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اضي في ـعرض الدولـي للنـشر والكـتاب بـالدار البـيضـاء نحو نـصف ملـيون زائر خـالل دورته السادسـة والعـشرين التي اخـتتـمت األحد ا استـقبل ا
نقـضية قال وزير الثقـافة والشباب والرياضة الـناطق باسم احلكومة احلسن غرب. وخالل مؤتـمر صحفي استعرض فـيه أبرز احصاءات الدورة ا ا
عبيابة (أكثر ما مـيز هذه الدورة هو اإلقبال الرائع الذي قارب حتى اليـوم نصف مليون زائر من مختلف الفئات الـعمرية واالجتماعية). وأضاف (تميز
ـعرض أيـضا هـذا العـام بحـضور أكـثر من  15 وفـدا دبلـوماسـيا في االفـتتـاح وخالل األيام الـتالـيـة ومشـاركة وزراء ثـقافـة من دول شقـيقـة مثل فـلسـط ا

غرب) والبـحرين). وتابع قائال (كان هنـاك حضور الفت لالنتبـاه كذلك لسفراء دول أمريـكا الالتينية الـذين أبدوا رغبة واسعة في تـنمية التعـاون الثقافي مع ا
عرفـة واآلداب والعـلوم. وحلت عـرض الدولي للـنشر والـكتـاب بالدار الـبيضـاء على مـدى عشرة أيـام نحو  120 ألف عـنوان كتـاب في مخـتلف فـروع ا .قـدم ا
عرض  266مؤسسة وهيـئة وجهة حكومـية ورسمية إلى جانب  230 عارضا من الدول الـعربية وأوروبا دولة موريتانيا ”ضيف شرف “الدورة.وشاركت في ا

. وآسيا وأفريقيا واألمريكيت
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قصتان قصيرتان 

قـمــة نـضـوجـهـا مع رجل مـتـعب وفي
شبه الـنهـاية احلـتمـية له كـان بودي

ان اصرخ بصوت عال
 _هذا اليفيدني.. 

ثـمرة هـذه اجملـازفة والـتي اعـتبـرتـها
نتـيجة سـيئـة ان الد ابنـة جمـيلة هي
مـن تـصــبــرني عــلى مــاســاتي حــتى
دمــوعي لن تـخــفف االمي ومــعـانـاتي
وصــورتي ســجــيــنــة اعــمــدة الــبــيت
ــرضــة لـزوجي ومـربــيــة البــنــتي و
الـذي اقتـرب لـلثـمـان عـامـاً كل يوم
لة ضي واحلياة تـبدو لي مقرفة 
مـــيــتـــة ال حــركـــة بـــهــا احـس انــني
مـدفـونــة مـعه في زمن يـحــمل خـفـايـا
مــجـهــولـة عـلـي الـتـهــرب من واقـعي
ـريـر بــايـة وسـيــلـة ان احـقق ذاتي ا
واعيـد لي هـوية روحي الـتي فـقدتـها
والفـراغ الذي يـطوقنـي ووحدة قـاتلة
تفاوتة تعتريني فقد جفت باوقاتها ا
دمـعاتي واتعـبتني الـشكوى مـخاطبة

ربي بالقول
 _يارب.. ااسـتحق منك هـذا الذي انا

فيه... ?
لتخـرج الدمعـات مجـبرة لتـخلق على

شفة ابنتي سؤالها البريء
ــاذا تــبــكــ يــا امي... انــا احــبك _ 

 .. واحب ابي... بسببه تبك
احـتـضـنـهـا بـرغـبـة وارفع عـيـني الى

االعلى وانطق
 _احــمــدك يـــا ربي عــلى هـــديــتك لي

ابنتي... 
فــتــعـانــقـنـي بـقــوة وتـمــسح دمــعـتي

باصبعها قائلة
 _يــكـــفي انك امي الـــصــابــرة مع اب

حاله مثل حال ابي... 
فــقـد حتــول زوجي الى رجل عــصـبي
ــز اج مـتــقـلـبــا في تـصـرفــاته الـتي ا
صـارت عـجـيـبـة غـريـبـة ليـتـركـني في
النـهـاية الى زوجـة علـيهـا ان تتـحمل
وتعيش حياتـها بالم وحرقة ومعاناة
التـنتـهي مـتمـثلـة بـرغبـتي بان اشـعر
انـني امـراة مــتـزوجــة  وهـنـاك  رجل
خـتـلف انواعـها. يـلبي كل رغـبـاتي 
حـتـى فـقــدت كل شيء امــام امــر الـله
وحـــكــمـــته كــنـت بــحـــاجــة الى رجل
ـا انـا فـيه وكيف يـاتـيني لـيـنـقذني 
يـــحـــدث هــــذا وانـــا عـــلـى ذمـــة رجل
وتـربيـتي التسـمح ان امارس الـرذيلة
واخالقـي تــــــرفض هــــــذا جــــــمــــــلـــــة
وتـفصـيال كذلك حظي الـعاثـر دفعني

ان اتــــكـــلم مع فــــارس احالمي الـــذي
حـضـر بـوقـتـه الـضـائع عـنـدمـا احـكم
جـهـاز مـوبـايـلي وعـلى الـفـيس بـوك
جــــاء دون مـــوعـــد او اســـتـــئـــذان بل
اقـتــحم رجـل حـيــاتي الحتــدث له عن
تـفاصـيلـهـا الصـغيـرة والكـبيـرة كان
غــربي االصل اجـتــاز ســنـوات عــمـره
السبع  ابيضت شعيرات راسه  اال
انه رجال تفهم حـالتي وشرود  ذهني
واحلـالـة الــصـعـبــة  الـتي انـا فــيـهـا
ـتــنـفس الـوحــيـد الـذي وجـدتـه هـو ا
اطلعته عـلى اسراري لم اره مباشرة
ولم الـتق به وان حدث هـذا او حصل
مــاذا ســاقـــول له وهل ســـاصــدق مــا
ســاســمــعه من رجل عــشـق اخلــضـار
والـنـواعـيـر وهي تـدور عـلى الـفـرات
كـان فـراتــيـا قـد اكـتــمل ونـضج عـقـله
حقـا اعجـبت به لثـقافـته وطيـبة قـلبه
واسـلـوبه الـواضح والبـسـيط عـنـدما
بـحـاول نقل كـالمه بعـد تـفـكيـر سـديد

بالقول
 _انا وانت خطان متوازيان.. 

عـرفت ان دجــلــة والـفــرات يـلــتـقــيـان
بواقـعهمـا وانا مـعه النلتـقي مطـلقا..

خطان متوازيان.. 
دمـــوعي تـــنــهـــمــر وابـــنــتي تـــلــصق
جـسـدهـا بـجـسـدي  لـتـتـسـرب حرارة
جهلت مصدرها وقالت لي متسائلة

 _احتب ابي يا امي... 
اعـتصـرتـهـا بقـوة وعـانـقتـهـا وبـكيت

بحرقة ناطقة
 _الجلك انت.. 
قالت بالم

 _يـا امي حرارة ابي مـرتفـعة... تسع
وثالثون... 

طمأنتها باحلال وقلت لها
 _هي حرارته االعتيادية... 

عصرت يدي وبخوف و اجابت
 _اخـــــشـى عــــــلـــــيـه من فــــــايـــــروس

كورونا... 
اجـهـشت بـالـبـكـاء وسـقـطت دمـعـاتي
على يدها وكانها لسعت فصرخت
 _التـخـافي يا امي اعـرف انك حتـب
ال ابي...  ووجه الـــرجل الـــفـــراتي 
ارجــاء الـغــرفـة بــيـنــمــا غـفت ابــنـتي
طر على وبقيت اسمع دقات قطرات ا
شباك نـافذة غـرفتي ووحـشتي لـلنوم
بـــفــــراشي  وحــــيـــدة  وكــــان صـــمت
ـكان الرحـيل ياخـذني الـيه للـفراتي  

بعيد...

ــنــتـصـف الـســنــوات الــعــشـر من
عـــمـــري  االخـــيـــرة والـــتي قـــا ربت
نــصف قـــرن ســتــة  اربــعــ ســنــة
بــفــصــولــهـا االربـع مـضـت ومـازلت
اعــاني هـــذه اجلــدران الــتـي كــلــمــا
زحـفت السـاعات االولى من لـيالـيها
ظـلمـة وبانـصافـها وبعـدها احس ا
بــراحــة فـي جـســدي مـن عــنــاء يـوم
ـــهــمـــتي الـــتي طـــويل اقـــضــيـه و
اعتدت عـليـها ان اكن مـربيـة البنتي
زهـــرتي وعـــيـــوني الـــتي ارى بـــهــا
مـرضة لـهذا اجلسـد العـاجز عن وا
احلـــركـــة نــعـم انــفـــذ كل طـــلـــبــاته

وواهـيئى كل ما يـحتـاجه  من اشياء
ضـــروريــة له انــا اتـــرقــبه وكل مــرة
اتــمـنى ان يــتــحـرك كــمــا كـان وكــمـا
عــهــدته في ايــام زمــان عــنــدمــا كــان
قـويـا لم يـكن شـابـا كمـا تـمـنـيته في
بدايـة زواجنا فـانه يكبـرني بعشرات
الـسـنـ لم انـتـبه لـفـارق الـسـنـوات

بــــيـــــنــــنــــا كـل الــــذي اراده االهل 
بـاالتـفـاق بـالـرغم انـتي كـنت مـجـبرة
ــهم ان عــنـــدمــا ســـالت نـــفــسي  _ا

اتزوج... 
ال احــد خــطــرت في عـقــلــة فــكـرة عن
احلــال الـذي وصــلت الــيه زوجـة في

ـوتِ بـحـفـنـة تراب  الـوالدة أكـبـرُ من ا
عــنـدمــا يـنــتـهي مــفـعــول الـروح تــبـرزُ
ــطـر  وأدغـال الـعــيـنـان نــحـوغــابـاتِ ا
اءِ الـطهـارة ساعة الكـوثر  قـد يبـتلُ 
لـكن يعـاود طـقوس الـرحيـلِـمن ضنكٍ ال
يـشــبه الــثـوب الــذي يـغــطــيه  تـرضع
أفـواه الــسّـمــاء من أثــداء الـنــجـيــمـات
الـبـكر  وتـأوهـات الـقـمـر يـعج صـوتـها
حتت وطـأة عـنـاد الكـبـريـاءِ في طـرقاتِ
احلرّاس الـليلـية .. تعـوَّدَ أن يرفع كفيه
أشرعـةً يجـوبُ أرصفـةَ العـتمـةِ يدخل (
الــبــارات ) حـامـالً رغـائــبه فــيــمــاعـونٍ
ــعـدنــيـة عــتـيق لـه طـقــطـقــة الـدراهم ا
عـنـدمـا تـطـأ خـطـوته الـيـمـ ال توازي
ـــدخل الـــيـــســـريــعـــلى عـــتـــبــةِ ســـلّمِ ا
ــصــابــيح الــتــرنــــــــحِ ـــتــشــعــشع  ا

احلمر 
. أول منضدة لم تكترثبصوته اخلفيف
ألنــشـغــال احملـيـطــون بـضــرب سـطـحه
كنغمة دفٍّ ألغنية غناها سعدوجنابر (
يـا طيور ) طـائرة أو خـامدة  والثـانية
أنقطـع خيط الـشعر حلـظة الـطلب  كلّ
ديـده إلى جـيبه وخـشـخشـة الدراهم
ـاعــون وكـذا في ِ ا تـراقــصت عـلى مــ
الــثـالـث يــســكـتــالــنــقــاش عن الــوضع
الــراهن ثم الــرابع واخلـامس واألخــيـر
كأن اجلمـيع يريد أن يدفـعكفارة كذبه 
ال يـكـتـفي من جـمع احملـصـول الـشائب
ــــزيــــد بــــاألوراق الــــنــــقــــديــــة  أرادَ ا
وعندصالة الفـجر أستقبل باب اجلامع
في نهـاية الشـارع احملاذي لنهـر تقطنه
األسماك الـتيتنـعم باألمان والسالم من
مـكـر السـنـارة وطعـمـها اجلـارح بـينـما
اخلــيـاشـيم تــزمـجـر بـأذنــاجلـريـان من
ــصـلــون لم لــزوجــة الـطــ . يــخــرج ا
يــشــعــروا بـــصــريــر الــطــلب وال بــأنّــة
مـنـشـغـلـون جـدا بـالـتـسـبـيح احلــاجـة 
والتـهليل  يتـركهم ويعاود الـسير هذه
ـبنـيـة من حـجر ـرة دار  االسـتراحـةا ا

قبيل الـغروب يحمل كتـيبات صغيرة
فــيــهـــا أدعــيــة يـــفــتش فـــيــعــيــادات
ومـخـتــبـرات طـبــيـة عن مـحــسـنـ 
يـســتــغلُ قــلق الـنــســوان من نــتـائج
ا يـعادلُ نـصف ما فحـصالـطبـيب ر
ــا لــيــلـة جـمــعه  لــيــلــة احلــمـراء ر
اجلـمـعـة مبـاركـة قـبل أن تـتـمـبـعـدها
الــــصالة  واحلــــديث عـن اخلـــطــــبـــة
الـثـانيـة الـتي أعـلنُ اخلطـيب تـأيـيده

لإلجراءاتالرئيس التقشفية ..
هذه الـليلـة قرر أن يـسهـر عنـد بوابة
ـلـهى اخملــتـفي في أواخــر الـشـارع ا
كانت سـهرتـهمـثمـرة بكل االجتـاهات
وقـــبل أذان الـــفــجـــر نــادته راقـــصــة
لهى وباب سيارتها مفتوحوأعطته ا
بـعض األوراق النقـدية طـلبت منه أن
يـشـتــري له ثـيـابـا رسـمـيـة ويـحـضـر
غــدًابــنــفس الــوقت  ألنــهــا ال تــريــد
الـنـهـايــة الـتـراجـيـديــة لـكل رقـصـات
الـتي خلت موسـيقاهـا منعـزف الناي
باتـت مسـتمـرة ذهـابًا وإيـابا  ومـنذ
ذلك الــــــوقت أصــــــبح حــــــارســـــهـــــا

قرب .. الشخصي ا

الـفيء وقـرب شـجـيـرة كـانَ قـد عـيّـنـها
فـالح الـــــــبــــــــلـــــــديـــــــة وسـط جـــــــزرة
وسـطـيـةيـتـوسـد ( سـتـرته ) الـبـنـية ال
هـا من هـذا الـلـون األبكم تـتـضح مـعـا
هل صــكـت غــبــار الــزمــنِــعــلــيه أم من
جـــفــاف الـــنـــدى الــذي  شـــمل غـــيــوم

العاصمة في زمن البيروقراطية ..
شـجّع دفءُ الشّـمسِ  أن يحـملَ ضحىً
ناديل وخرقة ( بازة ) تدقق في ورق ا
وجـوهـأخـتـفت وراءَ زجـاج الـسـيارات
حـتى موعد صالة الـظهر وعـلى قارعة
الـدعـاءِ لم يـكنـاحملـصـول كالـبـاقـيات 
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التي قد كان  يغسلها النهارْ

عـيـنــاي غـائـرتـان من حــلك الـتـأمل
في  احلوارْ

ـــــــــــــــــــــــوت  إرث دائــم  مَــنْ ذا وا
سيمنحك اختيارْ .?
.....

لكأن ع الشمس مثلي
 ال ترى الضوء القريب وال السماء

ال والذي فلق البراءة في الدماء 
لم أنس  فجر الطالع من الضياء

النازل مع الهواء  
الزارع الكبرياء 

.....
هم  يُوقدون الروح  

كبل بالطقوس  في الوطن ا
من اخلـــــرافــــة  مـــــاروى اخلــــبــــرُ

الكذوبْ 
  فــافـتـح فــضــاءك  مـا اســتــطــعتَ

اليهمُ 
اً وارسم  طريقاً حا

فلعلهم ضلَّوا الطريق إليك 
في  شرر  اخلطوبْ 

قمر   ... أعادَ بهاءه  

األشجارُ حانية عليك 
 فلِمَ التوجس ? 

ــائه حــتــمـاً ســيــغــتـسلُ  ُ واحلــنـ
الذنوبْ  .

فلتحتطب نخل انكسار  احللم .. 
 لن جتِدَ الذي  قـد كنت حتملَهُ على

قلقٍ ...
ا  ويحـملهُ الظـالم عصابةً تـشقى 

تلدْ احلروبْ
زمن  لعوب 

 فـلكلِّ غـاشيـةٍ سرائـرُ تـختـفي فيـها
الثقوبْ

مِن مَفرِقَيكْ
من أول  التـكوينِ ,قوس األرض 

كنت منارها  ونشيدها 
فيض السحاب براحتيكْ
 صغت النجوم قالئدا 

 وزرعت  أعراف السـماء برافديك
وفي بنيك من الرعاة 

ولكي تغيظ  احلاسدين من الغزاةْ
شيّدت صرح حضارةٍ
وقبست أحالم البُناةْ 

ــنع لــهــفــةً تــصــبــو إلى ال شـيء 
مطرٍ 

وال نار حتدُّ من احلياة
.....

 يــــا كم عـــرفـــتـك في انـــكـــســـارك
وانتصارك 

أو في سموّك واحتضارك 
 وكُلَّما أسْبرتُ عمقكَ 

أشرقتْ في الظل  صورتك البهيةْ 
وغــسّــلــتـــني  دمــعــتـــان  من بــكــاء

االبجديةْ
ستمر  من الضياع ا

 من الوداع بال رحيل 
يـــنـــتــقـي وطـــنـــاً تــنـــاوشـه الـــغــزاة

البربرية 
من  وردةٍ تتلو  عليكَ رحيقها 
 وشميمها شوق الهوية للهويةْ 

.....
و تغوّرت  اسطورة شعواء

 تنسخها األرومة في الديار .
الروح في األنوار تصعدُ

قدسةُ  ثم تصعدُ بعدها  النار ا

.....
تمضي السنون ...

ال شــمس تـبــزغ ال جنـوم وال مــيـاه
وال شجرْ 

غاب من الظلمات
 واألوباش يفترسون  صبحَ مروءةٍ
 وبــكل  نــبع صــخــرة وبـكـل زاويـةٍ

حجرْ
 ووجوههم سوداً أراها 

واخلـطـى  احلـيــرى هـنــاك تـعــثـرت
ب احلفر 

سـتـظل تـبـحث عن بـصـيصٍ شـاردٍ

من جنمةٍ  
وانا هنا متشبث بالظلمت ..

  أكاد أمسك بالقمرْ
ا من حـيث ال ادري نزلتُ إلى ولـر

 سقرْ
......

ليل من األوباش محض كريهةٍ
ـشـي إلى تـيهٍ وراء مــســلـةٍ تــبـكي

عليهْ
اوقيدَته دون أن يدري

 ليرتكب السقوط بساعديهْ 
وا خــيـــبــة الــتــضــلــيـل والــتــجــهــيل

والترحيل
 نحو مجرةٍ في  هجرةٍ منها اليهْ

قلتيهْ  كم دمعةٍ حرى تنام 
كم مـرةٍ ســقـطت  جنـوم الـظـهـر من

ابراجها
 لتستقرّ على يديهْ 

فأكتب خطابك للظالم 
وأقرأ على الوطن السالم 
وأبعد خطاك اآلن  ال تقرب
 فصوت احلق حتماً ينتصرْ

 عالٍ وهذا الصمتُ يبقى  مستعرْ

......
وجتمّعت من كل صوبٍ عصبة 

ـا  الــغــولُ والــســعالةُ  والــعــنــقــاءُ 
استوطنوا      

وأستفرسوا ب اجملازر في الدمارِ
لــتــفــرَّ من بـــ الــضــلــوع حــمــامــة

األحالم ظمأى للبراري 
كنّا نهدهد صبـرنا بجراحنا عطشاً

. الى أملٍ تصبّر بانتظارِ
لـيل طويـل غيـهب وعيـوننا تـرنو إلى

شبق النهار 
يتون استيقظوا  وا

ـــة واســــتــــبــــدلـــوا اجلــــثث الــــقــــد
باجلديدة   

أخلعوا  أكفانهم وقبورهم  
وسياسة الذبح على مر العصور .
فــــهـل  تـــــضـــــيق االرض فـي هــــذا

احلصارِ ? 
شظّى  في هامة  الوطن  ا

 حـــرزة ورُقْـــيَـــة حتـــمي الـــآللئ في
احملار 

ودماؤهم  هم يصنعون طفوفهم 
. في لوحةٍ منقوشةٍ فوق اجلدارِ


