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ـقرصنـة واصفا إيـاها بأنـها تلـحق أضرارا كـبيرة بـقطاع الـنشر والـتوزيع متـحدثا عن غـرب عبدالـقادر الرتـناني من جتـارة الكتب ا ـهني لـلناشـرين با شكـا رئيس االحتاد ا
(مافـيا منظمة جتني أرباحا طائلة).  ويتابع (حجزت السلطات مؤخرا حوالى  120 الف كتـاب مقرصن وهذا رقم ضخم لكن الوقت ما يزال مبكرا لتقييم اخلسائر) مشيرا
ـقرصـنة عالمـات دور نشر شـهيـرة أغلبـها فـرنسيـة وأخرى عربـية بـأغلفـة وإخراج مـطابقـ للـطبعـات األصلـية لكن إلى تنـامي هذه الظـاهرة مـنذ حوالى سـنة. وحتـمل الكتب ا
ثل أحيـانا نصف ثمن الـنسخ األصلـية وأقل عشر ـا  التـصفيف وجودة الـورق والطباعـة أدنى بكثيـر.  وال يتعدى ثـمنها 20إلى 30 درهـما (حوالى  1,8 إلى  2,9 يورو) 
قرصنة تطـبع في مصر وبعضها يطبع هنا وتنقل عبر البـحر لتخزن في مستودعات سرية وقد علمنا أن مرات من الثمن األصلـي في حاالت أخرى.   ويؤكد الرتناني أن أغلب الكتب ا
يناء الدار البـيضاء. وتشير الـباحثة كنزة الصـفريوي في مؤلفهـا بالفرنسية الـكتاب على احملكإلى شـبكة محلية حمولة  18حاوية وزعت في اآلونة األخيـرة وما تزال حاوية محـجوزة 
دارس في مطـابع صغـيرة بالدار الـبيضـاء تسحـب منها  10إلى  20ألف نسـخة. وتطـور نشاطـها لـيطال مـؤلفات تالقي إقـباال مثل بـدأت منذ  2005بقرصـنة روايات مـقررة لتالمـذة ا
روايات بـاولو كويلو الـتي تسحب منها  60ألف نسخة مـقرصنة. وتشـير كنزة الصفـريوي إلى أن سعر الكتـاب يبقى عامال حاسمـا بالنسبة ألغـلبية الزبائن .«وفي غـياب أرقام رسمية

غرب بينما يؤكد الرتناني أن هذا الرقم ال يتعدى   100 . تشير تقارير إعالمية إلى وجود  250مكتبة في ا
ـا تشجع عـلى القراءة لـكنهـا تلحق ضـررا بالغـا بقطـاع ضعيف أصال .«وال يـتعدى إنـتاج الكتب في قـرصنة ر شرف عـلى مديريـة الكتـاب بوزارة الثـقافة حـسن الوزاني أن الكـتب ا ويـرى ا

عدل سحب يقارب  1000نسخة بحسب أرقام وزارة الثقافة. غرب  3000عنوان في السنة  ا

رسالة الرباط
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.. أمس استفقتُ على ضَجيج مواكبٍ
فرأيتُ عَيّارين من عُشّاقِها.. شاخوا..

.. وما شاخَ النشيدُ
جاءوا اليها من أقاليم الرياح ..

وكُلّما مَرّوا على احيائِها.. رَحلَ العبيدُ
× × × ×

!? .. بأطرافِ الرصافةِ أرأيتَ مقبَرةً تُداهِمُ سامري ليلٍ
!? .. مأتما للوردِ هل أقامَ دم حييٌّ

هَلْ ?!
سأعيدُ اسئلتي إلى صفحاتها األولى.. وأسألُ عن كتاب اآلس

عن شجن نواسيّ.. أقامَ هنا..
وأسألُ عن حديثٍ ضاع في عتماتِ محنتِها األخيرة..

.. عن بني العبّاسْ ُضيئةِ كان يُروى في لياليها ا
من هؤالء?!

.. ُنًجم قدّ روى من قَبلُ سألتُ عبدَ اللهِ.. هل كانَ ا
عن وحش الكوابيس ..

الفراديسُ التي حَمَلَتْ سُفاحا .. أسقَطتُ حُمما وحُمّى والكراريسُ اخملبّأة العَتيقَة..
أجنبتْ صُحُفاً.. على صفحاتِها تَتَشمّسُ الغيالنُ

َ سطورها يَنزو الضئيلُ األلعبانُ ب
.. وهل رأى بغدادَ

يَغصبُها أساوِرَة ورومُ
شي في شوارعِها.. وتُغتالُ الكرومُ لحُ  ا
زَحفُ اجلرادِ.. يجيءُ من مُدنِ الرمادِ

.. حيثُ يَمرُّ أبناءُ األفاعي مَسَد على الطُرقاتِ
يَرتابُ أحفادُ الفريسي من شَجرِ البالد

.. من أنهارها ونَهارها يَرتاب أحفاد الفريسي
.. هل كان الفريسيون في الزَمن اجلميل .. وسألتُ عبد اللهِ

يتواطأونَ على مفاتنها..
.. أنّ أحلانَ السماءِ تَموتُ ذات ضُحى نجمُ وهل قالَ ا

على وتَرٍ بَخيلِ
.. َامُها يَصِلُ التخومَ في موكبِ النهرين.. كانَ 
اء .. سيّدتي وَصايا إليِك أحملُ من حديثِ ا
رايا هي ما تبقى من حريرِ القول .. أو وشم ا

.. بغدادُ
لؤلؤة مُبجّلة يشوه سحرها.. وحشُ اخلَطايا

× × × ×
ما عادَ لي إال أناشيدي

وأسألُ عن مَقام الصَفْح ب يديك.. فاعتذري لنا..
ما كان مِنّا.. ذلك الثفل البغيضُ

حلن مريض
ال الضوء مرَّ على السَريرةِ.. ال الوميضُ

.. الوهُم.. ثمَّ الوهمُ
.. وال ذُكِرَ الغريضُ ما غنّتْ عُليّة في منازلهمْ

× × × ×
مَنْ هؤالء?!

يَقومُ عبد الله..
أبواب ثمانية .. سيفتحهَا لنا

.. للماء والشعراءِ
للفقهاءِ واخللعاء..

ها أنذا أراهُ.. معمّماً بالريح .. يَختارُ احلُميمة مَرَة أخرى..
وليسَ سوى احلُميمةِ من طريْق

× × × ×
.. أورثتنا حُلماً جميالً
.. أيها احلُلُمُ اجلميلُ

.. حيثُ تنّزلت.. .. ظِلّ اللهِ بغدادُ
.. روح.. وضوء مُستحيلُ

.. مُذ كانَ عبد اللهِ.. كانت هذهِ القرشيّة اخلضراءُ
آذن واجلِنانْ بُستان احملبيّن.. ا

ليل.. لعاشقةٍ تُحاول أنْ تنامَ وال تَنامْ
ليل.. لعابدةٍ يقصّرهُ القِيامْ

ليل.. لصعلوكٍ يُقيمُ طقوسهُ في كل حانْ
ملوك يجرب أن يكون ليل.. 

َ حدائقِ األسرار .. ليل.. لعيارين ينتشرون ب
في أرض السوادْ

.. بغدادْ
تُقبلُ من مساراتِ الظنون الى مسرّات الظنون..

سيلمُ عبدُ الله..
.. أشتاتَ األساطير .. األقاويلَ التي تُروى.. اشارت الكواكبِ

والرؤى..
ويُقيم فيها.. بيتَ عبد الله

.. اءِ .. يَدقُّ بابَ ا أبواب ثمانية .. وأزمنة تمرُّ
شيخ قانِط ..

.. فال يُجابُ َ ويَدقُّ بابَ القانط
أوَ كان يحلمُ بالظباءِ البيض?!

!? .. غُرابُ أم ألقى أليهِ صحائفاً بيضاً
.. .. تُقبلُ األشجارُ َ القيامةِ والقيامةِ ب

َ عواصفٍ مَرّت وأخرى في الطريق .. ب
.. يَظلُّ عبد اللهِ

.. من سمرٍ الى سمر .. ومن خبرٍ الى خَبَرٍ
.. على ما كانَ

اءُ و أنحسرَ اليبابُ .. كان ا حيثُ يَكونُ
× × × ×

.. أورثتنَا حُلماً جميالً
أيها احللمُ اجلميلُ

.. شَمساً ِ مُذ جاءَ عبد اللهِ يحملها الى الضفت
.. وهي في ماء الصباحاتِ اجلميلةِ تستحمُّ

.. األصيلُ وال يَمسُّ ظِاللها البيضَ
.. تَتَبغَددُ األقمارُ

.. كُلُّ قصيدةٍ حَملت غُرورَ صبا نداءٍ جامحً
جاءت اليها

خَرجَ النُواسيونَ من أَسرارها األولى..
هُنا..

حيثَ استظلّ النورُ باجلوريّ والدفلى.. وأسرارُ الندامى بالنخيلْ
مُذْ كانَ عبدُ اللهِ.. أطلَقَ في مالحمها الوعولْ

تَتَعلّمُ األنهار من ألالء فضتها..
وتصهل في مواسِمها اخليولْ

حُلُم جميل..
.. تَزاحَمُ عندَ سدرتِها الفصولْ تلكَ أبواب ثمانيةُ

.. من أيَّ بابٍ
تَخرجُ الدُنيا.. وتَدخُلُ كلُّ أغنيةٍ بَتولْ

يتعايش اخلُلعاءُ والفقهاءُ فيها..
حيث تَلعبُ في حدائقها.. العصافير الشقيّةُ والصُقورْ

.. انِ شاكسُ في جوازِ الشك واأل يتحاورُ الثَمِلُ ا
والشَيخُ الوقورْ

شاكسُ.. من متاهات اخلُمارِ ال يتعب الثمِلُ ا
.. الشيخُ الوقورْ َكْرهِ وال يَضيقُ 

× × × ×
في طاق أسماء..

يبارك ليلكِ الشُعراء..
عاني.. في التصوّفِ واجملونْ يَنتحلونَ مَعصية ا

.. تتشابكُ األحالمُ واألوهامُ.. حيث يواصلونَ الليلَ بالليل القصائدُ
َ منزلةِ الرؤى األولى ومنزلةِ اجلنونْ ب

حُلُم جميل..
ُ النَبيلُ .. يَخُطُّ حُروفَها الط أيّ ملحمةٍ

.. بغدادُ
.. حيث يكون كان الشعرُ واللحنُ اجلميلُ هذا الطائرُ الفِضيُّ

غنّونَ الفُحولُ ا غَنَّتهُ دجلة في لياليها.. ورددّهُ ا ولطا
وصليان اخلرافيان  والعودُ السَخيُّ ا

.. وَتَر غَويٌّ
.. بغدادُ

.. وسِحر بابليُّ سِحْرُ مآذنٍ خُضرٍ
× × × ×

ِ العراقي.. استفاقَ الطيبُ .. أنّ في الط هَلْ كُنتَ تُدركُ
كابر .. سك من دَمِنا ا .. أنّ هذا ا صارَ مدينة .. هَلْ كُنتَ تُدركُ

.. سك.. بعض دم الغزال.. هَلْ كُنتَ تُدركُ ليسَ هذا ا
.. لكنّ السؤالْ أن كلَّ غُزاتِها اندحروا.. ويندحرونَ

لمَ يحشدونَ على عفافِ نخيلها
لمَ يشعلونَ النارَ في أحالمها..

لمَ يحقدونّ على أغانيها..
ويختطفون دفء احلزن .. فيها ?!

× × × ×
نصور ببغداد تمثال ابو جعفر ا


