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كـلمة املـوؤ�ص�صة          

ب�صم الله الرحمن الرحيم

جل�صــــات الإبــــــداع

 اأ�سبحت جل�سات ال�سالون الثقايف باملكتبة الو�سائطية التابعة ملوؤ�س�سة م�سجد احل�سن

املهتمون اإليها  يحج  التي  الثقافية  الأن�سطة  لوازم  من  لزمة  البي�ساء  بالدار   الثاين 

 واملبدعون من ال�سباب على اخل�سو�س من اأجل التوا�سل...ومناق�سة العديد من الأ�سئلة

 يف ميادين الأدب مبختلف اأنواعه...والفن مبختلف توجهاته واأ�سكاله. ويرجع الف�سل يف

 ا�ستمرار هذه اجلل�سات بالدرجة الأوىل اإىل التجاوب الذي يبديه املبدعون من �سعراء

 وروائيني، وق�سا�سني وفنانني حينما توجه اإليهم الدعوة، كما اأن الدينامية التي تتميز بها

 اللجنة امل�رشفة على التنظيم وعلى راأ�سها الأ�ستاذ امل�سكيني ال�سغري تلعب دورا حموريا

 يف التعاطي مع هذه اللقاءات بنوع من اجلدية وب�سئ كثري من العمق، والإقتناع ب�رشورة

الإرتقاء مب�ستوى العالقة بني املبدع واملتلقي.

 وي�رش املوؤ�س�سة اأن تقدم اجلزء الرابع من ملخ�سات هذه اجلل�سات التي جمعت يف حماور

وهي الذاتية.  وال�سرية  والرواية  الق�سة  الف�سيح...وبني  وال�سعر  الزجل  بني   نقا�ساتها 

اأهداف م�سامينها تب�رش اأن  اإل  اأ�سكالها متنوعة وتوجهاتها خمتلفة  اإن كانت   اإبداعات 

والفكرية...والعقدية، الجتماعية  لق�سايانا  نقا�س  يف  الغو�س  على  مبدعيها   باإ�رشار 

 والتي لي�س هناك من حل ملا يعرتي بع�سها من خلل اإل اإعتماد الثقافة عالجا ناجعا ملا

 اعوج منها. ونعتقد- من خالل ما ت�رشف عليه املوؤ�س�سة من اأن�سطة خمتلفة- اأن اإ�رشاك

 املثقفني مبختلف م�ستوياتهم مع املهتمني وال�سباب يوؤدي اإىل الأخذ والعطاء، واإىل تنوير

 فكر املبدع...قبل املتلقي، ويف بع�س هذه »امل�ساجالت« ما يوؤكد اأن ال�ساعر او الروائي

يعينه ما  لأعماله  حتليلهم  ومن  قرائه،  مالحظات  من  الفنان...ي�ستلهم  اأو  القا�س   اأو 

 على تخطي جمموعة من احلواجز يف اإنتاجه. ويف نف�س الوقت فاإن اجلاأر املبا�رش بهذه

اقتحام التحليل...ويزيد من جراأته على  ملكة  امل�سارك  القارئ  لدى  يقوي   املالحظات 

عوامل الإبداع والغو�س فيها ليميز الغث من  ال�سمني، واجليد من الردئ.

اأن يكون املوؤ�س�سة، وبني روادها...اآملني  املتبادلة بني  الثقة  ان ت�ستمر هذه   واأخريا نرجو 
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الثقافية ببالدنا...ودعما متوا�سعا يف  عملنا هذا نوعا من الإ�سهام الإيجابي يف احلركة 

التي العوامل  واأحد  والثقافية،  الفكرية  التيارات  خمتلف  بني  التقريب  جتربة   اإن�ساج 

 ت�ساعد ال�سباب على اإثبات قدراتهم وحتقيق ذواتهم وحت�سينها من �سوائب الإنزلقات

وهو الق�سد،  وراء  من  املجالت...والله  خمتلف  يف  م�سارها  تهدد  التي   والإنحرافات 

الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

ذ.بو�صعيب فقار

حمافظ موؤ�ص�صة م�صجد احل�صن الثاين بالدار البي�صاء
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اأهمية اللقـــــــاء الثقـــــــايف

جتعلنا  التي  املفتوحة،  الثقافية  اللقاءات  هذه  مثل  اإىل  اليوم،  ما�سة  حاجة  يف  كنا  رمبا 

اإليهم عن كتب، و هي فر�سة مينحها                      نقرتب من مبدعينا و التعرف عليهم و الإن�سات 

خمتلف  على  املبدعني  جميع  اأمام  الو�سائطية،  باملكتبة  الثقايف  ال�سالون  يتيحها  و 

املوثقة               اللقاءات  هذه  اإىل ح�سيلة  بالنظر  و  الفنية،  و  الثقافية  اأغرا�سهم  و  اهتماماتهم 

و املن�سورة يف كتب ال�سالون، يتاأكد للمتتبع املهتم �رشورة ح�سول 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�سل 

الأن�س و الإ�ستئنا�س و املكا�سفة الربيئة، و يف ا�ستقرائنا ملظان املكتوب و املن�سور من 

و دوره يف جتاوز  احلميمي  الثقايف  اللقاء  اأهمية  نكت�سف  و مداخالت خمتلفة  اإبداعات 

حالة واقع التباعد امل�سني و غربة املدينة.

اأثاروا ف�سول      لقد قدم ال�سالون الثقايف جمموعة من الأدباء و الرواد لهذه املدينة 

اإغناء النقا�س و امل�ساءلة من اأجل خلق  اأ�سهموا بدورهم يف  احلا�رشين / القراء الذين 

مناخ ثقايف يخدم الإن�سان املغربي و يرقى بخياله و خمياله، و ذوقه، و ح�سوره احل�رشي 

و احل�ساري يف اإنتاج ثقافة م�سوؤولة واعية، اإنطالقا من روؤية مبدعة عا�سقة طموحة تعانق 

اآمال اأبناء هذا الوطن باعتزاز و فخر.

ذ. امل�صكيني ال�صغري
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 اجلل�صة الأوىل

 اجلمعة 28 نونرب 2014

اأم�صية �صعرية و زجلية مع ال�صاعرة فتيحة املري

امل�صاركون:

- فتيحة املري

- عبد العزيز حنان

- امل�صكيني ال�صغري
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فتيحة املري 

 رحلة مع الأ�صوات ال�صعرية الن�صائية املغربية

ذ.عبد العزيز حنان

 ا�صتــهالل

 

 هل ال�سعر الن�سوي اأو الن�سائي يف جمتمعنا املغربي فتح جديد لهذا الع�رش اأم عودة اإىل

  اأ�سل الأ�سياء ؟؟؟ بداأت بهذا الت�ساوؤل و اأنا ا�ستمع لأحد احل�سور و هو يهم�س ل�ساحبه:

الأ�سوات الن�سائية اأ�سبحت كثرية ، و رياح احلرية هبت على ال�سعر الن�سائي .ن

لعل من اخلطاأ ال�سائع فكرة اأن فحولة ال�سعر منوطة بالذكور كجن�س ، لكن تاريخنا يوؤكد 

اأن الإناث كان لهن دور كبري يف الإبداع ال�سعري بكل لغاته ، بل كان لهن توهج مدوي، 

يف مراحل عدة لي�س هنا مقام تف�سيله .

والن�س الذي �ساأ�سد الر حلة معه اليوم ل�سوت ن�سائي مفتوح ، ولو مل يذكر ا�سم ال�ساعرة 

ل�ساعر ذكر        انه  اإىل العتقاد  املبدع و لذهب مبا�رشة  املتلقي معرفة جن�س  ا�ستطاع  ملا 

و لي�س ل�ساعرة ..و هذا يح�سب لل�ساعرة يف قدرتها على اإبداع ن�س اإن�ساين ل ينحاز 

جلن�س.
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املنت ال�صعري : 

كون �صبع اأ كولني

 اللي عندو...عندو

 كية اللي جات فيه

 ياوعدها و وعدو

 ڭربة هو مڭعورة
 وبات ينفخ فيها وفيه

 ي�سل حل�سرية من حتتو

 ومن ليحيتو...يلقم ليه...

 اأمن النبوري

 يتحلبد للهيدورة

 ف عينيها ...يزين ال�سورة

 يطمع فيها لكالب امل�سعورة

 وخليها...حتلم

 دير را�سها برا�س لغنم

 اأتقطع من الواد لهيه...

 حتى لبغل

 و�سو�س ليه راك فحل

 يظل يربح بالعاليل

 ويتبجح اأنا 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

 اأملي تبورد وحتنحن

 تقطع ليه ليا�س

 تنقي ليه وذنيه...

 عل وع�سى يتعلم

ما�سي الربد اللي جا ...يديه
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 العنــوان 

 

 ) كون �سبع و كولني (..مثل دارج نحتته احلكمة ال�سعبية من جتارب ال�سنون و الأيام، وهو

 مثل ميجد البطولة، و ميجد التميز و النبوغ .. الأ�سد رمز القوة، رمز ال�سيطرة و احل�سور

، يف ذاته. كن بطال يف جمالك يف تخ�س�سك  الوقت  املهيب يف   القوي، رمز احل�سور 

 قوتك ،يف نبلك ، يف علمك يف اأي �سيء مييزك.  و �ساأكون معرتفا لك بالف�سل و الأ�سبقية.

 و �ساأنحني احرتاما و اعرتافا لك بالت�سيد ... اأما اأن تكون جمرد ج�سم كارطوين ينهار

 من تلقاء نف�سه، اإذا ما هبت عليه ريح..فال جمال لحرتامه و ل اإكباره و ل...و ل ....هكذا

 يحيلنا العنوان على م�سمون الن�س املكثف و املوحي .. يف تلقائية، لكن يف الوقت نف�سه

برموز حتتاج من املتلقي اإىل بدل جمهود عقلي لتفكيكها.

البـــنــاء    

( الذي يك�رش�رشامة وزن )ملبيت( و يف بع�س اإىل وزن ) مك�سور اجلناح   الن�س ينحو 

الذي ال�سو�سي(  )وزن  �سهوة  لرتكب  الأول  الوزن  على  حتى  ال�ساعرة  تتمرد   املقاطع 

ال�ساعرة اإذ حتافظ فيه   . املتوخاة  ال�سعرية  ال�سورة  للتعبري عن  اأرحب   يعطيها م�ساحة 

 على القافية بحرف الروي نف�سه و هو حرف الهاء بكل بعده الإيقاعي و كاأن ال�ساعرة

 ت�ستخرجه بدلوها من القاع العميق ، اإ�سافة اإىل حرف املد قبله – الياء – الذي يعطي

 للقارئ هذا المتداد يف النطق ختما للنغم املو�سيقي الذي يوؤثت الق�سيدة.

الداخلية املو�سيقى  على  احلفاظ  لل�ساعرة  اأتاح  قبله  املد  و  الروي  بحرف  القافية   هذه 

 للق�سيدة . فكلما انزاحت عن الإيقاع الذي مييز كل ن�س �سعري ، تعيدهاهذه القافية

 للمو�سقة ثانية.

 

 اللغة

 
 تعب ال�ساعرة من معجم ال�ساوية الغني بالإيحاءات و اإن كانت بع�س املفردات م�سرتكة

 بني اأكرث من منطقة لكن املتلقي عند ال�ستماع اأو القراءة �سين�سب الن�س مبا�رشة اإىل

التي حتمل �سمنيا املعاين  املفردات هنا تتميز بذكاء يف الختيار من خالل   ال�ساوية و 

 حمولت ذات دللت يفهمها اأو يفتتها املتلقي ب�رشعة و هي تعني يف تركيبها = اأن لي�س

كل �سيء يقال ، و اللبيب بالإ�سارة يفهم .
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 امل�صمون

 

 هي قراءة خا�سة و قد يكون ملتلفي اآخر اأيا كانت و�سعيته اأن يعطيها قراءة اأخرى. قد

 نتفق يف بع�س ال�سور و قد نتقاطع يف اأخر . و اأول نقطة ت�سرتعي يف الن�س هو متكن

 ال�ساعرة من ا�ستح�سار املثل و ا�ست�سماره دون الركوب عليه بل ت�ستح�رشه كحمولة

العمق احلديث يف  معروف يف  هو  و   .. متوخاة  اأو حكمة  طويلة  تختزل حكاية   �سعبية 

 البدوي املغربي حيث كل كلمة لها امتداد و لها مغزى ... الن�س وحدة ع�سوية ل ميكن

 جتزيئها بل هي مرتابطة ملعنى واحد تتعدد �سوره ب�سكل ملخ�س ..و كاأين بالن�س حماولة

 �رشدية فيها ال�سخو�س و بظالل خافتة املكان و الزمان. عندما ينتفخ اخلواء ،  و يغرت

حتى كذبته  ي�سدق  و  هذا  بوهمه  يتعاىل  و  بل  املهول  فراغه  ين�سى  لدرجة   بانتفاخه 

 ي�ستفيق عند ارتطامه بحقيقته املدوية و هي : اخلــــــــــــواء . ال�ساعرة تخت�رش احلكاية

اأو يعيد اأن يتمم احلكاية  البيت و على املتلقي  اأ�سطر  العنوان يف �سطر من  اإىل   اإ�سافة 

 بناءها و كاأنها ت�رشكه يف الفعل الإبداعي ) للي عندو ، عندو ( حكمة التجربة ال�سعبية

 تختزل املراد يف هذه الكلمات القليلة و الب�سيطة . من يتملك الكفاءة ، العلم ، القدرة ،

 القوة ، اجلمال، احلكمة.... و اخرت ما�سئت يف هذا املنحى . فهو ميتلك فعال مهما ا�سترت،اأو

 انزوى، اأو مت تهمي�سه اأو ..، اأو ...، اأو ...،و امل�سكوت عنه يف الن�س هو : )اللي ما عندو�س ،

 ما عندو�س ( مهما تنطع ..الذي ل ميتلك هذه القدرات فهو ل ميكنه امتالكها  و لو ارتدى

  رمز تعبريي ما عندو�س ( اإذ �رشعان frown كل الأقنعة ، و لو تنطع و زاحم و اأزاح يبقى  

 ما يتعرى و ت�سقط الأقنعة املزيفة . هذا املقطع الب�سيط جدا يف تركيبته ، الغني بدللته

 و اإيحاءاته يخت�رش احلكاية كلها .و جواب هذا ال�سطر من البيت ) كية للي جات فيه (

 الفارغ ، فارغ مهما انتفخ . و اجلاهل ، جاهل مهما تنطع و ادعى العلم ... املفل�س ، مفل�س

...... و اللئيم من ... و املنحط ، منحط مهما تظاهر بال�سمو و النبل   مهما تلب�س الغنى 

 خالل الن�س دائما يعي�س يف الظالم و يت�سيد النفو�س ال�سعيفة التي تبحث لنف�سها عن

 مكان حتت ال�سم�س . مهما يكن ) ياوعدها و عدو ( هذا ال�سعيف و ال�سعيفة ..) بات ينفخ

 فيها و فيه ( نداء ي�سمر ال�سماتة ، و يظهر اأن ل فائدة مما يفعل هذا اخلداع .. هذا الإن�سان

 املخادعاملنافق و احلربائي يظهر ما ل ي�سمر ، يتلون مع كل موقف و لون  وحالة، يبيع

 الوهم لالآخر .اأيا كان هذا الآخر ....و ت�سوره ال�ساعرة ب�سكل رائع يف املقطع التايل:)كربة
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 هو مكعورة /و بات ينفخ فيها و فيه / ي�سل حل�سرية من حتتو / و من ليحيتو... يلقم ليه (

 =مع و�سع ثالث نقاط فوق الكافني = هو يت�سيد هذه احلالت ال�ساذة املهتزة فينفخ فيها

 الوهم . لكن هيهات فهي قربة مثقوبة ب�سكل فا�سح )مكعورة ( و يت�سيد هذا الالهث وراء

 ال�رشاب . في�سل من حتته فرا�سه دون اأن يدري . و يطعمه من جن�س وهمه، الوهم. يرتب�س

الواهمة اأ�سبحت مدا�سا )يتحلبد للهيدورة( هذه  ان�سلخت و  التي   ) الهيدورة   (  لالأنثى 

)ف تعانقه  اخلادع  لل�رشاب  في�سوقها   ، القاتل  وهمها  ماء يف �سحراء  لقطرة   املتعط�سة 

يثريها التي  ال�سالة  للكالب  �سلعة  يجعلها  ذلك  من  اأكرث  بل   ) ال�سورة  يزين   عينيها 

 �سعرها ، و يجعل من هذه الأنثى / الوهم ، وليمة لالهثني من غري �سمري و ل اأخالق.

 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�سوة الوهم كيف اأنها

 ا�ستحالت جلدا مهرتءا ل حياة فيه ..فتتوهم اأنها ما زالت من �رشب الغنم بكل ما حتمله

 الغنم من رمزية رائعة مبنطقة ال�ساوية من حياة وعطاء و حميمية ... وهذه ال�سورة منوذج

 لكثري من الن�سوة الالئي يغريهن الثناء الزائف من ذوي العاهات النف�سية.و يتنا�سني يف

 ذروة الوهم حقيقتهن ...و ما اأكرثهن يف امل�سهد الإبداعي . حيث ي�سود النفاق املك�سوف

 و احلربائية املف�سوحة.. و كم من )هيدورة ( توهمت اأنها )غنم ( برمزية الغنم لدى اأهل

 ال�ساوية .طبعا بائع الوهم يخطط ملا  اأراد ) و الكالب امل�سعورة ( التي تطمع فيما تبقى من

 حلم ننت تتكالب على الواهمة ..و هم جميعهم مف�سوحون اأمام اجلميع. يف ال�سق املوايل،

 هناك ) البغل( رمز الذكورة املعطلة بفعل الغباء ال�ساكن قوة اجل�سد . حتى هذا مل ي�سلم

 من حربائية و نفاق هذا املرتب�س ب) الهيدورة( .و كاأنه ال�سيطان يو�سو�س لكن هذه املرة

 للبغل ) راك فحل ( و ما هو اإل ج�سم مكتنز يف عقل معطل . و من مت كان املثل الدارج=

اإل حمل ..ل خري يرجى منها  الفارهة  الفارغة  .....= نكاية يف الذكورة  البغال   اأج�سام 

 الأثقال ..... هذا الذكر / البغل ت�سوره ال�ساعرة بغروره �سورة مركبة ب�سكل رائع و لذع

 يف نف�س الوقت )يظل يربح بالعاليل / و يتبجح اأنا اأدهم / و خرج عينيه( منتهى الغرور

 والوقاحة . فهو ل فحولة فيه ، و بعيد عن �سهيل اخليل،و اأبعد عن جمالية الأدهم. لكن

 الغرور الذي ركبه بفعل و�سو�سة ال�سيطان/ املحر�س ، جعله يتوهم ذلك.   وعندما ترتفع

 حرارة الوهم ) ي�سخن عليه را�سو( ي�سبح فاهما لأمور يجهلها ، مفتيا فيما ل يعرف اأو

 يفقه عنه �سيئا . و ما اأكرث املتفيقهني .......ال�ساعرة تلتقط ال�سورة و ال�سلوك فت�سكلهما

 لوحة �سادمة بلغة تنتمي لعمق الأر�س ال�سارب يف وجدان ال�سعب .. فهي ل ت�ستجدي
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 لغة خارج انتماءها . لن جتد يف الق�سيدة مفردة ن�سازا تك�رش ان�سيابية الن�س و ال�سورة،

 بل تظل وفية للغة ب�سيطة ، لكنها غنية الدللت، ومتنح للمتلقي التقاط املعنى ب�سكل

 عفوي دون منعرجات . و�سط اللوؤم و بائع الوهم و معانقيه و امللتفني حول زيفه.ت�سرتجع

املتعفنة ال�سورة  قتامة  من  املتلقي  تنت�سل  كاأنها  و  املتلقي،  اأنفا�س  الأنفا�س.   ال�ساعرة 

 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�س يف النف�س ، و لها اأي�سا قد�سيتها وامتدادها يف العقل..... فاخليل رمز اجلمال ،

 رمز ال�سموخ و العزة .... ذكر اخليل يحيي يف املتلقي م�ساعر احلبو الرهبة واجلمال من هذا

 احليوان الذي يرقى لدرجة كبرية يف عالقته بالإن�سان = و اخليل معقود يف نوا�سيها اخلري

 اإىل يوم القيامة = يف حديث الر�سول �سلى الله عليه و �سلم. اخليل هنا ل تراد لذاتها بل

 هي كناية عن الإن�سان الذي ت�سمو به اإن�سانيته ..فهو لي�س ذاك الذي ي�سل ) احل�سرية (

 و ل يوهم ) الهيدورة( و ل ) البغل ( بل هو اخليل بكل ما يحمله من نبل ... �ساخمة ) تهز

 الرا�س ( و ترتاق�س يف كربياء و ر�ساقة ) تهزالرجل( منتهى الزهو و العنفوان ..  و يف

 ذروة هذا ال�سموخ و العنفوان و حركة الأقدام الثابتة واملرتاق�سة الر�سيقة....اخليل ، ل

 تن�سى هذا املتنطع الواهم . فتفيق البغل من وهمه ب�رشبة ) تعطي لبغل فعينيه( ال�رشبة

تبورد اأملي  البغل...)  يخر�س  اخليل  تنطق  عندما  ..و  الطبيعي  حجمه  اإىل  تعيده   التي 

 وحتنحن/ تقطع ليه ليا�س / تنقي ليه وذنيه ( عندما يتدحث العلم وال�سفاء وال�سدق =

 اخليل = يتوارى اجلهل و التنطع و اخلواء = البغل = و ل ي�سح اإل ال�سحيح . رمبا يتعلم

) يتعلم  ...) عل و ع�سى  ي�ستفيق من وهمه و يعرف حجمه احلقيقي  ، رمبا  املغرور   هذا 

 ويتعلم كيف ي�ستخدم العقل بدل اجل�سم و الأهواء فلي�س كل ما يقال �سدق و ل حقيقة

 وعلى الإن�سان ال�ستماع جيدا ملا يقال و ا�ستيعابه و مناق�سته و بعد ذلك يبني عليه )

.)ما�سي الربد اللي جا ..يديه
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 خامتة

 مل ي�سبق يل معرفة ال�ساعرة �سوى من خالل من�سورات هنا و هناك اإىل اأن كان اللقاء

اأتاح يل الإن�سات ل�سوت ال�ساعرة  الأول بها على ما اأعتقد مبكتبة فرن�سا.. هذا اللقاء 

 ول�سوت ال�ساوية من خاللها بكالم الإن�سان البدوي ب�سجيته النقية التي تعطي للكلمة

 املنطوقة قيمتها دون زيادة اأو نق�سان ..و اإلقاء ال�ساعرة للن�س مبكتبة فرن�سا �سمن توقيع

و كما .. رمبا–  لل�ساعرة خديجة �سادق مدافع كان رائعا و موؤثرا   ) )واه يا دمي   ديوان 

 اأعلنت حينها ال�ساعرة نف�سها – اأنها كتبتها بعد اإح�سا�س عميق مبوقف ما فكانت ولدة

اأول مرة تلقيها.و فعال كانت  الق�سيدة بكل �سدقيتها و عفويتها و كانت تلك اللحظة 

...ف�سدت باإح�سا�س عميق ل متثيل فيه  ..لأنها كانت تلقي  ال�سعري  الإن�ساد   موفقة يف 

  اإليها النتباه و احل�سور .. و اإىل ن�س �سعري قادم .. للمتيمني يف حمراب ال�سعر املقد�س

.  حمبتي التي لحدود لها
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نبـــ�صــة

اأَْنَت َحْتِفي
 

ِمْثَلَما َدِمي
 

ي وِقي َت�رْشِ
ُ
ِبُعر

 

يِف...
ْ
َياَة ِبَحر خُّ احْلَ َت�سُ

 
ِمْثَلَما َدِمي

 

ي َيْخِفُق ِبَك َنْب�سِ

 

ي... ْم�سِ ِع�ُس َوَ
ْ
ُتر

 
ِمْثْلَما َدِمي

 

ْحَتِني
َ
َما َجر ُكلَّ

 
ي.. َك ِمنِّ َق َبْع�سُ َتَدفَّ
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عــ�صـــرة

َواخَّ اْلَڭْلْب ْرِهيْف
 

ِعيْف و َم َكاْن �سْ
ُ
ُعْمر

 
يْح

ِّ
ْف الر ة ْنَوڭَّ َڭادَّ

 

اآاآاْر ْف َهْذ النَّ يَّ
َوْنَ

 
ة
َ
ة...َجْمر

َ
َجْمر

َوْنَدْرَدْرَها ْغَباْر 

 
َوَنْزَرْعِني �ِسيْح

ة َم ْتِريْح  بَّ حْمَ

َباْب  ِف �ْسَعاْب حَلْ

 
و َباْب اللَّي َم ْيَدقُّ

 
ة و ِب ْح�َساْب...َع�رْشَ

ُ
َوَل ْيِدير



21

خـــــــوذين

ُخوذيِن ْعَلى َڭْد َڭْلِبي
 

ُخوذيِن ْعَلى َڭْد َوْح�ِسي
 

ُخوذيِن ْعَلى َڭْد ْهَبايِل ِبيْك
 

 ُخوذيِن ِليْك

 ناْخذْك يِلَّ

َّ
ْن�َسْد ْعِليْك ْرُمو�ْس َعْيِني

 
 ِبيْك

ْ
َوْن�َساَفر

 

ي يِفَّ ْح َمنِّ َت�رْشَ

َوْت�ِسيْح ْعَلى �ْسَفاَيْف 
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ْم َما َعاَدْت َتْتَب�سَّ

 
وْڭ اْلَڭاَرْح  �َسْقَها الشُّ

ْم َخاْيَفة َتْتَكلَّ

 
ْڭ َتْتَشرَّ

 

َتَدفَّْڭ
 

ا�رَشْ يَدة احْلَ ِبْق�سِ
 

ْ  ... َيْتاأَملَّ
ْ
اَطر  اخَلَ

ا�َسْف ْب ِريْقَها النَّ َرطَّ

 

َياْم اْلَباَرح يَها �سْ َن�سِّ

ْحَت ْتَواَلْف 
 

مْ
ِليْك ْت�َسلَّ

 

َكاَية َتْطَلْق �ْسَواَلْف حَلْ
 

 ْ مَّ َ
ِليَنا ْتر

 

ْعَظمْ ْعَظمْ

 

مْ
�ْسَحمْ اٱحْلَ

 
َرا ْحَنا َواَحْد

 
ْباَل ْدَواَية

 

ْباَل ْقَلمْ

 

َما َنْحَتاْج َنْتَزم

م َواَحْد  الدَّ

 

َواْلَهْم َواَحْد
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َواحُلْب �َساَهْد

 

ْعَلى َعاَهْد
 

 َڭْلِبي

اللَّي ِفيْك َيْنَب�ْس
 

�ْس
ْ
ة ِليْك...مَاْت َڭْدَها َلر مِبَْحبَّ

 

اْم لَڭاِدي
َ
ُكْلَما ْلْغر

 

ْبَنا ْمَع َبْع�ْس َذوَّ

َت�ْسَهق...َن�ْسَهق 
 

ْق
َ
ِفيْك َنْغر

 

َدْڭ...َدْڭ...َدْڭ...
 

ى؟؟؟ احْلُْب َحمَّ
 

ة احْلُْب َجنَّ
 

ْڭ
َ
ِفيَنا حْتر
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عـــــالم الــخري

 

 يا�ساوي

 يام�سوي

ِف ْرحاْب جلواْد 
 

 ح�سك جاوي...وطعام راوي

 ذاك لوتاْد...

 برحبة اجلودة م�ساوي 

خدمْي لعباْد
 

ياْك خلياْم
 

مر�سومة باخلرِي...ْو�ساْم
 

 ياك الركاب

 ليك م�سدودة
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 على طول ليام

 ياك الكافلة ماهي مردودة

 ياكبري ملقام...

 عالم اخلري ...عالم

 ال�رشبة ممدودة

 رافعة لعالم

 العني ليها م�سدودة

 احلافر...داير غمام

 احلركة ...معكودة

 واااااا احلفيظ الله

 التخريجة...بالتمام

 اأها التزغريتة مرفودة

 عيطة...من م�سمرة لكمام

 حتى لفام ماخالها حالها م�سدودة

 ت�سايل...وت�سلي على خري الأنام...

 عالم اخلري ...عالم

 �سوف اخليل

 ت�سهد على �سحة لكالم

 م�سنحة بخري

 متزم بقالم

 خيالة و�رشوج
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 مزوهرين بدجوج

 مكاحل اأبارود

 ماليهم حدود...

 لدهم والكمري وحجر الواد

 �سعا ال�سم�س والربكي ولون الرماد

 اخلري على نوا�سيها معكود...

 اإيه يال�ساوي

 ياعالم اخليل... يا عالم اخلري

 والله مافيك مايتالم

 يا كبري...يام�سوي ملقام

 يا جيد...اأجمود

 يامفي�س 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... اأمعرفت با�س نبدا؟؟؟؟

 را هاذ ال�رشبة..والبارووود واحلبة

 هاذ ال�سحبة...هاذ اللمة

 هاذ التبوريدة...هاذ لق�سيدة

 حركت ف كلبي...تنهييييدة �سدييييييدة

 حنت الكبدة...ياخيي...مبغاة تهدا

 راين ن�سوف

 راين ن�سوف خيالة

 زينهم ي�سبي لذهان

 عر�سان....م�سافني ميزان

 م�سوييييني القبة

 لعمامات وال�سدودة تيجان

 وال�سو�سدي واحلبة

 جمدول حلرير والقفطان

 والكمية ومتاك اجلدبة

 وال�سلهام منو خليال يبان

 اآاآاآاآاآاآحي...على ذيك الركبة _الرقبة_

 وال�رشج مر�سع فتان

 همة و�سان �سلطن الركبة

 ومكاحل معر�سة كلغ�سان
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 تفوح بعطور بوحبة

 مر�سة هي للجاوي وح�سلبان

 فاجات �سحال من كربة...

 وااااااااا خيي وااااخيي

 هاهم حاملني كالوديان

 حاركني متهمهم عكبة

 فكروين بعز العربان

 اللي ماتو�سفو كتبة

 دوك اللي غزاو �سال بلدان

 غري بال�سيف واحلربة

 قهرو مادا من عديان

 يوم كانو ع�سبة

 مافك عكدتهم رهبان

 ول �سبوب الطلبة...

 اإييييييييييييييه يااااااملييييني اخليل

 واااااا هيا مالييييييييييييني اخليل

 حركو....حركو... ف ملحرك

 حركو...لقلووووووووووووووووووب من املربط

 يتحرك احلااااااااااااال...ترعيييييييييييييدة....بكعيييييييييييييييييدة

 ف وجه...لعدا

 التاريخ ...مااااااااااااااااات...اأبييييييييييييكم يبدا
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 يحيا من جدييييييييييييييييييييد

 يحيا من جديييييييييييييييييد

 التبوريدة...التبوريدة... ت�سبح عيييييييييييييييييد

 نحركو البايل

 ونلب�سوه جديد

 رو�سنا ف العايل

 وايدينا ف ايد الغايل

 تغنييييييييييييييو....غناااااااااااية

 حنا �ساااااااااااااااااااااادة......ما �سي عبيد

 حنا �سااااااااااادة .....ما�سي عبيد

حنا �سادة ...........ما�سي عبييييييييييييد
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 اجلل�صة الثانية

 اجلمعة  26 دجنرب 2014

لقاء مع الروائي عبد الرحيم بهري

امل�صاركون :

- عبد الرحيم بهري

- ر�صوان ر�صدي

- امل�صكيني ال�صغري
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�صرية الكاتب:

الدار  مدينة  مواليد  من  مغربي،  و�سيناري�ست  روائي  كاتب  بهري  الرحيم  عبد  الأ�ستاذ 

البي�ساء،حا�سل على اإجازة يف القانون، ودبلوم مدر�سة ا�ستكمال تكوين الأطر. ي�ستغل 

موظفا. 

»�سلواتهم«،  هي  روايات،  خم�س  وله  الرواية،  كتابة  من خالل  الأدب  عامل  بهري  ولج 

»جمرد حلم«، »املراأة التي«، »الفقدان«، ورواية »زحف الأزقة«.

تلفزيونني، هما  م�سل�سلني  فيه من خالل  واأبدع  ال�سيناريو  بهري  الرحيم  عبد  كما كتب 

جمال  يف  ناجحة  طويلة  اأفالم  عدة  على  وقع  كما  النا�س«،  و«اأولد  الزمان«  »دواير 

الدراما  قدمها التلفزيون املغربي.
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رواية زحـــف الأزقـــة

رواية زحف الأزقة ت�سافر بك على اأجنحة من ورق التاريخ يحركها الأمل املنبعث من 

نف�س موؤلف تواقة للحرية و امل�ساواة و العدل و التقدم الإن�ساين...

يتنقل املوؤلف من �سخ�سية لأخرى باأ�سلوب متفرد يجعل من القارئ معاي�سا ملا�س مرير 

حينا و جميل اأحيانا حلا�رش ميلوؤه القلق و الأمل.. يعاي�س حالت حب و كاأنك تعي�سها 

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�س الزراعية بب�ساتينها و غاللها   

و غديرها و حتولها لعلب اإ�سمنتية، م�سكلة النماذج و الألوان، حتت تهديد النار و احلديد.. 

اإل اأن �سخ�سيات الرواية ل ت�ستكني و ل تهداأ كاأي �سخ�سية عربية تواقة لالإ�ستقالل     

و احلرية..

يطلق املوؤلف العنان لبنات اأفكاره املحملة بعلم اجلمال و ال�سيا�سة و الفل�سفة و التاريخ   

و الأدب فيعر�س وجوه معاناة جمتمعة طارحا املو�سوع من زاوية اإن�سانية ل دخل للدين 

بها اإل من حيث احلل الإن�ساين، و يرتك للقارئ م�ساحة من التاأمل و امل�ساهمة الذاتية يف 

اإيجاد احللول التي يقرتحها يف زحف املدينة باأزقتها على قريته الهانئة...

بالعلم             املمزوج  التاريخ  بعبق  �سباح  كل  مطلع  عند  تفوح  ال�سيقة..  املدينة  اأزقة  هذه 

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 اأزقة مدينتنا ين�سد ق�سائد �سعرية بلغة كونية �سحرية.

عليك اأن تتحرر من كل القيود التي تعوق م�سريتك نحو احلرية. كن كما �سئت اأن تكون 

باإرادتك، و ل تكن تابعا.. لكن تذكر اأنك فرد من القطيع.. اإذا ابتعدت عنه عر�ست نف�سك 

للهالك..
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قراءة فنية لعطاءات القا�س املغربي

 عبد الرحيم بهري

د.ر�صوان ر�صدي

 اإن ا�ستقراء ملا حرره الروائي املغربي عبد الرحيم بهري من ق�س�س متعدد وا�ستجماعا

العاملي الق�س�س  بان�سالك ق�س�سه �سمن  لي�سي  املبذول من قبله  الفني   ل�سوارد اجلهد 

... من ت�سوير دقيق لل�سخ�سيات وحوارهم، املوؤ�س�سة الكربى   املعترب و�سمه لعنا�رشه 

لتغدو بالبيئة  وا�سعة  معرفة  مع  اأ�سلوب  ب�سال�سة  واإيقاعها  الأحداث  ملجريات   و�سبط 

اأو حتكم قاهر يف د  َتَزيُّ اأو   الق�سة وحدة متكاملة مثرية للقارئ وموؤثرة فيه دون ت�سنع 

كيان الق�سة ككل مما يقت�سي ن�سج جلها على ب�ساط التفريع والتف�سيل والإطالة.

 واإن �سقت مثال ق�سته التي و�سمها بالغفران لتبدى لنا اأنه عمل فني تتكامل فيه مراحل

خيوط الثالثة  الأجزاء  هذه  بني  وتقوم  نهاية،  اإىل  و�سط  اإىل  بداية  من  الثالث   احلدث 

مقومات الفني  العمل  هذا  يف  تتوافر  كما  الع�سوية،  بالعالقة  اأحيانا  ت�سمى   وا�سحة 

مو�سوعي، وحوار  طبيعي،  ب�سكل  مت�ساوقة  واأحداث  متعددة،  �سخ�سيات  من   الق�سة، 

ال�رشد والو�سف ال�رشورية، مثل  الفنية   وتدفق، و�سال�سة، كما تتحقق فيه اخل�سائ�س 

وعدم ال�ستطراد والت�سويق.

 ف�سخ�سياته عموما تاأخذ حجمها الطبيعي، فاأحمد ) البطل ( بعامليه الداخلي واخلارجي

 اأخذ امل�ساحة الأكرب الالئقة به �سواء يف بحثه عن احلقيقة اأو حني جت�سم اأوهاق الزمن

 وثقله وت�ساريفه، يف حني اأن ال�سخ�سيات الثانوية فاإنها متوجها مع البطل اأخذت حجمها

 الطبيعي من عالقتها به، فمنهم من يظهر يف موقف واحد، اأو موقفني، ومنهم من ياأخذ

م�ساحة اأكرب لعالقتهم امل�سريية بالبطل كاآل يعقوب.

  ثم اإن مقومات احلبكة الفنية يف اختيارها لالأحداث، ويف اإمنائها، اأو جتميدها، وما فيها

 من اإثارة و�رشاعات: حبكة مقبوله نوعا ما .

بتاأزم واأخريا  مبا�رشة،  بطريقة  التوازن  بك�رش  وتو�سطا  الداخلي،  التوازن  بحالة  بداية    

 املوقف وبلوغه الذروة وك�رش حدة ال�رشاع و�سول اإىل انفراج الأزمة الداخلية واخلارجية.
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 وكل ذلك مي�سي يف تدرج �ساعد نحو ذروة الأزمة، اأو بتدرج هابط نحو النفراج.

  ونالحظ اأنه يلتزم حقيقة بالزمن دون التف�سيل فيه عك�س املكان الذي ي�سور البيئة

 املوؤثرة على الكل، لذلك فال عجب اأن بهريا منبهر باملكان واأعرافه ومنعرجاته وتقاليده

وكاأنه يريد اإظهار نفائ�س تلك البيئة للقارئ الغريب عنها .

 واحلق اأن ذاك التف�سيل لئق مبثل تلك الروايات ل�سيما واإنها اأ�سا�سية يف حتريك الوقائع

املادية وا�ستخال�س قيم اجلمال واملكان.

 ول نن�س يف جمال الزمن عند بهري اأنه يدفعه ليعانق الأحداث وينتقل مع ال�سخ�سيات

 من حال اإىل حال بدافع من اأ�سباب �سابقة، مع اهتمامه اأول واأخريا بزمن البطل بخالف

 اهتمامه باأزمان ال�سخ�سيات الثانوية الأخرى ...

 والذي يثري يف حترير بهري الق�س�سي �رشعة الإيقاع مع تقطيع يف ال�رشد، وهذا النوع

ال�رشعة يف ... وهذه  فيه حقيقة  وموؤثر  القارئ  بلب  اأخاذ  هو  لل�رشد  الق�سري   الفجائي 

وال�سعف القوة  بني  يراوح  الذي  الق�س�سي  العمل  طبيعة  لأن  حقيقة،  اإبداع   الإيقاع 

 والرتاخي والن�ساط وال�ستجماع والوثوب، تفر�س على الكاتب اأن ي�سري ب�رشعة مالئمة

 لكل ذلك، فالق�سة تبداأ مبقدمة هادئة م�سرتخية اإىل اأن تبلغ بداية جتمع العا�سفة ويتلو ذلك

 ا�ستداد وطاأتها وتاأزمها حتى تبلغ الذروة، ثم تنحدر قاطعة الطريق يف �رشعة متناق�سة

 حتى ت�سل اإىل م�ستقرها، وكل حالة من هذه احلالت لها �رشعتها اخلا�سة التي تالئمها

بني القارئ  اهتمام  يرتجح  ال�رشعة  وباختالف  فيها.  الق�س�سي  العمل  �سري  مع   وتتفق 

 التاأجج واخلمود والزدهار والذبول. والذي يتاأمل بناء اإحدى الق�س�س يالحظ اأن هذا

 التفاوت لي�س عمال عفويا واعتباطيا واإمنا هو عن�رش هام من عنا�رش الت�سميم الق�س�سي.

 قلت اإن ما درج عليه �ساحبنا ا�ستداد احلبك دون تراخيه بجمل ق�سرية فجائية مباغثة مما

 يجعل خ�سلة ال�سدق بادية يف جل حكيه، ليتتبعه القارئ ب�سوق ونهم دون �سعوبة يف

 تفهمه اأحداث  ور�سد تفا�سيلها  ...

   نعم، اإذا كان القا�س ذا موهبة خالقة، وكانت لديه القدرة على ا�ستيعاب اأنواع التجارب

 التي تنهال عليه من خمتلف دروب احلياة، ومتثلها متثال �سحيحا ف�سال عن امتالكه خيال

 واقعيا، فال بد واأن يتمثل جماله الذي يتحرك فيه، وي�سور  األوان التجارب هذه  ت�سويرا
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 حقيقيا �سادقا واإن كان فيها من امل�ساهد والأحداث ما مل ي�سبق له الوقوع �سمن جمال

اختياره احليوي. اأي اأنه لن ياأتي بغرائب خارجة عن نطاق ال�سببية واملعقولية والحتمال.

 وغالبا ما ند بهريا وا�سفا تلك الأحداث بوحدة مو�سوعية نوعا ما واإن كان الن�سيج يف

  بع�س ق�س�سه غري حمكم ... ذلك اأن ما ي�ستلزمه العمل الق�س�سي اإمنا هو ن�سيج حمكم

 يجمع بني ال�سخ�سيات واحلوادث يف البيئة اخلا�سة، ، لأن الأحداث التي ينتظمها هذا

الق�سة اإننا ل ند يف  ال�سببية بحيث  برابط  ترتبط   العمل: حلقات من �سل�سلة واحدة 

حادثا دخيال ل يوؤدي عمال هاما يف تطورها.

 ومن خروم الوحدة الكلية للق�سة تلك ال�سدف املنترثة هنا وهناك كاأن ند بطال متزوجا

 تلميذة لنكت�سف اأن لها عالقة مع حبيبته ... فمثل تلك ال�سدف الباردة خملخلة للحبك

 الق�س�سي والوحدة املو�سوعية فيه وتهدد الواقعية التي يبنى عليها الق�س�س الإن�ساين

الواقعي ...

كثرية �سور  على  ياأتي  الذي  الت�سويق  تكمن يف  اإمنا  الق�س�سية  بهري  فقوة  ذلك  ومع    

    ويف درجات متباينة من حيث التاأثري والعمق ل�سيما اإخفاءه �رش الناظم للق�سة ليظهره

 اأخريا ...

 وقوة التاأثري هاته تبدو ظاهرة خا�سة عندما تبلغ اأحداث الق�سة القمة يف تعقدها، ليبلغ

التي احلالة  واكت�ساف  احلل  معرفة  اإىل  �سوقه  ويت�ساعف  النفعال،  اأ�سد  القارئ   معها 

 �ستوؤول اإليها الأمور بعد ذلك. وهو فعل مف�س لتنجلي معميات الق�سة وتتو�سح معاملها

بطريقة ماأنو�سة يف الواقع الإن�ساين.

 اأما من ناحية �سمات املعنى فاإنني لحظت اأن الروائي بهري ميال اإىل الت�سوير الواقعي

ال�ستعمار التي عا�ست كروبا وحمنا جراء  تلك  العربية ل�سيما  البيئات  به  تن�سح   وما 

 والقوى املتواطئة معه، ولطاملا اأغرق يف و�سف بيئة البوؤ�س والقهر والظلم الذي حلق جيل

الكفاح والفداء ...

الذين وبع�س  بالدين  امللت�سقة  البالية  التقاليد  لتلك  لذعا  نقدا  يبطن  الو�سف   وذلك 

 ياأكلون به وكاأن بهري يرجح القيم الإن�سانية الفا�سلة على الر�سوم املهرتئة التي فر�ستها

تلك الأعراف املتحكمة املف�سية اإىل التخلف والنحطاط .
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 وثورة القا�س مل تقت�رش على ما علق بالن�سيج الجتماعي من ترهات اجتماعية ف�سارت

اإنه يف و�سفه لل�سخ�سيات املناوئة للبطل فاإنه غالبا ما يختارها تلك  قوانني قاهرة بل 

 التي تعمل وفق منظومة ا�ستبدادية ل�سيما التي كانت تدور يف فلك ال�ستعمار اأو تلك

التي متلك و�سائل الإنتاج باملنظور املارك�سي ...

 ورهافة احل�س عند بهري تتمركز يف و�سف دقيق للجمال الإلهي املبثوث يف الكون من

طبيعة خالبة مع ربطها باأحا�سي�س البطل و�سخ�سياته.

 ول نن�س اأن القيمة التي وجدتها منغر�سة يف بع�س ق�س�سه اإمنا هي قيمة احلرية والنعتاق

 من اأ�رش الأطر القهرية التي ت�ست�سغر الإن�سان وتذله �سواء ربطت باأعراف اأو قوة مادية

او قوة متحكمة يف رقاب امل�ست�سعفني ...

 اإن القا�س الذي بني اأيدينا هو م�سلح اجتماعي باآليات اإن�سانية ونقد اجتماعي مما ي�سي

 ب�سفاء قلب وغرية على م�ستقبل البلد واأخريا يف جمال اآليات الق�س�س العاملي املتميز

للتحدث راجع  كله  الق�س�سي  العمل  مدار  اإن    »: هاهنا  النقد  حمل  ل�ساحبنا   اأقول 

 عن جمريات واقعية ماألوفة مع اأمانة يف العر�س ودقة يف الت�سوير، واإن ا�سطر القا�س

القارئ نف�س  يف  تخلفه  ملا  النفو�س،  منها  ت�سمئز  قا�سيا  ب�سعا  ت�سويرا  احلياة   ت�سوير 

 من حزن واأ�سى، اأي اأن القا�س مطالب باأن يتقيد بال�سدق الفني، وهو �سدق بالإمكان

 والحتمال، ويدراأ عن نف�سه التغني بفكرة اأو الإ�سادة ب)اإيديولوجية( معينة يف ق�س�سه،

 وهو غالب يف الق�سة املعا�رشة ل�سيما يف اإدراج عن�رش احلب فيها، اإذ ند اإقحاما للحب

 يف حوادثها بطريقة منبئة عن ت�سور قبلي للقا�س وهو من خروم ال�سدق الفني.



40



41

 اجلل�صة الثالثة

 اجلمعة 23  يناير 2015

قراءة يف رواية »�صيني« لالأ�صتاذ حل�صن كرمي

امل�صاركون:

- حل�صن كرمي

- حممد كويندي

- امل�صكيني ال�صغري
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رواية �صيــــــــني

ببادية  الهادئة  قريته  من  الهجرة  على  اأبوه  اأرغمه  اخلام�سة،  دون  طفل  �سرية  »�سيني« 

الدار  مدينة  �سواحي  باإحدى  ال�سفيح  لأحياء  البئي�سة  و  ال�سيقة  الأزقة  اإىل  تيزنيت 

البي�ساء، من اأجل م�ساعدة اأخيه العليل يف اأ�سغال البقالة، لكن »�سيني« عو�س اخل�سوع 

لالأمر الواقع، يثور و يرف�س هذا الواقع الذي فر�س عليه فر�سا، و يطالب بالعودة اإىل 

بلدته.

اخل�سوع                 على  ال�سغري  الطفل  اأرغم  مما  املربح،  بال�رشب  رف�سه  واجه  اأخاه  اأن  بيد 

و الإنطواء و انتظار فرج ياأتي اأو ل ياأتي...

ما مل يكن يعلمه الطفل اأنه كان معيال لثمانية اأفواه تركهم خلفه يف القرية..

�سرية »�سيني« تعري واقع اآلف من الأطفال الأبرياء الذين عانوا الإ�ستغالل بكل اأ�سكاله 

مبا فيه الإ�ستغالل اجلن�سي، امل�سكوت عنه، داخل دكاكني البقالة...
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حكاية التوالد يف رواية »�صيني«

 للكاتب حل�صن كرمي

ذ.امل�صكيني ال�صغري

  ميكن اعتبار »�سيني« رواية الذاكرة املو�سومة و التي حتاول تاأريخ واقع عا�سه »�سيني« 

تهتم  رواية  كتابة  ما حترتم  بقدر  فهي  املتلقي،  و  الكاتب  يبحث عن حميمية  باأ�سلوب 

بالأحداث امل�ساوقة ملو�سوعها الل�سيق بحياة و معاناة الطفل »�سيني« يف املدينة )مدينة 

م�سريه.  يف  املتحكم  و  الآمر  »دادا«  اأخيه  مع  »البقالة«  حانوت  داخل  البي�ساء(  الدار 

عا�سها                               التي  احلالت  كل  يخت�رش  كنموذج  خا�سة  حالة  بهدوء  و  الرواية  تخرتق 

و يعي�سها اأطفال العامل الثالث من التهمي�س و الالمبالة ملعنى الطفولة الربيئة نكت�سفها 

و نحن نرافق »�سيني« يف طرح معاناته و ثورته و طموحه امل�ستعل و رغبته امللحة يف 

تغيري واقع مرفو�س ي�سيطر على الأ�رشة املغربية الفقرية منها.

و من خالل اأربعة ف�سول ي�سدمنا تاأكيد مكرور على الأ�سباب التي جعلت  من اأ�رشة اأم 

بطل روايتنا »اإيجو« الأم تفقد  اأولدها بحكم الفاقة و العوز ال�سيء.. الذي دفعهم اإىل 

الهجرة و اخلروج عن هدوء و تقاليد تربيتهم و ب�ساطتها و نا�سها الطيبني بحثا عن م�سدر 

عي�س كرمي يقيهم من املوت البطيء يف اجلبل.

يحاول الكاتب حل�سن كرمي وهو كاتب وافد يحمل هموما كثرية توؤرقه و جتارب حياتية 

قد توؤهله م�ستقبال لكي يكون كاتبا �سادقا يف حكيه. و روايته احلالية و القادمة  تزحف 

نحو ت�سبعه اأي�سا هموم احلياة و بقلب العا�سق  وهو يف نظري ميتاز بامتالكه لر�سيد ثري 

التي عا�س ظروفها           الدرامية  العديد من الأحداث و احلالت   مينحه قوة يف ت�سخي�س 

و مالب�ساتها، و ذاق حلوها و مرها وهو ينمو و يكرب بني خمتلف اأجواء و مفارقات احلياة 

داخل بلده املغرب و خارجه يف الهجر.

و يف هذا املدخل اأرى اأن رواية »�سيني« ت�سكل ذاكرة مو�سومة باملعاناة تنحت م�سارها 

اخلا�س             قامو�سه  له  خمل�س  كاتب  و  روائي  ولدة  عن  تعلن  وهي  عالية  ثقة  و  بهدوء 

و مفرداته يف معاجلة احلكي و الق�س.
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من خاللها  الكاتب  يطرح  »�سيني«  رواية  مظان  و  ملو�سوع  ا�ستقرائنا  و  قراءتنا  و يف 

مو�سوع الأ�رشة املمتدة اأو املتعددة الأفراد و تاأثري الأعراف و التقاليد التي حتكم تربية 

الأطفال يف الريف و بخا�سة دور البنت كاأداة فاعلة يف اإناح م�رشوع الأ�رشة املمتدة 

الأ�سباب  كاأحد  العامل  هذا  على  الرتكيز  يتجلى  و  الأ�رشة.  رب  املعيل  يعتمدها  التي 

الهجرة  اأ�رشة »�سيني« تهمل بطلها لكي يعاين مرارة  التي جعلت  الرئي�سية  الدافعة و 

كطفل قا�رش يعني اأخاه »دادة« يف اإدارة حانوت البقالة بينما هو يف حاجة و من حقه 

امل�رشوع اإىل ممار�سة طفولته املغت�سبة.

ت�سع رواية »�سيني« اأمامنا امل�سكل و احلل.

امل�سكل املرتبط بالتوالد و التكاثر الغري مرغوب فيه و املوؤدي اإىل الفاقة و تنوع امل�ساكل 

الجتماعية القاهرة و انعدام احلق يف الرتبية و التمدر�س، بالإ�سافة اإىل ما يتاأتى عن هذه 

احلالة من الفو�سى و اخلروج عن املاألوف.

و تكاد الف�سول الأربعة ل تخلو من تاأكيدها ال�سارخ على حقيقة التكاثر املوؤدي اإىل 

انفجار �سكاين يف احلا�رش و امل�ستقبل ي�رش باأمنا الأر�س و ما تنتجه الأر�س.

اأما احلل فيكمن يف تنظيم الأ�رشة ح�سب املمكن يف تدبري اأ�رشة تهتم مب�ستحقات الطفل 

من اأجل تاأهيله و اإعداده يف مناخ ي�سمن له حياة م�ستقرة يف اأ�رشة نووية كحل للم�سكل.

هذا  اأثر  و  طبيعة  على  غ�سبه  جام  ي�سب  الذي  الكاتب  عقيدة  جمال  نح�رش  لكي  و 

التوالد الكارثي،  ميكن متابعة ذلك عرب حكيه املكرور يف ال�سفحات التالية عرب الف�سول 

الأربعة.و يف هذا اجلانب يقدم الكاتب مثال حيث »يتم اإعداد البنت يف الريف املغربي يف 

اجلنوب لكي تكون رحما ولودا ير�سي املجتمع الريفي.

كما هو ال�ساأن بالن�سبة »عقيدة« زوجة اأخيه اأحمد )�س 22( و تكاد هذه ال�سورة تنطبق 

على ما يجري يف جمتمعنا الريفي املغربي .فهي اأي »عقيدة« البنت الزوجة امل�ستقبلية، 

ن�سخة طبق  اأن تكون  ناجحة عليها  و حياتها  �سعيدا  اأن يكون زواجها  اأرادت  اإن هي 

الأ�سل من اأمها فقط ل غري. يتجلى ذلك اأول و قبل كل �سيء يف اإناب اأكرب عدد ممكن 

من الأطفال ومن الأف�سل لها اأن تكون ن�سبة الذكور اأكرب من الإناث حتى تقي نف�سها 

من طالق مفاجئ، ومن األ�سنة النا�س الالذعة اأو ل قدر الله من �رشة غري نافعة.
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)عقيدة( مطالبه كذلك باجلمع بني واجبات البيت و اأ�سغال احلقل من حطب و �سقي طوال 

ال�سنة.. احلرث خريفا و احل�ساد �سيفا مرورا مبخاطر املخا�س و هول الأمرا�س، و�سول 

مدن   ، املدن  اإىل  الهجرة  ماآله  يكون  قد  اجلودة  قليل  و  العدد  كثري  ب�رشي  منتوج  اإىل 

الق�سدير.

و يربر خطورة التوالد عندما ي�ساأله معلم القرية »�سيني« بل يطرحه اأمام التالميذ ويعتربه 

�سكال اجتماعيا كال�سيكيا »يتجلي يف كرثة الأبناء ووفرة الأطفال يف العائلة الواحدة 

و�سط جمتمعنا املتخلف وهذه يف احلقيقة نقمة علينا وعلى املجتمع ككل..

اأبناء و اآباء.. وحتى احلكومات.. هل فهمتم �سيئا اأيها الأطفال !!؟

طبعا.. اأعرف ذلك.. كما اأعرف اأن ل�ساحبنا البي�ساوي ال�سغري اأكرث من �سبعة اأو ثمانية 

اإخوة و اأخوات، لكن لأ�سباب مادية بحتة يكون والده م�سطرا لدفعه للعمل يف احلانوت 

عو�س توجيهه اإىل مكانه الطبيعي الذي هو املدر�سة. )�س27(

ويتحدث الطفل »�سيني« ال�سحية عن نف�سه كنتيجة ملا �سبق عن ل�سان املعلم.. يتحدث 

وطئت  حني  �سنني  ثمان  عمري  املدينة.«كان  �رشاديب  يف  �ساع  الذي  اأخوه  املرة  هذه 

قدماي اأول مرة اأر�س الدر البي�ساء و بال�سبط و�سط »كريان �سنرتال« و الذي مل ي�ست�رش 

اأحدا حني اإعارتي ل »دادا« كان كل همه اأن يوؤمن دخال قارا يعيل به اأ�رشته و اأطفاله 

ال�سبعة على ح�سابي.. طبعا بنية ح�سنة، بدون �سك دافعه على ذلك وفرة الأبناء. ما اأثار 

انتباهي وقتها هي ال�سيارات و اأعمدة الكهرباء و البنايات العالية. قلت لنف�سي اأهنئها ما 

كل هذا النعيم الذي اأ�سبحت فيه يا �سي اأحمد؟

فوجئت            ال�سيقة،  الأزقة  داخل  الو�سول  يف  حلمي  اندثر  دراماتيكية،  ب�رشعة  ولكن 

و اأنا اأكت�سف عاملا اآخر غري الذي األفته و ترعرعت فيه يف قريتي الهادئة اأ�سبحت بني 

ع�سية و �سحاها اأمام الأمر الواقع املر و التعي�س.. اأنام يف ركن كوخ بئي�س �سيق و�سط 

... »الرباريك« تفوح منه روائح كريهة و حتوم حوله ال�رشا�سري، كما حتيط به اأكوام من 

الزبالة.. ذلك هو م�سكن »دادا«. تلك كانت بداية حياتي اجلديدة بالدار البي�ساء )�س36(.

منوذج هذه احلالة/احلياة يكرره »�سيني« لكن ب�سورة اأخرى اأكرث وعيا بامل�سكل.. م�سكل 

التكاثر يف الذرية و الن�سل.
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و عندما يطلب اأحمد من »دادا« ال�سماح لأخيه »�سيني« بالدرا�سة يخت�رش الأ�سباب يف 

العمر و باملثل املوروث القابع يف اأعماق »دادا« ومن ي�سبهه )علموا اأبناءكم التجارة ل 

الإجارة(.

من  و  املفجعة  �رشباته  من  الكاتب  فيه  يحذر  الفاح�س  التوالد  عن  احلديث  ي�ستمر  و 

ممار�سة هذه اللعبة التي تبذو جميلة و ممتعة، و لكنها تلعب دورا خطريا يف اغتيال الإن�سان           

اأنانية ظاملة يف ذات الإن�سان اجلائعة.يتكرر هذا يف ال�سفحات  و الأر�س بحكم وجود 

التالية: 50- 51- 61- 68- 85- 99- 105- 110- 111- 113- 122- 123- 124.

وي�رش »�سيني« بطل هذا احلكي على ممار�سة التحدي لكي ينقذ نف�سه من اجلهل فا�ستطاع 

الهروب حيث يعود اإىل مدر�سة اأونامري لينجح و لتوؤمن اأ�رشته برغبته يف القراءة بالرغم 

مما تعر�س له من الإق�ساء و ما عاناه يف حانوت اأخيه

 و ليهاجر هو الآخر اإىل املعرفة و العلم، ليعي�س حياة بعيدة عن منطية القرية بعيدا عن 

التكاثر و التوالد يف بلده املغرب و يف قرارة نف�سه اأن التوالد قنبلة موقوتة �سوف تقتل 

اأمنا الأر�س املعطاء يف هذا العامل الغريب العجيب. 
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قراءة يف كتاب »�صيني« للح�صن كرمي

الذاتي و ال�صوغ ملكا�صفة الواقع

ذ.حممد كويندي

توطئـــة

»�سيني« هو كتاب )�سرياوية( لطفل يف ربيعه اخلام�س و ان كان الراجح يف هذا الكتاب 

الكتابة  اأثناء  احلياة  تقطعه  بناء خطيا  الذاتية  لل�سرية  اأن  نعرف  نحن  و  ذاتية  �سرية  اأنه 

عموديا و كرونولوجيا اإىل منتهاه اإذ اإن كل اإن�سان مهما يكن ب�سيطا ومهما يعتزل النا�س 

تتاأثر حياته �رشورة بالأو�ساع التاريخية التي ن�ساأت فيها.

اأدبية �سبقت ظهور الوعي  و لذلك فان احلديث عن هذه الأو�ساع و اإن جاء على �سنن 

ال�سري ذاتي ل ينبغي اأن نعتربه دخيال عليهما )1(. و لي�س بنا من حاجة اإىل اأن ن�سيف اأن 

ات�سال ما هو خا�س مبا هو عام نعني اأثر التاريخ اإمنا ي�ستد خ�سو�سا حني مير ال�سخ�س 

مو�سوع الكتابة بفرتات ع�سيبة كتلك التي عا�سها »�سيني« اأي اإىل حيث يتحد بزمن 

ير�سم  الذي  الزمن  �سلم  ملنطق  البناء  هذا  يخ�سع  و  احلا�رش  يف  معا  الكتابة  و  التذكر 

ربيعه  >>طفل يف  بداية مفرت�سة  اعتمادا على  العام  تتابعها  الأحداث يف  و  التواريخ 

اخلام�س جئ به... من قرية )اأنامر( م�سقط راأ�سه جنوب تيزنيت ملد يد العون لأخيه العليل 

يف اإ�سغال احلانوت بالدار البي�ساء<< �س 5

و قد اأردت هذه ال�سرية ب�سمري الغاب علما اأن امليثاق املتعارف عليه يف ال�سرية الذاتية 

هو �سمري املتكلم و املفرد اإل اأن الأمر فيه ت�ساربا حول هذا ال�سمري لأن هناك من يوؤمن 

باأن الأنا بغي�س. و ع�رش يردد قول )رو�سو(  �سمنيا بحكمة )با�سكال( Pascal القائلة 

كما جاء يف الأ�سطر الأوىل من اعرتافاته ) اأريد اأك�سف لبني جن�سي اإن�سانا كما هو على 

حقيقته وهذا الإن�سان هو -اأنا-(.

ياأتي اختيار الأ�ستاذ حل�سن كرمي لهذا اجلن�س الأدبي بوعي ق�سد الك�سف عن الطفولة 

الو�سائل  املبكر كل  ت�ساهم يف وعيه  بدوي... و قد  املتمثلة يف حياته كطفل  املغت�سبة 

ال�سائنة يف حقه كاحلرمان من اللعب و النوم الكايف و ال�ستيقاظ املبكر و احلرمان من 
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اخلروج و التجول و الذهاب اإىل املدر�سة اإىل غري ذلك من احلاجيات التي ت�سبع رغبات 

طفولته و من خالل اختياره للحكي الذاتي ابتغاء منه ذاك الف�سح و تعرية واقع مرير 

و كذلك ال�ستقالل الفكري و التمرد على الأعراف و املثالية و القيم املنحطة و الرتبية 

التقليدية و كرثة الإناب و ال�ستبداد و الت�سلط الأبوي.

كتاب »�سيني« �رشخة يف وجه واقع مرير و موبوء ل يعرف اإل الثالثي اخلطري البطن 

اجلهل و الإناب )الفرج( ... لهذه ال�رشخة املدوية )الأطفال �سلعة موجودة عندنا بكميات 

وافرة كما تعلم لأننا ل نتقن �سناعة اأخرى غري �سناعة الأطفال يف هذا البلد( �س45.

حني ت�ستعيد هذه الطفولة ما�سيها املرير... اإن املا�سي مهبط الكينونة الفردية هو جمموع 

الف�ساءات التي عربتها الذات يف رحلتها الطويلة بحثا عن هويتها املتفردة و لذلك ند 

ت�سميته  ميكن  بناء  وفق  املتجمعة  للذكريات  مرتاكبة  �سغرى  اأنوية  الف�ساءات  تلك  يف 

بالرتحل اأو التنقل اإنها اأنوية �سغرى ل ت�ستقل عن بع�سها اإل يف الزمن لأن ما عي�س منه 

من »بلجيكا« و تيزنيت بقرية »اأنامر« و »كريان �سنرتال« بالدار البي�ساء ودرب مولي 

ال�رشيف ل ند له معادلة بني املدينة و القرية و املغرب و بلجيكا.

تدخل اإىل امل�رشح اأحداث ال�سخ�سية )اأحمد(  بدءا من ال�سفحة 52 و ذلك على ل�سان 

الأم »ايجو« اإن اأحمد هذا له اأكرث من دللة على حياة »�سيني« الذي �سينفتح له اأكرث 

من خمرج للتمرد على واقعه ال�سبيه بال�سجن و الهروب اإىل القرية اأو العودة اإىل الأ�سل 

الذي  اأحمد هو  اأخاه  الطفل »�سيني« لأن  نف�سية  التمرد و تنمو يف  بذرة  من هنا تنبث 

كان �سابقا لهذا الفعل فعل الهروب و كاأننا يف هذه ال�سرية اأمام )الظل و الأ�سل( بحيث 

�سي�سبح اأحمد هو الأ�سل و �سيني هو الظل.

اإعادة ؟اأبيه له  اإن هروب اأحمد الثاين بعد ف�سله يف الهروب الأول اإىل قرية »اأنامر« و 

بالقهرة جعله يفكر يف هروب ثان ذات يوم ماطر حيث �سادفه 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 ال�ستغالل الب�سع و الهيمنة .و تتطور اأحداث اأحمد اإىل املرافعة بني 

»دادا« الأخ الأكرب لأحمد و �سيني و بائع اخلبز الذي تبنى اأحمد بعدما وجده مت�رشدا 

بني اأزقة الدار البي�ساء حتت اأمطار طوفانية. هذه املرافعة �سبيهة مبرافعة اأخرى �سيعي�سها 

�سيني مع جارته التي تقطن معه يف ال�سطح اإن ما يحدث لأحمد يحدث ل�سيني و كاأننا 
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اأمام �سخ�س واحد يقلده ظله �سيني املنعك�س على احلائط حتت وهج ال�سم�س. اإن هذا 

التعاقب الأثري الذي يحدوه �سيني من اأخيه اأحمد كاأنه اأمام مراآة يرى فيها الآخر مبفهوم 

القرين. �سيهاجر اأحمد اإىل بلجيكا ليلتحق به �سيني من بعد اإىل نف�س الوجهة بلجيكا 

اأن �سيني مل  مب�ساعدة احمد طبعا الذي ي�ستقبله باملطار رفقة زوجته و ابنه الوحيد اإل 

يحالفه احلظ هذه املرة يف ربط عالقة غرامية و يودعه اأحمد وزوجته و طفالهما. اإن دللة 

تعدد الواحد اإىل اثنني من الأبناء عند اأحمد وهو يودع اأخاه مبطار بلجيكا توحي بالبديل 

البع�س ملبتداأ حياة و �سرية  انف�سال �سخ�سيتني عن بع�سهما  عن �سيني وهو ما يعني 

ذاتية اأخرى يف حياة �سيني.
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 اجلل�صة الرابعة

 اجلمعة 27 فرباير 2015

قراءات �صعرية مع ال�صاعر عبد احلكيم الهاليل

امل�صاركون:

- عبد احلكيم الهاليل

 - م�صطفى اأمزاري

 - امل�صكيني ال�صغري
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�صرية الكاتب:

 عبد احلكيم الهاليل خريج جامعة حممد اخلام�س بالرباط �سعبة العلوم ال�سيا�سية �سنة

.1978

- رئي�س جمعية »توا�سل للبحث الثقايف و التنقيب يف الرتاث«.

- ع�سو جمعية »موروث بالدي«.

- ع�سو »جمعية اإيداوكنيديف للثقافة الأمازيغية«.

- باحث م�ساهم يف مو�سوعة »معلمة املغرب«.

- �ساهم يف و�سع كلمات لأغاين زجلية.

- �ساهم مبحا�رشات و ندوات حول املقاومة و تاريخ املغرب و التعددية الهوياتية.

- ا�سدر جمموعة ق�س�سية بعنوان »الفنجان الأخري«.

- اأ�سدر كتابا بعنوان »احلقائق الفلكية بني املنظور العلمي و املنظور الديني«.

- ن�رشت له مقالت مبنابر وطنية حول الهوية و التاريخ و ال�سيا�سة و الأدب.
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»في�س ال�صجية« لعبد احلكيم الهاليل:

�صفر بني تالوين �صعرية تنهل من كل فن طرب

بديوان  وال�ساعر،  والقا�س  الكاتب  الهاليل،  احلكيم  عبد  �سجية  علينا  فا�ست 

وق�سائد  وامللحون  الزجل  وق�سائد  العمودي  ال�سعر  ق�سائد  بني  تنوع  �سعر 

ال�سجية«. »في�س  عنوان  العناوين  اأطيب  من  له  انتقى  عمل  يف  احلر،   ال�سعر 

ي�سم الديوان املذكور 101 ق�سيدة �سعرية، تتوزع بني 27 ق�سيدة من كال�سيكيات ال�سعر 

العمودي، و42 ق�سيدة تتوزع بني الزجل وامللحون، و32 ق�سيدة من ال�سعر احلر، موثقة 

الكرونولوجي  للت�سل�سل  تبعا  الديوان  الق�سائد يف  درج  يتم  ومل  والأمكنة،  بالتواريخ 

الثانية  الألفية  من  اآخر  يليه  ال�سبعينيات،  كتب يف  �سعرا  فنجد  التيمي،  اأو  اأواجلغرايف 

للموا�سيع  بالن�سبة  ال�ساأن  كذلك  املغرب،  مدن  بني  فانتقال  للثمانينيات  عودة  ثم 

وطنية.  قومية  وق�سائد  ورثاء  وهجاء  ومدحا  غزل  ال�سعر  فنون  كل  من  نهلت   التي 

خط عنوان الديوان الذي جاء يف حجم متو�سط من 169 �سفحة، بري�سة الفنان املغربي 

حممد قرماد، ور�سمت الفنانة الت�سكيلية واملهند�سة املعمارية ثورية هياليل لوحة الغالف 

 التي ت�سم ر�سومات لن�ساء باألب�سة ع�رشية ذات األوان بارزة يطغى عليها اللون الأخ�رش.

فارت�سف  خمتلفة  �سعرية  موا�سيع  الق�سائدية،  الهاليل  احلكيم  عبد  جمموعة  ت�سمنت 

الب�سمة من �سفاه حبيبته  الغزل ع�سال وبقرب احلبيبة قام كالثمل، وعندما �سقطت  من 

لله  مناجاة  ومن  املقام،  معهم  طاب  اأ�سدقاء  الرثاء  ومن  جوفاء،  �سعره  كلمات  �سارت 

ومدح للر�سول عليه ال�سالم نادى وهو مكظوم رباه، واأقر باأن عند ربه خري منقلب، ومن 

الهجاء يف نا�س ح�سبهم اأنا�سا فهيهات فالنا�س يف وطر بعدما جار الزمان، ومن �سداقة 

ملا  يدري  الهاليل  احلكيم  عبد  عاد  فما  اللئام،  �سيم  من  الغدر  باأن  نادى  مرا حتى  ذاق 

يف  جتاربه  حاكيا  وارتقى،  ال�ساعر  فيها  اأبدع  واأخرى  ق�سائد  هي  دورته؛  الزمان  دار 

احلياة اليومية مدونا اأحداثا عا�سها وتعاي�س معها خالل �سفره العمري، بني حياة املراهق 

العا�سق والطالب اجلامعي وبني رجل �ساخ فوق قافية الكلمات و�سبح يف عرو�س بحور 

ال�سعر فاأجاد �سباحة الفرا�سة وال�سباحة على الظهر، ومل يرتك فنا �سعريا اإل و�سبح فيه.

كبرية بنجبور



55

مقاربة ل»في�س ال�صجية«  ملحمد الهاليل

ذ.م�صطفى اأمزاري

القراءة مبعنى النقد مغامرة و نحن اليوم يف هذه املقاربة اأمام مغامرة حقيقية لأن كتاب 

عبد احلكيم الهاليل الذي اأ�سميه ثالثية عبد احلكيم الهاليل ي�سعنا اأمام »في�س �سجية« 

اإىل كال�سيكيات و زجل و �سعر حر عرب  ال�ساعر  اأقبا�س �سعرية �سنفها  اأنتجت ثالث 

م�سار زمني تعمد تك�سري الكرونولوجيا. هذا امل�سار امتد من 1974 اإىل 2013اأي م�سى 

ما يعادل اأربعة عقود.

... عنوان مكتوب  اإخراج جميل  169 �سفحة يف  املتو�سط يقع يف  الكتاب من احلجم 

بخط جميل من توقيع حممد قرماد اإىل جانب لوحة ت�سكيلية لفنانة امراأة فهمت العمل 

و تاأكدت اأن الأنثى حا�رشة فيه بقوة. لذلك كانت اللوحة جت�سيدا حل�سور اجل�سد الأنثوي 

التقليدية  اليدوية  اإىل احلرفية  اأ�سكال هند�سية مقو�سة متيل  اإىل جانب  ب�سيغة ع�رشية 

ولعلنا  تفرعاته  مبختلف  الأخ�رش  اللون  طغيان  اإىل  الإ�سارة  مع  وزخارفها  بنقو�سها 

ن�ستطيع اأن نقب�س على تلك العالقة بني الكتئاب و اللوحة اأي اأن م�سوغ املراأة كان ملحا 

يف الكتاب اإىل جانب تلك اللم�سة التقليدية اأ�سار اإليها ال�ساعر يف ق�سائده غري ما مرة 

ارتباطا بطبيعة عمله.
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بطريقة  قد جاءت  و  ال�ساعر ق�سيدة »�سالحي كالم«  اأورد  للغالف  الثاين  الوجه  و يف 

يوؤ�سب خوامت  الذي  بال�سجع  ارتباط  باملقامات  يذكرنا  م�سرت�سل  بن�س  اأ�سبه  اإخراجية 

 )148 )�س  اأنا«  »�سالحي  بعنوان  الديوان  من  لق�سيدة  ا�ستعادة  فهي  للتذكري  و  احلبل 

و لعل هذين الرتكيبني »�سالحي اأنا« و »�سالحي كالم« يجعلنا نطرح هذا الت�ساوؤل من 

يحارب ال�ساعر’ لكل اإن�سان اأ�سلحته و لل�ساعر �سالح واحد ووحيد هو كالمه. لكن هذا 

ال�سالح عند ال�ساعر ثالثي الأبعاد �سالح اعتمد فيه على ال�سعر الكال�سيكي و �سالح 

اعتمد الزجل و امللحون و �سالح هام فيه مع جتديدات ال�سعر احلر و لعل جواب ال�ساعر 

عن �رش هذا ال�سالح هو ما ورد يف قوله �س 148

اأقاوم احلرب بال�سالم

بالكتابة و بالأقالم

اأحارب الكذابني و اأهزم الأقزام

�سالمي حروف

�سالمي كالم

اغمد �سعري يف خن�رشة النمامني

نا�رشي الزيف و البهتان

اأمار�س الع�سق على �سوء ال�رشوق

و اأترك احلاقدين يغطون يف غياهيب الظالم

اأن�سى م�ساوئ النا�س

اأتوب اإىل الله

و اأنهل ك�سويف من كاأ�س املرام

ولعل هذه الق�سيدة ما يعلن فيها عن اأفق انتظار ال�ساعر.
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اأحا�سي�سه             مترير  اإىل  عهد  ال�ساعر  اأن  اأي  ال�سجية«  »في�س  ذكيا  كان  العنوان  اختيار 

و اأفكاره بينبوع من احلرية التي دافع عنها من اأول �سفحات الثالثية الكتاب �سواء يف 

التقدمي حيث عمد اإىل تعريف ال�سعر و حتديدا دور ال�ساعر الذي يخو�س يف  نظره 3 

مواجهات –حروبا قا�سية مع القراء – مع النف�س –مع النقاد. اإذن منطق ال�سالح منعدم 

يف م�رشوع ال�ساعر الذي اأراه يعترب الكتابة كجبهة هذه اجلبهة تبقى هالمية يف انتظار 

الكينونة الإن�سانية ل تلك  الزمن و  الإعالن عن اجلبهة الأهم و هي ال�سمود يف وجه 

الكتابة الظرفية التي متوت مع موت م�سوغ مو�سوع احلرب.

»و اأنا �سامد يف كف الزمان« �س 149

جزم  اإمكانيته  عدم  اأي�سا  يعلن  فيما  ك�ساعر  مب�رشوعه  اإميانه  تقدميه  يف  يعلن  ال�ساعر 

انت�ساره على حتديات الزمن و النقد لكن الإميان بال �سدق ين�سق امل�رشوع و هنا يعلن 

التي  عاطفته  هو  الأ�سا�سي  لأن حمركه  يكتب  فيما  �سادقا  يكون  اأن  اأمله يف  ال�ساعر 

جعلته يعلن عن املوا�سيع التي تناولها من رثاء اإىل مدح اإىل عذل اإىل ت�سوف اإىل نقد 

مبراحل عمره مع  املرتبط  الإبداعي  م�ساره  ال�ساعر ر�سم  توطئة  قومية يف  و  اإىل وطنية 

ر�سوخ املبداأ املوؤمن باجلمال و العدل الذين قادا ال�ساعر اإىل نوع من ال�سوفية وهو يف 

عقده اخلام�س حيث اختار جتربته باحلياة لر�سيد كبري من الذكريات و التجارب.

يتبناه  اأن  يريد  فيه ت�سور جديد  �سعراء«  »ال�سعر  ال�ساعر مقال حول  ولعل تخ�سي�س 

احلدود  تتجاوز  اإبداعية  فيه  ال�سعر  اأن  وهو  به  اآمن  م�رشوع  عن  يدافع  وهو  ال�ساعر 

يثور  بامتياز  الهاليل جتديد  الكرمي  عبد  ال�سعر ح�سب  اأن  اعتبار  للنقد على  الأكادميية 

أن  يعلن  الذي  �ساعرنا  ملنطق  و  اأدوني�س  بتعبري  �سعراء  فال�سعر  اجلاهزة  القوالب  �سد 

مشروعه يتبنى الجرأة.

تتوزع هذه الثالثية على 111 ق�سيدة ندرجها على ال�سكل التايل

27 ق�سيدة من ال�سعر الكال�سيكي.

42 ق�سيدة من الزجل و امللحون.

32 ق�سيدة من احلر.
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و لعل مو�سوع الغزل قد احتل اإىل جانب الت�سوف ن�سيب الأ�سد من هذا الكتاب الذي 

بداأ اإهداءه لمراأة غري حمددة املعامل و الذي جاء على �سكل ق�سيدة يقول فيها:

اأنت من �سنع الآمال بداخلي

و اأبعد عني �سيخ الردى

والله لولك ما كنت �سيئا

ول طرب الفوؤاد ول اأن�سد

لولك ما عرفت معنى الهوى

ول تذكرت اأم�سا..ول غدا

و انتهى مبخاطبة املراأة فيقول:

علميني �سيئا واحدا

كيف اأهوى

اأو كيف اأن�سى

هيا علميني...اأو اتركيني

اأو �سعيني مثل �سوارين على مع�سميك

من هنا نقول اإن ح�سور املراأة كان قويا يف �سعر عبد احلكيم الهاليل و الذي جعل غزله 

يتخذ �سكل تلميح كما ورد يف ق�سيدة »تدق القلوب لذكر هواك« �س 17 و التي انتقلت 

من غزل / من افتنان باملراأة اىل افتنان بالله عز و جل باملعنى ال�سويف للكلمة و التي 

اأرخها ال�ساعر ب 1992 اأي اأن البداية الفعلية للنزوع ال�سويف انطلقت من هذا التاريخ. 

تقول الق�سيدة.
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كمجنون ليلى اأرى مهجتي        تفي�س التهابا فيا لوعتي

ملن كل هذا القري�س الذي        يحري قلبي فيا حريتــــي

نبعد اإح�سا�سه بالله جدوى         مل يجد ال�ساعر اإل الله. 

  يقول �س 17:

حلبك ربي وهبت الفوؤاد           و يف �رش اأحوايل عرفت الودادا

ويف عز وجدي جتلت خبايا      فرمت اغرتابـــا و رمت انفرادا

اإن ال�ساعر من هنا تبداأ رحلته ال�سوفية بكل طقو�سها.

تبدت ك�سوف فرمت ازديادا        لب�ست اخلراق... ع�سقت الزهادا

و رحت اأناجي اأنوارك ربي       اأهيم ا�ستيـــــاقــا اأ�ســوح البالدا

اأما الغزل ال�رشيح فقد كان حا�رشا ب�سكل ملفت يف الأجنا�س الثالثة مثل ق�سيدة:

يف الكال�سيكي »اأ�سغي ل�سوت احل�سن« )�س 40( »من كرث هواك« )�س 35( »مع�سولة 

اللمى« )�س 36(.

يف الزجل و امللحون »الوح�سية«  »زين الطلعة« »غ�سن البان« »مكمولة الأو�ساف«.

يف احلر »مواعيدنا« »اأنت احلياة« »ملن اأكتب �سعري« »حروف تعري جوفاء« »يا حلوتي 

ملياء«.

اإن ال�ساعر وهو يوؤمن باحلياة كما يوؤمن باملوت اأفرد يف ثالثية جمموعة من الق�سائد يف 

الرثاء ل�سخ�سيات قريبة منه و التي اأفرزت حكما �سعرية جميلة يقول:

و ما النا�س اإل عجول... ق�سى     ومنهم من طال عي�سا و انتظر

�سرنجع يوما اإلـــــى ربنـــــــا      كمــــــا قد رجعتم فهذا قدر

فمــــــــا اخللد اإل لرب العباد      و ما من يدوم كمـــا من هجر
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و جترنا هذه املغامرة اإىل الهموم املحفزة على ا�ستدرار هذا الفي�س، و هي هموم قادت 

ال�ساعر اإىل نقد الواقع الجتماعي و الأخالقي بالأ�سا�س هذا النقد الذي كان يف كثري 

من الأحيان مبا�رشا كما هو احلال يف ق�سيدة »العجاب« الزجلية حيث يقول 

اأ�سحــاب ال�رش و البغ�س كثار

وقليــــل تالقي النفو�س الكبار

�سحال من حمتال يحيك مبت�سم

و ال�سغائن يف قلبه �ساعلة نـــار

اإىل جانب ق�سائد اأخرى تدور يف نقد ال�سلوكات الفا�سدة كاخلداع و الكذب و النميمة 

حتى اأن الق�سائد تدل عليها عناوينها كق�سيدة »الكذابني« �س 61 و ق�سيدة »...وكذاب« 

�س 59 اللهم ما ورد مغلفا بنقد موجه اإىل من يهمه الأمر كما يف ق�سيدة »اخلداع« �س 

59 وهذا موقف التزم به ال�ساعر حيث ترفع عن الهجاء كما اأ�سار اإىل ذلك يف التقدمي. 
اإن هذه ال�سلوكات ال�سلبية يقف منها ال�ساعر موقف املنتقد ب�سدة لذلك يروم البتعاد كما 

يقول يف ق�سيدة عمودية »ما عدت اأدري« �س 19 

وداعا اأماين فاين كنت يف حلــم        فكل الأمـاين اأدو�سها بوطاأة القدم

فال خري فـــــي قوم قد�ساء ظنهم       فمــا راعوا ودادا ول حرمه الرحم

و اإين ل�ست ر�سي العني يف منحدر     ولكن نف�سي تتوق للعلياء و القمم

هذا و ال�ساعر يف حلظات الغ�سب مما يعتمل يف واقعه من تف�سخ اأخالقي و ف�ساد اجتماعي 

ينجر لالنخراط يف الق�سايا الكربى.يقول يف »يوم ت�سفا الغيوم« 55

قفلوا امل�سايد و منعوا لذكـــــار

عم الف�ساد اللي ن�رشو و كثـــــار

و ل لقاو �سجيع يهزم املنكـــــار

فيوم ت�سفا الغيوم و تفجى لكدار

تتك�رش لنياب وينهار كل جبــار
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و هذه ق�سيدة موؤرخة باأبريل 1977 تت�ساوق و موجة الثورات الفكرية ال�سيا�سية التي 

ل �سك اأن ال�ساعر كان منخرطا يف همومها لتدليل اأن العديد من الق�سائد ذات احلمولة 

ر�سد  كما  ال�ساعر  اإن  الثمانينيات  و  بال�سبعينيات  مرتبطة  كانت  الفكرية  و  ال�سيا�سية 

تذكرنا  قومية  نفحة  يف  العرب  واقع  يخ�س  فيما  ر�سدها  جمتمعه  يف  الف�ساد  مظاهر 

باأ�سعار اليازجي و الرفاعي و الزهاوي كما نلحظ ذلك يف ق�سيدة »يا عرب« �س 81

الق�سائد  من  العديد  يف  لم�سناه  كما  باجلمال  تغنى  فانه  الف�ساد  ال�ساعر  انتقد  كما  و 

خا�سة تلك املرتبطة باملراأة و بالنبل كما ن�سادفه يف العتزاز بال�سداقة كما يف ق�سيدة 

»اأبكي على ال�سداقة« �س 114 و بالوطن يف ق�سيدتني رائعتني »يف و�سف العيون« �س 

37 و التي نلم�س فيها تنا�سا مع بيت ملحمد احللوي.

و يف العيون بكت كل العيون    مل تذق بعدها لذيذ املجود

و يف الق�سيدة ن�سب لنا ال�ساعر �رشكا جميال اأوهمنا اأنه ي�سف عيون امراأة. يقول يف 

�س 37

ملن ابتدئ فـي و�سف العيون    حل�سن املحيـــا اأم ح�سن احلفوف

ومن يعتني بي اإذا تهت يوما     يف ع�سق اأطالل و حب الدروب

لكنه �رشعان ما يردنا ملق�سده بقوله:

فال حت�سبوا مق�سدي للهوى   و لكن ق�سدي لالإقليم العيون

ق�سيدة  يف  حتدث  بل  اجلنوبية  املدينة  للعيون  حبه  يقت�رش  مل  بوطنيته  ال�ساعر  اإن 

»�سحراوؤنا« �س 44 عن ذلك الرتباط الوثيق بني ال�ساعر ووطنه و غريته على بلده يف 

ن�سيد ح�سا�س جميل

 اأنا املغربي الأبي الغيور     على كل �سرب من ار�س الوطن 

اأنا املغربي املعتز الفخور    حلمـــــل اللوا عرب مر الزمــــن

اإن ال�ساعر كما اأ�سلفنا الذكر را�سد للجمال و النبل يف امتداده عرب الوطن و عرب الأمة 
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لذلك مل يفته التغني بثورة اليا�سمني اأي�سا �س22 وهذه ق�سيدة قراأها كاملة على احل�سور 

الكرمي.

جانبه  يف  خا�سة  ال�سلبي  ينتقد  و  به  يحيط  ملا  متتبع  را�سد  الهاليل  الكرمي  عبد  اإن 

الأخالقي و يثمن اليجابي كما هو حاله وهو ميدح ال�سانع يف �سعر عمودي من خالل 

ق�سيدة »ال�سانع املبدع« �س39  و يف الزجل من خالل »�سنعة بالدي« 64 »اأنا املولع 

بال�سنائع« 83

العربية  ال�سعرية  لالأغرا�س  وفيا  البانورامية ظل  القراءة  هذه  من خالل  ال�ساعر  و  هذا 

كالغزل و الفخر و املدح، هذا الأخري الذي خ�س�سه عبد احلكيم الهاليل ملدح الر�سول 

�سلى الله عليه و �سلم كاأننا اأمام بردة اأخرى يقول:

حممد خري الورى و الأنام    عليه ال�سالة و اأزكى ال�سالم

اأتانا بذكر من رب العباد      ودين �سموح دعــــا للوئـــام

النبي العربي من خالل تكرار  باأركان الإ�سالم كما جاء بها  ولعل متيز الق�سيدة ارتبط 

جميل ... حممد يا من دعا لل�سالة \ حممد يا من دعا لل�سهادة \ حممد يا من دعا للزكاة\ 

دعانا حلج من فج عميق.

ولعل اعرتاف ال�ساعر باجلميل و اإميانه بالعالقات الإن�سانية ما جعله يفرد جزءا من ثالثيته 

لرثاء �سخ�سيات قريبة منه عائليا اأو معنويا اأو ثقافيا، و يف ذلك نلم�س ح�سورا حكيما 

يوؤكد نزوع ال�ساعر ال�سويف و الذي اأ�رشنا اإليه اآنفا.

اإن ال�ساعر احلكيم عبد احلكيم الهاليل راهن على م�رشوعه ال�سعري املنطلق من �سجيته 

الق�سيدة  يف  خا�سة  اجلمال  اأبدع  �ساعر  اأمام  اأننا  للمثقف  للنا�س\  لتعلن  فا�ست  التي 

الكال�سيكية و الق�سيدة الزجلية هذه الأخرية حتديدا التي تبدو يف لبو�س ق�س�سية اأقرب 

اإىل امل�رشحة كما هو احلال يف ق�سيدة »الباهية« و ق�سيدة »املقاومة« و »من حر جفاك« 

و لعل اأهم الر�سائل التي راهن ال�ساعر على متريرها كانت باأ�سلوب زجلي رمبا لإميانه اأن 

لغته اأقرب اإىل العموم.

الهاليل  احلكيم  لعبد  ال�سجية«  »في�س  نقراأ  ونحن  اأننا  واحدة  بكلمة 
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الإبداع. توخى  ال�ساعر  لأن  الإبداع  و  املوؤان�سة  اأدركنا  قد   نكون 

وثق عبد احلكيم لق�سائده، ا�سرتق من زخم احلياة وقتا، اقتطع به لنف�سه وقفات، وخرج 

فال�سعرالعمودي  الزجل  من  مب�ساره  ونحى  قريحته،  به  جادت  ما  فيه  نرث  �سعر  بديوان 

وال�سعر احلر، من واد زم �سد الرحال يف �سفر الإلهام، فانعرج على فا�س ومكنا�س وبني 

مالل، وحط بالرباط فالبي�ساء ويف مدينة العيون كان له يف ال�سعر �سجون، ويف تون�س 

كان لبنته اأن�س.
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ما عدت اأدري

ما عدت اأدري اأحي اأنــــا اأم يف عدم              فعاتبت نف�سي عمــــا بها من ال�سمم

حتى فوؤادي اأعماه الهوى فقاومني     فغدوت مهمومـــــــا من �سدة الندم

و ما لب�سريتي تعمى فـــي كل بارقة؟            فقد �ساعت روؤاي يف �سدمي من الغيم

اأغرام هذا الذي قد اأرق جفنـــــــــي                   فما عدت اأحظـــــى بن�سيب من النعم

ففي رحلة ال�سوق قد تهت من زمــن            كم كنت �رشحانا فـــي الآهات و الأمل

وداعا اأماين فاإين كنت فــــــــي حلم                   فكل الأمانـــــي اأدو�سها بوطاأة القدم

فال خري فـــــــي قوم قد �ســـاء ظنهمو                 فمــــــــا راعو ودادا و ل حرمة الرحم

و اإين ل�ست اأر�سى العي�س يف منحدر           و لكن نف�ســــي تتوق للعلياء و القمم
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يا لغادي يف و�صح النهار

غاب �سعدي حني غابت اأنواري

اأو 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

�سامدة يف هول املوج مبجاذف و �سواري

يتقاذفها الريح عنوة و تراوغ

فبلطف الله غادية فالبحر ال�ساري
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من طول تنهادي ين�سف ريقي

يا القاري �سفحة �سعدي، تكفيك نظرة لكتابي

فيه كامنة ا�سجاين و ا�رشاري

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 �ساعت من �سي اب�ساري

و الهم زاد قوى حزين، و تخالط ليلي بنهاري

حميد يا الغادي يف و�سح النهار راك غامن

ربي عليك را�سي و انتايا يف جنان ح�سنو

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 اأعلم اأن احلب يجرف بي

ي�سلب نومي و ي�سقي جفوين

ح�سبي من احلب ما قد مر بي

اأ يف خام�س عقدي تزداد ذنوبي

و لكن قلبي يحب اجلمال

من كل نوع و كل ال�رشوب

اإذا ما ا�ستجرت بقربك ربي

قد هانت حياتي و هانت ذنوبي
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اجلل�صة اخلام�صة

 اجلمعة 20 مار�س 2015

قراءة يف رواية »حلم مدينة« لالأ�صتاذ م�صطفى �صا�صي

امل�صاركون:

- م�صطفى �صا�صي

- نور الدين حمقق

 - امل�صكيني ال�صغري
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بنية ال�صخ�صيات وعجائبية الأحداث

قراءة يف رواية »حلم مدينة : ال�صلة « للم�صطفى �صا�صي

ذ.نورالدين حمقق

ينطلق الكاتب الروائي امل�سطفى �سا�سي يف روايته العميقة »حلم مدينة : ال�سلة« من 

خالل  من  ذلك  و   ، الرواية  �سخ�سيات  تتواجد  حيث  الف�سائية  لالأجواء  دقيق  و�سف 

و�سف دقيق ل�سخ�سيات ذات عمق فكري جتمعها ال�سداقة ويوحدها التوجه التنويري، 

حيث يقوم بر�سدها يف اأماكن تواجدها املعتاد خ�سو�سا يف املقهى ،وهي تناق�س اأمور 

احلياة يف اإطار فل�سفي تاأملي ، فاأغلب هذه ال�سخ�سيات تنتمي اإىل جمال الرتبية والتعليم 

و اإىل ف�ساء اجلامعة ف�سال عن �سخ�سيات اأخرى تنتمي اإىل فئة العمال . لينطلق بعد ذلك 

اإىل ت�سوير بع�س هذه ال�سخ�سيات وهي ت�سهد حتول عجائبيا من خالل حلم راأته ، حلم 

ي�ستمد مقوماته من البعد الكافكاوي للعامل و الروؤية املاأ�ساوية التي حتدث عنها لو�سيان 

غولدمان . هنا تتحول ال�سخ�سيات من خالل هذا التمازج بني الواقعي والتخييلي اإىل 

�سخ�سيات فاقدة للنظر اأو على الأقل للبع�س منه .فقد اأ�سيبت بالعورار ، ولي�س بالعمى. 

هنا توظيف ذكي للمراآة ، وللبعد البورخي�سي و للتحولت التي قد ت�سيب الكائن ، كما 

الفكري  و  اللغوي  بالتعدد  ومليئة  الرواية غنية   .» وليلة  ليلة  »األف  الأمر يف كتاب  هو 

وبالقدرة على امل�سك بالتنامي الدرامي و بالقدرة على خلق عامل تخييلي هو اأقرب اإىل 

الواقعية ال�سحرية كما هي عند غار�سيا ماركيز منه اإىل الواقع العادي . و هو ما �سنقف 

عنده من خالل تتبعنا مل�سار هاته ال�سخ�سيات و لعجائبية الأحداث .

-1 بنية ال�صخ�صيات يف الرواية

حتتوي رواية »حلم مدينة : ال�سلة« على جمموعة من ال�سخ�سيات الرجالية منها و الن�سائية.

هذه ال�سخ�سيات التي ت�سكل فيما بينها عاملا غنيا بالتوترات الدرامية ، حيث ترتابط 

م�سائرها وتت�سابك م�سكلة عاملا روائيا مليئا باحلياة . كل �سخ�سية من هذه ال�سخ�سيات 

ت�سورها  من  انطالقا  تنبني  الأخرى  ال�سخ�سيات  باقي  مع  تلتقي  وهي  حتى  الروائية 

اخلا�س و تت�سكل اعتمادا على روؤاها و على نظرتها للعامل املحيط بها . وهو ما جعل منها 
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�سخ�سيات تتميز بالدينامية تبعا لالأحداث التي تنفعل بها و تفعل فيها يف ذات الآن . اإنها 

�سخ�سيات روائية ل تقدم نف�سها للقارئ دفعة واحدة ، و اإمنا عرب الأحداث التي تعي�سها 

بحيث جتعل من هذا القارئ يتابع م�ساراتها بكثري من الرغبة يف معرفتها و القرتاب من 

العوامل التي تنتمي اإليها . هذه العوامل التي تختلف تبعا لنوعية ال�سخ�سيات امل�سكلة لها 

 بني عوامل منفتحة على اخلارج ، و بني اأخرى منغلقة ل تكاد تربح الداخل لروؤية ما وراءه . 

على  بع�سها  اإىل  الإ�سارة  ميكن  بني عوامل خمتلفة  ال�سخ�سيات  هاته  بنى  تتوزع  هكذا 

ال�سكل التايل :

  

1-1  بنية ال�صخ�صيات و عوامل الكتابة : 

اأن ال�سخ�سيات فيها تهتم  الرواية حيث ند  حت�رش الكتابة ب�سكل قوي يف ثنايا هذه 

بعامل الكتابة و تقوم بعملية الولوج اإليه اإما عن طريق القراءة و اإما عن طريق فعل الكتابة 

يف حد ذاته . �سنجد مثال اأن �سخ�سية عمر ، اأحد اأبطال الرواية تعي�س حالة متزق داخلي 

بني الرغبة يف العمل و بني الرغبة يف كتابة العمل يف حتقيق الذات عن طريق اإيجاد عمل 

منا�سب ، هو ال�ساب الذي تخرج من اجلامعة ب�سهادة 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�س فيه . الكتابة هنا تتحول اإىل فعل خال�س بالن�سبة ل�سخ�سية عمر .فعل 

يجعله يح�س بكيانه ووجوده . اإن عمر حني �سيختلي بنف�سه �سيكتب رواية حتمل عنوان 

»حلم املدينة« وهو نف�س العنوان الذي حتمله الرواية التي هو اأحد �سخ�سياتها الأ�سا�سية 

بامتياز . وهو اأمر يجعلنا نذهب اإىل اأن الكاتب امل�سطفى �سا�سي قد وظف و بطريقة فنية 

متكاملة لعبة كتابة الرواية داخل الرواية نف�سها . فكاأن �سخ�سية عمر التي هي جزء من 

الرواية قد ا�ستطاعت اأن تكتب رواية هي املعادل املو�سوعي 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 ...« �س 124.اإن الكتابة هنا ت�سبح مالذا بالن�سبة 

لعمر . فهي التي �ستخل�سه مما يعي�سه ، وهي التي �ستوؤكد له وجوده ل�سيما اأمام ال�سلة، 

الكتابة  اإن  .ثم  �سلبيا و غري عملي  اإن�سانا  بكونه  اتهمه واحد منها  التي  اأ�سدقائه  �سلة 

هنا هي و�سيلة لإعادة روؤية الأحداث مبنظور مغاير و بفهم جديد .هذا اإىل كونها و�سيلة 

اأي�سا ل�ستعادة �سور الأ�سدقاء الغائبني ويف مقدمة ذلك �سورة مراد و�سورة اأمه .�سورة 
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مراد الذي حني ودع الدنيا بالطريقة التي اختارها ترك جمموعة اأوراق قدمتها اأمه لعمر ،           

و طلبت منه اأن ينظر فيها . وهو حني قام بذلك ا�ستعاد من خاللها مراد و �سورته ال�سائعة. 

القيام  و  قبولها  بقرار  الن�رش  دار  من  تو�سل  روايته وحني  كتابة  من  انتهى عمر  وحني 

 بطبعها حتول اإىل �سخ�س اآخر .�سخ�س مليء باحلياة .فقد قام باإخبار اأ�سدقائه بذلك .

اإن الكتابة هنا هي حياة اأخرى اأو هي رغبة يف ا�ستعادة احلياة ومنحها طعما اآخر .طعم 

الظهور و التجلي يف �سور تبقى يف الذاكرة و ل تن�سى مبرور الزمن .

1-2  بنية ال�صخ�صيات و عوامل احلب :

 ل تخلو اأي رواية من احلب ،فحتى روايات احلرب حتتفي به يف طياتها . وهو ما نرى اأي�سا 

اأن رواية »حلم مدينة: ال�سلة« قد قام به . ذلك اأن ال�سارد فيها قد ربط بني كل من �سخ�سية 

فوؤاد و �سخ�سية �سعاد برابط احلب . هذا احلب الذي �سيحول حياة �سعاد اإىل جحيم بعد اأن 

افت�س فوؤاد بكارتها . حيث دفعها الأمر اإىل الهروب من بيت العائلة بعد وفاة اأبيها املري�س 

خوفا من اأن يعلم اأخوها �سمري بالأمر .اأما بالن�سبة لفوؤاد فهو واإن اأعلن ل�سديقه نيب باأنه 

يحب بالفعل �سعاد فاإنه مل ي�ستطع اأن يتقدم خلطبتها اإذ اإن و�سعيته كطالب ل ت�سمح له 

باإقامة زواج اأو حتى جمرد التفكري فيه . اإن هذا احلب غري املكتمل بني كل من �سخ�سيتي 

يتقدم احلاج مرزوق  اأن  فما  الزواج من غريه  اإىل  الأخرية  بهذه  �سيدفع   ، �سعاد  و  فوؤاد 

 �ساحب البئر لطلب الزواج منها ولو ب�سكل عريف حتى تقلب بذلك درءا لف�سيحتها . 

يف مقابل هذا احلب بني فوؤاد و�سعاد تقدم لنا الرواية حبا اآخر مل ي�ستطع الإعالن عن 

نف�سه . هو احلب املكتوم الذي كان ي�سعر به عمر جتاه اأم �سديقه مراد . فال هي اأف�سحت 

عنه و ل هو فعل ذلك . ذلك اأن الظروف و فارق ال�سن مل يدفعا بهذا احلب اإىل الإعالن 

عن وجوده . لكن املتلقي مع ذلك ي�ست�سعره من خالل احلوارات القليلة التي جرت بني 

كل من عمر و بني اأم �سديقه املتوفى انتحارا ) رمى نف�سه من الطابق الثالث( �س 36. 

من الرواية .

1-3  بنية ال�صخ�صيات وعوامل ال�صداقة :

 حت�رش ال�سداقة بقوة يف هذه الرواية فبدءا من عنوانها الفرعي ، اأي »ال�سلة« التي تعني 
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جماعة من الأ�سدقاء وو�سول اإىل العالقات الإن�سانية التي �سادت طيلة زمن الرواية بني 

هوؤلء الأ�سدقاء و الظروف التي وحدت بينهم . اإن هذه الرواية هي رواية �سداقة بامتياز.

حيث الأ�سدقاء يجتمعون يف املقهى ، و يتناق�سون يف اأمور احلياة مبختلف جتلياتها ال�سيا�سية 

والفكرية والجتماعية وحتى العاطفية ، كما ي�ساأل كل واحد منهم عن الآخر ويريد معرفة 

 ماآله اإن غاب و يحكي له عن معاناته اإن ح�رش ، ويتبادل معه الأ�رشار فرحا كانت اأو حزنا .

لكن مع ذلك ورغم هذه ال�سداقة فاإن م�سائر ال�سخ�سيات تاأخذ م�سارات متعددة ، يتبني 

لنا ذلك على �سبيل التو�سيح يف كون اأن فوؤاد هو �سديق ل�سمري لكن حني وقع يف الغلط 

تركها مل�سريها  قد  اإنه  بل   . يتقدم خلطبتها  بالأمر و مل  ي�ستطع م�سارحته  اأخته مل  مع 

تواجهه وحيدة . يقول فوؤاد وهو يحكي ل�سديقه نيب هذا الأمر ما يلي : »لقد وقعت 

يف اأمر مل اأكن اأرغب يف الوقوع فيه، ولكنه حدث..، �سمت قليال، ثم تابع.. هتكت بكارة 

�سعاد...« .�س146 من الرواية. 

1-4  بينة الأحداث و البعد العجائبي :

 ، واقعية  مرجعية  ذات  رواية  ال�سلة«   : مدينة  »حلم  رواية  اعتبار  ميكن  اأننا  من  بالرغم 

لكن الكاتب قد تفوق يف حتويلها اإىل رواية تخييلية بامتياز . خ�سو�سا حني وظف البعد 

العجائبي يف طيات اأحداثها و جعل هذا البعد ي�سكل حمور تنامي ال�رشد فيها . ابتداأ 

اأ�سابهم من جرائه العورار  البعد باحللم / الكابو�س الذي راآه كل نا�س املدينة و  هذا 

حيث اأ�سبحت العني الي�رشى فاقدة للروؤية .لقد حتول احللم /الكابو�س من اإطار فردي 

اإىل اإطار جماعي . يقول �سارد الرواية يف هذا ال�سدد ما يلي : » الكل قبع منطو على 

الروؤو�س..«  ...انكفاأت  نف�سه  اإىل  النظر  كاأنه يخ�سى  الآخر  اإىل  النظر  يتحا�سى   ، نف�سه 

اأ�سبح فيها  الليلة التي  : » اليوم هو الرابع بعد تلك  اأي�سا  . ويقول  �س30 من الرواية 

الكل اأعور..« �س33. وكما ت�سبب احللم /الكابو�س التي متت روايته ب�سكل يختلط فيه 

الواقع بالوهم كما هو ال�ساأن يف احلكايات ال�سعبية وخ�سو�سا يف كتاب »األف ليلة وليلة« 

يف اإ�سابة النا�س ، نا�س املدينة بالعورار ، فاإن ظهور البئر و �رشب مرزوق منه و انفتاح 

عينه الي�رشى ، �سكل حدثا مفاجئا هو الآخر ، وينتمي من خالل طبيعة �رشده وكيفية 

فقد حتول  اأي�سا  احلكايات  هذه  وكما يف   . العجائبي  ال�رشد  بنية  اإىل  ال�رشد  هذا  حتقق 

�ساحب هذا البئر اأي مرزوق من �سخ�س �سئيل القيمة اإىل �سخ�س ثري اأ�سبح اجلميع 
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يرغب يف م�ساحبته . وهو ما جعل اأحداث الرواية تنفتح على م�سارات اأخرى اأثرت 

التي  �سعاد  من  بالزواج  �سيقوم  الذي  هو  هذا  فمرزوق   ، منها  ال�سخ�سيات  بع�س  يف 

كانت حتب فوؤاد ويحبها و فرقت بينهما ظروف احلياة القا�سية .كما �سيفتح املجال لظهور 

جمرد  عنده  مرزوق  يعمل  كان  الذي  التهامي  احلاج  �سخ�سية  مثل  اأخرى  �سخ�سيات 

اإن عملية اجلمع بني ما هو واقعي متخيل و بني ما ينتمي اإىل البعد العجائبي   . خما�س 

الواقعي  ببعديه  التنا�س  على  تنفتح  الرواية  هذه  من  جعل  قد  غرابة  الأكرث  بعده  يف 

والتخييلي معا . الواقعي يف ا�ستعادتها لبع�س الأحداث الواقعية وحتويلها كي تنا�سب 

بنية ال�رشد الروائي و تن�سهر �سمن بوتقته ، والتخييلي يف ا�ستفادة الرواية من الرتاث 

ال�رشدي احلكائي و القيام بعملية بلورته هو الآخر كي ي�سبح جزءا ل يتجزاأ من عامل 

الرواية . وهو ما حتقق بالفعل، و جعل من هذه الرواية رواية تعدد لغوي ، ح�سب ت�سور 

ميخائيل باختني، غني باأ�سوات ال�سخ�سيات املختلفة اإن على م�ستوى التوجه الفكري 

والثقايف واإن على م�ستوى التوجه الإيديولوجي والجتماعي .

على �صبيل الرتكيب 

هكذا نرى اأن هذه الرواية وهي تقدم لنا عاملا روائيا يجمع بني التخييل الواقعي من جهة 

و التخييل العجائبي من جهة اأخرى ، قد ا�ستطاعت اأن ت�سكل عاملا روائيا متكامال .عاملا 

يقدم للمتلقي �سخ�سيات دينامية غري منطية تتميز بالقدرة على تقدمي روؤيتها للعامل الذي 

تعي�س فيه ، مع اختالف يف الت�سور و الروؤى . وبهذه الرواية يكون الكاتب و الروائي 

املغربية يف  الرواية  تقدمه  ما  �سا�سي قد قدم عمال روائيا يجد مكانه �سمن  امل�سطفى 

تنوعها وغناها من جتارب روائية جديدة و جديرة بالقراءة واملتابعة النقدية . 
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قراءة نقدية

 يف رواية حلم مدينة / ال�صلة

الوعي،  تيار  بال�سلة �سمن  املعنون  الأول  �سقها  » ثالثية حلم مدينة« يف  رواية  تدخل 

بالتعبري عن الواقع املعي�س، امل�سوب بحالة من القلق وال�سوؤال  الذي يعرب عن اللتزام 

حول و�سعيات الفئات الجتماعية املقهورة من العمال والطلبة والعاطلني؛ وامل�سطفى 

الوعي  عن  خالله  من  يعرب  وقلق،  كحياة  بالأدب  التزموا  الذين  الأدباء  من  �سا�سي 

ال�سقي، الذي يغلي يف اأح�سائه، ثم اختمر وترجمه ابداعا من خالل هذه الرواية.      

اإن امل�سطفى �سا�سي وجيل من الكتاب املغاربة األزموا اأنف�سهم حقيقة بتعرية الواقع الجتماعي، 

الق�سايا الكربى. اليومي عن  الهم  الذين �سغلهم  اأولئك  الب�سطاء،  النا�س  والكتابة عن 

       فالرواية عبارة عن �ساحة فكرية تطرح فيها الآراء املعربة عن راأي الكاتب بالدرجة 

الأوىل. نراه ي�سري ال�سخ�سيات من الداخل من خالل زاوية الروؤية من اخللف، حيث يتحكم 

يف �سخ�سياته من الداخل ومن اخلارج، ويدفعها اإىل تاأدية الأدوار املنوطة بها وكاأنهم ممثلون.
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 ال�صخ�صيات الروائية :

  

وامل�ساعد  لالأحداث،  واملحرك  الفعال  العن�رش  هي  روائي  عمل  اأي  يف  ال�سخ�سيات 

ند  الرواية  هذه  �سخ�سيات  اإىل  نظرنا  ما  واإدا  ال�رشدي،  الن�س  تنامي  على 

الوقوف  ا�ستطاع  الكاتب  لأن  وات�ساعا،  عمقا  يعطيها  مما  الواقع،  من  قريبة  باأنها 

النف�سية. اخلارجية-ال�سطرابات  –العيوب  اللقب   – ال�سم  جوانبها  كل   على 

اأو اجلماعة، وهم جماعة من الأ�سدقاء توحد بينهم  و�سخ�سيات الرواية هي » ال�سلة« 

هموم احلياة، وجتمعهم املقهى ملناق�سة ق�سايا اجتماعية و�سيا�سية....منهم النقابي ومنهم 

الطالب ومنهم العاطل، كل واحد من هذه ال�سلة له روؤاه وطموحاته، التي يبلورها من 

خالل جمموعة من و�سائل الن�سال :-الن�سال النقابي )ال�سطراب يف احلي ال�سناعي(-

وامل�سايقات. لالعتقالت  ال�سبان  هوؤلء  وتعر�س  اجلامعي،  احلي  يف  الطالبي   الن�سال 

ف�سخ�سيات الرواية هي �سخ�سيات حداثية، عندها ن�سج ووعي مبا يجري يف املجتمع، 

يف  مبا  اأفكار،  من  حتمل  مبا  موؤمنة  بحرية،  الرواية  ف�ساء  يف  تتحرك  قلقة  و�سخ�سيات 

الفعل، مثل  اإناز  الرئي�سية على  ال�سخ�سيات  التي ت�ساعد  الثانوية،  ال�سخ�سيات  ذلك 

�سخ�سية اأم عمر )يامنة( واأبوه )يو�سعيب(.

 البناء الروائي :

  

جنيت- –جريار   )  Discour  ( اخلطاب  عن  نتحدث  اأ�سبحنا  اجلديدة  الرواية   يف 

ينبغي  كخطاب  املدينة(  )حلم  نتناول  وعندما   ،)Histoire  ( الق�سة  عن  احلديث  بدل 

يخ�سع  مل  فالكاتب  الرواية.  اأحداث  الكاتب  بها  بنى  التي  الطريقة  اإىل  نتطرق  اأن 

وتنه�س  الأحداث  فيها  تنمو  تراتبية،  بطريقة  الأحداث  ب�رشد  اكتفى  بل  للتجريب 

بالقارئ  يوؤدي  ف�سل  كل  ف�سول،  خم�سة  من  مكونة  فهي  منتظم،  ا�سطرادي  ب�سكل 

من خالل  وجتتمع  تلتقي  لكنها  منف�سلة  تبدوا  الف�سول  وهذه  يليه،  الذي  الف�سل  اإىل 

قلق  هو  الناظم  اآخرها؛  واخليط  اإىل  اأولها  من  الرواية  يخرتق  الذي  الناظم،  اخليط 

وال�ستفادة من خريات  الواقع  تغيري  ورغبتها يف  الرواية،  لف�ساء  املوؤثثة  ال�سخ�سيات 

والنماء. واخلري  اخل�سب  اإىل  بدوره  يرمز  والذي  البئر،  مباء  اإليها  يرمز  التي   البلد، 

 اإن الرواية، كما يبدو، بنيت بطريقة تقليدية بعيدة عن التجريب، الذي يوؤمن بالغمو�س 
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منطقيا،  ترتيبا  ومرتبة  ومنظمة  من�سجمة  مدينة(  )حلم  فالرواية  ال�رشدي،  والعبث 

النهائية  الو�سعية  ثم  التحول،  و�سعية  ثم  البدء،  و�سعية  فيها  �رشدية،  متوالية  وكاأنها 

قبو. يف  واحد  كل  ماأ�ساوية،  نهاية  ال�سلة  انتهت  حيث  ومتوترة  متاأزمة  كانت   التي 

من  قريبة  تبقى  اأن  ينبغي  واأدبي  اأخالقي  التزام  الرواية  باأن  يوؤمن  الأديب 

فالروائي  له؛  ل�سان  ل  من  ل�سان  لأنها  النا�س  عامة  عن  ومعربة  الواقع 

وم�ساغلهم. حياتهم  وي�ساركهم  همومهم  وينقل  النا�س،  عن   ينوب 

فالروائي ينقل حياة عمر ومعاناته ونهايته املاأ�ساوية، كما ينقل نف�سية مراد املنهارة، التي 

دفعته اإىل النتحار، باأن رمى بنف�سه من الطابق الثالث.

 الف�صاء الروائي :

الف�ساء الروائي مكون اأ�سا�سي من مكونات ال�رشد الروائي، له اأهميته يف بناء الرواية، 

وي�ساهم يف بلورة زاوية الروؤية، وهو يف هذه الرواية ذو اأبعاد خمتلفة، فيها الجتماعي 

والأدبي والهند�سي.

ويغلب الف�ساء املفتوح على الرواية لأن اأغلب الأحداث جرت يف اخلارج، يف ال�سارع 

واإمنا متت  بعينها،  روائية  �سخ�سية  على  الرتكيز  يتم  لذلك مل  العمومية،  ال�ساحات  ويف 

الإ�سارة اإىل �سخ�سيات كثرية ومتنوعة، مبا يف ذلك ال�سخ�سيات الثانوية، ولذلك غلبت 

الروؤية من اخللف، لأنها روؤية عامة و�ساملة.

ذ.حممد يوب
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 اجلل�صة ال�صاد�صة

 اجلمعة 22 ماي 2015

قراءات �صعرية مع ال�صاعرة ر�صيدة فقري و ال�صاعر رفيق تدغري

امل�صاركون:

- ر�صيدة فقري

- رفيق تدغري

- اأمينة الإدري�صي

  - امل�صكيني ال�صغري
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قراءة يف �صعر ر�صيدة فقري

مملكتها �صطورها

ذة.اأمينة الإدري�صي

ما  جمع  فالن  يقال:  و  الرماح  اأي  الأ�سل:  على  يبنى  ما  املمالك  اأعلى  املتنبي:  يقول   

اجلامع  املتنبي  و عذا كانت هذه هي حال  الرمح،  و  القلم  بني  اأي  الأ�سل:  و  الرياع  بني 

�ساعرتنا  فاإن  القلم  و  القرطا�س  و  الرمح  و  ال�سيف  و  البيداء  و  الليل  و  اخليل  بني  ما 

مملكتها العالية يف اجلمع ما بني العلم و ال�سعر و الأدب بحثا عن اجلمال يف ذرى البيان 

و متانة القول و جالء ال�سورة و بالغة اللغة و مو�سيقى العبارة يف �سعرية فائقة املعنى 

التوا�سل  ال�سمولية،  الذاتية  و  الكلمة و ال�سورة تتالقى يف �سعرها  را�سخة املبنى يف 

ال�سعر  و ي�سترت حني يطغى على  الروؤيا يظهر  الروؤية و  التجريد  التفريد و  التجاوز  و 

الإمياء و الرمز و يطفو على ماء الق�سيدة يف كيمياء �سعرية قادرة على التاأمل و الإختبار 

احلياتي و احلكمة حت�رش ال�ساعرة يف ن�سها مفعمة بالرنج�سية و الرنج�س و من منا ل 

يع�سق نف�سه حتى الثمالة غري اأنها ل تخفي كغريها ع�سق الذات بل تخبئها خلف وجه 

الطفلة حني تزملها الريح فت�سيء جدل كالرع�سة حني تغرد يف رحم الوجود و اأدوني�س 

مل يكن خمطئا حينما اأ�سار يف كتابه »ال�سعرية العربية« فهي قراءة جلانب من جوانب 

ال�ساعر  يرى  بالثقافة  ال�ساعر،  ثقافة  اإل من خالل  قراءة  تكون  ل   – الوجود   – العامل 

بالثقافة تتحدد بالغية خطابه ال�سعري و ل تعدو رهافة عمق ثقافة ال�ساعر  الوجود و 

اإىل املاورائيات، ل حمل للرجم بالغيب يف دنيا ال�سعر، نبوءة ال�ساعر كامنة يف قدرته 

ببع�س كبار  األوذ  اأراين  و  مب�ساربها،  و  الدقيقة  التاريخ  بخيوط  الإم�ساك  الثقافية و يف 

من تناولوا مفهوم ال�سعر، على راأ�س هوؤلء جون كوهني الذي اأنز كتابني متكاملني قدم 

 »de la structure du langage poétique ال�سعرية  اللغة  »بنية  منهما:  الأول 

واأكمل الثاين :  » اللغة العليا le haut langage«، و كوهني يف مقالتيه اإمنا يبحث عن 

اأن املتنبي مل يكن �ساعرا كبريا لأنه بالغي  ال�سعرية داخل البالغة وحدها، و احلقيقة 

كبري، كان كبريا لأنه مثقف كبري، اإمتلك ثقافة ع�رشه اإىل درجة �سار معها �سعره اأ�سئلة 

تطرح على موا�سع احلرج يف تلك الثقافة. �سحيح اأن الثقافة ل توجد م�ستقلة عن اللغة، 

اإل اأن الرئا�سة يف هذا الثنائي املدلول الدال، هي لالأول ، فهو غاية العملية التوا�سلية 

فقري. ر�سيدة  �سعر  حال  هذا  و  ال�سعر«  يف  اإل  للغة  موطن  »ل  هايدغر:  راأي  على  و 
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اأول الودق

       اإن الفوؤاد الذي اأ�سناك من اأرق

فِق        كئيبٌة اأر�سه؛ فام�سْح دَم ال�َسّ
 

 �سحاِرَيُه
ْ
       و اترْك �سفاَه الهوى مْتطر

 
امِة الَغ�ســـــِق       و توقظ ال�سم�س من دَوّ

 

 مع البْدِر و اْر�سمْ ملَء ليلته
ْ
     و ا�سهر

      كل العذاب الذي خباأت باحلدِق 

     العمر �ساعاته جتري بال َنَف�ٍس

َبِق     تعدو كمن يبتغي فوزًا من ال�َسّ

 

     اإن الباليا و اإن طالت اإىل عدم

      فاغنم من الدهر يوما �ساطَع العبِق

    و ارم الهموم التي اأ�سنتك يف جلج
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ِق
َ
   و ا�سبح و �ُسَدّ باإمياٍن فَم الَغر

 

 كاملنى البي�ِس ل تركْن لنائبٍة
ْ
طر

 
 و كالفرا�ساِت كْن يف ن�سوة الألِق

 يف ع�سقها لل�سنا و ال�سوء قاتلها

 بالنزِق
ُ
مل تنتحْب حني �ساَع العمر

 

 �رش الباليا التي فينا توؤرقنا

ت�سحو بليٍل َفُنْم�سي قب�سَة الَقَلِق
 

 اين راأيُت قتام الليل منق�سعًا

ْلماء بالفلق �سبحان من اأعقَب الَظّ
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يا �صم�صنا العربية

يا �سم�سنا العربية اتقدي

ما ال�سبُح اإن مل ُتوَلدْي بيدي ؟

ما ناَم حتى ي�ستفيَق دٌم

َفدي اأُتُه ِحَمَمًا على �سَ عَبّ

َمم ما �سْمُتُه موت و ل �سَ

لكَنّها اإغفاءُة الأ�سِد

عيناُه يف البلداِن نازفــًة

و زئرُيُه بحناجِر الأبِد

األقوا عليه �سال�سَل الَنَّكَباِت

حجارًة َتْهوي على َزَرِد

ها، َدُمُه َطَعَناُتُه ما عَدّ

اإن �ساَل اأْبطَل قيمَة الَعدِد

فا�َس ال�سباُب، و يف العيوِن غٌد
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ن�سواُن ! �ساَح بيومنا : ا�ْسَتِنِد

دا قاما كمئذنتنِي، و احَتّ

ِد ِ يا اأم�َسنا بكليهما احَتّ

َعَناِت وا ال�سباَت و لعنَة الَطّ نف�سُ

و �ساحناِت مغوِلنا اجُلُدِد

و م�سوْا على خيِل النهاِر اإىل

 ولدي
ْ
ُحُلٍم ُي�سُعّ مبُْقَلَتي

حُيّوا ال�سباَب؛ فاإَنّ يف يدِه

اإنهاَء ما متناُه يف َكَمِد

يف قلِبه لغة ال�سماِء، و يف

تهليلِه امليالُد للَبَلِد

اليوم موعُدنا، و لي�س غدًا

تبقى مواعيٌد ليوم غِد

اليوَم موعدنا هنا و حباُل

�سفيننا ُقْد�سَيّة الُعَقِد

و على مناِكِبنا ُمَهِلَّلة

  اأ�سياُف ) ماأموٍن( و ُمْعَتِمِد

ُد �سوَتنا لنقوَل   جئنا نوِحّ

هنا ال�سباُح » لكل منتقِد «

خم�سو�سبًا بدِم اخليوِل فلمْ

َطهد يْياأ�ْس و مل يهم�ْس ملُ�سْ

هذا جبيني؛ يا �سمو�س عليه

قفي و يا عنقاَءنا ا�ستندي

طوبى لكم لكنانٍة فقاأْت

جثث الهواِن و نادت : ابتعدي

ُوِلَد ال�سباُح على جوانحنا
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و �سواُه هذا الكوُن مل َيِلِد

يا ناَر اأ�سئلتي و يا قلقي

يا نوَر اإمياين و ُمعتقدي

ل تخد�سوا وجَه ال�سباِح و ل

ُتْلُقوا اإليِه بغيمنا الَلِّبِد

ال�سم�ُس هذي برتقاَلُتنا،

ما ال�سم�ُس اإن مل َتْنَبِثْق ِبَيدي ؟
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�صهرزاد

اأنا الرثيا وقد جاوزت عليائي

 

ومن ال�سماء العال اأطلقت لآلئي

 

اأنا احلروف، وناي احلب حلنها

 

اأنا اجلمال، ول اأنثى ت�سابهني

 

ولي�س غريي ب�ساح ال�سعر يا رائي

اإذا تب�سمت لف النور اأنحائي

 

باأعيني خباأت �سم�س الهوى �سعلي

 

وطرزت ببهاء الله اإمياين
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قراءة يف �صعر رفيق تدغري

�صاعر متفرد متمرد

ذة.اأمينة الإدري�صي

الأر�س  الوطن،  الإن�ساين:  امل�سري  اأ�سئلة  الكون حامال  معارج  اإىل  ال�ساعر  ي�سعد هذا 

تهداأ  ل  فل�سفية  بت�ساوؤلت  العربي  ال�سعري  الرتاث  داخله  ميتزج يف  احلياة،  و  واملوت 

حدتها، و هو ي�سوغ كل اأ�سئلته العط�سى �سعرا يتو�سل الإجابة عنها با�ستخدام الأ�سطورة، 

و التفاعل مع كل عنا�رش الكون، �ساعر ل يكف عن التجدد كاأنه عنقاء تخرج من نار، 

قاده ع�سق اجلمال اإىل درا�سة الأدب العربي، يت�سم �سعره من الوجهة اجلمالية و ال�سلوبية 

اأو العمودية التقليدية،  ببنيان �سوري �سهل ممتنع حمدث، دون التقيد بالقافية و الوزن 

عمقك  ترتا�سل يف  تقراأه  اأو  ت�سمعه  اأنت  و  باملعنى،   املبنى  باحلداثة،  الهوية  فيه  متتزج 

حوا�س، و ترتاءى يف قلبك جروح ذاكرة مو�سومة باحلنني، رفيق يحب ال�سعر و يدافع 

عنه، فالأنه لغة الإن�سان الأوىل التي عربت عن العامل يف بدئه و به ن�ستطيع اإعاقة خطية 

الزمان فنعي�س يف الزمان الذي نريد، اإن العائلة ال�سعرية التي انت�ست بعذب احلديث بني 

ال�سماء و الأر�س، اأرهفت الإح�سا�س لكتناه الأ�رشار  و الر�س يف ثنايا الن�س، ميلكه 

قدا�سة الوحدة، قدا�سة البدء، الطبيعة هيكل حيث تقوم اأعمدة حية، تبث اأحيانا عبارات 

مبهمة، و الإن�سان مير فيها عرب غابات من الرموز، فالأدب من حيث هو اأوديبي، ل يعني 

فيه قتل الن�س الإبن للن�س الأب، اإن الكتاب الأقوياء ل يختارون �سابقيهم، الأ�سا�س 

العالقة،    نتيجة خما�س هذه  اإل  املتحققة  العبقرية  ما  و  اأولئك،  قبل  اأختريوا من  لأنهم 

واإذا كان العامل يتهجن كل يوم، فاإن ال�سعر قادر على حفظ اجلوهر، على الأ�سل، على 

الطفولة، على الطهر، على احلياة يف جتلياتها، هذه الأ�س�س ل يدعمها اإل اإبداع حقيقي، 

و اأنا اأكتب عن رفيق تدغري اآمنت بنظرية الإلهام، و اأن ال�ساعر نبي يوحى اإليه من قوى 

له مفاتيح عامل  اأتيحت  اإذا  الكائنات الأمهات،  الطبيعة، مثل كل  غيبية، فال�ساعر مثل 

اخل�سب و طقو�س الولدة و النماء. و الزهرة الوليدة هي الق�سيدة و البذرة، اأو النطفة يف 

رحم التكوين و الكون، و الواقعية دم من �رشايني الوطن اأو الأمة التي تنزف قرابني، اأو 

الإن�سانية املعذبة يف رحلة البحث عن �سخرة النجاة اأو فك طال�سم املجهول.
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حلـــــم اآخــــــر

و كنت اأحلم...

اأم�سي على ج�رش

من ورق

التفت ورائي..

راأيت �سيخا..

يجر قبيلته..

و ع�س�سا..

يحا�رشون ال�سوت

بال�سياط
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و �سم�سا

ي�رشقها الغرب

و فيما راأيت..

راأيتني..

اأخلع عني

ما تبقى من ردائي

و اأحمل �سيفا .. قدميا

اأ�سق به على الرمل

جرحا.. عميقا

تتنزى منه

دمائي..

انبهرت..

و عدت اأوا�سل امل�سي..

تاركا عيني

ورائي...

يف ليل معتم
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اإليك ت�صعى الق�صيدة

اأخرج من بني اأحزاين..

تتقاطر مني

�ساللت من اأمل..

اأم�سي...

تتبعني �ساللتي..

حتبو ورائي..

تنمو..

تتالقح..

تتكاثر..
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ت�سري �سعبا..

ت�سري هما..

اأحمله فوق اأكتايف

ثم اأم�سي...

...

ي�سكنني الع�سق الأحمر..

الأخ�رش..

كل القلوب التي

تنز باجلرح اليومي

ت�سكنني..

و كل غ�سن

اجتثت وريقاته

قبل الإكتمال..

و ي�سكنني ع�سقك..

اأيتها الربيئة

من نعت الو�ساية

اأيتها املو�سومة

باجلالل..
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اإليك ت�سعى الق�سيدة

اإليك ت�سعى الق�سيدة

�رشخة..

من داخل قلب

يتلظى كمدا

على وطن

اأهل لهذا الأذى انتهاء..؟

و هل للبوح يف زمن احل�رش

جمال لالإنعتاق..؟

قدري انتماء..

اأيها ال�سوق.. اإليك..

اأيها احلب املحفور داخل �سدري

على �سكل اأقحوانة

تلد..

اأيها الوجع.. املتقد..

يا ربيبة روحي...

اأيا �سلطانة حلمي..

كنت كلما و�سعت
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على �سدرك راأ�سي

اأن�سى همي..

و يغيب انتباهي..

و كنت.. كلما دغدغت حلمتي

ثدييك �سفاهي..

اأتذكر اأمي

و ي�رشقني البلد

اأيها احلب الذي

ل يحده اجل�سد..

اإىل من حفتني بكل ال�سعادة

اإىل زوجتي...
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اأخرج من �صلعك الأي�رس

اإىل ال�صليبة فل�صطني

ها اأنا ذا اأخرج من �سلعك الأي�رش

مهموما..

و على كفي وطن..

علميني الأ�سماء كلها..

رمبا األقى بينها

ا�سم هذا الوطن

املمزق الأثواب كطفل �رشيد...

...   ...
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ها اأنا ذا اأخرج من �سلعك الأي�رش

مهموما..

و بني اأناملي قلم..

مداده لهب..

و اأوراق العمر...

جليد..

كلما حاولت اأن اأخط حرفا

من ا�سم هذا الوطن..

يتوهج احلرف ا�ستعال

و يزيد..

ل اجلليد يطفئ

ا�ستعال احلرف..

و ل ا�ستعال احلرف

يذيب هذا اجلليد...

فاء.. لم..

�سني.. طاء..

ياء.. نون..

فل�سطني التهابي..
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فل�سطني عذابي..

فل�سطني ذبحتي الكربى..

من الوريد اإىل الوريد...

فل�سطني جنة حلمي..

فل�سطني خما�س اأمي..

فل�سطني �رشخة الوليد..

ها اأنا ذا اأخرج من �سلعك الأي�رش

ملغوما كما ت�سائني..

فاأنا الآن..

اآدم جديد...

... ...

... ...

و اأبحث عنك الآن..

اأبحث عنك يف كل مكان..

اأبحث عنك.. يف هم�سة اليا�سمني

و يف �سهقة... �سجر ال�سنديان..

اأبحث عنك الآن..

اأبحث عنك.. يف ب�سمة الرياحني..
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و يف ح�سمة.. �سقاق النعمان..

اأبحث عنك الآن..

اأبحث عنك.. يف حمنتي..

اأبحث عنك.. يف خلوتي..

اأبحث عنك.. بني حبات �سبحتي..

اأبحث عنك.. يف العقيدة و الإميان..

اأبحث عنك الآن..

اأبحث عنك.. يف ربوع بالدي..

اأبحث عنك.. يف دموع اأولدي..

اأبحث عنك.. يف اأركان بيتي..

اإن كان ل يزال لبيتي اأركان..

اأبحث عنك الآن..

اأبحث عنك.. يف اأحالمي

حني اأغو�س يف ا�ستيقاظي

و اأعود بال حلم

اأمتطي �سهوة احلرف

على األقاك مت�سني

بني قوايف الق�سيد..
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اأغطيك باأهدابي..

و اأنحر اأ�سواقي

على �سدرك املتاأجج

- بال رحمة –

ع�ساين اأموت ك�سهيد..

ع�ساين... اأموت... ك�سهيد..
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 اجلل�صة ال�صابعة

 ال�صبت 06 يونيو 2015

 قراءة يف كتاب »املجال املقد�س ووظائفه الجتماعية : حالة اأ�رسحة

مدينة الدار البي�صاء« للباحث عبد الوايف مدفون

امل�صاركون:

 عبد الوايف مدفون

- زكرياء اأك�صي�س

 يون�س الوكيلي

- امل�صكيني ال�صغري
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تقدمي كتاب املجال املقد�س ووظائفه الجتماعية

حالة اأ�رسحة مدينة الدار البي�صاء

د. عبد الوايف مدفون

للمجتمعات  الكربى  الجتماعية  الظواهر  من   للبحث يف ظاهرة  الكتاب حماولة  يعد 

الب�رشية قدميها وحديثها، حيث تختلف �سوره و�سعائره من دين لآخر ومن جمتمع لآخر، 

ولكنه -عموما–  واملجتمعات،  الأفراد  وتاأثريه على  كما يختلف من حيث درجة عمقه 

يبقى ظاهرة مطردة لدى ال�سعوب واملجتمعات الب�رشية، واأ�سبحت الآن كافة الظروف 

العاملية والإقليمية واملحلية تدعو اإىل القرتاب منه بالدرا�سة والفح�س.
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اأ�سبح   ومو�سوع املجال املقد�س الذي يعد جمال ولدة الظواهر الجتماعية والدينية 

اأق�سام  اأهم املو�سوعات التي انكبت على درا�ستها  خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية من 

املختلفة، ومو�سع  باأنواعها  البحوث  اجلامعات ومراكز  والدينية يف  العلوم الجتماعية، 

اهتمام املوؤمترات والندوات على كافة الأ�سعدة.

التي تتم درا�ستها جتد تف�سريها يف مبادئها الجتماعية، حيث  الدينية  الظواهر  اأن  اإل 

تو�سع الظاهرة الدينية �سمن مرجعها الجتماعي فتعرف به، ل ب�سواه، يف اإطار تفاعلي 

عرب خمتلف مراحل التحول التاريخي. 

حدود  تتجاوز  لالأولياء  والدينية  الرمزية  الوظائف  اأن  امليدانية  الزيارات  من  املالحظ 

تدفع  رئي�سة  وظائف  اأربعة  بني  التمييز  اأمكنني  لقد  لت�سمل طقو�سا،  والتوقري  الحرتام 

النا�س ذوي املقا�سد املتعددة والأهداف املتفاوتة من حيث احلجم والأهمية اإىل زيارة هذه 

الأماكن املقد�سة وهي وظائف يقدمها ال�رشيح اأو املزار لفائدة مرتاديه من جميع �رشائح 

والذهانية  والبدنية  النف�سية  الأمرا�س  من  للعالج  طلب  من  ا�ست�سفائية  اإما  املجتمع، 

وغريها  للعمل  وطلب  الزواج  يف  اأمل  من  اجتماعية  اأو  والتابعة؛  والعني  احل�سد  كدفع 

ما  كل  بيع  اأي  املقد�سة  بالتجارة  يتعلق  كلما  اقت�سادية  اأو  الجتماعية؛  املتطلبات  من 

يحتاج اإليه مرتادو الأ�رشحة واملزارات اأثناء الزيارة من �سموع وحناء وماء الورد والزهر 

والهدايا عامة منها واخلا�سة، واأي�سا على م�ستوى الإقامة اإذا ا�ستدعت ال�رشورة ذلك 

بكراء غرف وجتهيزها ا�ستقبال للوفود من الزوار والزائرات؛ اأو تعليمية خا�سة بتحفيظ 

من  مالك  مذهب  وفق  ال�رشعي  العلم  درو�س  واإعطاء  لل�سغار  الأويل  والتعليم  القراآن 

املنظومات املعتمدة. 

كل هذه الوظائف وغريها دفعت عددا من الباحثني ال�سو�سيولوجيني والأنرثوبولوجيني 

تقوم  تندثر لول وجود منظومة اجتماعية  اأن  الظاهرة كان ميكنها  اأن هذه  اإىل  ي�سريون 

با�ستغالل وت�سويق هذه املمار�سات والطقو�س.

اإن  بالفعل،  التغيري؟  فعل  ممار�سة  عن  عاجزة  والتمدن  احلداثة  قيم  اأن  ذلك  يعني  هل   

ا�ستمرارية هذا النوع من العتقاد رهينة بعدد كبري من العوامل، اإحداها ما اأ�رشنا اإليه يف 

ال�سوؤال، اإذ يحر�س م�سريو الأ�رشحة، الذين يعي�سون من الراأ�سمال الرمزي للويل، على 

اإ�ساعة قدرات الويل دفني ال�رشيح يف اإناز املعجزات وين�سبون اإليه كل املنجزات التي 
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ت�ساير متطلبات الع�رش وت�ستجيب لرغبات الزوار، وي�ساهم اخلدام واملريدون هم اأي�سا 

يف تدعيم الراأ�سمال الرمزي للويل �ساحب ال�رشيح برواياتهم املتجددة حول حاجاتهم 

التي ق�سيت ورغباتهم التي حققت بف�سل مزايا وبركات الويل، وتعترب هذه الروايات 

حول كرامات وقدرات الويل جزءا من اأدب �سفهي م�ستمر ومتجدد يخ�س كل الأولياء، 

اإذ تن�سب اأكرث من معجزة وكرامة لأكرث من ويل يف اأكرث من مكان، اأما قيم »احلداثة« ، 

فلي�ست حا�رشة بال�سكل الذي ينبغي اأن تكون عليه يف النظام الرتبوي املغربي. 

�سبق للباحث »بول با�سكون« منذ اأكرث من ع�رشين �سنة، خلت اأن ت�ساءل حول اأ�سباب 

الدينية  التقاليد  جمال  اإىل  تنتمي  التي  واملمار�سات  املعتقدات  من  جمموعة  ا�ستمرار 

املحلية، مبا فيها تلك املرتبطة بوجود الأ�رشحة، بالرغم من »احلركة الت�سنيعية امللمو�سة« 

التي عرفها املغرب يف بداية القرن الع�رشين على حد تعبريه، واجلواب هو اأنه بعد كل 

املزارات قائمة، ومازالت ت�ستقطب  الزمن مازالت العتقادات يف هذه  العقود من  هذه 

اإىل اليوم رواجا اجتماعيا بف�سل �رشائح اجتماعية وا�سعة ت�سمل القرويني واحل�رشيني 

املي�سورين و�سعاف احلال الرجال والن�ساء.. ويجعلها يف مناآى عن ال�سمور وال�سمحالل 

بل اإن البع�س منها يعرف تو�سعا على م�ستوى بناياته وجتهيزاته.

من متة حاول البحث التاأكيد على اأن هناك عالقة وثيقة بني املجال املقد�س وبني وظائفه 

الجتماعية، وهذه العالقة هي التي توفر جمالت البحث ومتكن من اإناز درا�سات علمية 

للظاهرة الدينية ق�سد معاجلة الإ�سكالية التي تطرحها.

الإطار النظري والإ�صكالية -1

ال�صياق العام- أ

بداأت عالقتي مبو�سوع ظاهرة الأ�رشحة والأولياء كواحد من مو�سوعات التدين ال�سعبي 

املغربي يف بحث تقدمت به لنيل دبلوم الدرا�سات العليا املعمقة من كلية الآداب العلوم 

والدكتور  الدين  حميي  حممد  الدكتور  الأ�ستاذين  من  باإ�رشاف  بنم�سيك،  الإن�سانية 

البي�ساء،  الدار  ملدينة  احل�رشي  املجال  يف  ال�رشيح  »موؤ�س�سة  بعنوان  بامي،  جمال 

التاريخية  الأبعاد  بر�سد  التاريخية والجتماعية والنرتوبولوجية«، حيث قمت  الأبعاد 

والجتماعية والنرتوبولوجية يف �سموليتها انطالقا من جرد للظاهرة عرب تراب املدينة، 

البي�ساء  الدار  مبدينة  ال�رشيح  بنية  حول  معلوماتي  تراكم  تكوين  يف  الإ�سهام  لأجل 
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الدار  بتاريخية مدينة  الوعي  اأعمق للمجتمع، وتطوير  اإىل فهم  مبكوناته املختلفة موؤداه 

البي�ساء يف ارتباطه بذاكرتها املجالية، وكذا حماولة التح�سي�س بخطورة التو�سع املديني 

على ح�ساب الذاكرة املجالية املتعلقة بال�رشيح.

املجال  مو�سوع  عن  املكتوب  النظري  الرتاث  قلة يف  من  البحث  هذا  اأهمية  تنبع  كما 

ثقافية  كظاهرة  نغفلها  اأن  ن�ستطيع  ول  بها.  يقوم  التي  والوظائف  »ال�رشيح«  املقد�س 

�سعبية موجودة يف حياة املجتمع البي�ساوي وهي ظاهرة يعرب عنها هذا املجتمع بكثري من 

املمار�سات ال�سعائرية والطقو�سية وتتوارثها الأجيال املختلفة.

وقد كان من نتائج هذا البحث اأن تفاعل املجال ال�رشائحي مع املجتمع حتقيق نوع من 

الوفاق، حيث توؤدي هذه املزارات الدينية لقا�سديها وظيفة الراحة والطماأنينة النف�سية، 

التنظيم  مع  واملتوافقة  املن�سجمة  ال�سائدة  الدينية  الثقافة  من  جزء  هو  العتقاد  وهذا 

الجتماعي ومع احل�س امل�سرتك، وتتبلور وظائفه عن طريق اأن�سطة تقام داخل ال�رشيح، 

مازالت تفتقد العناية الكافية بها. 

واأن اأي خطة للتنمية تهم�س البعد الثقايف ال�سائد يف املجتمع لبد واأن تنتهي اإىل طريق 

م�سدود، اأو اإىل نتائج حمدودة جدا، مهما توفرت لها من العوامل القت�سادية الكافية 

بالرتاث  الإميان  �سحيحة  وبن�سبة  يتكامل  اأن  يجب  لهذا  املنا�سب،  ال�سيا�سي  والإطار 

والندفاع نحو التقدم، لكي ن�سمن انتظام اإيقاع التطور الثقايف والقت�سادي.

من هنا مل اأ�سعر بالرغبة يف هجر مو�سوع �سبق يل بحثه اإما للملل منه اأو العتقاد باأنه 

قد متت تغطيته، بل على العك�س فتعقد ظاهرة الأ�رشحة والأولياء وارتباطاتها املت�سابكة 

يفر�س املزيد من البحث والدرا�سة والهتمام خا�سة وظائفه الجتماعية التي ي�سديها 

ال�رشيح لقا�سديه يف حماولة للو�سول اإىل تعميمات التي ميكن اأن يكفلها ذلك الرتاكم 

وهي مهمة ت�سعب على باحث فرد، واإمنا اأي حماولة جادة هي واحدة من املحاولت على 

الطريق.  

املفاهيم املهيكلة للبحث- ب

للمعرفة  وكذلك  العلمية  للمعرفة  الأوىل  املهمة  هي  دقيقا  تعريفا  املفاهيم  تعريف  اإن 

فاإنها تطرح بوا�سطة تعريفات  العلمية، واإن كانت نتيجة لتجارب،  الفل�سفية. واملفاهيم 



107

اإجرائية، اأي اإنها تعرف بطريقة منظمة وقابلة للتكرار، وت�سمح بالو�سول اإىل هذه املفاهيم، 

فال ي�ستعمل املفهوم اإل يف املعنى الذي يعطيه له التعريف الإجرائي.

واملجال  وال�رشيح  املقد�س  وهي:  اأ�سا�سية  مفاهيم  اأربعة  من  البحث  مو�سوع  يتكون 

القوامي�س  املعرفية من خالل  بناء على احل�سيلة  التعاريف  فيها هذه  تناولت  والوظيفة. 

الأ�سا�سية واملراجع املخت�سة. بناء على مرجعيتني ا�سالمية وغربية.

ال�صوؤال الإ�صكايل العام- ج

املجال  يجد  حد  اأي  واإىل  املقد�س  املجال  ي�سديها  التي  الجتماعية  الوظائف  هي  ما 

اأداء  البنية الجتماعية التي تقبلته وا�ستوعبته؟ وما مدى ا�ستمرار  املقد�س تف�سريه يف 

وتاأثري الويل ال�سالح بعد وفاته؟. 

الأهداف -2

         اأ-اجلوانب امل�صتهدفة من الدرا�صة

تهدف الدرا�سة الراهنة اإىل درا�سة الو�سع القائم ل�سورة وواقع الأولياء والأ�رشحة يف 

مدينة الدار البي�ساء مما ميكن من تق�سيمه اإىل الأهداف التالية:

اأن يقوم به ال�رشيح والويل يف حياته يبقى هو نف�سه  اأول: الدور الوظيفي الذي ميكن 

بعد مماته؟

ثانيا: درا�سة املمار�سات والطقو�س املجتمعية التي توؤدى من اأجل متجيد الويل اجتماعيا.

والأحداث  الزمني  والتطور  والثقافية  املجتمعية  الظروف  على  الوقوف  حماولة  ثالثا: 

البنائية التي ا�سطلعت بدور هام يف وجود الأولياء والأ�رشحة.

الآن،  وحتى  الزمنية  املراحل  عرب  الأ�رشحة  لوظائف  البي�ساوي  املجتمع  روؤية  رابعا: 

وهل اأ�ساب تلك الروؤية نوع من التغري يف املفاهيم والأهداف والوظائف؟ اأم اأن الروؤية 

روؤيتها  زالت كما هي يف  ما  التاريخ  ت�سكلت عرب  التي  الذهنية  للبنية  وفقا  املجتمعية 

لوظائف الأ�رشحة داخل احلياة الجتماعية.
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   ب-   م�صلمات البحث

امل�سلمة 1: اعتبار الأ�رشحة واملزارات عالمات تدل على املجال املقد�س.

الوظائف  يف  واملتمثلة  ميار�سها  التي  بالوظائف  املقد�س  املجال  ارتباط   :2 امل�سلمة 

ال�ست�سفائية والجتماعية والقت�سادية والتعليمية.

املقد�س يف  املجال  وجتدر  فعالية  يعك�س  الوظائف  هاته  وتطور  ا�ستمرارية   :3 امل�سلمة 

املجتمع. 

ج- م�صكلة البحث واإطاره الإجرائي

-  ال�سوؤال ال�سكايل اخلا�س:

1- هل تختلف الوظائف الجتماعية من �رشيح لآخر؟

2- هل للتقدم احل�ساري والتمدين تاأثري على الوظائف التي يقدمها كل من 
ال�رشيح واملزار لقا�سديه؟ 

داخل  -3 وا�ستمرارها  ح�سورها  على  الأ�رشحة  حافظت  هل 

املجتمع البي�ساوي؟
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الإطار الإجرائي للبحث	 

موؤ�رساتهخ�صائ�صهالوظائف والبنيات

وظائف املجال املقد�س

ال�ست�سفائية

- عالج اأمرا�س نف�سية

- عالج اأمرا�س بدنية

- عالج اأمرا�س عقلية

-  دفع احل�سد والعني والتابعة

اجتماعية

- طلب الزواج

- طلب عمل

- حل خالفات

- ربط العهود واملواثيق والق�سم

- طلب الإناب

اقت�سادية

- بيع ال�سمع

- بيع احلناء والتمر والبخور

- ماء الزهر

- هدايا )ثوب، مال، الذبيحة(

- كراء الغرف 

تعليمية

- حتفيظ القراآن 

- التعليم الأويل لل�سغار 

- درو�س العلم ال�رشعي

بنية املجال املقد�س

- ال�رشيح

مقببة  غري  اأو  مقببة  مقد�سة  بناية   -

بداخلها رفاث ويل �سالح. 

- كرامات

- املزار

اإما  ويل(  بداخله  مقد�س)لي�س  مكان   -

مرتاكمة  اأحجار  اأو  حو�س  �سكل  على 

»كركور« اأو �سجر اأو مغارة.

- بركة

-الزاوية

-مكان ذو رمزية خا�سة 

- الرباط
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3-املنهجية
املنهج الكيفي- أ

اأدوات املعاجلة- ب

املالحظة واملالحظة بامل�ساركة- ج

املقابالت املفتوحة اأو ال�ستجوابات- د

اعتمدت يف خطة البحث على الرتتيب املنهجي الآتي:

الوظائف

البنيات

التطور

اأ�سفر هذا الرتتيب املنهجي على خطة البحث الآتية 

مدخل عام: الإطار النظري واملنهجي 

1- ال�سياق العام للبحث 

1-1- الو�سعية املكانية والزمانية للبحث 

2-1- اخل�سائ�س العامة للمجال املقد�س باملغرب 

2-  اإ�سكالية مو�سوع الدرا�سة 

1-2- حتديد املفاهيم الأ�سا�سية 

الف�صل الأول: وظائف املجال املقد�س 

املبحث الأول:  الوظيفة  الجتماعية 

املبحث الثاين:   الوظيفة  ال�ست�سفائية   

املبحث الثالث:  الوظيفة  التعليمية 

املبحث الرابع:   الوظيفة  القت�سادية 
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الف�سل الثاين: بنية املجال املقد�س 

املبحث الأول: خ�سائ�س املجال املقد�س   

املبحث الثاين: حاجة املجتمع يف اأوليائه 

الف�سل الثالث: ال�سياق الزمني للمجال املقد�س  

املبحث الأول: تدخل الأولياء يف احلياة ال�سيا�سية 

املبحث الثاين: الويل والأمن القت�سادي للمجتمع 

املبحث الثالث: تدخل الأولياء يف احلياة التعليمية 

املبحث الرابع: الظهائر ال�سلطانية وتاأريخ الوظائف الجتماعية لالأ�رشحة 

النتائج -4

خالل  من  التعميق  رهن  تبقى  التي  ال�ستنتاجات  من  بعدد  لنا  �سمحت  الدرا�سة  هذه 

اأبحاث اأخرى، نملها يف الآتي:

من 	  وزوارها  لقا�سديها  الأ�رشحة  توؤديها  التي  الوظائف  اأن   -1
وا�ستمرارها  لوجودها  الرئي�سة  الدعامة  ي�سكلون  الذين  النا�س 

التي متنح دينامية  بها، هي  املرتبطة  املعتقدات والطقو�س  و�سبكة 

وجودها ون�ساطها؛ وبالتايل الدور الوظيفي الذي ميكن اأن يقوم به 

الويل يف حياته يبقى هو نف�سه بعد مماته.

ال�ست�سفائية 	  بالوظائف  املقد�س  للمجال  ارتباط  هناك  اأن   -2
والجتماعية والقت�سادية والتعليمية التي ميار�سها.

3- اأن ا�ستمرارية وتطور هاته الوظائف يعك�س فعالية وجتدر دور 	 
املجال املقد�س يف املجتمع. 

4- اأن هناك اختالف للوظائف الجتماعية من �رشيح لآخر.	 

التي 	  الوظائف  على  تاأثري  والتمدين  احل�ساري  للتقدم  لي�س   -5
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يقدمها كل من ال�رشيح واملزار لقا�سديه.

يف 	  ال�سعبي  والتبجيل  بالتقدير  يحظون  الأولياء  كان  اإذا   -6
نظر  يف  وي�سبحون  تزداد  وفاتهم  بعد  مكانتهم  اأن  اإل  حياتهم، 

املجتمع اأكرث احرتاما وتقديرا. فرت�سم لهم �سورة ذهنية يف العقل 

�ساأنهم  من  والإعالء  مكانتهم  على  املحافظة  على  تعمل  اجلمعي 

بني الأجيال املتعاقبة من خالل جمموعة من الطقو�س واملمار�سات 

املقننة واملر�سومة والتي تت�سع فيها دائرة امل�ساركة ال�سعبية بذات 

من  الآخرين  واأذهان  قلوب  يف  الويل  ذلك  يحتله  الذي  القدر 

الأحياء.

7- �ساهم هذا ال�ستمرار لالأ�رشحة  يف ا�ستقطاب رواج اجتماعي 	 
مكثف ميف�سل كافة ال�رشائح الجتماعية باأ�سكال خمتلفة واأحجام 

احلال،  و�سعاف  املي�سورين  واحل�رشيني،  القرويني  ت�سمل  متفاوتة 

الرجال والن�ساء وال�سيوخ والأطفال…مما جعل الأ�رشحة لي�ست 

اآيلة لل�سمور وال�سمحالل بل مقبلة على التو�سع والرتقي على 

م�ستوى بنياتها وجتهيزاتها ولو ب�سكل ملحوظ. 

8- اأن الوقوف على الظروف املجتمعية والثقافية والتطور الزمني 	 
الأولياء  �سناعة  يف  هام  بدور  ا�سطلعت  البنائية،  والأحداث 

والأ�رشحة بناء على حاجة املجتمع.

املراحل 	  الأ�رشحة عرب  لوظائف  البي�ساوي  املجتمع  روؤية  اأن   -9
املفاهيم  التغيري يف  اأ�سابها نوع من  التاريخية وحتى يومنا هذا، 

للبنية  وفقا  وذلك  �سابقا،  عليه  كانت  مما  والوظائف  والأهداف 

الذهنية التي ت�سكلت عرب التاريخ داخل احلياة الجتماعية.

التي  باملدينة،  والرتاثية  الثقافية  املكونات  اأهم  اإحدى  لر�سد  الب�سيطة  املحاولة  اإن هذه 

وحقيقية،  فعلية  تنمية  نافذة  من  �رشيعة  اإطاللة  هي  اأهمها،  اختزال  جاهدين  حاولنا 

والدينية  التاريخية  املقومات  بكل  الهتمام   خالل  من  الذات  مع  امل�ساحلة  منطلقها 

به  ت�ساهم  اأن  ميكن  ما  رغم  اإهمالها،  طال  مبوؤ�س�سة  الوعي  ومن خالل جتديد  والثقافية، 
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يف املكون التاريخي اإىل جانب مكونات ثقافية اأخرى يف ن�سدان تنمية حملية ووطنية 

ومل ل دولية، وبعث روح جديدة توؤ�س�س ملواطنة واعية بحقوقها وواجباتها اجتاه الذات 

واملحيط، فجمالية املجال تتحقق بالوعي بالنتماء احل�ساري للمدينة.
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قراءة يف كتاب »املجال املقد�س ووظائف الجتماعية :

 حالة اأ�رسحة مدينة الدار البي�صاء«

للباحث عبد الوايف مدفون

ذ.اأك�صي�س زكرياء

     انفتحت درا�سة عبد الوايف مدفون على مناطق غري مفكر فيها داخل احليز اجلغرايف 

ر�سد  الباحث  حاول  ووظائفه، حيث  للمقد�س  تطرقه  من خالل  البي�ساء  الدار  ملدينة 

جتليات املقد�س داخل جمالها احل�رشي عرب الك�سف عن املمار�سات الطقو�سية املارابوتية، 

و خريطة تواجد املزارات و الأ�رشحة التي تعرب عن ا�ستمرارية التدين ال�سعبي  داخل 

الو�سط احل�رشي. 

من  البي�ساء  الدار  ملدينة  احل�رشي  املجال  يف  نف�سه  عن  ال�سعبي  التدين  ويعرب       

اإذ عمل الباحث عبد الوايف مدفون  اإنتاجه لقدا�سة الأ�رشحة و املزارات.  اإعادة  خالل 

على م�ساءلة العالقة الكامنة بني املجال احل�رشي واملجال املقد�س التي وجدها تختزل 

العامل  الر�سمي، املوت و احلياة،  التدين  ال�سعبي و  التدين  التقليد باحلداثة، و  مفارقات 

الظاهرية  الكرامات  اخلال�سية،  الوظائف  و  املادية  الوظائف  العلوي،  العامل  و  املادي 

والكرامات الغيبية، املحايثة و التعايل، و غريها  من التقابالت التي جعلت الباحث عبد 

الدار  ال�سعبي يف مدينة  التدين  قلقا علميا حيال ظاهرة جتليات  يعي�س  الوايف مدفون 

البي�ساء.

     هذا القلق العلمي ميكن �سياغته يف الإ�سكال التايل : ما عالقة الف�ساءات املقد�سة 

على  املزارات  و  الأ�رشحة  حافظت  هل  و  ؟  البي�ساء  الدار  ملدينة  احل�رشي  باملجال 

ا�ستمراريتها داخل املجتمع البي�ساوي ؟ و كيف تعرب هذه العالقة عن نف�سها اإن وجدت؟ 

وما هي الوظائف التي ي�سديها املجال املقد�س ل�ساكنة البي�ساء ؟ هل هي وظائف مادية 

اأم خال�سية ؟ وما هي املمار�سات الطقو�سية داخل املزارات و الأ�رشحة ؟ وهل حافظت 

هذه الف�ساءات املقد�سة على ا�ستمراريتها اأم اأن التغريات التي عرفتها املدينة و�سمتها 
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بخ�سائ�س ووظائف جديدة ؟ وهل تختلف الوظائف من �رشيح و مزار لآخر ؟ وهل حلالة 

التمدين تاأثري على هذه الوظائف ؟ 

     انطلق الباحث عبد الوايف مدفون من فر�سيات مفادها اأن موؤ�س�سات الأ�رشحة هي 

لوظائف  ت�رشيف  هو  البي�ساء  الدار  مدينة  املقد�س يف  واأن  القدا�سة،  جتليات  من  جتل 

تعليمية و ا�ست�سفائية و اجتماعية و اقت�سادية. هذه الوظائف  - ح�سب عبد الوايف مدفون 

- هي تعبري عن ا�ستمرارية فعالية املقد�س يف مدينة الدار البي�ساء.  

اأنه       ولكي يخترب الباحث مدفون هذه الفر�سيات، فاإنه وظف املنهج الوظيفي رغم 

التي  اإ�سارة للنظرية الوظيفية لإميل دوركامي  مل يعلن عنه. فالرتكيز على الوظائف هو 

تعترب الظاهرة هي تعبري جماعي و ترابطي مع موؤ�س�سات املجتمع، حيث متار�س وظيفتها 

الجتماعية من اأجل حتقيق الن�سجام داخل املجتمع. و يظهر ح�سور املنهج الوظيفي من 

خالل الإكراه الجتماعي الذي ميار�س الوعي اجلمعي على وعي الأفراد. اإذ ل ميكن فهم 

وظائف ال�رشيح دون ا�ستيعاب هذا الإكراه الجتماعي الذي ميار�سه الوعي اجلمعي على 

الفتاة العان�س و الزوجة العاقر  و ال�ساب الذي يبحث عن �سغل. 

     ويقود هذا الإكراه الجتماعي هوؤلء للبحث عن اأجوبة تخفف من وطاأته من جهة، 

جهة  من  مارابوتية  طقو�س  طريق  عن  الجتماعي  املكبوت  اإخراج  على  وت�ساعدهم 

اأخرى، وتقدم لهم ب�سكل موازي اأجوبة عن حالت يعجز العلم عن عالجها. 

الديني،  الن�س  من ح�سورها يف  انطالقا  درا�سته  مفاهيم  مدفون  الباحث  و�ساغ       

القدا�سة  اإذ ظل معنى  حيث اعتمد على تف�سريات دينية؛ كاجلاللني و املي�رش و غريها. 

التخل�س  ي�ستطع  ما جعله مفهوما مل  الدينية،  التف�سريات  تاأويالت  منغم�سا يف معاين 

من م�سامينه 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�سلني.  

الدرا�سات  اإطار  احل�رشي يف  للمقد�س  بدرا�سته  مدفون  الوايف  عبد  انخرط  وقد       

ال�سو�سيولوجة   التي قاربت الإ�سالم املغربي، خ�سو�سا ال�سو�سيولوجية ال�ستعمارية التي 

دافعت عن اأطروحة ا�ستمرارية املقد�س رغم تعاقب املعتقدات. فهنالك قدرة للمقد�س 

على ال�ستمرار رغم تغري املعتقدات. ولقد بني الباحث و�سرتمارك اأن ال�سحري و الديني 
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عن�رشان مندجمان كليا يف منط التعبد املغربي، معتربا اأن عبادة الأولياء لها جذور وثنية 

العتقاد  ا�ستمرار  من  الإ�سالمي  الإلهي  التوحيد  مينع  فلم  الإ�سالم.  �سابقة على جميء 

 - ال�ستعمارية  ال�سو�سيولوجية  ح�سب درا�سات   – الإ�سالم  ي�ستطع  فلم  اأولياء.  بوجود 

تخلي�س الوعي املغربي من املعتقدات الوثنية التي اأعادت اإنتاج نف�سها من داخل الدين 

اجلديد. هذا التدين املارابوتي الذي يت�سكل من ال�سحري و الديني دافع عن �رشعيته 

الدينية  يف وجه اأمناط التدين تعتربه خارج ال�رشعية. 

باقي  عن  خمتلف  ال�سعبي  التدين  لدى  الإله  مفهوم  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت       

حمايثة  قوة  باعتباره  ال�سعبي  التدين  لدى  الإله  يح�رش  حيث  الأخرى،  التدين  اأمناط 

املقد�س  و  املج�سد  املقد�س  بني  بريك  جاك  ال�سو�سيولوجي  ميز  حيث  مفارقة،  ولي�ست 

غري املج�سد، معتربا اأن املقد�س املج�سد هو حا�رش يف التدين ال�سعبي املغربي من خالل 

عبادة اأ�رشحة الأولياء، و املقد�س غري املج�سد من خالل عبادة الإله ب�سكل جمرد دون 

و�سائط. غري اأن املقد�س املج�سد يت�سم بكثافة التدخل يف احلياة الجتماعية  - ح�سب 

الإن�سان من  الطبيعة لتكون يف خدمة  الباحث مدفون- فهو يعمل على تروي�س قوى 

خالل وظائف اإ�ست�سفائية و تعليمية واجتماعية و اقت�سادية. 

     وتقوم الوظائف الأربع التي ك�سف عنها الباحث مدفون على اأربع عنا�رش اأ�سا�سية 

تدخل �سمن املمار�سة الطقو�سية للتدين ال�سعبي : العن�رش الأول املاء كخزان للقدا�سة. 

هذا املفهوم الذي نحثه اإميل درمنغن يف كتابه عبادة الأولياء يف الإ�سالم املغربي، حيث 

ميز بني عامل املقد�س الفوقي والعامل الدنيوي املدن�س، معتربا اأن الأ�رشحة و املزارات هي 

خزانات للقدا�سة يف العامل املدن�س، ما يعني اأن الأماكن و الأ�سياء الأر�سية املقد�سة ل 

ت�ستمد قدا�ستها اإل يف عالقتها بال�سماء.    و املاء هنا كخزان للقدا�سة باعتباره عن�رشا 

يحمل الربكة، حيث ل تقت�رش هذه الأخرية على الأ�سخا�س، بل هي متتد اإىل موجودات 

طبيعية. 

     ويكت�سي املاء طابع القدا�سة من خالل طقو�س ال�رشب و الغت�سال داخل مزارات 

واأ�رشحة الدار البي�ساء؛ فيعمل الزوار على �رشب ماء بئر �سيدي حممد مول ال�سبيان 

والغت�سال به، و ال�ستحمام ب�سبع موجات متتالية، ور�س الفتاة مباء امليت، وال�ستحمام 

التدين  لدى  املاء  قدا�سة  وتظهر  الرحمان.  عبد  �سيدي  �رشيح  يف  العوم«  »خلوة  يف 

ال�سعبي املغربي يف مو�سم عا�سوراء، حيث طق�س ال�ستحمام �سباح عا�سوراء مباء الآبار 
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باعتباره ماء مقد�سا يبطل النح�س  و ال�سحر، و �سب املاء على الن�ساء حديثات العهد 

بالزواج من اأجل �سمان قدوم مو�سم فالحي ممطر.

     والعن�رش الثاين الذي ت�ستدجمه  املمار�سات الطقو�سية داخل ف�ساءات القدا�سة مبدينة 

التفو�سيخ  باعتبارها مقد�سة، متار�س من خالل طق�س  النار  البي�ساء   هو عن�رش  الدار 

الذي يتم بوا�سطة عارفة اأو خدام ال�رشيح �سواء ب«النفقة« اأو ب«اللدون«،  وكذا اإ�سعال 

النار يف عود ال�سمار الذي ت�سنع به احل�سائر يف �رشيح �سيدي حممد الركراكي. 

     و يتجلى العن�رش الثالث يف الرتاب من خالل طقو�س خلط تراب ال�رشيح باملاء، 

وو�سعه فوق الع�سو املري�س من اأجل ال�ست�سفاء يف �رشيح »�سيدي اخلدير«، و طقو�س 

»البخور« التي تعتمد على معادن الأر�س من ر�سا�س و« لدون« وغريها.    

بليوط«  »�سيدي  ف�رشيح  للقدا�سة.  حامال  باعتباره  ال�سجر  هو  الرابع  العن�رش  و       

ي�سمى ب�رشيح »مول النخلة« التي تعترب �سجرة من اأ�سجار اجلنة، حيث جتل�س الن�ساء 

بجانبها بحثا عن الطماأنينة. اإذ تلوك الروايات ال�سفوية من طرف خدام ال�رشيح وزواره 

منو اأ�سجار مباركة داخل حيز ال�رشيح، ت�سبح عن�رشًا من عنا�رش ال�سفاء. 

     هذه العنا�رش الأربع ندها كامنة يف الوظائف التي ميار�سها ال�رشيح يف مدينة الدار 

البي�ساء باعتبارها عنا�رش متيز قدرات كل ويل على حدة. غري اأن ال�سوؤال الذي يطرح 

احلياة  �سلب  اإىل  متتد  اأنها  اأم  فقط  ال�رشيح  مبوؤ�س�سة  مرتبطة  الوظائف  هذه  هل  نف�سه؛ 

اأ�سوار ال�رشيح و حت�رش لدى  اأن القدا�سة قد تخرج من  األ ميكن القول  الجتماعية ؟ 

اأفراد يطلق عليهم »املجاذيب« باعتبارهم يعي�سون خارج القواعد الجتماعية، و يعتقد 

بالعامل  مبالني  العلوي   و غري  للعامل  التي جتعلهم منجذبني  اجلذبة  يعي�سون حالة  اأنهم 

الدنيوي ؟ 

معناها  اإدراك  ي�سعب  امل�سطلحات  من  ال�سعبي حقل  للتدين  اأن  الدرا�سة  وتربز       

خارج بنية التدين املارابوتي، نذكر هنا على �سبيل املثال ل للح�رش الذبيحة و »القبول« 

و»اجلذبة« و »خلوة العوم« و »التفو�سيخ« و »دريب لدون«، و »بنيقات« العالج املو�سيقي 

يف �رشيح �سيدي مبارك بوكدرة،  و«بيت لعفو« يف �رشيح �سيدي م�سعود الذي يربط 

فيه املر�سى، و«العواية« و«التابعة« و »اجلعرة« و »اأم ال�سبيان« و »الفتوح«، و غريها من 

امل�سلحات التي تيمز منط التدين ال�سعبي عن اأمناط التدين الأخرى. 
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املدينة كمجال  الأفراد داخل  يعي�سها  التي  التوتر  الأ�رشحة عالقة       وتربز وظائف 

ح�سب  فرعية  جماعات  بظهور  و  ال�سغل،  بتق�سيم  يت�سم  الذي  الع�سوي    للت�سامن 

تعبري ال�سو�سيولوجي دوركامي. بخالف الت�سامن امليكانيكي الذي كان �سائدا يف املجال 

على  اجلماعي  الوعي  ويطغى  ال�سغل،  نف�س  الأفراد  خالل  من  يتقا�سم  الذي  القروي 

ح�ساب الوعي الفردي. 

     هذا النتقال من الت�سامن الب�سيط اإىل الت�سامن املركب، خلق عالقة توتر بني الأفراد 

الطابع  اأ�سبحت احليطة و احلذر هي  البي�ساء، حيث  الدار  داخل احليز اجلغرايف ملدينة 

الطاغي على العالقة مع الغري. نتيجة ذلك عملت الأ�رشحة و املزارات على متكني الزوار 

من اآليات ل�سد اأدى الآخر و دفع �رشه، حفاظا على العالقات الزوجية، و �سمانا لاللتزام 

عليه  لتحكم  الفرد  تطارد  التي  ال�رشيرة  العني  من  للتخل�س  وطلبا  التجارية،  بالوعود 

بالف�سل يف حياته.   

     ويف الأخري ميكن القول باأن درا�سة الباحث مدفون من الدرا�سات املهمة التي ر�سد 

جتليات املقد�س   يف مدينة الدار البي�ساء. هذا املقد�س الذي عرب عن نف�سه من خالل 

الباحث  درا�سة  اأن  واحلال  القروي.  املجال  يف  ال�ستعمارية  ال�سو�سيولوجية  درا�سات 

فيها  يح�رش  التي  اجلديدة  الأ�سكال  و�سحت  لكنها  ال�سياق،  هذا  يف  تندرج  مدفون 

املقد�س يف املجال احل�رشي من خالل ر�سد وظائف اأ�رشحة و مزارات الدار البي�ساء. 

املنهج  باأن  القول  ميكن  هل  املنهجي:  امل�ستوى  على  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  لكن 

الوظيفي الذي تبناه الباحث مدفون قد قيد نتائج الدرا�سة ؟    و اإىل اأي حد ميكن القول 

باأن جتاوز منطق الوظائف ي�ستطيع متكني الدرا�سة من النفاذ  اإىل عمق التدين ال�سعبي ؟ 
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قراءة يف كتاب املجال املقد�س

ذ.عبد الإله �صخري

تعد املباحث التي تطرقت اليها هذه الدرا�سة من املوا�سيع الهامة، التي تعرف ندرة داخل 

�رشفني  الذي  الوايف  عبد  وال�سديق  الباحث  قبل  من  جيدة  م�ساهمة  وهي  املكتبات، 

بالإدلء بدلوي فيها. ا�سكره 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، 

�ساحب  رموزه.  وفك  باملو�سوع  الحاطة  اجل  من  املعارف  من  كبري  زخم  وتوظيف 

الدرا�سة ا�ستعان مبعارف متنوعة من اجل الإحاطة باملو�سوع من كافة املناحي، خا�سة 

الذي ميتحي من  ال�سعبي  املغربي  التدين  بنمط  املتعلق  ال�سق  املقد�س يف  وان مو�سوع 

ال�رشحة وال�سلحاء كم�سدر للمعرفة الدينية. الدرا�سة بدون �سك هي م�ساهمة نوعية 

يف اغناء املكتبة املغربية فيما يخ�س الثقافة ال�سفوية التي تعنى بالأ�رشحة وال�سلحاء. 

نوعية الدرا�سة وجديتها، ل متنع من ابداء عدد من املالحظات كم�ساهمة يف الغناء هذا 

العمل. 

على م�ستوى املنهجية فهي درا�سة اأعدت من اأجل التناول اجلامعي، واملناق�سة بني الباحثني 

فيما بينهم، مما جعلها غري قابلة للرتويج خارج هذا الإطار. التقيد ال�سارم باملنهجية التي 

الباحث. الدرا�سة  التي يتوفر عليها  اإبراز عدد من املقدرات  و�سعها املوؤطر، حال دون 

حاولت مقاربة مو�سوع ا�رشحة الدار البي�ساء من عدة جوانب فل�سفية وتاريخية ونف�سية 

واقت�سادية واجتماعية، لكن كان ينق�سها اخليط الناظم يف جتميع ما تفرق يف هذه العلوم 

يف معاجلة الظاهرة. كان على الباحث ان يبذل جمهودا يف عملية جتميع املو�سوع حتى 

يكون يف متناول القارئ العادي ويحيط به من اول نظرة. فم�سكلة البحوث الأكادميية 

عموما هو عدم قابليتها لتكون يف متناول اجلميع وفق اأ�سلوب ال�سهل املمتنع. 

تتم مقاربته وفق مقاربة �رشدية حم�سة  ان  البي�ساء كان يجب  الدار  مو�سوع ا�رشحة 

املنهج  يكون  ل  حتى  ال�رشد،  هذا  واتقان  لإبراز  الكادميية  واخلربة  املعارف  وتوظيف 

الكادميي هو الهدف ولي�س جمرد و�سيلة.
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