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غربية جليلة خليفة: الروائية والشاعرة ا

ركـز الثـقافي ـوتمـرات جلـسة ثـقافـيـة لتـوقيع كـتاب نـصوص شـعريـة ونثـرية خـريفك اجـمل الفـصول لـلشـاعرة لـبـنى احلديـثي على قـاعة جـواد سلـيم في ا اقـامت دائرة قـصر ا
شهداني . وقـالت احلديثي ان الكتاب  شمل 70 نـصا شعرا ونثرا البغدادي  وبـرعاية وزير الثقـافة والسياحة واالثار عـبد االمير احلمداني  قـدمها الشاعر واخملـرج جبار ا
ؤلف للـطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنـان  بدا باألعداء الى مسقط راسي وقلبي بلدي الذي بقي صامدا رغم احملن من 160 صفحة واإلصدار االول آذار 2019 عن دار ا
عـاناتهم وجتـسدها   وان كل ما جـاء بصفـحات الكـتاب من احلـياة الواقـعية والـتجـارب الشخـصية  واحلـياة احيـانا تـفرض علـينا ان نـضع أنفـسنا مـكان اآلخرين لـنشـعر 
واهدي الكتـاب الى روح الشاعر الكبير نزار قباني  وبدات بنصـوص أجراس البعد والهوى  احبك  احتاجك وطنا أبديـا  وَجُلي  حلم ام حقيقية  عتاب رقيق  منذ االزل  ال أقوى
وتمـرات محمود اسـود خليفـة  واجلمهور من ـتعددة  وجدا أسـعدني حضور مـدير عام دائرة قـصر ا بدونك  اشتاقك بـحج السماء  احـببتكك بـإرادتي  والعشرات مـن النصوص ا
نسق عالقـات واعالم الدائرة ومديـرة وحدة سالمة اللـغة العربـية سوزان كاظم كـشكول . وتابـعت احلديثي انهـا حتمل شهادة تمـيز  ثقفـ واالعالمي والكـتاب والشعـراء والدور ا ا
نشورة تحدة  ولها الكثير من البحوث الطبية والكتب ا ملكة ا الدكتـورة بالطب وأخصائية تغذية عالجية مختصة في طب االطفال  ولدت ببغداد 1991 وأكملت دراسـتها العليا في ا
يا  ودخلت عالم الـكتابة بـعمر اخلامسـة عشر وتهـوي كتابة النـصوص الشعـرية والنثريـة  "خريغك اجمل الـفصول" هو الـعمل االول لها وتنـتمي لعائـلة ادبية وفنـية  حيث ان عمـها الفنان عـا

تميز الدكتور خيري محمد درويش. ذيع ا التشكيلي هاني داله علي وخالها االعالمي وا
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من الــلـغـة بــطالً في أعـمــالكِ  كـمــا يـفـعل
بعض الكتّاب ?

- ال أقــارن بـــ أديـب و آخـــر حــ
أقـرأ و لـو دراسـة حتــلـيـلـيـة أرحب
قـارنة وأحب الـكتـابة بـطريـقتي بـا
ـا أسـطره كـمـا هي فأسـعـد مرات 
دون فـقد مـتـعـتي بـقراءة مـا يـسـطر
من سـبقـوني و الالحـقون فـالـتمـيز
يـزيل كـآبة الـرتـابـة فـيسـعـد الـقار
أكـــثـــر. ورغم أنه يـــقـــال عــنـي لــدي
سالمة الـلـغة و رونـقـها إال أني في
ــا الــروايــة أجتــنب الـــتــعــقــيــد ر
لـطبـعي الـذي يـخـتنق بـالـقـيود و ال
يـتــحـمل صــعـوبــة الــتـلــقي وحـبي
الـــوصــــول إلى قـــلـــوب اجلـــمـــيع و
العقول بـسرعة زمـننا رغم تـربيتي
على االنضـباط في نفس الوقت. وال
أعــطي الـلـغـة بــطـولـة مـطــلـقـة لـكن
أطـــوعـــهــــا حـــسـب اســـتـــطــــاعـــتي
لتـوصلني إلـى القار أيـنمـا يكون
ـبـدعة اخـتالف لـهجـاته في الـدول ا
بــالــلــغــة ذاتــهــا ســواء عــربــيـة أو
غـيـرهـا. فـمـمـكن أن يـتـخـيل الـقار
احلدث أو احلـالـة بـلهـجـته احملـلـية
اخلــاصـــة و ال أحـــبــذ الـــلــهـــجــات
احملــلــيــة في احلــوار حــتى ال أثــقل
عــلى من ال يـــفــهــمـــهــا و في نــفس
الـوقـت أجـعــلــهــا من حق اجلــمـيع.
لـكن على مهل قـد أدخلها مـبسطة و
مفهومة للتعريف ال أكثر. خاصة أن
األحـداث هي نـفـسـهـا قـد حتـدث في
أيـــة بـــقــــعـــة من األرض و لــــيـــست

غرائبية احلدوث.
ـــكـــان هـل هـــو حـــاجــــة ضـــروريـــة { ا
ـكـان لــيس بـعـزلـة جــغـرافـيـة لـلــروائي-ا
ـــا  بــعـــزلـــة روحـــيـــة- حــتـى يــتـــأمل وإ
ويستعيـد الشخوص واألحداث وحتـليلها

وتركيبها ومن ثم ضخها على الورق?
ــكـان له أهــمــيـة قــصــوى مـرات - ا
عــديــدة لــكن في بــعض األحــيـان ال
يـصبح مـهمـا ح تـستـبد بـعقـولنا
فــكــرة قــويــة أو حــدثــا نــراه يــلــيق
بــالــتــدوين. واخلــواطــر نــثــريــة أو
مـقفـاة غالـبـا تكـون فوريـة و لو في
أمـــكـــان عـــامـــة و بـــ حـــشـــود من
ـسافات و الناس وكـأنها تـخترق ا
األجـواء تـنــفـيــسـا عـن صـدورنـا أو
حتـريرا لـلكـلمـة. والروايـة بعـكسـها
تـتطـلب تفـرغـا و لو كـتبت بـسالسة
في وقت قـيـاسي إن كــانت بـسـيـطـة
األحــــداث أو صــــعـــبــــة الــــســـرد و
الترتيب حسب تعقيدات و تركيبات
األشخـاص نـفسـيـا و اجـتمـاعـيا و

حسب تنوع األمكنة و الزمان.
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{ كمنتجة للنص األدبي هل لك غنى عن
فــعــالـيــة الــنـقــد سـواء كــانت مــكـتــوبـة أو
مــســمــوعـــة? وهل ثــمــة كــتـــابــات نــقــديــة
مــنـصــفـة  أو مـتــحـامــلـة رافـقـت جتـربـتك

اإلبداعية?
- الـنــقــد الـبــنــاء مـطــلــوب لـبــلـورة
وهـبة و صـقلـها إبـداعيـا لتـكمـلة ا
الــوصـول نــحــو الـهــدف اإلنــسـاني
ـنـشـود لــكن الـنـقــد الـذي يـصـبح ا
جـلـدا لـلــجـلـد يــحـبط الـكــثـيـرين و
يـصيح عـائقـا للـمبـدع الغـير الـقوي
مــثال عــلـى الــتــحــدي بـــالــعــنــاد. و
الـــثــــاني نــــراه فـي كل مــــكـــان دون
دراسـة فنـيـة غـالـبـا و دون مـحـاولة
الــغـوص فـي أعـمــاق الـكــاتب جلـره
نــحــو األفــضل. أمــا الــنــقــد الــقـوي
إبداعـا فـهـو يـوقف رداءة الـتـألـيف
مـساهـمـا في تـطـوير اجملـتـمـعات و
اجملـــال اإلبــداعـي ســواء فـــنــيــا أو

أدبيا و علميا.
{ هل كل من يتـكلم لـغة أخـرى يسـتطيع
أن يكـون متـرجـما? وهل حتـتاج الـترجـمة
إلـى تـدريـب مــســتـمــر ومــنــهج تــدريــسي

واسع?
- حتتاج إلى إجـادة اللـغة األصـلية
ـسـتـوى ـتـرجم إلـيـهـا بـنـفس ا و ا
وحتـتـاج الـنـزعـة األدبـيـة و مـوهـبة
الـــدخــــول بـــ تـــفــــاصـــيـل الـــنص
ـؤلف على الـسـواء ولهـذا أحـبذ وا
التـرجمة أدبيا لـو كان النص أدبيا.
وغـيـر هـذا تـتطـلب مـسـتـوى لـغـويا
جــيــدا ال أكـثــر حــ يـتــعــلق األمـر
بتـرجـمة عـلـميـة أو لـوثائق رسـمـية
ـقـاالت كـمـا دراسـات أو غـيـرهــا و ا

ية. أكاد
{ بـعض الـشـعــراء ولـنـقل اجلـدد مـنـهم

روائــيـــة و شــاعـــرة  ومــتـــرجــمــة
مـغـربـية من مـوالـيـد مـديـنـة فاس
حـــاصـــلـــة عــــلى لـــيـــســـانس أدب
فـــرنــسي وعـــربي لـــهـــا خــمـــســة
اصـدارات ثالثــة دواوين شـعـريـة
وروايـتــ وهي وشـم الـعــار في
قلـبي جنـة حواء رسـائل السـماء
الئـكة عـروس الظالم. كوابـيس ا
في هــذا احلـوار ســنـحــاول سـبـر
التـي  امتـهـنت سـبر غـور جلـيـلـة 
أغــوار األشــيــاء  لــنــسـتــطــلع من
دواخــلــهــا صـورة حــاضــر نــريـده
إبـداعيا بامتـياز  متطلـع  معها
كما تريده صوب غـد نريده أيضـا 
هي دائمـا مشرقا بصـور إنسانية
خالقـة تتسـع شموسه لـتسكن كل
ـدجـج زاويـة من عـالـم الـنـاس ا
بـــاحلــزن والــصـــبــر مــعـــا عــلــنــا
سك يـدي جلـيلة نتـغلغل ونـحن 
ثم كل في أعماق الـبحار والتراب 

دهش. ساكني هذا الكون ا
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{ تمـارسـ  كتـابة  الـروايـة  والشـعر
ـقـاالت بـاإلضـافـة إلى الـتـرجـمـة إلى وا
الــلـغــة الـفـرنــسـيــة  وكـتــابـة أي جـنس
أدبي اسـتـلـهام وعـقـيـدة هـمـة وجتـربة
يـؤدي مجـمـوعـهـا  إلى االحـتراف.. من
هــنـا ســأبــدأ مـعكِ. أوالُ فـي أي  جـنس
أدبي  جتــدين  نــفــسكِ  أكــثـر وثــانــيـاً
ــاذا كل هــذا ومــا هـدفـكِ أو رسـالــتك
من وراء ذلـك ثم أال يـــســـاهم هـــذا في

بدعة التي في داخلكِ? إضعاف ا
- الــشـعـر مـجـرد خــواطـر أتـنـفس
مــرات عــبـره حتـت ضـغـط مـوقف
صـعب أو مـشــاعـر مـعــيـنـة اجتـاه
أنــاس قـــريـــبـــ أو أحـــداث بـــلــد
جريـح و مرات ألتغـزل في احلياة
مـتعة بلـحظات مفـرحة أو مشاركة
وجــــــدانــــــيــــــة مـع من شــــــعــــــرت
ـفـرحـة حـولي. لكن بتـفـاصـيـلهم ا
الـنـثـر و الـروايـة خـاصة تـظل هي
مالذي لــتـقـمص حـاالت إنــسـانـيـة
بـــصـــمت عــــلى ذاكـــرتي أو هـــزت
مشاعري تمـريرا لرسالة إنسانية
واقف أو ر بنفس ا قد تفيـد من 
شاركة غالبا آسـي فا مر بنفس ا
تعـظ و في نفس الـوقت تـبـسط ما
نـراه نـهـايـة الـكـون حـ احملن و
أمال مـفـرحـا نـتـحـزم بـوهـجه عـند
ـكـلـلـة بـالـنـصـر و لـو الـنـهـايــات ا
بــشــبه الــكــمـــال. أمــا بــالــنــســبــة
للـتـرجـمـة فأنـا مـؤمـنـة برسـالـتـها
نـحـو اآلخــر الـذي يـجـهل لـغـة مـا
فـــيــتـــشـــارك نــفـس الــتـــجــارب أو
يـــتــعـــرف عـــلى آخـــريـن من غـــيــر
جنسه أو انتـمائه الفكري بتالقح
إنـسـانـي وحـده يــضـمن الــتـقـارب
مـكن لـلسـيـر بعـدها احلـضـاري ا
. وقـد نـحــو األفــضل جلـمــيع األ
مارست الـتـرجـمـة مجـامـلـة مرات
لـكن ال أمـارسـهـا اآلن إال ألعـمـالي
و إن لــــدي روايــــتــــان بــــالــــلــــغـــة
الفـرنسـيـة إحداهـما كـتـبتـها مـنذ
سـنوات عديـدة وظلت في األدراج
لــتــفــرغي الــكــامل آنــذاك ألســرتي
الـصــغـيــرة وسـأخــرجـهــا قـريــبـا
قاالت فـليست عديدة للـنشر. أما ا
ــواقف اجــتـمــاعــيــة مـثل ــا  و ر
بــعض الـكـوارث الــتي حتـصل في
كل مـجـتمـعات مـتـشابـهة فـكرا أو
إنسانيـة تمر بنـا غالبا فـتؤثر حد
دفعنـا لكـتابة سـطور فوريـة. فقبل
اآلن كـانت دون اهــتــمـام بــخـفــايـا
سـيـاسات دول مـعـينـة لـكن بدافع
إنسـاني أمام مـا شاهـدنا و عـشنا
تـفـاصـيــله من مـذابح الـغـرب أيـام
الـبــوسـنــة و غـيــرهـا و إفــريـقــيـا
كـــروانــــدا مــــثـال و الــــســـودان و
مــنـطــقــة الــشــرق األوسط وصـوال
نحـو ليـبيـا و تونس دون نـسيان
أفــغــانـــســتـــان ســابـــقــا ثم زحف
ســيــول الــدم بال تــوقف نــحــو كل
الـبقاع و لو تـهديدا حلدود الـبقية

آلمـنة. وهذه ال تعـتبر مـقاالت بقدر
مـا هي مـزيج مـنـهـا و من خـواطر
كـمـا عـدم درايـة بـأغـوار األمـور إال
بـــعــــد زمن من كـــتــــابـــتـــهـــا و لـــو
ــصـداقــيــة في عـدم نــضج كـاف
ــــام بــــكل زوايــــا خــــاصــــة فـي اإل
ـــواضــيـع قـــبل الـــبث فـــيـــهــا و ا

الكتابة عنها بحيادية.
{ فــنـيــة وجـمــالـيــة الـروايــة هي حـلــقـة
تلقي وعليها الوصل  ب  الروائي  وا
يــتــوقـف جنــاح أو فــشل تــلك الــعالقــة.
ماذا على الروائي أن يفعل حتى ينجح
في حتـقـيق الـتـوازن داخل تـلك الـعالقـة
ويــجـــعل الـــقــار يـــعـــيش الـــلــحـــظــات
ـرة إلى درجـة أن احلـاسـمــة احلـلـوة وا
ــضي مع خـيـاله إلى يـغـمـض عـيـنـيه و

آفاق بعيدة?
- الصدق في اإلحـساس باألحداث
ــتــلــقي وحــده يــربط الــروائي بــا
فيتشاركان معا الصور واألحداث
ومـــا بـــيــنـــهـــمـــا أو وراءهــمـــا من
الـتـفــاصـيل اإلنـسـانــيـة ومـوهـبـة
الكتـابة الفاتنـة وليست فقط دراية
ـــوهـــبــة بـــرص الـــكـــلــمـــات ألن ا
صقولة بثقافة مقبولة و الصدق ا
شاعر جتذب نحوها القلوب في ا
بال جهد مادام االكتمال يتم داخل
ـرويـة بـجـمـالـيـة فـنـيـة األحـداث ا
تـلقي على رابـطا ب الـروائي و ا
مـــنـــهج عـــطــاء األول اخلـــصب و
اخليال الـسارح بـاألخيـر إلى أبعد

مدى.
{ مــا مــقــدار اجلـرأة الــتي تــمــتـلــكــهـا
الـروائـيـة والـشـاعـرة جـلـيـلـة خـلـيـفـة في
ــســائل كـــتــابــاتــهــا: هل  تــقــتــرب من ا
احلــســـاســة  (الــثــالــوث احملــرم)? وهل

حتسب  حساباً  كبيراً للرقيب?
ـالئــــكــــة كـــان -  في كــــوابــــيس ا
الـــعــنف األســـري الـــصــانع األول
لـكوابـيس الـطـفـلـة تاله الـتـحرش
واالغـتـصـاب بــاسم الـزواج كـأهم
ـعــانـاة اجلــهـنــمـيــة الـتي نـقــاط ا
تلقـفتها صبـية. مع بث نوافذ على
جنـان عابـرة طـبعـا صـنعـت منـها
مـقـاومــة بـالـوراثـة و الـطـبع حـتى
لـلمـوت الـذي يـزورهـا رغبـة كـلـما
ضـاقت سـبل اخلالص. وفي رواية
مــعـــبــد في اجلــحــيم كــان الــزواج
بـــاإلكــــراه الـــظــــرفي هــــروبـــا من
اســـتـــبـــاحــــة أبـــشع في الـــشـــارع
وغيره معاناة أخرى أكثر توحشا
بـ أوردة الـصـبـيـة الـتي حتـولت
من طـفـلـة إلى امـرأة دون أن تـمـيز
مــتى و كــيف ســوى مــقــاومــتــهــا
الـــروحـــيــة لـــلـــبـــشـــاعــة واحلـــلم
عجزة تساهم هي بكل طاقتها و
إمكانـياتهـا احملدودة في تفـجرها
مـــكـــابــــرة في حتـــديــــهـــا لـــزوابع
ظـروفـهـا لـعـلــهـا تـنـجح في جـعل
مــركـبـهــا يـرســو عـلى شط األمـان.
أمـا فـي روايـة حـور من تـراب فـقـد
كـــنت أكــــثـــر جـــرأة ألن األحـــداث
تـطـلبـت تعـريـة األشخـاص خـاصة
س اجلــرح نـــســاء بـــالــغـــات في 
ـفتـوح في اخلفـاء لـتنـظيـفه قبل ا
ــمـيت مــعــاجلـته و مــنع تــعـفــنه ا
ـرأة إنـســانـيـا. و قــد ركـزت عـلى ا
أكـثر بـتـمـرير الـرسـالـة إلى الـذكر
لـيفـقه سـر التـعامل تـكمـلة جملـتمع
ال يــوصل فـرد فـيه رسـائـله سـوي 
السـلبـية نـحو مـحيـطه أو األطفال
بصـفة خـاصة دون وعي مـنه فهم
يحـمـلون خـبايـانـا و لو كـتـمنـاها
أو تـوهمـنـا أنـهـم ال يـشـعرون و ال
يـفــهـمـون. فــكـان اجلـنس الــطـابـو
األول الذي اخترقته على مهل. أما
الـدين فــوسط بـلـد ال تــشـدد فـيه و
ـــســمـــوح فــيـه شــاسع يـــعــتـــبــر ا
الـزوايــا كـمـحــور لـلـتـعــايش مـنـذ
ــواقف الــقـــد فــقـــد تــشـــاركت ا
اإلنــســانـــيــة و االجــتــمـــاعــيــة في
روايــاتي الــثالث و اجلــزء الــرابع
اذج من األقـليات الـدينية الـقادم 

ــغــاربـة مــثـال و هـذا كــالــيــهــود ا
س حـتـى دوال أخـرى لـهـا نـفس
ـواطنة عباءة نـهج في السمو با ا
ـسـاس بأمن تـضم اجلـمـيع دون ا
الــبالد و الـعــبـاد. روايـة كــوابـيس
الئــكــة و مــعــبــد في اجلــحــيم و ا
حــور من تــراب و  بــقــيــة األجـزاء
تـرافق فيـهـا البـطـلة احملـورية رغم
تــعـدد الــشـخــصــيـات و تــنـوعــهـا
رفيـقة طـفولـتهـا اليـهوديـة الديـانة
عــبـر كـل جتـاربــهــا بــ رفــيــقـات
نـدرن حولها لـطول كفـاحها سواء
داخل الــبـــلــد أو من خـــارجه حــ
تـــــتـــــزوج األخـــــيـــــرة ثـم تـــــعــــود
ـغرب لالسـتـقـرار في وطنـهـا األم ا
زارعــــة روح االنـــــتـــــمـــــاء في روح
ابنـتها كما زرعت والـدتها داخلها
ــبــدأ الــوطــنـي مــتــحــديـة نــفس ا
بـعض أهـلــهـا الـذين رحــلـوا نـحـو
إســـــرائــــيـل و خــــاصـــــة زوجــــهــــا
الفرنـسي اجلنـسية الـذي فوجئت
بــهــجــرته ذات صــبــاح دون إنــذار
ـعـارضتـهـا. وهـنا أردت عـرفـته 
أن أركـز عـلـى الـفــرق بـ الــديـانـة
اليـهـوديـة كمـعـتـقد سـمـاوي وب
الـصـهـيـونــيـة كـمـنــظـمـة دمـويـة و
سـيـاسـة إلـغــائـيـة مـتـطـرفـة وهـذا
واقع يــفـــرض نــفـــسه خـــاصــة في
عــصــر نــحـــاول فــيه خــلق حــيــاة
أفـضل و الـوصول إلى اآلخـر الذي
يجهلنـا بعيدا عن الشعارات التي
حتــرق األخــضــر و الـــيــابس عــلى
الـسـواء وال تنـجح إال الـتـقـسيم و
التجزئة والتـفرقة البغيضة. أيضا
روايـــة حــــور مـن تـــراب حــــمــــلت
ـــاذج مـن نـــســــاء انــــدمــــجن في
ـــضـــيف أو يـــحــاولن اجملــتـــمع ا
الــتـكــيف لـعــيش أفــضل ضـحــايـا
الـــهــجــرة الـــســريــة من إفـــريــقــيــا
ذابح السـمراء أو عبور ضـحايا ا
من ســوريــا كــمــثــال و فــلــســطـ
كـمأسـاة أصـبحت قـطـعة من هـوية
اجلـمـيع والغـوص في روح بعض
نساء يـحاولن الـعيش بـكرامة في
بـــحــــثـــهن عـن األمـــان في احلب و
الـعـمل مــثـلــهن مـثل بــقـيــة نـسـاء
الــــــوطن الــــــبــــــديل فـي تـــــكــــــامل
اجتمـاعي أنثـوي شامل بانـتصار
ـعــلـن زرعـا لــلــجــمــال الـكــامـن و ا
لـألمل بـــقـــانــــون االســـتـــمـــراريـــة.
والــفـوارق الــطـبــقـيــة في عـصــرنـا
تــــــلــــــغى مـن ذاتـــــهــــــا بــــــإصالح
اجملتـمعـات و توفـير فـرص الشغل
و الـتــعــلـيـم انـدمــاجــا في الــعـالم
الذي أصبح قـرية صـغيـرة تفرض
قوانينها احلـقوقية اإلنسانية على
ارتـقاء باألوطـان و الكون اجلـميع 
كـــكل. وقـــد ابـــدو مـــبـــســـطــة لـــكل
التـعقـيدات لـكني أرى األمـور دوما
أسهل إن فتحنا عقولنا للتنوير و
قـــلــوبـــنــا لـــآلخـــرين مــهـــمـــا تــكن
مسـتـويـاتهـم. وهذا أدخـلـته أيـضا
في رواياتي خاصة حور من تراب
حــ تـصـبح الـنــسـاء صـديـقـات و
ــعـانـاة و مـتــشـاركـات تــوحـدهن ا
الـكــفـاح الرتـقـاء شــامل حـتى بـ
ــنــزل وربـــته فــتـــتــكــفل مــديـــرة ا
األخــيـرة بـتــبـني بــنت األولى عـنـد
وفـــاتـــهــا والـــتي حـــمـــلـــتــهـــا في
أحشائها أثـناء تعرضها الغتصاب
عـابر وهي تـطرد من بـيت أوالدها
جحـودا ذات لـيـلة كـمـثـال عـلى ما
رأة له من قهر لو أحب تتعـرض ا
األب أن يــــقـــــايض حتــــيــــز األوالد
ال نكاية في األم فيكسب مرات با
في عـصــر يــشـبـه عـصــورا أخـرى
ـــادة كل اجملــاالت. حـــ تــســـود ا
وأيــضــا ظــاهــرة االنــحــراف الــتي
تعـاني مـنـهـا مجـتـمـعـات بكـامـلـها
دون اســتــثــنـاء كـل حــسب كــفـاءة
حــــربه عـــلـى اجلـــهـل و األمـــيـــة و

البطالة.
{ لــكل كـاتب أســلـوبه ولــغـتـه اخلـاصـة
به قارني  مثال بـ  أسلوب ولـغة أميل
حــبـــيــبـي والــطـــيب صـــالح وبــ عـــبــد
الــرحـمن مـنــيف وغـائـب طـعـمــة فـرمـان
ســتـــجــديـن فــروقـــا شـــاســعـــة.. هل لكِ
أسـلـوب مــعـ تـتـبـعـيــنه  في  كـتـابـاتكِ
وما اللغـة التي  تفضـلينهـا  لغة السرد
الـبــســيــطــة  دون تــعـقــيــدات أم الــلــغـة
ـاذا? هل جتـعـل ـكـثـفـة  و الـشـعـرية  ا

يأتون بكتابات "شعـرية" ال مبالية بقواعد
الكتـابة وموضـوعيتـها ومسـتواها بـحجة
احلــريـة واحلـداثــة  ألـيس هــذا  يـعــتـبـر

إهانة  للشعر?
واكبة العصور - التجديد مطلوب 
في كـل زمن واالجـــــتـــــهــــاد لـــــيس
مـحــصـورا عـلى شـخص دون آخـر
مــادام اإلبــداع يــحـــتــفظ بــالــطــابع
الطربي للـنص فالشعر أصال وجد
طـربيا و كـان لغـة متـداولة يـفهـمها
اجلــمــيع من كل الـــطــبــقــات لــيس
كاليـوم الذي أصبحنـا مطالب فيه
بــخـــوض غــمـــار كل الـــثــقـــافــات و
ـيـا و زجل ـدرسـة أكـاد الـلغـات ا
يفـهمه اجلـميع بـاللهـجات احملـلية.
ــنـع أن غــالـــبـــنــا عـــاشق لــكـن ال 
للشعر القد ثم األندلسي و غيره
كـمـا بــلـهـجـات أوطـانــنـا بـاخـتالفه
ــا كــمــا أصــبــحــنـا روافــدهــا قــد
عـــشــاقــا لـــلــحـــديث و أيــضـــا بــكل
أشكـاله والرداءة وحدهـا مرفوضة
في كل مـجـال. وأجـد أن لـكل عـصـر
جــمــالــيــة إبــداعه حــسـب أجـواء و
بـيـئة مـبـدعـيـه ألن الـشـعـر تـرجـمة
للحـياة عامـة و خاصـة سواء على
الصعيد االجتماعي أو السياسي.
كن ألي احد أن ينـكر ما وصلت { ال 
إلــيه قــصــيـدة الــنــثــر من قـوة وانــتــشـار
ـيــز قـادر عـلى أثــبـتت نــفـسـهــا كـنــوع 
التـجديـد والتـجدد والـتأقـلم مع متـغيرات
ــكن أن نـنــكــر دورهـا في الــعـصــر وال 
تطور الشعر العربي ومع ذلك هناك من
يـرفــضــهــا ويــقــول إنــهــا ال تــنــتــمي إلى

الشعر. ما رأيكِ?
ــــا - كـل واحــــد حـــــر في رأيـه طــــا
احــــــتـــــجـــــاجـه يـــــوصل إلـى وسط
األشياء فال يلـغي اآلخر نهائيا من
قـــامـــوس االجــتـــهـــاد و في نـــفس
الوقت بـعض الـشـعـر نـثـر فـقط لو
افتقر إلى قافية أو لعذوبة الكلمات
ــرســلــة بال أدنى تــقــيــد بــبــعض ا
قواعـد الـشـعـر. و لـهـذا أقـول مرات
أنني أكـتب خـواطـر شـعـريـة ألنـها
شاعر تخرج مـسجوعة  ومحـببة 
فــــيـــاضــــة دون تــــقـــيــــد بـــاألوزان
ــة. و في نــفس الــرصــيــنـــة الــقــد
الـــــوقـت اقـــــول من حـــــقـي أصـــــنع
مدرسـتي و لو متـواضعة شرط أن
ــتــلـقـي بـفــخــامـة تــصل إلى روح ا
اإلحـسـاس داخــلـهـا مـادام الـشـعـر
ـشاعر في عـمق معناه. تـعبير عن ا
ـنعني فذاك الرافـض حر لكـنه لن 
من االجـتــهـاد فـي حتـريــر كـلــمـتي
بــرفـــضي وصـــايــتـه عــلـى إبــداعي
ـة والـتي أحـتـرمـها بـقـيـوده القـد
لـنـشـأتـي عـلى تـذوقــهـا و إعـجـابي
ــبــدعــيــهـــا. عــشــقي لــلــتــاريخ و
هــوايـتـي دراسـته مـن كل جــوانـبه
يــزرع داخــلي مــحــبــة اجلــمــيع بال
اسـتثـناء والـتـفهم الـكامل لـظروف
كل الـــبــشـــر كـــمـــا رفض الـــســواد
الروحي ايـنـما يـكـون. فالـتـعمـير و
الـتـنـويـر و الــتـشـيـيـد ال تـقـام لـهم

أعمدة إال ب ظالل السالم.
ÍdFý h½

{ أيهـمـا أجمل بـرأيكِ الـنص الشـعري
الـقـد الذي أسـتـنـشق فـيه عـبق احلـياة

ـا قــبل الــعـهــد احلــداثيّ بــسـلــبــيـاتــهـا ا
وإيجابياتـها أم النص احلديث الذي هو
 نص مُـعـولم وغــيـر مـحـصـور في ثـقـافـة

معيّنة?
- أحب كل مـا يوصل إلي مـعنى أو
رسـالــة أو روحـا بــذاتــهـا بــنـكــهـة
اجلـمال نـفسه في الـشـعر الـقد و
احلـــديث ألن الــــشـــعـــر مــــتـــطـــلب
اجلــــمـــــال حــــتـى وهــــو يــــصــــرخ

آسي. با
ـكن ـغـربي هل  { مـفـردات الـشــعـر ا
القول إنـها  منفـصلة عن مـفردات أقطار

غرب العربي األخرى أم هي ذاتها? ا
ـغاربـيـة كـكل تـقارب - بـ الـدول ا
أكــثـــر في الــطـــبــاع و الــلـــهــجــات
لتـوحد اجلذور والتـاريخ والتشابه
اجلــغـرافـي والـلــغــة األم الـتي هي
ــــفـــردات األمــــازيـــغــــيـــة جتــــمل ا
ــتــداولـة بــغـنى الــلــغـة الــعـربــيـة ا
لقيمـتها روحـيا واللـت مع بعض
هــمـــا لـــغــتـــان وطــنـــيــتـــان و مــلك
ــفــردات لــلـــجــمــيـع. كــمــا بـــعض ا
الـقــلـيــلــة من اإلســبـانــيــة لـتــمـازج
ا و حـديثا و فرنسية أندلسي قد
بـــــحــــكـم االحـــــتــــكـــــاك و الـــــقــــرب
اجلغرافي. و لـو احلدود مع الغرب
ــغـــرب عــبـــر أهــمـــيــة جتــعـل من ا
موقعه االستراتـيجي بوابة إفريقيا
و الـشــرق و مــا حـوله ولــهــذا هـو
ــــزيج كـــمـــا يـــحـــمل جــــمـــال كل ا
يـتـعـرض لـبـعض الـسـلـبـيـات فـكـرا
كـانت أو غــيــرهــا كـضــريــبــة عـلى
كـونه مــحـور حـضــارات مـخـتــلـفـة.
ـــصــريـــة و الــعـــراقــيــة و فــكـــمــا ا
الـسـوريـة و غـيـرهـا يـسـود تـمازج
ـقـيــمـة و الـوافـدة عـبـر األجـنـاس ا
عـصور حـسب كل بـلـد و لـغته األم
التي تعطـي و تأخذ في آن بقانون
صـاهـرة الـتي تعـني في الـنـهـاية ا
الــــذوبــــان في بــــعـض. لــــكن الــــفن
الــسـيــنــمـائي و الــتــلـفــزيــوني بـدأ
يـــبـــسط وصـــول غـــالـــبـــهـــا نـــحــو
اجلــمـــيع تـــمـــهـــيــدا إلبـــداع أدبي
جمـاعي خاصـة في عصـر السـرعة
ـطـلـوب و الـهـجــرات و الـتـوحــد ا
مـنــاهـضـة لــكل تـقـســيم مـبـرمج أو

عفوي ال يخدم رفاه الشعوب.
ـتلـقي راهـناً بـات يطـالب بـالتـكـثيف { ا
واالقـتصـاد الـلـغوي في الـنـصـوص فهل
ـطلب عـلى الشـاعـر أن يسـتـجـيب لهـذا ا

طولة? ويبتعد عن النصوص ا
ــلل غـيـر مــسـتــحب نـهــائـيـا و × ا
ـا الــتـلــخــيص و اإليـجــاز يـفي طــا
طلوب فـلم اإلطالة ? فغالبا يدور با
مــبــدع مــا في نــفس الــفــكــرة كــأنه
ـعـرفـته األلـفـاظ يـحـاول إقـنـاعـنـا 
الـــــعــــديــــدة و غـــــنى قــــدرتـه عــــلى
الـــتـــألــيـف. و هــذا ال يـــخـــدمه ألنه
تلـقي الذي قد يتوقف عن يضـجر ا
إنـــهـــاء مــا يـــقــرأه لـه فال الـــثــاني
يستـمتع أو يـستفـيد و ال األول قد

يتجاوز مكانه.
بـدعة كل غـربيـة ا ـرأة ا { هل حقـقت ا
مـا تـريـد أم مـا زال يـنـقـصـهـا الـكـثـير 
ومـاذا تقـولـ لـلذين يـدعـون إلى حتـجيم

رأة في اجملتمع? دور ا
ـــرأة أرض مـــصـــغـــرة ألنـــهـــا -  ا

نـصف اجملتمـع و مربيـة النصف
اآلخــر شــاء مـن شــاء و كــره من
ـــرأة كــــره وكـــلـــمـــا أنــــصـــفت ا
تــــنـــصف األســــرة بـــكـــامــــلـــهـــا
ــرأة الـتي تــعـرف وأحتـدث عن ا
ما لـها و مـا علـيهـا. و في اجملال
األدبي كـكل عصـر له سلـبياته و
ـبـدعـة في رأة ا إيجـابـيـاتـه و ا
كل بــلــد أصـبــحت أكـثــر إجنـازا
علوماتية لتيسر الطرق خاصة ا
مــــنـــهــــا بــــوســـائـل الـــتــــواصل
اخملتلفة التي توصلها لو مبدعة
بـحق حـيث تـسـتـحق أن تـكـون
ـعوقات في مـجتمـعها أو ورغم ا
حــولـهـا. و مـثــلـهـا مـثل رفــيـقـهـا
الـرجل تشمخ بـإبداعهـا لو تألق
و المس ستـائر الكـمال و تنسى
لـو ما كـانت نـبع العـطـاء الذي ال
يـنـضب مـهـمـا تـوالت الـضـغوط
أسـريـا و أدبــيـا وعـلــومـا و فـنـا.
ـغــرب تــبـوأت الــكـثــيـرات وفي ا
سبـقا مـراكز قـياديـة و تنـموية و
إنـــســــانـــيــــة داخل وطــــنـــهـــا و
خـارجه والــذكـاء يـظـل سالحـهـا
في شق الـطريق بثـبات و حزم و
ــــرأة هــــو حـب. ومن يــــحـــــجم ا
يـحـجـم دور أمه الـتي أجنــبـته و
أخـته و ابـنـتـه قـبل رفـيـقـة دربه
ـنع وجـود ومـشــاركـته لـكـن ال 
من يـعاني من عـقد مـا في مراكز
قـد تـؤثـر عـلى تـخـلف بـلـده كـما
من رحــمـة الـطـبـيـعـة و الـسـمـاء
وجــود أهل الــتــنــويـر فـي أمـاكن
ســيـاديــة قــد يـحــد من تــدفق مـد
الـــظـالم فـــوق بــــلـــد مــــعـــ من

بلداننا اخملتلفة.
{ اإلبـداع امـرأة وحـمـامـة في يـدهـا
وزهرة عـاشـقـة تـهمس لـغـيـمة زهـرة 
وقمراً بـاسماً يـطل على ضفـة دافئة 
االبداع شـاعرة أسمـها (جـليـلة ) مثل
نــــســــيم قــــادم من جــــبــــال األطــــلس
ومــنــبــعـــثــة من اخــضـــرار الــدالــيــات

وعناقيد العنب ما رأيكِ?
ـــتــــنـــة لــــلـــدعم × أقـــول فــــقط 
اجلـمـيل الــبـالغ الـقـوة هـذا كـمـا
ــتـنــة لـكـل من يـقــرأ مــا أخـطه
بــروحي مـــتــحـــمال هـــفــواتي و
مـتسامحـا مع أخطاء ال أتـعمدها
لطـيب طبعي و عفويـتي الغالبة.
و لألطـــلس الــــشـــامخ بـــجـــمـــال
الثلوج و اخلضرة والشالالت و
ـنــســابـة في دمي الــبـحــيــرات ا
تــروي مالحم الــبــطــوالت بـوهج
الــصـــمــود و تـــرتــوي بـــاعــتالء
القمم و توشيح السفوح تأثيره
الـــذي ال أنـــكـــره أبـــدا عـــلى رقي
انـفتـاحي الـواسع و احـتـضاني
ا تسعى إلى جلميع األطياف طا
خـيـر اجلـمـيع. فــعـشـقي لـلـتـراب
الـذي أمــشي فــوقه أســتــمــد مـنه
مــحـبــة تـراب غــيــري. ومـحــبـتي
فــــــيض بـال ضــــــفــــــاف و عــــــنب
مـعـصـور بـرمـان من قـلب يـشرع
حــمـــائم الــسالم بــورد ورســائل
بــســعـف من نــخــيل الــصــحــراء
نــــحــــو ربـــوع األرض كــــلــــهـــا و

السماء.

جليلة خليفة


