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كلمة امل�ؤ�س�سة

ب�سم الله الرحمن الرحيم

يعترب �إ�صدار اجلزء اخلام�س من حلقات «ال�صالون الثقايف» لبنة جديدة يف بناء
امللتقيات الإبداعية بني ال�شباب واملهتمني مبختلف الفنون الأدبية وبني العديد من ال�شعراء
والزجالني وامل�رسحيني وكل امل�سكونني بهم الكلمة .وبات من الوا�ضح �أن جل�سات هذا
ال�صالون تعترب �أحد املنافذ التي حتقق التوا�صل املبا�رش بني كثري من املثقفني وقرائهم،
كما �أن توثيق م�ضمون هذه اجلل�سات �أ�صبح مك�سبا مهما ومرجعا لكل الذين مل ت�سعفهم
الظروف للح�ضور بكيفية مبا�رشة ملعانقة الأجواء الثقافية التي تعرفها املكتبة الو�سائطية
مرة يف كل �شهر.
ويعترب اجلزء اخلام�س مو�ضوع هذا الإ�صدار منوذجا لتعدد جماالت الإبداع التي
يتطرق �إليها احل�ضور...فهناك فن ال�شعر الف�صيح منه والزجلي ،وهناك الق�صة وامل�رسح،
والدرا�سة النقدية ،والأدبية والرتبوية�...إلخ .وهذا التنوع يخاطب يف عمق �أفئدة وعقول
ال�شباب من رواد املكتبة ،حيث يجدون يف م�ضامينه ما يجيب عن الأ�سئلة التي تراود
�أذهانه ،يتلقونها بكيفية مبا�رشة من الأدباء وامل�رسحيني ،والنقاد الذين يبا�رشون يف
الكثري من احللقات عرو�ضا نقدية مهمة ت�سمح بطرح نقا�شات جدية من �ش�أنها تنوير
العقول وجلب الإهتمام.
و�أعتقد �أن ال�صالون الثقايف �أ�صبح �أي�ضا يف جل�ساته �أحد �أدوات ت�أطري ال�شباب
للدفع به �إىل البحث عن هويته الثقافية والتعرف على ما متتلكه بالدنا من طاقات فكرية،
وثقافية ت�ساهم يف �إغناء الرثات العلمي واحل�ضاري بهذه اململكة ال�سعيدة.
وغري خاف ما ينطوي عليه هذا الت�أطري من فوائد �أقلها �أن ميتلك ال�شباب ح�س الإنتماء
�إىل هذا الوطن ،والإميان مبقوماته ،بل وقد يتعدى الأمر ذلك �إىل �أن يحاول هو نف�سه
امل�شاركة يف تر�سيخ هذه الثقافة لدى حميطه لي�صبح بذلك عن�رصا فاعال ،ولي�س فقط
عن�رصا م�ستقبال ومتلقيا.
و�أخريا �آمل ان يجد القارئ -يف هذا اجلزء -ما ي�شبع بع�ض رغباته الفكرية فيما
يت�ضمنه من موا�ضيع �أدبية وفنية متنوعة...والله من وراء الق�صد ،و ال�سالم.
حمافظ م�ؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين بالدارالبي�ضاء
ذ .بو�شعيب فقار
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يف الرتاكم ميكن احلكم ..

يف الرتاكم ميكن احلكم على املتميز فيه ،على م�ستوى ال�شكل و امل�ضمون و القيمة ...
يت�شكل هذا الرتاكم مما �أبدعه و �ساهم يف �إغنائه كتاب مبدعون ،يبحثون عن �صيغ اجلمال
و عن الرائع و الفتان الهادف يف مظان الكلمة ..و الذين �أثروا ف�ضاء ال�صالون الثقايف
باملكتبة الو�سائطية.
يت�أكد جليا للمتتبع و املهتم و الناقد ب�أن هناك رغبة يف البوح باملكنون و املق�صود
و املعي�ش يف معاجلة فنية �صادقة تغني فروع الأدب و الفن املغربيني� .إنها فر�صة مغرية
متنح لع�شاق الأدب و الفن حلظة حميمية يف م�شاركة امل�ستمع املتلقي ،و هي فر�صة لإغناء
جتربة ثقافية بي�ضاوية بامتياز تزيل ثقل و جمود و �صمت الإ�سمنت يف هذه املدينة.
�إن ا�ستقراء هذا الرتاكم من خالل ما ن�رش من الإبداعات يف كتاب «ال�صالون الثقايف»،
يربز �أهمية اللقاء يف توثيق جمموعة من الأعمال الإبداعية يف ال�شعر و الق�صة
و امل�رسح و الرواية و البحث ..بالإ�ضافة �إىل اللقاءات املبا�رشة مع فنانني و مثقفني..
ي�صبح االقرتاب منهم �أكرث فائدة و معرفة بهموم و طبيعة و م�صدر املمار�سة الإبداعية
يف املكان و الزمان.

امل�سكيني ال�صغري
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اجلل�سة الأوىل

اجلمعة  27نونرب 2015
لقاء حول م�رسح الطفل مع الكاتب احل�سني فا�سكا

امل�شاركون:
 احل�سني فا�سكا احل�سني ال�شعبي -امل�سكيني ال�صغري
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يف انتظار املجموعة الثانية..

ذ.امل�سكيني ال�صغري

يف كتيب جميل يطل علينا ..يحاول احل�سني فا�سكا من خالله تبيان جتربته ..و هو �أحد
املربني املتميزين الذي قدم العديد من الأعمال امل�رسحية املوجهة للطفل املتمدر�س
ب�صفة خا�صة.
و مهما يكن ،ف�إن جتربة ن�رش بع�ض من �إنتاجاته التي ثم اختيارها من بني ثالثني عمال..
مينحنا فر�صة التعرف و الإقرتاب من هذا الكاتب املربي  ..و �أعتقد �أن اجتهاد احل�سني
فا�سكا يف جمال �إعداد ن�صو�صه امل�رسحية كان ي�سيطر عليه هاج�س الب�ساطة يف تقدميها
لطفل �أو للطفل املتمدر�س  ..فهو حتكمه نزعة املعلم و املربي امل�س�ؤول يريد �إي�صال
م�ضمون العمل و ا�ستخال�ص احلكمة منه  ..و هو مبتغى مطلوب  ..لكن هذه ال�سهولة يف
الطرح قد تغيب جوانب فنية �أكرث عمقا يف الرتكيز على �أبعاد الن�ص اخلفية  ..و حتى ال
يخ�ضع الن�ص �إىل العادي  ..و �إىل التلقني املجاين  ..فالطفل له قامو�سه الغني باملفردات
الطفولية املكت�سبة  ..التي يجب توظيفها و ا�ستعمالها لإثراء خمياله.
و لقد جاءت امل�رسحيات املقرتحة يف هذا الكتيب لت�ؤكد توجه الكاتب  ..لكن هذا
ال ي�سمح لأي كاتب خمت�ص �أن يبتعد عن �إثارة عمق الأفكار املوجهة �إىل الطفل مع
الإبتعاد عن كل تعقيد  ..و تعمد ..
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فالكاتب ف�سكا احل�سني ،يقدم نف�سه و هو م�رص على �أن ي�صدر هذه امل�رسحيات كمجموعة
�أوىل ،على �أن نلتقي معه يف جمموعة ثانية ،قد تكون من ريربتواره القدمي �أو من ت�آليفه
اجلديدة..
�إن الكتابة للطفل  ..تتطلب اتخاذ حذر كبري يف تقدمي احلكم و الن�صائح التي ال تثريه �إذا
مل تت�ضمن رغبة لدى الطفل املتلقي يف امل�شاركة الوجدانية.
هذا مع احرتام ما تفر�ضه تقنية و لغات امل�رسح الدرامية كمكان للعر�ض يف تقدمي
و ت�شخي�ص العمل..
هنيئا لهذا الكاتب املربي  ..و يف انتظار املجموعة الثانية نرجو له النجاح يف مهمته ..
و يف �إغناء �أدب الطفل يف هذا البلد العزيز.
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امل�رسح املدر�سي و رهانات احل�ضور..

ذ.احل�سني فا�سكا
امل�رسح املدر�سي داخل الف�ضاء التعليمي:
يعترب امل�رسح املدر�سي نـ�شاطا تربويا و فـنيا هاما داخل امل�ؤ�س�سات التعلـيمية
االبتدائية� ،سواء يف �شقه النظامي املعتمد يف املناهج الدرا�سية املقررة من طرف وزارة
الرتبية الوطنية كمادة درا�سية� ،أو يف �شقه املوازي كن�شاط تكميلي للعملية التعليمية
التعلمية و مغن للحياة املدر�سية.
و �إذا كان ال�شق النظامي حمدود االمتـدادات ف�صليا لكونه ال يتجاوز حاليا تدري�س
املادة بامل�ستويني الأول و الثـاين  ،ف�إن الأثـر الإيجابي و الإ�شعاعي للم�رسح املدر�سي
يظهر �أ�سا�سا يف ال�شق املوازي ،حيث ميار�س على م�ستوى �أكرث فعالية و �أبلغ �أثرا يف
الأو�ساط التالميـذية ،و ذلك ب�إنتاج عرو�ض م�رسحية ،خا�صة تلك املعدة للم�شاركة يف
�إق�صائيات املهرجان الوطني للم�رسح املدر�سي الذي تـنظمه الوزارة عرب هيـئة قطاعية
تابعة لها ،هي« :جمعية تنمية التعاون املدر�سي».
�إن احلديث عن عرو�ض م�رسحية  -ولو كانت تالميـذية – ي�ستدعي الوقوف على
مدى ح�ضور خمتلف عنا�رص العر�ض امل�رسحي املتعارف عليها من ن�ص ،و ت�شخـي�ص،
و �سينوغرافيا ،و م�ؤثرات �صوتية ،و �إنارة ،و �أزياء ،و �أك�س�سوارات ،و ماكياج ،و توفر
خ�شبة و جمهور...
و لأن امل�سـرح فـن من الفنون يعـرب عن �إبداع تفاعلي ،ف�إن العر�ض امل�رسحي
حتديـدا �إبداع لكاتب الن�ص و خمرجه وم�شـخ�صيه و منـتجيه� ،إبداع ينـ�شد ا�ستح�سان
جمهور.
من هنا نخل�ص �إىل �أهمية «عامل توخي اجلودة» يف الأن�شطة الفنية عموما� ،سيما
َ
تلك التي تن�ضاف لها القيمة الرتبوية للهدف من مزاولتها كامل�رسح املمار�س داخل
امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية.
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�إن توخي اجلودة يف �إنتاج و تقدمي العرو�ض امل�رسحية يقت�ضي دراية م�ؤطري هذه
العرو�ض بكـافة مناحي بناء العر�ض ،خ�صو�صا ما يتعلق بالإخراج و �إدارة املمـثل.
و لذلك د�أبت جمعية تـنمية التعاون املدر�سي على تنظيم تداريب تكوينية لفائدة
من�شطي امل�رسح املدر�سي ،و �إن بوثرية غري كافية.
امل�رسح املدر�سي� :إ�شكالية امل�صطلح و امتدادات التوطني:
يقت�ضي احلديث عن طبيعة الن�شاط امل�رسحي داخل الف�ضاء التعليمي املغربي �أي�ضا
حتديد هوية هذا الن�شاط داخل جن�س امل�رسح عموما ،و يف ارتباطه بامل�شاركني فيه
و امل�ستفيدين منه ،وكذا �أمكنة املزاولة.
ذلك �أن �إ�شكالية حتـديد امل�صطلح �أخذت من املهتمني جهدا و وقتا غري ي�سريين،
ومل تهد�أ جـذوة املـناق�شات الطويلة يف هذا الباب �إال من خالل االلـتفاف حول الت�سمية
الر�سمية ،كخ�صو�صية مغربية ذات ركائز معرفية وبيداغـوجية و ممار�ساتية جعلت هذا
االتفاق ممكنا.
فبخ�صو�ص االرتبـاط الع�ضوي بجن�س امل�رسح ،ظهرت قابـلية امل�رسح املدر�سي
اخل�صبة الحـتواء �أ�شكال م�رسحية قد ال جتد مكانها يف عرو�ض خا�صة بالكـبار كخيال
الظل و الكراكيز (العرائ�س)� ،إ�ضافة �إىل العنا�رص الطبيعية للم�رسحية و املتمثلة من
حيث البناء الدراماتورجي يف ال�رصاع و احلركة و ال�شخـ�صيات و احلوار و احلبكة
الدرامية.
�إن هذا الغـنى الفني التعبـريي �ألزم الباحثني والدار�سني الـتعامل مع امل�رسح املدر�سي
على �أ�سا�س كونه معطى فنيا و �أدبيا بالغ القيمة.
و فيما يخ�ص املزاولني لهذا الن�شاط ،فقد برزت �إ�شكالية ثـنائية التـنوع :هل
نحـ�رص امل�سـرح املدر�سي على ذاك الذي يقـدمه ال�صغار لأقرانهم ؟ �أم «نرحب» �أي�ضا
بذاك املقـدم من الكبار لل�صغار؟
لقد ا�ستطاع املهتمون بال�شـ�أن امل�رسحي املدر�سي ،من خالل �صيـرورة تاريخية
تطورية ،و تراكمات �إنتاجية جيدة ،اخلروج من الإ�شكالية �أعاله مبقاربة تفـ�ضيلية �أعطت
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ال�سبق للنوع الأول ،مع احلر�ص على ت�أهيل الأطر الرا�شدة املمار�سة للتـمكن من �ضبط
�آليات ت�أطري ال�صغار من جهة ،و ف�سـح املجال �أمامهم  -هم �أنفـ�سهم  -من جهة ثانية،
لإبراز مواهبهم يف الت�شخي�ص و غريه.
�أما فيما يتعلق ب�أماكن مزاولة هذا الن�شاط الفني و الرتبوي ،فقد ا�ضطرت امل�ؤ�س�سة
التـعليمية املغربية  -وهذا �شيء �إيجابي يف حد ذاته� -إىل االنفتاح على املحيط ،لق�صور
التجهيزات والبنيات الأ�سا�سية عن ا�ستيعاب خمتلف متطلبات العر�ض امل�رسحي.
وهكذا قدمت عرو�ض كثرية جدا  -وما زالت تقدم اىل الآن -على خ�شبات امل�سارح
واملركبات الثقافية ،و خ�شبات دور ال�شباب ،وذلك يف �إطار املهرجانات املحلية واجلهـوية
و الوطنية ،بعد الإنتاج الأويل للعرو�ض داخل احلجرات الدرا�سية ،و الف�ضاءات املدر�سية
التي ت�سمح ن�سبيا بذلك كالقاعات متعددة الو�سائط ،و املكتبات و اخلزانات املدر�سية،
و ال�سقيفات ،و ال�ساحات...
ومما يثلج ال�صدر :اقتناع اجلهات امل�س�ؤولة عن تدبـري �أو احت�ضان ن�شاط امل�رسح
املدر�سي -والأن�شطة الرتبوية و الفنية ب�شكل عام -ب�رضورة تو�سـيع دائـرة امل�ؤ�س�سات
التعليمية املتوفرة على ف�ضاءات �صاحلة للممار�سة امل�رسحية.
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امل�رسح املدر�سي و م�رسح الطفل :
عرفت �إ�شكالية امل�صطلح «حلبة» �أخرى ل�سجاالت و مناق�شات بني املهتمني بن�شاط
امل�رسح املدر�سي حول الت�سميتني �أعاله� ،أف�ضت �إىل ظهور ثالثة اجتاهات:
فهناك اجتاه يقيم ف�صال بني امل�رسحني باعتبار امل�رسح املدر�سي ينتمي للمدر�سة
كجزء من منهاجها الدرا�سي ،و باعتـباره �أي�ضا مكـونا من مكونات وحدة الرتبية الفـنية،
يف حني �أن م�رسح الطفل يقـ�صد به الن�شاط املزاول خارج هذا الإطار.
و هناك اجتاه ثان يقول بوجود تداخل بني امل�رسحني باعتبار كون امل�ستهدف فيهما
معا هو الطفل نف�سه.
�أما الر�أي الثالث  -و الذي نتبـناه -فهو �أن امل�سـرح املدر�سي جزء من م�رسح الطـفل
الذي هو الوعاء اجلامع للنـ�شاط امل�سـرحي املوجه للأطفال :فم�رسح الطفل هو م�رسح
الطفل �سواء مور�س داخل املدر�سة فينعت «مدر�سيا» بحكم مكـان املـزاولة� ،أو مور�س
خارج املدر�سة ك�أن يزاول يف دور ال�شـباب �أو يف املخيمات ال�صيفية �أو الإ�صالحـيات
�أو غريها؛ و ما دام الطفل هو املـمار�س و هو امل�ستهدف.
ذلك �أن خ�صائ�ص الكتابة للأطفال واحدة ،و القيم و التيمات هي هي ،و التقنيات
هي نف�سها املعمول بها هنا و هناك.
و مما يزكي ر�أينا :ما ذهبت �إليه اللجنة الوطنية للم�رسح املدر�سي عند �صـياغة
التعريف الوطني للم�رسح املدر�سي ،حيث عرفته مبا يلي:
«امل�رسح املدر�سي م�رسح تربوي تعليمي تعلمي ،باعتباره مكونا من مكونات
وحدة الرتبية الفنية اجلمالية و التفتح التكنلوجي ،و ن�شاطا تعاونيا ،ال�شيء الذي
ال يجعله بال�رضورة منا�سباتيا ،بل ميكن اال�ستفادة منه يف املنا�سبات املدر�سية
والدينية والوطنية و غريها ،ما دام مرتبطا باملجتمع الذي ميده بالقيم احل�ضارية
1
والثقافية يف بعدها الإن�ساين».
�إن هذا التعريف «الر�سـمي» ،و �إن ربط امل�رسح املدر�سي بالتـواجد داخل العملية
 - 1الدليل املرجعي يف امل�رسح املدر�سي (� ،)2002ص.99 :
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التعليمية من خالل �إحدى وحدات املنهاج الدرا�سي ،ف�إنه ا�ستهل �صياغته بلفظ:
«تربوي» ،و هذا ما مينحه �رشعية �شمول حقل ا�شـتغاله كافة امل�ؤ�س�سات الرتبوية امل�شار
�إليها �آنفا.
كما �أن هذا التعريف و�سع �رصاحة دائرة الفعل امل�رسحي املدر�سي لي�شمل املجتمع
ككل ،بل االن�سانية جمعاء ،ما دام هذا الن�شاط ي�ستمد من جمتمعه «القيم احل�ضارية
والثقافية يف بعدها الإن�ساين».
بقي �أن ن�شري هنا �إىل �أن امل�رسح املدر�سي املعروف بهذه الت�سمية يف املغرب هو
املق�صود يف بلدان عربية �أخرى بت�سميات ر�سمية غـريه كـ«امل�رسح التعليمي»،
�أو«امل�رسح الرتبوي».
امل�رسح املدر�سي باملغرب  :مقاربة ت�أريخية
عرف املغرب امل�رسح املدر�سي بـ�شكله احلديث منذ بدايات الوجود اال�ستعماري
باملغرب .وح�سب الأ�ستاذ العربي بن جلون ،فقد «خ�ص�صت برامج مل�رسح الطفل على
�شكل دمى و عرائ�س متـحركة و متثيـليات يف املدار�س الفرن�سية ،و املعاهد كم�رسح
�سريفانت�س بطنجة الذي عر�ض لفرق ا�سبانية وفرن�سية حوايل �سنة .»1913
تلت هذه البدايات جتارب مهمة ميكن تـ�صنيفها زمنيا اىل ما قبل �سنة  1988وما
بعدها ،وهي ال�سنة التي تبـنت فيها الوزارة الو�صـية امل�رسح املدر�سي ن�شاطا معرتفا
مبزاولته ر�سميا داخل امل�ؤ�سـ�سات التعليمية� ،سواء كمادة درا�سية  -كما �سيتقرر فعليا
فيما بعد� -أو كن�شاط مواز تتكلف بت�أطريه و تنظيمه «جمعية تنمية التعاون املدر�سي»،
والهي�أة املخت�صة املنبثقة عنها« :اللجنة الوطنية للم�رسح املدر�سي».
فبخ�صو�ص ال�شق الأول من املـمار�سة امل�رسحية املدر�سية املغربية ،ميكن ر�صد
�أهم الأعمال من خالل درا�سة للدكتور عبد اللطيف ندير ،عرب اجلدولة الكرونولوجية
2
التالية:

 - 2التدريب التكويني الأول يف امل�رسح املدر�سي (.)1988
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ال�سنة
1928

العرو�ض و التظاهرات
امل�رسحية
«حاجتنا اىل �أخالق
و تهذيب»

1963

«الأمل ال�سعيد»

1949

«البنت املظلومة» «/الفانو�س
ال�سحري و عالء الدين»

الكتاب
و املنظمون

مكان
العر�ض

عدد
عدد
العرو�ض امل�ستفيدين

املدر�سة احلرة
عبد الله اجلراري
بالرباط
حممد بن احلاج
عمر

املدر�سة
القر�آنية
الأ�صيلة
املدر�سة
القر�آنية
الأ�صيلة

جمعية فتيان
النه�ضة بالدار
البي�ضاء

1952

1961

«مالئكة اجلحيم»

1978

املهرجان الأول مل�رسح الطفل

1979

املهرجان الثاين مل�رسح الطفل

1980

املهرجان الثالث مل�رسح الطفل

جمعية تالميذ
«ابن اخلطيب»
بفا�س

م�رسح
�رسفانت�س
بطنجة

العمراين نويبة
عبد القادر
ال�سحيمي
�أحمد زياد
حممد الهربلي
حممد امل�سفيوي
القر�شي
النا�رصي

وزارة ال�شبيبة
والريا�ضة
وزارة ال�شبيبة
والريا�ضة
وزارة ال�شبيبة
والريا�ضة

الدار
البي�ضاء
الرباط
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 9500طفل

27

 15740طفل
 13500طفل
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1982

املهرجان الرابع مل�رسح الطفل

وزارة ال�شبيبة
والريا�ضة

�آ�سفي

14

1982

اللقاء الأول مل�رسح الطفل

وزارة الثقافة

اجلديدة

10

املهرجان اخلام�س مل�رسح الطفل

وزارة ال�شبيبة
والريا�ضة

اجلديدة

1984

اللقاء الثاين مل�رسح الطفل

وزارة الثقافة

طنجة

1984

جمموعة ندوات

وزارة الثقافة

طنجة

1968

املهرجان ال�ساد�س مل�رسح
الطفل

وزارة ال�شبيبة
والريا�ضة

اخلمي�سات

05

06

وجتدر الإ�شارة �إىل االنفتاح  -منذ الثمانينيات -على فعالـيات م�رسحية من العيار
الثقيل� ،سيما من مـ�رسح الهواة؛ و كمثال لتلك الأ�سـماء التي �شاركت يف تنـ�شيط
الندوات امل�شار �إلـيها يف اجلدول ال�سابق ،و التي نظمتها وزارة الثقافة �سنة  ،1984نورد:
حممد م�سكني (وجدة) ،عبد الرحمان بن زيدان (مكنا�س) ،ر�ضوان حدادو (تطوان)،
عبد الكرمي بر�شيد (الدار البيـ�ضاء) ،العربي بن جلون (القنيطرة) ،و عبد احلق الزروايل
(الرباط).
�أما مرحلة ما بعد  ،1988فقد متيزت -كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك -بتبني وزارة
الرتبية الوطنية ن�شاط امل�رسح املدر�سي عرب جمعيتها القطاعية« :جمعية تنمية التعاون
املدر�سي»  -ممار�سة و ت�أطريا و تنظيما و �إ�رشافا.
و بالفعل ،فقد نظمت هذه اجلمعية �سنة  ،1988ب�رشاكة مع جمعية «نادي كومـيديا
الفني» ،مبراك�ش� ،أول تدريب وطني تكويني لرجال التعليم املن�شطني ،مبعدل من�شط
واحد عن كل نـيابة من نـيابات وزارة الرتبية الوطنية باململكة ،لتتواىل بعد ذلك التداريب،
و معها املهرجانات ،ح�سب الت�سل�سل الكرونولوجي التايل:
كرونولوجيا امل�رسح املدر�سي ما بعد  / 1988املهرجانات الوطنية
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ال�سنة

النيابة املحت�ضنة

املهرجان

1993

املهرجان الوطني الأول

نيابة ابن م�سيك� -سيدي عثمان

1995

املهرجان الوطني الثاين

نيابة مراك�ش -املنارة

1997

املهرجان الوطني الثالث

نيابة �أكادير� -إدا وتنان

1999

املهرجان الوطني الرابع

نيابة العيون

2001

املهرجان الوطني اخلام�س

فا�س اجلديد -دار الدبيبغ

2003

املهرجان الوطني ال�ساد�س

نيابة �آ�سفي

2005

املهرجان الوطني ال�سابع

نيابة طنجة

2007

املهرجان الوطني الثامن

نيابة اجلديدة

2009

املهرجان الوطني التا�سع

فا�س

2011

املهرجان الوطني العا�رش

طنجة

2013

املهرجان الوطني احلادي ع�رش

فا�س

2015

املهرجان الوطني الثاين ع�رش

العيون
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و تكت�سي هذه املهرجانات الوطنية �أهمية بالغة لكونها تعد تتويجا لأن�شطة مكثفة
تتمثل يف تنظيم تداريب تكوينية �إقليـمية �أو جهوية �أو وطنية لفائدة من�شطي املـ�رسح
املدر�سي بامل�ؤ�س�سات التعليمية ،ثم تنظيم �إق�صائيات للفرق امل�شاركة حمليا وجهويا،
لتت�أهل فرقة عن كل جهة من جهات اململكة للمهرجان الوطني ،مع ما يتخلل كل هذه
املراحل من ندوات و جل�سات تقييمية مع �أع�ضاء جلن التحكيم.
و لتبيان �أهمية تنـظيم هذه املهرجانات من حيث الكم  ،يكفي �أن ن�شري �إىل كون
املهرجان الوطني الأول -على �سبيل املثال� -شهد تقدمي �أكرث من  1000عر�ض خالل
خمتلف الإق�صائيات املمهدة له.
كما �شهدت ال�ساحة امل�رسحية املغربية مواكبة نقدية غنية ،و �إن كانت حتتاج
�إىل جتميع توثيقي �شامل� ،ساهم يف تن�شيطها رواد ممار�سون و متتبعون ينتمون ملختلف
الأ�سالك التعليمية.
و ا�سـتطاعت الـتجربة امل�رسحية املدر�سية املغربية �أن تتجاوز الرتاب الوطني بف�ضل
جتارب رائدة ملبدعني من هيئة التدري�س «كعبد اللطيف خمويل» و «فتيحة هنون»
و«عبد املجيد �شكري» ،و دعم لوج�ستيكي قوي مل�س�ؤولني تربويني غيورين كـ«عبد الله
حدوي».

املراجع:
 الدليل املرجعي يف امل�رسح املدر�سي  ،وزارة الرتبية الوطنية � ،إعداد  :جمعية تنميةالتعاون املدر�سي و اللجنة الوطنية للم�رسح املدر�سي.2002 ،
 ح�صيلة التدريب الوطني الأول للمـ�رسح املدر�سي ،مراك�ش ،دجنرب  ،1987جمعـيةتنمية التعاون املدر�سي.
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اجلل�سة الثانية

اجلمعة  18دجنرب 2015
قراءات �شعرية مع ال�شاعر حممد عرفة النجار

امل�شاركون :
 حممد عرفة النجار �سعيد بوعثماين -امل�سكيني ال�صغري
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حممد عرفة النجار ..ال�شاعر املنا�ضل

ذ�.سعيد بوعثماين
هو ال�شاعر كما و كيفا ،و الت�شكيلي عرفا و حرفا ،و النحات على اخل�شب ب�أ�شكال
ت�شكيلية و �شاعرية ترقى بها قيمته �إىل �سعر الذهب ،يف عالقته بالفن و ال�شعر على حد
�سواء ،نب�ض ب�إيقاع يوازي خفقان اهتزازات و ا�ستواءات احلياة ...فهو �إذن جمبول على
ال�شعر بنربة خا�صة ،و عمق متفرد يف ال�شكل و املعنى و ال�صياغة ،عوامل تبعده عن
اخل�ضوع ملرجعيات فنية تقيد قلمه يف �أ�ساليب مقننة يحدها �إطار ما.
�أذكر يوما �أنه فاج�أين ب�س�ؤال غريب ،بعدما قر�أ على م�سامعي ق�صيدة كان للتو قد فرغ من
كتابتها � ...إذ قال يل« :هل ميكن ت�صنيف ما كتبت هنا يف �إطار ال�شعر...؟» �س�ؤال حملني
�إىل الفهم ب�أن الق�ضية تفر�ض نف�سها على قلمه ،و ب�أنه يعي اختالف ما يكتب عن باقي
�أ�ساليب ال�سابقني يف عني امل�ضمار� ،إنه عرفة النجار !...املن�ساب يف ر�ص املعاناة �أدبا ...
و �شعرا ،املازج بني الواقع و ال�صورة مزجا يفقد الدار�س التمييز بينهما� ،إذ �أنه يتجاوز
�أحيانا حدود متعة البناء ليغو�ص يف عمق الإنت�شاء بال�صورة ،و يبحر بالتلذذ بكيفية
ال�رسد املنثور ،و يف ترابط الدالالت املوغلة يف الإمتاع ،و يف التلويح بالإيحاءات
والتلميحات ،املمعنة يف خط �إيقاعات الواقع ،على �صفيح حمرق من ال�سخرية ،و بحرب
املبدع ال�صادق ،املو�ضوعي القلم و النظرة ...و البارع يف و�ضع احلجاب على الفكرة،
حجابا خم�ضبا بتالوين البالغة ،و جماليات ال�رسد البديع� ...إذن بني �أيدينا جتربة �شعرية
ا�ستثنائية ! ...حرف بعنفوان راف�ض للتعاريف و غري �آبه بالإعرتاف ،يغ�ض عن كل
الإ�صطالحات التي ت�سكبه يف قوالب ل�شبيه �سالف� ،أو ت�سعى �إىل و�ضعه يف �شبه قوارير
م�شعة ال ت�ضيئ �إال على زمرة من �أ�صحابها ..و انتقائية جمهورها الراف�ض للإختالف...
ومعروف �أن لل�شعر على اختالف تالوينه و نرباته ،عالقة وطيدة بوجدان ال�شاعر ،وحميطه
و م�ؤثراته ،و �شاعرنا ميتح من حميطه بجمالية قد تظهر �أحيانا على �صيغه ،و مب�ؤثرات متتد
على طول �رسده فتك�سب �شعره خ�صو�صيته اجلمالية...
و مع �أن ال م�شاحة يف �أن ال�شعر «جوهر» قبل �أن يكون طريقة قول ،فاملتعة ت�أتي
م�ستدرجة حني ي�صل املتلقي �إىل جوهر ق�صيدة �صاحبنا «عرفة النجار» ،خ�صو�صا �إذا
�أدركنا ب�أنه ال�شاعر الع�صامي الذي ر�سم م�ساره معتمدا على بو�صلة �إح�سا�سه و حد�سه
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الأدبي ،وذلك �أن ال�شعر ال يكتمل فعليا و جماليا �إال من خالل تلقيه ،فهو لي�س وقفا على
الإبداع ،بل �إنه م�ستلزم لتلق واع من م�ستقبل متذوق ،فالتلقي ن�صف روح الإبداع ،التي
يغذيها ال�شاعر «حممد عرفة النجار» بطريقة �إلقاء متميزة و متفردة يف الآن معا ،جتعل
املنت�شي ي�ستبني طعم ال�شعر و ا�ستن�شاق رائحته ،و يقودنا �إىل ا�ستنطاق اللغة و ال�سباحة
بني تعرجات �أ�شكالها الالمتناهية يف ر�صد جماليات املعنى.
�إنه ال�شاعر الذي جتاوز �آراء من ي�سمون �أنف�سهم نقادا ،و �إحباطاتهم املتتالية املبنية على
اجرتار منطي التهامات تروم و�ضع حدود ملجال جمايل ال يعرتف باحلدود ،و الواقع �أن
امل�شهد ال�شعري املغربي حميط بدرر كامنة ،يعترب حممد عرفة النجار� ،إحدى جواهرها
النادرة ،لكن على الراغب يف الظفر مبتعة �إ�ستثمارها �أن يجيد الغو�ص ،ما دام يطفو على
ال�سطح من طبيعته� ،أن يكون ميتا �أو غري وازن ،و ما دام املحيط يلفظ كل ج�سم غريب
عن طبيعته� ،أو دخيل على �أمواجه و بحوره و هيجانه و فتوره و �أغواره و ثغوره.
فتجربة ال�شاعر «حممد عرفة النجار» �إنعكا�س �صارخ للتحوالت التي ات�سم بها حميطه،
و التي �أذنت برج للتقليدية امل�ستهلكة ،فهو النازح باحلرف �إىل الإنفراد امل�ستوجب
للدر�س و التمحي�ص ،هي �إذن جتربة تبزغ من رحم الإ�ستثناءات النادرة للق�صيدة املركبة
التي تتجاوز الإنغالق الذي دام ردحا من الزمن ...لتطلق العنان لقلم ي�سعى �إىل الإبحار
يف �ش�ساعة رقعة ال�شعر ،يف اجتاه خا�ص و غري م�سبوق يرت�سم �أ�شكاال جديدة للإبداع
ال�شعري املغربي ،خ�صو�صا ،و العربي على وجه العموم� ،إنه الق�صيد الرا�صد ،ال�سارد،
واملبدد للهموم� ،إنه الأدمي ال�شعري «ملحمد عرفة النجار» ال�شاعر الطيب املظلوم...
الأ�سري ال�سابق لظلم زمن �سنوات الر�صا�ص ،و �أحد الوجوه املنا�ضلة يف م�سار الإن�صاف
وامل�صاحلة ،التي ا�ستفاد منها بع�ض املغاربة على وجه العموم ...و هو �إىل اليوم ال زال
يجرت املعاناة نتيجة الإق�صاء و التهمي�ش مما جعله ينزوي بعيدا عن زمن خمادع مكار
خماتل �أفاق� ،إنه يف حمراب ع�شقه يتعبد وحيدا كراهب يف �صومعته يناجي احلرف لإمتام
الق�صيدة ،و ين�أى بعيدا بنف�سه عن كل لغط ال ترجى من ورائه فائدة� ...إنه «عرفة النجار»
الذي يرف�ض ارتداء الأقنعة يف زمن عزت فيه القيم و طغت فيه الوالءات و الإنتماءات...
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حلـم �أخ�ضـر

�أريد حللمي �أن يخ�رض
كال�شجر يف ف�صل الربيع
تباركه الع�صافري املهاجرة...
و�أن يكون اجلو �صحوا جميال
و�أن تكون له �أي�ضا
�أ�سلحة يهزم بها قرا�صنة احلزن
قرا�صنة الدمار والفرح...
�أريد لفرحي �أن يزهر
وينت�رش عرب الربوع
�أن تكون ملواطنتي �أجنحة
تخرتق بها الف�ضاءات املحرمة
�أريد لقلبي �أن ينتظم نب�ضه
�أن ي�صفو دمه
و�أي�ضا للعقد �أن يكتمل نظمه
حول جيد الغواين...
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�أريد وطنا مكتمال
ال كالذي �أراه خم�صي اجلوانب
�أريد وطنا مكتمل ال�صفات
ال �أن ينزوي يف ركن �ضيق
م�سيجا بلعثمة الال�آت
�أريد وطنا مكتمل ال�صفات
كي يكون الإنت�ساب �سليما
�أن يرق�ص يف املحافل ال يثنيه اخلجل
و�أن تزهر يف العيون جميع النغمات
�أريد للوحات الوهم واخلياالت
�أن تعك�س واقعا رائع الرق�صات
مل يكف اجلرح
اجلراح لإرواء الأر�ض
فتفجرت النفو�س والكيانات
ينابيع دافقة كال�شالالت
كي ترتفع �أعالم الن�رص
عو�ض ال�شارات امل�ستوردة
كي يحتفل ال�شهداء مبوا�سم ح�صاد جديدة
الزال حلمي يتفاعل
كالربكان يت�سع ويكرب
ب�سعة هذا الوطن
ليقول كلمته الأخرية...
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املنــــــــاجــل

من ينقد الغريق؟
من ينت�شل اجلثة الهامدة؟
قوافل الهموم ،حت�صد يف مزرعتي
حت�صد �أحالمي
�صعدت ثالثا و ثالثني درجة
و�أنا �ألهث
حينما وقفت بالباب
باب الغرفة التي �أردت دخولها
�أو عينت يل
كانت هناك الفتة
كتب عليها بيت العزلة
قوافل الهموم ،اجتاحت ب�ساتيني
و عاثت يف الأحالم ف�سادا
من ينت�شل اجلثة التي،
لفظتها الطرقات
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من يزيح �ستائر الغيم الكثيفة
مو�سم احل�صاد
�أتعبني ما جنيته
كفى ح�صادا
فاملناجل مل تعد م�شحوذة
فلنقلب الأر�ض احل�صيدة
و نزرع نوعا �آخر...
ها قد جاء «ف�صل ال�شتاء»

29

الأما�سي و النهارات

هذه الأما�سي ،م�آ�سي
تتزوج النهارات تلب�س الأ�سود
�إ�سمحوا يل �سادتي� ،سيداتي
فقد ت�شابهت علي الأ�سامي
ملا قتلوا يف الفرح؛
و زرعوين بالأحزان
خذوا عني �إن �شئتم� ،أو ال ت�أخذوا
فرمبا ..يكون احلمق �صديقي
حينما نبذتني الأقمار و النجوم
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و كل م�ساء ي�أتي مثقال
بالعناء ،بالعياء ،بالأعباء ،و بال�شقاء
�أنا امل�ساء� ،أو �أرحل؟
�أيها ال�سادة من ذبح نهاراتي؟ !
من �أباحني للأم�سيات؟
�أنا الذي تكونت من اجلوع
من �أ�شياء هالمية
و من ال�صد�أ املرتاكم يف الأدمغة
�أيتها الرباكني التي مل تنفجر بعد !
ترفقي بالأرواح الطاهرة
�أما �أنا فقد جئت بغري �إذن
وردة جتمع حولها النحل
م�ص الرحيق
و مزبلة يرتع فيها الذباب
و يغذى باجلراثيم
�أنا الذي كونتني الظنون
كونتني القلوب املاكرة
�أيتها الآالم التي مل ترحلي
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�إ�ستوطني�..إ�ستوطني..
و�سعي ما �شئت م�ستوطناتك
فقد �أبحث لنف�سي عن مكان
�أرتاح فيه من الأحزان
�س�أرحل عن ج�سدي،
املنتهك احلرمات
�أنا ال�شاعر� ،أنا الإن�سان
�أنا الذي مزقته الكلمات
تقولني �سيدتي ب�أين لن �أكون �شيئا
و لن �أرى اليوم الأبي�ض �أي�ضا
�ستم�ضي عمرك كذلك
�أمل تعلمي بعد �سيدتي
ب�أين امل�ساء و العذاب
و من زمن بعيد
خا�صمتني ال�صباحات
د�أبت على الهجران
�صباحاتي انتحرت تباعا
و بقيت ليال متوا�صال يعانق الغرباء!..
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اجلل�سة الثالثة

اجلمعة  29يناير 2016
ذاكرة امل�رسح البي�ضاوي مع الفنان ميلود احلب�شي

امل�شاركون:
 ميلود احلب�شي امل�سكيني ال�صغري -عبد الرحيم ابحرين
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جتـــربة مقنــعة..

ذ.امل�سكيني ال�صغري
احلديث عن جتربة فنان مبدع يف جمال امل�رسح يفرت�ض مواكبة �أعماله �أو بع�ضها حتى
يتعرف املتتبع املهتم �أو الناقد عن كثب دوره و ا�ستمراره و ا�ستماتته و م�رشوعه الفني،
لأن ممار�سة امل�رسح يف املغرب كانت و ال تزال ت�شكل عبئا على ع�شاقها و ممتهنيها
لأ�سباب كثرية �أهمها غياب الإعرتاف بدور الفنان يف جمتمعه ..يف تطويره  ..و تطوره
و الإرتقاء بذوقه ،بالإ�ضافة �إىل خلق فرجة تنتمي �إليه ..تعك�س ما يعي�شه املجتمع من
تناق�ضات يبقى امل�رسح �أحد امل�شخ�صني لها ،و لأ�سبابها و دوافعها اخلفية و الظاهرة.
هذا ينطبق على الفنان ميلود احلب�شي الذي ع�شق امل�رسح و �أخل�ص له و فيه ،و ذاب يف
ف�ضاءاته م�ؤلفا و خمرجا و ممثال قديرا..
و �أعتقد �أنه ا�ستطاع ب�صربه و كده و اجتهاده �أن ي�ؤ�س�س فرجة م�رسحية مغربية متميزة
من خالل تقدمي العديد من الأعمال امل�رسحية التي عرفت جناحات باهرة عرب املدن
املغربية ،و التي كانت م�ضامينها و مظانها تثري الإعجاب و الإحرتام ،لها عالقة حميمية
مبا يعي�شه و يحياه الإن�سان املغربي و العربي.
هذا الإنتماء اخلال�ص القح هو ما ميز م�سريته يف جل �أعماله امل�رسحية..
و يكفيه فخرا �أن يحتفظ بهذه امليزة بني كل امل�شتغلني و املهمومني بامل�رسح يف هذا البلد..
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الفنان ميلود احلب�شي

�سنة يف خدمة الفن املغربي40

البداية:
املحطة الأوىل :من بوابة املدر�سة كانت البداية و العالقة الأوىل مع الفن و امل�رسح
املدر�سي على وجه اخل�صو�ص و الذي كان يواكب املنا�سبات الوطنية.
املحطة الثانية :ت�أتي مرحلة �صقل املوهبة يف ف�ضاء �أرحب ،و كانت دار ال�شباب درب
غلف هي احل�ضن الأول الذي تلقى فيه ميلود احلب�شي الأبجديات الأوىل.

التكوين:
� 1968إىل � : 1975أتت املرحلة املف�صلية يف حياة الفنان ميلود احلب�شي و عمره � 15سنة،
و كان الإلتحاق باملعهد البلدي للمو�سيقى والرق�ص و الفن امل�رسحي بالدار البي�ضاء� ،إذ
كان هذا املعهد منارة تكوينية كربى تخرج منها كبار املمثلني
و املمثالت امل�ؤثثني للحقل الفني و امل�رسحي و جمال ال�صورة عموما �سابقا ،حاليا
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وبالت�أكيد م�ستقبال.
يعتز ميلود احلب�شي �أنه من خريجي هذا املعهد الذي در�س فيه كبار الأ�ساتذة و تخرج
منه زمالء و زميالت يعدون الآن من رموز امل�رسح و ال�صورة املغربية.

العالقة بال�صورة و ع�شق ال�سينما:
�إبان التكوين امل�رسحي باملعهد ،و تزامنا مع احللم الذي بد�أ يت�أ�س�س� ،أ�س�س ميلود احلب�شي
�صحبة زمالء املعهد ،نادي ال�سينما ملمار�سة ع�شق و هواية ال�صورة بدار ال�شباب درب
غلف يف بداية ال�سبعينات.

مدخل الإحرتاف:
 :1975انتمى ميلود احلب�شي �إىل فرقة م�رسح النا�س للطيب ال�صديقي ،و �أدى كممثل
�أعماال م�رسحية تعد من �أهم ريربتوار امل�رسح املغربي ،ب�أهم م�رسح بي�ضاوي ،امل�رسح
البلدي املرحوم و بعدة مدن مغربية و بدول عربية و �أجنبية ،و مع جتربة ال�صديقي
�صورت �أعماال م�رسحية للتلفزة املغربية مثل :املقامات ،و ر�سالة الغفران �إلخ .ثم الفيلم
ال�سينمائي «الزفت».

الفنان ميلود احلب�شي املمثل امل�رسحي و التلفزي و ال�سينمائي من
ال�سبعينات و �إىل الآن:
من البدء �أدى ميلود احلب�شي كممثل �أهم الأدوار يف امل�رسح ثم يف التلفزة و كذلك
ال�سينما ،وبذلك ك�سب مهارة التميز يف �أدائه املختلف امل�شخ�ص من خاللها جوانب من
�شخ�صيات بدون كاريكاتري و ال كلي�شيهات ،و �شهد له منذ البدء من طرف املخرجني
و �رشكات الإنتاج و القيمني على جمال ال�صورة مبهنيته و �صدقيته و عمقه ،كما �شهد
له الإعالم و ال�صحافة املغربية و الدولية ب�إ�ضافته النوعية و ب�صمته الفنية الإحرتافية.

38

ميلود احلب�شي املمثل يف �أهم الأعمال امل�رسحية:
ر�سالة الغفران ،املجدوب ،مومو بوخر�صة ،املقامات ،بوكتف ،بالإ�ضافة �إىل املالحم
و�أعمال �أخرى للطيب ال�صديقي.
«لهبال يف الك�شينة» مل�صطفى �سلمات.
«اجياليل اطرافولتا» حلميد الزوغي.
«بنت اخلراز» لعبد الرحمن اخلياط.
«احللقة فيها و فيها» لعبد الرزاق البدوي.
«را�س الدرب» لعبد الرزاق البدوي.
«�صع�صع» حلميد برودان.
«جلول» ملحمد جمد.

ميلود احلب�شي املمثل يف �أهم الأعمال التلفزية  /امل�سل�سالت:
«زهور و قدور» لي�رسي �شاكر.
«ال�رشع اعطانا ربعة» ل�شكيب بنعمر.
«عز اخليل مرابطها» لفريدة بورقية.
«املوعد مع املجهول» للوحيدي.
«جنان الكرمة» لفريدة بورقية.
«�شجرة الزاوية» ملحمد منخار.
«�إدري�س الأكرب» ل�سعيد الرا�شدي.
«احليلة اح�سن من العار» ،بالإ�ضافة �إىل دوره كممثل �ساهم يف �إعداد ال�سيناريو و تنفيذ
الإنتاج مل�صطفى اخلياط.
«نافذة على املجتمع» لنا�رص لهوير.
«ق�ضايا رم�ضان» لنا�رص لهوير.
«كان يا مكان» لعبد القادر لقطع.
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من �آخر الأعمال:
�سل�سلة «مداولة» لنا�رص لهوير.
«مينة» له�شام الع�رسي �سل�سلة رم�ضان .2013

ميلود احلب�شي املمثل يف �أهم الأعمال التلفزية  /الأ�رشطة:
«املعمعة» عن «املقامر» لد�ستوف�سكي� ،إخراج  :حممد الركاب.
«وراء ال�ستار» ملحمد الركاب.
«امل�ؤ�س�سة و بيت العائلة» حل�سن املفتي.
«لبانة» لأحمد حي�رض.
«� 48ساعة» ملحمد الطاوجني.
«املجنون» لي�رسي �شاكر.
«الأمة املغربية» لأحمد حي�رض.
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ميلود احلب�شي املمثل يف ال�سينما املغربية و الأجنبية:
«الزفت» للطيب ال�صديقي.
«احلاكم العام» لنبيل حللو.
«اللة �شافية» و «عبا�س يف القرية» ملحمد عبد الرحمن التازي.
«الورطة» مل�صطفى اخلياط.
«مرو�ض القردة» �ضمن الثالثية ملومن ال�سميحي.
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف �أ�رشطة �سينمائية دولية و �أجنبية �صورت باملغرب ،و منها :
ال�رشيط ال�سينمائي «مرمي العذراء» «� »Marie de Nazarethإنتاج فرن�سي �إخراج
جون دوالنوا  ،jean delannoyو «ماركو» « »Marcoجلويل ادجوكري �إنتاج �أملاين.

ميلود احلب�شي ال�سينمائي:
�إىل جانب امل�رسح يهتم ميلود احلب�شي كثريا بال�صورة ثقافة و فنا وكتابة ،و يف هذا
الإطار خا�ض جتربة ال�سيناريو والإخراج لثالث �أ�رشطة �سينماية ق�صرية  35ملم ،و هي:
«ر�سالة �سالم» ،و «كالم �صورة» ،و«اجلفاف»� ،إىل جانب �إعداد �سيناريو حتت عنوان
«لعبة املوت» ال�سيناريو و الت�شخي�ص ،هذه الأفالم ال�سينمائية هي الآن يف �أر�شيف املركز
ال�سينمائي املغربي.
يف نف�س التجربة و يف �إطار متكامل �أعد ميلود احلب�شي عدة �أ�رشطة �ضمن جتربة الفيديو،
يف �إطار ال�سوق احلرة مع �رشكات �إنتاج و توزيع ،هي كالتايل:
«زوج عاطل» مع �رشكة كلوبال.
«�شوف و ا�سمع» �رشكة بو�شتى فيزيون.
«رقية البحرية» و «يديرها الكا�س �آعبا�س» مع �رشكة فا�سمتيك.

41

ميلود احلب�شي م�ؤلفا و خمرجا لعمل تلفزي مع ال�رشكة الوطنية
للإذاعة و التلفزة:
«حياة يف وحل» مع �رشكة �أمربود� ،إنتاج .2013

مرحلة م�رسح ال�شعب توا�صل:
مرحلة ن�ضج التجربة و امل�سار و جتريب العمل الفني يف و�ضعه احلايل باملغرب ،هي
مرحلة ن�ضج يف جتربة ميلود احلب�شي حيث قدم نف�سه كممثل كفء متمر�س حمرتف
متفرغ خلدمة امل�رسح و ال�صورة ،و م�ؤلف �أ�ضاف ر�ؤاه و ت�صوراته و قراءته املجتمعية
الإجتماعية بالأ�سا�س ،و خمرج مر من جتربة الهواية و التكوين و امل�ساعدة يف الإخراج
و العمل �إىل جانب خمرجني ميثلون عدة مدار�س فنية ،و �إىل جانب هذا ف�إنه كرئي�س فرقة
�إحتك بالتجارب و بامل�ؤ�س�سات الفنية ،و تكونت لديه ر�ؤية و خط �إداري و تقني و فني
و قانوين قاد فيه «م�رسح ال�شعب توا�صل» منذ ت�أ�سي�سه �سنة � 1980إىل الآن ،بريربتوار
فني غني الم�س ق�ضايا املجتمعو النا�س و توا�صل مع كل الفات ،و هو كالتايل:
«قف لن�سخر».
«حرودة ملباركة م�سعودة».
«كولو العام زين».
«الق�ضية فيها �إن».
«ن�سيب الوزير».
«�شمكارة و لكن».
«ال�شالهبية».
«رقية البحرية».
«نا�س الليل».
«عبا�س و بلقا�س يف ال�س فيغا�س» التي �ضمت �أهم الأ�سماء الفنية من املغرب كمحمد
بلقا�س و من م�رص وحيد �سيف و حممود غريب و من لبنان نبيلة كرم.
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«حديدان يف الكريان».
«احليحة نوفو موديل».
«عني الذياب».
«الأحمق عن كوكول».
«فوق ال�سلك».
«خالتي قنبولة».
«جنون الب�رش».
«�سوق الظلمة» و هو عمل مطبوع.
«عوم بحرك».
«ال�سماوي و النواوي».
«ال�شي�شة و تبق�شي�شة».
«لبلومبي».
و للإ�شارة فكل هذه الأعمال من ت�أليف و �إخراج ميلود احلب�شي ،كما مثل فيها �إىل جانب
�أهم املمثلني و املمثالت املغاربة ،كما �أن هذه الأعمال توا�صل بها م�رسح ال�شعب مع كل
اجلمهور عرب ربوع الوطن يف �إطار جوالت فنية مو�سمية ،و جل هذه الأعمال �صورت
للتلفزة املغربية.
و من بني �آخر �أعماله� ،إخراج م�رسحية «بالدك �آ جلول» ت�أليف امل�سكيني ال�صغري ،قدمت
للجالية املغربية املقيمة باخلارج.

ميلود احلب�شي فنانا ت�شكيليا:
يظل الفن وحدة متكاملة و الفنان ال�صادق و املتمر�س من طبعه �أن يكون ملما و �شموليا،
و لهذه ال�رشيحة ينتمي ميلود احلب�شي ،خريج مدر�سة امل�رسح و ال�صورة .الآليتان اللتان
تطورت �ضمنهما الر�ؤية و الت�صور ،و يف هذا الإطار تندرج الر�ؤية الت�شكيلية للفنان
ميلود احلب�شي و التي بد�أها عرب املحطات و التجارب التالية:
� :1980أقام معر�ضه الأول برواق امل�رسح البلدي للدار البي�ضاء.
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� :1982أقام معار�ض فنية يف عدة مدن مغربية مبنا�سبة الأيام الثقافية طيلة ال�سنة ،و ذلك
حتت �إ�رشاف وزارة الثقافة ،مندوبية الدار البي�ضاء .و املدن التي �أقام فيها معار�ضه يف هذه
التجربة هي الدار البي�ضاء ،وخريبكة ،واجلديدة ،وبن�سليمان ،واملحمدية.
 :1983/1984معر�ض م�شرتك بباري�س.
منذ هذا التاريخ مل يقم ميلود احلب�شي معر�ضا خا�صا ،لكنه مل يتنازل عن هوايته
الت�شكيلية ،بل �رصفها ت�صورات ور�ؤى �سينوغرافية و ديكورات يف التلفزة و ال�سينما
�إما طبيعية �أو انطباعية.
هذا و�ستعرف �سنة  2014معر�ضا مليلود احلب�شي متنوعا ي�ضم باخل�صو�ص منحوتات
بر�ؤى و جماليات فنية جديدة.
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اجلل�سة الرابعة

اجلمعة  26فرباير 2016
قراءات �شعرية و زجلية و �شذرية مع
املهدي عويدي ،و امل�صطفى طارق

امل�شاركون:
 فاطمة برة فتيحة ر�شاد املهدي عويديامل�صطفى طارق -امل�سكيني ال�صغري
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املهدي عويدي :يع�شق االختالف

ذ.امل�سكيني ال�صغري
ميكن القول ب�أن جتربة الزجل املغربي احلديث ،و�إن ظهرت مت�أخرة،عرفت يف ال�سنوات
الأخرية وفرة يف الإنتاج ،ويف املن�شور من الدواوين الزجلية ،متيز البع�ض منها يف
�إغناء الق�صيدة الزجلية مبفردات خالقة ،قوية وذكية لها وقعها يف الوجدان ال�شعبي
املتعط�ش خلطابها ومنطقها الفريد يف ا�ستح�ضار خلفية �صورة املو�ضوع/الن�ص ال�شعري
ومعاي�شته .مفردات كانت مهملة ومن�سية ،ا�ستيقظت يف العديد من الق�صائد عرب دواوين
جريئة �أرخت وت�ؤرخ الآن بحما�س لهذا الفي�ض من ال�شعر احلديث ،لغة ال�شعب ،الذي
�أطرب املتلقي وفتح خمياله على ثراء لغة الزجل العجائبية ،التي عربت عن واقع معي�ش
من خالل دواوين اخرتقت امل�سكوت عنه ،بهموم الإن�سان املغربي الب�سيط ،ولرت�سم
بالزجل املغربي هموم �شاعرها املغربي ،را�سمة حلمه الكبري يف معانقة امل�ستقبل.
هذه الوفرة من الدواوين �أفرزت �شعراء ،اكت�شف الزجل لغتهم الثائرة ،التي مل تعد
تتحمل القيود واالنقياد �إال لفار�سها املغوار يف �سبك ،وتن�ضيد ذررها الرائعة الرائقة.
لقد قر�أت بحب وع�شق وكتبت ،ومتتعت ،وان�رشحت للعديد من ال�شعراء وال�شاعرات يف
عدة لقاءات زجلية حميمية �صادقة ،ويف ا�ستقرائي ملا ن�رش ،ميكن ت�صنيف �شعراء الزجل
واالقرتاب من �أنفا�سهم...فالبع�ض منهم تفوق يف �سرب مظان ومكامن املفردات ال�شعبية،
جعلت منه �صائغا مبدعا يف تطويع معدن املفردة ال�شعبية التي امتلكها و ورثها لت�صبح
جزءا من قامو�سه يف تطوير وت�شكيل ن�صو�صه الزجلية ..وهم كرث ،والبع�ض الآخر مل
ي�ستطع جتاوز نف�سه ،فبقي يردد ببغائية نف�س املفردات واملعاين املكررة التي مل ترق �إىل
خميال املتلقي ،لكي تثري فيه ده�شة امل�ستمع �إىل مو�ضوعها املتجاوز �شكال وم�ضمونا
يغلب عليه التقليد...
ولقد �رسين جدا �أن �أكت�شف يف قراءتي وا�ستقرائي ملجموعة من الدواوين� ،أن الزجال
املهدي �آثر االختالف واقتنع به  -وهذا اختياره  -يتجلى ذلك من خالل الت�صاقه مبوا�ضيع
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تبدو من�سية ،ولكنه جنح يف ا�ستح�ضارها و�إعطائها روحا و زخما ووجودا م�ؤثرا ،ومكانة
لدى امل�ستمع ،بل �إن مو�ضوع ق�صيدته الزجلية ظل يلت�صق بالهام�ش املهمل يف واقعنا
االجتماعي والإن�ساين..هام�ش قد ال يثري زجاال �آخر .ولن ن�ستغرب �إذا كان املهدي
عويدي ي�شبه العا�شق الذي يبحث عن م�أثورات ثمينة بني بقايا النا�س ..لكي ي�ضعها
يف متحفه ال�شعري �أمام النظارة املنبهرين الذين ي�صابون بالده�شة والعودة �إىل مراجعة
ذواتهم �أمام هذا الأثر �أو ذاك�..شاعرنا املهدي عويدي يعي�ش هذه احلالة يف الواقع وميار�سها
بحب نادر ..ولقد �أنعم �شاعرنا بف�ضاء احلي املحمدي /املدينة  /كاريان �سنطرال /كمنطلق
يف البحث ،ومنوذج لكل الأحياء ومدن املغرب .ويتجلى �صدق ال�شاعر يف التقاط �صور
جمتمعه يف جماميعه ال�شعرية املن�شورة ..وتبدو �رصيحة و�صارخة يف ديوان «البوعارة»
من خالل عناوين ق�صائده الزجلية :القابلة ،الطيابة ،الطراح ،الهجالة ،ال�سريور ،الرباح،
البوعار ،امل�سخرة ،البايرة ،العاﯕرة �إلخ...
موا�ضيع وق�ضايا مثرية يتناولها ال�شاعر بقامو�س ب�سيط يوظف مفردات لها وقعها
وداللتها العجيبة ،تثري يف امل�ستمع والقارئ الده�شة والإعجاب وال�ضحك�...ضحك
كالبكاء؟؟ وهي بالفعل ت�شكل دراما �سوداء بالرغم من قالبها ال�ساخر يف وجودها يف
�أماكن خمتلفة حتتلها �شخ�صيات تبعث فينا ال�ضحك من واقعها امللتب�س املرفو�ض ،عا�شت
بالقرب منا وعاي�شناها ،لكننا قد نح�سها ون�شعر بوجودها الفاعل ،فهي ت�ؤثت ف�ضاءاتنا
االجتماعية واالقت�صادية والنف�سية والثقافية وتراثنا ال�شعبي العظيم�...شخ�صيات هذه
الق�صائد  /الن�صو�ص املروية تبدو كاريكاتورية يف ت�شكيل لوحتها ،فهي تظهر يف
براءتها بعيدة عن م�سخ �أو مكياج يخفي مالحمها احلقيقية ،التي تعودنا عليها يف حياتنا.
معاجلة هذه الظواهر واحلاالت ومبفردات توقظ ف�ضولنا باملتابعة واال�ستماع واالنتباه �إليها
جيدا ،جتعلنا مرة �أخرى ن�ستخل�ص بع�ض العرب والأمثال من جتاربها احلياتية الهام�شية،
وقد ت�ضمن ديوان« البوعارة» الكثري..وقد �آثرت تقدميها لكي تكون �شاهدة وخال�صة
لتجربة �شخ�صياتها عرب خمتلف ق�صائد الديوان..واعرتافا ب�أهمية �أبطالها يف جمتمعنا
املقهور.

مـن قـ�صـيدة الرابطة�« :شادة حق الله»
احلديد يخفاف مني تعطيه ال�سانكيام
امليكا والت بال�صة القفال
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النعي اللي فيه الدي�سري ،راه احتفال

مـن قـ�صـيـدة الـهـجـالة:

الهجالة �إيال ح�صنت تكون هالة
و�إيال زاغت تكون عالة
الآجر دامي ما عمرو �ساال

مـن قـ�صـيـدة الـقـابـلـة:
احلادﯕـة يف العياالت تخدم �صاقلة
واملخموجة يف الروينة واحلة

مـن قـ�صـيـدة طيـابـة تـحـك يف الـحـمـام:
كلمات ﯕلتها الرا�سي
ق َل ْت ال�شي هو با�سي

مـن قـ�صـيـدة ال�رضة:
البـﯕرة �ضارة التقرب�ش لل�رضع
حتى تولد وارى ما جترع
وا�ش احلجام كي�صاحب لقرع

مـن قـ�صـيـدة الرباح:

الفا�س بال هراوة ما هو فا�س
واللي يغفل ما هو عا�س

مـن قـ�صـيـدة الكون�سيارج:

الرباد ما يجي بال�صة املقراج
وحزم بالقنب ما �شي ب�رشكة ال�سفناج
و�سمر فمك �إىل كنت بروال
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ومول قرب الرخام ما تنفعو �أموال

مـن قـ�صـيـدة كريان �سنطرال:
القفال يتحط قبل من الك�سكا�س

وبا�ش ما يتخبل�ش ليك اخليط �شدو من الرا�س

مـن قـ�صـيـدة ا�رشفت وقالو يل اتعلم البي�سي:
اديها يف را�سك

وعل املوطور دير كا�سك
ال تنافق ال دير ما�سك

كون راجل التكون بعلوك
وبغي بالدك �أرجوك

مـن قـ�صـيـدة طيابة يف الأعرا�س:
تغرق الروي�ضة غوت على من يدفع
التكرث�ش الدهنة تويل �صلع

وخمم يف الهودة عا طلع

نعم ..تكاد جمل ومفردات ق�صائد ديوان « البوعارة » تف�ضح �سخريتنا املرة..
لكنها ت�ؤكد انتماءنا الالم�رشوط لأبطالها وملعاناتهم واحتجاجاتهم ال�صامتة..
مفردات تبدو عارية �أمامنا ويف عريها ينك�شف املرموز والوا�ضح فوق العادة..
ديوان يحثنا على اال�ستماع �إىل �صوت �شخ�صياته التي يطبعها االختالف لأن �صاحبها
يع�شق االختالف �أي�ضا...
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الكاريانيست كيتناﯖر مع فيس دو ماما

فيس دو ماما ،عيْرني بالكاريانيست
ْ
الليست؟
واش الكاريانيست ما ماركيش ْف
ْ
البيست،
برا خارج
وْ ال راه على َ
ْ
الدماغات
الكاريان ع ْـطى
الفنانين اللي قضاوْ ْ
ْ
واآلهات
عل القهرة
ْ
العـﯖبات،
نقزو الحْ فاري و فاتو
تحزمو ْ
للزمان اللي كينطحْ
ْ
تارعوانيت ،و عنـﯖو الصحْ ،
ركلو
اللي حـﯖرني،ولد ماماه وبابا ْه
وأنا ولد بويا و َمي
ْ
لكلينيك
هو مني كيتجرحْ  ،كيديوه
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وأنا كندردر عل الجرح التحميرة ،هللا ينجيك
هو كيفطر بالفروماج حْ مر والشنيك
أنا بشدﯖ محراش سيك،
عندهم تلفازة زيزوار بْال
وحنا تلفزيونا طبوزي رْ شى وبْال
ﯖاع النهارْ وحنا كنـﯖادو ليه في النتيرْ
ﯖدامنا تجرحو بالمسامرْ والقزديرْ
ْ
التشاش
كنتفرجو غير في
ْ
ﯖداش
باباه عندو شركة كبيرة،
ْ
وبقشاش
وبويا أنا بوعارْ
بالحق ،حتى كيرحْ لو من ْ
الطوارو الم ْ
ْشاش،
هوما كيسافرو في الروبالن بعيد
يتفرجو في البارصا ولاير مدري ْد،
وأنا كنتفرج غير في مالين ضاما
وما كنبرش ،داير الفمي كماما،
فيس دو ماما عندو سبرديال ال مارك
وأنا حلومة سميتي مبارك
حوايجو كلها سيني
وأنا البال ،ثلثميا تكسيني
داير مـﯕانة سواتش سويس
وأنا مصورها بالستيلو ،الموري فيكس
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تقاشرو جاكار فري
وأنا حلومتي دوبليس واعرة في الجري
كيكتب بستيلو باركر ﯕـود
وأنا البيسي ﯕـصيور بالنجارة ،ديما مـﯕرود
كتـﯖول ليه ماماه «أوغوفوار»
َمي كتـﯖول لي «درﯖ كمارتك ياالحمارْ
كون ْ
فحل ال تكون عجينة يا الكيدارْ »،
ْ
السالﯖـط
ْختو ﯖدامو مْعنـﯖينها
ْ
نتالﯖط،
وأنا إلى لـﯖـيتها غير كتطـُل ،معاها
كبرنا ،هو الزغبي عطاها لحشيش
خيكم ولد الشعب ما تبليت ما وليت هشيش
حسكا واﯕـف ،عايش معايش مع جيش
خالي وأوالدو ،عمتي الهجالة ،وحنا ،ما فيا تخرشيش
ْ
ْ
واإلقالع
الزلط مْع الرُ جلة
عاش
وتفو ْ
ْ
ْ
والتمياع،،،
الترعوانيت
عل الترفيحة مع
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الـمـجــــــــــذوب

ْ
يخـلـف»
وكـلـتـو ما ﯕـال  « :هللا
ْ
حـلـف
سلـفـتـو ونـكـرنـي و
ْ
اتــلـف
حـيـَد الـعـالفـة لـدحـيـشتي راه
ْ
اعـلـف »
وعـلـﯕـهـا لـبـغــلـو ،وﯕـال لـيـه «:
ورْ دو مـن مـيـهـتـي ،وجـيـَ ْف الـبـكـمـة ،لـﯕـانـي ام ْـ ْ
هــف
ْ
خـطـف الـلحـيـمـة ْ
مـن ﯕـدام لـيـتـيـ ْم ،خـال ريـوﯕـو تـنـزف
ْ
ْ
يـنـتـف؛
وبـرك فـيـه
خـبـطـو مـع األرض،
ْ
رديـت عْ ـلـي الـدفـة ،مـاعـنـدي ال زا ْد ،ال ﯕـفـة
ْ
ْ
وكـمـيـت الـتـلـفـة؛
بـرمـت الـغـدي ْـد،
رانـي مـجـذوبْ ،
وكـتـاب عـلـي الـمـكـتـوب
ْ
ْ
ْ
الـجـيـوب،
الـشـرﯕـات هـي
نـيـكـل،
مـاعـنـدي
جـوادي عـلـى الـجـمـرْ دردرو الـجـاوي
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ْ
وﯕـف ،مـا بـقـى الوي
تـسـكـنـت ،الـزغـب
وسـبـوب الـفـقـيـه ،شـحـال ﯕـدو مـايـداوي
رانـي مـشـاﯕـة م ْـخـبـلـة شـال و بـال والـي
مـجـذوب ،مـشـيـرْ  ،بـوهـالـي
يـشـدنـي الـحـال ،نـسـكـح الـسـخـون ،رحـالـي
بـغـيـت نـزور ،فـيـن الـصـحـة؟ رانـي مـسـالـي؛
ﯕـالـو « :راه ديـارْ »  ،وأنـا ولـ ْد الـخـيـارْ
مـعـروف بالـﯕـصـبـة و التـحـيـارْ
ْ
نـغـزز الـجـنـوي نـصـحـبـهـا خـيـارْ ؛
ْ
دربـل و ت ْـحـفـى»
ﯕـالـو «:راه ت ْـشـرْ وط،
مـيـمـونـي تـفـﯕـع وﯕـفــا
عـايـ ْم فـي دمـايـاتـي ،والـلـي مـايـعـذرْ يـتـشـفـى
مـيـزانـي مـراجـل ،ومـافـيـه كـفـة
ْ
ْ
دمـت الـخـفـة؛
سـرجـت الـثـقـالـة ،ورْ
جـوادي جـابـو لـي ذبـيـحـة م ْـﯕـيـدة
كـلـتـهـا حـيـة ،والـبـطـانـة بـقـات جـي ْـدة
والـﯕـبـيـلـة عـلـى هـوايـشـي م ْـعـيـدة؛
للمطلـﯕات ،البايرات ،العاﯕرات ،الضريرات ،الدﯕيالت
ْ
حـلـيـت بـاب الـعـشـة
ْ
عـمـرت الـمرشـة
بدمـوعـهـم ،و بـدمـي
وشـويـنـا كـبـاديـنـا ،وقـلـيـنـا الـكـرشـة؛
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ْ
والـفـقـايـس
كـسـكـسـت الـخـلـعـة
ْ
ومـ َو ْ
لـت « وا الـبأطرون تـكـايـس»،
وسـﯕيت للعميين ،الزحافة ،الزيازن ،المنـﯕوليان ،والمحـﯕور
ْ
الجـيـعـان ،و د ْم الـمـغـدور
وبـلـلـت بـريـوﯕ لـيـتـيـم
وصـيـاح الـلـي غـادي الـمـشـنـقـة مـجـرورْ
ْ
وشـبـعـنـا ،وتـﯕـرعـنـا ،وفـشـفـشـنـا عل الـحـﯖـار المـغـرورْ
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مني طـــــــاح الباطل

مشيت أنا والمادام للقسارية ندور
على رجلينا بجنب السور
يدي في يديها ،خيكم زاوي ومغرور
الناس كتحنزز ،وتـﯕول« أهيا السْ رور»
ما كردش عليهم كنعطيهم البوجور
شريت المادام ليها جوج صوصيص والحرور
ما بقا عندي وتـﯕـول لاير كيدور،
دخلنا قيسارية الذهبْ ،
بـخ
وجيه المادام بالغديد تمسخ
ما ملفش بقوة الضواو ،حيث ملخ
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دخت ،رويسي مع البترينا ترضخ
ناري هرست الجاج ،عنيـﯖـي تجرح وتسلخ،
ﯕـالو لي أنت شفار
يد من الفوﯕـانية ،طحنو الكيدار
آش هاذ الباطل ،راه حشومة راه عار،
لعبو علي الديس ،داروا علي عرام التشيش
شبعت بوطيات وبونيا وقريس
داوني الباليس ،وتفرتك الداحيس
سولوني على سميتي ،ﯕـلت«حمو الدريويش»
عل الحرفة ،ﯕـلت« ،التبقشيش»
عل العنوان ،ﯕـلت« ،كاريان الدخاشيش»
عل الممتلكات ،ﯕـلت«،جروة و مشيش»
ﯕـالو لي« ،أنت مدان بسرقة الذهب واالجتار في احلشيش»
ﯕـلت ليهم « ،بالعمى ،رانا نية وخاطيني النبيش»
«مافيا المانيرات ال تخرشيش»،
ضربوني ب ثلث سنين وعام سورسي يا الخوت
بحالي بحال المادام ،ما درنا الفالطا ،ال الفوت،
في الحبس ،ﯕـالو لي خاصك توشم
وخاصك تقرقب ،وتولي تشم
خيكم صفر موحالش وش فيا الدم،
ﯕـلت ليهم ،ما خاصني وشيم
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هللا يحرسني ،خليوني غشيم،
ما عمر شي حد زارني ،الظلم خالني ساكت
الدنيا خسرات ،قليل الناس اللي عاقت
خافت هللا ،وكثير من الناس سابت،
دوزنا اللي كتبو هللا تعالى
خرجنا ،ما عرفتنيش المادام ،وليت حالة
حـﯖات في ،عنـﯕـتني ،ما عندها علي مقاال
مشينا نفتشو عل المحيل ،كيف البوهاال
لـﯕـينا بريريكتنا تخربات والت زباال
لـﯕـينا الكلبة كتسنانا وفرحت بزاف وﯕـباال
جيعانة ،وضربينها بالحجر ،والت عرجة وعطاال
والمشيش نسل ،جربو فيه السحور ،هللا يخلي العماال
واش في جهد الميت ما يدير ﯕـدام الغساال
هزيت الكلبة ،ومادام المشيش ومشينا طواال
ما نتلفتوش ،وعلى هللا وحدو عواال،،،،
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الكتابة النيزكية:

حني يحرتف ال�س�ؤال مهنة اجلمال*

ذ.عمر علوي نا�سنا

«الكتابة النيزكية ،ثورة هادئة يف �شوارع حمفوفة بع�سكر الإطناب ،يف دولة اللغة» .بهذا
التو�صيف املختلف اخلالق ي�سم الكاتب ال�شاب م�صطفى طارق م�رشوعه ال�شذري الذي
يد�شن به تورطه اجلمايل يف غوايات الكتابة الأفوريزمية بكثري من الإ�رصار على احلفر
و على مراودة املعنى عن نف�سه.
تتنف�س ال�شذرة – ككتابة ،ت�شبه طلقة موفقة – هواء القلق و تعجن يومياتها مباء احلرية
و عكازها ال�س�ؤال� ،إنها ال ت�سري يف الطرق التي ميهدها اليقني ،و ال تقبل بدم الأجوبة
الفا�سدة يف �رشايينها� ،إنها متار�س وجودها يف �سريها احلثيث نحو احلافات ،ال تبحث
ال�شذرة عن قارئ ك�سول و ال عن قارئ يبحث عن الأجوبة� ،إنها بالأحرى متار�س دعاية
مت�صلة لل�س�ؤال.
تتغذى الكتابة ال�شذرية على املفارقة و حتقق لقاء جميال بني ال�شعر و الفل�سفة ،لقاء ال
ي�ؤ�س�س على نقاء النوع و طهارة احلدود بل ميعن يف �إرباك امل�سافة ،كل م�سافة.
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و خالفا للكتابة النمطية �أو الكتابة التي تدين بالوالء لنظرية الأجنا�س و تبحث عن
�إطار تفرخ يف �سياقه تفا�صيل ح�ضورها ،فال�شذرة تت�سلل لكل الأمناط و تفتح النوافذ
يف جدران كل الأنواع الأدبية� ،إنها كتابة م�ستعر�ضة مقتحمة و خمرتقة ،و بتعبري �أدق
�إنها كتابة عابرة للأجنا�س.
ي�سلمنا كل ذلك جل�سامة املغامرة التي يقبل عليها بكل ثقة ال�شاذر م�صطفى طارق،
مغامرة يحثها �شغف كبري بال�شعر و امتحان مثابر جلوهر الفل�سفة لي�شتغل على �شذراته
و على �سياقاتها و الأ�سئلة التي تراهن على بلورتها� ،إنه يبثها يف ت�ضاعيف هذا الكتاب
بتبويب مراوغ جميل ،كتمرين م�ضاعف على و�ضع القارئ �أمام حرية جديدة و �أمام
ا�ستفزاز جمايل يبتعد به عن راحة الت�صنيف الفج ،و عن ترف التمهيد و يحوله لقارئ
يواجه قدره كامال.
يعرف م�صطفى طارق �أن الفكرة جوهر ال�شذرة ،و كما قلت يف �سياق حديث عن ال�شذرة،
كل فكرة هي حماورة للوجود و للذات ،قراءة مت�أنية لتاريخ الأ�شياء ،ل�رشعيتها ،جلنونها،
و �صوابها .الفكرة التي نتحدث عنها هي ال�صفعة �أو القبلة التي حتملك على مراجعة
م�سلماتك و ترتيب عالقاتك بذاتك و قيمك و تاريخك الوجودي ب�أ�رسه .و ك�أن الفكرة
هنا ت�أخذ كل عمقها الإلهي حتى لك�أنها �إبداع جديد للوجود.
�ضمن هذا الأفق العام يرت�سم توجه مثابر يكتب لل�شذرة ح�ضورا مغربيا واثقا ترفده
عدة �أقالم ين�ضاف �إليها الآن ال�شاذر م�صطفى طارق ،و �أح�سب �أنه لن يتوقف عند هذا
العمل و �سي�شفعه برتاكم �أفوريزمي جميل ،يعيد احلكمة و الكثافة و لقاء ال�شعر بالفل�سفة
ل�سلتنا اجلمالية يف زمن يطبعه قحط القراءة و جفاف الر�ؤيوية و �ضحالة املنتج الذي
يعيد لل�س�ؤال ن�ضارته الوجودية.
على �أن ما مييز م�صطفى طارق يف هذه الوجبة ال�شذرية املختلفة هو انحيازه املتعمد
لل�شعر و النت�صارات املجاز ،ذلك �أنه قادم من مملكة ال�شعر ،و هو مواطن له حظوته
وح�ضوره يف غوايات الق�صيد ،لكن �إغراء ال�شذرة �رسقه من ع�شقه القدمي و اختل�سه
من �صحبة ال�صورة الفوتوغرافية و ال�صورة ال�شعرية ل�صورة قلقة متوترة �إ�سمها الكتابة
ال�شذرية ،فاحتا بابا يف دربها �أ�سماه بحب� :سكرات يف حمراب فردو�س اللغة.
*من مقدمة كتاب «�سكرات يف حمراب فردو�س اللغة».
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�سكـــــرات حكـــــــيمة

ال تع�صف بنا ال�شيخوخة� ،إال يف الوقت الذي نكون فيه يف �أ�شد احلاجة �إىل فتوة
ال�شباب.

***
تعملق يف الأحالم ،لكي ترغم الواقع على �أن مينحك م�ساحات �شا�سعة لتحقيقها.

***
على درب املكائد توجد املحفزات ،و كم من طريق امتلأ بالعرثات.

***
ال�سمو � :أن تنغر�س جذورك يف �أعماق الرثى ،لكي ت�رشئب غ�صوتك يف ال�سماء
بتوا�ضع.

***
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توا�ضع الهامة من علو الكعب.

***
املياه العذبة حتب الرق�ص مع الروابي� ،أما ال�ضحالة فرتكن لعفوتها.

***
�إحذر �أن ترتك �ساعتك الرملية ،لقدر الزوابع و رماة احلجارة.
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�سكرات ب�إ�سم الإن�سانية ال ب�إ�سم ! ...؟

تبا لهذ العامل ال ي�ستقيم على حال ،تارة عامل فو�ضى النظام ،و تارة عامل نظام الفو�ضى

***
احلداثة و التخلف خطان متوازيان ال يلتقيان ،ف�إذا التقيا فيا حمنة الب�رشية.

***
ماء و دقيق يالها من �أكلة بائ�سة� ،أما كان من الأجدى �أن نبذل القليل من اجلهد،
لنحولهما �إىل خبز.

***
ا�ستمعنا بخفة ال�صمت على �شفاهنا ،ف�أ�صيبت �أل�سنتنا بلعنة التواط�ؤ.

***
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ال ت�أتي �سماء ال�شعوب باخل�صب� ،إال بزجمرة الربق و ق�صف الرعد و غ�ضب ال�سحاب،
فانظروا ماذا �أنتم فاعلون؟.

***
نتلذذ بال�سباحة يف م�ستنقعات ال�ضحالة ،لأننا نخ�شى البحر الذي يك�شف ترهلنا.

***
يت�شكل بهاء قو�س قزح من رذاذ املطر و نورانية ال�شم�س ،فمتى نتوقف عن تزيني
القبح� ،أمام �أعيننا التي �أ�صابها الرمد.
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�سكــــرات نيـــــــــــازك

الغيبوبة حمطة تعود الذات فيها ال�سكون ،بعد رحلة ال�صحو امل�ضنية.

***
�صحوة ال�ضمري ،هي تلك القيلولة التي ت�ساعدنا على تدبري ما تبقى من يومنا بحكمة.

***
زئبقية هذه احلياة ،ال تن�صاع �إال ل�شكلها الهالمي.

***
ال ميكن �أن نتمتع بلحظات حلم وردي� ،إذا كانت �صفعات النهار ال ترتك لنا الوقت لكي
نغم�ض اجلفون.

***
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وحده الفجر ،قادر على �أن مييز بني الغمو�ض و الو�ضوح يف ج�سد اليوم.

***
ح�سبنا ما وجدنا عليه �آباءنا ،قناع ي�ضعه املتخاذلون ليخفوا مالحمهم ال�ضامرة.

***
ال�سباحة �ضد التيار ،رغبة يف �إثبات الذات يف بحر العدم.
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اجلل�سة اخلام�سة

اجلمعة  25مار�س 2016
قراءة يف الق�صة الق�صرية مع الأ�ستاذ عبد الرحيم هري

امل�شاركون:

 عبد الرحيم هري غادة ال�صنهاجي حممد يوب �أحمد �شكر امل�سكيني ال�صغري -عبد الرحيم ابحرين
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البحث عن الق�صة..

ذ.امل�سكيني ال�صغري

يثري القا�ص عبد الرحيم هري ف�ضول القراء و هم يت�صفحون جمموعته «هم�سات الروح»
و «�أوان القطاف» و التي يت�ضمن كل منهما جمموعة من الق�ص�ص الق�صرية جدا ،و هو
م�رشوع يبدو بعيدا عن الق�صة التي حترتم تقنيتها من خالل احلادثة و ال�شخ�صية والعقدة
�أي احلبكة �إلخ..
قد ال يالم �إذا كان هذا التجديد يهدف �إىل �إثارة ف�ضول القراء و املهتمني بالق�صة� ،إن
التجديد ال ميكن �أن يلغي ما تكر�س يف الكتابات التي �أرخت للق�صة الق�صرية و الرواية
و كل الفنون الأخرى ..فكيف ن�ستطيع �أن نقدم �أق�صو�صة يف �سطرين ،للإن�سان املغربي
بخا�صة بعد قرن مثال ،كيف نربر ما ادعاه القا�ص عبد الرحيم هري يف �سطرين يرى
ويعتقد �أنهما يعربان عن واقع و حالة يعي�شها بطل هذه الق�صة �أو تلك مثل ق�صة حدث
�رشقا ،كر�سي ،مغرم� ،أمومة ،متعبد ،حمارب�...إلخ.
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من حق القا�ص عبد الرحيم هري �أن يدعي ما قدمه يف جمموعتيه و بتحد �إبداعي ،ولكن
نحن كقراء و م�ستهلكني لهذه املادة الإبداعية �سوف نبقى غائبني عن واقع عا�شه �أبطال
و �شخ�صيات املجموعتني.
و مهما يكن ف�إن تقدمي هذا النموذج ال ميكن �أن يلغي اجتهاد عبد الرحيم هري يف �إثارة
النقا�ش بخا�صة و �أن من قدم له م�سلك ميمون ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه و بالتايل ف�إن هذه
ال�شذرات املكثفة يف حاجة �إىل �إي�ضاح و تو�ضيح لقارئ مغربي يعي�ش جمموعة من
احلاالت التي تتطلب اهتماما خا�صا بالنف�سية الإجتماعية و الإقت�صادية و ال�سيا�سية
التي يف حاجة �إىل معاجلة و اهتمام خا�ص و بالأحرى قراء العامل.
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جماليات ال�رسد الق�ص�صي الق�صري جدا

قراءات يف «�أوان القطاف» و»هم�سات الروح»
للقا�ص عبد الرحيم هري

ذ.حممد يوب
من طبيعة الق�صة الق�صرية جدا �أنها ال تنتمي �إىل جمال فني و�إبداعي يكر�س امل�ألوف ،وي�ستكني
للجاهز يف عامل الإبداع ال�رسدي ،بل �إنها ا�ستندت على فل�سفة �إبداعية ت�ؤطرها مقولة
«املغايرة اخلالقة» التي تخلخل اجلاهز وتتمرد عليه؛� إنها حتطم ال�شكل اجلاهز؛ الغري قادر
على حمل الأفكار؛� إنها ممار�سة قائمة على الهدم و البناء لفتح �أفق جديد قادر على تتبع
طموحات الق�صا�صني.

�أ :بنية احلدث اللحظي
كل ق�صة ق�صرية جدا البد لها من مكونات ثالثة  :قا�ص� -سامع -ما يق�صه القا�ص؛ و «ما» هي
احلدث اللحظي اخلاطف؛ الذي يعربعن موقف طارئ� أوجزئية حياتية ،ك�أن يكون�سوء احلظ
�أو الإخفاق� أواملوت ،و يكون داخليا �أو خارجيا؛ عميقا عمق نف�سية الإن�سان؛ يرقى باملتلقي
�إىل درجة جماورة العامل الواقعي؛ ت�ساهم يف �إنتاجه العبارات الق�صرية جدا ،حيث امل�شهد
الق�ص�صي الق�صري جدا يحتوي على عبارات مكثفة ،تق�ص زوائد اللغة؛ وتكتفي بالالزم
منها وما حتمله من دالالت م�ضمرة يف ثنايا الكلمات القليلة ال�رضورية؛ املنتجة للمعنى
و للجمال يف نف�س الوقت  .
فعند تتبع احلدث اللحظي الواحد يف كتابات عبد الرحيم هري ،وهو ينقل للمتلقي
حالة معينة ،ميكن لهذا الأخري �أن يت�صور و يبني عددا كبريا من الأحداث املنت�رشة
و املت�شظية؛ التي تتداعى حرة من خالل ما ت�ضمره الكلمات من �أفعال مت�ضمنة دالة
على احلدث؛ وهذا االنت�شار و الت�شظي يف�ضيان اىل �أن ي�صبح الن�ص الق�صري جدا� أكرث
تعددية يف� إيحاءاته ،و�أكرث رحابة يف ت�أويله.
فالق�صة الق�صرية جدا عند عبد الرحيم هري جتعل من الكلمات القليلة و من اجلمل املكثفة
بناء �رسديا جديدا ،تكون فيه الألفاظ م�ستفزة للمتلقي ،وتدفعه �إىل �أن يعي�ش هذه اللحظة
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ويتفاعل معها .وت�سمى هذه اجلمل؛ باجلمل القالبية؛ وهي اجلمل التي تطمر جمال ثانوية
الن�ص من الداخل؛ وتقلل فر�ص
�أقل� أهمية ،لكنها جمل بليغة؛ موجزة ،ت�ضيء �أرجاء
ّ
تنامي احلدث.
وال ينبغي النظر �إىل الكلمات يف معناها املعجمي؛ بل ينبغي النظر �إليها كعالمات دالة؛ ذات
م�ضمون �ضبابي وعائم؛ حتيل املتلقي على معطى يف العامل اخلارجي؛ وت�سمى بالعالمات
املرجعية التي حتيل �إىل �شيء ملمو�س ومدرك.

ب :منط ال�رسد الق�ص�صي الق�صري جدا
يف عرف الق�صة الق�صرية جدا؛ مل يعد للحكي دور يف بناء امل�شهد الق�ص�صي الق�صري جدا ،بل
ا�ستبدله ب�رسد جديد ،هو «ال�رسد االلتحامي» ونق�صد به الكيفية التي ترتابط بها الكلمات
لتكوين البنية الرتكيبية ال�سطحية للمنجز الق�ص�صي الق�صري جدا؛ حيث ي�صبح
للفعل القدرة على اختزال زمن احلكاية من خالل وجوده الذاتي؛ ومنه  تتوالد اجلمل
املختزلة واملكثفة؛ والفاعلة التي تنقل امل�شهد الق�ص�صي الق�صري جدا بقليل من الكلمات.
� إن ال�رسد الق�ص�صي يف «�أوان القطاف» و«هم�سات الروح» قائم على تراكيب لغوية
ق�صرية جدا؛ تن�ش�أ �ضمن �شبكة من الثنائيات املتقابلة ،واملت�ضادة واملختلفة التي ت�شكل
لغة مبنية على املفارقة تراوغ �أفق انتظار املتلقي ،حيث الثنائيات ال�ضدية ال تقت�رص على
البنية اللغوية و�إمنا تن�سحب اىل مفاهيم مركزية يف ذهن القارئ ،وت�شغل لديه الذاكرة
الق�صرية جدا.
وما يزيد من ت�أزمي ال�رسد وتوثره يف كتابات عبد الرحيم هري هو �أنه ينمو وينه�ض على
قاعدة اللعب بالكلمات ،وبكيفية �صياغتها� ،سواء من حيث التقدمي و الت�أخري ،والإيجاز
واحلذف واعتماد الثنائيات ال�ضدية؛ و الغمو�ض و االبهام؛ واعتماد �أ�ساليب الت�شبيه؛ م�شكلة
بذلك جمموعة من الوحدات املتعالقة؛ واملت�شاكلة ت�ساهم يف �إنتاج املفارقة.

ج :ال�شخ�صيات الفارغة وتوريط املتلقي

�أما فيما يخ�ص ال�شخ�صيات امل�ؤثثة لف�ضاء العملني الق�ص�صيني (�أوان القطاف) و(هم�سات
الروح)؛ ف�إنها مل تعد �شخ�صيات من دم وحلم ت�سري مع ال�سري التعاقبي و التزامني
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للم�شاهد الق�ص�صية؛ و�إمنا �أ�صبحت عبارة عن عالمات مركبة؛ ت�ؤدي جمموعة من
الوظائف اللحظية؛ و تتحدد �صفاتها من خالل عالقاتها بباقي العالمات الأخرى؛ وتنعت
هذه ال�شخ�صيات ب�أنها ورقية؛ انفالتية؛ زئبقية؛ غري معدة �سلفا و�إمنا يتم بنا�ؤها مع بناء
امل�شهد الق�ص�صي الق�صري جدا.
ونالحظ ب�أن القا�ص يف اختيار �شخ�صياته يلج�أ� إىل تقنية االختزال؛ برتكيزه على
جوانب حمددة يف ال�شخ�صيات و�إهمال جوانب� أخرى؛ من �أجل توريط القارئ؛ ودفعه
مللء القراغات يف تركيبة ال�شخ�صيات.

اخلال�صة:

ويف الأخري �أ�شري ب�أن التجربة الق�ص�صية الق�صرية جدا عند عبد الرحيم هري من
خالل هذين العملني؛ حاولت �أن تعيد للتجربة الق�ص�صية الق�صرية جدا بريقها الذي
خفت يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب ا�ست�سهال بع�ض املتطفلني عليها؛� إنها جتربة تعي
املعنى احلقيقي للكتابة الق�صرية جدا وفق� أ�صولها؛ وطبقا ملا يتطلبه هذا النوع من
الكتابة من حنكة واحرتا�س دقيقني يف اختيار املو�ضوع ويف اختيار الألفاظ املنا�سبة
لكل حدث على حدة؛ ولكي ال �أحرق �أوراق هذين العملني الق�ص�صيني� أترك للقارئ
العربي فر�صة الت�صفح ومتعة القراءة.
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قراءة يف جمموعة الق�ص�ص الق�صرية جدا «هم�سات الروح»
للكاتب عبد الرحيم هري

ذة.غادة ال�صنهاجي

حني يطلب مني �إجناز قراءة يف عمل� ،أقف يف موقف الفرح واخلوف ،الفرح لأنه ي�رشفني
امل�ساهمة يف مناء الأن�شطة الثقافية والإبداعية ،فالتاريخ ي�ؤكد �أن االزدهار الثقايف
ي�ستطيع الت�صدي لالنحطاط االجتماعي ،وخ�صو�صا ونحن نعي�ش اليوم يف عامل �أخذه
تيار تكنولوجيا االت�صال لدرجة مل نعد نعلم �إىل �أين �سيو�صله� ،أما اخلوف فهو يالم�س
قدرة توفقي يف هذه املهمة النقدية والتي �أراها كبرية على �أن �أقوم بها احرتاما مني
وتقديرا لل�سادة النقاد الكبار ولي�س جماملة قط ،فالنقد �صنعة لها معايري يف الأ�سلوب
وال�رسد ويف �أنواع الكتابة من ق�صة ورواية و�شعر وم�رسحية ومقال �صحفي.
ولأن الأدب ومنذ احلرب العاملية الثانية �أخذ كلَّ راحته يف التعبري دون حد �أو قيد،
فالإبداع الأدبي يف يومنا �أجده مل يعد يف حاجة �إىل تلك القراءات النقدية الكال�سيكية
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باعتماد املناهج والفل�سفة لتحليل �شخ�صية الكاتب و�أحداث ن�صو�صه ،فالكاتب اليوم
واقعي لدرجة ينطلق من �أعماق الواقع ويرتك القارئ منجذبا �إىل الأ�سلوب وامل�شاعر
و�صور الن�ص وللقارئ كامل احلرية يف ر�ؤيته كما ي�شاء ،وبالتايل فالعمل الأدبي يخرج
ويف�صله على مقا�س ما در�سه من نظريات النقد مهتما
من الت�صنيف الذي يبلوره الناقد
ّ
بالن�ص �أكرث وظاملا لكاتبه بف�صله �أحيانا عن ن�صه ،بل وجند بع�ض النقاد يبالغون يف
جملها ،وهنا قد نذكر قول
ب�سطها �أو ّ
الق�سوة على �أ�سلوب الكاتب ويعيبون لغته �سواء ّ
املتنبي :

وكـم مـن عـائ ٍِب قَـو ً
حيحـا ؟
ال َ
�ص ً
يم
ال�ســـقِ ِ
ــن الف ِ
و�آفَتــــــ ُه مِ َ
َهـم ّ
ودون الدخول يف تفا�صيل عن الق�صة الق�صرية كجن�س �أدبي حديث ،وكنوع �رسدي
منفرد بذاته ،فالق�صة الق�صرية جدا قد حتمل ما حتمله الق�صة والرواية ودون �أن تتجاوز
ال�سطر �أو ب�ضعة �أ�سطر ،هذا النوع الذي انت�رش يف الآونة الأخرية حمققا وبقوة مكانته
بني باقي الأنواع الأدبية الأخرى ،وهو �إبداع بفكر عميق وهو اخت�صار زمكاين لأحداث
واقعية ونف�سية ،وال ميكن �أن نغفل الكاتب فهو حمور العمل ويلقي بثقله الأدبي والعلمي
وبنظرته وب�إح�سا�سه ال�شخ�صي وبوعيه على الق�صة التي يكتبها.
قبل �أن �أقر�أ للأ�ستاذ عبد الرحيم هري ،كنت مت�أكدة من �أنني �أمام حتدي كبري ،فالكاتب
�أعرفه معرفة �شخ�صية وهو الأ�ستاذ املوجه والأب الروحي لكل من يعرفونه ،عدا �أنه
�شخ�ص قليل احلديث ،وحني يتكلم يكون هادئا وينطق بكالم موزون ،ولأن ال�صمت
حكمة ،فما وجدته مبجموعته مل �أ�ستطع حقيقة �أن �أ�صنفه ،لأنه كان �أقرب �إىل احلِكم منه
�إىل الق�ص�ص الق�صرية جدا ،الن�صو�ص كانت توحي بالده�شة �أكرث مما توحي بالف�ضول،
�أ�سلوب مركز ومكثف ،م�شاعر مرتاكمة و�صور مركبة.
عند الأ�ستاذ هري كل ق�صة ق�صرية جدا ،هي عودة من �سفر ،هي انطباع ورد فعل
ومواقف �صعبة ،هي حتديات اعرت�ضته على امل�ستوى ال�شخ�صي وعلى م�ستوى احلياة
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العامة� ،أ�شياء تثريه وت�ستفزه وتقلقه وترهقه ،ويف حقيبة �سفره يعود دائما وهو يحمل
ق�صة تذكره مبا عا�شه �أثناء رحلته.
�أده�شني هذا الق�ص عند الأ�ستاذ هري ،وال �أبالغ يف قول ذلك ،ولقد �س�ألته ما الذي كان
يعنيه يف بع�ض الن�صو�ص وكان جوابه �أنه كان يعني �أن ي�ضعني يف ت�سا�ؤل وب�أن ما يكتبه
هو لفئة تفهمه ،فجاهدت نف�سي لأنتمي �إليها و�ضللت �أت�ساءل هل يحقق القا�ص متعة
طرح ق�صته ك�ألغاز؟ وهل على القارئ حماولة احل�صول على ت�أ�شرية ت�سمح له بال�سفر
�إىل وجهة الكاتب؟
للأ�سف من ال�صعب �أن ننجز قراءة خمت�رصة لكل الق�ص�ص فكل ق�صة من ق�ص�ص
املجموعة ،حتتاج لقراءة تفي حقها ،وخ�صو�صا وكما قر�أت فكل ق�صة تقريبا حمبوكة
بعناية وتقريبا تقع على نف�س درجة مالم�سة التمام ،وطبعا ن�ستطيع قول ذلك حني يو�شك
الن�ص على ا�ستيفائه ل�رشوط ومعايري لغوية ونحوية ومو�ضوعية وداللية.
من بني ق�ص�ص جمموعة «هم�سات الروح» �شدتني ق�صة تخ�ص املر�أة ولأننا احتفلنا
م�ؤخرا بعيد املر�أة وبعيد الأم ،فاملر�أة ت�ستحق �أن نويل كل ما يخ�صها عناية خا�صة.

ق�صة «عان�س»
تر َّقبت َّ
حظها..

مل تجَ ُ د عليها احلياة بعري�س ،ففكت وِ �شاحها و�أ�سفرت عن �أَحيائها..
حلمها..ف�س ِّجلت يف قائمة املدن
البغاة �إىل �أزقتها ينه�شون
ُ
ت�سلل ُ
ال�سافلة..

ت�سلط هذه الق�صة ال�ضوء على ظواهر �إن�سانية واجتماعية ك «العنو�سة» و«البِ غاء».
وللق�صة هدف وق�صد ور�سالة �أراد الكاتب �أن يو�صلها ،فت�أخر �سن الزواج عند املر�أة قد
يكون �سببا من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل جنوحها عن طريق احلياء و�إىل �سلكها طريق
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الفجور.
جند املر�أة يف الن�ص قد «ترقبت حظها» ،ومل يقل الكاتب انتظرت الزواج ،وهنا املر�أة
�أخط�أت فال ميكن �أن يكون احلظ مرادفا للزواج بل قد يكون عك�سه ،فاحلظ هو �أقوى
من الإرادة �إما بال�سلب �أو بالإيجاب وهو يكون مفاجئا وم�صادفا� ،أما الزواج ال يجب
تركه لل�صدف ،ف�إذا كان هو اقرتان بني �شخ�صني بعقد ديني �أو مدين فهذه العالقة وهذا
االرتباط يكون مبنيا على �أ�س�س وغايات معينة.
«مل ُ
جتد عليها احلياة بعري�س»� ،أي مل تكرمها احلياة برجل ،هنا مرة �أخرى تخطئ املر�أة
يف اعتبار الزوج هبة ومنة وف�ضال تهديه لها الدنيا ،وك�أنها حت�سب الزوج مطرا �ستجود
به ال�سماء ،وال�صحيح �أن الرجل يعر�س باملر�أة �إثر لزوم و�ألفة.
«ففكت و�شاحها و�أ�سفرت عن �أحيائها» ،يتملك من املر�أة الي�أ�س لكونها عان�سا
وتقرر االنتقام مما تظنه �سوء احلظ وحرمانا من منن احلياة ،لذا �ستزيح عنها ما �سماه
الكاتب بالو�شاح و�إذا كان معناه اللغوي قالدة ال�رشف والتكرمي وخيط الل�ؤل�ؤ واجلواهر
فمعناه عند الكاتب �أغلى ما قد متلكه املر�أة البكر وهو البكارة ،و�سفورها يعني تركها
ملا ي�سرتها مبعنى �أنها قد تربجت وتخلت عن احت�شامها يف وقاحة قول وفعل ،ولأن
الإح�سا�س بالظلم هو الذي يدفع لالنتقام ،فالكاتب مل يحدد الدوافع احلقيقية من وراء
عدم زواج هذه املر�أة وما ترتب عنه من �سفور ،فهل هو البطالة �أم نق�صان يف الوازع
الديني والأخالقي �أم حالة نف�سية ترتبت عن كبث طويل للرغبات الطبيعية الأنثوية؟
واجلواب عن هذا ال�س�ؤال �سيق�سم العنو�سة �إىل فئات.
«ت�سلل البغاة �إىل �أزقتها ينه�شون حلمها» ،وجتوز العبارة للمر�أة ال�سافرة على وجهني،
�أولهما ظلم ه�ؤالء الذين �سيدخلون خفية �إىل �أزقتها ويعني �أنهم �سي�صلون �إىل �أ�ضيق
الأمكنة بج�سدها و�إىل ما ينفذ �إليه وما ال ينفذ ،وثانيا من ظلم الذين �سيغتابونها يف
غيبتها ،فنه�ش اللحم يكون بتناوله بالفم وع�ضه بالأ�سنان و�أي�ضا بالقول ،كما جاء يف
وه».
قوله تعاىل يف �سورة احلجرات« �أَ ُي ِح ُّب �أَ َح ُد ُك ْم �أَ ْن َي ْ�أ ُك َل لحَ َْم �أَ ِخيهِ َم ْي ًتا ف ََكرِ ْه ُت ُم ُ
«ف�سجلت يف قائمة املدن ال�سافلة ،»..وهنا ينهي الكاتب ق�صته بجعل �شخ�صيتها
ُ
تكت�سب �صفة ر�سمية ب�إثباتها وان�ضمامها �إىل �سجل املدن ال�سافلة ،ف�إذا كان الكاتب
قد جعل للمر�أة �أزقة و�أحياء يتم الت�سلل �إليها ،فمدينتها وكيانها الأنثوي �سيتعر�ض
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لالنحطاط و�ست�صري من املدن ال�سافلة �أي �ست�صبح باغية من البغايا.
ق�صة«عان�س» هي ق�صرية جدا لكنها ذات داللة كبرية ،فالعنو�سة ظاهرة اجتماعية
تت�سبب فيها عوامل اقت�صادية و�أخالقية ودينية ولها �آثار جد خطرية لعل �أخطرها هو
البِغاء مبا يجره على املجتمع من كوارث.
�أما باقي الق�ص�ص الق�صرية جدا يف جمموعة «هم�سات الروح» فجميعها داخل �سياق
اجتماعي ب�أبعاد �إن�سانية واقت�صادية و�سيا�سية ،ومتت كتابتها بجر�أة وبحرية ،تلك اجلر�أة
الغري مذمومة بل املرادفة لل�شجاعة وذات الداللة الإيجابية والأهداف االجتماعية
التنموية ،يقول �أحد الأدباء« :الأدب الذي يخلو من اجلر�أة ال يعول عليه».
ق�صه ،وتتجلى يف
ويف جر�أة عميقة و�سطحية يتناول الأ�ستاذ عبد الرحيم هري موا�ضيع ّ
�أخذه حلريته يف �أن يكتب و يف كتابته بحرية ،ويف انتقائه من الواقع ما يراه ي�ستحق
النقد وما يحتمل الرف�ض ،دون �إغفاله اجلانب اجلمايل والإبداعي يف الكتابة.

وهكذا قر�أت ق�ص�ص«هم�سات الروح» وبدل �أن �أبد�أ بعنوانها ف�ضلت �أن �أختم به القراءة
لأين وجدته يلخ�ص ما يف املجموعة وما لي�س فيها ،فهذه الروح ذات الطبيعة املعنوية
الغري ملمو�سة ،والتي يف عامل املوجودات هي �أ�سا�س الإدراك والوعي وال�شعور ،وهي
اخللود يف احلياة واخللود حتى بعد موت اجل�سد ،وهي التي اخت�ص الله بعلمها ،يقول
َ
وح مِ ْن �أَ ْمرِ َر ِ ّبي َو َما �أُوتِي ُت ْم مِ َن الْعِ ل ِْم �إِل
الر ِ
الر ُ
�سبحانه َ :
«و َي ْ�س�أ ُلو َن َك َع ِن ُّ
وح ق ُِل ُّ
َق ِليلاً » � - 85سورة الإ�رساء� ،صدق الله العظيم ،ولأنه من ال�صعب حتديد ماهية الروح
علميا ،فدينيا الروح ت�ؤثر على الإن�سان يف عالقاته عرب ثالث ت�أثريات :ت�أثري النف�س –
ت�أثري الإله – ت�أثري ال�شيطان وما ينتج عن هذه الت�أثريات لي�س �إال جممل ما نعي�شه يف
عاملنا من خيال وواقع.
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عبد الرحيم هري

�شاهد اللحظات البي�ضاء

ذ�.أحمد �شكر
للحرف دائما �أ�صدقاء ،قد يقيمون يف الزمن الإفرتا�ضي لعوامل املداد املمتدة �شطر كل
حجرة قلب ،وقد ي�سلكون ممرات احلياة الفعلية لي�صبحوا كائنات من حلم و دم ن�ستدفئ
برفقتهم و معا�رشتهم ،نتطلع �إىل هذه اللحظات املجتز�أة من �ساعات الأرق البي�ضاء
لنجل�س �إليهم ،نحاور خرائطية قراءاتهم و نهتدي بها ،ن�ستدفئ يف مقاماتنا الباردة بنتف
مما قد راج �أو يروج عن في�ض جمال�ستهم.
الأ�صدقاء ك�أروقة وارفة لهند�سات متباينة ،هناك الأ�شكال املتعددة و املتمايزة لكل مناذج
املعمار ،لكن �أدوارها واحدة هو منحنا حلظة �إطمئنان جلدوى كينونتنا ،هو الإنارة الروحية
املتولدة من احت�ضان هذه العوامل.
كل مقيم يف القلب له �أثره اخلا�ص حيث جل�س �أول مرة ،و م�ساحات ال�ضوء امل�شبعة
بها روحه ،و ه�سي�س الكلمات املتبادلة ...كلها م�ؤتثات خلرائطية حمتملة ت�سرتجعها
�أو جترتحها متثالتنا يف عالقتها برفقة �إن�سانية.
ت�رشبت دائما م�شاعر متباينة خمتلطة و �شفافة ،حمايدة و احتوائية ،م�شاركة �أو عازلة،
تلك التي متنحنا �إياها كمياء هذه العالقات الإن�سانية.
خ�صائ�صه كثرية و هذه منحة �إن�سانية راقية طبعا ،لكن ما تهام�سنا به يف ليلة دام�سة
باردة يف مدينة تخلى عنا فيها منظموا قراءات ق�ص�صية ليرتكونا لليلنا البهيم و ك�أننا
نحيك �أحد الأفخاخ و املتاهات البورخي�سية لقدرنا امل�ستع�صي عن الو�صف ،جعلني �أكرث
قربا من �إن�سانيته املتدفقة ،تتعاقد مع «خطاف» الليايل القاهرة (ه�ؤالء ال�سدنة املتخا�صمني
مع النوم) كي يو�صلنا �إىل بي�ضائنا ،قبل �أن نتدبر �أمرنا �إ�ستدف�أت كثريا بحطب تلك
الأحاديث املتعامدة و املت�ساندة ،عن معارف قد يكونوا م�شرتكني ،عن خرائطية قرائية
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عن حياة تذيب ملحها بتمهل و عن وعن ...هذه العنعنة التي تن�صب لنا فخاخها ،تن�شط
ذاكرتنا ،ت�ضمنا �إليها ،ت�شكل م�رشوع تاريخنا ال�شخ�صي و املتقاطع ...هي بئر احلياة
الذي ال ين�ضب ما�ؤه.
زاوج بني الفعل النقابي و التمثل الكتابي ،هذا املزج و التفاعل و �صناعة الروابط قد
تكون خ�صي�صته التي مهرت م�سلكه و م�ساره ،من �أثر يف من؟ ال يهم قانون التنا�سب
هنا بقدر ما ينفع هو هذه الذات املرحة ،هذه الإن�سيابية و التدفق الروحي.
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ورثــــــــة

تنا�سلت احلكايات..
أنوار عيونِ �أحفادها..
كعادتها كل ليلة،
ْ
حكت حتى انطف�أت � ُ
�شيعني.
دو َر َّ
يف ال�صباح ،تبادل ال�صغار ْ
اجلدة بعد عودة املُ ّ
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ملـــــــــحد

ّ
متر َد..
تهك َم ..ع�صىّ ..

دا�س الأعراف ..جاهر برِ َّدته..
حج..
حجوا �إىل ال�سوقَّ ..
نقّب ذات اليمني وذات ال�شمال..
أقرن..
أملح � َ
�صباحا ّ
�ضحى به � َ
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غرية ق�صـــــــوى

و ِل َه بها..

�أُغرمت به..
د�سها حتته ..
يف ليلة ال ّزفافّ ،

ونكاية يف غريته ،فق�أ عيون الليل.
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قلــــــــب نظــــــــام
ُ

خطب ..جتمهروا..
عال �صوته ..تعاىل ت�صفيقُهم..
�شح ِت احلنطة ..ن�ضب احلليب ..غ�ص ال�شارع..
َّ
خطب� ..صفر اجلمهور..
هرب..
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كــــــــــــــر�سي

�أجل�سوه على الكر�سي ليعرتف..
ج ّز ر�ؤو�سهم..
قعد مدى احلياة حاكم ًا..
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اجلل�سة ال�ساد�سة

اجلمعة � 29أبريل 2016
قراءات �شعرية مع ال�شاعرة مليكة �رضيبني

امل�شاركون:
 مليكة �رضيبني عبد الرحيم هري توفيقي بلعيد -امل�سكيني ال�صغري
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قراءة يف ديوان

«عيناك واحللم جوازي للعبور»
لل�شاعرة مليكة �رضيبني

ذ.عبد الرحيم هري

م�ساء اخلري ،م�ساء معطر بنفحات الطيب الفواحة من ق�صائد ال�شاعرة مليكة �رضيبني.
و�أنا �أت�صفح ديوان “ عيناك واحللم جوازي للعبور” للأ�ستاذة مليكة �رضيبني ،ا�ستح�رضت
ما قاله �سعدي يو�سف والذي �أحدث زوبعة حني و�صف الق�صيدة املغربية ب�أنها فارغة
املحتوى ،و�أنها ال تقول �شيئا.
كما �أتذكر قولة �صديقي ال�شاعر الدكتور جمال مر�سي ابن الإ�سكندرية حني و�صف يل
ال�شعر املغربي احلايل ب�أنه هذيان.
ف�إىل �أي حد ا�ستطاعت ال�شاعرة مليكة �رضيبني �أن تك�رس ما قيل يف حق الق�صيدة
املغربية النرثية؟
وهل قالت �شيئا يف  “:عيناك واحللم جوازي للعبور”؟.
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عتبة الديوان الأوىل تبد�أ بالعبور ،والعبور �سفر من نقطة بداية �إىل نقطة نهاية ،ف�إىل �أي
اجتاه ت�شد �أو �شدت ال�شاعرة رحالها؟ وما الذي يعنيه لها ال�سفر؟.
جاء الديوان م�شبعا بقامو�س ال�سفر والعبور والرحلة ،حتى الإهداء حمل لنا نفحات
ال�سفر حني �أهدته لل�سندباد �سندبادها ،وال�سندباد هو ذلك الرحالة العربي الذي طوى
البحار والوهاد والذي ال ي�ستقر له مقام .ال�سندباد هو ذاك التهييء الذي تروم به ال�شاعرة
اعداد القاريء لرحلة �أو لرحالت ال متناهية يف الزمان ويف املكان.
يف املنت ال�شعري :جند مو�ضوعات متعددة مرتبطة ب�أبعاد داللية متداخلة ي�صعب التفريق
بينها.
       الت�شكيل الن�صي :من خالل مو�ضوعات الأبعاد املعاجلة يف الديوان جند:       ال�سفر �أو الرحلة :حيث �أعطت ال�شاعرة ملفهوم ال�سفر ُبعدا مغايرا عما�ألفناه ،فهو �سفر غري مرتبط بامل�سافة بل هو �سفر من الذات �إىل الذات ،الذات
ال�شاعرة �إىل ذات احلبيب وذات املخاطب وذات املُخ ِّل�ص .وا�ستح�رض هنا
مواقف النفري ،فقد جاء يف كتاب « املواقف واملخاطبات» ملحمد بن عبداجلبار
النفري« :ا�ستوقفني يف البعد وقال يل قربك ال هو بعدك وبعدك ال هو قربك.
وقال يل القريب الذي تعرفه م�سافة والبعيد الذي تعرفه م�سافة و�أنا القريب
البعيد بال م�سافة........
       ال�سفر عند ال�شاعرة  ت�سكع حينا ،وحنني حينا .ت�سكع �أنيق ينفي عن مفهومالت�سكع تلك احلمولة الثقافية املرتبطة به من ت�رشد وتيه بل هو ت�سكع عاقلٌ
  واع
ٍ
بكل مقومات الوعي والإنتماء ل�رشيحة املجتمع الواعية .وال�سفر هنا ال يعدو
�أن يكون �سفرا من ذات واعية �إىل ذات �أخرى واعية ،فتحقق ال�شاعرة مفهوم
وذات م�ؤنث.
ذات ُمذكر
ِ
الإن�صاف والتكاف�ؤ بني ذاتنيِ ،
       الرحلة عند �شاعرتنا تختلف عما هو متعارف عليه ،بحيث ترحل من ذاتهاكدليل على رف�ض الواقع الذي �أنهكها بق�ساوته وانهيار قيمه ،وب�ضياع اجلمال
فيه.

93

       احللول :ما �أثارين يف الديوان هو اخلطاب ال�صويف الذي ُيذكرين تارة بالنفريوتارة باحلالج ،ففي ن�ص «الوطن �أنت» �ص  47جند� :أيها املتوحد يف � ...أيها
القابع يف اخلاطر�...إىل �أن تقول :يا هذا الذي ي�شبهنا نحن الإثنني ( �أنا احلق
ما احلق �إال �أنا� .)...أال نرى جت�سيد فكرة احللول هنا يف الن�ص؟ �ص  61حلول
م�ؤمل :رباه)....
       الرف�ض  :فو�ضى الأ�شياء (�ص )57ماذا ترف�ض ال�شاعرة  :اخلواء – فو�ضىالأ�شياء� -أ�ضيع -رماين التيار على �ضفافه ال�سائبة -ي�ستبد بي حنق دفني-
اختيارات �ساقطة – الإنتظار طال -ولعمر تنفرط حباته -حكاية امر�أة تنتظر-
       الديوان جاء بالرف�ض كتيمة �أثثت جل الن�صو�ص � ْإن تلميحا �أو ت�رصيحا،فالنف�س نف�س ال�شاعرة جريحة تبحث لها عن موطن �آمن ت�سكن فيه كما
«تع ُّهر» �ص .63
عربت يف ن�صها َ
       و عود على بدء :هل تنطبق قولة �سعدي يو�سف «الق�صيدة املغربية ال تقول�شيئا» ،هل ينطبق هذا على �شعر مليكة �رضيبني؟
       من خالل جمايلة ال�شاعرة ،وتتبع كتاباتها منذ �سنوات ،ومن خالل ديوانها:«عيناك »...يتبني يل �أن الق�صيدة عند ال�شاعرة مليكة �رضيبني ال تنطبق عليها
قولة �سعدي يو�سف ،يف الوقت الذي تنطبق على العديد مما كتب حتت م�سمى
ال�شعر .فالن�ص ال�شعري عند مليكة ميتاز بحمولة لغوية وحمولة فكرية،
والق�صيدة عندها تعبري عن واقع مرير تعا�رصه وتعي�ش مرارته؛ وبالتايل فهي
تقول �شيئا� ،شيئا خمتلفا عن الهذيان الذي غرق فيه �آخرون ،عرب ا�ست�سهال
الن�ص ال�شعري حني احتمى بالنرثية التي اتخذها الكثريون مطية لتمريغ ال�شعر
يف عبثية لن يخرجه منها �إال ا�شتغال  م�س�ؤول كما هو احلال عند �شاعرتنا
املحتفى بها اليوم.
الت على اجلبني �أوزعها عليكم
       حمبات يف القلب �أبثها لكم عرب نب�ضاته ،وق ُُب ٌللذكر مثلُ حظ الأنثى.
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«يا �أنت ..رهاين على املدى»
مالم�سة عا�شقة

ذ.توفيقي بلعيد

�سعيد �أن نتواجد يف هذا الف�ضاء ،يوحدنا هم جميل وهدف نبيل مو�ضوعه اجلمال من
حيث هي قيمة ذات وزن كبري يف تاريخ احل�ضارة ،ويتظلل بخمائل ال�شعر الذي يعترب
من جهة روح الأ�شياء وقوتها الكامنة يف الأ�صول التي جتعلنا نبني ر�ؤيا جمالية ونبيلة
حول العامل من حولنا...
كما ي�رشفني باعتباري نا�رشا لهذا العمل ،مو�ضوع لقائنا اليوم ،مما يجعلني قريبا من
الن�ص بحكم احتكاكي الطويل معه ،ومن جهة �أخرى لل�صداقة التي تربطني� ،أو �أ�صبحت
تربطني بال�شاعرة الأ�ستاذة مليكة �رضيبني ،ونحن نعلم �أن من �أجمل ال�صداقات و�أكرثها
�شفافية هي تلك التي ين�شجها الإبداع والفن بني النا�س واحل�ضارات...
فال�شاعرة مليكة ا�رضيبني �صاحبت املنت ال�شعري وخا�ضت يف مكابدة اخللق والإبداع
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منذ كانت طالبة باجلامعة ،فحربت الق�صائد ورفعت �صوتها يف �سنوات مل تكن الكتابة
�أو �إلقاء ال�شعر ترفا ...وهو الأمر الذي لفت �إليها �إنتباه �شاعر كبري كال�شاعر عبد الوهاب
البياتي الذي و�شحها بق�صيدة حتت عنوان «فاتنة الدار البي�ضاء»...
ال�شاعرة والأ�ستاذة مليكة ا�رضيبني متمكنة من �أداتها ولها قدرة على تطويعها وهي التي
تخرج على يديها العديد من الأ�صوات االبداعية والثقافية التي ت�ؤثت ف�ضاء الإبداع
ببالدنا وتقود قافلة الفكر...
بعد �صمت طويل فر�ضته الظروف ،طلعت علينا �سنة  2012بديوان «الباب ما قرعته غري
الريح» ،عن دار كلمات للن�رش ،وقد �شكل عالمة فارقة يف جتربتها الإبداعية ،ثم تلته
بديوان «يا �أنت ...رهاين على املدى» �سنة  2016عن دار ف�ضاءات بالأردن ودار كلمات
باملغرب...و�سنختم بـــ«:ولأنها كانت النهر واجل�رس معا».
�إنتظرت كل هذا الوقت من �أجل �أن تنمو الغابة التي ت�ستوعب قامة حلمها الذي يزهر
يف كل خطوة من �سعيها نحو اجلميل والعادل والنبيل .ولأن ال�ضفاف تهاجر �أحيانا .ولأن
الأر�صفة تفقد عادة التذكر ...ومن �أجل كل الذين قد ذهبوا يف الغياب والن�سيان ...ومن
�أجل كل الذين عربوا اجل�رس وما عادوا ...ومن �أجل كل من تزودوا من ماء النهر ،ون�سوا
لغة اخلرير ...لكل ه�ؤالء و �أوالئك جاء ديوانها «الباب ما قرعته غري الريح» ر�سالة
وعالمة فارقة ومنارة �ضد التيه...
وكما لو �أنها ُتوجد العذر للطيور املهاجرة ن�صبت يف العراء �شجرة الق�صيدة من �أجل
ا�سرتاحة العائدين �إىل العميق فينا ...فكانت لغة الديوان دافئة يلفحها �شوق ،كانت
�ش الأ�ساطري...
ب�سيطة وجميلة ،ويف نف�س الآن حابلة ب�صوت قادم من حيث ُت َع ٍّر ُ
الأ�ستاذة مليكة �رضيبني ال تكتب الق�صيدة� ،إنها تكتب نب�ض احلياة ،احلياة ال�صاخبة يف
دواخلها ومن حولها ،لذا نح�س �أننا و�إياها نتقا�سم الآهات واملحطات ،ونتقا�سم ال�سفر...
فلي�سعد القارئ ب�صحبة �شاعرة كانت النهر واجل�رس معا ،ووهبت خ�صبا للخ�صب ووهبت
مطر...
للمزن ْ
�إنها �إىل جانب كل ما�سبق امر�أة العناد وال�صرب تعاند من �أجل اي�صال �صوتها� ،صوت
املر�أة  /الإن�سان ...باعتبار الق�صيدة لي�ست ترفا ولكنها حاجة و�أمنية يف ذات الوقت...
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�أ�ضغـــــاث �أحــــالم

كم متنيت قبل �شد الرحال
�أن �أ�شعل النار
و�أقطف �شهبا
تنري الدروب اليك
كم متنيت قبل �أن �أحتلل اىل تراب
قبل �أن �أ�سيح يف عتمة الديجور
�أن تلملم �شعتي
�أن ت�سيل خ�صبا
ن�سغا يف �رشاييني
�أن �أتنف�سك هوى
ملء الرئتني
كم متنيت....................
كم متنيت �أن يعود النب�ض خلافقي
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وتع�شو�شب جنبات الروح
�أن �أ�صيح حمية
بعد �أن م�سكت اليقني
هذه ع�شتار
متلأ اجلرار
وتوزع الغالل
هذه ع�شتار
تعود من منفاها الأخري
متلأ قفر النف�س هوى
ي�سيل �شدوا ،دفءا
ملء احلنايا
يزيد زخما للجناحني.
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�إنــــــــعتاق

من خ�ضم امل�أ�ساة
وطول احل�صار
لعنة اكتوينا بها طويال
عبيدا �رصنا
للعبة الأقدار
يخرج الفنيق
مالكا
متحررا من الزمان واملكان
مك�رسا الأغالل
قافزا على ال�رشاك
موقعا بالأرذال
�أيتها الأيدي اخلانقة للأنفا�س
املثبطة للعزائم
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املطفئة للآمال
هال تراخيت و�رست اىل زوال؟
مالك يا مالك
يا �شموخا ال ينحني
وياقلبا م�رشوخا ينب�ض �شبابا
ويا عزمية ال تلني
�أنفخي يف هذا اليباب
من �أنفا�سك الالهبة
جمرا
نارا يف هذا اله�شيم
لعل من �أنفا�سك ي�أتينا الفرج املوارب
خلف �ألف باب
ذوبي هذا اجلليد
ي�ستحيل �أنهارا
و�شالالت ع�شق
و�أودية من حب وحنني
لعل القلوب بهذا تفرح
ويعود اخل�صب للأر�ض اجلديب.
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�شــــــــــــــروخ

�إرهاق و دوار
�سفر و �إبحار
�أحفر يف الذاكرة
تت�شعب ال�رشوخ
تاريخ ي�ؤ�ؤل �إىل الزوال
�أ�ستجمع �شتات الإنهيار
�أنفخ يف اليباب
لعل الأر�ض تخ�رض
لعلها
من جلمود ،تنبج�س الأنهار
ويطلع من ظلمة طيف نهار....
يجيء متوز ب�ألف انت�صار

101

يع�شو�شب املكان
ومتلأ زغاريد الن�شوة الرحاب.....
�أحاول مللمة الإنك�سار
بناء يتهالك
باجتاه التحلل ،الإندثار
ت�شيخ العزائم
يكرب ال�رشخ وال انت�صار....
�أقبع يف الركن حائرة
رباه ،عميق هذا الت�صدع
وهدا ال�رشخ �شديد الإنحدار
متوز يلي متوز
يا انتفا�ضة ترتنح
وا�ستفاقة تتثاءب
وربيعا ال ي�أتي
هال حتاملت واقفا
هذا العبث ما�ضي العزم
يدو�س احلياة.
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