ـيــرك ـيــات قــدمــن شـعـرًا
عميقًا ،وقد أصنب بصعقة االندهاش
أمام أصوات الشعراء املغاربة والعرب
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ف ــي امل ــوع ــد ،نــاهـيــك عن
الـ ـفـ ـض ــاءات ال ـت ــي قـ ــرئ ف ـي ـهــا الـشـعــر
«ق ـص ــر ال ـبــاه ـيــة» ال ـخ ــاب و«ريـ ــاض
ال ـج ـبــل األخـ ـض ــر» ال ـح ـم ـيــم .ل ـقــد قــدم
ملتقى قصيدة النثر الكثير لشعراء
ه ـ ــذا ال ـن ـم ــط فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ال سـيـمــا
ّ
أن الـ ـن ــدوات ال ـن ـقــديــة تــوج ـهــت نحو
معاينة النصوص للنفاذ إلى جوهر
جمالية هذه القصيدة ،واالبتعاد عن
املناقشات البيزنطية العقيمة.
¶ أن ــت م ــن ال ــذي ــن ي ــؤك ــدون عـلــى ض ــرورة
التسلح بــاملـعــرفــة الـنـظــريــة للجنس األدبــي
الذي يختاره الكاتب ،واالستناد أيضًا إلى
مرجعية قرائية ملتنه اإلبــدعــي .أال تــرى ّأن
املوهبة وحدها تكفي؟
إن ال ـت ــزود بــاملـعــرفــة ش ــرط ض ــروري
إلبداع نصوص ستصمد أمام تعرية
الزمن ،فاملوهبة وحدها ال تكفي ،ولنا
في تاريخ الكتابة شواهد ال يكذبها
أحد .فالقراء الكبار وأصحاب املواهب
وال ــذك ــاءات هــم الــذيــن بصموا تاريخ
الكتابة ،وكانت لديهم القدرة الهائلة
على تغيير مـســارات الكتابة واألدب
والتفكير .فقد يكتب إنسان موهوب
بــدون مرجعية حقيقية وقد يعجبنا
ما يكتب ،لكن سرعان ما تذهب ريحه
ّ
ورائحته .ذلك أن الكتابة تتغذى على
الكتابة ،والكتابة الحقيقية هــي في
جوهرها إعادة كتابة.

