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»املقر اجلديد لبائع الطيور«  
عنوان ال�ساعر والناقد عمر الع�سري حاليا

»أكورا   دار   عن  حديثا  صدرت 
AGORA« للنشر والتوزيع املغربية، 
ديوان  (من   2021  ( األولى  الطبعة 
للشاعر  »املقر الجديد لبائع الطيور » 
وهو  العسري،  عمر  املغربي  والناقد 

العمل الشعري الرابع . 
لبائع  الجديد  »املقر  ديوان  يقع 
مائة وثالثني صفحة من  في  الطيور« 
بيافطة   ُيستهل  إذ  املتوسط،  الحجم 
شعرية تضم ثالثة مقتبسات، وبعدها 
وهي  قصائد،  عشر  تأتي  مباشرة 
الحياة  فيه  تتقاطع  خطاب  عن  عبارة 
املعاصرة الجديدة بالتخييل وهندسة 
معمار  يحاكي  نحو   على  القصيدة 
على  املنفتحة  الناس  ومصائر  املدينة 

املجهول والالمرئي. 
الديوان،  من  األخير  القسم  جاء 
ومنه  لإلغاثة،  منفذ شعري  عن  عبارة 
والقرائية  الكتابية  الرحلة  تتوج 
وبنائها  تشكلها  في  تختلف  بقصيدة 
ختامية  شعرية  عتبة  أمام  لتضعنا 

مريحة في التلقي والتأويل.
 إحدى عشرة قصيدة ترتق العالقة 
شيء  كل  تلتقط  ووجودها،  األنا  بني 
لتعيد صياغته وفق منطق جديد داخل 
فضاء شعري له مدخل ومنفذ مجازيان 

لهذا املقر الجديد. 
ثالث  نقرأ   الغالف،  ظهر  على 

جمال   : وهم  عرب،  لشعراء  شهادات 
القصاص من مصر، وموسى حوامدة 
من  اهلل  خير  ومحمود  فلسطني،  من 
مصر. تفاعلوا مع هذه التجربة، كل من 
التفوا  أنهم  غير  نظره.  وزاوية  رؤيته 
تخلقها  التي  العالقة  جوهر  حول 
الطيور«  لبائع  الجديد  »املقر  قصائد 
سواء على مستوى التحليق الخفيض 
خالل  من  أو  القصائد،  تنحوه  الذي 

شكل العالقة مع األشياء والعناصر. 
 هكذا كتب الشاعر والناقد املصري 

جمال القصاص:
 ينفتح  ديوان »املقّر الجديد لبأيع 
وجودها  في  االٔشياء  على  الطيور« 
الذات  وتبدو  واملخبوء،  الظاهر 
املنسّي،  بالتقاط  شغوفة  الشاعرة 
واملالمح  الذكريات  نثار  في  الهارب 
الّلعب  يكسر  بينما  املباغتة،  العابرة 
الكينونة  ورتابة  السٔوال،  نمطية 
املستقرة بأنساقها وعالئقها التعبيرية 
أن  إذن،  البأس،  التقليدّية..  املباشرة 
تنحرف األشياء عن وظائفها ودوالها 
الذات  حيوية  تكمن  فهنا  التقليدية، 
شقوق  في  النبش  ويصبح  الشاعرة، 
اللغة والعالمات والرموز بمثابة هوية 
»بائع  رمزية  فيها  تتماهى  جديدة، 
الدائم  نشدناه  في  األنا  مع  الطيور«، 

للحرية واللعب«. 

موسى  الفلسطيني  الشاعر  أما   
حوامدة فكتب عن الديوان:

العسري  عمر  قصائد  »أعرف 
التي  املجموعة،  هذه  وفي  السابقة، 
ثّم يهبط  السماوي شعًرا،  يحيل فيها 
ليمنحه  الشعر  سلم  نازاًل  بالقارئ 
كاميرا  يحمل  وكأّنه  مختلفا  تأويال 
ال  ما  وتلتقط  وتهبط،  تتدرج  سماوّية 
لقد  الشعراء،  من  االٔرضيون  يلتقطه 
بلغت الصورة لديه شفافية قادرة على 
تدب  التي  الكائنات  مشاعر  تصوير 
على األرض والتي يحياها في قصائده 
إلى بشر آدميني يتنفسون ويتحركون 
الشاعر  كتب   .فيما  منه«  بوحي 

املصري محمود خير اهلل: 
ه  نصَّ يحفر  شاعٌر  العسري  »عمر 
نصوصه  واأللم،  الَقسوة  مادتْين:  من 
كثيفٌة وهّشة، إلى حِد الرهافة أحيانًا 
رغم أّنه يقلب طاولة العالقة بني الذات 
مسافاٍت  لرصد  الرحلة  أثناء  والعالم، 
انقرضت  مساحاٍت  لتغطية  أو  غائبة 
من العالم، وبات على الشعِر أن يمألها 
القصيدة  القبح،  كحيلٍة تعويضّية عن 
الحياة،  تفعله  ما  تماما  فينا  تفعل 
كأنها  ماضينا،  في  وتنبش  تعرينا 
من  ممكن  عدد  أقل  في  لحظات خطرة 

الكلمات«.    

ح. الفارسي 

من  بعض  والفلسفة»  »املسرح 
عنوان  هو  وثيقة«،  صالت  تجليات 
الباحث  لألستاذ  الجديد  اإلصدار 
والكاتب محمد مصطفى القباج الصادر 

حديثا عن دار أبي رقراق.
مصطفى  محمد  األستاذ  يعود 
العالقة  جذور  في  البحث  إلى  القباج 
عند  متوقفا  والفلسفة،  املسرح  بني 
أسهم  بينهما، وكيف  الوثيقة  الصالت 
املستوعبني  قاعدة  توسيع  في  املسرح 
أصبح  وباملقابل  وأنساقها،  للفلسفة 
يمكن  ال  بأنه  تام  اقتناع  املسرح  ألهل 
مرجعيات  دون  ملسرح  التأسيس 

فلسفية.
الدكتور  يورد  السياق  هذا  في 
الكتاب  مقدمة  في  القباج  مصطفى 
اإلغريقي،  العصر  منذ  الفالسفة،  أن 
املسرح  من  يتخذون  ومازالوا  كانوا 
وكان  لتأمالتهم،  موضوعا  ومتعلقاته، 
مضامني  يستوحون  املسرح  أهل 
من  الفالسفة  يطرحه  مما  أعمالهم 
األفراد  بال  تشغل  التي  القضايا 

واملجتمعات.

يضم الكتاب توطئة يبسط فيه القباج 
بني  الوثيقة  الصالت  تجليات  بعض 
الحقلني :املسرح والفلسفة، متكئا على 
اختار  كتاب،   100 فاقت  معرفية  ُعّدة 
تناول  في  تجربة  وعلى  أربعة،  منها 
النص  ومنها  التفاعلية،  العالقة  هذه 
الذي ساهم به خالل ندوة نظمتها فرقة 
ب  عنونه   .1999 سنة  بمراكش  هواة 
الذي  وهو  واملسرح«،»  ««الفلسفة 
ال  الذي  الكتاب  هذا  منطلق  يشكل 
معمقا  بحثا  القباج  األستاذ  يعتبره 
بقدر ماهو مالحظات أولية تروم تحفيز 
الباحثني األكاديميني وغير األكاديميني 
هذا  في  والحفر  البحث  مواصلة  على 

الحقل.
باإلضافة إلى التوطئة، قسم الباحث 

عمله إلى أربعة محاور هي:
أرسطو  عن  رشد،  ابن  أرسطوا  عن 
بريخت، مسرح املواقف، مسرح العبث 
إلى  باإلضافة  الالمعقول،  دراما  أو 
ألرسطو،  الشعر  صنعة  مالحق:  ثالثة 
الشعر،  في  طاليس  أرسطو  كتاب  ثم 
الشعر  كتاب  تلخيص  رشد،  ابن  ثم 

ألرسطو. 
العالقة  هذه  َتَبيُّن  محاولته  في 
والفلسفة،  املسرح  بني  التفاعلية 

كتب   4 على  القباج  مصطفى  اعتمد 
لجاك  الفالسفة  «مسرح  مرجعية: 
ثم  املسرح«  »فلسفة  وكتاب  تامينيو، 
كتاب «املسرح والوجود» لهنري كويي 
املسرح  دولوز  »جيل  كتاب  وأخيرا 

والفلسفة« إلسماعيل جود.
املوضوع  هذا  الباحث  قارب 
في  والفلسفة«  ««املسرح  اإلشكالي 
في  تجلياته  بعض  كاشفا  «شموليته، 
باحثني  جانب  إلى  لإلسهام  محاولة 
املنيعي،  املرحوم حسن  أمثال  سابقني 
بن  الرحمان  عبد  برشيد،  الكريم  عبد 
فهمي..   وكمال  بوطوالة  أحمد  زيدان، 
البحثي،  الورش  هذا  استكمال  في 
ملدرسة  والتقعيد  التأسيس   أجل  من 
املمتع  الحقل  هذا  في  متميزة  مغربية 

جماليا واملفيد فكريا.
يعتبر املؤلف أن العالقة بني املسرح 
مستويات،  عدة  في  تتمظهر  والفلسفة 
تربط  التي  العالقة  من  «أعقد  وهي 
أن  باعتبار  والدين  بالعلم  الفلسفة 
املسرح إنتاج مركب، فهو لغوي وأدبي 
للتفلسف  موضوعا  ويشكل  وتقني 
من  يجعل  ما  وهو  وثيقة،  بصفة 
الصعب، أحيانا، وضع خط فاصل بني 

التفلسف واملسرحة.

صدوق نور الدين 

)1(
   بداية ينبغي التوضيح، بأن هذا 
أكورا  دار   « عن  يصدر  الذي  الكتاب 
نقديا،  أو  فكريا  ليس  طنجة.     «
كتاب عن  اإلبداع.  في  كتاب  وإنما هو 
واملترجم  القاص  الروائي،  الشاعر، 
ويتضمن:  زفزاف«.  »محمد  الراحل 
املذكرات التي اخترت عنونتها ب »كان 
 : روايتني  إلى  كبيرا..كبيرا«،  كاتبا 
ثم الجزء الثاني »العائد«.   »الروائي« 
وكنت من قبل نشرت »الروائي« كجزء 
و  األردن   /  « أزمنة  »دار   ( عن  أول 
ناشرون«/  للعلوم  العربية  »الدار 
الروائي  له  قدم  حيث   ،)2011 لبنان 
فركوح«  »إلياس  األردني  والقاص 
بمقدمة ضافية وسمها بـ »كتابة خاصة 

تستدعي قراءات خاصة«. وهي املقدمة 
في  الكتاب،  ضمن  إثباتها  أعيد  التي 

ُمْستهل النص »الروائي«.
)2(

ولم العودة      قد يتساءل البعض: 
في جزء ثان عن هذه الشخصية بالذات، 
قارئ  إن  مذكرات؟  خالل  من  وبالتالي 
الجزء األول يدرك أن التخييل الروائي 
شخصية   تمثل  فكرة  على  انبنى 
الروائي »محمد زفزاف« يفكر في كتابة 
روايته »الثعلب الذي يظهر و يختفي«. 
فضاء  من  السفر  اقتضت  التي  الفكرة 
والعودة  الصويرة،  إلى  الدارالبيضاء 
في  الرواية  فكتابة  الدارالبيضاء.  إلى 
الحياة.  كتابة  هي  بالسفر  ارتباطها 
التخييل  يستعيد  الثاني،  الجزء  وفي 
الغياب.  إلى  انتهت  وقد  الشخصية 
الدار  فضاء  عبر  االستعادة  تتحقق  و 
داوم  التي  األمكنة  خالل  من  البيضاء 
التردد عليها.  »محمد زفزاف«  الراحل 
فالجزء  املوت.  أو  الفقدان  كتابة  إنها 
السيرة  إنها  األول.  يستكمل  الثاني 
الواحدة التي تضيء شخصية أدبية ال 

يمكن أن يطالها النسيان. 
في  أول  كقسم  املذكرات  أن  بيد      
وكما فكرت في تدوينها  هذا الكتاب  - 
- فأعدها وليدة زياراتي املتعددة لبيت 
»الكاتب الكبير« منذ نهاية السبعينيات 
إلى أن أفل نجمه. على أني لم أدونها 

في  الذاكرة  اعتمدت  وإنما  حينه،  في 
إذا  واالستحضار،  االستدعاء  عملية 
في  والتقدم  النسيان  لكون  أملحت  ما 
قوة  دون  حاال  عاملني  بمثابة  السن 
الوقائع  فبعض  ثم  من  االسترجاع. 
أخرى  فيما  سنواتها،  بتثبيت  دونت 
لم أستطع التوصل إلى تأكيد زمنيتها. 
يبقى القول بأن القسم الثاني والثالث 
من الكتاب، أعتمد فيهما على التخييل 
التعامل  يستلزم  ما  وهو  الروائي، 
بينما  املقتضى،  هذا  وفق  معهما 
ومشاهد  وأحداث  وقائع  هي  املذكرات 

أثبتها كما عشتها. 
)3(

     إنني وأنا أستعيد الراحل »محمد 
تتداخل  الذي  الكتاب  هذا  في  زفزاف« 
واليوميات  بالسيرة،  الرواية  فيه 
التي  الشخصية  هذه  أفي  باملذكرات، 
أبدعت فجددت وأقنعت، بعض الجميل 
املستحق والحضور الدائم. وأشير في 
الختام إلى أن التكرار  والتداخل يسم 
بعض الوقائع الواردة في هذه السيرة. 

وتحقق ذلك :
-1عن قصد.

واحدة،  السيرة  كون  -2بحكم 
واملعني بها الشخصية ذاتها. 

-3 ولكون اكتمال املعنى يفرض ذلك، 
وهو ما نقف عليه في أكثر من تجربة 

سيرية غيرية أو ذاتية.  

امل�سرح والفل�سفة: »بع�ض من جتليات �سالت وثيقة«  

 حممد م�سطفى القباج ُي�سرح الفل�سفة وُيفل�سف امل�سرح

في  المكتبات

»كتاب حممد زفزاف: املذكرات، الروائي، العائد«

 عن كتابة الفقدان اأو املوت

حميد ل�سهب يرتجم 
»هيدجر وريبة الكينونة«

التوحيدي  دار  عن 
 ، ب ملغر ا / ط با لر با
الترجمة  صدرت 
أهم  ألحد  العربية 
الفيلسوف  مؤلفات 
هانس  النمساوي 
عنوان:  تحت  كوكلر 
وريبة  »هيدجر 
هذه  تمت  الكينونة«. 
طرف  من  الترجمة 
د.  املغربي  الباحث 
على  واملتمرس  النمساوية،  الديار  في  املقيم  لشهب،  حميد 

ترجمة أعمال فلسفية أملانية. 
ما يميز هذا الكتاب بالخصوص هو  أنه من جهة  ُأنتج من 
وفلسفة  الفينومينولوجيا  في  املتخصصني  كبار  أحد  طرف 
للجمعية  األوائل  املؤسسني  وأحد  وتأليفا،  تدريسا  هيدجر، 
ومن  تقريبا.  قرن  نصف  قبل  للفينومينولوجيا  النمساوية 
جهة أخرى يتميز مؤلف كوكلر هذا بتناوله لقضايا فلسفية 
محورية في فكر هيدجر، لم يجرؤ أي باحث في الفلسفة على  
التطرق إليها، نظرا لصعوبتها وتعقدها ومنها بالخصوص 
فكرة اهلل، التي شغلت هيدجر كثيرا، وفي هذا اإلطار يقول 
  Fritz Heidegger كوكلر: »بالنسبة لي، كان فريتز هيدجر
الشامل  النظام  في  اهلل  إشكالية  لتصنيف  مهًما  وسيًطا 
لتفكير الكينونة، وأيًضا وبشكل خاص فيما يخص السيرة 
الفلسفة والحياة“. ويركز  يتعلق بوحدة  ما  أي في  الذاتية، 
في  األنثروبولوجيا  إشكالية  على  للكتاب  الثاني  املحور 
خصص  فيما  باألنطولوجيا؛  عالقتها  في  هيدجر،  تفكير 
وفي  هيدجر،  عند  والثيولوجيا  للسياسة  الثالث  املحور 
نقاش  وهو  والنازية،  هيدجر  إلى  يتطرق  أيضا  املحور  هذا 
الفلسفية األوروبية،  الساحة  بانتظام في  إلى السطح  يطفو 

وبالخصوص من جانب الباحثني الفرنسيني.
قدم هذه الترجمة أ. د. محمد مزيان، أحد العارفني املغاربة 
بفلسفة هيدجر تدريسا وتأليفا وترجمة، يقول: »الترجمة هي 
واقعة َبْينية تتولد عنها الذات واآلخر في اآلن نفسه إْذ هما 

اليوجدان قبل ذلك. فترجمة عمل ما من قيمة أعمال الفيلسوف 
النمساوي »كوكلر« هو تمرين للذات على قيمة الغير،خروج 
الطمع  بل  الغيرية،  فسحة  إلى  للذاتية  املغلقة  الدائرة  من 
فالترجمة  املعنى  بهذا  باستمرار.  غيرا  الذات  أن تصبح  في 
موقف حاسم بشأن مسألة الهوية: تستمد الذات هويتها من 
الخارج،مما ليست هي،إنها مفعول لعملية الخروج الدؤوبة 
تندرج  ذلك،  من  الضد  العمل هي  على  إن ترجمة هذا   ]...[
الحديث  العصر  في  أملتها  التي  الترجمة«  »ضرورة  ضمن 
صدمة الحداثة التي كابدها العرب منذ حملة »نابليون« على 
اللحاق  أفق  في  اضطراريا  تمرينا  الترجمة  أصبحت  مصر. 
اللغوي والحضاري. لذلك صارت الترجمة إلى اللغة العربية 
املشروطة،  الترجمة  أجدادنا  مارس  بعدما  شروط  بال  عمال 
ترجمة انتقائية بداّلة مصفاة الالهوت. إن الترجمة بال شروط 
هي اليوم- وبمعزل عن أن تكون مجرد عملية نقل تقنية- هي 

سبيلنا إلى املشاركة في الكونية«.
تعني  »ال  العنوان:  من  املغزى  لشهب  املترجم  ويوضح 
الريبة هنا الخوف، بل الدهشة الفلسفية لهيدجر أمام محراب 
الفكر والتفكير الفلسفيني، وبالخصوص في ما يخص فلسفة 
الكينونة، التي طورها واشتغل عليها طيلة حياته« ويضيف: 
بثبات وعزيمة  »ركب كوكلر غمار اإلبحار في فلسفة هيدجر 
قويني، مكللني بإرادة الرغبة في الفهم، قبل الشرح والتأويل. 
وهذا ما خول له، باعتراف الكثير من العارفني بفلسفة هيدجر، 
الكثير من جوانب  لفكر هيدجر في  فريد وأصيل  فهم  تقديم 
فلسفته. وما يميزه عن الكثير من مؤولي هيدجر من الفالسفة 
الناطقني باألملانية هي تلك النفحة النقدية لهيدجر، على الرغم 
من أنه في كثير من األحيان كان مدافعا عنه ومصححا لألراء 

ملغرضة لبعض شراحه«.
قاد كوكلر  الفينومينولوجي  التأمل  أن  إلى  تجدر اإلشارة 
أيضا إلى تطوير فلسفة قانون وسياسة ملزما كليا بقضايا 
على  األصبع  وواضعا  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية 
الغطرسة الغربية في تعاملها مع ضعفاء هذا العالم وسياسة 
واستغاللها  »حرام عليكم، حالل علينا«  أو  الكيل بمكيالني، 
ال  لكي  فيه،  الفوضى  ونشر  عليه  املغلوب  العالم  لخيرات 

يستقيم طريقه، ويبقى تابعا أبديا للقوى العظمى.




