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كلمة املوؤ�ص�صة

 تقدم م�ؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ساء الإ�سدار الثاين من �سل�سلة ال�سال�ن

هي و  الكلمة.  اإبداع  الفاعلني يف جمال  و  املهتمني  للقراء  ال��سائطية  ملكتبتها   الثقايف 

اأن يك�ن�ا ال�سديد على  العمل حر�سهم  ال�ساهرون على هذا  ي�ؤكد من خاللها   فر�سة 

من املكتبة  رواد  بني  و  الأدب  فن�ن  جمالت  خمتلف  يف  املبدعني  بني  اإيجابية   و�ساطة 

                                                                                     ال�سباب الذين يت�ق�ن اإىل الت�ا�سل مع حملة الأقالم و �سانعي الكلمة اجلميلة الراقية.

والروائيني، الزجالني  و  الق�سا�سني  و  ال�سعراء  من  مبجم�عة  ال�سباب  من  العديد   التقى 

من اكت�سف�ا  ممتعة،  فنية  اأدبية  معهم جل�سات  ا�ستطاب�ا  و  ال�سال�ن...  بهذا  املفكرين   و 

 خاللها كيف ت�ستعمل اأدوات الإبداع بكيفية مبا�رشة... و لكن العديد كذلك من ال�سباب

 مل تتح لهم الفر�سة لأن ي�ستظل�ا ب�ارف ظالل هذه اللقاءات، و ل اأن ي�ست�سعروا الدفء

 اجلميل الذي احت�سن اإخ�انهم... خالل اأم�سيات عطرة بقاعة املكتبة، فاإليهم نقدم هذه

يتدارك�ا يف اأن  اآملني  فاتهم،  ما  بع�س  تع��س  و  الفراغ،  بع�س  ت�سد  علها   املقتطفات 

على فيعمل�ا  با�ستمرار  تتكرر  ل  فر�س  من  اأيديهم  بني  من  يفر  اأن  ميكن  ما   امل�ستقبل 

                  الت�ا�سل امل�ستمر باملكتبة ال��سائطية.

اإجناز هذا العمل من اأ�سد على يد كل من �ساهم يف  اأن   و ل تف�تني هذه اللحظة دون 

للقراء يف هذه لتقدميها  العمل على تنظيمه، و جمع م�اده  ال�سال�ن... و   امل�رشفني على 

  احللة اجلميلة، و الله امل�فق.

 بو�صعيب فقار

حمافظ موؤ�ص�صة م�صجد احل�صن الثاين بالدارالبي�صاء
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 ال�صالون الثقايف... هذه ال�صجرة اليانعة

 قد يك�ن من ال�سهل احل�س�ل على ثمرة مغرية يانعة ت�ستهيها العني و القلب.. لكن نن�سى

 و نحن يف غمرة ال�سع�ر باحليازة و الحت�اء، اأن هذه الثمرة املع�س�قة كانت من قبل بذرة

مثمرة �سجرة  ت�سبح  قبلما  الن�سج،  و  النم�  اأ�سا�سية يف  مبراحل  مرت  تربة   ب�سيطة يف 

            ظليلة منت�سبة متنح ثمارها للعا�سقني و الزائرين املتلهفني..

عطائها يف  تبقى  لكي  جاءت  املثمرة  اليانعة  ال�سجرة  هذه  الثقايف  ال�سال�ن                     نعم.. 

 و �سخائها، تذكر احل�س�ر باأهمية املعطى، و يف نف�س ال�قت متنح الزائرين و ال�سي�ف

                               الع�ساق حالة من الن�سجام و الفائدة و املعرفة.

الأ�سمى هدفها  و  الثاين  احل�سن  م�سجد  مل�ؤ�س�سة  ال��سائطية  املكتبة  ر�سالة  كانت   تلك 

             يف خلق تقليد جميل يحت�سن املبدع و املتلقي.. كي حت�رش ال�س�رة و يكرب ال�س�ت

 و يف وج�دهما معا ي�سعر الكل/احل�س�ر باأن الكلمة كانت و ل تزال مفتاحا لكل الأب�اب

                           املغلقة و لكل العق�ل و القل�ب و العي�ن و الآذان..

باملتلقي يف جل�سة حميمية بامتياز.. يلتقي فيها املبدع   و هي فر�سة.. و حلظة تاريخية 

                                                                                خال�سة جتعلهما يعي�سان مظان الإبداع املكت�ب/امل�سم�ع يف بعديه املعريف و الإن�ساين.

 هنيئا لنا جميعا ب�ج�د هذه ال�سجرة الظليلة املنع�سة التي منحت فروعها اخل�رشاء لكل

                                                              الطي�ر الزائرة ال�سادية.

امل�صكيني ال�صغري
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اجلل�صة الأوىل

اخلمي�س 31 يناير 2013

تكرمي لل�صاعر املرحوم اأحمد اجلوماري

امل�صاركون:

- يون�س اجلوماري

- امل�صكيني ال�صغري
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�صرية ال�صاعر:

 
فيها. وعا�س  مث�اه،  كان  وفيها  البي�ساء،  الدار  مدينة  اجل�ماري يف  اأحمد  ال�ساعر   ولد 

درا�سته، يكمل  مل  اأنه  غري  مبراك�س،  ي��سف  ابن  بكلية  التحق  مراك�س  مدينة   ويف 

تك�ينه وتابع  الإعدادي،  بالتعليم  التحق  ثم   ،1956 عام  الدرا�سة  عن   فانقطع 

هذا. يف  دور  البريوتية  »الآداب«  ملجلة  وكان  وقراءاته،  الذاتي،  بجهده  الثقايف 

�سعره. يف  ال�سيا�سي  بامل�سم�ن  عنايته  ظهرت  وقد  ي�سارية،  مي�ل  ذا                                     كان 

 ت�ازى اهتمامه بامل�سم�ن ال�سيا�سي مع اجتاهه اإىل ق�سيدة التفعيلة بعد 1960، ويذكر

  اأن �سالح عبدال�سب�ر وخليل حاوي كانا ال�ساعرين الأق�ى تاأثريًا يف ت�جيهه وتك�ينه.

 

ال�صعري:                                                                 الإنتاج 

 �سدر له دي�انان: »اأ�سعار يف احلب وامل�ت« - دار الن�رش املغربية - الدار البي�ساء 1979 

 - )105 �سفحات(، و»اأوراق الليل« - دار الن�رش املغربية - الدار البي�ساء 1989 - )60

مع الرق�س  اإىل  »دع�ة  ومنها  ع�رشه،  �سحف  يف  الدي�انني  ق�سائد  ون�رشت   �سفحة(، 

.1995 �سنة   -  57 العدد   - املغرب  كتاب  احتاد   - اآفاق  جملة:  ن�رشتها  التي                                    الذئاب« 

 يتجلى طابع البنية ال�رشدية وت�سّدر الراوي، كما ياأخذ ال��سف م�قع الربهان يف جالء

وم�قف ق�سية  من  النطالق  حيث  من  ال�ستينيات  �سعر  طابع  الق�سائد  يف   امل��س�ع. 

الجتماعي بامل�سم�ن  العناية  جمال  يف  ال��س�ح  تف�سيل  حيث  ومن  ر�سالة،   واإبالغ 

                                                                               وال�سيا�سي، على اأن »التاريخ« يظل ظهريًا حا�رشًا يف هذا املح�ر الأ�سا�سي من �سعره.
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كلمة

يف �صيافة احلزن املبدع...

 ن�ستح�رش يف اأم�سيتنا ال�سعرية روح �ساعرنا املرح�م اأحمد اجل�ماري... ال�ساعر الذي متيز

 بني �سعراء الدار البي�ساء باإلقائه الفريد لق�سائده، ب�س�ته امل�سح�ن احلزين الذي يخت�رش

                                              يف نربته حرقة الإن�سان املغربي.

 و يف حزنه املبدع القاهر ي�سبح احلزن ق�سية تنادم و ترافق ال�ساعر يف جل ق�سائده

                                        الراف�سة لكل املمار�سات املرف��سة يف هذا ال�طن.

 ال�ساعر اأحمد اجل�ماري، اإبن احلي املحمدي، اإختار انتماءه ال�رشيح لهذا ال�طن، لكي

 يظل يف خمياله روؤية و �س�رة مع�س�قة راف�سة من اأجل اأن ي�ستعل و ين�سج الدم ثمرة

                                                              يانعة يف الأر�س و الإن�سان.

 مل متهله معاناته و مكابداته... و لكنه ظل خمل�سا يف م�سريته و يف خطابه... ف�سل اأن

                                                                      يك�ن قربانا لهذا ال�طن.

 اإنه ال�ساعر احلا�رش يف كل كلمة... كلمة �ساعرة...تتحدث ب�س�ته... تبحث عن غد م�رشق

 بني اأظافر ليال �ساهرة تفت�س عن قمر ندمي... قد تط�ل يف الزمن... و لكنها حتما لن تط�ل

                                                                                اأبدا.

امل�صكيني ال�صغري
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 هذا ال�صاعر                                                         عبد الله راجع 

 بني رف�س الكتابة و قب�لها مت�سع من ال�قت و احلريق كاف لإن�ساج جتربة �ساعر ما،ذلك

 اأن رف�س الكتابة بيا�س، و قب�لها انتعال لل�قت و احلال.و حني يرف�س اأحمد اجل�ماري

 اأن يكتب فالإميانه مب�س�ؤولية الكتابة، فالن�س بطاقة ه�ية و �سهادة على ال�قت يف الآن

)و الآن  معربا  يك�ن  لأن  م�ؤهل  ج�سده  لأن  يكتب،  ل  اأن  لي�س خمريا يف  لكنه   عينه، 

اأن يق�ل للكتابة ل، ل اأحمد قادرا على  اأي ج�سد(. �سيك�ن ال�سي   الق�سيدة ل تختار 

امل�س�ؤولية، اأ�سغر حجما من هذه  يك�ن  اأن  من  بل خ�فا  الكتابة،  م�س�ؤولية   تن�سال من 

اأن يق�ل للن�س ت�قف لنه كمعرب ل ميلك �سلطة القرار. من هنا  لكنه لي�س قادرا على 

جهة، من  الرف�س  على  القدرة  اجل�ماري،فبني  لأحمد  ال�سعرية  التجربة  اأهمية                                                    تاأتي 

 و ال�ست�سالم ل�سلطة الن�س من جهة ثانية، م�سافة من املعاناة تكفي لتجعل من قراءة

 ال�اقع و الذات، حت�ل لهما داخل الن�س، بدل من ال�ق�ف عند حد الن�سخ،)و رمبا لهذا

م�رشوطة عملية  الكتابة  قب�ل  عن  غريه(.  مع  باملقارنة  مقال  اأحمد  ال�سي  يظل   ال�سبب 

فح�سب.. الذات  و  ال�اقع  ملحت�يات  نا�سخ  غري  �ساهد  اإل  نف�سها  الكتابة  تتح�ل   باأن 

ي�ؤكد ح�س�ره املحت�يات..اإنه  هذه  التقاط  �سلبيا يف  لي�س  كمعرب  املهياأ  اجل�سد  اأن   اأي 

                                                                              كخ�س��سية ينبغي اأن يح�سب لها األف ح�ساب عندما يتعلق الأمر بالت�رشيح ب�سهادة ما.

 للي�مي ح�س�ره الق�ي يف جتربة اأحمد اجل�ماري.. و الي�مي جزء من الأجزاء امل�سكلة

 لق�سمات اجل�سد.اإنه اإذن زاوية قد تت�سع و قد ت�سيق، و لكنها تكفي لت�ؤ�رش على انتماء

اإىل يتح�ل  اأن  اإذن  فعليه  اختارته،  لعلها  اأو  ال�سفلى  املدن  اختار  اأحمد اجل�ماري   ما.و 

يت�س�ل اأن  املعنى.. عليه  تغييب  متار�س  اأن  و عليها   ، تفت�س عن معنى«   »بع�س حروف 
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»بكاء على �سدورهم«...و عليها ل� كانت  و  الذين رحل�ا حتى  اإىل  تعيده   حلظة �سفاء 

بها.ه� يذهب  اأن  الكاأ�س  حتى  ي�ستطيع  ل  قيا�سية  وحدة  اأمام  ل�جه  وجها  ت�قفه   اأن 

للمدينة رف�س  �سكل  حينا  ياأخذ  للفتك،  املر�سح  اجل�سد  و  املعاريف  رائحة  و   الي�مي 

 بكل اأ�سنامها و �سخافاتها، و يف دورته  للي�مي ينتهي اأحمد اجل�ماري كج�سد، و لكنه

من اأوتي  مهما  جل�سد،  قدرة  فال  الفجيعة!  الن�س.هنا  داخل  ج�سده  يجد  �ساعرا   يقف 

الن�س عندما لنف�سه كيانا داخل  اأن يبني  اأن يدمر ي�ميه، و لكنه قادر على   ق�ة، على 

غري اإذن،  النف�سي  امل�ست�ى  على  مريح  حت�ل  ه�  الي�مي..  داخل  �ساملة  الهزمية   تك�ن 

النبيلة و ي�مي يكر�س الإن�سانية  بالقيم  للتناق�س احلاد بني ذات حمملة  لي�س حال   اأنه 

تعلق كلما  الهزمية  وتر  على  اأحمد  ال�سي  يعزف  ملاذا  نفهم  هنا  من  املزبلة.!   اأخالقيات 

 الأمر مب�اجهة ال�اقع... و نفهم اأي�سا كيف يحقق انت�سار اجل�سد و الروح عندما يتعلق

                                                                                             الأمر – خارج امل�اجهة- مبعانقة القيم الإن�سانية التي ما يزال ال�سعر ينادي بتحققها..

ل الي�مي  يقتل  اإذ  يتح�سل  ماذا  اأعني:  الداخل؟  من  الي�مي  يرف�س  اأن  بعد  اإذن   ماذا 

 بالفرار منه بل مبكابدته حد الحرتاق؟ اأن تبدع : معناه اأن متلك القدرة على روؤية اخللل

   داخل ماه� �ساكن و ثابت.معناه اأي�سا اأن تخلق اإمكانية لرف�س القبح كيف كان ن�عه...

مل اإن�سانية  قيم  اأجل  نيت�سه...من  تعبري  حد  على  الثبات  تطيق  األ  اأخرى  مرة  معناه   و 

 تتح�سل بعد، يقف ال�سعر �ساهدا على ال�سفاء فكل ماه� جميل، ه� يف الآن نف�سه خري و

 حق، و الإبداع اإذ ينق�س الكائن، ين�سج ممكنه، اإذ ل رف�س بدون ت�س�ر م�سبق ملا ينبغي

متحيزا جمال ليدخل  اللغ�،  و  املداعبة  عن  الن�س  يخرج  الك�ن.هكذا  عليه  يك�ن   اأن 

 ال�رشاع، م�ساهما، و ل� باإمكاناته الب�سيطة، يف تاأ�سي�س املغاير.غري اأن الكائن هنا ميتهن

 ال�سق�ط ب�سكل تدرجي، فكل �سيء ي�حي باأن هناك حتركا يف اجتاه الهاوية.و يتعمق هذا

ال�سع�ر بني دفتي املجم�عة ب�سكل ي�حي باأنه يكاد يتح�ل اإىل ه��س مالزم لل�سي اأحمد.

 من هنا تتم ال�ستجارة بالذاكرة... باأولئك الذين رحل�ا: اأعني بال�ج�ه ال�سيقة التي �سكلت

 يف ليل الكائن �سم�عا م�سيئة ت�ؤكد عد ا�ستحالة املمكن، و ل منا�س لل�سي اأحمد من

 ذاكرته الرهيبة التي ل ي�ستطيع منها فكاكا.. لعله الآن م�لع بتقليب �سفحاتها بحثا عن

 »الزمن ال�سائع«.. ه� هذا املغاير الذي جت�سد يف زمن ما.. فلما �ساع الزمن تال�سى املغاير

 و انتهى.فاأية حمنة هذه، عندما يتح�ل املمكن اإىل نقط م�سيئة يف ليل الذاكرة! �سي�سبح

 الإم�ساك بهذه النقط مالذا يقي الذات ق�س�ة الكائن، و يدفعها اإىل امتهان احللم حتى و

 ل� كان �رش�سا، اإذ اأن �رشا�سة ال�اقع اأق�سى.ل�سيء يف   » املقلتني �س�ى �سفرة امل�ت« »ه�
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 الرعب، رعب ال�سق�ط اإذن«.. ه� ما يربر الع�دة اإىل »الطي�ر املهاجرة« اإىل »الطفل ال�سقي«

  و با »ادري�س«... و لكنها ع�دة اإىل الذاكرة لي�س اإل، اأعني اأنها ع�دة اإىل الال جم�سد الآن،

                                                                                      و هنا.مما يخلق م�ساحة من الت�تر ت�سبح معها املجم�عة يف بع�س وج�هها ن�سيدا جنائزيا.

  كلمة لل�صاعر املرحوم ذ. عبد الله راجع

يف �صخ�س ال�صاعر اأحمد اجلوماري
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دعوة اإىل الرق�س مع الذئاب

1

مل يكن مثلنا

يختفي حتت ظل جناح قبيلته، هاربا

و بعيدا.. وحيدا، اأمام طق��س العزاء اجلليل

حني ت�سعقه نظرات عي�ن �سغار الفتيل

يداري... و يخفي �س�اد ه�اج�سه، بالبكاء!

مل يكن مثلنا

ميتطي يف امل�ساء، بروق اخليال

و ي�سعد، يرقى خفيفا، �سعيدا يطري اإىل �سدرة املنتهى

مل يكن مثلنا

يطارد ري�س ع�سافري اأوهامه ال�ساردة

يحك اأنامله بالغي�م
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فتمطر... خبزا، و فاكهة، و حدائق غلبا

و ن�ارة عجنت بدم العرب الفقراء

مل يكن مثلنا !!

ي�ساوم، بع�س ل�س��س مدينته

حني يب�رش منت�سيا

يف متاهات ليل، بدون جن�م

كالب احلرا�سة، تنه�س يف �سبق حلم الأنبياء!

2
اإياك اأعني فا�سمعي

يا جارتي املراوغة

3
ه� مفتتح ل باأ�س به

مل�رشوع �سظايا قنبلة، م�ق�تة

اأو �سدر لق�سيدة، جمن�نة

مع�س�قة، و م�ستحيلة

تهاجر يف كل الف�س�ل

اإىل جميع الأ�سقاع، و الأم�سار

ثم تع�د، متاأبية، و نافرة

لكنها متنح عناقيد ج�سدها اجلميل

لكل ن�ر�س يحر�س ال�س�اطئ املحا�رشة

و لكل بلبل خم�سب املنقار
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يح�س� من حروفها املعتقة، حتى ي�سكر!

و يلتقط بجناحيه الذهبيني

كن�ز لغتها الفريدة

و اأخريا، ل يبقى من �سظاياها

غري ح�رشجة

يرتدد �سداها اخلافت، و البعيد

حتت �سماء مت�جة باأقمار هاربة!

اإىل اأن ميتلئ قلبه بالغباء

فينام، اأو مي�ت

4
خارجا من طق�سه الثلجي، ملتاعا

و من �سمت اخلريف

�ساخرا من األق امل�ت

و من حمق ط�اوي�س الكالم

تائها و�سط غابات الأفاعي، و الذئاب

باحثا عن ظل �سم�س...

و ينب�ع، يرتاءى من بعيد، كال�رشاب

باحثا يف �سمته الأ�س�د عن جمرة نار

عبثا يرفع للملك الأوحد، قلبا و يدا

ل عي�ن القبة ال�سمطاء، تروي ظمئا

ل ك�ؤو�س ال�ساي، و اخلمرة تغ�يه
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و ل �سحر العبارة

5
يف �ساعات الأرق الأوىل

يت�سلق درج اليقظة منهارا

حني يفتح عينيه.. يرى يف مراآة م�رشوخة

بني ف�ساءات ال�هم، و بني �سعاع احللم

يرى جثثا، متعفنة، متمرغة يف الطني

يرى اأقنعة متن�عة، م�سق�لة

تتقافز يف نزق نح� وج�ه...

متالأ �ساحات »الفجر الكاذب« بالرق�س املجن�ن

ترق�س، ترق�س، حتى ي�ستعل الدم

اجل�سد، الليل، عروق الأ�سجار!

6
راأيته يف ال�سيف

ج�سده، ك�س�ء جنمة، غريقة، يف البحر

عي�نه مذع�رة

و �سعر راأ�سه من�سل

تدفعه جبال امل�ج، دون رحمة

تقذفه نح� �سي�ف ال�سخر

و ح�له تخرثت بركة دم

و كانت – ل تزال – نار �سدره تعل�، 
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و تنخف�س

حامت ن�س�ر ف�قه

مل يلتفت اأحد!

7
حا�سية غري �رشورية

و اأنت اأيها ال�سيد املبجل

هل اخرتت ل�جهك اجلميل

قناعا، مل�نا، ينا�سب ب�رشته

العر�س مغر، الي�م

و ال�س�ق، �سيقفل اأب�ابه املتداعية، بعد قرون

و عندنا جميع الأقنعة

بكل الأحجام، و الأن�اع، و الأ�سباغ

و ل تن�س اأن لزوجتك، و لأولدك،

و حلماتك اأي�سا

حق�قا �رشعية عليك

فاخرت الأقنعة املنا�سبة

بالثمن ال�طني البخ�س

و الذي ل يقبل املناف�سة، اأو املزاحمة لنلتق 

-اإذن – يف امل�عد املحدد

�ساحكني، اأنيقني، مرحني

و لنحرتم – قبل اأن نبداأ اللعب
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كل تعاليم الآباء و الأجداد و رمبا اأي�سا

 الأحفاد

لكل وجه قناع

لكل جمتهد ن�سيب

و اأخريا، اأخريا، لكل اأجل كتاب.
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راأ�س ال�صاعر ي�صقط

»فريوز �ساه« مالك الرقاب،

 حاكم الأم�سار، قدوة الرجال،

اأتاه احلاجب الرعديد ي�ما، راكعا، و قال:

م�لي، �ساعر م�رشد، بالباب

لعله جمن�ن

يق�ل اأي�سا اأنه عراف

ي�ستنبئ احلظ�ظ، و ال�سع�د،

فهل يريد �سيدي، و يا م�لي

اأن ي�سلي نف�سه املمجدة

هنيهة بهذا ال�ساعر امل�رشد الفقري.

ا�سارة بال�سيف

و غمزة بالعني
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- م�لي اأعطني الأمان 

......................

راأيت جنمك ال�سعيد يف املنام

و كان يا م�لي يف ميناك �س�جلان

بني مل�ك الأر�س كنت يا م�لي

�سم�س هذا الع�رش، ن�ر مهرجان، قاهر الزمان

ت�رشب �رشبة بال�سيف

فت�سقط ال�ج�ه، و الروؤو�س،

و هي بالعظيم ت�ستغيث

و فجاأة راأيت يا م�لي طائرا كاأنه تنني، اأو جبل

يح�م ح�ل اخليمة املقد�سة

و من جناحيه اخلرافيني، كانت ت�سقط الأ�سجار

و اخلي�ل، و ال�سي�ل، و الربوق،

و يا لده�ستي – م�لي – و اغفر يل

راأيت تاجك العظيم

تقذفه الرياح

يله� به ال�سغار

............................

*  *  *  *
مل يكمل امل�رشد الفقري ق�سته

اإ�سارة بال�سيف
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و غمزة بالطرف

و بعدها .. �سقط

على زليج الق�رش

راأ�س ال�ساعر املجن�ن!
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اجلل�صة الثانية

اخلمي�س 28 فرباير 2013

قراءة يف كتاب » ال�صحراء .. �رصخات ملتهبة«

امل�صاركون :

- امل�صكيني ال�صغري

- مليكة واليايل

- علي جناب

- عبد الله ال�صيخ

- ب�رصى اإيجورك
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تقدمي

اأيها احل�س�ر الكرمي..                                                                          

                                                                       

ي�ست�سيف ال�سال�ن الأدبي الكاتبة و ال�سحفية مليكة واليايل ..و هي فر�سة نتعرف فيها 

عن كثب عن �سحفية مهم�مة بق�سيتها ال�طنية الأوىل من خالل كتابها القيم اجلديد     

» ال�سحراء .. �رشخات ملتهبة«.                                                      

ا�سرتخ�س�ا  و  ال�طن  هذا  اأحب�ا  الذين  معاناة  و  حالت  بتف�سيل  و  ي�ستح�رش  كتاب 

اأرواحهم و دماءهم من اأجل ال�حدة..                                                           

اإنه كتاب ي�سيء زوايا مظلمة و يقربنا من امل�سكل.. و ه� يعترب اإ�سافة ن�عية يف التعريف 

بق�سيتنا كما اأنه يجعلنا نقدر م�س�ؤوليتنا جتاه ما وقع و ما قد يقع يف امل�ستقبل.                                                                                            

و هي دع�ة �رشيحة ميكن اكت�سافها و ال�سع�ر بها و نحن نقراأ كتاب كاتبة غي�رة كانت 

و ل تزال قريبة منها، بحكم عالقتها الأ�رشية و بالذين حتمل�ا املعاناة.. من اأجل وحدة 

ال�طن، و كرامة اأبنائه.                                                                    

ذ.امل�سكيني ال�سغري
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قراءة يف كتاب

  ال�صحراء .. �رصخات ملتهبة

وحق�قية وفنية  وثقافية  اإعالمية  وج�ه  وبح�س�ر  الثقايف  ال�سال�ن  برنامج   �سمن 

الثاين احل�سن  م�سجد  مل�ؤ�س�سة  التابعة  ال��سائطية  باملكتبة  املحا�رشات  قاعة   احت�سنت 

مليكة وال�ساعرة  والكاتبة  ال�سحافية  كتاب  ت�قيع  تخلله  ت�ا�سليا  لقاء  البي�ساء   بالدار 

 واليايل »ال�سحراء �رشخات ملتهبة« الذي يتتبع ف�س�ل املعاناة التي عا�سها املحتجزون

 يف خميمات تندوف لردح ط�يل من الزمن، ويعيد تركيب تلك املاأ�ساة من خالل �سهادات

                                                   الناجني من ذلك اجلحيم.

اإيج�رك، وعزيزة يح�سيه عمر ب��رشى  واملبدعة  واملمثلة  املخرجة  اللقاء ح�رشته   هذا 

 رئي�سة رابطة كاتبات املغرب، واملخرجة وال�ساعرة خديجة منادي واجلمع�ية واحلق�قية

اأمينة وال�ساعرة  ال�سغري  امل�سكيني  امل�رشحي  والكاتب  بن�سالح،  حفيظة   والنقابية 

وعلي الإن�سان،  حلق�ق  املغربية  املنظمة  وع�س�  اجلمع�ي  ال�سغري،  وحممد   الإدري�سي، 

 الإدري�سي عن �سبيبة حزب الأ�سالة واملعا�رشة وامل�رشحي عبد امل�ىل الزياتي وغريها

           من ال�ج�ه الإعالمية من اأ�سدقاء و�سديقات الكاتبة.
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 ويف كلمته التقدميية  وقراءته للكتاب قال الناقد والإعالمي عبد الله ال�سيخ اإن الكتاب

 يعترب مرجعا يف التعريف بالق�سية ال�طنية وو�سفه بك�نه فيلما وثائقيا مكت�با وي�ستحق

 اأن يرى الن�ر يف اإطار ت�س�يري، كتاب يف�سح م�ؤامرات الب�لي�ساري� ويتحدث عن عمق

 ال�سهادات والتعذيب واأ�سار اإىل اأن الكاتبة ت�فقت بح�سها النقدي واملنهجي يف ر�سد

املتمثلة يف احلكم امللكية  املبادرة  منها  امللف  رافقت  التي  واملقاربات  الق�سية   تط�رات 

 الذاتي، والتعرثات من خالل ت�سع ج�لت من املفاو�سات واحتاد املغرب العربي كحل

 للق�سية والأ�س�س احلقيقية للديبل�ما�سية الفاعلة، واأ�سار اإىل �سح الهتمام بدعم الكتاب

 من طرف جمم�عة من اجلهات واإىل نذرة القراء واإىل اأهمية دعم مثل هذه الكتابات اجلادة

                   للتعبري عن عمق الق�سية ال�طنية.

 ويف ج� طبعته احلميمية والنقا�س امل��سع ح�ل الق�سية ال�طنية قالت مليكة واليايل، اإن

 هذا الكتاب يعد حلقة من �سل�سلة ويعك�س اختيارا ينطلق اأول من حتدرها من الأقاليم

 ال�سحراوية وثانيا من معاناة اأحد اأقاربها من الأ�رش والذل واله�ان يف خميمات تندوف،

 ور�سدت الكاتبة اأهم اخلط�ات التي رافقت اهتمامها بالق�سية اإذ �ست�ستمر يف اإطار برامج

 اإبداعية م�ستقبلية يف ت�سخري كل جه�دها للدفاع عن الق�سية ال�طنية حتى اآخر رمق،

 واأ�سارت اإىل اأن املجتمع املدين واحلك�مة مدع�ان اإىل تكثيف اجله�د يف اإطار دبل�ما�سية

 حقيقية وق�ية تدعم الق�سية ل�سحد كل املكائد التي حتيكها الب�لي�ساري� �سد املغرب

 ومغربية ال�سحراء، ودافعت بق�ة عن الطرح املغربي يف اإطار احلكم الذاتي واأكدت على

 �رشورة اعتماد احلل الأجنع من خالل اإقناع بلدان املغرب العربي باعتماد املقرتح املغربي

الق�سية لدعم  اأخرى  لغات  اإىل  كتابها  لرتجمة  الدعم  اأهمية  اإىل  ودعت  الق�سية.   حلل 

التي املغرب  كاتبات  رئي�سة  عمر  يح�سيه  عزيزة  به  وعدت  الذي  الأمر  وه�   ال�طنية 

اإن الق�سية اأنها �ستدعم هذا الت�جه لرتجمته اإىل خم�س لغات. وقالت يح�سيه   اأكدت 

 ال�طنية بالفعل ت�ستحق بذل الكثري من اجله�د واأن الت�ا�سل قائم منذ عه�د قدمية بني

 �سمال املغرب وجن�به كما اأبدت اهتمامها بقيمة الكتاب وبكل الرهانات الكفيلة بخدمة

             الق�سية ال�طنية.

 ويف كلمتها الرقيقة وال�سفافة قالت الفنانة ب�رشى اإيج�رك اإنها عرفت الكاتبة ك�سحافية

 مقتدرة  وم�س�ؤولة وداعمة للح�س الفني والثقايف، وتتابع منذ فرتة اهتماماتها املتعددة يف

 املجال اجلمع�ي واحلق�قي،  ويف ق�سايا اأخرى م�ؤكدة على جدوى ت�سخري كل اجله�د



28

 لدعم الق�سايا العادلة من خالل املجال الإبداعي، وقالت اإنها تكن احرتاما كبريا للكاتبة

على وتن�رش  الكتابة  جمال  يف  تبدع  اأنها  اأدركت  اأن  بعد  الحرتام  هذا  مدل�ل   وتزايد 

 نفقتها اخلا�سة  وقالت اإنها �ستدعمها يف اإطار رابطة كاتبات املغرب كاإطار يدعم الثقافة

                                                                     والإبداع.

اأ�سريا لدى جبهة 25 �سنة  اأم�سى   من جهته حتدث ال�سابط املتقاعد علي جناب الذي 

احلا�رشين اإىل  الكتاب،  يف  غنية  ب�سهادة  اأدل�ا  من  بني   من  يعد  والذي   الب�لي�ساري� 

 بحب وبغرية عن ال�طن م�ؤكدا اأن الق�سية ال�طنية ما تزال بحاجة اإىل عمق يف التحليل

 والدبل�ما�سية وعمق يف التعامل، منبها اإىل �رشورة ا�ستثمار �سهادات الناجني من جحيم

 تندوف يف دعم الق�سية، ومذكرا ب�سهادته اأمام اأنظار اللجنة الرابعة لهيئة الأمم املتحدة،

باجله�د ومذكرا  املغرب  الأم  وطنهم  مع  العائدين  ت�سالح  فل�سفة  اأهمية  اإىل   وم�سريا 

 الكبرية التي تبذلها الق�ات امل�سلحة يف دعم الأمن وال�ستقرار والدفاع عن البالد من

 الب�لي�ساري�، واأدىل جناب اأي�سا ب�سهادة حية بح�س تفاعلي ونقدي عايل ت�سري تارة اإىل

                                                                                  املرارة وثارة اأخرى اإىل ا�سرتاتيجية فاعلة لدعم التط�ر الإيجابي للق�سية.

متابعة �صحفية حول الكتاب

مليكة املغربية  والكاتبة  ال�سحفية  اأطلقت   ، �سعرا   ” الريحان  “حرائق  نرثت  اأن   بعد 

�رشخات ال�سحراء   ” عن�ان  حتت  اجلديد  م�ؤلفها  خالل  من  ال�رشدي  �س�تها   واليايل 

 ملتهبة “، الذي التفت ح�له فعاليات فكرية حق�قية واإعالمية �سمن ال�سال�ن الثقايف

الكاتبة الت�ا�سلي مع  اللقاء  البي�ساء وذلك من خالل  بالدار  ال��سائطية مبدينة   باملكتبة 

واملتمثلة الكتاب  تاأليف  اإقدامها على  اإ�سدارها اجلديد ،حيث ك�سفت عن دوافع   ح�ل 

ملعاناة معاينتها  اأن  ، كما  ال�سحراوية  الأقاليم  تنحدر من  الرمال حيث  بنت   يف ك�نها 

 اأحد اأقاربها من الأ�رش والذل واله�ان يف خميمات تندوف، فاهتمامها بالق�سية يتداخل

الق�سية تدعم  وق�ية  حقيقية  دبل�ما�سية  تعزيز  اإىل  ودعت   ، وامل��س�عي  الذاتي   فيها 

بق�ة ال�سحراء، ودافعت  التي يحيكها دعاة النف�سال �سد مغربية   ل�سحد كل املكائد 

 عن الطرح املغربي يف اإطار احلكم الذاتي كما اأ�سارت اإىل اأهمية الدعم لرتجمة كتابها

 اإىل لغات اأخرى لدعم الق�سية ال�طنية وه� الأمر الذي وعدت به عزيزة يح�سيه عمر

                                        رئي�سة كاتبات املغرب التي اأكدت اأنها �ستدعم هذا الت�جه برتجمته اإىل خم�س لغات.
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لغة يت�سمن  امل�ؤلف  اإن  ال�سيخ  الله  عبد  والإعالمي  الناقد  قال  للكتاب  مقاربته  يف   و 

، من خالل �سهادات حية ل�سحايا اأما م عمل وثائقي مكت�ب  كاأننا  بعد ب�رشي   ذات 

ر�سد يف  واملنهجي  النقدي  بح�سها  جنحت  واليايل  مليكة  اأن  اإىل  واأ�سار   التعذيب، 

اإنها تعرفت اإيج�رك  الفنانة والكاتبة ب�رشى  ال�طنية فيما قالت  الق�سية   تط�رات هذه 

منذ وتتابع  والثقايف،  الفني  للح�س  وداعمة  وم�س�ؤولة  مقتدرة  ك�سحافية  الكاتبة   على 

م�ؤكدة اأخرى  ق�سايا  ويف  واحلق�قي،  اجلمع�ي  املجال  يف  املتعددة  اهتماماتها   فرتة 

الإبداعي، املجال  خالل  من  العادلة  الق�سايا  لدعم  اجله�د  كل  ت�سخري  جدوى  على 

 كما حتدث ال�سابط املتقاعد علي جناب الذي اأم�سى 25 �سنة كاأ�سري لدى جبهة الب�لي�ساري�

 والذي يعد من بني من اأدل�ا ب�سهادة غنية يف الكتاب، اإىل احلا�رشين بحب وبغرية عن ال�طن

 م�ؤكدا اأن الق�سية ال�طنية ما تزال بحاجة اإىل عمق يف التحليل والدبل�ما�سية وعمق يف

 التعامل، منبها اإىل �رشورة ا�ستثمار �سهادات الناجني من جحيم تندوف يف دعم الق�سية،

 ومذكرا ب�سهادته اأمام اأنظار اللجنة الرابعة لهيئة الأمم املتحدة، وم�سريا اإىل اأهمية فل�سفة

 ت�سالح العائدين مع وطنهم الأم املغرب  والكتاب يعد وثيقة تاريخية حيث خ�س�ست

للثقافة والفن�ن املراأة من قبل جمعية هنيئا  بتكرمي يف عيد  – التي حظيت  الكاتبة   له 

الثقايف امل�سهد  الفاعلة يف  الن�سائية  ال�ج�ه  العاملي اىل جانب كثري من  الي�م   مبنا�سبة 

                                  املغربي– ف�سال كامال لكرون�ل�جيا لق�سية املغرب الأوىل التي بداأت منذ عام 1974.

واأحزانا، ت��سف  ل  اآلما  الكاتبة  تقارب  اإن�سانيا حيث  بعدا  الثاين  الف�سل  اتخذ   فيما 

تندوف، مغاربة يف خميمات  واأ�رشى  ماأ�ساوية عا�سها حمتجزون  قامتة، وظروفا   و�س�را 

الإذلل اأ�سناف  وكل  والقمع  للتعذيب  تعر�سهم  بعد  املرعبة  حكاياتها  مداد   واأ�سال�ا 

تزال وما  وت�س�لت  تاجرت  التي  الب�لي�ساري�،  الالإن�سانية من طرف جبهة   واملمار�سات 

املتعنتة وامل�اقف  اجله�د  كل  و�سخرت  الدولية،  الإن�سانية  املنظمات  لدى   بق�سيتهم 

واأهداف تعرفها وحتر�س جيدا على لغايات  ال�سحراء  الدائر يف  ال�رشاع   لالإبقاء على 

 حتقيقها…تعر�س حلكاية تاأ�سي�س الب�لي�ساري� من الألف اإىل الياء، وكيف دخلت اجلزائر

 على اخلط، وللم�سار التاريخي وتط�رات ق�سية ال�سحراء مبا فيها مقرتح احلكم الذاتي

       املغربي باعتباره حال واقعيا لت�سفية النزاع ح�ل هذا امللف.

اأ�س بري�س
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 ال�صحراء.. �رصخات ملتهبة« ملليكة واليايل.. �صرية اآلم وعذابات

املحتجزين املغاربة يف خميمات تندوف.

م�ؤخرا، ال�سادر  ملتهبة«  �رشخات  »ال�سحراء..  كتاب   ي�رشد 

عذابات عن  مفجعة  وحكايات  األيمة  ف�س�ل  واليايل،  مليكة   لل�سحافية 

تندوف. خميمات  يف  املغاربة  واملحتجزين  الأ�رشى  من  ثلة                                          ومعاناة 

 واإن كان الهم الرئي�س للكاتبة، كما تف�سح عن ذلك يف مقدمة الكتاب، الذي يقع يف

 160 �سفحة من احلجم املت��سط، ه� اإبراز حجم هذه املعاناة وفداحتها للقارئ، فذلك

اأقل حجما،  مل مينعها، مراعاة ملتطلبات البحث املعريف، من تخ�سي�س ف�سلني اآخرين، 

للمملكة الرتابية  ال�حدة  ملف  م�سار  التي طبعت  واملبادرات  املقرتحات  باأهم   للتعريف 

الثالث(.      )الف�سل  حلها  العربي يف  املغرب  احتاد  دور  ومناق�سة  الثاين(،    ))الف�سل 

»ق�سيتنا عن�ان  الأول  يحمل  ف�س�ل،  ثالثة  على  منهجيا  الكتاب  يت�زع   هكذا 

�سخ�سيات لأربع  م�ؤثرة  �سهادات  القارئ  يجد  وفيه  وم�سار«،  كرون�ل�جيا   الأوىل: 

ويتناول تندوف،  خميمات  داخل  العذابات  و�سن�ف  والتنكيل  الع�سف  مرارة   ذاقت 

امللكية للمقاربة  حتليل  وفيه  امللف«،  �ساحبت  ومقرتحات  »مقاربات  الثاين   الف�سل 

الأخري الف�سل  اأما  الذاتي،  احلكم  مقرتح  ل�سيما  املغربية،  ال�سحراء  ملف  تدبري   يف 

 فيبحث »احتاد املغرب العربي ودوره يف حل الق�سية«، حيث يرتابط حتقيق ال�ستقرار

الكاتبة. ح�سب  للمملكة،  الرتابية  ال�حدة  لق�سية  حل  باإيجاد  املغاربية  املنطقة  يف 

والذكريات املتجاورة  املاآ�سي  من  م�ساحة  القارئ  يعرب  للكتاب،  الأول  الف�سل   ويف 
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 املتقرحة لأربع �سخ�سيات جنت بعد اأمد من براثن العذاب، هي عبد الله الدخيل، اأحد

يف �سابقني  اأ�سريين  جناب،  وعلي  امليم�ين  وح�سن  للب�لي�ساري�،  ال�سابقني   امل�ؤ�س�سني 

املخيمات. تلك  من  عائلتها  مع  العائدة  امل��ساوي،  احل�سينة  وال�سابة  تندوف،  خميمات 

اأحد ويذكر  والعتقال.  الأ�رش  حياة  عن  قامتة  �س�را  الأربع  ال�سهادات  هذه   وتقدم 

الن�م يف حفر مفت�حة على �سماء  امل�ستج�بني مثال كيف كان يجرب ه� ومن معه على 

اآخر يربز  فيما  املالح،  املاء  وجترع  رديء  طعام  واأكل  دثار،  دون  القائ�سة   ال�سحراء 

  ق�ساوة جالدي الب�لي�ساري� الالمتناهية واإمعانهم يف اإيالم واإذلل الأ�رشى واملحتجزين.  

حركة حقيقة  وت�ؤكد،  بل  اأي�سا،  تك�سف  الكتاب  يف  ال�اردة   ال�سهادات 

امل�اثيق وخرق  الإن�سانية  الكرامة  واإهدار  التعذيب  �سن�ف  حترتف   انف�سالية 

الإن�سان. واإذلل  واجل�سدي  النف�سي  الرتهيب  اأ�سكال  و�ستى  الدولية                             واملعاهدات 

        وتف�سح ال�سهادات اأي�سا واقع حال ال�سكان يف خميمات الب�لي�ساري� حيث »ل م�ستقبل

 ول حياة، وعدم ال�ستقرار وانعدام العناية ال�سحية واأزمة التعليم، وهزالة م�ارد العي�س«،وهي

 ال�سمات الغالبة على واقع ي�مي بئي�س لل�سكان، يزيده »ا�ستيالء م�س�ؤويل اجلبهة على

وفداحة. ب�ؤ�سا  اإليها  الدولية  املنظمات  تقدمها  التي  والإعانات«  الغذائية                                        امل�ساعدات 

 وتالحظ واليايل يف الف�سل الثاين من كتابها اأن حل م�سكل ال�سحراء مير عرب تط�ير

للمملكة. الرتابية  ال�حدة  حتفظ  �سيا�سية  جه�ية  نح�  حاليا  املطبقة  الإدارية    اجله�ية 

 وقدمت يف الف�سل ذاته، قراءة يف م�سم�ن املبادرة املغربية للحكم الذاتي، لتنتقل، يف

 الف�سل الثالث والأخري، اإىل التاأكيد على اأنه مل يعد يف�سل بني حتقيق احللم املغاربي يف

 ال�حدة والطم�ح اخلارجي يف الندماج �س�ى قب�ل م�رشوع احلكم الذاتي الذي اأ�سحى

                                             اأكرث جدية وواقعية للتطبيق.

ع�صام واعي�س
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اجلل�صة الثالثة

اخلمي�س 28 مار�س 2013

قراءات �صعرية

امل�صاركون:

- عبد اللطيف خم�صي

     - اأمينة الإدري�صي
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�صرية ال�صاعر:  عـبد اللـطـيـف خـمـ�صـي 

حا�سل على: الإجـازة فـي العـلـ�م القت�سادية ) جامعة احل�سن الثاين ( : 1979

• 	 – والـمحـا�سـبـة  الـمـالـيـة  يف  العليا  الدرا�سـات  تـهـيء  دبـلـ�م 

اأكادمية منت�سكي� ب�ردو فـرنـ�سـا : 1999

املهـنـة :  اأ�سـتـاذ بالتـعـلـيم الثـانـ�ي التـاأهيـلـي – عـل�ـم هند�سـة التـ�سـيـيـر التـجـاري 

والقت�سادي. الثان�ية التاأهيلية حممد اخلام�س.

نبذة عن امل�سار الثقايف والفني:

 �سارك يف عدة اأن�سطة مع عدة جمعيات وم�ؤ�س�سات منها :	

o ....اجلمعية املغربية منتدى خمي�س ال�سعر

o .. املعهد العايل لل�سحافة : تن�سيط و م�ساهمة

o جمعية ال�سعلة فرع املحمدية

o امللتقى الأول لل�سعر.باملركب الثقايف اأنفا

o جمعية ال�لء للثقافة والريا�سة والفن

o .ثان�ية اأم الربيع اآزم�ر امللتقى الأول لل�سعر

o جمعية اأفكار مبدينة �سطات

o ثان�ية حممد اخلام�س

o جـمـعـية الـقـنــديـل

o ....رمـ�سـان ا�سـبـاتـة
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o ..بيت الأدب

 قـام بامل�ساهمة يف تظاهرات ثقافية يف عدة مدن . منهـا:	

o املحمدية

 oاأزم�ر 

o  سطات�

o  ابن احمد

 قـام بـتـنـ�سـيط عدة اأم�سيـات �سـعـريـة 	

 تـمت ا�سـتـ�سـافـتـه مـن طـرف ال�سحفية ح�سيبة الزواوي يف برنامج اإيقاعات 	

الزجل  »جتـديد  م��س�ع  يف  البي�ساء  بالدار  ال�سق  بعني  ال�طنية  بالإذاعة 

باملغرب«. اأجرى احل�ار ال�سحفية اأ�سماء مغامر. 

 قـبـلـت جمـمـ�عـة مـن قـ�سـائـده مـن طـرف لـجـنـة الـكـلمـات بالـ�سـركـة 	

امللحن  طرف  من  تلحينها  مت  ق�سائده  وبع�س  والـتـلـفـزة.  لالإذاعة  ال�طنية 

املقتدر جـالل جـ�اهيـر...

 مت ن�رش بع�س ق�سائده يف ال�سحف ال�طنية : .املغربية، ال�سباح، بيان الي�م...	

 ن�رش يف عدة منتديات الكرتونية : منتدى مطر، منتدى جامعة املبدعني املغاربة، 	

منتدى من املحيط اىل اخلليج..منتدى جفاين..

 له دي�ان يف طريقه اىل الطبع بعن�ان » خايف «	

 �سارك يف جلان التحكيم يف عدة م�سابقات يف الكتابة الزجلية 	

 و�سل�سة 	 راقية  لغة  لت�سبح  لتط�يرها  املغربية  الدارجـة  اللغـة  بدرا�سة  يهتم 

عابرة للقارات يف اجتاه ال�رشق العربي..حماول اإيجاد ال�سبل الكفيلة لتط�يرها 

كاأ�سل�ب راقي للح�ار. 
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 ي�ؤمن اأن الزجل اأبلغ الأدوات لذاك..واأن ال�سعر ب�سفة عامة، ه� غداء الروح و به 	

تتبث العزائم..وي�سنع امل�اطن ال�سالح..وه� اأي�سا �سلة ت�ا�سل بني ال�سع�ب..

 يكتب:	

 o ب�سعر الأمر  تعلق  �س�اء  حر  اأو  عم�دي  ب�سكل  الزجل  يف  اأ�سا�سا   

الإلقاء اأو ال�سعر الغنائي.. 

o  كما اأنه يكتب يف ال�سعر احلر العربي الف�سيح

o ...و الق�سة الق�سرية

 يهتم كذلك بال�سعر امل�جه للطفل  بل�سانه ..	

  له اهتمامات باملجال امل��سيقي والغـنـائي : العزف  )اآلة الع�د ( و الغناء..	
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الواقع و املتخيل يف �صعر خم�صي عبد اللطيف

د.عبد الكرمي بر�صيد

ه� دي�ان زجلي، يجمع بني دفتيه ق�سائد �سعرية وقعها �ساعر من هذا ال�طن، وما مييز هذا 

ال�ساعر الزجال ه� اإميانه باللغة العامية، وه� ع�سقه ال�س�يف لها، وه� معرفته مبخزونها 

الغني، واللغة عنده م�ست�يات كثرية متداخلة ومتفاعلة؛ م�ست�يات بع�سها ف�ق بع�س، 

اأو اأدنى من بع�س، واأرقى الدرجات يف هذه اللغة هي تلك اللغة القريبة من النا�س ومن 

امل�ا�سيع ومن الأ�سياء، والتي تك�ن قريبة باألفاظها، ولكنها بعيدة مبعانيها، ويك�ن لها وجه 

وظهر، ويك�ن لها ط�ل وعر�س، وتك�ن لها اأج�ساد وظالل، وتك�ن بها اأ�س�ات ت�سمع، 

واأ�سداء ترتدد، وخم�سي عبد اللطيف من ه�ؤلء ال�سعراء بال �سك، اإنه من اأولئك املبدعني 

الذين يحلق�ن يف �سماء هذه اللغة العالية، والذين يبحرون يف بحارها العميقة، والذين 

يبحث�ن عن املعنى الكامن يف الأ�سداف، والذين ي�ؤ�س�س�ن املبنى ال�سعري اجلديد، وذلك 

انطالقا مما يزخر به هذا ال�اقع من امل�ا�سيع اجلديدة واملتجددة، وانطالقا من عني ال�ساعر 

املفت�حة على الأحداث، وعلى جمرياتها، وعلى م�ساراتها، وعلى اأ�سئلتها وم�سائلها.

ولل�ساعر تعريفه اخلا�س لل�سعر، فه� لي�س الكالم امل�زون املقفى، وه� يقدم هذا التعريف 

ب�سيغة �سعرية، يق�ل:

) ال�سعر.. كلمه

ترد الب�سمه

وتق�ي الذات

بعد جروح(

حاجة  وباأنه  وروحي،  نف�سي  عالج  وباأنه  بالفرح،  مرتبط  لديه  ال�سعر  اأن  على  يدل  مما 
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اأ�سا�سية وحي�ية من حاجات الكائن الب�رشي يف احلياة..  

اإن�ساين طبيعي، وه� يف هذا الدي�ان  هذا الدي�ان يحمل ا�سم ) خايف( واخل�ف �سع�ر 

هذا  النا�س يف  على  ال�طن، وخ�ف  على  اإنه خ�ف  يربره،  ما  وله  يف�رشه،  ما  له  خ�ف 

ال�طن، وه� خ�ف على اجلمال يف كل وج�هه وم�ست�ياته، اأي يف م�ست�اه املادي احل�سي 

احلقيقة،  اأي�سا، وخ�ف على  معا، وه� خ�ف على احلق  الرمزي  املعن�ي  م�ست�اه  اأو يف 

�سالمة  على  م�رشوع  خ�ف  اأنه  كما  والنبيلة،  اجلميلة  الإن�سانية  العالقات  على  وخ�ف 

م�ؤ�س�سات املجتمع، والتي تاأتي على راأ�سها م�ؤ�س�سة الأ�رشة ال�سغرية، وبهذا جند ال�ساعر 

يهدي دي�انه الزجلي لهذا ال�طن املعلم، والذي علمه كيف يحب الدنيا، وكيف يع�سق 

اجلمال يف هذه الدنيا، وكيف ي�سم� بكالمه ال�سعري حتى يك�ن يف م�ست�ى هذا ال�طن 

املعلم، وكيف يبدي ا�ستعداده للدفاع عن هذا ال�طن املع�س�ق.

الع�سق  ولهذا  �س�ره،  واأنقى  واأ�سفى  اأ�سدق  يف  وذلك  الع�سق،  ه�  اإذن  الأ�سا�س  اإن 

م�ست�يات ودرجات ل يعرفها ول يدركها اإل اأهل الع�سق واله�ى، وله مظاهر وظ�اهر 

الإح�سا�س  هذا  يح�س  اأن  ال�سادق  ال�ساعر  طبيعة  ومن  ومقامات،  حالت  وله  اأي�سا، 

اجلميل والنبيل، واأن ي�رشك الآخرين فيه، واأن ي�س�غه يف كلمات وعبارات ويف �س�ر 

مل�نة األ�انا ح�سية ورمزية، واأن تك�ن هذه ال�س�ر ناطقة ومتكلمة ومتحركة، واأن تك�ن 

لها مرجعية يف ال�اقع الي�مي، ولعل هذا ما تعك�سه ق�سائد هذا الدي�ان، والتي تنطلق 

من ال�قائع املح�س��سة، لت�سل اإىل ال�س�ر املتخيلة..

اأم عامية اخلا�سـة؟ عاميه  اأية عامية؟ عامية العامة  هذا الدي�ان مكت�ب بالعامية، ولكن 

ال�سارع اأم عامية املنتديات الثقافية والفنية والعلمية؟ العامية ال�سفاهية اأم العامية التي 

ميكن اأن تكتب اأي�سا، واأن ت�سدر يف دي�ان، واأن يقراأها القارئ�ن يف كل مكان؟ 

هي عامية راقية بكل تاأكيد، ل تت�س�ق الكلمات والعبارات البالية من الأ�س�اق الرخي�سة، 

ول تلتقطها من الأر�س، ولكنها تـتمثلها متثال فيه اإح�سا�س و�سدق و�سفافية وجمالية، 

وتعيد اإنتاجها وكاأنها تنطق وتكتب لأول مرة، وبغري هذا الفعل الإبداعي، ما كان لل�سعراء 

اأن ي�سنع�ا من الكالم العادي روائع تقاوم ال�ساعات، وت�سابق الزمن.. 

اأن اعتزازه  التاأكيد على العامية، ل يعني عند ال�ساعر النغالق على الذات، كما  وهذا 

بال�طن ال�سغري ل ين�سيه وطنا اآخر اأكرب، والذي ه� ال�طن العربي، ولأنه �ساعر �سفاف، 
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فه� يقا�سم النا�س اآلمهم واأحالمهم، وجنده ي�سع يده على اأخطر جراح هذه الأمة، والتي 

تتمثل يف جراح النك�سة احلزيرانية، ويف جراح لبنان، ويف جراح فل�سطني، ويف جراح 

العراق، ويف اجلرح النازف من ج�سد غزة، ومن داخل هذه اجلراح يبقى �س�ت ال�ساعر 

منحازا اإىل احللم العربي الكبري، ومنحازا اإىل امل�ستقبل.

اإن الكتابة ال�سعرية يف هذا الدي�ان هي كتابة لالأذن وللعني معا، فهي اأغاين لال�ستماع 

ففيها  الآن،  نف�س  الب�رشية يف  للقراءة  �سعرية  ومقط�عات  ق�سائد  وهي  وال�ستمتاع، 

تطريب وت�س�ير، وفيها اأحلان واأل�ان، وفيها اأ�س�اء وظالل، مما يدل على اأن ال�ساعر قريب 

اأي�سا من جمال الأغنية، ويظهر هذا من خالل و�سعه ملقط�عات من �سعر ب�س�ت الأنثى، 

والتي ميكن اأن يلحنها ملحن من امللحنني، واأن ت�ؤديها مغنية من املغنيات، واأن حت�لها من 

كالم يقراأ ويتلى اإىل اأن�س�دة تغنى، وذلك من مثل مقط�عة ) اتقى الله( 

اأنه متعدد امل�ا�سيع وامل�سامني، وه� يرحل يف كل  والأ�سا�س يف هذا الدي�ان الزجلي 

الجتاهات، ويحاول اأن يتكلم با�سم كل النا�س، واأن  ي�سعرهم ق�ساياهم الي�مية، انطالقا 

من م��س�ع الهجرة، والتي متثل الي�م م��س�عا كبريا وخطريا، ويف هذه الهجرة ي�سكن 

من  واخل�ف  امل�ت،  من  واخل�ف  البحر،  من  اخل�ف  العن�ان،  الذي يف  اخل�ف  من  �سيء 

املجه�ل، واإىل جانب ذلك، هناك احلكمة ال�سعبية البليغة، والتي تذكرنا برباعيات �سيدي 

عبد الرحمن املجذوب، وتذكر ب�سيدي قدور العلمي، وبكبار �سعراء امللح�ن املغاربة.

هذا اإذن، ه� خم�سي عبد اللطيف، ال�ساعر العا�سق للحرف اجلميل، وللكلمة النبيلة، وهذا 

ه� �سعره ال�سادر عن روحه، وهذا دي�انه الذي ميكن اأن يك�ن بطاقة تعريفية له، وكل 

هذا الكالم ل ميكن اأن يك�ن بديال عن قراءته.

 درا�صة نقدية لق�صيدة  ما ا�صخيت�س منوذجا

 يق�ل الناقد جنيب الع�يف » ال�سعر ه� الذروة وال�سلم للغة «.

قال قبله ال�ساعر الفرن�سي ب. فالريي«يف كل ق�سيدة عظيمة ق�سيدة ثانية هي اللغة «.

ميكن اأن اأ�ستعر�س ا�ست�سهادات اأخرى كثرية يف هذا املجال تذهب كلها لأهمية اللغة وما 

ميكن اأن تخلقه زجليا من خالل ال�س�ر التي تبدعها ن�سجا وخيال. 
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وحتى ل اأن�سى ال�س�رة الزجلية .

تبقى ال�س�رة الزجلية من اأحد اأ�س�س الق�سيدة. هي رهاننا جميعا، وهي م�سعانا يف بناء 

ما نحاول جاهدين حتقيقه فنيا. 

الزجال عبد اللطيف خم�سي من ه�ؤلء الغي�رين الطم�حني املنفتحني على لغتهم. حتديه 

يزيده ثقة يف الدخ�ل يف عمق املغامرة ، ما دام الإبداع مغامرة.

ق�سيدة » ما ا �سخيت�س » التي بني يدي اأعطى فيها الزجال للغة اأهمية كربى. من هنا جاء 

�رش القب�س على اأحد قراءه ) اأنا العا�سق ال�لهان لكل الأ�سكال والأل�ان دون ا�ستثناء(

اأعطي  اأعطيُت ول زلت  منا�سبات عدة حيث  اأن عربت عن ذلك يف  �سبق يل  بالفعل، 

الأهمية الأوىل للمعجم. اللغة بالن�سبة يل تبقى هي عماد الن�س. من ل ميتلك املعجم لن 

ي�سافر باأفكاره وبخياله بعيدا، ولن يتمكن من ن�سج ما يحتاجه ن�سه من �س�ر.

اأ�سجل عند عبد اللطيف خا�سية متيزه هي : انفتاحه اجلريء ودون قي�د على القام��س 

اأو اجلغرافية،  ال�همية  الزمان واملكان خمرتقا بذلك احلدود  الدارجي املتجدد دوما عرب 

اأق�سد اللغة الثالثة كما ي�سميها البع�س، تلك املتداولة يف البي�ت وامل�ؤ�س�سات واجلل�سات 

احلميمية التي ل تعرتف باملحلية ول باجله�ية. 

ميكن اأن اأق�ل ودون مبالغة يف ذلك من اأن الزجال عبد اللطيف ) تايَخّدم وذنيه بج�ج 

بذكاء ( لأنه ميتلك ح�سا لغ�يا. 

                                              

هذه بع�س املفردات التي ي�ؤ�س�س منها وبها عبد اللطيف معجَمه منفتحا مرة على اللغة 

الثالثة ومرة اأخرى حافرا يف الرتاث على مفردات من�سية اأو متنا�سية.  لنقف على بع�س 

منها :

كب ، ْنروح ، �َسَيارة ، امل�ج ، البحر ...
ْ
يف احلركة والتنقل : ْا�سافر ، ْمهاجر ، َنر

يف الكرون��س : الْزمان ، ْبداْيتي ، ْنهاْيتي ، �سغري  ، عمري ... 

 ، ْبالدي، ماها ، ْتراْبها .....
ْ
ة ، َبر يف املكان : لْبحر ، قرْبي ، َجنَّ
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، الأ�سجان، احلرمان، املحنه ،مهم�م،  قــــنـط 
ْ
الـ امْل�ت،   : مفردات حتيل للغ�سق والقلق 

�سايع، مذبالة، القرب، َياْخ�سارة...) تذكرنا بال�جدان ال�سقي

راْحتي،  م�س،  ال�سَّ  ، نخ�ه   ، اأ�س�او  اأماين،  اأَْحالمي،  والن�رشاح:  للفرح  حتبل  مفردات 

تذكرنا   (..... ْد  جْندَّ يتبدل،   ، ج  نف�َّ  ، نَعربَّ   ، َنْحَلم  تْتمنى،  ل،  مَّ
ْنتاأَ رخفة...  حل�،  �سايف، 

بال�جدان ال�سعيد.  

مفردات من الدارجة الراقية : 

اأَْحالمي، اأماين، اأْن�ار، ا�ْسـَتْن�سقت�. الأحلان ، الأ�سجان ، اأنفا�س، احلرمان، َتْعَبك، طاْقتي، 

يه ، مر�س�ل امْل�ت، ا�سفينة امْل�ت، الإن�سان، نكل ...
ِّ
ع ، �ساق ، ممزقة، التـ ْلَ��سْ

 واأنا وال�ترة  والأحلان واأنا... /واأنا وال�ترة  والأحزان. 

 واأنا

واأنا وال�ترة  والأ�سجان واأنا.../ واأنا وال�ترة  واحلرمان. واأنا..

يف مكاين انا باق... / مهم�م �سايع �ساق... / نف�س حايرة ممزقة.../ اأجفان مذبالة وزرقة...

�صاعرية الت�صاد 

بالإ�سافة ملا �سجلناه اأعاله من األفاظ حتيل عن حالتي احلزن والفرح ، نرد هنا مفردات 

ت�سادية اأخرى جاءنا بها املنت، منها :

ة رخفـــة # �سـدَّ

امل�ت # نعي�س

بدايتي # نهايتي

الفرح # الأحزان اأو الأ�سجان

لبحر # الرب 

قــــنـط # جندد طاقتي
ْ
الـ
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التيه # بر الأمان

التعب # الراحه.

خم�سي اللطيف  عبد   . للزجال  واأع�د  املفردات  من  القدر  بهذا   اأكتفي 

اأملي كبري من اأننا �سن�ستفيد من حتدياتك الإبداعية على جميع م�ست�ياتها ) لغة و�س�رة 

وفكرا واإيقاعا(،  يق�ل اأدوني�س : كل فقر يف اللغة اإمنا ه� فقر يف ال�ج�د ويف املعرفة 

وفقر يف العقل.

دمت يف خدمة الق�سيدة الزجلية واأنت ترثي لغتها بحب وتفان... 

اإدري�س اأمغار م�صناوي
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زجل

عبد اللطيف خم�صي

اأجي نلعبوا

اأجي نلعب�..

لعبة الديب و خلروف

نتختل و انت ما ات�س�ف

عيني اعلى لكتاف و ال�سل�ع

نفر�س و نغزل ال�س�ف

***
اأجي نلعب� ...

لعبة القايد و العبد
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نحكم ..نعطي ..جنبد

وانت حتدر را�سك و اتط�ع

و بيني و بينك حد

***
اأجي نلعب� ...

لعبة ام�اج لبحر

نت�سم�س و ل�ين ازعر

اتع�م و يغلبك امل�ج ف دف�ع

تغرق و ما يطلع اعليك افجر

***
اأجي نلعب�...

لعبة ال�سياد و احلجله

اتطري و ر�سا�سه يف الرجله

امهجج دميا حمك�ر و مقم�ع

و احياتي اأنا �ساهله ماهله

***

اأجي نلعب�

لعبة ال�سارح و لغنم

احياتك فيها خ�ف و هم
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اتدور ف اجنابك ترتعد خمل�ع

و انا مرتاح و �سبعان حلم

***
اأجي نلعب�

لعبة الأول و الثاين

ال�سعد زارين و خالين

ام�رشف ف لبالد و كالمي م�سم�ع

زهرك خانك واأنا جاين

***
اأجي نلعب�...

لعبة العا�سق و املع�س�ق

اأنا �ساكن هاين الف�ق

اغرامك يفنيك ب قهره و ادم�ع

ما نرحمك و قلبك حمروق

***
اأجي نلعب�...

لعبة القط ملغ�ل و الفار

من�سي انيابي و لظفار

انت مهم�ل ف الركنه م�رشوع

و انا �سبعان ف قاع الدار



47

***
اأجي نلعب�...

لعبة تربية ل�لد

ن�قف بهم ل�تاد

وانت عاكر و را�سك مقط�ع

تت�سنى يعطف� جل�اد

***
اأجي نلعب�...

لعبة احلرف و لقرايه

ي�سلبك الزه� و املايه

ات�سيح ما ليك مر�سم ول ارج�ع

و ندرك انا املراد و الغايه

***
اأجي نلعب�...

لعبة القرد و لعك�زه

ما نعطيك كاوكا و ل ل�زه

حتكي ب لغبينه احكاية اجل�ع

و ال�سل�سه ف العنق مكروزه

***
اأجي نلعب�...
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العي�سة لعبه ف لعبه

يل فرحه و ليك رهبه

زهرك امفرق و اديايل جمم�ع

يل منره رابحه و ليك �سبحه
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ع�رصة لعمر

هازه امعايا... حلمل

ام�ساعداين... و خمففه التقل

امهاليا... و جامعه ال�سمل

�سافيه ل غ�س ل ادغل

***

حا�سيه امكاين... ف غربتي

امعمره اعليا... ف غربتي

هي ا�سمايا ..اه�ايا.. و تربتي
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حرتي.. متري ..و غلتي

اأم... ولدي و بنتي

***

مثال و عربه ...اتخاد

اجتارة... ما تعرف اك�ساد

�سمنات... لع�ين و الزاد

تعبات ...و كربات ل�لد

***

نحمد الله ...اكرمني و اعطاين

اوني�س ...امعاوين اعلى ازماين

اأنا الن�س ...و عندها الثاين

و ال�اد اللي اداها ...ما خالين

***

نف�س واحده ...و زوج اقل�ب

ن�س�ه و ن�سمة �سيف ...ف اهب�ب

ا�سما زرقه... و �سم�س ف اغروب

و نقره �سافيه... ما تكحال ما اتدوب

***
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هي امزعماين... و اأنا حاميها

هي ام�ساعداين... و اأنا راعيها

هي اخلري... من اأولها ل تاليها

امعا�رشاين ب النيه... و دايراين ف عينيها

***

ري م�رشوك ...و كلمه وحده

ف الرخفه احمابني... و امعاونني ف ال�سده

امقا�سمني ...الهم و احلاره... و ال�سهده

مرات احمبه و رحمه... و مره غلظه

***

و �سعاين ف�ق را�سها... تاج

امعايا... ما اتخ�س ما اتعاين... ما حتتاج

تنبهني ...اىل ولدي ف تربيت�... اع�اج

نطلب الله ...ل كل حمنه.. فراج

و نختم� احياتنا... هي حاجه ...و اأنا حاج



52

فرطت ف ديني

فرطت يا ويلي ف ديني

و ما ادركت يا ح�رشه غايه

ف دنيا فانيه تفنيني

ما فادتني حكمه و ل اآيه

حتفظ نف�سي و حتميني

من غلب القهره و ال�سفايه

***

روحي غ�سبات...�سافرات...

و ابقيت خ�سبه..خربه..



53

ا�سكنها عفريت..

ابخ�رو بارود و كربيت

ل مله ليه ل دين....ل اجمي بكري ل زين

ا ق�سار ال�س�ف.....و ع�سع�س اخل�ف

ا حياتي �سارت

خط�ات... مزروبات

و ارقام..و اغمام..

�ساع املر�سم

و �ساعت القبله..

القلب اتاأزم..

و �سكنات� رهبه..

***

يا رب اغفر ما احتايف

و ا�سلح بيني و بني روحي

داوي ل�سقام و �سايف

اقبل الت�به و اقبل ارج�عي

زين ملقايا و جرب اطرايف

ا تقبل ا�سالتي و خفف ادم�عي
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ال�صاعرة                

اأمينة الإدري�صي

كتبت ال�سعر منذ طف�لتها.

اأديبة، و اإعالمية، و �ساعرة.

ع�س� مبجلة )اآل البيت(.

ع�س� بك�نفدرالية التعليم الإبتدائي، و التاأهيلي، و الإعدادي و الثان�ي.

ع�س� بجمعية » ال�سال�ن الأدبي«

جمازة يف الأدب العربي و الفرن�سي، حائزة على عدة ج�ائز اأدبية.ح�س�ر مكثف يف 

املهرجانات و ال�سال�نات الأدبية، و جميع املحافل الثقافية.

من اإ�سداراتها : دي�ان »من فرادي�س ال�جدان«، و دي�ان »هم�س الهجيع« و »حلظات 

م�رشوقة«، جمم�عة ق�س�سية بعن�ان »حتى ل يزول ال�سداع«.

 دي�ان بالفرن�سية بعن�ان:     

  »Le feu chante dans l’âtre

 )النار ترق�س يف املرجل(
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اأمينة الإدري�صي: ال�صاعرة التي يعول عليها

احلبيب الدائم ربي

    لئن كانت نظرية »الذكاءات املتعددة« تفرت�س اأن اأغلب النا�س ميتلك�ن ا�ستعدادات 

اإبداعية فاإن امل�ؤكد لدينا اأن هذه ال�ستعدادات وحدها لتكفي اإذ يلزمها، بعد اكت�سافها، 

قدر مهم من العناية والرعاية كي تثمر فاكهة واأبا وحدائق غلبا ومما ي�سته�ن،  فامل�اهب  

وهذا  الإ�رشار.  و  باملثابرة  اإل  تتربعم  اأنها ل  بيد  الفطري  ال�ستعداد  على  تتاأ�س�س  قد 

بال�سبط ما اآمنت به الأ�ستاذة اأمينة الإدري�سي و�سلكت �سبله �ساقات و ُذُلـال، دومنا كلل 

ول ملل، واثقة باملَثل الفرن�سي القائل باأن» الرب يبارك ما تطمح املراأة اإليه«، �سيما حينما 

يك�ن هذا الطم�ح جميال نبيال.

التي  الإدري�سي  املبدعة  حال  ه�  كما  وال�سع�ر،  احل�س  مرهفة  اإليه  ال�ساعية  وتك�ن   

ا�ستطاعت،بهذه امل�ا�سفات، اأن تقتعد، بجد ومكابدة، مرتبة معتربة �سمن خيمة ال�سعر 

املغربي املعا�رش، واأن جتد لها ب�سمتها املخ�س��سة بني �سيل ال�س�اعر وال�سعراء، بعيدا عن 

م�جات الفتعال والتغمي�س اأو التجريب املفارق للتجربة وال�سع�ر، قريبا من الغنائية 

ذات املنحى الرومان�سي ال�سفيف.  حتى لكاأنها وهي تقرتف ال�سعر، داخلة يف حمراب 

الب�ح، اأو تتطهر من اأوزار حمتملة قد ت�س�ب الذات واللغة على ال�س�اء .

هي ذي �ساعرة ل تكتب ال�سعر، حني تكتبه، واإمنا ه� لها ينكتب. تراوده،ه�نا على ه�ن، 

تاأتيها الكلمات مط�اعة  �ساغرات كلما متلكتها  في�ستجيب لها منقادا من�ساعا وبق�ة، 

حالت احل�رشة والنذهال.  ت�ستغل عليها بدقة واإتقان، مبهارة �سانعة منمنمات، لكنها 

عند الت�سكل تبدو )اأي هذه الكلمات( من�سابة �سل�سة، وّلدها طبع  م�سق�ل،اأو ما �سماه 

القابلة  خاماته  يف  الكائن  ت�سادي  ه�  مبا  املهذب«  ب»الذوق  القدامي  العرب  النقاد 

للت�سكيل، واملمكن كتجل اأق�سى لهذه اخلامات  .

 الدواخل واحل�سا. 
َّ
 وهي بني ذا وذا كديدن ال�س�اعر الفحالت، حيث لل�سدى رجٌع  طي
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وحيث  للفظ  �رشف و للمعنى عمق ورونق. لفرق عندها بني ق�سيد منظ�م على الأبحر 

والتفاعيل، واآخر متحرر من ا�سرتاطات اخلليل. كالهما ياعني وياليل !. العربة باملاء يف كل 

الأح�ال، وماء ن�س��سها �سبُّ زلل. يتنزل طال وندى من بني �سلب الأحا�سي�س وترائب 

العبارة، اإذ »ل زحافات فيه ول علل« حتى حني تختار اأن تخ��س اأبحرا لمنا�س فيها 

من الزحافات والعلل، كاخلنب والطي واخلبل.  ت�ستطيل الأوزان لديها وتنب�سط، ح�سب 

ما يقت�سيه النغم وترتئيه القريحة و الروؤيا، وبني ق�سار الأم�اج وط�الها حتل� ال�سباحة 

وال�سياحة والغ��س يف حميطات الق�امي�س وال�س�ر على ح�اف املتع واملجازفات .

 ففي م�ساقات الع�سق واله�ى تتدلل العبارة وتلني  فــ »ل�ل اله�ى ماذل يف الأر�س 

�سظايا   فاإن  واأ�سى  حزن  مناط  واملقام  اأما  عبارة،  لنْت  ول  املتنبي(  يق�ل  عا�سق«)كما 

الكالم  تغدو حرائق وبنادق ل تهادن، وخي�ل ال�غى حتمحم �سافات ووحدانا، كجالميد 

�سخر حطها ال�سيل من عل. اإنها )ال�ساعرة طبعا( ت�ستغل �سمن م�سارين : م�سار اللغة 

وخيمياءاتها  الذي يحتفي بالق�ل ومقت�سى اأح�اله من جمازات وكنايات وهلم ترقي�سات 

وت��سيات، وم�سار »مق�ل الق�ل« الذي ليغفل �ساأن الدللة،لأن كل ق�ل غري دال، لدى 

�ساعرتنا،ليع�ل عليه. من هنا ين�ساف اجلميل اإىل النافع يف ب�تقة الكالم،يا�سالم! ومن 

ثم ميكن قراءة ال�ساعرة اأمينة الإدري�سي بيقني من يقراأ ال�سعر فعال ل�ساعرة فعال.  
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»و اإذا اجلذور خ�صفت«

يف زمن م�سك�ن بطعنة الهزمية

ظالم ي�سهر �سيف ال�سعار

يطلق غربانه للنعيق

يعلن له ال�لء.

لغمام ي�سافر بني �سهد ال�سحاري

 و برد يجز الأن�ساء يف �سرية العماء

من اأقاحي اليباب جحفل جراد

يعلن الفتك، ميجد ال�سفك

 و زخات تنبج�س من اأ�سالب �سحب

يف اأبجديات الع�سق املطهم
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يف الغب�س املبهم

يف النع�س امللغم مدن تن�ء بفجائعها

تعانق �س�ء يبرث ف�س�ل الظالم

ت�سيع يف ال�سمت املبجل بالقدا�س

 و ال�سل�ات بقايا الراحلني يف غدر

لي�س ل�سعار الفتك وطن...

و لي�س ل�سعار ال�سفك عقائد و ملة

يحمل النخل جرحه منب�ذا يف العراء

يكفكف الدم�ع العزاء

على اأ�سالء تنه�سها خفافي�س الظالم...
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ح�رصجة وجدانية

كاأين الريح يف بيداء ... دوحتهــــــــــا                   خلف الغمام ل�س�ب ال�رشق ترحتــــــل

اأطالل حبك يف عيني ... �ساخ�ســـــــة                    كـــــــاأنها ال��سم ... و الأهل قد رحل�ا

وحدي مع الليل ل جن�ى و ل اأمــــــل                    و اأنـــت عني بعيد ... كيف اأحتمــــــل

قد كنت ليلي ...و فجري كلما هتفـــت                    قـ�افل الع�سق ... جتل�ين فاأبتهـــــــــل

قال�ا : اأقي�س نادى الق�م؟ فقلـــــــت :                    بالرغم منهم ... عا�سق ... وجـــــــــــل

لقد برئت و ما عادت ... ت�ؤرقــــــــــني                        ليالت �س�قك ... اأو اأيامنـــــــــــا الأول

ن�سيت حتى عي�نا كنت فار�ســـــــــها                       جن اجل�اد ... فغنى �ســــــــــــاعر غزل

كنــــت الثري كلما ... اإ�ستعـــــــــــلت                        جمامر ال�جد .. تك�يني فا�ستعــــــــل

هل تذكرين ؟ اأم الع�ساق قد جثمـــــ�ا                  ف�ق العي�ن ... فما عادت ترى املقــــل

تلك الليايل التي قد كنت جنمتهــــــــا                 و ما�سات الطل ... حني الفجر يكتحل

مبقلة ال��ســل ... اإذ تدنني ل وتـــــــــــر                            طي القياثر ... األ واثب عجـــــــــــــــل
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ق�سائدي منك ... يف اأبياتها خلــــــل                  فيهــا الزحاف ... و فيها اخلنب و العلل

اأ�سالء جرحك يف اأعراق قافيتــــــــــي                       هن الروي ... فكيف اجلرح يندمــــــل

ل و ربك ق�يل : من ترى علقــــــــت              عيناك بعدي ... و من اآلت له القبـــل

اأو�سيك اإن ع�سقت عيناك فالتم�ســــي                   يف الع�سق مثلي اأنا الع�ساق و املثــــل

اإن كنت عا�سفة ... فالنار ملحمتــــــي                    اأو منت ريحا و اإع�سارا اأنـــــــا اجلبل

يذروك مثل ح�ساة راح ينقلهـــــــــــا                           عرب الفالة ... غالم عابر ... ثمـــــــــــل
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م�صجع اجلمر

عبثا اأن�سحب داخل كهفي النف�سي

اأت�ارى خلف ثناياها

 اأهرب من ذاتي

اأتخيل نف�سي اأمريا

 اأو �سطرا يف بيت ق�سيدة

اأتراين اأعرف اآخرتي ؟... 

�سفر منبلج الآتي

اأت�سفح غيمات

 اأتراين اأعرف ماأ�ساتي ؟ 
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اأنق�س ف�ق الثلج

اأنق�س كفني بفر�ساتي

تراودين فكرة ماكرة

عن حلفاء وهمّيني

 عن �سجرة �سمت حفرها ظل

عن طيف يغيب

ير�سم لعنة لربيق ال�قت

 للفراغات بني اأعمدة الن�ر

 عن كاأ�س ل تفرغ

 و راق�س�ن ي�سحب�ن كر�سي الإنتظار

 يف غفلة من اجلميع

ال�قت غريب

 و الالمكان ي�سكن معطفي

 و الأحزان ت�رشنق مدنها

رغبة ل ت�رشيح لها بالعلن مدف�نة...خفية...ممن�عة...جمن�نة...

معلقة بني حبلني ل نهاية لهما

 يف عامل يغريني دون اأدنى مقاومة

 مرتع بالرثثراث
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منطق مرف��س.... لدى البع�س

 كيف اأجروؤ على تقدمي ا�ستقالتي ل�سيدي:

  »النيك�تني« و اأنا العبد...

الذي اأخ�سى اأن ترمى ر�سالتي

�سعادتي...تعا�ستي...

قطعا تتزاحم باآرائها ال�ساخبة...

تتجادل باأ�سلحتها الالمرئية

اأتراين اأهرب من ذاك التيه؟

 من كنهي...

من مدخنات الفحم تع�ي

لكن ب�رشوط الع�رش

اأن تقف خارج امل�سهد٬ و تتاأمل جيدا

 اأن ل تنظر بعي�ن �سائح لكن بعي�ن فيل�س�ف

با�ستثناء جتليات الأمل و تداعياته

و انتظار حمنة الكيميائي و الإ�سعاعي و الهرم�ين

 ما يجذب حقا من فم القر�س....هراء...

اأحداث العمر تختزل

 داخل م�سفى حتكمه �سط�ة الأطباء
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بع�س الأ�سعة اأ�سبه باآلت التعذيب ...

يف مع�سكرات النازية

ندرك بعد ف�ات الأوان

 حقيقة اأن هناك واقعا خبيثا…

 بخبث املر�س نف�سه...

و �رشا�سة تقذف ب�سحايا حممها الربكانية 

يف ردهات معتمة تنتهي جميعها اإىل اأمر واحد...

األي�س منطق هالمي؟ ي�سبه العبث...

ننت�سي اإىل حد التخمة

اإل اأنني اأخ�سى اأن ت�سرتجع الرباكني ن�ساطها الفريو�سي الآثم.

و ت�سمني اإىل قائمة املنقر�سني لديها

اأو اإحدى املنظمات ت�سادفني

 لعلي حينها اأ�سعر ببع�س الأهمية

كي اأ�ست�عب كل ما �سبق

و كاإنعا�س للذاكرة ل اأكرث......

لكن هل متنحني احلياة مزيدا من العمر؟  
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اأنوثة مهجنة

هنالك ن�ساء يرق�سن كجذوة النار امل�سهدة. ل ظبيا يله� يف الع�سب الأخ�رش. ( 1

فتت�هج ال�سم�س. و ل قمر يف الغل�س.ي�سقط في�سيء �رشخاتهن.

هنالك ن�ساء يخرجن �رشا من زاوية العمر تت�ه بهن...( 2

       ي�رشقن حرير الذكرى.رخام الذكريات...فيم�سني اإىل حتفهن راهبات. 

هنالك ن�ساء على حافة الر�سيف...يط�يهن الليل... في�رشقهن نداء املق�سلة.( 3

هنالك ن�ساء يف بحر من قلق يجرفهن تيار...( 4

طمي و اإع�سار...فتنتحر ورود و اأزهار. ( 5

هنالك ن�ساء ينقنب عن حبة قمح.عن فار�س ب�سيف    و رمح...يع�رشن ال�س�ق ( 6

نبيذا.... نبيذا يرتكهن....عاريات... لكن اأمهات.

هنالك ن�ساء ميتطني اله�ادج...و هنالك ن�ساء ي�رشجن....مطايا. ل عابر يلتفت ( 7

للجدول حني مير دما... و ل حنني مفاجئ يف اأول العتمة...ول اآخر ال�رشداب.
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الليل يف عباءته...فيخرجن ( 8 ال�سقيع عن�ة... و يخطفهن  ن�ساء يقتلهن  هنالك 

اأ�سباحا.

هنالك ن�ساء حتت الزمهرير...ورقة...و حتت الرعد زوبعة...و حتت احلنني فلة.  ( 9

�سلة ( 10 و  ود  باقة  �ساخمات...كالط�د...ينتظرن  كالإع�سار...  ن�ساء...وقفن  هنالك 

اعتبار.  

هنالك ن�ساء....�سعاع يف�سي اإىل دهليز...ل قتاد يدمي اأقدامهن.( 11

اليم غرقا ( 12 فلقا...لفظهن  ال�سماء  ليال...و تلحفن  الع�سب  اإفرت�سن  ن�ساء  هنالك 

لكن.... زاهدات.... 

هنالك ن�ساء. عتمة حبلى...ب�سم�ع م�رشوخة....تتزوبع يف الهزيع اأرقا...و�سجرة ( 13

تنم� يف عمر الق�سائد.

م�سمم ( 14 اإىل  ورد...مقربة...بحاجة  �سباح...باقة  كل  عقيمة...تنجب  اأم   : هنالك 

ديك�ر فريد.

اأ�سابعهن...اأوتار كمان...يف�سي اإىل مل�سة...( 15 هنالك ن�ساء : خي�ط ال�سم�س يف 

ل ن�ساز... يخر�س عزفهن املنفرد... ل �س�ر معلقة...يف جدار الن�سيان...يبهرنا 

ال�هم...نفرح كاأطفال...نبحث فينا عنا...جند ال�سينني فراغا.....

و خيطا واهيا كخي�ط.....العنكب�ت.     ( 16
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اجلل�صة الرابعة

اخلمي�س 25 اأبريل 2013

 قراءات �صعرية مع ال�صاعر اأحمد هناوي

امل�صاركون :

- اأحمد هناوي

- جمال بنحدو
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�صرية ال�صاعر:

                       ولد ال�ساعر اأحمد هناوي ال�سياظمي عام 1947 بالدار البي�ساء.

 حفظ القراآن منذ نع�مة اأظافره باأحد الكتاتيب القراآنية بالدار البي�ساء، و يف �سنة

                                 1968 غادر املغرب اإىل اخلارج ليتابع تعليمه العايل.

 حا�سل على دبل�م الدرا�سات العليا يف العل�م ال�سيا�سية والقت�سادية من جامعة

                                                                 �س�فيا ببلغاريا �سنة 1970.

 عمل بال�سحافة، وما يزال، وقد راأ�س حترير جريدة البيان، وعمل رئي�سًا يف التحرير

لتحرير ورئي�سًا  م�س�ؤوًل  مديرا  و  لل�سغل،  املغربي  الحتاد  ل�سان  الطليعة   جلريدة 

العربية والبلديات  باملغرب،  املحلية  اجلماعات  �سحيفة  جماعية(،  )�س�ؤون   جريدة 

                                                                                            والدولية، كما يعمل م�ست�سارًا اإعالميًا لعدة م�ؤ�س�سات اقت�سادية واجتماعية وفنية.

واحتاد املغرب،  كتاب  احتاد  وع�س�  والثقافة،  لالأدب  القلم  رواد  جمعية   رئي�س 

                                                                              النا�رشين العرب.

                                    يكتب منذ ال�ستينيات يف الدوريات ال�طنية والعربية

                                    مثل املغرب يف عدة لقاءات دولية اإعالمية وثقافية

 دواوينه ال�سعرية: اأ�سعار للنا�س الطيبني 1968 - فتيات ا�سرتبتيز 1972- اأ�سفار

الع�رش هذا  اأحزان   -  1975 العظمى  الأيام  قربة   -1974 والي�سار  اليمني   خارج 

1980 - واأراك بال وطن 1981 - دي�ان الربوليتاريا  1982

 م�ؤلفاته: ح�سارة النهيار - اإ�سرتاتيجية التحرر والتقدم - جدلية التماثل والتفا�سل

        - احل�سار الثقايف - البديل اجلماهريي للثقافة - الطريق اإىل دولة اجلماهري

                                        كتبت عنه عدة درا�سات داخل املغرب وخارجه.
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دروب ال�صوق

من كان اأخل�س للعهدين يا قدري

مني و منك؟ مالك ال�سعر؟ اأم �سعري؟

من كان ميلك اأن يعطي بال �سجر

حبا .. و يغدق ما يف القلب و الب�رش؟

يا زارع الأمل املرتد ما م�سكلتي

اأين بدونك ل اأحيا ... و مل اأ�رش؟

اأر�سيت مركبتي على �سفاف غدي

احلب ي�سبقني .. و البني يف اأثري

و ال�سم�س قافلتي ... و الليل قافيتي
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قد كنت يل اأملي ... و كنت يل درري

يا قاب�س الأرواح اخل�رش ... معذرة!

هذي اأنا .. ب�رش ... و ل�ست كالب�رش!

اأبحرت ... كل دروب ال�س�ق واحدة

علي اأراك خالل امل�ج و املطر

و همت اأبحث يف املريخ عن وطن

اأواه!!  ل وطن �س�اك يا قمري!

اإين اأفت�س عما ل�ست اأعرفه

ف�ساع يل هديف .. و �ساع يل عمري

اأنت اخل�سم ...... و اأنت الفلك، و اجلزر

الق�س�ى، و ريح ال�سبا ... و ب��سل ال�سفر

اأيقظت فيك ع�س�ر الكرب واثقة

اإين اأخاف ... فاأنقذين من اخلطر

اإين �ساأكفر باله�ى اإذا انتحرت

يف ال�سط اأغنيتي... و خانني وتري
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عمر املختار يناديني

عمر املختار يناديني..

و يناديني..

فدعيني

يا حاملتي،

يف كف الربق .. الرعد.. �سعيني!

هبي...

فلقد غمر الفجر الغ�سبان طريقي

و تال�سى الذيل،
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الليل،

ال�يل...

رماد حريق!

* * *

يا اأمتي املنق�لة يف اخللجان،

و يف الأج�اء،

و يف الأم�سار �سبايا...

قطيع رقيق

وطنا ...ماخ�را ل »ملارينيز«

و »للم��ساد«

و مب�لة لالأوغاد،

اإ�سطبل نهيق

و �سك�ك مهربة ملعابد اأمريكا

و �سناديق الأ�سياد

يف ك�فية بدم ال�سهداء م�رشجة

تتعربد يف كل »ب�ينغات« ال�رشكات،

العلب الليليه

يا اأمتي الغرقى يف ال�هم، اأفيقي..!
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هبي...

فلقد غمر الفجر الغ�سبان طريقي!

و تال�سى الذيل

الليل،

ال�يل... رماد حريق!

هذي الأر�س ان�سقت ن�سفني اثنني

و تطاير منها اجللم�د،

البارود، الربكان،

الغ�سب امل�سع�ر...

و تدفقت الأحزان

و تفجر منها اجلمه�ر املقه�ر

و ان�ساب.. كما ل� كان عروق نخيل،

و �سي�ل �سهيل..

متتد و متتد

يف اأج�ساد الأبن��س،

و اأوردة الكاكاو،

و اأ�سلع »ج�با«

تت�سجر يف »مدن الدوران«
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تتدفق اأمطارا، اأمطارا

و »النيل الأبي�س« : »بحر غزال«

ميتد، و ميتد!

يغلي .. يتماوج...

ي�سكنه الع�سيان!

تتحكم يف املد، اجلزر

الأ�سد ال�سمر، ال�س�د، احلمر، البي�س...

الث�ريه

جتتاح �س�ارعها،

املدن امللغ�مة بالرجعية!

و الرمز- الذيل،

ال�يل،

الليل املرتد

ي�ستفرده زلزال الربد

تت�ساقط كاحل�رشات اجلرث�ميه

نظم العقم املر�سيه

و التيجان املخ�سيه!

عمر املختار يناديني..
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و يناديني...

فدعيني

يا حاملتي،

يف كف الربق، الرعد... �سعيني!

و دعيني،

اأمت�سق ال�سيف امل�سل�ل،

دعيني!

اإين حمم�م، حمم�م..

مهم�م، مهم�م..

مظل�م، مظل�م!

فلي�سع ال�جع الأوزار

و لتنطفئ النار..

و لت�ستعل النار..

فمخا�سك طال،

و طال اغرتابي،

و طال اأنيني!

يا اأيتها املتك�رة البطن العربي

كفاك!
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كفاك حم�لت و خما�سا

فال�سفن احلبلى رحلت، رحلت، رحلت...

و �سباحات الأمم املطم�رة مزهرة

و مرا�سيها يف الظلمة مقمرة

و اأرى البحر العربي ا�ستاأن�س باحلمل،

الأوجاع املزمنة، املحنه!

و اأراك .. اأراك

مت�سني العمر هباء

بني املحنة و املحنه!

ومن »الظهران« اإىل »وهران«

تتاآكلك الفتنه

و تطاردك اللعنه!

عمر املختار يناديني..

و يناديني... فدعيني

يا حاملتي،

يف كف الربق، الرعد... �سعيني!

الليل يحا�رشين

بني الأح�ساء، الأ�سالع،
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 و مينعني اأن اأ�سمعه

و كاأن ال�س�ت �سجيني!

عمر املختار يناديني..

و يناديني...

فالروم حتا�رشه

و يقاومها...

و يقاومها ب�سي�ف جلني!

هبي...

فلقد غمر الفجر الغ�سبان طريقي

و تال�سى الذيل،

الليل،

ال�يل...

رماد حريق!

*املدن و الأماكن امل�سار اإليها يف الق�سيدة ت�جد يف ال�س�دان و ال�سع�دية

                                                                                     و اجلزائر.
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اجلل�صة اخلام�صة

اخلمي�س 30 ماي 2013

مع القا�س اأحمد بوزفور

امل�صاركون:

- حممد كويندي

- �صعيد ر�صوان

- �صعيد منت�صب

- حممد ايت حّنا

- عبد الهادي فحلي

- امل�صكيني ال�صغري
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الكاتب و القا�س اأحمد بوزفور يف �صطور:

يف احلديثة  الق�سرية  الق�سة  رواد  اأبرز  من  ُيعّد  مغربي  قا�س  ب�زف�ر،   اأحمد 

1945 �سنة  م�اليد  من  وه�  �سيخها،  �ُسّمي  بل  العربي،  العامل  يف  و   املغرب 

بالعطاء الكتابية  م�سريته  متيزت  وتاونات.  احل�سيمة  تازة،  مدن  بن�احي   بالربان�س 

وكل املغرب  يف  الق�س�سية  التجارب  كثب  عن  وتابع  والنقدي،   الإبداعي 

العربية. بلداننا  اأغلب  يف  الق�سة  كّتاب  من  مريدين  له  جعل  ما  العربي                              العامل 

 

 ومن بني اأعماله »ي�ساأل�نك عن القتل« كاأول ق�سة ن�رشها اأحمد ب�زف�ر بداية ال�سبعينيات،

اأ�سدر هذا الكاتب جمم�عات  2012  و»التعب« كاآخر ما ن�رشه يف جملة »جمرة« عام 

»النظر يف ال�سندباد«، منها:  بعن�ان »دي�ان  بعد يف كتاب واحد  فيما   ق�س�سية جمعها 

 ال�جه العزيز« و«الغابر الظاهر« و» �سياد النعام« و»ققن�س« كما اأ�سدر »الزرافة امل�ستعلة«

                                                                                             وه� عبارة عن اإ�سمامة جامعة وخال�سة مركزة لتجربته الإبداعية والنقدية.

                         و من اآخر اإ�سداراته املجم�عة الق�س�سية » نافذة على الداخل«.
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اأحمد بوزفور: فكرة الدفاع عن

  و�صع اعتباري للكاتب جمرد  وهم

ليلى بارع

 
البي�ساء، على تنظيمه بالدار  ال��سائطية  املكتبة  داأبت  الذي  الأدبي،  ال�سال�ن  اإطار   يف 

يف الأدبي،  ال�سال�ن  على  �سيفا  ب�زف�ر  اأحمد  القا�س  حل  الثقافية،  اأن�سطتها   �سمن 

 اأم�سية ق�س�سية �سارك يف تن�سيطها عدد من الكتاب املغاربة، منهم الناقد حممد اأك�يندي،

                                   وحممد اآيت حنا، اإ�سافة لكل من الكاتب �سعيد منت�سب وامل�رشحي امل�سكيني ال�سغري.

ف�سل الذي  الكاتب،  حق  يف  �سهادات  عن  عبارة  كان  الثقايف  اللقاء   هذا 

قبل الداخل«،  على  »نافذة  الأخرية  الق�س�سية  جمم�عته  من  ن�س��س   قراءة 

كاتبه. مع  للت�ا�سل  خ�سي�سا  ح�رش  الذي  جمه�ره  مع  النقا�س  يفتح  اأن 

 يف بداية هذه اجلل�سة الق�س�سية اأكد الكاتب امل�رشحي، امل�سكيني ال�سغري، على اأهمية

 فكرة ال�سال�ن الأدبي، والتي متنح اجله�ر لقاء حميميا مع الكاتب، الهدف منه القرتاب منه

 وال�ستماع اإليه، م�سكلة بذلك فر�سة نادرة، تتيح لع�ساق الكاتب مالقاته والت�ا�سل معه،

 معتربا اأن برنامج ال�سال�ن الأدبي للمكتبة ال��سائطية للدار البي�ساء منفتح على عدد من

 املبدعني يف ال�سينما وامل�رشح والكتابة، م�ؤكدا على اأن الكاتب املحتفى به »غني عن التعريف

وغري مهتم بالألقاب نظرا لت�ا�سعه، ولت�اجده امل�ستمر على ال�ساحة الإبداعية املغربية«.

ق�س�سي، بـ«هرم  اللقاء  اأتاحت  الأم�سية  هذه  اأن  اعترب  اأك�يندي،  حممد   الناقد 

ميا�س، خ��سيه  خ�ان  يق�ل  كما  تالمذتهم«  ال�سي�خ  يف  ما  »اأ�س�ء   ولأن 

منت�سف يف  حلل�  الكرمي  عبد  بثان�ية  ب�زف�ر  اأحمد  تالمذة  نحن   «  فاإننا 

الق�سة..«. فن  يدر�سنا  فكاأنه  جمم�عة  له  قراأنا  كلما  هذا،  ي�منا  اإىل  ال�سبعينيات 

اأك�يندي قدم  الداخل«  على  نافذة  ن�س��س  لرتكيبة  ال�رشية  »الكيمياء  عن�ان   وحتت 

 درا�سة نقدية يف املجم�عة الأخرية لأحمد ب�زف�ر، حيث يرى اأنه »بعد ا�سرتاحة مل تدم

املرة. هذه  الداخل  على  نافدة  من  علينا  ليطل  ب�زف�ر  القا�س  يع�د  ك�سابقاتها،   ط�يال 

�سكال تقنياتها  مغايرة من حيث  الق�س،  م�ست�ى  �سابقاتها على  مغايرة  املجم�عة   هذه 

 وم�سم�نا«. حيث ير�سد الناقد جن�ح الكاتب ملا ه� �سعري خا�س، وت�ظيفه لعدة مقاطع

 �سعرية عربية عاملية تتخلل ن�س��س املجم�عة، دون ن�سيان ا�ستدعاء الكاتب ل�سخ�سيات

 اأ�سط�رية وتراثية، وت�ظيفه للحكايات. ويخل�س الناقد حممد ك�يندي اإىل الق�ل »هذا
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م�سيفا: ال�ا�سع،  مبفه�مه  الق�س«  وراء  ما  »جمالية  بـ  املجم�عة  هذه  لننعت  يدفعنا   ما 

يعني ل  فهذا  »ال�سمت«،  ق�سة  يف  كما  واإبداعه  ال�سعر  ت�ظيف  اإىل  اأ�رشت   »وعندما 

اإدوارد اخلراط، لأن رغبة القا�س اأحمد ب�زف�ر  »الق�سة الق�سيدة« كما ذهب اإىل ذلك 

 تتطلع ملا ه� اأبعد من ذلك بكثري، فه� يتطلع اإىل الكتابة احلداثية باختياره »جلمالية ما

وراء الق�س« كما عند الكتاب العامليني الذين كان�ا يتطلع�ن لكتابة ما بعد احلدث...«.

 وعر�س الناقد عدة معاين لـ »مفه�م ما وراء الق�س« من بينها ك�نه م��س�ع لال�ستن�ساخ

واأن املجاورة  يف  يت�اجدان  واجلمال  املعنى  اأن  »يعلمنا  الن�س،  داخل   الالمتناهي 

�سط�رها تنك�سف  حاملة  حياة  اإىل  تتح�ل  الق�سة  واأن  بالكناية،  معناه  يخلق   الق�س 

ما وهذا  نرثية،  اأو  كانت  �سعرية  حكايات  اأو  اأخرى  ن�س��سا  وت�ستدعي  �سفحاتها   اأو 

واقتبا�سات خليطا  ك�نها   تعدو  ل  احلداثية  الن�س��س  اأن  من  بارث  رولن  له   اأ�سار 

منهم والعامليني،   منهم  العرب  ال�سعراء  كل  ي�ستدعي  فب�زف�ر  �سابقة،  ن�س��س   من 

اإىل والأع�سى،  واملتنبي  املل�ح  بن  وقي�س  والفرزدق  دروي�س  وحمم�د  دنقل   اأمل 

عمر كق�سة  تراثي،  ه�  ما  ي�ستدعي  كما  �سيميك..  �سارلز  ال�رشبي  العاملي   ال�ساعر 

الفرزدق...«. ا�ست�سافت  التي  احل�سناء  املراأة  وق�سة  املن�س�ر  جعفر  اأبي  مع  عبيد                           بن 

 من جهة اأخرى، اأ�سار الناقد اأك�يندي اإىل ح�س�ر اأ�سل�ب ال�سخرية والغم��س يف ن�س��س

 املجم�عة، معتربا اأنها من الختيارات امل�فقة عند ب�زف�ر والتي تعطي لق�س�سه اأبعادا

لأ�سل�ب م�ستعر�سا  الكثافة،  حم�س��سة  وع�امل  جت�سيدا  اأكرث  بعدا  ل�س�ره  متنح   عميقة 

                                  الكتابة يف هذه املجم�عة، املعروف بنمط الكتابة الدائرية، اأو التاب�ت الذي يحمل اجلثة...

النافذة مفه�م  »اإن  اأك�يندي  قال  املجم�عة،  عن�ان  يحمله  الذي  النافذة،  مفه�م   وعن 

مع املبا�رش  التما�س  من  الإن�سان  يحمي  ما،  حا�رش  يف  »ديك�تي«،  منظ�ر  من   ، 

ن�سيف اأن  وميكن  للمجال،  تنظيما  الأ�سد  النافذة  كذلك  وهي  به،  املحيطة   الطبيعة 

هذا مالحظ،  افرتا�س  يف  حتديده  ميكن  م�سرتكا  قا�سما  والإطار  املجال  بني   اأن 

ال�سارد..«. اأو  العني  اأو  النافدة  هي  ما  نقطة  يف  م�ج�د  وال�حيد  ال�احد    املالحظ 

 ووقف الناقد حممد اأك�يندي عند ح�س�ر العني يف هذه املجم�عة، يق�ل »بالع�دة اإىل 

 كلمة العني احلا�رشة بق�ة وبكرثة يف هذه املجم�عة، جند ن�سني من املجم�عة، جعل الكاتب

اخل�رشوان« »العينان  ق�سيدة  اإىل  يحيلنا  مما  خ�رشوان(،  :)عينان  الفتتاحية   جملتهما 

 لل�ساعر اأمل دنقل، والكاتب يف املجم�عة اأزال الألف والالم، والعني كما ه� متعارف عليه

نافذة للروح، ويح�رشين هنا �ساعر اآخر يق�ل »نافذة زرقاء ت�سيء يف وجه ظالم الك�ن«

جمم�عته يف  ب�زف�ر  الكاتب  ا�ستغال  على  مداخلته  يف  اك�يندي  حممد   واأكد 

بذلك »مارتن هيدغر يف كتابه« اللغة وبها، واللغة كما يقر   الق�س�سية الأخرية، »على 
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الإن�سان«. �رشير  التي هي  نافدة  دون  م�سكن  فال  الإن�سان،  م�سكن  والزمن«،    الكين�نة 

قال حيث  الق�سرية،  الق�سة  ح�ل  خا�سة  بفقرة  مداخلته  اأك�يندي  حممد   وختم 

ما فيه:  يق�ل  معت�سم  حممد  الناقد  طرحه  �س�ؤال  اجلل�سة  هذه  خالل  اأي�سا   »حت�رشين 

املتعددة ج�انبه  يف  زئبق  اإنه  تعريفه  جدا  ي�سعب  الأدبي  اجلن�س  ..هذا  الق�سة؟   هي 

يف منه  جتعل  ل�لبية،  لغة  ذو  ومغلق  �رشي  جن�س  املطاف  نهاية  يف  وه�   واملتناق�سة 

اجلميل بذلك  ي�رشح  الأدبي..كما  للزمن  اآخر،  بعد  يف  لل�سعر،  ال�سقيق  الأخ   غم��سه 

ال�رشية الكيمياء  تلك  اإىل  الت��سل  ا�ستطعنا  رمبا  املقاربة  هذه  يف   »ك�رتازار«.. 

ملاذا وتبني  الرائعة،  الق�س�س  هذه  فينا  خلفته  الذي  العميق  ال�سدى  لنا  تف�رش   التي 

فقط. املغرب  يف  ولي�س  العربي  العامل  يف  جدا  ونادرة  قليلة  الرائعة  الق�س�س                                          هي 

على قليال  »يتل�س�س  اأن  ورقته  يف  منت�سب  �سعيد  الكاتب  حاول  جهته   من 

يف ت�سكن  والتي  حتركه  التي  اجلمرة  على  وبه  معه  يقب�س  واأن  ب�زف�ر،   اأحمد 

اخل�رشاء«. امل��سيقى  زهرة،  عن�انها  اجلمرة  هذه  اأبدا،  تغادره  مل  التي  واجلمرة  قلبه 

لن الق�سة  وكذلك  بالندى،  ال�سماء  تثقلها  حني  تتدىل  »الزهرة  اأو�سح   حيث 

واللتفات، اخلط�  من  مزيج  يف  نقعت  اإن  اإل  الأع�سا�س  وتبني  وتتجنح   تتفتح 

وي�سلي« يردد  ق�س�سه  اأمام  ال�ق�ف  دائم  والقارئ  القا�س  ب�زف�ر  القا�س  لذلك 

تبكي :»ل  ذكره  ما  على  كمثال  املجم�عة،  من  للكاتب،  ن�سا  الكاتب   واأورد 

جبيني، ف�ق  بخفة  يدك  متررين  واأنت  ياأتي  الليل  حبيبة،  اأغلى  يا  تخايف   ول 

�سيئا اأن  واأ�سعر  وتنزفني،  تهتاجني  واأنت  يحرتق  خالدا  �سيئا  اأن   واأ�سعر 

القلب...«. وزيت  والدم  املاء  لك  اأقدم  لك،  اإل  اأنحني  ل  واأنا  ينهمر  خالدا 

وب�زف�ر القا�س  ب�زف�ر  بني  التمييز  ال�سعب  ملن  »اإنه  منت�سب  �سعيد  الكاتب   واأ�ساف 

بالقارئ، فهما يتعاي�سان يف جمجمة واحدة ل يطحر اأنعته  اأن  اأف�سل هنا   الناقد، واأنا 

 اأحدهما الآخر ول ي�ستبعده ول يجربه على نك�س الراأ�س اأو اإف�ساح املجال اأو النكما�س

دو�ستي اإنهما  العظيم،  العا�سق  عناقات  ميار�سان  والناقد،  القا�س  اأي   فمعا،  امل�ت،   اأو 

 الق�سة، حيث ل خط� بدون روؤيا ول روؤيا بدون خط�. اإننا ل جند يف ق�س�سه ذلك احلي�ان

اأو يتخلد، ل اأو مالك ي�ستحم   القزم و اليائ�س الذي ميد يده اإىل ال�سماء ليم�سك بغيمة 

 جند احلكاء، الذي يع�ل على اأحمر ال�سفاه وكحل العي�ن ونع�مة ال�س�ت ليثري النتباه

اأو الذروة  اللحظة  اإىل  اأو  بريرم�ن«  »كل�د  بتعبري  والنحطاط  التح�سني  م�ساري   اإىل 

انفالق ال�سبح حتث اأغ�سان زعم�ا  »يحكى اأن«اأو حدثنا اأو »راأيت يف ما يرى النائم«.

 واعترب اأن الق�سة ،كما يقدمها ب�زف�ر »يف جميع  كتاباته، ق�سة وتعليقا وقراءة، ل تخط�

 يف العامل مفت�حة العينني وهي ل ترى �سيئا وهي م�رشبلة احلجب وال�ستائر والأكفان،
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 اإنها بالد وعباد وفرح واأمل وتاأمل واأحلان وكفاح وانذهال..ك�رشبة وح�س كا�رش على قف�س

 طري مغرد..اإنها �سيطانة تغني للحب واحلياة.اإن زهرة يف ق�س�س ب�زف�ر هي املراأة اخل�رشاء

 العزيزة الطريدة املاء، رمال مرزوكة، فهي كتاب �سحري يتجدد كل �سباح وما الكاتب ال�سارد

 �س�ى طالب �سيد راغب يف ازدياد، طالب ع�سق، يق�ل الكاتب �س 18: »مل اأكن اأحبها كنت

                                     اأحب حبها يل«، اإن زهرة هي روح الق�س�س، هي النبع الذي يتدفق منه ماء الق�س�س...«.

عن عبارة  قراءات،  تقدمي  وناقد،  ومرتجم  قا�س  حنا،  اأيت  حممد  اختار   ، جهته   من 

ب�زف�ر. اأحمد  الكاتب  ن�س��س  من  م�ست�حى  له،  عمل  من  ق�سريا،  ن�سا  ع�رشا    اثني 

 يف نهاية هذا اللقاء، ف�سل الكاتب املحتفى به، �سمن هذا ال�سال�ن الأدبي، قراءة جمم�عة

 من الن�س��س اجلديدة، قبل اأن يفتح النقا�س مع جمه�ره احلا�رش، قائال يف ج�اب له عن

 �س�ؤال ح�ل و�سعية الكاتب يف ع�رشنا وجمتمعنا: »منذ �سنتني اأو ثالثة �سن�ات، راجت

اأ�سط�رة روجت كثريا، ودافع عنها كثري من الكتاب، ح�ل ال��سع العتباري  باملغرب 

اآنذاك، عنه  عربت  الذي  الراأي  نف�س  لدي  زال  وما  راأيي  عن  عربت  حينها   للكاتب.. 

 ومفاده اأن هذا وهم، ما يطالب به الكتاب من و�سع اعتباري. لأنه عرب التاريخ، ومنذ اأن

اأي و�سع اعتباري للكاتب، فهذا الأخري كان دوما ناقدا،  بداأت الكتابة، مل يكن هناك 

 كان دوما يف املعار�سة، كان الكاتب دائما م�سطهدا، لي�س لأن ال�سلطات ت�سايقه..بل

 لأنه ه� يريد اأن يبقى بعيدا عن ال�سلطات وخارج امل�ؤ�س�سات لكي ي�ستطيع اأن يكتب

 �سيئا ذا قيمة، اإن دخل الكاتب اإىل امل�ؤ�س�سة �س�ف ي�سبح جزءا منها ولن يك�ن له اأي

 و�سع اعتباري...ال��سع العتباري ال�حيد للكاتب ه� اأن يكتب جيدا واأن يكتب ب�سكل

اأن ال��سع العتباري للكاتب يف املغرب الآن قد تقدم كثريا عما كان  جميل، واأعتقد 

عليه يف بداية ال�ستقالل، لقد اأ�سبحت الكتابة اأكرث تن�عا واختالفا وحرية وتط�را...«.
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�صي احمد

حممد ايت حّنا

1

للعجب  مثريًا  جدًا،  غريبًا  كان  املدر�سي  الكتاب  يف  امل�ج�د  الّن�س  عن�اُن 

الأ�ستاذ  من حما�سة  اأغرب  يكن  لكّنه مل  ال�سجرة«،  على  �سيء  ول  اليد  »ع�سف�ر يف 

ذاك ال�سباح وقد بدت بال حّد.. هذا الّن�س خمتلف، قال الأ�ستاذ، ل تكفي قراءته ينبغي 

�ه، ينبغي اأن تركب�ا بني البطل و»زهرته« وتق�سدوا معهما املدينة لبيع البطيخ...  اأن حت�سُّ

ون؟؟
َ
اأغم�س�ا اأعينكم وق�ل�ا يل ماذا َتر

م�سغ�ًل  كنُت  اآخر..  وع�س�  اأخرى  بحا�ّسة  م�سغ�ًل  كنُت  �سيئًا،  اأَر  مل  ي�مها 

بتذّوق ريقي الذي حتّ�ل اإىل �سّكر.

2

ذاك الطفُل/ ال�سيخ واإن جتا�رش على التبّ�ل ف�ق �سينية ال�ساي، اأمام اأنظار والده 

و�سي�فه، ل يجراأ اأن يتذاكى على اأّمه!

3

يف لقاء م�ستعجل اأمام ل�حة، قال يل �سي اأحمد:

- ل اأدري ملا يطم�س هذا الفنان كّل ل�حاته، ل�حاٌت ل مكان للفراغ فيها؟ 

قلُت له: كان قدامى ال�سينيني يق�ل�ن باأّن الّل�حة التي ل يبقى فيها من الفراغ 

ما يكفي لكي ترك�س فيه اخلي�ل ل ت�ستحق ا�سم ل�حة.

- اأوافق ال�سينيني متامًا، قال �سي احمد.

اأ�سفُت:
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- ولحظ اأّن اخليل واخليال من جذر لغ�ي واحد.

غاب �سي احمد...

4

اك�سني، طاولة 
ّ
الر امل�سافرين  النافذة، خَلَل زحام  جال�سًا يف قطار، ملحُت من 

ال�قت،  ِبَعّد ِخراف  وكر�سيني.. كان �سي احمد ب�زف�ر و�سي حممد زفزاف، غري عابئنْي 

يرجتالن ر�سالة تالم�س �سغاف قلب فتاة هّبلت �سي حممد.

ة �ساأنًا م�ؤجاًل... فال �سيء يعل� على �س�ؤون القلب ال�سغرية. كانت الق�سّ

5

ة  �سدًا على ما ُيخّيُل اإليك، حّتى »عالل« من حّقه اأن يك�ن �سخ�سية يف ق�سّ

فانتا�ستيكية.

6

يف لقاء بالدار البي�ساء كان املحتفى به ال�ساعر �سي حممد بنطلحة، ومن من�سة 

الإلقاء �ساهدت �سي احمد يكاد يغف� وي�ستيقظ يف حلظات حم�س�بة، كقطعة الفلني يف 

املاء تغرق ول تغرق، كاأمّنا ه� ي�ستيقظ يف يقظته...

ة حلمًا داخل حلم )�سل�سلة اأحالم(، فاإّن القا�ّس �سل�سلة  فّكرُت: اإذا كانت الق�سّ

يقظات، يقظة داخل اليقظة.

7

حني �ساألني النادل ماذا تاأكل؟ قلُت اأّي �سيء اإل الكفتة. �ساألني �سعيد ب�كرامي: 

 بفرتة نقاهة نف�سية، فقد كنت من زبناء قتلة 
ُّ
اأمر مَل؟ األ تاأكل الكفتة؟ قلت: بلى، فقط 

املحامي وزوجته مبكنا�س.

تْيَ�كل� املحامي  >>الّنا�س  ة �ِسّنه، وقال:   اأ�سحكت الق�سّ �سحك �سي احمد، 

واأنت كليتيه!<<
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8

هل كتبَت �سريتك اأيها الرجل؟ هل كتبَت...

هل قراأت �سريتي اأيها الرجل؟ هل قراأَت... 

قراأُت وم�سيت يف الطريقني، اأحببت و�سحكت وبكيت وتعبت... وتعبت...

تعبَت؟ اأما اأنا فلم اأكُتب بعد تعبي... تريد القليل من ال�سرية، تريد القليل من 

معنى  لتعرف  خريبَكة  زنقة  يف  الرابع  الطابق  يف  ال�سقة  اىل  ت�سعد  اأن  جرب  التعب.. 

التعب!

9

ة مثل قالب الإ�سمنت ُت�سكُب دفعة  بخالف الرواية التي ُتر�سُف لبنة لبنة، الق�سّ

واحدة )ُكرتاثار؟؟(

واحلب  واملرارة  الفرح  كاأ�س  واحدة..  دفعة  ُتر�سُف  اأي�سًا  ة  الق�سّ اأحا�سي�س 

واحل�رشة...

وحده احُلزن ين�سُج على مهٍل...

حّتى �سّت�ن �سنة ل تكفيه!

 

10

العنكب�ت ل يعرف م�زار. لكن العنكب�ت مع ذلك ي�ستمع م�رشورا اىل م��سيقى 

م�زار

ما�سادو دو اأ�سي�س 
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الأحجار مل تذهب ي�ما اإىل الُكتاب ومل حتمل ي�مًا حمفظة. لكن اأحجار هذا 

ال�طن تقراأ م�رشورة ق�س�سك. يف كل حجر �سيء من ق�س�سك. يف كل حجر �سيء منك. 

يف كل مّنا �سيء منك...

11

يكتب ومي�سي.. ه� �ساقان. لهذا حني �ساأل�ه عن الق�سة. قال هي �ساقان. �ساق 

 
ّ
�ساقي اأفكر يف  واأنا  حرفا.  يكتب  لن  �ساقيه  يجد  ل  من  جمال.  من  و�ساق  خيال  من 

تخيلت �ساقًا يف الأر�س و�ساقًا يف ال�سماء... �ساٌق من نبيذ و�ساٌق من م��سيقى... قال 

ل على رجليك!!  ال�سي احمد: كلٌّ و�ساقاه... املُهم بغيتي تكتب ع�َّ

12

الأخري..  الكتاب  النهايات.. عن  الكتابة و�س�ؤال  �س�ؤاِل غبي عن  األف  طرحُت 

ال�سي  ا�ستمع  الأ�سباح...  مع  احل�ساب  وت�سفية  ال�سرية  وكتابة  الداخل..  اإىل  والهروب 

باقي  اأنا  اإىل لأ�سئلة كلها.. ويف الأخري مل يزد على جملة واحدة: ولكن  بانتباه  احمد 

عّ�ال نكتب... 
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قراءة يف املجموعة الق�ص�صية »نافذة على الداخل«

حممد كويندي

اإن الق�س�س الرائعة والعميقة التي ت�ستطيع اأن تخلف يف اأنف�سنا تلك الكيمياء 

ال�رشية، ب�س�رها الرائعة والعميقة، قليلة جدا. وق�س�س اأحمد ب�زف�ر، هي واحدة من 

تلك الق�س�س التي ت�ستطيع اأن ت��سل اإلينا تلك الكيمياء ال�رشية، التي تف�رش ذاك ال�سدى 

القا�س  يع�د  تدم ط�يال ك�سابقتها،  وقفة مل  متلقيهابعد  نف�س  تخلفه يف  الذي  العميق 

اأ�سم�مة  �ساد�س  وهي  الداخل«،  على  »نافذة  من  املرة  هذه  علينا  ليطل  ب�زف�ر،  اأحمد 

و»الظاهر  العزيز«،  »ال�جه  يف  النظر  بعد  الق�س�سي،  الإبداعي  �سجله  يف  ق�س�سية، 

قد  اجلديدة  التجربة  هذه  منلة«. جنده يف  و»قالت  و»ققن�س«،  النعام«،  »�سياد  و  الغابر«، 

اأغ�اه ما ه� �سعري خال�س وكذلك يف ن�س��س اأخرى قد تخللتها مقاطع من ال�سعر منه 

اأ�سط�رية وتراثية وكذا  ا�ستدعاء �سخ�سيات  العربي والعاملي، وه� ل يكتفي بذلك يف 

ن�س��س وحكايات، وهذا ما �سيدفعنا هنا اإىل نعتها بجماليات ما وراء الق�س، مبفه�مه 

التي  )ال�سمت(  ق�سة  كما يف  فيه  والإبداع  لل�سعر  ت�ظيفه  اإىل  اأ�رشُت  وعندما  ال�ا�سع 

جاءت م�قعة وم�زونة )اخلبب = املتدارك( وهذا ل يعني اأننا اأمام الق�سة الق�سيدة كما 

ذهب اإىل ذلك اإدوارد اخلراط يف م�ؤلفه الكتابة عرب الن�عية. لأن اأحمد ب�زف�ر، يتطلع 
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اإىل ما ه� اأبعد من ذلك بكثري فه� يتطلع اإىل الكتابة احلداثية، باختياره جلماليات ما وراء 

اأو�سرت،  اأُونيتيي، وروبرت ك�فر، وب�ل  الق�س، كما عند الكتاب العامليني مثل كارل��س 

وروادها الذين كان�ا بدورهم يتطلع�ن اىل كتابة ما بعد احلداثة. حتى اأ�سع املتلقي، داخل 

اأعطي ول� فكرة وجيزة. ي�جد  وان�سغالتها  الفنية وخ�سائ�سها  الظاهرة  لهذه  ال�س�رة 

ما وراء الق�س ب��سفه فنا من خالل مقاومة طغيان الثليث- الع�امل املعزولة عن بع�سها 

حم�ل  واخلارج  الداخل  اإىل  امل�ستمر  النفجار  طريق  عن  والن�س،  والقارئ،  للم�ؤلف، 

داخل الن�س اإيل خارج الن�س، وبالعك�س.

والق�سة دائما تك�ن مقيدة باأ�سل�ب تركيبه باللغة، فاإن ما وراء الق�س ي�جد 

واجلمال  املعنى  اأن  يعلمنا  كما  نف�سه.  داخل  الالمتناهي،  ال�ستن�ساخ  م��سع  ب��سفه 

يت�اجدان يف املجاورة )انعكا�سية ذاتية يحفزها وعي الكاتب بالنظرية التي يرتكز عليها 

تنك�سف  حاملا  حياة  اإىل  تتح�ل  الق�سة  واأن  بالكناية.  معناه  يخلق  والق�س  عمله(  بناء 

�سط�رها، اأو �سفحاتها، وت�ستدعي ن�س��س اأخرى، اأو حكايات كانت �سعرية، اأو نرثية، 

وهذ ما اأ�سار اإليه رولن بارت، باأن الن�س��س احلداثية ل تعدو ك�نها خليط وامتزاج من 

الن�س��س ال�سابقة، وهذا ما اأ�رشُت اإليه اإىل ال�سعري عند ب�زف�ر وه� ي�ستدعي بدوره 

ما ه� �سعري اأو �سريي اأو اأ�سط�ري، اأو فل�سفي من ال�سعراء العرب التي مت ا�ستدعاءهم 

اإىل  والأع�سى  واملتنبي،  املل�ح،  بن  وقي�س  والفرزدق  دروي�س،  دنقل، حمم�د  اأمل  جند 

�سيميك. وكما  ت�سارلز  بي�غ�سالفيا  بلغراد  مبدينة  املزداد  امل�لد  ال�رشبي  العاملي  ال�ساعر 

متت الإ�سارة اإىل ما ه� تراثي كق�سة عمرو بن عبيد مع اأب� جعفر املن�س�ر، واملراأة التي 

راودها الفرزدق وو�سلت ق�سته اإىل خام�س اخللفاء الرا�سدين عمر بن عبد العزيز واإن مت 

حت�يرها اإىل لقاء ال�سارد بها يف حمطات الطاك�سيات... اإلخ.

اإن اختيار اأحمد ب�زف�ر اإىل ال�ساعر ال�رشبي ك�ن هذا الأخري ينح� اإىل ق�سيدة 

النرث التي هي عنده فعل حترير للمخيلة، وُخلقا اأدبيا خال�سا يجمع بني ا�سرتاتيجيني متنا 

فرين الغنائية وال�رشد، والنزوع اإىل ال�س�ريايل على �سعيد ال�س�ر ال�سعرية املده�سة )اأمد 

يدي اىل الزهرة لأمل�سها فت�سبقني يد الظل وتقطفها( من ق�سة الكهف. هذا من جهة.           

و من جهة اأخرى الغ��س يف الي�مي املديني بروح تاأملية. ل تخل� من ال�سخرية، والغم��س 

من جهة اأخرى هذه الختيارات لقت امل�افقة عند ب�زف�ر هي اأن تعطي لق�س�سه اأبعادا 

وع�امله حم�س��سة  جت�سيدا،  اأكرث  وكاأنها  تبدو  ن�س��سه  �س�ر  جعلت  من حيث  عميقة 
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التي  عبيد  بن  عمرو  كق�سة  تراثية،  ق�س�س  ل�ستدعاء  ال�سارة  �سبقت  وكما  الكثافة. 

مت ت�ظيفها ملزيتني الأوىل هي انه جعل منها اإطارا للق�سة اأو كما و�سفها خ�ان ميا�س 

التاب�ت الذي يح�ي اجلثة اأو الكتابة الدائرية بحيث تبداأ الق�سة بها وتنتهي كذلك. واملزية 

الثانية هي اإ�سقاط �سخ�سية حكاية عمرو بن عبيد على �سخ�سية حمافظ املكتبة التي 

يبدي ظاهرها عك�س ما يخفيه باطنها و�سخ�سية عمرو بن عبيد معروفة بتناق�ساتها ه� 

الذي جعل �س�رة تبت يد ابي لهب، اأن العبد خارج عن اإرادة الله وهذه ال�اقعة وما تالها 

جعله حمطة �سك وريبة ملا يبديه من اإميان وا�ستقامة، اإلخ. واإن حكيت هذه احلكاية لعمرو 

بن عبيد ب�سمري اجلمع املخاطب )كلكم مي�سي رويدا يطلب �سيد غري عمرو بن عبيد( اإل 

اأن ب�زف�ر ح�رها اإىل �سمري املفرد كما فعل يف ق�سيدة حمم�د دروي�س )اإنا نحب ال�رد 

لكن نحب القمح اأكرث.( وقد ح�ر ال�سمري فيها اإىل �سمري املتكلم. يجرنا هنا ال�سمري 

اجتماعي(  حي�ان  لأر�سط�)الن�سان  وهي  ال�ح�سة  ق�سة  يف  م�ظفة  جملة  اإىل  املتكلم 

ينبغي اأن يزيد كلمة ) لالأ�سف( الن�سان حي�ان اجتماعي لالأ�سف. �س 22( ولكي نفهم 

هذه اجلملة لبد لنا من التفكري باأن كلمة) لالأ�سف( ل تدخل يف و�سف احلالة ال�اقعة، التي 

تعرب عنها �سائر الكلمات يف اجلملة، بل يجب اأن ُتن�سب اإىل ُحكم ي�سدر عن املتكلم، 

فال�سمري» اأنا« لي�س مرجعية مثلما يك�ن ل�سم الَعلم مرجعية، ولي�س دللة كما ال�سم 

 العادي، فه� عندما ي�ستعمل يف جملة ما، يدل على ال�سخ�س الذي يتلفظ بهذه اجلملة.    

غ�اية  وهي  األ  الن�س��س  لهذه  ال�رشية  الكيمياء  هذه  من  مهم  �سيء  اإىل  اأع�د           

احلروف، اإذ اأن كثريا من احلروف حممل بكم هائل من الإ�سارات والرم�ز التي متثل مقاما 

وكذلك  الأمم،  من  اأمة  اأنها  احلروف  ينعت  عربي  ابن  جند  حيث  الت�س�ف،  مقامات  من 

النفري الذي يق�ل باأن احلرف ي�رشي حيث الق�سد )جيم جنة، جيم جهنم( ويف ق�سة 

الكهف �س 70، جند ب�زف�ر يق�ل: اأطُل على وعدي، مكت�بي الأ�س�د يجثم يف نقطة اخلاء 

من الفخدين، كما يجثم قدر اأ�س�د �سغري يف نقطة الغنب من الغد، ومتتد هذه الغ�اية ايل 

تخل احلرف املفرد يف اأحكام العالقة التجاورية بني الدوال وحيث يعتمد علي �رشورة 

)فقيه  املختل�س(  )خل�سة  اأجحظ(  )اأحلظ  املتجاورين  الدالني  يف  اأكرث  اأو  حرف  وج�د 

�س��سي ف�سا�س�ين( وهي اأمثلة كثرية هذا الرتدد يحدث اإيقاعا �س�تيا خافتا يحتاج اإىل 

اإن�سات تام لالإح�سا�س به، ل تقف غ�اية ب�زف�ر عند هذا احلد فه� يتمادى اإىل الت�رية، 

والتالعب اللفظي، واملحكي العامي )ما عندك�س ما خ�سك�س( وت�ظيف ال�سعر والتجاور 

وال�سكل اجلنا�س وما �سابه لكي ينتج ق�سة مل ير املتلقي مثيال لها.
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يدل  الذي  املتكلم،  باب  من   - طبعا  ـ  الداخل  هذا  اإىل  ثانية،  مرة  اأع�د  ثم، 

داخل  ثنائية  اإن  الداخلي،  ال�عي  على  الأو�سع  دللته  نطاق  يف  الذاتية  مفه�م  علي 

يرتكها  املقهى  ع�سيقته يف  مع  لقاءه  ال�سارد يف  جند  متما�سكا،  كال  لي�س  بك�نه  الفرد 

بحر  يغ��س يف  كاأنه  داخله(   ( ذاته  فيغ��س يف  ه�  اأما  فقط  احلا�رش  جل�سده  تتحدث 

منده�سة  الع�سيقة  تخاطبه  ال�سطح  على  يطف�  وحني  املرج�ة  حمارته  عن  يبحث 

يف  يدخل  اأن  ي�ستطيع  وحده  والفرد  ال�ح�سة(  ق�سة  )من  ت�سمعني،  األ  اأنت.  اأين 

اجلميع. .  اأمام  متاحة  اأنها  نعتقد  التي  اخلارجي  العامل  م��س�عية  على  ال�رشيرة   تلك 

       تظل دللة النافذة ونتناولها من منظ�ر غي غ�تيي يف م�ؤلفه )ال�س�رة(، الذي يعترب 

اأو الك�ة يف حائط ما يحمي الن�سان من التما�س املبا�رش مع الطبيعة املحيطة  النافذة 

به، وهي كذلك - النافذة - التي اأ�سد تنظيما وميكن اأن نظيف بني املجال والإطار قا�سما 

النافذة              هي  ثابتة  نقطة  يف  م�ج�د  وحيد  مالحظ  افرتا�س  يف  حتديده  ميكن  م�سرتكا 

\عني \�سارد \م�س�ر، ويف هذا ال�سدد يق�ل )هرني جيمز ( يف ت�طئته لروايته )�س�رة 

�سيدة (: » باخت�سار، لي�س لبيت الق�س�س نافذة واحدة وح�سب، بل ملي�ن - بالأحرى 

من  تخرتقها،  اأن  ميكن  اأو  تخرتقها  واحدة  وكل  املمكنة.  الن�افذ  من  يح�سى  ل  عدد 

واجهتها ال�ا�سعة، احلاجة اإىل روؤيا فردية و�سغط الإرادة الفردية. وهذه الق�سمات ذات 

احلج�م والأ�سكال املختلفة، تلت�سق بامل�سهد الت�ساقا يجعلنا نت�قع منها ت�سابها اأعظم 

من املدل�ل مما جنده حقيقة.

مرتابطة،  غري  ميت،  جدار  يف  ثق�ب  جمرد  ن�افذ،  احلالت  اأح�سن  يف  اإنها 

وجاثمة بانفراد..« ويف ال�سياق نف�سه ي�سبه حممد خ�سري الق�سة باأنها �س�رة معك��سة 

للق�رش الأ�سط�ري املنيف ذي اجلدران اخلالية من الأب�اب، بداأ ع�رش البي�ت الق�س�سية 

ن�افذها - اأيها  عند  حتت�سدون  التي  ال�سمت  بي�ت  الالمتناهية.  الروؤى  ذات  الب�رشية 

بينكم  املتقاطعة واأرى  والإ�سارات  وال�سمت  الفراغ  حكاة   - الروؤي�ي�ن  الط�ب�ي�ن- 

اأ�سباها ومن ل اأ�سباه لهم. ول� كنتم خارجها لعجزمت عن الدخ�ل، لكنكم وجدمت اأنف�سكم 

فجاأة عند الن�افذ الداخلية.

وحتى ل تف�تنا مالحظة )اللغة( التي جند ب�زف�ر ي�ستغل عليها وبها، و)اللغة( 

كما يذكر مارتن هيدغر يف كتابه ] الكين�نة والزمن [ باأنها م�سكن الن�سان، ول م�سكن 

بق�ة يف  التي هي حا�رشة  )العني(  اإىل كلمة  اأع�د  التي هي �رشيرة الن�سان  نافذة  دون 



94

هذه املجم�عة حتي اأن ق�ستني تبداأ جملهما لفتتاحية هكذا: »عينان خ�رشاوان« )اأنظر 

ق�سة التعب، وق�سة الكهف( وحتى يف ق�سيدة لأمل دنقل فهي حتمل عن�ان »العينان 

اخل�رشاوان« و)العني( كما ه� متعارف عليه نافذة للروح والروح ل تك�ن ال يف الداخل، 

وجه ظالم  ت�سئ يف  زرقاء  نافذة  فيها:  يق�ل  الربيكان  ملحم�د  ق�سيدة  هنا  وحت�رشين 

الك�ن وبهذا القدر اأك�ن قد لم�ست يف هذه املقاربة ج�انبا من تلك الكيمياء ال�رشية 

اأنف�سنا،  الرائعة يف  لنا ال�سدى العميق الذي قد تخلفه فينا هذه الق�س�س  التي تف�رش 

والتي هي مع كامل الأ�سف قليلة ونادرة جدا.
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احلب

 يداي ممدودتان.اأنا كلي يدان... متتدان اليك يا حبيبي، و حتيطان بك و ترعيانك.اأنا ع�سك

 الذي يكنك حيث تك�ن يا حبيبي. ع�سك الذي تطري منه و تطري فيه... ثم تطري اإليه.اأنظر

ال�سباح اأك�ن يف  ر�سيقة.زهرة  و  كما عرفتني... خفيفة  اأزال جميلة  ما  يا حبيبي.   اإيل 

 تف�ح لك، و �سجرة اأع�د يف و�سط النهار تظلك، ثم اأ�سري يف الليل م��سيقى... تدوزن

                                                           اأنغامك و تعزفك.

اإليك متتدان  م��سيقى...يدان  و  �سجر  من  و  زهر  من  يدان  يدان...  ذلك  كل  يف              لكنني 

 و تتقربان من مالحمك.�سعرك الكرت كع�سب مت�ح�س، ات�سكع فيه و ا�سل و اأختفي

 كمارقة...كمارقة...ك�سارقة.جبينك املعرورق اأم�سحه و ار�س عليه ماء ال�رد و اأربت عليه

حتى تبت�سم عيناك.اأغم�سهما لأراك.حني اأراهما مفت�حتني اأغرق فيهما و ل اأرى �سيئا.

 عيناك بحريتان اأفريقيتان مرتعتان بالأ�ساطري.و اأنا اأغم�سهما و اأتابع التقري... باللم�س

اأمر... امترر على ب�رشتك كل ي�م كريح ال�سبا...خفيفة اأنا   اأراك يا حبيبي.األ حت�س بي؟ 

 رخاء تهب و ل تهب.و لكنك تكرب ب�رشعة يا حبيبي.ملاذا اأنت هكذا دائما؟ مته�ر طائ�س

 م�ستعجل ثائر؟ كاأن لك م�عدا مع القدر تخ�سى اأن تخلفه، فتعي�س بالعر�س ل بالط�ل،

 و تغرق اأيامك يف اخلمر و احل�سي�س، و يف ال�سفر و التج�ال، و يف... يف الن�ساء.هل تريد
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اأو مائة...  اأن تن�ساين؟ هيهات يا حبيبي... حتى ل� تزوجت ع�رشا و �ساحبت خم�سني 

 ف�ساأبقى يف قلبك دائما.انا كرة خ�رشاء يف دمك يا حبيبي ل مت�ت و ل تبلى حتى مت�ت

                                                                         اأنت، فتتذرر فيك، و تخ�سب تربتك لتنبت �سنابل القمح التي نع�سقها:

                                                                                  »اأحب ال�رد لكني

                                                                                  اأحب القمح اأكرث«

 األ تزال تردد هذا املقطع ال�سعري؟ ملاذا تكرب ب�رشعة اإذن و تبتعد عني؟ اأنا ما اأزال جميلة

اأ�س�ع يف و  لك،  �سباح  كل  الزمن.اأتفتح  خارج  لأين  اأذبل  ل  و  اأكرب  عرفتني.ل   كما 

 خيالك.ما اأزال �سبية األعب على الثلج ك�سادي فريوز.هل تذكر �سادي؟ قل يل يا حبيبي،

 األ تزال حتب الأطفال؟ ل تكرب اإذن و ل تتزوج لتلدهم. الأطفال كالأزهار يا حبيبي، من

امل��سيقى ي�سرتيها.ي�ستمع الأزهار ل يقطفها. من يحب   يحبهم ل يلدهم،و من يحب 

حبيبي.بالذاكرة يا  ذكرى  اأ�سدائها.احلب  مع  ليعي�س  يذهب  ثم  بها،  ي�ستمتع  و   اإليها 

                          نعي�س.و حني من�ت، ففي الذاكرة نخلد.

و لكنك تكرب ب�رشعة يا حبيبي. �سعرك يت�ساقط، و اأ�سنانك تتخلع، و مفا�سلك تك�سل.

اإل �س�رة عج�ز تبهت مالحمها اأحببته؟ مل يبق منه                 اأين الفتى اجلميل الذي عرفته و 

 و تتجعد و ت�سعف كل ي�م. اأنا كنت اأحبك اأنت ل هذه ال�س�رة العج�ز. كنت اأحب اإن�سانا

 من حلم و دم، ل �سخ�سية متخيلة باردة يف ق�سة اإجنليزية.هل تريد اأن تلحق بي ب�رشعة؟

 اأيها الحمق، اأنا اأريدك هناك.اأريدك فتيا ن�رشا كما كنت دائما: تنظر يف ال�سباح اإىل

 امل�ساء الزرقاء، و اإىل ال�سحب البي�ساء.. اإىل ال�سنابل و ال�سياه و الغابات... و اإىل الأفق

امل��سيقى. و  املقمر  الليل  و  اجلمال احلي   تنام، يف ح�سن  تنام، حني  و  الغاوي.            الغامز 

                       و ح�لك احلركة و احلياة يف كل حني.

 ماذا تن�سد هنا يا حبيب؟ لي�س هنا اإل الظالم و الربد و ال�ح�سة و الآه... اآه يا حبيبي...

           لقد كذبت عليك، فاغفر يل.اأنا مل اأعد جميلة كما كنت، و ل �سبية، و ل زهرة ف�احة،

 و ل حتى �س�رة عج�زا تهرم كل �سباح... و ل يدين يل. اأنا جمرد ذرات تراب باردة يف

                                 قرب.و لي�س عندي حتى مراآة لأب�رش فيها عدمي.

               ابق هناك يا حبيبي...ابق هناك.�رش عج�زا اإذا �سئت، لكن... ل متت.
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الظل

الظل

)1(

نزلت يف مفرتق الطرق )مل اأقل: ملتقى، لأننا �سننزح عن هذه النقطة ف�را: احلافلة عائدة 

من حيث اآت، فهذه النقطة هي منتهى م�سارها، و اأنا اإىل حيث قدر يل، كاأمنا حدث يل 

هذا من قبل، منذ زمن ط�يل رمبا، ماذا ي�سمي علماء النف�س هذه احلالة؟(.

اجل� بارد و ال�سم�س مل ت�رشق بعد.الطرق اأمامي – اإذا ا�ستبعدت طريق احلافلة – ثالث: 

»�ستنتهي يف اإحداها اإىل �سيخ حكيم – تق�ل اآية –

ل فائدة من حماولة دفعه اإىل الكالم، فه� �سامت دائما و تلك حكمته، لكنك ت�ستطيع 

اأن ت�ساأله و اأن جتيب نف�سك بعدة اأج�بة، فاإذا راأيته يبت�سم بعد ج�اب من اأج�بتك، فذلك 

يعني اأنه ي�افق عليه. ا�ساأله عن امللكة، و �سيجيبك بطريقته.

اإذا  الطرق،  بكل  تغ�يك  اأن  �ستحاول  ح�سناء.  غانية  اإىل  اأخرى  طريق  يف  �ستنتهي  و 
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انت�رشت  اإذا  يهم.  ل  و  يزل  ل  حكيما  �سيخا  تك�ن  اأن  انتهيت.حاول  لها  ا�ستجبت 

للكاظمني  مر�س�دا  جنيا  اإل  احلقيقة  يف  لي�ست  فهي  ملكتها،  ك�سفتها  اإذا  و  ك�سفتها، 

اإليك  يرتد  اأن  قبل  اإليها  �سيحملك  و  امللكة،  اإ�ساأله عن  الن�ساء.  العازفني عن  و  الرغبة 

طرفك.

و �ستنتهي يف الطريق الثالثة اإىل �سحراء مهلكة غفل ل معلم فيها. ل جبل و ل كثيب     

و ل �سجرة و ل نبتة و ل طائر و ل حتى ح�رشة. ل فائدة من حماولة الإهتداء. تلفع 

بعباءتك و اجل�س على الرمل حتى ياتيك اليقني. �سياأتي هذا اليقني بعد �سبع. قد تك�ن 

دقائق اأو ليايل اأو اأ�سابيع. ل تخف، لن مت�ت قبل اأن ياتيك اليقني. قد يك�ن هذا اليقني 

دليال بدويا اأو �سيارة اأجرة اأو حمال اأبي�س... ل تخف، اأيا كان هذا اليقني، �سيق�دك اإىل 

امللكة«.

)2(

الأقل.  اأ�سب�ع مرة على  �سنة، يف كل  اأربعني  التي ظلت ترتدد يف حلمي  املراأة  امللكة؟ 

وجهها حمف�ر يف كل قطرة من دمي. األفته حتى لقد اأحتدث معه دون اأن اأراه، و اأتقرى 

اأ�سحابها             �سادقت  وجدتها،  اأنني  تخيلت  اأو  وجدتها  فاإذا  النا�س،  وج�ه  يف  مالحمه 

و اأحببتهم و اأدمنت ع�رشتهم... و بهذه الطريقة لقيت »اآية«، املراأة ال�س�افة التي وقفت 

اأمامها ب�ساحة جامع الفنا ذات �سباح من اأ�سباح الربيع الفائت. و لكي اأهرب من ورطة 

وق�يف اأمامها م�سمرا كامل�سح�ر، ومن تفر�سي )املزعج؟ الغريب؟ الغبي؟( يف وجهها الذي 

اكت�سفت فيه الكثري من مالمح حلمي، رميت »بيا�سي«، و قرف�ست اأمامها. ن�رشت على 

الأر�س اأوراق اللعب، و بداأت تتفقد �س�رها باأ�سابعها املحناة.

يف  لقراءتها  املخت�رشة  النتيجة  هي  هذه  يل.  قالت  خ�سك�س«  ما  عدك�س  »ما 

»مكت�بي«.«ميكن ما عدي�س، لكن خا�سني �سي حاجة«.

ظللت اأتردد عليها با�ستمرار اإىل اأن حدثتها عن حلمي، و عن ال�سبه الغريب بني ال�جه 
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الذي اأراه يف احللم، و بني وجهها هي، و ه� �سبه غريب لأنه لي�س كامال و ل حتى حمددا 

اأو ما يبدو من ال�سعر؟ �سبه  اأو اجلبني او العنق  يف ملمح بعينه: هل ه� الفم او العينان 

غام�س يقدح الذكرى و يغيب.ملاذا؟ و كيف؟

�ساردتني...           كانتا  عينيها  لكن  اأ�سنانها،  عن  فمها  افرت  حزينة:  ابت�سامة  »اآية«  ابت�سمت 

و قالت اأخريا:

انها امللكة. و هي تدع�ك.	 

اأية ملكة؟ و تدع�ين اإىل اأين؟	 

عن 	  �ستجيبك  هي  و  اإليها،  اذهب  عنها.  اأحتدث  اأن  ماأذونا يل  لي�س 

اأ�سئلتك.

اأذهب اإليها ف�را. لكن اأين؟ و كيف؟	 

اأر�سدتني اإىل م�قف احلافلة و �ساعة خروجها و مكان النزول. و حني �ساألتها عن ال�سبه 

بينها و بني املراأة التي ت�سميها »امللكة«، ابت�سمت ابت�سامتها احلزينة و قالت يف �رشود:

�سلم يل عليها. قل لها: اآية من اآيات ح�س�رك يف عامل ال�سهادة.	 

)3(

نزلت من احلافلة يف مفرتق الطرق... مل اأتردد ط�يال، اجتهت اإىل ال�رشق، اأعطيت وجهي 

لل�سم�س البازغة، و غادرت ورائي العامل و املا�سي و النا�س.

كانت ال�سم�س تتجه نح�ي فيما كنت اأت�جه نح�ها، و كلما تقاربنا كلما ازدادت حرارة 

اجل� و ثقل املالب�س و �سبيب العرق و تعب املفا�سل... فلما انتعلتني ال�سم�س احلافية،       

و �سارت ف�ق راأ�سي متاما، مل اأعد اأ�ستطيع التقدم... ف�قفت. تلفت ح�يل، فلم اأر على 

ط�ل مد الب�رش بناء و ل �سجرة و ل حي�انا و ل حتى طائرا.
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ثيابي  بع�س  و�سعت  ال�رشاب.  غمزات  و  ال�سم�س  اأ�سعة  و  ال�سحراء  رمال  غري  اأر  مل 

الرمل،                   باأ�سبعي على  اأعيده  ثم  اأحم� اخلط  و  اأخط  الرمل  تهالكت على  و  را�سي  ف�ق 

و ذهني �سارد يفكر يف املاء... لي�س يف املاء بال�سبط، بل يف الكاأ�س... يف زجاج الكاأ�س، 

اأح�س ملم�سه البارد الندي يف م�سام كفي، و ل اأ�ستعجل ال�رشب. اأريد فقط اأن اأ�ستدمي 

هذا امللم�س و اأ�ست�سعره بكل ح�ا�سي اأط�ل ما ميكن من الزمن... الزمن القدمي امل�ستعاد 

الرمل  هذا  اإىل  اأو�سلني  الذي  ه�  القدمي  العذاب  فذلك  امل�ست...عذاب.  امل�ستعذب... 

املحرتق احلارق الآن.

و فيما اأنا اأذوب بج�سدي حتت وقدة احلر و اأ�رشد بعقلي يف الزمن القدمي حائرا بني عذوبته 

اأح�س�ست برط�بة عجيبة تلم�سني... تلم�س خدي الالهب فت�سيع يف ج�سمي  و عذابه، 

اإيل و يالم�س خدي  ينظر  تلفت ح�يل ف�جدته واقفا بجانبي،  الغروب...  ن�سمات  كله 

املخ�س��سن ب�سفتيه الرطبتني، كاأمنا يحاول اأن يرعى �سعره النابت.

ال��سف          اإىل حد يف�ق  له. جميل  كاأنه؟ ل كاأن  كاأنه غزال...  اأبي�س جميال،  كان حمال 

و الت�سبيه. تراه و ل ت�سدق اأنك تراه... كاأنه حي�ان حلم. خ�سيت اأن اأمد يدي اإليه فاأفيق. 

و لكنه اأعاد حك فمه الرطب بخدي اجلاف املخ�س��سن، فمددت يدي، و لكنه كان قد 

ابتعد... كان ي�سري اأمامي على مهل، فتبعته.

و ه� ي�سري، كانت الأر�س تن�سق اأمامه عن �رشداب ط�يل، دخلت وراءه ال�رشداب حتى 

غبنا حتت الأر�س، مل اأعد اأرى �سيئا يف ظالم النفق الرطب البارد اإل ل�ن احلمل الأبي�س 

اأمامي، فجاأة تك�سف الظالم عن �ساحة م�سيئة وا�سعة تت��سطها حديقة خ�رشاء، و احلمل 

ال�سغري الأبي�س الذي كان اأمامي، اأ�سبح فجاأة اإمراأة جميلة ت�سرتيح على اأريكة حمراء.

هي؟ هي.

مدت يدها اإيل و بغمت:

تعال. اأقعد بجانبي.	 
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هي متاما. ابت�سامتها مهيبة.كاأمنا، و هي جتذب ج�سد الناظر)من اجلاذبية(، جتذب روحه )من 

اجلذبة( فريتبك و ل يدري اأه� يف ح�س�ر اجلميل اأم يف ح�رشة اجلليل.

اأنت تبحث عني؟ اأنا امللكة

�سح�ت، و مل اكد، مما بي، و قلت:

بلغت 	  عني.منذ  تبحثني  لأنك  عنك  اأبحث  �سيدتي.لكنن  يا  اجل 

حلما  الآن  اأراه  ما  كان  �س�اء  و  اأحالمي.  يف  تناديني  اأنت  و  احللم 

ت�رشفك. حتت  نف�سي  اأ�سع  و  الدع�ة،  األبي  فاإنني  حقيقة،  اأو 

ركعت حتت قدميها �سامخ القلب، فخ�را باخل�س�ع للجمال اجلليل. كنت مغم�س العينني 

اأنظر اإىل �س�رتها املنطبعة يف وجداين، لكني �سعرت باأناملها الناعمة تربت على راأ�سي... 

على كتفي... ب�سبابتها حتت ذقني، و هي ترفع وجهي القانت اإىل �سدتها... �سدرتها.. اإىل 

وجهها احلي املختلج املبت�سم، و �سمعت �س�تها القدو�س يخاطبني اأنا:

هل تعرف من... ما اأنا؟	 

اأنت امللكة.	 

هذا اإ�سمي الرمزي.اإ�سمي احلقيقي ه� )الظل(.اأنا جزوؤك الليلي.)ت�اأمك( الذي 	 

تلب�سني؟ اأن  تقبل  هل  يف؟  ترغب  بك.هل  ليتحد  الأعلى  بالأفق  ينتظرك 

كيف؟	 

لننه الأمر ب�رشعة.قبلني	 

العط�ساوين عط�س  �سفتي  اأ�سلمت  ال�ستاء.  ال�سماء يف  تنحني  انحنت علي كما  و 

امل�سع�ر )يريد، و يخاف من املاء(، اإىل �سفتيها احلافتني )ق��سي حياتي(. و كان ما 

كان مما ل�ست اأذكره، لأين مل اأعد اأ�سعر ب�سيء.
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اجلل�صة ال�صاد�صة

اخلمي�س 20 يونيو 2013

قراءات �صعرية

امل�صاركون:

- جمال م�صتكفي

- �صعيد البوعثماين

- عبد الواحد املرابط

- امل�صكيني ال�صغري 
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كلمة �صاعر يف حق �صاعر 

ه� �رشب من نعيم اأن ي�ستفيق �ساعر على �سذو الع�سافري، رغم  ت�اتر النهيق املزعج اأو 

الزعيق الفج الرائج. جمهرة هي الأ�س�ات يف امل�سهد ال�سعري... لكن الع�سافري قلة، 

و�سمنها من يحلق بنا يف اأج�ائه م�ستعينا بالأجنحة،  ومنها من تكفيه الأن�س�دة لريدينا 

غرقى متعة الإ�رشاق ال�س�يف حتى ن�رشف على �سدرة املنتهى اٱ�ستمتاعا باجلمال الذي اأودعه 

اخلالق يف فكره وحنجرته واأنامله فكذلك ه� هذا الهزار املغربي جمال م�ستكفي ال�ساعر 

الرقيق املتفرد يف ق�سائده النرتية والزجلية.وهذه دع�ة مفت�حة ملن يريد اأن ميتح من معني 

عي�ن �سعره.                                                                                                ذ.�سعيد ب�عثماين

لـميمة

�سك�ن اللي ويك�ل

ميمت� ق�سات عليه

�سك�ن اللي ويك�ل
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م� ما حنات عليه

حمبة خ�سها م�لنا

وحطها يف مليمة اأمانة

واللي طمع دابا يف ر�سات�

على ر�سا م�ما يت�انى

�سبحان اللي خلق ملميمة األ�ان

�سبحان� ما ميزها ب�طان

�رشفها بالدرية والعطاء

وكرمها يف جميع الأديان

اآ�س ترد للميمة .. وبا�س تبدا

ترد ه�ال وحمها .. وانت يف الكر�س مازال جنني

ترد وجع ال�لدة .. والدقيقة تعد ليها ب�سنني

ترد ليايل د ال�سهر .. وانت ايام ب�سقامك تنني
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اآ�س ترد للميمة .. وبا�س تبدا

تقدر تبغي ليها .. ما هي ليك بغات

تقدر ترد ليها ما هي ليك دات

بغاتك يف القراية تك�ن خيار من ل�لد

تن�سى را�سها .. وتفرحك انت يف لعياد

ياما وا�سات كليبها بدم�ع

وقتما �سعاب تك�ن ليك �سناد

كرب هم امليمة .. علمتحان

تبغيك جتد .. وليه ت�جد

تبغيك تك�ن مّلعيان

ت�سهرالليايل .. ت�سهر معاك

النهار ملعل�م .. هي م�راك

جنح ل�ليد .. الي�م ال�سعيد

�سعد م� .. داك لي�م
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وهز را�س� ..  بني لعيان

�سافرت للخدمة وللقراية

ت�ساحبك بالدعا وبال��ساية

املظهر هاين .. الدخال يعاين

ليلها �سم�ع .. نهارها دم�ع

اخلاطر مغري ..ال�س�ؤال يحري

حنيني راجع .. وّل بال رج�ع

وعد زواجك .. بالها مهم�م

بغاتك فح�سانها ..  تبقى م�سم�م

�ساآلها واحد بجميع اللهجات

حنيني �سعيد .. يف اّيام� فرحان

وىّل و�سط اح�سان ع�سريو مدم�م

وا�س تالم مليمة

اإىل لب�س همها ث�ب الغرية

وا�س تالم مليمة

اإىل ف�سلت ال�لد على حب املرية

وا�س تالم مليمة

على لّلي يقدر.. منها ي�سدر
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وهي م�سكينة .. يف الكبدة اأ�سرية

ملي دزاد عندها حلفيد

داك لي�م .. كان �سعيد

يف ال�سدرح�سنات� .. دارت ليه كل�ليد

حنات لبكاه .. وبكات يف ناآه

على ال�سفا ربات� .. كيف كانت مع باه

كثري من �ساف مليمة حداه

وكال على و�سالها مازال احلال

وكثري اللي م�سات م� من حداه

وكال با�س يفرحها داز احلال

لزم ترد ليها .. ولزم تبدا

اإىل مليمة مازال ت�س�ف

لزم ت��سلها .. ولزم تروف

واىل ما رفتي عليها انت وحنيتي

�سك�ن عليها غريك يروف
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ما تخلي الفر�سة عليك تدوز

لزم دابا مليمتك حت�ز

اك ح�ز الّلي الله عليها و�سّ

واىل ما نهرتيها .. لزم تف�ز

ا�سمع هاد الكالم اآخ�يا ومتعن

راه الّلي يعطف على ميمت� ويحن

وما خالها لغريو حتتاج

عمرو يف حيات� ما يتمحن

واىل كتب الله .. وليك ت�ّفات

ما تقطع بامليمة كاع ال�سيالت

را القراآن وقتما تقراه

ينفع احلي منهم واللي مات
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زور ميمتك يف القرب

وملبداع لزم حتـدر

علم�تى ترحم و�سلم

وف�م�ر الدنيا ما تكلم

خلي دعاك كل� ليها

وَعْل الدعا ليها ما تزيد كرث

لزم تدعي لي�م وغدا

�سان ملح�سنة .. يزيد حَلْ

وملدنبة .. يغفر املنان

الله ييمن ليها َلْكتاب

�ساب الله ي�رّش ليها حَلْ

وي�رّشبها من ح��س النبي

ب�فاطمه .. م�ل َلْكتاب
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لـمحا�صن يف لَكلوب

الكلب كال العني انا مفه�م

ردات عليه بكالم كل� منظ�م

حت�س بالكاين ما ت�س�ف مللم�م

تعرف لباين ما تك�سف ملكت�م

كال ليها هنايا باللي حدايا وا�سح

و�سح الزهرة يف قلب النج�م

كال ليها ن�ر العقل عندي نا�سح

ن�سح ال�س�ف من بعد الن�م
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كالمك زين والعيب ما فيه

والعيب انا لقيت� ملم�م

فعال انت ح�ساب لك فهمتيه

والفهم اأنا لقيت� معق�م

عرفتي النا�س ح�س وخيال

وانت و�سط ق�سبانك م�سم�م

اأنا �سفتهم اعمال وافعال

بغيت ال�سحيح وكرهت ملذم�م

كال ليها ملزيان عدي معروف

ون�اع� يف دخايل مرق�م

لقيت� ما يل حاجة بال�س�ف

ال�س�ف ملي �ساف وىل حمم�م

من ال�س�ف تعلمت نختار

نف�ت ملخلط ناخد ملرم�م

من ال�س�ف ت��سح مل�سار

ايال غريت حاجة نبقى مظل�م

كال ليها الزمان ديايل وانا ليه
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قبلت� بالناق�س وملتم�م

ه� ملكت�ب ومكت�بي فيه

كيف نعي�س بال ه� حمروم

النق�سان ما غري ليه حما�سن

ما غري حلرمة واخلري ملعل�م

النا�س خلقات من� ملفاتن

وا�سبح لِفكر عدنا م�سم�م
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ال�صاعر

�صعيد بوعثماين

 

التقديرية،  ال�سهادات  الع�رشين من  يف�ق  ما  ، ح�سل على  مغربي  �ساعر وزجال 

مل�ساركته يف اجناح مهرجانات �سعرية.

، له  اأدبيا يف تن�سيط احلياة اجلمع�ية مبدينة الدار البي�ساء التي يقطن بها   �ساهم 

لتنظيــــم  ا�ستدعي   ، والتلفزةاملغربية  بالذاعة  ا�ستح�سان  بدرجة  مقب�لة  زجلية  اأغاين 

بامل�سابقة  ليتكلف  بادو  يا�سمينة  ال�زيرة  ال�سيدة  اإ�رشاف  حتت  الأول  اآنفا  مهرجـــان 

ال�سعرية التي كرم فيها ال�ساعر اجلميل حممد حاي �ساحب ق�سيدة » ياجار وادينا« ثم 

كلف بالتكفل بتنظيم نف�س املهرجان ال�سعري ، يف نف�س امل�عد من كل �سنة .

على  به  خا�سة  اأم�سيات  واأقام   ، ال�طني  ال�سعيد  على  اأم�سيات  عدة  يف  �سارك   

معر�س  اأول  يف  مر�سيد  خديجة  الت�سكيلية  الفنانة  �سارك   ، البي�ساء  الدار  �سعيد 

�سعيد  ال�ساعر  بقلم  وال�سعر  الت�سكيل  احت�ى  حيث  فريدة  جتربة  كان  والذي  لها  

الأوىل  بال�سنة  الحتفال  وازى  والذي  الفنانة  بري�سة  العربي  اخلط  و  ب�عثماين 

... ملكية  �سكر  ر�سالة  اأعقبته  الذي  الن�ساط  خديجة  لال  اجلليلة  الأمرية   مليالد 

لل�ساعر اأي�سا ابداعات من�س�رة على الأنرتنيت مبنتدى الأحرار خا�سة ومنتديات اأخرى.

له دي�ان »تقا�سيم يف ر�سد الإح�سا�س« و دي�ان زجلي »ماالفاهم غري اللي يفهم«.
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فراق

 مل يكن حبك اإل...

 ذلك الل�ن املزيج ...

 من كل األ�ان احلديقة.

 وبات بالأم�س حقيقة ،

 واأ�سبح الي�م رمادا ...

 متبقى من حريقة.

 مل يكن حبك اإل...

 ذلك الن�ر الذي ...



117

 انت�سى قلبي بريقه ، 

 ومتادى من ه�اه...

 يف متاهات عميقة.

 مل يعد حبك اإل...

 اأحرفا ر�ست رقيقة

 وتال�ست بعد عمر ،

 كاأنه كان دقيقة.

 و�سارت اأطالل عتيقة...

 بالذهن لزالت ل�سيقة.

 مل يعد حبك اإل...

 اأوراقا ثم وثيقة...

 �سنم لذكرى ع�سيقة

 واأنا حمتاج بعنف...

لروحك الأنثى الرقيقة
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رحـــــلت

فجاأة ...

 رحلت تلك املراأة...؟

 واأنا الذي علمتها 

 اأ�رشار احلب و اجلراأة

 منذ اأن كانت �سغرية...

 مذ تهاوت بني يدي والت�ت ...مثل الفطرية

انه الغدر الذي مل اأر اأبدا نظريه

 لقد رحلت تلك املراأة... 

 وبلني اأناملها ال�سغرية...

 اعت�رشت قلبي بعنف،وجرعتني م�سريه...



119

ب�سقت باأحلى ذكرياتي ثم دا�ستها ب�طاأة

 فجاأة...رحلت تلك املراأة ؟

  واأثبتت يل اأنها طفلة لكن خطرية

تثقن التعذيب قهرا بالأ�ساليب الكثرية

 

اأجل...

رحلت تلك املراأة...

وبرغم ث�رتها الكبرية

قد برهنت يل اأنها حلبي ل زالت اأ�سريه..

فاأنا من حرر �سعرها من الت�اءات الظفريه.

 

وقد اعتنيت فاأينعت...

و�سارت امراأة مثريه

ح�رية بالق�ام...

و باخل�سال...اأمري ه

لكنها قد رحلت...

وبرغم جمال حلظيها...

ت�رشفت مثل ال�رشيرة
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اأين الطريق...

جائع خايل ال�فا�س...

منت اأفكر بالطريق.

  فيا ترى �سيطل فجر...؟

وما الداعي لأ�ستفيق...؟

  ومن اأجال�س ان اأ�ستفقت...؟

و ما ملثلي من رفيق...

 

فما عاد يهمني...اأم�س غدا اأ�سط�رة

�سكبت دما خلفي اأريق.

فقط اأخ�سى من حا�رش...

وطئت به حرمة بيتي،
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ومل يدد عني �سديق...

 

زفت به بنتي العرو�س...

مل ت�ست�رش والديها...

ول اأخذت راأي �سقيق...

فكيف تع�د لأهلها...؟

 

اذا ان�سق الربط ال�ثيق...

حتى الفقيه من بيننا...

نفرته اأقالمه،

خذلته األ�احه...

تبعرثت اأوراقه...

 

بركاته �سارت ت�سيق...

ن�سي القراآن وما ال��س�ء...

فكيف جتدي �سالته...؟

اأفقهنا �سـل الطريــــــــــــق.
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اإق�صف

اق�سف …واع�سف

لن يبلغ ق�سفك زلزال...

 لن يح�سم ع�سفك يف امل�قف.

اأرواح العرب �س�فية ؟

اق�سف …واع�سف

لن تبلغ ق�تك اأبدا ،

ريح ال�رش�سار العاتية...

لن مي�سح ع�سفك اأطالل ،
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خلدت بقل�ب اأبدية.

اق�سف … واع�سف

لكن اأبدا لن تعرف

اأن الدماء احلمراء

يف �سعر العرب وردية

اأيا جربوت التاريخ اق�سف

فال�سمت املق�س�ف �سينطق...

ل �سك لغة عربية...

و اآلمي تتحدى ق�سفك

و جراحي ابت�سمت �سخرية

ولي�س امل�ت ما اأخ�ساه...
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اجلل�صة ال�صابعة والأخرية

اخلمي�س 27 يونيو 2013

 جل�صة فنية و اإبداعية حول تاريخ و تطور فن اخلط العربي

و الزخرفة

امل�صاركون:

- حممد قرماد

- عبد الرحيم كولني

- امل�صكيني ال�صغري
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حممد قرماد

 
من م�اليد �سنة 1950

خطاط وفنان ت�سكيلي

اإخت�سا�سي يف الفن�ن الكرافيكية وعامل الإ�سهار وفن�ن الر�س�م املتحركة

و جنرييكات امل�سل�سالت والأفالم ال�سينمائية وعامل الزخرفة العربية والإ�سالمية

خريج معهد املغرب العربي الكبري )املعهد امل�رشي �سابقا(.

اإلتحق بالأكادميية العليا للفن�ن اجلميلة بربوك�سيل – بلجيكا.

خريج معهد فن�ن وحرف يف جمال الفن�ن الكرافيكية واخلدع ال�سينمائية.

اإلتحق بالإذاعة والتلفزة املغربية �سنة 1969 وعمل على خلق وحدة الكرافيزم بها.

 قام بعدة دورات تدريبية بكل من فرن�سا مبعهد ) لينا ( و بلجيكا يف ميدان حتريك

 الر�س�م والإ�سهار و�س�ر الأخبار واأح�ال الطق�س و�سناعة الر�س�م الت��سيحية بالبعد

  ال�احد والبعد الثالث.

 �سارك يف معر�س باري�س لل�س�ر الرقمية باحلا�س�ب وبالر�سم وبالأبعاد الثالثة. 

قام بعدة درو�س وحلقات بالتلفزة املغربية.

نظم عدة حلقات للر�س�م وال�س�ر املتحركة 

كتب امل�سحف املُتلفز عدة مرات

   قام بعدة معار�س للخط العربي والزخرفة الإ�سالمية داخل املغرب وخارجه.

قام بتخطيط الأوراق النقدية املغربية 

قام باإجناز عدة �سعارات ل�رشكات مغربية و دولية 

  قام باإخرتاع عدة اأن�اع من اخلط العربي ب�ا�سطة احلا�س�ب.

     حا�سل على اإجازة يف اخلط العربي من العراق.

     �سارك يف دورات يف اخلط العربي  بالعراق.

�سارك يف معر�س احلروفية برتكيا 

 اأحرز اجلائزة ال�رشفية الدولية للخط العاملية يف بكني - جمه�رية ال�سني مبنا�سبة اإنعقاد 

الألعاب الأوملبية.
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ح�سل على اجلائزة ال�رشفية للخطاطني ال�سينيني 

اأ�ستاذ بكلية الآداب للخط و الفن�ن الكرافيكية 

 رئي�س اجلمعية املغربية للخط العربي والزخرفة.
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حممد قرماد عا�صق اخلط العربي

 اتخذ حممد قرماد من ف�صاءات اللوح الذي حفظ فيه اآيات الله ملهما حلب اأبدي

 جمعه بالري�صة لي�صلكا معا دروب اخلط العربي واكت�صاف م�صالكه الوعرة التي ل

 يكت�صفها اإل عا�صق, �صاأن حممد الذي مل تثنه اإغراءات الغرب الذي نهل من علومه

 ليعود اإىل اأح�صان الوالدين واللوحة مت�صكا منه بعروبته ورغبته امللحة يف موا�صلة

                                                       م�صوار البحث والتعريف بجمالية اخلط العربي.

ي�صفه رجل,  بطلها  ع�صق  ق�صة  فهي  تلخي�صها,  من  ال�صطور  ت�صتحيي   جتربة 

                                                          رفقاوؤه يف الدرب بقيدوم اخلطاطني املغاربة.
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وامل�سل�سالت الربامج  جميع  جنرييك  على  تظهر  التي  قرماد«  حممد  »خط�ط   عبارة 

 والإنتاجات التلفزية تكفي لالإ�سارة والدللة على اأن ماي�سرتو اخلط يف التلفزة املغربية

 �سارك باإبداعه الفني الذي ي�سفي جمالية على العمل ليبدو يف اأجمل واأكمل �س�رة.

 فمحمد اأول خطاط عرفته التلفزة املغربية، حيث ب�سم بكتاباته وخط�طه حروف وعناوين

الإخبارية الن�رشات  بينها  من  املغربية  التلفزة  عر�ستها  كانت  التي  املختلفة   الربامج 

                                                                                              وال�سهرات الفنية الكربى وعناوين امل�رشحيات وخمتلف الربامج الأدبية والثقافية.

 �سقل م�هبته وفنه من خالل ال�ستفادة من رونق اخلط�ط التي كانت تظهر على جيرنيك

 الربامج التي تر�سل اإىل التلفزة املغربية يف اإطار التبادل التلفزي مع امل�ؤ�س�سات التلفزية

                                                                       العربية.

 ومل يكتف بذلك، بل اإنه عمل على تك�ين جيل من اخلطاطني املغاربة، الذين كان�ا يتتبع�ن

 اخلط�ط التي تظهر على ال�سا�سة ال�سغرية لتقليدها، كما �سهر على تك�ين خلية فنية

                                                                                 لفن الكرافيزم ور�سم اخلرائط والزخارف املختلفة، وال�س�ر املتحركة وامل�اد الإ�سهارية.

عندي ما  اأهم  املغربية  التلفزة  منحت  »لقد  املغربية  التلفزة  يف  جتربته  قرماد   يلخ�س 

                                                                  وخربتي املرتاكمة يف الفن�ن«.

 وذاع �سيت اأعماله املختلفة حيث ح�سل على جائزة تقديرية يف امللتقى العاملى لحتاد

الذي للخط�ط،  العاملي  للمعر�س  الثامنة  الدورة  هام�س  على  ببكني،  املنعقد   اخلطاطني 

 �سارك فيه نخبة من كبار اخلطاطني العامليني، الذين اأجنزوا بعدة لغات ل�حة خطية م�سرتكة

                                                   ط�لها 100 مرت.
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 للحكاية بداية

بني وتربى  ترعرع  حيث  )واملا�س(  الأطل�س  جبال  تخ�م  بني  من  حممد  حكاية   بداأت 

حفظه من  انطالقا  دروبه،  يف  والغ��س  العلم  طلب  عن  ي�ما  يثنياه  مل  اأب�ين   اأح�سان 

باأن و�سفه اإىل خط قرماد  تنبه  الذي  الدكايل  الفقيه حممد  امل�سيد على يد   للقراآن يف 

 باجلميل واملتميز عن زمالئه واأقرانه، مما جعله يحظى بثقة عالية لديه، ومن اأجل ت�سجيعه

الكرمي، القراآن  حلفظ  املخ�س�س  اخل�سبي  الل�ح  على  اجلميلة  الكتابة  درب  �سلك   على 

 منحه فر�سة لها دللة كبرية على متيزه وه� القيام بزخرفة الل�حات اخل�سبية.

ا�ستعان جعلته  معتادة،  غري  اأخرى  مل�سة  واإعطاء  لالإبداع  اجلاحمة  قرماد  رغبة   لكن 

 بن�سيحة والدته التي حثته على اإ�سافة مادة الزعفران على ال�سمق لكي تبدو الزخارف
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 امل��س�عة على جنبات الل�حات اأكرث جمال من تلك التي اعتاد عليها اأقرانه يف امل�سيد،

 فكانت اأعماله مثار انبهار وت�سجيع من الفقيه الذي يذكره قرماد على اأنه امل�جه الأول

امل�سيد من  يخرج�ن  امل�ه�بني  جميع  اأن  على  م�ؤكدا  الأ�سيل،  الفن  بهذا  لالهتمام   له 

 املكان الروحي اجلليل، »وكل ما كتبته يف تلك املرحلة كان يعتمد على الفطرة وامل�هبة

                                                                                                 والتقليد، دون تلقي اأية ق�اعد تتعلق باخلط العربي«.

اآياته و�س�ره باحلفظ والكتابة، مل  لكن اهتمام قرماد بالقراآن الكرمي حفظا وت�ا�سال مع 

 مينعه من ول�ج مدر�سة الفن�ن اجلميلة املجاورة للم�رشح ال�طني حممد اخلام�س بالرباط،

يف درا�سته  لإمتام  درا�سية  منحة  على  ح�س�له  بعد  وخا�سة  وتط�يرها،  م�هبته   ل�سقل 

 هذا التخ�س�س يف العا�سمة البلجيكية بروك�سيل، ملدة ثالث �سن�ات تلقى فيها فن�ن

                                                          »الغرافيك« و«اجلينرييك«.

 عاد اإىل ال�طن م�ليا ظهره لكل الإغراءات ليلتحق بدار الربيهي يف بداية �سنة 1970،

 مما اأهله ليك�ن اأول خطاط يعمل بالتلفزة املغربية، التي بداأت م�س�ارها بالل�نني الأبي�س

                                                                         والأ�س�د.
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 للخط العربي اأثر يف حياة قرماد

 مل يكن هذا ال�ساب الذي ع�سق اخلط العربي ليكبح جماح رغباته يف التطلع واملعرفة

 فه� الآتي من منطقة تع�سق القراآن وتهتم باخلط املكت�ب به، مل يكن ليمر عليه اإبداع

 �ساهده �سدفة اأن ل يت�قف عنده ويحاول �سرب اأغ�اره، ويق�ل »كنت مهتما بروؤية الكتب

                     واجلرائد وبع�س املخط�طات و�س�ر اخلرائط يف املدر�سة«.

 واأ�ساف اأنه يف مرحلة ت�اجده يف مدينة فا�س ظهر الهتمام الكبري بهذا الن�ع من الفن

اأمعن وبداأت  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  وعناوين  اليافطات  وجدت  »حيث  باملغرب   العريق 

وبرونق لتظهر جميلة  وتخطيطها  كتابتها  اعتمدت يف  التي  املقايي�س  فيها ويف       النظر 

                                                                               كبري.«
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اأن اأمامي ال�سلع، يق�ل قرماد، التي كانت قادمة من امل�رشق العربي دون   و«مل تكن متر 

 اأتعقب خطها اجلميل ولن اأن�سى كتاب »دليل اخلريات« الذي كتب بخط جميل ورائع

 ب�ا�سطة اخلط املغربي الأ�سيل الذي اأمعنت النظر فيه ويف طريقة كتابته ويف ن�عية اخلط

                                                                                              الذي له دللته الكبرية واملكت�بة بهند�سة روحانية لها عمق فكري، ثقايف وديني.«

 حبه للخط العربي جعله يكر�س جزءا كبريا من حياته لن�رشه واإبراز غناه وتن�عه لتظل

 اأن�اعه حا�رشة يف الأعمال الفنية ويف الثقافة الب�رشية للمغاربة خا�سة اخلط املب�س�ط،

          والثلث املغربي، واخلط الزمامي، واخلط املج�هر، واخلط امل�سند.

                                                                                 اأهم الأعمال الفنية

 اأجنز حممد قرماد اأعمال فنية لها ح�س�ر ووقع، وب�سمت جانبا من تاريخ بع�س اأحداث

 املغرب، فه� من كتب بخط يده ما يزيد عن األفي لفتة رفعت من قبل وف�د املدن التي

                                                                                   �ساركت يف امل�سرية اخل�رشاء، وتخطيط النق�د املغربية، والطابع الربيدي للمغرب.

 كما قام بتخطيط جبل من ثالث كيل�مرتات مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر القمة العربية مبدينة فا�س

 حتت �سعار »روح فا�س« وكتب فيه »�سن�سلي يف القد�س«، وكتابته للقراآن الكرمي بكامله

 بخط اليد، وكذا اأكرب م�سحف من النحا�س لفائدة الأكادميية الع�سكرية مبراك�س والذي ل

 زال معلقا على جدرانها، وكتب �رشيط الأخبار بكل اأ�سكاله، من القراآن الكرمي اإىل نهاية

 الإر�سال، وكتب القراآن كامال يف الإذاعة باخلط املغربي ، عالوة على كتاب »املنجد يف

 امل�سطلحات اجلغرافية« وه� خمط�ط كامل لالأ�ستاذ حممد بلفقيه اأ�ستاذ بكلية الآداب

              والعل�م الإن�سانية بجامعة حممد اخلام�س بالرباط.

 ي�سف حممد قرماد �سع�ره بعد هذه امل�سرية الط�يلة باأنه ل ميكن اخت�سارها يف كلمات،

 والكل فخ�ر بالأعمال التي اأجنزها ط�ال حياته العملية والفنية، وه� بالن�سبة اإليه اأح�سن

                                                   �سيء لأن »الثمرة قد اأتت اأكلها«.

                                                                                   الطموح ل ينتهي

 ورغم كل هذا امل�سار الهام يف اإجناز اأعمال يذكرها التاريخ، فاإن قرماد يطمح لإنزال فن

ت�سكيل من خالل اإىل  العام، وحت�يله  الف�ساء  اإىل  واإخراجه  ال�سارع  اإىل  العربي   اخلط 

 تب�سيط تداوله و اعتباره فنا قائم الذات مثل الفن الت�سكيلي وباقي الفن�ن الأخرى.
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 ولذلك ي�ستغل قرماد اأي فر�سة من اأجل احلث على اإحداث مدر�سة لتعليم اخلط العربي

 عم�ما واخلط املغربي على وجه اخل�س��س. وكذا العمل على اإنقاذ املخط�طات املغربية

      من الندثار وذهاب خ�س��سية اخلط العربي املكت�بة به.

 جمال الدين بن العربي
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عبد الرحيم كولني

من م�اليد �سنة 1967

 يعترب من اأبرز اخلطاطني املغاربة، ، له اإ�سهام بارز يف النه�سة اخلطية التي يعرفها اخلط

     املغربي لي�اكب �سري امل�سرية الفنية على �سعيد العامل العربي و الإ�سالمي.

 ي�سغل حاليا من�سب رئي�س �سعبة اخلط باأكادميية الفن�ن التقليدية التابعة  مل�ؤ�س�سة م�سجد

 احل�سن الثاين بالدار البي�ساء، و قد كان له م�ساهمات يف كتابة امل�سحف ال�رشيف برواية

 ور�س عن نافع من طريق الأزرق باخلط املغربي املب�س�ط، كما �سارك يف كتابة امل�سحف

امل�سحف لطباعة  ال�ساد�س  م�ؤ�س�سة حممد  لفائدة  الأثرية  بالأل�ان  امل�سب�ط        املحمدي 

                                                                      ال�رشيف.

الك�يت و  بالإمارات  العربي  اخلط  جمال  يف  الفنية  امللتقيات  من  العديد  يف                  �سارك 
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املركز مل�سجد  اخلطية  الأ�رشطة  كتابة  يف  بارز  دور  له  كان  و  اجلزائر،  و  ال�سع�دية   و 

                                                                              الإ�سالمي ب�سانغف�رة.

 ح�سل على اجلائزة الأوىل للم�سابقة ال�طنية الثانية مل��س�ع ق�سم امل�سرية، كما جرى

                                                    تكرميه يف بع�س امللتقيات الفنية ال�طنية.
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قب�صات من تاريخ اخلط العربي

عبد الرحيم كولني

 اخلط العربي فن قائم بذاته على مر الأزمنة و الع�س�ر، اإذ عمل النقاد و امل�ؤرخ�ن على

 ربطه بالكتابة من خالل احلديث عن احلرف كاإ�سارة اأو كدال )باملفه�م الل�ساين للكلمة(

اإىل الفينيقية  الأبجدية  بث�رة  مرورا  الهريوغليفية،  من  ال�سحيقة،  الع�س�ر  اإىل   ياأخذنا 

الهياج بن  خالد  من  الي�م  احلال  عليهما  ا�ستقر  الذي  العربي  اخلط  و  العربية              الكتابة 

 و ابن مقلة و اخلليل بن اأحمد ) مط�ر طريقة اأبي الأ�س�د الدوؤيل( و �س�اهم من عمالقة هذا

 الفن، كابن الب�اب و ال�سحاك بن عجالن اللذين �سناأتي على ذكرهما لحقا، كما يتبني

 اأن الكتابة كانت يف الع�رش اجلاهلي على عك�س ما تبادر اإىل اأذهان كثريين ممن اأرخ�ا

الذين كان�ا اليمن  اأهل   اأهل مكة و  الكتابة  باإجادة  الزمان، و قد متيز   لتلك احلقبة من 

 يجيدون الكتابة باخلط�ط اللحيانية و احلمريية و خط اجلزم و امل�سند، و ل يزال اخلط
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الي�م، منت�جا تراثيا و ح�ساريا ولد يف غرب �سمال جزيرة العرب، حيث اإىل   العربي 

 كان يعي�س الأنباط كقبائل عربية تاأثرت بح�سارة الآراميني  و ا�ستعمل�ا خطها، ثم تط�ر

 اخلط الآرامي حتى عرف باخلط النبطي و ا�ستق اخلط العربي منه و كان اأول �سكل له يف

                                         الع�رش اجلاهلي مرورا – كما �سرنى – بع�رش النب�ة فع�رش اخلالفة الأم�ية ثم العبا�سية.

 لقد كان اخلط العربي، حمل اهتمام كثري من املهتمني و املتتبعني لل�ساأن الثقايف العربي،

 فه� فن راق، مثلما الر�سم و النحت و الت�س�ير، و غريها من الفن�ن التعبريية و اجلمالية

 الأخرى التي ميتد تاريخها اإىل القرن الأول الهجري، اإذ ي�سري الباحث�ن اإىل ك�نه انطلق

دور نغفل  اأن  دون  الت�سكيل،  و  التنقيط  فرتة  اإىل  جمعه،  و  القراآن  تدوين  مرحلة   من 

 الفت�حات الإ�سالمية يف اخلط العربي، حيث ي�سري الباحث�ن اإىل اأنه كلما ازدادت رقعة

من اخلط  فبلغ  ا�ست�عبها،  و  الزخرفة  ه�سم  و  �رشيعا  من�ا  اخلط  منا  ات�ساعا   الفت�حات 

 الروعة و البهاء مبلغا مل يتح من قبل لأي خط يف املعم�رة اأن ي�سارعه و ي�سل اإىل ما

      و�سل اإليه من رقي و عظيم الدرجات.

غاية بلغت  و  اخلطية  الكتابة  ازدهرت  املمالك،  و  الأمم  ت�ايل  و  الأيام  تتابع  مع  و   هذا، 

 الإتقان على يد خطاطني م�سلمني من عرب و اأتراك و فر�س، تباروا و تناف�س�ا فيما بينهم

 لعمل مناذج فنية رائعة من اخلط�ط العربية تفي�س جمال و ت�سع جالل، ت�سهد و تدلل

 على جمال هذا اجلانب الفني لرثات عربي اإ�سالمي حافل بالعطاء، مرورا باأدوات الكتابة

الأدوات، كاجلل�د اإىل غريها من  القرطا�س،  و  الرق  و  كالقلم  الكتاب،  ا�ستعملها             الني 

 و احلجارة امل�سطحة و �سعف النخيل و عظام الإبل و بع�س اأوراق النبات، مبا يفيد و يربز

 هذا الرتباط التاريخي بني اخلط العربي و الت�جهات الدينية بف�سل ما يتحلى به من

 مرونة و اأحكام حت�ي يف طياتها قدرات فنية اتخذت اأ�سكال اإبداعية متفاعلة مع عبقرية

الأم�يني انتقال اخلالفة من  اأعماله، خ�س��سا خالل مرحلة  تزيد من جمال   اخلطاط و 

 اإىل العبا�سيني، من خالل مناذج خطية غاية يف الروعة و الإتقان و�سعت بخط�ط الن�سخ

 و الرقعة و الثلث و الدي�اين و التعليق و الن�ستعليق و الك�يف ...اإلخ، حيث متيز ع�رش

 ه�ؤلء، باأنه ع�رش اخلط العربي، و ذلك باإجنابه لثالثة عمالقة يف هذا الفن، هم ال�زير ابن

 مقلة، و ابن الب�اب و ياق�ت امل�ستع�سمي، الذين عمل�ا على تقعيده و تقنينه اإىل حد

الفنية و ق�اعده اأ�سالته  اأن يك�ن على ح�ساب  اإن تط�ير اخلط العربي ل ميكن   الق�ل، 

 امل�زونة، حيث و�سل حد الإ�سباع، فه� اإذن، تراث و�سل اإلينا نتيجة درا�سات و اأبحاث،
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 اإذ مل ي�سل اإىل ما و�سل اإليه الي�م اإل بعد مروره مبراحل ط�يلة و جه�د م�سنية تكامل

      فيها و غدا وحدة فنية رائعة مرتبطة بحاجات العرب و امل�سلمني احل�سارية و الفكرية

و الثقافية.

انفك ما  اإذ  الغربية،  الفن�ن  اإىل  تاأثريه  تعدى  العربي  اخلط  اأن  نرى  اإذ  اإذن،  غرو  ل   و 

 امل�ست�رشق�ن الغربي�ن يبحث�ن يف هذا الرتاث العظيم و التدقيق يف مك�ناته و اأ�س�له

اإن متاحفهم و مكتباتهم باتت تغ�س بالآثار الفنية العربية الإ�سالمية، التي ميكن  حتى 

    اعتبارها من اأعظم الفن�ن قاطبة التي بنيت عليها ح�سارات الأمم الأخرى التي فتحها

                                                                                           امل�سلم�ن.

 هذا، و لأن اخلط العربي بقيت له �سخ�سيته و متيزه، فقد ظل بعيدا عن هذه التداخالت

نظرا احل�ساري  الإرث  هذا  يف  جتذره  و  اخلا�س،  لطابعه  نظرا  تالقحها  و   احل�سارية 

العقدي باجلانب  وثيق  ارتباط  لها  جمالية  قيم  عن  التعبري  له  تتيح  التي               خل�سائ�سه 

                        و الروحي لدى �سي�خه و دار�سيه على حد �س�اء.
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