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غربية. ملكة ا غاربي في وجدة بشرق ا حتت شعار السينما لغة العالم انطلقت الدورة السابعة من مهرجان الفيلم ا
غربي محمد خيي مثل ا وأقيم حفل االفتتاح مساء السبت على مسرح محمد السادس وشمل تكر عدة وجوه فنية محلية وعربية منها ا
غاربي من هرجان خالـد سلي في كلمة االفتـتاح مع توالي الدورات تتوطـد عالقاتنا بأشقـائنا ا صـرية ليلى طاهر.وقال مـدير ا مثلة ا وا
ثقـف وفي نفس الـوقت تتوسـع قاعدة أصدقـائنا مـن شتى بقـاع العالم نـحاول بواسـطة السـينمـا توحيـد الشعوب محتـرفي الفن السـابع ومن ا
ــسـابــقـة األفالم ــهـرجـان  18 فـيـلــمـا مـقــسـمــ إلى سـتـة أفالم فـي مـسـابــقـة األفالم الـطــويـلـة و 12فـيــلـمـا  حـول لـغــة واحـدة.ويــشـارك في ا
كـياج واخلدع السينمـائية وكتابة السيـناريو وحتليل الصورة وكذلك هرجان ورش عمل في ا القصيرة.وإضافة إلى العـروض السينمائيـة ينظم ا
غربي محمد السادس حتى  27يونيو حزيران هرجـان الذي تنظمه جمعيـة (سيني مغرب) حتت رعاية العـاهل ا تد ا .و كرم ندوات لألفالم وا

اجلاري.
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زق هنا قلب 
في رحلة عراء
ذاق فارغة ا
تبحث عن بحر
ضجر من جسد
تراتيله أناشيد 

محبوسة في صرخات 
تروي لنا حكاية
عن جدار حقول
أقامت عليه

أنفاس نباح الكالب
وتطفو عليه جثث

تنهشها مناقير الغربان
والبحر صامت

بأجساد عذرية الفكر
تطرق ليله

رايات بيضاء
تلتقي حتت أشجار
نبع بربرية وحشية ا
تروي لنا حكايات
عن شهوات قذرة

أصلها حيوانية فارغة
ألسر باعت عذريتها
لتطعم أبنائها األيتام

والكل يفتش

عن ذاكرة قهوة مره
منتهية الصالحية

حتت أشجار بالية الصنع
لل متوهجة في غرور ا
تطوي صفحات الشوارع

تفتش عن شتاء
خالي من اإلسفلت
تاه في زحمة زمان

أوراقه انفطرت لياليها
في صقيع يعوي على ارض

ضربت بسياط الفجيعة.

 

قالت أن شعاع اخلوف
زق مضاجع صمتنا

وان نبض األمان
ال كيان له

سوى دهاليز سجون
تشرب دموع احلرمان
وقطرات ملح العيون
تنهار أمام شتاء عنيد
مزق مالبس العفة
ألجساد هزيلة

ويأتي عام ويذهب عام
وتأتي أيام وتسقط أيام
ليصبح حلم عمرنا

سج حطام القضبان
دينة العذاب

حناجرها كالم وخطاب

يهرب من خطايا الشروق
عن خوف غرق
بليالي القلوب
صباياه تلملم
ما تبقى أليامي

سرقته لصوص وطني
فصبر أيها األمل
ضحاياك تعرت
بشجون اخلطايا

لبقايا هياكل تنفست
أطياف رحيل أنفاسي

والوقت يجلس حتت قدمي
ينفض الغبار عن أصابعي

ونام حتت ظله
شهوة قتلتها
روح النحيب
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داخل النص
قصيدة حافية
خارج النص
جدار مائل
إسقاط األنا

بحاجة جلسر معلق مدعوم بطقوس البؤس
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على الرصيف
حرف متسول

خلف السور العالي
ريشة مطرية  تزيل اجلرافيتي
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 ثقوب بحجم العشق
تنتشر في جسد النيكتوفيليا

متاهة بحجم الظل
تبحث عن ثقب مشلول
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حافات اجلسد
تشارك في ماراثون التبغ

اجلو مشمس
الرطوبة بال لون

البحر نائم
الريح تلهث وراء األوكسج
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الدف
مجسم حريري  يدور في فلك احلرية  

احلواس حافية  
األجسام مائلة

الوتر النرجسي يعيق مسار األقراط النحاسية
الكف يفقد اجلاذبية

النص
كتلة من العشق.
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تـوقعت (أرجـاح) أن يـسـألهـا سـكان
األرض عن اجلـيــوب الـتي حتـمـلـهـا
ومـاذا تـضع فـيــهـا خـصـوصـاً وأن
اجلـــيــوب ذات لــون مـــخــتـــلف لــكل
واحدة مـنها..   غـير أنـه لم يسـألها
أحـــد  ولم تــــســـمع أرجـــاح ســـوى
أصــوات الـــصــواريخ مـع الــقــذائف
تــخـرج من الــطـائــرات والـراجــمـات
بـــ  جـــيـــوش حتــارب بـــعـــضـــهــا
الـبـعض وتُــسـمى وفــقـاً ألنـاسـ

بــــدول احملـــــور ودول احلـــــلـــــفــــاء.
أخـبـرهـا زوجـهـا أيـضـاً بـأن احلرب
قـائـمـة بـ النـازيـ والـسـوفـييت..
ونصف كرة األرض قـد دمر النصف
اآلخــر......  وطــلـب مــنــهــا ان تــلـزم
ــــنـــــاطق اآلمـــــنـــــة بـــــعــــيـــــداً عن ا
ـتحارب بـينمـا هو يتنـقل بينهم ا
صــامــتــاً ويـتــفــرج عـلــيــهم..  أكــثـر
نحها األخبار سيئـة وال يوجد ما 
الــبــهــجــة ســوى الــزرع الــذي  كـان
يـــنــــمــــو فـي احلـــدائـق واحلــــقـــول
مـستـفيـداً من ضـوء شمـس ساطـعة
جـــداً تــتــنـــاوش األرض في شــروق

وغروب.
تـعـلـمت (أرجـاح) أن تـقطـف الورود
ـتأخـر من الـنـهـار لكي في الـوقت ا
تـعــيش فـتــرة أطـول من نــظـيــرتـهـا

(أرجاح) ظلت مستغربة غير مصدقة
هــــذا  الـــعــــدد الــــهـــائـل من الـــورود
لـونة واألشجـار اخملـتلـفة والـثمـار ا
الـتي تـتـدلى مـنـها.. قـالـت له  بـأنـها
يـــجب أن تـــتـــوصل إلى أســـمــائـــهــا
أيـضـاً. غيـر أنه كـان مـهـــــــتمـاً بـأمر

آخر. 
 أرجـــاح تـــريـــد أن تـــدهش زوجـــهــا
أناس ...  شرحت له كيف جملموعة
بـذور داخـل كـيس مــغـلـق أن تـنــفـلق
تـشابـكة عـميـقاً في وتمـد جذورهـا ا
تربـة األرض البـاردة? كـيف ستـحمل
هذه اجلـذور فوقـهـا جذوعـاً شامـخة
ومـتــيـنـة? كــيف سـيــتّـكـون خــشـبـهـا
ـت هـذا من بذرة صـغيـرة واحدة? ا
كــيف ســتــتــكــور ثـمــارهــا الــشــهــيـة
ـئـات وتـتـكـاثــر أوراقـهـا الـطــريـة بـا
واآلالف? كــيف ســتــتــغــيــر ألــوانــهــا
وتـخـتـلف أشـكـالـهـا?   أرجـاح كـانت
تــتـوق ألن يــهــتم زوجـهــا بــنـبــاتـات
األرض وتــعــدد لـهــجــات الــنـاس أو
اخـتـالف مـلـبــسـهم ومـأكــلـهم وهـذا
طبيـعي كلـه وينسـجم مع مهـمته في
ــعـــلــومـــات  غــيـــر أنه كــان جــمـع ا
ـهـاد  مــسـتـجــيـبــاً لـلــنـخـام حتـت ا
والـذي يتـزود مـنه بـهرمـونه الـذكري
في قـاعـدة الـدمــاغ  وقـد جـعـله هـذا

ـقطوفـة في الصـباح البـاكر.  وهذا ا
يــنــطـبـق عـلـى جــمـيـع الـورود الــتي
تُقـطف وعلى سـاقـها أوراق خـضراء
مـــــــثل الـــــــزنـــــــبـق و الـــــــقـــــــرنـــــــفل
والنرجس....أما احلمالت العسكرية
فـمـسـتـمـرة علـى قدم وسـاق من أجل
أن يـــقـــتـل األنـــســـان اإلنـــســان وأن
يحـتـرق عثـمان مع سـباسـتيـان. كان
كـنها الـظهور أو االختـفاء متى ما
تــشــاء عــبــر حـاشــيــة الــضــوء الـتي
حتجـبـها عن الـعيـان و بهـا تخـتفي
عــنــدمــا تــمـــتــليء ســواحل الــبــحــر
بــالـدبــابـات واجلــنـراالت واجلــنـود
لـتظـهر قـرب اجلداول أو بـ ضفاف

عارك..   السواقي البعيدة عن ا
) ال يـــتــحــدث     زوجـــهــا  (أنـــاســ
كثيراً وال يضحك بسهولة شأنه في
ذلك شــأن كل رجـال كـوكـب الـقـصـور
الـرئـاسـيـة اجلـرداء  فـكـيف إذا كـان
يـعــمل في اخملــابـرات.. إنـه يـســتـمع
ـعلـومات ـا يتـكلم ويـجمع ا أكثـر 
الــلـوجـســتـيــة ثم يـســتـخـرج مــنـهـا
معادالت يكّونهـا عقله بلمح البصر..
وهـكذا يـتوصل إلى األمـاكن اخلطرة
الـتـي يـجب تـالفـيــهــا وإلى األمـاكن
التي يجـب التوقف فـيهـا عنـد حاجة
زوجـــته إلى جـــمع الـــبــذور بـــأمــان.

معنا بعــــــضاً من هذه االســـلحة?
وهل هي بـذور لــكي نـكـاثـرهـا? -
هذه يـصنعهـا اإلنسان وال تمـنحها
األرض. فــمــا حـاجــتــنــا إلــيـهــا في

احلدائق?
..............-

- هــيــا يــا أنــاســ حــان مــوعــد
الـــــرجــــــوع إلـى قـــــصــــــور األحالم

الرئاسية. تأخرنا.
 شعرت أرجاح باخلوف من زوجها
. كــان بــيـديه الــطــويـلــتـ أنــاسـ
ـــلـــيـــئــة يـــصل إلى كل الـــرفـــوف ا
بـاألســلـحـة والـذخـائــر..  وبـعـيـنـيه
الكـبيـرتـ يقـلب كل ما يـراه وكأنه
ا يراه.. لم تستطع أرجاح سعيد 
أن تـفتح فمـها.. لم تعـد تعرف ماذا
يحـدث له وهل هو طـيب أم شرير?
ارتفع صوته وهو يتحدث مع بائع
األسـلـحــة.. وبـعـد قـلــيل عـاد وفـتح
الـبـاب..  قــال لـلــنـاس خـارج احملل
انـبطـحـوا.  وراح يـتظـاهـر بإطالق
الــنــار من الــبــنـادق والــرشــاشـات
ــسـدس فــأنـاســ ال يـزال يــحـلم 
أمــــريـــــكي أو رشــــاشـــــة روســــيــــة

يحملها. 
ــشــهـد ــكــان لـيـس نــفـسـه في ا   ا
األول لـــنــزولــهم إلى األرض ولــكن
اجللـسة نـفـسهـا.. اناسـ وأرجاح
يـجــلـسـان عـلى األرض وقـد أصـبح
الــــوقت لــــيـًال والــــشــــمس تــــرسل
ضوءها خافتاً  عـبر القمر .. عليهم
االنـتظـار حـتى شـروق الـشمس من
أجل شـحن العـبـاءة الـضوئـيـة مرة
أخــــرى. أنـــاســــ يــــقـــلــــد صـــوت
الــرشــاشــات بــفــمه طــوال الــلــيل..
وقــلب أرجـــاح يــدق  دق الـــطــبــول
خـوفـاً مـنه. حل الـصـبـاح وأشـرقت
الـشـمـس فـراحـا يـســمـعـان صـوت
عــــراك وصـــيــــاح.. ســــألت أرجـــاح
زوجهـا أنـاسـ وأذنهـا تـطن: ماذا
ـاذا  ال نـذهب وقـد انـتهت يـحدث? 
مهـمـتي في جمع الـبـذور ومهـمتك
ـعـلـومـات األخـرى? هـيـا في جـمع ا
بـنـا نـعــود يـا أنـاسـ .. فـقـال لـهـا
وذجاً بأنه يـفكـر  بأن يـأخذ معـه 
من هـذا السالح الذي يـخرخش في
أيدي اجلـميع.. التـفت أناس  إلى
ـــتـــرامي لـــيـــجــد  ســـقف األرض ا
ضــوء الــشــمس أصــبح وفــيــراً في

السماء. قال لها وهو يبتسم:
هل بـذور الـتفـاح موجـودة ب -

ما جمعت من بذور.
ال غير موجودة. -

هــذا حــسـن.. فــنــحن يــجب أن -
نعود إلى هنا مرة أخرى.

الزاد مـهتمـاً  بجمع معـلومات أخرى
ال تـــهــــتم لــــهـــا أرجــــاح. كــــان لـــديه
االسـتــعـداد لــلـذهـاب مـع كل الـرجـال
جلــمع األخـبـار عن أسـمـاء االسـلـحـة
الـتي يراها والـعيارات النـارية التي
تــنـطــلق مـنــهــا وعـنــدمـا يــعـود إلى
زوجته أرجاح وما جمعت من البذور
في جـعـبـتـهـا فـإنه يـدعـوهـا لـسـماع
أصـوات الـرصـاص الـتي يـطـرب لـهـا
عنـدمـا يطـلقـها اجلـنود..  ال يـريد أن
يـعرف شيـئاً عن الـفالح أحبـابها..
ـــازحـــونــهـــا ويـــحـــبــون وال كـــيف 
صـحبـتهـا أو كيف يـظنـونهـا ضيـفة
مــرحـة قــادمـة من بــلـد آخـر يــتـحـدث
بــلــغــة ال يــعــرفـــونــهــا.. في مــرة من
ــرات  رأت أرجــاح إمــرأة تــشــتـري ا
لح من الـسـوق.. فسـألـتهـا هل هذا ا
نبات يـزرع أيضاً كالطـح والسكر?
ـرأة وقـالت.. كال بـالـطـبع ضـحـكـت ا
إنه يستـخرج من التربـة الناشفة أو

من ماء البحر. 
ال تـنــسى أرجـاح الــرائـحــة الـطــيـبـة
للورد التي تداهمـها كلما مرت بقرب
حديقـة من حدائق كوكب األرض.. أو
كـــيف تـــعـــمل  تـــلك الـــرائـــحــة عـــلى
إسعـادها وحتـسـ مزاجـها فـظلت
تتحرك وتتنـقل بينها بكل نشاط إلى
أن أجنـزت مـهـمــتـهـا بـجـمع الـبـذور
ــــكــــان الـــذي نــــزال فــــيه ووصـــلـت ا
بواسطة عـباءة ضوئية إلى االرض..
 انــتــظــرهــا أنــاســ في ذلك الــيــوم
قـرب مـطـعم الـكـبـاب الـشـامي.. وكان
ـنقـلـة أشيـاشاً الـعامل يـشـوي على ا
الــلــحم مع الــبــصل والــطــمــاطــة ثم
يــــضــــعــــهـــا فـي اخلــــبـــز احلــــار مع
اخلـضـروات واخلـيـار اخملـلل.. قـالت

له أرجاح:
يجب أن نـخرج من هنـا للذهاب  -

إلى نقطة الرجوع. 
أنـاس لم يهـتم لكالمهـا ودخل بعد
مــــحـل الـــكــــبــــاب إلى مــــحـل لـــبــــيع
األسـلـحــة فـوجـد شــابـاً دخل احملل

وسأل البائع:
أريد مسدساً ورشاشة? -

أمريكية? -
نعم أمريكية. -

يوجـد لديـنا مـسدسـات أمريـكية -
وكالشنكوف روسي.

 أرجــاح تـتـحــدث عن أزوف الـرحـلـة
ونفـاد الشحن في الـعباءة الـضوئية
وأنــــاســـ يـــشم رائــــحـــة الـــشـــواء
ويــســتـــمع إلى طــلـــبــات ذلك الــرجل
بانبهار. عندما خرج قالت له أرجاح:

? أال تسمعني.  مابك أناس -
ـاذا ال نــأخـذ أقـول لــنـفـــــــــسي  -

حدث هذا فـي الربع األول من العام
احلــاكي الـذي تـنــشـرح فـيه صـدور
الــســـكــان الــقـالئل فــيــتـــصــرفــون
ة كاألطـفال ويـلقـون النـكت القـد
ثم يضـحكـون  علـيهـا مرة أخرى ..
إنه الـربـيع يـجـدد احلـيـاة ويـحرّك
ـا فـيهـا قـلب الراعي كل الـقلـوب 
احلكيم الذي ال يـتحدث وال يضحك
ـــثــاقـــيل..  فـــحــاكم قـــصــور إال بــا
األحالم الـــــرئـــــاســــيـــــة مـــــعــــروف
بــالــصــرامــة ونــدرة الــكالم وفــقط
عندمـا يحل الربـيع تتـقشر تـقاطيع
وجـهه  ويخـتفي الـكدر من حـياته
ال سـيــمـا هـذا الــربـيع الــذي جـعـله
يـتـحـول إلى دورق زجـاجي شـفـاف
ملـيئ باألحاسـيس الفوراة.. حذفتْ
تـــلك األحــاســيس كـل الــتــجــهم من
الــــوجــــود  فـــأرسـل احلــــاكم رجل
) إلـى كــوكب اخملـــابـــرات (أنـــاســ
األرض مع زوجـته (أرجـاح) إلجنـاز
مهمـة تتـعلق بالـفوران الـذي سببه

الربيع في روحه.. 
) طـويل الـقــامـة عـلى كـان (أنـاســ
نـحــو مــهــيب وعــيــنـاه كــبــيــرتـان
سـافات بـحيث يـتـكمن من الـرؤيـة 
بعيدة.. أما زوجته (أرجاح) فإمرآة
دبـــدوبــة تـــتـــنـــقل بـــ الـــقـــصــور
الــرئـاســيـة مع  مــراقب لـلــطـقس ال
يــضـحك أبــداً وال يـؤكــد شـيــئـاً أو
يــنــفـيه.. كــان يــســاعــدهـا فــقط في
مــتــابـعــة شــؤون احلـدائـق الـتي ال
زالت جـرداء قـاحـلـة  خـاليـة من أي
لــون أو عــطــر أو ظل بــارد.. كـوكب
الـقــصـور الــرئـاسـيــة لـديـه أشـكـال
مــــتــــعــــددة مـن وســــائط احلــــيــــاة
تنـوعة ليس من بـينها اجلـميلـة وا
الـــــبــــذور الـالزمــــة لـــــزرع الــــورود
واألشـجار ومـا إلى ذلك من نبـاتات
مثمرة شاهدهـا حكام الهيأة العليا
لـلــقـصــور الـرئـاســيـة  فـي الـصـور
الــــتي تــــصــــلــــهم عــــبــــر األقــــمـــار
الــصـنــاعـيــة لـكـوكـب األرض أثـنـاء
مــشــاهــدتـهم لــصــواعق الــبـرق من

األعلى.  

من مــكـانــهم في حــواشي الـفــضـاء
شــاهـدوا الــكـثــيـر مـن احلـدائق في
أفالم مــلـونــة وكـانــوا يـتــفـاجـؤون
بتلك األشـكال الغريبـة التي يرونها
في الصـور ويظـنون بـأن النـباتات
تــمـيل لــلـون األخــضـر بـســبب لـون
ــاء األخــضــر الـذي تــشــربه تــربـة ا
لألرض  غيـر أن ظنهم خـاب عندما
ـيـاه عـلى أخـبـرتـهم (أرجـاح) بـأن ا
ـــــة الـــــلـــــون كـــــوكـب األرض عـــــد
والـرائـحــة وحـدثـتـهم عن اخـتالف
الــلـون الــبــني لإلنــسـان عن الــلـون
األخضـر  للشجرة أو األحـمر لباقي
نـبـاتـات أخـرى مع أنـهـا تـرتوي مع
االنــسـان من مــاء واحـد.. لم تــكـتف
ــعـلـومـة اجلـديـدة (أرجـاح) بـهـذه ا
ــــاء  ولـم تــــعـــــرف الــــراحــــة عـن ا
إطـالقــاً وهي تــتــجــول في األرض
ـعلومـات من كل االجتاهات جلمع ا
واألمـاكن فــتـجـمع بـعض الـبـذور 
وتتكاسل عن جمع البعض اآلخر..
 أرجــاح لـهــا غـمــازات في خـديــهـا
وتــتـــدحــرج مـــثل كـــرة الــقـــدم بــ
ــا سـيـجــعل بـذور الـنــاس وهـذا 
األرض تتـجمع وتـفـيض  لديـها من
ــلـــيــئــة أصــحــاب تـــلك احلـــدائق ا
بـالــزهــور..  فــهي تـمــتع بــحــضـور
لـطـيف وروح مـرحـة.. عـلى الـعـكس
من زوجـهـا أناسـ الـذي شارك في
الـرحـلة  كـوكب األرض عـلى أساس
آخـــر فـــهـــو مــهـــتـم بــالـــبـــحث عن
الــكــيـفــيـة الــتي تــمـكن بــهـا ســكـان
األرض مـن الـــتــــعــــايش مع فــــكـــرة
ــــوت وتـــــقــــبــــلــــهـــــا إلى درجــــة ا
االســــتــــسـالم والــــرضــــا بــــحــــيث
يقـومـون بتـكرارهـا مـرة أخرى عـبر
حكايـات عابرة يتفـرجون عليها في
األفالم والقـصص والروايات  على
الــــعــــكس مـن ســــكــــان كــــوكــــبــــهم
الرئـاسي فهم أصـحـاب عقل نـقدي
حـاد يـجـعـلـهم عـاجـزين عـلى تـقـبل
هـــذه الـــفـــكـــرة دون تـــدخل الـــوعي
ــا جــعـل حــيــاتــهم بــاســتـــمــرار 

صعبة وال تطاق. 

قصة قصيرة


