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األحتفاء بالشعر عىل الطريقة البوذية
نعيم عبد مهلهل

لـيــس للــشع ــر وطـن رغـم أنه أكـثـ ــر بقع ــة يف
الكــون حتتــوي علــى خــرائـط لتـضــاريـس ال
حتصــى ورغم هـذا تـشعـر أن كــائنـا كـالـشعـر
رمبا آتـى يف حلظة بـدء كوني من كـوكب أخر
لـيسكـن األرض ويريـنا شجـن أن يرتقـي املرء
ب ــوج ــوده إلـ ــى مك ــان آخ ــر غـي ــر هـ ــذا املك ــان
احمل ـصـ ــور بـني ق ـطـبـني ،ق ـطـب يف اجلـنـ ــوب
وقطب يف الشمال .
يــأتـي الــشعــر عـنــدمــا نـصــاب بــاسـتـبــاق مــا
حلقـيقــة أن نكــون حتت تــأثيـر خـد مـشفـرة
الــرغبــة للـتالوة وليـس القـول ،وتــراهم ( أي
الشعـراء ) ينـساقـون لنمـط معني من شـعور
ال يتجـانـس مع الـرابـط احليـاتـي  ،أي إنهم
يهـيمـون بـفضــاءات تتحــرر فيهـا احـسـاسـات
الــواقع لـتبــدو شـيئــا آخــر فـيه مـن الهلــوســة
واالرتقـاء بــاملكــان والكـلمـة الـشـيء الكـثيـر ،
إنهم يتلون املـوسيقى مـن األفئدة فيمـا يتلو
امل ــوسـيقـي ــون امل ــوسـيق ــى مـن آالت مـتع ــددة
ولهــذا كــانت روح الـشعــر تبــدو مـثل هـيجــان
اجلـ ـسـ ــد حـني تــتحـ ــرر مـن ذاكـ ــرة الـلح ـظـ ــة
لـتـنـصـب كلـم ــات وبح ــور علــى الــورق ومـتــى
تنـتهي مــودة التــواصل بني الــرغبـة الـبعيـدة
واللحـظــة األرضـيــة تـنـتهـي القـصـيــدة إلــى
خامتـة قد يـدخل عليهـا فيمـا بعد تـصحيح
وتعديل وحـذف وإضافـة لكن حلظـة التوهج
واخللق احلقيقي مرت ولن تعود ..
أفـكر ببوذا ..وبوذا يفكر بي  .وما بيني وبينه
كالذي بني صفاء النبـع واملشاعر الغامضة .
أنه يفكــر بكــونيـة الـشعـر وأنــا أفكــر بكــونيـة
الـرغيف والـرصـاصـة ومـا بـيننـا يبـدأ بسـؤال
أجـ ــابــته تـبـ ــدأ (كـن مـعه وتـعلـم مـن حـ ــركـ ــة
أجفانه).
وم ــا بع ــد ذلـك فلـكل م ـس ــار محـط ــة يــتكـئ
عليهـا بعـد رحلـة الـتعب  ،ورحلـتي مـشتغلـة
بهـيام اللحـظة ومـستعيـرة شغاف فـم األنثى
وس ــاعـي ــة لـتك ــويـن إمـض ــاءات ال ــوصل عل ــى
جـســد اجلملــة  ،فمـا يقـولـه الصــامت يـردده
ألف لسـان  .تلك رؤيـة بوذا لـلعالـم مستـنارة
باإلشـارة ومستندة إلـى أزل من ميتافـيزيقيا
امليكــانيك ( :مـا يــدور يتحـول يف اآلخـر إلـى
موج بحور)..
أقف عند تلك الرؤية  ،أتخيل فيها ما ميكن
أن يحل بنـا لو أن األرض لـم حتو الفـالسفة
والقـ ــديـ ـسـني واألنـبـيـ ــاء  .سـنـكـ ــون يـبـ ــابـ ــا ،
يشتبك فينا هوس املنجنيق وفوهات املدافع
فـيـمـ ــا ال يـ ــدخل ال ــشعـ ــر مـ ــوائـ ــد ال ــصفـ ــاء
وحلـظـة الـسكـر أو انـطالق مـا يف الــذات من
الـشجن اللـوعـة إلـى رمـش يتغـازل مكـرا مع
ح ــزم ــة ض ــوء حتـت شفـتـي أم ــرأه جـمـيل ــة.
ومــودة شعــر ال متـل حتــى بــإجنــاب األنـبيــاء

مــادام القــول الكــرمي يق ــول ( أن من الـبيــان
لسحرا ) ..
وعلـى أدمي الـكلمـة املـشعــة كيـراعــة تتحـرك
رغبـة القـول يف إنـســانيـتنـا ونحـاول أن جنـد
م ــدرك ــا ملـ ــا نقـ ــوله فـنل ــوذ ب ــالــصف ــاء ال ــذي
ميـتلكه اآلخر ومـنهم العزيـز بوذا  .والبـوذية
أحـد غنـوصيـات وصـوفيـات العــالم القـائمـة
عـلى جتريـد الذات من كل محفـزات وأشكال
دنيـويتهـا  ،إنهـا التـعالـي والذهـاب إلى عـالم
الذرة تـراب فـيه جتبـرك علـى مـسح العـوالق
والصدى كلـمة مشـوشة حتتـاج إلى تفـسير ،
إنهـا روح مــدورة وتتحــرك يف محيـط سـدمي
مـن الـت ــأمل وق ــراءة ألفكــار أخــرى  .ومــاهـي
األفـكـ ــار األخ ـ ــرى  :أنه ـ ــا (خلـيــط مـن لـ ــذة
ن ـصـنـعه ــا بـ ــإيع ــاز مـن غـيـب النـ ــراه ولكـنـن ــا
نحــسه يـتحــرك بـني أص ــابعـن ــا ويف خفقــان
قلـوبنـا  ،ويف نـومنـا نـراه مـثل فالح البـستـان
قادم إلينا بسلة الثمر) .لهذا فأنه قائم على
حلظة التأمل بقـدرة حسه والأثر للجسد أو
القوة  ،ما متنحه لـنا طاقتة الـروحية هو ما
متـنـحه ال ـسـم ــاء الــبعـي ــدة ملــن يخـت ــار ه ــذا
املـنهج  ،ذلك أنـك حني تــود تنـشئـة الـذائقـة
عل ــى سيــاحــة ال ــذهن ورقـته عـليـك أن تنــزع
ج ـسـ ــدا وتلـبــس آخ ــر وه ــو م ــا ت ــسع ــى إلـيه
الصــوفيـة متـامـا ومــا يفكـر به الـراقــد حتت
ظـل نخل ــة املـن ــى يـنـتـظ ــر ت ــدفق م ــوسـيق ــى
الـ ــزمـن الـ ــذي أم ـ ــامه ويف رجـ ــاء أس ـطـ ــوري
يتـمنــى أن تــسكـت كل الـبالبل ويـبقــى الــذي
يتـمنــاه وحــده مغ ــردا يف سيــاحــة العــاطفــة
وصنـاعة الـكلمة وتـأويل احللم إلـى افتراض
وجوده هـائمـا وسابـحا يف ذاكـرة الشعـر التي
نلـبسهـا بيـاض الثـوب وبيـاض النـية وبـياض
التصور .
وعل ــى ه ــاجــس ال ــزمـن تـنـتـظـم ه ــواج ـسـن ــا
ويق ــول ال ــشع ــر أشـي ــاءه به ــدوء حـت ــى ك ــأنه
يـتم ــالك شجـن التــواصـل بني مــاتــريــد ومــا
اليــصل ألــيك مـن جـمل مت ــانع ان ت ــول ــد يف
خــاطــرتـك كمــا مت ــانع الغـيم ــة منـح احلقل
الـظـمــآن املـط ــر ولهــذا يـفكــر الـب ــوذي يف كل
أزمنـة هذا اخللق أن يستقـر مع نفسه بعيدا
حتى يفعل شيـئا  ،أنه يلوذ بـاحلكمة لكي ال
يـن ـشـغل بق ـس ــاوة ال ــوقـت وج ــروح ال ــدقـ ــائق
وعليه أن يهـزم كـل رغبتـة ألمتالك مـايقـربه
مـن شهــوة احلــاجــة  ،لــذا هــو يلــوذ بــاملـطلق
املتعـالي والحاجـة له يف املاديـات ويرينـا هذا
املقـطع الـنـثــري الــرائع الــذي كـتـبه طــاغــور
ص ــورة مـن ص ــور ه ــذا الـتع ــالـي والـن ــأي عـن
املادة وعدم األنشغال بها :
( كـ ــان الك ــاهــن الكـبـي ــر ي ـسـيـ ــر مع تلـمـي ــذه
مبحـ ــاذاة الــنهـ ــر ،وكـ ــان ميلـك سـ ــواريـن مـن
اجلـوهــر عنـدمـا سـقط أحــدهمــا يف النهـر ،
فــذعــر الـتلـمـيــذ وأراد أن ي ـسـتخــرج ال ـســوار
وسـأل معلمه  :يف أي مكـان من النهـر سقط
الـس ــوار .فمــاكــان مـن الكــاهـن الكـبيــر إال أن
رمــى ال ـســوار االخــر يف الـنهــر وقــال  :حـيـث
سقط هذا).
كذا خلق يف نفـي الهاجس املـادي الى ماوراء
حيــاتنـا يـدعـونـا الــى األعتقـاد بــأن صنـاعـة
الــشعــر مي ـسـتــويــات عــالـي ــة ممكـن ــة يف ظل
طقـوس من الـتسـامـي الصـايف ويـرينـا أيضـا
ان صناعـة احلكمـة تلقي يف حتـمية احلـركة
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الـزمـنيــة مع صنـاعـة الـشعـر وهـذا تـوفـر يف
الـصفــاء البــوذي الــذي يقــاد بــرغبــة الــدائم
عـلى املدام  ،أي أن الـلقيا تتحـقق من التقاء
املــرادفــات ولـيــس مـن تـنــاقـض ــاتهــا ويف هــذا
شكل مستعاد للصورة الفارابية القائلة:
( مــاتعــطيه املــوسيقــى لن يخــالف حتت أي
ظرف مايعطيه الشعر ) .
مـن هكــذا وعـي بقـيت فـيمــا ملـكت مـن وعي
يف مرحلة عمرية متقدمة أتصور ان اخليال
لـن يـنــطق إال عـن ــدم ــا يــتكـئ عل ــى فل ــسف ــة
وقـربت بـتصـوري رغـبتي بـأن اكتـشف حلظـة
التوهج من خالل عزلـة واغماضة جفن فلم
احـصل علــى املنــى فتـســاءلت وكـيف يحـصل
البـوذي عليهـا  ،فكـان الـرد  :ان مجـرد قـراءة
ال التـفعل شـيـئــا ،
مــدونــة لـتعــالـيـم بــوذا مـث ً
عـليك ان تـرتـدي الثـوب وتـذهب الـى الغـابـة
بــنف ـسـك وتعـي ــش ثلـث عـم ــرك متــضغ ورق
الشـاي األخضر وتنتـبه الى خريـر ماء النبع
القريـب منك ويف الليل تتـأمل مايف الـسماء
من موجودات وتتعلم مصافحة النجوم .
ضحـكــت فـلق ـ ــد ك ـ ــانــت أص ـ ــوات احلـ ـ ــافالت
وصف ــارات القـطــارات وزعـيق أنــاث اجلـيــران
واخــب ـ ــار احلـ ـ ــروب وانق ــطـ ـ ــاع الـ ـ ــدروب متأل
مـكـ ــانـي  ،فـقلـت  :مـ ــالـبـ ــوذا لـبـ ــوذا  ،ومـ ــالـي
حطـام كلمات يدعـوها النقاد بقـصيدة قالت
شـيئــا مـن العــاطفــة وحتــدثـت عن جـســامــة
مايحدث .
وبهــذا انــا لـم اصل القـصــد ومــا أحـتفـي به
ليـس ســوى ســراب قــصيــدة  ،أمــا احلـقيـقي
فـه ـ ـ ــو مـعـه ــم  ،وح ـ ـ ــده ــم ميـ ـتـلـك ـ ـ ــون احلـق
بأمساك الكرة الـبلورية التي ترينـا مصائرنا
التي ذهبت والتي ستأتي بعد حني.
يف البـوذيـة يــشع معنـى الكالم بـداللـة تـأمل

صاحبه  ،انها ديـانة لطقس األحـتفاء برؤية
الـبعيـد  ،وهـي تصـنع متعـة الـوحــدة بلحظـة
تقـريـر حـال مـتلبـسهـا  ،ولهــذا يطلـق عليهـا
انهــا واحــدة مـن الـطقــوس الـضــوئـيــة الـتـي
يـغمـرنـا فـيهـا ضـوء عـزلــة املكـان بـضـوضـاء
ال ــزمـن فـنحــصل عل ــى م ــان ــري ــد مـن خالل
تـشـييــد رغبــة النفـتعلهــا بل نتـمنـاهــا وبعـد
ذلك نـسعـى الــى صنــاعتهــا وعنـدمـا يكـمتل
نــرى الـغيــاب مــرســومــا حتـت أجفــان قعــدته
احلجــريــة حـيث تـتحــرك مــوج ــودات املكــان
كـلـه ـ ـ ــا يف ح ــني تـقـف أزمـ ـنـ ـتـه يف ب ـ ـ ــؤرة م ــن
التـركيـز علــى شيئ اليـراه سـواه وبهـذا تكـون
القــدرة علــى الكـشف قـدرة مـوجـودة ولـكنهـا
مصنوعة مبعجزة .
يــسعــى الـصــويف الــى كــشف م ــاهيــة غــايــة .
ال ــشع ــر يـفعـل ذلك أي ـضـ ــا  .يح ــاول صـ ــانع
اخمل ـيـل ـ ـ ــة ان يـلـف األث ـنــني بــب ـ ـ ــردة واح ـ ـ ــدة
وعـن ــدم ــا يـفعل ت ــأتـي مخ ــاض ــة امل ــزج  .ك ــرة
متـوهجـة من افعـال وتــأمالت الحتصـى هي
نتــاج قــدرتنــا علــى احيــاء مــانــريــده ولــذلك
يـصل اجلـسـد والـذاكـرة الـى حــد من حـدود
األختـراع وهـو مـا اتـقنه املـتصـوفــة ايضـا يف
منــازعــاتهـم بني امل ــادة وهيــام ال ــروح فكــانــوا
يق ــول ــون ( :أدراكه ي ــأتـي ب ــاحلــس  .واحلــس
عزلة) .
نـص آخـر يـشـتغل مبغـايـرة احلــس وأنتـشـار
الـتـن ــويع وسـط ــوع الـتف ــاعل وم ــزج األزمـن ــة
بآنية التخيل :
( لقد رأيته يدخل يف نظرتي ويبكي
مـا الــذي أفعله وقـد ضـيع أيـامـه حني نــسي
عد أصابعه
ولكني سأقول له أشرق مرة اخرى
بـأن تـشعـل بضـربــة حصـاتـي جمـر الـكلمـات

(االمري الصغري) لسانت اكزوبريي ستون سنة من الشباب االبدي

دومينيك شابرول
باريس
سـتـ ــون سـنـ ــة م ـ ــرت علـ ــى والدة "االمـيـ ــر
ال ــصغـيـ ــر" ،سـتـ ــون عـ ــامـ ــا مـن الـ ـشـبـ ــاب
االب ـ ــدي لهـ ــذه الـ ــشخ ـصـيـ ــة ال ــصغـيـ ــرة
الف ــري ــدة مـن ابــتكـ ــار الك ــاتـب وال ـطـي ــار
الفــرنــسي انـطــوان دو س ــانت اك ــزوبيــري،
ج ــال خاللهــا الع ــالم بــاســره وغــزا عــددا
هائال من البلدان واللغات.
وان كـانـت قصـة "االميـر الـصغيــر" نشـرت
يف فــرنـس ــا يف نيـس ــان  ،1946اال ان عمــره
احلقـيقي يـزيـد عن سـتني عـامـا اذ كـانت
مغ ـ ــامـ ـ ــراته نـ ــش ـ ــرت ق ـبـل ثالث ســن ـ ــوات
ب ــاالنـكلـي ــزي ــة والف ــرن ـسـي ــة يف ال ــوالي ــات
املتحـدة الـى حـيث كـان الكــاتب جلــأ قبل
ان يستأنف املعركة ضد احملتل االملاني.
وتتـصــدر قـص ــة "االميــر الـصـغي ــر" حتــى

ي ــومـن ــا هـ ــذا الكـتـب الف ــرن ـسـي ــة االكـث ــر
مبيعا يف العالم.
وقــد بيعـت منهــا ثمـانــون مليـون نـسخـة
بينهـا  11ملـيونـا يف فرنـسا وحـدها ،كـما
تـ ــرجـمـت الـ ــى حـ ــوال ـ ــى  160لغ ـ ــة ولغـ ــة
محكية بينها االمـازيغية .واحصى البان
س ــوري ــزيـيه املــس ــؤول عـن اعـم ــال س ــانـت
اك ــزوبـي ــري يف دار غ ــالـيـم ــار الف ــرن ـسـي ــة
لـلنشر مـا بني اربعمئـة وخمسمئـة طبعة
مختلفة لها.
ويـعكــس هــذا االنـتــش ــار الكـبـيــر جنــاحــا
عـامليـا منقـطع النـظيـر لكتـاب كـان اشبه
بوصية اخيرة لرجل مر مبعاناة كبيرة اذ
عايش الكثير من احملن وتعرض للعديد
مـن احل ــوادث يف ط ــائـ ــرته وع ــرف حـي ــاة
عاطفية معقدة.
ول ــدت فك ــرة االمـي ــر الــصغـي ــر يف صـيف
1942عنـدمـا رسم سـانت اكـزوبيـري علـى
عـجل ق ــام ــة صـبــي صغـيـ ــر اشقـ ــر عل ــى
غـطاء طـاولة يف احـد مطـاعم نيـويورك،
فــاقتـرح علـيه النـاشــر االميــركي يــوجني
رينـال الـذي كـان يـتنـاول الغــداء معه ان
يجعل منه بطل قصة لالطفال.
وك ــان س ــانـت اك ــزوبـي ــري آن ــذاك وه ــو يف
الـث ــانـي ــة واالربعـني مـن العـم ــر من ــوذج ــا

قــــــراءات

و يغدو ال معقوالً
و ترتدي أيام العمر
لونا أحاديا

ترجمة /عادل العامل

هو اللون الرمادي
ليرسم إنهزامي
و يعلن إنقسامي
ألذعن لواقع األمر
و أقبل أنصاف احللول

التي يف قلبك
وقـتهــا سـتعــود جـملــة امل ـســرة الـتـي ضــاعـت
منك )
يعدوا هذا الـشعر ليكـون متوافقـا مع حاجة
اآلخــر خمللـص بعـد خـيبـة مـا صـنعهــا سهـو
اللحـظــة وعــدم القــدرة علــى األنـتب ــاه لفعل
اليـوم وكــأنه يـعيـد صــدى الهــايكـو الـصيـني
القائل:
( لقـد أضــاع القمـر إشــراقته بـسـبب مـزاحه
الطويل مع غيمة )
إن هكــذا فعـل يجعل الـكيــان احلــسي يـسـبح
يف متـاهـة عـدم التـركيـز  ،فـينـسـى حتـى عـد
األصابع  ،وعليه فأن املنقذ قد يأتي من ذات
العاطفـة ومن ذات املشـاعر  ،آخـر فينـا يكون
كـاهنـا أو حـبيبـا او صـديقـا ورمبـا بـوذا نـفسه
مـن ت ــدخل لـيعـي ــد لل ــذهـن ت ــوازنه وي ــريـن ــا
طـريق األصابع التـي نسينـا أرقامهـا  ،فتعود
املسرة والكلمات املشتعلة .
نــدرك مع الـشعـر تـوازنـات خـليقـتنــا  ،اليـوم
املعيـش ،طقس اجملـامعة  ،الـشراب يف مـائدة
 ،حلظـة التدوين  ،الـدرس واجملادلـة ( أفعال
شتـى جنمعهـا يف كيـس اليـوم ونطـلق عليهـا
أص ــطالح ـ ــا وج ـ ــوديـ ـ ـ ًا ي ـ ـس ـم ـ ــى احل ـي ـ ــاة ) ،
والميكـن ان نـثـبـت الـتـص ــور اآلتــي يف هك ــذا
مـوازنة والقـائل ( هل الشعـر يصنع احلـياة ،
أم إن احلـي ــاة تـصـنع الــشع ــر؟) .إن معــضل ــة
كهــذه تـصـنع يف الـتـصــور دميــومــة لـلكــشف
والعـيــش وتــظل األجــابــة ع ــالقــة كـمــا شــأن
والدة البـيضـة  ،وتلك الـدميـومـة بـاقيـة منـذ
األزل احملفــز القــوي لكـل املنـتج األنـس ــاني ،
لهـذا نـصل الـى أن مـانـدركـه من الـشعـر هـو
ذاته الـ ــذي نـ ــدركه مـن احلـيـ ــاة فـنــصل الـ ــى
ح ــدود اليـنـفلـت فــيه ــا ال ــذهـن واليـتـ ـشـتـت
الـت ـص ــور وإن الـ ــذي يجـعلـن ــا ق ــادريــن عل ــى

صنــاعــة احل ــدس بجلـســة مـنفــردة هــو ذاته
ال ــذي يـ ــدفعـن ــا ال ــى صـنع الـي ــوم احلـي ــاتـي
بــالطـريقـة الـتي نـراهــا منــاسبـة ولهـذا تـرى
الـبوذيـة اليـوم علـى إنه سلـوك شعـري أفضل
تع ـ ــامـل له ي ـ ــأتــي ب ـ ــالــتـ ـ ــأمل والــتـ ـ ــأمل مــن
هواجـس الشعـر بل أكثـر قدراتـه التحفيـزية
بعــد عــاطـفتـي احلب واجلــوع ،وبهــذا يغـيب
التساؤل  :من صنع من ؟
فـن ـصــبح يف جلـ ــة املعـي ــش واملـنــتج وت ــراتــيل
الصـالة الصــامتــة تلك الـتي تغـيب يف ذاكـرة
الـصــانع الــذي يهـوى بـتفـرد روحـه وسبـاحـة
جـســده يف تخـيل املـمكـن سمــوا وتعــاليــا عن
احمليــط املليء بــالكـثيــر من مـدنـسـات املـادة
ومغريـاتها  .لهـذا تنظـر البـوذية إلـى الشكل
علــى انه زوال اآلن فـيمــا اخللــود للـروح أبـد ًا
وكذلك بقية الديانات .
ينـتج العقـل الب ــوذي زمن ــا الينـتهـي بحــدود
الرغـبة لـلوقـوف والقـناعـة  ،فالـدميومـة هي
ازمنة تـذهب وتأتي بحسـابات العقل الباطن
 ،ومــا نـتخــيله يـنـبغـي صــنعه  ،ومــا نـصــنعه
يـنبـغي أن نـتلــذذ بحـسـيتـه وآالمه وسعــادته
ومـنــتجـه وإال علـيـنـ ــا أن نـ ــرمــي أنفـ ـسـنـ ــا يف
النهـر ونـتخلـص من عجـزنــا  .أن العقل هـو
بـدء احلـركــة املقـصـودة  ،ومـايـريــده البـوذي
ي ـشـ ــابه م ــاي ــري ــده املـت ـصـ ــوف ( الق ـص ــد ) .
واج ـمـل املـق ـ ـ ــاص ـ ـ ــد تـلـك ال ـتــي ت ـ ـص ـنـعـه ـ ـ ــا
القصـائد  ،ألن الشعـر هو بيت ملـدرك اليأتي
مبــال او بــأمــر سلـطــوي إمنــا هــو وليــد رؤيــة
ال ـ ــرائـي إل ـ ــى مق ـ ــامه وه ـ ــو آت مـن ح ـ ــاج ـ ــة
جنـهلها وشعـور محشـور بفعله اخلـفي الذي
فـينا  ،لهـذا مايـأتي يكـون  ،وما يكـون يقدس
 ،ومــايقــدس يتـسـامـى  ،ومــا يتـسـامـى يـبلغ
مرتبة النور .
حلـظتهـا يكـون الـشعـور بخلق القـصيـدة قـد
مت وهـذا يجعلنـا النتيه يف ضجيـج اليوم بل
نبقـى معـزولني يف زاويـة الـراحــة وهي نفـس
الـزاويــة التي ركـن إليهــا بطل روايـة هيـرمـان
هيسه (سدهارتا) .
إن سلـط ــة ال ــروح تـتـ ــوسع يف حلـظ ــة وج ــود
الــشع ــر  ،وهـي لـن حتـت ــاج الـ ــى تفعـيل حـني
نحـ ـسـن األمـ ـسـ ــاك بهـ ــا ألنـنـ ــا مـن خـاللهـ ــا
نـستـطيع ان نــذهب أنـى نـشــاء ومتـى حتقق
الوصول كانت املتعة شاسعة وكبيرة ولم يعد
لأللـم مكان وعلينـا أن النخشى حتـى السير
علــى اجلـم ــر امللـتهـب ألن أمـتـالك اللحـظــة
الـشعـريــة وإطالقهــا ميحــو كل ردود األفعـال
واليــصبح فـينـا ســوى محفـز واحـد هــو ذاته
الــذي يبـصــر فـينــا تعــالـي اللحـظــة وتــرديــد
األنـاشيد لغيبوبة الـداخل وهو ماكان يدخل
فيه املتصوفة وأصحاب الطرائق وقول رابعة
العــدوي ــة ( نحـن روح ــان حللـنــا بــدنــا ) هــو
تــأكيـد هكـذا إنـسجـام وإمتـام إحتـاد غـيبـوبـة
اثنني هو ذاته طريق الصوفية.
ت ــبق ـ ــى احملـ ــصل ـ ــة واحـ ـ ــدة يف كل األح ـ ــوال،
وتبقـى رغبــة اإلفصـاح التتـاح إال عن طـريق
هكـذا طقوس ،ويبقى الكشف الشعري جزء ًا
مـن حالـة صنع الـوقيعـة يف ضجة الـوقائع .
لكن الثابت يف القراءة علـى مستوى التاريخ
والفـلسفـة واملعـاصـرة أن الـصنـاعــة الشعـريـة
ستبقـى والى األبـد هي صـناعـة روحيـة وكذا
تنظر البوذية إلى األمر.

(لـيسـت هنـاك فلـسفـة ميـكنهـا أبـد ًا أن حتل محل الـشعـر،
اال ان الـشعــر ميكنه ان يـحل محل الفلـسلفـة ،شـريطـة ان
ال يصف العالم فقط ،بالطبع ،وامنا يفسره أيضاً)..
وقـال شـاعـر لـيتــوانيــا الكـبيــر أدوارداس ميـزيلـتيـس أمـور ًا
نفيـسه كثـيرة مـثل هذا ،أقـتطفنـا بعضـ ًا منهـا وقدمـناه يف
حـلق ـ ــات ،أم ـ ــا ه ـ ــذه امل ـ ــرة ف ـ ـ ــإنه ي ــتح ـ ــدث عــن (ال ـطــب
االجتماعي) وبه نختتم هذه املقتطفات.
***
منـذ الطفـولـة متـثلت الفكـر الثـوري الـذي رفـرف ذات يـوم
فـوق ضــاحيـتنــا العمــاليــة ،وكنـت ،دائم ـاً ،اعتقـد بــأن نهـر
احلياة لن يقف ساكناً ،وال بأستطاعتي أنا الوقوف ساكناً،

للكــاتب املغـامـر اذ كــان من رواد اجلـو يف
وقت كــان الــطيــران محفــوفــا بــاخملــاطــر
وقد صـدرت له روايـتا "الـبريـد اجلنـوبي"
(كـوريـيه سـود) عــام 1928و"رحلــة ليـليـة"
(فــول دو نــوي) عــام  1931حقـقتــا شهــرة
كبيـرة ،واصبح مع صـدور روايته االخـيرة
"ارض ال ــب ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــر" (ت ــي ـ ـ ـ ــر دي زوم) ع ـ ـ ـ ــام
1939اح ــد الفــرن ـسـيـني االكـث ــر شهــرة يف
الواليات املتحدة.
غـي ــر انه كــان ايـض ــا يعــانـي مـن الــوحــدة
والــس ــوداوي ــة ومـنـب ــوذا مـن الع ــدي ــد مـن
مواطنيه املقيمني مثله يف املنفى.
وحــتـ ـ ــى ي ـت ـمـكــن مــن كــتـ ـ ــابـ ـ ــة "االمــيـ ـ ــر
ال ــصغـيـ ــر" ،عـ ــاد الـكـ ــاتـب الـ ــى ذكـ ــريـ ــات
طفـولته وغاص يف هـذا العالـم السحري
ال ــذي تــطغ ــى فـيـه االحالم عل ــى ال ــواقع
واسـتغ ــرق به االمــر سـت سـنــوات الجنــاز
نصه واكثر من ثالثة اشهر لنشره.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ال ــك ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب يف الـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــادس يف
ن ــي ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــان 1943ع ــن دار "ري ــنـ ـ ـ ـ ــال انـ ـ ـ ـ ــد
هـيـت ــشك ــوك" االمـي ــركـي ــة ولـم يـنــش ــر يف
فــرن ـســا اال يف نـيــس ــان 1946بعــد انـتهــاء
احلـرب وقـد اصـدرته دار غــاليمـار مـرفقـا
ب"رسوم مائية بريشة الكاتب".
وميكن قراءة القصة علـى عدة مستويات

اذ قصـد ســانت اكــزوبيــري التـوجـه فيهـا
الــى االطف ــال والبــالغـني يف آن ،معـتبــرا
كـم ــا كـتـب بـتـلك الـبــس ــاط ــة الـتـي متـي ــز
اسلــوبه ان "كـل البــالـغني كــانــوا يف بــادئ
االمر اطفاال".
وتـنـط ــوي القـص ــة علــى عـنــاصــر كـثـيــرة
اسـتـمــده ــا الكــاتـب مـن حـي ــاته ويعـتقــد
االخـتـص ــاصـي ــون ان مغ ــام ــرات "االمـي ــر
ال ــصغـيـ ــر" كـ ــانـت ت ـ ــراود مخــيلــته مـنـ ــذ
سنوات.
ولقيت القـصة جناحـا هائال ملـا تتضمنه
من تعـاليـم ورسائل اخـوة وصداقـة وحب
تـتالءم مـع جمـيع الـثقـافــات ،عبـر عـنهـا
الكاتب باسلوب بالغ الشاعرية.
وبعـ ـ ــد اســب ـ ـ ــوع علـ ـ ــى صـ ـ ــدور "االمــيـ ـ ــر
الــصغـي ــر" يف ال ــوالي ــات املــتح ــدة ،غ ــادر
سانت اكزوبـيري يف  13نيسان  1934الى
شـمـ ــال افـ ــريقـيـ ــا واخــتفـ ــى يف  31متـ ــوز
 1944وهــو يقــود طــائــرتـه من ط ــراز "بي
 38الي ــت ــن ــيـ ـنـغ" يف مـه ــم ـ ـ ـ ــة يف ع ـ ـ ـ ــرض
مرسيليا.
وحتـتفل فرنـسا بـالذكـرى السـتني لوالدة
"االمـيـ ــر ال ــصغـيـ ــر" بـ ــاصـ ــدار عـ ــدد مـن
الـك ـتــب واملـ ـ ــؤلف ـ ــات وتــنـ ـظ ـيــم مع ـ ــارض
وتظاهرات.

الطـــــــــب االجتمـــــاعي
وكلـما أسـرع التيـار كان الـنهر أنـظف وأسرع يف جـريانـه نحو
البحر.
ومنذ سنوات شبابي أصبحت املمـارسة الثورية ،بالنسبة لي،
قـاعــد ًة للحيـاة أيضـاً ،وال حتتـاج هـذه املمـارسـة الـى قفـازات
الـت ــرف او قف ــازات غـن ــدور ،وك ــانـت تق ــارن دائـم ـ ًا مبك ــافح ــة
الكـسـل والت ــراخي ،فـهنــاك يف أســاس كـل الثــورات ممــارســة
خشنة.
فلـنعتز بـأثمن شيء يف هـذا العالم-اجلـذور ،لنتذكـر الفروع
دائم ـاً ،لكـن علـينــا يف املقــام االول ان نــوقــر اجلــذور ،فـحتــى
عندمـا نبدع منوذجـ ًا حديث ًا وفـق ًا ملثال جـديد ،فإننـا نختبر
اجلذور-علم االعراق الـبشرية ،الفولكـلور ،كنوز اللغة ،فقبل
زم ٍن طـويل ،طــويل ،لقـرون خلـت ،وضع شعــراء مجهـولـون،
مح ـ ــارب ـ ــون مـجه ــول ـ ــون ،كل شـيء يف ال ــوصـي ـ ــة الق ــومـيـ ــة
ووجه ـ ــوه ـ ــا إلـيـن ــا ،إل ــى االجـي ــال الق ــادم ــة ،وتكـمـن أص ــول
الـنمــاذج احل ــديثــة ج ــد ًا هنــاك-يف اجلــذور الق ــومي ــة وهي
تتضمن ايض ًا كامل املعلومات التي يتطلبها االبداع.
وبــوسعنـا ان نـكتـشف اي مقــدار من الـدوافع االبـتكـاريـة يف
الـتق ـ ــاليــد الق ـ ــوميــة ،مــا عـليـك اال ان تنـظــر الـيه ــا بت ــركيــز
وتدرسها ،بالطبع ،وهذا علم ايضاً.

وكلمـا كــانت اجلـذور أقـوى ،كـان تــاج النـبتــة اكثــر اخضـراراً،
واالبدي يـثبت علـى مر العـصور ،فـإذا ما أردنـا ان نستـمر يف
احلياة ،ما علينا اال ان نعتز بالقيم الثابتة.
إنـني ضـد (فلـسفــة االشيــاء) ،الن املتـعصـبني لهــا يفتقـرون
ت نهمـةً ،ومـا عبـادة
الـى االحسـاس بـاملعيـار وميتلكـون شهيـا ٍ
االشيــاء او النــزعــة االسـتهـالكيــة (اجلــارفــة) ســوى طغـينــة
absolutizationللغـرائـز االنـانيـة ،فــاإلنسـان ال يـدرك،
ال يعـرف الـلحظـة الـتي علـيه ان يتـوقف عنـدهـا ،وبـالتـالي،
فإن الغرائز أيض ًا حتتـاج الى السيطرة او الضبط ،ونحن ال
نعـيش يف فراغ والميـكننا ان نـستغني عـن االشياء احليـوية،
غيــر ان (فلــسف ــة االشي ــاء) و (النــزعــة االسـتهـالكي ــة) همــا
اجلـانب االخـر من العملـة ،واإلنسـان الذي يـستعبـده شيء،
رمبا هو أشد املرضى آبتال ًء يف سجل (الطب االجتماعي).
لـيــس هـن ـ ــاك مـن شـي ٍء أكـث ــر قـيـم ـ ًة يف احلـي ــاة مـن احلـي ــاة
نفـسهـا ،هــذه حقيقـة أوليـة ،ويف الـواقع عـاريـة ،اال ان االمـر
قـد يستغـرق العمـر كله ليـدرك احدهـم هذه الـبديهـية ،ومع
هـذا ،فـمن املـؤسف أنـي التقـيت عـدد ًا مـن النـاس ،العــارفني
بهـذا الـى حـ ٍد مـا ،لم يـتعلمـوا هـذه احلقيقـة ،او انهـم فقط
لم يكن لديهم امليل للتأمل يف مثل هذه األمور.

