


قصيدة بحْثُت عنَك في األحالم 
للشاعرة اإلسبانية بينو أوخيدا

الغناء  بين  قطيعة  هناك  األشراقي:  محمد  الفنان 
المغربي والشعر العربي..

قراءة في كتاب 
»العقاب: الشغف المعاصر« لديدي فسان

مقاربة لماهية الزجل المغربي
)إشكالية النشأة وخصوصية المفهوم(

إفتتـاحية

فرنسا  استقاللها عن  طيلة سنوات  بالدنا  تعرف  لم 
وإسبانيا الغاشمتين رؤية ثقافية لدعم القراءة والدعوة 

إليها بما يشعر بأهميتها وضرورتها الحضارية.
وحينما نقول رؤية ثقافية؛ فإننا نعني بذلك الخطوة 
االستراتيجية  الخطة  صياغة  تسبق  التي  المهمة 
المحكمة القائمة على المراحل الواعية لجعل القراءة 
المتمايزة  المجتمعية  األوساط  داخل  اعتياديا  فعال 

بفئاتها القارئة والمثقفة.
الثقافة،  لمرفق  الموجهة  الحكومية  البرامج  جميع 
مشروع  في  القراءة  أولوية  تستحضر  لم  تاريخيا، 
اليوم  نجد  لذلك  وللمواطن،  للبالد  الثقافي  االرتقاء 
فعل القراءة بين فئات المجتمع ضعيفا جدا، وخجوال، 

ويدعو إلى الحزن والغم والنكد.
القراءة في المجتمعات المتقدمة باتت تقليدا ال يمكن 
تجاوزه بأي فعل تنشيطي آخر، رغم أن القراءة في 
والسينما  بالموسيقى  ترتبط  تكاد  المجتمعات  هذه 
األنشطة  كل  أساس  القراءة  تبقى  لكن  والمسرح؛ 

المساهمة في التربية والتوعية والتثقيف.
والمعرفة  العلم  مجاالت  كل  تطال  التي  والقراءة 
لبناء  حقيقيا  مشروعا  نعتبرها  التي  هي  والثقافة، 
المجتمع  صرح  في  قوية  ولبنة  الصالح،  المواطن 
والحرية  والرقي  النهضة  أسباب  لمعانقة  التواق 

والعدالة والكرامة.
وللجمعيات  للسينما،  الحكومي  المالي  الدعم  إن 
في  أمر  الثقافية،  والدوريات  وللمجالت  المسرحية، 
غاية األهمية، رغم أنه متعثر بشكل كبير، وتعتريه 
النزاهة  آلليات  ويفتقر  بل  عديدة،  أخالقية  عيوب 
مشروع  دعم  لكن  الفكرية،  واالستقامة  والحكامة 
وفكري  ثقافي  دعم  ألي  أساسيا  مدخال  يعد  للقراءة 

وعلمي آخر.

نحن ال ننفي وال ننكر المحاوالت الحكومية الساعية 
غير  محاوالت  نراها  أننا  غير  القراءة،  دعم  إلى 
وممنهجة،  علمية  بصورة  لها  مخطط  وال  مدروسة 
كما أنها غير ذات تأثير كبير في دفع الناس إلى قراءة 
والقصص  والروايات  والتاريخية   الفكرية  الكتب 
تتجه  أن  نرجو  لذلك  وغيرها.  الشعرية  والدواوين 
اإلرادة الحكومية نحو دعم القراءة واالهتمام بالكتب 
كإقامة  ومحفزة؛  مشجعة  عملية  خطة  من  انطالقا 
والمؤسسات  بالمدارس  الكتب  متنوعة  مكتبات 
المكتبات  مع  شراكات  وعقد  والتعليمية،  التربوية 
الخاصة تقضي بتخفيض الضرائب عنها، وإقناعها، 
بالتالي، بتخفيض أثمنة كتبها، وتشييد رفوف خشبية 
والجرائد  للكتب  مخصصة  بالشواطئ  وحديدية 
ومحطات  الكبرى،  بالحدائق  وأخرى  والمجالت، 
مسابقات  وإجراء  والمطارات،  والقطارات  الطرق 
حول قراءة الكتب واالستفادة منها بصورة فصلية أو 
العملية  االقتراحات  من  ذلك  وغير  سنوية...  نصف 

الممكنة.
نعم.. ندرك جيدا صعوبة تنفيذ هذه االقتراحات دفعة 
واحدة، نظرا للعوائق والعقبات الذاتية والموضوعية 
الجهل واألمية، وانعدام  المغربي، كانتشار  للمجتمع 
الوعي الحضاري بشأن أهمية القراءة والحاجة إليها، 
والخاصة  العامة  الملكية  على  الحفاظ  وبضرورة 
للدولة واألفراد والجماعات، ولكن يمكن لنا االنخراط 
والظروف  األولويات  وحسب  تدريجيا  تنزيلها  في 

االجتماعية.
المتاحة،  الوسائل  بكل  بلدنا  في  القراءة  دعم  إن 
أهم  من  يكون  قد  البناءة،  العلمية  الطرق  وباعتماد 
الكريمة..  والحياة  والتنمية  والتقدم  النهضة  مداخل 
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ترجمة حوار

العددكتاب  مقالة



الحق في الخطأ
من  أن  وأرى  الخطأ،  في  بالحق  أومن  إنني 
حق المجتهد الصادق أن يخطئ، وإنني أعتبر 
أن األصل في هذا الخطأ أنه درجات متفاوتة، 
هناك  بأن  وأعتقد  أخطر من بعض،  بعضها 
ثالثة من بني الناس ال يحق لهم الخطأ، وهم 
مسؤول  فاألول  والطبيب،  والقاضي  الحاكم 
عن حياة شعب كامل، ومسؤول عن مصيره، 
القدر  والثاني مسؤول عن مصير من يضع 
والثالث  يديه،  بين  ومصيره  حياته  األعمى 
إليه،  يلجأ  الذي  المريض  حياة  عن  مسؤول 
والذي قد يكون أي خطأ يرتكبه هذا الطبيب 
المعالج يساوي الموت، وحتى بالنسبة لبعض 
الحكام الصادقين والمجتهدين، فإنني أقول ما 
يلي: إن أخطاءهم ـ رغم خطورتها ـ لم تكن 
قاتلة ومميتة، وأنها كانت أقوى منهم، وكانت 
وهذا  منهم،  تكن  ولم  الحكم  آلة  أعطاب  من 
الحكم آلة مثل كل اآلالت، آلة جهنمية تسير 
الذاتية،  بطاقتها  وتدور  الداخلي،  بمحركها 
يوسف  عن  دوما  دافعت  فقد  المعنى  وبهذا 
أمراض  من  كثيرا  عالج  والذي  تاشفين،  بن 
بما ال يمكن أن  الخيانات  الطائفية وأمراض 
يرضي كل الناس وكل الجهات، وحسبه أنه 
قد أرضى هللا، وأنه قد أرضى التاريخ، وأنه 
قد أرضى الحقيقة، وللحقيقة ثمنها الغالي بكل 

تأكيد ..
بالقومية  الصادق  إيمانه  في  الناصر  وعبد 
إيمانه  في  الثاني  الحسن  أو  العربية، 
حسين  صدام  أخطاء  وحتى  الحر،  بالعالم 
المؤمنين  أخطاء  من  ألنها  مقبولة،  تظل 
أو  الجاهلين  خطاء  من  وليست  المتحمسين، 

أخطاء الخائنين
ومن حق المجتهد في العلم أن يجتهد أيضا، 
وأن يكون من حقه أن يخطئ، بشرط أن يكون 

عالما، وأن يكون عارفا، وأال يكون متطفال 
المسرحي  حق  ومن  والمعرفة،  العلم  على 
يكتشف  وأن  يجرب،  وأن  أيضا،  يجتهد  أن 
المسرحية  والمفردات  واألبجديات  اللغات 
مكتشفا  تجريبه  في  يكون  وأن  األخرى، 
وأال  مضافة،  جمالية  لقيمة  أو  جديد،  لشيء 
يقتل  وأال  التجريب،  باسم  التخريب  يمارس 
المسرح  روح  هو  والذي  المسرحي،  النص 
وجوهره، ويقول هذا اجتهاد وتجريب، وأال 
يجرد المسرحية من عمقها ومن فكرها ومن 
جمالها ومن رسالتها، وأن ينسب كل هذا إلى 

االجتهاد وإلى التجريب .. 

هل خدعوني؟
عالم  أساسا  هو  المسرح،  هذا  أن  وبحكم 
جميل ونبيل، فقد كان ضروريا أال يدخله إال 
النبالء، من أهل العلم والفن والفكر، ولخطأ 
ما، ال يعلمه إال عالم الغيوب، فإن عكس هذا 
ما يتم اليوم على أرض الواقع، حيث تدافعت 
نحوه أجساد بال رواح، ونطقت باسمه أسماء 
ال تعرفه وال يعرفها وال يعترف بها، مع أن 
األصل في الفن أنه أرقى وأنقى من الواقع، 
األحالم  عالم  أنه  المسرح  في  األصل  وأن 
المزعجة،  الكوابيس  عالم  وليس  الجميلة، 
ولهذا فقد كان من المنطقي أن يكون الدخول 
وعلى  واألميين  الجاهلين  على  محرما  إليه 
غير  وعلى  المتطفلين،  وعلى  المتخلفين 
الصادقين، وعلى غير المجدين والمجتهدين، 

وعلى غير المجانين العاشقين. 
يؤمن  ال  ومن  التالقي،  هو  المسرح  إن 
باآلخر المختلف والمخالف ال يمكن أن يكون 

مسرحيا أبدا
فيه  يملك  ال  ومن  التواصل،  هو  والمسرح 
ألن  يسعى  وأخالقية  وجمالية  فكرية  رسالة 

يوصلها للناس، كيف يزعم أنه رجل مسرح؟
العالقة،  في  يكمن  إذن  المسرح  هذا  روح 
وذلك في مستواها اإلنساني وليس الحيواني، 
اإلقليمي  وليس  المفتوح  الكوني  بعدها  وفي 
المدنية  درجتها  وفي  المغلق،  الجهوي  أو 
الغابوية  درجتها  في  وليس  المتحضرة 
وليس  الديمقراطي  أفقها  وفي  والوحشية، 
بأن  اليوم  أقول  أن  ويؤسفني  االستبدادي، 
القبح  من  كثير  فيه  والنبيل  الجميل  الفن  هذا 
وفيه  المهربين،  من  كثير  وفيه  والفوضى، 
الذين  من  كثير  وفيه  )الحرامية(  من  كثير 
يمارسون التحكم والتسلط، ويسمون ذلك نقدا 
يفكرون،  ال  الذين  من  كثير  وفيه  مسرحيا، 
ال  والذين  يفكرون،  الذين  كل  ويغضبهم 
كل  المجتهدون،  ويضايقهم   يجتهدون 
أساءوا لي شخصيا،  هؤالء، وغيرهم كثير، 
الزمن،  من  عقود  أربعة  امتداد  على  وذلك 
وأساءوا  المسرح،  لروح  أساءوا  هذا  وقبل 
للديمقراطية  وأساءوا  المسرح،  لجوهر 
الثقافية، والتي ال يمكن أن يكون لها معنى إال 
وباالقتسام  وباالشتراك  وباالختالف  بالتعدد 

وبالحوار.     
في  كان  هللا،  سامحهم  ال  الناس،  أولئك  كل 
أنهم خدعوني  أن يخدعوني، وتوهموا  نيتهم 
فعال، ولقد أقنعتهم بأنهم خدعوني، إما تفضال 
التمثيل  أعشق  ألنني  وإما  مني،  وتكرما 
المسرحي، ولقد لعبت فيه دورا من األدوار، 
ما  المتسامح، وهذا كل  دور  أو  العبيط  دور 
في األمر، ولقد كان تمثيال في مقابل تمثيل، 
زيف  يكشف  الذي  العاقل  التمثيل  كان  أو 
التمثيل األحمق، وفي الحقيقة، وبعكس ما قد 
يظهر لهم، فإنهم ما خدعوا إال نفسهم، وفعال، 
فقد ظلموني قليال، بسابق نية وتخطيط، ولكن 
ال  ولكنهم  وأشد،  أقوى  كان  ألنفسهم  ظلمهم 

  طنجة األدبية العدد 67  3

االجتهاد بين حد التجريب وحد التخريب

د. عبد الكريم برشيد

أ نـا ا لـمـو قع أ عـاله



4  طنجة األدبية العدد 67 

يعرفون هذا، وال يعرفون أي شيء غير هذا، 
األعوام  وتمضي  األيام،  بعد  األيام  وتمضي 
بعد األعوام، وهذه اللعبة المفضوحة مستمرة 
ومتواصلة، وقد تسألوني متى تنتهي، وأقول 
وكل  أدري،  أن  أريد  ال  أو  أدري،  ال  لكم 
نار  النار غدا،  هذه  أن  اليوم، هو  أعرفه  ما 
الكراهية العمياء والصماء، عندما ال تجد ما 
تحرقه، سوف تحرق نفسها، وأن هذه الرحى 
التي تدور بال معنى، سوف تطحن أحجارها، 
عندما لن تجد ما تطحنه .. لقد اختلفوا معي 
في البديهيات وفي المسلمات، ألنهم يعشقون 
إلي،  بالنسبة  أما  ولذاته،  ذاته  في  الخالف، 
وأعشق  الحقيقة  وأعشق  الحق  أعشق  فإنني 
الناس،  كل  وأعشق  الكمال  وأعشق  الجمال 
والتعيي،د  االحتفال  هي  الحياة  في  وفلسفتي 
وال يهمني أن يأتي هذا الجمال وذلك الكمال 
أو  الجهة  هذه  من  أو  ذاك،  من  أو  هذا  من 
من تلك، ولقد كلفني هذا العشق ثمنا باهضا 
اختياراتي  على  نادما  فلست  ذلك  ومع  جدا، 
هذه  ظل  في  حياتي  عن  وال  حياتي،  في 
قد  أكون  أن  ويمكن  المصيرية،  االختيارات 
خسرت أشياء كثيرة في هذه ) المعركة( الغبية 
والحمقاء، ولكنني لم أخسر نفسي، ولم أتنكر 
ألفكاري، ولم أنقلب على اختياراتي، ولد قد 
احتفاليا،  وواصلتها  احتفاليا،  مسرتي  بدأت 
وغدا سوف ألقى هللا بوجهي االحتفالي، ألنه 

وجهي الوحيد والفريد الذي ليس لي غيره.

في جماليات الحوار
المسرح،  روح  ألنه  الحوار،  أحب  إنني 
الموجود  وحدي  لست  بأنني  يشعرني  وألنه 
اآلخر  الطرف  في  فهناك  الوجود،  هذا  في 
ثقافة  له  شخص  آخر،  شخص  المكان  من 
أخرى،  أفكار  وله  أخرى،  لغة  وله  أخرى، 
وفي  الوجود  في  حقيقيا  شيئا  أرى  ال  وإنني 
الطبيعة إال هذا الحوار الخالق، فالليل يحاور 
والنور  األسود،  يحاور  واألبيض  النهار، 
البكاء،  يحاور  واالبتسام  الظالم،  يحاور 
يحاور  والوجود  الموت،  تحاور  والحياة 
والحضور  الفراغ،  يحاور  واالمتالء  العدم، 
المأتمية،  تحاور  واالحتفالية  الغياب،  يحاور 
والرجل يحاور األنثى، والجسد يحاور الظل، 
والوجه يحاور القناع، وأرى أن هذا الحوار 
الموسيقى،  في  أوضح وأفصح  بشكل  يتجلى 
يكلم صوتا، وهي صوت  والتي هي صوت 
يحاور صوتا، وهي صوت يكمل صوتا، وقد 
ومتقاطعة  متنافرة  هذه األصوات  بأن  يظهر 
تبدع  ـ  النهاية  في  ـ  كلها  ولكنها  ومتناقضة، 
لحنا واحدا، وتعزف نغمة واحدة، وأنا دائما 
مع حوار األصوات ومع حوار الكلمات ومع 
ومع  األفكار  حوار  ومع  العبارات  حوار 
االختيارات ومع  المواقف ومع حوار  حوار 
وفي  األرواح،  حوار  ومع  النفوس  حوار 
الفن الجميل، يظهر هذا الحوار في صورته 

الحقيقية دائما، وبغير هذا، فهل كان ممكنا أن 
يكون للفن كل هذا اإلشعاع وكل هذا السحر 

وكل هذه القيمة؟ ال أظن 
هو عالم واحد إذن، قائم على التعدد والتنوع 
التعدد ما كان ممكنا أن  والتمدد، وبغير هذا 
يكون واسعا وغنيا، فصوت واحد ال يصنع 
وفكرة  كالما،  تصنع  ال  واحدة  وكلمة  لحنا، 
ال  واحدة  وشجرة  فكرا،  تؤسس  ال  واحدة 

تشكل غابة.. 
والمرتبة  المنظمة  األصوات  أحب  إنني 
إلى  أبغض  شيء  )وال  والمتناغمة  والمتآلفة 
نفسي من النشاز ومن فوضى األصوات( 1

كل  أكثر  وهي  الطبيعة،  لغة  هي  الموسيقى 
اللغات حياة وحيوية، وهي معزوفة الطبيعة 
النهر  )قصيدة  وفي  الخالدة،  وسينفونيتها 

الخالد( يقول الموسيقار محمد عبد الوهاب:
الريح  قالت  ما  الجميل  شطك  في  سمعت 

للنخيل
نعم، الريح تقول، وهناك في الطبيعة من يسمع 
قولها، ويفهمه، واألنسام تقول أيضا، والرعد 
يقول، وخرير الماء يقول، والعصافير تقول، 
يقول،  والصمت  تقول،  الموسيقية  واآلالت 

والورد يقول، وأمواج البحر تقول. 

الهوامش:
1 ـ ع. برشيد )الرحلة البرشيدية( منشورات 
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عودة »أْنَزار« ِلحِنيِنِه اأَلول شعر
ُمْذ َصاَدَف األُْنَثى الِتي َعَبَثْت ِبُطْهِر الماِء

َم َحْولَها.. َل َقْوَسُه الَعالِي  َوَحوَّ َشكَّ
ْر َوهَي َتْنُشُب ُعْريَها ِفي النَّْهِر ِهَي لَم تَُفكِّ

أَنَّ ُعيُوَنُه َكاَنْت تَُحدُِّق ِفي التََّفاِصيِل الدَِّقيَقِة..
َماْء ِمْن َمَتاَهاِت السَّ

ُر.....  َكاَنْت تَُفكِّ
َدْت ِفي َصْدِر  ُربََّما ِفي ُحْلِم لَْيلَِة أَْمِس ِحيَن َتَنهَّ

َفاِرِسَها
َوَقالَْت: »ُفكَّ ُكلَّ َضَفاِئِري«

َها َمَع َعابٍر فِي  ُب حظَّ أَْو ُربََّما .. َكانْت تُجرِّ
لِّ الَبِعيِد.. مسلَِك الظِّ

يُحبُّهاَ ِمْن ُدوِن أَْن َتْدِري ِبأَنَُّه عاِبٌر يـِمِضي..  
قُه الَهباْء يُمزُّ

َكاَنْت َعلَى ِثَقٍة
ِبأَنَّ َجمالَها الَجَبلِيَّ َيْنُقُصُه انِكَساٌر َما ..

لِتُرِضي ِكبرَياَء الُكحِل ِفي أَْهَداِبَها
الَشْعُر َنْهٌر آَخٌر..

والريُح ِضفَّتُُه التـِي َتْرَعى اْنِهَماَرهُ ُكلََّما َهبَّْت 
اسَتَداَر لِِوْجَهٍة  اُْخَرى

لَِبْحٍر َما تُُخبِّئُُه َتَضاِريُس الـَجَسْد
ُخلَخالَها الـَمكبُوُت تَحَت الماِء

يُشرُق ِحيَن َتلمُس طينَة الَواِدي
َكأنَّ يًدا تَُدلُِّك ِرْجلهاَ

ْمُس تـُْمِعُن ِفي اْحِتَفاْء... َوالشَّ
يُن أْن يُْغِري إلًها َكاِمَل  َكْيَف اسَتطاَع الطِّ

األوَصاِف
، جاُع على التُّراِب يحطُّ »أنزاُر« الشُّ

بِّ الخِفيِّ َيْكِسُر ِفْكَرِة الرَّ
َوِفْكَرًة عْن بُؤِسَنا الَبَشِريِّ

»أَْنَزاُر« المَتيَُّم،

لْم َيَشأْ أَن يسَتغلَّ ُضلوَعُه فِي الَغيِب،
ُسْلَطَتُه َعلَى الَغيِم المَشاِع،

ِل  َتَسلََّحْت َقَدَماهُ ِبالحظِّ الـُمَتاِح لَِعاِشٍق ِفي أوَّ
الُخُطَواِت،

ِة ُضعِفِه َصْلَصاٌل ِبِقمَّ
اَل َشيَء يملُكُه ِسَوى َصَخِب الدِّماْء

»أْنَزاُر«، 
لْم يدِرْك َعَواقَب قْلبِه المْنساِق حيَن َدَنا
َوقاَل: أََنا أحبُِّك َفلَتكوِني مْثلَما أْحَبْبُت،

أَْنِت إِلََهِتي،
َفتَّشُت في األَبِديِّ َعنِك َولْم أَِجْدِك

َوَها أََنا أجثُو أِلْخلََع َعْنِك َثوًبا ِمن َفَناْء
ِطيِري َمِعي ....

ماْء لِكمالِك المْنشوِد تتَّسُع السَّ

لَكنَّ َحْدًسا َما.. أََضاَء ِبَقْلِبَها
َها... َكالَبْرِق َيْطَعُن َغْيَمًة ِفي َشكِّ

»لَْن أُْشِبهْك....«
َقالْت لَُه

ْر ُخطاَي، أََخاَف أَْن أَْعلُو َوأَعَشَق بعَدَها  »َحرِّ
َرُجاًل

أُصاِدُفُه كَما َصاَدْفَتِني َذاَت ارِتَواْء
يُن أَْن َيْنِفي إلًها، َكْيف اْستَطاَع الطِّ

ْنَيا لَخيبِتِه  َجفَِّت الدُّ
بُوا َوَتَرقَّبُوا وكلُّ الَعاِرفيَن َتَقرَّ

اَل بُّد ِمْن َطْقٍس َيُزفُّ لُه الَحِنيَن
َد الَعْذراُء ِعْشَقُه  لَِتْسَتِحمَّ الَكاِئَناُت ِبَدْمِعِه َوتَُضمِّ

بالِغَناْء
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فراشة اسمها َفْظمة
الخنزير«.. كانت فراشة  هناك بحانة »قدم 
ألوانها  الربيع  تلبس  السكارى،  بين  تحوم 
يقبل  عجوز  وكان  متنافرة.  لكنها  زاهية، 
يقبل  كما  واألخرى،  الفينة  بين  الجعة  كأس 
اقتربت منه بحذر،  غادة في عمر الزهور. 
طارت  رحيق...  رحيق،  جعتان،  وطلبت 
العجوز  وافق  لَمـَّا  الفرح  شدة  من  الفراشة 
على طلبها بجرة أصبع.. حضرت الجعتان، 
أخذت األولى فوضعت فمها في فمها، اتخذ 
تنظر  وال  تشرب  عموديا،  مساره  الرحيق 
خمرا  يشرب  أصبح  الذي  العجوز  إلى 

أسودا.
قلب  يفرح  الخمر  من  قليل  هل   - تساءلت: 

اإلنسان!؟
في  فمها  ووضعت  الثانية  الجعة  أخذت 
وترمق  وتلذذ،  بتؤدة،  تشرب  فطفقت  فمها، 

العجوز بنصف عينها وتبتسم..!!
تلبية طلبها،  ندم على  العجوز حتى  غضب 

وهو يكشر عن أنيابه، لكنه كظم غيظه..!
وقفت  طارت،  سكرت،  شربت،  الفراشة، 
أمام شاب جميل المحيى، أنيق، وسيم، لون 

كبيرة  غليظة  عنق  ربطة  ترابي،  قميصه 
رائحة  منه  تفوح  فوق صدره،  كـ»كوبرا« 
رحيق،  جعتان،  منه  طلبت  البورجوازية... 
رحيق، رحيق.. بجرة قلم سجل النادل طلبها 
جعتان،  طلبت..  ما  لها  وقدم  مذكرته،  في 
فمها  فوضعت  األولى  أخذت  باردتان، 
حنجرتها  عبر  الرحيق  انساب  فمها..  في 
الثانية  الجعة  أخذت  لذيذا.  ذهبيا،  مستقيما، 
وتشرأب،  تشرب  فمها،  في  فمها  ووضعت 
ولم تسكر، ولم تطر، طار الشاب الوسيم من 
شدة الفرح، لَمـَّا رأى سرب فراشات، تدخلن 
عبر النافذة، وقدمت له إحداهن قنينة كبيرة 
شديدا،  فرحا  فرح  الويسكي،  من  الحجم 

طلب لها جعتان أخرويتان.
شيئا،  منه  تطلب  لم  ألنها  الفراشة  غضبت 
اعتذرت عن شرب الجعتين، ورجته طالبة 
منه أن يفتح القنينة الكبيرة الحجم، التي هي 

أمامه وكفى...

عمر محمد بكير - الجزائر    إبداع

محمد مفتوحقصة قصيرة
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عبد اللطيف الخياطي الثأر
قبل  ذلك  السيبة.. حدث  حدث هذا في زمن 
عبد  سي  لعمي  يكن  لم  يزيد.  أو  عام  مائة 
العائلة  من  لفرع  ينتمي  الذي  هو  الواحد، 
اشتهرت بالعلم و امتهان الفقاهة، أية عالقة 
هو  تورط  أن  يسبق  لم  كما  الثأر  بعمليات 
السالح  أن  حتى  نزاع..  أي  في  أوالده  وال 
لم يدخل بيته، لذلك رفض أن يترك األرض 
عندما هاجرت الفروع األخرى بعد خسارتهم 
لمعظم األراضي في الديات وبعد أن أصبح 
عادة  وخصومهم  العائلة  بين  المتابدل  القتل 
وأقسم  بالعائلة  صالته  قطع  يوميه.  شبه 
عبد  ب»بني  تربطه  التي  الشعرة  يقطع  أن 
عند  له  يشفع  لم  ذلك  أن  إال  الخياط«،  هللا 
لحيته  نتفها من  التي  الشعرة  وتلك  الخصوم 
إليه ... في آخر األمر  لم تغير في نظترهم 
أوالده.  أحد  قتل  أن  بعد  بالعائلة،  التحق 
يليق  به كما  استقبله ورحبت  الكبيرة  العائلة 
زاوية محترمة  في  بيتا  له  بنوا  بفقيه جليل، 
عند سفح جبل، في مكان منعزل وغير بعيد 
وسط  الخاصة  بئره  له  وحفروا  القرية  من 
بستان ـ أعترف أنا الحفيد أنني ياما تسسلت 
لم  أن  وأشهد  ورمانه  إجاصه  وتذوقت  إليه 
يكن أحسن منه في تلك األنحاء ـ أما الجامع 
ينسه  لم  ذلك  كل  القرية.  وسط  بنوه  فقد 
بكاؤه  ولكن  عاد،  شيئ  هذا  الفقيد،  إبنه  في 
المستمر أرهق العائلة كلها. ذات مرة ذهب 
فسأله  ينوح  وجده  لزيارته..  طاهر  عمي 
قال  بعم،  أجاب  بالثأر،  األخذ  يود  كان  إن 
يريحك  هذا  لعل  إذا،  أوالدك  أحد  ليرافقني 
معك  خذ  قال  بيديك.  تنتقم  كأنك  ويجعلك 
السالم  السالم. ربما كان سي عبد  سي عبد 
ثالث،  أو  مرتين  القرآن  ختم  قد  حينذاك 
قد  كان  فقد  صباي  في  أنا  عرفته  حين  أما 
اعتزل التعليم في الكتاب وكان يكتب للنساء 
ويعمل لهن التمائم، وكان الصبيان يؤخذون 
لهم  ليكتب  الحية  الوطاويط  مع  البيض  له 
الرمان،  أغصان  على  »الحزافية«  بدمها 
يهشون بها على بعضهم البعض فيبدأون في 
كان  لعله   .. المسجد  في  الجماعي  الضراط 
يفعل ذلك ألجل البيض وحده، ولكن للحقيقة 
محمد«..  سي  »الفقيه  أخاه  يغيظ  هذا  كان 
لنترك الحديث عن »أوالد عبد الواحد« ليوم 
آخر. شيء آخر البد أن يذكر حين الحديث 
يبدأ  كان  أنه  وهو  السالم،  عبد  سي  عن 
جملته بفعل )يكون( كالزمة تتردد في كالمه 
الحزاقية..  بغيتي  إذا  آسيدي  نعم  )تيكون 
الليل  وطير  بيضات  خمس  خاصك  تيكون 
القاتل  بالروح( أما »عمي طاهر« فقد كان 
رقم واحد في العائلة ،قد يحين حكاية قصته 
كذلك في يوم آخر... اصطحب معه سي عبد 
السالم إلى المكان حيث كمنا للقاتل الذي ما 

النجاة.  يريد  ظهره  أدار  حتى  له  ظهرا  أن 
أطلق عليه عمي الطاهر النار، سقط الرجل 
بقي  لألمام،  جلبابه  قب  فانزاح  وجهه  على 
الطريق بعد  الطاهر في مكانه يراقب  عمي 
أن أعاد تلقيم السالح وسلمه البن عمه ليجهز 
على الرجل، اقترب سي عبد السالم وأفرغ 
-هل  الشظايا.  منه  فتناثرت  القب  في  النار 

الواحد  عبد  سي  ذبح  رأسه  فجرت  قتلته؟- 
وحده   . بالثأر  احتفاال  الجميع  ودعا  عجال 
تناثر  ما  أن  يعرف  كان  بعيد  من  آت  زائر 
فتاتا من قرص خبز،  الجلباب كان  من قب 
الحقيقة ظوال  الفرحة وكتم  يفسد  أن  يشأ  لم 
الليلة قبل أربعين سنة، قيد حياته، كانوا حين 

يريدون التهكم من السي عبد السالم يسألونه 
يكون،  يجيبهم:  فكان  الرجل  ذلك  قتل  كيف 
السيبة.  زمن  في  ذلك  حدث  موالي،  نعم 
الرجل.  النار على رأس  أطلقت  أنني  يكون 
أنني  يكون  يتناثر،  دماغه  أنني رأيت  يكون 
أن  يكون  روحه..  آلخذ  الموت  ملك  لست 
في  بالخروج  يغامر  ال  كان  نفسه  عزرائيل 

زمن السيبة.. يكون أنني أجعلكم تضرطون 
في المسجد وال آخذ اآلرواح. حدثت القصة 
قبل مائة عام أو يزيد، أما الحروف فعلمينها 
سي محمد وليس سي عبد السالم، ال أدري 
.. معي زائر اآلن قطع  الحكاية  أنهي  كيف 

علي حبل السرد، لذلك .. إلى اللقاء.

قصة قصيرة إبداع
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فاضمة والفراشات
لطالما عشقت فاضمة الطبيعة، فهي في القرية 
للنسيم  حبها  فرط  ومن  األزهار  بين  زهرة 
تغيب  كانت  وحينما  نسمة،  ينادونها  كانوا 
الغيث،  القرية فكأنما قد غاب عنهم  عن أهل 
ولم تكن تغيب إال لكي تتبع فراشة في الحقل 
وكانت تفعل ذلك حتى تتعب ويتعرق جبينها 
الناصع البياض، ثم تجلس مباشرة تحت شجرة 
وارفة الظل من دون أن تتجرأ على الصعود 
إلى غصن من أغصانها .. هذه المرة بالذات 
كانت تجلس فوق صخرة تركها بعض الرعاة، 

حاولت أن تحلم بواقع أفضل من الذي تعيشه، 
أن تتخيل بسمة الحياة، على األقل فهنالك سبب 
بحياة  تمنيها  كانت  أمها  ألن  األحالم،  لهذه 

سعيدة قائلة: 
ــ »سيأتي يوم سعدك عما قريب يا بنتي«.

كان  فاعتقادها  المقصود،  تفهم  تكن  لم  لكنها 
بأن جبروت أبيها سيضمحل مع األيام  عميقاً 
مصدراً  سيكون  حدث  لو  األمر  هذا  اآلتية. 

لسعادة مطلقة في قلبها.
أحمد  المخلص  على صديقها  تعرفت  وحينما 
المجاورة،  القرية  في  يقطن  الذي 
عيناها،  ولمعت  سعادتها  زادت 
األلفة  وصال  إلى  قلبها  وحن 
تتبع  فصارت  انقطاع..  كل  بعد 
عما  مضاعفة  بطاقة  الفراشات 
كانت عليه من قبل، وأخيراً قطعت 
إلى  بالصعود  الخوف  هاجس 
بسيطة  بمساعدة  الكبيرة  الشجرة 

من صديقها الوفي أحمد.
تمضي  كانت  جميلة  أيام  بعد 
في  ورغبة  وحياة  أسرار  كلها 
االكتشاف، طلعت شمس يوم بهي 
الظهيرة  بعد  الصديقان  فاجتمع 
العجيب  ومن  شجرتهما،  تحت 
أخيراً  قرر  الخجول  أحمد  أن  حقا 
أن يبوح لها بسر حبه لها. فتشجع 
قلياًل ونطق كلمات متعثرة للتمهيد 
ينطقها  لم  لكنه  واالستمالح، 
ظل،  بان  حتى  الداللة  واضحة 
هزت رأسها فرأت أباها ينظر إليها 
حجمه  الولد  رأى  إن  فما  شزراً. 
المنقبضة  الضخم، ومالمح وجهه 

مثل  انطلق  حتى 
هارباً  القطار 
برأسه المنخفض.

الدنيا،  بها  دارت 
وحيدة،  صارت 

فقد  المخزية،  نظراته  من  السوء  كل  توقعت 
أن  جدتها  تحكيها  كانت  قصص  من  سمعت 
غريب  فتى  مع  جلست  أو  مشت  إذا  الفتاة 

فمصيرها الدفن.
خاطفة  األولى  الصفعة  كانت  لقد  الواقع  في 
مدوية، واألخرى كانت ُمبكية مدميًة. »ألست 
هذه  بمثل  يعاملني  لماذا  كبده؟  فلذة  ابنته، 
المعاملة؟« .كل هذه التساؤالت وغيرها كانت 
إلى  العودة  طريق  في  نفسها  على  تطرحها 

البيت مشدودة من شعرها بعنف وحشي.
أدخلها حجرتها الصغيرة والمظلمة وأقفل الباب 
لحظات  بعد  فسمعت  ونام،  ومضى  بإحكام، 
أنين أمها يعلو ويخفت في إيقاع مستمر حتى 

حل صمت مضجر.
مثل  في  نفسها  فاضمة  وجدت  أسبوع  بعد 
ثوباً  مرتدية  تودرت،  الكبيرة  أختها  موقف 
أبيض، والحناء تُزخرف على يديها ورجليها 

وأناملها، وهي مستسلمة للنساء.
همس أبوها في أذنها بصوته األجش: 

- »حمداً هلل أن ال أحد يعرف فعلتك غيرنا، ال 
تعودي إلى بيتي مطلقًة، ليست لعائلة المختار 

بنات مطلقات«.
ُزفت في عصر ذلك اليوم إلى رجل في العقد 
الرابع من عمره، لكن له إقطاع وثروة طائلة 
بالمنطقة المجاورة، هكذا فهمت فاضمة أخيراً 

مغزى قول أمها: 
- »سيأتي يوم سعدك عما قريب يا بنتي«.

قصة قصيرة

حازم كيوانالتيه

سرقته خطوات الخدر موغلة في سبل التيه، ألقته غثاًء في أرض األقزام.
يصحوا مفزعا -وهو آخر ساللة العماليق- على ألم دخول الجذع في إسته، وأقزام عدة 
اصطنعوا أرجوحة علقوها في إحليله، وآخرين اتخذوا من فتحاته الكبيرة في وجهه 

مغارات للعبث ومراحيض.
تصرع يقظته بقايا الخدر، ينفض عن جسده  أسراب األقزام ؛ ويبتلع مرارات االنتباه.
يقبض -من كومة العشب التي يتوسدها-قبضة، يشعل فيها النار، يمأل صدره  بدخانها 
األزرق؛ فتعلوه موجات الخدر الهادرة. يتوسد باقي أعشابه، وتداعبه خياالته فيرى 
نفسه عمالقا وتغيب عن الصورة -في عينيه-  صورة قطعان األقزام العائدة للعبث، 
ولألرجوحة، والستعمال المراحيض. يتذكر تلك النطفة التي زرعها في رحم زوجته 

قبل ولوج التيه )آااٍه لو تنبت ذكرا يحمل إرث العملقة(، ويعيش الحلم.
ويلوك  آخر  جذع  لينزع  العمالق؛  ينتفض  حتى  باألقزام  تمر  الحلوة  اللهو  ساعات 
مرارات أخرى، يقبض من عشبه، ويهم بإشعال النار، كلما أشعل عودا أطفأته دموعه؛ 
يلقي أعواده. يجري لحدود الساحة؛ يجلس في أحد األركان. يحكم قبضته على عشبه. 

نظرته الغضبى ترصد قبضته. ودموعه تغسل فتحاته.

إبداع

حفيظ بوباقصة قصيرة
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بحْثُت عنَك في األحالم 
)من ديوانها: »كَمثِل ثمرٍة في الّشجرة« 1954(

قصيدة للشاعرة اإلسبانية 
بينو أوخيدا

بحْثُت عنَك في األرِض، 
وفي َدهاليز الكائناِت الّطويلة.

بحْثُت عنَك في اللّيالي، 
لُمات،  وفي األِزّقِة والظُّ

ِة الهادئات. في الّزوايا الحادَّ

بحْثُت عنَك في األيّام.
ال أَحَد ِمّمْن له لحٌم ولمٌس 

َكَشَف لي َعِن اْسِمك.

بحْثُت عنَك في الغاباِت: نَظراتي العاليّة 
طافْت على ِتيجاِن األشجاِر واألْغصان 

والنّخالِت الهادئِة وأْشجاِر الّصنوبِر النّائية.

لكْن ال َشْيء، ال شْيَء َيحمُل اْسمَك مكتوباً.

بحْثُت عنَك في بُطوِن الُحقوِل الّسمراء، 
بحْثُت عنَك في الَقمِح، 

نابق،  في الِودياِن وُمروِج الزَّ
في الجباِل والَينابيع.
في ُكلِّ مساٍر َخِفيٍّ 

كنُت أْمشي وأَنا أْصرُخ ِباْسمك.

بحْثُت عنَك في الِبحاِر 

ة،  وفي قوارِب الَبّحارِة الُمَبلّليَن الهشَّ
بحْثُت عنَك في الّطحالب، 

ة،  خوِر الحادَّ في األْسماك، في الصُّ
في األمواِج وفي الّشواطِئ الذَّهبيِّة الَعريضة.

بحْثُت عنَك في اأَلْسفِل، في األْعماِق، 
بْيَن َشظايا المراكِب العِتيقِة الَقديمة، 

الّرسائُل البحريُة المنسيُّة 
لْم تُكْن تقوُل اْسَمك.

بحْثُت عنَك في النُّجوِم والُغيوم، 
في أوقاِت الَفجِر، في الّشفِق الهادِئ.

بحْثُت عنَك في الهواِء 
وفي القمِر الجائِل بالشوارِع 

وفي ُفصوِل الّربيِع الَمجنونِة وأنا أْقِفز.

بحْثُت عنَك في الّزماِن والُقرون:
لْم يُكِن اْسمَك في الَمقابِر الباردة.

أنَت عالمة، عالمُة طائٍر، 
وال أحَد، ال أحَد يُْمكنُه أن َيِجدْك.

بحْثُت عنَك في األحالم:
وفي األحالِم كنَت أنَت في انِتظاري. 

جزر  )من  الكنارية  الشاعرة  كتبت   *
لزوجها  فقدانها  بعد  القصيدة  هذه  الكناري( 
األهلية  الحرب  سنوات  آخر  في  ُقتل  الذي 
اإلسبانية )1939( بعد أقل من عامين على 
أشعارها.  وأشهر  أجمل  من  وهي  زفافهما. 
في  أساسية  كثيمة  الحلم  خاللها  من  كّرست 
شعريتها وكرد فعل وجداني إزاء مأساة الفقد 
بزوجها  الوصل  لها  يحقق  وحيد  وكسبيل 
موته  بعد  تتزوج  لم  الذي  األبدي  وحبيبها 

وظلت وفية لذكراه حتى فارقت الحياة.

ترجمة

ترجمة: علي بونوا
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القياس األصولي  لقد أشرنا في الحلقات السابقة إلى أن 
ينقسم، باعتبار علته، إلى ثالثة أقسام: قياس العلة وقياس 
الداللة وقياس الشبه. وقد ردت كلها في القرآن الكريم. 
البدء  في  ونريد،  الداللة.  قياس  عن  حديثنا  ونواصل 
منها  القياس.  من  النمط  لهذا  التعريفات  بعض  نقدم  أن 
لقياس  الباقالني  أبوبكر  القاضي  قدمه  الذي  التعريف 
الداللة يقول فيه: )هو الجمع بين الفرع و االصل بما ال 

يناسب الحكم ولكن يستلزم ما يناسب الحكم(. 
وهناك التعريف الذي أورده ابن قدامة، وهو: )أن يجمع 
بين الفرع واألصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه على 
اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا(.

)كتاب روضة المناظر(.
الذي  )هو  فيه:  يقول  الحرمين،  إلمام  تعريف  وهناك 
يدل على معنى  ولكنه  نفسه،  يناسب  ما ال  يشتمل على 

جامع(. )كتاب البرهان(.
يكون  أن  )هو  بقوله:  الداللة  قياس  الزركشي  ويعرف 
الجامع وصفا الزما من لوازم العلة، أو أثرا من آثارها 

أو حكما من أحكامها(. )البحر المحيط(.
عبد  ابن  قدمه  الذي  بالتعريف  التعريفات  هذه  ونختم 
شرح  في  الرحموت  )فواتح  كتابه  في  الحنفي،  الشكور 
مسلم الثبوت(، يقول فيه: )قياس الداللة ما لم تذكر فيه 

العلة صريحا، ودل عليها بالزمها(.
الدين الطوفي وأبي إسحاق  هناك تعريفات أخرى لنجم 
الشيرازي وعبد الرحمن الشربيني وغيرهم. وإذا نظرنا 
قياس  أن  إلى  تشير  نجدها  فإننا  السابقة،  التعريفات  في 
الداللة هو ما لم يصرح فيه بالعلة ولكن ذكر فيه الزم 
العلة أو حكم من أحكامها أو أثر من آثارها، أو أنه اشتمل 
على معنى جامع أو صف الزم أو دليل العلة، فالمضمون 

واحد وإن اختلفت ألفاظهم ومصطلحاتهم.
الكريم،  القرآن  آيات عديدة من  القياس في  قد ورد هذا 
وورد  السابقة،  الحلقات  إحدى  في  البعض  إلى  أشرنا 
كذلك في الحديث النبوي، واستعمله الفقهاء واالصوليون 
بجامع  الخمر  على  النبيذ  قياس  ومثاله  كبير،  بشكل 
الرائحة الكريهة الدالة على اإلسكار، والرائحة هنا هي 
العلة، ويلزم  العلة، وعالمة وجودها، وليست هي  دليل 

من وجود الرائحة وجود اإلسكار الذي هو العلة.
به  قتلهم  على  منهم  بالواحد  الجماعة  قطع  قياس  ومثل 
والجامع هنا هو وجوب الدية عليهم، أي الجمع بين قطع 
وجوب  في  للواحد  الجماعة  وقتل  الواحد  ليد  الجماعة 
وجوب  في  اإلشتراك  بموجب  الجميع  على  القصاص 

القتل،  القطع واألصل هو  هنا هو  والفرع  الدية عليهم. 
والعلة هي وجوب الدية على كل فرد. والحكم هو وجوب 
قياس  وجل  عز  هللا  ظف  وقد  الجميع،  على  القصاص 
النشأة  فقاس  الكريم،  القرآن  آيات عديدة من  في  الداللة 
النشأة  وجعل  اإلمكان،  في  األولى  النشأة  على  الثانية 
األولى أصال والنشأة الثانية فرعا عليها، ويعطى للفرع 
حكم األصل بموجب القياس. فكيف ينكرون النشأة الثانية 
عدم  من  نشأة  هي  واألولى  األولى،  بالنشأة  ويسلمون 
والثانية ليست نشأة من العدم ونجد هذا في قوله تعالى: 
)أيحسب اإلنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني 
الزوجين  منه  فجعل  فسوى،  فخلق  علقة  كان  ثم  تمنى، 
الذكر واألنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى؟(.

وقاس حياة األموات بعد الموت على حياة األرض بعد 
موتها بالعشب والنبات. ونجد هذا في قوله تعالى: )يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحي األرض 
بعد موتها، وكذلك تخرجون(. ومنه أيضا قوله عز وجل: 
عليها  أنزلنا  فإذا  خاشعة  األرض  ترى  أنك  آياته  )ومن 
الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه 
على كل شيء قدير(. إن الذي أحيا األرض بعد موتها 
قادر على بعث اإلنسان و إحيائه بعد موته، فقاس القرآن 
الكريم إحياء اإلنسان بعد مو ته على إحياء األرض بعد 
موتها، وهذا قياس أصولي و قياس عقلي، وهو بالضبط 
فيه بين األصل والفرع بالزم  الذي يجمع  الداللة  قياس 

العلة أو أثرها أو حكمها.
ونجد هذا القياس أيضا في قوله تعالى: )ويقول اإلنسان أ 
إذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أوال يذكر اإلنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يكن شيئا؟(. وقد اشتمل هذا الكالم الموجز 
القياس:  عناصر  كل  على  الحوار  وهذا  والمختصر، 
الجاحد  المنكر  األصل والفرع والعلة والحكم. فاإلنسان 
يتساءل مستغربا ومتعجبا هل هناك حياة بعد الموت؟ هل 
سنبعث من جديد؟ )أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟( فيجيبه 
القرآن الكريم بالجواب الشافي الكافي، ويقدم إليه الدليل 
العقلي المنطقي الدامغ، والحجة القاطعة الباهرة، موظفا 
الداللة.  قياس  هنا  وموظفا  واألصولي،  العقلي،  القياس 
إذا كان هناك خلق أول، وهو خلق من عدم، فيلزم أن 
تقبل بإمكان حدوث خلق ثان، وهو بعث وإحياء، وليس 
خلقا من عدم. فالقادر على الخلق األول قادر على الخلق 
الثاني، أي البعث، وإذا سلمت وقبلت أن الخلق األول قد 
وقع وحصل، وجب أن تسلم بإمكان حدوث الخلق الثاني، 

وهذا يقتضيه العقل والمنطق والقياس.

االستدالل والحجاج في القرآن الكريم)9( 

رؤية

د. أبو بكر العزاوي 



المولد  اإلنسانية:  ذاتك  معرفة  من  لنبدأ   •
والنشأة.. من هو محمد األشراقي؟

سنة 1960  يوم 29 غشت  كان  مولدي   **
الشهير  البرود  دار  بحي  الميموني  بزنقة 
بطنجة. والنشأة كانت بعدة أحياء.. وهي وادي 
أحرضان ثم حي بنعليم مرورا بحومة بني يدر 
قرب السوق الداخل، حيث كنا ونحن صغارا 
نرى وجوها فكرية وفنية عالمية رفقة صديقهم 

القصبة  بحي  وانتهاء  شكري،  محمد  الكاتب 
الجامعية  الدراسة  سنوات  به  قضيت  الذي 
فيها  كانت  النشأة   .. وطنجة  فاس  بين  متنقال 
عالقات متعددة عملت الظروف على أن تكون 
والدي رحمه هللا،  من  بإيعاز  بالتحاقي،  ثرية 
تلقينا بداية السبعينات  بالكشفية الحسنية حيث 
من القرن الماضي تأطيرا تربويا جمعويا من 
قادة من صنف العايدي والعربي بودقة وعبد 

الجواد الفياللي والشعيري والدرعاوي ورشيد 
حياتي  في  فارقة  فترة   .. المكناسي  الفياللي 
بالمعهد  التحقت  ذلك،  مع  وموازاة  الطفولية، 
الموسيقي بطنجة ..أما الدراسة اإلبتدائية فكانت 
الحسن  بـ»خوسافات«  »بونسي«  بمدرسة 
األول حاليا، ثم اإلعدادي بإعدادية ابن األبار 
تأثير واضح  لألستاذ خليل غريب  كان  حيث 
علي في تقوية حبي للفن، ألنه كان ينتقي لنا 

رائعة  شعرية  نصوصا  المحفوظات  مادة  في 
عالمي،  تشكيلي  فنان  تعلمون  كما  وهو  جدا، 
وإبن مدينة  أصيلة الجميلة  .. المرحلة الثانوية 
بثانوية إبن الخطيب التي كانت تولي اهتماما 
وطنية،  مناسبات  لتخليد  الموازية  لألنشطة 
مثل  اساتذتنا  من  بالمبدعين  االحتفاء  وكذا 
المرحوم عبد المغيث البوعناني شقيق الشاعر 
واإلعالمي محمد البوعناني، وأذكر هنا منشط 

ومنظم هذه األنشطة، وهو أستاذ لبناني إسمه 
بشارة ...أيام ال تنسى

• من ذاتك اإلنسانية إلى ذاتك الفنية.. في أي 
الموسيقية  موهبتك  وتفجرت  فنك  ولد  سنة 

والغنائية؟
وخروج  الموهبة  وتفجر  الفن  ميالد  سنة   **
بداية  كان  اإلنسانية  الذات  من  الفنية  الذات 
السبعينات من القرن الماضي، حيث صممت 

العزم على االلتحاق بالمعهد الموسيقي لدراسة 
وتعلم العزف على آلة العود، وقبل ذلك كنت وأنا 
صغير بالبيت أضم وسادة لصدري على أنها 
عود وأبدأ بالعزف والغناء افتراضيا .. المبادئ 
األولى للعزف تعلمتها من األساتذة الشيخ أحمد 
الذي  التسولي  مصطفى  والفنان  الزيتوني، 
نتمنى له الشفاء، والصنائع األندلسية لقنها لنا 
والحاج  العمراني  امحمد  سيدي  المرحومان 

10  طنجة األدبية العدد 67 

الفنان محمد األشراقي لـ»طنجة األدبية«:
هناك قطيعة بين الغناء المغربي والشعر العربي..

حوار
*** محمد األشراقي فنان مغربي يجمع بين 
التلحين والغناء، قضى أكثر من ثالثين سنة 
في اإلبداع الموسيقي والفني، فاجتهد على 
نحو مثير، بالمساهمة والمشاركة طبعا، في 
بناء غناء مغربي أصيل، بلحن منسجم متكامل تميزه المعاصرة 
فصيحة  ومشرقية  مغربية  شعرية  وبنصوص  والتفاعلية، 
وزجلية، تكشف عن عمق إنساني ممتد في اتجاه جميع ألوان 

الحياة وأذواقها.
والفنان محمد األشراقي من األصوات الفنية القليلة التي تؤمن، 
التغيير  إحداث  على  والغنائي  الموسيقي  الفن  بقدرة  بصدق، 
الحضارية،  والعربي  المغربي  اإلنسان  شخصية  في  اإليجابي 

ومن أشد المنتقدين لالتجاه الفني الذي 
يسعى لتبرير االبتذال الغنائي أو الموسيقي 

بشعارات: المواكبة، واحتياجات الشباب 
الراهنة، وضرورة التطوير وغير ذلك.

حوارنا اآلتي يضع الفنان األشراقي أمام 
أسئلة شائكة تالمس إنسانيته وفنه وتعامله 

مع الكلمة الشعرية والغنائية المعبرة، 
وتفاعله مع الجملة الموسيقية الرصينة 

في أبعادها الروحية والجمالية.

حاوره يونس إمغران



الطيب العربي .. أما »الصولفيج« فكان يلقن 
لنا، آنذاك المدير األستاذ عبد الواحد عزيمان، 
فكنا  استثنائية،  حصص  في  األولى،  مبادئه 
جميعا نستفيد منها طلبة وشيوخا. كما لن أنسى 
تكوينا موازيا تلقيته من موالي العربي الوزاني 
ببيته بطنجة، وهو عالم من علماء الموسيقى.. 
عبر  الموسيقى  حول  مؤتمرات  يحضر  كان 
العالم .. كما الزمت كأستاذ وكصديق األستاذ 
من  ارتويت  الذي  الرايسي  محمد  المرحوم 
الكثير  الشيء  الموسيقية  األكاديمية  معارفه 
كنت  عندما  الرجل  هذا   .. عليه  هللا  رحمة 
أمهات  من  كتابا  أفتح  وكأنني  أشعر  أجالسه، 
الكتب المتعلقة بالموسيقى فأغترف الفن والعلم 

...حديثه الفني والموسيقي ال يمل أبدا.
وأرافق  أعزف  كنت  الجو  هذا  خضم  في 
بعض  تلحين  وأحاول  بالمدينة،  أجواق  عدة 

إليليا  نصوصا  ...فاخترت  ألدائها  النصوص 
الشابي وابن زيدون  القاسم  أبي ماضي وأبي 
أكن  لم  داخلي  زائدة  طاقة  اكتشفت  هنا   ..
أعلمها من قبل، وهي تطويع الشعر وتلحينه .. 
وبالنسبة للزجل فقد لحنت نصوصا للمرحوم 
حسني الوزاني والزجال عنبر ميلود والشاعر 

عمر البقالي وغيرهم كثير. 
• من هو الفنان الذي كان له تأثيرا كبيرا على 

توجهك في التلحين وفي الغناء؟
** التأثر سواء على مستوى التلحين أو الغناء 
كان متعددا.. كنت أنوع مواردي، وأنهل من 
كل ما يستهويني من أنغام وألحان وأصوات.. 
أذكر على سبيل المثال موسيقار األجيال محمد 
مكاوي  وسيد  الموجي  ومحمد  الوهاب  عبد 
وببالدنا   .. حافظ  الحليم  وعبد  فؤاد  ومحرم 
استمعت كثيرا أللحان عبد السالم عامر وعبد 
الوهاب  وعبد  فويتح  ومحمد  الجراري  النبي 
بنعبد  ومحمد  السقاط  الرحيم  وعبد  أكومي 

جميعهم  وغيرهم..  بنبراهيم  وحميد  السالم 
ارتويت من ينابيعهم الفياضة ..وكل ملحن له 
توجهه الخاص وطريقته التي تميزه عن غيره 
أستمع  فكنت  االصوات  مستوى  على  أما   ..
الشهير  للمطرب محمد علي صاحب األغنية 
»رقيقتي«  قصيدة  أدى  والذي  »المخنتر«؛ 
متناهية.. كما كنت  ببراعة  الجراري  لالستاذ 
شديد االستماع للمطرب القدير المرحوم محمد 
إسماعيل  المطرب  ننسى  أن  دون   .. الحياني 
األداء  في  مدرسة  أيضا  يعد  الذي  أحمد 

الصوتي .
• ما هي المدرسة الفنية التي تدين لها بالفضل؟ 
وتلك التي ال ترى حرجا في االعتراف بفضلها 

على فنك ولو بشكل غير مباشر؟
** المدرسة الفنية التي أدين لها بالفضل هي 
مدرسة »مواهب« / البرنامج التلفزي الشهير 

الذي ترعرعنا في أحضانها عن بعد أوال عبر 
التلفزيون، فافتننا باألستاذ عبد النبي الجراري 
تتردد  التي  المواهب  في طريقته، وهو يوجه 
على برنامجه .. وبالقدر الذي كنا معجبين به 
من هذا الجانب، كنا نتهيب من ولوج البرنامج 
نظرا لصرامة الرجل التي كانت حاضرة في 
كل حلقات برنامجه .. وبعد تردد لم أجد بدا من 
السفر من طنجة للرباط وأنا في بداية العشرين 
من عمري .. وتقدمت للبرنامج بموشح إلبن 
زيدون من تلحيني .. كانت جرأة كبيرة مني...
شاب في مثل سني يلحن شعر ابن زيدون !!!  
األحد  صباح  للبرنامج  كمرشحين  جلسنا 
بباب  استقبلنا  وبعدما   .. التلمساني  باستوديو 
سائال  اإلذاعة  بباب  الجيراري  األستاذ 
الئحة  على  يطلع  بدأ   .. تنقلنا  ظروف  عن 
هللا  عبد  المرحوم  سجلها  التي  المترشحين 
أوال  ينادي  فبدأ   .. البرنامج  محافظ  العسري 
على الذي وفدوا من مدن بعيدة ...وبعد مرور 

المواهب  الدور على  أتى  االصوات  عدد من 
بمواهب  مقارنة  جدا  قليلة  وهي  التلحين  في 
الغناء .. فقدمت القطعة وبعدما انتهيت صفق 
للجمهور  األستاذ  فتوجه   .. طويال  الجمهور 
وللتعبير عن  التصفيق؟  انتهيتم من  وقال هل 
إشادته قال اآلن جاء دوري ألصفق لهذا الشاب 
الذي زارنا من مدينة طنجة فتحية لهذه المدينة 

وكل أبنائه..
حدث يبين إلى أي حد كان هذا الرجل استثنائيا 
علي؛  الفضل  له  كان  فقد  لذلك  فذا..  وفنانا 
ليس على المستوى الفني فحسب، ولكن على 
شخصيتي بشكل شمولي .. من ناحية األخالق 
... وغير  والحضاري  الثقافي  الجانب  من   ..
يشهدون  المدرسة  هذه  تالمذة  وكل   .. ذلك 

بذلك. 
العربية  للغة  تدريسك  بين  تجد عالقة  هل   •

وبين فنك الموسيقي؟
اللغة  تدريس  بين  وشيجة  عالقة  هناك   **
يعتبر  الفن  ..فهذا  الموسيقي  والفن  العربية 
المادة  لتحبيب  كبير  بشكل  مساعدا  عنصرا 
للتالميذ .. فاللغة هي أصوات قبل كل شيء.. 
بقوة.. وأحيانا  التالزمية حاضرة  العالقة  إذن 
أغني لتالمذتي بعض النصوص الشعرية .. كما 
اكتشفت مواهب بالقسم من خالل أدائهم نصا 
شعريا مبرمجا بالسنة التاسعة ثانوي إعدادي، 
وهي قصيدة »غنيت مكة« للشاعر سعيد عقل، 
المادة  مفتش  أن  مرة  وأذكر  فيروز.  وتغنيها 
زارني بالقسم.. وبعد نهاية الحصة وفي سياق 
تقييمه ألدائي توجه إلي قائال ...أنت فنان فلماذا 
ال تحضر آلة العود للقسم من حين آلخر، فهذا 
سيغير من رتابة الحصة، ويضفي تجديدا على 
عملية تدريس اللغة العربية .. وقمنا بالتجربة 
الفني  بالمجال  الخاصة  األخيرة  الوحدة  في 
شخصنا  ألننا  مبهر،  بشكل  التجربة  ونجحت 

أدين بالفضل لبرنامج »مواهب« للفنان عبد النبي الجراري
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مضمون نص الفنون الشعبية المغربية بشكل 
ملموس وتجاوب معه التالميذ. بصورة تلقائية 

وتفاعلية
العربي  األدب  عيون  على  اطالعك  بحكم   •
شعرا ونثرا، كيف تجد مستقبل الغناء المغربي 

من خالل هذا األدب؟
بين  قطيعة  هناك  أن  شديد  بأسف  نالحظ   **
ندر،  ما  إال  العربي،  والشعر  المغربي  الغناء 
والنادر ال حكم له .. عيون االدب والشعر في 
واد والغناء المغربي في واد آخر .. هناك موجة 
بذريعة  الغناء  في  المبتذل  الكالم  من  كاسحة 

وكون  هادشي«  بغات  »الوقت  أن 
األمور تطورت .. والشباب يريدون 
نمطا خفيفا مواكبا لروح العصر.. 
يتحدثون  باهلل عليك عن أي تطور 
لذلك  يتكلمون؟  مواكبة  أية  وعن 
الشعرية  القصائد  يلحن  من  يظل 
قليلة  وقلة   .. السرب  خارج  يغرد 
من تتابعه .. لكنني شخصيا يسعدني 
أن تتابع ولو قلة قليلة أعمالي التي 
أشتغل فيها على األشعار العربية.. 

الراقي  الذوق  ذوي  دعم  مدى  ألمس  حيث 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  أنشره  لما 
ويشدون بحرارة على أيدي من يغردون خارج 

السرب.
• لماذا يرحل الملحن المغربي إلى البحث في 
النصوص الشعرية المشرقية ويترك نصوصا 
أخرى مغربية؟ هل نحن المغاربة أقل إبداعا 
لهذه النصوص؟ أم أن بعض الملحنين يجدون 

صعوبة في تطويع النص المغربي موسيقيا؟
** نعم ..هناك ميل لشعراء المشرق بخصوص 
اعتماد نصوص معينة للغناء! ربما ألن الشاعر 
بمقومات  شعري  نص  بناء  يجيد  المشرقي 
توفرنا على  يعني عدم  لكن هذا ال   .. غنائية 
شعراء غنائيين، والدليل ما كتبه محمد الخمار 

الكنوني منذ عقود؛ وأعني القصيدتين الرائعتين 
»آخر أه« و»حبيبتي«، ثم روائع عبد الرفيع 
الجاي  وإدريس  بلحسين  ومحمد  الجواهري 
صاحب رائعة عبد الهادي بلخياط التي لحنها 
عبد النبي الجراري »حسبتك«.. ونذكر كذلك 
التاشفيني؛ وهما شاعران  محمد حاي وسعيد 
غنائيان متميزان .. وهناك طبعا آخرون ...هذا 
بالنسبة للقصيدة. اما الزجل فهناك زخم كبير 
من كتاب كلمات االغاني تضاهي في صورها 
وخيالها عيون االشعار الفصيحة لفرسان الكلمة 
الغنائية مثل علي الحداني وأحمد الطيب العلج 

وحسن المفتي رحمهم هللا، وفتح هللا المغاري 
وعمر التلباني ومحمد الباتولي ومحمد الرياحي 

وغيرهم كثير 
الموسيقية  األلبومات  من  عددا  أصدرت   •
والغنائية.. ما هي أسماؤها؟ ومن هم الشعراء 

الذين احتفيت بنصوصهم؟.
** أول ألبوم على العود أصدرته سنة 2004 
هو »شموع« تضمن معزوفات مستوحاة من 
الشابي  القاسم   كأبي  الشعراء  بعض  دواوين 
في »أغاني الحياة«، وإيليا ابي ماضي »ديوان 
الخمائل« وفدوى طوقان في ديوان »وجدتها« 
...وهكذا كما ألفت معزوفات أخرى وتضمن 
بالعود  أديتها  األغاني  من  مجموعة  القرص 
خصوصا  التجربة  الجمهور  استحسن  ..وقد 

رواد المنتديات األدبية والشعرية.
 2009 سنة  فكرت  التجربة  هذه  نجاح  بعد 
العود«  »همس  هو  جديد  عمل  إصدار  في 
وتضمن فقط عزفا على العود .. ما بين تقاسيم 
وأندلسية،  مغربية  ومعزوفات  مرتجلة،  حرة 
 .. بحتة  لحنتها خصيصا كمعزوفات  وأخرى 
هذا العمل خلق بيني وبين الجمهور نوعا من 
إلخراج  التفكير  في  البدأ  علي  فكان  التعاقد، 
الموسوم  العمل االخير  فكان هو  عمل آخر.. 
بـ»عبير الوتر« الذي واكبته ودعمته الصحافة 
كما اهتمت به عدد من المنتديات والجمعيات 
الثقافية بمختلف مدن المملكة والتي 
كثيرة.  توقيع   حفالت  له  نظمت 
للعمل  اإلعداد  بصدد  أنا  واآلن 
قريبا  النور  سيرى  الذي  المقبل 
الذي  عودي«  »على  ألبوم  وهو 
االحتفاء  السياق..  نفس  في  يسير 
بآلة العود والكلمة الشعرية الغنائية 

الصادقة.
وأغانيك  ألحانك  في  المتأمل   •
لم  لكونك  كبير  استغراب  يعتريه 
تقتحم بعُد عالم الموسيقى الروحية أو الدينية؟ 
بل ولعدم اختيارك، لغنائك، نصا شعريا دينيا؟

الموسيقى  وعالم  الدينية  األغنية  فكرة   **
الفني.  مشروعي  في  بقوة  حاضرة  الروحية 
وقد بدأت مشروعا مع المنشد التهامي الحراق 
من تطوان الذي اقترح عليَّ تلحين مقاطع من 
الناصري، وهو طبعا، ينتظر الدخول  الدعاء 
لألستوديو إلنجازه. كما أن هناك مشاريع في 
الطريق، في سياق األغنية الروحية أو الدينية 
مع عدد من المنشدين.. وهو عالم ليس غريبا 
علي بحكم أنني اشتغلت كعازف مع عدد من 
فرق اإلنشاد الصوفي، منها: مجموعة األصالة 
محسن  المرموق  المنشد  برئاسة  بالرباط 

نورش.

للنصوص  اختيارنا  يكون  قد 
راجع  المشرقية  الشعرية 
يجيد  المشرقي  الشاعر  لكون 
غنائية. بمقومات  النص  بناء 
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ال َحرٌب، اَل سالٌم.. والَعالُم دائما هكذا: َظْبٌي 
طريٌد، وَضْبٌع مفسٌد.. 

يا  مساًء  عمتم  الساسة،  أيها  مساًء  عمتم 
أصحاب مكة وأهل يثرب، ويا ُصنّاع الّربيع.. 
عمتم مساًء يا فرسان المعبد أو حراس الهيكل 
)ال أعرف ماذا تسمون(، عمتم مساًء وسالماً 

يا شعوب العالم...
منتصف  بعد  دقيقة  وأربعون  عشرة  الثانية 
فيه  تختلط  توقيٌت  َطْنَجَة.  بتوقيت  الكأس 
صخِب  مع  المتسولين  نحيب  أصوات 
وَصفير  األعراس  وزغاريد  الموسيقى 

السيّارات.. 
ليَس ثمة متسع من الوقت لمزيد من التفكير في 
مقاطعة دانون أو ماكدونالد، ُمشكلَُة الُحوثيين 
مسألة نسٍب ال حاجة لنا بالتفكير فيها، وقٌتيبة 
رجٌل طيب، سافَر أم لم يُسافر.. وتيار الصدر 
َدولة  تأسيس  في  نيته  ُحسن  أبدى  الشيعي 
العربية..  السياسة  إذن في  مدنية.. ال ُمشكلة 

األحوال تسير في طريقها »السليم«.. 
المقاهي  آخرها..  عن  مكتظة  الشوارع 
مكان  ال  الشياطين..  وزقاق  والمالهي 
غاية  إلى  تمشي  الناس  كل  هنا.  للصمت 
ُحددِّت لها سلفا: كباريه على الكورنيش يغني 
الوليد  تلفزيوَنات  بصوته  يقنع  لم  لبناني  فيه 
تعلمت  برازيلية  وعنا(،  عنه  هللا  )رضي 
لكن  جدا،  سيء  بشكل  الشرقي  الرقص 
من  بكثير  أفضل  ْشَرَشة«  »الرَّ من  نصيبها 

أي راقصة محلية، فقط ألن ُمنحنيات جسمها 
تفوق الخمس درجات حسب ُسلم َعْنَتر لقياس 

الهزات البيولوجية عند الرجل الشرقي...
من يجُد في هذه الوجهة إثٌم كبير، يقصُد مقهى 
الجميلة،  البرازيلية  تلك  تشبهن  زبوناته  كل 
كود  آرب  سهرات  من  سهرة  في  وكأنهن 
تالن..، وكل زبائنها كما المطرب اللبناني، في 
كامل أناقتهم وعضالتهم أيضا..  ثمن فنجان 
قهوة سوداء عادية جدا، ال يختلف عن سعر 
تُدير  حيث  غيفارا«،  »شي  في  »بافاريا« 
واإلصغاء  التأمل  لتُطيل  للكونطوار،  ظهرك 
َع  ُقصورك  »َشيِّد  تُغني  وهي  كاميليا  إلى 

المزارع..«..
ويستمتعون  يكتفون  الذين  أولئك  جداً  قالئل 
الفوشار،  من  درهمان  أو  درهم  بالقليل: 
واستراحة طويلة في حديقة عمومية أو عند 
كأس  األكثر،  على  أو  المدينة..،  كورنيش 
شاي أو زجاجة الكوال عند شرفة مقهى على 
أو  البراني  السوق  أو  »باستور«  رصيف 
بمقهى الهواء الطلق »حنافطة« على نغمات 

موسيقى اآللة... 
كأني  الضجيج،  هذا  بكل  رأسي  ُق  أَُحمِّ لماذا 
أريُد أن أقوَل غير هذا الذي أقول: رسالة إلى 
هذا  األمْر؛  يهمه  ال  ولمن  األمر،  يهمه  من 

ليس فعُل الخمْر...
َمْن  َة  ثمَّ َنْصرُخ..  ُكَنا.  يَُحرِّ من  ثمة  َنمِشي.. 
وَمأَكلُنا  َيقمُعنا؛  من  ثمة  َنْصُمت..  ُضَنا.  يَُحرِّ

َماْرْك«...  الـ»ِبيْسْت  أواِمِر  حسب  وَمْلَبُسَنا 
عليكم،  أثقلُت  القراءة،  أتموا  ممن  ُعذراً 

سأخُرُج من الموضوع مباشرة:
وأنا بعُد َحْي.،

ُك لنبِضي، َما َعاَد للحياِة اَْلَماُء اْلُمحرِّ
اَْلَماُء أْشَربُُه، 
 ... َوَكأنَُّه َكّيْ

مْن أيَن يأتي كلُّ هذا اْلَوَجْع؟.. من َرَصاصِة 
اْلَغْرِب  َضِحِك  من  الرأِس/  َخاِوَي  ُمَتعجرٍف 
ْرِق«/ من َغضِب هللاِ على األرِض/  على »الشَّ

أم من هويٍة َهاِرَبٍة ِمْن ِسْحَنِتَها؟
َرْيَبٍة  في  وأنا  أسأَلُِني،  أخْف؟..  األوجاِع  أيُّ 
وَجُع  أِس  الرَّ في  َوَرٍم  َوَجُع  َصْحِوي:  مْن 
الَمناِفي، ال َوَجع اإلحساِس بالذُّلِّ في َوَطٍن ُهو 
َوَطنك/ وَجُع الزالزل إذ تُخِرُج أثَقالََها وتُدكُّ 
أمك  ترى  أن  وجع  ال  ويابسها،  أخضرها 
تبخيس  تُهمة  تُخرُس الءاتك خوفا عليك من 
، وجُع البْيِن..،  مجهودات الدولة/ وجُع الحبِّ
ِوَسادِتك../ وجُع  ال وجُع عطُر غريٍب على 
أن تُنسى وأنت في بُوْلَفار المدينة، ال وجع أن 
َتمشي ُمِكبّاً على وجهك ألنك اخترت نُصَرَة 

اْلَخريْف.. 

ال َحرٌب، اَل سالٌم / الَعالُم هكذا: َظْبٌي طريٌد، 
وَضْبٌع مفسٌد.. 

ال إنسانية في األنظمة؛ إنها التجارة..
ال نبوءة في »الجهاد«؛ إنها السياسة..

بعَد ُمنتَصِف الكأِس بتوقيت طنجة
أحمد فرج الروماني

مقالة
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النص التموزي وتلقياته:
تجاوب األفقين نموذج قراءة »ريتا عوض«

مقالة

القراءات  باب  في  تلقي »ريتا عوض«  يدخل 
األسطورية، وهو، بالتالي، يستند إلى معطيات 
التاريخ والحضارة والدين والالهوت وغيرها. 
الناقدة  تلقي  أفق  تشكل  التي  العناصر  وهذه 
أسهمت بشكل كبير في الكشف عن مرجعيات 
يمتح  التي  النصية  وذاكرته  التموزي،  الشاعر 

منها عناصر عالمه الشعري.
النص  أفق  مع  متماهية  الناقدة  قراءة  تبدو 
التموزي، ألنها وجدت استجابة من طرفه ألفقها 
الناقدة من توقعات  تنتظره  فما كانت  الخاص، 
بواسطة  التعبير  جعل  الذي  النص  هذا  يحققها 
األسطورة بنيته األساس في كثير من جوانبه. 
كما  األسطوري،  بالفكر  متشبعة  الناقدة  وألن 
هو عند »سير جيمس فريزر«، صاحب كتاب 
»الغصن الذهبي« )the golden bough(؛ 
ليفي  يظهر عند »كلود  كما  واألنثروبولوجي، 
األسطوري،  والنقد  النقد  وتشريح  ستراوس«، 
»نورثروب  المعاصر  الناقد  عند  هو  كما 
فراي«، وغيرهم. فهي تطبق مبادئ هذا النقد 
الذي  التموزي  النص  متن  على  -األسطوري- 
العالمي،  الشعر  مستوى  إلى  يصل  أن  يمكنه 

بعكس ما يعتقده بعض الدارسين. تقول:)1(
بحقيقة  األسطوري  بالنقد  اهتمامي  »ويرتبط 
أؤمن بها إيمانا راسخا، وهي أن أدبنا العربي 
الذرى  بلوغ  عن  يقصر  ال  وحديثه-  -قديمه 
العالمية كما يحلو للبعض أن يتهمه. لكن نقدنا 
األدب  اكتشاف روائع  األدبي ظل مقصرا عن 
العربي ودراستها دراسة تحلها مكانا تستحقه 
بين األعمال الكالسيكية الكبرى. فالتراث األدبي 
يتعاون  بل  فحسب،  األدبية  األعمال  تكونه  ال 
النقاد األدبيون مع األدباء والشعراء في رسم 

معالمه«.
الحديث،  الشعر  اختيارها  أن  الناقدة  وتؤكد 
النص التموزي تحديدا، ليس اضطراريا ألنها 
وألن  لدراستها،  األسطوري  المنهج  اختارت 
الشعر العربي القديم يحفل بالعديد من المظاهر 

األسطورية.
التي  الشعرية،  السرقات  عن  حديثها  وأثناء 
»أن  تبين  القدماء،  العرب  النقاد  عند  عرفت 
نقال أجوف  أو  ليست سرقة  المتكررة  الصور 
هي  بل  السابقون  عنها  عبر  معينة  ألنماط 
الالوعي  في  هاجعة  لمكنونات  استلهام 
اإلنساني، استطاعت أن تتخطى العصور وظلت 
تجد استجابة في نفوس الشعراء والمتلقين... 
الحديث،  العربي  الشعر  أن  ذلك  إلى  أضف 
األدبية  التجربة  في  ثورة  يمثل  اعتقادي،  في 
العربية ذات داللة كبيرة. ألن األصيل من الشعر 
التراث  في  جذوره  يضرب  الحديث  العربي 

الكلمة( من تربة الماضي  فيغتذي )التأكد من 
وتتنفس غصونه هواء العصر الحديث، فتأتي 
ثماره وليدة لقاح بين الماضي والحاضر«.)2(
الذي  التموزي  النص  على  ينطبق  ما  وهذا 
استطاع أن يربط الجسور بين القديم والحديث 
تجارب  من  يستفيد  أن  استطاع  كما  عربيا، 
إنسانية عالمية. وهو ما أكدته الناقدة في مختلف 
لقراءتها.  نموذجا  اعتمدتُه  الذي  كتابها  فصول 
التموزي يستجيب ألفق  النص  وعليه فإن أفق 
الناقدة. لكن إشارتها السابقة تدفعني إلى الحديث 
مرة أخرى عن ذخيرة النص في مقابل ذخيرة 

القارئ.
فذخيرة النص تتشكل عادة من خالل ما يمتصه 
في  عليه  سابقة  أدبية  وغير  أدبية  أنساق  من 
الزمن، تماما كما هو األمر هنا مع اإلنتاجات 
للشاعر  وذاكرة  التي شكلت مرجعا  اإلنسانية، 

التموزي في فترة من فترات إنتاجه الشعري.
النصوص  أنساق  يمتص  وهو  النص،  لكن 
ليضمها  عناصرها  بعض  يستعير  أو  األخرى 
إلى ذخيرته الخاصة، ال يستعير هذه العناصر 
يدعوه  ما  عليها  يمارس  إنه  بل  آلي،  بشكل 
Une dé-« )3 )»إيزر« »تشويها متماسكا«
تفقد  يجعلها   »formation cohérente
ذلك،  بفعل  وتكتسب،  السابقة  الداللية  حمولتها 
حمولة داللية جديدة في سياق وضعها الجديد، 

ضمن النص الجديد.
النص  -امتصاص  العملية  هذه  كانت  وإذا 
التموزي لألنساق األدبية األخرى- قد تسهم في 
حدث  كما  التواصلية،  العملية  تعطيل  أو  تعثر 
فإنها مع  القراء األخرى،  ويحدث مع أصناف 
ذلك،  من  العكس  على  عوض«  »ريتا  الناقدة 
المعايير  مع  تجاوبا  تبدي  أنها  نالحظ  حيث 
األخير  هذا  أن  كما  التموزي.  للنص  الجمالية 

يستجيب للمعايير المشكلة ألفق توقعها.
ضروري  االلتزام  أن  عوض«  »ريتا  ترى 
وحتمي في عهد سادت فيه التفرقة بين العرب، 
كما  ميتة.  في ظل حضارة  هزائمهم،  وتوالت 

دوره  يتخلى عن  أن  يمكنه  الشعر ال  أن  ترى 
الحضاري وهويته اإلنسانية، خاصة في مثل هذه 
للناقدة ما كانت  العصيبة. وقد تحقق  الظروف 
تعاطفا  التموزيون  الشعراء  أبدى  تتوقعه حيث 
مع شعوبهم والتزاما بدورهم اإلنساني، وتحملوا 
مسؤولية التعبير عن معاناة اإلنسان، وأمله في 
الحرية واالنعتاق »وقد كان السياب في الجانب 
تعبيرا  شعره  فجاء  ملتزما:  شعره  من  األكبر 
عن القضايا الحضارية واإلنسانية منطلقا من 
قضاياه الفردية الخاصة. فاتحد بذلك في شعره 
الخاص والعام، والحسي والمجرد فولد الرمز 
الذي يجسد مكنونات الالوعي اإلنساني العام- 
وهي النماذج األصلية التي اتخذت األسطورة 

وسيلة للتعبير«.)4(
إذا كان الشاعر التموزي قد عمل على االستفادة 
ثقافات مختلفة وحضارات متعددة، في ما  من 
سميته سابقا بعملية االمتصاص، وفي ما سماه 
»إيزر« بـ»التشويه المتماسك«، بأن تشكل أفقه 
الخاص من هذا التراكم الذي توفر لديه، فاهتدى 
إلى األسطورة والرمز يستغلهما كأداتين للتعبير 
من  العالم  ومن  المعيش  الواقع  من  موقفه  عن 
الناقدة  فإن  كذلك،  أمره  كان  إذا  أقول:  حوله. 
ال تجد ما يخالف انتظاراتها من تجربة النص 
التموزي، فقد »تجسد نموذج الموت واالنبعاث 
الهاجع في ال وعي كل إنسان أسطورة في شعر 
الموت  قضية  األسطورة  وحدت  وقد  السياب. 
واالنبعاث بمستوياتها جميعا، وارتفعت بتجربة 
إنسانية  إلى مجاالت  الخاصة  الفردية  السياب 
كونية. فأصبح الشعر ملتزما بقضايا اإلنسان 
السياب  شعر  ولعل  والكونية.  الحضارية 
األسطوري برز في أكثر صوره جالء ونضجا 

في ديوان أنشودة المطر عام 1960«.)5(
تتأكد استجابة أفق النص التموزي ألفق الناقدة 
»ريتا عوض« في ما يمكن أن أسميه بـ»التكثيف 
كان  التموزي  الشاعر  أن  أي:  األسطوري«، 
الرمزي واألسطوري،  التعبير  إلى كثافة  يعمد 
لتكتسب بذلك تجربته الجديدة داللة عميقة وتتسم 

رؤيته بالشمولية واالتساع، تقول الناقدة:)6(
التعبير  مثال،  تموز،  أسطورة  ظلت  »لو 
النتهت  واالنبعاث  الموت  نموذج  عن  الوحيد 
تكرار  لكن  عنه.  عبرت  الذي  الدين  بموت 
ثم  المسيحي،  الدين  في  نفسها،  األسطورة 
األسطورة  إنسانية  أكد  اإلسالمي،  الدين  في 
باستمرارها. وليس االستمرار في اإليمان بهذه 
األسطورة عبر آالف السنين سوى خلق متجدد 
اإلنسان  أن  على  متجدد  وتأكيد  لألسطورة، 
واحد في جوهره. ألن الخوف من الموت- كما 
يؤكد هايدغر- هو القاسم المشترك الذي يوحد 

د. المصطفى جا     
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هذا  خوفه  في  اإلنسان  يواجه  فال  اإلنسانية، 
قضية فردية يومية، بل قضية إنسانية كلية: إن 

اإلنسان »كائن للموت««.
يتجلى تحقق انتظارات الناقدة من تجربة النص 
التموزي، كذلك، في إسهاب شعراء هذا النص 
الشاعر  يتوقف  ولم  األسطوري.  التوظيف  في 
التموزي عند التوظيف األحادي لألسطورة، بل 
إنه عمد إلى حشر العديد من الرموز األسطورية 
في شعره، بدافع فني أو بدونه أحيانا، كما يشير 

المقطع التالي من شعر »السياب«:)7(
أيها الصقر اإللهي الغريْب

أيها المنقض من أولمَب في صمت المساْء
رافعا روحي ألطباق السماء

رافعا روحي - غنيميدا جريحا،
صالبا عيني - تموزا، مسيحا

فالشاعر يكثف من الرموز األسطورية في هذا 
المقطع الشعري الذي ال يتجاوز خمسة أسطر، 
)وهو  أولمب  التالية:  الرموز  يوظف  حيث 
إقامته(،  مكان  اآللهة  كبير  زيوس  اتخذه  جبل 
وغنيميد )الراعي اليوناني الوسيم الذي وقع في 
حبه زيوس فأرسل صقرا ليختطفه(، ثم تموز، 

فالمسيح.
قد ال يكون هذا التكثيف األسطوري في صالح 
الشاعر التموزي الذي يسعى إلى التواصل مع 
قارئه بطرق يسيرة، ويبلغه معانيه ويقربها من 
فهمه، فإذا بها تعتم المعنى وتعقده، ومن ثم ينفر 
اهتدى  التواصل. وربما  وتتعثر عملية  القارئ 

توضيح  إلى  فعمد  المزلق  هذا  إلى  الشاعر 
رموزه األسطورية في هوامش قصائده. وهي 
العملية التي لم ترق لبعض الدارسين الذين رأوا 
بما  يذهب  للقارئ  القصائد  معاني  توضيح  أن 

تحويه من متعة وجمالية.
العالية  بثقافته  استطاع  التموزي  الشاعر  لكن 
والواسعة أن يدرأ هذا العيب في قصائده الالحقة 
والتوظيف  اإلبداعي  للخلق  نموذجا  فجاءت 
أخرى.  شعريات  في  مثيله  قل  األسطوري 
وهو الجانب الذي أكدته الناقدة، حيث اعتبرت 
هذا  يمثل  ما  خير  المطر«  قصيدة»أنشودة 

المنحى.
وإذا كان عنصر االستجابة قد اتضح بتواصل 
مع  ذلك  تؤكد  فإنها  أفق«السياب«،  مع  الناقدة 
تقول  حاوي«.  هو«خليل  آخر  تموزي  شاعر 

الناقدة:)8(
يثبتوا  أن  استطاعوا  المحدثين  الشعراء  »إن 
أقدامهم وأن يؤكدوا أن التجديد في الشعر لم 
أن  بدليل  فردية،  طفرة  أو  عابرة  موجة  يكن 
يتذوق  أن  استطاع  المثقف  العربي  اإلنسان 
الشعر الحديث وأن يتأثر به«. وهذا خالف ما 
ذهبت إليه الناقدة »نازك المالئكة« من أن هذه 
الحركة لم تجد آذانا صاغية، وتنبأت لها بالتقهقر 

واالنحسار.
هذا  مضمون  حاوي«  »خليل  الشاعر  يؤكد 

األفق حين يقول:)9(
ما حاوله من  يحاول  الحديث  الشاعر  »وكان 

وأممهم،  عصورهم  في  الشعراء  كبار  قبل 
وأن تكون رؤياه فاتحة عصر حضاري جديد. 
وهذا ما استطاع بعض الرواد أن يحققوه على 

مستوى الرؤيا والكلمة«.
و»خليل  »السياب«  الشاعرين  عن  قلته  وما 
»أدونيس«  الشاعرين  على  يصدق  حاوي« 
في  التموزي  النص  أفق  أن  من  و»البياتي« 
الناقدة  تلقي  أفق  يغير  أو  يخيب  لم  عمومه 
»ريتا عوض«. يتضح ذلك من خالل ارتباط 
الشاعر »أدونيس« بأسطورة الموت واالنبعاث 
في  و»أوراق  والرماد«  »البعث  دواوينه  في 
الريح« و»أغاني مهيار الدمشقي« و»المسرح 
الوهاب  »عبد  ارتباط  وكذلك  والرمايا«. 
البياتي« بالثورة والتعبير عن هموم وتطلعات 
تبناه  الذي  الشيء  وهو  الجديد،  العصر  إنسان 
إلى  الفني،  مشواره  وخالل  شعره  في  الشاعر 
أن عد شاعر الثورة بامتياز. يقول عما ورد في 

تجربته الشعرية:)10(
تشكل  هنا،  وردت،  التي  األفكار  بعض  »إن 
جزءا ال يتجزأ من تجربتي الشعرية وإطارها 
خالصة  ألنها  واإليديولوجي،  والفني  النفسي 
االضطهاد،  الجوع،  )التشرد،  خاصة  معاناة 
المرض،  الحزن،  والمكانية،  الزمانية  الغربة 
الحصار،  خاصة،  السياسية  العامة-  الخديعة 
المادي  الفقر  يأتي،  وال  يأتي  الذي  انتظار 
األبدي، انتكاسة ثورة العالم الثالث أو الثورة 

العالمية: التي ارتبط بها شعري وحياتي«.
حينما  الناقدة  قصدته  الذي  هو  المعنى  وهذا 
أوردت قول »هايدغر« السابق من أن الخوف 
يوحد  الذي  المشترك  القاسم  »هو  الموت  من 
هذا  خوفه  في  اإلنسان  يواجه  فال  اإلنسانية، 
قضية فردية يومية، بل قضية إنسانية كلية: إن 

اإلنسان »كائن للموت«.)11(

هوامش الدراسة:
-1 أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي 
والنشر.  للدراسات  العربية  المؤسسة  الحديث. 

ط1.1978. ص: 9.
-2 نفسه. ص: 12 / 13.

-3 فعل القراءة. ص: 150.
-4 أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي 

الحديث. ص: 94
-5 نفسه. ص: 100
-6 نفسه. ص: 66.

-7 من قصيدة »رؤيا في عام 1956«. ديوان 
المجلد األول. م. س. ص  السياب.  بدر شاكر 

ص: 429 / 430.
-8 أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي 

الحديث. ص: 90.
-9 من مقابلة مع خليل حاوي. مجلة المعرفة. 

العدد 133. مارس 1973. ص: 109.
الوهاب  عبد  ديوان  الشعرية.  تجربتي   10-
بيروت.  العودة  دار  الثاني.  الجزء  البياتي. 

1972. هامش الصفحة رقم: 463.
الشعر  في  واالنبعاث  الموت  أسطورة   11-

العربي الحديث. ص: 66.

الكاتبة ريتا عوض
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  د. الحسين اخليفة

مقدمة:
قة  المؤرِّ األسئلة  أحد  الموت  سؤال  يعتبر 
لما  وذلك  ووجوده؛  لكيانه  والمحيرة  للفرد، 
له من أثر بليغ في استثارة طاقاته، وحشدها 
العارفون  تنازعه  هكذا  أسراره.  الستجالء 
)فالسفة،  المعرفية  مشاربهم  اختالف  على 
وأنثروبولوجيون،  وبيولوجيون،  وفقهاء، 
منهجية  بمناظير  وذلك  خون..(؛  ومؤرِّ
وفلسفية  فكرية  منطلقات  ومن  متنوعة، 

متباينة. 
لَهجت  ما  ال  متأمِّ الوراء،  إلى  قليال  يعْد  من 
وما  القدامى،  العرب  الشعراء  ألسنة  به 
الشعرية،  وملكاتهم  قرائحهم  به  باحت 
وتأثر  اندهاش  وقفَة  محالة-  -ال  سيقف 
أبو  خلَّدها  التي  الفنية  التحفة  أمام  شديدْين 
ُذَؤيب الُهَذلي)ت60هـ(، ورسخت اسمه في 
تاريخ  األدب العربي. نشير هنا إلى قصيدته 
العينية التي فتل خيوطها اللغوية لرسم معالم 
)أو  الخمسة  بأبنائه  فتك  الذي  الموت  طقس 
اختالف  على  العشرة  الثمانيةأو  أو  السبعة 
دقيقة  لحظة  تفاصيل  واقتناص  الروايات(، 
فارقة بين الحياة والموت.توقف أبو زيد عمر 
الفني  األثر  هذا  عند  )ت262هـ(  شبّة  بن 
جميع  على  يتقدم  ذؤيب  أبا  فجعل  الرائع، 
من  حي  أشعر  كانت  التي  ُهَذيل،  شعراء 
بمجموع  ال  وذلك  نظره،  في  العرب  أحياء 

شعره، وإنما بهذه القصيدة. 
وسبق البن قتيبة )ت276هـ( أن رصد  في 
الشعر،  َمخاضات  والشعراء(  )الشعر  كتابه 
الزمانية  وشروطه  ومناسباته،  ومواقيته 
ي  الليل قبل تغشِّ التي »منها أول  والمكانية، 
الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغداء، ومنها 
الحبس  في  الخلوة  الدواء، ومنها  يوم شرب 
والمسير. ولهذه العلل تختلف أشعار الشاعر 
ضمنها  يورد  لم  الكتاب..«.لكنه  ورسائل 
مخاض الموت، الذي كان طقسا فنيا لميالد 
ما  غرار  على  الشعرية،  الروائع  من  جملة 
نجد عند ابن الرومي، وامرئ القيس، وأمل 
وبدر  جداريته،  في  درويش  ومحمود  ُدنقل، 
شاكر السياب في صراعه المرير مع الموت، 
وانتصاره عليه شعريا على األقل، فضال عن 
مناسبة  الموت  كان  الذي  الهذلي  ذؤيب  أبي 
النبثاق قصيدة تعد بحق من أروح ما ابتدعه 

الِمخيال الشعري العربي في هذا المضمار. 
وكان على الفرزدق أن يستثني لحظة الموت 
عليه  فيها  يتمنع  التي  الزمنية  اللحظات  من 
الشعر، فيكون »نزع ضرس أهون عليه من 

نظم بيت« حسب القولة المأثورة عنه. 
القضايا  من  سلسلة  الفنية  التحفة  هذه  تثير 
الموت  لتخييل  الموثّقة  والجمالية  المعرفية 
نحسب-  -فيما  أجلها  ذؤيب؛  أبي  عند  شعرا 
االستثمار األمثل لعنصر الحوار، والتوظيف 
منزع  والنزوع  الشعرية،  للصورة  البارع 

السرد، وجمالية اإليقاع.
قوط: -1 ِحَواريَّة على َشفا السُّ

داخلي،  بمونولوج  قصيدته  الشاعر  استهل 
يسائل من خالله ذاته عن سر وجعه وتفجعه، 
ومصدره النابع من الموت، مؤنِّبا إياها بنبرة 
تفاؤلية مدّوية، دالة على قوة عاتيات الزمن 
وغشمه وجبروته الذي ال يقهر، إال بالصمود 
والتحدي والتفاؤل. وقد استثمر في ذلك أسلوبا 
استفهاميا داال على اإلقرار واإلنكار في اآلن 
ما  بقدر  إذ  البالغيين؛  تعبير  حد  على  ذاته 
يقدر الحدث ويعترف بالهزيمة أمام الخْطب 
الجلل الذي ألمَّ به، فإنه في اآلن ذاته، منكر 
نفسه، حيث  في  أثرا عميقا  له  أن  سيما  له، 
سرعان  لكنه  ووجوده.  وهدد  كيانه،  زلزل 
ما عاد إلى رشده، واستعاد تعقله في الشطر 
الثاني من البيت الذي يفيد أن الزمان ال يبقي 
وال يَذر، وليس بمجٍد اللوم والنُّواح في مثل 

هذه الحاالت والمواقف.
ُع أِمَن المنُوِن وَرْيِبَها َتَتَوجَّ

ْهُر لَْيَس بُمْعِتٍب َمْن َيْجَزُع والدَّ
ويعد الحوار الخارجي بما يحمله من سؤال 
وجواب، أحد االختيارات الجمالية التي برع 
قيمته  للنص  فمنحت  توظيفها،  في  الشاعر 
إلى  يرقى  وجعلته  الحياة،  فيه  وبثَّت  الفنية، 
أجاد  فقد  النفسي.  الشعوري  تصوير وضعه 
من  يقرب  مما  أميمة،  وبين  بينه  إدارته  في 
تَسائل  تحيينها.  إلى  ويدعو  المأساة،  عمق 
أميمة الشاعر عن سر شحوب لونه، وتغير 
باألرق  وإصابته  الفيزيولوجية،  مالمحه 

الحائل بينه وبين النوم الطبيعي: 
ُمْنــُذ  َشاِحباً؟    لِِجْسِمَك  َما  أَُمْيَمُة:  َقالَْت 

اْبتُِذْلَت، وِمْثــُل َمـاِلَك َيْنَفُع
أَْم َما لَِجْنِبـَك ال ياُلِئـــُم َمْضَجعـاً

إاِل أَقضَّ علْيـَك َذاَك اْلَمْضَجُع
وجاء جواب الشاعر جامعا مانعا موجزا في 

ُعوا(،  عبارة واحدة )أوَدى بِنيَّ مَن الِبالِد فَودَّ
الخاصة  المأساة  عن  الحديث  إلى  مستطردا 
بالفقد. هكذا صور حياته، وقربنا من أعماق 
داللة  دالة  شعرية  عبارات  مستعمال  نفسه، 
َعبرة/  ة/  )ُغصَّ التجربة  عنفوان  على  قوية 
إنها  ناصب/...(.  عيش  مصرع/  تُُخّرموا/ 
حوارية تالمس هْول الفاجعة، ودنّو صاحبها 
قوة  لوال  والتأزم،  واالنكسار  االنهيار  من 
غير  الدهر  بأن  وإيمانه  وتحمله،  جلده 

مجزع، وال جدوى من العتاب واللوم.
الشعري  التوظيف  أن  البيان،  عن  وغني 
للمرأة -سيما في مقدمة القصيدة العربية- كان 
فنيا ومدخال منهجيا لمقاربتها. وذلك  مفتاحا 
بما يطرحه من أسئلة وقضايا جمة؛ من قبيل 
طبيعة القرابة التي تصلها بالشاعر، وأثرها 
في وسم الشعر بطابعة الواقعي أو التخييلي، 
العربي  الشعري  اإلبداع  دائرة  في  وموقعها 
أن  نستبعد  فال  يكن،  ومهما  وتلقيه.  القديم 
يكون الحوار المستعمل في النص هنا، أحد 
الجمحي  سالم  ابن  إليها  استند  التي  األسس 
الطبقة  موضع  وضعه  في  )ت231هـ( 
وحكمه  الجاهلية،  فحول  طبقات  من  الثانية 
له بالشاعرية والفحولة والثقة والقوة كما في 
قوله عنهفي )طبقات فحولة الشعراء(: »إنه 
كان شاعراً فْحال، ال غميزة فيه وال وهن«. 

ويلة: -2 ذاُت األظَفار الطَّ
الفنية  قيمتها  للعينية  منح  ما  جملة  من  لعل 
كذلك، فأثارت إعجاب النقاد والدارسين على 
امتداد تاريخها، ما تحمله من صور شعرية 
وفقدا.  فجيعة  وتشّع  وألما،  حزنا  تقطر 

نستحضر منها ما جاء في البيت اآلتي:
َوإَذا اْلَمِنيَُّة أَْنَشَبْت أَْظَفاَرَها    أَْلَفْيَت ُكلَّ َتِميَمٍة 

ال َتْنَفُع
تلك صورة مخيفة للمنيَّة التي تبدو عبارة عن 
ر عن أنيابه لالنقضاض  حيوان مفترس يكشِّ
على فريسته. وما فريسته سوى اإلنسان ذاته 
ل فقده وكينونته من حال  التي يفتك به، ويحوِّ
العدم  حال  إلى  والوصال،  والحياة  الوجود 

والموت والفناء والغربة.
أن  وفروسيته  بشجاعته  الشاعر  حاول  لقد 
لكنه وجد  منه،  أبناءه  وينقذ  الموت،  يتحدى 
الذي  للقدر  فاستسلم  ذلك،  عن  عاجزا  نفسه 

ال رادَّ له.
ولَقد حَرصُت بأن أَدافَع عنهُم

فإذا الَمِنيُّة أقبلْت ال تُدَفُع

ْعر الَعَرِبي الَقِديممقالة ِمْن َرَواِئع الشِّ
صْرخة أِبي ُذَؤيب الُهَذلي في وْجه الَمْوت
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ال  الدوام  على  دامعتين  عيناه  غدت  هكذا 
يتوقف دمعهما، وكأنهما مخدوشتان بشوك، 

فأصابهما جراء ذلك العور:
َفاْلَعْيُن بْعَدُهْم َكأَنَّ ِحَداَقَها

ُسِملَْت بَشْوٍك فْهَي ُعوٌر َتْدَمُع
ولما كثرت حوادث الشاعر، وتتالت خطوبه 
مرمية  صلدة  بحجرة  حاله  ر  صوَّ ورزاياه، 
في الطريق، ما يفتأ المارون يقرعونها على 

الدوام:
َحتَّى كأَنِّي للَحواِدِث َمْرَوٌة

ِق ُكلَّ يْوٍم تُْقَرُع ِبَصفا الُمَشرَّ
-3 كْم بطٍل مهزوم:

إن من سنن الكون أن الشيء كلما تمَّ واكتمل، 
آخذا  والنقصان،  واالنهيار  التالشي  في  بدأ 
طريقه إلى نقيضه ال محالة. ومن هنا، فإن 
أو قصرت- المدة  -طالت  اجتمع  إذا  الشمل 

سيأتي يوم يدّب فيه التشتت إلى الجمع:
َكْم ِمْن َجِميِع الشْمِل ُمْلَتِئم الُقَوى

ُعوا كانوا بَعْيٍش َقْبلَنا َفَتصدَّ
فأدار  الكونية جليا،  السنة  الشاعر هذه  تمثَّل 
اقتصاص  من  فتمكن  حوله،  فيمن  خاطره 
على  متتابعة  أوردها  ثالث  سردية  صور 
سبيل القياس الحجاجي، علَّه يقنع نفسه بهذه 

الحقيقة المرة: صورة حمار وحشي يتصدَّر 
المائية،  الموارد  أحد  نحو  األتن  من  قطيعا 
فأصابه صائد بسهمه، وصورة ثور تطارده 
كالب الصيد فتنهشه، ثم صورة بطل، مكتمل 

ج السالح:  البنية، مدجَّ
ْهُر ال َيْبَقى َعلَى َحَدثاِنِه -والدَّ

َراِة لُه َجَداِئُد أَْرَبُع َجْوُن السَّ
ْهُر اَل َيْبَقى على َحَدثاِنِه -والدَّ

ُع ْتُه الِكــاَلُب ُمَروَّ َشَبٌب أََفزَّ
ْهُر ال َيْبَقى على حَدثاِنِه -والدَّ

ُمْسَتْشِعٌر َحلََق الحديِد ُمقنَُّع
بيد أن وسيلته الشعرية مع ذلك عاجزة -مهما 
بلغت ما بلغت من الرقي الفني- عن استجالء 
عالقا  ظل  ما  واستشفاف  النفس،  قرارة 
بالوجدان. لذا، راح يلتمس ضالته في السرد 
الُمِشّع في اللوحات المذكورة التي زادت من 
تعوزه  لم  الشاعر  أن  سيما  القصيدة،  قيمة 
للقالب  أخضعها  التي  الجديدة  الوسيلة  هذه 
لمقتضياته  لتستجيب  ضها  وروَّ الشعري، 

ومعاييره ومقوماته »األنواعيَّة«.
وعليه، فليس أمام جبروت القضاء وسلطانه 
، سوى ترويض النفس  الذي ال يقهر من حلٍّ
بالقليل،  واالكتفاء  بالقناعة،  الرضى  على 

والرضوخ ألمر الواقع. 
ْبَتَها والنَّْفُس راِغَبٌة إذا َرغَّ

وإَذا تُردُّ إلى قلِيٍل َتْقنُع
والجدير بالذكر أن قدرة الشاعر على صْوغ 
ال  متكامل،  شعري  نَسق  في  الحكمة  هذه 
هو  والجمالي،  الفلسفي  سياقها  عن  ينفصل 
ما جعل بعض النقاد قديما يعتبره »أبدع بيت 
قالته العرب«. ومهما اختلفنا في هذا الحكم 
صوابه  ودرجة  البيت،  على  المبني  النقدي 
أو خطئه، يظل البيت حامال موقفا معينا من 
الموت والحياة، وأسلوبا خاصا لمواجهة مثل 

هذه اللحظات الوجودية القاسية. 
أبي  موقف  أن  يتأكد  المنظور،  هذا  ومن 
يختلف عن موقف  الموت،  فكرة  ذويب من 
سعيد  وأحمد  دنقل،  وأمل  درويش  محمود 
واالحتفاء  له،  التصدي  على  القائم  أدونيس 

به، ومحاورته أو السخرية منه.
-4 العْزف علَى إيَقاع الَعْين:    

استحضار  يقتضي  الموت  عن  الحديث 
تتمايز  ومقابالتها  بأضدادها  إذ  الحياة، 
الفناء،  داللة  الموت  لفظ  ويستبطن  األشياء. 
والفراق،  والغربة،  والفقد،  والغياب، 
حين  في  والمعاناة.  واالستسالم،  والتشتت، 
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واأللفة،  الحضور،  معنى  الحياة  لفظ  يحمل 
واللقاء، والوحدة، والتئام الشمل، واإلصرار، 
الوجود  يتداخل  النحو  هذا  وعلى  والفرح. 
فيشكالن  والغياب،  والحضور  والعدم، 
مفارقة عجيبة في كل نص يروم مقاربتهما 
التجربة  لقوة  ونظرا  أحدهما.  مقاربة  أو 
طاقاته  يستنفر  الشاعر  فإن  وعظمتها، 
اإلبداعية، ويستجمع قواه اللغوية والشعورية 
منها.  وموقفه  رؤيته  وتجسيد  لمجابهتها، 
التي  اللغوية  المستويات  من  اإليقاع  ويظل 
هذا  تجسيد  في  كثيرا  الشاعر  عليها  يراهن 
المناخ الجنائزي، واستدعاء طقوسه المختلفة 

وأجوائه النفسية المتراكبة. 
ما  صورة  يتمثل  من  الشعراء  من  إن  بل 
في  نلمسه  ما  غرار  على  الموت،  بعد 
»رسالة  وفي  درويش،  محمود  »جدارية« 
المالئكة« ألبي العالء المعري. وتبقى لحظة 

اآلخر،  العالم  على  واإلشراف  االحتضار 
من اللحظات الزمنية الفارقة التي يحشد لها 
ليقتنص  الفيَّاضة  الشاعر عواطفه ومشاعره 
تفاصيلها، ويستجلي أسرارها، مثلما نقرأ في 
دالية مالك بن الريب الذي تخيل فيها موته، 
قصيدة  في  لدفنه  وأهله  أقربائه  واستعداد 
الجنائزي  المشهد  تفاصيل  مقتِنصا  رائعة، 

وأبعاده اإلنسانية والوجودية:
ْرُت َمن يْبكي علَي، فلَْم أِجْد تذكَّ

َدْيني باِكَيا مِح الرُّ يِف والرُّ ِسوى السَّ
وأشَقـــــر ِخْنـــِذيذ يُجــــــرُّ ِعَناَنـــُه

ْهُر َساِقَيا إلى الماِء، لم يْتــُرك لُه الدَّ
المتنبي  يتمثل  أن  هاته-  -والحالة  غرو  وال 
الموت في صورة سارق خفي دقيق النَّصل 
»يصول بال كف ويسعى بال رجل«، ويتمثل 
طرفة الحياة كنزا ثمينا، لكنه ما يفتأ يتناقص 
وزواله  انقضائه  حين  إلى  مستمرا  تناقصا 

»داء  العتاهية  أبو  ويعتبره  الموت.  بقرب 
في  كما  اإلنسان  عن  الدواء«  يدفعه  ليس 

قوله:
أَرى الَعْيش كْنزاً ناِقصاً كلَّ لْيلٍة

وما تنُقص األيَّاُم والدْهُر يْنفُد
وسائلهم  في  الشعراء  هؤالء  اختلف  ومهما 
في  المعتمدة  الجمالية  واختياراتهم  الفنية، 
ذؤيب  أبا  فإن  شعرا،  الموت  فكرة  تجسيد 
اهتدى إلى نسق إيقاعي يتناغم مع مقام الموت، 
فقد  والخطب.  الفجيعة  موقف  مع  ويتماشى 
بثقله،  المعروف  الكامل  بحر  لنفسه  اختار 
التفعيلة  تجسده  المتتابعة،كما  وكثرة حركاته 
البيت.  في  مرات  المتكررة ست  )مَتفاعلن( 
وعشرين  ثمانيا  البيت  حركات  بلغت  هكذا 
حركة، مقابل أربعة عشر سكونا. وكان من 
المفترض أن يبلغ عدد الحركات ثالثين، لوال 
تحويل الشاعر حركتين إلى ساكنين كما في 
التفعيلتين الرابعة والسادسة من البيت األول، 

باعتماد زحاف اإلضمار.
ثم إن إنه اختار حرف العين رويّا للقصيدة، 
وهو صوت مجهور حلقي، له من القدرة ما 
ولواعج  النفس  زفرات  تصوير  على  يسعفه 
تختلف  والضمة  مضموم،  أنه  سيما  الذات 
على  داللتها  ناحية  من  والكسرة  الفتحة  عن 
الفخامة وقوة الفجيعة وهولها كما هو معلوم. 
وبذلك يوقِّع الشاعر نهاية كل بين على قيثارة 
داخلية  موسيقى  محدثا  واألسى،  الحزن 
الجمل  ثنايا  بين  من  ينبثق  صوتيا  وجرسا 
والعبارات الشعرية، فتغدو القصيدة سمفونية 
في  ية  المدوِّ الشاعر صرخته  أودعها  رائعة 
وجه الموت. ولهذا السبب على ما يبدو الذ 
أخيه  رثاء  في  الحرف  بهذا  نويرة  بن  متمم 

)المنهال(، وذلك في عينيته التي مطلعها: 
لَعْيِني وَما َدْهِري بَتْأِبيِن َهالٍك

ا أَصاَب فأوجَعا وال َجَزعاً ممَّ
لقد غيَّب المنهاُل تحَت رداِئه

فتًى كان مْبطاَن العشيّات أْرَوعا 

خاتمة:
بكى  الذي  الوحيد  األب  ذؤيب  أبو  يكن  لم 
األبرع  لكنه  شعره،  في  ورثاهم  أبناءه 
المصير  وجه  في  األبوة  شعور  تفجير  في 
المحتوم. فكان بذلك خير من تناول موضوع 
ر أجواءه  الموت شعرا، وبلور فلسفته، وصوَّ
ومن  تصوير.  أيَّما  الفكرية  وآثاره  النفسية 
فنية  وثيقة  تزال-  -وال  قصيدته  ظلت  هنا 
امتداد  على  تتجدد  عصرها،  على  شاهدة 
للدارس  يسمح  ما  وهو  واألزمان.  الدهور 
والجمالية  المعرفية  الشروط  مختلف  بتمثل 
التي اجتمعت ألبي ذؤيب الهذلي، في نْحت 
والثقافية  اللغوية  وعناصرها  مقوماتها 

والتخييلية.
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مراحل ومصادر تكوين الرأي العام:
أمثلة للتأمل

أحمد القصوار

بيت
الحكمة

يشكل قياس دور الرأي العام في صنع القرار 
لمعرفة  األساسية  المؤشرات  من  السياسي 
والمشاركة  الديمقراطي  التطور  مستوى 
بالموضوع  االهتمام  تزايد  ويالحظ  السياسية. 
تكنولوجيا  وتطور  المعلومات  ثورة  ظل  في 
الفضائي  التلفزيوني  البث  السيما  االتصال 
وشبكة المعلومات الدولية، مما وسع من فرص 
اطالع الرأي العام على ما يجري ويدور وطنيا 

ودوليا.
ويؤكد الدارسون على الخالف الموجود حول 
وجود الرأي العام وأهميته. في اجتماع جمعية 
العلوم السياسية األمريكية سنة 1925، انقسم 
ال  األول  االتجاه  اتجاهات:  ثالثة  إلى  الرأي 
يعترف أصال بما يسمى بالرأي العام، واالتجاه 
بصعوبة  يعترف  أنه  إال  بوجوده،  يقر  الثاني 
الوقوف على تعريف واضح المعالم، واالتجاه 

الثالث لم يصل أنصاره إلى تعريف واحد.
إلى  اآلن  حتى  العلمية  الدراسات  تصل  لم 
نموذج علمي موحد يفسر العملية التي يتكون 
أن هناك صعوبة  العام. كما  الرأي  بمقتضاها 
بها.  يتغير  التي  للطريقة  العلمي  التفسير  في 
وقد خلصت بعض الدراسات الجادة إلى رصد 

خطوات تكوين الرأي العام في:
1ـ تأثير الجماعات األولية، أي مجموعة من 
األفراد على صلة وثيقة ببعضها وتجمع بينها 
اهتمامات مشتركة وروابط قوية مثل األسرة أو 
األصدقاء... هنا أذكر شباب حركة 20 فبراير 
المدن  المتعددة في مختلف  النقالة  و جماعات 
سائقي  الحافالت،  سائقي  الطاكسيات،  )نقالة 
مهنية  روابط  تجمعهم  الذين  الشاحنات...( 
في  )صداقة  كثيرة  إنسانية  أبعادا  تتخذ  يومية 
الحياة اليومية أو عبر الفيسبوك مثال، لقاءات 
أو  النقل  محطات  في  أو  المقاهي  في  عفوية 

التزود بالوقود...(.
2ـ ظهور الزعامة أو القيادة: هنا تظهر قيادات 
منبثقة من الجماعات األولية، حيث تبدأ الفكرة 
/الرأي التي صدرت في الجماعة الواحدة في 
جماعات  لتشمل  أوسع  نطاق  على  االنتشار 
أخرى قد ال يعرف بعضها البعض )استعمال 
الفيسبوك مثال. ويمكن اإلشارة بشكل تقريبي 
الذين  فبراير   20 حركة  شباب  بعض  إلى 
الجرائد  في  وبورتريهاتهم  صورهم  نشرت 
والمجالت واستضافتهم قنوات سمعية بصرية، 
حتى وإن كانوا ال يشكلون زعامات أو قيادات 
بالمعنى الدقيق للمصطلح، أو كما ظهر بالنسبة 
لشباب 25 يناير في مصر..(. كما يمكن اليوم 
اإلشارة إلى ما يشبه »الزعامة الفيسبوكية« من 
خالل التأثير الذي يمارسه بعض النشطاء على 
مقدمتها  وفي  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

لها  تكون  تدويناتهم  ان  والمالحظ  الفيسبوك. 
أصداء داخل الحقلين السياسي واالعالمي.

3ـ التواصل بين الجماعات األولية: هنا أشير 
إلى دور شبكات التواصل االجتماعي  ودور 
)بالنسبة  السائقين  وأمناء  النقابيين  الممثلين 
والتنسيقيات  السير(،  مدونة  وقضية  للنقالة 
الفئوية التي حلت محل النقابات في الكثير من 
الفيسبوك  ناهيك عن االعالنات في  الحاالت، 
والمقابالت  واللقاءات  الهاتفية  واالتصاالت 
المرتبة عن بعد لنشر الفكرة وتعميمها وتنسيق 

تصريفها في السلوك...
الجديدة: في هذه  الجدد والصياغات  القادة  4ـ 
يؤدي   مما  الجماعات،  تتوسع شبكة  المرحلة، 
اتجاه آخر  الغالب أو تشكيل  الرأي  تقوية  إلى 
تتفاوت درجة تشدده وقربه أو بعده من االتجاه 
تجاورها  معينة،  أغلبية  تنبثق  قد  هنا  األول. 
مخالفة  أخرى  اتجاهات  لها  وأقليات  أقلية 
التذكير  يمكن  السياق،  الغالب. في هذا  للرأي 
ركوب  خالل  من   2011 سنة  جرى  بما 
والجمعيات  واألحزاب  الشخصيات  بعض 
إعادة  وعمليات  فبراير   20 حركة  لموجة 
صياغة المطالب وتدبيج المذكرات على عجل 
وإسهال التصريحات والحوارات مع مسؤولين 
اإلصالح  دعاة  من  يوما  يكونوا  لم  حزبيين 
الخط  على  أخرى  فئات  ودخول  الدستوري 
لتقديم مطالبها أو إعالء الصوت للحفاظ على 
مكتسباتها »التاريخية« ومصالحها االجتماعية 

واالقتصادية.
5ـ توقع آراء وسلوك اآلخرين حيث يتمترس 
الموقف  نتائج  مترقبا  رأيه  في  العام  الرأي 
المتخذ. في هذه الحالة، يتم انتظار دعم الرأي 
)اإلعالم،  أخرى  وأوساط  فئات  من  الغالب 
المقررون السياسيون، نواب الشعب...( وكذا 

اتخاذ قرار يتماشى مع الرأي المتخذ.
6ـ التفكك واالختفاء: يتم ذلك عند صدور قرار 
المقررين  استعمال  أو  اتخاذه  تأجيل  أو  معين 
للقوة والعنف إلجهاض الرأي أو إقرار وشراء 
في  يحصل  كما  جمهورهم،  لبيع  الرأي  قادة 
النقابيين  الممثلين  مع  أو  الخاصة  الشركات 
هنا وهناك؛ من خالل اللجوء إلى أساليب غير 
العمال  حقوق  ضياع  في  تساهم  ديمقراطية 
والمواطنين المستضعفين غير المدعومين من 

أي جهة تدافع عنهم.
و تلخص الدراسات االعالمية مراحل تكوين 
الرأي العام في أربع مراحل نمثل لها كما يلي:
الكراطة  )قضية  القضية  نشوء  مرحلة  1ـ 
موالي  االمير  ملعب  في  باستعمالها  والتنديد 
عبدهللا ونقل صورها مباشرة عبر التلفزوين..(
مشاهد  )تقاسم  الصراع  تعريف  مرحلة  2ـ 

االجتماعية  والشبكات  القنوات  عبر  الكراطة 
مطلعا  اصبح  الذي  الجمهور  رقعة  واتساع 

عليها(
3ـ مرحلة الصراع حيث تتخذ القضية طابعا 
وتنشر  اإلعالم  وسائل  فيه  تستعمل  شرعيا 
على نطاق واسع لضمان فهمها داخل المجتمع 
)بروز ضغط اعالمي واجتماعي قوي والدعوة 

القالة الوزير ومحاسبة المسؤولين(
4ـ وصول قضية الرأي العام إلى دوائر صنع 
القرار) القرارات التي اتخذها الملك والحكومة 
وتشكيل لجنة التحقيق... قبل اإلقالة والتعويض 
وإغالق المركب، الخ(. والمالحظ أن ما يميز 
الدول الديمقراطية هو تأثر قادتها بالرأي العام 
حيث يصدرون قرارات منبثقة منه تتحول إلى 
أخرى  قضايا  ظهور  إلى  تؤدي  عامة  سياسة 

وهكذا )عالقة دائرية(.
العام  الرأي  وتغيير  تشكيل  في  تتداخل  كما 

مصادر متعددة ومؤثرات مختلفة من أهمها:
)أسرة،  المؤثرة  القريبة  الجماعات  أفراد  1ـ 

جيران، أصدقاء، زمالء في العمل...(.
2ـ جماعات المصالح التي تعمل على التأثير 
في صنع القرار عن طريق تشكيل الرأي العام 
اإلعالم  وسائل  تستخدم  كما  اتجاهاتها.  وفق 
لتحقيق  المجتمع  في  وتأثيرا  شيوعا  األكثر 

أهدافها.
لقضايا  االنتباه  يجذبون  الذين  الرأي  قادة  3ـ 
الجماهير.و  لدى  شعبيتهم  مستغلين  معينة 
الرأي  قادة  إلى  اإلشارة  يمكن  في زمننا هذا، 
وآراءهم  التجاهاتهم  يكون  الذين  الفيسبوكيين 
كما  كثيرة،  فئات  اتجاهات  تأثير واضح على 
والنقاش  الجدل  ويثير  يكون صوتهم مسموعا 

والتموقع مع او ضد.
حيث  الجديدة  أو  التقليدية  اإلعالم  وسائل  4ـ 
المجتمع  اهتمامات  أولوية  وضع  في  تساهم 
وضع  )وظيفة  الخاصة  أولوياتها  خالل  من 
القضية  جعل  خالل  من  ذلك  ويتم  األجندة(. 
التي تحتل المرتبة األولى لدى وسائل اإلعالم 
هي القضية األولى في اهتمامات الرأي العام. 
المنتخبات  بمباريات  لذلك  التمثيل  ويمكن 
اقصائيات  في  الجزائر   / )مصر  الوطنية 
كاس العالم 2010 والشحن الخطير في ذلك 
وتونس  ومصر  المغرب  مباريات  الوقت، 
الفساد  قضايا  وبعض  التاريخ..(  مر  على 
المسؤولين )محاكمة ثابت في بداية  ومحاكمة 
يمكن  السياسي،  الصعيد  وعلى  التسعينيات(. 
التمثيل بقضية الصحراء المغربية التي تتصدر 
أحيانا أجندة وسائل اإلعالم الرسمية بالدرجة 
العام  الرأي  تعبئة  في  تساهم  حيث  األولى، 

الداخلي والمجتمع السياسي المغربي.



الموسومة  القصصية  المجموعة  تتكون 
من  الغنم  نوال  للقاصة  اآلخر«  بـ»الجانب 
وتتماهى  وتتساوق،  تتصادى  قصص  عشر 
والقضايا  الموضوعات  إلى  بالنظر  أحيانا، 
التي قاربتها، تساوقا وتماهيا يجعلها كلها تبني 
المعنى وتنحشر في خانة النصوص القصصية 
قال  ؛كما  االنعكاس  مفهوم  على  تنهض  التي 
إلى  منشدة  يجعلها  ما  أي  لوكاش،  به جورج 
المعيش اليومي للناس، ناقلة همومهم وأحزانهم 

وآالمهم وآمالهم.
اليومي  المعيش  تنقل  إذ  الغنم  نوال  والقاصة 
الفضاء  قد تكون حقيقية تشاركها  لشخصيات 
التداولي الذي تتحرك فيه، وقد تكون مفترضة 
ال  الحقيقية،  تلك  عن  تشتط  ال  لكن  متخيلة 
وقوانين  بتقنيات  يخل  فجا  تقريريا  نقال  تنقله 
العمل األدبي، بل تنقله وهي بصيرة بالمسافات 
أدبيا  جنسا  بوصفها  القصة  بين  المعتبرة 
مخصوصا، وبين أجناس أخرى يناسبها النقل 

والعرض التقريريان.
ومن خالل فعل القص/الحكي اقتدرت القاصة 
الذهنية  تؤرق  كثيرة  موضوعات  تطرق  أن 
ذلك  في  وتكأتها  عمدتها  للمغاربة،  الجمعية 
لغتها البسيطة التي تنساب شاقة مجراها بهدوء 
وال  يعري  ال  ماء  جدول  هي  كأنما  وسالسة 
المحصل  والسقي  الري  يتغيا  وإنما  يجرف، 

للفائدة.
وحتى ال يحمل أحد »توصيف البسيطة« على 
تعني  هنا ال  البساطة  إن  نقول:  قادح،  محمل 
القاصة  لغة  تظل  وإنما  واالبتذال،  اإلسفاف 
في بساطتها جزلة موحية دالة، مكثفة ورامزة 
بتبليغ  تضطلع  إغماض  وال  تعمية  غير  في 
رسائل شتى بألفاظ وعبارات معتادة ومتداولة 

وواضحة لكنها منظومة بإتقان.
نجعل  أن  آثرنا  أعاله  ذكرناه  الذي  وألجل 
دراستنا منصرفة إلى المواضيع التي هيمنت 
الفينة  بين  ومعرجة  اآلخر«  »الجانب  في 
واألخرى على الطرائق واألساليب القصصية 
مجلين  لنفسها  القاصة  ارتضتها  التي  الفنية 
نفسه  اآلن  في  ومحافظين  مظاهرها،  بعض 
كما  للقصص  الخطي  التعاقبي  الترتيب  على 

هو في المجموعة.

-1 الشكل في الجانب اآلخر
أ(- البناء القصصي والنهايات الالمتوقعة:

باالجتباء  المجموعة  قصص  معظم  تنصبغ 
الواعي لشخوصها من قبل الكاتبة؛ ففي »لوحة 
الحزينة  األنثى  للضوء على  الغالف« تسليط 
المتألمة2، لكن المتمردة والتواقة المتشوفة إلى 
فرح  بكل  ذرعا  وتضيق  واالنعتاق،  الحرية 
موهوب لم تصنعه حتى وإن كان غامرا.فهي 
الغالف«  »لوحة  بطلة  بوصفها  األنثى[  ]أي 
المركزية، تريد لوحة تتضمن خطوطا متمردة 
ثائرة  فرشاة  وتخطها  ترسمها  غاضبة2 
قلب  دقات  إيقاع  على  تتراقص  )ص.16( 
الرسام الممسك بها كما لو أنها غجرية متمردة 

)ص.16(.
والدال على  الموظف  المعجم  يبدو من خالل 
الكاتبة  أن  التحرر،  ونشدان  والغضب  التمرد 
مهادن  غير  قوي  نسوي  إبداعي  صوت 
الثقافية  باألمراض  يحبل  واقع  لكل  ورافض 

المرهصة باستصغار المرأة واحتقارها.
ويرفد مقوالت التمرد والغضب على المستوى 
بطلة  إصرار  لنا،  دعاوى  بوصفها  الفني، 
عندما  حتى  الحزن،  على  الغالف«  »لوحة 
عادت إلى الرسام ووجدت لوحة أمامه تعبق 
ببعض الفرح الحائر، تمنت أال تكون اللوحة 
تمرد  أيضا  ويرفدها  )ص.15(،  لوحتها 
القاصة على مستوى النهاية الخارقة؛ فالنهاية 
حتمية  أنها  والساردة  القارئ  يفترض  التي 
إذ  صادمة،  مفارقة  تأتي  محالة3  ال  وواقعة 
رسم الرسام لوحة فرحة، بل مفعمة بكل ألوان 

الفرح الممكنة!!
الرأي  أم سلمى  القديرة  وهنا نخالف األستاذة 
في  التجريب  آفاق  ترتد  لم  القاصة  أن  في 
قصصها، نعم لم تكن »مجربة« على مستوى 
واستباقات  استرجاعات  مثال؛  بالزمن  اللعب 
التجريب  يجزيها  ولكن  زمنية،  وطالئع 
على  التمرد  وحسبها  النهايات،  مستوى  على 

المألوف والمعتاد فيها.
النهاية  تخرق  األجراس«  »رنين  قصة  وفي 
أيضا أفق التوقع لدى القارئ؛ فالطفل وإن كان 
اثنتين هما الصمم والبكم،  يعاني من عاهتين 
في  التجريب  بفعل  لكنه  هما،  ما  أدراك  وما 

الخلق والطبيعة،  الحكي يتجاوز سنن هللا في 
وسنن العلم والطب ومسلمات أمه ومعرفته به، 
تقول القاصة نوال الغنم: »لكنه ]ولكن حرف 
وإضرابا  استدراكا  الحجاج  من  فيه  معنى 
قبله[ كان يسمع رنين  الذي  وإبطاال ما يجب 

األجراس!!«)ص.18(.
األبكم وضعا  األصم  الطفل  وتحوز شخصية 
المسحوب  هو  إذ  القصة؛  هذه  في  اعتباريا 
جارة  بيت  إلى  يوم  كل  عصر  بعد  يده  من 
بين  المحادثات  الذي يستحوذ على  أمه، وهو 
والبكاء،  الشكوى  على  فيبعث  وجارتها  أمه 
برمة  نفسها  تحدث  أمه  يجعل  الذي  والتحسر 

بوضعها ووضعه.
وفي »قاعة االنتظار« والتي تلتقي مع نظيرتها 
يتصل  فيما  األقل  على  غودو«  انتظار  »في 
كان  فإذا  االنتظار؛  موضوعة  في  بتقاطعهما 
األيرلندي  الكاتب  في مسرحية  انتظار غودو 
صمويل بيكيت waiting for godot عبثا 
قاعة  في  وابنتها  المرأة  انتظار  فإن  حقيقيا، 
انتظار المستشفى يكاد يقارب عبث من ينتظر 
وابنتها  القصة  بطلة  انتظار  ]أي  فهو  غودو؛ 
مملة.  رتيبة  مفرغة  حلقة  في  يدور  المعتلة[ 
المضروبة  المواعيد  في  بوضوح  هذا  ويبرز 
أنفسهن  للجالسات  ومالقاتها  الطبيب  قبل  من 
بشأنهن:  نفسها  المسكوكة  للعبارة  وتردادها 

»تبدو عليهن الطيبة« )ص.19، 21(.
أن  إلى  نومئ  أن  أخرى  مرة  هنا  بنا  ويجمل 
القصة احتفلت فيها القاصة بالمرأة ومشاكلها، 
القاصة[  أنها ]أي  إلى  يفوتنا أن نشير  كما ال 
تختم  أن  قبل  الزمني  الحذف  تقنية  وظفت 
القصة؛ فبين اللحظة التي ضرب فيها الطبيب 
الموعد  حلول  ولحظة  المريضة  ألم  الموعد 
تختزل  محذوفة4  زمنية  مدة  المضروب 
طمسا  القاصة  طمستها  كثيرة  وأحداثا  أشياء 
بردم  ليضطلع هو  للقارئ  المجال  لتترك  فنيا 
بما يشاء، وكيما يخمن  الزمنية  الفجوات  هذه 
يشده  مذهب  كل  تأويله  في  ويذهب  ويؤول، 
شدا إلى متابعة القصة والتشوف إلى نهايتها، 
النهاية التي فيها عود على بدء وتوحي برتابة 
وابنتها  األم  تمكن  لن  أنها  ويبدو  األم،  قصة 
المريضة من ضالتهما وهي العالج و التداوي 
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مقالة

الشكل والمضمون في الجانب اآلخر لنوال الغنم
فضيل ناصري 
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تمريغ لألنف في وحل  بعزة وكرامة ودونما 
القهر والضعة.

بالنسبة  الشأن  هو  وكما  الجد«  »موت  وفي 
لقاعة االنتظار تحضر شخصية الطبيب؛ لكن 
تقدمه القاصة بوصفه النموذج المطلوب والخير 
المفارق لطبيب قصة »قاعة االنتظار«، الذي 
ديدنه استصغار زبنائه ونهرهم والصراخ في 
وجوههم بما يعمق جراحاتهم ويجعلها متأبية 
فطبيب  أمراضهم،  يطيل  وبما  االندمال،  عن 
»موت الجد« يؤدي عمله بضمير مهني عال، 
مبطنة،  ثاوية  سخرية  وفي  الورثة،  ويبشر 
القاصة  تدركها  وإنما  الطبيب  هذا  يدركها  ال 
الحصيف  قبل  منهم  العادي  القراء،  وعموم 
ليس  الجد  انتاب  ما  بأن  يبشرهم  المتمرس، 
سوى حالة طارئة، وهذه بنظرنا، نهاية أخرى 
مفاجئة لشخوص القصة الذين ميسمهم الطمع 
البشرى  بعد  جعلهم  الذي  الشيء  والجشع، 
يتفرقون شغر بغر، ومفاجئة للقارئ الذي أيقن 
بموت الجد، أو كان قاب قوسين أو أدنى من 
ذلك من اإليقان، فإذا بالجد يعيش ويطيل أمد 

انتظار ورثته.
قطع  القاصة  أنسنت  فقد  »الرحيل«  في  أما 
تتحرك  وجعلتها  الصفيح  ودور  القصدير 
وتستقر، وتثوي في هذه األنسنة إحالة لطيفة 
عازبة إلى الذوات الفاعلة المركزية في نبات 
تستلزم  إحالة  الصفيح،  دور  وتخلق  وتبرعم 
وتستتبع إحالة أخرى رديفة إلى ذوات أخرى 
تقاوم بال هوادة الذوات المومأ إليها؛ إنها من 
خلعت عليهم الكاتبة توصيف »الكبار«، الذين 
ال يكادون يتقنون سوى وعود أحط من مواعيد 
عن  البعيد  الوعيد  إال  يتقنون  وال  عرقوب، 
أو  المشكل  احتواء  بمكنتها  التي  البناء  أفعال 
على األقل التقليص منه بما يجعل أمر التعايش 

معه أمرا ممكنا.
،جعل  والمستمر  المرير  الذوات  هذه  صراع 
ذوات الصفيح تنافح وتشيد قصديرها وبطريق 
االتفاق والخطأ على ملعب من مالعب الكولف 
بال  يباع  وحيث  بسخاء،  الماء  ينبع  »حيث 
ثمن« )ص.26( كما تقول القاصة في سخرية 
مقصودة هادفة وبانية، سخرية أردفتها بمقاطع 
تبدأ كلها بحرف السين الذي يفيد االستقبال غير 
النفي »لن«  بعد، وصدرتها بحرف  المتحقق 
الذي يفيد التأبيد قائلة: »لن يقفوا صفوفا أمام 
االرتواء،  حتى  سيشربون  البعيدة،  السقايات 
ستداعب  والوحل،  الصدأ  عنهم  سيغسلون 
خضراء«  ناعمة  أعشاب  الحافية  أقدامهم 

)ص.26(.
االستقبال  حرف  توظف  وهي  الكاتبة  لكن 
خلسة  تشير  »لن«  النفي  وحرف  »السين« 
إلى تحقق هذه اآلمال العراض وهذه األمنيات 
عدا  بنظرنا  ينسفها  ال  القصة،  مستوى  على 
مخططات »الكبار« في الصباح الذين يفكرون 
في إعادة هؤالء القصديريين إلى حيث كانوا 
في األول؛ فنظافة مالعب الكولف وبعدها عن 
واجهة  بوصفها  عنها  وبعدهم  الدهماء  هؤالء 
البلد المرموقة مقدمة على التفكير الجدي في 

نظافة اإلنسان!!
وأما »رحلة صيد« فقصة مرحة فيها احتفال 
وأجواء  الموهومة،  ومراراتها  بالطفولة 
القاصة  تحكي  وفيها  فيها،  الحقيقية  السعادة 
في  أمله  الشاحب  الصغير  الولد  لسان  على 
الخروج مع بعض أترابه وحتى من يكبرونه 
بعض الشيء سنا، وأمله كبير في الخروج من 
قبل  من  المستصغرة  الطفولة  وربقة  شرنقة 
لنفسه ما  احتال  السمين«، ولذلك  القايد  »ابن 
وسعه االحتيال، فاستطاع إقناع بعض عناصر 

يقتنع  لم  الذي  القايد«  »ابن  وتحدى  الرحلة 
منظر  من  »يخاف  الصغير  أن  راهن  والذي 
يذبح  أن  من  اصغر  وهو  )ص.29(،  الدم« 
هتاف  استتبع  ورهان  تحد  حجلة )ص.30(، 
األطفال، بإيعاز من ابن القايد، الذي يلمز في 
بـ»الخواف«  الصغير ويصفه  الطفل  شجاعة 

)ص.31(.
بورتريه  رسم  في  توفقت  القاصة  أن  ويبدو 
المفترض  ابيه  وضع  مع  المنسجم  القايد  ابن 
في جماعة  الناهي  اآلمر  وحده  فهو  والواقع؛ 

األطفال، والمعارض والذي يحل ويعقد.
رهانه  متوقعا  كان  كما  القايد  ابن  كسب 
أتى  ملحوظ  زمني  وبحذف  لكن  المرحلي، 
بعد أن خسر الطفل الرهان، وبدافعية داخلية 
منبعثة من نفس الطفل المنكسرة، اعتزم الطفل 
الكاتم  األطفال  صنم  الصنم؛  كسر  الشاحب 
الصغيرة،  طموحاتهم  على  والجاثم  أنفاسهم 
ضربته،  فضرب  أبيه،  بعصا  ضربه  فقرر 
لكنها أخطأت الصنم، وأصابت صغير خنزير 
بري في مقتل، فذعر السمين وأصيب بالهلع 
سرواله،  في  معها  أحدث  التي  الدرجة  إلى 
فتهاوى من عليائه الموهومة والهشة، وصار 
مثار تندر خول للصغير بنظرنا اعتالءه قيادة 

جماعة األطفال بجدارة واستحقاق.
عنوانا  السابعة  لحكايتها  القاصة  وتصطفي 
»الحرباء«،  هو  والتغير  التلون  على  داال 
واللتصاق هذا المخلوق بالتلون والتغير اختير 
رمزا وكناية في الثقافة الشعبية وحتى العالمة 
باإلنسان  الصلة  ذات  القدحية  التحوالت  عن 

العاقل.
وتحضر األنثى البكر والقلقة المتهيبة من شبح 
العنوسة بقوة، تدفعها أنثى أخرى تتقمص دور 
وصفاتها  في  االعتقاد  إلى  الدجال/المشعوذ 
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المنبتة الصالت مع العلم والعقل دفعا، يوهمنا 
بالسير قدما صوب نهاية تمجد  بوصفنا قراء 
نهاية  تختار  القاصة  لكن  وتباركه،  الدجل 
مفارقة تنتصر فيها لصوت العقل وتعقد فيها 
الترهات واإلقبال على  القطع مع  العزم على 

الحياة.
إداري  مرؤوس  يستحوذ  »الدهس«  وفي 
القصة ويشكل محورها وقطب رحاها،  على 
مرؤوس يعاني من العالقات اإلدارية العمودية 
التي تدهسه وتهينه وتقهره بشكل يومي، مما 
خارج  واالنتقام  التمرد  في  الرغبة  لديه  ولد 
إلى  الرامزة  األحذية  أنواع  جميع  من  عمله 

حذاء رؤسائه في العمل وبشكل سادي تحصل 
معه النشوة بعذابات اآلخرين. وقد استطاعت 
بين كثير  استبدالية  أن تخلق عالقات  القاصة 
من األحذية، عالقات مركبة متشابكة تعوزها 
البعيدة  مغازيها  الستكناه  المتكررة  القراءات 

المتوارية.
انتظار  »في  في  الملحوظ  اإليجاز  ويذكرنا 
رائعة صمويل  في  العبثي  باالنتظار  غودو« 
القادم  إلى  يرمز  المعدوم  غودو  ألن  بيكيت، 
توجز  حين  الكاتبة  ولعل  أبدا،  يأتي  ال  الذي 
انتظارات  مختلف  إلى  واضحة  إشارة  تشير 
الناس المنطقية والمعقولة التي لم يتحقق منها 

شيء.

من  كثير  يغفله  الذي  اآلخر«  »الجانب  أما 
فقصة  اهتمام،  كبير  يعيرونه  ال  أو  الناس 
تحكي سيرة عامل مجد، يستقل حافالت النقل 
الحضري رفقة شخصيات شعبية، تحاذي بين 
منها  إذعانا  وإنما  لألجر-  -ليس طلبا  مناكبها 

لواقع أكبر منها ال يرتفع.
ميعاد  عن  الشيء  بعض  العامل  هذا  يتأخر 
الحافلة رقم 8 التي تعود أن يستقلها ، فيستقل 
الحافلة رقم 15 الشيء الذي جعله مع اشتداد 
الزحام يجلس في المقعد المقابل لمقعده المفضل 
ليكتشف بعد ذلك وعبر  الجانب اآلخر،  على 
النافذة أن الطريق غير الطريق، وأن المعالم 
النخيل  وينبت  المعالم،  غير 
بعد أن لم يكن، ليصرخ طالبا 
إيقاف الحافلة ومتشبثا بجانبه 
ومساره هو ال الجانب اآلخر، 
القاصة  تسكتها  صرخة 
باحتراف حين أتاحت الفرصة 
ليتدخلوا  الحالل«  لـ»أوالد 
الوصول  ويقنعوا صاحبنا أن 
مسالكه  تتعدد  المبتغى  إلى 
مسلك  بواسطة  دائما  وليس 

معتاد. وهي النهاية
العامل  هذا  يحزرها  لم  التي 
أن  إلى  ونشير  بها.  يتنبأ  ولم 
وإغماضا  إلغازا  القصة  في 
جميال فيه من القرائن ما يتيح 
التعمية  عن  ويبعده  تأويله 

الممجوجة المستقبحة.
ورسائل  المضامين  ب(- 

القاصة:
بشكل  عرضنا  أننا  الغرو 
من  كثير  إلى  األشكال  من 
المطلب  في  المضامين 
يتمحض  أن  أردناه  الذي 
ونهاياته  القصصي  للبناء 
الالمتوقعة، ونحن إذ نقر بهذا 
ونرفع الشك فيه وعنه، نوقن 
نستل  أن  بمقدورنا  ليس  انه 
ونجرده  القصصي  البناء  هذا 
من مضامينه الكامنة فيه.لكن 
نعود إلى هذه المضامين عودا نرجو أن يكون 
لها،  الناظمة  الخيوط  استجالء  محمودا ألجل 
وتبين رسائلها المعلنة والخفية والمرسل إليهم 

»الكبار«.
يبدو من خالل القراءة األولى للمجموعة، أن 
التداولية  الشروط  ليست غريبة عن  قصصها 
لمؤلفتها، فموضوعة الحزن والبؤس والشقاء 
الغالبة؛ إذ ال تخلو قصة من قصص المجموعة 
البكاء والحزن  ألفاظ  من حقل معجمي قوامه 
والنحيب واأللم والدم والقهر والشكوى، ال شك 
القاصة وواقعنا  تجد لها ما يسوغها في واقع 
هذه  بعض  إلى  باإللماع  وسنكتفي  المعيش، 
المسوغات الواقعية التي ظهرت وطفت على 

سطح قصص المجموعة على سبيل االقتضاب 
واالختصار كاآلتي:

لذوي  والمرير  المأساوي  الواقع  إن   ♦
هذه  اختالف  وعلى  الخاصة  االحتياجات 
ويوغرهما  والحزن  األلم  يغذي  االحتياجات 
ويعدي عليهما، ولعل القاصة إذ تعرض لهذا 
الموضوع تدرك أسبابه ومثبطات التخفيف من 
حدته، فتعمل على تثوير أسئلتها وتوجيهها إلى 
مختلف الفاعلين المعنيين والجهات المسؤولة.

تحقيق  عن  البعد  يسمه  صحيا  قطاعا  إن   ♦
قاعات  في  االكتظاظ  يستتبع  الذي  االكتفاء 
الرشوة  ظاهرة  فشو  ويستتبع  االنتظار، 
والمحسوبية ويجعل ديدن المريض الفقير فيه 
الدخول في دوامة المواعيد المتناسلة بما يطيل 
مرضه إن كان عضويا، ويتيح الفرصة لتخلق 
علل أخرى ال قبل له بها. كل هذا يجعل التأسي 
بالمنفلوطي والسير على نهجه في بكائياته أمرا 

منطقيا مقبوال.
♦ إن قصة »الحرباء« صرخة مدوية تستهدف 
في  االعتقاد  خطورة  إلى  القراء  أنظار  لفت 
تومئ  كما  وممارستهما،  والشعوذة  الدجل 
البيئي  التنوع  يتهدد  ماحق  خطر  أنهما  إلى 

والبيولوجي بالمغرب.
♦إن في »الرحيل« غمزا ولمزا، مأجورا عليه، 
في جدوى ونجاعة سياسة اإلسكان بالبلد، غمز 
هذه  لكنه  اآلخر«  »الجانب  في  تكرر  ولمز 
الذي  النقل والمواصالت  بقطاع  المرة يتصل 

يعرف مشاكل هيكلية ال حصر لها.
إن مجموعة »الجانب اآلخر« صوت  وبعد، 
المسحوقة  الطبقات  أجل  من  يناضل  قوي 
والمهمشة، و إنها لعمري وبفضل لغتها العذبة 
تتيح  متعددة  أخرى  جوانب  تثمر  الرقراقة 
كبرى  آفاقا  وتفتح  المناظير،  بشتى  قراءات 
للتأويل تحفز القارئ المؤول على ربط الصلة 
صوب  ويدفعها  همته  يستنهض  بما  بواقعه 

اإلصالح والتغيير المنشود.

الهوامش:
أن  التحليل  من  يستقبل  ما  في  وسنرى   1-
تيمات الحزن و األلم و البؤس والشقاء حاضرة 

بقوة في جميع قصص المجموعة.
-2 الجانب اآلخر )مجموعة قصصية(، نوال 
 2012 الثقافية،]ط.1[،  سلمى  مكتبة  الغنم، 
جميع  على  هذا  بعد  وسنحيل  ص.13،  م، 
الصفحات المتعلقة بالمجموعة داخل المتن بين 

قوسين.
-3 وهي أن يرسم لها الرسام بناء على رغبتها 

لوحة حزينة مأساوية.
-4 وهو حذف زمني من غير أن توظف فيه 
العبارات الدالة عليه مثل: »وبعد أسبوع..«، 
لوحة  قصة  في  فعلت  كما  شهر..«  »ومر 
الغالف حين قالت متحدثة عن عودة البطلة إلى 
الصفحة:  انظر  مدة..«  بعد  »عادت  الرسام: 

.15
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نجيب العوفي          

محمد أنقار، 
قلٌم من زمن عبد الحليم

عوالم أدبية

وزمن عبد الحليم، هو عنوان إحدى المجاميع 
القصصية الجميلة للراحل محمد أنقار.

الذي  الجميل  الزمن  هو  الحليم،  عبد  وزمن 
مواسمه  وآذنت  أنقار،  محمد  اسم  فيه  بزغ 

بالقطاف . 
زمن الستينيات الذي كان يتحّرك على إيقاع 
عبد  إيقاع  وعلى  القومي،   - العربي  الحلم 

الحليم حافظ، عندليب المرحلة.
وكان القطاف األول لمحمد أنقار على امتداد 
القصة  هي  الفارط،  القرن  من  الستينيات 
القصيرة التي أبدع فيها وجلّى، وأصبح من 

ألمع كتّابها. 
ُمجايال  رفيقا  الدرب،  على  معه  وكنت 

وشاهدا. 
كنا فتية مسكونين بأحالم وأشواق حّرى. 

كنا من مدينة مشتركة هي تطوان.
وواصلنا دراستنا الجامعية في مدينة مشتركة 

هي فاس.
وعدنا في نهاية المطاف، إلى الموئل األول 

تطوان، مستجيبين لنداء أبي تمام / 
     / الفتى  يألفه  األرض  في  منزل  من  كم 

وحنينه أبدا ألول منزل.
التطوانية  أن عالقتنا  هنا،  الالفتة  والمفارقة 
فيها  القديمة كانت على بعد ومسافة، نكتفي 

بتبادل التحية. 
كان ألنقار صحبه األقربون، إبراهيم الخطيب 
أحمد اإلدريسي..  ومحمد بوخزار والراحل 
قبل أن يكتشف صاحبيه الحميمين مصطفى 
يعلى ومحمد السوالمي ، في فضاء القنيطرة.
أبو  العياشي  األقربون،  صحبي  لي  وكان 
الشتاء ومحمد الشيخي و سعيد بن األحرش. 
لكن عالقتنا األدبية كانت موصولة ووطيدة، 
العلم، حيث  بجريدة  عبر صفحة )أصوات( 
قصصا  واألخرى،  الفينة  بين  ننشر  كنا 

قصيرة. 
سنوات  بـ)أصوات(  عالقتنا  امتدت  وقد 
الصفحة   إشراف  على  تناوب  حيث  ِسمانا، 
كل من محمد السرغيني، والراحل مصطفى 
الصفحة  لهذه  الذهبية  الفترة  وهي  الصباغ. 
التي احتضنت أهم األصوات األدبية المغربية 

الواعدة، التي أصبح لها صْيت وحضور. 
هنا درجنا معا على طريق األدب. 

سماء  في  يسطع  أنقار  محمد  نجم  بدأ  هنا 

األسماء  ُمسامتا  المغربية،  القصيرة  القصة 
محمد   - غالب  الكريم  عبد  آنئذ،  الالمعة 
برادة - مبارك ربيع - عبد الجبار السحيمي - 
خناتة بنونة - رفيقة الطبيعة - محمد زفزاف 

- ادريس الخوري .. الخ. 
الرائعة  قصته  أن  السياق،  هذا  في  وأذكر 
)الحزن والغربة(، كانت أول قصة تنشر في 
)العلم الثقافي( لكاتب ناشيء في )أصوات(، 

أوائل الستينيات من القرن الفارط. 
الثقافي( في ذلك الوقت، َحْكرا  وكان )العلم 

على ِعْلية الكتّاب. 
الزمن وتحديدا  بعدئذ حين طويل من  وجاء 
عن  أنقار  فيه  صام   ،1967 هزيمة  بعد 
الجامعية  ألبحاثه  وتفرغ  والنشر،  اإلبداع 
الحسن،  البالء  فيها  أبلى  التي  األكاديمية   -

وبخاصة أطروحته حول / 
االستعمارية،  الرواية  في  الصورة  )بناء 
اإلسبانية(  الرواية  في  المغرب  صورة 

المنشورة في 1994. 
طويل،  إبداعي   - شتوي  بَيات  بعد  وبعدئذ، 
صبيبه  وبدأ  وبَياته،  عرينه  من  أنقار  خرج 
وروائيا  قصصيا  الهطول،  في  اإلبداعي 

ونقديا. 
فأصدر قصصيا/ - مؤنس العليل - زمن عبد 
الحليم - األخرس - البحث عن فريد األطرش 
 - روائيا/  وأصدر  وحدكـ..  مسافر  يا   -

المصري - باريو مالقة - شيخ الرماية.
المسرحي  النص  بالغة   / نقديا  أصدر  كما 
- قصص األطفال بالمغرب - بالغة النص 
الروح  ظمأ    - عطيل  - صورة  المسرحي 
النور(  )نقطة  رواية  في  السمات  بالغة  أو 

لبهاء طاهر. 
الحكمة  بيت  مكتبة  المناسبة،  بهذه  ونحيّي 
كثير  التي سهرت على طبع ونشر  بتطوان 

من أعمال أنقار. فاكتملت بذلك تطوانيته.
وكانت تطوان على الدوام، في قلب وذاكرة 
إبداعه  وذاكرة  قلب  وفي  أنقار  محمد 

القصصي والروائي. 
والمبدعون الكبار، ينطلقون دائما من محليتهم 
وخصوصيتهم المكانية والزمانية واإلنسانية. 

ينطلقون كالمحارة العابرة للمحيطات.
األثيرة  أنقار  مدينة  هي  تطوان  كانت  لقد 
وحمامته الحميمة، من أصالبها خرج، وفي 

مرابعها درج.
على  بامتياز.  اإلبداعية  مدينته  كانت  كما 
غرار القاهرة التي كانت مدينة نجيب محفوظ 

اإلبداعية بامتياز.
وبين محمد أنقار ونجيب محفوظ من وشائج 

الروح والُقْربى، ما بين الشيخ والمريد.
هكذا كانت تطوان مْرتعا خصبا إلبداع محمد 

أنقار.
وحولها وعبرها كان طوافه السردي، قصة 

ورواية ومسرحية أيضا.  
أنقار  محمد  يتقّرى  النصوص،  هذه  في 
سيكولوجية  ويستبطن  واألزمنة،  األمكنة 
وتقلّبات  المصائر  ويرُصد  الشخصيات، 

الوقت.
المكان،  شعرية  تتجلّى  النصوص  هذه  في 

وشعرية القّص.
إلى  تمثيلية،  إشارة  أشير  أن  وحسبي 
ورائعتيه  )األخرس(،  القصصية  مجموعته 

الروائيتين )المصري(، و)باريو مالقة(.
وإنصات عميق  باألركان،  رائع  تمّسح  فهنا 

لتراجيع الوجدان والزمان. 
تكتمل  لم  جميلة  رواية  أنقار،  بمحمد  كأنّي 
فصولها، وسمفونية إبداعية لم تصل بعُد إلى 

لحن قرارها.
له  كان  إبداعيا،  قاومه  الذي  الزمن  ألن 
منا  غفلة  على  منا،  فاختطفه  بالمرصاد، 

ومنه.
وصدق الشاعر الجاهلي  تميم بُن ُمقبل / 

تنبو   / حجر  الفتى  لوأّن  العيش  أطيب  ما 
الحوادث عنه وهو ملموم. 

وصدق الشاعر الحداثي - محمود درويش/ 
- يا ليتني حجر 

أكلما شردْت عينان، شّردني 
هذا السحاُب سحابا 

كلما خمشْت عصفورة أفقا فتشُت عن وثن؟
أكلّما لمعت قيثارٌة

خضعْت روحي لمصرعها في رغوة السفن. 
مبدعنا وكاتبنا الكبير محمد أنقار / نْم قرير 
تطوان.  األثيرة  مدينتك  ُربى  في  العين 
ذاكرة  في  منقوشة  األدبية  آثارك  وستبقى 
الزمان. وبلسان أبي الطيب نقول لك / ِذْكر 
الفتى عْمُره الثاني وحاجته / ما قاَتُه وُفضوُل 

العيش أشغال 
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*يقول ابن عربي: )إن الكالم عبارات وألفاظ//
وقد تنوب إشارات وإيماء(*1

+توطئة: 
كإبداع  المغربي  الزجل  في  القول  تشعب   -
ثقافي، فصنفوا منه ما صنفوا وعددوا أشكاله، 
دون  منفردا  ونظمه  بدأه  من  حتى  وعينوا 
من  واتضح  اكتمل  شيء  ال  لكن  غيره... 
والرواد... والمصادر  والمفاهيم  التعريفات 
إبستيمي ومنظور غير منطقي... التباس  إنه 
شفاهي  ثقافي  تراث  البدء،  في  هي  فالمسألة 
االجتماع  وعلوم  التاريخ  قلب  في  شعبي، 
واللسنيات... واألنتروبولوجيا  و»اللغوص« 
والتفحص  التنقيب  مسؤولية  عليها  التي  فهي 
لتاريخ  بحثية  كتابة  من  البد  والتعيير...ولذا 
لغويا  العام،  ألدبه  كإطار  المغربي،  الزجل 
وفنيا وإنسانيا بشكل ممحص ومتكامل، وليس 
إذن، هو حمال  ادعاءات..فالزجل هنا  مجرد 
الزجل  منشأ  العميق...فهل  مجتمعه  تاريخ 
أولي  مصدر  من  حقا  هو  إنسانية،  كظاهرة 

واحد؟..
+ التعريف:

- إن الزجل أصال هو«كالم« منظوم، موزون 
وشاعري...هو »كالم« مرسل، يؤدي مهمة 
تبليغ خطابه على متن بوح تلقائي، ال تعوقه 
صار  وهكذا  وتركيباته..  اللفظ  »نحوية« 
ينعث بالكالم الزجل )بكسر. ج(، على غرار 
»الحمام  ومنه  والمرسل،  الساري  الصوت 
األغراض  رسائل  ينقل  الذي  أي  الزجل«، 
لواعج  المجتمع  يبث  الزجل،  والهوى...ففي 
التطريب،  وفنون  والجماعية،  الفردية  الذات 
ونوعية اآلداء، وتجارب إنسانية شتى...وبهذا 
فهو يعتبر »ديوان المغاربة« األكثر ترسخا، 
والحضرية... القروية  مناطقه  مختلف  في 
ويمتاح  امتاح  المغرب  بالد  في  الزجل  إن 
أساسيين  رافدين  خالل  من  االفنية،  متونه 
الشعوب.. أزجال  من  غيره  دون  بهما  تميز 
ألنماط  والنوعي  الثري  التعدد  هو  األول 
القول اإلبداعي حسب اختالف خيوط النسيج 
هو  البشري...والثاني  للمكون  االجتماعي 
الفردوس  من  نزح  فقد  األندلسي،  الطابع 

المفقود بكل الرصيد الحضاري والثقافي، من 
جميعها  أضفت  وطرب،  وموشحات  أشعار 
إذن  فالمغرب  مضافة...  بقيمة  جمالية  عليه 
أجناسي  كمفهوم  تاريخيا  الزجل  موطن  هو 
األدبي  اإلبداع  له سبق في  نوعي وشعبي... 
مختلف  كقالب  الموشح  نزوح  مع  العربي، 
فكان  عليه،  المتعارف  الشعر  سيرورة  عن 
من  الفطرية،  الشفاهية  مع  تفاعليا  التمازج 
أصل أمازيغي وعروبي و صحراوي حساني 
وإفريقي طوارقي، وزنا وتقطيعا، حيث صار 
هنا  من  طباعه..  بتعدد  متميزا  الزجل  هذا 
خاصة  إماراتها،  توسع  ومع  المغرب،  فبالد 
األمبراطورية الموحدية*2، كانت هي المؤهلة 
كوسيط، لتأصيل الزجل الموشح ونمذجته، في 

المنطقة وفي العالم العربي، شكال وصيغا...

+تقويم المفهوم:
وأدبي،  زجلي  قول  لكل  أن  المؤكد،  من   -
هي  كما  تكوينية/تطورية  وعوامل  ظروف 
فجائية  نشأة  له  ليست  الظواهر...فالزجل 
أنتروبولوجية  نشأة  له  بل  ابتكارية،  كطفرة 
وسوسيولوجية تبلورت... وهكذا فمن البديهي 
لهجته  شعب  لكل  أن  هو  يناقش،  ال  الذي 
األصلي  كالمه  وبالتالي  شموليا،  المستعملة 
أو »لغت«ه العامة اللصيقة به... غير أن ما 
يالحظ بنيويا، هو أن هناك من طور اللهجة 
لديه، في منطقته، إلى نشاط روحي وكذا مادي 
ومعنوي، حسب عوامل بيئته النائية أو وفق 
بناء على  الحضر، وكذا  القريب من  انفتاحه 
بتراكماته..وهناك  الموروث  الثقافي  رصيده 
مناطق  في  الحسي،  حالها  على  تركها  من 

مقالة

مقاربة لماهية الزجل المغربي 
)إشكالية النشأة وخصوصية المفهوم(

العربي الرودالي 
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عفوية  خالل  من  فبرزت  معزولة،  أخرى 
طلقة...من هنا يلزم االعتراف بأن المجتمعات 
بأنشطتها  تكتب  باألحرى  أو  شفاهيا،  تتأنق 
الفنية والثقافية قبل الحروف، ألنها في حاجة 
واحتفاليا...وهكذا  وذوقيا  روحيا  ذلك  إلى 
صار الزجل مقترنا بالغناء..ولذا فارتباطه هذا 
يدل على أن الغناء، كنشاط ثقافي/فني للعمق 
االجتماعي، هو الذي صار وسيلة مزدوجة، 
الذوق كوعاء،  القول في ذاكرة  ليحافظ على 
مقاسه  على  وتقطيعا  وزنا  أيضا  يؤطره  كما 
...ألن الشفاهية في كل تراث، ونخص بالذكر 
هنا الزجل المغربي، حصل ويحصل جراءها 
المغاربية  المنطقة  وزجل  شعر  لجل  اندثار 
عموما، حيث لم يتسن لهما التوثيق والكتابة، 
مغاربة  وباحثين  محققين  بشهادة  وذلك 
الجراري  وعباس  الفاسي  كمحمد  وأجانب، 
الخطيبي،  الكبير  وعبد  بنشريفة  ومحمد 
حسن  أيضا  ونضيف  بروفانسال*3،  وليفي 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  نجمي*4.. 
طريقة  استهوتهم  الحضر،  في  المغاربة  فإن 
األندلسيين في احتفاالتهم، حيث يغلب عندهم 
اإلنشاد في القول الزجلي الموشح، مما يكرس 
الموروث منها بالترديد... والمالحظ أن هناك 
شح في القول الشعري الفصيح وندرة شعرائه، 
ال في المغرب فحسب بل وفي األندلس أيضا، 
عكس المشرق.. وقد ثبت ذلك في أحد مؤلفات 
إلى  فقط  أشار  حيث  كنون،  عبد هللا  العالمة 
وبعض  السالطين  وزجل  شعر  من  شذرات 
المتعاطين، في قصائد قليلة األبيات محدودة، 
دون أن نجد »دواوين« مركزة وكاملة... وقد 

واألزجال،  الموشحات  بحثه  في  أكثر  غلب 
وكذا اإلنتاج النثري*5. 

- ماهيته: 
- إن أكثر ما نقول عن الزجل المغربي، هو 
أنه جنس أدبي ذوقي متميز متسم بالشاعرية 
باعتبار  محضا،  شعرا  وليس  والطرب، 
منه  تفرخت  مشترك،  جذع  »الشعر«  أن 
واألدب  الفن  مثل  مثله  األخرى،  األجناس 
التي  بمقطوعته  يتميز  والمسرح...فالزجل 
الفصيح  الشعر  أما  »لقصيده«،  عليها  يطلق 
عبارة  المفارقة  »القصيدة«..وليست  فله 
أو تفصيحها فقط، بل هذا  الكلمة  تدريج  عن 
سيميائية  خصوصيات  له  المصاغ،  التدريج 
العربي  الشعر  خارج  يمتلكها  مجتمع،  لثقافة 
الفصيح...كيف ذلك؟..إن »لقصيدا« هي قبل 
عن  يحكي  مسرود،  شفاهي  روي  شيء  كل 
تجربة »درامية« ما، معاشة أو متخيلة كأي 
أدب أو فن، ذاتيا وانتمائيا... كما تغلب عليه 
شعبية  بطقوسية  والمؤانسة،  اإلمتاع  صفة 
يطلق  كان  فيما  المسرحي،  بالركح  توحي 
عليه بـ»اللعب« )بتسكين.ع(، كنشاط احتفالي 
بالغ  إيقاعي،  »كالم«  فهو  سمري...إذن  أو 
التأثير على المتلقي، حرقة وتشويقا وطرافة، 
بشتى صيغه..ينظم على شكل حكي أو أحجية، 
أو سيرة، أو حكمة أو عبرة أو مثل، يؤديها 
الراوي سواء كان حكواتيا أو مغنيا أو واعظا، 
حذق  تواصل  في  بنثر،  مصحوبا  كان  ولو 
الخطاب  بين  ليرتق  والسمعي  الشفاهي  بين 
والتلقي..وعلى سبيل المثال دون حصر، هناك 

الصوفية  واألبعاد  المأثورة  األقوال  أصحاب 
االستجالئية.. والرؤى  المهوس  والحال 
المجذوب«  الرحمان  بذلك »عبد  اشتهر  وقد 
والزجال  هللا،  أرض  في  السائحين  وأتباعه 
بقصة  الشهير  العلمي«  قدور  الفحل »سيدي 
المكناسية«.. كما أن  »داره«، في »لقصيده 
العصر  في  المحدثين،  المجذوبين  من صنف 
في  باطما،  العربي  المرحوم  أيضا،  الراهن 

ديوانه الزجلي »الحال«.
ثقافيا  الزجل  بأغراض  يتعلق  فيما  أما   -*/
بين  كان،  كما  غالبا،  يتوزع  فهو  وإنسانيا، 
للطبيعة  وإثارة روحية ووصف  مدح وغزل 
الملحون،  زجل  في  خاصة  ومحاورات، 
حيث تضطلع به شرائح مختلفة من المجتمع، 
مع  سالطين،  أو  أعالما  أو  كانوا  حرفيين 
طقوس التسامر واالحتفال...ثم، وإضافة إلى 
شدة  من  والشكوى  البوح،  هناك  سبق،  ما 
»الكي« في العشق وظروف الحياة من جهة، 
ومن جهة أخرى النزوع إلى الدود عن حوزة 
وكذا  والشرف،  والحق،  واألرض  المكان 
النضال والتثوير من أجل التحرر، وذلك مع 
أمال  ومقاوم،  حرابي  كتراث  القرى،  زجل 
واالنعتاق...  »الضي«  انفراج  بزوغ  في 
كما يؤدى الزجل أيضا، غناء موزونا ومقفى 
حركية  أشكال  في  والمرح  »اللعب«  بطرق 
الرمى«، وهم  مدهشة مع »عبيدات  راقصة 
أو  انتصاراتهم  بعد  المحاربين  عن  يروحون 
وتقوية  تشجيعهم  بغاية  فيهم  الحماس  يبثون 
منطقة  كل  زجل  يوثق  ...وبهذا  معنوياتهم 
الوجدان  في  وترسيخا،  حكيا  بمميزاته 
واالعتزاز،  الفخر  بمضامين  والذاكرة، 
بأبطاله  وكذا  وقبائل،  مدنا  الوطن  وبشهامة 
بكل  قد تحول  يكون  أن  بعد  نساء ورجاال... 

صيغه إلى أداء فني، يرونقه ويعليه. 

- الخصوصية:
لها  متفردة،  المغربي خصوصيات  للزجل   -
واإلبداعية...  والفرجوية  الوظيفية  أصولها 
من  االرتقاء،  إلى  بالذوق  الدفع  ذلك  ومن 
خالل حسن اإلنشاد وحسن السماع، ثم تنشيط 
اإلمتاع والمؤانسة بشتى أشكالها، حكيا ورويا 
كالمه  يتسم  أن  وجب  قول...ولذا  ودرر 
بالسالسة التعبيرية واإليقاعية، ليثير اإلصغاء 
األداء.  وبراعة  الطروب  بالصوت  ويبهجه، 
وكما ذكر سابقا فإن اللحن هو شرطه ومعيار 
نظمه وحفظه، مثلما هو الموشح وطرب اآللة، 
وأصناف العروض الشعبية األخرى...فهو في 
في  ويتحدد  والملحون،  باآللة  يسمى  الحضر 
بأرستقراطيته.. الموريسكي  مناطق االنزياح 
أما في القرى، وفق المجتمعات القبلية، فغلبت 
عليه، كما أشير إلى ذلك، أنواع من ال»عيطة« 
ومنظوم  والروايس،  وأحيدوس،  وأحواش، 
وسمت  كلها  والتي  والدف،  ولوتار  الرباب، 
ورد..  ما  إلى جانب  المغربيين  والنغم  القول 
الزجل  صيغ  عامة،  بصفة  تعددت،  وهكذا 
إضافة  نذكر،  ذلك  وإيقاعاته..ومن  وأوزانه 
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إلى ما سبق، ما يسمى بـ»الغن« وهو الطابع 
الحساني، ثم الحضاري والكناوي والمرساوي 
والحصباوي والكباحي... وكلها صيغ تعرف 
ومعه  أصال  فالزجل  الخاصة...  بإيقاعاتها 
من  إال  التفعيلة*6،  أوزان  يخالفان  التوشيح، 
أو  للغناء  إما  الكالم  يكون  قد  وهنا،  شاء... 
الغناء للكالم، على حد سواء.. وبهذا فهو أكثر 
عليها... المتعارف  الشعر  أنماط  من  تحررا 
بالذات  العيطة  بخصوصيات  يتعلق  وفيما 
تداوال  األكثر  وهي  وجداني/فني،  كمفهوم 
تعني  أنها  الكالمية،  أشكالها  بجميع  وانتشارا 
الملحة  الوجدانية  المناداة  أو  طلب »الغوث« 
والمؤثرة، في منأى داخل مجال مرتبط أصال 
شساعة  أو  الجبال  كأعالي  مكانيا،  بالطبيعة 
الرعي..وقد  كأماكن  طلق  مجال  أو  غابوية، 
يكون من أعلى »المرتفعات« إلى كل الكون 
الوجودي، تجاوزا للمحدود... ومما يطبع هذه 
معبر  موال  صيغة  على  تنشد  أنها  المناداة، 
صوتيا عن حرقة وجدانية، وكأنه نطق كالمي 
تحكيه تقاسيم حنجرة عذب صياحها.. وأساس 
كل ذلك، أنتروبولوجيا، هو االستنجاد أو طلب 
إلى  توسال  االلتحاق،  في  الرغبة  أو  التقارب 
المحبوب أو المخلص.. أما فرجويا فإنه، أي 
لحظي  وجدان  اإلنشاد،  وكذا  العيطة  زجل 
بطقوس  فولكلوريا  ويمارس  خاص،  بوعي 
معينة كتبار تنافسي، حيث ضرورة »النظام«، 
وهو الشخص البارع المتمكن من ارتجال كالم 
سوي وموزون وبليغ، أثناء تدخل المتنافسين 
في من ينال إعجاب السامعين المتذوقين، حيث 
المهارة والسجية بين »القوالين«... وكل هذا 
يستدعي البداهة والحنكة في القول، واإلعجاب 
والفطنة في التلقي، عبر ما يصطلح عليه ب 
لمرصع«  »لكالم  أو  ودقة،  معنى  »الذي« 
في  األساليب  أبرز  ومن  ومجازا...  وزنا 
رمزية  أو  »التقية«  يستعمل  أنه  الزجل 
بأسلوب  ضمنها  المجتمع  يشفر  إذ  اإلخفاء، 
وفي  وإرساالته...  وهواجسه  أسراره  معتم، 
فقد  غابرة...  وبطوالت  لمآسي  توثيق  ذلك 
ذاق هذا المجتمع، في العصر الحديث كما في 
وحدته  في  القهر  من  الكثير  سابقة،  عصور 
وهويته، من طرف االستعمار، أو من طرف 
األزمات،  فترات  في  القبلي  المخزن  سلطة 
بـ»السيبة«  يسمى  ما  أحوال  في  وأيضا 
عن  نموذج   وأشهر   األمن...  انفالت  عند 
وللدراسات  »خربوشة*7...  ظاهرة  ذلك، 
اإلثنوغرافية هنا مجالها، وكذا األنتروبولوجية 
بها..  المنوط  بدورها  قامت  ما  إذا  الثقافية، 
فيها  تمت  تآزر،  يشهد على حاالت  فالتاريخ 
القروي  االجتماعي  التضامن  من  أشكال 
تحدق  كادت  حرجة،  أحداث  في  والمديني 
الحركات  إبان  االجتماعية،  والقيم  بالوطن 
دور  للزجل  كان  والنضالية...فقد  الوطنية 
إذكاء الحماس وتوحيد الرؤيا وإثارة الوجدان 
أكثر  في  الملتزمة  العيطة  الجمعي...تقول 
أدوارها الوطنية: )وهيا خوتنا لسالم/هزو لينا 
لعالم/زيدو بنا القدام/إال خيابت دبا تزيان(*8.                  

- اإلحياء: 
شكل  في  جديد  من  وبعثه  الزجل  وإلحياء   -
الحفاظ  في  الحلقة  دور  تواصل  مع  تحديثي، 
فقد  أساسا،  الشفوي  إطاره  وفي  عليه، 
الركح  على  تقديمه  خالل  من  تطويره  تم 
المعاصر..وهذا  الخطاب  بتثقيف  المسرحي 
األخير تألق حديثا وبرزت فيه فرق مسرحية، 
غلبت عبر متونها الزجل، في أدواره النصية 
والحوارية واإلنشادية المكملة، ضمن مدرسة 
كل من أحمد الطيب العلج والطيب الصديقي 
ذلك  وتلت  الشرايبي وغيرهم..  السالم  وعبد 
السبعينيات،  مطلع  في  شبابية  مجموعات 
»ناس  خاصة  الشهيرة،  الغنائية  الفرق  مع 
وتاكادا  والمشاهب  جياللة  وجيل  الغيوان« 
وغيرها ، فكان بعثا أوليا للذاكرة وشحدا لها في 
العصر الحديث ..وقد كانت الحلقة من جملة 
مقتبسات هذا المسرح وروافده، من التقليد إلى 
من  تولد  بطبعه  فالزجل  وهكذا  التحديث... 
جديد دراميا في قوله ونغمه، )من الحلقة إلى 
المسرح(.. ثم جاء البعث الثاني المتجدد، في 
واإلنساني،  الذاتي  الحس  عبر  الحداثة  إطار 
فصار  والوجودية،  والروحيات  والتصوف 
شعلة استعاد فيها، أي الزجل، وهجه مع أقطاب 
كثر يمكن الحديث من بينهم، كأمثلة نموذجية 
وغير حصرية، عن الزجال المخضرم أحمد 
االحتجاج  تثوير  فيه  تمثل  الذي  المسيح، 
بأيام  عليه  اصطلح  ما  إبان  التغيير  وجذرية 
إدريس  المجد  الزجال  وعن  الرصاص... 
الوجودية  اإلنسانية  بمسحته  مسناوي،  أمغار 
الكوسموسي...ثم محمد  والتأملية، وبمنظوره 
التراث  ضمن  الشاعرية  بقريحته  موثنى 
»المعلمين«... رفقة  الكناوي،  الصوفي 
بالعطار،  إدريس  األهازيجي  الزجال  وكذلك 
للتوجه  امتدادا  الكالمي،  »دي«ه  يمثل  الذي 
التأصيلي والتحديثي معا على مستوى الشكل 
وال  وتشخيصية...  طروبة  بفنية  واإليقاع، 
رأسهم،  وعلى  الجدد،  الزجالين  جيل  ننسى 
بحساسيته الحداثية المعاصرة، احميدة بالبالي 
الذي قفز هو وآخرين من المحدثين، بالزجل 
إلى مواكبة القصيدة العربية وكذا العولماتية...
وما يمكن القول عن هؤالء الرواد، أنهم ذكروا 

هنا لكونهم يمثلون تيارات مختلفة ومتباينة.

- النقد:*9 
-إن الزجل المغربي هنا في حاجة ملحة إلى 
النقد، لكن ندرة الكم في الدراسات األكاديمية، 
الزجل  عالم  ولوج  من  النقد  هذا  تمكن  لم 
بشكل محفز، باستثناء بعض المحاوالت... إذ 
المقعد  إلى االشتغال  بعد  لم يصل  الزجل  أن 
وأدواته  ثقافته  لكون  ولهجته،  حقيقته  في 
ويكاد  تراثيا،  متوقفا  الزال  متاحة..إنه  غير 
يبقى خاما دون تأطير علمي أو أدبي وفني، 
أساسا... وأنتروبولوجي  إثنوغرافي  وبسبق 
فهو متشعب وغير مستسهل، ويعتبر مغامرة 
ثقافية للقراءة النقدية، ألن أدوات النقد الزجلي 
الشعري  النقد  من  كليا  مستعارة  الراهنة 

يتجاوز  أن  يمكن  ال  األخير  وهذا  الفصيح.. 
راهنا االشتغال على مدروسه المعتاد... ولذا 
يلزم نقدا متخصصا وليس دارسة واصفة فقط.                   

- اإلجمال
-إن الزجل عموما ال محيد له عن حقله وال 
ينطق  فهو  أساسا..  »نطقه«  عن  له  انسالخ 
ألن  إليه،  ينتمي  الذي  التراث  بحمولة  لسنيا 
لمنطوقه أصال متلق نوعي، له ثقافته الخاصة 
تطوره  في  الزجل  هذا  أن  بيئته...غير  في 
الحديث، يبدو أنه ينحو منحى الشعر الفصيح 
وأجناسه األخرى حداثيا، ليتمثل به قلبا وقالبا، 
والمضمون...  الشكل  في  تميز  أي  دون 
إلخراجه  مطلوب  التطور  هذا  أن  وصحيح 
من التاريخانية، لكن اإلشكال هو التهيب من 
أن  بد  ال  الزجل  إن  جذوره..  عن  انسالخه 
يكون واصال ما بين المتلقي ووعيه الخاص... 
ومن تم عليه أن ينطلق من جدع شجرته بيئيا 

إلى تفرعاته كونيا، دون أن يفقد ماهيته...

هوامش:
وإشكالية  »اللغة  بعنوان:  دراسة  من   1-
التأويل عند محيي الدين بن عربي«، للكاتب 
العدد  منصف عبد الحق، مجلة »الوحدة« - 

60، شتنبر 1989م 
-2 كتاب »النبوغ المغربي في العالم العربي« 
للعالمة عبد هللا كنون )وهو قراءة للكاتب نور 
http://www. أشوخي(....)ج.-2عصر 
/alukah.net/l ibrary/0/14874

الموحدين(.. وهذا رابطه:
الراشق:  محمد  والزجال  للباحث  دراسة   3-
المكتوب وحقيقة  بين وهم  المغربي  »الزجل 
http://aslimnet. :المحكي«..والرابط هو
free.fr/div/2005/m_errachek5.

  htm
للدكتورة-وهي  حسن-أطروحته  نجمي،   4-
الشفوي  الشعر  العيطة،  »غناء  بعنوان: 
 - المغرب«  في  التقليدية  والموسيقى 

)تحميل(...  
  pdf

-5 نفس الكتاب السابق لعبد هللا كنون..)ج.-3 
أشعار غير  من  المؤلف  مما جمع  أمثلة  وبه 

مركزة...(
في  العروض:دراسة  محمد،  الرباوي   6-
الطبعة-1 األنوار،  مطابع  شركة  اإلنجاز، 
السنة 1994 - الفصل 3، ص ص. -338

343-
ق.19،  من  خربوشة،  الثائرة  الزجالة   7-
ضد  زيد(،  )والد  لقبيلتها  تحيزت  والتي 

المستبد القايد عيسى بن عمر العبدي
-8 عيطة شائعة تردد، لكن يبدو أنها مجهولة 

المصدر
-9 النظر إلى مقالتنا المنشورة بمجلة »طنجة 
وسؤال  النقدي  »االشتغال  بعنوان  األدبية«، 
أجناسيته«، العدد 61، نونبر 2016 - ص 
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من  الكثير  في  السؤال  هذا  دائما  أطرح 
ماذا  الشأن:  هذا  في  كتبتها  التي  األوراق 
بأدوار  والمؤسسات  القنوات  اضطلعت  لو 
انتظار  في  والثقافة؟.  األدب  حول  حقيقية 
ذلك، أعتبر أن وضعية األدب الراهنة تتغذى 
السياق،  القراءة. في هذا  بالسلب من أزمة 
المعطوب  التواصل  إكراه  أن  ظني،  يغلب 
وفي  الشارع،  في  صعيد:  من  أكثر  على 
المؤسسة الثقافية والسياسية، وفي اإلعالم، 
الكتابة،  اتجاه  المركب  الحيف  أن هذا  أكيد 
يتقلص  الذي  العام  التلقي  على  ينعكس 
تشخيصات  ويبدو من خالل  يوم  يوما عن 
في  متدنية  القراءة  نسبة  أن  موضوعية، 
عالقتنا  أن  يثبت  مما  العربية،  المجتمعات 
حال.  على  تستقر  وال  متوترة  بالكتاب 
العتبارات عديدة، منها ما يتعلق باألوضاع 
وتبعد  تعرقل  التي  والسياسية  االجتماعية 
لتجعلهم  ـ  الجاد  القرائي  القعل  عن  الناس 
في  وااليقاع.  الماء  من  خال  آخر  واد  في 
هذا السياق، ما هي مسؤولية التعليم؟ وهل 
ساهم بربط عالقة مصاحبة مع الكتاب؟ وما 
هو دور المؤسسات الثقافية في هذا االتجاه؟
الذات  يغني  مفيد،  الكتاب جليس  أي،  على 
بدورها  لالضطالع  تكوينها  في  ويساهم 
اإلنساني على هذه األرض. في هذا المرمى 
قل  أو  وطيدة  بالكتاب  عالقتي  األكبر، 
واإللكتروني.  الورقي  شكلها  في  المعرفة 
فهو صديقي  معرفة،  لي  يقدم  ومن  ما  كل 
لهذا  الصداقة.  لكلمة  العميق  بالمعنى 
في  اإللكترونية  والمنابر  الكتب  أصاحب 
أوقات القراءة والتي أريد أن أجعلها طقسا 
ستتخذ  بالكتاب،  عالقة  نربط  فحين  يوميا. 
التوغل.  القراءة درجات غير  متناهية في 
في هذه الحالة قد نتحول من قراءة استهالكية 
خزانا  الكتاب  تجعل  ال  تفاعلية  قراءة  إلى 
ومستودعا للمعرفة، بل منطلقا الرتياد آفاق 

رحبة في التأمل والتخيل ...

للكتاب الورقي نهكته، ومكانته التي ال يمكن 
اإلقرار  من  البد  المقابل  وفي  تعويضها. 
التي  االلكترونية  والمنابر  الصورة  بسطوة 
في  والسرعة  المعرفة  في  التنوع  توفر 
بعض  خلقت  المعطيات  هذه  ..لكن  البحث 
تصور،  والكسل.  التراخي  منها  السلوكات 
نستهلك كلمترات من الصور كل يوم، وال 
دون  كالم  وتأليق  لقول  القدرة  لنا  تكون 
مكانة  يؤكد  ما  وهو  وفراغات.  تعثرات 
تنوعه.  في  القارىءالهادىء  لدى  الكتاب 
طبعا الكتاب الذي يكون جديرا بهذه الصفة 
وليس ترصيف الكالم دون تصور وال أفق 
..فتحية للكتاب الذي يدفع لقراءة كتاب ثان 

..وهكذا ...
الكارثة  أو  القراءة  أما بعض مظاهر أزمة 
مفارقة   من  االنطالق  فيمكن  الكارثة، 
الثقافية  للقاءات  الحضور  أن  في  تتمثل 
الكتاب  موت  بعد  لكن  جدا؛  ضئيال  يكون 
استحضار  يمكن  كما  حولهم.  االلتفاف  يقع 
األمس  فمدرسة  للمفارقات،  أخرى  صور 
ساهمت إلى حد ما في خلق سلوك قرائي، 
الشغل. سوق  على  مفتوحة  كانت  ألنها 
متدني،  »العلمية«  الفئة  فحس  اآلن  أما 
وفي  الوظيفة.  خشبتها  وقد  تقرأ،  ال  ألنها 
رأيتم  هل  يهتم:  ال  أخرى،فالسياسي  جهة 
بكتاب  يستدل  المغرب  في  سياسيا  زعيما 
أو معرفة فكرية؟. هذا فضال عن مقارنات 
القراءة في مرجعيات  عديدة بين مؤشرات 
والتوزيع  النشر  ووضع  أخرى  وثقافات 
والقراءة في المغرب والعالم العربي، فهناك 
وآخرون  بالماليين،  كتبهم  يسوقون  كتاب 
ونشاطهم  العلمي  انشغالهم  كان  مهما  هنا 
إنها  آالف.  العشرة  يتجاوزون  ال  األدبي 
صور لمفارقات وإكراهات ال تضع الثقافة 
وحدها  فبالثقافة  اإلنسان،  لتغيير  كأداة 
قلب  ينبغي وضعها في  لذا  يتغير اإلنسان، 

المعارك.

في صداقة الكتاب

فضاءات

عبد الغني فوزي
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في سبيل هذا الموضوع، سنشير إلى نماذج 
عن  تعبر  نسوية  نماذج  للجنسين،  إبداعية 
أسئلة وعن صرخات نسوية دونت في كتابات 
والتصرف  ذاتها  عن  البحث  محاولة  روائية 
ذكورية  نماذج  إلى  االستناد  وأيضا  فيها، 
من  ومنهم  المرأة  باحترام  طالب  من  منهم 
والتعبير  للنهوض  إياها  داعيا  فيها  صرخ 
وطرح  وأحالمها  أهدافها  و  طموحاتها  عن 
الرجل  مع  متساوية  لتكون  عصرها  أسئلة 
أشار  ما  وهو  األدب،  إنسانية  تحقيق  تم  من 
إليه »أحمد فضل شبلول« في كتاب »المرأة 
ساردة«، يقول: »هل المطلوب مني أن أحدد 
التي  السابقة  المصطلحات  هذه  من  موقفي 
يجب  األدب  إن  قولهم  في  البعض  ينكرها 

كتبته  أو  كتبه رجل  إنسانيا، سواء  يكون  أن 
ال  هنا  ومن  موهوب،  طفل  حتى  أو  امرأة، 
أو  رجاليا  وآخر  نسائيا  أدبا  يسمى  ما  يوجد 
أدب  هناك  وإنما  طفوليا،  أدبا  أو  رجوليا، 

إنساني عام«1.
للكتابة  واألدبي  الفكري  التطور  سياق  في 
على  تطور  أيضا  صاحبه  الذي  النسوية 
مستوى المناهج النقدية التي أثرت على العمل 
اإلبداعي النسوي »النظريات ما بعد البنيوية 
عند »الكان« و»جاك دريدا«، ربما ألنهما 
سلطة  وجود  يثبتا  أن  الحقيقة  في  يرفضان 
التحليل  ونظريات  الحقيقة،  على  ذكورية 
النفسي عن النزعات الغريزية تحديدا، كانت 
ذا فائدة للناقدات النسويات اللواتي حاولن أن 
يكشفن عن المقاومة التدميرية، التي ال شكل 
لها عند بعض الكاتبات والناقدات، من النسوة 

للقيم األدبية، التي يهيمن عليها الرجال«2.
كريستيفا«  »جوليا  ذهبت  الطرح  نفس  في 
في  بما  نفسه،  الهوية  مفهوم  ترفض  حيث 

ذلك القول بهوية نسوية وأخرى رجالية )...( 
وهي ترفض أية نظرية لعالقات القوى تعتمد 
»أن  معتبرة  المطلقة3،  الهوية  مفاهيم  على 
مصطلح األنثوية، هو مفهوم خلفته بنية الفكر 
القوى  القوى  لعالقات  تشفيرها  في  األبوي 
في  المرأة  يضع  مفهوم  وهو  االجتماعية، 
مكان هامشي ضمن منظومة عالقات القوى 

الرمزية في المجتمع األبوي«4.
إلى  النظر  على  يقطين«  »سعيد  أكد  فيما 
زاوية  زاويتين  من  النسوي  األدبي  المنتوج 
اإلبداعات النسوية، وزاوية أخرى استهالكية 
الفني5،  إنتاجه  المبدع  الرجل  منها  يستمد 
يعيد  أن  إلى  األدبي  النقد  دعا  الذي  الشيء 
زاويتين  من  النسائي  المنتوج  في  النظر 

أساسيتين:
واإلبداع  الخلق  فيها  يكون  أولى:  زاوية   -
فاعلة  ذاتاً  المرأة  خالله  من  تبدو  نسويا، 
كرام«  »زهور  اعتبرته  ما  وهو  ومنتجة، 
تقول:  تاريخيا،  ثقال  معه  يحمل  ذاتيا  بوحا 
»كثيرا، ما اعتُبرت كتابة المرأة، بوحا ذاتيا، 
النظر  تم  كما  الذاتية،  بالسيرة  إلحاقها  وتم 
إلى نصوصها الروائية بمثابة صرخة لذات، 
التاريخي،  السؤال  ثقل  معها  تحمل  ظلت 
ولهذا، فكتابتها منشغلة بترميم الذات الُمجَزأة، 
والُمشتتة، والُملحقة بذوات أخرى...«6. وهو 
نلمسه مع روائيات مثل )فاطنة البيه، أحالم 
مستغانمي، فدوى طوقان، خولة حمدي، ...(.
فيها  تحضر  التي  وهي  ثانية:  زاوية   -
الكتابة  أو موضوع  لالستهالك  كمادة  المرأة 
إنتاجه  الرجل/المبدع  منها  »يستمد  األدبية 
الفني«7. من قبيل رواية »ذات« لصنع هللا 
إبراهيم، و»الحي الالتيني« لسهيل إدريس« 

وغيرهما.

أشارت  وقد 
حثة  لبا ا
كرام  زهور 
مقالها  في 
ة  أ لمر ا «

قارئة لذاتها« على أن المرأة ال زالت تبحث 
الرجل  عكس  على  مكتملة،  الغير  ذاتها  عن 
مكتملة،  وذات  مستقلة  هوية  يمتلك  الذي 
اإلشكالي  الموضوع  هي  المرأة  أن  باعتبار 
وتحتاج لذات )الرجل( أو ذوات )زوج، أب، 
كرام:  زهور  تقول  تكملها،  أخرى  أخ،...( 
تتصف  إشكالية،  ذاتا  )المرأة(  »اعتبارها 
أجل  من  أخرى  لذات  وتحتاج  بالدونية، 
اكتمالها المجتمعي )...(، ألنها ذات مكتملة، 
وغير ُملحقة، فإن المرأة – الكاتبة ال تنشغل 
بتدوين ذاتها اإلشكالية، وتوثيق تاريخ الذات 
هوية  ترسيخ  في  ترغب  ال  ألنها  الُملحقة 
تابعة، )...( إن ما يحدث في كتابة المرأة، من 
حضور قوي للذات، ال يدخل في إطار دعم 
ما  بقدر  وتدوينه،  وتوثيقه،  الحضور،  هذا 
إن  لذاتها.  المرأة-الكاتبة  بقراءة  يتعلق األمر 
لديها  يؤسس  تاريخيا،  ذاتها  بفقدان  شعورها 
منطلق  من  الفقدان،  هذا  مع  التعامل  شرط 
كونها لم تُشكل عنصرا صانعا لتاريخ الذات 

)...(، فهي ال تملك هوية مستقلة، تجعلها 
وتنتصر  االمتالك،  هذا  تُدون 

له...«8.
تطرح  عام  بشكل  الرواية  إن 

والصراع  للمرأة،  عدة تصورات 
الذي تعيشه والذي ينجم عن الواقع 

عناصر  كل  تفتقد  باعتبارها  المعاش 
مع  والتعامل  فيها  والتصرف  الذات  امتالك 
واإلختيار9.  التفكير  في  وقدراتها  إمكانياتها 
وللمرأة دور فعال في عملية سير الحكي داخل 
األدب  )نسبيا(  أنصف  وقد  العربية،  الرواية 
المرأة في  بشكل عام والرواية بشكل خاص 
المجتمعات العربية، فمنهم من عكس وجودها 
داخل المتن الحكائي بأحلى حللها، باعتبارها 
فعالة ومنتجة ولها مكانتها ودورها متساوية 
عنها وصورها  دافع  من  ومنهم  الرجل.  مع 
في أضعف الحاالت مقهورة ومنفية ومغتربة 
مما  األحادي  الذكوري  المجتمع  عن  غريبة 
إنصافها  إلى  داعيا  عليها  العطف  تستجلب 
وتقديرها. من هذا المنطلق يتضح أن المرأة 
»كثيرا، ما اعتُبرت كتابة المرأة، بوحا ذاتيا، 
النظر  تم  كما  الذاتية،  بالسيرة  إلحاقها  وتم 
إلى نصوصها الروائية بمثابة صرخة لذات، 
التاريخي،  السؤال  ثقل  معها  تحمل  ظلت 
ولهذا، فكتابتها منشغلة بترميم الذات الُمجَزأة، 

والُمشتتة، والُملحقة بذوات أخرى...«

جدلية المرأة والكتابة 
اتجاه نحو إنسانية األدب مقالة

عبد الهادي لبيتي           
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روائية  نماذج  العربي  السرد  عرف  وقد 
كثيرة  نماذج  كبير  وبصدق  عكست  كثير 
للمرأة والدور الذي يجب أن تلعبه، هذا من 
الرواية  حرصت  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
تبرز  أنثوية  نماذج  تصوير  على  كذلك 
المرأة  تعيشه  الذي  والتهميش  مدى اإلقصاء 
في صراعها  تعيشها  التي  والمعاناة  العربية 
مع االخر )الرجل(، وفي صراعها مع المرأة 
نفسها حيث نجدها مقصية ومغتربة عن بنات 
جنسها أو عن الرجل، من هنا يتضح لنا أن 
المرأة في الرواية العربية تتقمص شخصيات 
متمردة،  امرأة  أحياناً  فهي  ومختلفة  متعددة 
سلطوية  وأحيانا  خاضعة  نجدها  وأحيانا 
وأحيانا مقصية وأحيانا عاشقة ومحبة وأحيانا 

كارهة...
قضايا  الروايات  من  الكثير  جسدت  وقد 
ففي  وهواجسها،  تطلعاتها  وهمومها  المرأة 

»ذات«  إبراهيم رواية  هللا  لصنع 
لنا  عن يحكي  الكاتب  عن 

المصرية  المرأة 
في  تتجسد  التي 
ذات  شخصية 
يكون  ما  ونادرا 
الرواية  بطل 
نسويا.  عنصرا 
فتاة  الرواية  في 
»ذات«  اسمها 
بسيطة  مصرية  شابة 
الكاتب  عبرها  رسم 
المصرية  المرأة  عن  تعبر  لوحة 
لعنصر  اإلشكالي  )البطل 
ودورها  باآلخر  وعالقتها  المرأة( 
التي  وضغوطات  المجتمع  في 
المرأة  تحاصر  او  تحاصرها 

بشكل عام. 
في البداية يبرز لنا صنع هللا 
بأحالمها  »ذات«  إبراهيم 
وهواجسها  وطموحاتها 
الشخصية،  وتفاصيل حياتها 
تستسلم  ما  سرعان  لكن 
لرغبات  وتخضع  »ذات« 
أسرتها والمجتمع حين تتنازل 
عن رغبتها بالزواج من الرجل 
»الفتى  أحبته  طالما  الذي 
»ذات«  فتتزوج  الثوري«10، 
كل  ألن  المجيد«  »عبد  من 
وتضحي11،  تزوجن  صديقاتها 
تنازلها  مباشر  غير  بشكل  وتعلن 
لتعيش  وطموحاتها.  أحالمها  عن 
ذات أسيرة في سجن الزوجية وتكون 
المتسلط  زوجها  لرغبات  رهينة 
حبيسة نفسها من دون أن تدرك قيمة 
لنا  يتضح  االختيار،  وحق  االختالف 
الزواج  لمعنى  الواضح  اإلختالف  جليا 
المتسلط  الرجل  والمرأة،  الرجل  عند 
بها  يعبث  لعبة  مجرد  المرأة  يعتبر  الذي 

والمرأة  يشاء،  متى  ويتركها  يشاء  متى 
االستهالكية الخاضعة لرغبات زوجها الشيء 
الذي يجعلها تقصي رغباتها وتمتثل للخضوع 
المصري  للمجتمع  بل  لزوجها  والركوع 
مفهوم  تحت  الزواج  يحضر  »إذ  الذكوري. 
ينسجم   تحديد  وهو  وغطاؤها،  المرأة،  سترة 
اعتبار  المرأةعلى  حول  والتصورالسائد 
والفتنة  بالعري  مرتبط  جسد  مجرد  أنها 
واإلغراء مما يستدعي حضور الرجل الزوج 
كغطاء12. ولكن الكاتب في النهاية يشير عن 
طريق الراوي بأنه يحلم بامرأة صلبة ومقاتلة 
وكأنه  واإلستسالم،  بالبكاء  فقط  تكتفي  ال 
يخاطب المرأة المصرية والعربية ويقول لها 

لن يبق األمر على هذا الحال.
»الحي  رواية  في  إدريس«  »سهيل  أما 
الالتيني« التي تسرد على المستوى المكاني 
أن  باعتبار  دائرية  بنية  ذي  الرحيل  حكاية 
الرحيل هو نقطة االنطالق والعودة13، حيث 
المشرق  من  والرحيل  االنطالق  نقطة  تكون 
المتمثل في  الغرب  إلى  بيروت  المتجسد في 
في  بيروت  األصل  إلى  والرجوع  باريس 
وسبر  الرواية  تتبع  أردنا  إن  لكن  النهاية. 
نجد  فإننا  مستوياتها،  في  والتعمق  أغوارها 
واالخر  العربي  المجتمع  بين  يقارن  الكاتب 
الغربي، يقارن بين المرأة المشرقية والمرأة 
العربي  الرجل  ونظرة  جهة،  من  الغربية 
المشرقية  المرأة  أخرى،  جهة  من  للمرأتين 
تعكسها )األم، ناهدة، ...(، الخوف من االخر 
بجميع تجلياته نلمسه مع »األم« التي تفرض 
المشرقية  الفتاة  الزواج من ناهدة  على االبن 
يا بني من نساء  تقول األم: »أعود فأحذرك 
باريس«14، فهي تجهض رغبات ولدها من 
يهم  أجل تحقيق رغباتها من جهة، ولكن ما 
هو ما قلناه سابقا  )نظرة المرأة للمرأة(، فاألم 
تعتبر أن »ناهدة« تصلح البنها دون مراعاة 
فهي  ابنها،  أو  »ناهدة«  طموحات  رغباتها 
ابنها  تفرض  و  ابنها  على  »ناهدة«  تفرض 
على »ناهدة« و في نفس الوقت فهي لم تعط 
البنها أو لناهدة )المرأة( الحرية في االختيار. 
المشرقية  المرأة  نظرة  أخرى  جهة  ومن 
وليس  تحريم  نظرة  زالت  ال  الغربية  للمرأة 
نظرة احترام لآلخر بثقافاته وتقاليده وأعرافه 
ابنها  على  األم  خوف  ولد  ما  وهو  وديانته، 
من بنات باريس، لتظل نظرة المرأة المشرقية 

للمرأة الغربية نظرة رفض نهائي.
المرأتين  بين  المقارنة  باب  نفتح  حين  أيضا 
الشاسع  الفرق  وهذا  والغربية  المشرقية 
بينهما، المشرقية »ناهدة« التي حصلت على 
أهلها  ألن  دراستها  تتمم  لم  لكنها  الباكالوريا 
منعوها من إتمام دراستها، ورغبة »ناهدة« 
أيضا في الزواج الحالل )الزواج من البطل(.
والمرأة الغربية التي تمثلها )جانيين مانترو( 
رفيع،  فني  وذوق  أخالقها  بسمو  تتميز  التي 
ونظرة متميزة للمسقبل، فضال عن مستواها 
المشرقية  المرأة  أن  لنا  يتضح  التعليمي. 
»ناهدة« هي نفسها تحصر من حريتها وتقيد 

الغربية  والمرأة  أحالمها،  وتجهض  أفكارها 
التي أحبت البطل وأحبها لكن الحمل كان سببا 
ولألسف  المرأتين  بين  وشتانا  فراقهما.  في 

الشديد.
الرجل  نظرة  عن  الحديث  أردنا  إن  أما 
للمرأتين، إننا سنجد ان »البطل« يرى دائما 
أن المرأة الغربية متميزة عن المرأة المشرقية 
ألسباب كثيرة، فهو يرى بأن أمه تمثل سلطة 
فهي  »ناهدة«  أما  األعراف،  وقيود  التقاليد 
غير  المستقل  من  تتمنى  ال  تقليدية  امرأة 

عريس الحالل )البطل(.
»البطل«  بأن  سنجد  الالتيني«  »الحي  في 
القيم  من  التحرر  أجل  من  بيروت  من  فر 
مع  جديدة  تجارب  عن  والبحث  المشرقية 
يقول  الغربية،  المرأة  وخصوصا  المرأة 
مخاطبا نفسه: »تبحث عنها… عن المرأة… 
تلك هي الحقيقة التي تنساها، بل تتجاهلها. لقد 
أتيت إلى باريس من أجلها«15. لكن نظرته 
ستتغير )نسبيا( مع الوقت حين يتعرف على 
الطامحة  الحالمة  المرأة  مونترو«  »جانيين 
على  ذلك  وتأثير  حب  عالقة  في  ويقعان 
عن  متحدثا  الراوي  يقول  للمرأة  نظرته 
أحد  إال  يعرف  لم  الذي  الحب  »هذا  البطل: 
إما  وحدها،  الروحية  النشوة  فإما  شطريه: 
اللذة الجسدية وحدها )…(، ولم يكن يتصور 
أنثى  جانب  إلى  يدرك  أن  إنسان  بوسع  أن 
جانب  إلى  هو  أدركهما  كما  كلتيهما  اللذتين 
جانين«16. لكن سرعان ما يتغير كل شيء 
حين تخبره »جانيين« عن حملها منه، ليرجع 
باإلجهاض  ويأمرها  جديد  من  مشرقيته  إلى 

بداعي أن الحمل ناتج عن عالقة محرمة.
المغربية »فاطنة  المبدعة والمناضلة  أما مع 
التي  العتمة«،  »حديث  رواية  في  البيه« 
عاشوا  مغربيات  نساء  حياة  عن  تحكي 
أقسى  وذاقوا  ظلما،  السياسي  السجن  حياة 
إلى  الكاتبة  دفع  ما  وهو  العذاب،  أنواع 
السجون  خلف  المستور  عن  والكشف  البوح 
المخزنية المغربية التي تقيد اإلبداع والكلمة. 
لكن مع فاطنة البيه شكل السجن حافزا ودافعا 
في  أكدته  ما  وهو  واإلبداع،  الكتابة  نحو 
حوارها »السجين يعيش في الخيال وال يعيش 
الخيال  ويعتبر  محدود،  الفضاء  ألن  الواقع، 
عنصرا أساسيا للنجاح في االمتحان. الخيال 
ينتج الحب والعيش والتعايش. الخيال المنتج 
األول للكتابة، والسجن يؤهل للخيال الذي من 
يكتب  مهما  االنسان  الكتابة، ألن  تكون  بعده 
الخيال  يعيش  وهو  إال  مرت  التي  األحداث 

بصورة مجسدة في ذاكرته«17.
روايتها  عن  البيه«  »فاطنة  سئلت  وحين 
أعتبره  كتاب  قالت: »هو  العتمة«،  »حديث 
أداة معرفية إلماطة اللثام عن ظاهرة اإلعتقال 
في  النساء  مواجهة  ثم  بالمؤنث  السياسي 
االعتقال السياسي بشجاعة وقوة وقدرة وتميز 
المعاناة التي عرفتها النساء، وهو الشيء الذي 
كان باختيار منهن. بمعنى آخر، نحن الجيل 
بالتالي  الذي اختار أن يكون امرأة مناضلة، 
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هناك احتمال االعتقال السياسي موجود دائماً 
نصب عيني«18.

»رحلة  طوقان  لفدوى  الذاتية  السيرة  في 
والوحدة  المعاناة  أثر  نلمس  صعبة« 
حيث  الكاتبة،  لدى  المجتمع  عن  واإلنفصال 
والسعي  المجتمع  مع  التفاعل  جاهدة  حاولت 
جعلها  الطيب  قلبها  لكن  معه،  التعايش  في 
الجدران  بين  والبقاء  والدها  لرغبة  تنصت 
األثرية كما أشارت. وحدة كانت دائما تدفعتها 
من  للهروب  ساعية  والكتابة  المطالعة  إلى 
قساوة  تكسير  في  والرغبة  البائس  زمنها 
يوما  ملكت  »فما  تقول:  واإلنعزال،  الوحدة 
اآلخرين  بآالم  يبالي  ال  الذي  القاسي  القلب 
يكن  لم  الكبيرة.  نزعاته ومطامحه  في سبيل 
أمامي إال اإلنعزال الكامل في قلب العالقات 
من  والهروب  حولي  من  المتشابكة  البشرية 
زمني البائس إلى الزمن الروائي حينا وأحالم 

اليقظة والشعر حينا«19.
وتبرز »فدوى طوقان« على أنها لم تكن تستلم 
لقيود والدها بالبقاء في البيت، بارتباطها بعالم 
رغم  واالغتراب  فالوحدة  والتأليف،  الكتابة 
قساوته جعلها تحس بذاتها وفرديتها من جهة، 
ومن جهة أخرى البحث عن سبل مد الجسور 
الصحف  في  بالكتابة  الخارجي  العالم  مع 
القهر  تعاستي من  ازدادت  والمجالت »كلما 
 ،)...( بفرديتي وذاتي  أزداد شعورا  والكبت 
هذه  مرآة  في  التحديق  إال  أملك  ال  وصرت 
ولقد  اللعين،  القمقم  حبيسة  األنا  هذه  الذات، 
هو  الصحف  في  نشرته  الذي  الشعر  كان 
أن  استطعت  الذي  الوحيد  اإلجتماعي  العمل 
أجعل منه جسرا يصلني باآلخرين وأنا قابعة 
شعوري  كان  وهكذا  األثرية.  الجدران  بين 
باستالب  إحساسي  وبدأ  يتكثف  باالغتراب 
يتخذ  الطموحة  وتطلعاتي  وأماني  أحالمي 
كانت  إبداعاتها  لكن  مرضية«20.  صفة 
ذات  »الذات«،  عن  البحث  نحو  متجهة 
لمرتبة  للوصول  الطامحة  طوقان«  »فدوى 

تتساوى فيها مع الرجل. 
للتونسية  الياسمين«  »غربة  رواية  وفي 
عن  وتعري  تكشف  فإنها  حمدي«،  »خولة 
المستور وتهاجم النظام التونسي الذي يعادي 
في  حريتها  و  المتحجبة  التونسية  المرأة 
اللباس، تقول: »حين وقفت ياسمين لتصافح 
بمرارة  تحس  كانت  المكتب،  وتغادر  المرأة 
مألوفة، مرارة عرفتها كثيرا في تونس طيلة 
قرارها  اتخذت  منذ  الماضيتين،  السنتين 
المحجبات  على  التضييق  الحجاب،  بارتداء 
كان وما يزال رياضة وطنية يمارسها رجال 
الشرطة )...(، كل شيء بدأ في عهد الرئيس 
السابق الحبيب بورقيبة، حين صدر المنشور 
والذي   ،1981 سنة  الذكر  سيء   108
وصف فيه الحجاب »باللباس الطائفي« غير 
المتناسب مع عادات البالد وتراثها. توالت منذ 
ذلك الحين حمالت التنكيل بالمحجبات«21، 
العادات  مع  متناسب  غير  الحجاب  كان  إن 
التونسية فحتى »الجينز« وغيره من المالبس 

الدخيلة الغربية والعربية أيضا ليست متناسبة 
تحاصر  لم  فلماذا  التونسية،  العادات  مع 
تلبس  لهذا فهي  مثلما حوصر »الحجاب«؟، 
تتكلم  شخصية،  حرية  باعتباره  الحجاب 
تواجهها  التي  الصعوبات  عن  »ياسمين« 
ورفضهم  والمصانع،  الشركات  طرف  من 
تشغيلها بسبب لباسها )الحجاب(، هي تعودت 
على ذلك لكنها لم تستسلم »تعودت أن تواجه 
تتعدى  التي  الشروط  ألن   ،)...( بالرفض 
حد  في  إهانة  هي  الشخصية  حريتها  على 
لم  قطعا  لكناه  الرفض.  على  تعودت  ذاتها. 

تتقبله«22.
موضوع  والكتابة«  »المرأة  عن  الحديث 
نسبيا(  )ولو  حصره  أردنا  إن  لكن  شائك، 
إليه  ذهبت  الذي  الطرح  نفس  في  سنذهب 
بين  التمييز  عن  سئلت  حين  كرام  زهور 
ولماذا  النسوية،  والكتابات  الذكورية  الكتابة 
المرأة  وإبداع  »أدب«  الرجل  إبداع  نسمي 
»فإن  كرام:  زهور  تقول  نسوية«،  »كتابة 
تحديد أدبية األدب، ال يتم من خارج األدب، 
إلى  يحتكم  أدبي  شكل  كل  داخله.  من  إنما 
منطقه البنيوي الداخلي الذي يُؤصل لوجوده 
يكون  أن  إما  األدب  أدبيا«23.  الشرعي 
أدبا، أو أال يكون كذلك، بمعنى، ال تستطيع 
عناصر خارج أدبية أن تكون محددا ألدبيته. 
بالرجوع  بها،  التذكير  من  البد  مسألة  هذه 
الفهم،  هذا  بنا  يؤدي  األدب.  نظرية  إلى 
باعتباره  األدب  إلى  النظر  عن  االبتعاد  إلى 
عن  التفكير  سينزاح  وإال  نسائيا،  أو  ذكوريا 
فلسفة نظرية األدب. لكن، سؤاال يتبادر إلى 
»الكتابة  مصطلح  وجود  علة  عن  الذهن، 
عن  تُعبر  المصطلحات  مادامت  النسائية«، 
بين  فرق  هناك  حالة.  أو  ظاهرة،  وجود 
البحث في سياق وجود المصطلح، ووظيفيته 
بالمرأة-الكاتبة،  عالقته  في  لألدب  بالنسبة 
إنسانيا.  رمزيا  تعبيرا  باعتباره  األدب  وبين 
بين  العالقة  يطرح  النسائية  الكتابة  مصطلح 
المغربي  الناقد  فيما  والمرأة«24.  الكتابة 
دراسة  يجب  بأنه  يرى  يقطين«  »سعيد 
أهمية  أي  إعطاء  دون  األدبية  النصوص 
في  المؤثرة  األحداث  أو  المحيطة  للظروف 
تشكل هذا النص األدبي، يقول: »أن البحث 
يستدعي  النسائية  الكتابة  خصائص  في 
اآلراء  عن  بعيداً  ذاته  النص  من  االنطالق 
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األهرام عدد 3282.
العربي  النسائي  السرد  كرام،  زهور   12-
مقاربة في المفهوم والخطاب، شركة النشر 
الصفحة   ،2004 سنة  المدارس،  والتوزيع 

.172
األنا  جدلية  غنيسة،  بن  الدين  نصر   13-
دراسة  الالتيني،  الحي  رواية  في  واالخر 
يناير   01 بتاريخ  »نزوى«  بمجلة  نشرت 

.2009
دار  الالتيني«،  »الحي  إدريس  سهيل   14-

اآلداب، الصفحة 72.
دار  الالتيني،  الحي  إدريس،  سهيل   15-

اآلداب، الصفحة 26.
-16 سهيل إدريس، الحي الالتيني، الصفحة 

151. )مرجع مذكور(
والمعتقلة  الحقوقية  البيه،  »فاطنة   17-

السياسية السابقة«.
-18 المرجع نفسه.

-19 فدوى طوقان، رحلة جبلية-رحلة صعبة 
)سيرة ذاتية(، دار الشروق للنشر والتوزيع-

األردن، الصفحة 129.
-20 المرجع نفسه.

-21 خولة حمدي، غربة الياسمن، دار كيان 
للنشر والتوزيع، الصفحة 40.

-22 خولة حمدي، غربة الياسمن، الصفحة 
61. )مرجع مذكور(

كرام«،  »زهور  الباحثة  مع  حوار   23-
حاورها الصحفي »عبد العزيز بنعبو«، نشر 
بعنوان:  »المنعطف«،  اإللكترونية  بالجريدة 
كرام-بخصوص  زهور  والكاتبة  »الباحثة 
مارس   3 النشر:  تاريخ  المرأة«،  موضوع 
)الباحثة- اإللكتروني:  الرابط   .2015
لكاتبة-زهور-كرام-بخصوص-موض  و-ا

.)/http://almounaataf.com
الباحثة  مع  حوار  بنعبو،  العزيز  عبد   24-

»زهور كرام«. )مرجع مذكور(
صوتا  النسائية  الكتابة  يقطين،  سعيد   25-

وصدى. )مرجع مذكور(
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  د. محمد الدغمومي

بين الحين والحين يتساءل الكاتب عن جدوى 
الكتابة، وليس في األمر استغراب؛ إنه عالمة 

على الحياة واستشعار  بتجددها.
بمعنى أن الكاتب، مع توالي األيام، يستشعر 
ضرورة طرح األسئلة، فكل سؤال يحمل معه  
الجديد النابع من تغير المجتمع ضرورة، وتبعا 

من تغير الثقافة بالمعنى العام.
الحالة  وصلت  ما  النهاية  في  تعني  فالثقافة 
وتدبير  للمعاش  راسمة  لتكون  االجتماعية 
األمور في مختلف نواحي الحياة ومن  تمثالت 
اإلدراك  نوعية  كاشفة  متعددة،  بصور  تنم، 
للحياة. تتحكم فيها مالمح االتفاق أو االختالف 
ليس  واليقين  واليقين.  والتشكيك  والتناقض 
بصورة  إال  يفسره  وال  يحدده  من  هناك 
نسبية؛ مواقف تنعكس في يقينيات  من اللغة 
واالعتقادات،  )الديانة(  والدين  )واللغات( 
الذي  االنتهاز  أو  الفضيلة  وأنماط  والهوية 
يطبع بعض سلوكيات الناس  في سبيل الشهرة 

أو الربح  والمجد.. 
تصبح  حيث  كاتبا  الكاتب  يكون  وعندما 
المواقف  ال تجد في السؤال غير سؤال ذاتي، 
فيغرق الكاتب في نفسه  ويضيق صدره  بأن 
الكتابة لم تعد تجيبه عن نفسها، وال عن الفائدة 
فيميل  وفائدتها،  المجتمع، وجدواها  في  منها 

إلى البحث عن بدائل أخرى بدل الكتابة.
ومن البديهي لن يكون موقفه مدهشا حين يقر 
بأن حاجة المجتمع إلى التغير والتغيير وراء 
السؤال  السؤال وأن وراء  بعد  السؤال  طرح 
دافعا ملحا، قائما في صلب حياة البشر وحاجة 
اإلنسان ورغبته في التغير وإيجاد البدائل  في 

الكتابة أو عنها  ...
الجواب    يرى  قد  والمفكر(  )األديب  الكاتب 
فيندفع إلى تجديد الكتابة إذا ما شعر الحاجة  
إلى التجديد وأسعفته الكتابة على بلوغ مراده. 
وقد يتمسك باختياره ويعتقد القيمة فيما  كتبه، 
أو قد يختار االنقطاع عن الكتابة كافرا بها، 
التي  بالمكانة  يرضى  لكي  مبررا  يجد  وال 

يحظى بها.
تنعكس على  )قيم(  إشكالية  األسئلة  إن وراء 
السؤال فليس هناك سؤال متأصل في المجتمع  
إال وهو يحمل معنى )القيم( التي تعني تغيرا  
في موقف من الكتابة والفكر ومن يشخصها 
فعال، وتفضي )القيم( في اختالفها أو تناقضها 
النظر  في  تناقض  معناه   وهذا  واقعيا.  أمرا 
أبعاد  ولها  واإلشكاالت،  المشكالت  إلى 
متناقضة هي أحكام وتقييمات ورؤى تشرحها 
البشري سياسيا  السلوك  إيديولوجيات وتطبع 

واقتصاديا... 

في  تتمثل  ما  غالبا  اإليديولوجيات  وهذه 
السياسية  المذاهب  أو  الدينية  االعتقادات 
المتحكمة استبدادا أو ديموقراطية أو علمانية، 
الى  ينظر  ثم  ومن  انتهازية،  أو  فوضوية 
المشكالت عبر خلق تصنيفات فى المعتقدات  
واالختيارات اللغوية  والهوية  والمآل المتوقع  

...
واذا نحن عندما نتوجه إلى من يطرح األسئلة   
القيم  ال يمكن أن نجدها إال متعلقة بنوع من 
يوجب  الذي  والموقف  المجتمع  في  السائدة 
أن  واألديب(  المثقف،  )المفكر  الكاتب  على 

يجيب عنها، ويحدد رأيه فيها، نعم:
ونحن نعاني من أزمة القيم  في نظام  الحكامة  

والحكومة.
اآلحزاب  تكوين  ومن  السياسة:  في  ونختلف 
يقر  أو  المجتمع  ويميل  باهت في  وفقدانها  
االختيارات  ذوى  من  وأفراده  الحاكم  بسلطة 

غير المفهومة.
نعاني من  نظرة اختالف النظر لآلداب  والفن 
نظرا ألن الثقافة عسيرة في تقديم اإلجابة ....
واالختالسات  اإلدارية  الفوضى  من  نعاني 
وباقي  الثقافي  التدبير  مجال  في  المالية، 

المؤسسات.. 
أعوان  ووجود  الريع  اقتصاد  من  نعاني 
ملتبسا  الخارجي  االستعمار  وأتباع  وأعيان 

بهوية خادعة متخذا شكال داخليا ..
ونختلف هكذا ثقافيا ما دامت الثقافة تعبيرا عن 

)القيم(. 
العربي  الكتابة في األدب في األدب  وبصدد 
نموذجا: يمكن أن نتصور المسالة كما نراها  

سائدة في المجتمع:
كيف يكون حال كاتب؟

وطوال سنوات قد ألف كتبا يلجأ إليها قلة من 
المثقفون يسندون إليها كتابتهم؟

من   عدد  له  صدر  روائيا  كاتبا  نفهم  كيف 
الروايات، وقرأ له قليل من النقاد وأشباه النقاد؟  

وأصدر مجاميع قصصية؟
في  نشرت  النقدية  الدراسات  من  عددا  أنجز 

كتب جماعية؟
أنجز مئات من الكتابات الصحفية في عدد من 

الصحف الوطنية؟
مثل هذه األسئلة تجد لها عدة أجوبة؛ أجوبة  
إال  يحظى  ال  أنه  خاللها  من  الكاتب  يشعر 
بل  وباحثين  قراءا  الناس  من  القليل  باحترام 
أن  مع  كتابته  ذكر  يعرضون عن  قراء  يجد 
وإن  أحيانا،  اقتنائها  على  يتهافتون  بعضهم 
أحيانا، وال  منها  ينفعهم  ما  ينكرون  كانوا ال 
ويجد  القلة  من  دائما  هم  بقيمتها؛  يصرحون 
كثيرا من القلة  من هؤالء  يتشد قو ن بأسماء  
البعض من  الكتاب  الذين لم يقرأوا لهم ولكن  

إنهم   يقال  حتى  ويتبجحون  ذكرهم  يتبعون 
قراء متابعون...

في   إسهام  لهم  الذين  الكتاب  على  ينادون  ال 
الكتابة ثم يحتفلون بأسماء ال أثر لهم في ميدان 

الكتابة؟؟
وأكثر هؤالء رغم انتمائهم إلى اتحاد الكتاب 
وبعضهم يمتعون بمناصب صغيرة ويركبون 

الموجة  
بعض الكتاب انتمى إلى اتحاد الكتاب وتحمل 
المركزية  المكاتب  مختلف  في  المسؤولية 
بشيء   له  يعترفون  ال  هذا  ومع  والفرعية 
االنتماء  عضوية  على  يتهافتون  هم  بينما 
التحاد الكتاب من أجل اإلحساس بأنهم كتاب،  
ويجدون لهم االعتبار على حساب من سبقهم

بها،   ما يحيط  أدرجنا  ما  إذا  الجوانب،  وهذه 
من  الميوالت الثقافية )باعتبار القيم( ال نعثر 

إال على االختالل ... 
بمعنى وجود اختالل في القيم  التي  يفترض 
أنها ناظمة للمجتمع  تتحكم  في أغلب الفئات، 
ومواقف  خاصة  رؤية  إلى  يحتكمون  هم  بل 
تدل على تحكيم الهوى. معللة بمدى االنتفاع  
المجتمع،  في  ويأتلف  يجمع  ما  حساب  على 
من  جامع  ما  بنوع  ومؤطرة  ثقافته  ويوحد 

المبادئ. 
لقد كان من المفروض أن يكون اتحاد الكتاب   
يتدابرون   اليوم  لكنهم  للكتاب  جامعا  اتحادا 
ويختلفون ويطمعون في نيل مكاسب صغيرة  
السفر )لبنان، اإلمارات، الكويت، السعودية، 
يريدون   وبعضهم  كوريا..الخ(  القاهرة، 
الى  يطمح  وبعضهم  الفكر(.  )دار  منصبا 
وبعضهم   غيره.  فيه  ويزاحم  موقع  احتالل 
يأخذ بطاقة االتحاد وهو ليس له  هوية كاتب. 
وتحولها  )القيم(  فقدان  يعكس  هذا  ومعنى 
غير  الحقيقية  فاألسئلة  مكذوبة  شعارات  إلى 
الكتاب  اتحاد  للنقاش. والجميع في  مطروحة 
والقليل  الصغيرة  المصالح  بتدبير  منشغلون 
الذين حضروا المؤتمر متفرجين أو متغيبين، 
يشهدون  جميعا  إنهم  عنهم؛  الشبهة  تدفع  ال 
إنتاج  يعيدون  ذلك  ومعنى  القيم(  )فوضى 
فوضى )القيم (.. ويهرعون نحو الجهة التي 
يعتبرون  وال  المعطوبة  البوصلة  إليها  تشير 

من عقوق وجحود وتهافت ... 
يمثلون  أعضائه  أقلية  رغم  الكتاب  فاتحاد 
يمثلون  واالنتهازية  المتناقضة  بثقافتم 
المجتمع، فبعضهم يصر على مصلحة الكتاب  
الوهميين، أو ترسيخ الكتاب الذين ال أثر لهم، 
يتبعون األهواء ويتركون االنفصام واقعا  ال 
تبعا   الموقف  الموقف وضد  يناقش ويتخذون 
لمن يخطب فيهم، وال يفطنون بأن )القيم( هي 

مذبحة قائمة بينهم وبين من ينبه إليها...

شيء من المرارة: مؤتمر اتحاد الكتاب 
أو ما يسمى المؤتمر الثامن عشر

من وحي 
الحدث
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أسئلة العقــــاب 
قراءة في كتاب »العقاب: الشغف المعاصر« لديدي فسان

على  إلقاؤهم  تم  مالحقين،  كانوا   ...«
الرصيف، يواصل المارة سيرهم دون إظهار 
المبرر  غير  العدوان  هذا  على  سخط  أي 
الذي أصبح شبه مألوف، قوات حفظ النظام، 
وكعادتهم اليومية، يجدون المتعة في اإلساءة 

لهؤالء المعوزين الفقراء«.
بهذه المقطع السردي يفتتح الكاتب ديديه فسان 
Didier Fassin كتابه المعنون: »العقاب: 
النشر  دار  عن  الصادر  المعاصر«  الشغف 
يحاول  والذي   .2017 سنة   Seuil سوي 
هو  وما  اآلتية:  التساؤالت  عن  اإلجابة  فيه 
وما  يُعاَقب؟  ومن  نُعاِقب؟  ولماذا  العقاب؟ 
التي  والمعنوية  المادية  األضرار  مختلف 

تخلفها هذه الظاهرة؟
هي أسئلة تدعو إلى إعادة التفكير في موضوع 
بعد  خصوصا  المعاصر،  عالمنا  في  العقاب 
األحكام  عدد  وارتفاع  الظاهرة،  هذه  تنامي 
الصادرة في فرنسا، وتضاعف عدد السجناء 
الماضية.  سنة  الخمسين  خالل  مرات  ثالث 
التحقيقات  من  العديد  فسان  ديديه  أجرى  لقد 
الشرطة،  ومخافر  والسجون  المحاكم  في 
األمن  ورجال  والحراس  القضاة  واستجوب 
وذلك  والسجناء،  االجتماعيين  والمساعدين 
الغربية  المجتمعات  أن  كيف  معرفة  بهدف 
الممارس  البدني  العقاب  متزايد  بشكل  تدين 
على األطفال من قبل آبائهم أو مدرسيهم، في 
إلى  المجتمعات  هذه  فيه  تسعى  الذي  الوقت 
تطوير آليات العقاب. ويعد هذا التحقيق الثالث 
زوايا  من  الموضوع  يناوش  الذي  نوعه  من 
مختلفة، فقد سبق للمؤلف أن أجرى تحقيقين 
سابقين، األول حول شرطة األحياء في فرنسا 
والثاني حول  النظام، 2011(،  )قوات حفظ 

النظام السجني )ظل العالم، 2015(.
• ما هو العقاب؟

في  للبحث  األول  الفصل  في  الكاتب  يتطرق 
نصف  من  أزيد  »منذ  يقول:  العقاب.  ماهية 
حددت  التي  التعاريف  أغلب  تحيل  قرن، 
وهو  نفسه،  المرجع  إلى  )العقاب(  مصطلح 
القانوني  والخبير  للفيلسوف  محوري  نص 
)ص   »H.L.A Hart هارت   البريطاني 

والمسؤولية:  )العقوبة  كتاب  صاحب   .)43
عرض  حيث  القانون(،  فلسفة  في  مقاالت 
معاناة.  من  عنه  يترتب  وما  العقاب  لمبادئ 
آراء  الستعرض  ذلك  بعد  المؤلف  لينتقل 
كتابه  في  خصوصا  الموضوع،  في  نيتشه 
وضع  الذي   ،1887 األخالق(  )جينيالوجيا 
شبهها  التي  الظاهرة  هذه  على  األصبع  فيه 
على  فإن  وبالتالي  المسدد،  غير  بالدْين 
للفعل اإلجرامي أن يسدد  المرتكب  الشخص 
عن طريق العقوبة. وقد انطلق نيتشه في هذا 
المسيحي،  الفكر  تأثير  مسألة  من  التصور 
ليتم بعد ذلك التخلي عن فكرة الجبر لصالح 
فكرة الخطأ، ووفقا للمعتقدات المسيحية، فإن 
لتخليصه  المعاقب  المرء  تعوض  المعاناة 
في  أن  المفارقة  ومن  المرتكبة.  خطيئته  من 
أوروبا المنفتحة التي كانت تعيش أبهى أيامها 
في عصر األنوار، ظهر )السجن( كمؤسسة 
جناحا  السابق  في  كان  أن  بعد  بذاتها  قائمة 
الطابع  إلضفاء  والمعابد،  باألديرة  ملحقا 

اإلنساني على العقاب.
يكشف  للموضوع  التاريخي  المسار  تتبع  إن 
عن أن وظيفة السجن تكمن في ثالثة وظائف 
رئيسة: تحييد الشر، والردع وضرب المثل، 
وظيفة  هناك  أن  غير  الجناة.  تأهيل  وإعادة 
وظيفة  وهي  بها  التصريح  يتم  ال  أخرى 
متعة  إشباع  إلى  تهدف  العقوبة  إن  االنتقام، 
ساحات  الماضي  في  ُخصصت  لقد  القسوة. 
معاقبة لص.  أو  قاتل  إعدام  لمعاينة  عمومية 
اتخذ  وإنما  كليا  األمر  يختلف  فلم  اليوم،  أما 
صورا أخرى، إذ نشاهد مباشرة على شاشات 
مظاهر  بعض  يومي  شبه  وبشكل  التلفاز 
األمر  وهذا  والعقاب،  واالعتقال  االعتداء 

يعود بنا إلى نقطة البداية.
• لماذا نعاقب؟ 

تسودان  نظريتان  »هناك  فسان:  ديديه  يقول 
نفعية،  األولى  والتشريعي،  الفلسفي  التفكير 
تعتبر  في حبس السجناء ومعاقبتهم مصلحة 
الفرد  تعتبر  جزائية،  والثانية،  للمجتمع. 
فعله  على  يحاسب  من  وحده  هو  المعاقب 
تنفيذا  العقاب  يكون  وبالتالي  اإلجرامي، 

تقليص  أهمية  على  تركز  بذلك  فهي  للحكم، 
نسبة اإلجرام وحدتها« )ص 86(. لقد تبنى 
Ben- بنتام جرمي  اإلنجليزي   الفيلسوف 
الموسوم  عمله  في  النفعي  المفهوم   tham
)مقدمة لمبادئ األخالق والتشريع( الذي شهد 
األفكار  انتشار  تزامن  مع  خصوصا  رواجا 
التقدمية النفعية، حيث برر العقاب بضرورة 
الحفاظ على مقترف الخطأ بعيدا عن المجتمع، 
وحفظ النظام العام، إذ يغدو العقاب نوعا من 
ذو  فهو  الثاني  المفهوم  أما  والردع.  التحييد 
ويُنظر  اإلجبار،  على  يرتكز  محافظ،  توجه 
يستحقون  أنهم  على  الجرائم  لمقترفي  فيه 

المعاناة والعقاب. 
فوكو  ميشال  بعمل  فسان  ديديه  يستشهد  كما 
)المجتمع العقاب( الذي أشار  إلى أن القرن 
19 شهد تشييد العديد من السجون عند مشارف 
المدن، واعتبرت قالعا للحجز والعزل بديال 
قبل  الروح  لعقاب  ووسيلة  للمقصلة  لطيفا 
الجسد. يقول المؤلف: »لقد أصبحت العقوبة 
شرعية كرد فعل على الجريمة، وهذا في حد 
ذاته يطرح إشكاال«، وهذا ما أسماه بـ)اللحظة 
العقابية( التي يمر بها العالم لعدة عقود، فكل 
ال  الظاهرة  وهذه  السجناء،  عدد  يزداد  عام 
بل  فحسب،  الديكتاتورية  األنظمة  تمس 
ذلك  الغربية.  الديموقراطية  األنظمة  حتى 
وهيبتها،  الدولة  سلطة  تعكس  العقوبات  أن 

وترسخ التسلسل الهرمي للمجتمع.
• من نُعاقب؟

واألخير  الثالث  الفصل  في  المؤلف  يحاول 
والفلسفية  القانونية  النظريات  في  يبحث  أن 
محايد  بشكل  تقدمه  والتي  العقاب  تبرر  التي 
أن  تكشف عن  البحث  نتائج  أن  بيد  وعادل، 
متكافئة.  غير  هي  العقوبات،  توزيع  مسألة 
إليه  خلُص  ما  أيضا  تؤكدها  النتائج  هذه 
والميدانية.  التجريبية  استنتاجاته  من  الباحث 
المزيد  تستخدم  القمعية  المؤسسات  أن  ذلك 
يتم  المثال:  سبيل  على  التجريم،  أدوات  من 
واستخدام  السرقات،  جرائم  لمواجهة  التعبئة 
االقتصادية  الجرائم  من  أكثر  المخدرات 
من  المستهدفين  فإن  لذلك،  ونتيجة  والمالية. 

د. عبد الرحمان إكيدر 

كتاب 
العدد
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العقاب هم بالدرجة األولى الفقراء والطبقات 
هذه  تكون  وبالتالي  الهشة،  االجتماعية 
بل  دائم،  بشكل  الشرطة  أعين  تحت  الفئات 
واستباقي أيضا. إن عددا من األبحاث تشير 
إلى أن قوات النظام تسيطر أكثر على شباب 
األحياء الجامعية والمناطق السكنية الشعبية، 
يتمتعون برأسمال  الذين ال  أولئك  وباألخص 
اجتماعي ومادي كافيين لالستفادة من تخفيض 
نوع  حتى  أو  المشروط  اإلفراج  أو  العقوبة 

المعاملة داخل المؤسسة السجنية.
المعتقل  العقاب ال يمارس على الشخص  إن 
جراء  من  وأحباءه  عائلته  أيضا،  بل  وحده، 
ومضايقات  نفسية  أضرار  من  يلحقهم  ما 
يمكن  كيف  إذ  مادية،  وأعباء  اجتماعية، 
المعتقلين  أفرادها  أحد  معاودة  للعائالت 
إذا  سيما  اليومية؟  ونفقاته  مصاريفه  وتغطية 
استحضرنا أن أغلب هذه العائالت تنتمي إلى 
الطبقة الفقيرة. وهنا يغدو السجن مشكال بدل 
أن يكون حال. ليخلص المؤلف في نهاية هذا 
الفصل إلى أن ارتفاع عدد السجناء ال يتطابق 
مع زيادة الجريمة فحسب، بل إلى زيادة في 

شدتها، إننا نعاقب سياسيا وأمنيا وقضائيا. 
• أمور يجب استحضارها:

الدراسات وجود فوارق صارخة في  تكشف 
سوء  إلى  إضافة  السجنية.  العقوبات  توزيع 

يجتمع  قد  إذ  الزنازن،  في  المساجين  توزيع 
في نفس الزلزانة إطار عال ومروج مخدرات 
يتم  أخرى  وأحيانا  وسفاح.  جامعي  وطالب 
الدرجة  من  فئة  فهناك  السجناء،  بين  التمييز 
األولى تتمتع بمجموعة من االمتيازات، وفئة 
أخرى تفتقد لكل ما هو إنساني يحفظ كرامة 
الفوارق  إنتاج  في  يسهم  بذلك  وهو  المعتقل. 
وتكريسها وتهديد النظام االجتماعي. فهؤالء 
خلف  عنهم  رغما  الحياة  يهجرون  السجناء 
معنى.  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  القضبان 
فأغلب المعتقلين يقضون 23 ساعة في اليوم 

في زنازنهم. 
المخالفين  نحتجز  »إننا  المؤلف:  يقول 
بذلك  فنحولهم  السوابق  وذوي  للقانون 
إننا  مخدرات.  ومدمني  العاطلين  لمشاريع 
أثبتت  لقد  هش،  وجود  إلى  وجودهم  نحول 
هؤالء  نصف  من  أكثر  أن  اإلحصائيات 
من  وجيزة  فترة  بعد  السجن  إلى  يعودون 
وكل  يردع،  ال  السجن  إن  عنهم.  اإلفراج 
في  األسفل  الدرك  إلى  بهؤالء  يرمي  هذا 
واإلحصائيات  األرقام  هذه   إن  المجتمع«. 
باستمرار  تدعونا  للقلق  والمثيرة  المخيفة 
تنامي  من  للحد  الكفيلة  السبل  عن  للبحث 
وتمظهراته،  أنواعه  بمختلف  العقاب  ظاهرة 
والبحث عن الحلول الناجعة لتقليص األسباب 

المفضية للعقاب.
 كما يثير المؤلف مسألة تتعلق  بسوء التوزيع 
بين  مثال،  يقارن  إذ  لألحكام،  المتكافئ  غير 
بين  األحكام  وتفاوت  الجنائية  العقوبات 
تعاطي القنب الهندي أو ترويجه مع التهرب 
الضريبي، إضافة إلى التطرق لعواقب تحويل 
إجراءات العقاب لشركات ووكاالت خاصة، 
التي غالبا ما تقع بدورها في تجاوزات، من 
قبيل : العنف اللفظي )اإلهانة والشتم( والعنف 
الجسدي غير المبرر، ففي بعض الدول نجد 
عدد الوفايات الناجمة عن اعتداءات األجهزة 
األمنية أكثر بأربعين مرة من الوفيات الناجمة 
من  عدد  إعدام  أن  كما  اإلعدام.  أحكام  عن 
األحيان خارج  أغلب  في  يكون  قد  المعتقلين 
نطاق القانون وأحيانا أخرى بطريقة متسرعة 
على الرغم من عدم استيفاء األدلة. كما يرصد 
االعتقال  ممارسات  بعض  أيضا  الباحث 
مع  العقابية  نطاق  وتوسيع  التحقيق،  رهن 
السوار  أشكال جديدة وإجراءات مشددة مثل 
الرقابية.  الوسائل  من  وغيرها  اإللكتروني 
اكتظاظ  ظاهرة  إلى  كذلك  الكاتب  يشير 
االنحراف.  نسبة  ارتفاع  يزيد  مما  السجون 
الذي  األدنى  للحد  السجون  بعض  وافتقار 

يحفظ الكرامة اإلنسانية 

يمكن اعتبار هذا الكتاب دعوة إلعادة التفكير 
للبحث  النقدي  الفكر  وإعمال  العقوبة  في 
للجدل  والمثير  الشائك  الموضوع  هذا  في 
الحقائق  ومعالجة  الزوايا  مختلف  من  والقلق 
تفاقم  من  يزيد  العقاب  إن  إذ  وتمحيصها، 
إنه  بل  االجتماعية،  والتفاوتات  التوترات 
النظر  إعادة  إن  المقابل.  في  الجريمة  يعزز 
خالل  من  تكون  يجب  الموضوع  هذا  في 
»إخضاع قيمة قيمنا للتدقيق النقدي« على حد 
تعبير نيتشه. وعلى هذا األساس سعى ديديه 
فسان إلى تشريح ظاهرة العقاب بحس نقدي 
أنثروبولوجي  األبعاد:  متعدد  منظور  ومن 
وتاريخي وقانوني وسوسيولوجي. ليخص في 
في  النظر  إعادة  إلى ضرورة  الكتاب  خاتمة 
النظام القمعي، ومدى فاعلية السجن وجدواه.     

**********
عالم   ،1955 مواليد  من  فسان  ديديه 
أستاذ  فرنسي.  وسوسيولوجي  أنثروبولوجي 
برينستون  معهد  في  االجتماعية  للعلوم 
ومدير  العليا،  للدراسات   Princeton
في  للدراسات  العليا  المدرسة  في  الدراسات 
مؤلفاته:  من   .EHESS االجتماعية  العلوم 
و»التحديات   ،1989 العمومية«  »الصحة 
و»الحدود   ،2001 للصحة«  السياسية 
الجديدة للمجتمع الفرنسي« 2009، و»سؤال 
 .2013 نقدية«  أنثروبولوجيا  األخالق: 
 Douglass Price دوجالس  جائزة  نال 
سنة  أوروبا  في  أنثروبولوجي  كتاب  ألحسن 
السويدية  الهيأة  الذهبية من  والقالدة   .2011

لألنثروبولوجيا سنة 2016. 
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الدكتور بنفرحي يفتح ملف النبوغ المغربي من جديد
التمركز  مواجهة  في  المغربي  النبوغ 

المشرقي
إلى  األدبي  المنجز  هذا  في  البحث  يجرنا 
أننا  باعتبار  ضرورية  موازية  بقراءة  القيام 
أمام موضوع  حساس له امتداد في التاريخ، 
هناك  مادام  ينتهي  ولن  فيه،  الحديث  ينته  لم 
والوطنية  التاريخية  مسؤوليته  يستشعر  من 
قضية  ألن  أجداده.  تراث  تجاه  والعلمية 
النبوغ المغربي موضوع قديم- جديد مرتبط 
بالهوية وبالخصوصية المغربية في مواجهتها 
صنف  الذي  المتغطرس  المشرقي  للتمركز 
فوضع  إلى مركز وهامش.  العربية  األقطار 
الهامش، ونظر  اإلبداع المغربي ورواده في 
نظرة  المغربية  واألدبية  العلمية  اآلثار  إلى 
والتحقير  التنقيص  من  الكثير  فيها  دونية 
بضاعة  المغربي  المنتج  واعتبر  واالزدراء. 
إلى  ترقى  ال  منقولة  أو  مستعارة  سطحية 
مستوى اإلبداع األصيل. ونتيجة لذلك أُقصي 
الكتب  المغربي وتم عزل أصحابه عن  القلم 
أن  بداعي  األدبية،  والمصنفات  المدرسية 
وليس  بالتبعية  وكاتب  مقلد  المغربي  األديب 
اجتهد  أو  حاول  مهما  وأنه  باألصالة،  مبدعا 
فإنه لن يصل إلى درجة التميز، وبالتالي لن 

يحظى أبدا باالعتراف الذي ينشده..
ودراستنا للتاريخ الثقافي العربي تؤكد على أن 
التمركز المشرقي، وما صاحبه من انتفاخ في 
الذات وترفع واستعالء ونظرة دونية لآلخر، 
حالة مرضية مزمنة لها جذور غائرة ممتدة 
العالقة  على  باستمرار  خيّمت  التاريخ،  في 
عانى  فقد  والمغرب.  المشرق  بين  القائمة 
السلبية  النمطية  الصورة  من  كثيرا  المغاربة 
المشوهة التي صنعها لهم المشارقة، واكتووا 
بآثارها الحارقة منذ القديم. وعاشوا شبه عزلة 
ثقافية وإبداعية، فتعرضت كثير من أعمالهم 
في  وللتشكيك  مهدها  في  لالغتيال  وآثارهم 
قيمتها وأصالتها. ولعل في قصة كتاب )العقد 
الفريد البن عبد ربه( خير مثال على النظرة 
االستعالئية المشرقية تجاه المشاركة المغربية 
ردت  بضاعتنا  )هذه  عبارة  ففي  واألندلسية. 
التي  الجافة  السخرية  بنبرات  نحس  إلينا( 

ظلت تتردد أصداؤها طويال، وتصل ذبذباتها 
خالياه  وتستفز  المغربي،  العقل  باطن  إلى 
االستعالئية  النظرة  وهذه  غيرته.  وتستنفر 
نفسها نلمسها في موقف هارون الرشيد حينما 
اعتبر دولته طائرا عظيما رأسه في المشرق 
النظرة  هذه  واستمرت  المغرب.  في  وذيله 
القرن  من  األول  النصف  إلى  االستعالئية 
العشرين حينما اعتبر المشارقة أنفسهم معينا 
علم  لكل  متدفقا  ومصدرا  للمعرفة  خالصا 
ومنبعا خصبا لكل إبداع، وأنه لوال عبقريتهم 
الفذة لظل المغاربة يسبحون في بحار التخلف 

والجهالة والظلمة. 
والجدير بالذكر أن مناهج التعليم في مدارسنا 
مع  وانساقت  التبعية،  هذه  كّرست  المغربية 
طويلة  لعقود  وظلت  المتطرف،  التيار  هذا 
المنابر  كل  في  المشرقية  لإلسهامات  ترّوج 
والكتب والمجالت، وتكثر من نماذجها، وفي 
من  وتقصيه  المغربي  اإلبداع  تغيّب  المقابل 
دائرة التداول، وتحرم المغاربة من التواصل 
أجيال  فنشأت  والفكري.  األدبي  تراثهم  مع 
من طلبة العلم ومن المثقفين يجهلون رصيد 
يعرفون  حين  في  واألدبي،  العلمي  أسالفهم 
والعراقيين  المصريين  الكتاّب  وآثار  أسماء 
واللبنانيين والفلسطينيين، حتى اعتقد البعض 
أن رصيدنا من اإلبداع هزيل، وأن أكثر ما 
يوجد منه ال يعدو أن يكون صورة منسوخة 
وتقليدا.  وأخذا  له  وتكرارا  المشرقي  لألدب 
أمرا  المشرقية  باألبوة  القول  صار  وبالتالي 

مستساغا في األوساط الثقافية. 
كما يجب االعتراف بأن علماءنا السابقين هم 
أيضا يتحملون نصيبا وافرا من المسؤولية في 
ما وصف به العقل المغربي من عقم  وعجز 
وتبعية. فقد غلبت على تكوينهم العلمي الثقافة 
وجعلوا  الشرعية،  بالعلوم  فاهتموا  الدينية، 
واكتفوا  لها،  خادما  المعارف  من  دونها  ما 
المتون وشرحها وتذييلها على حساب  بحفظ 
واإلبداع.  والخلق  التفكير  فعل  ممارسة 
وزهدوا في دراسة كتب األدب، وتهاونوا في 
عن  وانصرفوا  والوقائع،  لألحداث  التوثيق 
التعريف برجال الفكر واألدب والحكمة. وهذا 

بقوله:  قديما  اليوسي  علي  أبو  إليه  انتبه  ما 
والمساند  والوقائع  باألخبار  االعتناء  )وهذا 
المغاربة، فغلب عليهم في  ضعيف جدا عند 
الرواية،  دون  بالدراية  االعتناء  العلم  باب 
وفيما سوى ذلك ال هّمة لهم(. وكان أبو عبد 
المحاسن:  مرآة  كتابه:  في  يقول  الفاسي  هللا 
)إنه كم في المغرب من فاضل ضاع من قلة 
الكتاني صاحب  العالمة  ويؤكد  اعتنائهم(2. 
لقلة  )إنه  بقوله:  األمر  هذا  األنفاس(  )سلوة 
بالتاريخ ضاع أكثرهم،  المغرب  اعتناء أهل 
جمهورهم  الناس  من  كثير  على  وخفي 

ومعظمهم(3.
عتاب  القيرواني  الربيب  ابن  رسالة  وفي 
أهل  ومعهم  األندلس  أهل  إلى  موّجه  قوي 
المغرب بسبب هذا الزهد الكبير في التوثيق 
لتراث بلدانهم. جاء فيها: )...وعلماؤكم، مع 
استظهارهم على العلوم، كل امرئ قائم في 
ظله ال يبرح، وراتب على كعبه ال يتزحزح، 
أن  ألف  وإن  يعنف،  أن  صنف  إن  يخاف 
يخالف وال يؤالف...لم يتعب أحد منهم نفسا 
يستعمل  ولم  بلده،  أهل  فضائل  جمع  في 
خاطره في مفاخر ملوكه، وال بّل قلما بمناقب 
بمحاسن  قرطاسا  سّود  وال  ووزرائه،  كتابه 

قضاته وعلمائه.(4
كتب  في  أيضا  جليا  اإلعراض  هذا  ويبدو 
المغاربة  الرّحالة  أغلب  يعر  فلم  الرحالت. 
الداخلية  أسفارهم  توثيق  لمسألة  اهتمام  كبير 
وترجمة  المواقع  ووصف  أحداثها  وسرد 
في  وقع  وقد  النصوص.  وتدوين  الرجال 
هذا اإلعراض كبار الرحالة كالعبدري وابن 
بطوطة وغيرهما. فالعبدري مثال، في رحلته 
الشهيرة اهتم بكل التفاصيل الدقيقة التي تخص 
توثيقية  دراسة  فأنجز  منها،  مر  التي  البلدان 
إتنوغرافية وافية تفيد الدرس العلمي في كتابة 
لتلك  واالجتماعي  والسياسي  الثقافي  التاريخ 
الذهنية  للبنيات  دقيقا  وصفا  وتقدم  البلدان، 
الثقافية  واألشكال  االجتماعية  والظواهر 
هذا  يقدم  لم  األسف-  مع  لكنه-  فيها.  السائدة 
المعروف لبلده، ولم يعن بما تزخر به من آثار 
جاء  ما  إال  وآثار،  وظواهر  ورجال  وأخبار 

مقالة

د. محمد شداد الحراق 
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عرضا. »ورغم أنه لم يسلك إلى بلده نفس 
الطريق الذي مر منه في الذهاب، إذ اخترق 
للمدن  وصفه  فإن  البالد،  وسط  عودته  في 
المغربية التي توقف بها لم يتعد-مع األسف-

اإلشارة السريعة واللمحة الخاطفة«5
واألمر نفسه يتكرر في رحلة  ابن بطوطة، 
فقد كان كريما مع أغلب البلدان التي زارها، 
»حين  فهو  لبلده،  اهتمام  كبير  يعر  لم  لكنه 
يتحدث عن المغرب نجده راغبا عن الوصف 
موجزا  ألفاظه،  في  مقتصدا  التفصيلي، 
أخباره، مكتفيا أحيانا باإلشارات السريعة«6
ضاعت  المتطرف  العزوف  لهذا  ونتيجة 
الكثير من األحداث واألخبار، وطمست معالم 
العلماء  العديد من  وحقائق، وهضمت حقوق 
وبناة الفكر ورجال التربية والسياسة والثقافة، 
وحرمت أجيال من المغاربة من معرفة بعض 
ومن  بلدهم  تاريخ  من  المشرقة  الصفحات 
يقول  وطقوسه.  وظواهره  مجتمعهم  أحوال 
أن  نود  كنا  »كم  شقرون:  بن  محمد  األستاذ 
المغربي،  المجتمع  الرحالت  هذه  تتناول 
فتصفه، ماديا واجتماعيا، كما فعلت بالنسبة 
للمجتمعات األخرى، لكنها لم تنصب إال على 

خارج المغرب«7

ظالل العنوان
بناء على ما سبق ذكره، لم يكن اختيار عنوان 
بريئا،  أو  عفويا  اختيارا  المغربي(  )النبوغ 

سواء من طرف العالمة عبد هللا كنون أو من 
طرف الباحث األستاذ بنفرحي. ففي ثنايا هذا 
العنوان نقرأ رسائل قوية مكتوبة بمداد الغيرة 
أن  ننكر  أن  يمكننا   ال  هنا  ونحن  الوطنية. 
بالضرورة  يخلق  المتطرفة  بأشكاله  التمركز 
ردود أفعال سريعة، قد تكون أحيانا قوية، وقد 
تنشأ عنه نزعة إقليمية متعصبة للذات، أو قد 
يكون سببا في مواقف منفعلة متشنجة تهاجم 
وال تكتفي بالدفاع. ولكن هذا االنفعال المغالي 
لم يحدث مع الرجلين. فلم يكن مشروع البحث 
سوى  هدف  من  يحمل  المغربي  النبوغ  في 
إلى  وخارجه  الوطن  داخل  المثقفين  تنبيه 
العلمية  بالوثائق  وتزويدهم  المغاربة،  تراث 
خصوبة  على  الشاهدة  األدبية  والنصوص 
في  وهذا  عطائها.  وتنوع  المغربية  الذاكرة 
يتنازل  أن  يمكن  ال  محمود  تعصب  نظري 
عنه أحد يعتز بانتمائه. كما أن القول بالنبوغ 
بالتفوق  يستأثر  أحدا وال  يقصي  المغربي ال 
فالحديث  أخرى.  دون  جهة  إلى  ينسبه  وال 
لقطر  إساءة  فيه  ليس  المغربي  النبوغ  عن 
عربي آخر، وليس فيه أي تعريض أو اتهام 
نوع  فقط  إنه  الضعف.  أو  بالقصور  لطرف 
بمنجزاتها  الذات واعتراف  إلى  االلتفات  من 

وتقدير للرصيد الذي خلفه السلف للخلف. 
)النبوغ  عبارة  بنفرحي  الدكتور  اختيار  إن 
أن  على  تأكيد  الكتاب  لهذا  عنوانا  المغربي( 
هذا الملف الساخن لم يغلق بعد، ودليل كذلك 

على أن الباحثين الجدد، وهم كثر، قد انضموا 
إلى مدرسة عبد هللا كنون رافعين لواء الدفاع 
المغربي  العقل  وعن  المغربية  الذاكرة  عن 
المبدع بتشجيع خاص وبدعم كبير من رموز 
المغربية.  الجامعات  في  التراثية  الدراسات 
هو  بنفرحي  األستاذ  كتاب  في  الجديد  لكن 
أنه جعل العالمة عبد هللا كنون ضمن الئحة 
المفكرين المغاربة المعاصرين الذين يمثلون 
هذا النبوغ بكل اقتدار. وفي هذا العمل اعتراف 
وتقدير بأحد العلماء الذين رّدوا على اإلساءة 
باالجتهاد واإلبداع والتميز، في انتظار تأكيد 
أخرى  وازنة  بأسماء  المغربي  النبوغ  صفة 
المهدي  والدكتور  الجابري  عابد  كالدكتور 
المنجرة والدكتور عزيز الحبابي ممن صاروا 

مرجعا لإلنسانية جمعاء.
في  جاذبة  مشعة  منطقة  أول  العنوان  يشكل 
تخلق  باإلثارة.  حبلى  منطقة  العمل،  هذا 
القارئ.  لدى  الفضول  أو  الصدمة  من  نوعا 
في  ارتبطت  المغربي(  )النبوغ  فعبارة 
كنون،  هللا  عبد  بالعالمة  المغربية  الذاكرة 
وهو ما يدهش المتلقي ويثير لديه العديد من 
التساؤالت عن سر اختيار العبارة نفسها. لكن 
تتمة العنوان الموازي الفرعي تجيب عن كل 
المتلقي.  انتظار  أفق  تساؤل محتمل، وتكسر 
بل تجعل الجميع يعتبر العنوان اختيارا مناسبا 
مادام األمر يتعلق بأحد رموز الفكر واألدب 
الذين  وأحد  المعاصر،  المغرب  تاريخ  في 
الجلباب  والتحفوا  المشرقية  العباءة  رفضوا 

المغربي بكل فخر واعتزاز.
قراءة في المتن:

اثني عشرا مبحثا،  العمل  لهذا  الكاتب  وضع 
لعبد  واألدبية  الفكرية  الشخصية  فيها  تناول 
هللا كنون بنوع من اإلحاطة والعمق. وجاءت 
هذه المباحث متكاملة فيما بينها، ترسم صورة 
جلية لنبوغ هذا العلم المغربي الكبير: ترجمة 
المحدث/  المفسر/كنون  الشعرية/كنون  كنون 
المحقق/  المترسل/كنون  الرحالة/كنون  كنون 
الجامع  الناقد/ كنون  الكتب/كنون  كنون مقدم 
اللغوي/  كنون  الشارح/  كنون  للمختارات/ 
أن  باإلمكان  وكان  لألمثال.  الجامع  كنون 
من شخصية  أخرى  مجاالت  الباحث  يتناول 
مدينة  )محافظ  السياسي  الفاعل  فهو  كنون، 
االجتماعي  والمصلح  العدل(  وزير   - طنجة 
)أحد  التربوي  والفاعل  التعريب(  دعاة  )أحد 
مؤسسي المدارس الحرة( والمناضل الشرس 
)أحد مؤسسي الجمعيّة الوطنيّة( التي تفّرعت 
والصحفي  الوطني(.  العمل  )كتلة  عنها 
الدين«،  »لسان  مجلة  )ترأس  المتمرس 
إصدارات  جانب  إلى  »الميثاق«،  وجريدة 
صحفية أخرى(. ولذلك أدعو الباحث إلنجاز 
المجاالت  فيه  يتناول  الكتاب،  لهذا  ملحق 
األخرى التي وسمت شخصية كنون الفكرية 

والثقافية.
تتيح قراءة هذا المنجز تسجيل ما يلي: 

- تعامل الباحث مع التراث الشعري الكنوني 
المباحث  في  ورد  عما  ومختلف  ذكي  بشكل 
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يالحظ  الكتاب  لفهرس  فالناظر  األخرى. 
أن  العلم  مع  الشاعر(.  )كنون  مبحث  غياب 
الرجل له إسهامات كثيرة في باب القريض. 
شعرية/ )لوحات  هما  ديوانين  خلف  إذ 
تعمد  الباحث  أن  والواقع  الهموم(.  وإيقاعات 
استثمر  بحيث  المبحث،  هذا  إدراج  عدم 
الخاصة. وهذه  شعر كنون لصياغة ترجمته 
االلتفاتة جميلة من الباحث. بحيث دفع كنون 

إلى أن يترجم لنفسه من خالل أشعاره. 
الكتاب  مباحث  ترتيب  في  الباحث  اعتمد   -
المثقف  تكوين  مراحل  استحضار  على 
المغربي بمفهومه التقليدي. بحيث يبدأ مسار 
وتفسيرا  حفظا  القرآنية  بالدراسات  الطالب 
النصيب  المعرفة  نهل من هذه  فإذا  وعلوما، 
العلمي إلى ضبط  ينتقل به الدرس  المطلوب 
يسلك  وأخيرا  ودراية.  رواية  الحديث  علوم 
بحثا  وخارجه  الوطن  داخل  الرحلة  طريق 
ليصبح  اإلقراء،  وحلقات  العلم  مجالس  عن 
وتدريسها،  العلوم  لتلقين  مؤهال  ذلك  بعد 
وتصحيح  وتصنيفها،  المؤلفات  وتأليف 
لسيرة  تتبعنا  خالل  ومن  وتحقيقيها.  المتون 
الرجل  نجد  الكتاب  هذا  في  كنون  هللا  عبد 
كنون  التقليدي:  المغربي  للمثقف  نموذجا 
المفسر/ كنون المحدث/ كنون الرحالة/ كنون 

المترسل/ كنون المحقق...
التصنيف  بين  األدبي  المنجز  هذا  يجمع   -
بالجرد  يكتفي  ال  فالباحث  والدراسة. 
موازية  دراسات  يقدم  وإنما   والبلبيوغرافيا 
التي  واآلليات  كنون  مناهج  تبرز  عميقة 
أو  الجمع  أو  الشرح  في  سواء  بها  يشتغل 
عند  يقف  الباحث  يكن  فلم  النقد.  أو  التحقيق 
كنون،  ألعمال  األفقي  االستقراء  حدود 
إلى  المناسبات  من  الكثير  في  يلجأ  كان  بل 

طريق  عن  لمؤلفاته  العمودية  القراءة  تبني 
بيان مناهجه وذكر أدواته المعرفية واللغوية 

واألسلوبية والمنهجية.
الشخصية  بانطباعاته  الباحث  يكتفي  ال   -
الخاصة في دراسته ألعمال كنون.  ومواقفه 
الدارسين  بعض  وأقوال  مواقف  يعتمد  بل 
الذين قاربوا أعمال كنون ودرسوا شخصيته 
االستدالالت  بهذه  يدعم كالمه  فكان  العلمية. 
ليتخلص من الذاتية في كتابته وليضفي القيمة 

العلمية على عمله.
أن  المنهجية  الكتاب  هذا  خصائص  من   -
أغلب المباحث فيه جاءت عبارة عن قراءات 
الكنونية. وهكذا جاء  خاصة لبعض األعمال 
عن  عبارة  للترجمة  المخصص  المبحث 
قراءة في ديوان )لوحات شعرية(، والمبحث 
)تفسير  لكتاب  في  قراءة  للتفسير  المخصص 
سور المفصل(، والمبحث المخصص للرحلة 
إسالمية(،  )تحركات  كتاب  في  قراءة  
كتاب  في  قراءة   بالشرح  الخاص  والمبحث 

)شرح الشمقمقية(...
- ظل الباحث وفيا لمنهجه البلبيوغرافي الذي 
يعد  بنفرحي  فالدكتور  مؤلفاته.  أغلب  يسم 
في  البلبيوغرافية  المدرسة  رواد  أحد  اليوم 
محمد  الدكتور  الباحث  جانب  إلى  المغرب 
القاسمي. ويقوم هذا المنهج العلمي األكاديمي 
والتوثيق.  والتبويب  والتصنيف  الجمع  على 
وهذا المنهج بارز بشكل واضح في هذا العمل 
الباحث  أعمال  من  العديد  في  بارز  هو  كما 
األخرى. ففي هذه الدراسة نجد ثبتا لمنجزات 
الكتب  –رسائله-  كنون  رحالت  مثل:  كنون 
نشرها-  التي  النصوص  طرفه-  من  المحققة 
جمعها-  التي  األمثال  لها-   قدم  التي  الكتب 
التي  المصادر  بها-  احتفى  التي  المختارات 

اعتمدها في دراساته...
والخالصة التي يمكن تسجيلها في هذا السياق 
نافذة علمية جاهزة نطل  الكتاب  هي أن هذا 
الفكر  رموز  أحد  إنجازات  على  خاللها  من 
واألدب في المغرب، ودعوة ضمنية للباحثين 
إلى االنخراط في هذا المشروع العلمي الهادف 
ورسالة  المغربي،  النبوغ  أنطلوجيا  لصياغة 
رواسب  ذهنه  في  يحمل  من  كل  إلى  قوية 
ومحاولة  الموروثة،  المشرقية  التمركزية 
على  والبرهان  والحجة  بالدليل  للرد  صادقة 
المريضة.  والقلوب  الجارحة  األلسنة  كل 
وبذلك يكون األستاذ بنفرحي قد بلغ الرسالة 

وأّدى األمانة وأثرى الخزانة.  
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ان إلى رومانيا وفي لغاٍت ِسّت!  ُر الثَّقافة بالمجَّ لبنان ُيَصدِّ
ان بلبنان، في متابعٍة منها لمبادرٍة  سة ناجي نعمان للثَّقافة بالمجَّ صدر عن مؤسَّ
Tecu- )ثقافيٍَّة نحو رومانيا، كتاٌب َجَمَع ِحَكًما ورسوًما لطلبِة مدينة تيكوْتش 
، مع ترجماٍت إلى الفرنسيَّة  ومانيِّ ci( وأبنائها. وظهرِت الِحَكُم في أصلها الرُّ

ورة  ورة ليديا ُكْسِتيا )Lidia Costea(، وإلى اإلنكليزيَّة للبروفسُّ للبروفسُّ
لومينيتزا أبرودان )Luminita Abrudan(، واإليطاليَّة لألديبة ألينا بريج 

 ،)Garo Klenjian( واألرمنيَّة لألخ غارو كلِنجيان ،)Alina Breje(
ُن الكتاُب، إلى هذا، وقائَع جولة نعمان  والعربيَّة لألديب ناجي نعمان. ويتَضمَّ
الثَّقافيَّة إلى رومانيا الَّتي دامت أسبوًعا كاماًل، وتكلَّلت بلقاءات عديدة ونتائج.

صدور الترجمة العربية لـ”ملذات طوكيو” لـ دوريان سوكيجاوا  
صدر حديثا عن المركز الثقافى العربى، الترجمة العربية للرواية اليابانية “ملذات 

طوكيو” للروائى دوريان سوكيجاوا، ترجمة حسين عمر.
ويأتى على غالف الكتاب: »فى المرة األولى التى رأيتك فيها، كانت نزهتى 

األسبوعية، كنت أتمشى معَجَبة بأشجار الكرز فى الشارع التجارى حينما قادتنى رائحة 
شهية إلى اكتشاف متجر دوراهارو، ورأيتك آنذاك، رأيت وجهك، بدت عيناك حزينتين 
جداً، تماماً مثل عينى فى الماضى ولهذا السبب توقفت أمام المتجر، كما لو أننى منجذبة 

إليه على نحو ال يقاوم«.

جديد األديب المغربي زهير الخراز
عن مطبعة أدامس بالرباط وضمن منشورات مؤسسة منتدى أصيلة، صدر لألديب 

والقاص المغربي زهير الخراز مسرحية من فصلين، موسومة بعنوان »همس الدمى«، 
وتقع المسرحية في 95 صفحة من الحجم المتوسط، وتزين غالف الكتاب لوحة من إنجاز 

المؤلف، وقد قدم لهذا العمل األدبي األستاذ أسامة الزكاري، ومما جاء في تقديمه: »هي 
مغامرة جميلة تلك التي خاضها المبدع زهير الخراز، عندما خلع صفة الكاتب القاص 
المفتون بمتعة السرد وبمتاهته المتداخلة ليؤسس مسارا ذاتيا منفتحا على عوالم الركح 

ومتعة االفتنان بالكتابة المسرحية التجسيدية.لقد استطاع المبدع الخراز تحقيق تراكم مثير 
على مستوى رصيد منجزه اإلبداعي، مستفيدا من طراوة وجوه شخوصه ومن حميميات 

فضاءات محيطه التي تؤثثها شواهد مادية خالدة...«.

صدر حديثا: بنية قصة الطفل عند سهيل عيساوي، لألديب المغربي محمد داني
صدر حديثا عن  دار الهدى كتاب »بنية قصة الطفل عند سهيل عيساوي« للكاتب 

والباحث المغربي محمد داني، يقع الكتاب في 170 صفحة من الحجم المتوسط ، لوحة 
الغالف للفنانة فيتا تنئيل، يهدي كتابه »إلى المبدع سهيل عيساوي كاتبا لقصة األطفال. 

.رائدا ومبدعا فيها…« الكتاب عبارة عن بحث أكاديمي في قصص األطفال للكاتب 
سهيل إبراهيم عيساوي )يارا ترسم حلما، احذر يا جدي، جدي يعشق أرضه، األميرة ميار 
وحبات الخوخ، الصياد والفانوس السحري، بجانب أبي، ثابت والريح العاتية، في ضيافة 

رجال الفضاء، عصفور في السماء، توبة الثعلب، الملك فهمان الزمان، طاهر يتعثر 
بالشبكة العنكبوتية(.

إصداراتإصداراتإصدارات
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** إن الطريقة التي يشتغل بها اإلعالم اليوم 
إعادة  إلى  تدفعنا  معا،  والشرق  الغرب  في 
السؤال عن: رسالة اإلعالم ودوره في الحياة 

البشرية ؟.
التقليدية  وسائله  بمختلف  اإلعالم،  يسعى  هل 
البشري؟  النوع  على  الحفاظ  إلى  والحديثة، 
وبناء المجتمعات ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا؟ 
أم أن اإلعالم بات سالحا للفتك بإنسان معين 
بذاته وصفاته وأفعاله؟ ونسف صروح بعض 
المجتمعات اإلنسانية معينة بذاتها الحضارية؛ 
وتغليب  التاريخي؟  وتراثها  الدينية؛  وهوياتها 
وتقاليد  وثقافات  وأفكار  حضارية  مشاريع 
الناس في  لشعوب ودول معروفة على سائر 

مشارق األرض ومغاربها؟.
فالمؤكد، هو أن اإلعالم، وخاصة عند الغرب، 
أضحى استراتيجية للتأثير في اإلنسان الشرقي 
وتوجيهه، والعمل على تشكيل وعيه، وتحديد 
كمدخل  وذلك  والسياسية،  الثقافية  اختياراته 
أساسي إلى بناء الدول والحكومات وتغييرها، 
ورؤسائها  وزعمائها  قياداتها  واختيار 
الداخلية  قراراتها  في  والتحكم  »المنتخبين«، 

قبل الخارجية.
الغربي  اإلعالم  أن  في  أبدا  نشك  ال   .. َنَعم 
كل  ضد  وماديا  ونفسيا  معنويا  إرهابا  يشكل 
والبوذية،  منها،  اإلسالمية  الشرقية؛  الثقافات 
الشرق  نصيب  كان  وإِْن  والكونفوشيوسية، 
اإلسالمي وافرا، ويحظى بكل البرامج والمواد 
والتحقيرية  والتبخيسية  العدائية  اإلعالمية 
كان  الغربي  اإلعالم  أن  وصحيح  والُمِهينة. 
من  يوسع  أن  على  ما،  وقت  في  حريصا، 
النشاط  أوجه  كل  لتشمل  خدماته  مجاالت 
اإلنساني، من إخبار وتغطية ومواكبة للوقائع 
واألحداث االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
والحربية والسلمية، ومن تثقيف وتوعية وتنمية 
ِل بعض  وترفيه وتسلية، لكنه أبى، في ظل َتَغوُّ
ل  دوله وانتصارها للروح الصليبية، إالَّ أن يُحوِّ
رسالته ودوره من البناء إلى الهدم، ومن الخير 
إلى الشر، ومن الّسلم إلى الحْرب، مؤكدا بذلك 
اليوم  العالم  أن  تفيد  التي  المقولة  على صحة 
يعيش صداما حضاريا بامتياز، وحروبا دينية 
يُقَتُل فيها اإلنسان وتَُباُد حضارته قبل أن يُسفَّه 

ف. دينُه ويَُصادر كتابه المقدس أو يُحرَّ
في  وخاصة  الغرب،  في  اإلعالم  يعد  لم 
أمريكا، عملية أخالقية لبناء اإلنسان والحفاظ 
األرض،  وعمارة  االجتماِعيّيّن  نوَعْيِه  على 
أن  ورؤية،  وخطة  منه  بوعي  اختار  حيث 
متواصلة  عنيفة  »عمليات«  نفسه  من  يجعل 
المادية  ومصالحها  دوله،  غايات  عن  للدفاع 

أهدافها  وعن  والدينية،  والثقافية  والرمزية 
اآلنية واالستباقية والمستقبلية المختلفة.

الغربي  اإلعالم  فإن  دقة،  أكثر  وبعبارة 
ببرامجه  اإلسالمي(  الشرق  نحو  )الموجه 
ورسوماته  وأفالمه  والسياسية،  الثقافية 
وتغطيته  لها،  وتحليالته  وأخباره  المتحركة، 
غير  عمال  يبقى  عليها،  وتعليقاته  لألحداث 
محرر من الخلفيات اإليديولوجية، والمؤثرات 
الدينية، واألطماع التاريخية والجغرافية. لذلك 
نجده ال يعمل على خدمة الحقيقة، وال يحرص 
على تصوير الواقع كما هو، وال يتورع عن 
ممارسة الكذب، أو التزييف، أو قلب الحقائق 
أو إخفائها، أو الدفاع عن الباطل أو االنتصار 
له. ولعل وقوفه إلى جانب الكيان الصهيوني 
العربي  اإلنسان  ضد  وعدوانه  جرائمه  في 
والفلسطيني يقوم دليال على طبيعة أخالقيات 
تعاطيه  في  بها  التمسك  يحاول  التي  المهنة 

المهني، والتسويق لها بين الشعوب واألمم.
عهده  بداية  في  الغربي  اإلعالم  كان  لقد 
الصحفي،  بالسبق  االهتمام  شديد  بالممارسة، 
الدوائر  مختلف  مع  منافسته  إطار  في 
سياق  وفي  اليوم،  لكنه  العالمية،  اإلعالمية 
عدائه للشرق اإلسالمي تحت يافطة »محاربة 
باحتكار  كبيرا  انشغاله  يعد  لم  اإلرهاب«، 
الحصول على األخبار، وال  المعلومات، وال 
ضخمة،  آلة  أصبح  وإنما  األحداث،  تغطية 
وِجهًة وحيدًة ال منافس لها وال نظير، لصناعة 
والبعيدة  والمزيفة  الكاذبة  واألخبار  الشائعات 
يكون  ما  وعادة  والموضوعية،  الصدق  عن 
وراء هذا االنحراف األخالقي المهني شركات 
كبرى،  ربحية  وغايات  مصالح  ذات  تجارية 
استعمارية  أهداف  ذات  سياسية  أنظمة  أو 
من  يزيد  ومما  كبيرة.  واقتصادية  وسياسوية 
أننا نجد  المتعمد، هو  خطورة هذا االنحراف 
األخبار  لهذه  يروج  من  العربية  أوطاننا  في 
توابل  بتوظيف  صياغتها  ويعيد  الكاذبة، 
إعالمه  وسائل  يدفع  ثم  كثيرة،  وبهارات 
إما  بها،  المتلقين  جماهير  وإقناع  تبنيها،  إلى 
حماية  أو  المتجبرة،  الغربية  الدول  من  خوفا 
أو  والسلطوية،  السياسية  وكراسيه  لمناصبه 
وتطويعهم  الناس  قهر  من  مزيد  في  طمعا 

اجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
وال  إيقافها،  يمكن  ال  إعالمية  حرب  إنها 
أية  المتعددة،  جبهاتها  نواجه  ونحن  نملك، 
فرصة للتغلب عليها، ولكن يمكننا أن نقلل من 
خسائرها كمرحلة أولى، إذا ما اهتممنا بتكوين 
إنساننا الشرقي، وتربيته وتثقيفه وتوعيته وسد 

قصوره العلمي والتكنولوجي والحضاري.

االنحراف المهني األخالقي لإلعالم

أوراق ممنوعة

يونس إمغران






