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تيـــه

بات��ت الآداب والفن��ون ُتع��اين م��ن 
م�س��كالٍت يف التلق��ي جتعله��ا حم��ّل 
حما�سبٍة ب��اأدوات الواق��ع اأو باأدوات 

التاريخ والدين والأخالق. 
فُي�س��اءل كاتب الرواي��ة عن �سلوِك 
اأبطال��ه وخم��رُج الفيل��م ع��ن عدم 
ته اخليالّي��ة للوقائع  ُمطابق��ة ق�سّ
ال�ّسائع��ة، واأخطر من ذل��ك ما نراه 
بت�سوي��ه  ملبدع��ن  اتهام��ات  م��ن 
حقائق اأو الإ�ساءة اإىل رموٍز، ب�سبِب 
��رورة  بال�سّ يحتمله��ا  ل  تاأوي��الٍت 

. عمٌل فنيٌّ
ردود الأفعال م��ن هذا الّنوع، كانت 
ُتثريها يف ال�ّساب��ق، منابٌر ُموؤدجلة 
اأو يتبّناه��ا "مثّقف��ون تقليدي��ون"، 
لكّنه��ا حتّول��ت اإىل ظاه��رٍة يف زمن 
�سب��كات الّتوا�س��ل، حي��ث يكفي اأن 
ُيلق��ي اأحده��م بتهم��ٍة، ق��د تكون 
حت��ى  الفه��م،  يف  ق�س��وٍر  نتيج��ة 
تتح��ّول اإىل ق�سّي��ة، واأ�سبح بع�ض 
و  الثقاف��ة  قطاع��ي  يف  امل�ستغل��ن 
اإثارة اجلماهري  الإعالم يتعّمدون 
للمتابع��ة،  تو�س��الاً  امل�سائ��ل  به��ذه 
الت��ي  الأ�س��رار  تقدي��ر  دون  م��ن 
ج��راء  والفّنان��ن  الكّت��اب  تلح��ق 
ا�ستهدافهم ب�سكٍل �سخ�سي بجريرة 
اأعم��اٍل يفرت���ض اأن يناق�سه��ا اأهل 

الخت�سا�ض.
م�سكل��ة  اإىل  ُيحي��ل  الو�س��ع  ه��ذا 
تراج��ع  ع��ن  ناجم��ة  التلق��ي  يف 
والفن��ون  الآداب  "ا�سته��الك" 
الّنقا���ض ب�ساأنه��ا، بفعل  وانح��راف 
ك��دور  العر���ض  ف�س��اءات  تراج��ع 
ال�سينم��ا وامل�س��ارح و ع��دم اهتمام 
و�سائ��ل الإع��الم بالإنت��اج الثقايف 
التوجه��ات  ع��ن  ف�س��الاً  ��ا،  عموماً
العلمّي��ة والتقنّي��ة التي طغت على 
��ا مع متطّلبات  نظام الّتعليم تناغماً
الع�س��ر وال�ّس��وق. و النتيج��ة بروز 
اأجي��ال جديدة تفتقر اإىل الذائقة 
والثقافة الفنّية ومتيُل اإىل التقليل 
م��ن �ساأن الفنون، ب��ل وحتقريها يف 

كثرٍي من الأحيان.
لذل��ك ت��رز احلاج��ة اإىل �سّيا�س��ة 
مبوجبه��ا  ُي�ست��درك  ثقافّي��ة 
تكوي��ن  يف  احلا�س��ُل  التق�س��رُي 
ا، و اإىل وعٍي  الإن�سان اجلزائري فّنياً
ع��ام باأهمّي��ة ذل��ك، لأّن ا�ستق��رار 
املجتم��ع وتعافي��ه م��ن كث��رٍي م��ن 
��ا لالأف��راد  الآف��ات يقت�س��ي تدريباً
وتذّوق��ه  اجلم��ال  �سناع��ة  عل��ى 
وتعاطي��ه، كم��ا اأّن التكوين العلمي 
والتقن��ي ل يتناق�ض على الإطالق 

مع تلقن الآداب والفنون.
ه��ذه املهم��ة يج��ب اأّن تنه���ض به��ا 
م��ن  ككّل،  الوطنّي��ة  املجموع��ة 
املوؤ�ّس�س��ة  اإىل  التعليمّي��ة  املوؤ�ّس�س��ة 
ال�سيا�سّي��ة اإىل و�سائل الإعالم التي 
باتت تغّيب ال�ساأن الثقايف واملثقفن 
والفّنانن وُت�سرف يف اإثارة م�سائل 
املخاب��ر  تتوله��ا  اأن  يفرت���ضُ 
ومراكز البح��ث، وذلك على ح�ساب 
دوره��ا الرتفيه��ي  ال��ذي ميّكن من 
ا�ستقط��اب اجلمه��ور الوا�سع عو�ض 
تنف��ريه وترك��ه فري�س��ة ملحت��وى 

مدّمر على مواقع التوا�سل.
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ال�صاعر �صعيد حمودي للن�صر 

عري ليس بريًئا من اخللفيات الفكرية واإليديولوجية  الشكل الشِّ
بالتخلف،  الأمر  وي�سف   عر،  ّ ال�سِ ن�سر  يرف�سون  الجزائر  في  النا�سرين  اأكثر  اأّن  حمودي،  �سعيد  والكاتب  ال�ساعر  يوؤكد 
ا  –ح�سب راأيه- األ ُي�سدر �ساعر ديواناً كما يت�ساءل: اأين ال�سعراء من جيل ال�سبعينيات وجيل الثمانينيات، وهل يعقل 
اإلى  الحوار،  هذا  في  اأي�سا  تطرق  حمودي  حالت.  عن  يتحدث  ل  واأّنه  عام  و�سٌع  هذا  باأّن  ا  م�سيفاً �سنة.  ع�سرين  بعد 
ظاهرة اآخذة في الطراد، وهي النكران والجحود. معتبرا اإياها اأزمة اأخالقية، واأزمة في الذهنية التي لم ي�سلم منها ل 
عر وتحديدااً عن ق�سيدة النثر العربية وعن الم�سرح وم�سرحة  ّ المثقف ول ال�سيا�سي ول ال�سوقي. كما تحدث عن ال�سِ

عر، وغيرها من الق�سايا ذات ال�سلة بهذا المو�سوع. ّ ال�سِ
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بعد 140 سنة على رحيله

األميـــر عبـد القـــادر ما زال يلهـــــم

متر هذا 
الأ�سبوع الذكرى 140، لوفاة الأمري عبد 

القادر اجلزائري )6 �سبتمرب 1807/ 26 ماي 1883(. الذي يو�سف 
مبوؤ�س�س الدولة اجلزائرية احلديثة واأّول قائد للمقاومة �سّد اِلحتالل الفرن�سي.

كرا�س الثقافة  يحاول ت�سليط ال�سوء مع جمموعة من الباحثني، على اإرث الأمري البطويل 
الن�سايل وال�سيا�سي والع�سكري والدبلوما�سي واملعريف والأدبي وال�سويف والكوين، و �سّر ا�ستمرار هذه 

ال�سخ�سية يف حياتنا وتاريخنا رغم تعاقب الأجيال.  ف�سال عن اأثره يف العامل هو الذي حتمل مدينة 
اأمريكية ا�سمه وتقام له التماثيل يف نقاط بعيدة وي�سيد بف�سله اخل�سوم، ويعتربه باحثون الرائد احلقيقي 

للنه�سة العربية.
اإعداد: نّوارة لـحـر�ش

االأمري اإن�سان كوين ال حتّده احلدود وال ت�ستهلكه 
االأيديولوجيات

م��ا يزال الأمري عبد القادر ُيحي��ُل اإىل فردانّية معّقدة 
�سكن��ت الذاك��رة اجلماعي��ة العربي��ة والغربية، يف 
���ص له متح��ف احل�سارات  ال�سي��ف املا�سي، خ�سّ
��ة،  الأوروبي��ة واملتو�ّسطي��ة مبر�سيلي��ا طبع��ة خا�سّ
اأتاح��ت لآلف الزائري��ن م��ن خمتل��ف اجلن�سي��ات 
ِاكت�س��اف �سريته من خالل �سا�س��ة حائطية عر�ست 
وثائقًي��ا ي���رد املُنعطفات الُك��رى يف حياة الأمري، 
بالإ�سافة اإىل العديد من الوثائق والر�سائل وال�سور 

فت ب�سخ�سيته. والأغرا�ص التي َعَرّ
مل ي�سغ��ل م�سار الأم��ري الباحثني يف حق��ل التاريخ 
فح�سب، بو�سفه ج��دار املقاومة يف بدايات اِلعتداء 
اِل�ستعماري الفرن�سي على اجلزائر والعزمية على مل 
�سمل القبائ��ل للدفاع عن الأر�ص، بل ِامتد الت�ساوؤل 
عرية  ليطال حقل الدرا�سات الدينية والعرفانّية وال�ِسّ
م��ن خالل ق�سائ��ده ال�سوفّية ون�سو�س��ه الفكرّية 
مث��ل كتاب��ه »املواق��ف الّروحّية يف بع���ص اإ�سارات 
القراآن اإىل الأ�رار واملعارف والإلقاءات ال�سبوحية«، 
اّلذي ق��ال عنه مرتجم القراآن الكرمي، امل�ست�رق جاك 
ب��ريك باأّنه قد جت��اوز املراجع الت��ي �سبقته، بل يعتر 
ب��ريك كما جاء يف كتاب��ه »املغرب م��ن الداخل« باأّن 
كتابات الأم��ري »ُتوؤ�ّس�ص للنه�س��ة العربية احلقيقية 

التي طاملا بحثنا عنها يف غري مو�سعها«.
الُبع��د العرفاين لالأم��ري اأي اِل�ستغ��ال على معرفة 
الل��ه من خالل اأ�سفار النف���ص والك�سف عن الغواية 

للتحل��ي باحلقيق��ة، ه��ذا املن��زع الّروح��ي مل يع��زل 
الأم��ري حيثما ِارحتل عن املجتم��ع وق�ساياه، فبمجّرد 
اأن ح��ّط الرحال بدم�سق �سن��ة 1855، اأجرت حينها 
الِق��وى الغربية الدول��ة العثمانية عل��ى منح الأقلية 
امل�سيحية بع�ص اِلمتيازات، ِمَّا اأحدث فتنة يف لبنان 
ودم�سق بني ال��دروز الذين حتالف��ت معهم بريطانيا 
واملاروني��ني الذين �ساندتهم فرن�س��ا، يف هذا ال�سياق 
الع�سي��ب اّل��ذي كاد اأن ي��وؤدي اإىل ِا�سطهاد ع�رة 
اآلف م�سيح��ي، تدّخل الأمري وو�سعهم حتت حمايته 
لي�سهد له بعده��ا الداين والقا�س��ي بحكمته واأُفقه 
الإن�ساين. كما يعتر الأمري عبد القادر عالمة وطنية 
ت�س��ّدت بكّل �سجاعة للجي���ص الفرن�سي وعقالنية 
فائق��ة ِانتبهت اإىل �رورة توحي��د الأفراد ومن ثّمة 
بن��اء الأمة اجلزائرّية احلديثة مع اأفول العهد العثماين 

باجلزائر.
تلك الروؤي��ة امل�ستقبلية التي تقّم�سه��ا الأمري طيلة 
حيات��ه �سنعت منه اإن�ساًنا كونًي��ا ل حتّده احلدود ول 
ت�ستهلكه الأيديولوجي��ات ول توّرطه الهوّيات يف 
ال�راع��ات الدونّي��ة، لذل��ك دافع ب��كّل اإرادته عن 
م�روع قناة ال�سوي���ص يف م�ر وحمى امل�سيحيني 

يف دم�سق...اإلخ.
اإّن الأمري عبد الق��ادر لي�ص خّريج كريات اجلامعات 
العاملّي��ة واإّنا ترّب��ى وتلّقى تعليم��ه يف زاوية والده، 
ذلك املكان املُ�س��ع بنور املعرفة احلّق��ة، امل�ستقّرة يف 

ال�سم��ري واملتجّلية يف ال�سل��وك. اأّول من ترجم جزءاً 
م��ن ِكت��اب املواق��ف اإىل الفرن�سية ه��و الفيل�سوف 
مي�سال �سودكيفيت�ص اّلذي و�سع مقّدمة م�ستفي�سة 
ح��ول اأهمّية كتابات الأمري، وبعد وفاة �سودكيفيت�ص 
وا�سل��ت ِابنته كلود عّدا���ص -املتخ�س�سة يف �ِسعر 
ال�سيخ الأكر حمي الدين ِابن عربي- يف ذات النهج 

اّلذي كان عليه والدها.
خّل��َف الأمري عب��د القادر اإرًث��ا معرفًيا يب��دو اأّننا مل 
نكت�سفه بعد، اإذ يكفي اأن نقراأ ن�سو�سه وُمرا�سالته 
م��ع املل��ك لوي�ص فيلي��ب وُعلم��اء جام��ع القرويني 
اأو الدرو���ص الت��ي قّدمه��ا يف دم�س��ق ح��ول ِكتاب 
»الفتوح��ات املكّية« ملح��ي الدين ِاب��ن عربي، لنجد 

اأنف�سنا اأمام �رح معريف وثقايف واإن�ساين كوين.

ر�سيده كان نتاج ظروف و�سياقات تاريخّية اأنتجت عبقريته
ل �س��ك اأّن الر�سيد الإن�س��اين والن�سايل والفكري لالأمري 
عبد الق��ادر اجلزائري كان نتاج ظ��روف و�سياقات تاريخّية 
اأنتج��ت عبقريت��ه، التي ِانطلق��ت من جمابه��ة اِل�ستعمار 
لتن��زع نحو حتّولت عميقة يف م�س��اره الفكري، ومع ذلك 
ف��اإّن هذا امل�س��ار ل ميكن عزله اأي�سًا ع��ن املحيط ال�سويف 
اّلذي ن�ساأً عليه واملجتمع املتنوع اّلذي عا�ص �سمنه، وهو ما 
جعله يتعاطى مع حميطه وفًقا ملرجعّيته وروؤيته ال�سيا�سية 
واِلجتماعي��ة. ف��كان الأمري عب��د القادر اجلزائ��ري نوذًجا 
عرّية والنرثّية، بعد ِا�ستيعاب  للمفكر اّلذي دعم منجزاته ال�ِسّ

املا�سي والت�سلح باأ�سكال اِل�ستدللت الفل�سفية.
ِمَّ��ا ميكن احلديث عن��ه ونحن ن�ستح�ر الأم��ري عبد القادر 
عر ال�سويف  اجلزائ��ري يف ذكرى وفاته ال��140، ب��روز ال�ِسّ
ورمزّيته امللتزمة، من خ��الل توظيفه للتقنيات الت�سويرية 
التخييلي��ة، فم��ن حتوير نزعات��ه ال�سوفّي��ة، وتثوير جمال 
اِلنفت��اح لهذه الثقافة ال�سوفّية م��ن بابها الوا�سع، ي�سدق 
اأن ُن�س��ري اإىل �سناعة �سخ�سية الأمري داخ��ل روؤية ثقافّية 
عرّية التي متيزت  معينة، تعك�سها اإبداعّيت��ه يف نتاجاته ال�ِسّ
بالفنّي��ة اجلمالّية واخلي��ال اخل�سب وبال�سياغ��ات البالغية 

التي ت�ستمد تركيباتها ال�سكلية من املُحاكاة والتخييل.
يبع��ث الأم��ري املُت�سّوف من خ��الل اأ�سعاره نواف��ذ خيالية 
يغو���ص بها يف عوامل متنوع��ة وم�رقة، باحًثا عن نطيات 
حديثة لتلطيف التقارب الفن��ي الرمزي بينه وبني النفو�ص 
الرحب��ة، وبذلك يحيى خا�سي��ة الإدراك الذهني ِل�ستغالل 
اِلهتمام��ات البالغ��ة للغاي��ات والرغب��ات. وبذلك يكون 
ع��ر عن��ده ح�سيل��ة ثري��ة م��ن الإيح��اءات الكالمية  ال�ِسّ

وال�سوفي��ة، يك���ر م��ن خاللها تل��ك احلواج��ز التقليدية 
العقيمة، فُيحاكي ما ل ُيب�ره وما ل يراه، وينتج حقوًل من 

اِلنفعالت الروحانية.
اأّم��ا ع��ن مرحلت��ه الن�سالي��ة فه��ي �سفح��ة م��ن الأجماد 
الّتاريخّي��ة املحفوظ��ة واملحف��ورة يف ال�سج��الت الذهبّية 
لتاريخ اجلزائ��ر التي دامت �سبع ع�رة �سنة، فرغم حت�سريه 
لأر�سية �سلبة للحرك��ة اجلهادية لدولته الفتية، وتدعيمها 
بالإميان ال�سديد والنّي��ات ال�سادقة للدفاع والقتال �سّد كّل 
اأدوات اِل�ستعم��ار الفرن�سي، يدفع بن��ا اإىل ِا�ستبانة احلقيقة 
املُغيب��ة ل�سخ�سية الأمري، وهي حنكت��ه ال�ّسيا�سّية وبراعته 
الدبلوما�سي��ة، والرت�سان��ة الفكري��ة الت��ي اأ�سعرته بحجم 

امل�سوؤولية جتاه وطنه.
اإّن التجرب��ة الن�سالي��ة لالأمري عبد القادر جترب��ة فّذة غنية 
باِلنت�س��ارات، ك�سبت رهان��ات على خمتل��ف الأ�سعدة، 
فق��د وّحدت �سفوف اجلزائريني وع��ّززت ِالتزامهم الديني، 
ونّظ��رت لالإ�سرتاتيجي��ة امل�ستقبلي��ة يف التح��ّرر واجله��اد 
الثابت، ِانطالًقا من فه��م طبيعة اِلختاللت واحلواجز التي 
ته��دُف اإىل التفريق والتمزيق، وه��ي التي كادت يف بع�ص 

املحطات الن�سالية لالأمري اأن تنتك�ص باحلركة اجلهادية.
اإّن ر�سي��د الأم��ري ال�ساعر ثري مبواق��ف اإن�سانية ُخِلدت يف 
�سجالت م�رفة، بعد معارك حوارية يف ال�سلح وامل�ساحلة 
وحل م�سكالت العنف، ويف �سي��اق تنويهي اآخر �ساهم يف 
ف���ص الن��زاع الديني ب��ني امل�سلمني وامل�سيحي��ني، وكان له 
�س��وٌت ُي�سمع وُتعطى له خا�سية اِل�ستناد واِلعتماد على 
خ�سائ�ص معطياته وقراراته الت��ي اأوقفت فتنة دم�سق بني 

امل�سلم��ني وامل�سيحي��ني، اإّل اأّنه ِا�ستط��اع اأن ُيب�ر املجتمع 
بب�سائ��ر اأخالقي��ة وح�سارية، تنب��ذ اإراقة الدم��اء والعنف 
ب��كّل اأ�سكال��ه، وبذلك فق��د عّم��ق الُبعد ال�سلم��ي للدين 
الإ�سالم��ي، واأبرز اأبعاده امل�ستقبلي��ة للعامل، وبذلك ُيج�سد 
نزعت��ه الإن�سانية التي تدع��و اإىل التاآخي والتاآزر دون متييز 
عرق��ي اأو ديني )وحدة الأديان ال�سماوية(، وقد ظهرت جلًيا 
عرية التي ته��دف اإىل رفع اخلالف الديني  يف ق�سائ��ده ال�ِسّ

بني امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود.
م��ا مُيي��ز الأم��ري عب��د القادر ع��ن معا�ري��ه م��ن احُلكام 
وامللوك، اأّنه منا�سل بالقي��ادة ال�ّسيا�سّية احلكيمة، وُمكافح 
املُت�سع��ب والوع��ي  التحّررّي��ة، والفك��ر  بالإيديولوجي��ة 
احل�س��اري العميق، بع��ث ال�سحوة الن�سالية م��ن اأنقا�ص 

املا�سي املُثقل باخلراب النف�سي.

ال يزال اإرثه مـادة مفتوحـة 
للبحـــث 

ل ي��زال اإرث »الأمري عب��د القادر اجلزائري« م��ادة مفتوحة للبحث 
يف خمتلف تخ�س�س��ات عائلة العلوم الإن�ساني��ة واِلجتماعية، مِلَا 
اأفرزته مواقفه الّتاريخّية واملعرفّية والإن�سانّية من ردود ِفعل قوّية 
جُتاهه��ا ل تزال ِارتداداتها ُت�سجل بني الفينة والأخرى، لأّن حمطات 
حيات��ه وخياراته املختلفة، الظرفية منها والرا�سخة تدفع نحو فهوم 
قد تب��دو متناق�س��ة يف بع�ص الأحيان، ث��ّم اإّن الو�س��ع الّتاريخي 
والرمزّي��ة التي ُجعلت لالأمري يف �سياق الدول��ة الوطنية قد زادت 
م��ن �سعوبة اِل�ستغال على بع�ص الن�سو�ص املُنتجة حوله خا�سًة 
تلك التي لديه��ا ِارتب��اط بالو�سعية اِل�ستعماري��ة وتاأخذ �سيغة 
الوثيق��ة باملفهوم التاريخي والقانوين، ب��ل اإّن الن�سو�ص الأمريية 
ذاته��ا، حُتاوُل اأطراٌف من داخل دائرت��ه الأ�رية التن�سل من حقيقة 

ن�سبتها له.
مت حول الأمري عبد القادر  كثريٌة هي الدرا�سات والأبحاث التي ُقدِّ
�سة  ُمقاوًم��ا و�ساعراً وُمت�سّوًفا واإن�ساًن��ا، ِانطالًقا من م�سادر ُمكرَّ
دّونه��ا جُمايلوه وحميطه، ومن خالل ن�سو�سه اأي�سًا وما كتبه عنه 
)الآخ��ر(، لكن كثري منها –خا�سًة تل��ك التي ُن�ِرت يف اجلزائر- مل 
ت�س��ل اإىل نتائج حا�سم��ة وجريئة يف حمط��ات مف�سلية من حياة 
الرج��ل، فه��ل لت�سيي��ج ِا�سمه بلق��ب »موؤ�س���ص الدول��ة اجلزائرية 
احلديث��ة« ِانعكا�ٌص ُمبا�ر عل��ى اآلية التعاطي مع��ه ل ك�سخ�سية 
تاريخية/مفهومية بل كرمز يتغّذى على �ردية الّتاريخ الر�سمي؟

يف ظ��ل مفارقات وتناق�س��ات اأنتجتها كتاب��ات ن�سالية باملفهوم 
املُمتد داخ��ل التاريخ ووثائق غري موثوق��ة ال�سدقية، يبدو النزوع 
الأ�سل��م يف ظ��ل الظ��روف الراهنة نحو اإب��راز الأمري عب��د القادر 

الإن�س��ان، مِبَّا هو ن��وذج ي�ستحق اأن ُيقّدم يف زم��ن ل يزال البع�ص 
يقت��ات على اأ�سطوانة �راع احل�س��ارات والديانات، فالأمري عبد 
القادر قّدم درو�ًسا غاية يف الرقي والتعاي�ص املبني على فتح الآفاق 
الرحب��ة خللق م�ساحات العي�ص املُ�سرتك اّل��ذي ل يلغي خ�سو�سية 
الإن�س��ان بقدر م��ا ُيكّر�ص ثقاف��ة اِلنفتاح وال�سالم اّل��ذي تن�سده 
الب�رية. لقد كان الأمري عبد القادر منطلقا من مرجعيته ال�سوفّية 
يف تعامل��ه م��ع الآخر، لكّن��ه اأي�س��ًا مل يكن ليخفى عن��ه املُعطى 
ال�سيا�س��ي وهو الرجل املقاوم اّلذي حارب اِل�ستعمار وكّر�ص جزءاً 

من حياته الأوىل منافًحا على قيم احلرية وال�سيادة.
يف الوقت اّلذي ُيحاول البع�ص �سياغة ناذج لتجاوز فكرة ال�راع 
الدين��ي نح��و )الوحدة( ميك��ن اأن يخت�ر الإرث الأم��ريي م�سافة 
طويل��ة من التخبط اّلذي يعرفه م�س��ار التجاوز، ِانطالًقا من روؤية 

ا وفعاًل. كونية لالإن�سان ج�سدها فكر الأمري عبد القادر ن�سً

بني الت�سامح الديني والُبعد االإن�ساين
اخلالف��ة اّلتي حّدد بها الله ماهيَة الإن�ساِن قبل اإيجاده 
على ه��ذه الب�سيطة ذات ُبعدين ح�س��ب الأمري عبد 
الق��ادر: بعد اأنطولوجٌي عمودٌي من حيث هي خالفٌة 
عن الله، وك�سمولوجٌي كويٌن من حيث هي توظيف 
للخالف��ة عن الل��ه يف الكون، فالإن�س��ان اإذاً هو علة 
الوجود ومق�سُد اإبداِع هذا الكون، لذلك كان اأ�رف 
املخلوقات واأ�سماها حّتى واإن مل ُيجاوز حيوانيته اإىل 
الكمال، وبالتايل فاإن�سانيته ناجتة عّما نفخه الله فيه 
من في�ص روحه، وبه��ذا جعل الأمري عبد القادر من 
ِوحدة امل�س��در باًبا ُم�رًعا على الأخ��ّوة الإن�سانية، 
وكانت ِوح��دة ال�مق�سد )الله( ناف��ذة على الت�سامح 
الدين��ي. ومن خالل البحث يف بع�ص حمطات حياته 

ميكن اأن ن�ست�سّف تطبيقات هذين املق�سدين:
اأّوًل: مرحلة اجله��اد امل�حلّيُة: واأهم خ�سي�سٍة يف هذه 
املرحل��ة اأّنه �سمن لالأ�سري كام��ل احلقوق من ماأكل 
وم�رب وعالج..، رغم اأّنها مرحلة حرٍب ودفاٍع عن 
�سالة ال�سهرية التي بعث  الوط��ن؛ وميكن اأن نعتر الرِّ
بها الأمري اإىل الأُ�سقف دي�بي�ص �سنة 1841، واإطالق 
�راح الأ�رى الفرن�سيني عام 1842 بعد اأن مل يجد 
ما يطعمهم، من اأهم املحطات املهمة التي توؤّكد على 

حمورية الت�سامح والإن�سانية يف فكره.
ثانًيا: مرحل��ة ال�سجن واملنفى العاملي��ة: وفيها ِاحتك 
الأمري بالآخر الإن�ساين -عربًي��ا واإ�سالمًيا وغربًيا-، 
وه��ذه ه��ي مرحل��ة الن�س��ج الّروح��ي يف جتربت��ه 
ال�سوفّية؛ ح��اول يف �سجنه بفرن�سا اأن يكون �سفرياً 
ِحًحا  لالإ�سالم، ُمدافًعا وحُم��اوراً لالآخر الديني، ُم�سّ
وُمقّوًم��ا لكث��ري من ال�ُسبه��ات املتعلق��ة بالإ�سالم، 
ف��كان ِكتاب »املقرا���ص احلاد لقطع ل�س��ان الطاعن 
يف دي��ن الإ�سالم من اأهل الباطل والإحلاد« رّدا علميًا 
ِلفرتاءات الطاعنني يف الإ�سالم.. يف منفاه يف تركيا 

اّل��ذي دام ثالث �سنوات اأّلف كتاب��ه »ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل«، وهو كتاٌب ُترجم اإىل الفرن�سية، وفيه 
ا وفيل�سوًفا، حاول  ظهر الأمري اأديًبا و�ساعراً و�سوفيًّ
اأن يط��رح م��ا ِا�ستخل�سه من كتاب��ات الغزايل وابن 
ُف فيه الآخر  عربي وابن �سين��ا يف قالب فل�سفي ُيَعِرّ

بنظرة الإ�سالم لكثري من املوا�سيع..
يف �سوري��ا، ميكن اأن نعت��ر تدّخله يف حلحلة الأزمة 
الت��ي حدث��ت يف �سن��ة 1860 وراح �سحيتها اآلف 
امل�سيحي��ني اأب��رز حمطة، حي��ُث تدخ��ل اأّوًل حلماية 
القنا�سل الأجانب واأدخله��م اإىل بيته قبل اأن يتدخل 
باجلي���ص، ثّم حماي��ة بقي��ة امل�سيحيني قائ��اًل: »اإّنني 
مل اأفع��ل اإّل ما توجب��ه علي فرائ���ص الدين ولوازم 
الإن�ساني��ة«، تظه��ر هن��ا اإ�سرتاتيجي��ة التعاي�ص يف 
الإ�س��الم التي تنطلق م��ن قوله تعاىل: )ُق��ْل َيا اأَْهَل 
اْلِكَت��اِب َتَعاَل��ْوا اإىَِلٰ َكِلَمٍة �َسَواٍء َبْيَنَن��ا َوَبْيَنُكْم اأَلَّ 
َك ِبِه �َسْيًئ��ا(، يقول الأمري يف  ��َه َوَل ُن�ْرِ لَّ اللَّ َنْعُب��َد اإِ

ذلك:
فط��وًرا ت��راين م�سلم��ًا اأّي م�سل��ٍم/ زه��و دان�سوكا 

خا�سًعا طالًبا مداً
وط��وًرا تراين للكنائ�ص ُم�رًعا/ ويف و�سطي الزنار 

اأحكمته �سدا
اأق��ول بِا�سم اِلبن والأب قبله/ وبالّروح روح القد�ص 

ق�سداً ل كيدا
وطوراً مبدار�ص اليه��ود مدر�ًسا/ اأُقرر التوراة واأبدي 

لهم ر�سدا
فما عبد العزيز غريي عابد/ول اأظهر التثليث غريي 

ول اأبدا
اأن��ا عني كّل �سيء يف احل�ص واملعنى/ ول �سئ عيني 

فاحذر العك�ص والطردا
يظه��ر من هذا اأّن ثقافة ال�س��الم التي تطبع اخلطاب 

الأمريي، تق��وم على نبذ مظاهر العن��ف والتطرف، 
وتدع��و اإىل املحّبة والتعاي�ص وقبول الآخر وفق احلد 
الأدنى من امل�سرتكات، وهذا يعني اأّن الت�سامح عنده 
مبني على قبول الغ��ري مهما كانت جن�سيته اأو ملته 
اأو عقيدته اأو لغته اأو لونه اأو فئته اِلجتماعية.. فكّل 
الديانات والعب��ادات والطقو���ص ال�سعائرية واحدة 
م��ا دام املق�سد ه��و ع�سق الذات الإلهي��ة؛ الت�سامح 
عن��د الأم��ري اإذاً جتاُوٌز ل��كّل ما هو حمل��ي و�سيق 
نح��و ما هو كوين واإن�ساين وعامل��ي، وهذا يعني اأّنه 
يتخط��ى القواع��د الر�سمية وال�سكلي��ة وينزاح عن 
التقالي��د والع��ادات والأعراف والطقو���ص والعقائد 
املُ�سنف��ة لالإن�س��ان اإىل ما هو اأو�س��ع، ومن ثّم ي�سع 
قلبه ال�سويفُّ امل�سلَم واليه��ودّي وامل�سيحّي وامللحد 
والوثن��ي.. مادام القل��ب ف�ساًء حل��بِّ وع�سِق الذات 

العلّية.

املدونة االأمريية تعك�ش التكوين املو�سوعي 
بداأ الأمري عبد الق��ادر الكتابة والتاأليف منذ ريعان �سبابه 
ف�س��اًل عن نظ��م الأ�سعار والق�سائ��د يف موا�سيع �سّتى 
من��ذ �سن مبكرة، حّتى اآخر اأّيامه، فقد �رح قبل اأن ي�ستلم 
الإم��ارة حا�سيته يف ِعل��م الكالم، التي كتبه��ا جده اّلذي 
عا�ص يف نهاية القرن ال�ساد�ص ع�ر »عبد القادر بن اأحمد« 

املدعو »بن خده«.
اأ�سه��م الأم��ري يف حركة التاألي��ف ُمتع��ّدد التخ�س�سات، 
عر والكتابة  فكانت له ِع��دة موؤلفات يف الت�س��ّوف وال�ِسّ
ال�سريذاتي��ة، وقد �س��ّكل ِكت��اب املواقف واح��دا من اأهم 
موؤلفات��ه، خا�سًة واأّنه يف ثالثة اأجزاء )اأكمله اأحد اأ�سحابه 
وه��و ال�سيخ حمّم��د اخلاين(، وهو ي�سم��ل تف�سرياً لبع�ص 
اآيات الق��راآن الكرمي، و�رٌح لالأحاديث ال�ريفة وتو�سيٌح 
مِلَّ��ا اأُبهَم م��ن كالم اأهل الله واإ�سارته��م، والِكتاب يختلف 
متاًما عن مواقف النفري واإن كان ِا�سمه يت�سابه مع مواقف 
النفري، وهو اأقرب اإىل كتاب الفتوحات املكية ِلبن عربي 
اإّل اأّن��ه يفتق��ر اإىل الرتتيب والتنظي��م والتبويب، فاملعنى 

الواحد جتده يف اأكرث من موقف.
ويف نوع م��ن الكتابة جتمع بني التف�س��ري املُمزوج بالفقه 
والّتاري��خ والت�س��ّوف، َكَتب الأم��ري: »املواق��ف الّروحّية 
والفيو�سات ال�سبوحّي��ة«، اّلذي يعّد من اأ�سهر ُكتبه ف�ّر 
في��ه بع�ص الآي��ات الكرمية والأحادي��ث النبوية ال�ريفة، 
علًم��ا اأّن الأم��ري كان يلقي مواقف��ه يف جمال�سه اخلا�سة، 
ث��ّم ِاق��رتح عليه ال�سيخ »عب��د الرازق البيط��ار« اأن يدّون 
ذل��ك وي�سجله، فكان ه��ذا الكتاب �سام��اًل جاماًل ملواقفه 
الت��ي كان يلقيه��ا. غ��ري اأّن م�سامني ه��ذا الكتاب دفعت 
بالبع�ص اإىل رف�ص ن�سبته لالأمري، ويف مقدمتهم حفيدته 
عري، فيتمثل يف  »بديع��ة ح�سني اجلزائري«.اأّما نتاج��ه ال�ِسّ
ديوان��ه اّلذي حمل اأكرث من عن��وان منها: نزهة اخلاطر يف 
تقري���ص الأمري عبد الق��ادر، من جمع ِابن��ه الأمري حمّمد 
�ساحب )التحفة(، وديوان الأمري عبد القادر، حتقيق مدوح 
حقي، وي�ستم��ل الديوان على ق�سائ��د يف الغزل والفخر 
وال�سجاع��ة والت�س��ّوف ومرا�سالت �سعري��ة طريفة بني 

الأمري واأ�سحابه.
عندم��ا اُخِتري الأمري ع�س��واً مرا�ساًل ملجم��ع اخلالدين يف 
باري���ص، َكَتَب »ذكرى العاقل وتنبي��ه الغافل« وهو عبارة 
عن ر�سالة اإىل هذا املجمع العلمي الفرن�سي، جاءت مرتبة 
على مقدم��ة وثالثة اأبواب وخامتة. اأّم��ا املقدمة ففي احلث 
على النظ��ر وذم التقليد، واأّما الباب الأّول يف ف�سل العلم 
والعلم��اء، وفيه ف�س��ٌل يف تعريف العقل اّل��ذي به اإدراك 
العل��وم، وتكملة يف الِق��وى الأربع الت��ي اإذا ِاعتدلت يف 
الإن�س��ان يك��ون اإن�ساًنا كام��اًل، وتنبيه يف ف�س��ل اإدراك 
احلوا�ص، وف�سل م��دركات العقل على مدركات احلوا�ص، 

وخامتة يف ِانق�سام الِعلم اإىل حممود ومذموم.
اأّم��ا الب��اب الثاين فف��ي الِعل��م ال�رعي وفي��ه ف�سل يف 
اإثب��ات النبوة التي هي منبع العل��وم ال�رعية، وفيه تنبيه 
يف معرف��ة النبي وم��ا يتعلق بالنب��وة، وخامتة يف املكذبني 
بالأنبياء، اأّما الباب الثالث ففي ف�سل الكتابة، وفيه ف�سل 
يف الكالم على كتاب��ات الأُمم ومن و�سعها وما ينجر اإىل 
ذلك، وتنبي��ه يف بيان حروف الكتاب��ة العربية، وخامتة يف 
ِاحتي��اج الّنا�ص اإىل الت�سنيف وما يتعلق به، قال الأمري يف 
طال��ع مقدمته من هذا الِكتاب: »اعلموا اأّنه يلزم العاقل اأن 
ينظ��ر يف الق��ول ول ينظر اإىل قائله، ف��اإن كان القول حًقا 

قبله �سواء كان قائله معروًفا باحلق اأو الباطل«.
ويف بي��ان النه��ج املحمدي، ف��اإّن اأهم ما خّلف��ه الأمري عبد 
الق��ادر اجلزائ��ري، ِكت��اب: »املقرا���ص احلاد لقط��ع ل�سان 
اأهل الباط��ل والإحلاد« واّلذي دّونه الأم��ري عبد القادر يف 
َ فيه �ريعة الر�سول حمّمد �سلى الله  اأمب��واز بفرن�سا، َبنَيّ
علي��ه و�سلم، وما بها من م��كارم الأخالق ومناهج ال�رع 
لإ�سالح اأمور الدنيا والآخ��رة للم�سلمني وغري امل�سلمني، 
واأو�س��ح اأّن الإ�س��الم جامٌع ل��كّل ما تف��رق يف ال�رائع 

الإلهية ال�سابقة.
ويف الكتابة ال�سريذاتية خّلف الأمري »مذكرات الأمري عبد 
القادر«، وهي عمٌل يلتقي فيه التحرير والإمالء ال�سخ�سي 
لالأمري م��ع الإن�ساء اجلماعي اّلذي مّت اإجن��ازه حتت اإ�راف 

الفقي��ه ال�سي��د م�سطفى ب��ن التهامي �سه��ره وخليفته 
و�سديقه املقرب واملُحبب اإليه، ولذلك فهو �سهادة �سادقة 
له��ا قيمتها الّتاريخّية، لأّنها مكتوب��ة باأيدي �سهود عيان، 
عا�سوا الأحداث واأعطوها تف�سريها من داخل الواقع اّلذي 
ِالتح��م باأنف�سه��م اأمّيا ِالتح��ام، ولقد َكَتَبَت ه��ذه املذكرات 
مبوافق��ة الأمري وحتت نظره.هذا بالإ�سافة اإىل اأعمال اأخرى 
َ حما�سن اخليل  متفرق��ة، منها: ال�سافنات اجلياد؛ وفي��ه َبنيَّ
و�سفاته��ا، وكذل��ك »اإجاب��ات الأمري عبد الق��ادر« وهي 
اأ�سئل��ة من بع���ص ُعلماء ع���ره عن اإ�س��كالت بع�ص 
عبارات ال�سوفّية كقول الغزايل مثاًل: »لي�ص يف الإمكان 
اأبدع ِمَّا كان«، و»ر�سال��ة يف احلقائق الغيبية«، وهي �رح 
البيتني امل�سهورين التاليني على امل�رب ال�سويف: »راأيُت 
قم��ر ال�ّسماء فاأذكرتني... لي��ايل و�سلها بالرقمتني/ كالنا 

ناظر قمرا ولكن... راأيُت بعينها وراأت بعيني«.
تعك���ص املدون��ة الأمريية التكوي��ن املو�سوع��ي لالأمري، 
ا ِانفتاحه على  وتن��وع ِاهتماماته العلمية والعملي��ة، واأي�سً
املختلف واهتمامه بق�سايا ع�ره وانخراطه يف النقا�سات 
الت��ي اأفرزها الواقع اآن��ذاك، وبالتايل فه��ي مدونة جديرة 
بِا�ستئناف الأ�سئلة واملناق�سة والإ�سقاط يف حدود ُمكناتها 

اأي�سًا.

ُ
باحث يف الدرا�سات الثقافية والنقد وحتليل اخلطاب- جامعة ال�سوربون جهاد �سارف

اأ�ستاذ الفكر الإ�سالمي املعا�سر- جامعة الأمري عبد القادر خليل �سايب

حمّمد بن �ساعو اأ�ستاذ التاريخ -جامعة �سطيف2

يو�سف روبا�س اأ�ستاذ التداولية وحتليل اخلطاب- جامعة تيارت

حيدر العايب اأ�ستاذ الفل�سفة -جامعة حمّمد ملني دباغني- �سطيف
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عر، وي�سف  الأمر بالتخلف، كما يت�ساءل: اأين ال�سعراء من جيل ال�سبعينيات وجيل الثمانينات،  ّ يوؤكد ال�ساعر والكاتب �سعيد حمودي، اأّن اأكثر النا�سرين في الجزائر يرف�سون ن�سر ال�سِ
وهل يعقل –ح�سب راأيه- األ ُي�سدر �ساعر ديواًنا بعد ع�سرين �سنة. م�سيًفا باأّن هذا و�سٌع عام واأّنه ل يتحدث عن حالت.

حمودي تط��رق �أي�ضا يف هذ� �حلو�ر، �إىل 
ظاه��رة �آخذة يف �الط��ر�د، وهي �لنكر�ن 
و�جلح��ود. معت��ر�أ �أياها �أزم��ة �أخالقية، 
و�أزم��ة يف �لذهنية �لتي مل ي�ضلم منها ال 
�ملثقف وال �ل�ضيا�ض��ي وال �ل�ضوقي. كما 
عر وحتدي��د�ً عن ق�ضيدة  حت��دث عن �ل�ِضّ
�لن��ر �لعربية وع��ن �مل���رسح وم�رسحة 
ع��ر، وغريها م��ن �لق�ضايا ذ�ت �ضلة  �ل�ِضّ

بهذ� �ملو�ضوع.
اأو � عــر،  اأ�سئلــة ال�سِّ براأيــك مــا هــي 

ق�سيدة النــثـر حتديداً؟

سعيد محودي: ه�ذ� �ضوؤ�ل ي�ضلح عنو�نا 
ملهرجان كبري، يجتمع فيه �ضعر�ء �لعربية 
وُنقادها ليجيبو� عنه ويناق�ضو� تفا�ضيله 
وق�ضاي��اه، �أق��ول �ُضع��ر�ء �لعربي��ة الأّن 
مو�ضوع ق�ضيدة �لن��ر مل يعد مطروًحا 
عن��د �لغ��رب، ه��م جت��اوزوه بينم��ا ظل 
�ملو�ض��وع �إ�ضكالي��ة قائم��ة يف �لوط��ن 
�لعرب��ي �إىل يوم �لّنا�س ه��ذ�، بني �أطر�ف 
ِعدة، طرف يرف�س ق�ضيدة �لنر متذرًعا 
بالرت�ث، وطرٌف �آخ��ر تع�ضب لها غافاًل 
ق�ضي��ة �لتو��ض��ل بني �ل��رت�ث و�حلد�ثة 
وكال  �ملا�ض��ي،  م��ع  �لقطيع��ة  ُمعلًن��ا 

�لطرفني بال �ضك على خطاأ و�لله �أعلم.
ظل �الأم��ر هكذ� حبي�س نقا�ضات �تخذت 
طاب��ع �ل�رس�ع و�لع��د�ء و�لرف�س وحّتى 
�لتكف��ري �أحيان��ًا �أم��ام غي��اب �أو تغييب 
ف�ضاء�ت علمية ”موؤمتر مثاًل” ُتناق�س فيه 
ق�ضاي��ا �لثقافة �لعربية ب��روح ح�ضارية 
بعيد�ً ع��ن �لرماح و�ل�ضكاك��ني، وبعيد�ً 
عن ظاهرة �لثنائيات و�ملتناق�ضات، بعيد�ً 
ع��ن عقلية ”م��ا �أريكم �إاّل م��ا �أرى”، يف 
ِ�عتقادي يتحمل �حلر�س �لقدمي من �ضدنة 
�لق�ضيدة �لعمودي��ة �لكال�ضيكيني حّتى 
�لنخاع م�ضوؤولية كبرية عن هذ� �لو�ضع 

�لرت�جيدي. 
مرة �أقام �أب��و ق�ضيدة �لنر �لعربية �أن�ضي 
�حل��اج موؤمت��ر�ً لق�ضي��دة �لن��ر يف لبنان 
مل يك��ن ناجًحا كم��ا �أُِريَد ل��ه، موؤمتر بعد 
ن�ض��ف ق��رن م��ن ح�ضوره��ا يف �لن�س 
�لعرب��ي، هذه مفارقة، ه��ل كان بحًثا عن 
�ل�رسعية وهو ق��د ِ�فتكها منذ قال ”لن”. 
بالن�ضب��ة �إلين��ا يف �جلز�ئر يب��دو �أّننا غري 
معنيني بهذه �الأ�ضئل��ة �لّثقافّية و�الأدبّية. 
حّت��ى ال �أخو���س يف تفا�ضي��ل نظري��ة 
دقيق��ة فيما يت�ضل باأ�ضول ق�ضيدة �لنر 
�لت��ي ال يت�ض��ع �ملق��ام لها وه��ي بحاجة 
�إىل در��ض��ات ج��ادة لها �ضادته��ا ول�ضُت 
منه��م ب��ل �إين تلميذ بني �أيديه��م، �أعتر 
عر  �أّن �أ�ضئلة ق�ضيدة �لنر هي �أ�ضئلة �ل�ِضّ
بِاخت�ضار، هي �أ�ضئلة �حلياة �لتي هي مادة 
عر كروح  عر، ما ُدمنا نتحدث عن �ل�ِضّ �ل�ضِّ
ولي�س كاأ�ضكال للتعبري و�لروؤيا، رغم �أّن 
عري لي�س بريًئا من �خللفيات  �ل�ضكل �ل�ِضّ
�لفكري��ة و�الإيديولوجي��ة و�حل�ضا�ضيات 
�جلمالية وكذ� �ل�ضياق��ات �ملنتجة للن�س 

ب�ضكٍل عام.
ر  تذهُب �ضوز�ن برنار وه��ي �أبرز من َنظَّ
ع��ري �إىل �أَنّ ق�ضيدة  له��ذ� �ل�ض��كل �ل�ِضّ
�لنر ”قطعة نر موج��زة ِبا فيه �لكفاية، 
موّحدة، م�ضغوط��ة، كقطعة من بّلور... 
خل��ٌق ح��ّر، لي���س له م��ن ���رسورة غري 
رغب��ة �ملوؤل��ف يف �لبناء خارج��ًا عن كّل 
حتدي��د، و�ض��يء م�ضط��رب، �إيحاء�ته ال 
نهائي��ة”، بينم��ا ي�ض��رتط �أن�ض��ي �حلاج 
�آب��اء  م��ن  وه��و  �للبن��اين  �ل�ضاع��ر 

ق�ضي��دة �لن��ر �لعربي��ة لق�ضي��دة �لنر 
�رسوط��ًا فيق��ول ”لتكون ق�ضي��دة �لنر 
ق�ضي��دة حقًا ال قطعة نر فنية، �أو حمملة 
عر، �رسوط ثالثة: �الإيجاز و�لتوهج  بال�ِضّ
و�ملجاني��ة”، لعل هذه �الأ�ضئلة �ملبثوثة يف 
عر  �لتعريف��ني هي يف �الأخري �أ�ضئل��ة �ل�ِضّ

دون لٍف �أو دور�ن. 
تتلخ���سُ  ِ�عتق��ادي  كله��ا يف  �مل�ضاأل��ة 
بالن�ضب��ة لق�ضيدة �لن��ر يف ديكتاتورية 
”�ل��وزن” و�ضلط��ة ”�لعرو���س” عل��ى 
�لق�ضي��دة �لعربية، مع �الإ�ض��ارة هنا �إىل 
ع��ر بقيا�س �لوزن و�لقافية  �أّن حتديد �ل�ِضّ
�لعا���رس  �لق��رن  من��ذ  ي�ضط��رب  �أخ��ذ 
خ�ضو�ضًا يف �لدفاع �لنقدي �ّلذي قام به 
�ل�ضويل ِ�نت�ض��ار�ً ل�ضعرية �أبي متام ويف 
�آر�ء �جلرج��اين كم��ا ق��ال �ل�ضاعر �لكبري 
عر”.  �أدوني�س يف كتابه �ملهم ”�ضيا�ضة �ل�ِضّ
وبعيد�ً ع��ن �لتعريفات و�ل�رسوط �لفنية 
وحّتى �مل�ضطلح �ّل��ذي ماز�ل حمل جدٍل 
كبري، و�حلق �أّن م�ضطلح ”ق�ضيدة �لنر” 
يحمل خل��اًل �ضكلًيا ي�ضل ح��د �ملُفارقة، 
�أقول خلال ومفارقة من �لناحية �ل�ضكلية، 
فال�ضكل ماز�ل �ضد�عنا �ملزمن يف ق�ضايا 
ع��ر �لعربي �ملعا�رس، ومل نتمكن بعد  �ل�ِضّ

من �لوقوع على �لدو�ء �ل�ضايف.
عريــة � ّ ال�سِ ق�سايــا  اأهــم  هــي  ومــا 

اجلديدة؟

س���عيد مح���ودي: ه��ذ� �ض��وؤ�ٌل يحتاج هو 
�الآخ��ر �إىل در��ض��ات، وعطًف��ا عل��ى ما 
عري  �ضبق ماز�ل مو�ضوع �ل�ض��كل �ل�ِضّ
د�ع �ملُزم��ن عند �ل�ُضعر�ء �لعرب  هو �ل�ضُ
و�لُنقاد �لعرب، هذ� هو يف ر�أيي مو�ضوع 
مقارب��ة  �لرح��ى يف  وقط��ب  �ل�ضاع��ة، 
عرّية �لعربّية. �لو�ق��ع �أّنه بعد  ر�ه��ن �ل�ِضّ
�لق�ضيدة �لعمودية ث��ّم ق�ضيدة �لتفعيلة 
�إىل ق�ضيدة �لنر ظه��رت �أ�ضكاٌل �أخرى 
على غ��ر�ر ق�ضي��دة �لبيا���س وق�ضيدة 
�ل�ضطر �لو�حد، هن��اك ق�ضيدة �النرتنت، 
و�لق�ضيدة  رّب��ا،  �اِلفرت��ضية  و�لق�ضيدة 
�لت��ي تذوب فيه��ا كّل �الأجنا���س �الأدبّية 
يف �إط��ار �لتجريب �ّل��ذي يبقى م�رسوًعا 
بل و�جًب��ا الأّنه دليل حي��اة و�جتهاد. ويف 
ه��ذه �ملعمعة ظهرت �أ�ض��كال �أو كتابات 
عر ال  عر ولك��ن �ل�ِضّ تدعي و�ض��اًل بال�ِضّ
ير�ضى لها بذل��ك، �أعود هنا �إىل �أدوني�س 
كو�ح��د م��ن �لذي��ن و�كب��و� �لتحّوالت 
عرّية �لعربّية �ملعا���رسة �إبد�ًعا ونقد�ً  �ل�ِضّ
عرية  �إذ يقول: »�إّن �مل�ضاألة يف �لكتابة �ل�ِضّ
مل تع��د م�ضاأل��ة وزن وقافي��ة ح�رس�ً، بل 
�أ�ضبح��ت م�ضاألة �ِضع��ر �أو ال �ِضعر«. من 
ه��ذه �لنظ��رة �لتي تبق��ى د�ئًم��ا مقاربة 
�ضكلية للمو�ض��وع تتفجُر ق�ضايا �أخرى 
عرّية، مو�كبة �ملنجز  على غر�ر �لّلغة �ل�ِضّ
عري عند �الأمُم �الأخرى، م�ضاألة وحدة  �ل�ِضّ
�الأجنا���س �الأدبّية وغريه��ا، لكن �ل�ضوؤ�ل 
�جلوهري يبق��ى هو �ض��وؤ�ل �ل�ضكل. �إىل 
عرية،  جانب ط��رح ق�ضاي��ا �لكتاب��ة �ل�ِضّ
علين��ا �أن نعي��د �لنظ��ر �أو �أن ُنلي �لنظر 
ع��ر م��ع �لّنا���س  بجدي��ة يف عالق��ة �ل�ِضّ
�ليوم. هناك �ض��وؤ�ٌل ُملح وجوهري ها هنا 
�أوج��زه كما يلي: كي��ف يت�ضالح �ل�ضاعر 
ع��ر  �ل�ِضّ ُير�ف��ق  �ل�ض��ارع؟.. كي��ف  م��ع 
�الإن�ضان، كيف ي��ذوب �جلليد بينهما بعد 
�إن دخل��ت هذه �لعالق��ة �إىل �لثالجة، هذه 
عر �لوجودّية. �ملخرج �جلاد هو  �أ�ضئل��ة �ل�ِضّ
عر، عر تكثيف  �لعودة �إىل فن �إن�ضاد �ل�ِضّ

عرية يف كّل �ملوؤ�ض�ضات . �الأما�ضي �ل�ِضّ
عــري متخلف« � ّ قلــَت: »م�سهدنــا ال�سِ

اإىل اأي حــد اأنــت مقتنع بهــذا، وما هي 
اأو  متخلفــا،  جعلتــه  التــي  الأ�سبــاب 
جعلتــه يف الواجهــة اخللفيــة لفنــون 

الأدب الأخرى؟

س���عيد مح���ودي: �أّواًل يج��ب �لتفريق بني 
�مل�ضهد كو�ضٍع ع��ام، وبني قليل �أو كثري 
م��ن �ل�ضع��ر�ء �لذي��ن ُي�ضكل��ون حاالت 
م�ضت��وى  عل��ى  و��ضتثن��اء�ت  ُمتف��ردة 
�لن�ضو�س بدليل �أّن كث��ري�ً من �ل�ضعر�ء 
�الأوىل  �جلو�ئ��ز  يح�ض��دون  �جلز�ئري��ني 
عرّي��ة، ولك��ن  يف �أك��ر �مل�ضابق��ات �ل�ِضّ
�اِل�ضتثن��اء لي���س ه��و �لقاع��دة، �لتخلف 
�لظاه��ر ه��و �أّن �الأكري��ة �ل�ضاحق��ة من 
�ل�ضع��ر�ء �جلز�ئري��ني ماز�ل��ت غارقة يف 
ع��ر �لكال�ضيك��ي كاأّن ما يحدث يف  �ل�ِضّ
عرّي��ة �لعربية م��ن زالزل ال يعنيها،  �ل�ِضّ
ه��ذ� ق�ضم، هن��اك ق�ضٌم �آخر م��ن �ل�ضعر�ء 
م�ضتقيل، منهم �لكبار �لذين ال تر�هم �إاّل 
�إذ� دع��و� وال يخالط��ون �ملجال�س �الأدبّية 
عرّي��ة الأ�ضب��اب ال نعرفه��ا، هن��اك  و�ل�ِضّ
ق�ض��ٌم ثال��ث تعلم �ل�ض��الة حديًثا ف�رسق 
جمي��ع زر�ب��ي �مل�ضج��د، ه��وؤالء يظنون 
�أنهم فر�ض��ان هذ� �لزم��ان، ويريدون باأي 
�ضكٍل من �الأ�ضكال �أن يت�ضدرو� �ملحافل 
عرّي��ة على قلته��ا ومنهم من ي�ضعى  �ل�ِضّ
�إىل قط��ع �لطري��ق على �ضع��ر�ء �آخرين 
وه��ذ� �ضلوك �ضبياين و�ضوق��ي بِامتياز. 
�أكر �لنا�رسين يف �جلز�ئر يرف�ضون ن�رس 
ع��ر و�لق�ض�س �لق�ض��رية، �ألي�س هذ�  �ل�ِضّ
عر  بتخل��ف، هل هن��اك جم��الت يف �ل�ِضّ
ويف �لنق��د، ه��ل طرحن��ا ق�ضي��دة �لنر 
مث��اًل يف �جلز�ئ��ر للنقا�س، �أي��ن �ل�ضعر�ء 
من جيل �ل�ضبعينيات  وجيل �لثمانينات، 
هل يعقل �أن ال ي�ض��در �ضاعر ديو�ًنا بعد 
ع�رسين �ضنة، �أين رحل هوؤالء، هذ� و�ضٌع 

عام ال �أحتدث عن حاالت.
ل��و نع��ود �إىل تاري��خ �تهام��ات ُكّتابن��ا 
بع�ضه��م لبع�س فيما يخ���س �ل�رسقات 
�الأدبي��ة ل�ض��اب �لولي��د، مل��اذ� كّل ه��ذ� 
�لتحام��ل و�حلق��د، �جلز�ئ��ر ق��ارة وت�ضع 

�جلمي��ع، هن��اك ظاهرة �آخ��ذة يف �الطر�د: 
�لنكر�ن و�جلح��ود وجمال�س �لنميمة، يف 
�لنهاي��ة ه��ذه  �أزمة �أخالقي��ة، و�أزمة يف 
�لذهني��ة �لت��ي مل ي�ضلم منه��ا ال �ملثقف 
وال �ل�ضيا�ض��ي وال �ل�ضوقي، هناك �أي�ضا 
�اِلنتقاد �ل�ضاقط �لعدمي يف �أحيان كثرية 
لو�ضائ��ل �الإعالم وهو نق��ٌد موجه يهدف 
لي���س �إىل نقد �مل���رسوع و�إّنا �رسب من 
يقف عليه هذ� �ضخٌف وهو�ن ينذر بحالة 
ت��ردي ولذل��ك ي�ضف و��ضين��ي �الأعرج 
يف ح��و�ر �أجريت��ه مع��ه من��ذ �ضن��و�ت 
�مل�ضهد �لثقايف باملوبوء وهو حمق، عقوٌد 
عر  من �لزم��ن مل يت�ض��اءل �أحد �أي��ن �ل�ِضّ
�ل�ضعب��ي، يف �لوقت �ّل��ذي قطع �أ�ضو�طا 
و�ضنع �أ�ضماء المعة يف �لوطن �لعربي. 

ع��ر بالفرن�ضية ال يعرفون من  ُكّتاب �ل�ِضّ
عر بالعربية وال يقر�أ هذ� لذ�ك،  يكتب �ل�ِضّ
هل ه��ذ� و�ضع �ضح��ي بر�أي��ك، ت�ضدر 
رو�ي��ات و�أ�ضع��ار ودر��ض��ات قيمة يف 
�جلامع��ات وال تن�رس، و�إذ� ن�رست نكتفي 
وال  �ل�ضحاف��ة  يف  مع��دودة  ب�ضط��ور 
ُتناق�س ال من �الإعالميني وال من �لُكّتاب. 
يق��ول ت�ضيغيف��ار�: »�أنا ال �أل��وم �لذين ال 
يعملون، �أنا �ألوم �لذين يزعجهم �أن يعمل 
�الآخ��رون«. �الأر�س ت�ض��ع �جلميع، وعامل 
�لكتابة يف ِ�عتق��ادي �ضبيه بالرملان، كّل 
ح��زب يله��ج بفكرت��ه ويقد�ضه��ا، يقبل 
�ملختلفون و�ملتناق�ضون بع�ضهم �لبع�س 
ويعي�ضون عهدة �أو مليون عهدة حتت قبة 

و�حدة.
»تغرينــي � �سابــق:  حــوار  يف  قلــت 

عــر كثريا«، مــا عالقتك  ّ م�سرحــة ال�سِ
بالفن الرابع وهل �ستخ�س�ص له حيزاً 

من اإبداعاتك؟

س���عيد محودي: لق��د وقفُت عل��ى قاعة 
�مل�رسح و�نتهى �الأمر، عالقتي مع �مل�رسح 
�ض��ارت �ضبيهة بقه��وة �ل�ضباح، حدث 
هذ� من��ذ �ضنو�ت بعيدة، مار�ضُت �مل�رسح 
يف �لبد�ية مع فرقة �خللف بالعا�ضمة مع 
�ل�ضديق��ني �ملخرج ب�ض��ري عنقر، و�ملمثل 
�لكوميدي كمال بوعكاز وكانا ي�رسفان 
عل��ى �لفرق��ة، هن��اك ِ�كت�ضف��ُت �مل�رسح 

وزو�ياه وكو�لي�ض��ه، فوجدتني بعد ذلك 
م�ض��دود�ً �إىل ه��ذ� �لف��ن �خل��ر�يف �ّلذي 
جتتمع بني يديه كّل �لفنون، �ألي�س �مل�رسح 
ف�ضاء مغرًيا، �إغر�ء �مل�رسح ال ُيقاوم، بعد 
ذل��ك �كتفي��ُت باحلّب ث��ّم ر�أيتن��ي �أميُل 
�إىل كتابت��ه، وبالفع��ل كتب��ت جمموعة 
ن�ضو���س م�رسحية، �لن���س �الأّول �ّلذي 
يحمل عنو�ن »�أ�ضف��ار �لّنار/ ماأ�ضاة ُحلم 
يتورم« وه��و مونودر�ما تر�جيدية بالّلغة 
�لعربية �لف�ضح��ى، ويتناول �أزمة �ملثقف 

�جلز�ئري وماآ�ضيه.
عر بالدرجة  م�رسوعي �الإبد�عي ه��و �ل�ِضّ
�الأوىل، لك��ن هن��اك �أف��كار ال �أر�ه��ا �إاّل 
م�رسح��ًا فاأكتبها للم�رسح، يجب �الإ�ضارة 
هنا �إىل �أّن �أكر ُكّت��اب �لدر�ما �مل�رسحية 
يف �لعامل ومنذ ق��رون خلت هم �ل�ضعر�ء 
و�الأدباء، ه��ل نذكر �ضك�ضب��ري، موليري، 
بر�ض��ت، لوركا، �ضوقي، مم��دوح عدو�ن، 
حمّمد �ملاغوط، توفيق �حلكيم، و�الأ�ضماء 
�أكر من �أن ت�ضتق�ضى، مع ذلك �ضتجدين 
عر يف ه��ذ� �مل�رسح �ّلذي  �لكث��ري من �ل�ِضّ
يكتبه �ل�ضعر�ء، كم��ا �أرغب يف م�رسحة 
ع��ر �أي �إذ�ب��ة �جللي��د بينهم��ا الأّنهما  �ل�ِضّ
تخا�ضما طوياًل يف �لوطن �لعربي وحان 

زمان �لو�ضل.
هل من وظيفة لل�ّسعر؟�

عر بناًء على  س���عيد محودي:وظيف��ة �ل�ِضّ
مقولة �جلاحظ تد�ولية وتفاعلية بِامتياز، 
عر ف�ضيلته  وهو �لتفاعل �ّلذي ُيحّقق لل�ِضّ
�لُك��رى مع �لّنا�س، ثّم م��ن �أين ِ�كت�ضب 
ع��ر �ضف��ة �لديو�ن ولق��ب �لف�ضيلة  �ل�ِضّ
�إذ� مل يك��ن �ضي��د �ملقام يف حي��اة �لّنا�س 
ويومّياته��م. ولعّل �أك��ر �ل�ضعر�ء �لذين 
ِ�حتف��ظ بهم �لتاريخ كقام��ات ُهم �أولئك 
�لذي��ن ر�فع��و للق�ضايا �لُك��رى ولكن 
بذ�تهم �لر�ئي��ة �لو�عية و�لعاملة، ولي�ضت 
مر�فعة بلهاء يذوب فيها �الأنا �لو�عي يف 
نار �ضمري �جلمع �لعن��رتي، هكذ� يعي�س 
ع��ر كف��ن ِ�ت�ض��ايل ولي���س كغر�ب  �ل�ضِّ
�أ�ض��ود. �إذ� ِ�نقط��ع �ل�ضاع��ر ع��ن �لّنا�س 
فاالأح�ضن �أن يكتب �الأحاجي وميتهن فن 

�ل�ضعوذة. 

ال�صاعر �صعيد حمودي للن�صر 

عري ليس بريًئا من اخللفيات الفكرية واإليديولوجية  الشكل الشِّ
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#دابة_البرق..!!
على عجل جئُت ..
من مدن ال�شم�س، 
اأو من مدن املوتى..
ُت ن�س الوقت،  رممّ

وقم�شان الأع�شاب.. 
وزهرة الوقت، 

على �شباك الطوا�شني..
ل �شجر نوؤان�شه..
يف غمرة الظل..

ل �شم�س يف م�شكن اللغة..
ن�شجُت من وبر املاء..

ن�س اللحن..
ون�س  النهر..

ون�س الأ�شحار..
الآ تي من اأورام الع�شب..

�شيمّجُت وتر الطفولة..
اأوجْعت نهارات الرمل..

لطري على �شجر الأحواز..
ل قناديل  تبهج هذي الأ�رسار..

عربُت اأبواب الأنهار..
وعرفُت خبايا اجلن..

ومعاين اخلط/ امل�شمار..
وهو يكتب حبق املعنى..
فل�شفة الع�شق املعطار..

يا دار، الدار..
ل.. نازعني اخلطو املتحومّ

وطافت باأنحائي،
ثعابني اللغة ..

وذئاب الأوجار..
على ف�شاتني ال�شوء،

ومراجيح النوء..
كتبُت نرب الإيقاع..

ق�شدُت مدن الأ�شقاع..
كانت مزولة البحر..
ومفازات الأ�شوار..
تن�شد اآاااخر ف�شل،

من مراثي القهر،
واأحاجي الغابة..

على منحدر الأ�رسار..
على عجل..

ركبُت دابة الربق..
اإىل وطن يف �شماء الأمطار..!!

  بايــــــة..
دين يف امل�شاء.. كانت ترت�شمّ

تهز الغ�شن منتحبًا..
..؟ تقول: ملاذا الع�شب ينا�شبني احلبَّ

ومي�شي بعييييدا..
اإىل اأفق يف الأغاين..
هل جتيءالق�شيدة..

مثقلة بالغبار..
وباأحذيةاجلند ..

حني يغادرون الثكنات..؟
هل قلَت: الع�شُب..؟

اأم قلت: الُعرُب..؟
هل اأنَت يف ال�شوء..؟

اأم اإنَك تبحث عن »بااااية«..
يف عتمات العمر..؟

كانت تواعدين -كثريا-
على ج�رس» باب القنطرة«

ت�شري باأ�شبعها ..
اإىل جذوة الع�شب،

حني يراق�شه الظل..

يهم�س اإىل ورد جته�س ..
حتت اجل�رس املعلق..
مت�شي اإىل �رسها..
هذا الذي يهج�س..

حني تفاجئه احَلمامات..
على غفلة من حار�س ..

كامن يف الزوايا القريبة..
له اأنُف فيل..

عنُي ذئب..
حني يتمثمّل فري�شته يف اخليال..!!

هي» بااااااية« بحر اللغة..؟
�رس الليايل التي يف حواري» ال�شويقة«

لها دفء اأنفا�ٍس..
على ربوة يف التحابب..

لها هدب قو�س،
با.. حني حتركه رياح ال�شَّ

عند اأول موج ..
.. يداعب ِخ�رسه ااملبتلمّ
يرفع ب�شتان تنورتها..

على م�شمع من كتيبة النوار�س..
عند خليج »الفتيات ال�شغريات..«

يف» القل« املطلة على ثبج روحي..
حيث املوٌج..
الذكرياُت ..

الأفق الأزرُق..
العيون القلقاُت..
مكتظة بالع�شق..
الرغبات الدفينة..

ت�شهق على غري عادتها..
تالم�س �شغاف قلبي..

مت�شي اإىل» وادى الزهور« 
م�شبعة باحلنني..

مرتعة بالذكريات ..
بالذي يف ملمح القلب..

والذي يف عيون» باااااية«
وهي مت�شغ ذئب رغبتها..

وت�شري اإىل زرقة �شماء..
يف عيون العا�شفة..

هي»باااااية« 
ناي الذكريات..

خطوة البحر اإىل ِملحه..
زق نور�شة على فنارات الأزرق..

لول.. حني  حتركها الطمّ
كانت »بااااية« خفقة الروح..

م�رسى الن�س اإىل نربه..
على حني غرة..

�شقطْت يف بئرها..
بحثُت عنها يف تراث اللغات..

يف الو�شايا الع�رس..
يف رمال الق�شيدة..

اآن خروجها من �شمت الفالة..
يااااااإلهي..

كيف اأعلمُّل هذا الفتون..؟
ل» زليخا« ارتدعْت..

ل الروؤيا...؟؟!! ول» يو�شف«  اأومّ

#وصايا..
يقول اأبي: 

ل مترحوا يف ال�شدى..
ل،و ل تنحتوا يف املدى..

ل،ول تفزعوا،
اإذا ما داهمتكم فلول الردى..

و ل تخرجوا من قناعات الوقت ال�شوؤددا..
و ل تذهبوا اإىل اأوطان الظن..

و ل ترفعوا اأعالمكم،يف بحار الوهم..
و ل تبذروا قمحكم يف تراب ال�رساب..

و ل تفرحوا يف غيهب الوقت الدمار..
و ل تر�شقوا الورد،بب�شاق نذالتكم..

التي يف اأعايل الَعَمار..
ولتقربوا البحرالذي يف فجور اللغة..!! 

اإنها لعنة البطم،وا�شبا،يف ارجتاج الندى..
ول تو�شعوا للظالل

كيما متر اإىل ف�شحة العمر اجلميل..
ول تنفروا يف الغروب ال�شئيل..

اإذا ما اعرتاكم �شبيه الهديل..
ول تذهبوا اإىل اأفق،

ل ترونه : غيمة، اأو �شبيل..! 
ولجتعلوا همكم: حفنة من نعيم املقيل..

ثمة.. زحمة يف الطريق..
ثمة.. �شعلة يف �شهيق احلريق..

ثمة.. درب ي�شتخف الغريق..
اأخريا،يقول اأبي: 

ل متزحوا بحفيف املاء،
اإذا ما عال يف �شماء ال�شماء..

ثمة.. وردة..
ل �شكل لها،و ل حمتدى..

ال�شبيل الوحيد للفوز: 
ل متزحوا بغراب الأما�شي،

اإذاما لح يف �رساب الهتاف..
ل،ول تلقوا اأعالمكم..

اإذا ما فاجاأتكم خيول ال�شفاف..
واإذا ما راوغتكم،

اأقاويل ال�شك: 
فاقراأوا .. 

ما جاء يف طي ال�شحاف..!!

#النهر..
مل يكن النهر..

 مرتديا �شرتته البلقاء..
مل تكن طيور احلجل،

 على موعد يف ال�شجاْل..
�شُت الق�شيدَة ، رقمّ

 على اإيقاعات الغياْب..
ل موج يف لغة الطري، 

اآن �شطوعه على ميثاق الغروْب..
بُت الزبد على نوار�س .. �شومّ

لحت يف اأفق ال�شحاْب..
لُت قيثارتي.. عدمّ
 على موجتني..

 وخطوتني يف م�شار الرمِل..
ل اأحبُّ �شحوب هم�شِك..

 على ر�شق اخلطاْب..
ل �شماء هنااااك..

كيما تو�شحها فرا�شات ال�شم�ِس..
�شيعُت ناي احلقيقة وال�شواْب..

وبقيُت وحدي ..
ِر القو�ِس، اأرى اإىل �رَسَ

 منت�شيا بالغباْر..
كنِت الق�شيدَة..

 وامل�شيدَة..
 والفناْر..

ل مزامري يف ن�شيد املوتى..!!
و لناي على درب الوداْع..

.. كتبُت الن�سَّ
 وجتلمّيُت يف وم�شة الظل..

ل �شرتة للنهر..
ليمر اإىل نقطة الفتح الأخرْي ..

ول نرب لإيقاعات الغراْب..
�شموُت على نقع احلفرياِت..

ل ظل لوجاق النقِر..
ل رنني لأجرا�س القن�س..

رُت الكتابَة.. حومّ
فانتبهْت ملو�شيقاها الف�شوْل..!!

#ســراديـــب..
ما كنُت اأرى اإىل املاء..

منت�رس الذرى الأعايل..
و منفردا بال�رساخ..

يا للمزية.. كيف تو�شح ظلها..؟
اآن عبوره،مقا�س ال�شاعة..

رمبا تكون املقا�شات..
فلتة التفرد..

اأو رمبا تكون الذبيحة..
حذوة احلزن املوؤكد،

يف رنني املعنى..

اإىل �رساديب الهتاف!! 
املتاري�س.. خفقة العط�ِس.. 

موؤجال اإىل هتك املجال..
ل رجفة للن�س،

.. لمّ حماطا بر�شفة الطمّ
املحاريث.. عجز الرتاب عن ال�رساخ..

يف وجه الطواغيت اجلدْد..
ل مناحة يف عبق امل�شري..

ال�شري.. لي�س التهتك يف الهرولة..
ل، ول القفز على جدار املرحلة..

ال�شري.. اأن ترى اإىلعني املاء،
�شاخبايف قفر املالذ..

يااااااأنا..
ل تقلب الوجع..! 

ناثرا ظله ،على خوامت الن�رساح..
ب�ش��ط  لغتي،عل��ى  ُب  اأدرمّ كي��ف 

الكالم..؟
ادة اللغة..؟ وكيف اأذهُب اإىل �شدمّ

دون اأن تراوغني،اإيديولوجيا ال�شالم..
هل اأنِت،اأنا..؟

كيف اأقنن �شيمياءاخلطاب..؟
الوجهة .. �شاءت..! 

ال�شموات.. انكفاأت على ظل ُمعاْب..
�شقط الكتاب،على الكتاب..! 
يها �شنوات العذاب..؟ كيف اأَُذرمّ

خذيظلي..
خذي كلمّي..

هاْب..!!  خذيني اإىل �شو�شنات الرُّ
يااااا افقها العايل..

يف منحدرات ال�شعاْب..

لاااا وقت يل،
لأدخل يف نرث العتاْب..

ل،و ل اأفق يل ..
لأنافح عن معنًى،

لئذا  يف اخلراْب..!
املرايا النبيهات،

ملمّت فواحت القول املُهاْب..
اإنها يف مهوى ال�رس،

غافيا يف ت�شظيات،ن�س ُمذاْب..!!

خمس قصائد لعبد الحميد شكيل


