1

الصالون الثقافي
بالمكتبة الوسائطية
منبر الثقافة و األدب و الفن

إعداد
اللجنة الثقافية بالمكتبة الوسائطية

الجزء الرابع

2

عنوان الكتاب  :ال�صالون الثقايف باملكتبة الو�سائطية  -اجلزء الرابع
النا�رش  :م�ؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ضاء
تاريخ الن�رش  :غ�شت 2015
لوحة الغالف  :عبد القادر لعرج
املطبعة DIMAGRAF :
رقم الإيداع القانوين 2015-MO-2570 :
ردمك 978-9954-589-26-7 :

© جميع حقوق الن�رش حمفوظة مل�ؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ضاء
من�شورات م�ؤ�س�سة امل�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ضاء عدد 10

3

الفهر�س

كلمة امل�ؤ�س�سة5 ...............................................................................................................
�أهمية اللقاء الثقايف 7......................................................................................................
امل�سكيني ال�صغري
اجلل�سة الأوىل – اجلمعة  28نونرب 9..................................................................... 2014
فتيحة املري
اجلل�سة الثانية  -اجلمعة  26دجنرب 31.................................................................2014
عبد الرحيم بهري
اجلل�سة الثالثة  -اجلمعة  23يناير 41...................................................................2015
حل�سن كرمي
اجلل�سة الرابعة  -اجلمعة  27فرباير 51..................................................................2015
عبد احلكيم الهاليل
اجلل�سة اخلام�سة  -اجلمعة  20مار�س 69...............................................................2015
م�صطفى �سا�سي

4

اجلل�سة ال�ساد�سة  -اجلمعة  22ماي 79.................................................................2015
ر�شيدة فقري  -رفيق تدغري
اجلل�سة ال�سابعة – ال�سبت  06يونيو 101.............................................................2015
عبد الوايف مدفون

5

كـلمة املـ�ؤ�س�سة

ب�سم الله الرحمن الرحيم
جل�ســــات الإبــــــداع

�أ�صبحت جل�سات ال�صالون الثقايف باملكتبة الو�سائطية التابعة مل�ؤ�س�سة م�سجد احل�سن
الثاين بالدار البي�ضاء الزمة من لوازم الأن�شطة الثقافية التي يحج �إليها املهتمون
واملبدعون من ال�شباب على اخل�صو�ص من �أجل التوا�صل...ومناق�شة العديد من الأ�سئلة
يف ميادين الأدب مبختلف �أنواعه...والفن مبختلف توجهاته و�أ�شكاله .ويرجع الف�ضل يف
ا�ستمرار هذه اجلل�سات بالدرجة الأوىل �إىل التجاوب الذي يبديه املبدعون من �شعراء
وروائيني ،وق�صا�صني وفنانني حينما توجه �إليهم الدعوة ،كما �أن الدينامية التي تتميز بها
اللجنة امل�رشفة على التنظيم وعلى ر�أ�سها الأ�ستاذ امل�سكيني ال�صغري تلعب دورا حموريا
يف التعاطي مع هذه اللقاءات بنوع من اجلدية وب�شئ كثري من العمق ،والإقتناع ب�رضورة
الإرتقاء مب�ستوى العالقة بني املبدع واملتلقي.
وي�رس امل�ؤ�س�سة �أن تقدم اجلزء الرابع من ملخ�صات هذه اجلل�سات التي جمعت يف حماور
نقا�شاتها بني الزجل وال�شعر الف�صيح...وبني الق�صة والرواية وال�سرية الذاتية .وهي
�إبداعات �إن كانت �أ�شكالها متنوعة وتوجهاتها خمتلفة �إال �أن �أهداف م�ضامينها تب�رش
ب�إ�رصار مبدعيها على الغو�ص يف نقا�ش لق�ضايانا االجتماعية والفكرية...والعقدية،
والتي لي�س هناك من حل ملا يعرتي بع�ضها من خلل �إال �إعتماد الثقافة عالجا ناجعا ملا
اعوج منها .ونعتقد -من خالل ما ت�رشف عليه امل�ؤ�س�سة من �أن�شطة خمتلفة� -أن �إ�رشاك
املثقفني مبختلف م�ستوياتهم مع املهتمني وال�شباب ي�ؤدي �إىل الأخذ والعطاء ،و�إىل تنوير
فكر املبدع...قبل املتلقي ،ويف بع�ض هذه «امل�ساجالت» ما ي�ؤكد �أن ال�شاعر او الروائي
�أو القا�ص �أو الفنان...ي�ستلهم من مالحظات قرائه ،ومن حتليلهم لأعماله ما يعينه
على تخطي جمموعة من احلواجز يف �إنتاجه .ويف نف�س الوقت ف�إن اجل�أر املبا�رش بهذه
املالحظات يقوي لدى القارئ امل�شارك ملكة التحليل...ويزيد من جر�أته على اقتحام
عوامل الإبداع والغو�ص فيها ليميز الغث من ال�سمني ،واجليد من الردئ.
و�أخريا نرجو ان ت�ستمر هذه الثقة املتبادلة بني امل�ؤ�س�سة ،وبني روادها�...آملني �أن يكون
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عملنا هذا نوعا من الإ�سهام الإيجابي يف احلركة الثقافية ببالدنا...ودعما متوا�ضعا يف
�إن�ضاج جتربة التقريب بني خمتلف التيارات الفكرية والثقافية ،و�أحد العوامل التي
ت�ساعد ال�شباب على �إثبات قدراتهم وحتقيق ذواتهم وحت�صينها من �شوائب الإنزالقات
والإنحرافات التي تهدد م�سارها يف خمتلف املجاالت...والله من وراء الق�صد ،وهو
الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
ذ.بو�شعيب فقار
حمافظ م�ؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ضاء
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�أهمية اللقـــــــاء الثقـــــــايف
رمبا كنا يف حاجة ما�سة اليوم� ،إىل مثل هذه اللقاءات الثقافية املفتوحة ،التي جتعلنا
نقرتب من مبدعينا و التعرف عليهم و الإن�صات �إليهم عن كتب ،و هي فر�صة مينحها
و يتيحها ال�صالون الثقايف باملكتبة الو�سائطية� ،أمام جميع املبدعني على خمتلف
اهتماماتهم و �أغرا�ضهم الثقافية و الفنية ،و بالنظر �إىل ح�صيلة هذه اللقاءات املوثقة
و املن�شورة يف كتب ال�صالون ،يت�أكد للمتتبع املهتم �رضورة ح�صول هذا الفعل الثقايف
يف مدينة تزداد رحابة و ات�ساعا و غربة !!؟
و يف حتقيق هذه اللمة  /الهدف تنتفي غربة امل�سافات بني املبدع و قرائه ،و يح�صل
الأن�س و الإ�ستئنا�س و املكا�شفة الربيئة ،و يف ا�ستقرائنا ملظان املكتوب و املن�شور من
�إبداعات و مداخالت خمتلفة نكت�شف �أهمية اللقاء الثقايف احلميمي و دوره يف جتاوز
حالة واقع التباعد امل�ضني و غربة املدينة.
لقد قدم ال�صالون الثقايف جمموعة من الأدباء و الرواد لهذه املدينة �أثاروا ف�ضول
احلا�رضين  /القراء الذين �أ�سهموا بدورهم يف �إغناء النقا�ش و امل�ساءلة من �أجل خلق
مناخ ثقايف يخدم الإن�سان املغربي و يرقى بخياله و خمياله ،و ذوقه ،و ح�ضوره احل�رضي
و احل�ضاري يف �إنتاج ثقافة م�س�ؤولة واعية� ،إنطالقا من ر�ؤية مبدعة عا�شقة طموحة تعانق
�آمال �أبناء هذا الوطن باعتزاز و فخر.
ذ .امل�سكيني ال�صغري
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اجلل�سة الأوىل

اجلمعة  28نونرب 2014
�أم�سية �شعرية و زجلية مع ال�شاعرة فتيحة املري

امل�شاركون:
 فتيحة املري عبد العزيز حنان -امل�سكيني ال�صغري
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فتيحة املري

رحلة مع الأ�صوات ال�شعرية الن�سائية املغربية
ا�ستــهالل

ذ.عبد العزيز حنان

هل ال�شعر الن�سوي �أو الن�سائي يف جمتمعنا املغربي فتح جديد لهذا الع�رص �أم عودة �إىل
�أ�صل الأ�شياء ؟؟؟ بد�أت بهذا الت�سا�ؤل و �أنا ا�ستمع لأحد احل�ضور و هو يهم�س ل�صاحبه:
الأ�صوات الن�سائية �أ�صبحت كثرية  ،و رياح احلرية هبت على ال�شعر الن�سائي .ن
لعل من اخلط�أ ال�شائع فكرة �أن فحولة ال�شعر منوطة بالذكور كجن�س  ،لكن تاريخنا ي�ؤكد
�أن الإناث كان لهن دور كبري يف الإبداع ال�شعري بكل لغاته  ،بل كان لهن توهج مدوي،
يف مراحل عدة لي�س هنا مقام تف�صيله .
والن�ص الذي �س�أ�شد الر حلة معه اليوم ل�صوت ن�سائي مفتوح  ،ولو مل يذكر ا�سم ال�شاعرة
ملا ا�ستطاع املتلقي معرفة جن�س املبدع و لذهب مبا�رشة �إىل االعتقاد انه ل�شاعر ذكر
و لي�س ل�شاعرة ..و هذا يح�سب لل�شاعرة يف قدرتها على �إبداع ن�ص �إن�ساين ال ينحاز
جلن�س.
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املنت ال�شعري :
كون �سبع �أ كولني
اللي عندو...عندو
كية اللي جات فيه
ياوعدها و وعدو
ڭربة هو مڭعورة
وبات ينفخ فيها وفيه
ي�سل حل�صرية من حتتو
ومن ليحيتو...يلقم ليه...
�أمن النبوري
يتحلبد للهيدورة
ف عينيها ...يزين ال�صورة
يطمع فيها لكالب امل�سعورة
وخليها...حتلم
دير را�سها برا�س لغنم
�أتقطع من الواد لهيه...
حتى لبغل
و�سو�س ليه راك فحل
يظل يربح بالعاليل
ويتبجح �أنا ادهم
وخرج عينيه...
وي�سخن حتى ي�سخن عليه را�سو
يتقدم
يفتي ويفهم
ف اللي ماليه فيه...
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دار الله...
دار الله ربي عز اخليل
ڭادة تهز الرا�س
تراجل لكدم
وتعطي لبغل ف عينيه
�أملي تبورد وحتنحن
تقطع ليه ليا�س
تنقي ليه وذنيه...
عل وع�سى يتعلم
ما�شي الربد اللي جا ...يديه
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العنــوان
( كون �سبع و كولني )..مثل دارج نحتته احلكمة ال�شعبية من جتارب ال�سنون و الأيام ،وهو
مثل ميجد البطولة ،و ميجد التميز و النبوغ  ..الأ�سد رمز القوة ،رمز ال�سيطرة و احل�ضور
القوي ،رمز احل�ضور املهيب يف الوقت ذاته .كن بطال يف جمالك يف تخ�ص�صك  ،يف
قوتك ،يف نبلك  ،يف علمك يف �أي �شيء مييزك .و �س�أكون معرتفا لك بالف�ضل و الأ�سبقية.
و �س�أنحني احرتاما و اعرتافا لك بالت�سيد � ...أما �أن تكون جمرد ج�سم كارطوين ينهار
من تلقاء نف�سه� ،إذا ما هبت عليه ريح..فال جمال الحرتامه و ال �إكباره و ال...و ال ....هكذا
يحيلنا العنوان على م�ضمون الن�ص املكثف و املوحي  ..يف تلقائية ،لكن يف الوقت نف�سه
برموز حتتاج من املتلقي �إىل بدل جمهود عقلي لتفكيكها.

البـــنــاء

الن�ص ينحو �إىل وزن ( مك�سور اجلناح ) الذي يك�رس�رصامة وزن (ملبيت) و يف بع�ض
املقاطع تتمرد ال�شاعرة حتى على الوزن الأول لرتكب �صهوة (وزن ال�سو�سي) الذي
يعطيها م�ساحة �أرحب للتعبري عن ال�صورة ال�شعرية املتوخاة � .إذ حتافظ فيه ال�شاعرة
على القافية بحرف الروي نف�سه و هو حرف الهاء بكل بعده الإيقاعي و ك�أن ال�شاعرة
ت�ستخرجه بدلوها من القاع العميق � ،إ�ضافة �إىل حرف املد قبله – الياء – الذي يعطي
للقارئ هذا االمتداد يف النطق ختما للنغم املو�سيقي الذي ي�ؤثت الق�صيدة.
هذه القافية بحرف الروي و املد قبله �أتاح لل�شاعرة احلفاظ على املو�سيقى الداخلية
للق�صيدة  .فكلما انزاحت عن الإيقاع الذي مييز كل ن�ص �شعري  ،تعيدهاهذه القافية
للمو�سقة ثانية.

اللغة
تعب ال�شاعرة من معجم ال�شاوية الغني بالإيحاءات و �إن كانت بع�ض املفردات م�شرتكة
بني �أكرث من منطقة لكن املتلقي عند اال�ستماع �أو القراءة �سين�سب الن�ص مبا�رشة �إىل
ال�شاوية و املفردات هنا تتميز بذكاء يف االختيار من خالل املعاين التي حتمل �ضمنيا
حموالت ذات دالالت يفهمها �أو يفتتها املتلقي ب�رسعة و هي تعني يف تركيبها = �أن لي�س
كل �شيء يقال  ،و اللبيب بالإ�شارة يفهم .
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امل�ضمون
هي قراءة خا�صة و قد يكون ملتلفي �آخر �أيا كانت و�ضعيته �أن يعطيها قراءة �أخرى .قد
نتفق يف بع�ض ال�صور و قد نتقاطع يف �أخر  .و �أول نقطة ت�سرتعي يف الن�ص هو متكن
ال�شاعرة من ا�ستح�ضار املثل و ا�ست�ضماره دون الركوب عليه بل ت�ستح�رضه كحمولة
�شعبية تختزل حكاية طويلة �أو حكمة متوخاة  ..و هو معروف يف احلديث يف العمق
البدوي املغربي حيث كل كلمة لها امتداد و لها مغزى  ...الن�ص وحدة ع�ضوية ال ميكن
جتزيئها بل هي مرتابطة ملعنى واحد تتعدد �صوره ب�شكل ملخ�ص ..و ك�أين بالن�ص حماولة
�رسدية فيها ال�شخو�ص و بظالل خافتة املكان و الزمان .عندما ينتفخ اخلواء  ،و يغرت
بانتفاخه لدرجة ين�سى فراغه املهول بل و يتعاىل بوهمه هذا و ي�صدق كذبته حتى
ي�ستفيق عند ارتطامه بحقيقته املدوية و هي  :اخلــــــــــــواء  .ال�شاعرة تخت�رص احلكاية
�إ�ضافة �إىل العنوان يف �شطر من �أ�شطر البيت و على املتلقي �أن يتمم احلكاية �أو يعيد
بناءها و ك�أنها ت�رشكه يف الفعل الإبداعي ( للي عندو  ،عندو ) حكمة التجربة ال�شعبية
تختزل املراد يف هذه الكلمات القليلة و الب�سيطة  .من يتملك الكفاءة  ،العلم  ،القدرة ،
القوة  ،اجلمال ،احلكمة ....و اخرت ما�شئت يف هذا املنحى  .فهو ميتلك فعال مهما ا�سترت�،أو
انزوى� ،أو مت تهمي�شه �أو � ،..أو � ،...أو ،...و امل�سكوت عنه يف الن�ص هو ( :اللي ما عندو�ش ،
ما عندو�ش ) مهما تنطع ..الذي ال ميتلك هذه القدرات فهو ال ميكنه امتالكها و لو ارتدى
رمز تعبريي ما عندو�ش ) �إذ �رسعانfrownكل الأقنعة  ،و لو تنطع و زاحم و �أزاح يبقى 
ما يتعرى و ت�سقط الأقنعة املزيفة  .هذا املقطع الب�سيط جدا يف تركيبته  ،الغني بداللته
و �إيحاءاته يخت�رص احلكاية كلها .و جواب هذا ال�شطر من البيت ( كية للي جات فيه )
الفارغ  ،فارغ مهما انتفخ  .و اجلاهل  ،جاهل مهما تنطع و ادعى العلم  ...املفل�س  ،مفل�س
مهما تلب�س الغنى  ...و املنحط  ،منحط مهما تظاهر بال�سمو و النبل  ......و اللئيم من
خالل الن�ص دائما يعي�ش يف الظالم و يت�صيد النفو�س ال�ضعيفة التي تبحث لنف�سها عن
مكان حتت ال�شم�س  .مهما يكن ( ياوعدها و عدو ) هذا ال�ضعيف و ال�ضعيفة  (..بات ينفخ
فيها و فيه ) نداء ي�ضمر ال�شماتة  ،و يظهر �أن ال فائدة مما يفعل هذا اخلداع  ..هذا الإن�سان
املخادعاملنافق و احلربائي يظهر ما ال ي�ضمر  ،يتلون مع كل موقف و لون وحالة ،يبيع
الوهم للآخر �.أيا كان هذا الآخر ....و ت�صوره ال�شاعرة ب�شكل رائع يف املقطع التايل(:كربة
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هو مكعورة /و بات ينفخ فيها و فيه  /ي�سل حل�صرية من حتتو  /و من ليحيتو ...يلقم ليه )
=مع و�ضع ثالث نقاط فوق الكافني = هو يت�صيد هذه احلاالت ال�شاذة املهتزة فينفخ فيها
الوهم  .لكن هيهات فهي قربة مثقوبة ب�شكل فا�ضح (مكعورة ) و يت�صيد هذا الالهث وراء
ال�رساب  .في�سل من حتته فرا�شه دون �أن يدري  .و يطعمه من جن�س وهمه ،الوهم .يرتب�ص
للأنثى ( الهيدورة ) التي ان�سلخت و �أ�صبحت مدا�سا (يتحلبد للهيدورة) هذه الواهمة
املتعط�شة لقطرة ماء يف �صحراء وهمها القاتل  ،في�سوقها لل�رساب اخلادع تعانقه (ف
عينيها يزين ال�صورة ) بل �أكرث من ذلك يجعلها �سلعة للكالب ال�ضالة التي يثريها
�سعرها  ،و يجعل من هذه الأنثى  /الوهم  ،وليمة لالهثني من غري �ضمري و ال �أخالق.
فيلتقي اخلداع و الوهم مع الطمع احلقري و ي�ستمر هذا املخادع احلربائي  ،يو�سو�س لهذه
الأنثى ( الهيدورة ) و يدفعها نحو حلم م�ستحيل  ..فتن�سى يف ظل ن�شوة الوهم كيف �أنها
ا�ستحالت جلدا مهرتءا ال حياة فيه ..فتتوهم �أنها ما زالت من �رسب الغنم بكل ما حتمله
الغنم من رمزية رائعة مبنطقة ال�شاوية من حياة وعطاء و حميمية  ...وهذه ال�صورة منوذج
لكثري من الن�سوة الالئي يغريهن الثناء الزائف من ذوي العاهات النف�سية.و يتنا�سني يف
ذروة الوهم حقيقتهن ...و ما �أكرثهن يف امل�شهد الإبداعي  .حيث ي�سود النفاق املك�شوف
و احلربائية املف�ضوحة ..و كم من (هيدورة ) توهمت �أنها (غنم ) برمزية الغنم لدى �أهل
ال�شاوية .طبعا بائع الوهم يخطط ملا �أراد ( و الكالب امل�سعورة ) التي تطمع فيما تبقى من
حلم ننت تتكالب على الواهمة ..و هم جميعهم مف�ضوحون �أمام اجلميع .يف ال�شق املوايل،
هناك ( البغل) رمز الذكورة املعطلة بفعل الغباء ال�ساكن قوة اجل�سد  .حتى هذا مل ي�سلم
من حربائية و نفاق هذا املرتب�ص ب( الهيدورة) .و ك�أنه ال�شيطان يو�سو�س لكن هذه املرة
للبغل ( راك فحل ) و ما هو �إال ج�سم مكتنز يف عقل معطل  .و من مت كان املثل الدارج=
�أج�سام البغال  =.....نكاية يف الذكورة الفارغة الفارهة ..ال خري يرجى منها �إال حمل
الأثقال  .....هذا الذكر  /البغل ت�صوره ال�شاعرة بغروره �صورة مركبة ب�شكل رائع و الذع
يف نف�س الوقت (يظل يربح بالعاليل  /و يتبجح �أنا �أدهم  /و خرج عينيه) منتهى الغرور
والوقاحة  .فهو ال فحولة فيه  ،و بعيد عن �صهيل اخليل،و �أبعد عن جمالية الأدهم .لكن
الغرور الذي ركبه بفعل و�سو�سة ال�شيطان /املحر�ض  ،جعله يتوهم ذلك .وعندما ترتفع
حرارة الوهم ( ي�سخن عليه را�سو) ي�صبح فاهما لأمور يجهلها  ،مفتيا فيما ال يعرف �أو
يفقه عنه �شيئا  .و ما �أكرث املتفيقهني .......ال�شاعرة تلتقط ال�صورة و ال�سلوك فت�شكلهما
لوحة �صادمة بلغة تنتمي لعمق الأر�ض ال�ضارب يف وجدان ال�شعب  ..فهي ال ت�ستجدي
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لغة خارج انتماءها  .لن جتد يف الق�صيدة مفردة ن�شازا تك�رس ان�سيابية الن�ص و ال�صورة،
بل تظل وفية للغة ب�سيطة  ،لكنها غنية الدالالت ،ومتنح للمتلقي التقاط املعنى ب�شكل
عفوي دون منعرجات  .و�سط الل�ؤم و بائع الوهم و معانقيه و امللتفني حول زيفه.ت�سرتجع
ال�شاعرة الأنفا�س� .أنفا�س املتلقي ،و ك�أنها تنت�شل املتلقي من قتامة ال�صورة املتعفنة
املبطنة بال�سخرية والتهكم لتجعله يعانق الأمل يف البديل الرائع (دار الله ربي عز اخليل)
احلكمة الربانية  .تتدخل و تهدينا الأجمل والأروع .اخليل ....واخليل ككلمة لها وقعها
اخلا�ص يف النف�س  ،و لها �أي�ضا قد�سيتها وامتدادها يف العقل .....فاخليل رمز اجلمال ،
رمز ال�شموخ و العزة  ....ذكر اخليل يحيي يف املتلقي م�شاعر احلبو الرهبة واجلمال من هذا
احليوان الذي يرقى لدرجة كبرية يف عالقته بالإن�سان = و اخليل معقود يف نوا�صيها اخلري
�إىل يوم القيامة = يف حديث الر�سول �صلى الله عليه و �سلم .اخليل هنا ال تراد لذاتها بل
هي كناية عن الإن�سان الذي ت�سمو به �إن�سانيته ..فهو لي�س ذاك الذي ي�سل ( احل�صرية )
و ال يوهم ( الهيدورة) و ال ( البغل ) بل هو اخليل بكل ما يحمله من نبل � ...شاخمة ( تهز
الرا�س ) و ترتاق�ص يف كربياء و ر�شاقة ( تهزالرجل) منتهى الزهو و العنفوان  ..و يف
ذروة هذا ال�شموخ و العنفوان و حركة الأقدام الثابتة واملرتاق�صة الر�شيقة....اخليل  ،ال
تن�سى هذا املتنطع الواهم  .فتفيق البغل من وهمه ب�رضبة ( تعطي لبغل فعينيه) ال�رضبة
التي تعيده �إىل حجمه الطبيعي ..و عندما تنطق اخليل يخر�س البغل� (...أملي تبورد
وحتنحن /تقطع ليه ليا�س  /تنقي ليه وذنيه ) عندما يتدحث العلم وال�صفاء وال�صدق =
اخليل = يتوارى اجلهل و التنطع و اخلواء = البغل = و ال ي�صح �إال ال�صحيح  .رمبا يتعلم
هذا املغرور  ،رمبا ي�ستفيق من وهمه و يعرف حجمه احلقيقي  (...عل و ع�سى يتعلم )
ويتعلم كيف ي�ستخدم العقل بدل اجل�سم و الأهواء فلي�س كل ما يقال �صدق و ال حقيقة
وعلى الإن�سان اال�ستماع جيدا ملا يقال و ا�ستيعابه و مناق�شته و بعد ذلك يبني عليه (
).ما�شي الربد اللي جا ..يديه
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خامتة
مل ي�سبق يل معرفة ال�شاعرة �سوى من خالل من�شورات هنا و هناك �إىل �أن كان اللقاء
الأول بها على ما �أعتقد مبكتبة فرن�سا ..هذا اللقاء �أتاح يل الإن�صات ل�صوت ال�شاعرة
ول�صوت ال�شاوية من خاللها بكالم الإن�سان البدوي ب�سجيته النقية التي تعطي للكلمة
املنطوقة قيمتها دون زيادة �أو نق�صان ..و �إلقاء ال�شاعرة للن�ص مبكتبة فرن�سا �ضمن توقيع
ديوان (واه يا دمي ) لل�شاعرة خديجة �صادق مدافع كان رائعا و م�ؤثرا  ..رمبا– و كما
�أعلنت حينها ال�شاعرة نف�سها – �أنها كتبتها بعد �إح�سا�س عميق مبوقف ما فكانت والدة
الق�صيدة بكل �صدقيتها و عفويتها و كانت تلك اللحظة �أول مرة تلقيها.و فعال كانت
موفقة يف الإن�شاد ال�شعري ..لأنها كانت تلقي ب�إح�سا�س عميق ال متثيل فيه ...ف�شدت
�إليها االنتباه و احل�ضور  ..و �إىل ن�ص �شعري قادم  ..للمتيمني يف حمراب ال�شعر املقد�س
حمبتي التي الحدود لها .
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نبـــ�ضــة

�أَ ْن َت َح ْتفِ ي
مِ ْث َل َما َدمِ ي

ب ُِع ُروقِ ي َت�سرْ ِ ي
َت ُ�ض ُّخ الحْ َ َيا َة ب َِح ْرفيِ ...
مِ ْث َل َما َدمِ ي

َي ْخفِ ُق ب َِك َن ْب ِ�ضي
�ش َو ْم ِ�ضي...
ُت ْرعِ ُ
مِ ْث ْل َما َدمِ ي

ُك َّل َما َج َر ْح َتنِي

َت َدف ََّق َب ْع ُ�ض َك مِ ِّني..
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عــ�شـــرة

يف
اخ ْال َڭ ْل ْب ْرهِ ْ
َو َّ

يف
ان ْ�ضعِ ْ
ُع ْم ُرو َم َك ْ
َ ْ َّ ْ
يح
الر ْ
ڭا َّدة ن َوڭف ِّ
َو جْ َ
ن َّي ْف َهذْ ال َّن�آ� ْآار
ة...ج ْم َرة
َج ْم َر َ

َو ْن َد ْر َد ْر َها ْغ َب ْار
يح
َو َن ْز َر ْعنِي ِ�ش ْ
يح
محْ َ َّبة َم ْترِ ْ

اب
اب لحَ ْ َب ْ
ِف ْ�ش َع ْ

اب
ال َّلي َم ْي َدقُّو َب ْ

َو َ
...ع�شرْ َ ة
اب َ
يرو ِب ْح َ�س ْ
ال ْيدِ ُ

21

خـــــــوذين

ُخوذنيِ ْع َلى َڭ ْد َڭ ْل ِبي
ُخوذنيِ ْع َلى َڭ ْد َو ْح ِ�شي
ُخوذنيِ ْع َلى َڭ ْد ْه َباليِ ب ْ
ِيك
ُخوذنيِ ل ْ
ِيك
ناخ ْ
ذك ليِ َّ
ْ

ْن َ�س ْد ْعل ْ
و�ش َع ْين َِّي
ِيك ْر ُم ْ
َو ْن َ�ساف َْر ب ْ
ِيك
َت�سرْ َ ْح َم ِّني فيِ َّ
َاي ْف
يح ْع َلى ْ�شف َ
َو ْت ِ�س ْ
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َما َعا َد ْت َت ْت َب َّ�س ْم
الش ْ
َ�شق َْها ُّ
ارحْ
وڭ ْال َڭ َ
َخ ْايفَة َت ْت َك َّل ْم
َت ْت َشرَّ ْڭ
َتد ََّف ْڭ
ِبق ِ
ْ�ص َ
يدة الحْ َ ا�ضرَ ْ
الخَ َ َ
اط ْر َ ...ي ْت�أَلمَّ ْ

ا�ش ْف
َر َّط ْب رِ يق َْها ال َّن َ
ارح
َن ِّ�س َ
يها ْ�ص َي ْام ا ْل َب َ
ْح َت ْت َوا َل ْف

ل ْ
ِيك ْت َ�س َّل ْم
َت ْط َل ْق ْ�س َوا َل ْف لحَ ْ َك َاية
لِي َنا ْت َر مَّ ْم

ْع َظ ْم ْع َظ ْم
ْ�ش َح ْم �ٱلحْ َ ْم

اح ْد
َرا ْح َنا َو َ
ْب َ
ال ْد َو َاية
ْب َ
ال ْق َل ْم

اج َن ْت َزم
َما َن ْح َت ْ
اح ْد
َّ
الدم َو َ

اح ْد
َوا ْل َه ْم َو َ
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َوا ُ
اه ْد
حل ْب َ�ش َ
اه ْد
ْع َلى َع َ
َڭ ْل ِبي

ال َّلي فِ ْ
�ض
يك َي ْن َب ْ
بمِ ْ َح َّبة ل ْ
�ض
ِيك...م َا ْت َڭ ْدهَ ا َل ْر ْ
ُك ْلما ْل ْغرام َ
لڭا ِدي
َ َ ْ
�ض
ذ ََّو ْب َنا ْم َع َب ْع ْ

َت ْ�ش َهقَ ...ن ْ�ش َهق

فِ ْ
يك َن ْغ َر ْق
د َْڭ...د َْڭ...د َْڭ...
الحْ ُ ْب َح َّمى؟؟؟
الحْ ُ ْب َج َّنة
فِ ي َنا ْحت َر ْڭ
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عـــــالم الــخري

يا�ضاوي
يام�ضوي
حاب جلوا ْد
ِف ْر ْ

ح�سك جاوي...وطعام راوي
ذاك لوتا ْد...

برحبة اجلودة م�ساوي
خد ْمي لعبا ْد
ْ
خليام
ياك
ْ

�شام
...و ْ
مر�شومة باخلريِ ْ
ياك الركاب

ليك م�شدودة
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على طول ليام
ياك الكافلة ماهي مردودة
ياكبري ملقام...
عالم اخلري ...عالم
ال�رسبة ممدودة
رافعة لعالم
العني ليها م�شدودة
احلافر...داير غمام
احلركة ...معكودة
واااااا احلفيظ الله
التخريجة...بالتمام
�أها التزغريتة مرفودة
عيطة...من م�شمرة لكمام
حتى لفام ماخاالها حالها م�سدودة
ت�شايل...وت�صلي على خري الأنام...
عالم اخلري ...عالم
�شوف اخليل
ت�شهد على �صحة لكالم
م�سنحة بخري
متزمم بقالم
خيالة و�رسوج
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مزوهرين بدجوج
مكاحل �أبارود
ماليهم حدود...
لدهم والكمري وحجر الواد
�شعا ال�شم�س والربكي ولون الرماد
اخلري على نوا�صيها معكود...
�إيه يال�ضاوي
ياعالم اخليل ...يا عالم اخلري
والله مافيك مايتالم
يا كبري...يام�ضوي ملقام
يا جيد�...أجمود
يامفي�ض لقوام
نطلبو الرب املعبود
يحجبك بعينو اللي متنام...
وهاذي فاحتة وفتوح
من حباب ملة لكالم
نرتجاو الباب يكون مفتوح
لينا ولك ال�سرتة وح�سن خلتام...
..................................
وانت ياااخيي...ياااااااااخيي
مازااال عندي ليك مايتكاااااال
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راين هااازين احلااال
يااااخيي� ...أمعرفت با�ش نبدا؟؟؟؟
را هاذ ال�رسبة..والبارووود واحلبة
هاذ ال�صحبة...هاذ اللمة
هاذ التبوريدة...هاذ لق�صيدة
حركت ف كلبي...تنهييييدة �شدييييييدة
حنت الكبدة...ياخيي...مبغاة تهدا
راين ن�شوف
راين ن�شوف خيالة
زينهم ي�سبي لذهان
عر�سان....م�صافني ميزان
م�ضوييييني القبة
لعمامات وال�شدودة تيجان
وال�سو�سدي واحلبة
جمدول حلرير والقفطان
والكمية ومتاك اجلدبة
وال�سلهام منو خليال يبان
�آ�آ�آ�آ�آ�آحي...على ذيك الركبة _الرقبة_
وال�رسج مر�صع فتان
همة و�شان �سلطن الركبة
ومكاحل معر�شة كلغ�صان
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تفوح بعطور بوحبة
مر�شة هي للجاوي وح�صلبان
فاجات �شحال من كربة...
وااااااااا خيي وااااخيي
هاهم حاملني كالوديان
حاركني متهمهم عكبة
فكروين بعز العربان
اللي ماتو�صفو كتبة
دوك اللي غزاو �شال بلدان
غري بال�سيف واحلربة
قهرو مادا من عديان
يوم كانو ع�صبة
مافك عكدتهم رهبان
وال �سبوب الطلبة...
�إييييييييييييييه يااااااملييييني اخليل
واااااا هيا مالييييييييييييني اخليل
حركو....حركو ...ف ملحرك
حركو...لقلووووووووووووووووووب من املربط
يتحرك احلااااااااااااال...ترعيييييييييييييدة....بكعيييييييييييييييييدة
ف وجه...لعدا
التاريخ ...مااااااااااااااااات�...أبييييييييييييكم يبدا
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يحيا من جدييييييييييييييييييييد
يحيا من جديييييييييييييييييد
التبوريدة...التبوريدة ...ت�صبح عيييييييييييييييييد
نحركو البايل
ونلب�سوه جديد
رو�سنا ف العايل
وايدينا ف ايد الغايل
تغنييييييييييييييو....غناااااااااااية
حنا �ساااااااااااااااااااااادة......ما �شي عبيد
حنا �سااااااااااادة .....ما�شي عبيد
حنا �سادة ...........ما�شي عبييييييييييييد
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اجلل�سة الثانية

اجلمعة  26دجنرب 2014
لقاء مع الروائي عبد الرحيم بهري

امل�شاركون :
 عبد الرحيم بهري ر�ضوان ر�شدي -امل�سكيني ال�صغري
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�سرية الكاتب:
الأ�ستاذ عبد الرحيم بهري كاتب روائي و�سيناري�ست مغربي ،من مواليد مدينة الدار

البي�ضاء،حا�صل على �إجازة يف القانون ،ودبلوم مدر�سة ا�ستكمال تكوين الأطر .ي�شتغل

موظفا.

ولج بهري عامل الأدب من خالل كتابة الرواية ،وله خم�س روايات ،هي «�صلواتهم»،
«جمرد حلم»« ،املر�أة التي»« ،الفقدان» ،ورواية «زحف الأزقة».

كما كتب عبد الرحيم بهري ال�سيناريو و�أبدع فيه من خالل م�سل�سلني تلفزيونني ،هما
«دواير الزمان» و»�أوالد النا�س» ،كما وقع على عدة �أفالم طويلة ناجحة يف جمال

الدراما  قدمها التلفزيون املغربي.
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رواية زحـــف الأزقـــة

رواية زحف الأزقة ت�سافر بك على �أجنحة من ورق التاريخ يحركها الأمل املنبعث من
نف�س م�ؤلف تواقة للحرية و امل�ساواة و العدل و التقدم الإن�ساين...
يتنقل امل�ؤلف من �شخ�صية لأخرى ب�أ�سلوب متفرد يجعل من القارئ معاي�شا ملا�ض مرير
حينا و جميل �أحيانا حلا�رض ميل�ؤه القلق و الأمل ..يعاي�ش حاالت حب و ك�أنك تعي�شها
بكل رومان�سيتها ..ينتقل بك من موقف لآخر بخفة النحلة و تنقلها بني الأزهار..
رغم وجود القهر و القلق عرب ت�سل�سل الأيام على الأر�ض الزراعية بب�ساتينها و غاللها
و غديرها و حتولها لعلب �إ�سمنتية ،م�شكلة النماذج و الألوان ،حتت تهديد النار و احلديد..
�إال �أن �شخ�صيات الرواية ال ت�ستكني و ال تهد�أ ك�أي �شخ�صية عربية تواقة للإ�ستقالل
و احلرية..
يطلق امل�ؤلف العنان لبنات �أفكاره املحملة بعلم اجلمال و ال�سيا�سة و الفل�سفة و التاريخ
و الأدب فيعر�ض وجوه معاناة جمتمعة طارحا املو�ضوع من زاوية �إن�سانية ال دخل للدين
بها �إال من حيث احلل الإن�ساين ،و يرتك للقارئ م�ساحة من الت�أمل و امل�ساهمة الذاتية يف
�إيجاد احللول التي يقرتحها يف زحف املدينة ب�أزقتها على قريته الهانئة...
هذه �أزقة املدينة ال�ضيقة ..تفوح عند مطلع كل �صباح بعبق التاريخ املمزوج بالعلم
و املعرفة و احلروب و اجلمال و كل ذلك مع الكثري من الطيب و البخور و امل�سك و العنرب.
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الن�سيم يف �أزقة مدينتنا ين�شد ق�صائد �شعرية بلغة كونية �سحرية.
عليك �أن تتحرر من كل القيود التي تعوق م�سريتك نحو احلرية .كن كما �شئت �أن تكون
ب�إرادتك ،و ال تكن تابعا ..لكن تذكر �أنك فرد من القطيع� ..إذا ابتعدت عنه عر�ضت نف�سك
للهالك..
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قراءة فنية لعطاءات القا�ص املغربي
عبد الرحيم بهري

د.ر�ضوان ر�شدي
�إن ا�ستقراء ملا حرره الروائي املغربي عبد الرحيم بهري من ق�ص�ص متعدد وا�ستجماعا
ل�شوارد اجلهد الفني املبذول من قبله لي�شي بان�سالك ق�ص�صه �ضمن الق�ص�ص العاملي
املعترب و�ضمه لعنا�رصه امل�ؤ�س�سة الكربى  ...من ت�صوير دقيق لل�شخ�صيات وحوارهم،
و�ضبط ملجريات الأحداث و�إيقاعها ب�سال�سة �أ�سلوب مع معرفة وا�سعة بالبيئة لتغدو
الق�صة وحدة متكاملة مثرية للقارئ وم�ؤثرة فيه دون ت�صنع �أو َت َز ُّيد �أو حتكم قاهر يف
كيان الق�صة ككل مما يقت�ضي ن�سج جلها على ب�ساط التفريع والتف�صيل والإطالة.
و�إن �سقت مثال ق�صته التي و�سمها بالغفران لتبدى لنا �أنه عمل فني تتكامل فيه مراحل
احلدث الثالث من بداية �إىل و�سط �إىل نهاية ،وتقوم بني هذه الأجزاء الثالثة خيوط
وا�ضحة ت�سمى �أحيانا بالعالقة الع�ضوية ،كما تتوافر يف هذا العمل الفني مقومات
الق�صة ،من �شخ�صيات متعددة ،و�أحداث مت�ساوقة ب�شكل طبيعي ،وحوار مو�ضوعي،
وتدفق ،و�سال�سة ،كما تتحقق فيه اخل�صائ�ص الفنية ال�رضورية ،مثل ال�رسد والو�صف
وعدم اال�ستطراد والت�شويق.
ف�شخ�صياته عموما ت�أخذ حجمها الطبيعي ،ف�أحمد ( البطل ) بعامليه الداخلي واخلارجي
�أخذ امل�ساحة الأكرب الالئقة به �سواء يف بحثه عن احلقيقة �أو حني جت�شم �أوهاق الزمن
وثقله وت�صاريفه ،يف حني �أن ال�شخ�صيات الثانوية ف�إنها متوجها مع البطل �أخذت حجمها
الطبيعي من عالقتها به ،فمنهم من يظهر يف موقف واحد� ،أو موقفني ،ومنهم من ي�أخذ
م�ساحة �أكرب لعالقتهم امل�صريية بالبطل ك�آل يعقوب.
ثم �إن مقومات احلبكة الفنية يف اختيارها للأحداث ،ويف �إمنائها� ،أو جتميدها ،وما فيها
من �إثارة و�رصاعات :حبكة مقبوله نوعا ما .
بداية بحالة التوازن الداخلي ،وتو�سطا بك�رس التوازن بطريقة مبا�رشة ،و�أخريا بت�أزم
املوقف وبلوغه الذروة وك�رس حدة ال�رصاع و�صوال �إىل انفراج الأزمة الداخلية واخلارجية.
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وكل ذلك مي�ضي يف تدرج �صاعد نحو ذروة الأزمة� ،أو بتدرج هابط نحو االنفراج.
ونالحظ �أنه يلتزم حقيقة بالزمن دون التف�صيل فيه عك�س املكان الذي ي�صور البيئة
امل�ؤثرة على الكل ،لذلك فال عجب �أن بهريا منبهر باملكان و�أعرافه ومنعرجاته وتقاليده
وك�أنه يريد �إظهار نفائ�س تلك البيئة للقارئ الغريب عنها .
واحلق �أن ذاك التف�صيل الئق مبثل تلك الروايات ال�سيما و�إنها �أ�سا�سية يف حتريك الوقائع
املادية وا�ستخال�ص قيم اجلمال واملكان.
وال نن�س يف جمال الزمن عند بهري �أنه يدفعه ليعانق الأحداث وينتقل مع ال�شخ�صيات
من حال �إىل حال بدافع من �أ�سباب �سابقة ،مع اهتمامه �أوال و�أخريا بزمن البطل بخالف
اهتمامه ب�أزمان ال�شخ�صيات الثانوية الأخرى ...
والذي يثري يف حترير بهري الق�ص�صي �رسعة الإيقاع مع تقطيع يف ال�رسد ،وهذا النوع
الفجائي الق�صري لل�رسد هو �أخاذ بلب القارئ وم�ؤثر فيه حقيقة  ...وهذه ال�رسعة يف
الإيقاع �إبداع حقيقة ،لأن طبيعة العمل الق�ص�صي الذي يراوح بني القوة وال�ضعف
والرتاخي والن�شاط واال�ستجماع والوثوب ،تفر�ض على الكاتب �أن ي�سري ب�رسعة مالئمة
لكل ذلك ،فالق�صة تبد�أ مبقدمة هادئة م�سرتخية �إىل �أن تبلغ بداية جتمع العا�صفة ويتلو ذلك
ا�شتداد وط�أتها وت�أزمها حتى تبلغ الذروة ،ثم تنحدر قاطعة الطريق يف �رسعة متناق�صة
حتى ت�صل �إىل م�ستقرها ،وكل حالة من هذه احلاالت لها �رسعتها اخلا�صة التي تالئمها
وتتفق مع �سري العمل الق�ص�صي فيها .وباختالف ال�رسعة يرتجح اهتمام القارئ بني
الت�أجج واخلمود واالزدهار والذبول .والذي يت�أمل بناء �إحدى الق�ص�ص يالحظ �أن هذا
التفاوت لي�س عمال عفويا واعتباطيا و�إمنا هو عن�رص هام من عنا�رص الت�صميم الق�ص�صي.
قلت �إن ما درج عليه �صاحبنا ا�شتداد احلبك دون تراخيه بجمل ق�صرية فجائية مباغثة مما
يجعل خ�صلة ال�صدق بادية يف جل حكيه ،ليتتبعه القارئ ب�شوق ونهم دون �صعوبة يف
تفهمه �أحداث ور�صد تفا�صيلها ...
نعم� ،إذا كان القا�ص ذا موهبة خالقة ،وكانت لديه القدرة على ا�ستيعاب �أنواع التجارب
التي تنهال عليه من خمتلف دروب احلياة ،ومتثلها متثال �صحيحا ف�ضال عن امتالكه خياال
واقعيا ،فال بد و�أن يتمثل جماله الذي يتحرك فيه ،وي�صور �ألوان التجارب هذه ت�صويرا
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حقيقيا �صادقا و�إن كان فيها من امل�شاهد والأحداث ما مل ي�سبق له الوقوع �ضمن جمال
اختياره احليوي� .أي �أنه لن ي�أتي بغرائب خارجة عن نطاق ال�سببية واملعقولية واالحتمال.
وغالبا ما جند بهريا وا�صفا تلك الأحداث بوحدة مو�ضوعية نوعا ما و�إن كان الن�سيج يف
بع�ض ق�ص�صه غري حمكم  ...ذلك �أن ما ي�ستلزمه العمل الق�ص�صي �إمنا هو ن�سيج حمكم
يجمع بني ال�شخ�صيات واحلوادث يف البيئة اخلا�صة ، ،لأن الأحداث التي ينتظمها هذا
العمل :حلقات من �سل�سلة واحدة ترتبط برابط ال�سببية بحيث �إننا ال جند يف الق�صة
حادثا دخيال ال ي�ؤدي عمال هاما يف تطورها.
ومن خروم الوحدة الكلية للق�صة تلك ال�صدف املنترثة هنا وهناك ك�أن جند بطال متزوجا
تلميذة لنكت�شف �أن لها عالقة مع حبيبته  ...فمثل تلك ال�صدف الباردة خملخلة للحبك
الق�ص�صي والوحدة املو�ضوعية فيه وتهدد الواقعية التي يبنى عليها الق�ص�ص الإن�ساين
الواقعي ...
ومع ذلك فقوة بهري الق�ص�صية �إمنا تكمن يف الت�شويق الذي ي�أتي على �صور كثرية
ويف درجات متباينة من حيث الت�أثري والعمق ال�سيما �إخفاءه �رس الناظم للق�صة ليظهره
�أخريا ...
وقوة الت�أثري هاته تبدو ظاهرة خا�صة عندما تبلغ �أحداث الق�صة القمة يف تعقدها ،ليبلغ
معها القارئ �أ�شد االنفعال ،ويت�ضاعف �شوقه �إىل معرفة احلل واكت�شاف احلالة التي
�ست�ؤول �إليها الأمور بعد ذلك .وهو فعل مف�ض لتنجلي معميات الق�صة وتتو�ضح معاملها
بطريقة م�أنو�سة يف الواقع الإن�ساين.
�أما من ناحية �سمات املعنى ف�إنني الحظت �أن الروائي بهري ميال �إىل الت�صوير الواقعي
وما تن�ضح به البيئات العربية ال�سيما تلك التي عا�شت كروبا وحمنا جراء اال�ستعمار
والقوى املتواطئة معه ،ولطاملا �أغرق يف و�صف بيئة الب�ؤ�س والقهر والظلم الذي حلق جيل
الكفاح والفداء ...
وذلك الو�صف يبطن نقدا الذعا لتلك التقاليد البالية امللت�صقة بالدين وبع�ض الذين
ي�أكلون به وك�أن بهري يرجح القيم الإن�سانية الفا�ضلة على الر�سوم املهرتئة التي فر�ضتها
تلك الأعراف املتحكمة املف�ضية �إىل التخلف واالنحطاط .
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وثورة القا�ص مل تقت�رص على ما علق بالن�سيج االجتماعي من ترهات اجتماعية ف�صارت
قوانني قاهرة بل �إنه يف و�صفه لل�شخ�صيات املناوئة للبطل ف�إنه غالبا ما يختارها تلك
التي تعمل وفق منظومة ا�ستبدادية ال�سيما التي كانت تدور يف فلك اال�ستعمار �أو تلك
التي متلك و�سائل الإنتاج باملنظور املارك�سي ...
ورهافة احل�س عند بهري تتمركز يف و�صف دقيق للجمال الإلهي املبثوث يف الكون من
طبيعة خالبة مع ربطها ب�أحا�سي�س البطل و�شخ�صياته.
وال نن�س �أن القيمة التي وجدتها منغر�سة يف بع�ض ق�ص�صه �إمنا هي قيمة احلرية واالنعتاق
من �أ�رس الأطر القهرية التي ت�ست�صغر الإن�سان وتذله �سواء ربطت ب�أعراف �أو قوة مادية
او قوة متحكمة يف رقاب امل�ست�ضعفني ...
�إن القا�ص الذي بني �أيدينا هو م�صلح اجتماعي ب�آليات �إن�سانية ونقد اجتماعي مما ي�شي
ب�صفاء قلب وغرية على م�ستقبل البلد و�أخريا يف جمال �آليات الق�ص�ص العاملي املتميز
�أقول ل�صاحبنا حمل النقد هاهنا � »:إن مدار العمل الق�ص�صي كله راجع للتحدث
عن جمريات واقعية م�ألوفة مع �أمانة يف العر�ض ودقة يف الت�صوير ،و�إن ا�ضطر القا�ص
ت�صوير احلياة ت�صويرا ب�شعا قا�سيا ت�شمئز منها النفو�س ،ملا تخلفه يف نف�س القارئ
من حزن و�أ�سى� ،أي �أن القا�ص مطالب ب�أن يتقيد بال�صدق الفني ،وهو �صدق بالإمكان
واالحتمال ،ويدر�أ عن نف�سه التغني بفكرة �أو الإ�شادة ب(�إيديولوجية) معينة يف ق�ص�صه،
وهو غالب يف الق�صة املعا�رصة ال�سيما يف �إدراج عن�رص احلب فيها� ،إذ جند �إقحاما للحب
يف حوادثها بطريقة منبئة عن ت�صور قبلي للقا�ص وهو من خروم ال�صدق الفني.
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اجلل�سة الثالثة

اجلمعة  23يناير 2015
قراءة يف رواية «�سيني» للأ�ستاذ حل�سن كرمي

امل�شاركون:
 حل�سن كرمي حممد كويندي -امل�سكيني ال�صغري
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رواية �سيــــــــني

«�سيني» �سرية طفل دون اخلام�سة� ،أرغمه �أبوه على الهجرة من قريته الهادئة ببادية
تيزنيت �إىل الأزقة ال�ضيقة و البئي�سة لأحياء ال�صفيح ب�إحدى �ضواحي مدينة الدار
البي�ضاء ،من �أجل م�ساعدة �أخيه العليل يف �أ�شغال البقالة ،لكن «�سيني» عو�ض اخل�ضوع
للأمر الواقع ،يثور و يرف�ض هذا الواقع الذي فر�ض عليه فر�ضا ،و يطالب بالعودة �إىل
بلدته.
بيد �أن �أخاه واجه رف�ضه بال�رضب املربح ،مما �أرغم الطفل ال�صغري على اخل�ضوع
و الإنطواء و انتظار فرج ي�أتي �أو ال ي�أتي...
ما مل يكن يعلمه الطفل �أنه كان معيال لثمانية �أفواه تركهم خلفه يف القرية..
�سرية «�سيني» تعري واقع �آالف من الأطفال الأبرياء الذين عانوا الإ�ستغالل بكل �أ�شكاله
مبا فيه الإ�ستغالل اجلن�سي ،امل�سكوت عنه ،داخل دكاكني البقالة...

44

حكاية التوالد يف رواية «�سيني»
للكاتب حل�سن كرمي

ذ.امل�سكيني ال�صغري
ميكن اعتبار «�سيني» رواية الذاكرة املو�شومة و التي حتاول ت�أريخ واقع عا�شه «�سيني»
ب�أ�سلوب يبحث عن حميمية الكاتب و املتلقي ،فهي بقدر ما حترتم كتابة رواية تهتم
بالأحداث امل�ساوقة ملو�ضوعها الل�صيق بحياة و معاناة الطفل «�سيني» يف املدينة (مدينة
الدار البي�ضاء) داخل حانوت «البقالة» مع �أخيه «دادا» الآمر و املتحكم يف م�صريه.
تخرتق الرواية و بهدوء حالة خا�صة كنموذج يخت�رص كل احلاالت التي عا�شها
و يعي�شها �أطفال العامل الثالث من التهمي�ش و الالمباالة ملعنى الطفولة الربيئة نكت�شفها
و نحن نرافق «�سيني» يف طرح معاناته و ثورته و طموحه امل�شتعل و رغبته امللحة يف
تغيري واقع مرفو�ض ي�سيطر على الأ�رسة املغربية الفقرية منها.
و من خالل �أربعة ف�صول ي�صدمنا ت�أكيد مكرور على الأ�سباب التي جعلت من �أ�رسة �أم
بطل روايتنا «�إيجو» الأم تفقد �أوالدها بحكم الفاقة و العوز ال�شيء ..الذي دفعهم �إىل
الهجرة و اخلروج عن هدوء و تقاليد تربيتهم و ب�ساطتها و نا�سها الطيبني بحثا عن م�صدر
عي�ش كرمي يقيهم من املوت البطيء يف اجلبل.
يحاول الكاتب حل�سن كرمي وهو كاتب وافد يحمل هموما كثرية ت�ؤرقه و جتارب حياتية
قد ت�ؤهله م�ستقبال لكي يكون كاتبا �صادقا يف حكيه .و روايته احلالية و القادمة تزحف
نحو ت�شبعه �أي�ضا هموم احلياة و بقلب العا�شق وهو يف نظري ميتاز بامتالكه لر�صيد ثري
مينحه قوة يف ت�شخي�ص العديد من الأحداث و احلاالت الدرامية التي عا�ش ظروفها
و مالب�ساتها ،و ذاق حلوها و مرها وهو ينمو و يكرب بني خمتلف �أجواء و مفارقات احلياة
داخل بلده املغرب و خارجه يف الهجر.
و يف هذا املدخل �أرى �أن رواية «�سيني» ت�شكل ذاكرة مو�شومة باملعاناة تنحت م�سارها
بهدوء و ثقة عالية وهي تعلن عن والدة روائي و كاتب خمل�ص له قامو�سه اخلا�ص
و مفرداته يف معاجلة احلكي و الق�ص.
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و يف قراءتنا و ا�ستقرائنا ملو�ضوع و مظان رواية «�سيني» يطرح الكاتب من خاللها
مو�ضوع الأ�رسة املمتدة �أو املتعددة الأفراد و ت�أثري الأعراف و التقاليد التي حتكم تربية
الأطفال يف الريف و بخا�صة دور البنت ك�أداة فاعلة يف �إجناح م�رشوع الأ�رسة املمتدة
التي يعتمدها املعيل رب الأ�رسة .و يتجلى الرتكيز على هذا العامل ك�أحد الأ�سباب
الدافعة و الرئي�سية التي جعلت �أ�رسة «�سيني» تهمل بطلها لكي يعاين مرارة الهجرة
كطفل قا�رص يعني �أخاه «دادة» يف �إدارة حانوت البقالة بينما هو يف حاجة و من حقه
امل�رشوع �إىل ممار�سة طفولته املغت�صبة.
ت�ضع رواية «�سيني» �أمامنا امل�شكل و احلل.
امل�شكل املرتبط بالتوالد و التكاثر الغري مرغوب فيه و امل�ؤدي �إىل الفاقة و تنوع امل�شاكل
االجتماعية القاهرة و انعدام احلق يف الرتبية و التمدر�س ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�أتى عن هذه
احلالة من الفو�ضى و اخلروج عن امل�ألوف.
و تكاد الف�صول الأربعة ال تخلو من ت�أكيدها ال�صارخ على حقيقة التكاثر امل�ؤدي �إىل
انفجار �سكاين يف احلا�رض و امل�ستقبل ي�رض ب�أمنا الأر�ض و ما تنتجه الأر�ض.
�أما احلل فيكمن يف تنظيم الأ�رسة ح�سب املمكن يف تدبري �أ�رسة تهتم مب�ستحقات الطفل
من �أجل ت�أهيله و �إعداده يف مناخ ي�ضمن له حياة م�ستقرة يف �أ�رسة نووية كحل للم�شكل.
و لكي نح�رص جمال عقيدة الكاتب الذي ي�صب جام غ�ضبه على طبيعة و �أثر هذا
التوالد الكارثي ،ميكن متابعة ذلك عرب حكيه املكرور يف ال�صفحات التالية عرب الف�صول
الأربعة.و يف هذا اجلانب يقدم الكاتب مثاال حيث «يتم �إعداد البنت يف الريف املغربي يف
اجلنوب لكي تكون رحما ولودا ير�ضي املجتمع الريفي.
كما هو ال�ش�أن بالن�سبة «عقيدة» زوجة �أخيه �أحمد (�ص  )22و تكاد هذه ال�صورة تنطبق
على ما يجري يف جمتمعنا الريفي املغربي .فهي �أي «عقيدة» البنت الزوجة امل�ستقبلية،
�إن هي �أرادت �أن يكون زواجها �سعيدا و حياتها ناجحة عليها �أن تكون ن�سخة طبق
الأ�صل من �أمها فقط ال غري .يتجلى ذلك �أوال و قبل كل �شيء يف �إجناب �أكرب عدد ممكن
من الأطفال ومن الأف�ضل لها �أن تكون ن�سبة الذكور �أكرب من الإناث حتى تقي نف�سها
من طالق مفاجئ ،ومن �أل�سنة النا�س الالذعة �أو ال قدر الله من �رضة غري نافعة.
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(عقيدة) مطالبه كذلك باجلمع بني واجبات البيت و �أ�شغال احلقل من حطب و �سقي طوال
ال�سنة ..احلرث خريفا و احل�صاد �صيفا مرورا مبخاطر املخا�ض و هول الأمرا�ض ،و�صوال
�إىل منتوج ب�رشي كثري العدد و قليل اجلودة قد يكون م�آله الهجرة �إىل املدن  ،مدن
الق�صدير.
و يربر خطورة التوالد عندما ي�س�أله معلم القرية «�سيني» بل يطرحه �أمام التالميذ ويعتربه
�شكال اجتماعيا كال�سيكيا «يتجلي يف كرثة الأبناء ووفرة الأطفال يف العائلة الواحدة
و�سط جمتمعنا املتخلف وهذه يف احلقيقة نقمة علينا وعلى املجتمع ككل..
�أبناء و �آباء ..وحتى احلكومات ..هل فهمتم �شيئا �أيها الأطفال !!؟
طبعا� ..أعرف ذلك ..كما �أعرف �أن ل�صاحبنا البي�ضاوي ال�صغري �أكرث من �سبعة �أو ثمانية
�إخوة و �أخوات ،لكن لأ�سباب مادية بحتة يكون والده م�ضطرا لدفعه للعمل يف احلانوت
عو�ض توجيهه �إىل مكانه الطبيعي الذي هو املدر�سة�( .ص)27
ويتحدث الطفل «�سيني» ال�ضحية عن نف�سه كنتيجة ملا �سبق عن ل�سان املعلم ..يتحدث
هذه املرة �أخوه الذي �ضاع يف �رساديب املدينة».كان عمري ثمان �سنني حني وطئت
قدماي �أول مرة �أر�ض الدر البي�ضاء و بال�ضبط و�سط «كريان �سنرتال» و الذي مل ي�ست�رش
�أحدا حني �إعارتي ل «دادا» كان كل همه �أن ي�ؤمن دخال قارا يعيل به �أ�رسته و �أطفاله
ال�سبعة على ح�سابي ..طبعا بنية ح�سنة ،بدون �شك دافعه على ذلك وفرة الأبناء .ما �أثار
انتباهي وقتها هي ال�سيارات و �أعمدة الكهرباء و البنايات العالية .قلت لنف�سي �أهنئها ما
كل هذا النعيم الذي �أ�صبحت فيه يا �سي �أحمد؟
ولكن ب�رسعة دراماتيكية ،اندثر حلمي يف الو�صول داخل الأزقة ال�ضيقة ،فوجئت
و �أنا �أكت�شف عاملا �آخر غري الذي �ألفته و ترعرعت فيه يف قريتي الهادئة �أ�صبحت بني
ع�شية و �ضحاها �أمام الأمر الواقع املر و التعي�س� ..أنام يف ركن كوخ بئي�س �ضيق و�سط
« ...الرباريك» تفوح منه روائح كريهة و حتوم حوله ال�رصا�صري ،كما حتيط به �أكوام من
الزبالة ..ذلك هو م�سكن «دادا» .تلك كانت بداية حياتي اجلديدة بالدار البي�ضاء (�ص.)36
منوذج هذه احلالة/احلياة يكرره «�سيني» لكن ب�صورة �أخرى �أكرث وعيا بامل�شكل ..م�شكل
التكاثر يف الذرية و الن�سل.
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و عندما يطلب �أحمد من «دادا» ال�سماح لأخيه «�سيني» بالدرا�سة يخت�رص الأ�سباب يف
العمر و باملثل املوروث القابع يف �أعماق «دادا» ومن ي�شبهه (علموا �أبناءكم التجارة ال
الإجارة).
و ي�ستمر احلديث عن التوالد الفاح�ش يحذر فيه الكاتب من �رضباته املفجعة و من
ممار�سة هذه اللعبة التي تبذو جميلة و ممتعة ،و لكنها تلعب دورا خطريا يف اغتيال الإن�سان
و الأر�ض بحكم وجود �أنانية ظاملة يف ذات الإن�سان اجلائعة.يتكرر هذا يف ال�صفحات
التالية.124 -123 -122 -113 -111 -110 -105 -99 -85 -68 -61 -51 -50 :
وي�رص «�سيني» بطل هذا احلكي على ممار�سة التحدي لكي ينقذ نف�سه من اجلهل فا�ستطاع
الهروب حيث يعود �إىل مدر�سة �أونامري لينجح و لت�ؤمن �أ�رسته برغبته يف القراءة بالرغم
مما تعر�ض له من الإق�صاء و ما عاناه يف حانوت �أخيه
و ليهاجر هو الآخر �إىل املعرفة و العلم ،ليعي�ش حياة بعيدة عن منطية القرية بعيدا عن
التكاثر و التوالد يف بلده املغرب و يف قرارة نف�سه �أن التوالد قنبلة موقوتة �سوف تقتل
�أمنا الأر�ض املعطاء يف هذا العامل الغريب العجيب.
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قراءة يف كتاب «�سيني» للح�سن كرمي
الذاتي و ال�صوغ ملكا�شفة الواقع

ذ.حممد كويندي
توطئـــة
«�سيني» هو كتاب (�سرياوية) لطفل يف ربيعه اخلام�س و ان كان الراجح يف هذا الكتاب
�أنه �سرية ذاتية و نحن نعرف �أن لل�سرية الذاتية بناء خطيا تقطعه احلياة �أثناء الكتابة
عموديا و كرونولوجيا �إىل منتهاه �إذ �إن كل �إن�سان مهما يكن ب�سيطا ومهما يعتزل النا�س
تت�أثر حياته �رضورة بالأو�ضاع التاريخية التي ن�ش�أت فيها.
و لذلك فان احلديث عن هذه الأو�ضاع و �إن جاء على �سنن �أدبية �سبقت ظهور الوعي
ال�سري ذاتي ال ينبغي �أن نعتربه دخيال عليهما ( .)1و لي�س بنا من حاجة �إىل �أن ن�ضيف �أن
ات�صال ما هو خا�ص مبا هو عام نعني �أثر التاريخ �إمنا ي�شتد خ�صو�صا حني مير ال�شخ�ص
مو�ضوع الكتابة بفرتات ع�صيبة كتلك التي عا�شها «�سيني» �أي �إىل حيث يتحد بزمن
التذكر و الكتابة معا يف احلا�رض و يخ�ضع هذا البناء ملنطق �سلم الزمن الذي ير�سم
التواريخ و الأحداث يف تتابعها العام اعتمادا على بداية مفرت�ضة <<طفل يف ربيعه
اخلام�س جئ به ...من قرية (�أنامر) م�سقط ر�أ�سه جنوب تيزنيت ملد يد العون لأخيه العليل
يف �إ�شغال احلانوت بالدار البي�ضاء>> �ص 5
و قد �أردت هذه ال�سرية ب�ضمري الغاب علما �أن امليثاق املتعارف عليه يف ال�سرية الذاتية
هو �ضمري املتكلم و املفرد �إال �أن الأمر فيه ت�ضاربا حول هذا ال�ضمري لأن هناك من ي�ؤمن
�ضمنيا بحكمة (با�سكال)  Pascalالقائلة ب�أن الأنا بغي�ض .و ع�رص يردد قول (رو�سو)
كما جاء يف الأ�سطر الأوىل من اعرتافاته ( �أريد �أك�شف لبني جن�سي �إن�سانا كما هو على
حقيقته وهذا الإن�سان هو �-أنا.)-
ي�أتي اختيار الأ�ستاذ حل�سن كرمي لهذا اجلن�س الأدبي بوعي ق�صد الك�شف عن الطفولة
املغت�صبة املتمثلة يف حياته كطفل بدوي ...و قد ت�ساهم يف وعيه املبكر كل الو�سائل
ال�شائنة يف حقه كاحلرمان من اللعب و النوم الكايف و اال�ستيقاظ املبكر و احلرمان من
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اخلروج و التجول و الذهاب �إىل املدر�سة �إىل غري ذلك من احلاجيات التي ت�شبع رغبات
طفولته و من خالل اختياره للحكي الذاتي ابتغاء منه ذاك الف�ضح و تعرية واقع مرير
و كذلك اال�ستقالل الفكري و التمرد على الأعراف و املثالية و القيم املنحطة و الرتبية
التقليدية و كرثة الإجناب و اال�ستبداد و الت�سلط الأبوي.
كتاب «�سيني» �رصخة يف وجه واقع مرير و موبوء ال يعرف �إال الثالثي اخلطري البطن
اجلهل و الإجناب (الفرج)  ...لهذه ال�رصخة املدوية (الأطفال �سلعة موجودة عندنا بكميات
وافرة كما تعلم لأننا ال نتقن �صناعة �أخرى غري �صناعة الأطفال يف هذا البلد) �ص.45
حني ت�ستعيد هذه الطفولة ما�ضيها املرير� ...إن املا�ضي مهبط الكينونة الفردية هو جمموع
الف�ضاءات التي عربتها الذات يف رحلتها الطويلة بحثا عن هويتها املتفردة و لذلك جند
يف تلك الف�ضاءات �أنوية �صغرى مرتاكبة للذكريات املتجمعة وفق بناء ميكن ت�سميته
بالرتحل �أو التنقل �إنها �أنوية �صغرى ال ت�ستقل عن بع�ضها �إال يف الزمن لأن ما عي�ش منه
من «بلجيكا» و تيزنيت بقرية «�أنامر» و «كريان �سنرتال» بالدار البي�ضاء ودرب موالي
ال�رشيف ال جند له معادلة بني املدينة و القرية و املغرب و بلجيكا.
تدخل �إىل امل�رسح �أحداث ال�شخ�صية (�أحمد) بدءا من ال�صفحة  52و ذلك على ل�سان
الأم «ايجو» �إن �أحمد هذا له �أكرث من داللة على حياة «�سيني» الذي �سينفتح له �أكرث
من خمرج للتمرد على واقعه ال�شبيه بال�سجن و الهروب �إىل القرية �أو العودة �إىل الأ�صل
من هنا تنبث بذرة التمرد و تنمو يف نف�سية الطفل «�سيني» لأن �أخاه �أحمد هو الذي
كان �سابقا لهذا الفعل فعل الهروب و ك�أننا يف هذه ال�سرية �أمام (الظل و الأ�صل) بحيث
�سي�صبح �أحمد هو الأ�صل و �سيني هو الظل.
�إن هروب �أحمد الثاين بعد ف�شله يف الهروب الأول �إىل قرية «�أنامر» و �إعادة ؟�أبيه له
بالقهرة جعله يفكر يف هروب ثان ذات يوم ماطر حيث �صادفه القدر ببائع اخلبز لي�ستقر
عنده بحي «كوبا» الذي يوحي رمزيا مبعتقل املتمردين من الثوار على الت�سلط و القهر
و عدم امل�ساواة و اال�ستغالل الب�شع و الهيمنة .و تتطور �أحداث �أحمد �إىل املرافعة بني
«دادا» الأخ الأكرب لأحمد و �سيني و بائع اخلبز الذي تبنى �أحمد بعدما وجده مت�رشدا
بني �أزقة الدار البي�ضاء حتت �أمطار طوفانية .هذه املرافعة �شبيهة مبرافعة �أخرى �سيعي�شها
�سيني مع جارته التي تقطن معه يف ال�سطح �إن ما يحدث لأحمد يحدث ل�سيني و ك�أننا
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�أمام �شخ�ص واحد يقلده ظله �سيني املنعك�س على احلائط حتت وهج ال�شم�س� .إن هذا
التعاقب الأثري الذي يحدوه �سيني من �أخيه �أحمد ك�أنه �أمام مر�آة يرى فيها الآخر مبفهوم
القرين� .سيهاجر �أحمد �إىل بلجيكا ليلتحق به �سيني من بعد �إىل نف�س الوجهة بلجيكا
مب�ساعدة احمد طبعا الذي ي�ستقبله باملطار رفقة زوجته و ابنه الوحيد �إال �أن �سيني مل
يحالفه احلظ هذه املرة يف ربط عالقة غرامية و يودعه �أحمد وزوجته و طفالهما� .إن داللة
تعدد الواحد �إىل اثنني من الأبناء عند �أحمد وهو يودع �أخاه مبطار بلجيكا توحي بالبديل
عن �سيني وهو ما يعني انف�صال �شخ�صيتني عن بع�ضهما البع�ض ملبتد�أ حياة و �سرية
ذاتية �أخرى يف حياة �سيني.
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اجلل�سة الرابعة

اجلمعة  27فرباير 2015
قراءات �شعرية مع ال�شاعر عبد احلكيم الهاليل

امل�شاركون:
 عبد احلكيم الهاليل م�صطفى �أمزاري -امل�سكيني ال�صغري
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�سرية الكاتب:
عبد احلكيم الهاليل خريج جامعة حممد اخلام�س بالرباط �شعبة العلوم ال�سيا�سية �سنة
.1978
 رئي�س جمعية «توا�صل للبحث الثقايف و التنقيب يف الرتاث». ع�ضو جمعية «موروث بالدي». ع�ضو «جمعية �إيداوكنيديف للثقافة الأمازيغية». باحث م�ساهم يف مو�سوعة «معلمة املغرب». �ساهم يف و�ضع كلمات لأغاين زجلية. �ساهم مبحا�رضات و ندوات حول املقاومة و تاريخ املغرب و التعددية الهوياتية. ا�صدر جمموعة ق�ص�صية بعنوان «الفنجان الأخري». �أ�صدر كتابا بعنوان «احلقائق الفلكية بني املنظور العلمي و املنظور الديني». -ن�رشت له مقاالت مبنابر وطنية حول الهوية و التاريخ و ال�سيا�سة و الأدب.
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«في�ض ال�سجية» لعبد احلكيم الهاليل:
�سفر بني تالوين �شعرية تنهل من كل فن طرب
فا�ضت علينا �سجية عبد احلكيم الهاليل ،الكاتب والقا�ص وال�شاعر ،بديوان
�شعر تنوع بني ق�صائد ال�شعر العمودي وق�صائد الزجل وامللحون وق�صائد
ال�شعر احلر ،يف عمل انتقى له من �أطيب العناوين عنوان «في�ض ال�سجية».
ي�ضم الديوان املذكور  101ق�صيدة �شعرية ،تتوزع بني  27ق�صيدة من كال�سيكيات ال�شعر
العمودي ،و 42ق�صيدة تتوزع بني الزجل وامللحون ،و 32ق�صيدة من ال�شعر احلر ،موثقة
بالتواريخ والأمكنة ،ومل يتم درج الق�صائد يف الديوان تبعا للت�سل�سل الكرونولوجي
�أواجلغرايف �أو التيمي ،فنجد �شعرا كتب يف ال�سبعينيات ،يليه �آخر من الألفية الثانية
ثم عودة للثمانينيات فانتقال بني مدن املغرب ،كذلك ال�ش�أن بالن�سبة للموا�ضيع
التي نهلت من كل فنون ال�شعر غزال ومدحا وهجاء ورثاء وق�صائد قومية وطنية.
خط عنوان الديوان الذي جاء يف حجم متو�سط من � 169صفحة ،بري�شة الفنان املغربي
حممد قرماد ،ور�سمت الفنانة الت�شكيلية واملهند�سة املعمارية ثورية هياليل لوحة الغالف
التي ت�ضم ر�سومات لن�ساء ب�ألب�سة ع�رصية ذات �ألوان بارزة يطغى عليها اللون الأخ�رض.
ت�ضمنت جمموعة عبد احلكيم الهاليل الق�صائدية ،موا�ضيع �شعرية خمتلفة فارت�شف
من الغزل ع�سال وبقرب احلبيبة قام كالثمل ،وعندما �سقطت الب�سمة من �شفاه حبيبته
�صارت كلمات �شعره جوفاء ،ومن الرثاء �أ�صدقاء طاب معهم املقام ،ومن مناجاة لله
ومدح للر�سول عليه ال�سالم نادى وهو مكظوم رباه ،و�أقر ب�أن عند ربه خري منقلب ،ومن
الهجاء يف نا�س ح�سبهم �أنا�سا فهيهات فالنا�س يف وطر بعدما جار الزمان ،ومن �صداقة
ذاق مرا حتى نادى ب�أن الغدر من �شيم اللئام ،فما عاد عبد احلكيم الهاليل يدري ملا
دار الزمان دورته؛ هي ق�صائد و�أخرى �أبدع فيها ال�شاعر وارتقى ،حاكيا جتاربه يف
احلياة اليومية مدونا �أحداثا عا�شها وتعاي�ش معها خالل �سفره العمري ،بني حياة املراهق
العا�شق والطالب اجلامعي وبني رجل �شاخ فوق قافية الكلمات و�سبح يف عرو�ض بحور
ال�شعر ف�أجاد �سباحة الفرا�شة وال�سباحة على الظهر ،ومل يرتك فنا �شعريا �إال و�سبح فيه.

كبرية بنجبور
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مقاربة ل«في�ض ال�سجية» ملحمد الهاليل

ذ.م�صطفى �أمزاري

القراءة مبعنى النقد مغامرة و نحن اليوم يف هذه املقاربة �أمام مغامرة حقيقية لأن كتاب
عبد احلكيم الهاليل الذي �أ�سميه ثالثية عبد احلكيم الهاليل ي�ضعنا �أمام «في�ض �سجية»
�أنتجت ثالث �أقبا�س �شعرية �صنفها ال�شاعر �إىل كال�سيكيات و زجل و �شعر حر عرب
م�سار زمني تعمد تك�سري الكرونولوجيا .هذا امل�سار امتد من � 1974إىل �2013أي م�ضى
ما يعادل �أربعة عقود.
الكتاب من احلجم املتو�سط يقع يف � 169صفحة يف �إخراج جميل  ...عنوان مكتوب
بخط جميل من توقيع حممد قرماد �إىل جانب لوحة ت�شكيلية لفنانة امر�أة فهمت العمل
و ت�أكدت �أن الأنثى حا�رضة فيه بقوة .لذلك كانت اللوحة جت�سيدا حل�ضور اجل�سد الأنثوي
ب�صيغة ع�رصية �إىل جانب �أ�شكال هند�سية مقو�سة متيل �إىل احلرفية اليدوية التقليدية
بنقو�شها وزخارفها مع الإ�شارة �إىل طغيان اللون الأخ�رض مبختلف تفرعاته ولعلنا
ن�ستطيع �أن نقب�ض على تلك العالقة بني االكتئاب و اللوحة �أي �أن م�سوغ املر�أة كان ملحا
يف الكتاب �إىل جانب تلك اللم�سة التقليدية �أ�شار �إليها ال�شاعر يف ق�صائده غري ما مرة
ارتباطا بطبيعة عمله.
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و يف الوجه الثاين للغالف �أورد ال�شاعر ق�صيدة «�سالحي كالم» و قد جاءت بطريقة
�إخراجية �أ�شبه بن�ص م�سرت�سل يذكرنا باملقامات ارتباط بال�سجع الذي ي�ؤ�شب خوامت
احلبل و للتذكري فهي ا�ستعادة لق�صيدة من الديوان بعنوان «�سالحي �أنا» (�ص )148
و لعل هذين الرتكيبني «�سالحي �أنا» و «�سالحي كالم» يجعلنا نطرح هذا الت�سا�ؤل من
يحارب ال�شاعر’ لكل �إن�سان �أ�سلحته و لل�شاعر �سالح واحد ووحيد هو كالمه .لكن هذا
ال�سالح عند ال�شاعر ثالثي الأبعاد �سالح اعتمد فيه على ال�شعر الكال�سيكي و �سالح
اعتمد الزجل و امللحون و �سالح هام فيه مع جتديدات ال�شعر احلر و لعل جواب ال�شاعر
عن �رس هذا ال�سالح هو ما ورد يف قوله �ص 148
�أقاوم احلرب بال�سالم
بالكتابة و بالأقالم
�أحارب الكذابني و �أهزم الأقزام
�سالمي حروف
�سالمي كالم
اغمد �شعري يف خن�رصة النمامني
نا�رشي الزيف و البهتان
�أمار�س الع�شق على �ضوء ال�رشوق
و �أترك احلاقدين يغطون يف غياهيب الظالم
�أن�سى م�ساوئ النا�س
�أتوب �إىل الله
و �أنهل ك�صويف من ك�أ�س املرام
ولعل هذه الق�صيدة ما يعلن فيها عن �أفق انتظار ال�شاعر.
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اختيار العنوان كان ذكيا «في�ض ال�سجية» �أي �أن ال�شاعر عهد �إىل مترير �أحا�سي�سه
و �أفكاره بينبوع من احلرية التي دافع عنها من �أول �صفحات الثالثية الكتاب �سواء يف
التقدمي حيث عمد �إىل تعريف ال�شعر و حتديدا دور ال�شاعر الذي يخو�ض يف نظره 3
مواجهات –حروبا قا�سية مع القراء – مع النف�س –مع النقاد� .إذن منطق ال�سالح منعدم
يف م�رشوع ال�شاعر الذي �أراه يعترب الكتابة كجبهة هذه اجلبهة تبقى هالمية يف انتظار
الإعالن عن اجلبهة الأهم و هي ال�صمود يف وجه الزمن و الكينونة الإن�سانية ال تلك
الكتابة الظرفية التي متوت مع موت م�سوغ مو�ضوع احلرب.
«و �أنا �صامد يف كف الزمان» �ص 149
ال�شاعر يعلن يف تقدميه �إميانه مب�رشوعه ك�شاعر فيما يعلن �أي�ضا عدم �إمكانيته جزم
انت�صاره على حتديات الزمن و النقد لكن الإميان بال �صدق ين�سق امل�رشوع و هنا يعلن
ال�شاعر �أمله يف �أن يكون �صادقا فيما يكتب لأن حمركه الأ�سا�سي هو عاطفته التي
جعلته يعلن عن املوا�ضيع التي تناولها من رثاء �إىل مدح �إىل عذل �إىل ت�صوف �إىل نقد
�إىل وطنية و قومية يف توطئة ال�شاعر ر�سم م�ساره الإبداعي املرتبط مبراحل عمره مع
ر�سوخ املبد�أ امل�ؤمن باجلمال و العدل الذين قادا ال�شاعر �إىل نوع من ال�صوفية وهو يف
عقده اخلام�س حيث اختار جتربته باحلياة لر�صيد كبري من الذكريات و التجارب.
ولعل تخ�صي�ص ال�شاعر مقال حول «ال�شعر �شعراء» فيه ت�صور جديد يريد �أن يتبناه
ال�شاعر وهو يدافع عن م�رشوع �آمن به وهو �أن ال�شعر فيه �إبداعية تتجاوز احلدود
الأكادميية للنقد على اعتبار �أن ال�شعر ح�سب عبد الكرمي الهاليل جتديد بامتياز يثور
�ضد القوالب اجلاهزة فال�شعر �شعراء بتعبري �أدوني�س و ملنطق �شاعرنا الذي يعلن أن

مشروعه يتبنى الجرأة.

تتوزع هذه الثالثية على  111ق�صيدة ندرجها على ال�شكل التايل
 27ق�صيدة من ال�شعر الكال�سيكي.
 42ق�صيدة من الزجل و امللحون.
 32ق�صيدة من احلر.
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و لعل مو�ضوع الغزل قد احتل �إىل جانب الت�صوف ن�صيب الأ�سد من هذا الكتاب الذي
بد�أ �إهداءه المر�أة غري حمددة املعامل و الذي جاء على �شكل ق�صيدة يقول فيها:
�أنت من �صنع الآمال بداخلي
و �أبعد عني �شيخ الردى
والله لوالك ما كنت �شيئا
وال طرب الف�ؤاد وال �أن�شد
لوالك ما عرفت معنى الهوى
وال تذكرت �أم�سا..وال غدا
و انتهى مبخاطبة املر�أة فيقول:
علميني �شيئا واحدا
كيف �أهوى
�أو كيف �أن�سى
هيا علميني�...أو اتركيني
�أو �ضعيني مثل �سوارين على مع�صميك
من هنا نقول �إن ح�ضور املر�أة كان قويا يف �شعر عبد احلكيم الهاليل و الذي جعل غزله
يتخذ �شكل تلميح كما ورد يف ق�صيدة «تدق القلوب لذكر هواك» �ص  17و التي انتقلت
من غزل  /من افتنان باملر�أة اىل افتنان بالله عز و جل باملعنى ال�صويف للكلمة و التي
�أرخها ال�شاعر ب � 1992أي �أن البداية الفعلية للنزوع ال�صويف انطلقت من هذا التاريخ.
تقول الق�صيدة.
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كمجنون ليلى �أرى مهجتي

تفي�ض التهابا فيا لوعتي

ملن كل هذا القري�ض الذي

يحري قلبي فيا حريتــــي

نبعد �إح�سا�سه بالله جدوى

مل يجد ال�شاعر �إال الله.

يقول �ص :17
حلبك ربي وهبت الف�ؤاد

و يف �رس �أحوايل عرفت الودادا

ويف عز وجدي جتلت خبايا

فرمت اغرتابـــا و رمت انفرادا

�إن ال�شاعر من هنا تبد�أ رحلته ال�صوفية بكل طقو�سها.
تبدت ك�شوف فرمت ازديادا
و رحت �أناجي �أنوارك ربي

لب�ست اخلراق ...ع�شقت الزهادا
�أهيم ا�شتيـــــاقــا �أ�ســوح البالدا

�أما الغزل ال�رصيح فقد كان حا�رضا ب�شكل ملفت يف الأجنا�س الثالثة مثل ق�صيدة:
يف الكال�سيكي «�أ�صغي ل�صوت احل�سن» (�ص « )40من كرث هواك» (�ص « )35مع�سولة
اللمى» (�ص .)36
يف الزجل و امللحون «الوح�شية» «زين الطلعة» «غ�صن البان» «مكمولة الأو�صاف».
يف احلر «مواعيدنا» «�أنت احلياة» «ملن �أكتب �شعري» «حروف تعري جوفاء» «يا حلوتي
ملياء».
�إن ال�شاعر وهو ي�ؤمن باحلياة كما ي�ؤمن باملوت �أفرد يف ثالثية جمموعة من الق�صائد يف
الرثاء ل�شخ�صيات قريبة منه و التي �أفرزت حكما �شعرية جميلة يقول:
و ما النا�س �إال عجول ...ق�ضى

ومنهم من طال عي�شا و انتظر

�سرنجع يوما �إلـــــى ربنـــــــا

كمــــــا قد رجعتم فهذا قدر

فمــــــــا اخللد �إال لرب العباد

و ما من يدوم كمـــا من هجر
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و جترنا هذه املغامرة �إىل الهموم املحفزة على ا�ستدرار هذا الفي�ض ،و هي هموم قادت
ال�شاعر �إىل نقد الواقع االجتماعي و الأخالقي بالأ�سا�س هذا النقد الذي كان يف كثري
من الأحيان مبا�رشا كما هو احلال يف ق�صيدة «العجاب» الزجلية حيث يقول
�أ�صحــاب ال�رش و البغ�ض كثار
وقليــــل تالقي النفو�س الكبار
�شحال من حمتال يحيك مبت�سم
و ال�ضغائن يف قلبه �شاعلة نـــار
�إىل جانب ق�صائد �أخرى تدور يف نقد ال�سلوكات الفا�سدة كاخلداع و الكذب و النميمة
حتى �أن الق�صائد تدل عليها عناوينها كق�صيدة «الكذابني» �ص  61و ق�صيدة «...وكذاب»
�ص  59اللهم ما ورد مغلفا بنقد موجه �إىل من يهمه الأمر كما يف ق�صيدة «اخلداع» �ص
 59وهذا موقف التزم به ال�شاعر حيث ترفع عن الهجاء كما �أ�شار �إىل ذلك يف التقدمي.
�إن هذه ال�سلوكات ال�سلبية يقف منها ال�شاعر موقف املنتقد ب�شدة لذلك يروم االبتعاد كما
يقول يف ق�صيدة عمودية «ما عدت �أدري» �ص 19
وداعا �أماين فاين كنت يف حلــم

فكل الأمـاين �أدو�سها بوط�أة القدم

فال خري فـــــي قوم قد�ساء ظنهم

فمــا راعوا ودادا وال حرمه الرحم

و �إين ل�ست ر�ضي العني يف منحدر

ولكن نف�سي تتوق للعلياء و القمم

هذا و ال�شاعر يف حلظات الغ�ضب مما يعتمل يف واقعه من تف�سخ �أخالقي و ف�ساد اجتماعي
ينجر لالنخراط يف الق�ضايا الكربى.يقول يف «يوم ت�صفا الغيوم» 55
قفلوا امل�سايد و منعوا لذكـــــار
عم الف�ساد اللي ن�رشو و كثـــــار
و ال لقاو �شجيع يهزم املنكـــــار
فيوم ت�صفا الغيوم و تفجى لكدار
تتك�رس لنياب وينهار كل جبــار
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و هذه ق�صيدة م�ؤرخة ب�أبريل  1977تت�ساوق و موجة الثورات الفكرية ال�سيا�سية التي
ال �شك �أن ال�شاعر كان منخرطا يف همومها لتدليل �أن العديد من الق�صائد ذات احلمولة
ال�سيا�سية و الفكرية كانت مرتبطة بال�سبعينيات و الثمانينيات �إن ال�شاعر كما ر�صد
مظاهر الف�ساد يف جمتمعه ر�صدها فيما يخ�ص واقع العرب يف نفحة قومية تذكرنا
ب�أ�شعار اليازجي و الرفاعي و الزهاوي كما نلحظ ذلك يف ق�صيدة «يا عرب» �ص 81
و كما انتقد ال�شاعر الف�ساد فانه تغنى باجلمال كما الم�سناه يف العديد من الق�صائد
خا�صة تلك املرتبطة باملر�أة و بالنبل كما ن�صادفه يف االعتزاز بال�صداقة كما يف ق�صيدة
«�أبكي على ال�صداقة» �ص  114و بالوطن يف ق�صيدتني رائعتني «يف و�صف العيون» �ص
 37و التي نلم�س فيها تنا�صا مع بيت ملحمد احللوي.
و يف العيون بكت كل العيون مل تذق بعدها لذيذ املجود
و يف الق�صيدة ن�صب لنا ال�شاعر �رشكا جميال �أوهمنا �أنه ي�صف عيون امر�أة .يقول يف
�ص 37
ملن ابتدئ فـي و�صف العيون حل�سن املحيـــا �أم ح�سن احلفوف
ومن يعتني بي �إذا تهت يوما

يف ع�شق �أطالل و حب الدروب

لكنه �رسعان ما يردنا ملق�صده بقوله:
فال حت�سبوا مق�صدي للهوى و لكن ق�صدي للإقليم العيون
�إن ال�شاعر بوطنيته مل يقت�رص حبه للعيون املدينة اجلنوبية بل حتدث يف ق�صيدة
«�صحرا�ؤنا» �ص  44عن ذلك االرتباط الوثيق بني ال�شاعر ووطنه و غريته على بلده يف
ن�شيد ح�سا�س جميل
�أنا املغربي الأبي الغيور

على كل �شرب من ار�ض الوطن

�أنا املغربي املعتز الفخور حلمـــــل اللوا عرب مر الزمــــن
�إن ال�شاعر كما �أ�سلفنا الذكر را�صد للجمال و النبل يف امتداده عرب الوطن و عرب الأمة
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لذلك مل يفته التغني بثورة اليا�سمني �أي�ضا �ص 22وهذه ق�صيدة قر�أها كاملة على احل�ضور
الكرمي.
�إن عبد الكرمي الهاليل را�صد متتبع ملا يحيط به و ينتقد ال�سلبي خا�صة يف جانبه
الأخالقي و يثمن االيجابي كما هو حاله وهو ميدح ال�صانع يف �شعر عمودي من خالل
ق�صيدة «ال�صانع املبدع» �ص 39و يف الزجل من خالل «�صنعة بالدي» �« 64أنا املولع
بال�صنائع» 83
هذا و ال�شاعر من خالل هذه القراءة البانورامية ظل وفيا للأغرا�ض ال�شعرية العربية
كالغزل و الفخر و املدح ،هذا الأخري الذي خ�ص�صه عبد احلكيم الهاليل ملدح الر�سول
�صلى الله عليه و �سلم ك�أننا �أمام بردة �أخرى يقول:
حممد خري الورى و الأنام عليه ال�صالة و �أزكى ال�سالم
�أتانا بذكر من رب العباد

ودين �سموح دعــــا للوئـــام

ولعل متيز الق�صيدة ارتبط ب�أركان الإ�سالم كما جاء بها النبي العربي من خالل تكرار
جميل  ...حممد يا من دعا لل�صالة \ حممد يا من دعا لل�شهادة \ حممد يا من دعا للزكاة\
دعانا حلج من فج عميق.
ولعل اعرتاف ال�شاعر باجلميل و �إميانه بالعالقات الإن�سانية ما جعله يفرد جزءا من ثالثيته
لرثاء �شخ�صيات قريبة منه عائليا �أو معنويا �أو ثقافيا ،و يف ذلك نلم�س ح�ضورا حكيما
ي�ؤكد نزوع ال�شاعر ال�صويف و الذي �أ�رشنا �إليه �آنفا.
�إن ال�شاعر احلكيم عبد احلكيم الهاليل راهن على م�رشوعه ال�شعري املنطلق من �شجيته
التي فا�ضت لتعلن للنا�س\ للمثقف �أننا �أمام �شاعر �أبدع اجلمال خا�صة يف الق�صيدة
الكال�سيكية و الق�صيدة الزجلية هذه الأخرية حتديدا التي تبدو يف لبو�س ق�ص�صية �أقرب
�إىل امل�رسحة كما هو احلال يف ق�صيدة «الباهية» و ق�صيدة «املقاومة» و «من حر جفاك»
و لعل �أهم الر�سائل التي راهن ال�شاعر على متريرها كانت ب�أ�سلوب زجلي رمبا لإميانه �أن
لغته �أقرب �إىل العموم.
بكلمة واحدة �أننا ونحن نقر�أ «في�ض ال�سجية» لعبد احلكيم الهاليل
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نكون قد �أدركنا امل�ؤان�سة و الإبداع لأن ال�شاعر توخى الإبداع.
وثق عبد احلكيم لق�صائده ،ا�سرتق من زخم احلياة وقتا ،اقتطع به لنف�سه وقفات ،وخرج
بديوان �شعر نرث فيه ما جادت به قريحته ،ونحى مب�ساره من الزجل فال�شعرالعمودي
وال�شعر احلر ،من واد زم �شد الرحال يف �سفر الإلهام ،فانعرج على فا�س ومكنا�س وبني
مالل ،وحط بالرباط فالبي�ضاء ويف مدينة العيون كان له يف ال�شعر �شجون ،ويف تون�س
كان البنته �أن�س.
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ما عدت �أدري

ما عدت �أدري �أحي �أنــــا �أم يف عدم

فعاتبت نف�سي عمــــا بها من ال�صمم

حتى ف�ؤادي �أعماه الهوى فقاومني فغدوت مهمومـــــــا من �شدة الندم
و ما لب�صريتي تعمى فـــي كل بارقة؟ فقد �ضاعت ر�ؤاي يف �سدمي من الغيم
�أغرام هذا الذي قد �أرق جفنـــــــــي فما عدت �أحظـــــى بن�صيب من النعم
ففي رحلة ال�شوق قد تهت من زمــن كم كنت �رسحانا فـــي الآهات و الأمل
وداعا �أماين ف�إين كنت فــــــــي حلم فكل الأمانـــــي �أدو�سها بوط�أة القدم
فال خري فـــــــي قوم قد �ســـاء ظنهمو فمــــــــا راعو ودادا و ال حرمة الرحم
و �إين ل�ست �أر�ضى العي�ش يف منحدر و لكن نف�ســــي تتوق للعلياء و القمم
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يا لغادي يف و�ضح النهار

غاب �سعدي حني غابت �أنواري
�أو يب�سات عواد وردي و ازهاري
فني غابت ب�سمة اجلنان و ماه اجلاري
رجانا غري فيك يا لعزيز الباري
�سارت �سفينتنا تايهة يف و�سط ابحار
�صامدة يف هول املوج مبجاذف و �صواري
يتقاذفها الريح عنوة و تراوغ
فبلطف الله غادية فالبحر ال�ضاري
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من طول تنهادي ين�شف ريقي
يا القاري �صفحة �سعدي ،تكفيك نظرة لكتابي
فيه كامنة ا�شجاين و ا�رساري
و يزيد همي و �سهادي
ابكي يا القلب املفجوع ،و خلي دمعك جاري
النار بلهيبها تكدي و ال�سم يف دخايل �ساري
غابت خيوط الآمال و �ضاعت من �ضي اب�صاري
و الهم زاد قوى حزين ،و تخالط ليلي بنهاري
حميد يا الغادي يف و�ضح النهار راك غامن
ربي عليك را�ضي و انتايا يف جنان ح�ضنو
و انا عمري ما نن�ساك ،ف قعادي و ا�سفاري
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قد هانت ذنوبي

قد م�سني احلب م�س اجلنون
حبا عفيفا قد فاق ظنوين
ما كنت �أعلم �أن احلب يجرف بي
ي�سلب نومي و ي�شقي جفوين
ح�سبي من احلب ما قد مر بي
�أ يف خام�س عقدي تزداد ذنوبي
و لكن قلبي يحب اجلمال
من كل نوع و كل ال�رضوب
�إذا ما ا�ستجرت بقربك ربي
قد هانت حياتي و هانت ذنوبي
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اجلل�سة اخلام�سة

اجلمعة  20مار�س 2015
قراءة يف رواية «حلم مدينة» للأ�ستاذ م�صطفى �سا�سي

امل�شاركون:
 م�صطفى �سا�سي نور الدين حمقق -امل�سكيني ال�صغري
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بنية ال�شخ�صيات وعجائبية الأحداث
قراءة يف رواية «حلم مدينة  :ال�شلة » للم�صطفى �سا�سي

ذ.نورالدين حمقق
ينطلق الكاتب الروائي امل�صطفى �سا�سي يف روايته العميقة «حلم مدينة  :ال�شلة» من
و�صف دقيق للأجواء الف�ضائية حيث تتواجد �شخ�صيات الرواية  ،و ذلك من خالل
و�صف دقيق ل�شخ�صيات ذات عمق فكري جتمعها ال�صداقة ويوحدها التوجه التنويري،
حيث يقوم بر�صدها يف �أماكن تواجدها املعتاد خ�صو�صا يف املقهى ،وهي تناق�ش �أمور
احلياة يف �إطار فل�سفي ت�أملي  ،ف�أغلب هذه ال�شخ�صيات تنتمي �إىل جمال الرتبية والتعليم
و �إىل ف�ضاء اجلامعة ف�ضال عن �شخ�صيات �أخرى تنتمي �إىل فئة العمال  .لينطلق بعد ذلك
�إىل ت�صوير بع�ض هذه ال�شخ�صيات وهي ت�شهد حتوال عجائبيا من خالل حلم ر�أته  ،حلم
ي�ستمد مقوماته من البعد الكافكاوي للعامل و الر�ؤية امل�أ�ساوية التي حتدث عنها لو�سيان
غولدمان  .هنا تتحول ال�شخ�صيات من خالل هذا التمازج بني الواقعي والتخييلي �إىل
�شخ�صيات فاقدة للنظر �أو على الأقل للبع�ض منه .فقد �أ�صيبت باالعورار  ،ولي�س بالعمى.
هنا توظيف ذكي للمر�آة  ،وللبعد البورخي�سي و للتحوالت التي قد ت�صيب الكائن  ،كما
هو الأمر يف كتاب «�ألف ليلة وليلة » .الرواية غنية ومليئة بالتعدد اللغوي و الفكري
وبالقدرة على امل�سك بالتنامي الدرامي و بالقدرة على خلق عامل تخييلي هو �أقرب �إىل
الواقعية ال�سحرية كما هي عند غار�سيا ماركيز منه �إىل الواقع العادي  .و هو ما �سنقف
عنده من خالل تتبعنا مل�سار هاته ال�شخ�صيات و لعجائبية الأحداث .

 1بنية ال�شخ�صيات يف الروايةحتتوي رواية «حلم مدينة  :ال�شلة» على جمموعة من ال�شخ�صيات الرجالية منها و الن�سائية.
هذه ال�شخ�صيات التي ت�شكل فيما بينها عاملا غنيا بالتوترات الدرامية  ،حيث ترتابط
م�صائرها وتت�شابك م�شكلة عاملا روائيا مليئا باحلياة  .كل �شخ�صية من هذه ال�شخ�صيات
الروائية حتى وهي تلتقي مع باقي ال�شخ�صيات الأخرى تنبني انطالقا من ت�صورها
اخلا�ص و تت�شكل اعتمادا على ر�ؤاها و على نظرتها للعامل املحيط بها  .وهو ما جعل منها
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�شخ�صيات تتميز بالدينامية تبعا للأحداث التي تنفعل بها و تفعل فيها يف ذات الآن � .إنها
�شخ�صيات روائية ال تقدم نف�سها للقارئ دفعة واحدة  ،و �إمنا عرب الأحداث التي تعي�شها
بحيث جتعل من هذا القارئ يتابع م�ساراتها بكثري من الرغبة يف معرفتها و االقرتاب من
العوامل التي تنتمي �إليها  .هذه العوامل التي تختلف تبعا لنوعية ال�شخ�صيات امل�شكلة لها
بني عوامل منفتحة على اخلارج  ،و بني �أخرى منغلقة ال تكاد تربح الداخل لر�ؤية ما وراءه .
هكذا تتوزع بنى هاته ال�شخ�صيات بني عوامل خمتلفة ميكن الإ�شارة �إىل بع�ضها على
ال�شكل التايل :

 1-1بنية ال�شخ�صيات و عوامل الكتابة :
حت�رض الكتابة ب�شكل قوي يف ثنايا هذه الرواية حيث جند �أن ال�شخ�صيات فيها تهتم
بعامل الكتابة و تقوم بعملية الولوج �إليه �إما عن طريق القراءة و �إما عن طريق فعل الكتابة
يف حد ذاته � .سنجد مثال �أن �شخ�صية عمر � ،أحد �أبطال الرواية تعي�ش حالة متزق داخلي
بني الرغبة يف العمل و بني الرغبة يف كتابة العمل يف حتقيق الذات عن طريق �إيجاد عمل
منا�سب  ،هو ال�شاب الذي تخرج من اجلامعة ب�شهادة الإجازة و ظل يبحث عن العمل طيلة
ثالث �سنوات لكن بدون فائدة  ،و هو الكاتب الذي يريد كتابة رواية يعرب من خاللها عن
الواقع الذي يعي�ش فيه  .الكتابة هنا تتحول �إىل فعل خال�ص بالن�سبة ل�شخ�صية عمر .فعل
يجعله يح�س بكيانه ووجوده � .إن عمر حني �سيختلي بنف�سه �سيكتب رواية حتمل عنوان
«حلم املدينة» وهو نف�س العنوان الذي حتمله الرواية التي هو �أحد �شخ�صياتها الأ�سا�سية
بامتياز  .وهو �أمر يجعلنا نذهب �إىل �أن الكاتب امل�صطفى �سا�سي قد وظف و بطريقة فنية
متكاملة لعبة كتابة الرواية داخل الرواية نف�سها  .فك�أن �شخ�صية عمر التي هي جزء من
الرواية قد ا�ستطاعت �أن تكتب رواية هي املعادل املو�ضوعي للرواية التي نتحدث عنها .
يقول عمر متحدثا عن الرواية التي يريد كتابتها ما يلي « :كيف ن�سيت الرواية ؟ رمبا هي
الطريق التي �ستخرجني من هذا النفق � »...ص �.124إن الكتابة هنا ت�صبح مالذا بالن�سبة
لعمر  .فهي التي �ستخل�صه مما يعي�شه  ،وهي التي �ست�ؤكد له وجوده ال�سيما �أمام ال�شلة،
�شلة �أ�صدقائه التي اتهمه واحد منها بكونه �إن�سانا �سلبيا و غري عملي .ثم �إن الكتابة
هنا هي و�سيلة لإعادة ر�ؤية الأحداث مبنظور مغاير و بفهم جديد .هذا �إىل كونها و�سيلة
�أي�ضا ال�ستعادة �صور الأ�صدقاء الغائبني ويف مقدمة ذلك �صورة مراد و�صورة �أمه �.صورة
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مراد الذي حني ودع الدنيا بالطريقة التي اختارها ترك جمموعة �أوراق قدمتها �أمه لعمر ،
و طلبت منه �أن ينظر فيها  .وهو حني قام بذلك ا�ستعاد من خاللها مراد و �صورته ال�ضائعة.
وحني انتهى عمر من كتابة روايته وحني تو�صل من دار الن�رش بقرار قبولها و القيام
بطبعها حتول �إىل �شخ�ص �آخر �.شخ�ص مليء باحلياة .فقد قام ب�إخبار �أ�صدقائه بذلك .
�إن الكتابة هنا هي حياة �أخرى �أو هي رغبة يف ا�ستعادة احلياة ومنحها طعما �آخر .طعم
الظهور و التجلي يف �صور تبقى يف الذاكرة و ال تن�سى مبرور الزمن .

 2-1بنية ال�شخ�صيات و عوامل احلب :
ال تخلو �أي رواية من احلب ،فحتى روايات احلرب حتتفي به يف طياتها  .وهو ما نرى �أي�ضا
�أن رواية «حلم مدينة :ال�شلة» قد قام به  .ذلك �أن ال�سارد فيها قد ربط بني كل من �شخ�صية
ف�ؤاد و �شخ�صية �سعاد برابط احلب  .هذا احلب الذي �سيحول حياة �سعاد �إىل جحيم بعد �أن
افت�ض ف�ؤاد بكارتها  .حيث دفعها الأمر �إىل الهروب من بيت العائلة بعد وفاة �أبيها املري�ض
خوفا من �أن يعلم �أخوها �سمري بالأمر �.أما بالن�سبة لف�ؤاد فهو و�إن �أعلن ل�صديقه جنيب ب�أنه
يحب بالفعل �سعاد ف�إنه مل ي�ستطع �أن يتقدم خلطبتها �إذ �إن و�ضعيته كطالب ال ت�سمح له
ب�إقامة زواج �أو حتى جمرد التفكري فيه � .إن هذا احلب غري املكتمل بني كل من �شخ�صيتي
ف�ؤاد و �سعاد � ،سيدفع بهذه الأخرية �إىل الزواج من غريه فما �أن يتقدم احلاج مرزوق
�صاحب البئر لطلب الزواج منها ولو ب�شكل عريف حتى تقلب بذلك درءا لف�ضيحتها .
يف مقابل هذا احلب بني ف�ؤاد و�سعاد تقدم لنا الرواية حبا �آخر مل ي�ستطع الإعالن عن
نف�سه  .هو احلب املكتوم الذي كان ي�شعر به عمر جتاه �أم �صديقه مراد  .فال هي �أف�صحت
عنه و ال هو فعل ذلك  .ذلك �أن الظروف و فارق ال�سن مل يدفعا بهذا احلب �إىل الإعالن
عن وجوده  .لكن املتلقي مع ذلك ي�ست�شعره من خالل احلوارات القليلة التي جرت بني
كل من عمر و بني �أم �صديقه املتوفى انتحارا ( رمى نف�سه من الطابق الثالث) �ص .36
من الرواية .

 3-1بنية ال�شخ�صيات وعوامل ال�صداقة :
حت�رض ال�صداقة بقوة يف هذه الرواية فبدءا من عنوانها الفرعي � ،أي «ال�شلة» التي تعني
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جماعة من الأ�صدقاء وو�صوال �إىل العالقات الإن�سانية التي �سادت طيلة زمن الرواية بني
ه�ؤالء الأ�صدقاء و الظروف التي وحدت بينهم � .إن هذه الرواية هي رواية �صداقة بامتياز.
حيث الأ�صدقاء يجتمعون يف املقهى  ،و يتناق�شون يف �أمور احلياة مبختلف جتلياتها ال�سيا�سية
والفكرية واالجتماعية وحتى العاطفية  ،كما ي�س�أل كل واحد منهم عن الآخر ويريد معرفة
م�آله �إن غاب و يحكي له عن معاناته �إن ح�رض  ،ويتبادل معه الأ�رسار فرحا كانت �أو حزنا .
لكن مع ذلك ورغم هذه ال�صداقة ف�إن م�صائر ال�شخ�صيات ت�أخذ م�سارات متعددة  ،يتبني
لنا ذلك على �سبيل التو�ضيح يف كون �أن ف�ؤاد هو �صديق ل�سمري لكن حني وقع يف الغلط
مع �أخته مل ي�ستطع م�صارحته بالأمر و مل يتقدم خلطبتها  .بل �إنه قد تركها مل�صريها
تواجهه وحيدة  .يقول ف�ؤاد وهو يحكي ل�صديقه جنيب هذا الأمر ما يلي « :لقد وقعت
يف �أمر مل �أكن �أرغب يف الوقوع فيه ،ولكنه حدث� ،..صمت قليال ،ثم تابع ..هتكت بكارة
�سعاد�. »...ص 146من الرواية.

 4-1بينة الأحداث و البعد العجائبي :
بالرغم من �أننا ميكن اعتبار رواية «حلم مدينة  :ال�شلة» رواية ذات مرجعية واقعية ،
لكن الكاتب قد تفوق يف حتويلها �إىل رواية تخييلية بامتياز  .خ�صو�صا حني وظف البعد
العجائبي يف طيات �أحداثها و جعل هذا البعد ي�شكل حمور تنامي ال�رسد فيها  .ابتد�أ
هذا البعد باحللم  /الكابو�س الذي ر�آه كل نا�س املدينة و �أ�صابهم من جرائه االعورار
حيث �أ�صبحت العني الي�رسى فاقدة للر�ؤية .لقد حتول احللم /الكابو�س من �إطار فردي
�إىل �إطار جماعي  .يقول �سارد الرواية يف هذا ال�صدد ما يلي  « :الكل قبع منطو على
نف�سه  ،يتحا�شى النظر �إىل الآخر ك�أنه يخ�شى النظر �إىل نف�سه ...انكف�أت الر�ؤو�س»..
�ص 30من الرواية  .ويقول �أي�ضا  « :اليوم هو الرابع بعد تلك الليلة التي �أ�صبح فيها
الكل �أعور� »..ص .33وكما ت�سبب احللم /الكابو�س التي متت روايته ب�شكل يختلط فيه
الواقع بالوهم كما هو ال�ش�أن يف احلكايات ال�شعبية وخ�صو�صا يف كتاب «�ألف ليلة وليلة»
يف �إ�صابة النا�س  ،نا�س املدينة باالعورار  ،ف�إن ظهور البئر و �رشب مرزوق منه و انفتاح
عينه الي�رسى � ،شكل حدثا مفاجئا هو الآخر  ،وينتمي من خالل طبيعة �رسده وكيفية
حتقق هذا ال�رسد �إىل بنية ال�رسد العجائبي  .وكما يف هذه احلكايات �أي�ضا فقد حتول
�صاحب هذا البئر �أي مرزوق من �شخ�ص �ضئيل القيمة �إىل �شخ�ص ثري �أ�صبح اجلميع
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يرغب يف م�صاحبته  .وهو ما جعل �أحداث الرواية تنفتح على م�سارات �أخرى �أثرت
يف بع�ض ال�شخ�صيات منها  ،فمرزوق هذا هو الذي �سيقوم بالزواج من �سعاد التي
كانت حتب ف�ؤاد ويحبها و فرقت بينهما ظروف احلياة القا�سية .كما �سيفتح املجال لظهور
�شخ�صيات �أخرى مثل �شخ�صية احلاج التهامي الذي كان يعمل مرزوق عنده جمرد
خما�س � .إن عملية اجلمع بني ما هو واقعي متخيل و بني ما ينتمي �إىل البعد العجائبي
يف بعده الأكرث غرابة قد جعل من هذه الرواية تنفتح على التنا�ص ببعديه الواقعي
والتخييلي معا  .الواقعي يف ا�ستعادتها لبع�ض الأحداث الواقعية وحتويلها كي تنا�سب
بنية ال�رسد الروائي و تن�صهر �ضمن بوتقته  ،والتخييلي يف ا�ستفادة الرواية من الرتاث
ال�رسدي احلكائي و القيام بعملية بلورته هو الآخر كي ي�صبح جزءا ال يتجز�أ من عامل
الرواية  .وهو ما حتقق بالفعل ،و جعل من هذه الرواية رواية تعدد لغوي  ،ح�سب ت�صور
ميخائيل باختني ،غني ب�أ�صوات ال�شخ�صيات املختلفة �إن على م�ستوى التوجه الفكري
والثقايف و�إن على م�ستوى التوجه الإيديولوجي واالجتماعي .

على �سبيل الرتكيب
هكذا نرى �أن هذه الرواية وهي تقدم لنا عاملا روائيا يجمع بني التخييل الواقعي من جهة
و التخييل العجائبي من جهة �أخرى  ،قد ا�ستطاعت �أن ت�شكل عاملا روائيا متكامال .عاملا
يقدم للمتلقي �شخ�صيات دينامية غري منطية تتميز بالقدرة على تقدمي ر�ؤيتها للعامل الذي
تعي�ش فيه  ،مع اختالف يف الت�صور و الر�ؤى  .وبهذه الرواية يكون الكاتب و الروائي
امل�صطفى �سا�سي قد قدم عمال روائيا يجد مكانه �ضمن ما تقدمه الرواية املغربية يف
تنوعها وغناها من جتارب روائية جديدة و جديرة بالقراءة واملتابعة النقدية .
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قراءة نقدية
يف رواية حلم مدينة  /ال�شلة

تدخل رواية « ثالثية حلم مدينة» يف �شقها الأول املعنون بال�شلة �ضمن تيار الوعي،
الذي يعرب عن االلتزام بالتعبري عن الواقع املعي�ش ،امل�شوب بحالة من القلق وال�س�ؤال
حول و�ضعيات الفئات االجتماعية املقهورة من العمال والطلبة والعاطلني؛ وامل�صطفى
�سا�سي من الأدباء الذين التزموا بالأدب كحياة وقلق ،يعرب من خالله عن الوعي
ال�شقي ،الذي يغلي يف �أح�شائه ،ثم اختمر وترجمه ابداعا من خالل هذه الرواية.
�إن امل�صطفى �سا�سي وجيل من الكتاباملغاربة�ألزموا�أنف�سهمحقيقةبتعرية الواقع االجتماعي،
والكتابة عن النا�س الب�سطاء� ،أولئك الذين �شغلهم الهم اليومي عن الق�ضايا الكربى.
فالرواية عبارة عن �ساحة فكرية تطرح فيها الآراء املعربة عن ر�أي الكاتب بالدرجة
الأوىل .نراه ي�سري ال�شخ�صيات من الداخل من خالل زاوية الر�ؤية من اخللف ،حيث يتحكم
يف �شخ�صياته من الداخل ومن اخلارج ،ويدفعها �إىل ت�أدية الأدوار املنوطة بها وك�أنهم ممثلون.
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ال�شخ�صيات الروائية :
ال�شخ�صيات يف �أي عمل روائي هي العن�رص الفعال واملحرك للأحداث ،وامل�ساعد
على تنامي الن�ص ال�رسدي ،و�إدا ما نظرنا �إىل �شخ�صيات هذه الرواية جند
ب�أنها قريبة من الواقع ،مما يعطيها عمقا وات�ساعا ،لأن الكاتب ا�ستطاع الوقوف
على كل جوانبها اال�سم – اللقب –العيوب اخلارجية-اال�ضطرابات النف�سية.
و�شخ�صيات الرواية هي « ال�شلة» �أو اجلماعة ،وهم جماعة من الأ�صدقاء توحد بينهم
هموم احلياة ،وجتمعهم املقهى ملناق�شة ق�ضايا اجتماعية و�سيا�سية....منهم النقابي ومنهم
الطالب ومنهم العاطل ،كل واحد من هذه ال�شلة له ر�ؤاه وطموحاته ،التي يبلورها من
خالل جمموعة من و�سائل الن�ضال -:الن�ضال النقابي (اال�ضطراب يف احلي ال�صناعي)-
الن�ضال الطالبي يف احلي اجلامعي ،وتعر�ض ه�ؤالء ال�شبان لالعتقاالت وامل�ضايقات.
ف�شخ�صيات الرواية هي �شخ�صيات حداثية ،عندها ن�ضج ووعي مبا يجري يف املجتمع،
و�شخ�صيات قلقة تتحرك يف ف�ضاء الرواية بحرية ،م�ؤمنة مبا حتمل من �أفكار ،مبا يف
ذلك ال�شخ�صيات الثانوية ،التي ت�ساعد ال�شخ�صيات الرئي�سية على �إجناز الفعل ،مثل
�شخ�صية �أم عمر (يامنة) و�أبوه (يو�شعيب).

البناء الروائي :
يف الرواية اجلديدة �أ�صبحنا نتحدث عن اخلطاب ( – ) Discourجريار جنيت-
بدل احلديث عن الق�صة (  ،)Histoireوعندما نتناول (حلم املدينة) كخطاب ينبغي
�أن نتطرق �إىل الطريقة التي بنى بها الكاتب �أحداث الرواية .فالكاتب مل يخ�ضع
للتجريب بل اكتفى ب�رسد الأحداث بطريقة تراتبية ،تنمو فيها الأحداث وتنه�ض
ب�شكل ا�ضطرادي منتظم ،فهي مكونة من خم�سة ف�صول ،كل ف�صل ي�ؤدي بالقارئ
�إىل الف�صل الذي يليه ،وهذه الف�صول تبدوا منف�صلة لكنها تلتقي وجتتمع من خالل
اخليط الناظم ،الذي يخرتق الرواية من �أولها �إىل �آخرها؛ واخليط الناظم هو قلق
ال�شخ�صيات امل�ؤثثة لف�ضاء الرواية ،ورغبتها يف تغيري الواقع واال�ستفادة من خريات
البلد ،التي يرمز �إليها مباء البئر ،والذي يرمز بدوره �إىل اخل�صب واخلري والنماء.
� إن الرواية ،كما يبدو ،بنيت بطريقة تقليدية بعيدة عن التجريب ،الذي ي�ؤمن بالغمو�ض
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والعبث ال�رسدي ،فالرواية (حلم مدينة) من�سجمة ومنظمة ومرتبة ترتيبا منطقيا،
وك�أنها متوالية �رسدية ،فيها و�ضعية البدء ،ثم و�ضعية التحول ،ثم الو�ضعية النهائية
التي كانت مت�أزمة ومتوترة حيث انتهت ال�شلة نهاية م�أ�ساوية ،كل واحد يف قبو.
الأديب ي�ؤمن ب�أن الرواية التزام �أخالقي و�أدبي ينبغي �أن تبقى قريبة من
الواقع ومعربة عن عامة النا�س لأنها ل�سان من ال ل�سان له؛ فالروائي
ينوب عن النا�س ،وينقل همومهم وي�شاركهم حياتهم وم�شاغلهم.
فالروائي ينقل حياة عمر ومعاناته ونهايته امل�أ�ساوية ،كما ينقل نف�سية مراد املنهارة ،التي
دفعته �إىل االنتحار ،ب�أن رمى بنف�سه من الطابق الثالث.

الف�ضاء الروائي :
الف�ضاء الروائي مكون �أ�سا�سي من مكونات ال�رسد الروائي ،له �أهميته يف بناء الرواية،
وي�ساهم يف بلورة زاوية الر�ؤية ،وهو يف هذه الرواية ذو �أبعاد خمتلفة ،فيها االجتماعي
والأدبي والهند�سي.
ويغلب الف�ضاء املفتوح على الرواية لأن �أغلب الأحداث جرت يف اخلارج ،يف ال�شارع
ويف ال�ساحات العمومية ،لذلك مل يتم الرتكيز على �شخ�صية روائية بعينها ،و�إمنا متت
الإ�شارة �إىل �شخ�صيات كثرية ومتنوعة ،مبا يف ذلك ال�شخ�صيات الثانوية ،ولذلك غلبت
الر�ؤية من اخللف ،لأنها ر�ؤية عامة و�شاملة.

ذ.حممد يوب
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اجلل�سة ال�ساد�سة

اجلمعة  22ماي 2015
قراءات �شعرية مع ال�شاعرة ر�شيدة فقري و ال�شاعر رفيق تدغري

امل�شاركون:
 ر�شيدة فقري رفيق تدغري �أمينة الإدري�سي -امل�سكيني ال�صغري
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قراءة يف �شعر ر�شيدة فقري
مملكتها �سطورها

ذة�.أمينة الإدري�سي
يقول املتنبي� :أعلى املمالك ما يبنى على الأ�سل� :أي الرماح و يقال :فالن جمع ما
بني الرياع و الأ�سل� :أي بني القلم و الرمح ،و عذا كانت هذه هي حال املتنبي اجلامع
ما بني اخليل و الليل و البيداء و ال�سيف و الرمح و القرطا�س و القلم ف�إن �شاعرتنا
مملكتها العالية يف اجلمع ما بني العلم و ال�شعر و الأدب بحثا عن اجلمال يف ذرى البيان
و متانة القول و جالء ال�صورة و بالغة اللغة و مو�سيقى العبارة يف �شعرية فائقة املعنى
را�سخة املبنى يف الكلمة و ال�صورة تتالقى يف �شعرها الذاتية و ال�شمولية ،التوا�صل
و التجاوز التفريد و التجريد الر�ؤية و الر�ؤيا يظهر ال�شعر و ي�سترت حني يطغى على
الإمياء و الرمز و يطفو على ماء الق�صيدة يف كيمياء �شعرية قادرة على الت�أمل و الإختبار
احلياتي و احلكمة حت�رض ال�شاعرة يف ن�صها مفعمة بالرنج�سية و الرنج�س و من منا ال
يع�شق نف�سه حتى الثمالة غري �أنها ال تخفي كغريها ع�شق الذات بل تخبئها خلف وجه
الطفلة حني تزملها الريح فت�ضيء جدال كالرع�شة حني تغرد يف رحم الوجود و �أدوني�س
مل يكن خمطئا حينما �أ�شار يف كتابه «ال�شعرية العربية» فهي قراءة جلانب من جوانب
العامل – الوجود – ال تكون قراءة �إال من خالل ثقافة ال�شاعر ،بالثقافة يرى ال�شاعر
الوجود و بالثقافة تتحدد بالغية خطابه ال�شعري و ال تعدو رهافة عمق ثقافة ال�شاعر
�إىل املاورائيات ،ال حمل للرجم بالغيب يف دنيا ال�شعر ،نبوءة ال�شاعر كامنة يف قدرته
الثقافية و يف الإم�ساك بخيوط التاريخ الدقيقة و مب�ساربها ،و �أراين �ألوذ ببع�ض كبار
من تناولوا مفهوم ال�شعر ،على ر�أ�س ه�ؤالء جون كوهني الذي �أجنز كتابني متكاملني قدم
الأول منهما« :بنية اللغة ال�شعرية »de la structure du langage poétique
و�أكمل الثاين  « :اللغة العليا  ،»le haut langageو كوهني يف مقالتيه �إمنا يبحث عن
ال�شعرية داخل البالغة وحدها ،و احلقيقة �أن املتنبي مل يكن �شاعرا كبريا لأنه بالغي
كبري ،كان كبريا لأنه مثقف كبري� ،إمتلك ثقافة ع�رصه �إىل درجة �صار معها �شعره �أ�سئلة
تطرح على موا�ضع احلرج يف تلك الثقافة� .صحيح �أن الثقافة ال توجد م�ستقلة عن اللغة،
�إال �أن الرئا�سة يف هذا الثنائي املدلول الدال ،هي للأول  ،فهو غاية العملية التوا�صلية
و على ر�أي هايدغر« :ال موطن للغة �إال يف ال�شعر» و هذا حال �شعر ر�شيدة فقري.
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�أول الودق

�إن الف�ؤاد الذي �أ�ضناك من �أرق
فق
كئيب ٌة �أر�ضه؛
ال�ش ِ
دم َّ
فام�سح َ
ْ
و ْ
طر �صحارِ َي ُه
اترك
َ
�شفاه الهوى تمْ ْ
�ســـــق
دوامةِ ال َغ
ِ
و توقظ ال�شم�س من َّ
ملء ليلته
و
ا�سهر مع ْ
�سم َ
البدرِ و ْار ْ
ْ
باحلدق
كل العذاب الذي خب�أت
ِ
َ�س
العمر �ساعاته جتري بال َنف ٍ
ال�س َب ِق
تعدو كمن يبتغي فوز ًا من َّ
�إن الباليا و �إن طالت �إىل عدم
العبق
�ساطع
فاغنم من الدهر يوما
ِ
َ
و ارم الهموم التي �أ�ضنتك يف جلج
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فم ال َغ َر ِق
و ا�سبح و ُ�س َّد ب�إميانٍ َ
البي�ض ال
طر كاملنى
ِ
تركن لنائبةٍ
ْ
ْ
ألق
كالفرا�شات
و
كن يف ن�شوة ال ِ
ِ
ْ
يف ع�شقها لل�سنا و ال�ضوء قاتلها
بالنزق
العمر
�ضاع
تنتحب حني
مل
ِ
َ
ْ
ُ
�رش الباليا التي فينا ت�ؤرقنا
بليل َف ُن ْم�سي قب�ض َة ال َق َل ِق
ت�صحو ٍ
أيت قتام الليل منق�شع ًا
اين ر� ُ
أعقب َّ
الظ ْلماء بالفلق
�سبحان من � َ
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يا �شم�سنا العربية

يا �شم�سنا العربية اتقدي
دي بيدي ؟
ما
ال�صبح �إن مل ُتو َل ْ
ُ
دم
نام حتى
َ
ما َ
ي�ستفيق ٌ
عب�أ ُت ُه ِح َم َم ًا على َ�صفَدي
َّ
�صم ُت ُه موت و ال َ�ص َمم
ما ْ
لك َّنها �إغفاء ُة الأ�سدِ

عيناه يف البلدانِ نازفــ ًة
ُ

زئري ُه بحناجرِ الأبدِ
و ُ
ات
�ألقوا عليه �سال�سلَ ال َّن َك َب ِ
حجار ًة َت ْهوي على َز َردِ
عدهاَ ،د ُم ُه
َط َع َنا ُت ُه ما َّ

العددِ
�إن �سالَ � ْأبطلَ قيم َة َ
غد
فا�ض
َ
ال�شباب ،و يف العيونِ ٌ
ُ
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ن�شوان !
ا�س َتنِدِ
ُ
َ
�صاح بيومنا ْ :
قاما كمئذنتنيِ  ،و َحّاتدا

أم�سنا بكليهما َحّاتِدِ
يا � َ
ال�سبات و لعن َة َّ
ات
نف�ضوا
الط َع َن ِ
ُ
َ
�شاحنات مغولِنا ا ُ
و
ِ
جل ُددِ
خيل النهارِ �إىل
و م�ضو ْا على ِ
�شع مبُ ْق َل َت ْي ولدي
ُح ُل ٍم ُي ُّ
ال�شباب؛ ف� َّإن يف يد ِه
حيوا
َ
ُّ
إنهاء ما
متناه يف َك َمدِ
ُ
� َ
يف قلبِه لغة ال�سماءِ  ،و يف
للب َلدِ
تهليلهِ امليال ُد َ

موعدنا ،و لي�س غد ًا
اليوم
ُ
تبقى
مواعيد ليوم غدِ
ٌ
اليوم موعدنا هنا و حبالُ
َ
العقَدِ
�سية ُ
�سفيننا ق ُْد َّ
و على مناكِ بِنا ُم َه ِ ّل َلة

�
ُ
أ�سياف ( م�أمونٍ ) و ُم ْع َتمِ دِ
نوح ُد �صو َتنا لنقولَ
جئنا ِ ّ

هنا
ال�صباح « لكل منتقدِ «
ُ
فلم
خم�ضو�ضب ًا ِ
بدم اخليولِ ْ
يهم�س ملُ ْ�ض َطهد
أ�س و مل
ْيي� ْ
ْ

هذا جبيني؛ يا �شمو�س عليه
عنقاءنا ا�ستندي
قفي و يا
َ

طوبى لكم لكنانةٍ فق� ْأت
جثث الهوانِ و نادت  :ابتعدي
ال�صباح على جوانحنا
ُول َِد
ُ
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�سواه هذا
و
الكون مل َيلِدِ
ُ
ُ
نار �أ�سئلتي و يا قلقي
يا َ
نور �إمياين و ُمعتقدي
يا َ

ال�صباح و ال
ال تخد�شوا وج َه
ِ
ُت ْلقُوا �إليهِ بغيمنا ال َّلبِدِ
ال�شم�س هذي برتقا َل ُتنا،
ُ

ال�شم�س �إن مل َت ْن َبث ِْق ب َِيدي ؟
ما
ُ
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�شهرزاد

�أنا الرثيا وقد جاوزت عليائي
ومن ال�سماء العال �أطلقت لآالئي
�أنا احلروف ،وناي احلب حلنها
�أنا اجلمال ،وال �أنثى ت�شابهني
ولي�س غريي ب�ساح ال�شعر يا رائي
�إذا تب�سمت لف النور �أنحائي
ب�أعيني خب�أت �شم�س الهوى �شعلي
وطرزت ببهاء الله �إمياين
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قراءة يف �شعر رفيق تدغري
�شاعر متفرد متمرد

ذة�.أمينة الإدري�سي
ي�صعد هذا ال�شاعر �إىل معارج الكون حامال �أ�سئلة امل�صري الإن�ساين :الوطن ،الأر�ض
واملوت و احلياة ،ميتزج يف داخله الرتاث ال�شعري العربي بت�سا�ؤالت فل�سفية ال تهد�أ
حدتها ،و هو ي�صوغ كل �أ�سئلته العط�شى �شعرا يتو�سل الإجابة عنها با�ستخدام الأ�سطورة،
و التفاعل مع كل عنا�رص الكون� ،شاعر ال يكف عن التجدد ك�أنه عنقاء تخرج من نار،
قاده ع�شق اجلمال �إىل درا�سة الأدب العربي ،يت�سم �شعره من الوجهة اجلمالية و اال�سلوبية
ببنيان �صوري �سهل ممتنع حمدث ،دون التقيد بالقافية و الوزن �أو العمودية التقليدية،
متتزج فيه الهوية باحلداثة ،املبنى باملعنى ،و �أنت ت�سمعه �أو تقر�أه ترتا�سل يف عمقك
حوا�س ،و ترتاءى يف قلبك جروح ذاكرة مو�شومة باحلنني ،رفيق يحب ال�شعر و يدافع
عنه ،فلأنه لغة الإن�سان الأوىل التي عربت عن العامل يف بدئه و به ن�ستطيع �إعاقة خطية
الزمان فنعي�ش يف الزمان الذي نريد� ،إن العائلة ال�شعرية التي انت�شت بعذب احلديث بني
ال�سماء و الأر�ض� ،أرهفت الإح�سا�س الكتناه الأ�رسار و الر�ص يف ثنايا الن�ص ،ميلكه
قدا�سة الوحدة ،قدا�سة البدء ،الطبيعة هيكل حيث تقوم �أعمدة حية ،تبث �أحيانا عبارات
مبهمة ،و الإن�سان مير فيها عرب غابات من الرموز ،فالأدب من حيث هو �أوديبي ،ال يعني
فيه قتل الن�ص الإبن للن�ص الأب� ،إن الكتاب الأقوياء ال يختارون �سابقيهم ،الأ�سا�س
لأنهم �أختريوا من قبل �أولئك ،و ما العبقرية املتحققة �إال نتيجة خما�ض هذه العالقة،
و�إذا كان العامل يتهجن كل يوم ،ف�إن ال�شعر قادر على حفظ اجلوهر ،على الأ�صل ،على
الطفولة ،على الطهر ،على احلياة يف جتلياتها ،هذه الأ�س�س ال يدعمها �إال �إبداع حقيقي،
و �أنا �أكتب عن رفيق تدغري �آمنت بنظرية الإلهام ،و �أن ال�شاعر نبي يوحى �إليه من قوى
غيبية ،فال�شاعر مثل الطبيعة ،مثل كل الكائنات الأمهات� ،إذا �أتيحت له مفاتيح عامل
اخل�صب و طقو�س الوالدة و النماء .و الزهرة الوليدة هي الق�صيدة و البذرة� ،أو النطفة يف
رحم التكوين و الكون ،و الواقعية دم من �رشايني الوطن �أو الأمة التي تنزف قرابني� ،أو
الإن�سانية املعذبة يف رحلة البحث عن �صخرة النجاة �أو فك طال�سم املجهول.
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حلـــــم �آخــــــر

و كنت �أحلم...
�أم�شي على ج�رس
من ورق
التفت ورائي..
ر�أيت �شيخا..
يجر قبيلته..
و ع�س�سا..
يحا�رصون ال�صوت
بال�سياط
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و �شم�سا
ي�رسقها الغرب
و فيما ر�أيت..
ر�أيتني..
�أخلع عني
ما تبقى من ردائي
و �أحمل �سيفا  ..قدميا
�أ�شق به على الرمل
جرحا ..عميقا
تتنزى منه
دمائي..
انبهرت..
و عدت �أوا�صل امل�شي..
تاركا عيني
ورائي...
يف ليل معتم
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�إليك ت�سعى الق�صيدة

�أخرج من بني �أحزاين..
تتقاطر مني
�سالالت من �أمل..
�أم�شي...
تتبعني �سالالتي..
حتبو ورائي..
تنمو..
تتالقح..
تتكاثر..
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ت�صري �شعبا..
ت�صري هما..
�أحمله فوق �أكتايف
ثم �أم�ضي...
...
ي�سكنني الع�شق الأحمر..
الأخ�رض..
كل القلوب التي
تنز باجلرح اليومي
ت�سكنني..
و كل غ�صن
اجتثت وريقاته
قبل الإكتمال..
و ي�سكنني ع�شقك..
�أيتها الربيئة
من نعت الو�صاية
�أيتها املو�سومة
باجلالل..
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�إليك ت�سعى الق�صيدة
�إليك ت�سعى الق�صيدة
�رصخة..
من داخل قلب
يتلظى كمدا
على وطن
�أهل لهذا الأذى انتهاء..؟
و هل للبوح يف زمن احل�رض
جمال للإنعتاق..؟
قدري انتماء..
�أيها ال�شوق� ..إليك..
�أيها احلب املحفور داخل �صدري
على �شكل �أقحوانة
تلد..
�أيها الوجع ..املتقد..
يا ربيبة روحي...
�أيا �سلطانة حلمي..
كنت كلما و�ضعت
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على �صدرك ر�أ�سي
�أن�سى همي..
و يغيب انتباهي..
و كنت ..كلما دغدغت حلمتي
ثدييك �شفاهي..
�أتذكر �أمي
و ي�رسقني البلد
�أيها احلب الذي
ال يحده اجل�سد..
�إىل من حفتني بكل ال�سعادة
�إىل زوجتي...
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�أخرج من �ضلعك الأي�رس
�إىل ال�سليبة فل�سطني

ها �أنا ذا �أخرج من �ضلعك الأي�رس
مهموما..
و على كفي وطن..
علميني الأ�سماء كلها..
رمبا �ألقى بينها
ا�سم هذا الوطن
املمزق الأثواب كطفل �رشيد...
... ...
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ها �أنا ذا �أخرج من �ضلعك الأي�رس
مهموما..
و بني �أناملي قلم..
مداده لهب..
و �أوراق العمر...
جليد..
كلما حاولت �أن �أخط حرفا
من ا�سم هذا الوطن..
يتوهج احلرف ا�شتعاال
و يزيد..
ال اجلليد يطفئ
ا�شتعال احلرف..
و ال ا�شتعال احلرف
يذيب هذا اجلليد...
فاء ..الم..
�سني ..طاء..
ياء ..نون..
فل�سطني التهابي..
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فل�سطني عذابي..
فل�سطني ذبحتي الكربى..
من الوريد �إىل الوريد...
فل�سطني جنة حلمي..
فل�سطني خما�ض �أمي..
فل�سطني �رصخة الوليد..
ها �أنا ذا �أخرج من �ضلعك الأي�رس
ملغوما كما ت�شائني..
ف�أنا الآن..
�آدم جديد...
... ...
... ...
و �أبحث عنك الآن..
�أبحث عنك يف كل مكان..
�أبحث عنك ..يف هم�سة اليا�سمني
و يف �شهقة� ...شجر ال�سنديان..
�أبحث عنك الآن..
�أبحث عنك ..يف ب�سمة الرياحني..
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و يف ح�شمة� ..شقاق النعمان..
�أبحث عنك الآن..
�أبحث عنك ..يف حمنتي..
�أبحث عنك ..يف خلوتي..
�أبحث عنك ..بني حبات �سبحتي..
�أبحث عنك ..يف العقيدة و الإميان..
�أبحث عنك الآن..
�أبحث عنك ..يف ربوع بالدي..
�أبحث عنك ..يف دموع �أوالدي..
�أبحث عنك ..يف �أركان بيتي..
�إن كان ال يزال لبيتي �أركان..
�أبحث عنك الآن..
�أبحث عنك ..يف �أحالمي
حني �أغو�ص يف ا�ستيقاظي
و �أعود بال حلم
�أمتطي �صهوة احلرف
على �ألقاك مت�شني
بني قوايف الق�صيد..

99

�أغطيك ب�أهدابي..
و �أنحر �أ�شواقي
على �صدرك املت�أجج
 بال رحمة –ع�ساين �أموت ك�شهيد..
ع�ساين� ...أموت ...ك�شهيد..
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اجلل�سة ال�سابعة

ال�سبت  06يونيو 2015
قراءة يف كتاب «املجال املقد�س ووظائفه االجتماعية  :حالة �أ�رضحة
مدينة الدار البي�ضاء» للباحث عبد الوايف مدفون

امل�شاركون:
عبد الوايف مدفون
 زكرياء �أك�ضي�ضيون�س الوكيلي
 -امل�سكيني ال�صغري
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تقدمي كتاب املجال املقد�س ووظائفه االجتماعية
حالة �أ�رضحة مدينة الدار البي�ضاء

د .عبد الوايف مدفون

يعد الكتاب حماولة للبحث يف ظاهرة من الظواهر االجتماعية الكربى للمجتمعات
الب�رشية قدميها وحديثها ،حيث تختلف �صوره و�شعائره من دين لآخر ومن جمتمع لآخر،
كما يختلف من حيث درجة عمقه وت�أثريه على الأفراد واملجتمعات ،ولكنه -عموما–
يبقى ظاهرة مطردة لدى ال�شعوب واملجتمعات الب�رشية ،و�أ�صبحت الآن كافة الظروف
العاملية والإقليمية واملحلية تدعو �إىل االقرتاب منه بالدرا�سة والفح�ص.
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ومو�ضوع املجال املقد�س الذي يعد جمال والدة الظواهر االجتماعية والدينية �أ�صبح
خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية من �أهم املو�ضوعات التي انكبت على درا�ستها �أق�سام
العلوم االجتماعية ،والدينية يف اجلامعات ومراكز البحوث ب�أنواعها املختلفة ،ومو�ضع
اهتمام امل�ؤمترات والندوات على كافة الأ�صعدة.
�إال �أن الظواهر الدينية التي تتم درا�ستها جتد تف�سريها يف مبادئها االجتماعية ،حيث
تو�ضع الظاهرة الدينية �ضمن مرجعها االجتماعي فتعرف به ،ال ب�سواه ،يف �إطار تفاعلي
عرب خمتلف مراحل التحول التاريخي.
املالحظ من الزيارات امليدانية �أن الوظائف الرمزية والدينية للأولياء تتجاوز حدود
االحرتام والتوقري لت�شمل طقو�سا ،لقد �أمكنني التمييز بني �أربعة وظائف رئي�سة تدفع
النا�س ذوي املقا�صد املتعددة والأهداف املتفاوتة من حيث احلجم والأهمية �إىل زيارة هذه
الأماكن املقد�سة وهي وظائف يقدمها ال�رضيح �أو املزار لفائدة مرتاديه من جميع �رشائح
املجتمع� ،إما ا�ست�شفائية من طلب للعالج من الأمرا�ض النف�سية والبدنية والذهانية
كدفع احل�سد والعني والتابعة؛ �أو اجتماعية من �أمل يف الزواج وطلب للعمل وغريها
من املتطلبات االجتماعية؛ �أو اقت�صادية كلما يتعلق بالتجارة املقد�سة �أي بيع كل ما
يحتاج �إليه مرتادو الأ�رضحة واملزارات �أثناء الزيارة من �شموع وحناء وماء الورد والزهر
والهدايا عامة منها واخلا�صة ،و�أي�ضا على م�ستوى الإقامة �إذا ا�ستدعت ال�رضورة ذلك
بكراء غرف وجتهيزها ا�ستقباال للوفود من الزوار والزائرات؛ �أو تعليمية خا�صة بتحفيظ
القر�آن والتعليم الأويل لل�صغار و�إعطاء درو�س العلم ال�رشعي وفق مذهب مالك من
املنظومات املعتمدة.
كل هذه الوظائف وغريها دفعت عددا من الباحثني ال�سو�سيولوجيني والأنرثوبولوجيني
ي�شريون �إىل �أن هذه الظاهرة كان ميكنها �أن تندثر لوال وجود منظومة اجتماعية تقوم
با�ستغالل وت�سويق هذه املمار�سات والطقو�س.
هل يعني ذلك �أن قيم احلداثة والتمدن عاجزة عن ممار�سة فعل التغيري؟ بالفعل� ،إن
ا�ستمرارية هذا النوع من االعتقاد رهينة بعدد كبري من العوامل� ،إحداها ما �أ�رشنا �إليه يف
ال�س�ؤال� ،إذ يحر�ص م�سريو الأ�رضحة ،الذين يعي�شون من الر�أ�سمال الرمزي للويل ،على
�إ�شاعة قدرات الويل دفني ال�رضيح يف �إجناز املعجزات وين�سبون �إليه كل املنجزات التي
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ت�ساير متطلبات الع�رص وت�ستجيب لرغبات الزوار ،وي�ساهم اخلدام واملريدون هم �أي�ضا
يف تدعيم الر�أ�سمال الرمزي للويل �صاحب ال�رضيح برواياتهم املتجددة حول حاجاتهم
التي ق�ضيت ورغباتهم التي حققت بف�ضل مزايا وبركات الويل ،وتعترب هذه الروايات
حول كرامات وقدرات الويل جزءا من �أدب �شفهي م�ستمر ومتجدد يخ�ص كل الأولياء،
�إذ تن�سب �أكرث من معجزة وكرامة لأكرث من ويل يف �أكرث من مكان� ،أما قيم «احلداثة» ،
فلي�ست حا�رضة بال�شكل الذي ينبغي �أن تكون عليه يف النظام الرتبوي املغربي.
�سبق للباحث «بول با�سكون» منذ �أكرث من ع�رشين �سنة ،خلت �أن ت�ساءل حول �أ�سباب
ا�ستمرار جمموعة من املعتقدات واملمار�سات التي تنتمي �إىل جمال التقاليد الدينية
املحلية ،مبا فيها تلك املرتبطة بوجود الأ�رضحة ،بالرغم من «احلركة الت�صنيعية امللمو�سة»
التي عرفها املغرب يف بداية القرن الع�رشين على حد تعبريه ،واجلواب هو �أنه بعد كل
هذه العقود من الزمن مازالت االعتقادات يف هذه املزارات قائمة ،ومازالت ت�ستقطب
�إىل اليوم رواجا اجتماعيا بف�ضل �رشائح اجتماعية وا�سعة ت�شمل القرويني واحل�رضيني
املي�سورين و�ضعاف احلال الرجال والن�ساء ..ويجعلها يف من�آى عن ال�ضمور واال�ضمحالل
بل �إن البع�ض منها يعرف تو�سعا على م�ستوى بناياته وجتهيزاته.
من متة حاول البحث الت�أكيد على �أن هناك عالقة وثيقة بني املجال املقد�س وبني وظائفه
االجتماعية ،وهذه العالقة هي التي توفر جماالت البحث ومتكن من �إجناز درا�سات علمية
للظاهرة الدينية ق�صد معاجلة الإ�شكالية التي تطرحها.

1 1الإطار النظري والإ�شكاليةأ-أال�سياق العام
بد�أت عالقتي مبو�ضوع ظاهرة الأ�رضحة والأولياء كواحد من مو�ضوعات التدين ال�شعبي
املغربي يف بحث تقدمت به لنيل دبلوم الدرا�سات العليا املعمقة من كلية الآداب العلوم
الإن�سانية بنم�سيك ،ب�إ�رشاف من الأ�ستاذين الدكتور حممد حميي الدين والدكتور
جمال بامي ،بعنوان «م�ؤ�س�سة ال�رضيح يف املجال احل�رضي ملدينة الدار البي�ضاء،
الأبعاد التاريخية واالجتماعية واالنرتوبولوجية» ،حيث قمت بر�صد الأبعاد التاريخية
واالجتماعية واالنرتوبولوجية يف �شموليتها انطالقا من جرد للظاهرة عرب تراب املدينة،
لأجل الإ�سهام يف تكوين تراكم معلوماتي حول بنية ال�رضيح مبدينة الدار البي�ضاء
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مبكوناته املختلفة م�ؤداه �إىل فهم �أعمق للمجتمع ،وتطوير الوعي بتاريخية مدينة الدار
البي�ضاء يف ارتباطه بذاكرتها املجالية ،وكذا حماولة التح�سي�س بخطورة التو�سع املديني
على ح�ساب الذاكرة املجالية املتعلقة بال�رضيح.
كما تنبع �أهمية هذا البحث من قلة يف الرتاث النظري املكتوب عن مو�ضوع املجال
املقد�س «ال�رضيح» والوظائف التي يقوم بها .وال ن�ستطيع �أن نغفلها كظاهرة ثقافية
�شعبية موجودة يف حياة املجتمع البي�ضاوي وهي ظاهرة يعرب عنها هذا املجتمع بكثري من
املمار�سات ال�شعائرية والطقو�سية وتتوارثها الأجيال املختلفة.
وقد كان من نتائج هذا البحث �أن تفاعل املجال ال�رضائحي مع املجتمع حتقيق نوع من
الوفاق ،حيث ت�ؤدي هذه املزارات الدينية لقا�صديها وظيفة الراحة والطم�أنينة النف�سية،
وهذا االعتقاد هو جزء من الثقافة الدينية ال�سائدة املن�سجمة واملتوافقة مع التنظيم
االجتماعي ومع احل�س امل�شرتك ،وتتبلور وظائفه عن طريق �أن�شطة تقام داخل ال�رضيح،
مازالت تفتقد العناية الكافية بها.
و�أن �أي خطة للتنمية تهم�ش البعد الثقايف ال�سائد يف املجتمع البد و�أن تنتهي �إىل طريق
م�سدود� ،أو �إىل نتائج حمدودة جدا ،مهما توفرت لها من العوامل االقت�صادية الكافية
والإطار ال�سيا�سي املنا�سب ،لهذا يجب �أن يتكامل وبن�سبة �صحيحة الإميان بالرتاث
واالندفاع نحو التقدم ،لكي ن�ضمن انتظام �إيقاع التطور الثقايف واالقت�صادي.
من هنا مل �أ�شعر بالرغبة يف هجر مو�ضوع �سبق يل بحثه �إما للملل منه �أو االعتقاد ب�أنه
قد متت تغطيته ،بل على العك�س فتعقد ظاهرة الأ�رضحة والأولياء وارتباطاتها املت�شابكة
يفر�ض املزيد من البحث والدرا�سة واالهتمام خا�صة وظائفه االجتماعية التي ي�سديها
ال�رضيح لقا�صديه يف حماولة للو�صول �إىل تعميمات التي ميكن �أن يكفلها ذلك الرتاكم
وهي مهمة ت�صعب على باحث فرد ،و�إمنا �أي حماولة جادة هي واحدة من املحاوالت على
الطريق.

ب-باملفاهيم املهيكلة للبحث
�إن تعريف املفاهيم تعريفا دقيقا هي املهمة الأوىل للمعرفة العلمية وكذلك للمعرفة
الفل�سفية .واملفاهيم العلمية ،و�إن كانت نتيجة لتجارب ،ف�إنها تطرح بوا�سطة تعريفات
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�إجرائية� ،أي �إنها تعرف بطريقة منظمة وقابلة للتكرار ،وت�سمح بالو�صول �إىل هذه املفاهيم،
فال ي�ستعمل املفهوم �إال يف املعنى الذي يعطيه له التعريف الإجرائي.
يتكون مو�ضوع البحث من �أربعة مفاهيم �أ�سا�سية وهي :املقد�س وال�رضيح واملجال
والوظيفة .تناولت فيها هذه التعاريف بناء على احل�صيلة املعرفية من خالل القوامي�س
الأ�سا�سية واملراجع املخت�صة .بناء على مرجعيتني ا�سالمية وغربية.

ج-جال�س�ؤال الإ�شكايل العام
ما هي الوظائف االجتماعية التي ي�سديها املجال املقد�س و�إىل �أي حد يجد املجال
املقد�س تف�سريه يف البنية االجتماعية التي تقبلته وا�ستوعبته؟ وما مدى ا�ستمرار �أداء
وت�أثري الويل ال�صالح بعد وفاته؟.

2 2-الأهداف

�أ-اجلوانب امل�ستهدفة من الدرا�سة

تهدف الدرا�سة الراهنة �إىل درا�سة الو�ضع القائم ل�صورة وواقع الأولياء والأ�رضحة يف
مدينة الدار البي�ضاء مما ميكن من تق�سيمه �إىل الأهداف التالية:
�أوال :الدور الوظيفي الذي ميكن �أن يقوم به ال�رضيح والويل يف حياته يبقى هو نف�سه
بعد مماته؟
ثانيا :درا�سة املمار�سات والطقو�س املجتمعية التي ت�ؤدى من �أجل متجيد الويل اجتماعيا.
ثالثا :حماولة الوقوف على الظروف املجتمعية والثقافية والتطور الزمني والأحداث
البنائية التي ا�ضطلعت بدور هام يف وجود الأولياء والأ�رضحة.
رابعا :ر�ؤية املجتمع البي�ضاوي لوظائف الأ�رضحة عرب املراحل الزمنية وحتى الآن،
وهل �أ�صاب تلك الر�ؤية نوع من التغري يف املفاهيم والأهداف والوظائف؟ �أم �أن الر�ؤية
املجتمعية وفقا للبنية الذهنية التي ت�شكلت عرب التاريخ ما زالت كما هي يف ر�ؤيتها
لوظائف الأ�رضحة داخل احلياة االجتماعية.
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ب -م�سلمات البحث
امل�سلمة  :1اعتبار الأ�رضحة واملزارات عالمات تدل على املجال املقد�س.
امل�سلمة  :2ارتباط املجال املقد�س بالوظائف التي ميار�سها واملتمثلة يف الوظائف
اال�ست�شفائية واالجتماعية واالقت�صادية والتعليمية.
امل�سلمة  :3ا�ستمرارية وتطور هاته الوظائف يعك�س فعالية وجتدر املجال املقد�س يف
املجتمع.

ج -م�شكلة البحث و�إطاره الإجرائي
 ال�س�ؤال اال�شكايل اخلا�ص: -1هل تختلف الوظائف االجتماعية من �رضيح لآخر؟
 -2هل للتقدم احل�ضاري والتمدين ت�أثري على الوظائف التي يقدمها كل من
ال�رضيح واملزار لقا�صديه؟
3-

3هل حافظت الأ�رضحة على ح�ضورها وا�ستمرارها داخل
املجتمع البي�ضاوي؟
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الإطار الإجرائي للبحثالوظائف والبنيات

خ�صائ�صه
اال�ست�شفائية

اجتماعية
وظائف املجال املقد�س
اقت�صادية

تعليمية

 -ال�رضيح

بنية املجال املقد�س

 -املزار

-الزاوية

م�ؤ�رشاته
 عالج �أمرا�ض نف�سية عالج �أمرا�ض بدنية عالج �أمرا�ض عقلية دفع احل�سد والعني والتابعة طلب الزواج طلب عمل حل خالفات ربط العهود واملواثيق والق�سم طلب الإجناب بيع ال�شمع بيع احلناء والتمر والبخور ماء الزهر هدايا (ثوب ،مال ،الذبيحة) كراء الغرف حتفيظ القر�آن التعليم الأويل لل�صغار درو�س العلم ال�رشعي بناية مقد�سة مقببة �أو غري مقببةبداخلها رفاث ويل �صالح.
 كرامات مكان مقد�س(لي�س بداخله ويل) �إماعلى �شكل حو�ش �أو �أحجار مرتاكمة
«كركور» �أو �شجر �أو مغارة.

 بركةمكان ذو رمزية خا�صة -الرباط

110

-3املنهجية
أ-أاملنهج الكيفي
ب-ب�أدوات املعاجلة
ج-جاملالحظة واملالحظة بامل�شاركة
د-داملقابالت املفتوحة �أو اال�ستجوابات
اعتمدت يف خطة البحث على الرتتيب املنهجي الآتي:
الوظائف
البنيات
التطور
�أ�سفر هذا الرتتيب املنهجي على خطة البحث الآتية

مدخل عام :الإطار النظري واملنهجي
 -1ال�سياق العام للبحث
 -1-1الو�ضعية املكانية والزمانية للبحث
 -1-2اخل�صائ�ص العامة للمجال املقد�س باملغرب
� -2إ�شكالية مو�ضوع الدرا�سة
 -2-1حتديد املفاهيم الأ�سا�سية

الف�صل الأول :وظائف املجال املقد�س
املبحث الأول :الوظيفة االجتماعية
			
املبحث الثاين :الوظيفة اال�ست�شفائية
املبحث الثالث :الوظيفة التعليمية
املبحث الرابع :الوظيفة االقت�صادية
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الف�صل الثاين :بنية املجال املقد�س
			
املبحث الأول :خ�صائ�ص املجال املقد�س
املبحث الثاين :حاجة املجتمع يف �أوليائه
		
الف�صل الثالث :ال�سياق الزمني للمجال املقد�س
املبحث الأول :تدخل الأولياء يف احلياة ال�سيا�سية
املبحث الثاين :الويل والأمن االقت�صادي للمجتمع
املبحث الثالث :تدخل الأولياء يف احلياة التعليمية
املبحث الرابع :الظهائر ال�سلطانية وت�أريخ الوظائف االجتماعية للأ�رضحة

4 4النتائجهذه الدرا�سة �سمحت لنا بعدد من اال�ستنتاجات التي تبقى رهن التعميق من خالل
�أبحاث �أخرى ،جنملها يف الآتي:
� -1أن الوظائف التي ت�ؤديها الأ�رضحة لقا�صديها وزوارها منالنا�س الذين ي�شكلون الدعامة الرئي�سة لوجودها وا�ستمرارها
و�شبكة املعتقدات والطقو�س املرتبطة بها ،هي التي متنح دينامية
وجودها ون�شاطها؛ وبالتايل الدور الوظيفي الذي ميكن �أن يقوم به
الويل يف حياته يبقى هو نف�سه بعد مماته.
� -2أن هناك ارتباط للمجال املقد�س بالوظائف اال�ست�شفائيةواالجتماعية واالقت�صادية والتعليمية التي ميار�سها.
� -3أن ا�ستمرارية وتطور هاته الوظائف يعك�س فعالية وجتدر دوراملجال املقد�س يف املجتمع.
� -4أن هناك اختالف للوظائف االجتماعية من �رضيح لآخر. -5-لي�س للتقدم احل�ضاري والتمدين ت�أثري على الوظائف التي
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يقدمها كل من ال�رضيح واملزار لقا�صديه.
� -6إذا كان الأولياء يحظون بالتقدير والتبجيل ال�شعبي يفحياتهم� ،إال �أن مكانتهم بعد وفاتهم تزداد وي�صبحون يف نظر
املجتمع �أكرث احرتاما وتقديرا .فرت�سم لهم �صورة ذهنية يف العقل
اجلمعي تعمل على املحافظة على مكانتهم والإعالء من �ش�أنهم
بني الأجيال املتعاقبة من خالل جمموعة من الطقو�س واملمار�سات
املقننة واملر�سومة والتي تت�سع فيها دائرة امل�شاركة ال�شعبية بذات
القدر الذي يحتله ذلك الويل يف قلوب و�أذهان الآخرين من
الأحياء.
� -7ساهم هذا اال�ستمرار للأ�رضحة يف ا�ستقطاب رواج اجتماعيمكثف ميف�صل كافة ال�رشائح االجتماعية ب�أ�شكال خمتلفة و�أحجام
متفاوتة ت�شمل القرويني واحل�رضيني ،املي�سورين و�ضعاف احلال،
الرجال والن�ساء وال�شيوخ والأطفال…مما جعل الأ�رضحة لي�ست
�آيلة لل�ضمور واال�ضمحالل بل مقبلة على التو�سع والرتقي على
م�ستوى بنياتها وجتهيزاتها ولو ب�شكل ملحوظ.
� -8أن الوقوف على الظروف املجتمعية والثقافية والتطور الزمنيوالأحداث البنائية ،ا�ضطلعت بدور هام يف �صناعة الأولياء
والأ�رضحة بناء على حاجة املجتمع.
� -9أن ر�ؤية املجتمع البي�ضاوي لوظائف الأ�رضحة عرب املراحلالتاريخية وحتى يومنا هذا� ،أ�صابها نوع من التغيري يف املفاهيم
والأهداف والوظائف مما كانت عليه �سابقا ،وذلك وفقا للبنية
الذهنية التي ت�شكلت عرب التاريخ داخل احلياة االجتماعية.
�إن هذه املحاولة الب�سيطة لر�صد �إحدى �أهم املكونات الثقافية والرتاثية باملدينة ،التي
حاولنا جاهدين اختزال �أهمها ،هي �إطاللة �رسيعة من نافذة تنمية فعلية وحقيقية،
منطلقها امل�صاحلة مع الذات من خالل االهتمام بكل املقومات التاريخية والدينية
والثقافية ،ومن خالل جتديد الوعي مب�ؤ�س�سة طال �إهمالها ،رغم ما ميكن �أن ت�ساهم به
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يف املكون التاريخي �إىل جانب مكونات ثقافية �أخرى يف ن�شدان تنمية حملية ووطنية
ومل ال دولية ،وبعث روح جديدة ت�ؤ�س�س ملواطنة واعية بحقوقها وواجباتها اجتاه الذات
واملحيط ،فجمالية املجال تتحقق بالوعي باالنتماء احل�ضاري للمدينة.
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قراءة يف كتاب «املجال املقد�س ووظائف االجتماعية :
حالة �أ�رضحة مدينة الدار البي�ضاء»
للباحث عبد الوايف مدفون

ذ�.أك�ضي�ض زكرياء
انفتحت درا�سة عبد الوايف مدفون على مناطق غري مفكر فيها داخل احليز اجلغرايف
ملدينة الدار البي�ضاء من خالل تطرقه للمقد�س ووظائفه ،حيث حاول الباحث ر�صد
جتليات املقد�س داخل جمالها احل�رضي عرب الك�شف عن املمار�سات الطقو�سية املارابوتية،
و خريطة تواجد املزارات و الأ�رضحة التي تعرب عن ا�ستمرارية التدين ال�شعبي داخل
الو�سط احل�رضي.
ويعرب التدين ال�شعبي عن نف�سه يف املجال احل�رضي ملدينة الدار البي�ضاء من
خالل �إعادة �إنتاجه لقدا�سة الأ�رضحة و املزارات� .إذ عمل الباحث عبد الوايف مدفون
على م�ساءلة العالقة الكامنة بني املجال احل�رضي واملجال املقد�س التي وجدها تختزل
مفارقات التقليد باحلداثة ،و التدين ال�شعبي و التدين الر�سمي ،املوت و احلياة ،العامل
املادي و العامل العلوي ،الوظائف املادية و الوظائف اخلال�صية ،الكرامات الظاهرية
والكرامات الغيبية ،املحايثة و التعايل ،و غريها من التقابالت التي جعلت الباحث عبد
الوايف مدفون يعي�ش قلقا علميا حيال ظاهرة جتليات التدين ال�شعبي يف مدينة الدار
البي�ضاء.
هذا القلق العلمي ميكن �صياغته يف الإ�شكال التايل  :ما عالقة الف�ضاءات املقد�سة
باملجال احل�رضي ملدينة الدار البي�ضاء ؟ و هل حافظت الأ�رضحة و املزارات على
ا�ستمراريتها داخل املجتمع البي�ضاوي ؟ و كيف تعرب هذه العالقة عن نف�سها �إن وجدت؟
وما هي الوظائف التي ي�سديها املجال املقد�س ل�ساكنة البي�ضاء ؟ هل هي وظائف مادية
�أم خال�صية ؟ وما هي املمار�سات الطقو�سية داخل املزارات و الأ�رضحة ؟ وهل حافظت
هذه الف�ضاءات املقد�سة على ا�ستمراريتها �أم �أن التغريات التي عرفتها املدينة و�سمتها
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بخ�صائ�ص ووظائف جديدة ؟ وهل تختلف الوظائف من �رضيح و مزار لآخر ؟ وهل حلالة
التمدين ت�أثري على هذه الوظائف ؟
انطلق الباحث عبد الوايف مدفون من فر�ضيات مفادها �أن م�ؤ�س�سات الأ�رضحة هي
جتل من جتليات القدا�سة ،و�أن املقد�س يف مدينة الدار البي�ضاء هو ت�رصيف لوظائف
تعليمية و ا�ست�شفائية و اجتماعية و اقت�صادية .هذه الوظائف  -ح�سب عبد الوايف مدفون
 هي تعبري عن ا�ستمرارية فعالية املقد�س يف مدينة الدار البي�ضاء.ولكي يخترب الباحث مدفون هذه الفر�ضيات ،ف�إنه وظف املنهج الوظيفي رغم �أنه
مل يعلن عنه .فالرتكيز على الوظائف هو �إ�شارة للنظرية الوظيفية لإميل دوركامي التي
تعترب الظاهرة هي تعبري جماعي و ترابطي مع م�ؤ�س�سات املجتمع ،حيث متار�س وظيفتها
االجتماعية من �أجل حتقيق االن�سجام داخل املجتمع .و يظهر ح�ضور املنهج الوظيفي من
خالل الإكراه االجتماعي الذي ميار�س الوعي اجلمعي على وعي الأفراد� .إذ ال ميكن فهم
وظائف ال�رضيح دون ا�ستيعاب هذا الإكراه االجتماعي الذي ميار�سه الوعي اجلمعي على
الفتاة العان�س و الزوجة العاقر و ال�شاب الذي يبحث عن �شغل.
ويقود هذا الإكراه االجتماعي ه�ؤالء للبحث عن �أجوبة تخفف من وط�أته من جهة،
وت�ساعدهم على �إخراج املكبوت االجتماعي عن طريق طقو�س مارابوتية من جهة
�أخرى ،وتقدم لهم ب�شكل موازي �أجوبة عن حاالت يعجز العلم عن عالجها.
و�صاغ الباحث مدفون مفاهيم درا�سته انطالقا من ح�ضورها يف الن�ص الديني،
حيث اعتمد على تف�سريات دينية؛ كاجلاللني و املي�رس و غريها� .إذ ظل معنى القدا�سة
منغم�سا يف معاين ت�أويالت التف�سريات الدينية ،ما جعله مفهوما مل ي�ستطع التخل�ص
من م�ضامينه التاريخية ،و من ثنائية املحلي و الكوين من خالل تعريف املفاهيم انطالقا
من املراجع العربية الإ�سالمية و املراجع الغربية لي�س باعتبارهما متالزمني ،بل بكونهما
منف�صلني.
وقد انخرط عبد الوايف مدفون بدرا�سته للمقد�س احل�رضي يف �إطار الدرا�سات
ال�سو�سيولوجة التي قاربت الإ�سالم املغربي ،خ�صو�صا ال�سو�سيولوجية اال�ستعمارية التي
دافعت عن �أطروحة ا�ستمرارية املقد�س رغم تعاقب املعتقدات .فهنالك قدرة للمقد�س
على اال�ستمرار رغم تغري املعتقدات .ولقد بني الباحث و�سرتمارك �أن ال�سحري و الديني
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عن�رصان مندجمان كليا يف منط التعبد املغربي ،معتربا �أن عبادة الأولياء لها جذور وثنية
�سابقة على جميء الإ�سالم .فلم مينع التوحيد الإلهي الإ�سالمي من ا�ستمرار االعتقاد
بوجود �أولياء .فلم ي�ستطع الإ�سالم – ح�سب درا�سات ال�سو�سيولوجية اال�ستعمارية -
تخلي�ص الوعي املغربي من املعتقدات الوثنية التي �أعادت �إنتاج نف�سها من داخل الدين
اجلديد .هذا التدين املارابوتي الذي يت�شكل من ال�سحري و الديني دافع عن �رشعيته
الدينية يف وجه �أمناط التدين تعتربه خارج ال�رشعية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن مفهوم الإله لدى التدين ال�شعبي خمتلف عن باقي
�أمناط التدين الأخرى ،حيث يح�رض الإله لدى التدين ال�شعبي باعتباره قوة حمايثة
ولي�ست مفارقة ،حيث ميز ال�سو�سيولوجي جاك بريك بني املقد�س املج�سد و املقد�س
غري املج�سد ،معتربا �أن املقد�س املج�سد هو حا�رض يف التدين ال�شعبي املغربي من خالل
عبادة �أ�رضحة الأولياء ،و املقد�س غري املج�سد من خالل عبادة الإله ب�شكل جمرد دون
و�سائط .غري �أن املقد�س املج�سد يت�سم بكثافة التدخل يف احلياة االجتماعية  -ح�سب
الباحث مدفون -فهو يعمل على تروي�ض قوى الطبيعة لتكون يف خدمة الإن�سان من
خالل وظائف �إ�ست�شفائية و تعليمية واجتماعية و اقت�صادية.
وتقوم الوظائف الأربع التي ك�شف عنها الباحث مدفون على �أربع عنا�رص �أ�سا�سية
تدخل �ضمن املمار�سة الطقو�سية للتدين ال�شعبي  :العن�رص الأول املاء كخزان للقدا�سة.
هذا املفهوم الذي نحثه �إميل درمنغن يف كتابه عبادة الأولياء يف الإ�سالم املغربي ،حيث
ميز بني عامل املقد�س الفوقي والعامل الدنيوي املدن�س ،معتربا �أن الأ�رضحة و املزارات هي
خزانات للقدا�سة يف العامل املدن�س ،ما يعني �أن الأماكن و الأ�شياء الأر�ضية املقد�سة ال
ت�ستمد قدا�ستها �إال يف عالقتها بال�سماء .و املاء هنا كخزان للقدا�سة باعتباره عن�رصا
يحمل الربكة ،حيث ال تقت�رص هذه الأخرية على الأ�شخا�ص ،بل هي متتد �إىل موجودات
طبيعية.
ويكت�سي املاء طابع القدا�سة من خالل طقو�س ال�رشب و االغت�سال داخل مزارات
و�أ�رضحة الدار البي�ضاء؛ فيعمل الزوار على �رشب ماء بئر �سيدي حممد مول ال�صبيان
واالغت�سال به ،و اال�ستحمام ب�سبع موجات متتالية ،ور�ش الفتاة مباء امليت ،واال�ستحمام
يف «خلوة العوم» يف �رضيح �سيدي عبد الرحمان .وتظهر قدا�سة املاء لدى التدين
ال�شعبي املغربي يف مو�سم عا�شوراء ،حيث طق�س اال�ستحمام �صباح عا�شوراء مباء الآبار
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باعتباره ماء مقد�سا يبطل النح�س و ال�سحر ،و �صب املاء على الن�ساء حديثات العهد
بالزواج من �أجل �ضمان قدوم مو�سم فالحي ممطر.
والعن�رص الثاين الذي ت�ستدجمه املمار�سات الطقو�سية داخل ف�ضاءات القدا�سة مبدينة
الدار البي�ضاء هو عن�رص النار باعتبارها مقد�سة ،متار�س من خالل طق�س التفو�سيخ
الذي يتم بوا�سطة عارفة �أو خدام ال�رضيح �سواء ب»النفقة» �أو ب»اللدون» ،وكذا �إ�شعال
النار يف عود ال�سمار الذي ت�صنع به احل�صائر يف �رضيح �سيدي حممد الركراكي.
و يتجلى العن�رص الثالث يف الرتاب من خالل طقو�س خلط تراب ال�رضيح باملاء،
وو�ضعه فوق الع�ضو املري�ض من �أجل اال�ست�شفاء يف �رضيح «�سيدي اخلدير» ،و طقو�س
«البخور» التي تعتمد على معادن الأر�ض من ر�صا�ص و» لدون» وغريها.
و العن�رص الرابع هو ال�شجر باعتباره حامال للقدا�سة .ف�رضيح «�سيدي بليوط»
ي�سمى ب�رضيح «مول النخلة» التي تعترب �شجرة من �أ�شجار اجلنة ،حيث جتل�س الن�ساء
بجانبها بحثا عن الطم�أنينة� .إذ تلوك الروايات ال�شفوية من طرف خدام ال�رضيح وزواره
منو �أ�شجار مباركة داخل حيز ال�رضيح ،ت�صبح عن�رص ًا من عنا�رص ال�شفاء.
هذه العنا�رص الأربع جندها كامنة يف الوظائف التي ميار�سها ال�رضيح يف مدينة الدار
البي�ضاء باعتبارها عنا�رص متيز قدرات كل ويل على حدة .غري �أن ال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه؛ هل هذه الوظائف مرتبطة مب�ؤ�س�سة ال�رضيح فقط �أم �أنها متتد �إىل �صلب احلياة
االجتماعية ؟ �أال ميكن القول �أن القدا�سة قد تخرج من �أ�سوار ال�رضيح و حت�رض لدى
�أفراد يطلق عليهم «املجاذيب» باعتبارهم يعي�شون خارج القواعد االجتماعية ،و يعتقد
�أنهم يعي�شون حالة اجلذبة التي جتعلهم منجذبني للعامل العلوي و غري مبالني بالعامل
الدنيوي ؟
وتربز الدرا�سة �أن للتدين ال�شعبي حقل من امل�صطلحات ي�صعب �إدراك معناها
خارج بنية التدين املارابوتي ،نذكر هنا على �سبيل املثال ال للح�رص الذبيحة و «القبول»
و«اجلذبة» و «خلوة العوم» و «التفو�سيخ» و «دريب لدون» ،و «بنيقات» العالج املو�سيقي
يف �رضيح �سيدي مبارك بوكدرة ،و»بيت لعفو» يف �رضيح �سيدي م�سعود الذي يربط
فيه املر�ضى ،و»العواية» و»التابعة» و «اجلعرة» و «�أم ال�صبيان» و «الفتوح» ،و غريها من
امل�صلحات التي تيمز منط التدين ال�شعبي عن �أمناط التدين الأخرى.

118

وتربز وظائف الأ�رضحة عالقة التوتر التي يعي�شها الأفراد داخل املدينة كمجال
للت�ضامن الع�ضوي الذي يت�سم بتق�سيم ال�شغل ،و بظهور جماعات فرعية ح�سب
تعبري ال�سو�سيولوجي دوركامي .بخالف الت�ضامن امليكانيكي الذي كان �سائدا يف املجال
القروي الذي يتقا�سم من خالل الأفراد نف�س ال�شغل ،ويطغى الوعي اجلماعي على
ح�ساب الوعي الفردي.
هذا االنتقال من الت�ضامن الب�سيط �إىل الت�ضامن املركب ،خلق عالقة توتر بني الأفراد
داخل احليز اجلغرايف ملدينة الدار البي�ضاء ،حيث �أ�صبحت احليطة و احلذر هي الطابع
الطاغي على العالقة مع الغري .نتيجة ذلك عملت الأ�رضحة و املزارات على متكني الزوار
من �آليات ل�صد �أدى الآخر و دفع �رشه ،حفاظا على العالقات الزوجية ،و �ضمانا لاللتزام
بالوعود التجارية ،وطلبا للتخل�ص من العني ال�رشيرة التي تطارد الفرد لتحكم عليه
بالف�شل يف حياته.
ويف الأخري ميكن القول ب�أن درا�سة الباحث مدفون من الدرا�سات املهمة التي ر�صد
جتليات املقد�س يف مدينة الدار البي�ضاء .هذا املقد�س الذي عرب عن نف�سه من خالل
درا�سات ال�سو�سيولوجية اال�ستعمارية يف املجال القروي .واحلال �أن درا�سة الباحث
مدفون تندرج يف هذا ال�سياق ،لكنها و�ضحت الأ�شكال اجلديدة التي يح�رض فيها
املقد�س يف املجال احل�رضي من خالل ر�صد وظائف �أ�رضحة و مزارات الدار البي�ضاء.
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه على امل�ستوى املنهجي :هل ميكن القول ب�أن املنهج
الوظيفي الذي تبناه الباحث مدفون قد قيد نتائج الدرا�سة ؟ و �إىل �أي حد ميكن القول
ب�أن جتاوز منطق الوظائف ي�ستطيع متكني الدرا�سة من النفاذ �إىل عمق التدين ال�شعبي ؟
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قراءة يف كتاب املجال املقد�س

ذ.عبد الإله �سخري
تعد املباحث التي تطرقت اليها هذه الدرا�سة من املوا�ضيع الهامة ،التي تعرف ندرة داخل
املكتبات ،وهي م�ساهمة جيدة من قبل الباحث وال�صديق عبد الوايف الذي �رشفني
بالإدالء بدلوي فيها .ا�شكره على املعلومات القيمة التي افادين بها وانا ادور بني دفتي
هذه الدرا�سة ،كما احييه على املجهود الذي بذله من اجل جتميع كم هائل من املعطيات،
وتوظيف زخم كبري من املعارف من اجل االحاطة باملو�ضوع وفك رموزه� .صاحب
الدرا�سة ا�ستعان مبعارف متنوعة من اجل الإحاطة باملو�ضوع من كافة املناحي ،خا�صة
وان مو�ضوع املقد�س يف ال�شق املتعلق بنمط التدين املغربي ال�شعبي الذي ميتحي من
اال�رضحة وال�صلحاء كم�صدر للمعرفة الدينية .الدرا�سة بدون �شك هي م�ساهمة نوعية
يف اغناء املكتبة املغربية فيما يخ�ص الثقافة ال�شفوية التي تعنى بالأ�رضحة وال�صلحاء.
نوعية الدرا�سة وجديتها ،ال متنع من ابداء عدد من املالحظات كم�ساهمة يف االغناء هذا
العمل.
على م�ستوى املنهجية فهي درا�سة �أعدت من �أجل التناول اجلامعي ،واملناق�شة بني الباحثني
فيما بينهم ،مما جعلها غري قابلة للرتويج خارج هذا الإطار .التقيد ال�صارم باملنهجية التي
و�ضعها امل�ؤطر ،حال دون �إبراز عدد من املقدرات التي يتوفر عليها الباحث .الدرا�سة
حاولت مقاربة مو�ضوع ا�رضحة الدار البي�ضاء من عدة جوانب فل�سفية وتاريخية ونف�سية
واقت�صادية واجتماعية ،لكن كان ينق�صها اخليط الناظم يف جتميع ما تفرق يف هذه العلوم
يف معاجلة الظاهرة .كان على الباحث ان يبذل جمهودا يف عملية جتميع املو�ضوع حتى
يكون يف متناول القارئ العادي ويحيط به من اول نظرة .فم�شكلة البحوث الأكادميية
عموما هو عدم قابليتها لتكون يف متناول اجلميع وفق �أ�سلوب ال�سهل املمتنع.
مو�ضوع ا�رضحة الدار البي�ضاء كان يجب ان تتم مقاربته وفق مقاربة �رسدية حم�ضة
وتوظيف املعارف واخلربة االكادميية لإبراز واتقان هذا ال�رسد ،حتى ال يكون املنهج
االكادميي هو الهدف ولي�س جمرد و�سيلة.
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