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الطفولة جورج بونه: شاعر   

حنينوال مودةوال  

       Georges BONNET : Le poète de l’enfance, 

                                      de la cordialité et de la tendresse  
 خالصة لكتابي القادم: أنتولوجي عن الشاعر الفرنسي                                

  بونه باللغتين العربية والفرنسيةجورج      

() مختارات من مؤلفاته الشعرية والروائية                   

 د. رابحة مجيد الناشئ
في مدينة  9191جورج بونه، ولد سنة الفرنسي البطل السابق لكرة اليد في فرنسا، الشاعر والروائي 

واتيه.پفي مدينة يعيش منذ عقود  هإقليم شارونت ماريتيم (، إال أن ونس) فيپ  

اأَلزقة العراقية، في  كبيرمؤدية إلى ُزقاق يشبه إلى حد ألجل زيارة هذا األديب، يجب اجتياز شوارع ضيقة 
منا ل  في وسط الحديقة المعطرة بأنواع الزهور، تهيمن شجرة صنوبر ضخمة، عَ  نهايته ينوجد منزل الشاعر.

حقيقي لقصة حياته.لكونها الشاهد ال قأن الشاعر يحبها إلى حد العش  

ضيِّف جريدية جميلة تشهد على موهبة المُ لوحات ت ةالصال، نشاهد على الجدران في المدخل اجتيازبعد 
 في فن الرسم....ثم نأخذ الساللم من أجل الوصول إلى مكتبه. 

القلب  مة مؤثرة فيفي الرابعة والتسعين من عمره ، جورج بونه رشيٌق أنيٌق رقيٌق، يستقبل الضيف بابتسا
تجاعيد الزمن.ل يا  تحدموبحديٍث عذٍب   

هذا البيت عام  اشترينا›› بيت ُمدهش يعيُش فيه األديب لوحده  بعد أن رحلت زوجته سوزان قبل عام: 
 كأستاذغرفة، إال أنه كان في وضع سيء جدا ، ونحن َرممناه، وألن راتبي  91وكان يحتوي على  9111

‹‹.جارتنا وصديقتنا تأصبح  مرأةالعنا الطابق األرضي من الدار ، بشيءجامعي لم يسمح لي بدفع كل   

شعٍر لشعراء تأثر بهم  مكتبة ضخمة عامرة وبلغات ُمتعددة، وعلى رٍف قريب من الشاعر تستقر دواوين  
وابداعاتهم األدبية، قرأت لهم كثيرا ، وحاولُت أن ُأبسط بأسلوبهمهناك شعراء تأثرُت ›› وما زال يقرأهم:   

جان،  ( 1884 – 1960 ) Jules Supervielle – ـيَّلڤرپكتاباتي قدَر اإلمكان، ومنهم جيل سيـ  
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،( 1895 - 1952 ) Paul Eluard - ول ألواردپ  ،( 1903 – 1971 ) Jean Follain – فوالن 
  Louis Aragon – René Cadou (1951 – 1920)  -ون گوكذلك قرأت لويس آرا و غونه كاد   

( وآخرين، وكنت أنظم  9111 -9111  ) - Jacques Préver ر ڤريـپ، وجاك   (1897 – 198  2 ) 
  ‹‹.عاما   51وكان عمري  9191الشعر َولكنني لم أنشر إ ال في عام 

را  وروائيا   ♦                           ؟  َدَرَس جورج بونه الفلسفة، فكيف أصبَح فيلسوفنا رياضيا  ثم شاع 
ُمنذ صَغري أعشق القراءة، واألدب يجذبني بقوة... أستاذي للفلسفة قَدمني للمسابقة ›› دون تردد ُيجيب:  

لوم الفلسفة واقتحمُت ميدان التربية الرياضية ثم أصبحُت پالعامة ، وهكذا درسُت الفلسفة إ ال أنني تركُت د
. ثم 9111واتيه إلى حين التقاعد في عام پعة في الفريق الرياضي الفرنسي وأستاذا  للتربية البدنية في جام

‹‹.، فهذا هو ميداني الحقيقيايات والقصصلشعر والرو اتوجهُت إلى ميدان الكتابة...  

بسعادة  الواحدة كاأُلخرى،  حياتين أنه عاش على ؤكدويج بونه على ترك الميدان الفلسفي جور  يتأسفال 
على َأرضية المالعب وكأستاذ للتربية  لىاأُلو 

لة الكتابة.  البدنية، واأُلخرى على طاو 

، المجموعة الشعرية ‘‘الرأُس في حدائقه ’’ 
 9191وقد صدرت في عام  األولى لجورج بونه

قصيدة، كلها نداوة  وعذوبة. هذه  21تتضمن و 
القصائد َأظهرت المواضيع التي تصدى لها جورج 

 في طول َوعرض نتاجاته األدبية:
الطبيعة، الحيوان والنبات  - األرض – المدرسة - الطفولة                     

              ..... الموت -  الشيخوخة -  الصداقة

حدى َقصائد هذا الديوان:إلوفيما يلي ترجمة   
 ِإن َدخَل العصفور الهابط

    في قلب حديقة لعينيك
         كما يدِخل َمنزله
           وقاَدَك مباشرة  

         الناِبضإلى قلبَك 
َل األرنب  ن َتحوَّ     البريواِ 

                          في ضوِء َمصابيح سيارتك             
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 ِإلى ِحصان             
     ُسرَعة َعدوهِ  تصبحوأ

 دون ُمباغته            
 ضربات لقلبك           
 إذا  أنَت شاِعٌر          
 عصفوٌر أرنٌب ِحصان    

وقته الحر لممارسة تعبير ُمفضال  تكريس ‘ عاما   91الشاعر عن قول الشعر لمدة  هذا الديوان صمتَ  بعد
والذي َأبَدَع فيه. وعندما ُيسَأل جورج عن العالقة ما بيَن اأَلدب والرسم  "الرسم التجريدي  "فني آخر
بالرسم....إال َأنني  وأتمتع كثيرا  األلوان، مزج عالقات حميمية، وأنا أحب   بين الرسم واألدب›› يقول: 

‹‹.ن َأكوَن خجال ، ألن المرء ال يعرف قرائه أُأفضل أن أفشي أسراري دون   

شعر جورح بأن ميدانه الحقيقي هو التحليق بالكلمات،  وعلى األخص بعد أن تقاعد عن  بعد هذا الصمت،
َل الكتابة التي َأحدثت تحوال  جذريا  ، فواصَ االلتزامات، حيث وجد نفسه متحررا  من 9111العمل في عام 

عام  في‹‹ حارس كوم الحصاد ›› في حياته، على   حد تعبيره . وهكذا َأصدر ديوانه الشعري الثاني
كة.قد كان و  ديوان غزير هو، و 9111 بلغٍة جديدٍة غير مألوفة، مملوءة بالمجون والهزل والصور المضح   

  :الفكاهة والدعابةه وكتَب على هواه وبلهجة نغمس الشاعر في تخيالتافي هذا الديوان 

  ‹‹كاهن القرية باقة نعناع ››  -          

       الدير ةبطن رئيس››  -          

                           ‹‹لم يَر الصيف يوما                            
                                                        الصباحات والمساءات››  - 

......‹‹تختفي تحَت القبعة                             
 في ديوانه هذا بدى إيقاع كتاباته جامحا  ُمطلق العنان...هذه  القصائد " الهجائية " تضعنا ثانية  في الذاكرة، 

  . Odile Caradec   ،الشاعرة أوديل كاراديك  ذاكرة القرن الثالث عشر، كما تقول صديقة الشاعر–  
عاما  من االنقطاع عن الكتابة، فكتبَ  91ويبدو أَن الشاعر استدرك ما أضاعه فعوَض الزمن الضائع،   

الذي أراد أن يقولُه.   

( بيتا  من الشعر  1 - 91)  القصير للقصيدةوانطالقا  من هذه  المجموعة الشعرية بدأ يتمسك بالشكل 
ُمعراة وذاهبة نحو األساسي وببعض اأَلبيات يجد النص كماله. وفي مجموع على األكثر....القصيدة 

َأعماله الشعرية جورج بونه لم َيخل بمبدأ الشكل المختصر، شعره يوقظ المشاعر من أول الكلمات 
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من خالل الزهيد...  يلبالغا. هذا اإليجاز ينسجم مع التأثير ويصحب القارئ برشاقة من صورٍة ألخرى
ويجعل  ، فبكلمات قليلة يعبر عن الكثيرج بونه ليس به حاجة ألن يكون طويال  لكي يكون مؤثرا  عر جور ش  فَ 

شعر بأَن هذه  القصائد القارئ منبهرا  ومنذهال  مما يكتشفه عن هذا الشاعر، وفي نفس الوقت يجعله ي
ألن خادعة ومظللة، جمالها، واضحة جلية...لكن الواقع هو غير ذلك، فهذه  البساطة الواضحة ب الرائعة 

الشاعر     ووشاجة مع قصائد قصائد جورج ذات زخار ف والتواءات... وفي هذا األمر نتعرف على قربى
فيما يخص هذه البساطة الظاهرية.    Jean Follain – الفرنسي جان فوالن 

مجموعة شعرية منها: 95بعد هذا الديوان نشر جورج بونه   
9119 –إلى ينابيع الصمت  -  
9111 -موت طفيف  -  
9119 –ذل َك الذي يقترب  -  
9112 –ب َم ُيصنع العالم  -  

 - 9111 –في موسٍم آخر 
9115 –صبر األيام  -  
9119 –كل شيء موزون جيدا   -  
9111 -بين األزمان  -  
9111 –العودة للحياة  -  
2111 –الخناُفس والصراصير) َأشعار لأَلطفال (  -  
2111 –بعيدون  -  
2119 –سماء على ارتفاع قامة اإلنسان  -  

 جورج بونه روائيا  
ذات صيف ››  جورج بونه روايته األولى الرائعة، وهو في سن الواحد والثمانين، نشر 2111في سنة 

واتو شارونت، ونفدت سريعا  پتاب في إقليم ، والتي القت نجاحا  كبيرا  وحازت على جائزة الك  ‹‹جميل جدا  
 من األسواق.

ٍل دقيق كسنة من عمره ، جورج بونه لم يكتب رواية مبتدئ...كل كلمة، كل جملة، موزونة بش 19ل ي اف
َأخاذة، بنصوص قصيرة عن الحياة الريفية. عالم فالحي بكل بساطته . رواية فاتنة مشاعرمؤثرة في الو 

نسانية بعمق كبير. وبكل تناقضاته...الرواية تتحدث عن أشياء حياتية صغيرة ولكنها حقيقية وا   



 

5 
 

 فيما يلي ترجمة ألحد هذه  النصوص:

من القرميد اأَلحمر، َوعلى ُبعد قليل عن المدينة يختبئ المبغى خلَف بعض األشجار. في الطريق  )) بين مخزن َوعمارة
إلى المدرسة، امرأة شقراء تبَتِسُم َلُه َأحيانا  راسمة  إشارة  ودية َرقيقة. ضربات قلبه كانت تتسارع ويأخذه قلٌق لذيذ. ِعنَدما 

ولى ((.اختفت في نهاية خريف، َعَرَف َحسرة الُحب األُ   

، ثم رواية ثالثة في ‹‹لحظة خاطفة من السعادة ›› بعنوان:  2115تبع هذه  الرواية، رواية ُأخرى في سنة 
‹‹.عيون الكالب ظمآى على الدوام ››  2119سنة   

، كتب جورج بونه قصصا  عديدة منها:بعد هذه  الروايات  
2111 -ذات يوم سنغادر -  
2191 –كل نظرة عين هي وداع  -  
  2192 –ين كلمتين الليل ب -

وفي كل هذه  القصص والروايات، جورج بونه بقلمه الناعم الشهي يجعل القارئ يرتعش تأثرا  وانفعاال  
والتي قد تكون أحيانا  ق صصا  عادية...فهو يعرف كيف يجعل من المساهمين بأمور  لقصص أبطاله،

امه بصرير دوالب، بضوضاء أقدام على السالل م، بسيطة، األكثر تشويقا  للقارئ، بل يستطيع أن يثير اهتم
    بوردٍة ُمزهرة بين تشققات اإلسمنت، بقطرات ماء على المغسلة....

وفي كل مؤلفات جورج بونه الشعرية والروائية، نجد التواضع والبساطة في الكلمات المستخدمة لتدوين 
اأَلمر بذكريات الطفولة واستحضار القرية الحياة اليومية بتعريٍة للذاكرة وعلى األخص عندما يتعلق 

والعائلة، األدوات والحقول، بل حتى الحجارة. فهو األديب الذي يعرُف جيدا  كيفية اإلمساك باللحظة 
الهاربة من الذاكرة، وكل استذكار تحت ضوء هذه  اللحظة يوق ظ رنينا  ويمزج  به جورج فترات من حياته 

ثانية  حدة وكثافة  الروائي عل هذه  الخاصية لذاكرته يعيش الشاعرالحاضرة مع حياته الماضية. وبف
 المشاعر لتلك اللحظات.

هذا الشاعر ابن فالح َوحفيد لفالح َومطبوع بعمق بقريته ) سانتونجة (، وتبقى الطفولة التي عاشها الُبنية 
يغترف منه، ليصف ُلباب الحياة....  لكل أشعاره  وكتاباته وا  لهاما  يعود إليه دائما  كالعودة إلى ينبوع ُمتدفق

انطالقا  من طفولته ومن حيات ه  الخاصة. فعندما نقرأ ما يكتبه جورج عن األطفال والطفولة نشعر وكأننا 
نعم الطفولة موجودة دائما  في كتاباتي،  ››نقرأ سيرة ذاتية لهذا األديب. وحين ُيسأل جورج عن ذلك يقول: 

ني إلى األبد. وفي غالبية أعمالي أتحدث أنا عن طفولتي... ففي روايتي األولى هذه  الطفولة القروية َوشمت
) ذات صيف جميل جدا  ( ذكريات البطل هي ذكرياتي الشخصية وكذلك األمر بالنسبة للبطل في )عيون 
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الكالب ظمآى على الدوام ( وفي ) لحظة خاطفة من السعادة ( وكذلك في المجاميع الشعرية والكتابات 
.‹‹ يحتفظ بطفولته أطول وقت ممكن الحقيقي هو من نساناإلثم يستطرد قائاًل: خرى. األ  

                                                                                                   
)1810 -1857 ) Alfred de Musset – موسيه  ودالفريد  الفرنسي والروائي إن هذا ُيذكرنا بالشاعر   

ر.و  ‹‹اعترافات طفل من العصر›› الذي اشتهر بكتابه المعنون:    الذي ُيعتبر سيرة ذاتيه حقيقية لهذا الشاع 
  في موسم آخر (، يتحدث جورج عن هذه الطفولة التي ال تفارقه: في ديوانه المعنون )

هذه  طفولتي لم تزل دافئة››   
 َأحتف ُظ بها َسجينة

 َكعصفوٍر تحَت قميصي
نَدما ُأحل ُق بالكلمات  ‹‹ع   
        تختف  أبدا  من لغة جورج بونه: هذه التمتمة الطفولية لم

                                        
ةهذه  المدرسة، شمٌس بار د في ››  

 َغَزت األطفال
 عندما كشف لهم المعلم

ة وبربريتهمصنوحشية القرا  
 توَلَد لديهم في المساء

الضياعخوٌف مَن   
                                       أقفرت الطرق من الغناء

الشاعر والروائي جورج بونه مع عمدة                                                                           
واتيه ألن كاليس في يومپبلدية مدينة                                                         َون داءاٌت من بعيد  

نَ  إفتتاح الشارع الذي يحمل إسمه تكريما                                                            وسيقىمُ  ل ُنَلح   
91/ 2199/19 –له بتاريخ                                                      ‹‹ لالنتظار والمنفى  

جورج عن المشاعر التي عاشها قديما  في المدرسة القروية، وعن الوضعية النفسية لتالميذ  هنا يتحدث
 المدرسة حين َقَص عليهم المعلم حكايات عن الحروب.

ديوان شعر أهداه جورج بونه لألطفال وفيما يلي إحدى قصائد هذا الديوان:: الخنافس والصراصير   

 ُلعبة التخبئة > الختيلة <
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َنعر فينبغي أن   
 بأَن َمن َيلَعب الختيلة

 ُربما سيكون طي النسيان
 إن لم ينتزعه أحد 

 من تجويف شجرة التفاح الشائخة
 ومن َسخام الَدَغل

أن َتصيح عليك  
 َتصرخ، تضرب األرَض بقدميك

ا  مذكور ل َتُكن   
 َوُمقادا  في نهاية المطاف

 ليوٍم َحيوي
 في عالم األحياء.

 

للطبيعة ولألرض أبديعشق   

جورج بونه على َمقربٍة من َأصغر ارتجافات الطبيعة التي يحب أن يتقمصها أو حتى يتطابق معها، 
فعندما يتحدث جورج عن األرض يجعلنا نشعر بأنه جزء منها...فاألرض بالنسبة له ثملة بالحب، وهي 

 تسمع من خالل آذاننا ما يجري وما يحدث فوقها:

       نحُن آذان األرض ››
ُل ف      ينا ُمحياهاتواص 

‹‹َتمتز ُج بدمائنا   

   وفي قصيدة ُأخرى يقول:                            

         بحلول المساء ›› 

   ‹‹َدُم العليق يمتزج بدمي                               

األرض،  ››وحين يسمع  كلمة أرض ينتفض جورج قائاًل: 
النبات، الحيوان....طفولتي وصباي...أنا ابن فالحين واألرض 

. ‹‹ عشيقتي والعمل فيها مصدر إلهامي  
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 " اأَلموات يعودون في حرارة الذاكرة والتماثيل َأرامل الزمن "
عائلته، األم، ، بدء  بأفراد ‹‹ األموات ››ُمحبا  للحياة َومحتفال  بها، ال ينسى شاعرنا أولئك الذين سبقونا 

األب، والعم...وحتى األموات المجهولين الذين عملوا بأيديهم األشياء التي نستعملها اليوم والتي يسميها   
جورج بونه ) عسل األموات (، وهو يرى بأن هؤالء األموات يديرون مشهد الحياة لفترة طويلة ولهم 

 اسلوبهم بأن يكونوا حاضرين بيننا:

رائحة َأبي                                                    ››                                      
ُمتعرقا  في َمجمع  التبن                                                                                
‹‹تدفئ ظله من جديد                                           

                                                                             ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

                                                     كل مساء››                                      
                                عربة األجداد                                                         
‹‹تدور حول المنزل                                          

.العودة للحياةجورج متأثر جدا  بهؤالء األموات إلى درجة أنه كرَس لهم ديوانه الموسوم:   

كلمات الرقة صوره  الشعرية تسير على رؤوس أصابع ، فيبدو أنه ال يخافه...و ما بالنسبة لموته هوأ
طلق على أحد ....إلى حد أنه أالموت والنعومة من أجل أن تقول القاسي والثقيل...من أجل ان تقول

، وفي إحدى قصائده يقول:الموت الطفيف دواوينه الشعرية اسم  

اسير بخطواٍت َبطيئة ››                          

منحو االستسال                                          

والغريب في األمر                                                  

‹‹قرير العين                                                                

 أما شيخوخته فيصفها الشاعر كما يلي:

                                                 د سعيدسالج ››                                      
الذاكرة تلتهُب رويدا                                                                                    
   الذهُن َأحيانا  كدلتا النيل                                                                            
‹‹ُمتموج بالقوافي                                            

من الطبيعي أن  ››فهو األكثر ترددا  في دواوينه الشعرية حتى لكأنها موجودة دائما  بجانبه:  األمأما ذكر 
تظهر أمي في أشعاري، كانت امرأة ذكية جدا ، رائعة ومنفتحة على العالم، وقد أثرت على كل ميادين 

 91اتي وبالذات في الميدان الشعري، وكان كل منا متعلق باآلخر...لقد كنت األصغر في العائلة، حي
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كنت أشعر بأن أمي ال ترغب في أن  ››. ثم يستطرد قائال : ‹‹سنة الفارق بيني وبين أخي وأختي... 91و
ظهرت بعد وفاتها ولم َتَر مجموعتي الشعرية األولى التي  9191أكبر يوما ... لألسف توفيت في عام 

.‹‹بشهر واحد   

ُيظهر حنينه إلى ذلك العهد: ‹‹زمن فريد  ››وهذا مقطع من قصيدة في ديوانه المعنّون   

في ذل َك الوقت››   
 ُكنُت َلم َأزل َأعيُش في عيون ُأمي

شُت االبتهاج  ع 
 الذي تعرفه العصافير

‹‹.باقتراب الشمس   
والشاعر يقٌظ للعالم الذي يحيط به، وله إحساس َمسنون للمآسي التي تتعرض لها الشعوب، كما نلمس 

‹‹:صبر اأَليام ›› ذلك في القصيدة التالية من ديوانه   

 

 َتخلى اإلله 
 َعن َحق ه  في الكالم 
 والنهار بلون الرماد

 

ه الليلة  توفيَّ الخباُز هذ 
 َوصمتت َصراصير الليل

 

َتَولَّدَ َألٌم   
 فجَأة، َمجاعاتٌ 

   وحروٌب تثير الغيظ
 في قَاراٍت ُأَخر

 

على الُصلبان آالمٌ   
 َوفي العالم

 ما زال المسيُح َيُجر صليبه
هدي إليها التي ي الصداقةويستمر جورج بونه بشعره  الم عطاء، وبشكل خاص إجالله َوعبادته لمفهوم 

تبدأ بالمقطع التالي: قصيدة جميلة جدا    
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        َن تمتد الصداقةحي ››
 كالقنطرة

 ما بين الحدائق والمناز ل
 وفي الواجهات المتهامسة
 تأخذ الحياة مجراها بهدوء

 كل شيٍء في مكانه
‹‹ وبرمزيته  

 

، وهي قصة 2192قصة صدرت حديثا  لجورج بونه، في حزيران ‘‹‹بين كلمتين الليل ››   
رض الزايمهر ـــــــ مرض الفقدان َبعَد إصابتها بمسوزان  مؤثرة جدا  مستوحاة من االختفاء البطيء لزوجته  

َورحيلها المؤلم بعد ستة عقود من  La maladie d’Alzheimer    -التدريجي لإلدراك والذاكرة والكالم 

من الصحبة  والمحبة. قصة كتبها هذا الزوج المحب الودود وهو في الثالثة والتسعين من عمره واصفا   
اضية العازفة على الكمان...المرأة الحبيبة التي أحبها ويحبها التحول المخيف في شخصية هذه المرأة الري

 إلى األبد.

هذه القصة عبارة عن يوميات لهذا الرجل التسعيني يستحضر فيها األشهر األخيرة من حياة زوجته واصفا  
المشاعر المؤلمة التي تنغرس في قلبه الرقيق حين يزورها يوميا  في المصح ويبقى معها من الساعة 

الساعة السادسة، حيث يقودها إلى صالة الطعام لتناول وجبة العشاء.                      الثانية حتى 
كتب جورج بونة هذه القصة التي أهداها إلى حبيبته الراحلة، مستعرضا  فيها ما كان يراه ويشعر به حين 

صفحات هذا الكتاب:يرى زوجته المريضة، واصفا  التغّيرات التي حدثت لها يوما  بيوم. وفيما يلي إحدى   
نَدما تتَحَدث َأيادينا لبعضهااأَليام واأَلوقات السعيدة تعود، دائما  ع   

متعانقة ، جائ عة ، ُمنتمية  للحياة.       
َأروي لها َمسار التعلم الطويل لسعادتنا، ُأحدثها عن ليلة  صيفٍ         

َر الَقمُر المُروج، وحيَن َغَنت َصراصيُر ال      نَدما غم    ليل ُعشَقها       ع 
  الالمتناهي لألرض.     

 إ نها تعيُش بيَن عالمين، وعلى حدود ُمَتحيَّرة، تارة  غائبة بعيدة المنال،
 وطورا  متهيئة الستقبال الكلمات  واإليماءات  الودية.

 العينان ُمغَلقتان، هي َتحلُم، َوحلمها أكثر واقعية  من الحقيقة. سائحة في داخل نفسها.
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دة تصغي لأُلخرى.   َأيادينا م ن جديد. الواح 
مَأيادينا لها ذاكرتها، وتتفاه  

  كلماٌت تولُد تحت اأَليادي.                                   

، لماذا هذا العنوان، وماذا يعني تحديدا  ؟‹‹بين كلمتين الليل  ›› ♦   

فهي تريد أن تقول شيئا  إ ال أنها  ال تجد  ألن الليل يأتي ببطء، الليل في رأس سوزان،›› يجيب جورج:
‹‹.الكلمات...يوجد فاصلة...فسحة كبيرة بين كل كلمة وهذه الليلة التي انتهت في رأسها   

هذا الكتاب، شهادة ونتاج أدبي رائع في آن واحد، وهو يصلح أن يكون رفيقا  أَلقارب المصابين بهذا 
م.المرض ولكل الذين يحيطون بهم في فترة مرضه  

نَد َأمثال شاعرنا جورج بونه. في الرابعة  فقدان اأَلحبة صعٌب جدا ، إ ال أن الحياة ال تتوقف وخصوصا  ع 
م ويدير حياته اليومية في داخل المنزل والتسعين من عمر ه، محب للحياة، يقرأ ويكتب األدب، ُينظّ 

واتيه وحدائقها العامة ألجل پمدينة وخارجه...َيسيُر يوميا  أكثر من خمسة كيلومترات في شوار ع وأزقة 
 تحريك جسدُه  الرياضي وآلجل أن يسمح للكلمات أن تأتي إليه ليسطرها فيما بعد على أوراقه.

ماذا يكتب جورج هذه األيام ؟ ♦  
ن، إال أَن ››  المرعب والمهول، إني ال أشعر بأني شيخ ُمس 

 الحقيقة هي ُهنا...هناَك حاجة ماسة للكتابة 
ئان عملي ولي واالستفا دة من الوقت، عيناي تتخليان عني...ُتبط 

‹‹.مشاريع عديدة...  
وما هو المشروع القادم ؟ ♦  

.‹‹ 2191في آذار المقبل  سوف يصدر لي ك تاب ››  

.؟ أم شعر ،ق صة، رواية ♦  
.‹‹نثر  ››  

تحت أي عنوان ؟و  ♦  
.‹‹من الضفة اأُلخرى للزمن، لكن هذا العنوان ربما سيتغير  ››  

َحوَل أي شيء يتحدث هذا الكتاب ؟  ♦ 
... االختالفاتوتعايشهم بالرغم من تلك  اختالفاتهمأتحدث فيه عن الناس الموجودين في الحياة، وعن   ›› 

المرأة والرجل،  الصغير والكبير، القصير والطويل، المتعلم واألمي، السعيد والتعيس،   -فالناس فيهم:   
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بصيغة  ...والكتابات عن هؤالء ستكون كلهاوالعاطل.الرقيق والفظ، الخبيث وطيب القلب،  العامل 
  .‹‹الماضي

ال يضع جورج بونه عنوانا  للغالبية من قصائده ؟ لماذا ♦  
حيَن َأكتُب َقصيدة، فأنا ال َأكتبها لي فقط، بل أكتبها كذلك للُقراء، لذا ُأحُب َأن َأترك الحرية لكل قارئ ››   

.‹‹ ان الذي يراُه مالئما  للقصيدةفي وضع العنو   

ثم ان الترجمة من  من الصعب جدا  الحديث عن قامٍة َأدبية كجورج بونه، شاعر الطفولة والمودة والحنين،
ٍٍ إلى أخرى ) الفرنسية إلى العربية وبالعكس ( من الصعب أن تكون ُمتطابقة بشكل  مع االصل لغة 

إال أن التواضع الالمتناهي لهذا اإلنسان الرائع المعطاء هو أحد العوامل الرئيسية وراء هذه  المغامرة  كامل،
شاعره وأفكاره. في الحديث عن شعره  وأدبه  الرفيع وعن مصداقية مَ   

نسان.   إقامة  دائما  على ارتفاع فانَت الذي ينوجد إن كان عليَّ أن ُأعر َف بَك،جورج بونه   
 


