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ربي�ة مغ الخ�اص بترجم�ة الق�صة ال"أنطولوجیا الحلم المغرب�ي "يعلن محمد سعيد الريحاني عن إطالق مشروع
ميز إل�ى ربي المتمغيعنى بترجمة النص القصصي ال" أنطولوجیا الحلم المغربي "و مشروع . القصيرة إلى اللغة اإلنجليزية

.اللغة اإلنجليزية للتعريف بالجيل الجديد من الكتاب الجدد للقصة العربية القصيرة

 ھ�ي وأول المحط�ات. الوصول للقارئ اآلخ�ر: المشروع سيعرف ثالث محطات في إقالعه نحو الغاية المنشودة
 من يقرأ الخب�ر وأول أول يكونوا أنفترض النشر اإللكتروني على مواقع إلكترونية ثقافية عربية لمعانقة ذوي القربى الذين ي

 تساير ھذه الخط�وة ن�شرا موازي�ا عل�ى مواق�ع إلكتروني�ة أنغلوفوني�ة تعن�ى ب�األدب المق�ارن أنعلى . من يطلع على المشروع
وة الخط�أم�ا . ھ�ي الن�شر ال�ورقي عل�ى ص�فحات المن�ابر اإلبداعي�ة والثقافي�ة األنغلوفوني�ةالخطوة الثانیة.والترجمة واإلبداع

 ستكون تتويجا للمراحل السابقة من ھذا المشروع بالصدور في كتاب تحت رعاية ناشر يتكفل بطب�ع الكت�اب واألخیرةالثالثة
.والترويج له ولكتابه

المشروع يفتح صدره لجميع األقالم المبدع�ة ف�ي مج�ال الق�صة الق�صيرة عل�ى أن يك�ون ال�نص القص�صي حلم�ا 
���د أص��ه ق��ون كاتب��ضرورة، وأن يك��وان بال��ى العن��ل عل��نص المرس��ق ال��دة، وأن يرف��صية واح��ة قص��ل مجموع��ى األق�در عل

. بصورة شخصية وسيرة ذاتية جد مركزةsaid_raihani@yahoo.com: اإللكتروني التالي

المشروع ھو مبادرة لالنفتاح على اآلخر على األقل على الواجهة اإلبداعية، وھي الواجهة التي نأمل أن تع�رف 
�افي��لين ثق��سية مناض��ة الفرن��ى اللغ��صوص إل��ة ذات الن��ى ترجم��شتغلون عل��شروع وي��ة للم��ذة الثاني��ون الناف��رين يفتح�أوين آخ

… األلمانية أو الروسيةأواإلسبانية 

تأوی�ل " ن�صوصه المخت�ارة ن�ص أول�ىعل�ى وش�ك االنط�الق وس�تكون "الحل�م المغرب�يأنطولوجی�ا  "مشروع 
 والبقي�ة "أح�الم الظهی�رة" لمحم�د س�عيد الريح�اني ث�م ن�ص ! "  یاسم�سماف�تح،"  لنور الدين محق�ق وس�يليه ن�ص "األحالم

.تاتي
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((((

إبداعي قصصي مغربي خاص بترجمةتنظيري ومشروع"أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة:  الثالثالحاءات "
 ثالث غایات أولها  التعریف بالقصة القصیرة المغربیة ويتقصد مغربیا إلى اللغة اإلنجلیزیة قاصة وقاصا) 50(خمسین 

لجعل المغرب یحتل مكانته األدبیة كعاصمة للقصة عالمیا؛ وثانیها التعبئة بین أوساط المبدعات والمبدعین المغاربة 
" مدرسة" التأسیس ل وثالثهاإلى جانب الجزائر عاصمة الرواية وتونس عاصمة الشعر؛القصیرة في المغرب العربي 

دهواعتماد ھ) الحلم والحب والحریة  (عبر ھدم آخر قالع العتمة  في اإلبداع المغربيمغربیة قادمة للقصة القصیرة الغدویة 
...مادة للحكي المغربي الغدوي التي بدونها ال يكون اإلبداع إبداعا " الحاءات الثالث"

أنطولوجیا الحلم : "مشروع ثالثي األجزاء على ثالث سنوات"وجیا القصة المغربیة الجدیدةأنطول: الحاءات الثالث "
" أنطولوجیا الحب المغربي" ،   وتربط الوصال بين خمسة عشر قاصة وقاصا مغربيا حالما2006وأنجز سنة " المغربي

 وتهم خمسة عشر 2008لسنة " أنطولوجیا الحریة"، و وتوحد قلوب عشرين قاصة وقاصا مغربيا عاشقا2007وأنجزت سنة 
 عدد المترجم لهم إلى اللغة اإلنجلیزیة من أھل الكتابة القصصیة المغربیة الجدیدة صا مغربيا تواقا للحرية ليكتملقاصة وقا

. مغربیا قاصة وقاصا50
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؟"أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة " ھال قربتنا من مشروع :  سؤال-
الخاص بترجمة القصة المغربي�ة الق�صيرة إل�ى اللغ�ة اإلنجليزي�ة " الحلم المغربيأنطولوجیا  "إطالق مشروع :  جواب-

" التعری.ف"أري�د ل�ه "   الح.اءات ال.ثالث" يحم�ل ش�عار )اء على ثالث س�نواتفي ثالث أجز(ھو شطر أول من مشروع ثالثي 
وق��د ح�ددت المحط�ات الثالث��ة للم�شروع ف��ي ". ترجمته.ا"بالح�ساسيات الجدي�دة للق��صة المغربي�ة الق��صيرة الجدي�دة ع�ن طري��ق 

ي على مواقع إليكترونية ثقافية وأول المحطات ھي النشر اإلليكترون". الوصول للقارئ اآلخر"إقالعه نحو الغاية المنشودة في 
عل�ى أن ت�ساير ھ�ذه . عربية لمعانقة ذوي القربى الذين يفترض أن يكونوا أول من يق�رأ الخب�ر وأول م�ن يطل�ع عل�ى الم�شروع

الخط�وة الثاني�ة ھ�ي الن�شر . الخطوة نشرا موازيا على مواقع إليكترونية أنغلوفونية تعنى باألدب المقارن أو الترجمة أو اإلبداع
والخطوة الثالثة واألخيرة ستكون تتويجا للمراحل السابقة من ھ�ذا الم�شروع، . الورقي على صفحات المنابر اإلبداعية والثقافية

.لك بالصدور في كتاب تحت رعاية ناشر يتكفل بطبع الكتاب والترويج له ولكتابهذو
 نص الشهري على الوي�ب لغاي�ة ال�ساعة وسي�ستمر   وتم االلتزام بالموعد2006  ابتدأ النشر االلكتروني مع فاتح ابريل 

فالق�اطرة ت�سير وال راد له�ا م�ا دام . ، أي بعد ثالثة أسابيع2006 نونبر15االنضباط في النشر لغاية نشر آخر نص مترجم يوم 
ة وھ�ذه لي�ست س�وى ش�معة واح�د. الهدف محددا والبرنامج المسطر تحت السيطرة والعمل التط�وعي محرك�ا أساس�يا للم�شروع

...ونحن نضيئها ترفعا عن سب الظالم

ما ھو دافعك من مشروع ھذه النافذة المشرعة على حدیقة اآلخر ؟:  سؤال-
 خط��رت بب��الي فك��رة إع��داد انطولوجي��ا للق��صة المغربي��ة الق��صيرة المكتوب��ة بالعربي��ة يك��ون 2003ف��ي س��نة :  ج..واب-

الطف..ل "ون��ص أحم��د زي��ادي " ن الع..صافیر المحبط..ةوط.."وك��ان م��ن ب��ين الن��صوص المخت��ارة ن��صي ". الطی..ران"محورھ��ا 
.كرھا ألنني راسلت أصحابها الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الجواب على المقترحذونصوص أخرى لم اعد ا" والعصفور

،  عندما طلب مني أحد الكتاب المغاربة ترجمة ن�ص 2006لكن الفكرة عادت إلى السطح من جديد في بداية ھذه السنة ،
". اف.تح، ی.ا سم.سم" ك�ان ف�ي تقنيت�ه ال�سردية يمي�ل لن�صي الح�الم ن.صا حالم.افاخترت من ن�صوصه .  من اختياريقصصي له

لم�اذا ال يق�رأ الق�ارئ األجنب�ي ": أجنبی.ا"ذه الم�رة أن أغي�ر االتج�اه ليك�ون الق�ارئ ففكرت مليا في إحي�اء الم�شروع وق�ررت ھ�
ون�ه لن�ا كم�ا يخت�ارون لن�ا م�ا نق�رأه له�م؟ لم�اذا ال نق�دم لغيرن�ا ال�صورة نصوصا كهذه؟ لماذا ال نخت�ار للق�راء األجان�ب م�ا يقرؤ

...المشعة التي نريدھم أن يروننا من خاللها؟
ففي ظ�رف خم�سة ع�شر يوم�ا ك�ان ف�ي علبت�ي البريدي�ة ح�والي ع�شرين ن�صا .  وقد راعني التجاوب الكبير مع اإلعالن

ب ووسائل اإلعالم الدولية م�ن إي�ران والع�راق إل�ى إنجلت�را تن�شر  ووجدت نفسي في امتحان صع.لكتاب مغاربة وغير مغاربة
أخ.سر "أو أن " ارب.ح وجه.ي"فإم�ا أن : فوج�دتني أم�ام خي�ارين. الخبر والتعليق حول المبادرة والتهاني تتق�اطر م�ن ك�ل مك�ان

 لكت�اب مغارب�ة  ن�صا ع.شرس.تةفأوقف�ت اإلع�الن، م�ا دم�ت س�أقوم بك�ل المهم�ة وح�دي، واكتفي�ت بترجم�ة ". مشواري األدبي
.ذرا للكتاب اآلخرينمعت

لك��ن ل��م يك��ن الخ��وف ھ��و مح��رك .  عل��ى ب��دل ق��صارى الجه��د إلنج��اح الم��شروعاذا الخ��وف ع��امال م��ساعدولق��د ك��ان ھ��
فل.سفة "ي�ستند إل�ى  لم يكن يرتكز عل�ى دعام�ة الخ�وف م�ن الف�شل ب�ل ك�ان " أنطولوجیا الحلم المغربي "فمشروع . المشروع

فكرة ترجمة نصوص القصة المغربية القصيرة إلى اللغة االنجليزية كانت ف�ي الب�دء نابع�ة م�ن ع�دم قب�ول ف. "تحدد معالم أفقه
ورد الح.س ب.الغیرة وك�ان ھ�ذا . الواضح في النصوص السردية المغربي�ة المكتوب�ة أو المترجم�ة إل�ى اللغ�ة االنجليزي�ةالشح 



 اآلخ�ر لك�ن ھ�ذا الق�ارئ.  للتعريف  بها  ل�دى الق�ارئ اآلخ�ر ھو محرك مبادرة ترجمة نصوص سردية مغربية جديدةاالعتبار
:متشبع بثقافة أخرى ترى في الثقافة العربية، عموما، عيبين كبيرينليس قارئا محايدا بل ھو قارئ 

فكر تجزيئي نظرا للمنع التاريخي للفكر الم�نظم أي أن الفكر العربي فكر غير نسقي.التجزیئیةھو : العیب األول-)1
.و ھيمنة الرأي الواحد الذي ال يسمح بنسق فكري متكامل و مغاير بجانبه) الفلسفة(تفكير الحرو ال

ال�دین و الج�نس :ف�إذا كان�ت الطابوھ�ات ف�ي الحي�اة العربي�ة تح�دد ف�ي ث�الث. انع�دام الحری�ةھو  :العیب الثاني-)2
الحاءات  « عه لتصبح الطابوھات الثالث تحمل اسم فسيكون من األجدى توسيع الدوائر الثالث اكبر ما يمكن توسي. والسیاسة

ضعفا و الحب تخریفاولاللتفاف على مصادرة ھذه الحاءات اعتبر الحلم  ... الحریة وحاء الحب وحاء الحلمحاء :   » الثالث
... والفتنة نائمة في الرؤوس ملعون من يوقظهافتنةوالحرية 

وك�ان س�بيلنا إل�ى صي نسقيا متكامال وحرا من كل الطابوھات العروبي�ة ولذلك، فقد ارتأينا أن يكون المشروع القص
بحي�ث ت�ؤدي دور اله�ادم للث�الوث المح�رم م�ن ، "الحل�م"، ح�اء ثالوث الحاءات الثالثة المحرم�ة من حاء أولىذلك ھو اختيار 

عل�ى أن تك�ون الحلق�ة "لمغرب�يانطولوجی�ا الحل�م ا"زاويته األولى كما تؤدي دور الجاذب لكل من الم�شروع ال�ذي أطل�ق علي�ه 
"...انطولوجیا الحریة"، والحلقة الثالثة واألخيرة "انطولوجیا الحب المغربي"الثانية 

تواصل أكثر انفتاحا في  مركب نحو الضفة األخرى والقراء اآلخرين في أفق " أنطولوجیا الحلم المغربي "إن مشروع 
.”مبدع الحي ال یطرب“ة  وسيادة قاعدزمن الدوائر الضیقة واآلفاق الضیقة

وان��ا متفائ��ل ب��أن الم��شروع س��يكون ل��ه ص��دى ف��ي كاف��ة رب��وع ال��وطن العرب��ي وس��تتفتح بم��وازاة مع��ه جن��سيات أخ��رى 
إدانة  مثلما ھو النفتاح إبداعي عربي قادم على اآلخرالمشروع ھو فقط فاتح شهية … ألنطولوجيات أخرى حول أحالم أخرى

.بوع البالد العربیةلواقع القراءة المتردي في كل ر
بعي�دا ع�ن ك�ل " ف�ي اله�واء الطل�ق"كتب�ت " أنطولوجی�ا الحل�م المغرب�ي" فذه التجرب�ة،وكما تتبعت، وأنت من شهود ھ

كما ال يفوتني أن . أصناف الهواء الفاسد والملوث، بحيث كان ممكنا لكل الغيورين الزيارة والمشاركة والتأثير والتقييم والتقويم
فمن الكتاب المشاركين في المشروع من تقبل بصدر . ذي صاحب عملية ترجمة نصوص االنطولوجيايجابي الانوه بالتفاعل اإل

وھو ما ال يمكن�ه أن يح�دث ف�ي م�شروع آخ�ر م�ع ... رحب تغيير عنوان نصه، ومنهم من قبل إضافة أو حذفا داخل النص ذاته
.تحولت للتو إلى مسؤولية عظيمةمخاطب آخر لوال الثقة الكبيرة التي وضعوھا على عاتقنا والتي 

ما ھي مقاییس االلتحاق بهذا المشروع القصصي؟:  سؤال-

" حلم�ا"المشروع فتح صدره لجميع األقالم المبدعة في مجال القصة القصيرة على أن يكون النص القصصي :  جواب-
. لى عنواننا اإللكترونيبالضرورة، وأن يرفق النص بصورة شخصية وسيرة ذاتية جد مركزة ويبعث بهم جميعا إ

الخ�اص بترجم�ة الق��صة المغربي�ة الق�صيرة إل�ى اللغ�ة اإلنجليزي�ة، ھ�و م��شروع " الحل�م المغرب�يأنطولوجی�ا  "م�شروع 
، فه�ي ت�شترط داخ�ل ذات الج�نس الق�صة الق�صیرةفرغم أنها تركز على جنس أدبي مع�ين، . أنطولوجيا ال تشبه األنطولوجيات

". الحلم"مشترك ضروري تتقاطع فيه كل النصوص المقترحة للترجمة وھو االدبي موضوعا واحدا كقاسم 

مك�ن لك�ل الغي�ورين اقت�راح ك�ل م�ا يرون�ه مناس�با لحجم�ه ذلك أ مل�ك للجمي�ع ول�"الحل�م المغرب�يأنطولوجیا  "  مشروع 
ف�ي ورق�ة الم�شروع كما كان بإمكانهم اقتراح أي نص يرونه منضبطا للشروط البسيطة المعروفة والمنصوص عليها . ورھانه

. بالضرورةحلما وأن يكون الموضوع قصة قصیرة ومغربیةوھي أن تكون 

فلسنا في نهاية المطاف سوى منفذي . المشروع ھو ملك لكل الكتاب المغاربة ولذلك فإننا كنا نأخذ بجدية اكبر اقتراحاتهم
ب�ل . شروطه فل�م تك�ن مفروض�ة وال كان�ت نهائي�ةأما .  في مخيلة كل المبدعين المغاربةمشروعا/حلما كان أصال مشروع/حلم

النصوص القصصية المتوفرة ، اقتراحات الغيورين عل�ى فك�رة الم�شروع : كانت تتأقلم باستمرار مع المعطيات المتجددة عندنا
 ق�د ن�شر أن یك�ون الكات�ب"وعليه فقد تم إسقاط شرط . الذي نما وتكيف وتأقلم باستمرار مع مقترحات الزمالء الكتاب المغاربة

... اقتناع�ا بفك�رة ص�عوبة دخ�ول ع�الم الن�شر بالن�سبة ألغلبي�ة األدب�اء ال�شباب" على االقل مجموعة قصصیة واحدة على األق�ل
وھو رأي اغلب الكتاب والنقاد والغيورين الذين تجمعنا معهم إرادة إي�صال الم�شروع إل�ى القم�ة وإي�صال األص�وات اإلبداعي�ة 

ثم تبعه إسقاط صفة األدباء الشباب عن المرشحين لغموض مفهوم الشباب واألدب ال�شاب واألدب�اء . المغربية معه إلى العالمين
ورغب�ة من�ا ف�ي جع�ل الحل�م مغربي�ا ص�افيا، حلم�ا لك�ل المغارب�ة، فق�د ح�ذفنا أي�ضا ش�رط . الشباب وحاجت�ه للت�دقيق والتمح�يص

 ب�ين مب�دأ التك�افؤحرص�ا عل�ى " أح�الم الظهی�رة"عن�ون كما تم حذف نصنا الث�اني الم... الشباب عن المشاركة في االنطولوجيا
...جميع كتاب األنطولوجيا



لماذا أنطولوجیا للقصة ، بدل أنطولوجیا للقصیدة ؟:  سؤال-
ذلك، فال يمكنني سوى أن أكون منسجما مع ذاتي إذا ما تعلق ل.  ولست شاعراكاتب قصة قصیرةكما تعلم، فأنا :  جواب-

فكوني قاصا يجعلني أقرب لفهم القاص المترجم ل7ه م7ن أي مت7رجم آخ7ر . يا أدبية فأختار القصة القصيرةاألمر بإعداد انطولوج
المعرف7ة الكافي7ة ب7الجنس األدب7ي موض7وع الترجم7ة، الدراي7ة بالتقني7ات ال7سردية :نظرا لوجود العديد من القواسم المشتركة بينن7ا

ننج"ز ق"راءات نقدی"ة ، القی"ام بعملی"ة الترجم"ةقب"لوكم7ا تتبع7ت، فق7د كن7ا ... االمشغلة، اإللمام بالمدرسة األدبية التي ينتمي إليه7
.  للترجم7ة باللغ7ة العربي7ة أوال ك7ي يطل7ع عليه7ا أص7حاب الن7صوص ويكون7وا عل7ى بين7ة م7ن أم7ر ن7صوصهملألعمال المرشحة

. ال يعرف77ون عنه77ا ش77يئافالترجم77ة ال تك77ون أب77دا خيان77ة إال ف77ي حال77ة ترام77ي ال77دخالء عل77ى ترجم77ة ن77صوص تنتم77ي لمج77االت 
 target(واللغة المترجم إليه7ا ) source language(فالترجمة، في نهاية المطاف، ليست محض إلمام باللغة المترجم منها 

language .(إنها رؤية قبل كل شيء.
ول77ذات الغ77رض ل77ن تج77د مترجم77ا متخص77صا ف77ي ترجم77ة . غی""ر ال""سرد ول77ذلك، ل77ن تج77دني ف77ي ي77وم م77ن األي77ام أت77رجم 

 ألن األم7ر ال يتعل7ق فق7ط بنق7ل ...النصوص العلمي7ة أو الوث7ائق الع7سكريةترجمة يشتغل في نفس الوقت على النصوص الدينية 
الكلمات من لغة على أخرى بل بنقل سياق ثقافي محدد في العم7ل اإلب7داعي موض7وع الترجم7ة إل7ى س7ياق ثق7افي ث7ان ف7ي عم7ل 

.إبداعي ثان
فقد فوض لمترجمة إنجليزية ترجمة ديوانه الشعري من اللغة الفرن7سية . ألحد أصدقائناأستحضر بالمناسبة طرفة حدثت 

الت7ي ) butter(بكلم7ة " الجالیة المغاربیة في فرنسا"التي تعني ) les beurs(إلى اللغة اإلنجليزية، فاندھش لترجمتها لكلمة 
وھ7ذا الن7وع م7ن الترجم7ات ھ7و م7ا ).  le beur(د ھي ص7يغة الجم7ع للمف7ر) les beurs(فقد كانت تعتقد أن ". السمن"تعني 

وھذا مصير ". ترجمة اقدي وعدي"أي ما يسميه المغاربة ) bread-and-butter translation(ينعته اإلنجليز ذاتهم ب 
...كل متطاول على ترجمة أي عمل المسته  يده من فن وفكر ودين وعلوم دون أن يعي اختصاصاته ومقدراته وحدوده

 ما األھداف التي تنشدھا من ھذه األنطولوجیا؟: سؤال-
كرالمالحظات التالي7ة وھ7ي تخ7ص ذا الم7شروع، أت7ذاالنتق7ادات الت7ي وجه7ت لن7ا إب7ان اإلع7الن ع7ن ھ7م7ن ب7ين:  جواب-

:األھداف المحددة للمشروع
ة ال تمث7ل ال طاقة لمغربي بترجمة عكسية لنصوص من العربية على اإلنجليزية وإال سي7ضطر لن7شر ن7صوص س7هل* 1

.ذلكوان اإلنجليز ھم المؤھلون ل. القصة المغربية
.األجدى ترجمة النصوص اإلنجليزية إلى العربية لالستفادة منها ال العكس* 2
...تزيين الصورة ليقبلك اآلخرالترجمة إلى لغة أخرى ستخصيها من كل فحولتها في لغتها األم ما دام الهدف ھو  * 3
تطلب وضع اليد على أماكن الخلل ونشر غسيله الوسخ بينما الترجم7ة س7تعمل عل7ى إخف7اء ھ7ذا الكتابة عن المغرب ت* 4

...الوسخ وستكون بذلك ترجمة سياحية من األفضل أن تشرف عليها وزارة السياحة
ال7ذي نعارض7ه ج7ذريا بتبنين7ا لفل7سفة " صدام الح"ضارات"ذورھا ومقوماتها من فلسفة المالحظات جميعها تستمد جذه وھ

". حوار الحضارات: "بديلة
ألم يكن االتحاد السوفياتي يخصص ميزانيات في حجم ميزانيات الت7سلح لرس7م ص7ورته  زمام االمور بأيدينا؟نأخذماذا ال إذن، 

 أال تفعل الياب7ان ودول عن طريق ترجمة األدبيات الماركسية وأشكال تدبير الحكم على النمط السوفبياتي إلى كل لغات العالم؟
تحاد األوروبي والواليات المتحدة نفس الشيء أيضا؟ اال

إن الق77ضية الحقيقي77ة ف77ي زمنن77ا المعاص77ر ھ77ي ض77مان م77وطئ ق77دم وس77ط ھ77ذا ال77سيل الهائ77ل م77ن ال77صراع عل77ى الوج77ود 
م"ن ص"نعت ل"ه أدواره، "و".من ص"نعت ل"ه ص"ورته، ص"نعت ل"ه معه"ا أدواره"و". من ال صورة له، ال وجود له"ف. والهيمنة

".ه في الحیاةأضاع فرصت

ماھي آخر أخبار ھذا المبادرة ؟:  سؤال-
كما ن7سهر حالي7ا عل7ى ن7شرھم جميع7ا ". الحكواتي"وموقع " ریحانیات" لقد نشرت النصوص اتباعا على موقع : جواب-

 تلقين7ا م7ن أم7ا الخط7وة الثاني7ة فه7ي الن7شر ال7ورقي، وق7د. العمالقة" ویكیبیدیا"على إحدى اكبر الموسوعات العالمية، موسوعة 
الجمعی""ة الدولی""ة الت77ي ن77صدرھا " WATA/وات""ا" الم77شرف عل77ى مجل77ة ف""ؤاد ب""وعلىأس77تاذ الل77سانيات والتواص77ل ال77دكتور 

والخطوة الثالثة .  وعدا بنشر النصوص إما في ملحق خاص أو في شكل نصوص موزعة على أعداد متتاليةللمترجمین العرب
 ھذا المشروع بالصدور في كتاب تحت رعاية ناشر يتكفل بطبع الكتاب والترويج واألخيرة ستكون تتويجا للمراحل السابقة من

. له ولكتابه
وكانت مغ7امرة جميل7ة اكت7شفت خالله7ا أش7ياء  دار نشر أمريكية وإنجليزية وأسترالية 100الحقيقة أنني راسلت أزيد من 

 مكاتب7ة دور الن7شر األجنبي7ة إل7ى مكاتب7ة وزارة الثقاف7ة  كثيرة إلى أن اقترح علي اإلخوة حملة القلم في البالد تغيير اتج7اھي م7ن
المعنية األولى بدعم الثقافة المغربي7ة داخلي7ا والتعري7ف به7ا خارجي7ا لكنن7ي ف7ضلت أن أض7ع الن7سخة اإلنجليزي7ة تح7ت ت7صرف  



ر ك7ل الحق7وق ناشر أجنبي على أن أنشر النسخة العربية على نفقتي الخاصة خصوصا بعد إصرار بعض الناشرين على احتك7ا
بما فيها حقوق الترجمة والنشر اإللكتروني وكل دلك من أجل طبع ألف ن7سخة يب7اع منه7ا أق7ل م7ن الن7صف بينم7ا يت7سلم الكات7ب 

...عشرة في المائة من العدد المبيع وليس العدد المطبوع

بم ترید أن نختم ھذا الحوار ؟:  سؤال-
جم7وعتي القص7صية األخي7رة الت7ي تحم7ل ذات العن7وان، ربم7ا  م7ن م"موس�م الهج�رة إل�ى أي مك�ان" في نص : جواب-

:قرأت ھذه الفقرة
�ین"��واع الممثل��وء أن��سرحا ألس��ار م��وطن ص��اءھم . ال��ذون أبن��سؤولین ویأخ��اء الم��ون دور اآلب��ون ویمثل��اس أمی�الن
ات ال�درس الطویل�ة والتالمیذ، منهك�ین بالمح�افظ الثقیل�ة وس�اع. المدرسون یمثلون دور المربي والمعلم والمنشط. للمدارس

والتلفاز یذیع نتائج االمتحان�ات ویمث�ل . والمسافات البعیدة بین المدرسة والبیت، یمثلون دور النجباء المتجاوبین مع الدرس
والمح�سوبون أق�ارب یمثل�ون . وال�شعب م�ریض واألطب�اء یمثل�ون دور المع�الج.  دور المطمئن لتطور مستوى أبناء ال�شعب

�ب ف�ي الم�شفىدور الم�واظبین عل�ى زی�ا��ائقها . رة القری��یارات یمث�ل به�ا س��ى دی�ارھم ف�ي س��ى یموت�ون ویحمل�ون إل�والمرض
...ویخرج أفراد عائالتهم یصرخون ویندبون لیمثلوا دور المنكوب. كسیارة إسعاف

الرحی�ل لذلك ، فق�راري . وأنا في حاجة إلى العیش ولو لیلة بعیدا عن ھذه الخشبة الكبیرة... تمثیل في تمثیل في تمثیل
."قرار ال رجعة فیه

في مشاریعنا وخططنا، أن نقول م�ا : علینا في ھذه المرحلة من تاریخنا أن نكون حقیقیین: "وھذه ھي كلمتي الختامية
�ه ��ا نقول��ل م��ه وان نفع��ر فی��ینعلين77ا ان نك77ون ". نفك��سات: حقیقی��رادا ومؤس�ھ77ذا ھ77و حلمن77ا وھ77ذا ھ77و ج77وھر م77شروع . أف

".الحلم بغد مختلف ال یمت لهذا الواقع بصلة* : "أنطولوجیا الحلم المغربي*

"العلم الثقافي "ملحق
2006 نوفمبر 02 عدد 



-Iتمهید:
ي الب�دء نابع�ة م�ن ع�دم قب�ول ال�شح فكرة ترجمة نصوص القصة المغربية الق�صيرة إل�ى اللغ�ة االنجليزي�ة كان�ت ف�

ورد االعتب�ار وكان ھذا الحس بالغيرة .الواضح في النصوص السردية المغربية المكتوبة أو المترجمة إلى اللغة االنجليزية 
 اآلخ�ر ل�يس لك�ن ھ�ذا الق�ارئ. ترجمة نصوص سردية مغربية جديدة للتعريف  به�ا  ل�دى الق�ارئ اآلخ�رلتناھو محرك مبادر

:متشبع بثقافة أخرى ترى في الثقافة العربية عموما عيبين كبيرينا محايدا بل ھو قارئ قارئ
فكر تجزيئي نظرا للمنع الت�اريخي للفك�ر الم�نظم أي أن الفكر العربي فكر غير نسقي. ھو التجزيئية:لعیب األولا-)1

.متكامل و مغاير بجانبهو ھيمنة الرأي الواحد الذي ال يسمح بنسق فكري ) الفلسفة(و التفكير الحر
ال�دین و الج�نس :ف�إذا كان�ت الطابوھ�ات ف�ي الحي�اة العربي�ة تح�دد ف�ي ث�الث. ھ�و انع�دام الحري�ة :العیب الث�اني-)2
الحاءات  «لتصبح الطابوھات الثالث تحمل اسمفسيكون من األجدى توسيع الدوائر الثالث اكبر ما يمكن توسيعه . والسیاسة

 و ضعفا و الحب تخریفاولاللتفاف على مصادرة ھذه الحاءات اعتبر الحلم  ... الحریة وحاء الحبوحاء الحلمحاء : »الثالث
... والفتنة نائمة في الرؤوس ملعون من يوقظهافتنةالحرية 

وك�ان س�بيلنا إل�ى ولذلك، فقد ارتأينا أن يكون المشروع القصصي نسقيا متكامال وحرا من كل الطابوھ�ات العروبي�ة 
بحي�ث ت�ؤدي دور اله�ادم للث�الوث المح�رم م�ن زاويت�ه ، "الحل�م" اختيار حاء أولى من ثالوث الحاءات المحرمة، حاء ذلك ھو

" عل�ى أن تك�ون الحلق�ة الثاني�ة "انطولوجیا الحلم المغرب�ي"األولى كما تؤدي دور الجاذب لكل من المشروع الذي أطلق عليه 
"...انطولوجیا الحریة"األخيرة ، والحلقة الثالثة و"انطولوجیا الحب المغربي

II –الحلم في انطولوجیا الحالمین المغاربة :
بال�سراب والتعل�ق وحلم الیقظ�ة العادي المنام التبشيرية و الرؤیابين  " انطولوجیا الحلم المغربي"تتوزع نصوص 

 " الحل��م" جي��ا م��ن الرؤي��ا ف��ي ن��ص وتبع��ا ل��ذلك تت��درج ن��صوص االنطولو.  كحل��م اليقب��ل ب��ه المجتم��ع الجن��ون ث��موالك��ابوس
لنجي�ب الكعواش�ي "  كم�ا تب�دیت ل�يأن�ا"ن�ص: إلى المنام الع�ادي ال�ذي يه�يمن عل�ى ن�صوص االنطولوجي�المصطفى لغتيري،

ال��صوت " لزھ��رة رم��يج ون��ص " أح��الم" لفاطم��ة بوزي��ان ون��ص " ع��ادي"لخديج��ة اليون��سي ون��ص " كت��ب وتف��اح"ون��ص 
" لنور الدين محقق ونص " تأویل األحالم"لمحمد سعيد الريحاني ونص  " ! یا سمسمافتح ،"لسعيد احباط ونص "والمطرقة

ث��م . إدري��سلعب��د الن��ور " حل��م ش��هریار"ن��ص : تح��ت ص��نف حل��م اليقظ��ةث��م ال��نص المن��ضوي . لمن��ى وفي��ق "الرج��ل الرمان��ة
ث�م ن�صوص . الواحد كفيحلعبد " قنبلة" لمليكة مستظرف ونص  " مساحة للحلم المستحیل" نص : نصوص التعلق بالسراب

. لمن�ى بنح�دو" لك�ل جحیم�ه"لعب�د هللا المتق�ي و ن�ص "أح�الم متم�ردة"لفوزي بوخريص ونص " حمار اللیل"نص : الكوابيس
لمحم�د زيت�ون باعتب�ار الجن�ون " بخ�ور الق�صر"ف�ي ن�ص وتختم االنطولوجيا الحالمة جولتها بالجنون، ككل تجرب�ة متف�ردة، 

. الجنون:  درجات الكوابيسأعلى النص يعيش  درجات الكوابيس فساردأعلى

III-قراءة لنصوص االنطولوجیا:
":الحلم"مصطفى لغتیري،.  1

 النص من الختام ممسكا بشظايا الحلم العالقة في الذاكرة  يبدأ. الصعب بالحلم الهارب بعد اليقظةاإلمساكنص يحاول 
، حت�ى يتطه�ر م�ن  "الط�ائر" وم�ا أن ي�صل ال�نص إل�ى قبل�ه الن�ابض . متوغال ف�ي رحل�ة ص�عبة نح�و الب�دايات الممكن�ة للحل�م

اله�زات والتقطع�ات الت��ي الزمت�ه ف�ي البداي��ة فين�سال وديع�ا ھادئ��ا ان�سياب ال�سارد الح��الم ف�ي ال�نص ق��رب الط�ائر المحل�ق ف��ي 
:، موقعا خالصه وخالص النص وخالص القارئاألنهاراألجواء الرحيبة فوق 

 الع�الم مل�ك یدی�ه ،وان ح�دثا مفرح�ا أنحینها فق�ط ، ب�دا ل�ه .  واضحة ال لبس فیها أضحت برسالة الحلموإذا«  
» .وما علیه إال االنتظار/في طریقه إلى التحقق

":أنا عندما تبدیت لي"نجیب الكعواشي، .2



لع"ادة وس"ياط  ضوض"اء الي"ومي وترس"انة االدفينة تحتالذاتلعل اكبر مغامرة وأكثرھا قيمة ھي مغامرة البحث عن 
....الترويض 

أن"ا" ونص . ليس ھو اكتشاف العالم حواليه بل ھو اكتشاف العالم داخلهاإلنسانإليهولذلك فان اكبر اكتشاف يتوصل 
حظي بهذا الشرف حيث ظل السارد بعنادة نادرة وفضول حارق يطارد ذلك الوجه الذي يقاوم ك"ل محاول"ة " عندما تبديت لي 

:حيث يتأكد السارد انه لم يكن يطارد سوى نفسهق عليه حتى نهاية النص لالقتراب منه والتفو
كن#ت . وس#طها فرأیتني االس#تدارة،أكم#لتالشت تماما عندما . تنقشع عن الوجه الهالة الضوئیة التي تلفه بدأت« 

 » . في غفلة مني ومن الزمن،بال اثر وال ظلأمامي ذلك الذي یمر من أنا

":كتب وتفاح "سي،خدیجة الیون.3
اذا كانت الكتب ھي رمز المعرفة وضامن خلودھا فان التفاح ارتبط من خالل القصص الدينية بالخلود بمعناه المطلق 

...ولكن الداللة ال تكتمل في غياب ادم وحواء
ل"روح وغ"ذاء ا) الكت#ب(=وغ"ذاء العق"ل ) التف#اح(=، م"زج رائ"ع ب"ين غ"ذاء الج"سد  " كت#ب وتف#اح" في ھذا ال"نص، 

 حي"ث ض"يق ذات الي"د وحي"ث الش"يء يمكن"ه ف"ك ط"وق ھ"ذه الواق#ع القاس#يوتتفتح ھذه التوليفة أكث"ر داخ"ل ثنائي"ة  ). الحب(=
فالرج"ل الغري"ب ي"صبح حبيب"ا، والكت"ب الت"ي ي"صعب ش"راؤھا تت"دفق :  حي"ث ك"ل ش"يء قاب"ل للتحقي"قوالحلم المخلصالرتابة 

... يصبح في المتناول–هم الخلود  فاكهة الجنة ومل–عناوينها كالعطر، والتفاح 
 المنبه رغبة في خلود الحلم الجمي"ل وخلودھ"ا  أن تستيقظ فتوقفوال تريدوألن الواقع قاس ، فالساردة تتمسك بالحلم 

.فيه

"عادي" فاطمة بوزیان،.4
أنقع ال"ذي ق"در ل"ه ھو رحلة من الحلم إلى اليقظة،وربما كان عودة من الوھم الجميل إلى مرارة الوا " عادي" نص 

....اليأس عاديا و اإلحباط عاديا والخذالن عاديا واالھانة عاديةيكون مركز الحياة او ھادمها حتى أضحى 
:النص يتمحور حول الحب من النظرة األولى أو الحلم بفارس األحالم

 وتخیل#ت م#ن رج#ال من#ذ  أحسه یشبه الرجل الذي بدأت أشیده ب#داخلي قطع#ة م#ن ك#ل م#ا أعجبن#ي فیم#ا رأی#ت«
  » .خالط ذلك السیل الحارق دمي

" ثقاف#ة ال#سمع" النص يبدأ أولى جمله بعبارة توحي بمرحلة انتقالية جديدة قوامها االنتقال م"ن مرحل"ة إحب"اط قوام"ه 
 ":ثقافة العین" إلى مرحلة مزھرة قادمة قوامها

»الیوم اسمع بعیني «

 ف"ي أنيابه"ا والحب وتك"شر ع"ن واألزھارال تسمح بالحق في التغير والبهجة  " عادةال" لكن مركزية اإلحباط ونسقية 
.صالح حربيشعر من طينة أبيات شعرية مفتتة أواللحظة المناسبة ، جاعلة من صرح األحالم مجرد شظايا يائسة 

"أحالم"زھرة رمیج ،.5
طل"ة نهاي"ة األس"بوع بل"سان أربع"ة س"اردين ح"المين ھو ائتالف ألربعة أحالم على مائدة فطور ي"وم ع " أحالم" نص 

:تنكشف عوالمهم وآفاقهم من خالل مادة نصوص أحالمهم
. حريةأكثرالطفل يحلم بعوالم إبداعية ·
.الخادمة تحلم بالخالص من وطن لم يوفر لها الكرامة·
.الطفلة تحلم بالعودة إلى الرحم حيث دفء األمومة قرب نبض القلب·
.الطيران: مستعينة بنفس األحالم التي راودتها في طفولتهام الساردة تحلم بالعودة للطفولة من جديد،األ·

":أحالم"  األم -في براءتها الكاملة، ھي المحرك الرئيسي لنصوص األحالم الفرعية داخل النص،  "الحریة" 
الحكائي و الشعري الفسيح الرحي"ب حي"ث ال س"لطة فالطفل يحلم بهجرة المقررات الدراسية ليطير إلى عوالم اإلبداع 

 الت"ي تطاردھ"ا حت"ى ش"واطئ  » عای#شة قندی#شة«فوق خف"ق جن"اح الكلم"ة الح"رة،و الخادم"ة تحل"م بحريته"ا الم"صادرة بثقاف"ة 
 ....واألم الساردة تحلم بالطيران الذي ما بعده طيران،  "اختیار قدرھاحریة" اسبانيا ، والطفلة تحلم بالحرية الكبرى 

.زھرة رميج ھي أحالم بالحرية " أحالم" 

":الصوت والمطرقة" سعید احباط ،.6
ف"النص إذن .  الفع"ل أو " المطرق#ة" أو النداء ثم  " الصوت: " يتكون من كلمتين  " الصوت والمطرقة"عنوان نص 

".نداء من اجل الفعل" 
:الجدار متلفظ ھذا النداء أنثى أسيرة تتألم من وجود 



"إن حررتني ستحرر نفسك"
.و ھي المناشدة التي تضمر توقا كونيا للتحرير و التحرر من قيود تعتبر الجدران أولى تجلياتها

 ك"ل فأكثر لت"شمل الذي لن يكون إال تحررا ذاتيا في جدلية نامية تتسع أكثر  اآلخر، يتمحور حول تحرير إذنالنص، 
: الحياة الحرة مساحة للتنفس من جديد،مساحة للحلم بالحرية من جديدإعطاء التواقين لهدم األسوار و القيود واألحرار

 و خ"راب، و أنق"اضإل"ىمدين"ة الخاطئ"ة ل تحول"وا اإن تحطموا الجدران،أن: تشرعوا في حملتكم أن بكم أھيبإنني"
... "فوق تلك األنقاض سنؤسس نظاما 

".سمسمافتح یا" و ھو نص " يا الحلم المغربيانطولوج" في بنص آخر" الصوت و المطرقة"ھنا يلتقي نص 

":سمسمافتح یا" محمد سعید الریحاني، .7
انفتاح"ا م"ستمرا  " !افتح یا سمسم"  جعلت من عنوان النص ( stream of consciousness)تقنية تداعي الحر 

ت والتهديد بالعقاب وانته"اء بع"والم ال"شعر الحلم، بدء من عوالم التضييق على الحريا/على عوالم مختلفة ومتجددة داخل النص
 الك"ون م"ن جدي"د وتخ"صيب المح"رض والع"د العك"سي للطوف"ان األخي"ر وھ"و يح"تقن ويح"تقن مجمع"ا طاقت"ه الخالق"ة لتطهي"ر

... من جديد ونفخ الروح في النفوس الحرة الكريمة من جديد األرض
لب"اب ليج"د حلم"ه الف"ردي وق"د ب"دأ يتبن"اه اآلخ"رون ف"ي  الط"رق عل"ى اإيقاعويستيقظ السارد الحالم في عز حلمه على 

:إشارة واضحة ليصبح حلما جماعيا
:الباب من جدید ثم ینطق) ساعي البرید ( = یطرق "

 " ! افتح یا سمسم-
".تغلبه أخیرا، یبتسم. ینظر إلى عیني بإلحاح ، مالمحه تقاوم ابتسامة قویة.ینظر ساعي البرید باتجاھي 

":تأویل األحالم" ور الدین محقق ، ن.8
المب"دع ف"ي ع"الم ي"صعب في"ه الن"شر واالت"صال بالق"ارئ وي"ستحيل في"ه  " غربIة"حلم نور الدين محقق يتمحور حول 

:التلقي و القراءة
لكIن ھIؤالء النIاس بIدوا فIي لحظIة، .  اجمIع ھIؤالء النIاس الغربIاء واحكIي لهIم ھIذه القIصصأنأخیIراقررت" 
".فهم ال یتحركون وال یتكلمون وال ینظرون وال یسمعون. وكأنهم موتى

ول"ذلك يه"اجر ال"سارد الح"الم إل"ى ع"الم الحي"وان بحث"ا ع"ن .  مرسل إلي"هالبد لرسالته منوألن للمبدع رسالة، فقد كان 
طل"ب س"ماع  وك"ان الثعب"ان الم"اكر ال"ذي ال يك"ل م"ن أوراقه"امتلقين متفاعلين فكانت األش"جار المزھ"وة بكتاب"ة الق"صص عل"ى 

...الحكايا و كانت الطيور القادمة من بعيد لسماع تجاربها مخلدة في إبداع سردي جميل
.لكن وحدھا األنثى تبقى المتلقي األجدى باإلبداع،  تتحرر به من مأزقها وتحرر به المبدع من غربته

":الرجل الرمانة" منى وفیق ،.9
"  یحلIم" إن"ه ن"ص معك"وس تمام"ا، فال"سارد . نطولوجي"ا الحالم"ةنص منى وفيق مختلف تمام"ا ع"ن ب"اقي ن"صوص األ

:  من نومه"ینهض" حين
 .... »  أفقت من نومي ألحلم واقعا أذھلني«

 و إرادة ال"صيرورة عب"ر اإلش"ارة التقديمي"ة ف"ي بداي"ة ال"نص لمنط"ق الت"اريخ ث"م عب"ر اإلرادةالنص يرصد ص"يرورة 
تم"وت ال"شخوص .  الحل"م القص"صي ع"ود أب"دي عل"ى ب"دء/  بحي"ث ي"صبح ال"نص ،"خالتناسI"توظي"ف  : أداتها الفنية األنجع

المنبوذة المهمشة في تلك الشرفة  بين القطط برمانة مطبوعة على عنقها ولكنها تنبثق حية في ھذه الشرفة ھنا ف"ي ج"سد جدي"د 
 التهم"يش اليقت"ل المهم"شين واإلق"صاء ال  والمنب"وذينالنبذ ال يقت"ل : بذات الرمانة مطبوعة على عنقها في رسالة فنية واضحة

...يفني األرواح العاشقة للحياة

":حلم شهریار "عبد النور ادریس، .10
 ھو نص ش"اعري بامتي"از حي"ث ال ج"دوى اللغ"ة الداللي"ة وحي"ث مركزي"ة إدريس لعبد النور  »  حلم شهریار« نص

لشخ"صية المحوري"ة ف"ي ال"نص وھ"و يه"يم ف"ي الك"ون حالم"ا  غم"وض الق"در الك"ارثي ال"ذي ح"ل با تقتضي لغ"ة غام"ضةاليأس
ويح"رر اإلن"اث م"ن مت"اھتهن، متاھ"ة ال"سلبية . بإنجاب طفل ذكر يخرجه من متاھته، متاھة البطولة الذكورة والفحولة الوھمية

"...العار"المطلقة واالنتماء ل
 .... " البناتأبوملعون " 

":حیلمساحة للحلم المست" ملیكة مستظرفة .11



 إل"ى الحل"م كملج"أ أخي"ر لتحقي"ق الت"وازن النف"سي و العقل"ي، لك"ن أن ي"صبح اإلنسانحين يصعب الواقع ويقسو ، يلجا 
.دارته إال بقلم مليكة مستظرفإالحلم ذاته مستحيال، فهذا ماال يمكن 

 حيث البطالة اإلذاللنص يعكس اختالل التوازن بين الواقع والمثال ، بين واقع ھو " مساحة للحلم المستحیل"نص 
... بحياة أفضل في مكان أفضلاألملالمقنعة والسكن غير الالئق والحرمان الجنسي واستحالة 

  الت"ي ج"سدھا ال"نص ش"كليا أح"سن تج"سيد بحي"ث ابت"دأ واخت"تم ب"نفس الفق"رة ليرس"م "الحلقة المفرغ�ة"والنتيجة ھي
:السجن الدائري لشخوص النص

 ھ�ذا الع�الم تواجده في من العجوزین اللذین كانا سببا في عال، ابتداءشيء بصوت خرج من البیت وھو یعلن كل "
"... التي بأختهالمتعفن وانتهاء 

":قنبلة" عبد الواحد كفیح، .12
 به"ذه العب"ارة يب"دأ "....دھا حلم تغییر العالم،انتهت م�دة االعتق�الراوانتهى كل شيء، اختفت الوجوه التي طالما "

وف"ضاء األس"ر وثقاف"ة ال"سجن حي"ث الحل"م  " االعتق�ال" بم"دة  " حل�م تغیی�ر الع�الم" لعبد الواحد كفيح،حاصرا  " ةقنبل" نص 
. ضروريان لالستمرار على قيد الحياةواألمل

 ع"ن أعل"ن لفائدة الواقع منذ البداية حيث واألملثنائية الواقع و المثال في النص تعرف انهيارا واصفا للمثال والتطلع 
: بغربته بين لقطاء في بيتهاآلنتبدأة الحلم كي يحتكر الواقع باقي مجريات النص نهاي

 » .  سیان عندك،أیتها األرنب،إذا حضرنا ننجب وإذا غبنا ننجب:  الواقع مرددا باألمرسلم « 

":حمار اللیل "فوزي بوخریص، .13
ج""ة التفاھ""ة القاتل""ة لم""ا يج""ري ف""ي الع""الم ن""ص ف""وزي ب""وخريص يتمرك""ز ح""ول إح""ساس داخل""ي ب""القنوط القات""ل نتي

.الخارجي
فق"د ك"ان الب"د م"ن س"ارد . و ألن التفاھة مطلقة و الملل عام ،فلم يكن بوسع أي من ال"شخوص أخ"د زم"ام حك"ي ال"نص

منفصل ليس فقط ليحكي الحكاية بل ليصف لك أفكارك وشعورك وعواطفك بضمير المخاط"ب الع"ارف بخباي"ا نف"سك مادم"ت 
...تى على التفكير و اإلحساس بفعل تبلد العقل و الحواس بالملل و القنوطغير قادر ح

ليخاط""ب شخوص""ا تبل""دت حواس""هم بفع""ل التفاھ""ات المك""رورة ف""ي حي""اتهم " ض��میر المخاط��ب"ي""ستعمل ،إذن،ال""سارد 
أحدات"ه و فحت"ى ف"ي أحالمه"م اليومي"ة ، يق"ف ال"سارد لي"صف ش"كال لك"ابوس ع"وض س"رد .اليومية حت"ى اس"تحال عل"يهم الحل"م 

:تطوراته 
 فجأة،شعرت بأن شیئا ضخما ،ثقیال ،یجثم على صدرك و یشل كیان�ك ،ل�م تق�و عل�ى اإلتی�ان ب�أي حرك�ة ،اختنق�ت «

تنفست .  و استكنت خائر القوى... ،استجمعت كل قواك و ھممت بالنهوض و التخلص من الجسم الضخم ، لكن دون جدوى
 …» كسجین العلقة في رئتكبصعوبة و شعرت بأنك تستهلك آخر ذرات األ

":أحالم متمردة " عبد هللا المتقي،.14
السرد بضمير المتكلم يسلب القارئ قدرته على التجرد و النق"د بينم"ا اس"تعمال ض"مير الغائ"ب ي"وفر تل"ك الق"درة عل"ى 

) خاط"ب أوغائ"ب س"واء ك"ان ض"مير م"تكلم أو م(و ألن لك"ل ض"مير . أخد المسافات و الحكم موضوعيا على مجريات األمور
. "أحالم�ه المتم�ردة"وظيفته الفنية والتواصلية، فان الحلم يتحقق أفضل بضمير المتكلم و ھو ما عاكسه عب"د هللا المتق"ي ف"ي 

وأوھ"م الق"ارئ ب"أن ش"خوص الحك"ي ) ض"مير الغائ"ب (فقد فضل الحياد على الحميمية، فضل الحكي بضمير ع"الم بك"ل ش"يء 
 يقلب كل القناعات عند نهاية النص القص"صي بجمل"ة واح"دة أنقبل ... ان آخر في زمان آخر غرباء وان القصة حديث في مك

. " قصة قصیرةشوالزوج كان یحن.. الزوجة تنشر الغسیل فقط ... الكتاكیت مازالت منشغلة باللعب ":وحيدة
أخي"رال"زوج ال"ذي ض"بط عند النهاية فقط يدرك القارئ ان النص كان يحك"ى ب"ضمير الم"تكلم وان س"ارد ال"نص ھ"و ا

....متلبسا يحنش قصة قصيرة

":لكل جحیمه"منى بنحدو، .15
 لمنى بنحدو يفصح من قراءة العنوان عن عدالة كونية تحرص على إعطاء كل ذي حق حقه من "لكل جحیمه"نص 

 ي""صبح الوج""ود كابوس""ا وألن الجح""يم ن""صيب الجمي"ع فق""د  ك""ان للحل"م ق""سطه م""ن الجح""يم ولليقظ"ة ن""صيبها من""ه بحي"ث.الجح"يم
....مستمرا

شق الحلم بصديقة تستعد لالنتحار، وشق اليقظة : على ھذه الخلفية نسج نص منى بنحدو وھو نص يرتكز على شقين
: الصديقة نفذت فعلتها وانتحرتأنتنتبه فيه الساردة القادمة للتو من كابوسها لتعلم 



 ع�ن ابنتها،التف�ت فل�م ت�سألنيرفعت عین�ي ألج�د أم ص�دیقتي  انتشلتني یدان  حنونتان من ع�الم ال�دراما،«  
تبعتن�ي عین�ي .  الف�یلم فل�م أح�س بان�سحابها،ال ش�عوریا،اتجهت عین�اي إل�ى الب�اب وم�ن ث�م إل�ى ال�درجأحداثأجدھا،سلبتني 

.» وفي لمح البصر كانت تتسلق ساللم السطح. والدتها

"بخور القصر "محمد زیتون ،.16
البخ�ور ك�أداة وص�ف فن�ي وظف�ت  ."انطولوجی�ا الحل�م المغرب�ي" لمحم�د زيت�ون م�سك خت�ام " ربخور القص" نص 

ُبروعة لتكيف الغموض الكبير في النص بحي�ث ي�صعب اخت�راق س�حب البخ�ور للول�وج إل�ى الحقيق�ة الت�ي م�ن أجله�ا انطلق�ت 
 ال ما يجري و ال الهدف من الرحلة وال القافلة التي جعلت من السارد ھدف الرحلة ومركز النص ومع ذلك فهو ذاته ال يعرف

:حتى استطاع اختراق سحب البخور ليتعرف حضوره من غيابه
" الغائب؟ – الحاضر وأنالمن كان الفرح " 

م��ن تكثي��ف الغم��وض ح��ول طبيع��ة الشخ��صية المحوري��ة وم��صيرھا،لكن عن��وان ...  ولق��د ض��اعف الح��ذف وال��شعر
:القافلة

ارد ويترقب من ھذه الزيارة خالص السارد من أوھامه وأحالمه وكوابيسه وعودته  يجزم بجنون الس "بویا عمر"
.وأفق انتظارھالثقافة جماعته

:تركیب
 & the ideal order)تختلف من حيث مواقفها من ثنائية الواقع والمثال" أنطولوجیا الحلم المغربي"إذا كانت نصوص 

the established order) ،توح�د الم�ضمون القص�صي ب�شكله الفن�ي بحي�ث : م�ع كلي�ا ح�ول قيم�ة فني�ة مركزي�ةفإنه�ا بالمقاب�ل تجت
ف�التعبير ع�ن الم�ضمون القص�صي  . يصبح الشكل الفني مضمونا قصصيا ويصبح معه المضمون القص�صي ش�كال فني�ا ناطق�ا

مغربي، إذ لم يكن الحلم بالشكل الفني والتعبير عن الشكل الفني  بالمضمون القصصي  كان السمة األساسية للحلم القصصي ال
. سردایرسم حكيا وإنما كان یقال

لتعددي��ة الحل��م القص�صي المغرب��ي ب�دء م��ن الرؤي�ا  والمن��ام ، م��رورا أنطولوجي�ا  ھ��ي "أنطولوجی�ا الحل��م المغرب�ي"
 ت��شغيل ھ��ذه  التعددي��ة النوعي��ة  واكبته��ا تعددي��ة موازي��ة عل��ى م��ستوى. ب��أحالم اليقظ��ة وال��وھم وانته��اء ب��الكوابيس والجن��ون 

... تبشير، تحريض، اغتراب، يأس، جنون: األدوات  السردية وزوايا النظر الوظيفية  انسجاما وموضوع الرسالة القصصية
 ب��ين ال�شكل والم��ضمون ، ف�إن األنطولوجي��ا التوح�دن�صوص األنطولوجي��ا الفردي�ة حمل��ت م�شعل / ف�إذا كان�ت أح��الم

ھ�اجس توح�د ال�سطح الفن�ي الظ�اھر : اله�اجس الجم�الية حملت ذات  كنص أكبر وكحلم أكبر من النصوص الفردية المتضمن
. بالجوھر الفني العميق، ھاجس توحد الذات الظاھرة بالذات العميقة، ھ�اجس التوح�د  س�عيا للخ�الص ال�ذي يبق�ى حل�م األح�الم

 نصوصا قصيرة نصوص البشرى والرؤيانصوص الكوابيس طويلة طول العذاب والقلق الوجودي بينما كانت ولذلك، كانت
. واإلشراقة السعيدةقصر اللحظة الجميلة

محمد سعید الریحاني
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- مصطفى الغتیري-

تؤدة، لكن بإصرار ال في طريقها ومضت، تخاتل كل العوائق، متقدمة في..انسلت من ثنايا الذاكرة" الحلم" وحدھا لفظة
سديمية، فتطفو واضحة جلية، تناضل في صراع مرير من لذاكرة، وعنها تنكشف حجبأحس بها قادمة من أغوار ا..يلين

طاردا مدد أطرافه،.. واشتياق، حينئذ، فقط، وجد نفسه وجها لوجه مع حلم الليلة الماضيةتلقفها ذھنه بلهفة..أجل أن تكون
ثم تهادى مع . فرك عينيه بقوة..يتذكر منه شيئاالالحلم كان قويا ومؤثرا، لكنه، اللحظة، ..بقايا النوم، وقد أمسك بأول الخيط
أجال  ..نعم يتذكر اآلن أن الماء كان طاغيا في الحلم..الح في ذھنه النهر. متذكر رؤياهإحساس لذيذ، أيقن معه أنه، البد،

أطرافه تنفض عنها ..بعد ؟ دلف نحو الحمامثم ماذا..النهر كان يتدفق بقوة..مد قدميه نحو نعليه. بصره في الغرفة القاتمة
أحس بالبرودة تبعث فيه..رش وجهه بحفنات منه..تأمله للحظات..اندلق الماء..الصنوبرأدار..عمد إلى المغسل..اإلرتخاء

ال يدري ..ھاجس ما أسر لبه..من التذكرلكن، البد..إنه ينفلت من الذھن كما ينفلت الماء بين أصابعه..آه الحلم..بعض اليقظة
بدا له أن لونا ما كان طاغيا على..الماء يتدفق..النهر..واضحة المعالم..ماعه أن ھذا الحلم يمثل رسالةكيف ألقي في رو

سحنته ..نظر في المرآة..يمكن نسيانهالركض ال..كان يركض..نعم أشجار تتمدد سامقة..ثم أشجار..ال يكاد يتذكره..األحداث
وإال ما معنى أن ..تذكر أن ركضه كأن ال يبارح مكانه..زنا مضاعفا حأكسبت وجهه..تأمل شعيرات ذقنه المتنامية..شاحبة

وبدونه ال جدوى  .أھم شئ في الحلم ال يتذكره..خرج من الحمام. األشجار..الماء..يتكرر طول الحلمنفس المشهد ظل
ين فاجأ نفسه وھو ح..وھو يعيش في كنف الحلمتذكر أنه حاول تفسيره..ربما رائحة..معنى..رمز..كلمة.. رسالة ما..منه

ھل كان ذلك..دلف نحو المطبخ..النوم بعد يقظة خفيفة تلت نهاية الحلماطمأن إلى ما وصل إليه ثم انقذف في..يحلم
كان الركض ." بظالله على كل شئالحلم ألقى. أعد بعض الطعام لفطوره..كيف يمكنـه أن يتأكد ؟..إحساسا..صورة..صوتا
فجأة تذكر أنه نظر ..ارتشف بعض الشاي.. اقتعد كرسيا" كان أرجوانياأكاد أجزم أن اللون..ةوالنهر يتدفق ماؤه بقو..متعبا

الصحيح، والطائر إنه في الطريق..علت الفرحة اآلن محياه..حسن السمت أغرم به..طائرا ما الح في األجواءوأن. إلى أعلى
لذا انخرط في . لو يمسك الطائر بين يديهود..األمور تتضح تدريجيا..كان يلوك دون وعي منه قطعة خبز..بدايته

ربما لذلك انفتحت شهيته ..أدھشه حقا، أنه لم يكن يبعد عنه إال بأمتار قليلةما. لكن الطائر كان مصرا على الطيران..الركض
ف جرعات ارتش..أفرحه ذلك ..ھا ھي األحداث تنساب مطواعة. انتبه فجأة أن الطائر في الضفة األخرى للنهر..بهلإلمساك

أحس في أعماقه وھو يحاول تفسير الحلم أن إمساكه ..الطائر وجمالهانذھل بحسن..نعم، اللحظة يتذكر..ثم ماذا بعد ؟ .. متتالية
أنه مع..ضاعف ركضه..وطد عزمه على عدم إفالته..وإذا ضاع منه كان ذلك إشارة سوء. فأل خير –  لو تم–بالعصفور 

قدماه ال تغوصان، بل وال تبتالن ..يقارنأشعره ذلك بانتشاء ال..د نفسه يركض فوق الماءوبغتة وج.. كان يركض في مكانه
فجأة أحس ..وكأنه يدعوه إليه..دنا منه إلى حدود كبيرة..تقدم نحوه الطائروفي غمرة انشراحه، وھو يركض على صفحة الماء

وھو يطل عليه من عل النهر،.. كان الطيران متعة..وإذا به منبهرا يرى نفسه يحلق جانب الطائر. يتغير داخلهأن شيئا
حينها فقط، بدا ..برسالة الحلم أضحت واضحة ال لبس فيهاوإذا..تمدد على كرسيه منتشيا حين بلغ ھذا الحد من التذكر..روعة

.حدثا مفرحا في طريقه إلى التحقق، وما عليه إال اإلنتظارله أن العالم ملك يديه، وأن



-نجیب الكعواشي-

فكرت أن .  وال يخلف أثرا،ال أتبين مالمحه.  إنسانية-يمر من أمامي بسرعة البرق ويبتعد سابحا في أبعاد فوق 

 ويسخر من انتظاري وترقبي بقهقهات يجلجل ، لكنه يفلت مني دائما، وبت أعرف توقيت ظهوره وموعد مروره،أتربص به

 ومعلقا ،الشيء الوحيد الذي يبقى مرسوما بوضوح في عيني.. بة غريبة على ظهرهأرى كتا. صداھا في األرجاء واألجواء

 لكن ، ألن ذلك سوف يدفعكم إلى االعتقاد بأن جزءه العلوي عار،في الحقيقة ليس تماما على ظهره. في الهواء بعدما يغيب

 وال ،ارات مكتوبة بلغة ال عهد لي بهاعب.  وأغرب تصميما ما عرفت،الكتابة على ظهر برنسه الذي أعجب منه لونا ما رأيت

.. أو قادمة من الفضاء،ربما لغة ميتة. ليست لغة متداولة. أعرف حروفها

 فتموت األسئلة ،كلما أرقني شيء في النهار أرجئه إلى الحلم.  رأيت في المنام ھاتفا يعلمني تلك اللغة،ليلة أمس

 وقلت له في ، وأصبحت أتكلمها بطالقة وفرحت،بة الشديدة في التعلم سكنتني الرغ،وأنا في الحلم. وتشرق الحلول في عقلي

. ھل قرأ حلمي؟ ال بد أن له عقل وإحساس جبارين.  وال حتى في األيام الالحقة،لكنه لم يمر في الغد.. انتظر حتى الغد: نفسي

ھل أنا محط . ن سخرية أخرى وتظاھر بأنه يعلمني؟ ستكو،وإذا كان ھو الهاتف الذي زارني في الحلم لكن بهيئة أخرى

 لماذا ال يريدني أن أصل إليه وأال أتواصل معه؟ ما معنى ،سخريته؟ ھل علمني لغة أخرى وحروفا خاطئة ليضللني؟ ولكن

 والتساؤالت ،ظهوره لي أنا فقط؟ ھل لديه رسالة يريد أن يوجهها لي؟ ھل يظهر لكل الناس أم لي أنا استثناءا؟ اختفى أياما

يتلذذ بإبقائي فريسة .  لم أخف أبدا مما يحضره لي،في الحقيقة. ربما يحضر لي شيئا في الخفاء. ونة بظهوره ومرھ،معلقة

،ال تسبق ظهوره أية عالمات وال إرھاصات.  وأصبح لي مزارا،أصبحت ال أبارح المكان الذي ظهر لي فيه. للحيرة والقلق

 وأحمل وحدي وزر ،يراني اآلن وال أراه.  أو تحت أقدامي،ق رأسي أو فو، من ورائي، في ھذه اللحظة،لذلك يمكن أن يكون



 إن لم يكن الجنون ، سوف يتهمني بالتخريف، وفي أفضل األحوال،لو بحت ألحدھم بما يحدث لظن بي الظنون. رؤيته

.لغة جديدة..  وعلى ظهره حروف أخرى، في غفلة مني ومن الزمن،ومر من أمامي.. المطبق

..  ولكن،استرجعت آخر العبارات التي ظهرت على ظهره. نية وتعلمت ھذه اللغة الجديدةلجأت للحلم مرة ثا
...!الحروف كانت حروف اسمي

ما ھذا الذي يحدث؟

ولماذا اسمي بالذات على ظهره؟ 

لكنه ھذه المرة .  قبل الشروق،ظهوره دائما يكون في ھذا الوقت. استفحلت حيرتي وظللت انتظره كل صباح باكر

... عادته ومر من أمامي ببطء كبيرغير

...ربما لن أفهم دوافع ظهوره. ربما أدرك أنني لن أعرف أسرار مروره

. لشدة السرعة التي يمرق بها، لم أكن أتمكن من رؤية وجهه،في المرات السابقة. شيعته بنظراتي

.ون كتابة وال حتى أرقام بد،جزؤه العلوي عار ھذه المرة.  كما كان يفعل،أدار لي في البداية ظهره

. ورأيته يستدير، أناديه به، يائسة، في محاولة أخيرة،وكأنني.. لم أدر لماذا نطقت لحظتها باسمي

سيودعني ھذا . سأطلع على سره. أنا متفائل بذلك. لن يخذلني كما كان يفعل دائما. بعد قليل سأتمكن من رؤية وجهه

.السر

ستثناء؟ لماذا ھذا اال:   مازلت أتساءل

. بدأت تنقشع عن الوجه الهالة الضوئية التي تلفه

..  فرأيتني وسطها،تالشت تماما عندما أكمل االستدارة

.كنت أنا، ذلك الذي يمر من أمامي طول ھذا المسار، في غفلة مني ومن الزمن، بال أثر أو ظل



شعر و باقي الفنون اإلبداعیة األخرى ،إنها تعكس ألوان الصور و األحالم ؟ مرایا ال یضاھیها في شفافیتها سوى ال" 
بالغتها برھافة أشد؛ و أكثر   مما یمكن أن تفعل رقائق األلومنیوم أو الزجاج المصقول المطلي بالزئبق أو حتى صفحات 

ر والهواجس و  أجهزة الكشف باألشعة فوق الصوتیة، تبلغ حدة شفافیة األحالم إلى الكشف عن االضطراب و الخواط
." و حتى األحالم... الرغبات 

-خدیجة الیونسي-

تنتزع مني . تفرغني من كـل شـيء و تمألني دھشة و أبجدية . تجـتذبـني ھذه الكتب المتراكمـة من حيث أنا 
 نحوي ، تسل مني حواسي ، تنفخ فيها و تعيدھا إلي ألصير كثلة حواس على وشك االنفجار ، لعناوينها أياد طويلة تمدھا

. شهيتي، تشحذھا فأشتعل رغبة في التهامها

أتناول رواية من الرف ، أقلب صفحاتها و أتطلع إلى ثمنها على ظهر الغالف ، أحسب ماھيتي الصغيرة المرتقـبة 

ية ، و آخـر الشهر و أوزعها على مصاريـف النادي الـرياضي ، و قطع ثياب خفيفة لموسم الصيف المقترب، و نظارة شمس

 و زبدة الـكارتي للترطيب، ثم مصاريــف الـبـاص و أيضا أحمر شفاه مطعم بنكهة الفراولة ، و غني بفيتامينات الحماية

التاكـسـي ، و البـطاقات الهاتـفـية ، و الشكوالطة المخففة من الدھن و السكر ، فيبقى بالكاد ما يكفي للحصول على دوريتين 

.Top Santé، و مجلةتهما، و مجموعة قصصية حديثةثقافيتين أحرص على متابع

أعيد الرواية إلى مكانها، أخطو خطوتين و أتناول رواية أخرى و قبل أن أفـتحها أنـتبه إلى رجل تعلو وجهه سمـرة 

فاعتذر خفيفة يقترب مني ، و يسألني إن كنت أعمل في ھذه المكتبة ليطلب مساعدتي،ابتسمت و أخبرته بأنني زبونة مثله ، 

.لي ، قال بأنه يراني دوما ھنا أضع رواية و أحمل أخرى

.أيها الرجل الغريب أنت رواية أخرى. فراشة ال تمتلك ثمن الرحيق

عندما أدخل ھذا المكان ، يخرج كل الناس ليطلق ھيمنجواي الرصاص على جبينه، و يجلس شكري على قبر 

.على السكين ليرى إن كانت تجرح ، و إن كان الجرح يؤلم يهودية يكتب سيرته الذاتية، و يضع درويش ركبته 

.لكن لهذا الرجل صوت دافئ يغري بالخروج من ھذا المكان المثقل ببرودة الموت



رأيت البائعة تلف له مجموعة من الكتب في ورق أبيض شفاف، كانت تلف شفتيها أيضا في ابتسامة، رأيته يحمل 

كان الشارع مزدحما، و المساء يسيـل بلزوجة، و حركات النـاس و . نضم إلـى المـاريـن يالكتب بيمينه و يتأھب خارجا ثم

.خطواتهم بطيئة ، و الساعد التي تحمل الكتب قوية

توقف عند دكان للفواكه ، أصناف عديدة من فواكه ملونة رصت في الصناديق بعناية مبالغ فيها ، ناوله البائع كيسا 

فحمله بيده اليسرى ، و تابع السير بخطوات بطيئة في ھذا الشارع الغارق في مساء رمادي ثم من التفاح المشوب بالحمرة 

.اختفى في الزحام

وسادة مسائي ناعمة، تسعفني على االستغراق في النوم بعذوبة خـصوصا و ھـي تـنـسـجـم مـع الضوء الخـافــت و 

لية المنبعثة من بشرة وجهي و شفتي و أصابـعـي، و عند الفجر انفتح األلـوان الهـادئــة لـغرفـتـي، و رائحة المرطبات اللـي

باب أحالمي ، فظهر الرجل الذي قابلته في المكتبة ، ابتسم و ناولني الكـتب ثم ذھب إلى المطبخ، قال بأنه سيغسل الـتفـاح و 

العناوين المتوحشة لتخترق مسامي، مزقت الغالف األبيض الشفاف فتدفقت . يضعه في الثالجة، طلبت منه أن يأتيني بتفاحة

تسحب سريري من تحتي و ترميني في أماكن متداخلة ال أكاد أتعرف على . تحرق ليلي فيتصاعد الصباح من منبه ھاتفي

يناولني الرجل الذي لم يعد غريبا التفاحة التي طلبتها فتظهر بائعة الكتب مقهقهة ، أوليها . واحد منها حتى أجد نفسي في آخر

. و تتبعني قهقهتها ، فأمد يدي و أوقف المنبه عن الرنينظهري



-فاطمة بوزیان-

یوم استثنائي
أنظر إليه يتكلم، يخيل إلي أني اليوم أسمع بعيني، أال تتكلم العيون ما الذي يمنع أن تسمع حديث رجل استثنائي 

 اللوزي يشد انتباھي، حاسوبه الشخصي في حجم حقيبة يدي، نظارته الشمسية ھاتفه الصغير، الصغير جدا بشكله..!ھكذا؟
بعدة ألوان حسب اإلضاءة ،أكسسوارت رائعة ترفع  من درجة استثائيته، أحسه يشبه الرجل الذي  بدأت أشيده بداخلي قطعة، 

ھاھو اآلن يجلس رق دمي،قطعة،من كل ما أعجبني فيما رأيت وتخيلت من رجال منذ خالط ذلك السيل الهرموني الحا
قبالتي، القميص الشيك نفسه الذي كنت ألبسه له في خيالي، من وحي أقمصة كثيرة رأيتها في مجالت النجوم، الشفاه نفسها 
التي استعرتها من توم كروز، القامة التي استنسختها من مطرب مشهور،العيون التي سرقت رسمها من مذيع نسيت اسمه ولم 

لم أتوقع أن ...أتكىء على المائدة بيدي ويتكئ  وجهي على يدي..م متعدد اللغات ،يشبه سلطة جميلة شهيةالكال..أنس عيناه
أستمع إليه، أفكاره التي ..تمامايكتمل ويكون ھنا جالسا قبالتي، أسود الشعر مثلي،   مع ذلك مختلف ، مختلف تماما،

.. ألنه عاش في أروبارجل استثنائي ،أقول لي طبعا...تطيربحرية تطيرني عاليا
أضغط على عينيه بنظراتي فأحسها تستولجني إلى قلبه كأنها رابط الكتروني ينقلك لصفحة  من نقرة واحدة ،وينفتح 

عنكبوتي الجميل دعني أتأرجح في شباكك، يا لها من ..طويال..أمامي قلبه رابطا آخر يقود إلى قلبي،قلبي الذي انتظره طويال 
أھدد ..حذاؤه، لغته، حاسوبه، ھاتفه ،أفكاره ،لفتاته..صري في كل شيء من رأسه إلى ساسه مودرنالعصري ع.. !!شباك

:نفسي األمارة بحب األدب ،سأھجر ذلك الشعر المشبع بالرثاء ،وتلك القصص المترھلة بالحزن،وأحفظ كلماته الجديدة
ن لم يحفظها ،  انطقها بداخلي كلما سمعتها منه أحسها غريبة فوق لساني ، لكني سأقصه  إ... لوجسييل،  غوغل، ماسنجر

..ماكروسوفت..ويب...غوغل ..،أظل أرددھا في صمتي كي أحفظها لوجسيل 
: قلت له

أنا أيضا أستعمل البريد االلكتروني -
.. ةلم أفهم الكثير من كالمه لكنى كنت أحرك له رأسي موافق.. حدثني عن تقنيات كثيرة للتواصل السريع ..  ابتسم 

صحيح كنت ال أوافق على ما ال أفهمه لكني سأتغير من أجل ھذا الرجل االستثنائي، ھو يستحق أن أھجر تلك القناعات التي 
ھو يتكلم ،يحق له أن يتكلم، أنا أنصت ،ما ..لم تورثني غير الحزن واالنتظار، أنا بنت اليوم ، اليوم ولدت، لم يكن ثمة قبل

لذكورة ھرمون، و األنوثة ھرمون ،والجنس تفاعل أنظمة ھرمونية، والحب خرافة، والزواج لدي من كالم قديم ،ھو يقول ا
...وأنا أبتسم، ابتسم...ھو يتكلم، يتكلم ...شركة تحتاج رأسمال وتأمين

یوم االنفجار



اما، كنت رشفت من فنجاني حين تلفظ ببرجه، فأمطر  انفجار ضحكي رذاذا أسود على الطاولة البيضاء، البيضاء تم
وھو ليس أي رجل ،للتو كان يتحدث عن مغامرات  تفوق خيال  تلك ..كيف لرجل أي رجل أن يكون من برج العذراء؟

للتو كان حديثه يفيض بغزوات وأجساد و نهود وظمأ وارتواء ، خليق به أن يكون من برج ... واألفالم التي .....القنوات التي
بخجل ،وانتبهت أني مع ذلك  لست منزعجة من كل األسماء النسائية الكثيرة الثور،برج األسد،برج الفيل ،مسحت رضابي 

انتبهت أني كنت أحرك رأسي ..التي تترادف على لسانه  ،مع أني في المعتاد غيورة وأكره الرجال الذين يتباھون بمغامراتهم
:  في تلك التفاصيل كنت أردد له بوداعة كأني  موافقة، سعيدة، مرتاحة، مرتاحة جداااااااا ،أحيانا حين يعتذر عن استرساله

عادي، عادي جدا-
فيتشجع أكثر فأكثر، ويتدفق أكثر فأكثر، لماذا أبدو غفورة، متفهمة، متسامحة إلى ھذا الحد؟ ھل ھذا ما يسمى حوار 

ي أقصى ، بلغة مهذبة وھن ف كم يتحدث عنهن باحترام!!ياه كم لديه من قصص..الحضارات؟ ، ھل ھذه ھي العولمة ؟
..العري، في أقصى السكر،أقصى العربدة، يعبرن في حديثه نساء جميالت وديعات

.نتقاسم الجسد، الجسد حوار ممتع-
حين فاجئني بسؤاله .. أحس حياتي ظمأ كبير،جفاف  ال تفاصيل شيقة، ساخنة،فيها.. .!!كم جميل حياده وتفهمه

 زميلي، ال، ليس بذلك الشكل ،كنا نتبادل البوح، وأشعار نزار واألحالم ازددت خجال، قلت له أحببت مرة واحدة أيام الجامعة
أعرف أنك ال تحب ھذه القصص الجافة القصيرة،الباردة ،أفهم ..،حين سحبنا شهاداتنا العقيمة انسحب كل منا من حياة اآلخر 

تبره سرا خطيرا ،ال تضحك ذلك، لكنني ال أستطيع أن أختلق لك قصصا ساخنة، أنت ترى ھنا ليس ھناك،وھذا كنت أع
رجاء، ال تضحك ، صدق، حين كانت زميالتي يتحدثن عن قصصهن في أمسيات الحي الجامعي كنت أطبق على شفاھي 

ليس كل الناس يفهمون مثلك تلك المشاعر ..وأحلف أن ال أروي لهن شيئا حين يفاجئنني بسؤال يكون جوابه تلك التجربة 
...اكأنت تعلم ھنا ليس ھن..والرغبات

ھو يحرك رأسه، حركة خفيفة تشجعني على االسترسال، حين ترتبك كلماتي في الخجل يبتسم، ابتسامته الجميلة 
:أحسها تقول لي بوداعة

...  عادي، عادي جدا -

یوم الفراغ 
 تقبل الطبيعة ال... أحتسي قهوتي المرة ، ال سكر أمامي أضيفه، والكرسي الذي قبالتي فارغ،أحسني فارغة أيضا 

ال أصدق أنه كان ھو، وضع الفنجان على الطاولة، أخرج الخاتم من أصبعه ،وضعه .. أفكر في برج العذراء..الفراغ ،مؤكد
جنب الفنجان، أعطى النادل حسابه، حمل ھاتفه اللوزي الصغير ،حاسوبه الشخصي الذي في حجم حقيبة يدي

تزوجي زميلك إذن-
.. قالها وانصرف

.العاطفیة  لرجل أي رجلال تكشفي أوراقك 
.الصمت ذھب، الكالم قصدیر

"إن الوضوح جريمة   "

"حيث الغموض أن تحيا... ًغموضا"
ثمة حكم في ...   أين قرأت أوسمعت ذلك؟ في كتاب؟ في قصة؟ في وصية أم البنتها،؟في ثرثرة نسائية بحمام ما؟؟؟

ذا الرجل شعره أسود ماذا يمنع أن تكون أفكاره أيضا سوداء ھ!اللعنة..الكثير من القصص والشعر والكتب كيف لم أنتبه؟
؟كيف لم أنتبه؟

یوم عادي
أفرغ من أعماقي خيبتي الشاسعة، أفرغ من قلبي الرجل الذي منذ أن خالط ذلك السيل الهرموني الحارق دمي 

:ه من ألفاظ غليظةشيدته، ھناك ،قطعة، قطعة ، الرجل العادي جدا في كالمه وثيابه وحذائه ال تخلو تعابير
. أنا كنت واعر،عرفت بنات بزاااااااااااف ،البنات اللي ماعندھم عقل ماكاين غير ھما فهاد البالد-

: أكره األشياء العادية من الطحين العادي، إلى الحب العادي أردد داخلي
 حبك ھاديء، حبك عادي، أنا مللت الحب العادي،، ،-

يروي تلك القصص بالتفاصيل . ،وسياقها ربما يشبه سياقي،ھو بشكل ھادئأفهم أغنية لطيفة جيدا اللحظة
ال أحرك رأسي بالموافقة وال الرفض ،حين سينتهي سأقول له .. يتسرب إلي الضجر.. الشيء فيها يكسر أفق انتظاري..ذاتها

:بغباء 



مشغولة بالدارسة والعمل أنا؟ ال،ال ، رجاء  ھذه إھانة، أنا كنت ... عادي ،عادي جدا بالنسبة   ألي رجل-
ليس من ..ومسؤولياتي كانت كثيرة   ماذا تظن ؟ ال،ال ،  أنا أمنحك ھذا الفرصة ألنك تبدو محترما  ورجاء علي أن أغادر

.ھا أنت تعرفت إلي ومن  يريدني يدق الباب..عادتي التأخر  خارج البيت ، ثم ال أحب الجلوس في المقاھي 
... بال تردد وانصرف وأنتظر يوم، شهر ،سنة  سأقولها بشكل حاسم وصارم و

أبواب مفتوحة
 نوافذ مفتوحة

...  
أبواب مغلقة
نوافذ مغلقة

...
وأنا 

خلف الشمس
خلف القمر

)1(" أنتظر

****************
من دیوان أرى نسوة یسقین الجثث لصالح حربي) انتظار(لوحة / قصیدة)1 (



"أخادید األسوار"عن رواية 

- زھرة رمیج-

 انتقام لذیذ–1

يكون فطورنا ھذا اليوم .  لتناول الفطور ألول مرة في األسبوع مجتمعين- كعادتنا يوم األحد - حول المائدة تحلقنا 
نتبادل الحديث و … ي لالستمتاع بالمأكوالت و المشروبات المتنوعةنأخذ الوقت الكاف. باذخا بالقياس إلى األيام األخرى

كأننا ننتقم من باقي أيام األسبوع التي نضطر فيها إلى تناول فنجان حليب بالقهوة و قطعة . و األحالم… الطرائف و النكات 
ره لحظات قبل خروجه وتناول فطكأننا ننتقم من تلك الوحدة التي يشعر بها كل منا و ھو ي… كيك نبتلعها بسهولة و بسرعة

ال تسعفه باقي أيام األسبوع لحكايتها .ابني الصغير مولع بحكاية أحالمه. لمدرسة و حسب درجة البعد أو القرب اإلى العمل أو
شرة أو منشغلين بالنلكننا نقمعه لكوننا آنذاك نكون متعبين. و مع ذلك يحاول استغالل لحظة تناول الغذاء ليحكيها. في الصباح

لكن ، و لسوء حظه ، نكون مرھقين أكثر أو منشغلين مرة . يحاول الكرة في المساء و نحن نتناول وجبة العشاء. اإلخبارية
بل غالبا، ألن ( و إذا كانت محاوالته تبوء دائما بالفشل .أخري بالنشرات اإلخبارية أو بمشاھدة بعض األفالم أو المسلسالت

ب منه أن يحكي لي أحالمه قبل النوم ، و قد أعجبتني لعبة قلب األدوار التي وجدت فيها متعة قلبي يرق لحاله أحيانا ، فأطل
و في تواطؤ عير معلن بيننا ، ننساق كلنا لرغبته ، بل و لرغبتنا .األحدفإن ال أحد يستطيع أن يثنيه عن عزمه يوم) عظيمة

أنه ما إن ينتهي من حكاية حلمه حتى يطلب من كل واحد منا ذلك . بأحالمنا… بحكاياتنا. بأحالمه… في االستمتاع بحكاياته
.أن يحكي بدوره ما رآه بالليل ، فنمارس اللعبة بكل ما تتطلبه من طقوس و أجواء و متعة

 حلم ابني الصغیر - 2

:بمجرد ما أخرجنا أدواتنا قال أستاذ اللغة الفرنسية. كنا في القسم

!كم  أعيدوا الكتب و الدفاتر إلى محفظات-

:قeرأ عنeوان الكتeاب . أخeرج مeن الخزانeة مجموعeة مeن الكتeب وزعهeا علينeا. امتثلنا لألوامر دون أن نعرف الeسبب
“Harry Potterà l’école des sorciers ” ةeللكاتبJ.K. Rowlingاوبeا بالتنeم قرأنeة ثeي البدايeرأ فeصة . قeت القeكان

كeان .  مeع األشeرار، و انقeالب الeسحر علeى الeسحرة بكeل جورحنeاكنا نعيش عالم السحر و السحرة و صeراع األخيeار.مشوقة
استعطفنا األستاذ أن يظل معنا و أن نستمر في القراءة .لم نرد مغادرة مقاعدنا. عندما دق الجرس. الصمت المطلق يسود القسم

.ھذا ما قاله لنا.علينا أن نستريح، و عليه أن يشرب قهوته. ، لكنه رفض



و أول . ك ان أول م ن يتهل ل وجه ه عن دما ي دق الج رس. استدرنا مستغربين. ي آخر الصف باكياانفجر أحد التالميذ ف
! من يسرع إلى الباب 

ما إن بدأنا نخ رج كت ب . دخلت أستاذة اللغة العربية و برفقتها تلميذة تحمل مجموعة من الكتب المغلفة بالجلد األحمر
وزعت علينا الكتب الصغيرة الجميل ة الت ي كت ب عليه ا ب أحرف . تمرنا بأمرھاائ. المطالعة و قواعد اللغة حتى أمرتنا بإعادتها

” الح ر“لذيذ كعسل األزھ ار … ثم بدأت تقرأ القصائد بصوت عذب و لذيذ”مختارات من الشعر اإلنساني المعاصر” :مذھبة 
س حر ال صوت و ال صورة و الكلم ة … قرأت و قرأنا و قد لفنا جو من السحر. الذي تقدميه لنا، يا ماما، كلما شعرنا بمغص ما

!…

ھنيئ ا لك م ي ا أوالد ، لق د ألغ ي نظ ام االمتحان ات : قالت. تعجبت كما تعجبنا من ھذا الهدوء الذي يخيم ألول مرة علينا
 برماله الذھبية الناعم ة Cabo Negroخرجنا إلى الساحة ، فإذا بها شاطئ الرأس األسود  .أقبلنا عليها نعانقها متصايحين!..
! مياھه الزرقاء الصافية التي تتراءى فيها أسراب السمك الصغير و الكبيرو

 في الرمال حفرة عميقة ، عندما اندفعت موجة خفيفة نحوي ثم تراجع ت بع دما ام تألت الحف رة - كعادتي -كنت أحفر
. ل م تح اول اله رب. ب ين ي ديأخ ذتها ! س مكة جميل ة ، ألوانه ا زاھي ة ك ألوان الطي ف ! أدخلت يدي ، فإذا سمكة تسبح فيه .ماء

و أنا ” ! كنت أحلم دائما بلقاء صديق مختلف مثلك ” :مررت يدي على ظهرھا الناعم، فرفعت إلي رأسها مبتسمة و ھي تقول
… صحت من شدة األل م ، فأفق ت عل ى ص يحتي ! أحاول تقريبها من شفتي لتقبيلها اندفعت موجة قوية اختطفتها من بين يدي 

…!و ألمي

م ابنتي التي لم تولد  حل- 3

أو بين أبي و … أو بين أمي و نساء أخريات …ربما بين أمي و أبي…حلمت أني في بطن أمي أستمع إلى حديث ما
المهم أنني بعد سماعي ذلك الح ديث الغ امض . …لم أعد أتذكر ال المتحدثين و ال نوع الحديث… لست أدري…رجال آخرين

…!قررت أن ال أخرج … اآلن ، المنزلق بين ثنايا الذاكرة 

كانت أمي تتوجع و تضغط على عضالتها كي تدفعني إلى الخروج دفعا ، لكني كنت أت شبث بج دران ال رحم بأظ افر 
كان انقالبي . و بعد أن كان وضعي طبيعيا ، انقلبت فجأة ألضع رأسي قرب قلب أمي و رجلي عند مخرج الرحم.يدي و قدمي

لم أدر كم مر من الوقت . أحسست أن قوة خارقة تجعلني أقاوم الخروج. تصيح من شدة األلمعنيفا و مفاجئا لدرجة أني سمعتها
و ھي تت صبب عرق ا ف ي … و أنا أتصبب عرقا في الداخل … و ھي تضغط … و أنا أقاوم … و ھي تضغط… و أنا أقاوم 

ًرفع ت س اقي .  ، ين دفع إل ى الخ ارجلم أدر كم مر من الوقت عندما شعرت بالماء الذي أسبح في ه مغم ضة العين ين… الخارج 
و س معت دق ات … عندھا أحس ست بب رودة الم وت تب دأني م ن ق دمي و ت صعد ت دريجيا.إلى سطح الرحم كي ال يجرفني الماء

ن بض … إحساسي بجسدي يتالش ى م ع انخف اض درج ة الح رارة …درجة حرارتي تنخفض درجة فدرجة…قلب أمي تتباطأ
 بلم ساتك الناعم ة عل ى - ي ا مام ا -و أنا أنصت أحس ست …  كي أسمع نبضاته بوضوحأقرب أذني… أمي يخفت أكثر فأكثر

”!يا عوينات الطير … صباح الخير”:وجهي و أفقت على صوتك الدافئ كالعادة 

 حلم الخادمة- 4

اض مع صديقتين لم أرھما من قبل ، إحداھما سوداء سواد الزيتون الناضج و األخرى بيضاء بي” الدوار“رأيتني في 
كان ت ال سوداء .ظهره ش واري كبي ر لنجل ب في ه الع شب ال ذي سنح شه للبه ائم نمتطي حمارا وضعنا فوق- ثالثتنا -كنا . الثلج

السقوط إلى ال وراء إذ كان ت تجل س ف وق م ؤخرة تأخذ بزمام الحمار و أنا أجلس بينها و بين البيضاء ، التي تتشبث بي مخافة
كن ت ف ي البداي ة أض حك وح دي .ظهر الحمار، ناشرة ذراع ي ف ي الف ضاء و أن ا أض حكثم رأيتني أقف وسطهما فوق .الحمار

و ارتفع ت أيادين ا تل وح . بالزغاري د…بالغن اء … ًانتقلت العدوى إلى صديقتي، فارتفعت أص واتنا بال ضحك ،لكن سرعان ما
دة عارمة و أنا أرى العشب األخضر احسست بسعا. الح لي الحقل من بعيد! بالمناجل كأنما تريد أن تقطع رؤوسا غير مرئية 

َسنحش العشب للبه ائم و س نأكل كيزكي ز و كر◌ن ونش و الحمي ضة و ! ما أجمل دوارنا و ما أخصب أرضه ! ياه … “يتمايل ْ ًْ ُ َُ ً َ ْ ً
ْكرينبوش و سنسترجع مذاقاتها التي افتقدناھا منذ زمن بعيد  حتى نشفي غليل سنوات الجفاف الماضية … سنأكل حتى نشبع ! ْ

كان ت . انتبهت إلى قدم صديقتي البيضاء و ھي تضرب جنب الحمار بعن ف. فجأة ، حجبت سحابة سوداء الحقل أمامي… ” !
:أطلقت قدمي للريح و أنا أصيح بصديقتي السوداء محذرة. قفزت إلى األرض! تشبه خف الجمال 



…!اھربي قبل أن تمسك بك ! عايشة قنديشة !  إنها عايشة قنديشة -

! أس رعنا ف ي اتجاھ ه ف إذا ب ه بح ر. ردنا و نحن نج ري و ھ ي وراءن ا تج ري إل ى أن الح لن ا حق ل أخ ضرظلت تطا
كانت عايشة قنديشة أو من كن ت أظ ن أنه ا .سبحنا ال نعرف إلى أين ؟ قطعت شوطا كبيرا عندما التفت إلى الوراء. ارتمينا فيه

…!لظاھر أنها تخشى البحرا.صديقتي، تتابعنا بعينيها اللتين تلمع حمرتهما في الظالم

كم كانت فرحتي قوي ة عن دما علم ت أن ه ش اطئ إس باني .لكني مع ذلك ظللت أسبح إلى أن وصلت إلى الشاطئ اآلخر
! و صديقتي السوداء أين ھ ي ؟ ال أث ر له ا ! وصلت إذن إلى إسبانيا و لم يعترض أحد طريقي ! كيف عرفت ؟ ال أدري … !

ھا أن ا !..ھا أنذا بإسبانيا … بالعكس أحسست بالفرحة ألنهم لو رأوھا معي لعرفوا أني غريبة . قلم أشعر ال بالحزن و ال بالقل
ب ال … ب ال انتظ ار أزل ي للح صول عل ى الفي زا … ب ال مالي ين ال دراھم … بال سماسرة …”!ًقطعت البحر و نشفو رجلي ” 

. …و أن ا أض حك … أرق ص … أرق ص … كنت وحدي فوق الرمال اإلس بانية أدور ح ول نف سي … !باطيرا و مخاطرھا 
…!إلى أن أيقظني ضحكي … أضحك … أضحك 

 حلم األم الراویة - 5

بلهجة القرويين وسط حقول القمح ”مسرب“ وحيدة في طريق ضيق ، في - و قد عدت طفلة من جديد -رأيتني أسير
 يوجد به أحد غيري و غير ھ ذه الحق ول الممت دةأسير وحدي و كأن العالم ال.قامتيالخضراء التي تكاد سنابلها الطويلة تغطي

ف ي ق ارب ص غير أينم ا م د ب صره ترت د كانني شخص وحيد يخوض غم ار البح ر. أينما اتجهت ال أرى سواھا. امتداد البصر
…!الزرقة إليه

أن أحس  ست بق  دمي ترتفع  ان ع  ن إل  ى… كثي  را…فكثي  را… كن  ت ف البداي  ة أم  شي ب  بطء ، ث  م ب  دأت أس  رع قل  يال 
أحس ست . فيتخذ جسدي شكل الطي ور المحلق ة…في الفضاءو تمتد ذراعاي… و معهما يرتفع جسدي …  شيئا فشيئااألرض

. بخف ة ف ي ج سديھواء صاف لذيذ ، كلما احتسيت منه أكثر كلما أحس ست بن شاط غري ب و. لم أحس به من قبلبهواء منعش
…”!الخضراء و ھذه السنابل المتعانقة ھذه الحقوليا لجمال ”.بوجودهظلت ھذه الخفة تزداد إلى أن تالشى إحساسي

.الغري          ب أن ھ          ذا الحل          م ك          ان يتك          رر ك          ل ليل          ة طيل          ة مرحل          ة الطفول          ة و المراھق          ة
لم أع د أراه ف ي اللي ل و . انقطع فجأةظل فترة من الزمن على ھذا الحال ثم. لكنه بعد ذلك أصبح ال يزورني إال من حين آلخر

ھ                     ذا الت                     ذكر. ي النه                     ارم                     ع ذل                     ك كن                     ت أت                     ذكره أحيان                     ا ف                     
.ھ  و زيارات  ه الليلي  ة ل  يمن  ذ ذل  ك الح  ين ن  سيت ت  ذكر حلم  ي كم  ا ن  سي. ب  دأ ب  دوره يتباط  أ و يت  أخر إل  ى أن توق  ف نهائي  ا

لكن ه ف رق . ھن اك ف رق ب سيط. ليس نفس الحل م تمام ا نفس الحلم ؟ في الحقيقة- بعد ھذا الزمن -لماذا يعود إلي : أتساءل اآلن 
.نكهة جديدةأضفى على الحلم 

معلق ة ب ين ال سماء و ذلك أني في حلمي الم ألوف كن ت أحل ق عل ى ارتف اع م نخفض ن سبيا، حي ث أظ ل! نكهة رائعة 
…!كان ذلك مدھشا … أما في حلم البارحة ، فقد رأيتني أعانق النجوم و الكواكب. األرض

حلمي قد توقف فعال ؟ أم أنني أنا مال ؟ ھل كانلماذا يعود بهذا التألق و ھذا الج… !لماذا يعود إلى ھذا الحلم اآلن ؟ 
الفت رة جهد لتذكر أحالمي ؟ لماذا يع ود إل ي اآلن بوض وح ت ام و ل م أك ن أرى أحالم ي طيل ةالتي لم أكن أبذل في الصباح أي

…!الماضية إال مغلفة بالضباب ؟ 

 ملحوظة - 6

. الذي يفسر كل شيئ بضدهو ال أثق في التفسير الشعبي. ال أفهم شيئا في تفسير األحالم
في بداية ش بابي … العرس يعني المأتم… الموت يعني طول العمر … البكاء يعني السعادة … الضحك يعني البكاء

 غي  ر تل ك الكت  ب -عن دما كان ت أحالم  ي كثي رة و كبي  رة ، و عن دما ك ان ھ  ذا الحل م يزورن  ي ك ل ليل  ة، كن ت أبح ث ع  ن كت ب 
…يا، فلم أكن أھتدي إليها أجد فيها تفسيرا منطق-الصفراء 

فيما بعد ، عندما اھتديت إليها ، كانت أحالمي قد توقفت تماما عن زيارتي ليال أو أض ربت ع ن ك شف نف سها أم امي 
.…فلم يعد ،آنذاك ، لتلك الكتب لزوم…بوضوح في الصباح

…!من تمكن منكم من تفسير ھذه األحالم أن ينيرني… !فرجاء 



-ید احباطسع-

 حسبت بأني أحلم فتحت عيني بصعوبة و أدركت أنـني مستيقظ و الصوت يصدر من ،  في الظالم سمعت صوتها
 أنصت لتوسالتها و تالشت . نهضت من السرير وارتديت بذلتي الرمادية. مختنقا بالغبار و اإلسمنت،أحد الجدران مكتوما

... كتمت حزني كي ال تطالبني بما يتعدى قدرتي.تيذبذبات صوتها المختنق في بشر
...أرجوك كل ما عليك أن تفعله ھو أن تهدم الجدار-

أن أھدم الجدار؟ أي جنون؟ سوف تقوم الدنيا و تقعد إن ھدمت ھذا الحائط و لو بقدر ثقب صغير ... فكرت في سري 
 أجد نفسي محاطا بهؤالء األشخاص الذين ال يفهمون لغتنا فما أن أحمل المطرقة ألوجه ضربتي األولى حتى... ال يشفع لفأر
.األمر حقيقة معهم شرحولن يجدي 

.ثالث ضربات فقط لتعتقني من األلم..  لست بحاجة إلى الكثير-
علی?ك أن تنق?د الم?رأة مهم?ا ك?ان :" ك ان وال دي يق ول. لق د تلقي ت تربي ة ص ارمة فيم ا يخ ص الن ساء.إنه ألم ر محي ر

.دي فارسا وقد خسر حياته نتيجة فروسيته عندما مات مقتوال بطعنة سيف من أجل امرأة تعرضت إلھانة كان وال".الثمن
، وألن ي أع يش بمف ردي. علي أن ألحق موعد العمل لئال أتع رض للم سائلة. نظرت إلى ساعتي و أيقنت أني تأخرت

:للمرة الرابعة و األخيرة كنت أرتدي حذائي الضيق عندما غمغم الصوت ، مراقبة صارمة منيمما يتطلب
..إن حررتني ستحرر نفسك-

:لم أفكر بالحرية من قبل خصوصا من منطلق الهدم رفعت رأسي و نظرت إلى الجدار الجاثم سألت
كيف أحرر نفسي؟؟؟-

زت رأس ي ب ال اكت راث و ھ  ھز.حجرة أخرى بالتأكيد تسكنها ام رأة تخ ضع لع دة العقوب ات.. ماذا يوجد خلف الجدار
. إلى ارتداء فردة الحذاء الثانيةعدت

. إنك تتخيل العالم كله مثل حجرتك.إن أفكارك ال صحة لها-
 لم أكن بحجة إلى تناقض جديد في حياتي .كنت محرجا وددت لو يأتي أحد ھؤالء الغرباء ليغلق باب الجدار إلى األبد

 المت دفق العام و انضممت إلى الجموع البشرية في سيله اتجهت إلى الشارع ا.أسرعت بمغادرة الحجرة. المطمئنة و المستقيمة
عن دما ولج ت مك ان العم ل وج دت الجمي ع . على األرصفة كان ت موج ة ض بابية ف ي الم د الرم ادي ال داكن المتج ه إل ى العم ل

: مراقب العمل ذو الوجه الباسم دوما، اقترب مني أحدھم.مستغرقين في العمل
لماذا التأخير؟ -

:ةنظرت إلى الساع
. لقد تجاوزت الثامنة و النصف-

... تسرب العرق البارد من جبهتي و شعرت بالخجل



.مقطوع لك من الراتب يوم واحد-
.قال باسما ثم أشار باحترام إلى مكان العمل لكي أواصل العمل

*******
ب دون إذن خ اص لكنن ي  ك ان محرم ا علين ا أن نرت اد أم اكن كه ذه .اتجهت إلى أحد األزقة التي عرفت ببيع المطارق

 حملته ا .شعرت بحاجة غامضة و ملحة للتفرج على المطارق و من المعدن األملس مما دفعني إلى شراء واحدة كبيرة و ثقيلة
: باغتتني الجدران بالقول، عندما عدت إلى حجرتي.تحث معطفي إلى البيت

ھل جئت بالمطرقة؟-
:حاولت التهرب من السؤال أجبت قائال

.. آت بهالم...  ال-
:و عاد يسألني بمكر

 و ما ھذا الذي تحمله في معطفك؟-
: كان الصوت يزداد أنوثة وإغراء.عدت لإلنكار بال جدوى

 ضربة واحدة فقط ستغير مصيرك بأسره-
 تشبث بالمطرق ة تح ث معطف ي و ص مت ف ي تل ك اللحظ ة لمح ت ش فتين أنث ويتين تتج سدان عل ى الج دران و راحت ا 

:ومة تتحدثان إلى بنع
 ھل تحب عملك؟ ؟-
. أجل-
.. أنت تكذب-

.  ارتجفت يدي على قبضة المطرقة و تملكني غضب شديد. مثيرا،كان الصوت ساخرا
 وما حاجتي للكذب؟-
. إنك خائف-
.. ال-

:رددت بعنف
.. خائف و جبان،بلى-

:الربات عنيف      ة تنه      د بارتي      اح ق      ائ ض      رفع      ت المطرق      ة و اتجه      ت إل      ى الج      دار ث      م وجه      ت ل      ه
.. ھذا رائع امنحني المزيد-

و رحت أكيل الضربة تلو األخرى و الصوت األنثوي يضحك و يضحك مما أجج في نفسي ش عورا قاس يا بالكراھي ة 
 أخي را أنه دم الج دار . كانت الضربات تنهال تلقائيا وأحسست بأنني أداة توجهها المطرقة كيفم ا ت شاء.ولم أعد أعي بما يجري

 ل م أك ن ق ادرا عل ى تميي ز أي ش يء بينم ا اختف ى ال صوت كلي ا وغرق ت ف ي .ها سحابة م ن الغب ارتة تخيلوانفرجت فجوة كبير
 طرقت الباب بالمطرقة فانفرج عن وجه . وجدت بأنها ثقب قصير ينتهي بباب معدني موصد.دلفت الفجوة مترددا. صمت تام 

دي بذل ة داكن ة يجل س خل ف من ضدة ص غيرة بقبع ة  كانت غرفة ضيقة وخانقة وجدت رج ال يرت .رجل كهل أشار لي بالدخول
 بلغن ي ص وته متحرش ا متقطع ا م ن ، وبع د ھين ة. وقف الرجل الكه ل خل ف أص حابه فيم ا رمقن ي األخي ر بنظ رة ناف ذة.سوداء

...السعال 
.. لقد أثبتت جرأة وشجاعة نادرتين-

: لم أجب تابع قائال
.نحن بحاجة إلى أمثالك إننا نعاني من االنقراض -

:تجرأت على سؤاله
من أنتم؟؟؟ -

:تبادل مع أصحابه نظرة ذات معنى ثم أجاب قائال
.. نحن حريصون على نظام المدينة وانتظام سير العمل -

:  قال الرجل الجالس.ي بذلة سوداء وقبعةانإلبس و جرداني من معطفي.ثم اقترب مني رجالن لم أراھما من قبل
. لم أجد من يجيد استخدام المطرقة كما تفعل .واظب على العملصاعدا أن تف عليك من اآلن -

بادرته ... التفت إلي الرجل الواقف بجانبي وھو طويل القامة شعره أشعت تركزت أنظاره في أمامه كمن يراقب فريسته 
: بالسؤال

؟.. ماذا تفعل -
:دران عندئذ سمعت صوت الرجل الجالس يتردد عبر كل الج.الم يعر سؤالي اھتمام



إن . قي�د أيها أإلخوة األعزاء لقد تعرضنا لإلھانة عندما تجاھلنا سكان المدين�ة وب�دأ ال�بعض يمارس�ون حي�اتهم ب�ال س�لطة وال -
 ج��وھر الن��شاط ، وت��ذكير ھ��ؤالء ال��ذين تناس��وا واجب��ا ته��م بقدس��ية العم��ل، عه��ده س��ابقمهمتن��ا الخطي��رة ھ��ي إع��ادة العم��ل إل��ى

 وفوق ، أن تحولوا المدينة الخاطئة إلى أنقاض وخرائب، أن تحطموا الجدران:عوا في حملتكمنني أھيب بكم أن تشرإ.البشري
 اب�دؤوا ، أيه�ا أإلخ�وة األع�زة.النظام الذي سيمنحنا حرية المتعة في مجال العم�ل.. .تلك األنقاض سنؤسس نظاما أكثر صرامة

..المهمة المقدسة
.م كل شيءي مطرقته الثقيلة إلى الجدران الشاھقة لتحطحمل كل منا ووارتفع الصراخ الحماسي من حناجرنا



"الحاءات الثالث" نص عن
2006"موسم الهجرة إلى أي مكان"عن المجموعة القصصية 

-محمد سعید الریحاني-

…ما ھذا ؟ 
…مرتبي   ؟ 

…ھل أصبح لي عمل ؟
…ھل ھذا تعويض عن عطالتي ؟
…! مئات الدراھم…ياة ثانية؟ ھل أعيش ح… ھل أحلم؟… و اآلن؟…أنا لم ألف المفاجآت في حياتي 

…!في جيبي أوراق نقدية من فئة مئة دراھم 
…!عجبا

…أثنيها أكمشها … الواحدة تلو األخرى …أتحسس األوراق
…!ھبة من السماء

… أتفحص الخيط الفضي داخلها …أرفعها قبالة الشمس
… الخيط ھناك 

: بة أسفل الورقة المالية بالعربية الفصحىعبارة التهديد مكتو…الخيط واضح و غليظ مثل ھراوة
ك##ل م##ن ح##رف أوراق البن##ك أو زورھ##ا أو س##اعد عل##ى ذل##ك س##یعاقب طبق##ا للق##وانین والق##رارات الج##اري به##ا  "

…"العمل

…  األوراق البنكية حقيقية… ال مجال للشك 
". طفھناك متجر في المنع… يجب أن تشتري مالبس الخويك …اآلن أصبحت مسؤوال عن أسرتك"-

…انتبهت الى مصدر الصوت عند قدمي 
…!أعوذ با^ من الشيطان الرجيم

 و ھcؤالء …! إنه يعرف ما يcدور فcي دمcاغي!… متسول حاف عار يستر عورته بيديه… من ھذا الذي يرشدني؟ 
اويهم تمأل المكان  شك… إنهم يكترون …الرجال المعتصمون قبالة تلك البوابة وھم  يئنون شعارات حزينة، ھل ھم يموتون؟

: صخبا
…" أنا مطرود -



…" أنا موقوف" -
…" أنا مرفوض"-
.."..أنا "-

 أبحcث … أتحcسس الحcاجز أمcامي … سcواد ظcالم دامcس… تسود الدنيا أما عيني … أضطرب…يغمرني الخوف
… أقرع الباب… حجري …حديدي… باب خشبي … باب موصد … ھذا باب …عن مخرج 

… ال أحد يجيب 
: أنادي بكل قواي

"!افتح یا رفیق"-
… سكون 

…"!افتح یا أخ "-
 سكون 

… "!افتح یا سمسم"-
...! اخواي الصغيرين… عن بائع و… وتنقشع الظلمة عن رجل و طفلين …!و ينجلي السواد …!وينفتح الكون
 فccي … فccي الطccول … فccي اللccون … يccشاوران البccائع …ھccا ھمccا يقيccسان القمccصان ... ! اخccواي…! يccا للccصدفة 

 حيcاتي لcم تعcد لcي وحcدي … لم تبق لcي أسcرار …! شيء ما حدث! سبقاني للمتجر…! يا العجب …! يااااااااا…العرض 
… أصبحت أخاف أن أفكر … أصبح غيري يعرف أسراري ويسمع أفكاري …

…ھو مجرد تفاھم  ما يحدث … ال تخف فكر كما تريد … يقاطع البائع تفكيري يربت على كتفي …!ال تخف-
 أؤدي ثمccن … أسccناھما تccزداد بياضccا تحccت بccسمة الفرحccة بكccسوة العيccد … يقبلهمccا… ينحنccي البccائع علccى الطفلccين 

 نcشيطين … ينcصرفان … يقبلنcي أخcواي !… متعة المcسؤولية …! و ألول مرة أحس بمـتعة صــرف المال …القميصين 
…يطالبcان المcارة أن يقcرؤوا لهمcا الكتابcة علcى صcدر قميcصهما… يتوقفcان … يجريcان… يقفcزان …على غير عادتهمcا 

 يحاكيان اللقالق القcادم مcن الجنcوب ،الcسابح … يطلقان ذراعهما الصغيرتين ليطيرا …يجريان … يفرحان بها …يرددانها 
… يعلو…احيه دون أن يحرك جنعلى مهل في زرقة السماء، باسطا جناحيه الطويلتين وھو  يميل يمنة ويسرة يمنة ويسرة 

 فcوق … فcوق الربيcع … يعلو… يعلو… جناحاه دائما مبسوطتان … يستريح وھو يحوم … يهزھز جناحيه قليال …ينحني
… فوق الشمس البيضاء بياض اللبن … فوق السماء… فوق الجبال …النخيل 

…!كم اشتقت للبن
… الحامض منه خاصة …اللبن يطهر الجسم -

…اء المتهالكين على الكراسي ھكذا يقول النادل للزبن
… المقهى كلcه قبcور … يضيف من وراء منضدته البيضاء كقبر عظيم …السكر والحلوى مفيدان للحنجرة أيضا -

… يفتخر مالك المقهى بمقهcاه …. قبور في شكل موائد حولها كراسي يتهالك عليها األحياء من أھل المدينة …قبور بيضاء 
:  يطالبنا بالصمت…"مقهى أحياء و أموات "   

…! اشششش-
 أنcا … يثير قلق من حولي مcن األحيcاء … األمر األبدي بالصمت يثير احتجاج الموتى تحت القبور المبنية بالحجر 

! ھذا ظلم …اآلن أتفهم توترھم نحن ال ننبس ببنت شفة حتى يطالبنا أحد بالصمت 
: يجيب مالك المقهى

: يعلق المالك لوحة على الجدار قبالة الجميع…مقهاي للخطر  كالمكم يعرض …أنا ال أظلم أحد -
".الرجاء من الزبناء الكرام عـــــدم التدخین والكالم والصراخ حفاظا على الصالح العام"

..  المccوتى … كccل الزبنccاء… تثccور ثccائرة األحيccاء و األمccوات … الثالccث… ينفجccر الثccاني …ينفجccر القبccر األول 
 يcستقيم … شباب يستر عورته بcشواھده الجامعيcة … المتسولين…بائعي السجائر.. المومسات.. حذية ماسحي األ..المجانين 

 يفتتونها يلقون بفتات األمcر بعيcدا … يكسرونها … ينتفون لوحة األمر و النهي عن الجدار … يجربون حناجرھم …الجميع
… نجري في صخب وفوضى وراءه …ذوب  لصوت عبد الرحمان المج… ألنشودة الخلود… ينصتون للوحي لإللهام …

 نتccزاحم … نرسccم دائccرة مccن األجccساد حولccه … نتحلccق حولccه … نلتحccق بالccشاعر …نccدوس باألقccدام مccن يعتccرض طريقccا 
…نطيل األعناق لنسمع المجذوب ينشد ملء حنجرته…

…نضطرب إجالال
...!  ھذا المنظر…!ھذه النبوة 

… ننظر الى أسفل الجبل 
… أسفل سافلين 



مدينcة خاليcة مcن  الحيcاة إال مcن حركcة أولئcك الcذين يcسرعون لغلcق … مدينcة القcصور … ننظر الى مدينة القcصر 
 سcوداء … قانيcة … حمcراء … مياھcه برتقاليcة … مياھه شcفافة … ننظر الى وادي المخازن …نوافذ فيالتهم و قصورھم 

… إننا ننتظcر الفيcضان األخيcر…ار نحو حاشية السد  سطح مياھه يعلو بإصر… يمتلئ… يمتلئ … النهر يمتلئ سوادا…
 نعcد لغcرق … نعcد لغcرق سباسcتيان البcورتقيز … نعد النفجcار الcسد بجنcون …ننتظر الطوفان من على قمة جبل  صرصر 

… نكبر… نكبر … نكبر … بالقمصان بالجالبيب … نلوح باأليادي …الطاغوت
هللا أكبر
(..) (..)
هللا أكبر

 )!طق ! ) (…(
هللا أكبر

! )طق! ) (طق (
…هللا أ

! )طق! ) (طق(
……

! )طق! ) (طق(
. تكبيرات غامضة و بعيدة ترن في ذاكرتي على إيقاع الدق على الباب …استيقظ عرقانا 

!طق ! طق 
!طق ! طق 

:  أصيح…يشتد الدق على الباب 
…! "انتظر " -

افcرك . اقترب منها أكثر. اقرأ الشخبطات الجديدة على الحائط قرب السرير . اتفوه.انتهز المهلة . يهدأ الصداع لفترة 
:عيني ألقرأ جيدا

الشغل حق مضمون
الشغل شـ شـ الشغل

حق حـ حـ حـق
مضمون ضـ ضـ مضمون

ھذا خط أخي األصغر انه ال يثcق فcي .تنظيم السطور وتفكيك الحروف يذكرني بدروس الخط في المدارس اإلبتدائية 
الخط المتموج يعكcس . حلمه ھو أن تجعل منه دراسته معلما أو أستاذا …رته لهذا فهو دائما يدون كل ما يسمعه أو يدرسه ذاك

ال يخفى علي أبدا أنه بدل جهدا كبيرا ليكتب كل تلك الكلمcات عاليcة لهcذا . رغبته في البقاء على السطر المفترض على الجدار
.الحد كي يقنعني أنه كبر فعال

.د الطرق على الباب، من جديد يعو
أفتحهcا علcى رجcل فcي بذلcة . أجcد نفcسي أمcام البcاب.أتcدارك نفcسي مcن الcسقوط.أتعثر في سcروالي . أقفز من السرير

. ساعي البريد: أفرك عيني. مهنية
: يمد لي ساعي البريد رسالة قائال

".وقع ھنا . رسالة مضمونة" -
.يسحب سجله ثم ينصرفيمد لي السجل أشخبط توقيعي تحت أصبعه 

لقد نميت حاستي السادسة جيدا خاصة فيمcا . ھي في مثل ثقل الرسائل المضمونة التي ألفت تلقيها. أزن الرسالة بيدي
إنهccا ال تحتccوي سccوى علccى وثccائقي : إننccي أسccتطيع الccتكهن بمحتوياتهccا دون الحاجccة الccى فتحهccا. يتعلccق بالرسccائل المccضمونة 

.المرفوضة في مباراة شغل
.ھاھي تسبح في فضاء البيت، ترتطم بالجدار وتترنح ساقطة أسفل الدرس الطفولي. رميت الرسالة داخل البيت 

يcدنو مcن البcاب . سcاعي البريcد، مثcل جنcي، يزحcف نحcو أبcواب الجيcران، بcال ظcل . الشمس ثابتcة فcي وسcط الcسماء
: اب من جديد ثم ينطقيطرق الب.  األخرى، محمال بالسجالت و كسوة العمل و محفظة الرسائل

! ". افتح يا سمسم" -
.يبتسم. تغلبه أخيرا. مالمحه تقاوم ابتسامة قوية. ينظر الى عيني بإلحاح. ينظر ساعي البريد باتجاھي



-نورالدین محقق-

كل كتاب منها يتألف من عدة .ثيرةكنت أحمل كتبا ك.رأيت فيما يرى النائم، أنني كنت أمشي بين بيوت أناس غرباء
كنت أصل الى بيت منها ،أنظر الى اسم صاحبه ،فيتبدى لي وجهه ،أضع الكتاب بالقرب منه و .كتب، تتآلف الى ما ال نهاية

.أنصرف 

الغريب في األمر أنني ما زلت بعد أنت .صرت كتابا بين الكتب. فجأة وجدت نفسي، وقد تحولت الى كتاب كبير
كانت األوراق .أرى العالم من حولي ،وأستطيع أن أقرأ األوراق المنغرسة في ذاتي.تاب أحمل شعور البشرتحولت الى ك

وجدت البعض .وجدت البعض منها مقبوال، ومستساغا فهمه.قرأت القصص كلها.تتناثر، كل ورقة منها تحمل قصة من القصة
دى الجرائد اليومية لنشرھا، ثم تذكرت أن عملية النشر، قررت أن أبعث بهذه القصص الى اح.اآلخر بسيطا، أو ھكذا بدا لي



فكرت في نشرھا في موقع ثقافي الكتروني، كي يقرأھا أغلبية الناس في العالم .ليست بهذه السهولة التي تصورتها
ء الناس قررت أخيرا أن أجمع ھؤال.وجدت األمر صعبا ھو اآلخر، ذلك أني في حالتي ھاته، ال أملك جهاز ا الكترونيا.أجمع

فهم ال يتحركون وال يتكلمون، وال ينظرون، .لكن ھؤالء الناس بدوا في لحظة، وكأنهم موتى.الغرباء وأحكي لهم ھذه القصص
أناس وكأنهم سحروا من لدن ساحرة شريرة، حولتهم الى كائنات حجرية، وانصرفت تبحث عن عشيقها الذي . وال يسمعون

.طعنه أحدھم طعنة نافذة

صصي مثل ھؤالء الناس؟ حتى وان استطعت بفعل ساحر أن اخترق كياناتهم الغريبة ھاته ؟بماذا تفيد ق

. أكيد ال شيء

لم يكن اال ذاتي .ھذا الكتاب الذي لم يكن اال أنا.كان علي اذن أن أنتزع ھذه القصص من الكتاب الموجودة فيه
كل ورقة تحمل قصة، وكل .لى أغصان األشجارتجردت من األوراق التي تحمل ھذه القصص، وبدأت في تعليقها ع.نفسها

.ھكذا األمر كان.قصة يجب أن تحتل جذع شجرة

.لقد أنجزت العملية بنجاح

كل شجرة منها قد .فجأة شعرت بأن الجو قد امتأل نورا،وأن الطيور قد جاءت من كل جانب متجهة صوب األشجار 
.على القصة المعلقة على غصن من أغصانهااستقبلت ثالثين طائرا، وكل طائر منها كانت عيناه مركزة 

لكأنها كانت تريد من خاللها أن تجد فيها صورة .كانت الطيور تقرأ و تتجادل فيما بينها حول معاني تلك القصص
و حين انتهت من القراءة، بدا على وجوھها عدم الرضا، . السيمورغ،الذي ظلت تبحث عنه طيلة حياتها وضلت السبيل اليه

حلقت الطيور من .تصف حاالت انسانية .القصص كانت تتحدث على عالم اإلنسان.تكن تتحدث عن عالم الطيورفالقصص لم 
شعرت بأن أوراق األشجار تحولت كلها الى عيون تبصرني، وتدعوني بقوة .جديد نحو األعلى، ثم غابت في المدى الواسع

..)….( ي القراءةأخذت القصة األولى، وبدأت ف.تقدمت وجال.الى قراءة قصصي عليها

قال ثعبان لم أالحظ .طالبتني بالمزيد.اھتزت األشجار مرحا وطربا، تمايلت أغصانها داللة على اإلعجاب بما سمعت
أفضل عليها صفة القاص، .ابتسمت لسماع اطرائه، وان لم تعجبني صفة القصاص لغويا.أفدنا أيها القصاص: وجوده من قبل

.معا في الداللة على القص، بمعنييه الفصيح والعامي المغربي أيضا،القصاص والقاص،وان كان يجتمعان 

كان مثل سابقه قصيرا ،من نوع القصص القصيرة جدا ،التي يكتبها زكريا .بدأت في قراءة النص القصصي الثاني
يها القارئ المراوغ، كانت مضامينه مستقاة من الواقع الذي أعيشه أنا، وتعيشه أنت أ.تامر ،لكنه لم يكن يحمل مثل مضامينها

من الصعب أن تقرأ نصا جديدا ،أو أن .بدأت في القراءة و شعرت باالضطراب يعتورني.ما علينا.كنت ذكرا أو كنت أنثى
يصبح النص األول عائقا .يهمن عليك الخوف في أال تقدم الجديد فيه.تكتبه حتى ،حين تتلقى اطراء قويا على النص الذي سبقه

.ير و التجديدأمام طموحك في التغي

كان النص القصصي يعلن عن ذاته انطالقا من صوتي على الشكل .انسابت قراءتي للنص القصصي بشكل جميل 
: (...)التالي

أسعدني ذلك كثيرا، وشجعني على .الحظت كيف تحولت عينا الثعبان من الخمول الى اليقظة، من السهو الى التركيز
سعدت لذلك، وأنا أستمع .تمايل من جديد وھي تناقش ما ورد في ھذه القصة من أفكاربدأت األغصان ت.اتمام قراءة قصتي تلك

.ال بالخير وال بالشر.لم يشر أي تعليق منها الي.كانت التعاليق كلها تنصب على النص . لهذه التعاليق

.حين انتهت التعاليق ، خرج الثعبان من جديد من مكانه ، وطالبني بقراءة القصة الثالثة

انها قصة واقعية . القصة الثالثة واقعية بالفعل، ال أدري متى وقعت، لكني كنت أشعر بالصدق المنبثق منهاكانت
.حدسي أخبرني بذلك.سواء وقعت أم لم تقع

شعرت وكأنه معتز .نظرت الى أعلى الشجرة حيث كان الغصن الذي علقت فيه ھذه القصة، يبدو منتشيا باحتوائها
.من نصيبهبها، معتز بكونها كانت 



تقدمت منه أكثر ، ووضعت نظارتي ، وبدأت أقرأ بصوت .أومأ برأسه موافقا.طلبت منه السماح لي بقراءتها
).…(جهوري عميق 

لما انتهيت من القراءة ،شعرت كأن جنيا قد خطفني ورماني بعيدا ،في الثلث الخالي من .انتهت قراءتي للقصة بسالم
شعرت بالخوف،لكنني .خيل لي أنني أسمع أنينا.التفت يمينا ويسارا.طير و ال وحش يسيرال طير ي.كان المكان فارغا.الدنيا

نظرت اليها .وجدت لها وجه فتاة آية في الحسن والجمال.اقتربت منها .رأيت كأن ھناك حجرة تئن.تشجعت 
.مستغربا،فابتسمت لي رغم ألمها الشديد

لقد خطفني جني عمالق ليلة زفافي، وأراد اغتصابي، ” :طبعاقالت والعهدة عليها .سألتها عن حالها، فأخبرتني به
. ”..فلما استعصيت عليه، حولني الى ھذا الشكل الذي ترى

تذكرت قصيدة لألطفال قرأتها وأنا صغير اسمها، عفريت نفريت، كنا نحفظها عن ظهر قلب، كان كل طفل منا 
ظنت الفتاة الحجرية أنني أشجعها على اتمام .كرى الطفوليةابتسمت لحضور ھذه الذ. يتمنى أن يكون ھو العفريت النفريت

ما أن يتغزل في جمالي بقصيدة .أخبرني ھذا الجني أن خالصي سيكون على يد شاعر” : حكايتها، فتابعت حديثها قائلة
.عمودية، على بحر الطويل، حتى أعود الى أصلي األول

األول عنوانه ، أوراق .ولي ثالث دوانين في مديح النساء.نثرأخبرتها أني شاعر بالفعل، لكنني ال أكتب اال قصائد 
عنوانه ،ترجمان األشواق، والثالث عنوانه، كتاب الحب، وقد تشقق قلبي على حد تعبير كاتب تونسي شهير ‘العشق، والثاني 

.اسمه كمال العيادي،وھو يعلق عليها ،ولم يعد ثمة من مزيد

فعولن مفاعيلن : يد، امتد ألمها الي عميقا، فبدأت الكلمات تنساب من فمي تلقائيابدأت اآلنسة الفاتنة في البكاء من جد
.فعولن مفاعيلن

ھي من فعل .بدأ العرق يتصبب منها ومني.لحظتها شعرت بأن الفتاة الحجرية بدأت تأخذ شكلها الطبيعي شيئا فشيئا
.التحول ،وأنا من فعل النظر اليها

تملكها الخجل .حين اكتمل التحول، ھرعت مسرعة تبحث لها عن غطاء. بمثلهلقد كانت جميلة جماال ال عهد لي
.تبعتها مسرعا، أحاول اللحاق بها و ضمها الي بكل عنفوان.الجميل مني

اھتز كياني فجأة، وجاءني صوت المنبه ينبهني الى أن وقت االستيقاظ قد حان، وبأن علي اإلسراع اذا لم أرد التأخر 
…آه لم يكن األمر اال أضغاث أحالم..في الذھاب الى عملي

.لكني حين استيقظت و ذھبت الى عملي، وجدت أن حلمي اللعين ما زال مستمرااااااا



 ..

!!

-منى وفیق-

ُمواؤھــم
ّو حيث أن التاريخ ال يصدق إال نادرا ، كان يخيل لي كثيرا من أحيان منفلتة أنه . للقلب أنين غير جاثم على التاريخ  ّ ُ

ّذاك أن زمن الرجل الرمانة كان شديد االختالف، مضغوطا بغير ما مطاطية .. بتورة من حكايات ألف ليلة و ليلةحكاية م
..!!بزمننا الذي يكثر فيه التشابه

ّلم يكن أحد في حينا ليميز األمر ، و ال كان ليكف عن ! عنق الزرافة أم عنقه؟! عنق من كان أشبه بعنق اآلخر؟؟ ّ ّ
ّي سر تلك الرمانة المتبوعة ببذرة كالشوكة وسط عنقهالتفكير بانبهار ف نعم ، فاV إذ خلق للرجال اآلخرين تفاحة تتراقص ..ّ

كانت تثيرني تلك البذرة أسفل .ّمتناغمة مع كل ھمس، زرع له عوضا عنها ماھو أشبه برمانة ناضجة كثيفة االحمرار
ّتتشنج قاسية،برية ..ّالرمانة !!ماّقادرة على القضم بصمت رب..ّ

ّو لهذا أو لذاك كان أھل الحي يخافون الرجل الرمانة  ّأألنه ال يشبههم كان بالنسبة لهم غريبا و  . -  كما كنت أسميه–ّ ّ
! ّمنفرا ؟

ًقيل أنه خلق بالرمانة مداعبة برفيقتها البذرة  َ َّ ُ ُ ّأنه أيضا عاش دون ذاكرة و ال ربع و ال أھل،مكتفيا و مرتاحا .. ّ
ّمستأنسا في ذلك برفقة مجموعة من قطط الشارع المتسخة ..ّفي شرفته، فيها يأكل و ينام و يرعى صباراتهباعتزال الحياة 
ّكما لو أنه كان راغبا في إيجاد من يساعده على حسم أمر ما..بيضاء وسوداء ّ .

ّما ھم لون القطط سكان حينا بل مواؤھا عند منتصف كل ليلة بشكل غير منقطع ولوقت ليس بقصي ّ ّ ُ قد كان المواء .رّ
ّماشغلني المواء البتة ، كنت أتباھى بيني و بين نفسي .يزعجهم لكن ما كان يزيد من ھذا اإلزعاج ھو فضولهم األكثر عطشا

ّبعسل قلبه المصفى و غير القابل للتهجين.. بحزنه األبيض .. ّإحساسي به كان فاتنا بعبقرية غامضة.ّكأنه إجابات ألسئلة كثيرة.ّ
ّلعلهم كانوا ! كانوا مهمومين بمعرفة سبب مواء القطط ، و خائفا كنت من  ذلك..ّ كان يصر على أن يفسده وحده مواؤھم

!فهل أموء أنا؟.. يموءون أكثر من القطط

ُمواؤھــا
ّمنذ قررت تعقب أثر إحساسي اللعين و التاريخ يولي للوراء وسط تيهي.غدوت أنتظر اليوم السابق ألفهم أكثر اليوم .ّ

كانت تلك األرقام تعطيني ..كنت أھاب األرقام الفردية و منها الرقم ثالثة.سرى صقيعه داخلي .. لث كان أول األيامالثا
ّعكس ھذه القطط الوفية في . االنطباع بأنها خائنة ، و كانت الخيانات تبحث عني دائما لكنني كنت أخلف مواعيدي معها

البذرة أسفل الرمانة .. ماضية في احمرارھا أكثر و أكثر كلما لعقتها القططأوداج الرجل الرمانة . ّموائها المركز بقوة 
.و أنا ، ال ذاكرة لي ..نضجت متشكلة رمانة ثانية



ُلكنت ظللت موجوعا بالبرد وخواء الذاكرة لوال اليوم الثاني كانت القطط حينها بدأت .فيه استشعرت شيئا من دفء ..َُ
شرفة الرجل الرمانة مقابلة . ًمواؤھا كان أكثر إيالما من صوت ال يجد له صدى .مي ّللتو بالمواء  حين استيقظت من نو

لشرفتي 
.. ُكاد نواحي يستجيب لمواء القطط لوال تلك اللقطة الرھيبة التي التقطتها عيني.

ُالالشيء و الالوقت ناوشاني بمكر و الرجل الرمانة قبالتي واقف أمام إحدى صباراته يبكي و يبكي  ّ ٍ ّ ّكأنه ..و بنتحب ّ
أھو بوذي عتيق أم يهودي جعل من صباراته نباتات للمبكى عندما لم تستوعب حيطان األرض .. يقرأ عليها تراتيل الموت 

ٍعيني احتضنت بريب البذرة أسفل الرمانة و ھي تشاكس مخاضها  ! بكاءه؟ َ و القطط تستعد ..ّتصارع لتجد شكال ما.. ِ
.و أنا ،  أجادل الفراغ الھثا ، و ال ذاكرة لي..مانة لتلعق دمعه االنقضاض على أوداج الرجل الر

الرجل الرمانة في .. أفقت من نومي ألحلم واقعا أذھلني.. األول، كنت أرتجف كجمرة وسط الجليد/ عند اليوم الثالث 
ّتتفـح .. ّلرمانة تتنطط مثلي بذرته أسفل ا.. شرفته يترصد واحدة من صباراته و عيناه كاميرا تلتقطان ما ستأتي به الصبارة 

و .... ّتزھر الوردة رويدا رويدا كأنها تريك تفتحها و تباھيها بوجودھا المزھر .. ّالصبارة و تظهر نبتة الوردة الحمراء 
لكن في غفلة و بإبهار تنكمش الوردة تدريجيا على نفسها و .. ّالرجل الرمانة يبدو مزھوا غير مدرك لشيء مثلما ھي ذاكرتي 

ّكأنها الجمال المكثف للحظات فقط ..ّتذوي و تسقط  ّيبكي مستمرا بعدم .. يفتر فرحه بسرعة .. ّيذوب زھو الرجل الرمانة .. ّ
..في حين ذاكرتي فارغة تتراقص على صوت مواءھا .. و القطط تموء بحزن .. إدراكه ألي شيء 

ُموائــي
ت وال بدايات أن القطط في ليلة مبحوث عن تاريخها كانت تموء ّأخبرني أحدھم الحقا في اليوم الصفر حيث ال نهايا

ّبشدة  كما لم تفعل من قبل متأثرة بموت الرجل الرمانة  ّ ّأما سكان الحي فبدوا .. برحت ذاكرتي في تيهها بعد ھذا الخبر ..ّ ّ
لم أكن قلقا بشأن البذرة بقدر " ةالرجل البذر" قد أعطوني اسم . . ّمستغربين  من البذرة التي نبتت وسط عنقي على حين غرة 

!ما كنت منشغال بالبحث عن قطط تشاركني موائي 



..

//

/

/

"

-عبد النور إدریس-

وضع البذرة باسمه ذكرا ، وكان ال يتقن سوى إنجاب البنات، .. الثوب يحكي سجن الجسد .. عمق المتاھة 

..لبستان كانت كل البطون الجديدة تحمل له أمال في نهاية ھذا ا



راية الفتح ال تحملها أقدام تعشق الهاوية، إنه زمن اللهب الذي يسيطر على المشاھد التسع التي رقصت في فراغ 

..البطن وبطن الفراغ

" !!العار"    إنها النهايات التي يحسها عميقة تمشي في عروقه أخاديدا ناشفة تجيء من الغيب لتحمل أقنعة يشدھا 

"....ملعون أبو البنات" 

لقد أصبحت األرغفة التي تخرج من الفرن .. اللعنة حيلته لتبرير العجز لقد أصبحت المساحيق رسالتهن إلى جيبه

...الفقر ال يقتل، إنه يصرع، يشل، يعبق الجو طاقة من فيض االنتحار والتالشي.. كثيرة

ت قاسية تزكي تلك السباحة الكالمية     يبدو أن استهالك ھذا الموضوع داخل حياته اليومية يضع بين يديه لحظا

...التي تتناسل في تساؤالته التي ال تنتهي

"....ملعون أبو البنات" 

    ذاك ما كان يردده كلما فاضت ھمومه وجراحه المحشوة بالملح، من أطول طريق مر به نحو أعشاب الشعوذة 

...والتعاويذ

..إنه ماضي حاطب الليل.. و     لطفولته ماض ال يفهمه وال يتذوق شقاوته إال ھ

ُّكان أكثر الصبيان حبا وتعلقا بالدمى، كان يجد في اھتماماته فرحا ولذة كل الدمى بيده ال تمل السقوط على .. ّ

... ما زالت مالمح الذكرى واقفة ضد التبدل.. تنتهي األحزان لتفتح الذكريات أفقا على الماضي، إن الحي لم يتغير.. األرض

...ل ھي الميزة الشاعرية التي ما زالت حاضرة في ابتهاالت أطفال اليوم الذين يعبثون بالزوايا واألضالعالظالم والوح

كان صاحيا .. له حكاية مجنونة مع األنثى تبتدئ من عشق الدمى إلى عبادتها...     إنه ينغرس وال ينهض إال فراشة

.. عابثة برياح أغنيته نحو عقم الهمس ومآقي الصراخ..ھشة..ةشارد.. بدت نظراته غير مستقرة.. فأسكرته تأوھات األقداح

...إنه قانون األنوثة... نحو سن اليأس الذي اقتات من رحم زوجته

إنها أوسع .. مألى بالوصف.. ذاكرته واضحة التقليد... كما فعل يومها" المستوردة" لم يوزع في حياته التحيات     ..

َّنوم الفزاعة... بقعة للنوم ُ.

".... ملعون أبو البنات"

. المتاھة–إنها متاھة األنثى، ال وجود للذكر الذي يؤسس للخروج من ھذه الذكرى ..     قافلة فريدة للضياع والهجر

.. المتاھة-إنها متاھة األنثى، ال وجود للذي يؤسس للخروج من ھذه الذكرى..قافلة فريدة للضياع والهجر

إنه يستعجل قناعته في أن يحتفل بالدمى .. مه متجها بحماس نحو طبيبه الخاصيعتصر أحال..ضاع في حنايا الشفاه

..متألقة يغص بها ريقه ليعيش لحظات ممزقة فاضت بها ذكريات النساء



- ملیكة مستظرف-

سببا في تواجده في ھذا العالم  كانايلعن كل شيء بصوت عا ل، ابتداء من العجوزين اللذينخرج من البيت و ھو
:المطارتذكر كالمها له في.ولم تف بوعدھا له وسافرت معه الى بلدهبأخته التي تزوجت فرنسياالمتعفن وانتهاء

!ما تخممش. لتلحق بي حوزتكفيشهر واحد و تكون كل األوراق. م فقطانا تزوجت ھذا النصراني ألجلك-
تعب من رؤية .بوعدھا لهتفو اآلن مر شهر يجر وراءه شهورا كئيبة مملة متشابهة حد القرف، لم.   صدقها 

ن الغرفة يدخن تعب من رؤية والده قابعا في رك. أكل و لباسمنوالدته تعود كل يوم محملة بما فاض عن حاجة مخدوميها
امامهيضع صندوق السجائر الديطاي" راس الدرب" وتعب أكثر من الوقوف ب. كفزاعة الطيورالكيف حتى أصبح

له عن كل صغيرة و كبيرة ، عن يحكي يجلس الى حمو حارس السيارات،يراقب المارة .كان يدخن اكثر مما يبيع.لبيعها
 .الجيران و عن اناس يعرفهم او ال يعرفهم

 .فتيات شبه ال بسات ينظرن اليه بتقزز كأنه طعام كريه انتهت مدة صالحيتهعاكسي
:كالخوار أو الشخيربصوتمن المذياع صوت مغنية من الدرجة العاشرة تعلن شبقها و كبتها امام الجميعينبعث

... وعنقيه وبوسيه وحوزيه-
ما من جسده يعوي بضراوة مكانلرغبة الكامن فيا/وذلك الوحش  .  يحس بالجوع ألشياء كثيرة.  تتأجج نيرانه

النهود و أينما ولى وجهه وجد.بشكل مشين مثير ومخيفتهتزتلتصق عيناه بتلك األرداف المتشحمة التي.  بقسوة
النافرة

السوداءيتجرع قهوته.ما تحت بطنه تستفزه، تضغط  على أعصابه بعنف ووحشية ال ترحمالى متجهة مباشرة
حتى ال

مرة و ھو يختلس النظر الى الفتيات كذاو حتى امام المسجد ضبطه شباب الحي.يرتكب أي فعل جنوني قد يندم عليه
لك عذرك يا امامنا فحواء التي أخرجت آدم من الجنة. تئن بين أصابعهالعتيقةو يتحسس ما تحت بطنه األكرش و مسبحته

بأن تخرجك عن وقارك؟كفيلة أليست
ال للعنف على : أكتب عليها الفتةيوما سأحمل.ھذا عنف يمارس علينا نحن الرجال:  وقال بعصبية نظر الى حمو

!...تفو يا عالم القوادين و القحاب! جرائم االغتصابو يتساءلون عن سبب. و اجوب بها الشوارع. الرجال
يكفي ان تكشف الواحدة منهن اطة ووالزرو ال يعرفن الفرق بين األلف،ھؤالء البنات ھن المحظوظات في ھذا البلد

!األبواب الموصدة و ما أدراك ما األبواب الموصدةوساقيها و تصبغ وجهها لتفتح لها كلعن فخذيها
و منهن من اشترت سيارة نقاليحس بالغيظ و ھو يرى بنات الجيران لم يتجاوزن العشرين وكل واحدة لها ھاتف

.تسمى تجاوزا بيوتاوالتينة التي يسكننهاوتنوي  شراء شقة بدل تلك الحفر النت
و أقسم ان ھي تزوجت توعدعندما جاءت اخته لتخبرھم انها ستتزوج فرنسيا، عارض والدھا و أرعد وأبرق و

و أمها كانت تولول و تلعن . و الحرام و هللا و النارالحاللحتى ھو أخذ يتكلم كثيرا عن. النصراني أن يتبرأ منها
اليوم 



.  لكن كل شيء تغير بسرعة مغربية.و تترحم على أيام كانت البنات يدفن و ھن على قيد الحياةأنثىانجبت فيهالذي 
الفئران الصراصير وبنت فيه العنكبوت أعشاشها و عاشت آمنة مطمئنة ولم يتقاسمونه معتغير أثات الشقة القديم الذي كانوا

في  يبتسم .رتدي بذلة كاملة بربطة عنق بدل تلك الجالبية التي اھترأت و أصبح العجوز ي.بيتهم سوى دراكوالينقصيكن
:يردد منتشيا و ھومستلق على ظهره. فوق رأسهنبتا زجاجة خمرة و الكيف و قرنان،غباء مزھوا بابنته التي أتته بالماليين 

).2(اللي عنده بنت عنده اكريمة -
ساعديها أمام الجيران حتى عنو حتى أمه أصبحت تشمر. شفتيهو أصبحت كلمة هللا يرضي عليك آبنتي ال تفارق 

و و ھي تكاد تخرج من محاجرھا أمام البريق األصفر األخاذالجاراتتظهر الدمالج والخواتم و تتلذذ و ھي ترى أعين
 : تقولتنظر البنتها و

وھو ليس عنتر زمانه . ابواامواوھو الى متى سيظل رافضا زواج أخته؟ فهي ستتزوج النصراني شاء.  العيد غدا-
 . و لن يجن ويقتل أخته ويقضي بقية عمره في السجن

كان يسمعها فقط في . األشياءھذهأجل ماذا؟األخالق؟ الشرف؟ التقاليد؟ انه ال يعرف لون و ال شكل و ال طعممن
لوجه و يضع بدال منه آخر من قصدير بمنطق العصر وسينزع ھذا اسيحسبهالذلك. حكايات جدته التي ترويها له لكي ينام

 أخذ يتلو على الجميع آيات و أحاديث ما أنزل هللا بها من سلطان ليحلل زواج.المقصدرة التي يراھا يومياكجميع الوجوه
تقديم كشف حساب عن تصرفاته ألي علىوھو ليس مجبرا.   أما الجيران فقد ثرثروا لكن في النهاية ابتلعوا ألسنتهم .أخته

.الريوس غير باش ترتاحوهللا ما مفارق. حدأ
يحلم بغزواته كان. وجهيترواالمسألة مسألة أيام فقط وبعدھا لن:  كان يكرر على مسمع أبناء الجيران بثقة

 ال يهمهم اال تحقيق انتصارات 4 و مرفحين3مزاليطالعربفهو يعلم أن المغاربة ككل. على فراش  الشقراوات 
باھرة 

. القاضيةحرابهم و أسلحتهم اال بعد ان يتأكدوا أنهم أسقطوا غريمهم المرأة بالضربةيحطونّألسرة ، و الفوق ا
وبعربية 

.الجيران عن مغامراته مع ذوات البشرة الحليبيةألبناءمتكسرة يدخل عليها بال مناسبة كلمات فرنسية، سيحكي
.أجابه بالنفي دون ان يلتفت اليه. فرنسارسالة منله ان كان يحمل له التقى ساعي البريد، سأ،حمل صندوق سجائر الديطاي 

...التيبأخته ابتداء من العجوزين انتهاء،دخل الى البيت و ھو يلعن كل شيء بصوت عال

مزلوطين او مرفحين)1(
: كريمة) 2(



عبد الواحد كفیح

االعتقال التي عدھا بالدقائق والثواني انتهت مدة. عالم اختفت الوجوه التي طالما راودھا حلم تغيير ال،انتهى كل شيء

 سنتان بالتمام والكمال وھو يحكي لزنزانته عن أحالمه،في لحمه وعظمهقدت أيامها ولياليها. بل بعدد الشهيق والزفير

سمع،  فور خروجه وأمام الباب الكبير أرھف ال،وجه ضربات الزمن الموجعةومشاريعه الكبرى التي لم تصمد في

على األكتاف سيحملك األنصار. . ھتافات وال ھدير الجماھير وال شعارات صمت رھيب تصطك له األضراس لم يسمع ال

. . بل سيدكون أسوارھا دكا  . ،جدران المدينة خلسةويمزقون الرايات البيض ولن يكونوا بعد اليوم في حاجة إلى الكتابة على

 زوجته ، من دنياه سوى زوجته التي كانت طبعا ھي أول المستقبلين، يبق لهلم، والكل استراح،طز كل شيء راح. 

 فما ،الشرف والعهد حفظت العهد والود وصانت ما تبقى من، ومنبت فلذات كبده،مهد أحالمه وموطن أسراره،المصونة

، أقدامه اھتزت األرض من تحت،يرىكما. . . كادت تعلن البشارة العظمى وتخبره أنها حامل وفي شهرھا

 كيف ؟ كرشها لفمها ؟ طار عقله ؟ سألها كيف ؟، في بطنها المنتفخ كالقنبلة،الدنياغاصت عيناه المثقلتان بكل ھموم

 نعم الراقد وھذه ،لنداء العودة إنه الراقد يا حبيبي استجاب، أسرت له،زاغت عيناه ومسحته بنظرة من أعاله إلى أسفله

،عليه أسئلة الكيف ودارت في رأسه آالف المرات في لمح البصرانهالت. ائر األخرياتظاھرة كونية عرفها بطني دون س

وتجاويف بطن  والجنين يمكن أن يرقد في إحدى زوايا،واغتصب ابتسامة ھاربة مرددا أجل حبيبتيعض على شفته السفلى

،كمون واالنفجار ابتلعت عيناه دمعة متحيرةكالبركان ال نعم بطنك يا ابنة حواء غدار،أمه ما شاءت له من األعوام والسنين

غبنا  سلم باألمر الواقع مرددا سيان عندأيتها األرنب إذا حضرنا ننجب وإذا،ورجولة الماضيخشية ضياع ما تبقى من جلد

 .ننجب



-فوزي بوخریص-

فتحات النافذة المطلة على الشارع تتحول إلى أشرطة ضوئية . يزحف المساء وتغرق الغرفة شيئا فشيئا في الظلمة
وينتابك إحساس .تغرق في الظالم.تشعر بأن تنفسك يضيق تماما كما لو أنك تغرق.دع نفسك تستحم في حمام الظالمت.كابية

تنظر من كوة .تنظر عبر فتحاتها إلى الخارج.يمر وقت ،قبل أن تنتصب واقفا أمام النافذة.ثم يعن لك أن تنهض ".بالضيم"
يحلو لك أن تمارس ھذه العادة السرية ،أن تسترق النظر إلى اآلخرين، .ءحصنك المنيع إلى التفاھة وھي تجلل العباد واألشيا

تمني نفسك مرة أخرى بأنها ستستجيب .الفتاة في الشرفة المقابلة،ترقص على إيقاع موسيقى صاخبة:فتراھم دون أن يروك
 في وضع حميمي خلف ستار في األسفل، شبحان(....).ولما ال تلوح لك أن.لندائك السري،وتنظر نحوك،نظرة طويلة وعميقة 

"...لعبة الورقة" الظلمة المنسدل وأطفال يتحلقون حول عمود اإلنارة،يلعبون 
تناھت إلى سمعك خشخشة مكبر الصوت ،أعقبها مباشرة صوت المؤذن، بعد لحظة سيعبه صوت إغالق بوابة 

..لم يحدث يوما أن تخلف صاحب الدكان عن موعد صالة.الدكان المقابل للنافذة
أشعلت .. فكرت في أن تتجرد من كل الروابط التي تجمعك بالعالم، وان تتحصن بين دفتي كتاب، ضد تفاھة العالم

الشعور بالنشوة الذي يتملكك كلما دخنت سيجارة، يتحول في مثل ھذه .سيجارة وأخذت تنفث دخانها في أرجاء الغرفة
...كتشف أن كل عضو فيه يحترق مع احتراق لفافة التبغاللحظات الخاصة إلى شعور باأللم والخيبة، ھو شعور من ي

بدت لك الصور أجمل، وأنت تفك لغزھا، وتميط اللثام عن ذلك .استعدت شريط الصور الفوتوغرافية في مخيلتك
لكن تظل عيني لورا،الحسناء اإليطالية صاحبة معرض .النزوع الشبقي الثاوي خلف رموزھا ، أو ھكذا بدا لك على األقل

..ر، األجملالصو
. الجمال يحن إلى الجمال-:  قلت في سرك 

!تذكرت أن ھمنغواي، تحدث عن جمال العينين، في كتابه عن باريس ، واعتبره ماركة إيطالية مسجلة
. لكن الغريب ھو أنه عندما تضعف مقاومتك للنوم، تتقوى  حاسة استشعارك لألصوات...أحسست بتثاقل أطرافك

بدأت لعبتك ... دك إلى عالم النوم شبيهة بنسيج عنكبوت مهجور، يمكن ألدنى ذبذبة صوتية أن تمزقهاتصير الخيوط التي تش
. أصخت السمع إلى األصوات اآلتية من بعيد. وأنت  كالسكران

لم تستطع أن تميز في فسيفساء . ھدوء الليل يقرب األصوات المتباعدة، مثلما يؤجج الشوق والرغبة في أفئدة العشاق
صورة سيارة ترتعش : وات غير ھدير سيارة تخيلتها متوقفة في مكان ما، بل كادت صورتها تتشكل واضحة في حدقتيكاألص

..مثل حيوان مذعور
كان الليل يأتي من ..لم تشأ النوم في تلك الساعة لو لم تكن حزينا،غشاوة الحزن أثقلت أجفانك. نمت تلك الليلة حزينا

..عة بالنجوم،وأشالء أصوات بعيدة ولم يكن أي أثر لوجه القمرظالم دامس ،سماء مرص:النافذة 



. اختنقت. لم تقو على اإلتيان بأي حركة.فجأة شعرت بأن شيئا ضخما، ثقيال، يجثم على صدرك ويشل كيانك
تنفست بصعوبة .واستكنت خائر القوى..استجمعت كل قواك وھممت بالنهوض والتخلص من الجسم الضخم،لكن دون جدوى

غرست أضافرك في الجسم الضخم،وحاولت أن تزيحه بعنف ...ت بأنك تستهلك آخر ذرات األكسجين العلقة في رئتكوشعر
.عجزت مرة ثانية.من على صدرك

صرخت بقوة،لكن بدا لك أن صراخك يضيع في ...أصدرت حشرجة استعطاف مثل حيوان على وشك أن ينفق
...ال أحد يسمعك....سك، تصرخ ،وتصرخالفراغ،ال يكاد يتردد رجع صداه إال في أرجاء رأ

تندلق على وجهك مثل كريات ..حبات عرق باردة تغطي سطح جبينك .استيقظت من نومك مفزوعا، تتصبب عرقا
...أحسست بأنك منهك ،كأنك خارج للتو من تحت ركام من األنقاض...الثلج

"أھو حمار الليل؟:" تساءلت في استغراب
بامكانك دائما أن تميز .الصمت يطبق على الوجود.ولم يعد أي أثر لتلك األصوات . فذةكان ضوء القمر يأتي من النا

 عندما يعم !صوت الصمت من بين كل األصوات األخرى
الصمت في مكان ما ،تتردد في أذنيك طقطقات ھامسة،تزداد صخبا كلما مر الوقت ،وكلما امتد وأوغل في 

...الوجود
بين فخذيك والمست بهما أشياءك ،ثم تقنفذت في مكانك مثلما تفعل في كل مرة تشعر القيت راحتي يديك ،وأولجتهما 

بدأت موجة الدفء تسري ...فيها بالبرد أو الخوف أو الوحدة
:وأخذت تتثاءب ،وقلت وفي صوتك مسحة ذھول.في أوصالك

!ھكذا تكون ضربة حمار الليل-
...ك وتغفو من جديدوكان آخر شيء تفكر فيه قبل أن تغلق فاھك وتغمض جفني

*********
.، أن الصبح قد أزفالبافلوفيوأدركت حينها، بحسك .امتألت مثانتك عن آخرھا،فبدأت تشعر باأللم



- عبد هللا المتقي-

...في السطح، يبحث بمنقاره عن شمس ضاحكةالديك
...يرتجفالدجاجة في الخم، تقوقئ في انتظار صباح

...الكتاكيت تفتح عيونها، لتصطدم بضوء الفجر
لوحده مع شريط السهرة، يبحلق في خيوط الفجرالزوج الذي سهر..و

.الحلم الذي تابع تفاصيله قبل ساعتين أشتاتتتسلل إلى غرفة النوم، ويلم

******* 

درجا مغسوال بالحزن والغبار، فيما ثمة صوت رجل يشبهه، يالحق أذنيه، ابن سيرين رأى في منامه، نفس الزوج ينزل(
)ين، في آخر لحظةبالدرابزغافله تابعه الرجل بلكمة عنيفة، أقول حتى كاد تسقطه على أسنانه، لوال أنه تمسكوحين التفت،

******* 

."الخيرصباح" ـ : على مائدة الفطور، قال الزوج لزوجته
:شاحبةثم انفجر شالل حلمه، لتلكزه الزوجة بنظرة طويلة، ولترد بابتسامة

م، والجبن، وصعدت الدرج للسطح، ربما لتتفقد الختركته بالمطبخ يمضغ الخبز... و". ربما بقايا صور شريط البارحة" ـ 
.وربما لتبحث عن بيضة

****** 

...الفجرالديك قرب الخم، يبحث بمنقاره عن



...الدجاجة في الخم، تفلي ريشها
.اھتماما لما يحدث، وقد يحدثالكتاكيت منهمكة في اللعب، ال تعير

.قليلوالزوج في نفس الغرفة، يقشر الحلم الذي استفزه قبل

****** 

لم تمت بما يكفي، وفي محاولة للتخفيف من عوائه، أسندت رأسه الملتوية كي بين يدي جدته التيفرويد رأى طفل الزوج يب(
زوجته ھناك وراء المرآة بالحلفة، فبدا أرنبه منتصبا كما البندقية، وحين التحق الزوج بغرفة النوم، كانتعلى مخدة محشوة

)على السرير، أقول كان عارياتقضم أظافرھا، وكان ھناك تابعه الرجل الذي يشبهه، مستلقيا

******* 

على مائدة الفطور،
:صباح أمسقال الزوج لزوجته كما

."صباح الفل“ ـ 
.علقت حقيبتها على كتفها األيمن، وصفقت الباب خلفهاوحكى لها تفاصيل الحلم الذي قشره، وكانت الزوجة قد

******* 

الذي حدث بالضبط،
حالم، كان نائما ھذه القيلولة في غرفة الضيوف،األأن الزوج الذي أرھقته

 ."ھل زوجتك بالبيت؟:" الصوت الذي كاد يغتاله بالدرج المغسول بالحزن والغبارفرن ھاتفه النقال، ليكلمه نفس
الرجل ھب واقفا بعنف، دخل غرفة النوم، لم يجد زوجته،

.السرير يمزق صور األلبومفقط، كان ھناك طفله على

********* 

 ....في أول الليل
المخدة،وضعت الزوجة رأسها على

نامت، وكان عليه أن يتخيلها قفال،.. و
 .وأن يتخيل نفسه مفتاحا

اقترب المفتاح من القفل،
خصرھا،راحت أصابعه تتسلق عمودھا الفقري، تتسكع على

الظالم من حوله حالكا، وباب غرفة النوم مغلق انك... طلبت منه تأجيل ذلك إلى الليلة المقبلة، و... فتحت عينيها، و... و
.بالمفتاح

******* 

....في آخر الليل
...كانت الزوجة عارية

...كانت تنام على ظهرھا
وكانت نائمة على ظهرھا،

.وكان عليه أن ينام رغم أنفهوفهم الزوج أنها نائمة،

****** 

...في أول الصباح



وجته ثوبا أبيض يشبه الكفن،لزخرج الرجل مسرعا، ليشتري
.مالبسهافي متحفها بدوالب.. قد ترتديه، وقد تدسه

******* 

...منقار الديك لم يجد الشمس الضاحكة
...الدجاجة لم يجد سوى القمل األبيضمنقار

....باللعبالكتاكيت مازالت منشغلة
...الزوجة تنشر الغسيل فقط

.فقطالزوج كان يحنش قصة قصيرة... و



- منى بنحدو-

 أم تبتلع ؟ الشنق؟ الخنق؟كيف ستضع حدا لحياتها ؟ أي طريق ستسلك :أخذت نفسا عميقة من سيجارتها المحترقة
...      ؟ األفالم فيعلبة من الدواء كما

.  اإلحباط ال يلدان إال ألما فاليأس و . لتوقف آالمها وطريقةألف طريقة
 المتوحش ، ستترك ھذا العالم المومس.حنقها و حزنها المتصاعد و يغسل ذنوبها أذرفت دموعها كصيب من السماء

 إال أنها ال ترى فيهما ،حلوة العشرةرائعة و منها فتاة نجعالت رغم طيبوبتها و شعبيتها اللتان .فال مكان لها في كل ھذا الزيف
.                                 يضاف لرصيدھا المحطمإال ضعفا

ن على السيجارة لتصب جام غضبها تاھا المنقضا فالوجم وشفت.انفلتت منها شبه ابتسامة ال ترى بالعين المجردة
 التيارات  فضحكتها لم تكن إال مناورة مع نفسها كعادتها دائما حين تسبح و تناور ضد. أي شيءلها برؤيةعليها ال يسمحان 

.سأكون أنا سيدتها أو ربما ال و سأدخل اللعبة،أجل. ىالتي تعتري داخلها كالمد و الجزر اللذان يقذفان بها في ظلماته اللج
. من ھمي اليومييخلصنيا  مريحا سأمثل أمام العالم األخر لعلي أجد مكان، في النهاية، أنني،األكيد

، ملعونة ھذه الحياة. في السرير كأن شيء لم يكن دائماى المساء تنتهي تطاحنات و شجارات والديها من الصباح إل
؟امهألأي كرامة ؟ أي رجل أبوھا.سب و شتم و عناق و قبالت في الليل: لم تستطيع فهم ذلك

 تتنقل إلى الغرفة الثانية لتستعرض محطات حياتها دائما لديها طقوسها .  ال تريد التحدث عنهما. أغلقت الباب
 عالم غريب من الشبكة العنكبوتية : الحابل بالنابل فيهاعالقات ال متناھية اختلطكانت لها فيما مضى . ةخاصة و الشاذال

... اختالق أسماء مستعارة والتحدت في الطابوھات المحرمة،المشبوھة
 لم تعد ، فحاليا. الثالثة ربما العلبة:لم تعرف كم سيجارة دخنت.تتقاذفها الذكريات الموجعة و تغوص في موج البعاد

30 تشتري علبتين ب . عن موت بطيء باحتراق داخليا ھمومها أو بحثتنفيسا عن من نفسها أو ا لصحتها انتقامثرتتك
. مهرب ككل المواد المهربة ببالدناا األثمان ألنهبأبخسر أصبح ئلسجا ا.امـدرھ

 تلمع شوقا لمعانقة الموت الوشيك حتى واتتها اللحظة  دائما تقولها بتوھج وبعيونا، جديدئان انتحارھا شيويكلن 
 تؤمن بحياة أخرى في الضفة إنها. استجمعت قواھا لتمر بالنفق الرھيب و تضع حدا لحياتها بجرأة تحسد عليها.الحاسمة

 عالم من ... خطاياالب، بال اآلم، بال ھواجس: حياة ھادئة كما تمنتها دائماا ستحظى بأشياء أكثر روعة و أمانھناك، . الثانية
.النقاء و االرتقاء الروحي

 كانت ، رفيقة دربي رغم كل شيءإنها. لم أتوقف يوما عن حبها الساكن في أعماقي! كم أفتقدھا رغم حماقاتها،آه
.كنسمة الربيع في صيف حار

 انفلتت .كل المقاييس با سحيقا كان انفجار. شجارھا األخير مع والدتها:وم كلحظتي ھذهؤمازلت أتذكر اليوم المش
. أعصابها كليا بعد سماعها لكالم مهين عن العنوسة و نعوتات جارحة

:انفجرت بكالم ساخر الذع ممزوج بألم دفين



 كالم والبنتك ،متناھيةال تدللين زوجات أبنائك و تحلين مشاكلهم ال؟ أين كنت؟ عندما كنت في أمس الحاجة إليك، أمي؟أمي -
... متنفسي الوحيدإنه.  أدخن وأنالما تنظرين إلي ھكذا؟ منذ أمد. ..بال بال بال بال 
:ها أمها و ھي مبعثرة بين الدھشة و الصدمةتقاطع

. بهستيرية لكل جحيمه الخاصتضيف،" ال أريد سماعك. اصمتي! أنا "-
 مرة حططت الرحال  عندما كان الجنس ديني و اللذة أمي والشهوة لعبتي و الجسد وطني لم اعد اذكر كم!أين كنت؟

سأقطع جذوري و .  لست أمي.في أوطان ال أعرف سوى اسمها و بعد الخبايا الدفينة التي تأتي في سياق الكالم المباح
 ال أريد سماع . جئت متأخرة جدا، يا أمي، آسفة.تكم المتزايدةاشراييني سأختار مالذي األخير سأرحل بعيدا عنكم وعن تفاھ

 يا ، وداعا. ھناك جرح بل جروح دامية غائرة منذ القدم.لكلمة التي تقال عادة و لكن األسف ال ينفع ھذه ھي ا... آسفة .شيء
.أمـــي

 وھي شاھد عيان ، ربما ألن السماء قريبة منها. المكان الوحيد الذي تحس باالنتماء إليه، انسلت إلى سطح البيت
. على مجريات واقعها

 أخيرة بين شفتيها و ابتسامة مريرة تعلو و جهها مع بقعة من الدماء على إيقاعات موسيقي صاخبة و سيجارة
بطلتها الوحيدة و جمهورھا عذابها و ھمومها و ھي  أسدلت الستار على مسرحية كانت .المتخثرة حولها لفظت أنفاسها

.أحالمها المحطمة
 سلبتني . التفت فلم أجدھا. ابنتهانعانتشلتني يدان حنونتان من عالم الدراما رفعت عيني ألجد أم صديقتي تسألني 

 تبعتني . الدرج إلىلباب ومن ثمنحو ا اتجهت عيناي ، الشعوريا.بهااسحان فلم أحس ب،"لكل جحیمه" المتلفز، أحداث الفيلم
. بهستيريا والدتها و في لمح البصر كانت تتسلق ساللم السطحاعين



!

-محمد زیتون-

1-

...وأنتما متراميان.     أزيز ھادر يطرب ظالم الطريق 
يدك تسافر . . .ومنه. . ارغة إال منك وينظر إلى األمام حتى ال يراك ، والعربة ف. . تنظر إلى الخلف حتى ال تراه 

.إلى فمك ، تؤمن لنفسها زاوية وتلبد في الظل 
والنوارس تتقافز على . .  كالمقمح تلتحف غبش الضباب ، وتتوغل في سهوبك بعض مقدمات الضجر الرتيب  

.. إلى أين يقودون قوافل عتمتهم : وسؤال بارد يرج أنفاسك على حين فجأة  لتتناساه في غمرة السفر الطويل. . حافة الجنون 
ھكذا بكل ھذا الوسن الذي يخثر شرايين  الدم من جسدك ؟

شفتاك و شكل امرأة يطلع كالفجر ، و يدك تستمر ،. ھو في األمام وأنت في الخلف ، لون سيجاره مذھب المؤخرة 
.والدخان يغادرك بنشوة ...

تنظـــــر إليك المرأة من كوة اليمين ، من فوق خال يلمع كلما . . . ةالزغرودة األولى تليها دائما طالئع الزبد ، فرح
.ترتضيك... وتحس أناقة وجدة...تلفحها.. تلفحك..نظرت إليك ، بدرا 

لماذا لــم تسأل عن أمك؟  
ِال تسأل نفسك ، وال تبرح مدارك اآلخرين بالسؤال  . راقــدة والبركة . . كان في نهاية الطريق لعل القصــــر. ُ

ـ يشــهد مكبال  وسط عتمة ) 1(و ـ بوياعمار. الجنون طلبا للولد الفالت من.. تتفطر أثداء النساء المقتحمات لبرودتها فجرا 
.                                      الصندوق الثقيل ، و الزوايا شاسعة  ، و البخور، ونـــــسيم العرق يهب في منتصف الليل 

! ستنثر فحولتك وسط الحديد لتتوج نفسك عاھل المملكة  فهل
!في األمام 

. ..كشبيهك الواقف في المقدمة؟ عنادا؟
!تحت جلدك.. ويستمر صدى البجع أنوثة تحت الماء 

...ويؤلمك البجع والصدى
:وال يقتحمك السؤال 

؟. . .رفقتك . . بهم . . ـ أين كانوا يذھبون بك 
.وتكتم فرحتك.. شق الدخانبنشوة تستن



2--
.. أنت من يركب العربة األولى ..في العربة التالية .. النسوة كن في العربة  ا ال ولى 

...ھم من يحدث الفرح إيقاعا ورقصا وزغاريدا. . من حولهم . . كال . . واألردية متجمهرة من حولك 
...ناشيد الكنائس في سفوح الخالء ووزيرك كان في المقدمة، وضفادع تنق بأكنت السلطان ،

فيقتحمون شقا في العتمة ، يلجون بهوا مخنــــوقا بالزليج والمرمر، ... يتناھى أزيز المحرك طول الطريق وينتهي
.وتنتعش البخور في الفضاء...يرقصونينامون،يمرحون،يأكلون ،يجلسون،

وأمك تحتفي بالضيوف،...نتظارك ، نائمة في ثوب العروس كان لزاما عليك أن تهرول إلى نهاية الحلم لتجدھا في ا
...والعطور، والوالئمتحت الخدم على تقديم الشراب،

تستحي ، وتنتشي في غمرة الدبيب الرعاش كلما اعتراك  ، تحبها وھي نائمة ، والخال يرنو إليك من بين الوجوه ، 
،تحن لوثر اللهومخيلتكتهرب من سهم يقتعد...ها ، تجالس حضورھا ُتفتح الطاجين تآكلها وھي نائمة ، تشاربـــ. . . سهما

الذي طالما غرفت من ألحانه، مزھوا بالرجولة الممكن في غمار العطب عزفها ، تالحق جحافل االرتياح عصرا فيما العشي 
الممكنة بشكل مؤقت ، لتنتظم  والخيول تستقيم في سياق خط طويل ، تخالط الهدنة . تتألأل أصائل خجله  في البعيد من الرؤى 

في متوالية عزف حرون ،
لمن كان الفرح و أنا الحاضر الغائب ؟ لمن كان العزف-

   وأنا  األرض  المتربة الشاسعة تحت األقدام ؟
واد " الغبار يكنس االمتداد ويبني أقواسه الدائرية ، ويؤلف بين الوجوه التي طالما تهيأتها تغادر فداحة األلق في

.. ، النقيق يفتح المداخل وينير المخارج ، ويعلق تميمة الميالد على جبين كل النساء المقتحمات للبركة 2"رعبق
ذاك المساء ؟.. ھل كنت خائفا ،أم  الضباب الناعم القطني ھو  من عبأني  في  قارورة ذاك الفراغ -

رة أقواسه ، وتمائم واقية من الطاعون وبين النساء كانت تضيع مالمحها ، مفجوعا ، وفي دمي بؤس الوطن المغب
القادم ، السالسل تتدلى ، المياه تموج بصيغة ھادئة ، وعلى الضفتين تتمدد رماح األجساد ، وتشب في الفضاء روائح الفحولة 

العطنة من كل  الفصول واألزمنة ، أيا رجولة نادرة إلى متى يستمر ھذا العذاب؟ 
والسفن قوافل كانت تحط رحالها خوفا على نفس الغبار ، واالنزالق طقس رتيب المرق يرغي ويزبد في الموانئ  ، 

في ذاكرة العظام النخرة وقد أخذت تعلنها األيام بين فتات أألبنية المسلحة بشموخ العابرين ، ھكذا بصمة الغبار الضبابي 
ت اآلخر ، الخيام من حولك ، والخيول تجتاحك بنفس إسرار القراصنة األولين ، لتعرج بين أألقواس واألسوار قرصانا أن

 أثداءھن ، و أنت مدجج بكل الجروح ، سيوف حادة تخرقك من كل الجهات ، تحتج على 3تعزفك وقعها ، والنسوة تتحلب
نفسك وقد طال االنتظار على سكة العرس ، متى يعلن القطار انطالقه مغادرا وطنك يا ذا التعب الوفير ؟   وقد ارتديت 

:حت البابذاكرتك وفت
 ـ أين صاحبة المآقي  الال فحة؟

:تعلق العجائز 
... ـ موالي السلطان مسحور

ويتعالى يأسك من جـواب تتعطش إليه ،تهم بنفسك محاوال نزع مالبس وتأتي بمجمر ملتهب جمره ،تبسمل األم ،
. . .بعض أطراف الغبار والضباب ، تبحث بين الوجوه 

كانت تحلم بك في مثل اليوم ، على صهوة رأسك عمامة . . . وتبكــــــي األم  . . . يتأكد بجالء جنونك فيبسملون
طويال كأكفان المجاھدين ، وعلى جسدك جلباب العفاف كالذي ترتدي اآلن ، ومن حولك النسوة في فرح مقيم ، وھي تتقبل 

ه الرجولة لتطرقك وتدا في عمق ھذه األرض ، التهاني ، والهدايا ،كما ليلة دخلتها األولى، تفرح حالمة بقدومك في مثل ھذ
. رافعة أشرعة الرحيل والبقاء في سفارة انطالق واحدة 

وتغادرھم مستقال نفسك ، تتقصى معالمها . لكنك تبكيها ، وتخلفها نهبا للشفاه المرفرفة أمام كل ھبوب بين النساء 
شكل متعامد معها ،  ورجــــــالك صوبها ، ھنيئة ، طاھرة تتكوم كـالدودة ب.. وسط البخور ، وقرع الطبول، نفخ المزامير

.فـــي بياضها ، تنام مستمتعة بحيادك ، وھم يـــنتظرون في الخارج توقيعك على جسدھا 
3--

ـ ترى من تكون صاحبة العين والخال؟
:تنشغل بمساءلة .ودخان متضوع كان يتعامد معك مرعوبا من امتداد أبيض ،

.ـ أمك
.ـ أبيك
.ـ جدك

.......ـ 
.ـ مقبرة األموات 



.وتـعـبـر الـسـنيـن خائـفـا مـن رؤاك

4--
؟......ـ ھل كانت ميتة أم كانت 

...تـتـناسل المجامر ، وتتأكد النسوة من الفضيحة 
وتتوھج بغضب كاسح مرغما الطبول على الهروب من . فال تغرق . . و تقلم ذاكرتك ، تــصور مجاريها الفائضة

في السالسل ، وشرائح األبدان مصلوبة في زوايا القصر ، وعزف العصي متواتر البصمات ، " بويا عمار" دھا ،وجل
كذاكرتك المنخورة .. كوجوه شبيهة بذاكرتك ،والبخور كالغبار ، كالضباب،  كرائحة المرق التي كانت تسبح في الفـــــضاء 

:بالوجوه 
يأتيني الصبح عرسـا

مذاق الثلجويغمرني الليل ب
...للسكـر..أخالطك كالماء للماء 

وأنت تترددين على جسدي..منك...  أصير لذيذا 
...بأحمر البصمات

...ريحا مالحة  تأتين  على فجاج الجسد 
تنثرني الموجات في البركة 

...كطعم البحر في البحر
تصرعني  درات زبد في لجة العصور

...  تنفيني  للبحر
بخور تنثرني كال

...تنثرني  
-5-

والكوة عينها تستمر ... والسواد ويكاد يخرم مني السهم البياض ،تستعيد ني  صفرة المؤخرة في غمرة الدخان ،
والخاطر بركة ، وحول البركة يجري القداس ، والغبار كالفضاء األزرق ، والضباب .معلقة كالصفيحة في بوابة الخاطر

فتتقلب المواكب متوجعة ، وتنأى في صحار السراب كل الكثبان التي كانت في ساحة ح ، القطني كاألكفان يجرجرھا الري
وجميعها أجساد النساء تآلفت في لفافة بياض واحدة ، وتطايرت في األعالي كالنيازك ... السباق، ترقص كهيأة الغبار والخيول

 والدمع سيول غزيرة تنم عن سطوة المرجح في ورحت أمضمض نفسي بأمان بعيدة ،. السوداء خفافيش التوقعات الكئيبة 
وينادونك بهالوسك وھم كالبعوض يناوئونك بشكل دائم. صدر أمي ، وجسدي يعدوا في مسالك الملح بكل الجروح 

. . .وانحرافات سبلك الجائرة 
ضخ في أعطافك يراجعك أبيض السحب القطني  بالود مستيقظا أحيانا، يجللك بلفافة دماغ فجأة، يوقظ  بركانك ،وي

و يباشر رفيقك  سوءة  . . . يطربك . . بعض الالزم من الحمرة علها تتأجج آنيتك بين الفرح واالستيقاظ ، يحييك األزيز 
: موليا  ظهره دائما جهتك ، وقد توقفت العربة  بعد عمر ،البوح 

ين فصول البياض والبخور والغبار؟ـك ب...ترى مـاذا بقي مـنـ 

****/****

...فیه تتم عملیة صلب المجانین وصرعهم. وأحد مراكز اإلستشفاء الشعبي التقلیدي في المغرب،  ـ ولي من األولیاء 1
 واد عبقر ھو مورد العبقریة الذي كان یدعى لدى العرب أنه مصدر النبوغ مادام األساتذة ھم عفاریت الجن- 2
 ترشح حلیبا - 3
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