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كلمة املوؤ�س�سة

حينما انطلقت موؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ساء يف مبا�رشة مهامها 

يف يونيو 2010 كان من �سمن التوجيهات امللكية ال�سامية اأن تكون هذه املوؤ�س�سة 

انطالقا  و  ببالدنا،  الثقايف  و  الفكري  الإ�سعاع  ن�رش  يف  املتميزة  اللبنات  اإحدى 

الدور  بهذا  للقيام  ال�رشوط  املوا�سفات و  تتوفر على كل  التي  من هذه احلا�رشة 

النبيل.

و قد عرفت رحاب هذه املوؤ�س�سة، و انطالقا من ذلك التاريخ حركة ثقافية دائبة 

متثلت اأول يف فتح املكتبة الو�سائطية لروادها من خمتلف الأعمار، و يف القيام ثانيا 

العديد  تبني  املعرفة، و يف  اأنواع  �ستى  املحا�رشات يف  و  اللقاءات  مبجموعة من 

من معار�س الفنون الت�سكيلية و البداعية، وكان لبد من ا�ستكمال هذه الأن�سطة 

من  الأدبية  باجلوانب  املهتمني  الو�سائطية  املكتبة  رواد  من  ال�سباب  اإىل  بالتوجه 

درا�سية،             و حلقات  ندوات،  �سكل  على  تنظم  و غريها  م�رشح،  و  ق�سة،  و  �سعر، 

و ندوات ي�سارك فيها جمموعة من الأدباء املتميزين ببلدنا.

و قد �سهرت اللجنة الثقافية، على اإعداد هذه الأن�سطة يف �سكل �سالون ثقايف، 

الفنانني لإحياء  و  الروائيني  و  ال�سعراء  ثلة من  املا�سية  ال�سنة  ا�ستدعت خالل  و 

جل�سات هذا ال�سالون الذي نقدم اليوم خال�ساته اإىل القارئ الكرمي اأمال يف اأن 

ل تبقى هذه ال�سهامات الأدبية املتنوعة حبي�سة جدران املكتبة الو�سائطية و يف 

اأن ي�سارك املهتمون باحلقل الثقايف يف اإغناء هذا املجهود، و يف تقومي ما ميكن اأن 

يكون غري م�ستقيم يف بع�س جوانبه.

و يف هذا التوثيق الأول لأن�سطة ال�سالون الثقايف �سوف ل اأدع الفر�سة تفوتني 

دون اأن اأعرب عن خال�س ال�سكر و التقدير، ووافر المتنان لكل الأدباء و الفنانني 

ال�سباب  لكل  تقديري  عن  اأعرب  كما  ال�سنة،  هذه  حلقات  يف  �ساهموا  الذين 

الذين اأثتوا بح�سورهم و مناق�ستهم هذا الف�ساء الأدبي اجلميل، و حتية اعتزاز اإىل 

اأع�ساء اللجنة الثقافية التي اأ�رشفت على كل احللقات، و قامت باإعداد ن�سو�س 

هذا الكتاب الذي اأمتنى اأن يجد القبول لدى القارئ و املهتم.

بو�سعيب فقار

حمافظ موؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ساء
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ق�سايا يف ال�سرية و التف�سري و الفقه الإ�سالمي
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ال�سالون الثقايف 

منرب الإبداع امل�سموع 

اإذا كان لبد من اأن نحدد اأهمية وف�سل هذا ال�سالون الثقايف  واأثره على ..ويف 

اأو  الو�سائطية..  املكتبة  رواد  وكل  واملهتمني  الفنانني  و  الأدباء  من  فيه  املجتمعني 

املبدع  املفتوح بني  املبا�رش  اللقاء  ميزة  املكتوبة/امل�سموعة.. هو  بالكلمة  املهمومني 

واملتلقي وهي فر�سة نادرة الوجود وال كت�ساف للقارئ/ املتلقى.. لالقرتاب واحلوار 

مع املبدع و�سيوف ال�سالون الثقايف.

لقد اأعطت واأبرزت هذه ال�سالونات الثقافية معنى خا�سا حل�سور رجالت الفكر 

عرب  م�سهورة  ومقاهي  خا�سة/�سالونات..  بيوتات  عرب  والفن  والأدب  والثقافة 

العديد من الأقطار العربية والأجنبية.

وقد اأغنت ال�ساحة الثقافية .. حيث اأرخت لهذا النوع من الن�ساط املفتوح، والذي 

كانت تطبعه احلميمية والقرب بني املثقفني والإن�سات اإىل بع�سهم البع�س باهتمام 

زائد.

فماذا يعني هذا ال�سالون الثقايف؟

لقد كانت الإ�سارة احلميدة و امل�سوؤولة من طرف ال�سيد املحافظ لكي يوؤ�س�س هذا 

ي�ستمر يف  لكي  الو�سائطية،  املكتبة  ورواد  املبدعني  بني  تقليدا  الثقايف  ال�سالون 

عطاءاته من اأجل خلق مناخ ثقايف ينتج املعرفة و التعارف ويذكي حما�س املبدعني 

امل�ساركني على خمتلف اهتماماتهم الأدبية والفنية، بالإ�سافة اإىل اأن�سطة املوؤ�س�سة 

الثقافية والعلمية والفكرية املربجمة.

التعرف  يتم  حيث  خا�سا  وذوقا  نكهة  اجلل�سات  اأو  اللقاءات  لكل  يعطي  وهذا 

املطروحة  الأ�سئلة  حقيقة  لتبيان  اإليه وحماورته  وال�ستماع   الفنان  املبدع  على 

اإنتاج  يف  اخلفي  القوي  واحلافز  والدافع  ال�سبب  كانت  والتي  باله،  ت�سغل  التي 

عن  البحث  ..يف  الن�س  ومظان  هم  يف  واإ�رشاكهم  املتلقني،  ف�سول  يثري  خطاب 

واقع معي�س اأو واقع فني متخيل يغري بالقراءة .. يحاول املبدع / �سيف ال�سالون 

�رشحه وت�رشيحه اأمام احل�سور، اإنطالقا من خلفيات ذات مبدعة مر�سلة وم�ستقبلة 
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وملوؤثرات خارجية قد بلورت يف القبل.. مفرداته وقامو�سه النف�سي والجتماعي 

والثقايف وال�سيا�سي..

اإىل  باملبدع  يدفع  ما  واملبدع  املتلقي  بني  املتميزة  الثقافية  احلالة  هذه  خلق  ويف 

اختبار ن�سه وقامو�سه وخطابه امل�سموع.. كما مينح للمتلقي فر�سة املراجعة واإعادة 

القراءة والتاأمل يف الن�س املكتوب.

ويف ا�ستح�سارنا وا�ستقرائنا لكل الن�سو�س امل�سموعة املختارة من ق�سة وق�سيدة 

وحوارات مفتوحة بني املبدعني والتي عرفتها جل�سات ال�سالون .. ميكن احلديث 

حزنهم  من  النعتاق  من  املغاربة  املبدعني  رغبة  فيه  تتوحد  م�سرتك  خطاب  عن 

يف  انخراطهم  اإىل  بالإ�سافة  والتحرر  النعتاق  اإىل  والدعوة  املوروث  الفردي 

الوجود الإن�ساين.. الكوين..

واإذا كان طموح ال�سالون الثقايف هو خلق عالقة �سادقة فاعلة ومتفاعلة بني املبدع 

مرجعا  تكون  لكي  وتوثيقها  جل�ساته  تاأريخ  على  عمل  فقد  امل�ستمع،  والقارئ 

للباحثني و�سهادة لها بعدها واأثرها يف تاأكيد رغبة م�سرتكة بني املوؤ�س�سة احلا�سنة 

واملبدع القارئ/ امل�ستمع.

وي�سهد على هذا ما قدمه املبدعون ال�سيوف من اإنتاجات خمتارة تختلف خطاباتها 

ومو�سوعاتها، ومظانها ال�سيء الذي يجعلنا بعد قراءتها جنزم اأن املبدع البي�ساوي 

يثبت ح�سوره من  اإبالغ وتبليغ لكي  اأو و�سيطة  اإىل منرب  بخا�سة هو يف حاجة 

خاللها وخروجه من العزلة التي تفر�سها اليوم احلياة يف مدينة م�ستبدة ... بداأت 

تن�رش ال�ستالب والفردانية والهروب من امل�ساركة والإن�سات !!

ور�سى  الذات  مع  وم�ساحلة  ان�سجام  خلق  يف  دورا  الثقايف  لل�سالون  يعطي  مما 

نف�سي، مينح للقارئ/ امل�ستمع وللمبدع فر�سة اقتنا�س زمن هارب، بعيدا عن كل 

اأ�سكال ال�ستالب الذي يطال مدينة ينهبها ال�سمنت والزحام الظامل.

اأطفال  اإىل  املوجهة  والربامج  والفكرية  العلمية  الربامج  مع  يكتمل  دور  وهو 

امل�ستقبل امل�رشق املغربي.

– ق�سة  من  جل�ساته  باقة  ال�سالون  يقدم  �سادقة..  �سائبة  الإجابة  تكون  ولكي 

ق�سيدة- وحوارات ملجموعة من املبدعني..

ويعدهم بال�ستمرار يف العطاء.
امل�صكيني ال�صغري 
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اجلل�سة الأوىل
ال�سبت 24 دجنرب 2011

امل�ساركون :

- نادية ماجد ال�سعدي ) العراق (  

- حممد الكزار ) املغرب (

اإدارة اجلل�سة : عزالدين جنيدي

العزف املو�سيقي : الدكتور عبد العزيز اجلمايل
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 تقدمي

عزالدين جنيدي

الإخوة والأخوات...مع�رش �سيوف ال�سالون الثقايف 

ال�سالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته

ا�سمحوا يل اأن اأرحب باجلميع يف رحاب موؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين ، وباملكتبة 

الو�سائطية حتديدا، يف هذا اللقاء – اللمة -، الذي ند�سن من خالله ملرحلة متميزة 

يف التوا�سل والتفاعل الفكريني ، من خالل »ولدة« �سالون ثقايف اأبى م�سوؤولو 

ق�سايا  ولطرح   ، الراأي  للحوار..لالإن�سات..لتبادل  حمطة  يكون  اأن  اإل  املوؤ�س�سة 

من  الفن  واأهل  واملبدعني  الكتاب  رفقة  بخ�سو�سها  والتداول  واملعرفة،  الفكر 

خمتلف امل�سارب والتوجهات ، اإن الإح�سا�س املتزايد بخطورة الزحف الإ�سمنتي 

لهذه املدينة مرتامية الأطراف بات يخلق يف الباحث و املهتم رغبة اأكرب، و حما�سة 

ماآل  بعمق يف  للتفكري  و فكري جديد  ثقايف  روؤى عمل  م�ساريع  اأوفر يف خلق 

احلياة الثقافية ببالدنا عامة، و بولية الدار البي�ساء بوجه خا�س و النظر بالتايل 

فيما ينبغي اأن يكون عليه حال و واقع  هذا املعطى الأ�سا�سي، حيث باتت ال�رشورة 

لل�سباب و كل  الكتاب مبا ي�سمح  الت�سالح مع  اإلزامية ت�سطري الربامج و  تفر�س 

رهانا  اأ�سحى  الذي  و  الهام  احليوي  املجال  هذا  من  اأكرث  القرتاب  من  املهتمني 

املرحلة من  تفر�سه  ما  بكل  و  بجد  العمل  و  التطور،  و  التنمية  قويا من رهانات 

ال�سري قدما نحو خلق اإ�سعاع فكري و ثقايف ي�ستجيب حلاجيات هذه الفئات من 

اأ�سئلته امللحة و ي�ساير انتظاراته الآنية بكل احلزم  بالتايل عن  املجتمع و يجيب 

والإ�رشار اللذان تفر�سهما املرحلة لعلها نقطة �سوء جديدة يف ف�ساء املوؤ�س�سة، 

الثقافة  م�سار  لإنارة  ال�رشوريني  والإ�سعاع  التوهج  اإعطائها  على  �سويا  �سنعمل 

ببلدنا احلبيب ، كي نبقى اأوفياء وحري�سني على كون العمل الثقايف كان – و�سيظل 

با�ستقبال  البدء  حلقة  تكون  اأن  يل  وا�سمحوا  جمتمعي،  بناء  لكل  مثلى  قاطرة 

�سيفني عزيزين على ال�سالون الثقايف للمكتبة الو�سائطية ، الأ�ستاذة نادية ماجد 

اإعالمية عراقية من مواليد بغداد  ا�ستغلت مبجموعة من القنوات  ال�سعدي، وهي 

بذات  لل�سحافة  العايل  املعهد  دبلوم  على  حا�سلة   ، بالعراق  والتلفزية  الإذاعية 
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البلد ، لها كتابات �سعرية وق�س�سية متنوعة، كما انخرطت يف املجال امل�رشحي 

�سواء  امل�رشح  متنوعة على خ�سبة  اأعمال  �ساهمت يف  اأظافرها، حيث  نعومة  منذ 

2000 ، و ا�سمحوا  ، مقيمة باملغرب منذ �سنة  اأخرى  اأو بدول عربية  ببلدها الأم 

التاأ�سي�س  لقاء  معنا  يح�رش  الذي  الكزار  الأ�ستاذ حممد  بال�ساعر  نرحب  اأن  يل 

الأويل ل » ال�سالون الثقايف« وهو من مواليد مدينة الدار البي�ساء �سنة 1952 ، 

له جتارب اأدبية واإبداعية غنية منها تاأليفه لأزيد من ثالثة ع�رشة م�رشحية ، وديوان 

�سعري يحمل عنوان » راكب الأمواج « �سدر له �سنة 2000 ، اإ�سافة اإىل ثالث 

روايات نذكرها كالتايل: ) ظالل حو�س ال�رشيح ( ،  )معايل الوزير مواطن ( ، ) تني 

و�سوك ( عالوة على تاأليفه ملجموعة ق�س�سية » اجللباب واحلجاب «، ولأزيد من 

مائة وع�رشين اأغنية وطنية وع�رشية، �ساكرا كذلك الدكتور ال�سديق عبد العزيز 

اجلمايل الذي اأبى اإل اأن ياأتينا حممال باآلة العود مل�ساحبة ال�ساعرين قراءاتهما يف 

هذه الأم�سية التي نرغب يف اأن تروق اجلميع والله املوفق .                      
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 نادية ماجد ال�سعدي        

�سعر

مامن علي يرقد على فرا�سك يا عراق

واقف على العتبة

يهاب الدخول

حتى ي�سري اإليه باأ�سبع مك�سورة

يدخل جائعا..

�سائعا،

به عط�س احل�سني..

قدم له زادا وملحا

وقلبا بني غاللتني

باغثته ال�سجاعة

لي�ستل الوح�سة من غمدها وي�سهرها بوجه اخليبة

اأخذ القلب ورحل..
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دهرا مل يجروؤ على النظر..

ودهرا اأخرى مل يجروؤ على النظر

كان القلب كربالء حزب

ومطر..

كان النب�س �سيابيا واهنا

 و�سباحات يتيمة فارقتها الع�سافري،

و�سجون من نخيل و�سجر..

ما من علي يرقد يف فرا�سك يا عراق،

كلهم غادروا

“ ومنهم من ينتظر”  ..
ي�ساألني بخجل حبيب مفل�س

من واأد بغداد يف غيبتي؟

 حمدا لله اأن طرقا على الباب

ينقدين،

لأكتفي بوجع واحد

واأعيد ناعور الذكرى

لرفوف �ساعر..
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كل عام واأنت اأخي
  

�ست وع�رشون �سنة م�ست

على اأر�سفة الطفولة

يف �سمال الوطن

يف قلب الوطن..

يف عني الوطن..

راأيتك ب�سمت..

تن�رش �رشاعات التعب

على كتف اأمي..

بربيق �سبا قادم

واأحالم ل و�سع حلجمها

اإل احللم..

حيث ل حدود

ول انقطاع لنف�س..

اأتذكر نظرة اأبي اخلائفة

اأنظر ميينا وي�سارا
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قبل اأن تعرب ال�سارع )يا �سغريي(

اأتذكرك �سابا

ل تقلق اأبي فقد عربت الوجع

دون اأن األتفت

فاليمني �سكني

والي�سار خنجر

واأنا مثلهم..

منتهن الهجرة بال �سفر

ونتعلم بال خ�سائر

ومنوت واقفني
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 حممد الكزار

�سعر         

اأرملة 

اأرملة

حافية القدمني

اأم لتواأمني

تئن ..

من �سيق ال�سرب

ت�سكو ..

من غدر الزمان

تبحث عن الأمان

تخطو بخطوات مهمومة

فوق م�سامري م�سمومة

�سوب القرب

حيث هناك يرقد
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جثمان ال�سهيد

منذ عامني

تذرف دموعا مكلومة

توزع حفنة تني

وحزمة رغيف

على اأفواه جائعة

باليمنى .. وبالي�رشى

تتجاوز احلد الأدنى

تبدو كفرا�سة رائعة

وللقدر طائعة.



��

زجل

راكب الأمواج 

ر�سدوين نتفاكد لبحر

ن�سال املوج وال�سخر

قالو يل عليك بال�سرب

دارتها قلة عقلو

ركب قارب املوت

عاند �سياد احلوت

وبقيت ننتظر ياخلوت

نربات �سوتو حللو

خالين تايهة ن�سال

وقتا�س ملركب يو�سل

�رشاعو يا�سمني وفل

ويبان خيال ظلو
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تاه ولبحر داه

والبحر فقد مر�ساه

واملجذاف املوج عياه

وتغري لونو و�سكلو

ل�س الظن يخيب

و�سم�س الأمل تغيب

وي�سق طريق �سعيب

ويهون فراق اأهلو
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 اجلل�سة الثانية 

ال�سبت 26 يناير 2012

مع الكاتب امل�رسحي  امل�سكيني ال�سغري

تقدمي : الدكتور حممد فراح

اإدارة اجلل�سة : عزالدين جنيدي
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تقدمي

عزالدين جنيدي 

اأخواتي اإخواين مع�رش احل�سور الكرمي...

اأ�سدقاء ال�سالون الثقايف

نحييكم حتية ثقافية �سادقة ، يف هذا اللقاء، الذي ن�ست�سيف من خالله هذا امل�ساء 

امل�سهد  يف  البارزة  الفكرية   الوجوه  اأحد  هو  الذي  ال�سغري،  امل�سكيني  الأ�ستاذ 

الثقايف املغربي ، ومن الذين اأبلوا البالء احل�سن يف اإغناء ال�ساحة الثقافية وامل�رشحية 

على وجه اخل�سو�س ، ولأنني �سوف لن اأحتكر اأمر تقدمي الرجل لكم، حيث الأمر 

الـتاأكيد  اأرغب يف  فاإنني   ، الدكتور حممد فراح  لل�سديق  اللقاء  موكول يف هذا 

على كون ف�ساء ال�سالون الثقايف للمكتبة الو�سائطية، يبقى حمطة نوعية لتقريب 

الوجوه  لتقريب  يرنو  كونه  اإىل  اإ�سافة   ، املتلقي  من  والإبداعي  الفكري  العمل 

الفاعلة يف هذا املجال، مبا يحقق �رشط الإندماج الكامل مع هذه ال�رشيحة،ويخدم 

الثقافة ويحقق �رشط التفاعل والن�سهار الفكري واملعريف بني كال الفاعلني ، اأي 

املبدع/املتلقي، وهي منا�سبة جندد من خاللها دعوة اجلميع،  ق�سد النخراط يف 

، �سواء من  البي�ساء  بالدار  الثاين  الثقافية ملوؤ�س�سة م�سجد احل�سن  هذه الدينامية 

خالل حمطة ال�سالون الثقايف اأو عرب باقي اأن�سطة املوؤ�س�سة والتي تالم�س ق�سايا 

تربوية  ومنا�سط  دورية  العمرية من حما�رشات  الفئات  وباقي  والطفولة  ال�سباب 

�سويا  نفكر  باأن  وذلك  الو�سائطية،   باملكتبة  العر�س  ف�ساءات  حتت�سنها  وعلمية 

يف خلق م�ساريع روؤى عمل جديدة، للنظر فيما ينبغي اأن يكون عليه حال وواقع 

العمل الثقايف ببالدنا ، بتظافر اجلهود و�سحذ الهمم ق�سد تبليغ الر�سالة، وهذا ما 

والله من وراء   ، العزم والإ�رشار  فيه بكل  امل�سي   املوؤ�س�سة على  عملت وتعمل 

الق�سد. 
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كلمة

د. حممد فراح

اإن�ساء هذا ال�سالون الثقايف، وجعل الطالب والأ�ساتذة  اأ�سكر كل من �ساهم يف 

بينهم  ومن   ، املغاربة  والكتاب  واملبدعني  املفكرين  من  جمموعة  حول  يتحلقون 

الأ�ستاذ ، ال�ساعر والكاتب امل�رشحي امل�سكيني ال�سغري ، هذا الأ�ستاذ الذي نعتربه 

فلتة من فلتات الإبداع املغربي ، وميثل نقلة نوعية يف م�سار الإبداع املغربي كذلك، 

ال�سعري الذي يقول فيه  بالبيت  ، يذكرين  اأمامنا واملتوا�سع دائما  الذي  فالرجل 

ال�ساعر :                                                                                                          

ملأى ال�سنابل تنحني بتوا�سع         والفارغات روؤو�سهن �سوامخ

هذا هو امل�سكيني ال�سغري ، رجل عامل يف الإبداع ، مثقف يف تخ�س�سه ، مبدع يف 

اإبداعاته ال�سعرية وكتاباته امل�رشحية ، ويف تنظريه للم�رشح الذي اأطلق عليه ا�سم  

»امل�رشح الثالث« ، هذا الرجل من ال�سعراء الأوائل من جيل ال�ستينيات الذي تكبد 

عناء كتابة ال�سعر املغربي ، وقام باإ�سدار اأول ديوان �سعر م�سرتك حتت عنوان »اأ�سعار 

هناوي،  واأحمد  امللياين  وادري�س  ال�سغري  امل�سكيني  بني  يجمع  الطيبني«  للنا�س 

القلم«،هذه  »رواد  ت�سمى  كانت  لواء جمعية  ين�سوون حتت  كانوا  الثالثة  وهوؤلء 

اجلمعية التي اأغنت الثقافة املغربية يف زمانها ، حيث كانت تقيم مهرجانات ثقافية 

و�سعرية ، وكان من حمركي هذه اجلمعية الأ�ستاذ امل�سكيني ال�سغري ، فاإ�سافة اإىل 

كتابته ال�سعر، كان يكتب امل�رشحية ، ول �سري يف ذلك ، لأن امل�رشح اأول ما كان 

فقد كان �سعرا ، لهذا لي�س من امل�ستحيل اأن يكون ال�ساعر املبدع كاتبا م�رشحيا، 

العربية  بالق�سيدة  امللتزم  ال�ساعر  فهو   ، ال�سغري  امل�سكيني  ال�ساعر  اأقول  وعندما 

التي تعتمد التفعيلة اأ�سا�سا يف بنائها ، لأن الإبداع ال�سعري الآن ، جل املالحق 

�سوؤال  علينا  تطرح  ال�سعرية  الق�سائد  من  جمموعة   ، جمالت   ، جرائد  الثقافية، 

الإبداع فيها ، اأين هي ال�سورة ال�سعرية ؟ اأ�سبحنا نقراأ ما ي�سمى بال�سعر املنثور ، 

واأنا اأرف�س ت�سميته بال�سعر ، فهو كالم منثور وكفى ، فمن مقومات الق�سيدة العربية 

اأول �سيء الوزن وال�سورة ال�سعرية ، فال�سعر بال اأوزان كما يقولون ، كالر�سم بال 

األوان ، امل�سكيني ال�سغري من الذين حافظوا على كتابة الق�سيدة �ساحبة التفعيلة ، 
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فقط لأنه �ساعر ، اأما اأولئك الذين يكتبون الق�سيدة وي�سمونها بق�سيدة النرث ، فهم 

ل يعرفون اأبحر اخلليل ، اإذ ل ي�ستطيعون اجللو�س لنظم ق�سيدة واحدة مبنية على 

اأ�سول وقواعد بناء ال�سعر العربي ، نحن مع احلداثة نعم ، لكن لبد من مقومات 

وم�ستلزمات لنفرق بني ال�سعر والنرث ، واأ�ستاذنا مل يكن عنده هذا الهم ، فهو يكتب 

الق�سيدة املوزونة بكل ال�سور ال�سعرية التي ل تفارقه بطبيعة احلال ، وناأتي اإىل 

كتابته امل�رشحية ، فهو بداأ كاتبا م�رشحيا مبدعا، وعندما توافرت له جمموعة من 

الن�سو�س امل�رشحية جل�س وفكر ليطلعنا ببيان »امل�رشح الثالث « ، قراأنا الورقة، 

اأي�سا يف  تفوق   ، ال�سعر  تفوق يف  كما  الرجل  هذا  باأن  واأدركنا   ، معها  وتفاعلنا 

الكتابة امل�رشحية ، وتفوق كذلك يف التنظري للم�رشح الثالث الذي بتنا ن�سمع به ، 

ولكن ماذا قال فيه هذا الرجل الذي قام فيه جمموعة من الطالب بتهييء اأبحاث 

وطروحات لنيل الدكتوراه حول امل�سكيني ال�سغري وحول جتربته امل�رشحية، هذا 

امل�رشح الثالث ل يغيب اجلمهور/املتلقي طبعا، لأنه يوؤكد على فعاليته ولي�س على 

انفعاليته ، هذا ف�سال عن وعيه الفكري وعن ت�سوره الذي ي�ساهم يف التغيري ويف 

جتذير املمار�سة امل�رشحية ، مبعناها الكلي وال�سامل ، اإن امل�رشح الثالث الذي جاء به 

امل�سكيني ال�سغري يعترب املتلقي م�ستهدفا بالدرجة الأوىل يف كل عمل م�رشحي، 

لقد   ، بنف�سها  نف�سها  ت�ستهلك  فلكلورية  ب�ساعة  لي�س  العمل  هذا  باأن  يرى  لأنه 

قامت جتربة امل�سكيني ال�سغري بتحديد مفهومها للتلقي انطالقا من عالقة اجلمهور 

بالعر�س ، وهي عالقة بحث عن بديل اقت�سادي واجتماعي ونف�سي وتاريخي يف 

اإطار زمني ، لذلك جند هذا امل�رشح عند امل�سكيني ال�سغري ي�سرتط يف جمهوره 

الذي مينح للعمل طابعا عقالنيا ، وذلك من خالل القيام بعملية حتليلية تركيبية يف 

اإطار البحث عن اجلديد واملثمر يف الزمان واملكان والتاريخ ، ولعل هذا ما جعل 

امل�رشح الثالث لدى اأ�ستاذنا ل يعمد اإىل معاجلة الق�سايا الطارئة بوا�سطة الوعظ 

والإر�ساد الذي يدغدغ م�ساعر املتلقي بقدر ما يعاجلها بالك�سف عن املتناق�سات 

وف�سحها ، اإن هذا الت�سور ينفي عملية التلقي مبفهومها الكال�سيكي الذي يكتفي 

بالتاأثري املنفعل واملوؤقت ، ذلك لأن امل�رشح الثالث يف نظره ي�سرتط يف املتلقي اأن 

ينفعل ويتفاعل جدليا مع الفعل امل�رشحي واأن يفعل يف نف�سه وجعله اأكرث انفتاحا 

مبا يتطلبه هذا التوا�سل من جهد م�ساعف يتمثل يف حترير العمل واإعادة تركيبه 

للك�سف عما يخفيه من اأبعاد فنية وجمالية ، ف�سال عن اأبعاده الفكرية والثقافية 

والإيديولوجية ، ولعل هذا ما جعل امل�سكيني ال�سغري يعتمد على معجم مفاهيمي 



��

يعك�س بنيته الفنية والثقافية كمفهوم الزمان واملكان والتاريخ والفكرة ، والفكرة 

وال�سد والفكرة الثالثة ، وهي مفاهيم مت ا�ستغاللها على م�ستوى الكتابة والإخراج 

والتلقي . الرجل مل ينطلق من فراغ يف كتابته امل�رشحية ، بل انطلق من تنظري 

عندما راكم العديد من الن�سو�س امل�رشحية فيطالعنا بعدها ببيان امل�رشح الثالث 

، وتبنوا هذا الإطار  الهواة واملحرتفني  الذي وقع عليه جمموعة من امل�رشحيني   ،

النظري الذي هو » امل�رشح الثالث« ...هذا هو امل�سكيني ال�سغري باخت�سار .
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كلمة

امل�صكيني ال�صغري

احلديث عن الذات يدفعنا اإىل نوع من الأنانية والرنج�سية ، لكن قد يكون هذا 

التوجه هو راأ�سمال ال�ساعر ، واأنا ل اأريد اأن اأحتدث عن نف�سي بقدر ما اأريد اأن 

، اإىل جانب  اأو جمال الزجل  اأ�سارككم بع�س الكتابات ، �سواء يف جمال ال�سعر 

اأ�سياء اأخرى كنا نريد اأن تطلعوا عليها ، ونعدكم بذلك م�ستقبال ، فال�سالون هو 

هذا  اإىل  حاجة  هم يف  واملبدعني  والفنانني  والأدباء  ال�سعراء  من  مبجموعة  اللقاء 

النوع من اللقاءات ، نحن كنا يف حاجة اإىل اأن نلتقي مع هذه النخبة ، وقد كانت 

هذه اأمنيتنا ، واليوم فقد اأتيحت هذه الفر�سة لكي نحقق هذا النوع من اللقاءات 

ب�سكل مبا�رش ، وهذا �سيء حمبذ وجميل.                                          
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زجل

حكاية جوج بلغي 

كان يا مكان...

يف بالد ال�سم�س احلمرة.

يف مدينة العني الكحلة.

يف حي تاُغنجه.

يف دريبة.. يف دار من الديور.

جوج بالغي ماَلكهم واحد.

حمطوطني فوق م�سطرة قدمية.

وحدة اْقداَمت بها الأيام... اأوحدة جديدة

البلغة القدمية... ام�سات اأوجات.

بت تاَمرا، اأو�سافت احْماين الطرقات. �رَشْ

قفزت ْعتابي... اأوجرحها ْحجر املريرة،

اأو�سطب اأوع�سلوج اأو�سكة اْحمار.

اجْتَرجرت.. زارت الأهل اأواحلباب اأو�سحاب
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اأو�سافت اأو ْت�سوَفت، عرا�سات، وكنايز كترية..

جل�ست مع مولها فوق املَوبَّر..

اأو�ْسدادر حلفة، اأوْقطن،

اأو كرا�سي عاج اأو خ�سب اأو مرمر.

�رْشبت يف َلقدم �سيف اأو ال�ستا..

رها ما قالت اأح ول َوْحوحات. ُعمَّ

ول َكرَهت ِرجلني مولها.

اخفيفة، اأو �رشيعة ل�سقة بال�سباع اأوالقدم.

دميا ملبو�سة..

واقفة يف العتبة َع�سكري، بواب.

وجهها وقفاها عامرين او�سخ �سابرة على املحاين.

واخا لونها اتبدل وابهات...

وخيوط جمدولها تقطعوا...

وحتلت عقدتو...

املغروزة... عاجللد اتفرقات.

غابت �سحكتها امل�رشارة يف امل�سيان واملجيان.

انعلها اثقب...

ات�سمرات �سحال من ت�سمرية...

ا... دَّ اأو �سكن فيها امل�سمار اأو�سَ

زاد يف علتها،

اثقب اجنابها غربال.

اتركنات ابحال �سي دجاجة،

مك�سورة اجلناح...
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اوتفكرات اأيام �ساحبها لعجيب،

اللي اأن�سى ايامها الزوينة،

وايامو الطويلة...

او �سحال من عرثة اأو كبوة...

او �رشبت عود، اأو �سلك اعوج،

يف الزنقة اأو الدرب

او حفاري خافية على العني،

او على رجليه �رشكات الربد...

اأو حريق ال�سم�س... اأو الغربة،

اأو قري�س الدبان،

اأو النامو�س...

عمرها ما غ�سبت، ول عافت رجليه العركانة...

اأ�سحال من مرة األب�سها بال و�سو،

ول غ�سيل.

اأحتملت ريحتو الزفرة...

حتى لواحد النهار،

جاب عليها مولها، �رشة اجديدة،

اأو كحزها هي، جنب احليط من�سية عامرة

م�سمار ثقيلة، زحافة بالرثقاع.

البلغة اجلديدة، هزت قنوفتها ل�سماء،

او بدات اتباها بلونها الباهي،

اأو تزغرت فرحانة.

قالت بالما جترب اأو حت�سم
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من اللي فايتها يف املحاين...

اأو التجربة او العمر:

البارح حيث لب�سني...

�سيدي مول الطربو�س حلمر..

اأو جالبة حرير...

عر�سو عليه �ساحبو.. ح�سن وجهو...

اأو عطر جاليلو...

األب�س اجلبدور او جالبة احرير.

اأو �ساف را�سوا يف املرايا،

وجد كالم الأ�سول...

رقيق يقولو جلماعة،

واللي عار�سني عليه، حيث اأو�سل...

مولي لعرا�ستو...

طرفني بالآداب، اأو بنت قدام البالغي املرمية...

اآ�س ن�سوى عندو،

بلغة �سلطانة البالغي، اْمَتْولة...

قربني العتبة، وملي �سلم او دخل،

هاز را�سو عزيت عليه... احملني معاه..

اأبحال م�سموم الورد...

اأو حطني حداه، م�رشكة،

نتفرج يف مكاين...

اأ�سمعتهم يتكلمو على الوقت

واللي طاري لهيه اأوهنا...
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حدرت را�سي وطلقت ودنيا لت�سنات،

نلقم الفايدة، �سافتني بلغة ف�سولية..

مكع�سة، مولها باين تخني...

زايد يف العبار اأو ال�سحمة.

قالت يل: اعجبتني..

غادي نتلقاو بزاف...

حيث مولك اأو�سيدك ار�ساو عليه..

اأو ختاروه يكون قالدة يف عنق املخزن...

فرحي اأو�سعدي دخلتي عليه بالربح،

اأحلبيبة!! ياك وحدك يف الدار..

ول معاك �سي �رشة �سكعة؟!

قلت ليها:

اأنا اللي عزيزة عليه اأو ب�ساين...

قالت: فرحاتك تهناي،

غادي اتزيد قيمتك،

حيث �سمعتهم جابدينو يف حلديث...

نا�س كبار حيث تاب اأور�سا..

يكون على اجماعتو راي�س مع املخزن..

حاكم فيهم اأو كلمتو هي الفوقانية،

قلت ليها: بارك الله فيك...

هادي اخبار ازوينة،

باحلق اأنا خايفة �سي مرة...

يتفكر خري البلغة القدمية عليه...
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ويبدلني يف اخلفا، هي مزالت قادرة

تنو�س اأو توقف...

اأوهي اللي و�سالتو الديور الكبار...

�سحكات البلغة الف�سولية

اأو قالت ليها:

اأ�سكون ير�سا يلب�س بلغة طاح ليها الفم...

اأو تبدل لونها..

بحال هاد البالغي ما عندهم وجود..

اأو مولهم حمقور...

اتهناي...

مولك اأو�سيدك،

ما يقدر�س اإيخالف املطلوب منو،

اأوخدمت املخزن... مافيها حمنة،

�سيدك اومولك اأن�سى، وخا، كان...

قبل مايكون معاهم راجل �سنديد اأواعر...

مولك ا�سبح ارطب كالزبدة،

خايف ليذوب،

اأو تهرب عليه هاد الدنيا...

األكر�س تولد لعجب...

اوكيف كتعريف خا�سو ين�سى...

لون بلغتو القدمية...

اأوجميع الك�ساوي، اللي كانو عليه...

اأو�سحابو القدام،
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ويبدل حتى ملره...

البلغة اجلديدة �سكنتها الفرحة...

اأوتنفخات كي اجلرانة،

ابغات تقول او تعاود اآ�س �سمعات...

على �سيدها اأومولها،

ات�سّمع كالمها البلغة القدمية

قالت ليها: وهي نافخو ري�سها...

طاوو�س عاجبو را�سو...

بني الدجاج املنتوف:

بالما طمعي، ان�ساي اأودخلي جللدك،

ماتال فيه ما يختار.

تكلمت البلغة القدمية...

ب�سوت حكيم اجمرب:

عندك احلق... ال�سلطة اأوجلاه،

�سيف ام�رشك ما عندو جوا.

اأنا عارفة باللي كنت �سلوم،

وانا ونتي من جن�س البلغة...

اوحالك اأو حايل مايدوم...

اأنا بغيتو يتفكر النا�س اللي تاقو بيه،

اأو �سلى معاهم �سالة اجلمعة...

اأو عاهدهم اأو عاهدوه..

داروه ل�سانهم،

اأوكال معاهم احلريف...
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انا خيفاك اطيحيه على ازنافرو...

يف اعرا�سه م�سمومة...

بالغي ماليها من جلد رومي مد�سو�س،

دابغينو يف ال�سم اأوالكراهية...

غاديا تر�ساي حتت اقدامهم،

بان ما يرحم الزربان. ْ اأو�سوك ا�رشرُّ

وخا يف عرا�سة املخزن مول البرييه،

اأنا ما عندي ما نخ�رش...

بقيت بوجهي كيف اأنا...

اق�سيت عمري معاه، والله علي قادر...

اأما انت غادي ين�ساك..

اويلب�س عليك بالزربة األف �سباط اأو بلغة.

�سحكت البلغة اجلديدة،

او لوات قنوفتها الفوق..

وقالت بالما اتراعي اأوحت�سم...

اأنا عمري مانتن�سا...

حيث جيت يف وقتو...

يلب�سني اأو مي�سي بيا.

اأو نبان ليهم اأو نت�سور...

طالعة بالدروج اأو هابطة...

اأو ممدودة فوق الزرابي،

جاوبتها البلغة القدمية...

بالرزانة اأو العقل:
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�سحال كدك طلعي او تهبطي..

اأو اللي طلع يا مغرورة ينزل...

جلدك رقيق اأو ب�رشعة تبهاتي...

اعطاوك لون يخدع العني...

غاديا تك�سفي اأويبدلك...

كيف بدل وجهو...

اأو كالمو اأو ك�سوتو،

اأو ين�سى مداز عليه،

غ�سبت البلغة اجلديدة... اأو �ساحت:

اأنت بلغة حم�سادة...

اأنا �سغرية اوقدامي امل�ستقبل...

ما�سي بحالك عامرة م�سمار...

رازمة قاعدة يف الدار...

اأوجاوبتها البلغة القدمية با�سواب:

�سحال من بلغة ابحالك خمدوعة...

بطنو جوفها بالكواغط،

اأوجل�سوها يف الواجهة،

يف حوانت الباليغية يجربو فيها التقيا�س،

�سوليني عليه، على �سيدك اأومولك،

اأوعلى ا�سحابو،

م�سكني غال�ست كرفادتو اأوزادت،

اأوكالمو احتجر،

خليني انوريك اأونربيك...
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مولك مغرور،

اأو غادي يبقى يدور...

كيف ابغل الطاحونة،

�سحال كدو ما ين�سى...

اأو يبني اأو يعلي،

اأو يكذب على اللي وكلوه...

اأو من �سوفهم القليلة. غزلو جاللبو،

اأو �سحكت البلغة اجلديدة:

قالت بالما حت�سب اأو تقدر،

اأو يف كالم البلغة القدمية اتفكر..

باركا علي امن�سي، فوق زرابي...

اأنا دميا حممولة، اأو راكبه اأو مقبولة..

نزيد �سيدي اأو مولي يف اْنَظر.

اأقبل ما ت�سكت البلغة اجلديدة...

ادخل مولها، اأو�سمعتو يقول اخلدامة:

يالله جيبي يل ال�سباط، ام�سعوده..

اأو رمي علي هاد البلغة العركانة...

�سحكت البلغة القدمية..

اأو تلفتات مت�سح ادموع البلغة اجلديدة.

قالت ليها: بالما تبكي...

اللي بدل وجهو اأو �سحابو،

اأون�سا اخلبز احلايف،

قادر يبدلك ب�سباط اأو ب�سربديله،
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حمدي الله، اأحنا كنا ليه البارح و�سيلة.

اأو فنهار الغد...

خدامة �سيدي اومولي،

لحتهم بجوج يف �سندوق الزبالة.
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�سعر

البحث عن الوجه ال�سائع

وطني ..يف العيون..ويف القلب..اأحملك

عابرا جزر القهر، واجلوع واخلوف..والعرق ال�سافر..

اأحملك..اأ�ستاق..

واأعرف، اأن �رشيبة هذا الع�سق العظيم.

نحبك حتى..النخاع

اأدخل..هذا دمك الأطل�سي امل�رشوخ..

تخ�سب حناءه راحة القد�س..

�سبتة..بغداد..متتد عرب ال�سماء ، يد..نخلة ال�رشق..

متتد من عمان املبتورة الرحم..

ياوطني..مل يعد بيتك مملحة اخلبز..

مل يبق اإل اأن ينزل املطر الغا�سب

يخ�سب خاطر الأر�س..

مل يبق اإل اأن تفتح الريح، كل ظفريتها،

فوق خا�رشة ال�سفن العابرة.
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فاأنا الآن اأناأى، واأدنو،

لبع�سي امل�سكون بالنار، والأر�سة،

ومن النفط اأدنو، ومن القراآن..

من فوؤاد ميالأه ال�سخب، واحللم..

ميت�سه الليل..

اأدنو من ال�سارع املوبوء..من الأر�س امل�ستلبة.

ومن الطني، ياأكله الدود وال�سداأ..

اأدخل..فاأنا الآن اأناأى، واأدنو..

من اجلذر املثقوب..

ميرغني يف �سدى التاريخ،

امتداد العقال، وواأد البنات..

فتغدو ال�سم�س كوجه اأبي..

لن اأراه يحز جذور احلنظل..

وي�سحذ فاأ�سي...ويورثني ا�سم الغابة.

ها..و�سعت ببابي حمامة قلبي..

اأحب �سيوفك، يا وطني.

اإتكاأ بالعيون..�ساأع�رش كرمة �سم�سك..

اأ�رشب..

لكن كاأ�سي، �سيبقى بال حنجرة.

بالأم�س ، ولي�س كمثل اليوم، تعرفت عن وجهي ال�سائع.

كان يف النا�س يحمل اأ�سماءهم..

�ساع..�سيعني النا�س..

واحلب..بعرثين الهم، يف غابة الليل..
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مل اأجن من كرمة احلزن..

ترتع كاأ�سي ..وقلبي..

و�سعري اجلريح.

قد �ساألت..ت�ساءلت..

اأن مينحوين وجهي مغ�سول مرة واحدة.

بال�سم�س..وتنهيدة الفجر اإن طل..

بالدم اإن جاء ، يطرق بابي ، �رشاب..

ورجع الطريق ..وغدر الغ�سق.

لكن يدا ، مات يف حربها احلرف..

والأوداج، اأعادته م�سخا اإيل.

مزقا ، كخريطة حلمي املبعرث..

من مينح الوجه املولوع ؟

بكركرة البحر ، يهدي اإليه قرار املوج ..املحار.

يجمع اأحالمه..

ير�سم غرة الفار�س ، يف جباه املنتظرين.

يرحل..

ل وقوف اليوم، اأمام املرايا بوجه..

امل�ساحيق ..ما اأفظع ال�سمت القيد..

يلجم حرف ل�ساين، اأمام حدود..

وجوه تظل بك ...وطني فيك م�سطنعة.
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اجلل�سة الثالثة
ال�سبت 11 فرباير 2012

امل�ساركون :

 – حممد البوهايل 
 – حممد فراح

 – حممد موتنا 

 – ادري�س  امللياين  

 

اإدارة اجلل�سة : امل�سكيني ال�سغري

العزف املو�سيقي : ذ. عبد اللطيف �رسحان
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تقدمي

امل�صكيني ال�صغري

اأعتقد اأن ال�سالون الثقايف ملوؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بداأ يوؤثث ف�ساءه الثقايف 

يف  الثقافة  مناخ  نعي�س  لكي  حتقيقها  نتوخى  كنا  غالية..  اأمنية  وهي  املطلوب.. 

اأبعادها املعرفية و الإن�سانية..و منار�سها عن كثب من خالل الإن�سات اإىل مبدعي 

هذه املدينة.. اأول !!.

�رشفوا  الذين  الفنانني  و  ال�سعراء  من  الباقة  اأو  الأ�سمومة  هذه  نعترب  اأن  ميكن  و 

ال�سالون اإ�سافة نوعية توؤكد بامللمو�س طموحنا يف التعارف و اللقاء.. و اإذا كنت 

�سخ�سيا اأعترب اأن حلظة ال�سعر اجلميلة – و نحن نعي�س حالته الآن- ت�سمو و ترتقي 

يف الليل.. فال�سعر يحرتق نهارا.. و يكون عادة اأجمل  و اأبهى يف �سكونه ال�سويف 

و نحن نعانق و ننادم هم�سه العجيب اللذيذ..

ي�ساركنا يف هذه اجلل�سة ال�سعرية الرقراقة اجلميلة ال�ساعر الزجال املتاألق حممد 

ا�ستغل  ال�سعبية..  الثقافة  بطقو�س  �ساعر مهموم  املحمدي  اأبناء احلي  اأحد  موتنا.. 

اأ�ستاذ اللغة العربية.. �سدر له اأول ديوان »تاغنجة« �سنة 1997 و ديوان »ر�سوق 

ال�سيخ« �سنة 2010.

تراأ�س الرابطة املغربية للزجل.. و ميار�س فن »تاكنويت« و هو مرجع هام يف هذا 

املجال.

للطبع  يعد  الذي  البوهايل  حممد  ال�ساعر  احلميمية  اجلل�سة  هذه  يف  يرافقنا  كما 

املغربية.. مل  الثقافية  العديد من املالحق  الأوىل يف  الأول.. ن�رش ق�سائده  ديوانه 

دافعا  و  م�سدرا  كان  لكنه  طبيعته،  من  بالرغم  الكتابة  على  الإداري  عمله  يعقه 

موحيا جلل ق�سائده ال�سعرية املن�سورة.

اإخراجا  و  تاأليفا  امل�رشح  مار�سوا  الذين  ال�سعراء  اأحد  حممد  فراح  د.  يبقى  و 

بالإ�سافة اإىل كتابة �سيناريو فيلم »الورطة«. و هو من الأفالم ال�سينمائية املغربية 
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الأوىل، اأخرجه م�سطفى اخلياط. كما اأ�سدر ديوانه الأول »ال�سيف و الأكفان« �سنة 

1980 مع اأ�سعار و اأ�رشطة تهم الطفل..

بالإ�سافة اإىل كتاباته النقدية منها :

-  »بني اأ�سئلة الكتابة الإبداعية، و احلما�سة النقدية«

-  و يف جمال امل�رشح »اخلطاب امل�رشحي، اإ�سكالية التلقي« 

-  و كتاب حول »الن�س الأدبي و جمالية التلقي«.

و تكتمل هذه الأ�سمومة ال�سعرية مب�ساركة ال�ساعر ادري�س امللياين.. اأحد اأع�ساء 

ويتابع   .. امل�سرتك  ديوانها  الق�سائد يف  �ساهم مبجموعة من  القلم«  »رواد  جمعية 

معانقة ال�سعر حيث اأ�سدر جمموعة من الدواوين منها :

-  يف مدار ال�سم�س

-  يف �سيافة احلريق

-  زهرة الثلج

-  �سندباد ال�سعراء

-  العمق الرمادي

و قد اأ�سدرت له وزارة الثقافة الأعمال الكاملة ال�سعرية، و يعترب ال�ساعر ادري�س 

امللياين من رواد الق�سيدة املغربية احلديثة..

هنيئا لنا بهذه الأ�سمومة ال�سعرية التي توؤرخ لهذه امل�ساركة و التي توؤكد ح�سور 

و اأهمية مثل هذه اللقاءات يف خلق توا�سل فاعل و منتج.
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 اإدري�س امللياين 

�سعر 

زهرة الثلج

�سلمت يداك

تتفتحان 

وتفتحان لنا الطريق

اإىل زهور

اأينعت يف الثلج

يف قمم احلداثة

كاحلريق

�سبت و�سابت

حكمة

كالزهر يف الغ�سن الرطيب

وندى

على ع�سب ال�سعوب 
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لك اأنحني

ياع�سب...يا

�سعب الطفولة والبطولة واجلمال

لك اأنحني

يا زهرة الثلج الذي

ينمو ويعلو ل تطاوله �سماء

اأو جبال

وغذا اأراك

ياجنمة القطب الذي

ي�رشي وي�رشي بال�سياء

من ال�سمال اإىل اجلنوب

ومن اجلنوب اإىل ال�سمال

وغذا اأراك

تزهو وتزهر يف العيون

ويف القلوب

مرتبعا

مت�سوعا

يف الأر�س تنب�س

بالن�سارة والطهارة وال�سفاء
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تربت يد

مدت عليك وكل كف

ل ترد لك التحية وال�سالم

عليك يوم ولدت....

يايوم القيامة والقيام

من ال�سقيع

يدب يف اأو�سالنا

�سجرا وينبت يف العروق

ويف العظام

�سوكا ومي�سي يف الزحام

معنا كاإن�سان الثلوج

ي�سري يف مدن اخليام

�سلمت يداك

ومن �سواك

يزيح عنا �سخرة الزيف

الذي عم الأنام

و�سجا تغ�س به احلناجر

واحللوق ؟

�سلمت يداك

اأحنى علينا من يدي

اأم-متدهما لنا

كيد متد اإىل الغريق
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�سلمت يداك

تتفتحان

وتفتحان لنا الطريق

اإىل....هواك 
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�سعر

اأمام خيمة الإجتماع  

ل�سغري املغنني هذا الرثاء

على حلن اأرغن:

حتنن حبيبي حتنن

األ�ست عليما مبا بي

وهذي دموعي

اأمامك تهمي

نهارا وليال

اأمامك اأم�سي

بهذا احلداد

ومي�سي اأمامي هواين

حتنن حبيبي..
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ملاذا ت�سيح بوجهك عني

اأِمل اأذنيك علي

ا�ستمع لعتابي

اأرحني ول ترتكّني

وحيدا اأعاين

تعال �رشيعا

لينزاح عني عنائي

حتنن حبيبي. 

كالقطيع اأنا

مفردا وجمعا

�رشت عارا ملن حولنا

هزاأة للبعيد

وهزة راأ�س القريب

وخرقة وحل

لغ�سل الدماء

حتنن حبيبي..

اأمن اأجل عينيك

اأ�سعد يوما فيوما

حمرقات لبعل غ�سوب

يقوت بزيت رمادي

ويحيا مبلح دخاين
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واأدخل بيتك بالتقدمات

ول اأ�ستطيع اإليك و�سول

حتنن حبيبي..

حتنن قليال

األ�ست تراين

اأمامك اأم�سي ذليال

اأجر ذيول انك�ساري

وعاري

نهارا اأنوح وليال اأبوح

واأنت تنام بعيدا

جواري

حتنن حبيبي..

اأفق وتكلم اإيل

ا�ستجب لندائي

اأم ُتراين

�ساأبقى اإىل الآن

اأنفخ يف البوق وحدي

كاأين

وحيد زماين

حتنن حبيبي حتنن..
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 حممد موتنا

زجل

يْخ  ْر�سوْق ال�ِسّ

يا را�سي ماَزْلِت ْت�سوْف

ْف
َ
ْوباقي َلْك تاين َتْعر

ْف َمِلّي ْتِطيْح لْعماَمه ْ  ْيكوْن ال�رَشّ
َ
كيفا�ْس كـ

وَتْتَغَيّْب اْنَت بال ميعاْد

كيْف غاَبْت لْغماَمه

وْح�رَشْ غرْي لوْنها ْف ْوُجوْه َلْعباْد.

ْف
َ
ْك تاين َتْعر خا�سَّ

ْف مِلّي َتْزَنْد ُالَنّاْر ِكيْف ُاْلَوْقْت َيْت�رَشَّ

اْر ْف ْنَهاْر َو�ْسْط الّنَهاْر َكَهّ

ْو ْتكوْن ُاْنَتَيا ُامْليَزاْن
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بيْك َيْتكاْد ُالِلّيْل ْوالْنهاْر

ْوْتكوْن ُاْنَتَيا ُامْليَزاْن

اْر ِبيْك َيْتكاْد �ْسحاْل َمْن َحَمّ

ْغَمه ْع الَنّ خا�سك تعرف ْتَطَلّ

ْوجْتيْب ْعَلى ْمُلوْك ُامْلَا

ْوجْتيْب ْعَلى ْملوْك الَنّاْر

ْة ُامْلَْعِزي َكاْلَها امْلَْلْح
َ
ا َوْتر َواَخّ

باَعه خاوي
ْ
َوْجَبْح الر

ْل ل ْغَنا ْمَتَوّ

�ْس
ْ
ل ُكوُروع الَقر

ل ِنَيّه

ْل ل �ِسيْخ َوا�سَ

مْ
ل ْمَعَلّ

َمه ل ْمَقّدْ

ْم ل ْمَقَدّ

اْد... ل ُكَوّ

يا را�سي باقي ما�َسْفِت

ف
ْ
وخا�سك تاين تعر

ْف ْ كيفا�س َكـ ْيكوْن ال�رَشّ

َفْك َداْك املَْنَكاْد
ْ
ْف/ َحر

ْ
ر ملي ْيِهيْج عليك ُاحْلَ

ْف
َ
خا�سك تاين تعر

�َسمْ ُالِلّيْف ْ  َيرَتّ
َ
با�س كـ
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ِني َقاْمُته ْف حَتْ
َ
َوَتْعر

يْف ِاياَل ْيكُوْن َي�ْسَبْه ال�ِسّ

ْف
َ
خا�سك تاين َتْعر

ْو َعْنداْك ِاياَل َتْتَلْف

اْل َلْباَلْد. ْل�سَ ْو ْتَكْتبيْه َب �ْسَمْق روَحْك ُفوْق �سَ

وَحه ُالُلّوَحه َمْف�سُ

يَحه َها ْف َلْف�سِ َو�رَشّْ

 ُاْلَكْلْب �ْسُطوُره
َّ
َمِلّي �َسطر

ْطر ِكيْف ُامْلَْعَتاْد ْوْرَجْع َل ال�ّسْ

َهاَجْت َعّلْةْ َلْع�سريه:

ْبَطه ْكبرَيه
َّ
اأََناري ْعال�س ْتُكوْل الر

اأناري عال�س َع�ْسَقْك َيْزَداْد

اأناري عال�س عليك َلْعَناَيه

َواآ�ْس َدّخَلْك ْف َلْعَماَمه ُالِلّي َطاَحْت

َمْن ُفوْق اآَلْف َرا�ْس

َباَعه
ّْ
ْك َخْيَمة ُالر

َّ
ا�ْس الِلّي َخر �سَ ّْ

َلْك َف الر ْاآ�ْس َدّخْ

ْفَها اْك ْل �سي ْوَتاْد ْتَوَكّ ْو َوا�ْس ُاَدّ

اْك ْل �سي ْوَتاْد؟ اآ�َس ُاَدّ

اآ�ْس دْخلْك ف ُلْغَماَمه

ْخ ْباَل َقاْبَله
َّ
ُالِلّي كانت ْتَفر

َفْت �رَشّْ ُامْلَا
ْ
اَيْد َعر ْق�سَ

َكْد
ْ
اْب ُامْلَر

َ
َطْت ْب ْتر ْو ْتَخّلْ
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ْح ْو ْباَل َما ْتَبْح �سَ كاَنْت ْت�رَشْ

�َساْد ْد ْو ْتزيْد َف ُالّنْ
ْ
ْهْد ْو َبر كانت ت�رش�سح �سَ

َعه كانت ْحروْفَها َك�سْ

�ْس ْو َلْكْطَها ْمَزَرّ

َجا
ْ
َماْيَده ْل �ِسي ْطيوْر َعر

َجا
ّْ
َكاَنْت َقْطَعْت ُالر

َتْفلي ُاْلَكْلْب َب اخْلاْم�َسه

َجه ْو زاْيدها تاين ْمرَبّْ

َبّه ُ
ا ْو �َساَلّ ْغر ْطيوْر َعَوّ

ْرَبه كانت َتْتَزاَحمْ مَتَّاك َب ُاْلَزّ

ه َزْعَما َنْخَوة ُالَباْز
َ
َداْير

َماَمه ْو َتْتَنّ�َسمْ ْف ُاْلُغْنباْز... دايره زعما َم�ْسَيْة حَلْ

ه ْمراَيه َهاَزّ

اَيه ة ْو �سَ َلْب�َسه ِبِريَيّ

 ْعلى ْجَناْب ُالَواْد ؟
ْ
ْو َتْتَبْخَطر

اآ�ْس َدْخَلْك ْف ُالَع�ْسْق ْو َلْهَباْل

ه َمّ
َمه و ُاْلَلّ اآ�ْس دْخَلْك ْف الاَلّ

اآ�ْس َدْخَلك ْف ِبيْت ُامْلَاْل ِاياَل ْتَكاْل

ه مَتَّه يْخ ِاياَل َداْر َيُدّ ْو َف ُال�ِسّ

�ُسوْق ْو�ساَرْت َخْطْوُته َتْتَهاَمى
ّْ
ْطَلْع ليْه الر

اْق ُاْلَكاِميَله
َ
اآ�ْس َدْخَلْك ْف َتْفر

ْق ُاْلَفاِميَله
َّ
َوِلّيِت َباِغي ْتَفر
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اآ�ْس َدْخلْك ف ُاْلَكْلَمه

ْلَمه اآ�ْس َدْخلْك ف ُاحْلَ

وْح ِاياَل َطاَحْت
ُّ
و ف ُالر

ْلَمه ْو َبْتَنا َنَتّاَواْو ْف ُالَظّ

ه َيا ْقِليْل َلْفَهاَمه الِلّيْل �َسرْتَ

اآ�ْس َدخَلْك َف ْب�سرَيه ْبغاْت َتْتعاَمى

ْو َمْن كَاْل ِليْك

 مْن كاْل ِليْك َتْتَخَيّْل َتْقَطاْع َهاْد َلْكَياْد !؟…

ْة لْقبيلة َتْتعاىَل َكانت َعَلَّ

ْلَمة �َسْلَطاْن َيْتواىَل و َكانت الَظّ

اْم
َ
َوىَلّ الُنّوْر ْحر

ْ
و 

ووىَلّ الَعاَهْد ْحراْم

و وىل ُالَوْرْد ْحراْم

و وىل الَعا�سْق َيْتاَلْم

َلَله ْت الّزْ اَلّ ّبْ ْو حْتَ
ْم ُاحْلُ

َّ
ر حْتَ

و ُاْنَت هاْز َم�ْسموَمْك و ْتُكول َل َل َل َل

َباِقي ف الروح ْنَواْر �َساَلّ َتْتاَلَل

اد. و َباِقي الَع�ْسْق وَكّ

ْب الَعنْيْ َوْتكول �سَحاْل َكْنِت ْتَكَدّ

َهاِدي َراَها ِغري َعنْيْ

�َسْت َع ْلَكْوْر ْكَباَله َو َقّوْ

َكْنِت ْتكول



��

ِديَعه ْبطة َتْدُخْل �سوْق خَلْ
َّ
ال الر حُمَ

لَله ال الربَطة تدخل َكاَرْة الّدْ حُمَ

يَعه ال َلْغَدْر ْيَويِلّ ْف ْتراْبها َزِرّ حُمَ

يَنة ْتَويِلّ َمْدباَله يها الِزّ حُمال ْعرا�سِ

اْد ْك �َساَلّ َعَكّ
َ
ْف �ْسَجارَها ُفوْق َظْهر ْو َتْت�رَشَّ

 

َنّه ا�ْس اجَلّ
َّ
َكْنِت ْتَناِدي ُحر

َوْتُكوْل : َعاَدا ْتَهْتَكْت الِبيَباْن

َعاَدا الروح ُاَتّْطالْت ْب ُلوَهاْم

َدْخُلوها �َساَلّ ْرَعاِويْن

َواْد. َوْخالْت َم جّلْ

و ُاْلَواْد َعاَدا َعاَدا �َسُدّ

�سوُلو َع َلّْبَياَدْق ُكّلَها

اْم اَمْتُكمْ َما َت�سَّ �سَ

َعاَدا َعاَدا ْيِطيْح امْلِيَزاْن.

و َطاْح الليْل

 و َطاْل الليْل

و َطاَحْت اْلَنّْغمه

اْم َجّ و ْتَعَلّْق احْلَ

ْع َحاَبة ْبال �رْشَ و ْتَغْيُبو ُدوك ال�سَّ

ْر ب اْلّزماْن ُاْلَغاَلّْب �ِسي ْتَعَدّ

ِليَله ْ خَلْ �سي كاْل ْغلْبني �رُشّ
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 َلْولْد...
ْ
ْو�سي َكاْل ْقَتْلِني َهم

 

َكْنِت ْت�َسْد ُاْلواْد يا را�سي

َكْنِت ْت�َسْد ُاْلواْد

ْد وكان الَكْلْب ْف ِليُلة ْيباْت ْفريْد ْيَعَدّ

ّدْ ُكون ما �َسْنترْي وايف َمْن ُاْلُبو َل اجَلّ

�َسْنترْي ُخْمري َوَنّا�ْس

ا�ْس �سنتري َحْمِري َع�َسّ

َع َلّْهوى

َما َباْع

َما �رْشى

ا�ْس ُفه َد�َسّ
ْ
 َحر

ْ
ما ْنَظر

ِريْق ْ َنْخَله َفْلَتت َم حَلّ

يْق
ّ
َبْت ُلوَفا ْعلى الِر �رَشْ

َكْد
ْ
يَبه َلْفِريَده َمر ليها َف ُاْلكْلْب وف ُلْق�سِ

ْة َلْكاَلْم َ ْوليها ْف َح�رشْ

افاْت ْعرا�ْس ْبال َنَكّ

ارَيّة ْباَل َعَمّ

َيه ْحاَلْم ْو ْزرابي ْم�َسّدْ

ْ
يْكْة ُاْلَع�ْسَكر

ّ
َمْنَجْج َمْن َتِر

اَلْم ْمكاّدْ َيْعِطي ال�ّسْ
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يِنيْة ْمِوي�َساْت َهاِدي يا را�سي �سِ

 كا�ُسه ْوَكال كا�سي يا كا�سي
ْ
ُكّلَها َعَلّم

اَرف َلْعَباْد
َ
َيا �َسْلَطاْن ُفوْق ْغر

ْف
َ
َباِقي َلْك َيا َرا�ِسي َتْعر

ْف
ْ
ك َتاين �َساَلّ َعر َوَخا�سَّ

ْف ْك َتايِن �َساَلّ �رَشْ َو َخا�سَّ

ف
َ
َبا�س َتْعر

ْف َرا�ْس َلْقبيَله َكْيدوْر َب ُاخْلَ

ِليله َكْيدور ب اخَلف را�س خْلْ

َو ُالِلّي �َساْط َمْن َداْك ُالّزَماْن

َبّه َما َكاْن حْمَ

َهاَداْك َراْه ِغرْي َوْلْف

ُاْلَوْلْف ِكيْف �َسْفِت َمْقطوْع
َ
و 

ِكيْف ْتَقْطَعاْت لغمامه

ْقَطْع ْوكيف ُاَتّ

َبْعْد ُالّتَزْغِريَتة

 ْل�َساْن الّزَناْد.
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 زجل

ع�سق النا�س
 

النا�س ل النا�س غري موالفة

والنا�س كلمة ف القامو�س

الع�سق راه غري لغة تالفة

ك اتلقى غري ب مل�سادفة...

وبعدها بنادم راه ك ي�سو�س
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حممد فراح

�سعر

يف حلظـــــة اغتيــــــــــــــال الطريق

�رش بنا يا �سفني 

لرحيق الندى 

و عبري املدى 

فر ربوع ال�سنني 

و انتف�س بجناحيك م�ستعال 

رغم الرعود 

و نوح احلنني 

�رش بنا 

فعيون ال�سباح ت�سق طريق 

ال�سباب 

تق�سم النار ق�سما 

تفل احلديد تدك فداع 
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ال�رشاب 

�رش بنا يا �سفني 

فقطاراتنا �سدئت 

منذ عهد قدمي 

حيث كان الزمان اأمريا

تكر�س من جوعنا 

و بقينا حفاة عراة نداهنه 

كل وقت و حني 

و نلوك كالم العجائز 

منذ الفطام 

توجنا به ك�سوار لنا 

يوم كنا �سغارا 

على الأر�س نحبوا 

و ن�سقط من فرطنا يف القيام 

�رشبنا 

قد مللنا املكوث 

يف جيوب الدروب و فوق اجلبال 

و عند البيوت 

فا�ستدار ال�سفني بنا بغثة 

مثقال بالهموم 

ثم راح بنا يف �سكون رهيب 

عابرا جلبال اجلليد 

فانزوينا باآمالنا 
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حميطني باأحالمنا 

يف هدوء و �سرب بليد 

و هنالك خلف املحيط البعيد 

اأعني تع�سق النور خلف الغمام 

العنيد 

و رياح ال�سبا يف ال�سباح ال�سعيد 

و تعي�س على امل 

تتحرى قدوم الربيد 

�رش بنا يا �سفني 

اخلرافات من حولنا 

�سممت ع�سقنا 

طلع بنا 

ن... ال�سحو من كل فج عميق 

مل يكن �سفر 

اإمنا قدر 

قد اأحيط بنا 

يف �رشوح املرايا و غدر الزمان 

ال�سحيق 

مل تكن جولة 

مل تكن نزهة 

اإنها حلظة 

لغتيال الطريق  
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�سعر

�ســـــوؤال ال�سمت                                        

                                                                              

قالت يل خديجة :

اأنظر اإىل �رشطة امل�سجد الأموي

اأنظر ع�س�س جند 

بع�سهم خلفنا

ب �سهم �سوبنا

قلت:

لتعبئي

اإنهم حرا�س ح�سارتنا

الرائدة

حرا�س حكاياتنا

اخلالدة

وبعينني حممرتني بكت
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اأر�سلت دمعة

ثم قالت يف �سنك:

�سارت رحلتي حزنا وكاآبة

واأحالمي يف باحته

تتال�سى مثل �سحابة

هاهي ذي

اأنفا�سي حت�سنه يف ارتعا�س

ا�سمعها اليوم تطرق بابه

قلت لها:

اإننا الآن يف ح�رشة املحرا ب

اإخلعي نعليك احرتاما

و�سلي عليه معي

قالت والدمع ي�سابق تكبرية الحرام

غربوه هنا

بعدما ابعدوا عنه اأحبابه

واإذا بجدار يئن

ينادي خديجة من خلف الأعني

ويقول ب�سوت رتيب:

�سوتك اأبكاين يا حفيدة طارق

حزنك الآن يخجلني

وبكاوؤك  يفجعني

اأنت مرهفة الإح�سا�س

فاجل�سي �ساعة
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وانظري للطيور املهاجرة الباكيه

هاهنا اتخذت قربها

خلف الأ�سوار وحتت الأحجار النارية

كم من فرخ ذا مرتبه

كم من ن�رش ذا خمم�سه

تركوا الأوطان وجاوؤوا

جماعات وفرادى

من�سلني هنا لحت�سان ال�رشا ب

و الوقت بطيئ هنا

وهو دوما

ين�سب فيهم اأنيابه الداميه

اإنها لعنة ت�رشي جمرى الدم

يف الأورده

وتبارك �سقطتنا

وحتارب نخوتنا

هكذا �رشنا بعد عزتنا

يف الأ�رش اأدله

هذا زمان ال�سمت

زمان اخلنوع

انظري وانظري

خباأ املحراب و�سادته باكيا

وا�ستفاقت على �سجوه

�سمعدانات
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و�سموع

ثم راح يطوف يجول

بخيال منك�رش

يف نف�س املكان يطوف

يقول:

تزاحمت الأيام علي هنا منذ

عهد قدمي

والأر�س تقود خطاي اإىل الأر�س

فوق خدود الأدمي

�رشا وعالنيه

اأفتح الأ�سفار و اأغر�س يف عيني

�سوؤال ال�سمت

�سوؤال احلنني

�سارد يف ليل النهار

حامل و�سط هذا املدار

فاإذا باجلواب يباغتني

ثم ي�سفعني

من وراء احلديد يفاجئني

قائال:

اأنت يا حمرا ب العجب

اأنت يا نربا�س العرب

اأنت عود ثقاب الغ�سب

�سجنك الق�رشي هنا
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اأغلى عندنا من عيون الذهب

واأطلت خديجة من قر�س ال�سم�س

يف وجه طارق قائلة :

اأنظر اأحفادك ياطارق

اإنهم ياأكلون طفولتهم ق�رشا

ويغنون يف كمد

يف م�ساءات

يبنون لهم مدنا من خيال

اإنهم يف ا�سطدام احللم اأراهم

حفا ة

عراة

يعرفون ب�سيماهم

اأيتام ينامون حتت الربوق

على حافة الأمنيات

يلعقون الرثى

يحت�سون الظماأ

                                                    
 قرطبة

 غ�ست 2007
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حممد البوهايل

�سعر

اآخر القبلت

مللم جراحك

كي ل ت�ساب

هذي اأر�سي

بالنزيف..

واركب �سهوة احلرف

كي يتهاوى

هذا الفراغ..

وارحل

اإىل حيث ل ت�سمى الأ�سياء

باأ�سمائها

فهذا املدى

تف�سخ
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وما عاد وطنا

لالأغنيات

والأفالك نامت

على و�سائد من ظالم

وتنكرت لآخر القبالت.
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�سعر

ذاكرة الليل 

تغفو القناديل

على خمدات ال�سدمي...

ي�سطخب املوج

ول بحر

يجرح البيا�س خذ الظالم

فريتع�س ال�سوء

يت�سمم الليل 

اأنفا�س الريح

يتمتم :

»ل �سيء غري النتانة يف 

هذا العامل«

يتقدم وئيدا
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جهة الذاكرة

يلملم رفاته

يرتبها يف �سمت

ويعلن الع�سيان

على 

تعاقب 

الف�سول.
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اجلل�سة الرابعة 
اجلمعة 24 فرباير 2012

مع الفنانة القديرة ثريا جربان 

مب�ساركة :

–حممد بهجاجي
 – حممد وردان 

– �سعد ال�رسايبي 
– حمادي كريوم

تقدمي : امل�سكيني ال�سغري

اإدارة اجلل�سة : نادية ماجد ال�سعدي
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تقدمي

امل�صكيني ال�صغري 

اأيها الإخوة... اأيتها الأخوات

 احل�سور الكرمي

اأجمل  ما   ، نعم   ، »اللمة«  ا�سم  اللقاء احلميمي  املغاربة عادة على مثل هذا  يطلق 

اأن تكون هذه اللمة مفيدة وطيبة حول �سيدة واأخت وفنانة مغربية متميزة ، كانت 

الفنان  هموم  تزال حتمل  ما  فهي   ، امل�ساهدين  واهتمامات  قلوب  حتتل  تزال  ول 

املغربي احلامل بغذ م�رشق، نعم ، اللمة ومع ثريا جربان متنحنا اليوم ويف هذه اللحظة 

تاريخا  ومن خاللها  معها  نعي�س  ونحن  الهام،  اللقاء  هذا  لنعي�س  �سانحة  فر�سة 

عا�سته التجربة امل�رشحية قبل وبعد ال�ستقالل ، متثلت واقعه بكل تناق�ساته وبكل 

اإ�رشاقاته الفنية الرائعة ، ولي�س غريبا عن ثريا جربان الفنانة الطموحة الذكية منذ 

مطلع ال�سبعينات اأن تكون مهياأة يف املكان والزمان، اجتماعيا ونف�سيا يف حميطها 

با�سمها  لتخرج  وتربيتها  العائلي  واقعها  وبحكم ظروف   ، البي�ساء  الدار  املديني 

الفني تعانق م�ستقبلها بعد اأن تاأكد لكل من تعامل معها اأنها متلك قدرة خارقة يف 

ت�سخي�س اأدوارها الدرامية الع�سية ، فكانت بحق منوذج الإن�سان املغربي ب�سوته 

املوؤثر وحركاتها املعربة يف اإي�سال اأبعاد الن�س امل�سكوت عنه، ولقد تلقت الثناء 

لغة درامية،  تتكلم  اأعمالها  ثريا جربان يف جل  ، بل كانت  والتقدير والإعجاب 

ملحة  اأ�سئلة  املغربي،  املجتمع  بال  يف  عالقة  لأ�سئلة  اأجوبة  عن  تبحث  راف�سة 

حميطه،  ومع  نف�سه  مع  مرتفع  وب�سوت  بكالم  املتلقي  امل�ساهد  يف  الرغبة  تذكي 

بعد ال�ستمتاع بالعر�س امل�رشحي ، واأ�ستطيع القول باأن ثريا جربان املمثلة كانت 

دائما تعني جناح العر�س �سكال وم�سمونا من خالل تعدد الأدوار ومن خالل الفرق 

ال�سعب  تاأ�سي�سها كم�رشح  اأو عملت على  فيها  التي �ساركت  العديدة  امل�رشحية 

وم�رشح الفرجة وم�رشح الفنانني املتحدين يف مرحلة عرفت العديد من احل�سارات 

والرتاجعات وتهمي�س الفن والفنانني، وقد ت�سكلت �سخ�سية ثريا جربان وامتد 

م�سارها الفني عرب اأعمال » فرقة النا�س « ، للم�رشحي الطيب ال�سديقي ، وبخا�سة 
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من خالل م�رشحية » �سيدي عبد الرحمن املجذوب « ، و » اأبي حيان التوحيدي«، 

و » األف حكاية وحكاية « و » �سوق عكاظ « ، وقد اأثبتت للم�ساهد جذارتها يف 

تنال  لكي  عربية  ممثلة  كاأح�سن  توجت  مقتدرة  كممثلة  الفني  وح�سورها  الأداء 

فنانة  جربان  فرثيا   ، العربي  الوطن  يف  الالفت  الفني  بح�سورها  تعرتف  اأو�سمة 

مهوو�سة بامل�رشح ، مل ت�ستطع مهمتها الر�سمية كوزيرة للثقافة اأن تقتلعها من حالة 

جذبتها امل�رشحية ال�سوفية ، وقد اأوجدت مكانها قبل التحاقها مبهمتها الر�سمية 

و�سامها  يزال  ول  كان  فامل�رشح   ، ال�سغرية  ال�سا�سة  يف  املغربي  امل�ساهد  لدى 

ال�سامخ الذي يزداد بريقا يف ال�ساحة الفنية املغربية ، فهو مرجعيتها ، ومن خاللها 

يف »م�رشح اليوم « تعلو قامتها مرة اأخرى يف م�رشحية » حكايات بال حدود « 

اإميتا نبداو �س  ويف » نركبو لهبال « و » بوغابة « و » النمرود يف هوليود « و » 

و » ال�سم�س حتت�رش « و » العيطة عليك « وهي اأعمال اأغنت التجربة امل�رشحية 

على م�ستوى التاأليف والإقتبا�س والإخراج ، بالإ�سافة اإىل الت�سخي�س الذي كان 

وبالرغم من م�ساركتها   ، الن�سو�س  لهذه  املقرتحة  الدرامية  اللغات  ترجمة لكل 

يف العديد من الأفالم التلفزيونية وال�سينمائية ، تبقى ثريا جربان فنانة م�رشحية 

بامتياز ، فاحلديث عن ثريا جربان هو احلديث عن جتربة م�رشحية مغربية رائدة 

نحن يف حاجة اإىل تكرارها للرفع من قيمة هذا الفن ودوره الفرجوي واملعريف 

هذه  واأخت�رش   ، الراقي  الفني  اجلن�س  لهذا  متعط�س  جمتمع  ترقية  يف  والرتبوي 

الكلمة بحق فنانة طيبة ذات قلب مرهف ، يحبها جمهور عري�س لن ين�سى اأبدا 

قامتها الفنية وح�سورها فوق خ�سبة امل�رشح ، وهو ما يزال يف حاجة اإليها لتعود 

اإىل ع�ساقها عودة الفار�س املنت�رش .
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كلمة

نادية ماجد ال�سعدي

ي�سعب علينا انتقاء الكلمات حني نكون برفقة عزيز اأو قريب، يحفظنا..يقروؤنا..

يرانا اأكرث من ذاتنا ، فكيف يكون احلال مع جمع من الأ�سماء الذين �ساركوا تاأريخا 

كيف   ، الروح  خبايا  يف  ال�سفر  من  وبلدانا   ، املواقف  من  وزمنا   ، القراءات  من 

ننتقي كلمة ت�سلح ملفاجاأة املحبة ؟ كيف ننتقي جملة ت�سلح لفتتاح حفل اعتزاز 

لنحتفي بالإن�سانة والفنانة و�ساحبة املواقف واملثابرة كما املجاهدين ثريا جربان ، 

نحن هنا فقط يف نقطة �سغرية من العامل لنتوقف ولنتبادل التحايا ولنقول لبع�سنا 

رغم زحمة ال�سري ، وزحمة الوقت ، وزحمة الأفكار ، اأننا نحب بع�سنا ، ونفتخر 

 ، برد وحر  �سنوات من  بعد  والكثري  الكثري  مما جمعنا يف حمطات حملت  بكثري 

و�سور بالأبي�س والأ�سود �رشعان ما اأ�سبحت ملونة بالرقمي لتتلقفها العوملة بعد 

كل ذلك، اإنها بقعة �سوء يف عامل اأ�سبحت فيه جميع الألوان تتما�سى مع بع�سها 

من �سدة الظالم .

هذا..  النور  حفل  ح�سور  على  حر�س  من  بكل  نرحب   .. �سيدتي  ال�سوء  م�ساء 

مرحبني بكل الأ�سماء الفنية والثقافية احلا�رشة معنا .
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كلمة

ال�سينمائي �سعد ال�رسايبي

الن�س الأول اأعتقد اأنه كتب لرثيا جربان من طرف �سديق لها وهو ال�ساعر  حممود 

دروي�س بعنوان:

» واحد...اثنان...ثلثة «

واحد...اثنان...ثالثة،   : ال�سوت  مهند�س  مع  امل�رشح  خ�سبة  اإىل  املمثلة  �سعدت 

توقف نف�س ال�سوت مرة ثانية واحد...اثنان...ثالثة توقف ، هل تف�سلني قليال من 

ال�رشعة ؟ قالت : ل اأعرف ، افعل ما ت�ساء ، كانت القاعة خالية متاما ، مئات املقاعد 

اخل�سبية حتملق فيها ب�سمت وتدعوها اإىل املغادرة اأو اإىل الن�سمام اإليها ، اآثرت 

اخليار الثاين واختارت مقعدا يف الو�سط ونامت ، اأيقظها املخرج ليجري »الربوفة« 

الأخرية ، �سعدت اإىل اخل�سبة وارجتلت ف�سال طويال ، اإذ اأعجبتها فكرة اأن تخاطب 

املقاعد فارغة واأل ي�سفق لها اأحد ما عدا املخرج، ثم ارجتلت ف�سال اآخر ، ويف 

امل�ساء حني امتالأت القاعة بامل�ساهدين ورفعت ال�ستارة ، وقفت واثقة من �سالمة 

، فارتبكت،  اإىل ال�سف الأمامي وتذكرت نف�سها جال�سة هناك  ، نظرت  ال�سمت 

ن�سيت الن�س املكتوب وتبخر الن�س املرجتل ون�سيت امل�ساهدين واكتفت بتجريب 

ال�سوت ، واحد...اثنان...ثالثة ، ثم كررت واحد...اثنان...ثالثة حتى اأغمي عليها ، 

و�سجت القاعة بالت�سفيق .
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كلمة

حممد بهجاجي

 

ال�سدفة...والختيار 

الفنانة ثريا جربان هي رفيقة درب باملعنى املجازي وباملعنى احلقيقي كذلك، يف 

حي بو�سنتوف كنت حمظوظا واأنا اأ�سكن بالزنقة 28 ، والأ�ستاذة ثريا بالزنقة 26 ، 

وقد كنا فخورين بالإنتماء اإىل حي بو�سنتوف الذي كانت تنتمي اإليه اأ�سماء كبرية 

الفنانة والإن�سانة  ، حينما دعيت للحديث عن  القديرة  فنانتنا  ا�سم  ووازنة منهم 

املخل�سة ثريا جربان ، فللحديث عن جتربة كان يل ال�رشف – وهو �رشف منحتني 

اإياه ثريا جربان - ، باأن �سجلت معها جزءا من �سريتها الذاتية ن�رش بجريدة »الحتاد 

ال�سرتاكي « ، وكانت طيبة مثلما هي طيبة مع جميع من عاي�سوها وا�ستغلوا معها، 

جربان... ثريا   « ا�سم  لها  و�سعت  للن�رش  وهياأتها  الإعدادات  تلك  هياأت  وحني 

ال�سدفة والختيار « ، ويف تقديري فاإن جدل » ال�سدفة والختيار « يلخ�س م�سار 

الأ�ستاذة ثريا ، فبال�سدفة وقفت على خ�سبة امل�رشح خالل ال�ستينات ، وبال�سدفة 

وجدت نف�سها متثل �سمن م�رشح » الناعورة « ولكن العجيب يف هذه الكيمياء، اأنه 

داخل ال�سدفة كانت توؤ�س�س لختيارات ، وتوؤ�س�س انت�سارها للجمال، وانت�سارها 

لتجربة م�رشح البحث وم�رشح الن�سان وم�رشح النا�س بهذا املعنى اجلميل للكلمة، 

اأنه داخل �سدفة ما وزمن ما ،  اأتتبع امل�سارات الفنية ل�سيدتنا ، اأجد  ولذلك واأنا 

نوؤ�س�س لختيارات ، فهي حيث ما مرت ، كان لها الأثر الطيب ، فاإىل جانب ما 

ذكره امل�سكيني ال�سغري والأ�ستاذة نادية ال�سعدي ، جند اأنها حتر�س على اأن تطور 

دائما املكان الذي توجد فيه ، ولذلك فهذا اجلدل بني ال�سدفة والختيار اأعرب عنه 

بنف�س �سعري يلخ�س للتجربة ، فرثيا حيث ما مرت تخلف حولها عطرا اأبديا ، 

هو هذا العطر الذي يجمعنا اليوم ويجعلنا نحب ثريا ، وهناك �سيء ثان اأي�سا يف 

قطاع  تدبري  مب�سوؤولية  ت�رشفت  ملا  اأنها  وهو   ، والختيار  ال�سدفة  بني  اجلدل  هذا 

حكومي بوزارة الثقافة وحتملت امل�سوؤولية ل�سنتني ، واأنهتهما ب�رشف ، ولأول مرة 

األحظ �سيئا يثريين �سخ�سيا ، وهو اأنه عادة حينما ينهي الوزراء م�سوؤولياتهم ، 
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فهم يو�سعون يف مكان ما ، اإل ثريا التي ظلت حماطة باحلب ، فكرمت بالعرائ�س 

وخريبكة واأماكن عديدة ، وهذا �سيء طريف وعجيب يبني �سيئا اأ�سا�سيا األ وهو 

ذكاء املغاربة ، اإن م�سوؤوليتها يف هذا احليز الزمني الق�سري ، فهم منه املغاربة اأن يف 

ذلك املكان اجليد وال�رشيف ، كانت ثريا تلتقط نب�س النا�س وتن�ست اإىل الفنانني 

والأدباء واملبدعني ، والذين يعرفون ثريا ، عرفوها قبل الوزارة مثلما عرفوها بعد 

تقلدها هذه امل�سوؤولية ، حيث ظلت هي هي ، فطوبى لك �سيدتي بهذا املجد الذي 

اأنت اأهل له ، واأختم بهذه اجلملة : » ثريا جربان.....اإننا نحبك « .
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كلمة

 حمادي كريوم

هل هي ال�سدفة باأن يقع كل هذا الإخراج لهذه اللحظة النبيلة ؟ يف ليلة ما جمعتنا 

ال�سدفة رفقة الأ�ستاذ حممد �سكري عند الفنانة ثريا جربان ، تناولنا طعامها الذي 

يتخلله حب ونبل ثريا ، فكل من دخل هذا البيت مل يخرج منه اأبدا ، �سي�سكن هذا 

البيت وي�سكنه ، وت�سكنه ثريا كذلك، ويظل كل واحد منا عندما يدخل هذا البيت 

وت�ساأل   ، لتعانقك  اليدين  تفتح  وهي  ثريا  يجد  يقلبها  �سفحة  كل  ، ويف  يقروؤه 

نف�سك هل �ستدخل ح�سنها اأم تدخل ح�سنك ، ويظل هذا العطر الذي تكلم عنه 

الأ�ستاذ حممد بهجاجي يف م�سامك اأبدا ويفر�س عليك اأن تقول :» اإن اجلمال ينقذ 

العامل « ، وجمال ثريا اأنقذ العامل ، قالوا : » قد تتاأمل العني وتذرف دمعة ، وقد تتاأمل 

الأم فتلد ولدا ، وقد تتاأمل الأمة فتلد نبيا ، وعندما تاأمل البلد يف حلظة معينة ولد 

زواجا بني ثريا وعبد الواحد ، فخلقا معا مدر�سة للحب ، للمعرفة ، لو�سع خارطة 

من  الثقافية كل  اخلريطة  هذه  ، فظلت  بعدهما  �ستاأتي  التي  الأجيال  لكل  طريق 

دخلها كذلك �سيعرف عاملا اآخر ، و�سينتهي به الطريق دائما اإىل البيت الكبري الذي 

عندما تدخله جتد اأن اأجمل ما يهديه لك عزري وثريا هو الزمن ، كل اأ�سياء ثريا 

عتيقة وعريقة ، لأن ثريا عندما تهديك �سيئا ، فهي ل تذهب لل�سوق ل�رشائه ، فهي 

تختار �سيئا من بيتها ، وتكون بذلك اأهدتك ق�سة حياتها ....هذه هي ثريا ، كل من 

راآها لن ين�ساها اأبدا ، واأعود لأقول : » اإن اجلمال ينقذ العامل « .
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كلمة

الت�سكيلي حممد وردان

املحطة الأوىل

املنابر  اأكرب  به  احتفت   ، �سامخ  هرم  حق  يف  الكلمة  اأتناول  واأنا   ، اأخجل  اإنني 

وال�ساحات الفنية الكبرية ، فرثيا جربان بالن�سبة اإيل لعبت دورا اأ�سا�سيا وم�سرييا 

يف حياتي ، ويف النهج الذي �سلكته ، فبف�سل عطفها وح�سورها ، ون�سائحها 

اإن دل  وهذا   ، اآخر  مفهوما  لطريقي وحلياتي  اأعطت   ، اأتناوله  ما  لكل  ومواكبتها 

على �سيء ، فاإمنا يدل على كل ما تبليه ثريا جربان يف �سبيل مواكبة تلك الألوان 

امل�سيئة ، لقد ت�ساءلت مع نف�سي عن كيف ميكنني اأن اأتناول الكلمة واأخل�س هذا 

ال�سيل املتدفق من العالقات الودية ، ومن الوجدان اجلميل الذي يربط بيني وبني 

الدرب  عرب  خا�سة  عند حمطات  اأقف  اأن  الأمر  اآخر  وارتاأيت يف   ، ثريا جربان 

وامل�سار الطويل الذي �سلكته رفقة هذه الفنانة.

 املحطة الثانية

اأمام القن�سلية الفرن�سية، والذي كان قبلة    اعتدت على زيارة بيت ثريا جربان 

اإىل  واحلديث  التعرف  من  بف�سلها  متكنت  واملفكرين،  واملبدعني  والفنانني  للزوار 

الكثري منهم، ال�سيء الذي اأثر يف م�ساري كثريا، وجعلني اأتخلى نهائيا عن عملي 

بال�رشكة، واأتفرغ للفن، وبال�سبط يف جمال الفنون الت�سكيلية، وكانت ثريا بجانبي 

دائما، تر�سدين وتوجهني فنيا، وتتبع خطواتي الفنية من الألف اإىل الياء، وفاء منها 

لهذه ال�سداقة وهذه املحبة.
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كلمة

 الفنانة ثريا جربان

واأبلغ  اليوم،  هذا  بكم يف  والعتزاز  والفخر  املحبة  �رشاع  »اأطلق  اأقول:  اأن  اأريد 

ال�سواطئ بحكايات ولع ل تنتهي مع ع�سقي للوطن وللم�رشح وللخ�سبة وللنا�س 

اإن تذكرت �رشائب املواقف والإ�رشار على كلمة  ولكم«. م�سريتي كانت طويلة. 

احلق، �رشائبي ق�سرية، م�سريتي ق�سرية اإن تذكرت �رشائب الأ�سدقاء وح�سور 

اأو  احلبيب  الوطن  داخل  امل�رشحية  عرو�س  من  عر�س  كل  يف  املكثف  اجلمهور 

خارجه، �سنوات جمر اأحرقت خطوات من اأحبوا هذا الوطن ب�سدق، و�سنوات اأمل 

اأن�ستنا اجلمر والر�سا�س، ونحن بني الإثنني م�سرية �سمت اأ�سدقاء واأعداء، حتى هم 

كانوا ي�سعون احلجر تلو الآخر يف طريقنا، اأ�سبحت بعد ذلك �سالمل جمد اأعانتنا 

اإىل القمم. كلنا خطونا نف�س اخلطو، كل بطريقته، من مقال كلمة،  على ال�سعود 

ومنا من كتب كلمة، ومنا من ر�سم اأمال بالألوان، ومنا من �ساند الآخرين. الأفق 

لنا جميعا يف هذا الوطن، وطن عانى الكثري، وال�سواطئ وجبال الأطل�س �ساهدة 

ونن�سى  اليوم،  لنحيا  مبدعني  منا�سلني، حمبني  هنا، جماهدين  من  مروا  من  على 

قبل طيها  ال�سوداء  ال�سفحات  قلبنا كل  اأن  بعد  الأمل  لنحيى عهد  ال�سواد،  كل 

وبكل جراأة. لنبداأ العهد اجلديد، عهد الت�سامح واملحبة وال�سالم، عهد الإ�سالح 

والأورا�س الكربى، والإ�سالح اأمانة بني اأيدينا جميعا. 

�سعيدة  للوطن،  واأجدد حبي  لكم،  اأجدد حبي  اأجدين  الق�سري،  امل�سوار  هذا  بعد 

بلقائي بينكم، ولن اأن�سى هذا اليوم. �سيظل را�سخا يف ذاكرتي، را�سخا يف وجداين، 

واإحباطاتي،  �ساندمتوين يف جناحاتي  ما  فيا  بكم كثريا،  اأعتز  اأ�سدقائي  بكم  اأعتز 

اأمر مبحن وكنتم دائما  اأن�سى �سمودكم يوم كنت  ويف �سعودي ويف هبوطي. لن 

جانبي. ل اأ�ستطيع اأن اأذكر اأ�سماء، لأنني اأخ�سى اأن اأن�سى اأ�سماء كثرية. لن اأن�سى 

ت�سامنكم والتحامكم يوم �رشفني �ساحب اجلاللة، واأ�سند يل وزارة الثقافة، فكنتم 

الذراع والأ�سدقاء ال�سادقني. عملنا ما كان ميكن اأن نعمله، فهذا كان واجبا وطنيا، 

اإل اأن اجلانب ال�سحي قد خانني ومل اأ�ستطع بذلك اأن اأمتم امل�سوار، واأمتم الأورا�س، 



��

ومن �سمن هذه الأورا�س هذا الف�ساء الذي نحن متواجدون به، اإ�سافة اإىل ور�س 

املكتبة الوطنية واأورا�سا اأخرى كثرية، نتمنى اإن �ساء الله اأن يكون الأمل كبريا يف 

امل�ستقبل.

اأ�سكر املنظمني، واأ�سكر اجلميع، فكل الكلمات التي قيلت يف حقي كثرية وثقيلة 

على، اأمتنى اأن اأكون يف م�ستواها..... اأحبكم جميعا.
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 اجلل�سة اخلام�سة

اجلمعة 30 مار�س 2012

امل�ساركون: 

– عبد الرحيم باطما 
– حممد حاي

تقدمي : امل�سكيني ال�سغري

العزف املو�سيقي : ذ . يو�سف لوزا
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كلمة

  امل�صكيني ال�صغري

با�سم الله الرحمن الرحيم

كالعادة ، جنتمع مرة اأخرى مع ثلة من ال�سعراء املتميزين ، ل �سك اأننا يف هذا اللقاء 

احلميمي نحاول اأن ن�ست�سيف وجوها �سديقة نحن يف حاجة للتعرف عليها عن 

املدينة  الفر�سة كانت غائبة ولزالت و�سط هذه  باأن هذه  اأجزم  اأن  كثب، وميكن 

الكبرية، نرجو من الله اأن توؤدي هذه اللقاءات احلميمية اأكلها يف امل�ستقبل ، هذا 

اللقاء �سيجمعنا مع �ساعرين ، �سن�ستمع ون�ستمتع مع ال�ساعر عبد الرحيم باطما، 

واأظنكم تعرفون هذا ال�سم ، فهو جزء ل يتجزاأ من �سجرة البطمة ، وهو �ساعر 

 ،  1953 مواليد  من  وهو   ، متميز  بنف�س  ميتاز  بالزجل،  بال�سعر وخا�سة  مهوو�س 

�سجرة   «  ، زجليان  ديوانان  وله  بها،  كاأ�ستاذ  وعمل  البي�ساء  الدار  مبدينة  در�س 

التي لزالت  الق�سائد  العديد من  ، ويحمل يف جعبته   » ، و»ال�سحطة   » البطمة 

تنتظر ال�سدور م�ستقبال ، �سارك يف العديد من التظاهرات واملهرجانات ال�سعرية، 

كما اأنه ع�سو بالحتاد املغربي للزجل ، املكون من جمموعة من الزجالني املعروفني 

على ال�ساحة ال�سعرية باملغرب وخ�سو�سا مبدينة الدار البي�ساء .

ويف هذا اللقاء اأي�سا ، ن�ست�سيف ال�ساعر حممد حاي ، وال�ساعران –باملنا�سبة- ، 

هذه  املعطاء،  رحيمه  اإىل  بل   البي�ساء  بالدار  املحمدي  احلي  منطقة  اإىل  ينتميان 

الرتبة التي اأجنبت العديد من املهمومني واملهوو�سني بال�سعر والثقافة و الفن  عموما، 

�ساعرنا من مواليد �سنة 1947، عمل كاأ�ستاذ ، وله اأعمال كثرية يف ال�سعر وبخا�سة 

يف جمال الأغنية ، كتب ال�سيناريو وامل�رشح والأوبرييت ، من اأغانيه امل�سهورة »يا 

جار وادينا « للراحلة رجاء بلمليح ، و » ل تدعني « للفنانة �سمية قي�رش ، حيث 

نال عدة جوائز يف هذا الباب اأهمها جائزة مهرجان الأغنية العربية ، كما غنى له 

اأي�سا الأ�ستاذ عبد الهادي بلخياط والفنان فوؤاد الزبادي وح�سناء زلغ واآخرون .

�سكرا لكم ، ومرحبا بكم من جديد برحاب املكتبة الو�سائطية ، راجني اأن تظلوا 

اأوفياء لل�سالون الثقايف ، كما نود اأن نبلغكم حتايا ال�سيد حمافظ املوؤ�س�سة احلاج 

بو�سعيب فقار واأم�سية ممتعة نتمناها لكم .  
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عبد الرحيم باطما
زجل

طالب �سيف الله 

بين حجا ب لباب و حاجب لعين
حروف مراجال

ف مسيرة سنين ثقيال
وخطوات عمر

قراه زمانه ف ليال ومحاه
وف هاديك ليال

رجعت ف حالي مزروب
دخلت ل فراشي مزروب

لـڭيت فياقي مشبوح
تشبحت حداه
وسار هو يجر

وانا نجر
وليزار راشي ومثقوب
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انا ندفع
وهو يد فع

ت سرنا عرڭ بال دنوب
هو ينثر و انا ننثر

تمزڭ رڭاد
وناض لفياق

عل وعدي و سعدي
ت انا نضت معاه

نضت معاه نوضا محموما
وب يد مرعودا
حليت شراجم

عل وعسى نور يدخل
شي نور ما دخل
و ب جهد مغلوب

مسيت لحيوط
لـڭيتها

باردا و سخونا ا موالي عقوب

قرعت ضو
ب عوينا مرمضا رمش

ولخرى معمشا
ومشى و جا
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ثانيا مشى و جا
وثالثا مشى

مشى مشيا بال رجعا
وخالني ف ظلما

خالني نتهامى و نتسناه

ا ش ندير ما ندير
وديار ديار هللا
لحت لخلفا لوال
خرڭت لـڭصعا

ثانيا
كفات لبرما عل فمها

وثالثا
مبرهشا

ماشبهت لوال
ماشبهت ثانيا

ع شخشخت لكيسان
وطحت انا

طيحت لبريق
داك لبريق للي ما صاب غطاه

واش ندير ما ندير
وديار ديار هللا
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حنطت راسي
و ب ماشاط من جهدي كفنته

و سترت لعورا
ب خروق لعشرا

و خرجت نبري عليه
نبري

ف جيوب لـڭلوب
نبري

بين طيات لخواطر
هنا نلـڭا ضو
هنا ما نلـڭاه

هنا نلـڭاه    هنا ما نلـڭاه

لـڭيت زين
ما تال يحشم عل زينه

ولخايب
كيف يدير

ت يهديه مواله
لـڭيت لفاهم

خاين و دمدوما
ب سكات عوينه

وللي ماهادا وال داك
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هداك حنش
داخل فسخه وهاكداك مبقاه

لـڭيت لباطل
ب لغال شرى دنيا
وب رخا باع دينه
ولحق مسيكين

حا ل فمه
ع كثرة لوانات عامياه

ڭلت
ت نايا ياراسى
نعاود حسابي
نتبع دورة ضو

ياك
مورادي نترجاه يرجع.

لـڭيت..
لغابا ربيع و شجر

منتوف..
و ما ناض مثيله

و بو فسيو
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راه حاضي دودا
و حديا ..

من لعال راصداه

لـڭيت..
لقرد فوڭ لبطما مقرد

شا د ب رجليه
وزاد عليهم ديله

ف يده..
كاس بسباس

باع ت باع لقراد
وضحك عل من شراه

لـڭيت...
نحل ما عسل

ما زنزن
حينت جنحين قصار
و لبهما و جمرا..
و نجما و بلعمان

من شوك
سدر و طلح و سكوم

دار غطاه.
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ولـڭيت ولـڭيت
شلى و شويا مالـڭيت.

لـڭيت..
سيف حسب لحيا

حسبها حبل
حينت تغاشا شوفه

حط جناح
وزاد لـڭلب

طلعت لكافرا معاه
عيا سيف..

ف لرض يتركل و يتمرمد..
سم ف داته سكن و تغلغل..

هز ت هز
ضربا و حوم

و ف نشبا هود من سماه

لـڭيت...
لغزال يا سالم
لعينين بحر

عامرين ب لسرار
ولونهم غالب

غلب ت غلب سبع
سلبه..
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ف لبيا نساه..
وهي حداه.

لـڭيت...
لرنب مصاحبا لـكلب

دايرا يدها ف يده
و ثعلب عليهم عساس..

بيناتهم رقاص
شاف ت شاف

صياد ف لغابا تالف
وزاد جاله

ولـڭيت  ولـڭيت..
شلى و شويا مالـڭيت..

ما ال ڭيت سلوك
وضربني ضو..

ت تلفت بين لخيوط
ها لخيط لحمر..
ها لخيط لزرڭ..

ها لبيض..ها لخضر..ها لصفر..

تالفت عل ليمن
تالفت عل ليسر
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لـڭيت لفجرعلم
من شق صباح يطل

لفيم حمر مبسم
و لعوينات كحيالت

ب دميعات ڭاسيات تــڭطر
ال من عنـڭـه..
ال من كلمه..

وال من حسبه و شد كراه.

و غاب مسيكين مفـڭوع
بين ساروت مصدي

و قفل معطل و عسري
وباب حديد و نحاس صافي
وليوث ضاريا حاضياه.

ولـڭيت  ولـڭيت..
شلى وشويا مالـڭيت..

و انا مالي..
ما انا وراك بن وراك

و ندير وجهي بين لوجوه
و نعيط..

ا طراش لحناك.
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ياك..
ما انايا عمر ما انايا زياد

ما انايا طراد و ال انايا هراب
ما انايا نعاما وال انايا صياد

ع نعلـڭ سباط..
و نديرها ف يد هللا

نرجع ل فراشي
نعنـڭ فياقي

نحوزه عندي ت يزراڭ
نسدي منه و نير ونيسي

و ف محراب لكالم ولمعاني
نطلب ضيف هللا.
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�رسار ومنل

جاربيع من بعد �ستا..

هل خلريوطاف من دار..ل دار

و�رشارخا�س منال.

لعر�س كان كبري..

ح�رشوه ع نا�س لكبار

ل حد من جيهة �رشار

وكل�سي من ريحة منال.

�رشطت عليه..

حوايج من كل حاجا

يف�س�سها..

هي تركد ليل ونهار

وهويجيب لكما ت ل فمها.

�رشطت عليه..

لعام جاي ما يكون�س كا�سول
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يجمع نوادرمن �سبول

ويقطر ليها..

لويدان من ماء ورد لزهار

ويعمرليها..

ملطامرع�سل و غال.

�رشطت عليه..

يفر�س ويغطي..

ي�سحك من فوك خلاطر

تركبه �سكرات ملوت

وماي�سكي ب �رش..

ماي�سكي ب عال.

�رشطت عليه..

ي�سوف لغريب داخل وخارج

هومول خليما وما�سايق خبار..

�رشطت..وقبل �رشوط..

يكحل ب لعما

وف عينيه يربي جالل.

طاحت منال..وتكركبت

وتكركب معاها �رشار

طاحو طيحة حلب عل حلجر

�سالباهم لعني لكحال.

جا�سيف من بعد ربيع..

�رشبت �سم�س
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�سهدت لر�س..�سخن لغار..

�رشارطج من عي�سة منال.

كال ليها وكالمه عبار..

ايا..لبنت �سمرا

اناخدمتك ب �سفاري

ليل ونهار..

لاله..خليني نخرج ن�سم لهوى.

�سافت فيه �سوفة �سبع ف ملتاع

غمزاته..همزاته وملزاته..

وعل لقعدا وكفاته

وزادته فوك لكمنجا وتار

وبدات جرا ولوترا ع ب تقال.

ع ميزان يكب ف ميزان

ومليازن تتناطح

فوك ملعاين ملعانكا.

ا�س..من �ساباونهواند

ا�س..من ر�ست وبياتي

و..ا�س من حكاز

ين�سي حلا�رشومافات..

وكلماهوجاي من كدار..

وي�سفي نف�س لمارا ب �سوء

من خلمال.

منال �رشبت من نقامي وحكامي �رشار
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علكت �سماروطوات حلما.

جا خلريف من بعد �سيف..

ريح بدا يحطب حلطب

وي�سطب ملزرار

ومن فوك لر�س تكطعت رجل

كل حيا ف لغابا جوال.

�سح..ت �سح لقوت

وزاد عي�سهم عاد م�سو�س وفطري

عافته منال كبل �رشار

ول جوع..حراك فوك جوع منال..

وف خلزين ما بقات

وتكول ع كبال.

كالت ليه

ت فني كال مك لكبري

ياك �رشطتي تعي�سني ف خلريوخلمري

ت..فني لقفاطن ومل�سمات

فني �رشابل..فني نبال.

ياولد نا�س نو�س..خرج ع خرج

وجيب..

جيب �سوك..جيب حلدج..

جيب عروك برزطم..

جيب عنب ديب.
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خرج وجيب..

ما�ساط عل نياب

وماطاح من مناقر ن�سورا.

جيب ع روث لبعري

اناري..اناعل من عوال.

�ساف فيها ومعن ف تخمام

وحلف يال خرج مايرجع ل لغار

حينت بوه عل جده..

ماطمع ف دار ول دوار

عل لكمنجا ولعي�سا ف نوال.

جا �ستا من بعد خلريف..

دوى رعد تكلم لربك حامل ملطر..

لك�س..من �سما نزل ..

ومن جوف لر�س طلع

وعام ملا..عل وجه لغار..

�رشار جمع لوكفا

وعطى ل منال ب ل�سبار

مازاوره �سحك..ول�ساوره بكا..

من غري�سلى خيوط ف خلاطر م�سابكا.

كالت ليه

�سري ع �سري..

�سري يتبعك لبال..
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نطلب من الله ف هاد لغابا

تلكاك ع لكحال وملدبال.

كون عرفتك غدار..

كون متيت لعمر ع هجال.

خرج �رشار..عريان..

حمرف ب لكمنجا.

وف هاديك �ستا..

للي كان فيها ملا يدي ملا..

بدات موجا متاطيه ل موجا.

هادي تديه وجتيبه..

وديك تغط�سه

مع لر�س ف لغي�س تغر�سه.

وجتي ريح تطر�سه..وت�سوكه

ترفده وحتوم بيه..

متاطيه ل ريح تك�رش جناحه..

وترخيه ل زهر مكلوب

قلة �سي ..وطول لعمر..

و�سربموروت �سالل.
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حممد حاي
�سعر

توطئة

عندما ت�سدح الطيور مزقزقة وهي يف الأقفا�س نخالها تغني طروبة ، ومبتهجة 

بني  ب�سجنها  حقا  �سعيدة  هي  ،هل  اأنف�سنا  �ساألنا  فهل   ، الق�سبان  بني  بو�سعيتها 

الق�سبان ؟ و هل هي را�ســـــــية بتواجدها داخل القف�س ، وهل فكرنا اأنها حت�س 

باحلرمـــــان من احلرية ، و اأنها حتن لالنطالق يف الف�ساء مغردة، و هــــــل اأح�س�سنا 

اأنها ت�ستاق للهواء الطلق العليل ، الذي يغازلها كلما حلقت بعيدا يف الف�ساء ، بني 

الأغ�سان و الدوايل ، اإننا ننظر اإليها من زاويتنا الال مدركة مل�ساعرها ، و ل وا�سلة 

اإىل حقيقة اأحا�سي�سها املتدفقة ، مكتفني فقـــــط بال�ستمتاع بتغريدها، ولو على 

ح�ساب �سعادتها .

على  امل�رشوب   احل�سار  يلهمهم  ل  و  القيود  تعدهم  ل  كالطــــيور،  الفنانني  اإن 

ويـــــــــالت  وطاأتها  حتت  يقا�سون  التي  مبالة  بالال  و   ، الإبداعية  حــــرياتهم 

ال�سمت و ال�سكون الذي يح�س�سهم بالعدمية، اأ�سواتها التي تعرب عنها يف املحافل 

كالنايات  بلدانهم  يف  املق�سيني  املهـــــم�سني  الفنانني  نرى  لهذا   ، املنا�سبات  و 

املبحوحة ، والعيدان التي �سمتت اأوتارها ، و الورود التي اأ�سابها الذبول و اليبا�س، 

فـــــــحرمـت هبة العطاء و باتت ل تفي�س طيوبا ت�سمخ بعبقها الـــــكون الذي 

خلقها الله من اأجل اإغنائه بالعطر وال�سذى .
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زقزقاته  معاين  ا�ستكنـــــــهنا  و  الق�سبان  بني  احلبي�س  الطائر  غناء  تاأملنا  فلو 

 ) اأغن  ) دعوين  فينا م�رشا  بل ي�رشخ  يغني  اأنه ل  لأدركنا   ، مبعاناته  واأح�س�سنا 

وت�رشبنا اإىل اأعمــاق ، ودواخل  الفنانني الذين يعانون الإق�ساء و التهميــــــــ�س 

يف اأوطانهم  ، ل�سمعنا �رشاخهم ) دعونا نغن ( ع�سى من يهمهم الأمر ي�سمعون 

�رشاخهم و يح�سون برغبتهم يف فـــــــــــك احل�سار امل�رشوب عليهم ، و اإعطائهم 

فر�سة التعبري عن اأنف�سهم و اأ�سباههم من الـــمهم�سني ، و املحرومني ، لرتاهم يف 

كل املنا�سبات التــي يحتاجهم فيها الوطن ، جمندين من اأجل الدفاع عنه �سد 

املرتب�سني به ، باأقالمهم و اأ�سواتهم و ري�ساتهم ، فال يرتكون للــــــذين ي�سطادون 

يف املاء العكر  فر�سة للنيل من اأجماده و كرامة اأهله يف كل مكان ، و ل يقفون 

موقف املهزوم ينظرون و ل يبدون حراكا ، كاأنهم غري معنيني مبا يجري حولهم .

)دعونا نغن ( هو عنوان الق�سيدة التي اأمتنى اأن تكون واحدا من الأ�سوات 

التــــــــــي تعرب عن تطلعاتهم و تكون اأ�سدق متحدث باأ�سمائهم عل الزمان 

ين�سفهم فيمالأون الكون تغريدا 

                                                        ال�ساعر
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�سعر

دعونا نغن  

  

دعــــــــــونا نغنــي لكل الب�رْش

ْ
وننطق للحـــــــــــــــن كل وتر

نوا�سي الذين اأ�ســـــــــرت بهم

�رشوف الـــدهور وظلــــم القدْر

نغني لأطفالنا البــــائ�سيــــــــن

ومن يف ابتالء اأ�ساعــــوا الب�رْش

ملن حرموا من نعيم الر�ســــــــاد

ْ
ومل ميلكوا اآليـــــــات الفكـــــــر

ملن فقدوا الأهل دون اقتــــــدار

ْ
ومن حظهم ذات يوم عثــــــــــر



�0�

ن�ساركهم اأجمعني امل�ســـــــــاب

ْ
 ندفع كل خطــــــــــــــر

ُ
وعنهــم

نخفف عنهم بفعل جميـــــــــــل

وجنلو غـــــــــيوم الأ�سى والكدْر

دعونا نغـن فاإن الغنــــــــــــــــاء

ْ
لداء النفو�س بليـــــــــــــغ الأثر

فلي�س كمثل الغناء مــــــــــوا�س

ولي�س كمثله �ســـــــــــــيء ي�رْش

فهذي الطيور تغني لتحيــــــــــا

ْ
وت�سعد بال�سدو كل الب�ســــــــــر

دعونا نغـن ول تقتلــــــــــــــونا

ْ
ف�سمت البالبل موت اأمـــــــــــر

و�سمت الن�سـائم يوؤذي الغ�سون

ْ
و�سمت ال�سياء مييت ال�سجــــــر

دعونا نغـن فاإن الغنـــــــــــــــاء

ْ
دليل باأن املثــــــــــــــــــقف حر

فبال�سدو حتلو احليـــــــاة و تزهو

 و ينــــــــــعم بالـ�سلم كل الب�رش
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توطئة

اأن الف�سل بني العا�سقني يقتل امل�ساعر اجلميلة، ويدجن ال�سعوب ،  يخال الطغاة 

كما يخالون اأن احل�سارات تفقد احلب دفاأه واإن�سانيته ، حتى و اإن كان العا�سقون 

يف الأر�س املحتلة .

غريها  و  القد�س  اأهل  بني  كفا�سل  الإ�رشائيلي  العدوان  اأقامه  الذي  اجلدار  اإن 

من الأرا�سي الفل�سطينية مل ي�سكت نب�سات القلوب  ال�سغوفة ، و مل يعقها من 

 ، الظروف  ق�ست  ومهما  امل�سافات  بعدت  مهما  يحبونهم  ملن  الهم�س  و  اخلفقان، 

و الع�سق يقوى متى اختلط  بحب الوطن و الثورة على الغا�سبني ، و الق�سيدة 

�سورة للحب الذي يجمع اأهل الأق�سى و املناطق املح�سورة داخل اجلدار باأهليهم 

خارجه و هذا ما تنطق به الق�سيدة.

جارة الأق�سى

بيننا يا جارة الأق�سى جــــدار

بيننا هم و وهم و اآلم ونـــــــار
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و  ح�سار ما لنا فيه اختيــــــار

بيننا يا جارة الأق�سى جــــدار

كل يوم  تقتل ال�سم�س جهــارا

وجنوم الليل يف حزن تـــــوارى

و اأنا اأرعاك ليال ونهـــــــــــارا

اأحتدى مل ينل مني ح�ســـــــار

�سغفا اأرحل كالطري اإلــــــــيك

اأحتدى و يدي بني يديــــــــــك

و اأنادي يف �سموخ ل عليـــــك

لن يدوم العمر هذا النتظـــــار

�سنـــــرى احلب يعم  الــمقد�س

ونرى الأق�سى اجلليل الأنفــ�س

بعد حترير بهيجا معر�ســــــــــا

بني اأح�سانه يختار الن�ســــــار

فدعــيني من بعيد لك اأرنـــــــو



���

و ا�ساأيل الدنيا على القلبني حتنو

عل يوما ركبك املحبوب يدنـــو

ت�رشق ال�سم�س و ياأتينــا النهاُر

فاأراك بني اأح�ساين زهــــــرْه

متنحني القلب باحلب امل�ســـرْه

تنتهي بالعود اآمال و ح�ســـــرْه

و يغني احلب يف القد�س الزواُر

ُ
تبعث ال�سم�س و تن�سى الظلمات 

وت�سيع يف  رباها ال�سلـــــواُت

يورق الفل و تطفو الب�سمــــاُت

ترتدي الفرحة بالن�رش الديــاُر

بيننا ياجارة الأق�سى جــــــداُر

بيننا جرح و ثارات ونــــــــاُر

و حروب ما لنا فيها اختـــــياُر

بـــــيننا يا جارة الأق�سى جداُر
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 اجلل�سة ال�ساد�سة

ال�سبت 19 ماي 2012

مع الأ�ستاذ  اأحمد �سربي

تقدمي : ذ . امل�سكيني ال�سغري

العزف املو�سيقي : د . عزيز اجلمايل
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كلمة

امل�صكيني ال�صغري

الأدباء  وبني  بيننا  احلميمية  باللمة  اللقاء  هذا  ن�سمي  اأن  على  ن�رش  دائما  نحن 

وال�سعراء والكتاب والفنانني بهذه املدينة.

ونعتقد جازمني اأن هذا ال�سالون يوؤ�س�س لنوع من ال�سلوك الثقايف الذي يجمع كل 

ياأكلها ال�سو�ساء والتلوث، تلوث  البي�ساء  الدار  اأن مدينة  اأنتم تعرفون  املثقفني. 

الدخان، وال�سو�ساء، والزدحام، ومع ذلك فاإننا نحاول اأن جنعل من هذه اللقاءات 

رئة �سليمة ونوعا من البل�سم لكي نعي�س يف مدينة كبرية يقتلها الإ�سمنت.

املبدعني  الإخوة  من  العديد  هناك  وزعناه،  الذي  الربنامج  ووفق  تعرفون،  وكما 

اليوم  ال�سالون  وي�رشف  بهم  اللقاء  يتم  �سوف  والق�سا�سني،  والكتاب  وال�سعراء 

ا�ست�سافة رجل كبري وعزيز جدا، رجل له جتربة كبرية جدا يف جمالت متعددة، 

وهو غني عن التعريف. اإنه الأ�ستاذ ال�ساعر اأحمد �سربي، الذي ي�ستحق اأكرث من 

لقاء، لكي ن�ستفيد من خربة هذا الرجل يف جمالت ثقافية وفنية وريا�سية.

ازداد الأ�ستاذ �سربي �سنة 1935 بالبي�ساء، وهو خريج املدر�سة العليا للمعلمني 

بالبي�ساء �سنة 1956، وهو اأ�ستاذ الفنون التطبيقية، وقد تدرج يف اأ�سالك التعليم 

املركزي  املكتب  ع�سو يف  املغرب،  كتاب  احتاد  ع�سو  العايل.  اإىل  الإبتدائي  من 

اأهداين خوخة   «: البي�ساء �سابقا. له ثمانية دواوين �سعرية: منها  ثم رئي�س فرع 

ومات«، » اإن�سان الوطن وطن الإن�سان«، » ول تنحني، اجلن املر�سود«، » �سخر من 

ماء«، » اأحوا�س الع�سق«.
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اأحمد �سربي

�سعر

البحث عن هوية

1

اأعذريني

اإين ن�سيتك

اأيتها الق�سيدة

اأعذريني

زمن ل �سم�س ت�رشق

لالأجنة فيه

يف بطون الأمهات
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2

ق�سيدتي

تتلفعني

بال�سمت

ثم متانعني

بكربياء الفاحتني

حلما طغى

ترتفعني

وكاأن يف خطواتك

الفتح املبني

3

ق�سيدتي

بحر قدمي

تغازلت اأمواجه

يف عباب ال�سعر

اأمواجه قطن

وباطنه �سدمي
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 4

ق�سيدتي

اأول يهمك

اأو يحرك امل�سكوت

وامل�سجون واملر�سود فيك

هذا النداء/التنادي

معطوبة اأوزانه

م�رشوخة اأنغامه

هذا ال�سجيج الكوريايل

ل ل ت�ستقيم اأوزانه

على جن�س وحيد

معجونة اأوتاره

بع�سري موت اليعرب

ب�سجيج هام�س للعاربة

ينعي زمانا

اللعنة امل�ستعربة

5

كل العيون 
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على امتدادك

يا جغرافيا ال�ساد

ماء تلفت خلفها

لرتاجع الأزليات

ب�سدى النواح

ثورية مغ�سولة

بال�ستعارة

ماء جتنح للهبوب

حتى ينهها النباح

ويغيب عن اأعرا�سها

نغم ال�سباح

6

ثورية! ؟

كيف! ؟

مغ�سولة

م�سلوخة

مبج�سات النعث

نعث ونعث ونعث

نعوث
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حمفوفة بقوائم الآخرين

اخلالدين الراقدين

على تراب الأ�رشحة

الأولياء ال�ساحلني

كانوا...

عربوا من ها هنا

نعث ونعث ونعث

نعوث

اإىل اأن متوت

تتهاوى اأوراق توت

ها قد تعرت كل الرهانات

كل اخليانات

تعهرت كل ال�سعارات

لي�ست ق�سورا من طالل 

لقراءة التاريخ

ها هنا لوى اأعناقنا

جنم من الغيب

لرنى الأمام

لكن...
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ل وراء ول اأمام

كرث الغمام

وتبوردت �سيغ القطيعة

ل �سيء غري تعفن الأرباح

ورعونة الأرقام

خربت ح�سون الأدعياء

وانهارت املثل العليا

7

خر�س الكالم

كل الكالم

موؤدجلا كان

اأو مورقا

بزهور من �رشاب

غ�سن بال جذر

اأو اأ�سطوانة جمد

ي�سطلي بالغيب

8

كل الكالم

يقوله رهط احلوا�سيب
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هي امل�سلى

والقبلة الكربى

هيا اركعوا

كنتم كما كنا نريد

اأنتم خال�سة ما نريد

والآن

تردد حلنها

كل العوا�سم

م�سائلة..

نحن الدموع ال�سائلة

نحن النوا�سي اخلانعة

ت�سغي 

ل�سالفة الأقدام

احلا�رشة

يف ح�رشة الغياب

الغائبة

فيما يقد�سه ويعر�سه احل�سور

من م�ستقطرات دم

تعفن ثم غاب
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يف ح�رشة الأوهام

ودمى يحركها النظام

9

كل الكالم يقوله 

رهط احلوا�سيب :

هيا اركعوا

هيا احلموا

باأنكم اأ�سياد

10

ق�سيدتي

ل تعجبي

اإين ن�سيتك...لكن...

مل اأن�س فيك طق�س البالغة

ورعونة ال�سدق

اإذ ت�ستبني 

عواملك كل العيون. 
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جنوح اإليها  

يا مكة ها جلجل �سوتك يف اأذين

درر الأذان تكرب تلهبني

و اإىل الله تعاىل جل مرقاه تقربني

و اإىل احلرم امل�ستنور و النري تدفعني

يا مكة يا مكة اأدعو ربي اأن ل يحرمني

من طقو�س احلجر الأ�سعد و امل�سعى و اأن يرحمني

يا مكة يا مكة يا بيت اإلهي ما اأ�سعدين

و اأنا اأرمي جبيني برتا الكعبة ما اأ�سعدين

يا ما�سكة بالروح و بالبدن

هال بل�سمت عليلك بال�سجن

عمرا ين�ساب

دمعا و عتاب

و ق�سيدة �سوق متالأ األف كتاب

يف بحر هواك الهائج اأغرقني

يا ما�سكة بالروح و بالبدن

الوعد بريق

يجلو الظالم
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و ال�سوق حريق

لهب و رغام

و ال�سرب طريق

ينع�س الأحالم

و لدرب الأمل الوا�سع يدفعني

يا ما�سكة بالروح و بالبدن

هال بل�سمت عليلك بال�سجن
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اجلل�سة ال�سابعة

ال�سبت 26 ماي 2012  

مع الأ�ستاذ اأحمد الزيادي

تقدمي : د. حممد بلجي
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تقدمي

د . حممد بلجي

عندما تبكي الأ�سجار

يقتب�س الدكتور بالجي منوذجا من فكر الرجل يف اأعماله الأدبية والرتبوية، حيث 

 ، الأ�سجار«  تبكي  » عندما  ت�سميته ب  اأ�رش على  قويا ومتميزا  ي�سجل ح�سورا 

اإذ  الزيادي،  اأحمد  الدكتور  لالأ�سجار يف ق�س�س  القوي واملكثف  حيث احل�سور 

ر�سد يف ق�س�سه التالية عددا منها:

ال�سجرة الزيتونة/ اأق�سو�سة الثور، النخلة وال�سجرة يف اأق�سو�سة بالد اجلليد وهي 

من اأجمل اأعمال الكاتب ، ثم اأتى على ذكر الرمان والتفاح والزيزفونة والدالية، 

اأق�سو�سة بريق الذهب وما جره على عبا�س من تعب،  ثم  » �سعف النخيل« يف 

النخيل ، الدوم ، ال�سدرة ، ال�سبار ، ثم نخيالت �سيد الفكاك .

اإىل  اأقرب  درا�سة  يف  الأ�سجار  عن  جاء  ما  بقراءة  بالجي  الدكتور  ويتقدم 

الأنطروبولوجيا ، فهذا النوع من النبات كان مقد�سا ، فهو نزل من اجلنة ، فكيف 

ت�ستغل اإذن يف الن�س الق�س�سي عند الكاتب اأحمد الزيادي؟ اإنه يوظفها بذكاء 

خارق حيث يقول يف اإحدى اأعماله :
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» �سريى اإن غر�ست يف قلبي بذرة زيتونة ، ظلت تنمو اإىل اأن اأثمرتك يف قلبي يا 

زيتونية العينني « ، ثم وجه من ال�سجرة الغناء واجلليد ، اإذ هناك عالقة ما بينهما 

يكاد  النخيل   « ثم   ، املو�سوع  بتف�سيل خالل كالمه عن ذات  اإليها  الناقد  يعود 

ميوت جفافا ، ذبالنة ترفع راأ�سها اإىل اأعلى ، لكن زوبعة جنونية تقلع اله�ساب ، 

تتعرث بالرتاب ، نخلة تطوي امل�سافات لتمت�س دخان بالد اجلليد....اخلميلة املاأوى 

يف حديقة غارقة يف ال�سمت والظالم ... الأ�سجار البئي�سة ...حياة النخلة يف بالد 

اجلليد حياة ق�سرية... نزع النخلة من اأر�س اجلليد لتعود اإىل ال�سحراء املحروقة ، 

جرفت املياه النخلة واأغ�سانها ، اخرتقت غابة الرمان ، وكانت حمطة نزويل غارقة 

يف غابة التفاح ، تفي�س فيها عيون زرقاء �سافية ، ت�سطع فيها ظالل ذهبية تكاد 

. وهذه نظرة   )....( ناجيا من هذه   ، رباه هل يكتب يل اخلروج  الرمان  تاأمر غابة 

�رشيعة وموجزة عن احل�سور القوي للطبيعة عموما والأ�سجار ب�سفة خا�سة يف 

كتابات هذا الرجل الذي اأغنى اخلزانة املغربية والعربية بكتابات واأعمال �سي�سجلها 

له تاريخ الكتابة الأدبية والإبداعية باملغرب .
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اأحمد زيادي  

 الن�س التاريخي الذي افتتح به الأ�ستاذ اأحمد الزيادي اللقاء املفتوح بال�سالون الثقايف، وهو ماأخوذ من 

.Paul Odinot : كتاب »حمور ال�سيا�ستني« للقبطان

البي�ساء وحتديثها وتغريبها  الدار  التخطيط للإ�رساع بتطوير مدينة   -

لتقدميها عنوانا للتمدين الفرن�سي باملغرب .

فقد قارن بني ما�سيها وحا�رشها بعد ع�رش �سنوات من احتاللها ، فقال : 

البخارية  الآلت  و�سفري   ، الأثقال  عجالت  هرج  �سمعي  قرع  فقد  اليوم  اأما   «

عدد  وكرث   ... ال�ساطئ  اإىل  اليم  من  ال�سفن  وراءها  جتر  التي  البحرية  والعربات 

ال�سيارات فتظاهرت البالد بهرج عظيم ، ومل يكن على وجوه اأهلها و�سكانها اأثر 

احلرب القائمة بفرن�سا بل ت�ساغلوا عن ذكرها مبا يتعلق بتجارتهم واأ�سفارهم « .

و�رشعان ما اتخذت بع�س اأحيائها طابعا غربيا ، يقول املوؤلف را�سدا مظاهره :

»تناولنا الع�ساء بقهوة كان بها الكثري من ن�ساء املالهي ، والعديد العظيم من الرجال 

الذين ي�ستد �سياحهم عندما يطلبون كاأ�سا من اخلمر الثمني «.

ويقول وا�سفا تغري اأمناط احلياة التقليدية بها مع عدم اإخفاء تخوفه من امل�ستقبل : 
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» ويف ظني اأن وجود املنازل الفح�سية واملالهي بهذا القطر قائم باأمر قوة احتاللنا 

لهذا القطر ؛ لأن جميع الأمة حتب اأن ت�ستغل باللهو واللعب ، والبالد التي ي�سهل 

الب�سطاء  القوم  اأن تخ�سع  )كذا( عليها  وامللذات يهني  املالهي  بها احل�سول على 

. لكن يلزمنا مع هذه احلالة اأن نخ�سى من وقوع يوم ما تهب فيه روح التع�سب 

فتدفع هوؤلء امل�سلمني اإىل ك�رش هاته امل�سابيح الكهربائية مع زخاريف )كذا( هذا 

املنـزل اللهوي «.

ويقول مهلال لالنتعا�س القت�سادي الذي عرفته الدار البي�ساء مبكرا :

بينهم  فيما  مائجني  رائجني  النا�س  كان  اإذ  املدينة  بتلك  » حركة عظيمة وجدتها 

ي�ستعملونه  ولعلهم   ، ينفقونه  اأين  اأدري  ل  الذي  الدرهم  حب  يقودهم   ، جميعا 

ل�رشاء الثياب اجلميلة ، واحللي الثمينة لن�سائهم ، ويرفعون به الق�سور ، وي�سيدونها، 

اإذا ما �ساهدوا كرثة  الفرح  ، وي�ستويل عليهم  الك�سب  ليزدادون قوة بهذا  واإنهم 

وجود عدد الأروبيني ذوي املعامالت املهمة ببالدهم ، ل الذين يحاولون جمع بقايا 

ما تـركه الناهب الأول ... مل تعط فرن�سا ل�سكان هذه املدينة �سوى اأمر واحد هو 

الأمن ، ومع ذلك فال زالت الل�سو�س كثرية بكل حمل ، وكم من اأمور حتمناها 

على الأمة قياما بهذا الأمر «.
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ق�سة

ن�سـيـد الــعــودة

 

     تر�سم مرمي بيتا قدميا يف زقاق �سيق، وجتعل على احلا�سية الأمامية من ُطُنف 

�سطحه اأوعية تتدىل منها �سويقات نبات مورق، تتخلله براعم اأزهار بي�س وحمر 

مل يكتمل  تفتحها بعد.

اإىل جدها  بفرح  اللوحة  ثم حتمل  ال�سغرية،  ري�ستها  مل�سات  اآخر  مرمي  تنهي       

الغايف يف جل�سته الأليفة بالقرب من النافذة ، وتعر�سها عليه قائلة: 

- جدي ..جدي .. اأهكذا كان بيتنا يف القد�س القدمية؟!

    تنبه ال�سيخ فطوى �سبحته، ود�سها يف جيبه ال�سدري، ثم تناول نظارته، وقال 

وهو ي�سعها على عينيه برفق:

- اأريني ما ر�سمت اأيتها الفنانة املاهرة.

     تناول ال�سيخ اللوحة، ومرمي تالحقه بنظراتها امل�ستطلعة، فحدق فيها مليا، ثم 

نزع النظارة، وم�سح عينيه املنتفختني، وقال ب�سوت متهدج:

ـ ح�سنا
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     ثم تابع كالمه وهو ينظر بعيدا :

- كان الباب الأ�سغر اأ�سيق بع�س ال�سيء ..نعم، وكان مقو�س امل�رشاع مثلما فعلت، 

وكان لونه بنيا .. لكنه كان اأقل قتامة.

     و�سكت ال�سيخ حلظة ثم قال وهويختار كلماته بتاأن:

- كان احلمام يبني اأع�سا�سه يف فرغات القرميد الأخ�رش الذي كان يزين اأقوا�س 

اللبالب  عرائ�س  فيها  تتناغم  معلقة  حديقة  البيت  �سطح  وكان  نعم،   .. النوافذ 

واليا�سمني واحلبق والرياحني..

-  والألوان يا جدي؟

- مل يكن الطالء نا�سعا كهذا الذي �سنعته يا ابنتي..؛ فاألوان جدران القد�س بهية 

وتوايل  والليايل  الأيام  تعاقب  من  م�ستخل�سة  ب�سبغة  م�سبوغة  كاأنها  بعتاقتها، 

املوا�سم والف�سول، معطرة بعبق التاريخ، واأريج احل�سارات.

     واأعاد ال�سيخ تثبيت نظارته على عينيه ليتاأمل اللوحة مرة اأخرى ، ثم قال:

 ـ اأما �سماء القد�س فكانت يا ابنتي م�سدر خري، وموطن اأمان.. 

     و�سقط منديل ال�سيخ، ف�سارعت مرمي اإىل التقاطه، وحاولت اأن مت�سح بلال يَنّدي 

خد جدها، لكن ال�سيخ تناول املنديل، وجذب اإليه مرمي بلطف، و�سمها اإىل �سدره 

بجنان، فتنهدت وقالت:

- جدي.. هل حقا كان موت جدتي يف �سحن البيت، ب�سبب قذيفة �سقطت عليها 

من ال�سماء، كما حكى يل والدي؟!

     اأجاب ال�سيخ بتربم واقت�ساب، وهو ي�سيح عنها بوجهه:

- اأجل.

     ثم قال مغريا مو�سوع احلديث: 

 ـ هل راجعت درو�سك؟
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     لكن مرمي مل تربح ح�سن جدها، ومل ت�سمع �سوؤاله، وعادت ت�ساأله:

- هل كان �سحن بيتكم �سيقا كهذا .

     واأ�سارت اإىل بهو البيت.حيث كانا يتحدثان ، فقال ال�سيخ ب�سيء من احلما�س، 

وهو ينزع نظارته و يلقي نظرة خاطفة على ما حوله:

ال�سم�س  اأ�سعة  متلوؤه  ال�سماء..  على  مفتوحا  وا�سعا  �سحنا  كان  لقد   .. ل  ل..   -

نهارا.، وي�سيئه القمر والنجوم ليال ، وتزينه اأ�سجارالزيتون و الربتقال والليمون 

واخلريي..

     و�سكت حلظة ثم اأردف :

- لقد كان بيتا فل�سطينيا مبعنى الكلمة.

     فت�ساءلت مرمي:

- ملاذا ل يدر�سوننا يف املدار�س �سيئا عن فل�سطني.

     فوجئ ال�سيخ ب�سوؤال مرمي فاأخفى ارتباكه بالربت على كتفها وهو يقول :

- ل تن�سي يا ابنتي اأننا ل جئون ، ولي�س من حق الالجئ اأن يطالب البلد امل�سيف 

مبثل هذه الأ�سياء !

- ومتى �سنعود يا جدي اإىل بلدنا لندر�س يف مدار�سه تاريخنا وح�سارتنا؟

     قال وهو يرفع يديه اإىل ال�سماء :

- قريبا.. قريبا بحول الله.

     اأراح اجلواب مرمي ، واعتربته وعدا غري خملوف ، فابت�سمت وقالت:

- واأين اأهلك وجريانك القدامى؟

     نفث ال�سيخ تنهيدة عميقة وقال :

واأرا�سيهم  دورهم  منهم  �سلبت  اأن  بعد  العامل.،  يف  �سغريتي  يا  تفرقوا  لقد   -

وممتلكاتهم، وطردوا من وطنهم �رش طردة.
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- وكيف اأحوالهم الآن ياجدي؟ 

- لقد تباعدت بيننا امل�سافات، وان�سغل كل منا بهموم اللجوء وم�ساكله.، ومل يعد 

ي�سلنا من اأخبارهم اإل نعي املتوفني منهم، و�سور حتمل اأ�سماء اأولدهم واأحفادهم 

واأحفاد اأولدهم املزدادين يف اأر�س الغربة . 

- وهل �سيعودون مثلنا اإىل الوطن؟

- نعم.. ل بد اأن يعودوا.. فالوطن ي�سعنا كلنا ، وهو  يف حاجة اإلينا جميعا.

تتخيل  وهي  وقالت   ، الغرفة  و�سط  يف  فوقفت   ، جدها  بكالم  مرمي  انت�ست       

نف�سها توؤدي دورا يف م�رشحية كان والدها قد اأهداها اإياها يف عيد ميالدها الثالث 

ع�رش:

- حينما �ساأعود اإىل وطني .. �ساأغني لعرائ�سي ن�سيد العودة ، و�ساأجعل من علم 

بالدي جدائل ل�سفائرها.، و�ساأقدم حلمام القد�س حفنة قمح فل�سطيني مروي بدماء 

ال�سهداء ، و�ساأ�سقيها من ماء نهر الأردن، و�ساأرتدي عباءة مطرزة بيد فل�سطينية ، 

و�ساألعب ب�ساحة احلرم القد�سي ، و�ساأجري واأعانق كل الأطفال العائدين مثلي.، 

�سي�سبح لنا وطن مثل �سائر النا�س ، �سي�سبح لنا ع�س مثل �سائر الطيور..

     ابت�سم ال�سيخ ابت�سامة باهتة ، وقال لها:

- هيا يا مرمي ، اأعيدي اللوحة اإىل العار�سة ، وفكري يف واجباتك املدر�سية.

     توقفت مرمي عن حركاتها، وقالت وهي تتجه نحو العار�سة:

- دعها بجانبك ياجدي حتى اأريها بابا وماما.

     ثم تناولت ورقة بي�ساء فثبتتها عليها ، ثم �رشعت تر�سم اأ�رشابا من احلمام اآتية 

من كل اجلهات، يف مناقريها اأغ�سان زيتون.

     واختل�ست نظرة اإىل جدها، فلما راأته يعود اإىل اإغفائـــه و �سبحته، د�ست بني 

خمالب احلمام ، بفر�ساتها ال�سغرية، بع�س احلجارة. 
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�سعر

ماآرب اأخرى  
      

األقى الع�سا

وقال لها :

كوين حيًة

ت�ْسعى

واأْقعى

ًة فلم تكْن حيَّ

ومل ت�ْسَع

ومل َيْياأَ�ْس

ومل َياأْ�َس
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وَظنَّ اأنَّها

لْن َتْع�سى

حني َيْلقى

ِبها الِعدا

اأو حنَي َي�ُسقرُّ

ْهرا بها النَّ

و�ساَق اأْغناَمُه

اإىل الَغْمِر

َقْهرا

والع�سا

يف َيِده

ع�سا

لتْهَتزرُّ

لَتَلّوى

حّتى اإذا  

اأتى املَْجرى

ْت اأْغناُمُه
َ
ُذِعر

ْت
َ
واأْدَبر

خ�ْسَيَة اأْن َتْفنى
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اأو ُي�سيَبها اأذى

َفَت�ْسقى

ْت
َ
واأَنَكر

ما اعرتى راعيها

راعيها الذي

كاَنْت َعْنُه

ـ ِمْن َقْبُل ـ

�سى
ْ
َتر

و�ساَرْت تراُه

على ِرعاَيِتها

لَيْقوى

َتراَجَعْت

َتخاَلَفْت

َتداَخَلْت

والكلُب هاِئٌج

ُع
َ
كاملَْجنون ُيْهر

ولْي�َس َحْوَلُه

املْوِج َغرْيُ

واملْوِت
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يْثِلعان �َسْيَفُهما

الأْم�سى

وما ِمْن ِذْئٍب

اأو �ساِرٍق

ُيْخ�سى

والَقطيُع

ما بنْيَ ُمْدِبٍر

وُمْقِبل

َيْلقى

م�سرَيُه الأْعمى

والع�سا

يفِ َيِد راعيها

كالكلِب

حائرًة

بنْيَ �رْشٍب

وَزْجِر

ُ
ْهر والنَّ

لَيْدري

ا ملا َيْجري �رِشّ
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ُه لِكنَّ

باُح حني ا�ْسَتّد النرُّ

غاُء والثرُّ

ياُح وال�سِّ

اأْجَفَل

ْعِد
َّ
را كالر ُمَزجْمِ

�ساِرخا

ْخرا ْت ال�سَّ
َ
َخًة اأْمَطر �رَشْ

غاِء
رُّ
َبِد والر بالزَّ

وقال :

رُّ
ِعي ها الدَّ اأيرُّ

ِّ
عي اْبُن الدَّ

َتْلُقُط عودا

حقريا

ِمْن اأْر�ٍس

َمْغ�سوَبة

وَتْهِلُك َرعيًة

َعًة َطيِّ

َبِهية
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مغلوبة

ي َنْزَوًة �سِ لرُتْ

َعْنَجِهية

لاملَْوُج

َمْوجي

اإْن مْل ُيْغِرْقَك

يف الَقْعِر

َعْونيَّة
ْ
َقًة فر

ْ
ِغر

يها وُيَنجِّ

ماع�ساك الَيْوَم

ٌة اإّل َق�سَّ

والغريُق الغريُق

َمْن مَيُدرُّ َيَدُه

اإلْيها.



���

 

اجلل�سة الثامنة

ال�سبت 16 يونيو 2012

 مع الروائية زهرة رميج

اإدارة اجلل�سة : امل�سكيني ال�سغري
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تقدمي

امل�صكيني ال�صغري

اأيها الإخوة والأخوات

جمهور ال�سالون الثقايف

ي�سعدنا اأن جندد اللقاء بكم يف هذه املحطة الأدبية املتجددة، ويف هذه اللمة التي 

جتمعنا اليوم مع الأ�ستاذة والقا�سة زهرة رميج التي ي�سعدنا اأن نقرتب منها اأكرث 

اأكرث على  والتعرف  للتعريف  فر�سة  اأن يكون  نرجو  الذي  الثقايف  اللقاء  يف هذا 

هذه املبدعة املغربية وذلك من خالل ما �ستقدمه لنا من بع�س اأعمالها اأو من خالل 

ما ي�سمح لنا به الظرف من احلديث اإليها و�سوؤالها عن جانب الإبداع يف حياتها 

وجوانب اأخرى �سنكت�سفهامن ممار�ستها للكتابة، وا�سمحوا يل اأن اأقدم لكم نبذة 

خمت�رشة عن حياة واأعمال الأ�ستاذة زهرة رميج مع متمنياتنا لكم بق�ساء حلظات 

ممتعة يف رحاب ال�سالون الثقايف للموؤ�س�سة : 

 فهي خريجة كلية الآداب بفا�س ، وعملت يف حقل التعليم ملدة ثلثني �سنة .

من اإبداعاتها نذكر :

» اأنني املاء« 2003   » جنمة ال�سباح « 2006   » اأخاديد الأ�سوار « 2007   » عندما يوم�س 

الربق« 2008   » عزوزة « 2010   » الناجون « 2012   » اأريج الليل « 2012 .

لها ترجمات عديدة منها : » متارين يف الت�سامح « عبارة عن م�رسحية لعبد اللطيف اللعبي 

2005 . » قا�سي الظل «  م�رسحية لنف�س املبدع 2005    » امراأة لي�س اإل « 2005   » ن�ساء 
2008    »عقدة دي « لأحد الكتاب ال�سينيني  2006 » نهر ال�سي�سوان «  يف ال�صمت « 

. 2009

من موؤلفاتها » الكتابة الن�سائية...التخيل والتلقي « 2006  » الإ�رساقة املجنحة « بتعاون 

مع بيت ال�سعر الفل�سطيني.

حائزة على اجلائزة الأوىل يف » الثقافة بل حدود « للق�سة الق�سرية جدا 2007 .
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ق�سة

» ال�سهيد والفرعون«

م�ستوحاة من الأحداث امل�رسية يف اإطار ما عرف ب »الربيع العربي«

ن�س ق�س�سي من �ست مقاطع

هذه الليلة زاره الطيف الالمع يف املنام ، راآه يف نف�س تلك ال�سورة التي تراه اأمه 

عليها يف احللم، تلب�س جلبابا نا�سع البيا�س ، وعلى راأ�سه طائر اأخ�رش، قال له: 

اأنا واأنا اأنت ، لكن لكل منا طائره ، ولكل طائر خ�رشته ، ولتكن خ�رشة  »اأنت 

وا�سل  الطيف  لكن   ، �سيئا  فهم  اأنه  عليه  يبد  مل   ،» وملعانا  ن�ساعة  اأ�سد  طائرك 

كالمه:» هل تدري اأن روح اأمك حلت يف روح اأمي؟ اأخربها اأي�سا اأين رفعت الراية 

البي�ساء ، ظل مرتبكا اأمام هذه الألغاز وهو يحاول فك �سفراتها ، �سطع نور قوي 

اأعمى ب�رشه، مل يعد يرى الطيف الالمع ، لكنه ظل ي�سمع �سوته يرتدد يف الف�ساء، 

افتح كتاب التاريخ ، احلل يف ثناياه.

بعدما  التاريخ  كتاب  تر�سد  اأ�سبحت   ، الطيف  تر�سد  مدة  منذ  كانت  التي  عينه 

و�سعت احلرب التي كانت تدور بني اأمه والطيف اأوزارها ، ماذا يقول هذا الكتاب 

راأ�س  يعرتي  الذي  الطائر  من  اأكرب  حجم  يف  الطائر  بدا  ؟  الأخ�رش  طائره  عن 

 ، بو�سوح  يظهر  فال   ، بالغيوم  امللبدة  ال�سماء  فوق  جناحيه  ين�رش  كان   ، الطيف 

ت�ساءل من اأي نوع هذا الطائر ياترى ؟ ردت اجلماهري ب�سوت واحد ، اإنه الن�رش ، 

عد اأيها الن�رش اإىل قمتك ولي�سقط الفرعون ، �ساح الفرعون من قربه ، اأنا الن�رش 
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والن�رش اأنا ، ولي�رشب العميان البحر ، قالت ال�سم�س للجماهري : » اإين اأمنحكم 

وهج نوري �سدا يف الفرعون ، قال البحر : » واأنا اأ�سحب ملحي كله �سد الفيل ، 

قال الطيف : » حذق يف قر�س ال�سم�س فقد وهبتك مناعتي ، قال الن�رش و�سوته 

يخرتق ال�سباب : » ا�رشب من النهر تتوحد معه، قال البحر : » اأنا والنهر واحد به 

اأحيا وبدوين ميوت ، لت�رشب منه ت�رشب مني ، قال كتاب التاريخ : » ل تهتم مبقامك 

بعد الآن ، ق�رشك هاهنا حمجوز ، �ساح هلعا : » اأكره الق�سور واأكره الفرعون... 

قال كتاب التاريخ : » اطمئن هنا ، ل وجود لأي فرعون ، ق�سورهم كثبان متحركة، 

اأما ق�سوري فجبال را�سية .

عينيه  اأغم�س  عندما   ، ال�سخم  التاريخ  كتابة  قراءة  اأكمل   ، ال�سابقة  الليلة  يف 

املرهقتني قبيل الفجر ، راأى اأمه يف املنام وقد جاءت لزيارته ، بدت له يف الهيئة 

التي راآها عليها �ساعة الوداع ، غري اأن عينيها مل تكونا دامعتني بل �ساحكتني ، 

انتابه اإح�سا�س غريب اإذ راآها تبت�سم ، ت�رشبت اإىل اأنفه رائحة طبيخها اللذيذ ، 

فتنبه اإىل اأنها حتمل �سلة �سغرية بيد، و�رشة باليد الأخرى ، بادرته قائلة : » جئتك 

 ، اأنك مل تاأكل مذ جئت مدينة ال�سجيج هذه  اأعرف ياولدي   ، بالأكلة التي حتب 

غريب قال: » من دلك على مكاين ؟ هل ن�سيت اأن قلب الأم دليلها ؟ �سحيح...

ومن الذي جاء بك؟ جئتك بلبا�س نظيف ومبو�سى للحالقة ...غريب قال ، وهو ميرر 

قليل جاءين  ؟ قبل  بالتحديد  الوقت  ، وملاذا اخرتت هذا  يده فوق حليته اخل�سنة 

الطائر الأخ�رش الذي يتوج راأ�سك يف اأحالمي وقال يل : » اأب�رشي حفل الزفاف 

هذا اليوم.. اأي حفل زفاف قال م�ستغربا ؟ قبل اأن ترد عليه وجد نف�سه يقذف خارج 

احللم ، �سمع �سوت املوؤذن يدعو املوؤمنني ل�سالة الفجر ، تو�ساأ و�سلى ، توجه اإىل 

ذلك  طيلة   ، العظيم  واحلدث  اجلمعة  ل�سالة  ا�ستعدادا  احلالق  اإىل  وبعده   ، احلمام 

اليوم وهو يفكر يف مغزى احللم ، ويحاول فك رموزه ، يقال اإن اأحالم الفجر دائما 

تتحقق، فهل ياترى �سيتحقق املراد ؟ وهل اأمه را�سية عن حتطيم القمقم ، واإطالق 

�رشاح املارد الذي ي�سكنه؟ .

كان الفرعون يطل من ال�رشفة ، متو�سطا قائد احلرا�س ، عتبة البيت الذي يقف 

على ميينه ، والوايل الذي يقف على ي�ساره ، عندما راأى اجلماهري تزحف يف اجتاه 

البالط ..
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 الفرعون : ما الذي جاء بح�سد العبيد اإىل هنا ؟

قائد احلر�س : اأتوا ليمجدوا جاللتك

�سفاتي متجدين  األ  ؟  العبيد  �سوت  اإىل  حاجة  يف  كنت  متى  منذ   :  الفرعون 

ال�سحرية ؟

الوايل : بلى ، لكن الزمن يتغري ، ول باأ�س من متجيد العبيد اأي�سا

 الفرعون : كيف يرتكون مواقعهم ، والهرم الذي �ساأزف فيه اإىل حياتي الأبدية مل

يكتمل بعد ؟

اإكماله �سوى  اأكرث من ثالثني �سنة ، ومل يتبق على  الوايل : هرم جاللتك ي�سيد 

�سورة  واأبهى  اأح�سن  يف  الأبدية  احلياة  اإىل  �ستزف   ، الطفيفة  اللم�سات  بع�س 

ت�ستهيها نف�سك املقد�سة ، اأمل تتفوق على اأ�سالفك عندما اأطلقت حكمتك اخلالدة 

» حماية البيت تبداأ من عتبته؟ « .

الفرعون : ولكن هذه الأ�سوات تبدو يل غريبة ، كاأين بها غا�سبة ؟

قائد احلر�س : عفوا جاللتك ، وهل يجروؤ العبيد على الغ�سب ؟

الفرعون وهو ينفجر �ساحكا : هذا حق..متى كان احللم �سمة العبيد ؟

 قائد احلر�س : تق�سد جاللتك، متى كان الغ�سب �سمة العبيد ؟

 الفرعون : ما الغ�سب اإل نتيجة احللم ، وما دام احللم لي�س من طبيعة العبيد ، فال

 جمال للحديث عنه ، غري اأين متعب ، اأو لعلي مهموم ، بدت يل اأن�سودة التمجيد

وكاأنها �سيحة غ�سب

 الوايل :  التعب ممكن ، اأما الهم فما الداعي اإليه ؟ اأمل جتمع كبار موظفي الدولة

 وعلية القوم من اأجل اإحاطتهم علما مبر�سوم التوريث الإلهي ؟ اأمل يخروا جميعا

�ساجدين اأمام الوريث يف قاعة احلماية ال�سحرية ؟

 الفرعون منده�سا : متى حدث هذا ؟
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الوايل : بالأم�س جاللتك

الفرعون : الظاهر اأن ذاكرتي اأ�سابها الوهن

 الوايل : وهل تهن ذاكرة الآلهة ؟ اإنها فقط يف حالة ا�سرتخاء بعد اإنهاء مرا�سيم

التوريث التي كانت توؤرق جاللتك

الفرعون : وكيف كان خطابي؟

 الوايل : كان من الروعة والبالغة اأن تلقفه قلبي يف احلني ، فهل تاأذن يل جاللتك

بتالوة بع�س مقاطعه ؟

 الفرعون : ح�سنا تفعل ، اإذ تنع�س ذاكرتي

 الوايل وهو ي�سدر نحنحة : ولتعذر �سوتي الذي ل يرقى اإىل ال�سوت اجلهوري

الرنان الذي تنفرد به جاللتك ؟

الفرعون : هات ما عندك فقد �سوقتني

 الوايل : هذا البن وريثي متع باحلياة ، اإنني اأ�سعه مكاين ، اإنه من �سي�سغل عر�سي

 الثمني هذا ، و�سيعطي اأوامره اإىل الرعايا يف كل مكان ، قطعا اإنه هو ذلك الذي

 �سري�سدكم فتن�ستون لكالمه ، وتتحدون حتت قيادته ، اإن الذي �سيمتدحه �ستكتب

اإنه اإلهكم ابن الإله ، وها هي  له احلياة، ومن يقل عنه �سوءا �سوف يلقى حتفه ، 

 الآلهة تت�سابق من اأجله ، وتلقي كل يوم خلفه باأ�سحارها احلامية له ، وفقا لأمر

 اأبيه �سيد الآلهة

 الفرعون : اآه تذكرت ، كدت اأن�سى اأعظم حلظة يف حياتي ، من �ساأن هذا احلدث

اأن يجعلني اأنتقل اإىل حياتي الأبدية واأنا قرير العني

الوايل : متعت باحلياة يا �سيد الآلهة

الفرعون : لكني مع ذلك قلق ، اأ�سعر اأن �سيئا ما ل يزال ناق�سا
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 الوايل : اأنت ما تلحق باإله ال�سم�س يف ال�سماء ؟ �ستطل من عليائك لرتى

بنف�سك كمال �سنيعك

الفرعون : هل نوق�ست حكمة اأجدادي على جدار الهرم؟

الوايل : طبعا ، وقد طلي النق�س بالذهب اخلال�س

الفرعون : هل راأيته بنف�سك ؟

 الوايل : راأيته وحفظته ، فلتمنحني جاللتك �رشف ترديد حكمة الأ�سالف

الفرعون : اأنا اأ�سغي اإليك

 الوايل م�ستظهرا : اأعبد امللك و�سعه على عر�س قلبك ، فهو الذي يجعل م�رش

خ�رشاء مورقة اأكرث مما يفعل النيل يف في�سانه العظيم

 الفرعون مقاطعا بعدما �سمع �سوت اجلماهري الزاحفة جتاه الق�رش تعلو على

�سوت الوايل : كفى ، كفى هيا بنا اإىل الداخل نحتفل بهذه اللحظة التاريخية

الوايل : نحتفل بها على اإيقاع اأن�سودة التمجيد اجلماهريية .

كان ي�سري يف مقدمة اجلماهري الغفرية بخطى ثابتة ، اإىل جانبه زوجة ال�سهيد واأم 

ال�سهيد وعميد ال�سيوخ والأطفال والن�ساء وال�سباب ، وخلفه متاما الراوي املحايد، 

ينظر يف اجتاه الن�رش املحلق فوق ال�سباب ويناديه بقوة الرياح والعوا�سف: »عد 

اأيها الن�رش اإىل قمتك ولي�سقط الفرعون ، تردد اجلماهري من خلفه باأ�سوات جملجلة: 

 ، الزناد  احلر�س على  قائد  ...�سغط  الفرعون  ولي�سقط  قمتك  اإىل  الن�رش  اأيها  عد 

فانطلقت الر�سا�سة خمرتقة راأ�سه ، �سقط ال�سهيد على ظهره وعيناه ل تفارقان 

ال�سماء ، فوجئ بالغيوم امللبدة تنق�سع فجاأة ، وبعدد هائل من الطيور اخل�رشاء حتلق 

عاليا ، وباأكرب تلك الطيور حجما واأ�سدها قدرة يقرتب منه ، ده�س حني راأى ري�س 

اأذنه النازفة  الن�رش الذي حط فوق �سدره يتلون بحمرة الدم ، اقرتب الن�رش من 

وهم�س له : » اطمئن اأيها ال�سهيد ها قد عدت اإىل قمتي ولن اأغادرها بعد اليوم ، 

من الآن اأنا اأنت ، واأنت اأنا ، دمك دمي ودمي دمك ، به يخ�رش عودي ويزهر ، ويظل 
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على الدوام يفوح اأريجه ، ابت�سم ال�سهيد ابت�سامة الر�سى ، واأ�سدل عينيه .

ا�سمحوا يل اأعزائي القراء اأن اأقدم لكم نف�سي ، اأنا الراوي املحايد الذي خاطبكم 

ذات �رشد ق�س�سي �سمته الأنني ، األ تتذكرونني خا�سة واأن امل�سافة التي تف�سل 

بني زمن ذاك ال�رشد وهذا لي�ست بالهينة ؟ لذلك لباأ�س من تذكريكم مبا جاء على 

هم�سات   ، هنا  همهمات  الظالم  جنح  ليال حتت  اأمر  واأنا  �سمعت   ، اآنذاك  ل�ساين 

هناك ، كاأمنا تتوعد �سخ�سا ما ، حني تنجلي الأحداث اأو حني تنتهي ، قد اأخربكم 

بعدما  اإليكم  واأعود  بوعدي  اأيف  اإذن  اأنا  ، ها  الظالم  اأذناي حتت جنح  التقطته  مبا 

اجنلت الأحداث وانتهت ، لأفك �سفرات تلك الألغاز ، الهمهمات التي �سمعتها يف 

ذلك الوقت مل تكن يف احلقيقية مبهمة كما اأوهمتكم ، كما اأن ال�سخ�س مل يكن 

جمهول ، فما ذاك ال�سخ�س اإل هذا الفرعون ، وما تلك الأ�سوات �سوى غ�سب 

تلك اجلماهري الهائجة ، اأما ما كانت تتوعد به الفرعون فهو رميه يف مزبلة التاريخ، 

حريتكم  التي  ال�سعيدة  البت�سامة  تلك  يبت�سم  ال�سهيد  جعل  ما  بال�سبط  وهذا 

جميعا وجعلتكم تت�ساءلون : » ماذا تقول ابت�سامة ال�سهيد؟« ذلك اأنه ما اإن �سقط 

مدرجا يف دمائه ، حتى راأى الفرعون يرميه التاريخ يف املزبلة النتنة ، هذا ما راأيته 

باأم عيني ، وال�سهيد �ساهد عليه ، فقد كنت اأ�سري ملت�سقا به اأ�سد اللت�ساق اإن 

تخليت عن حيادي ال�سابق واأعلنت انحيازي له ، لذلك ، فاإن نف�س الر�سا�سة التي 

اخرتقت راأ�سه اخرتقت راأ�سي ، هذا ما مكنني من روؤية ما ظهر له .
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اأمنية

جل�ست تتاأمل قطعة احلجر املل�ساء يف يدها ، ترفع بها اإىل اأعلى م�ستوى ، ثم تقذف 

بها اإىل الأر�س ، ترتطم احلجارة دون اأن ت�سدر �سوتا ، هبطت احلجارة ، اأ�سبحت 

ت�سده بها كل من ي�سيطر عليها ، �سعت لتحقيقه بكل الطرق ، اإذ مل تعد حتتمل 

ه�سا�سة الفرا�سة بداخلها ، ا�ستيقظت ذات �سباح لتجد اأن احللم قد حتقق ، من 

�سدة الفرح اأرادت اأن تعانق نف�سها ، بحثت عنها يف كل مكان فلم جتدها .
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علقة

عا�رشتها �سنوات طويلة، راأيتها تكرب يوما بعد يوم األقي عليها حتية ال�سباح ، وحتية 

امل�ساء ، ت�ستقبل حتياتي بابت�سامتها امل�رشقة ، اأح�س بها تنتظر اإطاللتي وت�سعد بها 

�سعادتي بروؤيتها ، حتى عندما اأكون يف اأ�سفل حالتي ، اأجد اأ�ساريري املنكم�سة 

تتفتح تفتح ورودها اليانعة ، غبت كعادتي خالل العطلة ال�سيفية ، وعندما عدت 

�سعقتني املفاجاأة ، غابت �سجرية الورد التي كانت تزين مدخل معقل ال�سيارات 

الفاحتة  اأقراأ على روحها  واأنا   ، اليوم  ذلك  منذ   ، ال�سمنت  ودكت جذورها حتت 

تتحرك دواخلي  مثلما   ، بها  تتحرك كلما مررت  رفاتها  اأن  اأعرف   ، م�ساء  �سباح 

متاما . 
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اجلل�سة التا�سعة

ال�سبت 30 يونيو 2012

مع الأ�ستاذ حممد �سفيق

 قراءة يف رواية : » رحمة ..ماتت « 

امل�ساركون :

 - ذ . حممد علي حيدر

 - ذ . امل�سكيني ال�سغري 
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تقدمي

امل�صكيني ال�صغري

اأيها ال�سيوف الكرام:

نفتتح مرة اأخرى ال�سالون الثقايف الذي ينعقد باملكتبة الو�سائطية التابعة ملوؤ�س�سة 

م�سجد احل�سن الثاين اإىل جانب الأن�سطة العلمية الأخرى، كما ي�رش جلنة املتابعة 

املخ�رشمني  ال�سيوف  لأحد  با�ستقبالنا  وذلك   ، بكم  الرتحيب  الثقايف  لل�سالون 

التي  تاريخية فيما كتبه كتاريخ وكمرجعية من خالل روايته  نعتربه حجة  الذي 

، وهي دون �سك مرجعية مهمة توؤرخ ملا عا�سه املغرب  يعتربها » ق�سة طويلة « 

بال�سمال واجلنوب ، وهي دعوة لقراءتها حتى نتبني ما قام به هذا الرجل من توثيق 

لهذه املرحلة، لهذا فنحن جندد الرتحاب بالأ�ستاذ حممد �سفيق الذي هو من مواليد 

1937 بالدار البي�ساء ، موؤرخ وموثق لهذه املدينة ، حا�سل على دبلوم الدرا�سات 
اللغوية �سنة 1958 ، وقد تقلد عدة وظائف اإدارية عليا ، كما عمل مديرا اإداريا 

باإحدى املوؤ�س�سات �سبه العمومية قبل اأن يتقاعد �سنة 1996 متمنني له عمرا مديدا 

واإنتاجا غزيرا .
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كلمة

ذ . حممد علي حيدر

قراءة تقدميية يف �رساع الإن�سان املغربي من اأجل احلرية وال�ستقلل

تندرج ق�سة » رحمة ماتت « يف �سياق الق�سة التاريخية ، ول ت�سد حبكتها عن 

احلبكة الق�س�سية التقليدية ، فهي متتح مادتها و�سخو�سها ، واأمكنتها وزمانها من 

الواقع املغربي املعي�س، وت�سعنا يف قلب �رشاع الإن�سان املغربي من اأجل احلرية 

وال�ستقالل واحلفاظ على وحدته ومقومات ح�سارته وهويته بكل تفا�سيلها، فكان 

رحلة  عرب  واملكان،  والزمان  وال�سخو�س،   ، لالأحداث  ناظما  خيطا  فيها  التاريخ 

علي الطنجاوي من طنجة اخلا�سعة للنفوذ الدويل ، اإىل الدار البي�ساء اخلا�سعة 

لال�ستعمار الفرن�سي ، و�سول اإىل ال�ستقالل ، وبالتايل كانت رحلته رحلة �سعي 

نحو توحيد �سطري املغرب ، وتوحيد ف�سائل املقاومة بني ال�سمال واجلنوب ، ولتظل 

�سخ�سيته و�سخ�سية اأمه �سخ�سيتني اإ�سكاليتني تطرحان اأكرث من عالمة ا�ستفهام 

حول اإمكانية جت�سدهما يف الواقع ويف قلب الأحداث، تاركتني املجال مفتوحا اأمام 

اإ�سكالت يح�رش فيها الأ�سطوري والعجائبي  القارئ ليجيب عما تطرحانه من 

جنبا اإىل جنب مع الرمزي والواقعي.                                             

ق�سة »رحمة... ماتت« اإذن متتح مادتها من الذاكرة ، فما اأهمية ح�سور الذاكرة يف 

عمل اإبداعي يفرت�س فيه اأنه تخيلي؟

ترتبط الذاكرة بالزمن يف وعي الإن�سان وعربها ي�ستعيد حلظات البهجة والأمل ، 

وي�ستخل�س العرب. كما ترتبط الذاكرة اأي�سا بهويته ، اإذ اأن من فقد ذاكرته ي�سبح 

�سخ�سا غريبا عن نف�سه وعن و�سطه، يفقد ال�سلة مبا�سيه وحا�رشه، ونراه اأمامنا 

غري ال�سخ�س الذي عهدناه ، وبالتايل يغدو كائنا بدون هوية ، لذلك لول الذاكرة 

لفقدنا اإح�سا�سنا بالنتماء اإىل العامل والإن�سانية.                    

لهوية  عنوان  اأي�سا  فاإنها   ، الأفراد  لهوية  عنوانا  ال�سخ�سية  الذاكرة  كانت  واإذا 

الوطن والأر�س واملجتمع، على اعتبار اأنها جزء من ذاكرة جماعية ت�سكل هويتنا، 
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لذا اأ�ستطيع القول اإن ق�سة » رحمة ...ماتت « ، جت�سيد للتاريخ املغربي والذاكرة 

الوطنية وال�سعبية ، حيث ي�سعنا كاتبها يف قلب حياة ناب�سة ، نقف من خاللها 

القمعية  واأ�ساليبه  الفرن�سي  ال�ستعمار  اأيام  الأحداث  من  كثرية  تفا�سيل  على 

وحماولته تدمري مقومات الإن�سان املغربي ووحدته اأر�سا واإن�سانا، ومراحل تطور 

الفكر ال�ستعماري من خالل املقيمني العامني ، وكذا حنكة املقاومة بف�سائلها يف 

اأي�سا  . ت�ستح�رش ذاكرة حممد �سفيق  اأجل ال�ستقالل  ال�سمال ويف اجلنوب من 

تفا�سيل الأزقة وال�سوارع وامل�ساكن ، وت�سعنا بالدرجة الأوىل يف قلب مدينتي 

طنجة والدار البي�ساء ، وتركز بالدرجة الأوىل على حي »كرلوطي« ، وتتجول بنا 

يف ف�ساء الكتاب واأجواء التعليم التقليدي ، والحتفالت ال�سعبية ، وت�ستح�رش 

وانخراطهم  الأحداث  مع  املغاربة  جتاوب  مب�ستوى  الناطقة  ال�سعبية  احلوارات 

الت�سامني يف �ساعات ال�سدة واإقدامهم على الت�سحية.                                     

اخلارقة كما وردت  الظواهر  �سفيق  ذاكرة حممد  ت�ستح�رش   ، التاريخ  اإىل جانب 

اأنها �سخ�سية  على ل�سان علي الطاجناوي التي يوؤكد الكاتب يف التقدمي لق�سته 

حقيقية غري متخيلة ، حيث يحكي لزمالئه اخلفايا التي جعلتهم ل يفهمون اأ�رشار 

ثم  ماتت  التي  اأمه  وفاة  اأ�سابه من جنون عقب  وما   ، النطق  القدرة على  فقدانه 

عادت اإىل احلياة يف ج�سد جنية، ثم اختفائها ، ثم ح�سورها واختفائها ...كل ذلك 

يف قالب م�سرت�سل وب�سيط، يح�رش فيه الو�سف بقوة اإىل جانب احلكي واحلوار 

وباقي تقنيات ال�رشد.                 

للذاكرة  القوي  احل�سور  خالل  من  اإذن  اأهميتها  رحمة...ماتت«   « ق�سة  تكت�سي 

ال�سخ�سية للكاتب، والذاكرة الوطنية من خالل م�ساهمتها يف الأحداث التاريخية 

والذاكرة ال�سعبية من خالل موروثها الثقايف املتج�سد يف روؤيتها للعامل ، وتف�سريها 

للظواهر اخلارقة ، وهي نقطة تكمن اأهميتها يف حماية هذه الذاكرة من ال�سياع 

اأول، كما ت�سكل مادة هامة للدرا�سات الأنرتوبولوجية املهتمة بعلم الإن�سان من 

حيث ن�ساأته ومراحل تطور ثقافاته من خالل ر�سومه ومو�سيقاه وفنونه وحكاياته 

الهتمام  على  املفكرين  من  عددا  حفزت  اعتبارات  وهي  واأ�ساطريه،  ال�سعبية 

باخلوارق ، وعدم النظر اإليها بتعال ، اأو ت�سنيفها يف خانة » التخريف والعجز عن 

فهم العامل والظواهر الكونية «، كما يفعل اأغلبنا.
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اإن الهتمام بهذه الظواهر ل يعني الدعوة اإىل تبني ما حتمله على امل�ستوى العقدي 

اأو الفكري، بل يكت�سب هذا الهتمام م�رشوعيته من خالل تاأمل وا�ستنطاق هذه 

الظواهر والبحث فيها عن زوايا الروؤية اخلفية التي اهتم بها علماء الأنرتوبولوجيا 

ول يزالون، واهتم بها، اإىل جانبهم، عدد من املبدعني يف جمال ال�رشد من بينهم 

الكاتب والروائي الإجنليزي » كولن ويل�سون« يف عدد من اأعماله التي اهتم فيها 

�سبيل  على  منها  واأذكر   ، التخ�س�س  تقارب  درجة  اإىل  للعادة  اخلارقة  بالظواهر 

، روايات:  امل�ستع�سية  الألغاز  اخلفية، مو�سوعة  الأن�سان وقواه   ( املثال ل احل�رش 

ال�ستحواذ ، مابعد احلياة ، طفيليات العقل...( حيث يعرتف » ويل�سون« باخلوارق 

على اعتبار اأنها ظواهر قائمة ل ينبغي اأن يكون عجز العلم عن الإحاطة باأ�رشارها 

مربرا لإنكارها ، مذكرا باملحاولت اجلادة ال�ساعية اإىل اخرتاقها ، واإيجاد تف�سريات 

 ، ال�سخ�سية  ، ازدواج وانف�سام  التخاطر  اأو  الباراتولوجي   ( لها من قبيل علوم  

تعدد ال�سخ�سيات يف �سخ�س واحد (.   

                                                       

نظرة موجزة عن بع�س التقنيات ال�رسدية 

يف ق�سة » رحمة.. ماتت«   

العنوان وال�سورة باعتبارهما عتبة ن�سية

اأن نقراأه  يتاألف العنوان من جملة مفيدة على غري العادة يف العناوين، وباإمكاننا 

�سنت�ساءل  وبالتايل   ، موؤنثا  « علما  » رحمة  نعترب كلمة  اأن  اأولها   : قراءات  ثالث 

عن هوية هذه املراأة املدعوة » رحمة « هل هي اأم ، اأم اأخت، اأم زوجة اأم حبيبة؟ 

ونت�ساءل عما يعنيه موتها ، وهو ما �سيخلق لدينا انتتظارية منالأ عربها نقط احلذف 

التي تف�سل كلمة » رحمة « باعتبارها مبتداأ ، واجلملة الفعلية » ماتت« باعتبارها 

خربا، وثاين القراءات اأن نعترب كلمة » رحمة « م�سدرا ، وبالتايل �سنقروؤها منونة، 

ونت�ساءل عن هذه الرحمة التي ماتت ، هل هي الرحمة بني مطلق النا�س ، اأم بني 

اأفراد اأ�رشة ما؟ وثالث القراءات تركيبية ، جتعلنا نعترب »رحمة « املراأة رحمة من 

الله ماتت ، وتركت فراغات �ستى جت�سدها نقط احلذف. اأما اللوحة التي هي من 

ي�سند ظهرها  وتد  يدعم وجودها  امراأة  �سورة  فتج�سد  دايل«  �سالفادور   « اإبداع 

اإىل الأر�س، وهي ترقب بحرا وميناء وقوارب، ولكل ذلك عالقة برحمة اأم علي 
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الطاجناوي الغائبة باملوت، واحلا�رشة بهيمنة �سخ�سيتها الإ�سكالية على رحلة ابنها 

من طنجة اإىل الدار البي�ساء.      

                                         

تقنية الت�ساوؤل و�سيلة للتعامل مع اإ�سكالية العجائبي والأ�سطوري

تعامل حممد �سفيق مع اإ�سكالية »اجلنية« باعتبارها جت�سيدا لالأ�سطوري والعجائبي 

الوجه  منها   ، اأوجه  عدة  من  الأمر  يقلب  الذي  ال�سوؤال  تقنية  توظيف  من خالل 

الذي يعك�س ت�ساوؤلت وحرية اجلريان من قبيل ما ورد يف ال�سفحتني 34 و 35، 

» اأثريت اأ�سئلة ذات اأهمية اأدخلت اجلريان يف حرية كربى ، اإنه فعال لغز ...واأي 

لغز؟ يتعلق الأمر بوفاة املراأة ، فهل توفيت حقا؟ واإذا ح�سل فمتى واأين؟ قد تكون 

موتتها طبيعية اأو اإثر حادثة ما ، ويف كال احلالتني لبد اأن يرجع جثمانها اإىل البيت 

بعد القيام بالإجراءات القانونية حتى تتم مرا�سيم الدفن بعد الغ�سل والكفن كما 

جرت به العادة..« .

�ساردا يف جزء من  باعتباره  الطاجناوي  راودت علي  التي  املقلقة  الأ�سئلة  ومنها 

الق�سة كقوله: » والدتي ماتت وانتهى اأمرها ...لكن من تكون هذه املراأة؟ اإنها �سورة 

طبق الأ�سل من اأمي كاأنها هي نف�سها يف كل �سيء ، يف �سورتها ، يف حركاتها، 

 ، اإ�سعادي  تريد �سوى  اإنها ل  تقول  ، وحتى يف حنوها علي،  العذب  يف �سوتها 

و�ستكون يف خدمتي كما كانت تفعل الوالدة من قبل، الغريب اأنها تعرف كل �سيء 

عني ، تعرف كل ما اأ�ستهيه من اأكل و�رشب ، األ تكون اأختا لوالدتي، ومل تخربين 

عنها من قبل ،كانت تعي�س يف الدار البي�ساء ؟هل هي خالتي اأتت لتعو�سني عن 

اأمي ؟ ل�ست اأدري ...ما يحري اأكرث هو متى وكيف ظهرت هذه املراأة؟«»�س 128 «.

اإن توظيف تقنية ال�سوؤال والت�ساوؤل جعلت الكاتب حممد �سفيق ي�سع م�سافة بينه 

وبني ما ورد يف الن�س من عجائبية ، كما عرب عن ذلك �رشاحة يف مقدمة الق�سة.

تقنية الو�سف

وظف الكاتب هذه التقنية توظيفا دقيقا يف تتبعه لتفا�سيل املكان واحلالت النف�سية 

لل�سخو�س و�سفاتها ولبا�سها وموقعها الجتماعي ، وللحفالت والأعرا�س التي 

 ، فرقة حاحة   ( فيها  امل�ساركة  الفلكلورية  والفرق   ، الوطنية  املنا�سبات  تقام يف 
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فرقة الريو�س ، فرقة جياللة ، فرقة هوارة ، ليلة الدقة املراك�سية ( ، والحتفالت 

 ... فيها  امل�ساركة  الفرق  الثانية واجلفاف وم�ساركة  العاملية  بانك�ساف غمة احلرب 

»�س 47 /50 «، وللطرق التي ي�سلكها املقاومون لتهريب ال�سالح ، وملحطة القطار 

وراكبيه وموظفيه ، وملنطقة عرباوة احلدودية واإجراءات التفتي�س الدقيقة . 

تقنية احلوار

وظف الكاتب احلوار الداخلي للتعبري عن حلظات احلرية النف�سية لعلي الطاجناوي 

اأمام التحولت الغريبة التي عاي�سها ، وك�سف من خالله على ما يعتمل يف نف�سية 

�سخو�س ق�سته من اأفكار وخلجات . بينما وظف احلوار اخلارجي لبناء الأحداث 

وتعرف تفا�سيلها ، ولتقريبنا من طبيعة العالقات القائمة بني اأبناء حي »كرلوطي« ، 

وهو حوار يعك�س م�ستوى الوعي والنتماء الطبقي والفكري يف اأغلبه ، كما وظف 

احلوار يف بناء الأحداث والك�سف عن خطط رجال املقاومة ودهاقنة ال�ستعمار، 

واملتنورين والطغاة ، كما هو احلال يف احلوار الذي دار بني فرن�سي يج�سد العقلية 

ال�ستعمارية ، و�سحايف ا�سباين يج�سد العقلية املوؤمنة بحق ال�سعوب يف ا�ستقاللها 

عن  التقدميية  القراءات  هذه  يف  ي�سيق  املجال  فاإن  وبالطبع،   . م�سريها  وتقرير 

ا�ستح�سار اأمثلة ن�سية عنها.             

هكذا تكت�سي ق�سة » رحمة...ماتت « اأهميتها من حمولتها التاريخية ، وت�سجيلها 

لبع�س تفا�سيل املعي�س اليومي حلقبة من تاريخ املغرب ، وما احتفظت به الذاكرة 

ال�سعبية عنها اإىل اليوم ، وهو ما ي�سعنا من جهة اأخرى اأمام اإ�سكالية العالقة بني 

اأخرى         م�ساألة  وتلك   ، توثيقي  هو  وما  اأدبي  هو  ما  بني  املتخيل  والإبداع  الواقع 
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كلمة

 الروائي حممد �سفيق

جزء من الأحداث الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية التي عر�ست لها يف هذه 

، ع�ستها كما عا�سها اجليل  اأنا عاي�ستها   ، املعا�رش  تاريخنا  الق�سة هي جزء من 

الذي اأنتمي اإليه ، واأردت اأن يتعرف عليه جيل ما بعد ال�ستقالل ، لقد فتحنا اأعيننا 

على دوي النفجارات والق�سف املدفعي اأثناء احلرب العاملية الثانية بني البحرية 

الأمريكية والقوات الفرن�سية املوالية حلكومة » في�سي « ، احلاكمة للمغرب اآنذاك، 

ومت الإنزال الأمريكي بالدار البي�ساء يوم 6 نونرب 1942 ، حيث كان عمري اآنذاك 

ل يتجاوز خم�س �سنوات ، وكذلك الق�سف اجلوي الأملاين ، حيث اأقلعت جمموعة 

من الطائرات الأملانية من مدينة » تولوز « ، بفرن�سا وهاجمت القوات الأمريكية 

اأحد  الق�سف على  ، وقد جاء هذا   1942 30 دجنرب  ليلة  باملغرب يف  املتواجدة 

اأحياء الدار البي�ساء ال�سعبية األ وهو درب » الطلبة « ، املتواجد مبلتقى �سارعي 

حممد ال�ساد�س والفداء ، مما خلق دمارا وخرابا يف البيوت و�سحايا كثريين من 

جرحى وقتلى ، كما ع�سنا و�ساهدنا القوات الأمريكية الغازية جتوب �سوارع املدينة 

على منت �سياراتها ومدرعاتها ، ومل مي�س اإل وقت ق�سري ، حتى ا�ستعلت نار اأزمة 

اأخرى خلفها تقدمي وثيقة املطالبة بال�ستقالل يناير 1944 ، وهي مطالبة قوبلت 

 ، من جرح  قتل وجرح  من  فقتل  ال�ستعمارية  القوات  من طرف  واحلديد  بالنار 

من  النا�س  تخل�س  اأن  وما   ، الوطن  هذا  اأبناء  بخرية  واملنايف  ال�سجون  وامتالأت 

الأزمة الناجتة عن هذه احلرب ، وتنف�سوا ال�سعداء ، حتى ابتلت البالد ب�سنوات من 

اجلفاف متتالية وهجوم اجلراد الذي ق�سى على الأخ�رش والياب�س ، وزاد الطني بلة 

مر�س » فيتو�س « ، الذي فتك بالآلف من املغاربة ، وقد ا�ستعنت بذاكرتي  اأغو�س 

البع�س  وا�ستوحيت   ، وع�ستها  �ساهدتها  كما  الأحداث  اأعماقهاواأ�ستعر�س  يف 

علي   « الرئي�سية  ال�سخ�سية  راأ�سهم  وعلى  الق�سة  فاأبطال   ، اخلا�سة  جتربتي  من 

الطاجناوي «، لي�سوا من ن�سج اخليال ، بل عرفتهم ب�سبب اجلوار واأنا طفل �سغري، 

بذهني،  عالقة  �سورته  زالت  فال   » الطاجناوي   « علي  اأما   . ال�سباب  مرحلة  ويف 

اأن الأحوال تتبدل وي�سبح بني  اإل   ، لبا�سه  اأت�سوره �سابا يافعا و�سيما واأنيقا يف 
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ع�سية و�سحاها �سابا مت�رشدا بني الأزقة والدروب ، يجر اأ�سماله والأطفال يجرون 

وراءه بعد اأن فقد عقله وذاكرته وهم يت�سايحون : » اآطو�س..اآطو�س..باقي معر�س.. 

رحمة ماتت «.                                                                
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اجلل�سة العا�رسة

ال�سبت 29 نونرب 2012 

مع الباحث اللغوي الدكتور قا�سم الربي�سم

حول اأحدث نظريات »منهج النقد ال�سوتي« 

تقدمي: عزالدين جنيدي

اإدارة اجلل�سة: عزيز املجدوب
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تقدمي 

عزالدين جنيدي

اأن�سطة  خالل  من   ، البي�ساء  بالدار  الثاين  احل�سن  م�سجد  موؤ�س�سة  ا�ست�سافت   

ال�سالون الثقايف للمكتبة الو�سائطية ، ن�ساطا علميا حول ا�ستغال الدكتور قا�سم 

الربي�سم ، على اأحدث نظريات » منهج النقد ال�سوتي « وذلك من خالل الق�سائد 

ال�سعرية ون�سو�س من القراآن الكرمي، حيث ركز الدكتور الربي�سم على اعتماده 

ومب�سامني  باللغة  وعالقتها  الأ�سوات  علم  ملو�سوع  تناوله  نظر جديدة يف  زاوية 

ما مت  مع  ا�ستمرار  ل�ساين جديد �سكل قطيعة يف  توجه  ارتكازا على  اللغة،  هذه 

بتوجه  الأمر  يتعلق  اإذ  الظاهرة،  ذات  وت�سورات حول  اأفكار  من  �سابقا  ت�سطريه 

ل�ساين اأدق، يرتبط يف عمقه مبنهج النقد ال�سوتي، حيث اإن اخلطاب الأدبي يخلق 

ن�سو�سه من جمموع احلا�سنة ال�سوتية اأو الرمزية للغة العربية املوؤلفة من اأربعة 

وثالثني �سوتا منطوقا ، وت�سعة وع�رشين �سوتا مكتوبا ، ل يخرج اخلطاب الأدبي 

بالذات عن اأ�سوارها مطلقا ، واإل اختل الت�سكيل والتوا�سل الدليل بني املر�سل 

واملتلقي ، وجدير بالإ�سارة هنا، اإىل اأن هذا الدر�س اللغوي العلمي للدكتور قا�سم 

الربي�سم، �سكل مادة د�سمة جلمهور املهتمني ، وملن ح�رش اللقاء حيث �سكل هذا 

الأخري، فر�سة طيبة لطرح ال�سوؤال وو�سع املقاربات ، فكان اللقاء منتدى حقيقيا 

لنقا�س علمي هادئ ور�سني حول هذا النوع من الظواهر اللغوية التي قلما حظيت 

مبا حتتاجه من متابعة ومن اهتمام.
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كلمة

 د. قا�سم الربي�سم

التمييز بني م�سطلحني هما  اإىل  املكثف، نحتاج  الأ�سوات  الدخول يف عامل  قبل 

 ، الأمة(   ( حمددة  لغوية  بيئة  يف  تعي�س  اجتماعية  موؤ�س�سة  اللغة  والكالم.  اللغة 

ترتعرع فيها وتنمو يف ظلها ، فهي كالكائن احلي ، يولد ويكرب وميوت اإذا توقف 

املجتمع يف ا�ستعمالها.

الأحياء  واأفراده  املجتمع  ذهن  يف  والدللت  والقواعد  املفردات  جمموع  اللغة 

والأموات منذ ولدة الأمة الناطقة باللغة حتى اأن منوت، فهي بهذا التحديد ، اإرث 

ح�ساري وتاريخ جمعي لالأمة ، ي�سرتك فيه كل اأفرادها . اللغة �سيء حم�سو�س ، 

فهي جمموع القواعد واملفردات ال�ساكنة يف الذهن ، اأما الكالم فهو نقل اللغة من 

عاملها الالحم�سو�س اإىل العامل املح�سو�س ) املنطوق اأو املكتوب(.

اللغة �سيء جمعي ، اأما الكالم فهو فردي وذاتي ، وهو حتقيق فيزيائي للغة .

اللغة مفرو�سة على الفرد بقوة املجتمع ، اأما الكالم فهو طوعي واإرادي متى �ساء 

اإن اللغة �سيء غري حم�سو�س خمزونة يف  الإن�سان تكلم ومتى �ساء توقف ، قلت 

الكالم  يفقد  الذي  اأن  والدليل على ذلك   ، مادي  الكالم فهو  اأما   ، ذهن اجلماعة 

)الأخر�س( ل يفقد اللغة.

ل توجد اللغة كاملة يف ذهن الفرد ، بل توجد كاملة فقط يف ذهن الأمة الناطقة 

تراث  ومعرفة  بالثقافة  ويت�سع  يكرب   ، لها  �سغريا  قامو�سا  فيملك  الفرد  اأما   ، بها 

اللغة، ويتقل�س بجهل اللغة وتراثها .

باملن�ساأ  يتعلق  فل�سفيا  �سوؤال  نطرح   ، والكالم  اللغة  دائرة  ن�ستكمل  اأن  اأجل  من 

الأول للغة والكالم ، اأيهما اأ�سبق يف الوجود اللغة اأم الكالم ؟ الكالم اأ�سبق من 

، لأن  اللغة  بالكالم كمجموعة ي�سكل  نبداأ   ، ، زمنيا  والت�سكل  الوجود  اللغة يف 

كل كالم ي�سبح لغة مبجرد اأن يجد قبول يف املجتمع عرب التوا�سل، وحني تدخل 

املفردة يف ال�ستخدام اللغوي ، اأي ت�سبح جزءا من قامو�س اللغة واجلماعة ، ل 
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تخرج مطلقا باإرادة الفرد ، بل باإرادة جماعية .

اللغة والكالم واإن اختلفنا يف الأ�سبقية الزمنية باعتبار اأن الكالم �سابق للغة زمنيا ، 

ويف الطبيعة التكوينية ، لأن اللغة �سيء غري حم�سو�س ، والكالم حم�سو�س ومادي، 

فاإنهما عاملان ل يحيا اأحدهما دون الآخر ، واأن حياة اأحدهما تتوقف على حياة 

الآخر ، لذا متوت اللغة وتتحول اإىل اآثار يف املتاحف اإذا توقف الكالم بها.

اإن هذا يقودنا اإىل اأن نوؤكد مبداأ فل�سفيا هو اأن وجود اللغة ي�ستدعي وجود الكالم 

) اأ�سوات لغوية( ، وبالعك�س فهذا املبداأ يقودنا اإىل القول اإنه ل ميكن ف�سل اللغة 

عن الكالم مطلقا ، ول ميكن درا�سة اللغة دون الكالم ، وبالعك�س فهما متحدان 

احتاد وجه الورقة بظهرها ، فال لغة بدون كالم ، ول كالم خارج اللغة .

 ، الثاين  امل�ستوى  على  اأما   ، والكالم  اللغة  بني  العالقة  ر�سد  م�ستوى  على  هذا 

فيتعلق بتوجه ل�ساين اأعمق ويرتبط يف عمقه مبنهج النقد ال�سوتي ، واأهمية هذا 

النقد بالن�سبة للخطاب ال�سعري واأجنا�س اأدبية اأخرى ، حيث تعد الأ�سوات ذرة 

الكالم املتجمعة يف مدار املفردات ، داخل حميط اللغة واملنطلقة من قامو�س الفرد، 

واملكتوب يف حلقات ل  املنطوق  منها كالمنا  نوؤلف  التي  الرمزية  احلا�سنة  وهي 

نهائية من اجلمل والعبارات ، ويفهم املتلقي عرب �سل�سلة هذه الأ�سوات ما ل نهاية 

الأ�سا�س  الإطار  ت�سكل  املعنى  بهذا  الأ�سوات  اإذا   ، اأي�سا  والعبارات  اجلمل  من 

املنطوق  ( ، يف كالمنا  النحوية وال�رشفية والدللية   ( البنى الأخرى  الذي يبني 

واملكتوب من خالل ال�ستبدال الفونيمي داخل مفردات اللغة ، مما يخلق دللت 

الذكي  اللعب  ، وفقا ملبداأ  اأي�سا  ، وت�سكيل ل نهائي للكالم  نهائية يف متنها  ل 

مبفرداتها ، من قبل ال�ساعر اأو الأديب ، وحتى املتكلم العادي.

اأو  ال�سوتية  احلا�سنة  جمموع  من  ن�سو�سه  يخلق  الأدبي  اخلطاب  اأن  واحلقيقة 

وع�رشين  وت�سعة   ، منطوقا  �سوتا  وثالثني  اأربعة  من  املوؤلفة  العربية  للغة  الرمزية 

�سوتا مكتوبا ، ل يخرج اخلطاب الأدبي بالذات عن اأ�سوارها مطلقا ، واإل اختل 

الت�سكيل والتوا�سل الدليل بني املر�سل واملتلقي.

تبداأ الأ�سوات تن�سج خيوطها الهالمية يف بنية الق�سيدة كاإيقاع على حد تعبري 

»اإليوت « ، قبل اأن تتحول اإىل تعابري يف كلمات ، وهنا يلعب ح�س ال�ساعر وقدرته 
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ال�سوت  عالقة  �سوم�سكي«   « �سماها  ما  اأو   ، واملعنى  ال�سوت  خيوط  ن�سج  يف 

باملعنى، من خالل ا�ستح�سار مفردات القراءات جلمل الن�س املقرتح ت�سكيله يف 

الذهن، والذي يعتمد بالأ�سا�س على احلكم والنتقاء احلد�سي ملبدع الن�س يف انتقاء 

املفردات التي تتحكم بها ظروف وعوامل كثرية ، منها ثقافة املبدع، ومعجمية لغته، 

الإبداعي،  باملنتج  املرتبطة  الدللية  و�سياقاتها   ، بيئته  وظروف   ، النف�سية  وحالته 

 ، ال�سعراء  و�سائل  باختالف  اجلمالية  قيمته  وتتفاوت   ، ال�سعر  تاأثري  يختلف  وهنا 

اأهمية  تتجلى  حيث   ، ق�سائدهم  بها  ي�سكلون  التي  للمفردات  اختيارهم  و�سبل 

ح�س ال�ساعر وعمقه اللغوي ، و�سمولية معجمه الدليل يف الغو�س عن الألفاظ 

التي تعطي املعاين التي يبحث عن قيمتها ، وحتاكي ظاللها البعيدة وتوقد حرارة 

يف ال�سياق. وكذلك تلعب العوامل دورا يف املفا�سلة بني الألفاظ واختيار تلك التي 

�سياق  يف  الأخرى  الألفاظ  مع  وتتناغم  واملعنى  تتنا�سب  خا�سة  مو�سيقى  حتمل 

الق�سيدة ، وعند هذه النقطة ، يختلف ال�سعراء يف دروب ال�سعر املت�سعبة ، ويرحل 

اخلطاب  يطفح  وحني   ، الالحمدودة  ال�سعر  طرق  من  طريق  يف  منهم  واحد  كل 

ال�سعري من اأعماق البنية العميقة متمثال بالبنية ال�سطحية امللفوظة اأو املكتوبة ، 

يدخل املتلقي عندها طرفا يف عملية الإبداع ، وينتقل تاأثري اخلطاب اإليه �سلبا اأو 

اإيجابا ، جودة وقوة اأو �سعفا ، وفقا مللكات اخللق ال�سعرية التي ميتلكها ال�ساعر ، 

يف اأثناء اخللق ال�سعري والتي حتكمها ظروف عدة كما قلنا . واأهم تلك الق�سايا 

اجلوهرية التي تنتقل من خطاب املبدع اإىل املتلقي ، هي طبيعة ت�سكيل اخلطاب ، اأو 

الرتكيب ال�سوتي وعالقته بالدللت التي ي�سعى اإىل تكري�سها اخلطاب ، وهذا هو 

احلقل اجلديد الذي ينه�س به النقد ال�سوتي يف حتليل اخلطاب ، وك�سف جمالياته، 

بعد اأن ولد يف اأح�سان علم ال�سوت احلديث . وبالرغم من اأن علم ال�سوت كان 

قد ن�ساأ منذ القرن التا�سع ع�رش ، اإل اأنه مل يكن فاعال يف حتليل اخلطاب ال�سعري 

الع�رشين بع�س  القرن  له ولأهميته يف  تنبهت  اأن  بعد  ، وحتى  وك�سف جمالياته 

املدار�س النقدية احلديثة ، ووظفت جانبا من منجزاته يف حتليل اخلطاب الأدبي، 

»تروب�سكوي«  يد   على  الرو�س  ال�سكالنيني  مدر�سة  ال�ستثمار  ذلك  بداأت  وقد 

و»جاكوب�سون« ، ثم ت�سمن جهد البنيويني النقدي ، انفتاحا على منجزاته واأهميته 

يف ك�سف البنية ال�سوتية يف اخلطاب الأدبي ، وعالقتها بالبنى الأخرى، اإل اأن اأكرث 

املدار�س النقدية احلديثة ، يف حل �سفرة الن�س ، وك�سف جمالياته ، خا�سة اأنها 

توؤكد على دور املتلقي يف اخلطاب ، باعتباره جوهريا يف اأنتاج دللة الن�س، وخلق 
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ال�سوت،  لعلم  الفعلي  الإ�سهام  ولكن   . املفتوح  التاأويل  عرب  فيه  اجلمالية  املتعة 

بداأ مع تفجر  ، قد  ، وحتليل خطاباته  الأدبي  النقد  لغويا يف جمال  باعتباره علما 

لأجهزة  و�رشيع  مماثل  تطور  من  اأي�سا  رافقها  وما   ، العامل  يف  الكومبيوتر  ثورة 

علم ال�سوت اللغوي ، وخمترباته العلمية ، وتالقح احلقلني معا ، وتبادلهما اخلربة 

التقنية. لقد مهد كل هذا اإىل اإ�سهام علم ال�سوت ) بفروعه املختلفة ( يف حتليل 

الكالم ب�سكل عام ، وك�سف طبيعته و�سماته الفيزيائية ، وعنا�رش القوة وال�سعف 

فيه ، وتوفري مادة غزيرة للنقد ال�سوتي فيما بعد .

باعتباره مظهرا   ، ال�سعر  ، خ�سع  الدقيق  املختربي  للتحليل  الكالم  وكما خ�سع 

من مظاهر الكالم ، للتجربة املختربية ، والتحليل الطيفي ، من خالل حتليل طبيعة 

اأ�سوات كلمات اأ�سطر الق�سيدة ، فيزيائيا ، وحتديد نوعية مقاطعها ، وتاأثري تلك 

املقاطع ال�سوتية على و�سوح الكلمات يف الأ�سطر ال�سعرية ، كما ك�سف التحليل 

لل�سطر  ال�سمعي  الو�سوح  على  والتنغيم  والقافية   ، اللغوي  املنرب  اأهمية  الطيفي 

ال�سعري ، وتاأثري هذا على الإيقاع الذي يحت�سن اأبيات الق�سيدة ، لقد كان من 

التي كانت  اأ�رشاره  ، وك�سف  الكالم  ال�رشيع يف حتليل  التقني  التطور  نتائج هذا 

ع�سية يف ال�سابق ، اأن ولد النقد ال�سوتي يف اأح�سان هذه املنجزات واملعلومات 

ب�سكل  وال�سعر  عام  ب�سكل  الأدبي  الإبداع  نحو  انطلق  .لذا  املختربية  العلمية 

خا�س، وهو يتتبع جماليات الن�س ، ونقاط ال�سعف والقوة يف ت�سكيله ، ويك�سف 

عن اأ�رشار تاألق الكثري من الأعمال الأدبية ال�سهرية ، واإخفاق البع�س الآخر، بعد 

ت�سجيل املنطوق منها على �سا�سة اأجهزة الر�سم الطيفي باأنواعها املختلفة . وقد 

ك�سفت تلك التجارب عن الكثري من جماليات الإبداع املخزونة يف ت�سكيله ويف 

تركيبه ال�سوتي بالذات والقائم على طبيعة انتقاء املفردات وعالقتها داخل الن�سيج 

املكتوبة  للق�سيدة  املنطوقة  الأ�سوات  ما تر�سمه ذبذبات  اعتمادا على   ، ال�سعري 

على �سا�سات الأجهزة . وبقراءة الر�سوم ، تتو�سح خارطة ت�سكيل ال�ساعر خلطابه 

ال�سمعي لأ�سوات كلماته  الو�سوح  الهبوط والرتفاع يف  التي تعك�س  ال�سعري 

داخل الأ�سطر ، والتوافق والختالف يف الهم�س واجلهر للمختار من الكلمات يف 

الرتكيب اللغوي ، وعالقة مثل هذا الت�سكيل بطبيعة امل�سامني ، ونوعية الدللت 

الباعثة له .

بداأ تيار النقد ال�سوتي يف الثمانينات من القرن املا�سي ، وقد نه�س بهذا الجتاه 
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واأمريكا  بريطانيا  يف  اللغوي  ال�سوت  علم  يف  واملتخ�س�سني  النقاد  من  الكثري 

وغريهما، وقد كانت جتارب هوؤلء ودرا�ساتهم حول �سعر امل�ساهري اأمثال » اليوت«، 

و »�سك�سبري « و » فيليب �سيدين « و » هوبكنز « وغريهم عظيمة ، وقد ا�ستطاعت 

يف  التنا�سب  وعدم  ال�سعف  واأ�رشار   ، خطابهم  ن�سيج  يف  القوة  مواقع  حتديد 

الت�سكيل، كما فتحوا بابا اآخر يطل على نف�س املجال ، ويتعلق بالإيقاع ال�سعري ، 

ومظاهر ت�سكله ، وتاأثري الأ�سوات الهم�سية واجلهرية عليه وعلى م�سار متوجه يف 

الن�س ، وتاأثريها على املتلقي .

اأ�سبح النقد ال�سوتي الآن ظاهرة يف اأوروبا ، فهو اأحد املناهج )باملعتى ال�سطالحي( 

الل�سانية الناجحة ، التي يعول عليها كثريا يف حتليل اخلطاب الأدبي ، بعد اأن �ساع 

توظيفه يف اجلامعات الإجنليزية والأمريكية ، وتنوعت و�سائل تطبيقاته على ال�سعر 

وحده ، بل جتاوزتها اإىل الأعمال الإبداعية الأخرى ، كالرواية والق�سة الق�سرية 

وامل�رشح كما جاء يف درا�سات » �سامبان « ، الأخرية حول الرواية ، وحتليل ن�سيج 

خطابها ، لقد وجد النقد ال�سوتي بيئة �ساحلة كي يتطور ، ويدخل عامل الن�س، 

�ساحة  يتحرك يف  فاإنه   ، والتكنولوجيا  العلم  ملنجزات  ا�ستثماره  اإىل  اإ�سافة  فهو 

ت�رشب يف واقع ، ول حتلق يف خيال وتنظري جمردين ، كما تفعل اأغلب املدار�س 

النقدية ، فهو مل ين�ساأ خارج جمرة اللغة وف�سائها ، بل انبثق من اأعماقها ، فالكلمة 

لذا   ، الأبدي عنها  ، وامل�سوؤول  ال�رشعي  به، فهو وريثها  ، وتنتهي  بال�سوت  تبداأ 

اأ�سبح اأقرب املناهج اإىل واقعها ، واإىل نب�سها الالمنتهي ، به ندخل حمراب اللغة، 

ونعرب منه اإىل ف�سائها الف�سيح .

لكن ال�سوؤال الذي يبقى مطروحا ، هو هل يعد النقد ال�سوتي منهجا م�ستقال عن 

الل�سانيات احلديثة ؟ �سحيح اأن البنية ال�سوتية ودرا�ستها تعد جزءا ل يتجزاأ من 

امل�ستويات الل�سانية الأخرى للن�س ، اإل اأن علم ال�سوت ، مبا اأتيحت له من تقنية 

حديثة و�سبل متعددة يف حتليل الأ�سوات ، ا�ستطاع اأن يوؤ�س�س له قواعد نظرية 

وقوانني عملية خمتربية يرتكز عليه اأكرث من بقية امل�ستويات الل�سانية الأخرى يف 

حتليل الن�س ، بل اإنه ا�ستطاع اأن يوظف حمتويات امل�ستويات الأخرى ل�ساحله ، 

ول�سالح حتليل ن�سو�سه ب�سبب تطور اآلياته،ول�سموليته يف حتليل املنطوق واملكتوب 

من الن�سو�س مبختلف اأجنا�سها وطبيعة نوعيتها .
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متابعة �سحفية

 ذ. عزيز املجدوب

احت�سنت املكتبة الو�سائطية التابعة ملوؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ساء 

الفكري  م�رشوعه  عن  للحديث  الربي�سم  قا�سم  الدكتور  مع  مفتوحا  ثقافيا  لقاء 

املوؤ�س�س على نظرية » منهج النقد ال�سوتي« ، التي حتدث عن اأ�س�سها وتطبيقاتها 

على مناذج من ال�سعر العربي واأجنا�س اأدبية اأخرى ، وا�ستهل الدكتور قا�سم الربي�سم 

– اأ�ستاذ �سابق بجامعتي الب�رشة بالعراق ولندن بربيطانيا – مداخلته باإطار نظري 
عام حتدث فيه عن الفرق بني اللغة والكالم ، معتربا اأن اللغة من حيث اجلوهر عامل 

ل حم�سو�س ، ميثل النظام الرمزي مع حممولته الدللية للكيان اللغوي الذي يحيا 

يف بيئة اأو اأمة ، ويكت�سبه الفرد باملعاي�سة والتقليد اللغوي ، يف حني ميثل الكالم 

»اجلانب املح�سو�س من اللغة اأو التعبري الفيزيائي /املادي لها « .

املفارقة  الرموز والإ�سارات  نظام من   «  - �سو�سري  فردناند دو  ح�سب   –  ، فاللغة 

واملغايرة « اأو تعريف ابن جني الذي قال : » اإن حد اللغة اأ�سوات يعرب بها كل قوم 

عن اأغرا�سهم«  حيث تبقى اللغة ، احلا�سنة التي تخزن القيم الرمزية والدللت 

لل�سيغ  الدليل  الختالف  اأن  كما   ، �سواء  على حد  والفردي  اجلمعي  الذهن  يف 

واملفردات بني اللغات يبقى واردا بقوة  حتى واإن ت�سابهت من حيث ال�سكل ) اأي 

احلروف املفردة( مقدما املثال مبفردة » �سن« التي تعني ال�رش�س املاألوف يف اللغة 

العربية ، فهي تختلف دلليا يف اللغة الجنليزية مع كلمة » sin « التي تعني الذنب 

اأو اخلطيئة ، معتربا اأن الختالف الدليل بني ال�سيغتني ، جاء من اختالف قيمتهما 

يف اللغتني معا.

كما اأكد �ساحب كتاب » علم ال�سوت العربي« اأن قيمة ال�سوت الدليل » ل حتدد 

يف فرز اللغات وخلق التباين بينهما فح�سب ، بل ي�رشي هذا داخل اللغة نف�سها 

من خالل ال�ستبدال املكاين للفونيمات ) الأ�سوات( يف ما بينها ، فاإذا ا�ستبدلنا 

على �سبيل املثال �سوت القاف يف كلمة ) قال ( ب�سوت النون لتغري مفهوم اللفظة 

اإىل ) نال ( ، وهكذا يحدث التنا�سل الذاتي والتوليد الدليل داخل منت اللغة ، عرب 

ال�ستبدال الالنهائي لأ�سوات املفردات اللغوية . وانتقل الأ�ستاذ بجامعة احل�سن 

الثاين باملحمدية ) ا�ستغاله احلايل( يف م�ستوى ثان �سمن مداخلته، اإىل احلديث 
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عن » اأهمية الأ�سوات يف املراحل الأوىل لتكوين الق�سيدة « معتربا اأن اخلطاب 

ال�سعري هو خلق واإبداع ينتج يف مكامن العقل والنف�س عرب مظهري حتقيق اللغة، 

املنطوق يتحقق عرب �سل�سلة  الكالم  ، فهو يف   » املكتوب واملنطوق  الكالم  وهما 

�سل�سلة من  اأو عرب   ، امللفوظ  الن�س  الأ�سوات وت�سكل  ت�سمى  فيزيائية منطوقة 

الأذن  تلعب  هنا  ومن   ، املكتوب  الن�س  ت�سكل  التي  املكانية(   ( الكتابية  الرموز 

ومن  التوا�سل.  عملية  والإيحاءات يف  الدللت  نقل  اأدوارا جوهرية يف  والعني 

هنا ، يعترب الربي�سم ، اأن ال�سعراء يختلفون يف دروب ال�سعر املختلفة واملت�سعبة، 

اأي�سا  الق�سيدة  قيمة  وتتفاوت   ، حمدودة  ل  طريق  يف  منهم  واحد  كل  ويرحل 

اأهمية ح�س  تتجلى  اإذ   ، للمفردات  اختياراتهم  و�سبل  ال�سعراء  و�سائل  باختالف 

ال�ساعر وعمقه اللغوي يف قدرته على توظيف الألفاظ التي حتمل مو�سيقى خا�سة 

 ، الق�سيدة  ، وتتناغم مع الألفاظ الأخرى يف �سياق  تتنا�سب مع املعنى املطروح 

متحدثا عن ولدة النقد ال�سوتي قائال : » اإن علم ال�سوت ، رغم اأنه ن�ساأ يف القرن 

التا�سع ع�رش ، اإل اأنه مل يكن فاعال يف حتليل اخلطاب ال�سعري وك�سف جماليته « ، 

وظل هكذا حتى بعد اأن تنبهت لأهميته يف القرن الع�رشين بع�س املدار�س النقدية 

اأمثال ال�سكالنيني الرو�س على يد » تروب�سكوي« و » ياكوب�سون« ، التي وظفت 

بالبنيات  وعالقته  الأدبي  للخطاب  ال�سوتية  البنية  منجزاته يف حتليل  من  جانبا 

الأخرى ، معتربا اأن ال�سهام العملي لعلم ال�سوت ومنجزاته املختربية يف جمال 

حتليل  اأجهزة  يف  تطور  من  رافقها  وما  الكومبيوتر  ثورة  مع  بداأت  الأدبي  النقد 

الكالم ، و�سار حاليا اآخر املدار�س النقدية التي يعول عليها يف كربيات اجلامعات 

تطبيقات  اأن  الربي�سم  قا�سم  الدكتور  . وك�سف  الأدبي  الغربية يف حتليل اخلطاب 

منهج النقد ال�سوتي التي قام بها على العديد من النماذج ال�سعرية ، من خالل 

التحليل الفيزيائي ،بينت اأن التباين املوجود يف اأ�سوات اللغة العربية من حيث 

، ويلعب دورا يف و�سوح املقاطع  ال�سعري  الن�سيج  ، يوؤثر يف  ال�سمعي  الو�سوح 

التنغيم«  اأمناط   « بدورها  تنظم  والتي  العربية  اللغة  ت�سكل كلمات  التي  ال�سوتية 

الأذن  تتح�س�س  اإذ   ، ال�سعر  متلقي  ينعك�س على  ، وهذا  ال�سعري  الإيقاع  داخل 

ذلك  اأهمية  تبدو  كما   ، باملعاين  وعالقتها  الكلمات  ر�سف  والنتظام يف  التوافق 

عند الناقد يف الق�سيدة املكتوبة الذي يك�سف نقاط القوة وال�سعف يف الن�سيج 

ال�سعري وتباينه ومدى تاأثريه على املتلقي.

جريدة ال�سباح - الثلثاء 11 / 12 /2012 - عدد 3937
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اجلل�سة احلادية ع�رسة

اخلمي�س 20 دجنرب 2012

مع املهند�س املعماري 

ر�سيد بنرباهيم الأندل�سي

مب�ساركة :  الأ�ستاذ جمال بو�سحابة

تقدمي : الدكتور عبد العزيز القراقي



���



���

كلمة

د . عبد العزيز القراقي

نرحب بكم اأخواتي اإخواين يف هذه الليلة التي �سنحتفل بها بوجه اآخر من الوجوه 

الثقافية باملغرب ، وكما تعلمون فالهند�سة لي�ست فقط و�سيلة من و�سائل ت�سييد 

عظمة  يج�سد  اأن  اأجل  من  اإليها  جلاأ  الإن�سان  ولكن   ، واملعقدة  اجلميلة  البنايات 

اخلالق تارة ، وتارة اأخرى من اأجل فهم القوى الطبيعية وجت�سيد قوة الدولة وكذا 

باإحدى  الحتفال  اأجل  من  هنا  اليوم  جميعا  ونح�رش   ، ال�سيا�سية  ال�سلطة  قوة 

الوجوه املعروفة ببالدنا يف �سخ�س املهند�س وال�سديق الأ�ستاذ ر�سيد الأندل�سي ، 

الذي مل يج�سد فقط ما �سبقت الإ�سارة اإليه ، بل ج�سد البعد الإن�ساين واحل�ساري 

ببالدنا ، كما اأنه ارتبط بجيل جديد من املهند�سني املغاربة ، كما اأن اإبداعات الرجل 

يف جمال الهند�سة ، التي حتمل يف طياتها طفرة خا�سة فهي تزخر بكل مقومات 

احل�سارة املغربية ، ول اأدل على ذلك ، هذا الف�ساء الذي نتواجد فيه الآن ، حيث 

كان الأ�ستاذ الأندل�سي من بني الذين اأبدعوه ، وهو باملنا�سبة معلمة ثقافية كربى ، 

اإنها املكتبة الو�سائطية التابعة ملوؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ساء .

ويح�رش معنا اأي�سا ، الأ�ستاذ جمال بو�سحابة الذي حاول مقاربة كافة مراحل حياة 

ر�سيد الأندل�سي، منذ الطفولة اإىل يومنا هذا ، لي�س من خالل حديثه عن الهند�سة 

فح�سب ، بل من خالل احلرف والكلمة ، وذكر اجلوانب الإن�سانية والعلمية يف حياة 

، واأعطي الكلمة لالأ�ستاذ جمال بو�سحابة يف هذا  اأطيل عليكم  ، لن  هذا الرجل 

اجلو احلميمي ، داخل هذا » ال�سالون الثقايف« الذي اأ�سبح له جمهوره من الأوفياء 

والأ�سدقاء والذين نرحب بهم مرة اأخرى ، وليتف�سل الأ�ستاذ بو�سحابة .
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كلمة

ذ. جمال بو�سحابة

�سكرا للدكتور القراقي ، وا�سمحوا يل اأن اأعتز بلقاء هذا اجلمهور الرائع يف هذا 

الأ�سئلة حول هذا  ، وطرح  والتوا�سل  للتحاور  ملة حميمية  اعتربناه  الذي  اللقاء 

اجلانب احليوي من الثقافة املغربية ، دون اأن اأغفل الإ�سارة اإىل كون ر�سيد بنرباهيم 

، وعملنا يف  تعارفنا منذ فرتة طويلة   ، بالن�سبة يل فهو �سديق حميم  الأندل�سي 

نف�س اجلمعية » ذاكرة البي�ساء« التي تهتم بالرتاث املعماري احلديث وباخل�سو�س 

مبدينة الدار البي�ساء ، واأنا رهن اإ�سارة الإخوة والأ�سدقاء لطرح وجهات نظرهم 

وا�ستف�ساراتهم و�سكرا جزيال للح�سور .
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كلمة

ر�سيد بنرباهيم الأندل�سي

هذه  على  املوؤ�س�سة  م�سوؤويل  اأ�سكر  اأن  والأخوات  الإخوة  اأيها  يل  ا�سمحوا 

ال�ست�سافة ، وعلى هذه اجلل�سة احلميمية من خالل » ال�سالون الثقايف« للمكتبة 

الو�سائطية ، اإن يف حياة النا�س ق�س�س ولقاءات واأ�سياء اأخرى تاأتي بال�سدفة دون 

انتظارها ، فجمال بو�سحابة ات�سل بي قبل ما يزيد عن ع�رشين �سنة ، حيث كان 

الفنان املرحوم عبا�س  اأربط عالقة �سداقة مع  ، وقد كنت حينها  يعمل �سحافيا 

امل�ساهلي ، وعن طريق هذا الفنان ، ات�سلت بجمال وحتدثنا طويال يف مو�سوعات 

كثرية ، وقد كان ملقال كتبه ال�سديق جمال بعد وفاة هذا الفنان الذي كان مقبورا ، 

ال�سبب يف التعريف به وتقدميه اإىل اجلمهور املغربي حتى بعد مماته ، وت�ساء الأقدار، 

 ،  - اللقاء  هذا  معنا  والتي حت�رش   – املعماريات  املهند�سات  اإحدى  مع  نلتقي  اأن 

فكان   ، البي�ساء  الدار  ملدينة  حبها  وكل  وعملها  وحياتها  روحها  اأعطت  والتي 

هذا حافزا للملمة كل هذا الرتاكم من خالل اإحداث اجلمعية �سالفة الذكر )ذاكرة 

البي�ساء( ، ومن مت �رشعنا يف تنظيم لقاءات وندوات خ�سو�سا مبدينة اأ�سيال ، حيث 

تكلمنا مطول عن الفن املعا�رش ، وكان هذا دافعا رفقة الأ�ستاذ بو�سحابة للتفكري 

يف القيام بعمل م�سرتك ، خ�سو�سا اأنه – بالإ�سافة اإىل كونه كاتب وناقد �سحفي– 

فهو من كبار املهتمني بالهند�سة املعمارية ، رغم التناق�س الكبري املوجود يف تاريخ 

هذه الهند�سة ، فثقافيا ، املغرب هو بالد الهند�سات والتالقح واحل�سارات، حيث 

هناك مد وجزر من الثقافات الكبرية كثقافة الفينيقيني والقرطاجيني والرومانيني 

وامل�سيحية  كاليهودية  البالد  هذه  عرفتها  عديدة  ديانات  اإىل  اإ�سافة   ، والوندال 

لنا،  املغرب وجتعله مبعث فخر  متيز  التي  التعددية هي  ، وهذه اخلا�سية  والإ�سالم 

فثقافتنا   ، والإ�سالمي  العربي  واملحيط  عن جرياننا  ومتيزا  طابعا  بالتايل  ويعطينا 

تبقى ثقافة غنية ، ويتجلى هذا يف الهند�سة املعمارية ، حيث تبقى هذه الأخرية 

جزءا من طبيعتنا ، فمجرد الرجوع اإىل بع�س املدن العتيقة كالدار البي�ساء ، اأزمور، 

مراك�س ، فا�س وطنجة ، اأو ق�سور اجلنوب ، وجميع املعامل يف الأطل�س واله�ساب 

يف  الختالف  اإىل  اإ�سافة   ، والطبيعة  املناخ  باختالف  تختلف  جندها   ، وال�سهول 

العي�س و�سو�سيولوجية العي�س واختالف النتماءات ، اإل اأننا واأمام كل هذا ، فنحن 
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ل نعرف من هم هوؤلء املهند�سون الفاعلون يف هذا كله ، حيث كان الأمر مبثابة 

عرف يف كيفية بناء الدور وبناء املدن ، اإذ كان الأمر مرتبطا دائما باحلاجيات ، اإذ 

ل نفتاأ جند بع�س البيوت تتالءم مع الأجواء املناخية يف املناطق املتواجدة بها ، اإل 

اأنه يف الآونة الأخرية فقد وجد هذا العلم اجلديد باملغرب تربة خ�سبة ، واأ�سبحنا 

حيث   ، الع�رشين  القرن  اأواخر  يف  ظهر  جديد  م�سطلح  وهذا   ، بالتعمري  ندعوه 

اأ�سبحنا على اطالع بكيفية بناء املدن وفن ت�سييدها ، فالدار البي�ساء مثال ، تبقى 

جتربة رائدة ، اإل اأننا نتاأ�سف لغيابها من خالل عدم ذكرها كاإحدى املدن الكربى 

املمكن اأن تكون حا�رشة وبقوة يف هذا النقا�س .

اإن املجمعات الإن�سانية باتت تكرب �سيئا ف�سيئا، لكنها تنفلت بالتايل من بني يد 

امل�سممني واملفكرين ، ثم اإن املحور الأ�سا�سي الذي يدور حول الهند�سة واملعمار 

اإلهيا عظيما ،  اإبداعا  اإن الطبيعة باعتبارها  هو الإن�سان ، وهذا �سيء مبدئي ، ثم 

فلي�س للمهند�س بالتايل خلق �رشاع معها ، بقدر ما يعمل على التفاعل والتماهي 

معها . فالطبيعة اجلديدة ملدينة الدار البي�ساء هي من يد الإن�سان، ينبغي اأن تكون 

الأخالقيات«   « جانب  وهو  اأول  �رشط  نحددها يف  ووا�سحة  مركزة  �سفات  لها 

و»القيم احل�سنة « التي تتوجه يف بادئ الأمر اإىل الإن�سان ، اإن اجلمال ينبغي اأن 

يكون نتيجة للمقاربة الأولية للعمل الذي يقوم به املهند�س املعماري.  
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