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وار أجراه الشاعر المغربي أنس الفیالليح

ُھل تعتمد منهجا معينا في الكتابة السردية يعطي لنصوصك فرادة وتميُّزا؟ : سؤال

وثانيها،التفكیر باألھداف؛ أولها، :  أمور ھامةثالثةأھم ما تعلمته خالل تجربتي في قطاع التدريس العمومي : وابج
وقد تأكد لي مع مرور الوقت بأن ھذه األمور الثالثة ھي قواعد .  التمییز بین الشعارات واألھدافوثالثها،تحقیق األھداف؛ 

".المنهج"ذلك قواعد التفكير والكتابة األدبيتين، أو ما يسمى عادة بللتفكير في مجاالت الحياة كلها بما في 

وعليه، فالخطر . أرقى أشكال الكتابة الواعیة بذاتهاوالكتابة المنضبطة للمنهج ھي .  الوعي بالكتابةھو" المنهج"ف
ليه، فمنهجي في الكتابة ھو وع.  غیاب المنهج الناتج عموما عن الجهل بالمناھجالمتربص بالكتابة اإلبداعية األدبية ھو

حين يتعلق االمر " المصالحة بین الشكل والمضمون"حين يتعلق االمر بالمجموعة القصصية،  و" الكتابة بالتیمة القصصیة"
، كمضامين لنصوصي القصصية القصيرة "الحب"و" الحلم"و" الحریة"، "الحاءات الثالث"بالنصوص منفردة، واعتماد 

... عموماخصوصا وأعمالي السردية

النص األدبي أم الرؤية الفنية؟: أيهما أسبق: سؤال

 ولكن حتى في األنشطة اإلرادیة القصدیةاألعمال تكوين نص ليس فقط في قبلتكوين الرؤية منطقيا يحضر : جواب
عادة أو تسيرھا رؤية صارت بفعل ال" رؤیة مضمرة" ھي في جوھرھا تتحكم فيها كتواصل تلقائيالتي تظهر للعموم 

...والتكرارية آلية عفوية
إذ يمكن البدء . رؤیة واضحة المعالم للنص ولعوالمهلذلك، ليس من المقبول  الشروع في كتابة النصوص قبل تكوين 

 من خالل التاريخ الفردي في التالقح والتناطح مع المجتمعبتكوين رؤية عن الذات من خالل األحالم أو بتكوين رؤية عن 
 من خالل خالصة القراءات والتأمالت المراكمة على مفكرة األديب العازم على خوض الوجودوين رؤية عن المجتمع أو بتك

...تجربة الكتابة األدبية
. ولذلك، فهو ينقلها ويعكسها على مرآته. النص الحق على الرؤیة.  حتى يكون مولدا لهاالنص لیس سابقا على الرؤیة
وإذا حضرت الرؤية لحظة الكتابة، عكس النص . ابة، عكس النص المكتوب غيابهاوعليه، فإذا غابت الرؤية لحظة الكت

... حضورھا

ف؟ : سؤال ٌھل نضج منهجك في الكتابة األدبية السردية؟ ھل صار له اسم معرَّ َ َُ ُ َ

مهما " مضامین متغیرة"ب" شكل فني ثابت" منهج تجاوز عمره المائة سنة من الوجود وھو "الواقعیة: "جواب
... رمزیة وواقعية سحریة وواقعية اشتراكیة وواقعية نقدیةواقعية : ددت مسمياتهاتع

بدون "أو " مضامین متغیرة"ب" شكل فني متغیر"إنها .  الواقعیة فتقف على الطرف النقيض من التجریبیة،أما 
.بالمرة" مضامین



"  تحریر الشكل والمضمون معا"ته فمنهج مستقل عن االثنين غاي، "التجریبیة الجدیدة"، أو "الحائیة "أما
...تیمیا فيما يعبر الثاني عن األول فنیابحيث يعبر األول عن الثاني بينهما" المصالحة"و

أفقا قصصيا جديدا للكتابة السردية وھذا يكسبني حماسة في الكتابة كما يمدني بقوة إضافية " الحائیة"وعليه، فأنا أعتبر 
...من ھدم الهدامينفي الذوذ عن المطلب وحمايته 

جعل المغرب عاصمة للقصة القصیرة في "تدافع عن طرح متميز يبدو أن الكثيرين ال يساندونك فيه وھو طرح : سؤال
ھل ترى ھذا الطرح واقعي؟". العالم العربي وما ھو أكبر من العالم العربي

، مثال، ال  العاصمة االقتصادیة فمفهوم. ال يلغي وجود العطاء واإلنتاج في قطاعات أخرى العاصمةمفهوم: جواب
يعني أن كل االقتصاد مركز فيها وأن غيرھا من المدن ال تعرف زواجا اقتصاديا وأنها تعيش على اإلعانات الخارجية 

... والمساعدات الدولية

 غيرھا حيث في مجال من المجاالت السياسية أو االقتصادية أو الثقافية أوقطب جاذب يعني " العاصمة"إن مفهوم 
 من باقي القطاعات األخرى ومن ثمة تسميتها بالعاصمة اإلدارية أو العاصمة العلمية أو العاصمة أكثرفي قطاع العطاء يكون 

... االقتصادية

كيف يمكن للمغرب أن يكون عاصمة للقصة القصيرة إقليميا أو دوليا؟: سؤال

  ومقارنتها ببعضها البعض؛ ثم مقارنتها أوال ال بد من تعقب اإلنتاجات األدبية المغربية لفهم عميق لألمر،: جواب
...،  مقارنتها باإلنتاجات العربية عمومااألخیر؛ وفي ثانیابإنتاجات المغرب العربي الكبير 

وجد ضمنهم شعراء باللغة زجالون وال ي" كلهم"والشعراء الذين يذكرھم المغاربة " دیوان المغاربة" كان دائما فالزجل
صاحب " سیدي بهلول"الشهير ب  (يقعثمان بن یحیى الشر وال قدور العلمي وال عبد الرحمان المجذوبال : الفصحى
)...الذائعة الصيت في العالمين العربي واإلسالمي" الفیاشیة"قصيدة 

.من جهة الرواية، فبداياتها المتغيرة ال زالت تلقي ظاللها على الحاضر

أما القصة القصيرة، فمسارھا في المغرب مختلف عن مسار الشعر الفصيح إذ تحالفت مع الحركة الوطنية منذ فترة 
عبد المجید بن جلون، محمد زفزاف، محمد (االستعمار وعرفت نموا ملحوظا وأنتجت كتاب قصة من العيار الثقيل 

صدارات القصصية في المغرب العربي بأزيد من ستمائة كما جعلت المغرب يتبوأ المركز األول من حيث كم اإل...) شكري
... ما یعادل مجموع اإلصدارات القصصیة في مجموع دول المغرب العربي الكبیر الخمسةعنوان قصصي، أي 

ما الخلفية ". الكتابة بالمجموعة القصصیة: " في الكتابة القصصيةنمط جدیدعن باإلبداع والنقد والتنظیر تدافع : سؤال
كرية التي تحرك دفاعا مستميتا كهذا؟الف

 وإنما "مجموعة قصصیة "ال يمكنها أن تكونال أسلوب وال تیمة مجموعة قصصية ال يربط بين نصوصها : جواب
التي ال " حكوماتنا التكنوقراطیة"إنها أشبه ب. ُمغیبا أو غائباما دام الخيط الرفيع الجامع بين النصوص " قصصیةنطولوجیاأ"
ّ الشعب وال يضخ فيها دماءه، حكومات معينة "ینتخبها" َ ُ "...من تحت"وغير منتخبة " من فوق"ُّ

...!ھل صورة مثل ھذه تستحق أن ننسج على منوالها صور مجامیعنا القصصة وغیر القصصیة؟

مة التیإلى ھيمنة " خطاب الحاكم"الذي يعادل على األرض أسلوب الكاتب  إن نقل المجموعة القصصية من ھيمنة 
"...مطلب المحكوم"أو" خطاب المحكوم"المركزي الذي يعادل على األرض " المطلب" أو المركزیة



،  من ثورة األسالیب المتعددة للنصوص المتعددة إلى األسلوب الثابت في الخطابسلطة ونمطیة الكتابةإنه انتقال من 
، من الكتابة الیقظة المتیقظة إلى بة النائمة المنومةالكتا، من الشكل الذي یحاكي مضمونه إلى النص الذي یحاكي الواقع

َالفرادة إلى االجتراریة والتكراریة والتقلید َ ّالتفرد وُ َ ّ...

التي نعمل لجعلها واقعا إبداعيا جديدا لألقالم " الكتابة القصصیة الغدویة"ھذه ھي األرضية الفكرية المؤطرة ل
...شتى، وأشكالها "الحب"و" الحریة"و" الحب"، ثالثإبداعات مضامينها . الجديدة

، ما ھي الصورة التي يمكنها نقل التعريف األنسب "الكتابة بالمجموعة القصصیة"مفهوم، لتجسيد المفهوم: سؤال
لمبدع ولقارئ القصة الغدوية على السواء؟

" تظاھرة شعبیة"يمكن تشبيهها ب" الكتابة بالمجموعة القصصیة"، أو "الكتابة بالمجموعة القصصیة": جواب
التيمة " (= مطلبا واحدا"أو " شعارا واحدا"يرفعون ) النصوص القصصية" (= مناضلون"يقوم بها ) المجموعة القصصية(=

بهذا ). المصالحة بين الشكل والمضمون" (= الشكل النضالي الذي یلیق بإنجاح التظاھرة"ويتحركون طبقا ل) القصصية
.هين لعملة واحدة وجالنضال والكتابةالمعنى، تصبح 

؟عربيا، ما ھي أشكال الكتابة الرائجة في مجال السرد العربي عموما والقصير منه خصوصا: سؤال

.ثمة أربعة أنواع من الكتابة: جواب

، لغة واحد، شكل واحدأسلوب :  بالكتابة النمطیةما يمكن تسميتهأو بالشكل الواحد بالكتابةيتعلقالنوع األول 
.....واحدة

الصراع الطبقي لدى االشتراكيين : بالكتابة المذھبیةما يمكن تسميته  أو بالمضمون الواحدبالكتابةيتعلقالنوع الثاني 
... والمقاومة لدى الرازحين تحت نير االستعمار

، مرة مع "تیهال" ومرة تدعم "االستقرار"مرة تؤيد :  الالواعیة ال بالشكل وال بالمضمونبالكتابةيتعلقالنوع الثالث 
"... السیبة" و"الفرقة"و" الفتنة" ومرة ضد "الحداثة" وقيم "الحریة"

وعلى ھذا النوع من الكتابة القصصية نراھن في " الكتابة بالمجموعة القصصیة "بفيتعلقأما النوع الرابع واألخیر 
...سعينا لتطوير السرد العربي القصير

  أم عالقة احتكاك وصدامھل ھي عالقة ؟ بي، ما العالقة المنظمة بينهماالشكل والمضمون في األدب العر: سؤال
...؟انفصام؟ أم عالقة توافق وانسجام

أزمة األغنیة العربیة من أزمة الشعر "حول " مقاال "مصالحة الشكل بالمضمونعندما كتبت، على خلفية : جواب
حتى ذلك الوقت، لم أكن أعلم أنني الوحيد . لعربية،  قامت القيامةونشرته المجالت الورقية الفنية والجرائد اليومية ا" العربي

...المكتوي بهذا الهم

ُوحين طبقت القاعدة على الفن واألدب . ذات القاعدة المحركة للمقالفقد كبرت على قراءة األدب الغربي الذي قام على
متلقي األدب العربي ومتلقي األدب الهوة بين  من جهة وعلى حجم الهوة بین الشكل والمضمونالعربيين، وقفت على حجم 

... العالمي



" التكالب"في زمن " نقد ھدام"مقاومة القراء والنقاد عنيفة ألن نقد التراث اإلبداعي العربي ھو في عينهم لقد كانت
"... التآمر علیها"على األمة العربية و

مرحلة ما بعد ، المعلقات نموذجا؛ ورحلة ما قبل اإلسالمم: الشعر العربي لم يكن متصالحا مع ذاته إال في مرحلتين
. ، الشعر الحر نموذجاالحرب العالمیة الثانیة

فكانت مضامينه ھي مرحلة ما قبل اإلسالم، تصالح الشعر الجاھلي مع القیم القبلیة لعصره ففي المرحلة األولى، 
فكان الحجم األنسب أما" البحر الطویل "ھوالسائد  الوزن الشعري فيما كان" والبطولةالشهامة والكرامة "مضامين

"...القصیدة الطویلة"

 فانصب اھتمامه القیم الكونیة لعصره مع الشعر الحرتصالح حيثمرحلة الشعر الحر، كذلك في المرحلة الثانية، 
 يبدو في الشعر الحرمما جعل ... األوزانتحرير الشعر من األغراض، ، تحرير الشعر من النمطیةتحرير الشعر من :على

... متحررا من كل شيء، "الصوفي"نهاية المطاف كتجلي من تجليات الفكر







أفليست العامة من يسود في ھذا الزمان؟ وھي مع ذلك ال تميز بين العظيم والحقير  والطريق السوي والم�سلك "

".، فالعامة متقلبة كاذبة دون أن تشعر  بجريمة كذبهاالملتوي

فریدیریك نیتشه،

"ھكذا تكلم زرادشت"

317.ص) الترجمة العربیة(

...! أستاذ-

. أحد المعلمين الجالسين بجانبي وسط ساحة ھذه المدرسة العتيقةَّالتفت إلي

:سألـتـه 

معلم القسم األول؟أنا ابحث عن -

...بالحراسة  ھو اليوم مكلف -

:قـلـت 

. أريد مقابلته -

.أخرجت من جيبي االستدعاء الذي توصلت به عن طريق البريد وعرضته عليه

:ألقى المعلم نظرة سريعة على االستدعاء ثم قال 

. األمر يتعلق بتهاون ابنك-

... إنما، أستاذ، الحل بين أيديكم-



.ظل المعلم ينظر إلي بارتياب

: الالزمقلت بالتوكيد

. العصا-

:ثم بحماس 

"...العصا خرجت من الجنة: " العصا ھي الخالص -

:ضاعف المعلم تجاعيد جبهته وحملق في بعدوانية واضحة 

 ھل سبق لك أن درست؟-

: ولذلك استطرد بثقة زائدة . لم أجبه

" العصا"ففي جميع الكتب السماوية لم ترد ". نةالعصا خرجت من الج: " ھي،  يا سيدي،   ليست  آية   أو  حديثا  كما  تخيلت -

أمام جبروت السحرة ثم : لقد شغلها مرتين. وھو لم يستخدمها أبدا ضد من عصاه من البشر. إال في قصص موسى عليه السالم

.أمام صمم البحر

...قالها ثم استدار جهة جليسه

سني في أولى سنواتي بهذه ما يليق بمقامه كمعلم درَّھل المعلم يخالفني الرأي فعال؟ أم ھو يعاتبني لعدم تحيته ب

...المدرسة؟

لذلك، كان يصففنا أمام السبورة ويوزع . ال يقبل التسامح مع المتهاونين في إنجاز الواجبات المنزلية. كان نعم المعلم

ي شحذه وتلميعه كي يتسلوا على أكفنا بالتساوي والعدل الالزمين، ضربات موجعة بقضيب يتفنن المجتهدون من التالميذ ف

لذلك كان ھذا . فالمرة الموالية، يرتقي الجميع إلى مستوى المسؤولية: لكن النتيجة تكون سريعة . بعويلنا بين الحصة والحصة

:المعلم نفسه يبتسم برضى وسرور وھو يبتعد نحو نافذة القسم الخلفية ليهمهم الحكمة التي فطرنا عليها جميعا 

".من الجنةالعصا خرجت " 

:انسجامهـماالمعلـمان بجانبي كان مندمجين في حديثهـما قبل أن أوقف 

أنا فقط ظننت من باب التحية والتقدير تذكيركم بفعالية الحكمة .  أنا تلميذ سابق عندكم في ذلك القسم ، الطاولة الثالثة، جهة النافذة-

:التي كنتم ترددون 

 "...العصا خرجت من الجنة" 



:االثنان معا تعجب 

 ...! حكمة -

 ...!ھما يتعجبان 

لكن األمور على ما يبدو . وكل شيء ال زال كما كان منذ األزل... إن المؤسسة بإدارتها وموظفيها وساحتها وضجيجها

…قد تغـيرت

:طأطأت رأسي محاوال التركيز على الفضاء بين قدمي 

: يختار مالمح الجدية لمصادرة قلق طفولتناتجاعيد الرمل ترسم وجها آدميا كوجه والدي حين

... أنظر، أبي، إلى ھذه الصورة على الجريدة-

 ... ! امممممم-

... البوليس يضربون الناس بالعصي-

… ولكن، يابني، أال ترى في الصورة السابقة لها أن الناس ھي البادية باالحتجاج والفوضى في الشارع ؟-

 والفوضى في البيت ؟-

…األب ھو الذي يفرض النظام ويحافظ عليه. لبيت، يا بني، ليس ھناك بوليس في ا-

وأنت، يا أبي ؟-

".العصا خرجت من الجنة"  أنا، يا بني، إن عاقبتكم فلكي تصبحوا شرفاء مثلي ومثل أجدادكم، ف-

:ع المعلمان بجانبي ُِزصحت حتى ف

... أرجوكما-

.التفتا إلي 

… ما الذي خرج من الجنة ؟-

:حدقا في طويال ثم قال أحدھما ساخرا 

. آدم وحواء وثالثهما -



 :أرشمیدسوجدت نفسي أصيح على طريقة 

... ثالثهما عصا ! عصا ! عصا -

:ثم بانتصار 

"...العصا خرجت من الجنة" ألم أقل لكما أن -

:السخرية على ثغر الرجل تستحيل ابتسامة جميلة وھو يقول 

."شیطانا"ث  نحن نسمي الثال-

.ثم نهضا الستقبال أفواج التالميذ وتنظيم الصفوف استعدادا للدخول لألقسام

ماذا سيقول لي معلم ابني ؟ : وحـدي وبدون مبرر لقدومي. وحدي اآلن على الكرسي في الساحة الخالية من كل شيء

...وماذا سأقـول لـه ؟ لقد اھتزت معتقداتي، مرجعياتي 

.به بصريال أجد أفقا أشغل 

.بين قدمي، صورة الشيطان تتراقص على تجاعيد الرمل

الشيطان ينتحل صورة أبي وھو يضربنا بجنون حتى يفقد توازنه فيتكور أرضا مغمى عليه بانتظار أن نشمم له شرائح 

:حتى إذا صـحا، زحفنا إليه على بطوننا وقبلنا ظاھر يده ليهمهم من أعـماق غيبوبتـه . البصل

"خرجت من الجنة العصا "

أمحقه وال أنتبه إال وقد غاص`ت ق`دماي ف`ي الرم`ل . أمحق المشهد بأسفل حذائي. اآلن، أمسح المشهد على الرمل بقدمي
.وتغطت به

1995سنة 



للنيابة عنھم ف#ي على أھبة االستعدادأناسا آخرين يقفونفي الليل ألنعلى  أسرتھمبسالمالناس ينامون"
."العنفممارسة

لأورویجورج

. "ال�سالممقه�ى "ه حت`ى ل`اإلس`فنج ليحمل`ه " ش�ریط" فأعط`اه الطريق التي تقودھما مع`ا نح`و المدرس`ة المعلم في اهالتق
:تفاجأ الطفل من قسوة األستاذ في القسم وقد استحالت خارج أسوار المدرسة إلى طيبوبة غير مبررة

...!ذي بأنني لم أتناول وجبة فطوري؟ كيف عرف أستا-

: لكن تساؤال حل محل الجواب. حك رأسه استعجاال لجواب لم يطاوعه
...!؟في األكلشرعكي أ" مقهى السالم" لماذا سأنتظر حتى -

. ..ذيذ اللاإلسفنجحلقاتفي قضم الطفل أ ثم بد

:من الخلفالمعلم ، ناداه "السالممقهى "على مشارف 
...!أتناول فطوريسأجلس ھنا حتى أما أنا، ف. أنت ستكمل طريقك نحو المدرسة. اإلسفنج ھات -

:وببراءة الطفل
؟ ، يا أستاذ أي إسفنج-
...!"السالممقهى " اإلسفنج الذي أعطيتك لتحمله لي حتى -
...! ولكنك أعطيته لي آلكله-
...! أكلته؟ تقصد بأنك ھل-
...!؟ن لم آكلهإ وماذا سأفعل به-

 س`اعته فوج`د إل`ى دك`اكين مغلق`ة ونظ`ر رغي`ري`جن جنون المعلم الذي دار بسرعة حوله بحثا عن إسفنجي قري`ب فل`م 
:في كل مدارس البالد العمل بدءق الدقائق العشر المتبقية لدق جرسعالعقارب تل

...!؟ الجراديا ابن، أنت تأكلهلكيھل اشتريت إسفنجا . حلقة حلقة سأخرج منك اإلسفنج .اسبقني للقسم. حسنا-
...!حتفاظ بهال اك كان بإمكان؟ ولماذا أعطيته لي-
اإلس`فنج ف`ي ي`د والمحفظ`ة ف`ي ي`د " ش�ریط"عب`ر األزق`ة وال`شوارع ب أمعلم وال يليق ب`ي أن أنا . رجل محترم في مدينتي أنا -

...!اسبقني إلى القسم. أخرى

لك`ن ل`م يك`ن ثم`ة ". آك�ل النم�ل: "تب تحته عن`وان درس الن`شاط العلم`يفي القسم، غير المعلم التاريخ القديم بالجديد وك
،  "آك�ل االس�فنج" الطف`ل،ك`ان ي`ضرب. عرب والرك`ل وال`صفضك`ي يب`دأ ف`ي ال`لل`م ينتظ`ر ال`سبب ف`المعلم . درس ذلك الصباح
فعون`ه م`رة أخ`رى إل`ى يد ال`ذين  صفوف التالميذ الجالسين في الطاوالت األولىيركله بعيدا حتى يستلقي علىوحين يلتصق به 

...المعلم الذي يضخ فيه غضبه بيديه ورجليه ورأسه وعصاه وكالمه وصراخه



س`مح  كلما حكمة يتمرغان من الضحك على شطارة ابنهما وھما يرددان ،"آكل اإلسفنج"الطفل، في البيت، كان والدا
:بالتلفظ بهالهما التنفس 

َبعى ْشَلْ عاْتَي مّالل"- "...!يِدْلْا وَه، یُمْحْرْ، هللا یْ
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ليست األعالي ما يخيف بل األعماق، فعلى الجرف تحدق العين في الهاوية وتمتد إليه نحو الذرى فيق�بض "

".الدوار باإلرادتين على القلب

فریدیریك نیتشه،

زرادشتھكذا تكلم 
170. ص) الترجمة العربیة(

! دادة زھرة-

خادم�ة : لعل ھذا ھو أحب نداء إلى قلب ھذه الطفلة التي تنتظر بفارغ الصبر وقت عج�ين الخب�ز ك�ي تج�الس م�ن تح�ب 

عجوز  ينتشر الوشم من أعلى جبينها حت�ى يختف�ي تح�ت ص�در قفطانه�ا المهت�رئ ليط�ل ثاني�ة عل�ى س�اعديها المكبلت�ين ب�دمالج

...معدنية رخيصة

ھكذا تلتصق الصغيرة بجسد الخادم�ة في�سري إليه�ا انقب�اض ع�ضالت العج�وز عن�د ذل�ك العج�ين أو رجوفه�ا عن�د ل�سعة 

:الغالي الساخن إلحدى ساقيها العاريتين 

 ھل أحسست بارتعاشتي ؟! أوه-

:ثم 

…! إيه، يا بنتي، مجرد لسعة غالي أصبحت تؤلمني-

.ا دادة  ھي تؤلم أي كان، ي-

. ال، يا ابنتي، ليس أي كان-

:ثم تـشرد الخادمة العجوز في ذكريات بعيدة تقارن خاللها اللسـعات 

 لسعة كهذه، يا ابنتي لم أكن أعيرھا أدنى اھتمام أيام شبابي، ربما كانت صفائح أقدامنا غريبة عنا، فقد كنا نرقص عل�ى أرض ال -

...ياھا إيماءة ألمفحة في أعراس األعيان دون أن تعلو مح

! ولماذا كنت تفضلين الرقص على األرض الساخنة يا دادة ؟-



 لم يكن خيارا بين أيدينا، كان ذاك قدرنا، نحن النساء، فالرجال كانوا يحرقون األعشاب على ساحة العرس ثم يكنسون بعد ذلك -

، حت-ى إذا حاولن-ا اله-رب م-ن لهي-ب الم-رقص أو ما ترمد وتفحم من الحطب أو األعشاب ليدفعونا للرقص عل-ى ح-رارة المك-ان

...ھكذا اكتسبنا مع توالي األعراس، تقنيات الرشاقة وحماس الرقص. االحتماء بطوق المتفرجين، صدونا

:وتصيح الطفلة افتخارا ببطولة أعز امرأة 

...! أنت عفريتة، يا دادة، مادمت لم تتركي جلود قدميك ھناك-

:بأسى 

داويتها باألعشاب حتى شفيت، لكنني لم أعد أشعر منذئذ ب-أي أذى ... ففي البداية انتفخت قدماي ومرضت وتعفنت.  ال، يا ابنتي-

آن-ذاك ب-دأت . ال الزجاج وال المسامير وال حتى النار، لقد ماتت جلدة قدمي ومات معها إح-ساسي بلهي-ب الم-رقص: تحت قدمي 

...ثم استغني عني . ثم بخمول. أرقص بهدوء

:فلة، غير راضية الط

! ولم قبلت الرقص بينهم منذ البداية ؟-

. وماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ لقد اختطفت لذات الغرض -

:الطفلة مندھشة 

! لكنك كبيرة، يا دادة، فكيف تختطفين ؟-

فه-ا ألن مختطف-ي الن-ساء  الكبيرات مثل الصغيرات، لم ينج من االختطاف إال من خاف عليها آباؤھا فوشموا له-ا وجهه-ا وأطرا-

.يفضلون عذرية الوجه والجسد

:الطفلة، محتجة

ْ ولم لم تهربي، إذن ؟ لم لم تصرخي؟- َْ َِ ِ...

 كانوا كثيرين حين باغثوني في سن الرابعة ع-شر وأن-ا ألع-ب الحب-ل ق-رب ب-اب بيتن-ا، فكتم-وا ص-وتي، وع-صبوا عين-ي وقي-دوا -

.مكان غريب بين رجال وقحين يطلبون أي شيء ويأخذونهوحين فكوا وثاقي، وجدت نفسي في ... معصمي
: انتبهت العجوز أخيرا أنها تخاطب طفلة صغيرة فتكلفت ابتسامة لصرفها ثم حاولت االنشغال عن أسئلة الطفلة بدلك العجين 

لتليين عالم متصلب تقلبها وتقلبها باضطراب، تخبطها على القصعة وتدلكها بعنف بالغ لتخفي توترھا، تخبط وتدلك في محاولة 
.ال يطاوع األيادي الناعمة 

1997



ح&د س&يهدد بيت&ه ھ&و أسيتأكد بأال ھكذا .لنفسهبيتا ليبن بجد وفليعمل، غيرهمنزلهدمالمتشرد يعواَدال ت"
."أيضا

لنكولنبراھامأ

:قالت األولى
َجمعة" رحم هللا - ُ!"

:وقالت الثانية
!ا الرزء العظيم، يا أخت الفقيدةذفي ھلك لحارة  ومواساتي الصادقة تعازي ا-

:وقالت أخرى
َجمعة" نتمنى، نحن زبونات وزبناء - أن تكوني لها خلفا وأن تقبلينا زبائن لك في مكتبها على أن تلتزمي نهجها ، "ُ

...!النقي من كل الشوائب وتتبني طيبوبتها مع الجميع

وسط المدينة وعلقت "اللة امیرة الحارثیة"ادت األخت فتح مكتب المرحومة في حي في األسبوع الموالي، أع
َمكتب أخت جمعة"على باب العمارة لوحة كتب عليها بخط مذھب  ُ ."

فبعد سبعة أيام من السواد والحزن والدموع، تدفقت أمواج من الزبناء على المكتب وفاق . كانت المفاجأة سارة
...ةعددھم األرقام المتوقع

...في األسبوع الثالث، ارتفع العدد أكثر فأكثر حتى صار الناس يصطفون في سلم العمارة الموصل إلى المكتب

في األسبوع الرابع، صار الزبناء في الشارع ينتظرون دورھم في طابور طويل بينما كانت الجرائد المحلية تكتب 
َجمعة"عن  . بعد رحيلهاالتي أحبها الناس في حياتها وأوفوا لها"ُ

في الضاحية الجنوبية من المدينة لوحة كتب عليها "اللة میمونة" على باب في عمارة من حي َْتّقلُوبعد شهر، ع
َجمعةمكتب ابنة عمة "بحروف مذھبة  . .. فكانت الطوابير الطويلة في الباب وفي السلم وفي الشارع وفي كل مكان"ُ

 بالضاحية الشمالية من "اللة عایشة البحریة" باب عمارة أخرى بحي في الشهر الثالث، ظهرت لوحة جديدة في
َجمعةمكتب شقیقة "المدينة كتب عليها بحروف مذھبة  ثم كانت الطوابير وكان الرواج في الداخل . " من الرضاعةُ

... والخارج

َجمعة"في الشهر الرابع، كان الحديث في كل المدينة عن بركة  ي اقتصاد المدينة التي ضخت دماء جديدة ف"ُ
...ونشطت ساكنتها وخلقت فرص عمل حرة  وقلصت البطالة وأغنت كل من ينتسب إليها

...في الشهر الخامس، صنفت بلديات المدينة دون استثناء كأغنى البلديات في كل ربوع البالد



َجمعة"في الشهر السادس، تقدم رجل بدعوى قضائية ضد المرحومة  قيع شيك بال رصيد يتهمها بموجبها بتو"ُ
َجمعة"مبلغه دزينة من األصفار وراء دزينة من اآلحاد ويطالب العدالة، نكاية ب َجمعة"، بحقه في مقاضاة  عائلة "ُ ُ"

َالتي ال زالت تعيش مستفيدة من اسمها وسمعتها وثروتها َْ َ َ ْ ُ...

َجمعة"في الشهر السابع، تقدم رجل ثان بدعوى قضائية ضد المرحومة  ها فيها بالترامي على أراضيه قبل يتهم"ُ
َجمعة"أكثر من عشرين عاما وبناء العمارات الثالثة الحالية حيث فتحت ثالثة مكاتب ويطالب العدالة، نكاية ب ، بحقه "ُ

َجمعة"في مقاضاة  عائلة  َالتي ال زالت تعيش مستفيدة من اسمها وسمعتها وثروتها"ُ َْ َْ َ ْ ُ.

َجمعة"لث بدعوى قضائية ضد المرحومة في الشهر الثامن، تقدم رجل ثا ْيتهمها فيها بمراكمة الثروة عبر "ُ َ َ َ ُ
المتاجرة في الرقيق األبيض بتهريب النساء إلى ما وراء البحار ومن بينهن بناته الخمس ويطالب العدالة، نكاية 

َجمعة"ب َجمعة"، بحقه في مقاضاة  عائلة "ُ َالتي ال زالت تعيش مستفيدة من اسمها و"ُ َ َسمعتها وثروتهاْ ْ َ َ ْ ُ.

ْجمعة"النائبات عن عالة في الشهر التاسع، حضر الرجال الثالثة وغابت النساء الثالث  عن أشغال جلسة النطق " ُ
ّبالحكم بسبب آالم الحمل التي حل ْت بهن فجأة قبل نقلهن إلى المستشفى بينما كانت القاضية ووكيلة المحكمة والمحامية َ

...ُتقالتهن من منصبهن على منصة الحكم أمام الحضور الصامتيحررن بصمت رسائل اس
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رأيكقل لي ما"
في حياتي

مراھقتيفي
رأيكقل لي ما

أيضا في عشقي 
..."لعنفلللحب و

 سیباستیان تیلییهأغنية من أداء
Sebastien Tellier

نن��ي وجفبرتق��اليتيننتيرتين وش��في�� ظفف��يفت��ولأزرق مشعر ب��فت��اة. مي��ةُ األكث��ر دتل��ك،اخت��ار م��ن ب��ين الموم��سات 
م�ن ف�وق فتح�ة القم�يص كعج�ين الحل�وى ث�ديين ن�افرين يفي�ضان م�ن س�طوة االن�وار الكاش�فة تظل�ل  ورموش طويل�ة بنفسجيتين

الم�ساھمات الت�ي يج�ود به�ا  بحافظة صغيرة لجمع التي تمسكفوق قبضة يدھا بالستيكية الهاحليبينما تصلصل األحمر الشفاف 
 وھ�ي تطقط�ق  تنورته�ا الق�صيرة ج�داإخف�اء م�ا تك�شفهته�ا بمحاولغنجه�ا ودلعه�اكان�ت ت�ضاعف م�ن . الرجال على غير ذويهم

...ساقين طويلتين ناعمتيناللذين يسندان يينعاليها الكعب

 فهو بحاجة إلى دمية مطيعة ، لذلك. األول من الشهرنصفال مصاريف ما يوافقفق  ين، شهرى من كلولاألليلة الفي 
... فيرتفع المصروف الليلةإيقاعحتى ال تغير 

أنار المك�ان م�ن ك�ل جان�ب . مواليةيوما ثالثين لمدة ه ذكرتسيعيش على صغر الذي ُ المركب الكاميرا لتصوير الحفل
جل�س الدمي�ة عل�ى فخدي��ه أث��م . البن�دق والحل�وى أل�وان الخم��ر وأش�كال  المائ�دة،، عل�ىوبك�ل األل�وان وأش�عل الموس�يقى ووض��ع

... األخرىهوأعطاھا القنينة لتسكب له جرعاته وتوقظ في أعماقه أنا

. كان وحيدايقظته،بعدفي الغد، 

. كان الوقت متأخرا

.شرب كوب لبن ليبدد الثمالة

.ليه في غفوة منهبشكل غامض أحداثا قريبة بعيدة جرت حواتذكر 

. الذي ثبت كاميرته الخفية في مكان ما لتصوير حفلة أمس الخاصة الفيديوشغل جهاز

يغيب ع�ن وعي�ه  تحتها وكان ھوده الخمر كوبا بعد كوبورتعلى فخديه الجالسة كانت الدمية في الشريط المصور، 
...جرعة بعد جرعة



.... قطعة قطعة الدمية تنزع عنه مالبسهبدأت

... حين يقاوم األوامر الموجهة لهاستلت من واجهة سرواله حزامه وشرعت تضربه به

...الوقوف، فيقفتأمره ب

. ..كوريتكور أرضا فتالتطلب منه

... فيضحكضحكالب و،البكاء فيبكيب و،النهيق فينهقبالنباح فينبح، وتأمره ب

... فيجسدھا والقرد في حركته فيحاكيه،ي جلسته والقاضي ف،تطلب منه أن يقلد الراعي في مشيته فيقلده

:عالمات استفهام عديدة تحاول تركيب جملة مفيدةداخله، كانت في 
..."!ه ھي الدمیة التي قدمت بها لیلة أمس ألتسلى بها؟ذھل ھ "-
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 "!ها أكرھمك - الوطنيةتمرر باسمالتيالبغيضةالترھاتوجميعالال مبرر والعنفالقيادةوالبطولة"

ألبرت أینشتاین

تكب�ر وتكب�ر وب�دأت كثافته�ا ا الريف النائيذھفي من المتسوقين البدو بطالبي الفرجة "الحلقة الشعبیة"اكتملت دائرة 
:األرضات سوط على بضربسيده التواقة للضحك على مهارات قرد يهجو بني جلدتهم حين يأمره باألجساد اآلدمية 

؟التاجريكون كيف -

.لبخفي إشارة لل إلى صدره قبضة يدهالقرد ضمي

المحامي؟و-

.ا، ينظر ذات اليمين وذات الشمالمتيقظعلى أطراف بنانه، يقف القرد

السياسي؟و-

.  المصطنعتسامبفمه في إشارة لالطرفي ،هيبسبابت،القردجري

المجرم؟و-

...عينا ويظهر األخرىد بكفه القريخفي 

:، متهجماحد المتفرجين الختبار القردأتقدم 
الحسناء؟كيف تكون و-

.لقبحلم يعرف القرد الداللة فظل ي

السعيد؟ كيف يكون الرجل و-

. إلى سيده لينقده ومرة اخرىإلى المتفرجمرة ظل القرد ينظر 

الحر؟واإلنسان -

.في حالة الخطأ أو التهاونه في البروفات اليومية التي تكلفه الضرب بالسياطذلم يسمع القرد بكلمات كه

: للمروضثم قال . عن إحراج القرد وسيده المتفرج توقف



 لي�ستعيد حريت�ه واس�تقالليته  الم�سكينأطلق ھذا الحيوان.هم ستحتاج لقرد ثان خاص بحسنات. الناسھذا القرد خاص بعورات-
 آخ�ر، إنك بحاجة إلنسان.معارفك وقيمكمستوى سوى مرآة لفما ھو ،ھذا الحيوانأما .  الحقيقي ھو أنت إن القرد.عن ترھاتك

 ف�الق . غي�رك ع�ن الق�يم الزائف�ةَكِحْضُ حقيقي بسوط حقيقي أمام جمهور حقيقي ليعلمك القيم الحقيقية كي تضحك أنت وت�إنسان
...هديكبسوطك واخل سبيل قردك وجل في األرض بحثا عمن يخلصك وي
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."ا كان ينشد أھدافا معاكسة لقيم العرف اإلنسانيذيكون الوعظ  ذا ضرر بليغ في تكوين الشخصية إ"

6: ، ص2003، علي الوردي. د، "وعاظ السالطین"

 حي7ث ف7رش ل7ه قب7ل أن ي7ستويين7شف يدي7ه بحكم7ة ظ7اھرة ھ7و دورة المي7اه يتم7تم ف7ي س7ره و خرج الحكيم من ،أخيرا
. عرش من الوسائد الحريرية

: على األريكة أمامهالمنكمشةالشابةطلب مبخرة ثم أشار برزانة إلى 

 ما المشكلة؟-

:تأجاب

تقب77ل س77يدي الحك77يم، إن م77شكلتي ال. الحقيقي77ة   أود، ف77ي البداي77ة، أن أثم77ن ت77اريخكم ال77شريف واھتم77امكم بق77ضايا جي77ل الغ77د -
ل7صفحة األخي7رة م7ن تواظب7ون علي7ه ف7ي اال7ذي "  والحك�یم یجی�بینأنت تسأل" ولذلك تجاوزت مراسلتكم على ركن . االنتظار

...منبركم التنويري المتميز

: الحكيم فترة ثم قال بصرامة اتأمله

...مت المرة األولى واألخيرة ، فال بأساماد-

:ثم

.ي تفضل-

:الصوت القلق

األرق يالزمن77ي لي77ل نه77ار ويق77ودني إل77ى كه77وف األس77ئلة القلق77ة واألفك77ار . ال أن77ام، ھ77ذه ھ77ي م77شكلتي. ال أن77ام، س77يدي الحك77يم -
.....السوداء

: ظاھرةالحكيم، بال مباالة

! من سوادھاين بذلكوستتخلصوحققيها على األرض أفكاركيمارس-

:ثم باھتمام مفاجئ

وما تكون ھذه األفكار السوداء؟  - 



...دوافع غير عادية  للقتل والهدم والعبث بكل شيء-

: الحكيم، رافعا كفهقاطعها

...!؟القتل والهدم والعبث بكل شيءأتفكرين حقا في -

. نعم، أيها الحكيم-

: األمور ثم عدل جلسته ونمق عمامته ونفض سلهامه الحريري ليقول بنغمة الواعظ العارف بدواخل

.مفع7ول .ف. تمام7ا. مثل7ي".  وردةش�مي:"اله7دام.  اإلح7ساس.ھ7ذا.  يع7اودك.ح7ين. الم7رة القادم7ة. ابنت7ي جي7دا، ي7ا اس7معيني-
... القلقة. النفوس.يسكن . و. المتوترة. األعصاب.يهدئ. سحري. العطر

:استياء عميقلكن القلق الشاخص أمامها تأفف ب. صمتت الحكمة بزھو منتظرة كلمة شكر وإطراء

..... غير مجد لكنهشممته. الورد شممته. غير مجد.  غير مجد، سيدي الحكيم-

 منه المبخرة بعصبية واضحة ورش قليال من العط7ر ف7ي ف7ضاء الغرف7ة َبَّرق.  أمامهالقلقةالسائلةنظر الحكيم بغرابة إلى 
:امه أمةثم عممه في أرجائها بنشاشته وھو يقول متحاشيا النظر إلى الشاب

. الحمام، إذن-

:وبعد تفكير في تبرير معقول

فيخ7ف اإلن7سان  وتتغي7ر معنويات7ه لين7دمج ف7ي . فالحم7ام ال7دافئ ين7شط ال7دورة الدموي7ة.  حين ال ينفع مع حالت7ك عط7ري استحم-
...مجتمعه ويشاركه البناء والتعمير وال

: بنافذ الصبرالشابةقاطعته

. س7يدي الحك7يم: لكنه7ا غي7ر مجدي7ة. وطهارتي ھي عماد تربيت7ي. ستحم يوميا، سيدي الحكيمأنا أ. سيدي الحكيم.  سيدي الحكيم-
...غير مجدية

: وھو يلعثم كلماتهالشابةخبط الحكيم المبخرة بينه وبين 

ايات أحيانا تثقل النف. حين تثور ثائرتك مستقبال وال ينفع معها ال عطر وال طهارة، فالمرحاض سبيلك. صغيرتي يا اسمعيني،-
...أمعاءنا في بطوننا ونحن نحسبها أفكارا طليعية أو رؤى تنبؤية استفردنا بها أو مسؤوليات جسام خصنا بها التاريخ

...ثم انتصب الحكيم وانتشل منشفته ثانية مهروال نحو دورة المياه تتبعه الخادمة بالمبخرة والمرشة والنشاشة

1994سنة  







ف��ي أغل��ب أي��ضا، ويتحملون��هأولئ��ك ال��ذينض��مني م��نبتواط��ؤيم��ارسھ��و عن��ف الرم��زيالعن��ف"
بحي��ث تك��ون عملي��ة ممارس��ة العن��ف وتحمل��ه عملي��ة غي��ر هأولئ��ك ال��ذين يمارس��ون م��ن ط��رفاألحي��ان،

."واعية

بییر بوردیو

:الصورة األولى
التي ستضمن  بلقاء الكاميرا ا فرحشعانت كسوة أطول من قامتها وعينين بسعة الحلم فتاة صغيرة فيل صورة باألبيض واألسود 

.في صورةالخلود لها 

:الصورة الثانیة
.مفتول الساعدينغزير الشعر، ممددة قرب جسد مراھق آخر جسد فتاة ،  الشاطئعلى

... تفاحةثديي جسد تفاحة، وجه تفاحة، : تحت الشمسجسد صافي
. والبرتقالي يصنف التفاحة ما بين النمو والنضجالفستقيالمخطط بلون البيكيني

:الصورة الثالثة
. إلى جانب شاب في بدلة بيضاء،بيضأفستان في 

. من العينينابتسامة تطل بوميضها
. القلبمننابعة نظرات 

.يةيده الممدودة إلى فمها تحمل ثمرة ثانثمرة وتحمل  العريسإلى فمالممدودة العروس يد
...فاغرةعليهما بأفواه مسلطة عيون الحضور 

:الصورة الرابعة
 وتبت7سم لميل7ه ق7رب رج7ل آخ7ر ت7سترق النظ7ر إل7ى ي7ده الراس7ية عل7ى فخ7دھا األيم7نمغاير  في حفل تجلسفي واجهة الصورة،

. الرجل الغريبليها رغم رحابة المكان على يسارإالواضح 
...في حمم العناق والقبلبوضوح  منصهران ع أنثى أخرى زوجها م، للصورة البعيدةالخلفيةوفي

:الصورة الخامسة
. العاريفي أعلى الظهر الكبيرة  لتظهر الوشمة الخضراءتستدير لمقابلة عدسة الكاميرا مع إبقاء ظهرھا للصورة

.األيمن من فمهانصف التبتسم ب وتمضغ العلك
... وأخرى في األنف، قطعة معدن في اللسانر في الوسطى وآخفي اإلبهامخاتم، ، مكياج مبالغ فيه حليقشعر

.مبالغ في القصرلباس طفولي و،تنورة قصيرة،  الكعبيحذاء عال
ن7ساء أخري7ات  تني7ر ال7سيارات في7ه أج7ساد ف7ي ش7ارع مظل7مصاري الكهرباء المعط7ل  على األرض واألخرى على ةرجل واحد

. على جانبي الطريقشبه عاريات،
.بحافظة نقودواألخرى النقال ف هاتتمسك باليد 

:الصورة السادسة



يمن7ى أذن . اإخفائه7 وظالل ندوب لم تندمل بعد تقاوم ماكياجا كثيفا ل7م يتوف7ق ف7ي على الوجهآثار ضربة شفرة حالقة مرسومة 
 بخ7ط الي7د عل7ى َرّرُح7" كیلی�ه"لمطرب7ة لألب7ومي7د الوأظافر طويلة س7وداء وف7ي داكنةشفاه .هاعيب وشعر طويل إلخفاء ممزقة

." اآلن،أكرھك"ظاھره عنوان أغنية 

:الصورة السابعة
...اء باليا واألخرى حافيةذجالسة على الرصيف، برجل منتعلة ح

...أسنان مسوسةعن شعر أشعت، لباس بال ومتسخ، ضحكة بلهاء تكشف 
...ھا بأعقاب السجائر المراكمة في راحتها اليسرىتكوم سجارة كبيرة من ورق الجرائد لتحشو

.بال مباالة ظاھرة أو أمامهاھا يمرون وراء، على الصورة،المارة
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ك��ان ھن��اكخ،ر الت��اريعل��ى م��.الح��ق والمحب��ةس��بلحتمي��ة ف��وز ستح��ضرأالي��أس،، ح��ين ي��شتد ب��يكن��ت"
.ك�انوا دائم�ا ي�سقطونف�ي النهاي�ةهم ولك�ن وك�انوا يب�دون ف�ي زم�ن م�ا ك�أنهم  ال يمك�ن قه�رھمقتل�ةوطغ�اة

."ه الحكمة دائماذاستحضر ھ

المهاتما غاندي

.، صباح الخيرالحالة المدنیة السيد مدير -
 ما اسمك؟-
".میمون الخادم "-
ا تريد؟ذ وما-
َ قبل أن أودع السجنسديد ديوني بيع دكاني لت- .ه وثيقة ملكيتي للمحل التجاريذ وھ.ُ
...!"عبد المومن القرشي"أن مالك الدكان ھو ب ولكن الوثيقة تشهد -
!"عبد المومن القرشي" أنا ھو -
 الم�ومن عب�د"ب;أن اس;مك ھ;و تق;ول واآلن، ". میم�ون الخ�ادم"؟ قبل ثوان قدمت ل;ي نف;سك بأن;ك تفقدني صوابيھل تريد أن -

!"القرشي
... الجديدومیمون القديم عبد المومن أنا ھو -

:في اليوم المواليثانية لإلدارة الرجل الذي عاد  في الخارج ليطردوا األعوان، بضغطة زر،  المديرطلب
أمس؟،  عن صوابيأخرجنيھل  أنت ھو الرجل الذي -
 ف;ي غ;ابر وال;دي،لك;ن لم;ا ذھ;ب . "عب�د الم�ومن القرش�ي"الحقيق;ي ھ;و أن;ا اس;مي . في ورط;ة أنا السيد مدير الحالة المدنية،-

:عون السلطةليسجلني ويسجل نفسه في كناش الحالة المدنية، قال له ،األزمان
،"میم�ون"، ما الذي يدور في خل;دك؟ سأس;جلك باس;م العبي;د.همنسابأ و أسيادكتطمح لتسمية نسلك بأسماءعبد ومجرد أنت "-

..." لحالك حتى تتم المناداة عليك اآلنفاذھب". خادمال"،وبلقب العبيد

: ھنيهة وقال لهالحالة المدنیةتأمله مدير 
.عائلتكا ممن ليسوا من  شاھد عشرااثن اسمك القديم السمك الجديد يوقع عليها طابقةُمتثبت ةشهاد، إذن، أحضر-

:اسم قديم وآخر جديدى صديقهم  لدبأنعرف للتو بعضهم . لتناقضات الداخليةمع حضور الشهود، بدأت ا
...!"میمون الخادم"،ا االسمذه وانت تجيب من ناداك ب عرفناكذ من-
...!؟"يقرشعبد المومن ال"كان اسمكھل -
...!نشهد لكس والحقيقة لنا  قل-
!العفريتضاض، أيها االنقصيد ثمين يغريك ب. أصهار أوالد وال لم يبق له الراحل في أنا أشم رائحة صيد سمين أو ورث -
...! قل لنا نيتك أو اقسم معنا-
...!نشهد لك بأنك ما تريدهوسترى كيف سنقف معك حتى النهاية وس نعم، اقسم معنا -
...أما الهوية فال تقدر بثمن. الشهادة مجرد وثيقة، مجرد ورقة-
... ولك أن تختار-
...!في األمر شبهةأنتم تعرفون جيدا بأن ". الموثق" ھنا عند باب نظل واقفينأما نحن، أيها اإلخوة، فال ينبغي لنا أن -
...!أما إذا ما تفرقنا، فلن يمكنك جمعنا مرة ثانية. قرر بسرعة. میمونھيا، يا -
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."الشغب ھو لغة من ال يسمعهم أحد"

مارتن لوثر كینغ

:موكب الضحك
 خارج باب الضريح شابا متسخا، حافي القدمين وھو ي صرختطرد ضريح والي المدينة األيادي الساھرة على قدسية

:بصوت مبحوح
...! ھاذ الوالي كيعطي غير البراني-

ل شارع الوحي د له ذه المدين ة ال صغيرة يتبع ه سحب نح و اضريح ث م ين الحدي دي الم سيج لل شباك ال عل ى بجنون يخبط 
:، متوعدين نحوهه ويحركون عصيهم وھم يتغامزون عليالعصي من حملة موكب

...! وهللا  وتعاود-

: يحاول الشاب إقناعهم بعدالة قضيته
...! غير البرانيخبزته كياخذھا. كايعطيش ألوالد البالدما" بوخبزةسیدي "-

....أطفال، كالب ضالة، ماسحو أحذية، بائعو سجائر بالتقسيط:  للتندر بالشاببالموكبجماعات جديدة تلتحق 

:د األطفالحأيتساءل 
...! ھذا أحمق من الوافدين الجدد؟-

... بهايتخدرون. ماسحو األحذية يقتربون من الشاب يشمون رائحته الكريهة

ثم ترش الشاب بالزائد من ها الخلفية يترفع أحد قدم.  عما يثير شهيتها للتبول رائحة لباسهفيالكالب الضالة تبحث 
.سائلها 

: اءلوناألطفال يتس
...! وماذا فعل؟-

:يجيب أحد األطفال الشهود
مفضال البقاء في ال سقف متأرجح ا ذات اليم ين ورفض النزول المتدلية من سقف الضريح  لقد دخل الضريح وتعلق في الثريا -

 وأنه يف ضل غير عادل" بوخبزةسیدي "وأن الولي الطاھر في ھذه الحياة ، وھو يصرخ أال حظ له طرزان، مثل وذات الشمال
... بقوة العصي على ساقيه المتدليتين فوق رؤوس الجموع تحتهإالولم ينزل .  البلدأبناءالغرباء على 

.إيقاعات موسيقية متباينة وغير منسجمة تطرق من بعيد مسامع الحشد حول األحمق

.إيقاع الدف والمزمار عند المنعطف يوقظ الرغبة في الرقص لدى الصغار



. م اإليقاعيتمكن منه

.يجرون جماعة في اتجاھه

:موكب الرقص

: الصاخب على الشارع الوحيد للمدينة بأصوات ذكورية جهويةالموكب من األولىتطل الكوكبة 
!رسول هللا، یا وهللا مصلي علیك
جاه النبي العظیم

...جنة القوم الصالحین

روث عن تقاليد اإلسبان أيام االستعمار، وحركات أرجل عازفيه ا  بزيها الفني الموالموكبالجوقة الموسيقية تتصدر 
...الدوص باصوص األرض على إيقاع موسيقى تداعب انضباطها  كبر السنالتي يعوق

 وراء الجوقة الموسيقية تصلي وتسلم على النب ي بفت ور واض ح وتزغ رد بخم ول تح ت ص ينيات اله دايا  النساءكتيبة
... مالبس عروس ونعناع وربطات  أنثويةأحذية وحيث تراكمت مجوھرات

ماي سترو الجوق  ة يستح ضر بمزم اره ك  ل . الموك-بالجوق ة الجبلي ة ف ي الخل  ف تح اول اس تمالة كتيب ة الن  ساء لتن شيط 
صائد الغ زل والح ب الع ذري وينتق ل ب ين ك ل المقام ات الموس يقية لكن ه ال ي نجح ف ي اس تمالة الن ساء أمام ه إال بأغ اني الح ب ق

.والزواج القسريالموءود

:، عازف المزمار"الغیاط" لتحاور امرأةقف وآنذاك فقط، 

انشكي له بذنوبـــيوأنا غادیة للعالـــــي 
)أنا راحلة إلى ربــي     ألبوح له بذنوبــــي(

وأنا بغیت محبوبيأمي أعطتني للشایب
)وأنا مولهة بحبيبيأمي زوجتني للعجوز(

تت سلق . عل ى النب يت سليم والطبل وزغاريد النساء وھتافات ال صالة وال" الغیطة"تحت إيقاع تقتحم فتاة حلبة الرقص 
ذراعاھ ا، . تعت صرھا به ستيريا ف ي ك ل اتج اهلتقسم ردفيها إلى أربع . تحزم بهترأسها لنعمنديل ال تنزع .عربة الهدايا الخلفية

ل بجنون وشعرھا الطوي ل المخب ل يم سح ب دوائره المجنون ة في الهواء، ترسم شبابيك ومتاھات وقدماھا على خشبة العربة ترك
:كل الالءات

انشكي له بذنـــوبـــيوأنا غادیة للعــــالي  
وأنا بغیت محبوبــــيأمي أعطتني للشایب 

یا باشا البلیـــــــــــــةال سمــــاحة لیــــك
وأنا بقیت مخلیـــــــةأمي دارت ادراري

.اإليقاع" الغیاط" يهدئ المايسترو 

. من جديدالموكبيتحرك 

.تعود الراقصات لصوابهن



. من جديده فيُهَُّفَلِتبالمنديل من العربة وتصفف شعرھا بيديها لُةَمّزَحُتنزل الراقصة الم

.كلما ابتعدت أوغلت في الفوضىإيقاعات.  بإيقاعات وأصوات تتباين وتتداخلً زحفه غرباالموكبيستأنف 

:لصراخموكب ا
...ھدير

...خطوات متسارعة

...صرخات منتظمة

:صياح الحناجر يقترب أكثر فأكثر
غیتك غیتك، یا هللا
ارحم عبیدك، یا هللا
ھا السنبلة عطشانة

...ارویها، یا موالنا

...كبارا وصغارا، نساءا ورجاال: كل األصوات تنصهر في صراخ واحد يسوي الجميع

.قاتكبر من كل الفروأصراخ 

:صراخ فوق الجميع
 هللاغیتك غیتك، یا
 هللارحم عبیدك، یا

ھا السنبلة عطشانة
...ارویها، یا موالنا

، يOسرعون الخطOى. داخلهOا للخOارج وصOدرھا للOوراء، يتقدم الصارخون في الشارع الوحيد للمدينOة بمالبOس مقلوبOة
...ألرامل وذوي السوابق العدلية والعاطلين واألطفالين وراءھم الحمقى واّرا، جَونُرْيج. حفاة، عرقانين، ھائجين

ويعOود الهOدوء للOشارع مOن جديOد لكOن الOشمس فOي  ويبتعد معه الهدير شيئا فOشيئا حتOى يخفOت ويختفOيالموكبيبتعد 
... أكثر إطباقا على األنفاسالقائظالسماء تبقى دائما حارقة والهواء 
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لجامعة عب�د تابعة (المغرب / بطنجةمدرسة الملك فهد العلیا للترجمة من الترجمة والتواصل والصحافة في الماستر حاصل على شهادة -
بجامع��ة النك��سترم##ن كلي##ة الفن##ون والعل##وم االجتماعي##ة الكتاب��ة اإلبداعی��ة ف##ي الماس��تر، و عل##ى ش##هادة )المغ##رب/، تط##وانالمل��ك ال��سعدي

، بجامع���ة عب���د المل���ك ال���سعدي م###ن كلي###ة اآلداب والعل###وم اإلن###سانية ف���ي األدب اإلنجلی���زياإلج���ازةبالمملك###ة المتح###دة، وعل###ى ش###هادة 
. المغرب/تطوان

" مجل��ة كتاب��ات إفریقی��ة" ھي##أة تحري##ر ، وع##ضو2008من##ذ "اتح��اد كت��اب المغ��رب" ع##ضو -
ال####صادرة م####ن مدين####ة بورنم####وث  African Writing Magazineغلوفوني####ة األن

Bournemouth للتقری��ر العرب��ي الهيئ##ة االست##شارية ع##ضو ، و2010 من##ذ إنجلت��رة جن##وب
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره للتنمیة الثقافیة

:صدر له باللغة العربية
)2001 (دراسة سيميائية لإلسم الفردي، "االسم المغربي وإرادة التفرد "-
)2003 (مجموعة قصصية، " في انتظار الصباح "-
)2006 (مجموعة قصصية، "موسم الهجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2007،الحباء ح(، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثالث"-
)2009، األولالجزء " (تاریخ التالعب باالمتحانات المهنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (تاریخ التالعب باالمتحانات المهنیة في المغرب"-
)2010 (مجموعة قصصية، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصية مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البهلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة رواية عن أول، "َ
)2012 (مجموعة قصصية، "وراء كل عظیم أقزام "-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى تمنشورا، )2014 (مجموعة قصصية، "ال للعنف "-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصيرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصية، "العودة إلى البراءة "-
.2015، )، نموذجا"الرأي والرأي اآلخر"شعار قناة الجزيرة، " (ة اإلخباریةصدقیة الشعار اإلعالمي العربي من خالل بناء الصور "-

:وصدر له باللغة اإلنجليزية
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-1493104093 

: للحواراستضافته عدة كتب كما 
ٌریحانی�ات "،أنس الفیالل�ي- َ َِ َ ًَ  لق#اء ص#حفيا م#ع أربع�ینُسل#سلة ح#وارات ش#املة م#نْ  (" ْ دار ال�صایل : األردن/، عم#ان)محم�د س�عید الریح�انيً

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربية(2012، الطبعة األولى، للنشر
 أجراھ##ا أدب##اء ونق##اد محم��د س��عید الریح��انيالف##ن والثقاف##ة واألدب م##ع ثالث##ون ح##وارا ف##ي " (م��ع الریح��اني ف��ي خلوت��ه" كت##اب جم##اعي، -

.2015، الطبعة األولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعالميون عرب

وورلد أفریكا "و"  رید سیه بریس"في عدة أنطولوجيات نشرتها دور نشر  للقسم المغربي للنصوص المكونةترجمة اإلنجلیزیة  العلىأشرف 
":مالت ھاوس"و" بریس

 Speaking for the Generations: An Anthology of، "مخت�ارات م�ن الق�صة اإلفریقی�ة المعاص�رة: ص�وت األجی�ال"-

Contemporary African Short Stories)ثماني#ة ن#صوص مترجم#ة م#ن اللغ#ة العربي#ة إل#ى اللغ#ة اإلنجليزي#ة لثماني#ة ق#صاصين مغارب#ة( ،
2010.

خم#س ق#صائد  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "ولوجی�ا ال�شعر اإلفریق�ي الجدی�دأنط"-
...2012، )مترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية لخمسة شعراء مغاربة

:   قيد اإلعداد للطبعدراسات في اإلعالم،له عدة
". باب والوظائف والغایاتاألس: اإلعالم في حوار الحضاراتمساھمة "-
24ف��رانس ، أورونی��وز، ال��سي إن إندراس##ة مقارن##ة ل##ألداء اإلعالم##ي لقن##وات (" ال��صورة اإلخباری��ة ف��ي إعالم��ي الحداث��ة وم��ا بع��د الحداث��ة "-
).الجزیرةو

http://www.raihanyat.com : عنوان الموقع اإللكتروني
mohamed_said_raihani@yahoo.com: البرید إللكتروني


