
 الشعراء املغاربة والعرب باليىم العاملي للشعر

يف سياق الربيع العربي 2012آذار/ مارس21  

  
عبده حقي: أعد امللف   

 

يف البدء ناٌ الػعس، مير أٌ قدو آدو أّل باق٘ ّزد حلْاء يف تلو الربازٖ العرزاء قبل أٌ تتطلل 

مْعد غسعت . آذاز/ مازع21قد ٓهٌْ ذلو الْٔو بالرات ٍْ. إلَٔا آالت البػاع٘ ّاملطخ اآلدمٔ٘ 

يف فجسِ الطبٔع٘ دفتَٔا علٙ جي٘ التلٔل إال بػدّالػخازٓسّبكسٓض الػْاعسّالػعساء الرًٓ 

تعْد قْافلَه نل زبٔع بباقات قصائد ّضنادات أّزام لريممْا يف أزّاحيا ما خلفتُ محاقات 

…ّأعطاب  الطٔاض٘ ّاحنساف اليصّات املادٓ٘ العابسٗ مً جساحات   

ّحنً يف دلل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىٔت املػازب٘ اإللهرتّىٔ٘ إذ حنتفٕ بالْٔو العاملٕ للػعسبإعداد ٍرا 

امللف اهلاو جدا ، فإلىيا قبل نل غٕء لً ىيطٙ أٌ ىسفع قبعتيا ليخٕٔ شمسٗ الػعساء املػازب٘ 

الرًٓ بادزّا يف خطْٗ تازخئ٘ ضامٔ٘ ّىظسٗ ضامك٘ مً أجل أٌ تتبيٙ ميظن٘ 

آذازمً نل ضي٘ ْٓما عاملٔا لإلحتفاء / مازع21الْٔىٔطهْمكرتحَه اخلاص جبعل ْٓو 

  .1999 ىْىرب3بالػعسّذلو يف تكسٓسٍا الصادزيف 

ثه إىيا ىتْخٙ مً ٍرا امللف مً جَ٘ ثاىٔ٘ إثازٗ بعض األضئل٘ احملٔط٘ بسّح  

ّجٍْسٍرا العٔد العاملٕ ، عليا ىَتدٖ بيجن٘ الػعسّحنً ىتعجسيف لٔل الػازع العسب  

.الرٖ دنت حدائكُ دبابات السؤضاء   

ّجتدزاإلغازٗ إىل أٌ. غهسا لهل الػْاعسّالػعساء الرًٓ أضَنْا يف ٍرا امللف   
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تستٔب عيآًّ املطاٍنات علٙ الصفخ٘ السئٔطٔ٘ خاضع لتازٓخ تأنٔد املػازن٘  

.مجٔعا  (ٌ)ّغهسا لهه   

دىٔا مٔدائٔل غاعسٗ عساقٔ٘ مكٔن٘ بالْالٓات  ـ2 لطٔف٘ أحسازممجل٘ ّغاعسٗ مً املػسب ـ1

صالح بْضسٓف غاعسمً   ـ4 عبدالطالو املطاّٖ غاعسمً املػسب  ـ3 املتخدٗ األمسٓهٔ٘

 7 لٔيا غدّد غاعسٗ مً لبياٌ  ـ6 عبدالطالو الهبطٕ زئٔظ بٔت الػعسبالٔنً  ـ5 املػسب

أمحد   ـ9 عبدالطالو فٔصاشٖ غاعسمً املػسب  ـ8 بْمجع٘ العْيف غاعسّىاقد فين مً املػسب ـ

غالٔ٘ خْج٘ غاعسٗ مً ضْزٓ٘ مكٔن٘ باإلمازات   ـ10 جازٓد فياٌ تػهٔلٕ ّغاعسمً املػسب

ّفاء ملٔح ناتب٘ مً   ـ12 فسات إضربغاعسٗ مً ضْزٓ٘ مكٔن٘ بئْشٓالىدا  ـ11 العسبٔ٘ املتخدٗ

لبيٙ البلْغٕ غاعسٗ مً ضلطي٘   ـ14 ذلند بْدّٓو غاعسمً املػسب  ـ13 املػسب

ذلند علٕ   ـ17 أمحد شىٔربغاعسمً املػسب  ـ16 ذلند العياشغاعسمً املػسب  ـ15 عناٌ

عبداللطٔف الْزازٖ غاعسمً  ـ 19 مَا بهسغاعسٗ مً ضْزٓ٘   ـ18 السباّٖ غاعسمً املػسب

 22  ـنخند البْجبريٖ غاعسمً املػسب21 الصادم الساضٕ غاعسمً الطْداٌ  ـ20 املػسب

.  ـيصاز احلاج غاعسمً الطْداٌ 23 حطً املددٖ غاعسمً املػسب ـ

خاص مبجل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘ 
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 حىارمع املمثلة والشاعرة لطيفة أحرار

 مبناسبة اليىم العاملي للشعر

 

 عبده حقي. حاورها 

س ـــ مبٓاضب١ ايّٝٛ ايعاملٞ يًصعس، أْت نُُج١ً َطسح١ٝ َػسب١ٝ ، نٝف تٓظسٜٔ إىل ٖرا 

 اإلحتفا٤ ؟

 21إٕ ّٜٛ . ج ـــ اإلحتفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًصعسٖٛإحتفا٤ باجلُاٍ بايصعٛزباإلحطاس ايصادم 

َازس ٖٛبدا١ٜ فصٌ ايسبٝع حٝح ايطبٝع١ تتجٌُ باأليٛإ ٚايعبل ٚجٖٛس ايصعس الخيتًف عٔ ٖرٙ 

 ٚيف ٖرا ايصَٔ حٝح اإلْطا١ْٝ تعاْٞ َٔ ايصسٚد ٚايضٝاع ٜصريايصعسٖٛ بٛصًتٗا اآل١َٓ . ايعٓاصس

س ـــ أضتطٝع إٔ أقٍٛ أْو شاعس٠ َتأيك١ يهٔ صازاجلطد املطسحٞ يف أبعد صٛزٙ ٖٛ ايًػ١ اييت 

تتٛاصًني بٗا َع اجلُٗٛز، ٖٚرٙ نُا ْعًِ جتسب١ جدٜد٠ قسزت املػاَس٠ بٗا يف أعُايو األخري٠ 

 َايطس يف ذيو ٚملاذا يف ٖرا ايظسف ؟

ج ـــ بدا١ٜ البد َٔ اإلشاز٠ إىل إٔ ايصعسَهٕٛ أضاضٞ يف ايعٌُ املطسحٞ ، ٚشدصٝا أعتربإٔ 

اجلطد َظٗسَٔ َظاٖسايصعس١ٜ احلسن١ٝ اييت تعطٞ يًصٛت ٚايفعٌ أ١ُٖٝ بايػ١ ، خصٛصا ع٢ً 

 .َطت٣ٛ املطسح ٚايهٛزٜػسافٝا 

س ـــ َٔ دٕٚ شو إٔ أعُايو األخري٠ حسنت ايسقٝب ايهأَ يف الٚعٞ جمتُعاتٓا ايعسب١ٝ ، فإىل 

أٟ حد زحبت ٖرا ايسٖإ يف إعاد٠ اإلعتبازيًجطد ايٓطا٥ٞ نطاق١ يًخٛازٚاإلحتجاج يف عصساملد 

 ايطًفٞ ثِ نٝف تصعسٜٔ ٚأْت تصافخني حمُد ايفٝصاشٟ ؟

ج ـــ طبعا قبٌ نٌ ش٤ٞ حنٔ َعا َٛاطٓإ ْٓتُٞ هلرا ايبًد املتعدد ايرٟ حنب٘ ، صخٝح أْٓا 

 .خنتًف نجريا يهٔ الأحد َٓا َعا ٜفهسيف إيػا٤ اآلخسأٚ إقصا٥٘ 

 س ـــ ٌٖ َاشاٍ املطسح أبٛ ايفٕٓٛ ٜا يطٝف١ ؟



ج ـــ بهٌ تأنٝد ٚضٝبك٢ نريو ، إْ٘ فٔ حٟٝٛ ، أضاضٞ ٚتفاعًٞ ٖٚٛأٜضا فٔ ٜتطٛزٜٚٛانب 

 .ايتخٛالت اإلْطا١ْٝ ٚاجملتُع١ٝ 

 س ـــ ٌٖ تتٛقعني دٜٓا١َٝ ثكاف١ٝ بعد زحٌٝ ٚشٜسايجكاف١ ايطابل ؟

ٚع٢ً نٌ حاٍ . ج ـــ ايدٜٓا١َٝ َٛجٛد٠ دا٥ُا ، يهٔ ض٤ٛ ايتدبريٖٛايطبب يف تسدٟ ايٛاقع ايجكايف 

 . ٚأْا أْظسإىل املطتكبٌ 2012حنٔ يف بدا١ٜ ض١ٓ 

 س ـــ مجٌٝ ٚايطُٝٓا َا حظٗا يف حتٛيو ايفين ايسأٖ ؟

 .ج ـــ طبعا ٖٓاى أفالّ َٚصازٜع يف املطتكبٌ ؟

 س ـــ ٌٖ ميهٔ إٔ تطًعٝٓا ع٢ً َصازٜعو ايطُٝٓا١ٝ٥ املكب١ً ؟

 .ج ـــ ٖٓاى َصسٚع فًِٝ نٓدٟ يف املصٛاز

 ن١ًُ أخري٠ يًصعسا٤ يف عٝدِٖ ايعاملٞ: س ـــ بايتٛفٝل 

 .ج ـــ أقٍٛ هلِ احلٝا٠ يف حاج١ إىل ايصعسٚاإلْطا١ْٝ يف حاج١ إىل قصا٥دنِ ايصعس١ٜ 

 س ـــ َاٖٛ ايبٝت ايصعسٟ ايرٟ تطتخضسٜٓ٘ بٗرٙ املٓاضب١ ؟

 (ٖرا بٝت شعسٟ َٔ ْظُٞ)ج ـــ عٓدَا ٜػين حًصٕٚ تٜٗٛد٠ ملٝت فإٕ األزض متٓخ٘ احلٝا٠ 

 س ـــ مجٌٝ ٚزا٥ع جدا َٚاذا عٔ ثأَ َازس عٝد املسأ٠ ؟

.قد تهٕٛ زجال قاصسا قد انٕٛ اَسا٠ غري َهت١ًُ يهٓو اْا ْصفو االخس: ج ـــ باختصازأقٍٛ   

س ـــ مجٌٝ ٖرا أمجٌ إٖدا٤ َٓو إىل مجٝع ايٓطا٤ املػسبٝات ٚايعسبٝات يف ايّٝٛ ايعاملٞ يًُسأ٠ 

  َازس ٚأْت ق١ٜٛ فٓٝا َٚتأيك١ َطسحٝا َٚصٗٛز َػسبٝا ٚعاملٝا8ٚأقٍٛ يو عٝدى أضعد ٚنٌ 

 ج ـــ ٌٖ زاقو ايبٝت ايصعسٟ

.ــــ ا٠ٜٛ طبعا زا٥ع َٔ إبداع زا٥ع١ إْ٘ خيتصٍ بهٌ عُل ايًخظ١ األٚىل ع٢ً األزض بني آدّ ٚحٛا٤  

 س ـــ يٓعد َٔ عٝد املسأ٠ إىل عٝد ايصعسَاجدٜدى ؟

 .ج ـــ إْين أفهس يف إصداز دٜٛاْٞ ايصعسٟ األٍٚ 

 س ــــ مجٌٝ ٌٖ بايًػ١ ايعسب١ٝ أّ بايفسْط١ٝ ؟



 ج ـــ بايًػتني َعا دٜٛإ عسبٞ ٚفسْطٞ

س ــــ نٝف ٌٖ ضٝهٕٛ دٜٛإ بدفتني قصا٥د بايعسب١ٝ َسفٛق١ برتمجتٗا بايفسْط١ٝ أّ ٖٛدٜٛإ 

 bilingue  َصدٚج ايًػ١

 .ج ـــ أجٌ دٜٛإ بكصا٥د عسب١ٝ ٚأخس٣ فسْط١ٝ 

 س ــــ َٔ ٜهتب ايٓص ايصعسٟ املُج١ً يطٝف١ أحساز أّ ايصاعس٠ يطٝف١ أحساز؟

 ج ـــ طبعا أْا َٔ تهتب أشعازٖا

  س ـــ أزٜد إٔ أقٍٛ ٌٖ تهتبني ايصعس َٔ َٛقعو نُُج١ً أّ َٔ َٛقعو نصاعس٠ ؟

ج ـــ أنتب ايصعسَٔ َٛقع يطٝف١ أحسازايصاعس٠ ، ٌٖ تعًِ أْين نتبت ايصعسقبٌ إٔ أَازس 

 .املطسح 

 س ــــ َٔ َٔ ايصعسا٤ تكس٥ني أنجس عٓدَا تطًكني املطسح ؟

 ج ـــ ايصاعسايربتػايٞ فسْاْدٚ بٝطٛا ٚايصاعس٠ األَسٜه١ٝ شاْا نْٛتٕٛ

 ــ شهسا 

 خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١

WWW ;UEIMAROCAINS ;COM 

 



 نريد أيقاعًا حيررننا من كل رقابة

 

 دنيا ميخائيل

 شاعرة عراقية مقيمة بأمريكا

ٗٓ٘ ٗقفٞ تركري بأْ خوف كى ٓرا . االذتفا١ باهشعس ٓ٘ اذتفا١ باهصفا١ االُطاُٛ يف عصس كازثٛ 1

 . مثٞ مجاي، مثٞ شئ١ ٙطترق اهِظس اهسكاَ

. قصٚدتٛ حتتفٛ باحلٚاٝ ًّ خالي اعتِا٢ٔا ب٘ج٘دٓا اهفين ٗبصقى ًؤٓالتٔا كٌادٝ ابداعٚٞ       -2

أًا باهِطبٞ هوسبٚع اهعسبٛ، فٌجوٌا ٓ٘ ًّ ذق اهشع٘ب أْ تطاهب مبٌازضٞ اهدميقساطٚٞ، فأْ 

 .دميقساطٚٞ اهشعس ٓٛ يف ممازضٞ اهتحسٙب

يف اه٘قت اهرٜ ٙرتن فٕٚ اهشعس ذهم اهتأثري اهعظٍٚ عوٟ اهعامل، ٓ٘ حبد : يف اهشعس ًفازقٞ      -3

ٗألْ اهشعس ٓ٘ اهلْ٘ اهرٜ أُتٌٛ اهٕٚ، . ذاتٕ بال جد٠ٗ ٗعظٌتٕ يف الجدٗاٖ ٗيف تاثريِٖ ًعًا

امنا شع٘زُا باالغرتاب ُاتخ عّ كٌٚٞ اهعِف يف اهعامل . الأشعس بأُين يف ًِفٟ أٌِٙا ذٓبت

ٗاهل٘ازث اهًٚ٘ٚٞ ااتٛ ُشٔدٓا فلٍ ًّ مجاي حتتاد كفٞ املٚصاْ هتتعادي ًع كفٞ اخلساب األخس٠؟ 

هوشفافٚٞ أذٚاُا ثقى ال تت٘قعٕ املادٝ فرسكٞ ً٘جٞ ٗاذدٝ قد تِقى أثسًا ًا ًطببٞ توم اهتحسبٞ 

 .اهصافٚٞ اجلدٙدٝ اهيت ترتا٠١ يف اهبرس

االُرتُٚت ٙطآٍ فعال يف اهت٘اصى اهشعسٜ ٗاالجتٌاعٛ ٗٙقوى ًّ عصهتِا اهلُ٘ٚٞ امنا كجسٝ       -4

ُِٙشس ٙقوى ًّ اغسا١ات اهقسا١ٝ فأُت حتتاد اىل كٍ ٓا٢ى ًّ اه٘قت ًّ أجى  ٗاضتطٔاي ًا

 .اهت٘اصى احلقٚقٛ ًع ًآ٘ ج٘ٓسٜ ٗأصٚى



ٗيف ُبضات اه٘قت، ٗٓ٘ ًاٙصاي . ِٙحص اهظآسٝ املتِ٘عٞ األبعاد ٗٓ٘ ٙسقص”شٚفا”ُٙقاي بأْ      -5

ُٕ شٚفا . ٓلرا ٙفعى اهشعس أٙضًا. ٙسقص، حيسق األشلاي ٗاألمسا١ كؤا هٚشّلُى أخس٠ غريٓا إُ

الُسٙد أْ ُساقب ذسكاتِا ألُِا برهم . ُسقص توم اهسقصٞ اهلُ٘ٚٞ يف اهفساغ ٗحنّ ُلتب. باًتٚاش

 .ُسٙد أٙقاعًا حيسزُِا ًّ كى زقابٞ. ُتعجس فتخسب اهسقصٞ

 خاص مبحوٞ إحتاد كتاب اإلُرتُت املغازبٞ
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والقصيدة أطول منها.. احلياة قصرية جدا .. 

  

 الشاعرعبدالسالم املساوي 

 ــــ َاذا ٜعين بايٓطب١ يو اإلستفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس؟1

ناْت اي١ٝٓ ـ غدا٠ قٝاّ غعسا٤ املغسب حب١ًُ دٜبًَٛاض١ٝ إلقساز ّٜٛ عاملٞ يًػعس ـ تتذ٘ إىل إعاد٠ 

االعتباز هلرا ايفٔ ايسفٝع، ٚنٓا ْعتكد إٔ َسٚز ايٛقت ٚايطٓٛات ع٢ً ٖرا اإلقساز ضٝشدخ ال ستاي١ 

تأثريا إجيابٝا ع٢ً ضٛم ايػعس ٚأسٛاي٘ ع٢ً َطت٣ٛ ايتداٍٚ، ٚضٝشظ٢ ايػعسا٤ْٚكاد ايػعس ـ 

 ..تبعا يريو ـباملها١ْ االعتباز١ٜ اييت ٜطتشكٕٛ

يهٔ ٜظٗس إٔ قدز ايػعس إٔ ٜبك٢ َستبطا بايٓدب١ غعسا٤ ٚقسا٤، َا داّ فٓا عصًٝا ع٢ً ايتددني 

ضأقٍٛ بٗرٙ .. زافطًا إٔ تٓشدز يغت٘ إىل َٗاٟٚ املباغس٠ يهٞ تسضٞ أعدا٤ اإلحيا٤ ٚايسَٛش

. يكد ضَُٓا ع٢ً األقٌ محا١ٜ ايػعس َٔ االْكساض بإقساز ّٜٛ يترنس ايكصٝد٠ ٚأسٛاهلا: املٓاضب١

ٚأمجٌ َٔ ذيو أْين أضعد بٗرٙ املٓاضب١ اييت قسْت بني ّٜٛ عاملٞ يًػعس ّٜٚٛ نْٛٞ يبدا١ٜ 

فسس١ بايكصٝد٠ ٖٚٞ تصدإ يف : ٚيًػاعس ـ إذٕ ـ فسستإ. ايسبٝع فصٌ ادتُاٍ ايطبٝعٞ املطًل

.(نُا ٜكٍٛ ايبشرتٟ)عسضٗا ايطٟٓٛ، ٚفسس١ بعٛد٠ ايسبٝع ايطًل خيتاٍ ضاسها   

 ــــ نٝف ضتشتفٞ قصٝدتو بسبٝعٗا ايعاملٞ يف ضٝام ايسبٝع ايعسبٞ؟2

يطبب ٚاسد قد ٜهٕٛ ..  ٚبني ايسبٝع ايعسبٞ  عالق١ َباغس٠ بني زبٝع ايكصٝد٠  يٝطت ٖٓاى       

ٚع٢ً ايكصٝد٠ أال حتدثٓا .. ايسبٝع ايعسبٞ َٔ َٓذصات ايكصا٥د ٚايفٕٓٛ ايطابك١ ٚاألسداخ ايطابك١

 ..عًٝٓا إٔ ْعب٧ ايكصٝد٠ مبا ٜٓبغٞ إٔ حيدخ. عُا سدخ، ٚإال فكدت نٓٗٗا ٚزٚسٗا

ــــ يف زأٜو نٝف ٜطتطٝع ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعستسَِٝ ارتساب يف ايكِٝ اإلْطا١ْٝ ادت١ًُٝ اييت 3

 َطدٗا ٖرا ايتعطؼ املادٟ املطتفشٌ يف عالقاتٓا اإلدتُاع١ٝ اي١َٝٛٝ ؟
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ال أدد أفطٌ َٔ إٔ أدتص٨ فكس٠ َٔ ن١ًُ ايػاعس املغسبٞ، نٓت قد نتبتٗا بطًب َٔ بٝت ايػعس 

 : يتدزز يف األَطٝات ايػعس١ٜ احملتف١ٝ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس2006يف املغسب ض١ٓ 

ٖهرا أْت أٜٗا ايػعس َتطاٜل َٔ ضذٝر بك١ٝ األٜاّ، فٌٗ تهفٞ دٚز٠ ايعاّ يهٞ صتًو، ٌٖ 

ٜهفٞ إٔ ْغفس يًشرب ايرٟ تأخس عٔ زتدى، ٌٖٚ ٜهفٞ عُس ايػعسا٤ نًِٗ يهٞ ْكٓعو بأْٓا 

 نْٛٞ • فال ختريٝٓا، أٜتٗا ايكصٝد٠ ٚال تتطهعٞ يف دزٚب احملبطني••سطب يف غٗٛات سسٜكو

زعػ١ تٛقظ يف األٜاّ دٖػ١ ايػُظ ٚغسب١ ايسٜاح، ٚجتاٚبٞ َع مسف١ْٝٛ األغذاز ٚضٝٛف 

 نْٛٞ دبٝبا ٜفتح غ١ٝٗ ايٓاع نٞ ٜكبًٛا ع٢ً عسع اذتٝا٠ ايرٟ ••أفٓاْٗا َٔ طٝٛز اذتطاضني

يطاملا أزدأت٘ طكٛع ادتٓاشات املػتع١ً ـ اآلٕ ـ يف نٌ َهإ، بطبب اذتسٚب ايطاس١ٓ ٚعًٛ 

 ايعامل ـ أٜتٗا •طكطكات شْاد ايبٓادم، ٚأشزاز اذتٛاضٝب املربزت١ ع٢ً تعكب اذتب، ٚاغتٝاٍ ارتٝاٍ

ايكصٝد٠ ـ ٜٛدد اآلٕ ع٢ً غرب َٔ فٓا٥٘، فٓا٤ تدعُ٘ ٚضا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا اييت صٓعٗا االْطإ 

بٓفط٘، ٚخيصب٘ عٓادٙ ايرٟ عطٌ َػاعسٙ، فصاز شتًٛقا غسٜبا ال حيهُ٘ تٛد٘، ٚال ًٜذُ٘ َٛقف 

 فٌٗ فكدت ـ أٜتٗا ايكصٝد٠ ـ ضًطتو املطتُد٠ َٔ •ْبٌٝ بإسٝا٤ األٌَ يف إدزاى احملب١ ٚايطًِ

ايٓصٛص اهلا١ً٥ اييت أبدعٗا نباز املبدعني َٔ عٗد دًذاَؼ اىل عٗد ستُٛد دزٜٚؼ، تًو 

ايٓصٛص اييت عًُتٓا إٔ ادتُاٍ دضتٛز أبدٟ يتأضٝظ ضعاد٠ ايبػس فٛم ٖرا ايهٛنب األزضٞ 

 تًو ••ٚأْت أٜٗا ايػاعس، نٝف مسشت هلِ بإٔ ٜٓتصعٛى َٔ مساٚات ايفسح ايباضك١! املدرٍٚ؟

املصدا١ْ بتطابٝح املال٥ه١ امل١ًْٛ ايداع١ٝ اىل متذٝد اذتب ٚستٛ األمل، ٚاملسصع١ بأطٝاف ايصٛز 

فُا ! األخاذ٠ اييت إٕ زأتٗا عني تفطدت يف عػكٗا، ٚإ مسعتٗا أذٕ الذت بطشس غبابات األْبٝا٤

أسٛز ايػعس ـ يف َٜٛ٘ ايعاملٞ ٖرا ـ اىل أقالّ جترب أعطاب٘ املرتان١ُ، ٚتعٝد يًشسف ْطغ ايسٚح 

 َٚا أسٛز ايػعسا٤ ع٢ً •ايرٟ طٛست ب٘ ايدٚز٠ ايسق١ُٝ، ٚدففت َٝاٖ٘ ْصٚات املسض ٚايفساغ

أ١ٜ بالغ١ : اختالف َداَعِٗ، اىل صتد٠ أْفطِٗ، قبٌ إٔ تتٛقف املٛضٝك٢، ٚجيف ْبع ايبالغ١

 ٚقبٌ إٔ ٜٓطشب ايػعس متاَا •••ناْت، بالغ١ ددتِٗ االضتعاز٠، أٚ بالغ١ سفٝدتِٗ قصٝد٠ ايٓجس

َٔ سٝاتِٗ يتطبل ايػاغ١ عًِٝٗ، ٚتصبح األشزاز حتت أصابعِٗ قٓابٌ تكتٌ سٝاتِٗ 

 ..إٕ ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس ٖٛ ّٜٛ يرتَِٝ َا تعطٌ َٔ ايٛددإ! ٚسسٚفِٗ؟

 ــــ إىل أٟ سد أضِٗ اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ اإلدتُاعٞ يف اإلزتكا٤ بعالقاتو ايػعس١ٜ ؟4

نٓت َٔ بٝٓاألٚا٥ٌ َٔ ساٚيٛا دعٌ األْرتْٝت يف خد١َ ايػعس ٚقد ضبكين طبعا ايػاعس 

َٚصطف٢ فُٗٞ ٚبعض غباب َسانؼ  (د١ٗ ايػعس)ايبشسٜين قاضِ سداد بتأضٝط٘ ملٛقع 

، ٚيعًو ترنس َعٞ أْين صُُت َٛقعا يًػعس املغسبٞ يف أٚاخس (ايرباب١)ايرٜٔ أطًكٛا َٛقع 

ْػست فٝ٘ نجريا َٔ ْصٛص ايػعسا٤ املغازب١ ٚبعض  (2000زتاشات ) مسٝت٘ س٦ٓٝر 1999



يكد نٓت َكتٓعًا بإٔ ٖرا ايٛيٝد ادتدٜد ايرٟ . اذتٛازات َعِٗ ٚنريو بعض املكازبات ايٓكد١ٜ

ٜط٢ُ األْرتْٝت ال بد إٔ ٜهٕٛ ٚض١ًًٝ داد بٗا ايفهس ايبػسٟ يتهٕٛ يف خد١َ ايٓاع؛ ٚملا نإ 

ايػعس ٜػهٛ َٔ ضٝل األسٝاش ايٛزق١ٝ اييت ٜظٗس عربٖا، فكد صاز األْرتْٝت فطا٤ زسبا الضتٝعاب 

 .ايٓصٛص ايػعس١ٜ بال غسٚط أٚ قٝٛد

يكد تطٛز ٖرا اجملاٍ بتطٛز َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚصاز مبكدٚز ايػعسا٤ إٔ ًٜتكٛا َت٢ 

ٚغدصٝا أضتفٝد نجريا َٔ ٖرا ايعامل االفرتاضٞ ايالْٗا٥ٞ عرب تٛاصًٞ َع شَال٥ٞ يف نٌ . غا٤ٚا

َهإ َٚع ستيب ايػعس ٚقسا٥٘، خصٛصا عرب ايفاٜطبٛى ايرٟ ٜتٝح طسقا َبٗس٠ يف عسض املٛاد 

 .ٚايتٛاصٌ املباغس ٚتسى زضا٥ٌ ٚغريٖا

 ــــ ن١ًُ أخري٠ يًػعسا٤ يف ٖرا ايعٝد ايعاملٞ ؟5

 :أقٍٛ يصَال٥ٞ

 ..ٚايكصٝد٠ أطٍٛ َٓٗا.. اذتٝا٠ قصري٠ ددا

يريو عًٝٓا إٔ ْتػبح بايكصٝد٠ .. ٚاذتب إذا مل ميس عرب ايكصٝد٠ فإْ٘ ستُا ضٝفتكد إىل اذتساز٠

ٚيٝطت ايعرب٠ ببًٛغ ايٓذ١َٝٛ .. فٗٞ أفطٌ ايدضاتري اييت تطٌٝ َٔ أدًٗا ايدَا٤.. نتاب١ ٚعٝػا

يريو، يٝهٔ ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس ستط١ ش١َٝٓ .. يف نتاب١ ايػعس، ٚيهٔ ايعرب٠ ببًٛغ ايػعس

 ملاذا أضطس يهتاب١ ايػعس؟؟: يًتٛقف َٔ أدٌ ايتأٌَ ٚيإلداب١ ايصسحي١ عٔ ٖرا ايطؤاٍ

 ..ٚايكصٝد٠ أطٍٛ َٓٗا.. اذتٝا٠ قصري٠ ددا

 خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املغازب١
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 أكتُب ِلُأَسّمي وهذا هو ِرهاني الِّشعزّي اليوم

  
 صالح بوسزيف شاعزمن املغزب

 ــــ َاذا ٜعين بايٓطب١ يو االحتفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس؟1

ُْٗا، أٚ  ِِْطٝا  َِ ـ االحتفاٍ، ٖٛ، دا٥ُّا فسص١ يًفسح، أٚ الضرتجاع بعض األغٝا٤ اييت ناْت حدثت َٚت

ًُُٖٗا ٍٞ يًِػعس، يف  حني فَهِسْا . جتا ٍّ عامل ِٛ ، يف حلظات ايتأضٝظ، مبا “بٝت ايِػعس يف املػسب ” َٜ

ُِل، ٚزغب١ يف تػٝٝد َعسف١ غعس١ٜ جدٜد٠، ٜصري فٝٗا ايِػعس أحد ُأُضظ  تعٓٝ٘ ايه١ًُ َٔ ُع

ايجكاف١ ايسا١ٖٓ، نإ ايِػعس، آْراى، يف املػسب، ٚيف ايعامل ايعسبٞ، بػهٌ خاص، ال حيظ٢ بدعِ 

ايسٚا١ٜ، صازت ٖٞ خطاب اجلاَعات ٚايٓدٚات ٚايًكا٤ات، . املؤضطات ايجكاف١ٝ، أٚ َؤضطات املعسف١

 .ٚألطازح اجلاَع١ٝ

ًَُِت أنجس َٔ عدد عٔ ايسٚا١ٜ، يف  فعٓدَا تعٛد جمل١ً احتاد نتاب املػسب، َجاّل، ضتحد أْٗا َع

ٚحت٢ يف . حني أبعدت ايِػعس َٔ اٖتُاَٗا، ٚمل تهٔ تتٝح ي٘ ض٣ٛ َا ٖٛ َأيٛف َٔ صفخاٍت

فايعٛد٠ يًِػعس، ٚاالحتفا٤ ب٘، ٚإثاز٠ االْتباٙ ي٘، . َطت٣ٛ ايٓدٚات ٚايًكا٤ات، َحَدَث ْفظ ايػ٤ٞ

ََٜتعَسض ي٘ َٔ إقصا٤، نإ ضُٔ َا جعًٓا ْعٌُ ع٢ً ٚضع ضٝاض١  َُا  ، بايفعٌ “غعس١ٜ ” ِٚي

 َٚٔ ٜعٛد هلرٙ ايفرت٠، ٚأعين فرت٠ ايتأضٝظ،. أعادت االٖتُاّ بايِػعس، آْراى

أٟ ايطٓٛات األزبع١ األٚىل، ضٝالحظ َاذا حدث يف ْػس ايِػعس، ٚيف ايًكا٤ات ايِػعس١ٜ، ٚيف 

االحتفا٤ بتحازب ايػعسا٤ املػازب١، ٚاٖتُاّ اإلعالّ بايػعس املػسبٞ، ٚأٜطّا َا نإ َٔ إقباٍ ع٢ً 

ايِػعس، يف املٗسجإ ايعاملٞ، قبٌ إٔ ٜصري فازغّا َٔ ذلتٛاٙ، أٚ غ١ُّٝٓ غدص١ّٝ ألحد 

َِْطَخِبُت َٔ ايبٝت  .املؤضطني، حني ا
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ايّٝٛ ايِػعس ٜعٝؼ ٚضع١ٝ صعب١، ٖٚرا ٜظٗس يف عصٚف ايٓاغسٜٔ ع٢ً ْػس ايِػعس، ٚأٜطّا 

، َٓر ّمَت احتالُي٘ َٔ قبٌ َٔ تٓكصِٗ ايكدز٠ ع٢ً اضتػعاز “بٝت ايػعس ” ايبؤع ايرٟ ٜعٝػ٘ 

َا حيتاج٘ ايعٌُ اجلُعٟٛ َٔ أفل يف ايتفهري ٚايٓظس، ٚحتٌٜٛ ٖرٙ املؤضط١ إىل بٍٝت ألمسا٤ 

ٖٞ ْفطٗا اييت تتهسز يف نٌ َهإ، ٚأٜطّا َا ٜتعًل بايٓػس، ايرٟ ال خيطع ملعاٜري ٚاضخ١، أٚ 

 ! نٌ غ٤ٞ ميُس َٔ حتت ايطاٚي١، باألضف. إعالٕ عٔ ايسغب١ يف ايٓػس يف ايُصُخف

ٖرا َا جيعًين ايّٝٛ، أز٣ يف ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس، احتفااّل بػعسا٤ دٕٚ ُغعسا٤، ٚاألمسا٤ ْفطٗا 

ُٜطاِعف َٔ  تتهسز، ٚبٓفظ طسٜك١ ايربدل١ ٚايتٓظِٝ، ايرٟ ال ٜفطٞ الضتعاد٠ ايػعس، بكدز َا 

 .قتً٘، بايطعٞ يكتٌ ايُػعسا٤ أْفطِٗ

 ــــ نٝف ضتختفٞ قصٝدتو بسبٝعٗا ايعاملٞ يف ضٝام ايسبٝع ايعسبٞ؟2

ٚيعٌ . ايِػِعُس، بٗرا املع٢ٓ ايرٟ َا شاٍ غاَطّا عٓد ايهجرئٜ، ٖٛ َا أنتب٘. “ايكصٝد٠َ ” أْا ال أنتب 

، ضٝهٕٛ أفكّا يفِٗ ايفسم بني “حداث١ ايهتاب١ يف ايِػعس ايعسبٞ املعاصس ” صدٚز نتابٞ، 

.“، إىل حداث١ ايهتاب١ “حداث١ ايكصٝد٠ ” املفَٗٛني، َٚا ٜرتتب عُٓٗا َٔ اْتكاٍ بايٓص، َٔ   

أْا أنتب دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايّٝٛ ٖٛ َا ٜػػًين، نُا مل ٜعد ٜػػًين ٖرا ايتٗافت احلاصٌ ع٢ً 

ّٞ. ايٓػس ٚايظٗٛز ٌُ عًٝ٘، دٕٚ إٔ أعبأ مبا ًٜكاٙ َٔ . فايِػعس ٖٛ عًُٞ ايَٝٛ ٌَْص أعُ يٞ 

اضتبعاٍد ٚإيػا٤، َجًُا حدث يف جا٥ص٠ ايػعس ملَستني باألضف، َٚا حيدث يف أغٝا٤ أخس٣، ضأتسنٗا 

 .حلٝٓٗا

ــــ يف زأٜو نٝف ٜطتطٝع ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس تسَِٝ اخلساب يف ايكِٝ اإلْطا١ْٝ اجل١ًُٝ اييت 3

 َطدٗا ٖرا ايتعطؼ املادٟ املطتفخٌ يف عالقاتٓا االجتُاع١ٝ اي١َٝٛٝ ؟

َِؤضطات املعسف١، بهٌ َطؤٚيٝاتٗا، ٚاْتُا٤اتٗا،  ـ حني ْسَِ خساب ايِػعس ايرٟ ضاُٖت فٝ٘ 

.، ْطتطٝع إٔ ْفهس يف خساب ايكِٝ اإلْطا١ْٝ“احتاد نتاب املػسب ” ، ٚ “بٝت ايػعس ” ٚع٢ً زأضٗا   

 ــــ إىل أٟ حد أضِٗ اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف االزتكا٤ بعالقاتو ايػعس١ٜ ؟4

ُٚي٘، ٖٚرا َا ْساٙ حيدث يف أنجس َٔ  ـ غ٤ٞ مجٌٝ إٔ تصري ٖرٙ املٛاقع فسص١ يٓػس ايػعس ٚتدا

 ،ِ٘ ُِ َٛقع، يهٔ بكدز َا ناْت ٖرٙ املٛاقع، فسص١ يتعُِٝ ايػعس، أصبخت أٜطّا فسص١ ِيَتِعِتٝ

ِ٘ َِٓػُس باعتبازٙ غعسّا، يف نجري َٔ املٛاقع، بعٝد عٔ ايِػعس، ٚإضا٠ْ٤ ي٘. ٚاِبِتَراِي ُٜ .نجري مما   



فأْا حني أنتب، أنتب بٓفظ عاداتٞ ايطابك١ يف ايهتاب١ ٚايتفهري، ٚال أنتب ألْػس يف ٖرا املٛقع أٚ 

َََطُب بعض ايػعسا٤ ايرٜٔ اِبَتَرُيٛا ايِػعس، بايهتاب١ ٚايٓػس، دٕٚ حسٍص ع٢ً . ذاى ايك١ُٝ ” ٖٚرا 

 .“ايػعس١ٜ 

َِٓػس يف بعض املٛاقع، أنتب٘ ٚفل زؤٜيت يًِػعس، ٚملا أزاٙ غسٚطٞ ايػدص١ٝ، أٚ  ُٜ بعض َا أِنُتُب٘، ٚ

ايِػعس١ٜ، يف ايٓظس يًِػعس، ٚبٓا٤ّ ع٢ً َػسٍٚع، ال ميهٔ يف ايٛقت ايسأٖ إٔ أتٓاشٍ عٓ٘، ألْ٘ 

 .ٜطتفٝد َٔ ٖرٙ ايٛضا٥ط، دٕٚ إٔ ٜطكط يف إغسا٤اتٗا

 ــــ ن١ًُ أخري٠ يًػعسا٤ يف ٖرا ايعٝد ايعاملٞ ؟5

َُبتراّل، ٚأصبح  ـ إٔ ْهتب دٕٚ إٔ ًْتفت هلرا ايتػٜٛؼ املٓٗحٞ ايرٟ أصبح فٝ٘ ايِػعُس نالَّا 

َٚز، أٚ إعالَٞ، ال  ََُص فٝ٘ َٔ حيطسٕٚ، ٖٓا ٖٚٓاى، ٚحيسصٕٛ ع٢ً تهسٜظ ٚاقع غعسٟ ناذب ٚ

 .غري، ِٖ ايػعسا٤

ايػعس، ٖٛ ٚجٛد خازج ايٛجٛد، ٚزٖإ ع٢ً املطتكبٌ، ٖٚرا َا جيعٌ َٔ املعاصس٠ ححابّا، نُا 

َا جيسٟ عٓدْا ٖٛ ححاب ايِػعس، ٚايِػعس، جيسٟ خازج ٖرٙ . ََٚع٢ ايكدَا٤ ٖرا قبًٓا بكسٕٚ

األزاضٞ احملت١ً، اييت ال ميهٔ حتسٜسٖا إاَل بتهسٜظ ايِػعس، مبا ٖٛ أفل َعسيف، ٜعٝد تٓطٝب 

فال ايعالقات ايعا١َ، ٚال تهسٜظ ايعا١ً٥ أٚ ايكب١ًٝ، َجًُا حدث يف أْظ١ُ . األغٝا٤، ٚتطُٝتٗا

عسب١ٝ ب٦ٝط١ٍ، ٖا ٖٞ تطكط ايّٝٛ تباعّا، ميهٓ٘ إٔ حيُحب ايِػعس احلكٝكٞ، ٚال ايكِٝ ايِػعس١ٜ 

َُ٘ َٔ ايصَٔ، أعين َٔ تازٜخ املعسف١ اإلْطا١ْٝ، اييت طاملا أخسجت يًط٤ٛ  ايعظ١ُٝ، ٖٚرا َا ْتعًَ

َِ ححُب٘، َكابٌ َا ال ق١ُٝ ي٘ يف شَٓ٘  .َا نإ َت

ُ٘، فال جد٣ٚ مما ْهتب٘ ُْٚٓػُسٙ ِِ يف َا ْهتب َُْط . فٌٗ يف َا ْكسأٙ ايّٝٛ، مث١ تطُٝاٍت؟ فإذا مل 

١َِٝ ُِ ًََُو، ٖٚرا َا ال حيدث إاَل عٓد ايكًًٝني، . َٔ ٖٓا ٜبدأ ايِػعس، أٟ َٔ ايَتِط ََٜت  ُِٞ َُٜط فُٔ 

ممٔ خٍبسٚا َطاٜل ايِػعس، ٚاختازٚا ايعٌُ بعٝدّا عٔ ٖرا ايتٗاُفت احلادث يف ْػس ايِػعس 

ٚتسمجت٘، ٚيف ايطفس ٚمتجٌٝ ايػعس، دٕٚ ق١ُٝ غعس١ٜ، ٖٚٛ َا جس٣ يف جا٥ص٠ ايٍػعس، اييت 

  ! أصبخت غ١ُٝٓ يٓفظ األغداص
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 فاكتبوا زمنكم

 

 عبدالسالم الكبسي.د 

 ــــ َاذا ٜعين بايٓطب١ يو اإلحتفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس؟1

ٚنفسد ضُٔ بسْاَج تكًٝدٟ ضٟٓٛ تًب١ٝ يدع٠ٛ بٝت , حنتفٌ بّٝٛ ايػعس ايعاملٞ نُؤضط١ 

ٚاْطالقًا َٔ فُٗٞ يًػعس نُع٢ٓ إْطاْٞ ًَك٢ ع٢ً , ايػعس املػسبٞ نأٍٚ َٔ دعا إىل ذيو 

.َٚع نٌ دٚز َٔ أدٚاز اإلْطا١ْٝ , ٚيف نٌ حطاز٠ , قازع١ نٌ ثكاف١   

ٚعٔ , ع٢ً اعتباز إٔ ايػعس مبعصٍ عٔ ايدٜٔ , ّٜٚٛ يًجكاف١ املفتٛح١ , إْ٘ ّٜٛ َفتٛح بايتأنٝد 

 .ٚعٔ اجلٓظ , ٚعٔ ايًٕٛ , ايعسم 

 .ّٜٛ تتأند فٝ٘ خصٛص١ٝ نٌ ثكاف١ يف إطاز عامل١ٝ احلٛاز 

 ــــ نٝف ضتختفٞ قصٝدتو بسبٝعٗا ايعاملٞ يف ضٝام ايسبٝع ايعسبٞ؟2

َٚد ٜد اجملاش باجملاش يتصٜٛس ًَخ١ُ ايػعٛب يف ْٗٛضٗا ايهبري َٔ , حتتفٞ بتعس١ٜ اإلضتبداد 

.غتا٤ احلانِ ايفسد إىل زبٝع األ١َ حٝح الَٓاص َٔ قصٝد٠ ايكِٝ يف احلل ٚاخلري ٚاحلداث١ ٚايكِٝ   

يكد أصدزت قبٌ أٜاّ نتاب َايو األغرت نُجُٛع١ غعس١ٜ تٛثل غعسًا يجٛزات ايسبٝع ايعسبٞ بد٤ًا 

ٚاحلساى , نخسٚب صعد٠ , ٚألِٖ ايًخعات ايتازخي١ٝ احلسج١ يف تازٜخ ايُٝٔ املعاصس , بايبٛعصٜصٟ 

عال٠ًٚ ع٢ً ايتأَالت ايػعس١ٜ ذات ايطابع احلهُٞ , ٚايجٛز٠ ايهرب٣ يػباب ايتػٝري ٚاحلس١ٜ , 

, ٚايطػٝإ , ٚايعداي١ , ٚايصداق١ , ٚاحلب , ٚاإلْطإ , ٚايهٕٛ , يف احلٝا٠ ٚاملٛت , ٚايفًطفٞ 

اعتُدت بايرتنٝص ع٢ً . يف ضٝام املبادئ ايعامل١ٝ يًخس١ٜ ٚايعدٍ ٚاملطاٚا٠ .. ايطهٕٛ ٚايجٛز٠ 

ٜعتُد اجل١ًُ ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ َعًا ضُٔ , يف أضًٛب دزاَٞ , ذيو َا أمسٝ٘ , غعس١ٜ املع٢ٓ 

 .إطاز ايكصٝد٠ ايعسب١ٝ ايكصري٠ 

http://ueimarocains.files.wordpress.com/2012/03/d8b9d8a8d8afd8a7d984d8b3d984d8a7d985d8a7d984d983d8a8d8b3d98a.jpg


ــــ يف زأٜو نٝف ٜطتطٝع ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعستسَِٝ اخلساب يف ايكِٝ اإلْطا١ْٝ اجل١ًُٝ اييت 3

 َطدٗا ٖرا ايتعطؼ املادٟ املطتفخٌ يف عالقاتٓا اإلجتُاع١ٝ اي١َٝٛٝ ؟

ٚأقصد باملع٢ٓ يف إعاد٠ اإلعتباز يًكِٝ . إذ الَع٢ٓ يكصٝد٠ َٔ غري َع٢ٓ ,بايتأنٝد ع٢ً املع٢ٓ 

 .ٚال إلبداع الٜتٛفس ع٢ً اخلري , اإلْطا١ْٝ اخلري٠ إذ ال َع٢ٓ يػعس 

ثٛزات ,أْتجتٗا ايتخٛالت ايتازخي١ٝ املعاصس٠ ْتاج ثٛزات ايسبٝع ايعسبٞ , ٖٓاى قِٝ جدٜد٠ ايّٝٛ 

 .ٚاملطا٠ٚ , ٚايعدٍ , احلس١ٜ : َجٌ , بدأت ٚئ تتٛقف 

ٚحٝح , َٚٔ املؤند أْٗا نايػجس٠ ايباضك١ املجُس٠ املتفسع١ بأغصاْٗا ٚأزاقٗا , يكد ظٗست ايفهس٠ 

فًٓؤند ع٢ً ايكِٝ اإلْطا١ْٝ . تطتعٌ اإلْطا١ْٝ فٝٗا َٔ ٖجري ٚصخسا٤ ٚزَطا٤ ايعبٛد١ٜ ٚايصِٓ 

.حٝح ًْتكٞ ذلٛزًٜا ايػسم ٚايػسب , ٚع٢ً ايػعس احلاٌَ يتًو ايكِٝ , يف ايػعس   

 ــــ إىل أٟ حد أضِٗ اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ اإلجتُاعٞ يف اإلزتكا٤ بعالقاتو ايػعس١ٜ ؟4

نإ َٔ املطتخٌٝ عًٞ إٔ أصًٗا بعد ضٓٛات َٔ , ٚأفهاز , ٚجتازب , يف إٔ أطًع ع٢ً مناذج 

 .ٚايًكا٤ات , ٚايطفس  ,  ايكسا٠٤ ٚايتكًٝب يف ايهتب

ٚنٝف , ٌٖ ضٝطتفٝد . املتًكٞ , ٚاحملو ٖٓا , ٚخدّ اإلبداع , يكد خدّ اإلْرتْت ايبػس١ٜ 

 .ٜطتفٝد 

إْٗا فسصتِٗ َٔ خالٍ اإلْرتْت يتصٌ . ٚمح١ً ايسضاالت , املٖٛٛبٕٛ فكط ِٖ املطتفٝدٕٚ 

 .بٌ ع٢ً ايفٛز , ٚبطسع١ , زضايتِٗ 

 ــــ ن١ًُ أخري٠ يًػعسا٤ يف ٖرا ايعٝد ايعاملٞ ؟5

  أٜٗا األيفٕٝٓٝٛ  

 أٜٗا األْكٝا٤ نُا شٖس٠ ايًٛش

. إزمسٛٙ نُا تػاؤٕٚ فكد خًكتِ يصَٔ غري شَآْا, ٚ بأٜدٜهِ , املػٗد ايػعسٟ املطتكبًٞ يهِ 

َٚٔ نٌ ايػسا٥ح , َتعدد٠ األطٝاف ٚاألضٛا٤ , األيفٕٝٓٝٛ نأجٝاٍ َتعدد٠ املػازب ٚاألٖٛا٤ 

َّ صاْعٛ ايتخٛالت يف نٌ األقطاز ايعسب١ٝ  , ايتخٛالت ايطٝاض١ٝ ٚايجكاف١ٝ , ٚايطبكات ِٖ ايٝٛ

ٚحرم ايعًُا٤ ٚبساع١ , ٚاصساز األْبٝا٤ , فاصٓعٛا َػٗدْا األيفٝين املطتكبًٞ بربا٠٤ املالى 

ٚتعًُٕٛ ع٢ً , ال حتًُٕٛ يًعامل ض٣ٛ اخلالص , َٔ َصاٜانِ اْفتاحهِ ع٢ً نٌ ايجكافات .ايفٓإ



ٚال , ٚال يًٛال٤ات ايطٝك١ , ال َهإ يإلضتبداد يف دلتُعاتهِ .إٔ ٜهٕٛ ايفٔ خبصًا يًجُٝع 

 .ٚأصخاب زضاالت ,إْطإْٝٛ , عاملٕٝٛ . ايطا٥ف١ٝ ٚال ايعٓصس١ٜ 

 ..ٚيطعٝهِ ايدؤٚب حنٛ اإلختالف . أحٝٝهِ يًجك١ اييت حتًُْٛٗا , أحٝٝهِ,أحٝٝهِ 

ٚئ ٜتِ ذيو إال َٔ . ًٜٚصّ إٔ ٜهٕٛ أصٝاًل , فإٕ ايتخدٜح قا٥ِ ” ٚإجاب١ً ع٢ً تطاؤالت بعطهِ 

ٖٚاٖٛ أبٛ , َاشاٍ املتٓيب حداثٝا. فًهٞ تهتب غعسًا عبكسًٜا فُٔ خالٍ ايكٛاعد , خالٍ ايكٛاعد 

ايػاعس ايهبري . ايكاضِ ايػابٞ ٜطتٝكغ فجأ٠ يف أذٖإ ايبالٜني يف ايعامل ايعسبٞ ندطاب يًتػٝري

.َٚا ايتطُٝات ض٣ٛ ٚض١ًٝ أنادمي١ٝ يًتخكٝب ٚايتصٓٝف ٚدزاض١ ايطُات , ٜتجاٚش األقٛاع   

ٚإٔ بعطهِ , ٚأْهِ َٓفتخني ع٢ً ايعامل ,الغو أْهِ تهتبٕٛ ايّٝٛ ايػعس يف إطاز ايتهٓٛيٛجٝا 

 ..خٝازات ايكسا٠٤ ٚايُٓاذج ٚ,ٚإٔ اخلٝازات يدٜهِ أنجس ممٔ ضبكهِ , جيٝد يػات أجٓبٝ٘ 

ٚأَاَهِ غعسا٤ , أَاَهِ ايتكًٝدٜٕٛ ٚأَاَهِ ايسَٚاْطٕٝٛ ٚأَاَهِ احلداثٕٝٛ يف املسنص ٚاحملٝط 

ْٚصاز , ٚايطٝاب ٚأدْٚٝظ ٚدزٜٚؼ , اإلختالف ايرٜٔ متٝصٚا بإٜكاعاتِٗ ايػدص١ٝ أَجاٍ ايبٝاتٞ 

 ., ٚايربدْٚٞ ٚغريِٖ 

ٖٚٓاى َاٜط٢ُ , َٚتاح يهِ ايّٝٛ نٌ ايجكافات ايعامل١ٝ , ٚأَاَهِ ايجكاف١ ايعسب١ٝ ايكدمي١ بسَتٗا 

 .بايجكاف١ ايٛط١ٝٓ َٔ محٝين ٚقبًٞ ٚضكطسٟ َٚٗسٟ 

ٚإٕ جتاٚشمت أْفطهِ ,فايػعس صعب ٚطٌٜٛ ضًُ٘ , ٚضتهْٕٛٛ نبازا إٕ ٚاصًتِ املػٛاز 

ٚال اْفصاٍ عٔ قطاٜا ايٓاع فايػعس , ٚبعطهِ بعطا حٝح ال تكًٝد فكد غببتِ عٔ ايطٛم 

ٚال عبح ٚال عد١َٝ ٚال خًط األٚزام ٚتط١ُٝ األغٝا٤ بػري َطُٝاتٗا فايػعس , زضاي١ جتاٙ اجملتُع 

 .ٖٛ ايهالّ املٛشٕٚ املكف٢ ايرٟ ٜدٍ ع٢ً َع٢ٓ 

ٚقد عٌُ ايػعسا٤ املعاصسٕٚ ع٢ً اخرتام ايعسٚض بايػعس احلس ٖٚٛ اجناش ال ميهٔ إٔ ْطٝع٘ 

عٔ , حتت غطا٤ دعا٣ٚ ٚتسٖات أفػًت األجٝاٍ ٚصسفت املبدعني احلكٝكٝني عٔ ايػعس األصٌٝ 

 .نتابت٘ يف ض٤ٛ قٛاعد َٓٗج١ٝ إبداع١ٝ باَتٝاش 

فانتبٛا .شَٔ ايٓٗٛد, شَٔ احلسٜات ٚضكٛط ايدٜهتاتٛزٜات , ثٛزات ايػعٛب , شَٓهِ شَٔ ايجٛزات 

 .شَٓهِ

 عبدايطالّ ايهبطٞ.د

 .ز٥ٝظ بٝت ايػعس ايُٝين 
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 يف الشعر نصبح وجهًا لوجه أمام هواجسها وانكساراتها

 

 اليها شدود شاعرة مو سوري 

, الػعس ٓفسح ّذنتفٕ بهل ىص خمتلف, أضتغسب أٌ ٓهٌْ للػعس ْٓماً  خاصاً  لالستفاٛ بُ-1

.. ٓهػف عً مساٛ ددٓدٗ, بعٔدًا عً بػاغ٘ الْقت البلٔد ّنطل السؤٚ

ُٓنّذدِ, بل دنتَد النتػاف املصٓد مً العكْل الغّط٘ لٔشكيَا بَْادطُ .الػعس ال ٓهرتخ بعٍٔد   

ال أعسف نٔف ضأستفٕ ٍرا العاو بالػعس فٔنا تعاىٕ الكصٔدٗ مً الْسػ٘ ّ تيتابَا - 2

 ّأٌ ُىدِسز الكصاٜد   صاز علٔيا أٌ ىطتعٔد بالغ٘ الربناٌ بعٔدًا عً زطْب٘ املالسه,. الهْابٔظ

. املطنْزٗ يف خاطسىا

. إىُ ّقت ّالدٗ املعذصات اجلدٓدٗ

ُٓفَسض , مل ٓعد الفذس سهساً علٙ األفل صاز لهل قصٔدٗ فذسٍا اخلاص, ّزبٔعَا غري امَلعين بسبٔع 

ُٓبّػس بُ أعداٛ احلٔاٗ  .علُٔ, لٔنّط اخلدٓع٘ بطْاد 

أثل ددًا بكدزٗ الػعس علٙ تسمٔه اخلساب, ّلٔظ يف ْٓو عٔدِ فشطب, ٍرا ما أالسظُ علٙ -3

. أىا أتداّٚ بالػعس, مع أٌ غعلتُ غري مسٜٔ٘, ّلهيَا علٙ األقل ُتطٔٝيا مً الداخل. ىفطٕ أّاًل

يف الػعس ىصبح ّدًَا لْدُ أماو ٍْادطيا ّاىهطازاتيا,  

تازًٗ ُىغسٖ الكصٔدٗ بالغلٔاٌ ليرٓب الصدأ, ّمنشْ نل ما ٓؤّزقيا, ّتازًٗ ىطتعني بَا ليشسم أفهازىا 

 .ستٙ أٌ قصاٜدىا تهاد تهٌْ ددزاىيا العاشل٘ عً اهلّصات…الٔابط٘

لإلىرتِىت ّمْاقع التْاصل االدتناعٕ فطل ال بأع بُ يف تكسٓب املطافات, خاص٘ أٌ الػعس - 4

. ال ٓطٔل احلدّد, بل ُّمْلع بالهطس ّالتشطٔه

لكد أضّس ٍرا التْاصل الػعس ّالػعساٛ بالهجري مً الصداقات الغئ٘ ّامُللَن٘ اليت متيح إسطاضًا 

معَه . ضّٔااًل باللَف٘ القتفاٛ أثس مً حنب, حبْاع مدّزب٘ ّذانسٗ ىكٔ٘ للبشح عً اللؤلؤ
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ىطنًٝ إىل ّضاّضيا امُلّلش٘ اليت تكْد علٙ األغلب إما إىل حتلٔل غَٕ أّ العْو يف فساغ ..فكط

.مبتعدًٓ ما أمهً عً ناٜيات ُأصٔب أغلبَا بػشْب يف اللغ٘, ّضٔل األفل…ماٜر  

الػعس ذنتفٕ بعٔدِ, ّحنً ما شليا خنتلف علٙ تعسٓفُ, ّحتدٓد ميصلتُ ّمطؤّلٔتُ باليطب٘ - 5

ضأعتربِ طفلٕ . لً ُأنِدزِ يف ْٓو عٔدِ, ّلً ُألِصل بُ الُتَه اليت اعتاد الػعساٛ علٙ زمُٔ بَا. ليا

ّٕ إٌ ميشتُ عافٔيت, ّنػفت لُ عً …  امُلدَلل, بل ّضُأبالغ يف داللُ ال أظيُ ضٔبدل عل

. أٍّامٕ

ُٓسضُٔ  ٍْ أىاىٕ علٙ أٓ٘ سال, ّأسٔاىًا عام, ّممهً أٌ ٓيهسىٕ إٌ تْاىٔت ّلْ قلٔاًل عً مّدِ مبا 

مً ألل, ألىُ مانس ّنجريًا ما غدز مبً زسلْا, ّداٜنًا ضٔتشني الْقت املياضب لّلدغ, ستٙ ّلْ زّم 

ُٓدّصىُ داخليا مً دٍػ٘ نامي٘ ّنجاف٘ يف  ّابتطه, ّمع ذلو,  ٓبكٙ الػعس األدب الْيف ملا 

 .غاخص٘ إلُٔ, جلنع أزّاسيا مً الػتات الْعٕ, ّأبدًا ضتبكٙ عْٔىيا 

 خاص مبذل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املغازب٘

www.ueimarocains.com 



 .أن تكتب قصيدتك: أن تكتب قصيدة، فهذا معناه 

 

 بىمجعة العـىيف شاعر وناقد فين مغربي

  ـــ1ـــ 

ٚقز ال حيتاج بايطضٚص٠ إىل ّٜٛ عاملٞ أٚ َٓاعب١ بعٝٓٗا . ايؾعض يف حز سات٘ احتفا٤ را٥ِ باسبٝا٠ 

َع سيو تعٌ املٓاعبات ايؾعض١ٜ أط١َٓ َٚغاحات أعاع١ٝ زبعٌ . نٞ ٜغُع صٛت٘ ٜٚٓتصض يًخٝا٠

إس يف ايكضا٤ات املباؽض٠ أَاّ مجٗٛص عاؽل يًؾعض، تٛيز . ٖشا ايؾعض ٚصٛت٘ ٜٓبض باسبٝا٠

ايكصٝز٠ َٔ جزٜز ٚتتػش٣ َٔ طبتًف أؽهاٍ ايتجاٚب ٚاْفعاالت ٖشا ازبُٗٛص ٚحاالت٘ 

 .ٚتعتُز ع٢ً صافع١ اإلٜكاع” َٓرب١ٜ ” خصٛصا إسا ناْت ايكصٝز٠ . ايؾعٛص١ٜ

 )إٕ أِٖ ؽ٤ٞ يف املٓاعبات ايؾعض١ٜ، ٖٛ اصتطاّ جغز ايؾاعض ٚصٛت٘ جبغز ايًخع١ ايؾعض١ٜ 

. اييت ٜؤثجٗا ٜٚعُكٗا حطٛص فٝظٜكٞ ملتًل ٜتًكف ايكصٝز٠ حبٛاؼ ٚأبعار َتعزر٠ (سبع١ ايكضا٠٤ 

حٝح خيترب ايؾاعض املًكٞ ْفغ٘ نْٝٓٛت٘ ايؾعض١ٜ ٚدبضبت٘ راخٌ طَٔ االعتُاع ٚاملؾاٖز٠ 

 بٗا سبع١ إعار٠ إْتاج ايكصٝز٠ ٚرالالتٗا يف ايصٛت، باعتباصٙ  ٚأؽهاٍ ايتٛاصٌ األخض٣، اييت تعج

إس ٖٓاى ايعزٜز َٔ ايؾعضا٤ ايشٜٔ ٚمسٛا قصا٥زِٖ ــ . حاَال ؽدصٝا ألثض ايؾاعض ٚسات٘ ٚبصُت٘

ضُٔ سبعات اإليكا٤ ايؾعضٟ ــ مبهُالت إيكا١ٝ٥ ٚجغز١ٜ ٚصٛت١ٝ ٖا١ً٥، دبعٌ ايكصٝز٠ ــ يف 

رفكٗا ايصٛتٞ ــ أقضب إىل املتًكٞ َٔ حبٌ ايٛصٜز، بٌ تتأثض ٖشٙ ايكصٝز٠ ْفغٗا ٚتتعُل أنجض 

مث١ ايهجري َٔ األَج١ً ايزاي١ . بهٌ أؽهاٍ اسبطٛص املارٟ ٚايفٝظٜكٞ يًؾاعض يف طَٔ ايكضا٠٤ ٚاإليكا٤

أُٖٗا ــ ع٢ً عبٌٝ املجاٍ ال اسبصض ــ جًغات اإليكا٤ ايؾعضٟ ٚأؽهاهلا ايباسخ١ عٓز : ع٢ً سيو 

إس تتك٣ٛ ايكصٝز٠ ٚتصبح أنجض ٚعا١َ ٚمجاال بهٌ اسبضنات . “ضبُٛر رصٜٚؿ ” ؽاعض َٔ عٝاص 
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ايؾاعض ايٛعِٝ  )” رصٜٚؿ ” ٚايٓعضات ٚاالبتغاَات ٚحت٢ أؽهاٍ ايغٗٛ اشباص١ اييت ٜٓتجٗا 

     .أثٓا٤ قضا٤ت٘ (ٚاألْٝل 

ٚضع : تعين بايٓغب١ يٞ . أَا االحتفا٤ بايؾعض َٔ خالٍ ّٜٛ عاملٞ، فٗٞ فهض٠ َبزع١ ٖٚا١ً٥ أٜطا

ٖشا ايؾعض يف َصاف ايكطاٜا ٚاشبطابات ٚاإلْتاجات ايضَظ١ٜ اهلا١َ ٚايهرب٣ يًبؾض١ٜ ع٢ً ٚج٘ 

إس ٜغتخل ٖشا اإلْتاج اْتباٙ ايعامل، َا راّ ايعامل بٛعع٘ إٔ حيٝا ٜٚصبح أمجٌ يف . اإلطالم

 .اجملاط ٚاالعتعاصات ايهرب٣ نشيو

  ـــ2ـــ 

ايكصٝز٠ نإ هلا را٥ُا ٖشا االصتباط ايعطٟٛ ٚايضَظٟ ٚايٛثٝل بايضبٝع ناعتعاص٠ ٚنخٝظ طبٝعٞ،  

. (مبا يف سيو حٛاؼ ٚصغبات ايها٥ٔ ايبؾضٟ  )باعتباصٙ طَٓا تتفتل ٚربطض فٝ٘ عٓاصض اسبٝا٠ نًٗا 

فاملعضٚف إٔ ايعزٜز َٔ ايزٍٚ : ” ايضبٝع ايعضبٞ ” بغٝام  (أٟ قصٝز٠  )أَا عالق١ ايكصٝز٠ 

تطبع٘ . أٚ صبٝعا عاخٓا ٚاعتجٓا٥ٝا باَتٝاط” صفٝح عاخٔ ” ايعضب١ٝ تعٝؿ َٓش أنجض َٔ ع١ٓ ع٢ً 

اشبٝاص ” ايهجري َٔ االحتجاجات ايعاص١َ ٚاملصارَات ٚاملٛاجٗات ٚايكًٌٝ َٔ ضباٚالت االْتكاٍ إىل 

َٚا ميهٔ إٔ ٜفعً٘ ــ ع٢ً األقٌ ــ ؽاعض أٚ ؽدص َٗٛٚؼ َجًٞ جبُاي١ٝ . “ايزميكضاطٞ 

االحتجاج ايعضبٞ ٚبؾعضٜت٘، ٖٛ ضباٚي١ َطاعف١ ٖشٙ ازبُاي١ٝ ْٚكٌ بعض َزيٛالتٗا ٚأؽهاٍ 

تعبريٖا ــ ع٢ً َغت٣ٛ ايكصٝز٠ ــ إىل َغتٜٛات أخض٣ َٔ ايتزيٌٝ، أٚ ــ باألحض٣ ــ تضحٌٝ ٖشٙ 

 .(ايصضخ١ ع٢ً عبٌٝ املجاٍ  )ايتعبريات ٚأرٚاتٗا املُه١ٓ إىل َٓاطل ٚٚعا٥ٌ أخض٣ 

” اشبٝاص ايزميكضاطٞ ايعضبٞ ” فخني تضفع ــ َجال ــ قصٝز٠ عضب١ٝ عكريتٗا بايصضاذ يف ٚج٘ ٖشا  

  “: املتعشص ٚاملطضٚح أَاَٗا يف ٖشٙ املضح١ً، فٗٞ تؾب٘ ــ بؾهٌ أٚ بآخض ــ تًو ايًٛح١ ايؾٗري٠ 

، ٚاييت أصار إٔ ٜعرب َٔ 1893اييت صمسٗا ع١ٓ ” إرٚاصر َْٛؿ ” يًفٓإ ايٓضٚجيٞ ” ايصضخ١ 

” يف َٛاج١ٗ ٚضع ناصثٞ ٜتغِ بـ ” نضب ٚضٝل سيو اإلْغإ قبٌ أنجض َٔ ١٦َ عاّ ” خالهلا عٔ 

املضح١ً ع٢ً عتب١ قضٕ جزٜز ٜٓشص بايضعب ٚايبؤؼ ٚنٌ أؽهٌ ايتُٗٝؿ االقتصارٟ ” ال عزاي١ 

 .ٚاالجتُاعٞ

َا  ٖات٘ ”يف يٛحت٘ ” َْٛؿ ” ٚحت٢ إٕ نإ ايهجري َٔ ايٓاؼ َا طايٛا َكتٓعني بإٔ صضخ١ ايفٓإ 

تظاٍ تغُع حت٢ ٖشٙ ايًخع١ يف أصجا٤ املعُٛص٠، ٚأْٗا تعًٛ، ٚعتعٌ تعًٛ يف ٚج٘ نٌ َٔ 

، فإٕ ايٛضع ايعضبٞ ايضأٖ ــ َٚٔ رٕٚ اعتجٓا٤ات ــ “ٜػتصب ايظَإ ٚاملهإ ٚاسبل ايبؾضٟ 

 .عٝعٌ صبغزا يف ٖشٙ ايصضخ١ َٔ رٕٚ ؽو



، ٚدبغز َفّٗٛ ٚعؤاٍ األفل املؾت٢ٗ “ايصضخ١ ” ع٢ً ايكصٝز٠ ايعضب١ٝ أال تتعاىل ع٢ً ٖات٘ 

َٚا ايشٟ ” ، “َا ايعٌُ ؟ ” ، “َاسا بعز ؟ ” : صمبا فكط َٔ خالٍ نًُات بغٝط١ ٚراي١ َٔ قبٌٝ 

نًُات بغٝط١ بأحالّ نبري٠، طاملا صاٚرت ايؾعضا٤ ٚايؾعٛب ايعضب١ٝ ايٝا٥غ١  .“عٝخًُ٘ ايػز ؟ 

َع٢ٓ هلشا ايػز بتغُٝات٘ ” ايضبٝع ايعضبٞ ” فٌٗ ٜا تض٣ عُٝٓح .. ٚاحملبط١ ٚاملكٗٛص٠ ٚايفكري٠ 

ايبغٝط١، أّ عتعٌ األَاْٞ فكط حبٝغ١ حٓاجض ايؾعضا٤ ٚايفٓاْني ٚاحملتجني َٔ احملٝط إىل 

اشبًٝج ؟ سيو حتُا عٝعٌ صٖٝٓا أٜطا مبا ميهٔ إٔ متٓخ٘ ٖشٙ ايؾعٛب ْفغٗا َٔ ق٠ٛ ٚفعٌ 

                                     ”.. ايؾعب ٜضٜز ” : ٚذبكل يؾعاص ٖشا ايضبٝع 

  ــ3ــ 

يكز ناْت يًؾعض را٥ُا ٖات٘ ايكزص٠ اهلا١ً٥ ٚاشبالق١ ع٢ً تضَِٝ ايهجري َٔ األعطاب ٚأؽهاٍ اشبضاب 

” باعتباصايغٝاع١ ناْت ــ يف ايػايب ــ  )ايبًٗا٤ اييت ذبزثٗا ايغٝاع١ يف اجملتُعات بؾهٌ أعاؼ 

ٚأقٌ . ع٢ً حز تعبري صٚا١ٝ٥ ٚناتب١ فضْغ١ٝ ؽاب١ َٓش عٓٛات (” فٓا يتدضٜب ايهض٠ األصض١ٝ باَتٝاط 

َا ميهٔ إٔ ٜفعً٘ ايؾعض راخٌ احتفاٍ أٚ ّٜٛ عاملٞ، ٖٛ تًطٝف ايعالقات بني ايبؾض ٚأْغٓتٗا، 

ٚايٓأٟ بٗا عٔ نٌ أؽهاٍ االعتٗالى ٚايتزاٍٚ املارٟ ٚازبؾع راخٌ عًِ ايكِٝ ٚايَٝٛٞ ٚصباالت 

 (يف تعزرٙ  )إٕ امل١ُٗ ٖٞ تكضٜب ايؾعضا٤ َٔ بعطِٗ، ٚتٛحٝز صٛتِٗ اجملٝز . اسبٝا٠

 .ٚصضختِٗ يف ٚج٘ ٖشا اشبضاب

  ـــ4ـــ 

َُٗا ناْت . ايؾعض ٜعٌ يف صٚح٘ ٖٚٚج٘ َٚاٖٝت٘ ٖٛ ايؾعض يف نٌ األط١َٓ ٚاألَه١ٓ

ٚايٛعا٥ط اييت تكّٛ حبًُ٘ ٚتٛصًٝ٘ إىل قاص٥٘ ٚعاؽك٘  Les supports اسبٛاٌَ

َع سيو، أصبح اإلْرتْت ٚتهٓٛيٛجٝا ٚفطا٤ات ٚٚعا٥ط ايتٛاصٌ االفرتاضٞ  . ٚاملغتُع إيٝ٘

ٚهلا ايهجري َٔ ايفٛا٥ز، . ٚايضقُٞ ضضٚص١ٜ يًرتٜٚج هلشا ايؾعض ٚتٛعٝع را٥ض٠ تًكٝ٘ بؾهٌ عاّ

يهْٛٗا ٚعا٥ٌ ٚتكٓٝات . ٚايفطا٥ٌ، ٚاالْعهاعات اإلجياب١ٝ ع٢ً عالقات ايؾاعض ٚٚضعٝات٘ ايتٛاص١ًٝ

ٚحككت ــ بايتايٞ ــ طفض٠ أٚ قفظ٠ ٖا١ً٥ . حزٜج١، عاُٖت بؾهٌ نبري يف تطٜٛض حٝا٠ اإلْغإ نشيو

ْٚٛع١ٝ يف َغاص تطٛص فهضٙ، ٚإْتاج٘ ٚأؽهاٍ إرصان٘ يًعامل ٚاألؽٝا٤، َٚٔ ثِ، أؽهاٍ تعبريٙ 

نًُا تطٛص ايفهض ايبؾضٟ، ٚتطٛصت آيٝات تفهريٙ، تػريت أؽهاٍ تعبريٙ، ” إس . ٚتٛاصً٘ ايهْٛٞ نشيو

ٖٚٛ َبزأ ٜغتكِٝ َع ايتطٛص ايتاصخيٞ املٓطكٞ . َٚٔ ثِ، تػريت إرصانات٘ يألؽٝا٤ ٚاسبٝا٠ ٚايعامل

 ( 1 ). “يًُعضف١ يف عالقتٗا بايتطٛص ايتاصخيٞ يًخطاصات 



ٖٞ ايصريٚات اييت دبعٌ مجٝع ٖشٙ . تًو ٚاحز٠ َٔ صريٚصات ايتاصٜخ ٚحتُٝت٘ َٔ رٕٚ ؽو 

مبا فٝٗا  )ايٛعا٥ٌ ٚايتكٓٝات ايضق١ُٝ ٚايٛعا٥ط١ٝ، تعٌُ ع٢ً اْتكاٍ أؽهاٍ ايتعبري اإلْغاْٞ 

أنجض خصٛب١، ٚعٗٛي١، ٚظباع١، ٚفٛم سيو َعظط٠ : َٔ َغتٜٛات تٛاص١ًٝ إىل أخض٣  (ايؾعض 

بايهجري َٔ املعطٝات، اييت نإ اإلْغإ ــ إىل ٚقت قضٜب ْغبٝا ــ ٜفتكزٖا، بٌ عاجظا عٔ تٛفريٖا 

ٚبشيو تعظطت ايٛضعٝات ٚايعًُٝات ايتٛاص١ًٝ يإلْغإ بإَهاْات ْكٌ . يف أؽهاٍ تٛاصً٘ ايتكًٝز١ٜ

ٚتبارٍ املعًَٛات ٚاملعطٝات بأعٌٗ ٚأعضع طضٜك١، ثِ خبصا٥ص ايبصضٟ ٚبعٓصض ايصٛص٠ 

َع ٖشٙ ايٛعا٥ٌ . ٚحطٛصٖا ايكٟٛ ٚٚظا٥فٗا املتظاٜز٠، ٚاملتعاظ١ُ يف مجٝع َٓاحٞ حٝات٘ ايع١ًُٝ

 .ازبزٜز٠ أصبح ايؾعض قاص٠ جزٜز٠ نشيو

  ـــ5ـــ 

إٕ االْتغاب إىل غٝط١ ايؾعض ٚتضبت٘، قز ال ذبزرٙ بايطضٚص٠ إٔ تهٕٛ : أٜٗا ايؾاعض         

ايؾجض٠ اييت أْبتتٗا قصٝزتو ايؾدص١ٝ، بٓفػ ايًٕٛ ٚاملكاؼ ٚايضا٥خ١ اييت يألؽجاص املٛجٛر َٔ 

بٌ ذبزرٙ أٜطا ٖشٙ االَتزارات ٚايتالقخات ٚتطٛصات ايٓٛع ْفغ٘ . قبٌ، أٚ حت٢ األؽجاص األَٗات

اييت طضأت ع٢ً خاصط١ ايؾعض ٚتضبت٘، ٚبايتايٞ َفَٗٛ٘ ايشٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜتػري ٜٚتغع أٜطا هلشٙ 

ٚايؾاعض ـ ٖٓا ـ ال خيتاص أصابع٘ . األيٛإ ٚاألؽهاٍ ٚازبػضافٝات ايؾعض١ٜ، خاصج األمناط ٚاملكاعات

ٜٚزٙ اييت ٜط٤ٞ بٗا ايعامل أٚ ٜطف٦٘، بٌ ٖٞ اييت ت٧َٛ يًؾاعض بإٔ ٜهٕٛ، متٓخ٘ صبزٙ أٚ 

 .ٖاٜٚت٘

 يٝػ ٖشا تؾٗٝكا يعالٍ ايؾعضا٤ أٚ تربٜضا يكإْٛ ايؾعض بػري ايؾعض، بٌ تأؽريا ملا أصبخت       

َٓش إٔ قضصت ايكصٝز٠ ذبٛهلا ٚاْفتاحٗا ــ صمبا ــ ع٢ً ” ٜكعات ” ايكصٝز٠ َٔ / متٛص ب٘ ايهتاب١ 

سيو إٔ األْٛاع ْفغٗا مل تعز قاْع١ نشيو بازبظص املتباعز٠ ٚال بتًو . ايالجٓػ ٚايالؽهٌ ٚايالْٗا٥ٞ

إٔ : إٔ تهتب قصٝز٠، فٗشا َعٓاٙ . “باشباصج األبزٟ ” أٚ بـ ” ايزاخٌ األبزٟ ” ايعظالت اييت تػضٟ بـ 

 .تهتب قصٝزتو

*** 

 قضب ايػٝط١ األّ         

 .. تُٓٛ أؽجاص بال صا٥خ١ ٚال يٕٛ        

  يٝػ هلا ؽهٌ جاٖظ       

 .. تبعجضٙ ايضٜح إسا َا ٖبت َٔ اشبًف        



 : يهٓٗا بايكًٌٝ َٔ اإلطاح١        

 ( 2 )!    تصًح يصٝاغ١ غاب١ نا١ًَ       

 :إؽــاصات 

صؤ١ٜ يًٓؾض ” ـ راص ” األرب ايضقُٞ ـ أع١ً٦ ثكاف١ٝ ٚتأَالت َفا١ُٖٝٝ ” : طٖٛص نضاّ .  ر  ــ1 

 .21 ـ ص 2009ـ ايكاٖض٠ ” ٚايتٛطٜع 

. “بٝاضات ؽـٝك١ ”َٔ رٜٛإ  (قصا٥ز َٔ أجٌ عٛطإ بضْاص  ):  ــ َكطع َٔ قصٝز٠ يٓا بعٓٛإ 2

 املتخز٠ ـ جا٥ظ٠ ايؾاصق١ يإلبزاع   ايعضب١ٝ َٓؾٛصات را٥ض٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ بايؾاصق١ ـ رٚي١ اإلَاصات

 .2001ايعضبٞ يف ايؾعض ـ ايزٚص٠ ايضابع١ 

تأتٞ ٖشٙ ايٛصق١ مبجاب١ أجٛب١ بٛج١ٗ ْعض ؽدص١ٝ جزا ع٢ً أع١ً٦ صاغٗا ايهاتب  )          

” ايّٝٛ ايعاملٞ يًؾعض ” :ضُٔ ًَف أٚ اعتبٝإ خاص بــ ” عبزٙ حكٞ ” ٚايكاص ٚاملرتجِ املبزع 

 (، ٚاملتطُٔ شبُغ١ أع١ً٦ ٚجٗٗا ايهاتب يًعزٜز َٔ ايؾعضا٤ املػاصب١ ٚايعضب “

 خاص مبج١ً إذبار نتاب اإلْرتْت املػاصب١
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 …حقا اإلنسان حيوان شاعر دعوا الشعر يتوىل الكالم

 

 شاعرمن املغرب عبدالسالم فسازي 

ايؾعض ٚحزٙ ٜغتطٝع إٔ ٜؾهٌ يف ايشات املبزع١ نْٛا غضا٥بٝا ٜعاْل بعالقات٘ ايفات١ٓ أنٛاْا ال 

ٜكذلب َٓٗا عدل َجاي١ االعتعاص٠ ،ٜٚالَغٗا عدل اذتاع١ ايغارع١ بػ١ٝ إبزاع ..حتزٖا فًغف١ ايظَهإ

ٚايؾاعض ٖٛ سيو ايطفٌ املؾاغب ٚارتاصج َٔ قُكِ ..نٕٛ جزٜز،َٚا١ٖٝ َانض٠ ط٥بك١ٝ 

 ..ٜبخح ي٘ عٔ ؽشا أطٖاص بض١ٜ طايع١ َٔ أط١َٓ املًٌٗٗ ٚابٔ قظَإ.ايفٛض٢

يٝختُٞ بشانض٠ تعٛرت .. ٖٛ سيو ايعٓٝز ايشٟ ٜأب٢ إٔ ختٓك٘ ؽضاع١ حطاص٠ ال تبكٞ ٚال تشص 

تبخح . ايؾعض ممًه١ بٛح ال طايت جامث١ ع٢ً صزص ًَهٛت اهلل.. االْتظاص ع٢ً ض٤ٛ ايكُض ايعضبٞ 

ايؾعض بٛص١ً ٜٗتزٟ بٗا ايعؾام؛ٚبضنإ أع١ً٦ ..عٔ قاصٚص٠ األعضاص ايكابع١ يف جتاٜٚف ايٓغٝإ

 ..ٚقًل ٜعضف حكا نٝف ٜهغض أقفاٍ ايًػات؛ ٚنٝف ٜبعح حدل ايكصٝز٠ َٔ مجج١ُ اَضئ ايكٝػ

فهِ قضأْا اذتكٝك١، سات اذتكٝك١ يف ..!صزقت حكا ٜا ْظاص، حني قًت عال١ًْٝ اإلْغإ حٝٛإ ؽاعضً 

ٚنِ اختدلْا ْٛاٜا زلاص ايًٌٝ ..!أعُام عٕٝٛ ايٓجّٛ ايؾاٖز٠ إىل حز اآلٕ ع٢ً يٝايٞ أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ

ايؾعض حكا قٓب١ً عٓكٛر١ٜ حتًُٗا إيٝٓا عشصا٤ حتضنٗا ..!ع٢ً إٜكاع ْٛص ايفجض ايصاَت املهبٛت

ايؾعض أْؾٛر٠ ن١ْٝٛ حيٌُ إيٝٓا بضٜز ايه١ْٛٓٝ ارتضعا٤ ع٢ً ..ْؾ٠ٛ تتخز٣ بٗا ايفٓا٤ ايضَظٟ

ايٓاص،ايذلاب،اهلٛا٤ ٚاملا٤، :نشب ايفالعف١ حني أعًٓٛا جٗض٠ ايعٓاصض األصبع١ ..ص٠ٛٗ أظز١ٜ عص١ٝ

نشب املٓجُٕٛ حني أعًٓٛا َٛت ..َتٓاعني ايؾعض نعٓصض خاَػ َهٕٛ هلشا ايعامل ايػضا٥يب

ايؾعض بين أَٞ غُا١َ تظًٌ سانضتٓا ..صٛي١ طَٔ ايؾعض يٝكضٚا بٗتاْا ٚجٛصا صٜار٠ طَٔ ايضٚا١ٜ 

َٔ ٖٓا َضت طصقا٤ ايُٝا١َ ٜا أٌَ رْكٌ حني .. ٚبطاق١ بضٜز١ٜ تغتخطض فٝٓا ايفجض ايبعٝز.املتعب١

َٚٔ ٖٓا أعًٓت ٜا ععزٟ ٜٛعف ٚأْت تكاتٌ يًٝو املػٛيًٞ أعرل ..ُٖغت يف أسْٗا قا٥الً ال تصاحًل

ٚيف .ّٜٛ ساى اعذلفت طٛاع١ٝ ع٢ً إٔ ايؾعض ٖٛ غالي١ رٖؾ١ بهض.َع ادتُٝع ٚخطٛتٞ ٚحزًٟ 

ايؾعض نُا اعذلف .. أحطاْ٘ ؽعضت حكا أْو أصبخت َغٝطضا ع٢ً ايعامل؛ ٚنٌ ؽ٤ٞ طٛع أْاًَو
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ًٛ إٔ تض٣ ايٓاؼ ٜضتزٕٚ ثٝاب املال٥ه١، ٚنٌ ايٛجٛٙ تتخٍٛ إىل ٚجٛٙ أطفاٍ  ععزٟ ٖ

ايؾعض إقا١َ إجباص١ٜ يف ممًه١ ادتُاٍ، َٚزاص ٜغذلٜح فٝ٘ ايٓجِ . ..ًٚايؾجض٠ حتزثين..َكزع١

ٜا َٗز طفٛي١ املتٓيب ،املعضٟ ،أبٞ !.. آٙ ٜا ممًه١ ايؾعض..ممًه١ ايؾعض !.. ايجاقب فًتصضذ ايزْٝا

بو !..ٜا َبزع١ اإلْغإ َٔ ٖٝٛي١ أظز١ٜ ايطار. اخل..متاّ،ْٚاظِ حهُت، يٛصنا، بضٜفض، بٛريرل

ايؾعض ٖٛ ..أصبخٓا أق٣ٛ َٔ ايظَٔ ايعٓٝز، ٚعدلى أصبخٓا ْكذلب ؽ٦ٝا فؾ٦ٝا َٔ اذتض١ٜ املؾتٗا٠

بضبو ..ٖٛ ٖشا ايط٤ٛ ايشٟ أٚقز صباحاتٓا ايفاتض٠.إٔ ْغكط اذتدل ع٢ً تفاصٌٝ ٖشا ايظَٔ اهلاصب َٓا

فو يػظ أٜآَا ٚرعٓا ْعتُض يف رٜضى ايهٗٓٛتٞ ْٚػًل باب ايزٖؾ١ يٓعٛر تا٥بني إىل طَٔ 

فدؾ١ٝ ..!بضبو أْكشْا َٔ ٖشا ايعظٍ املغزٚر ٜا أطٗض َٔ أٟ َهإ، ٜٚا أح٢ً َٔ أٟ طَإ..ايؾعض

؟ٚصب ..َٓو أٜٗا ايؾعض ايعظِٝ أصبخٓا ال ْزصٟ يف حطضتو ٌٖ حيل يٓا إٔ ْطخو أّ ْبهٞ

 ..!ايؾعض ،ال ْزصٟ 

ٚيعٌ االحتفاٍ بّٝٛ ايؾعض يٝػ تضفا فهضٜا، ٚال عضفا رخٝال ع٢ً أ١َ نإ ٜٚا َهإ ايؾاعض يغإ 

حاهلا، ٖٚٓا ال ميهٔ إٔ أقّٛ بع١ًُٝ قٝاع١ٝ يف ايٛقت ايشٟ ٜػٝب املكٝػ ٜٚبك٢ املكاؼ عًٝ٘ 

 أنٝز أْٓا حنتفٌ بهٌ ؽ٤ٞ، فكط – آعف ع٢ً ٖشٙ ايٓدل٠ اذتظ١ٜٓ –حاضضا يهٔ يف ثٛب اذتزار 

ّٜٛ ايؾعض ميض حظٜٓا ٚيٛ يف فصٌ ايضبٝع ايشٟ أصبهت٘ ٖٛ اآلخض ايغٝاعات ايعضب١ٝ ٚأصبح خيطع 

 َٔ احملتظٟ إٔ ْعٝؿ نضْافاالت َتعزر٠ ٚباسخ١ تصضف عًٝٗا املالٜرل ٚال …يتزاخٌ بني ايفصٍٛ

حنتفٞ بًغإ حاٍ اَتٓا اييت مل تتهًِ ٚتتفاٚض إال بايؾعض،ْتٓكٌ َٔ َٛاطٜٔ إىل تُٝٝتاص َضٚصا 

بعٛامل ايبشذ ٚايذلف ايًشٜٔ ٜكاّ هلُا ٚال ٜكعز، ٚمنغح يف سات اذتني عضفا ناْت تكاّ ي٘ 

تضاْا …األعٛام ٜٚغتزع٢ ي٘ فطاحٌ ايؾعضا٤ يًتباصٟ ٚمل ٜهٔ األَض ٜتطًب َٝظاْٝات خٝاي١ٝ

طًكٓا زل١ َٔ زلاتٓا اييت َٝظتٓا عٔ باقٞ أَِ ايعامل اقصز ايؾعض؟ تض٣ أصبح املتًكٞ ايعضبٞ 

يف آساْ٘ ٚقضا ٚمل ٜعز ٜغتغٝؼ زلاع َا ٖٛ مجٌٝ؟ تض٣ فكزْا َتًكٞ ايؾعض ٚحٌ َهً٘ َٔ 

ًٜتِٗ ايعٓاٜٚٔ ايهبرل٠ اييت متطضْا بٗا جضا٥زْا ايصُا٤، ٚحتٍٛ َتًكٞ امحز ؽٛقٞ ٚايغٝاب 

ٚاجملاطٞ إىل َتًكٞ ملٝغٞ ٚصْٚايزٚ ٚعجضّ ٚايال٥خ١ ط١ًٜٛ؟ مجٌٝ إٔ ْؾٓف آسآْا بهٌ ؽ٤ٞ 

يهٔ فكط أَا نإ حضٟ بٓا إٔ ْٗشب أسٚاقٓا يف عُل مل ْطًك٘ متاَا ألْٓا يف آخض املطاف أ١َ 

؟ أمجٌ َا عاؽ٘ عاملٓا ايعضبٞ ٖٛ ٖشا ايتخٍٛ ادتشصٟ ايشٟ عؾٓاٙ َٚا نٓا ْعتكز أْٓا …ؽاعض٠

عٓعٝؿ طَٓا ٜعٝز يٓا أزتارْا ع٢ً ق١ً أٜاَٗا، ٖٚشا يٝػ بػضٜب ع٢ً عامل ايؾعض فٝا َا تٓبأ 

 تض٣ ملاسا يغإ حايٓا رخٌ …أٌَ رْكٌ يًتػرل يف طَٔ رخًٓا فٝ٘ ايٝأؼ َٔ أبٛاب٘ ايعضٜط١

َعُع١ ايتػٝرل ٖشا بؾهٌ ستتؾِ؟ أمل ٜهٔ ٖٛ ايغبام يفطح ع٤ٛاتٓا يف ستطات عضب١ٝ فاص١ً 

ٚصٛال إىل حضب ايعضام؟ ال أنار اصزم نِ سانضتٓا / 1948/1967/1982بز٤ا َٔ ع١ٓ 

اهلٛا٤ ٚايٓاص ٚايذلاب : عجٝب ٜا َا نٓا ْعتدل إٔ َهْٛات ايعامل تكّٛ ع٢ً ايعٓاصض األصبع١…قاصض٠



ٚاملا٤ فأضاف ْظاص قباْٞ ٚبزٕٚ خجٌ عٓصضا خاَغا أال ٖٚٛ ايؾعض فهِ نإ ستكا َا راّ ايؾعض 

ميجٌ صعاي١ إْغا١ْٝ َا بعزٖا صعاي١؟ فُٔ ٜٓهض إٔ جٌ أغاْٞ اييت تتٓاٍٚ ايغالّ ٖٞ يف األصٌ 

نتبت ؽعضا فاَتظج ايفٓإ يف فٔ ٚاحز ٚنإ َٝالر ايغُٝفْٛٝات ارتايز٠؟َٚٔ ٜٓهض إٔ عامل 

االْذلْٝت قطع بٓا َغافات ض١ٝ٥ٛ ال ميهٔ ْهضاْٗا ٚاعتطاع إٔ ٜٛحزْا نْٛٝا ٖٚشا َا مل تكزص عًٝ٘ 

ادتاَعات ايعضب١ٝ ٚغرل ايعضب١ٝ، ٚاالْذلْٝت ٖشا ادتٔ ارتاصج َٔ قُكِ ايتهٓٛيٛجٝا جعًٓا حكا 

ْعٝؿ حتٛال نْٛٝا َتُٝظا ٜٚهفٞ َجاال َا عاؽ٘ ايعامل ايعضبٞ َٔ حضاى غرل َغبٛم حٝح 

افتطخت يف ايكصٝز٠، ٚنإ َٝالر عٓع١ٓ ٜٚا هلا َٔ عٓع١ٓ تؾهًت يف حطض٠ األجٓاؼ األرب١ٝ 

َٔ ..َٔ َٓا مل تصفل يًجخ ايؾاعض ايشٟ ٖظ املتًكٞ ٖظا ٚصفع٘ صفعا..عا١َ ٚايؾعض خاص١

..َٔٚ… 

فٝا أٜٗا ايؾعضا٤ اعًُٛا أْهِ اْتِ عار٠ ٖشا ايعامل األخضؼ، اْتِ نٓتِ ٚجيب إٔ تبكٛا يغإ حاٍ 

اإلْغإ فًُاسا ختًٝتِ عٔ صعاي١ َكزع١ ٖٞ َٔ أعطتهِ أع٢ً ١ُٖ ٚاعًٞ ؽأْٓا، أتضانِ صضٝتِ 

باملكاّ فاقُتِ أّ اصتطٝتِ ايّٓٛ فُٓتِ ٚتضنِ اذتبٌ ع٢ً ايػاصب تعايٛا ْعٝز عرلتٓا األٚىل فٓخٔ 

 ..…ٚصث١ ايعًُا٤ ٚايضعٌ باَتٝاط

 خاص مبج١ً إحتار نتاب اإلْذلْت املػاصب١
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 حيمل الشعر يف ثناياه عنصرا كىنًا يتخطى الزمان واملكان“

 

 أمحد جاريد شاعروفنان تشكًلٌ من املغرب 

 ـــ ماذا ٓعين باليطب٘ لو االحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للػعس؟

الفً ّالػعس ننا الطْٔز حيلكاٌ ضد السٓاح اليت يف األزض . الطْٔز ال حتلل إال عهظ زٓاح الطناٛ

مجلنا لْال احلله ملا ناٌ . لرلو لْال الفً ّالػعس ملا ناىت احلٔاٗ حمتنل٘. ضد زٓاح العيف ّاإلقصاٛ

. فَل مً مالذ غري احلله ّاجلنال ٓاّٖ اخللٔك٘ املطتطعف٘ ضد احلسّب ّالدو. الػعس ممهيا

إىَنا بفطل الفً ّالػعس مبجاب٘ مطتػفٙ أْعطاب قٔه اجملتنع حتٙ ّإٌ بْاضطتَنا ىبدع عاملا 

ألٌ حكٔك٘ الفً ّالػعس . لً ىساِ، ّىكْل نلنات ال ىفَنَا، ّىِصُس يف جيٌْ علٙ مَامج٘ املألْف

الػعس حل . حكٔك٘ الػعس تْجد يف اإلىطاٌ. تْجد خازج الكْاىني ّخازج األدٓاٌ ّخازج الكطٔع

ّاالحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للػعس ٍْ احتفاٛ باإلىطاٌ ّمياضب٘ لػخر الػعس . مً حكْم اإلىطاٌ

عيف ضد أىفطيا نلخظ٘ معاىاٗ، .  الػعس ىفٕ للعيف ّعيف ضد العيف .ضد اليفٕ ّالعيف

  .ّصسخ٘ ضد البػاع٘ اجلناعٔ٘

ــــ يف زأٓو نٔف ٓطتطٔع الْٔو العاملٕ للػعس تسمٔه اخلساب يف الكٔه اإلىطاىٔ٘ اجلنٔل٘ اليت 

 مطدَا ٍرا التعطؼ املادٖ املطتفخل يف عالقاتيا االجتناعٔ٘ الْٔمٔ٘ ؟

إىُ خساب األزّاح قبل خساب العالقات . اخلساب أٍْل مً أٌ ٓطتطٔع ْٓما عاملٔا للػعس تسمٔنُ

فالكٔه . ّنٕ تعه الكٔه اجلنٔل٘ يف االزض ٓيبػٕ أٌ تعه أّاًل يف قلْب الياع. االجتناعٔ٘

ّمً شآّ٘ أخسٚ إذا انتفٔيا مبؤغس إصدازات الػعس ّمعدل قساٛٗ الػعس . الطامٔ٘ ٍٕ ىداٛ داخلٕ

ّنأٌ . ّمؤغس اقتصاد الهتاب ضيالحظ أٌ زقع٘ الػعس يف تطآل ّنأٌ الػعس يف طسٓل االىكساض

ّمع ذلو ال ٓطعيا إال أٌ ىكْل . الػعس يف مهاٌ أعصل ّالػعساٛ داخلُ زٍباٌ ٓتبادلٌْ الصنت

ّٔه ًَ مً ق .بأٌ الػاعس ٍْ زضال٘ قلك٘ مْجَ٘ إىل العامل ّأٌ الػعس لً ٓدٓس ظَسِ ملا تعّف  
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 ــــ إىل أٖ حد أضَه اإلىرتىت ّمْاقع التْاصل االجتناعٕ يف االزتكاٛ بعالقاتو الػعسٓ٘ ؟

أضخٙ مً ىافل٘ الكْل أٌ ىؤند علٙ الدّز الطخسٖ الرٖ تلعبُ غبهات االىرتىٔت يف التْاصل 

لهً الرٖ ٓطتْجب االىتباِ ٍْ اىصساف غالبٔ٘ الػعساٛ املػازب٘ عً اضتػالل ٍرا الطيد . الػعسٖ

 يف التْاصل الػعسٖ ّتأضٔظ حلكاتَه ّإصداز دّآّيَه ّتيظٔه قساٛاتَه  املعلْماتٕ اهلاٜل

 إذ ميهً للػاعس أٌ ٓهٌْ مكسّٛ علٙ االىرتىٔت أنجس مما ٓهٌْ مكسّٛ علٙ إصدازات ّزقٔ٘، …

 خري دلٔل علٙ تسّٓج الػعس بني قساُٜ …(جَ٘ الػعس)ّجتسب٘  (نٔها)ّمجال جتسبتهه ّجتسب٘ 

 .ّتعنٔنُ بني الياع 

 ــــ نلن٘ أخريٗ للػعساٛ يف ٍرا العٔد العاملٕ ؟

أزٓد بَرِ املياضب٘ أٌ أحٕٔ الصدٓل الػاعس املػسبٕ حمند بئظ الرٖ ناٌ مً خالل بٔت الػعس 

ّأحٕٔ أٓطا الصدٓل الػاعس حمند األغعسٖ الرٖ . باملػسب، ّزاٛ مبادزٗ ابتهاز ْٓما عاملٔا للػعس

حسص يف إطاز الْٔىطهْ التابع٘ مليظن٘ االمه املتخدٗ علٙ أٌ تسٚ تْصٔ٘ املػسب اليْز ّقد 

 1999اغتػلت جيب االثيني حٔح ُاعتند يف الدّزٗ الجالثني للْٔىطهْ اليت عكدت يف عاو 

 (نْآػريّ ماتطْزا)ّبعح . مازع مً نل عاو ْٓما عاملٔا للػعس/ آذاز21ببازٓظ مكسزا بإعالٌ 

املدٓس العاو للْٔىطهْ بَرِ املياضب٘ زضال٘ لبٔت الػعس باملػسب ّمً خاللُ للعامل ، مً بني ما 

 :جاٛ فَٔا

ّعلٙ ٍرا اليخْ ميهً الىفعال قْٖ . حينل الػعس يف ثيآاِ عيصسا نْىٔا ٓتدطٙ الصماٌ ّاملهاٌ“

اٌ ٓتنلهيا ّحنً ىيصت اىل قصٔدٗ مهتْب٘ يف مهاٌ آخس ال ىعسف عيُ غٔٝا، ّمع ذلو فاٌ 

 .”الكصٔدٗ تهٌْ مسآٗ لْجْدىا الػدصٕ

 خاص مبجل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘
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 تنبهوا واستفيقوا أيها العرب

 

 غالية خوجة شاعرة من سورية

الظعس كٌْ تطازدِ األكْاٌ، ٍّْ ال حيتاج إىل ْٓو عاملٕ، ألىُ كاخلبز ّاملاء ّاهلْاء، ّزمبا العامل 

 حباج٘ لْٔو ٓيبَُ فَٔا الظعس علٙ أٌ احلٔاٗ لٔشت مادٗ فقط

ّأىا علٙ خالف ما ٓساِ اآلخسٌّ مً زبٔع ّخسٓف ألٌ اجلخٔه الرٖ بال فصْل ٍسب مً خمططات 

أعداء العسب لٔطبق خمطط لْٔىازدّ لْٓص، الرٖ لً ٓتخقق إٌ طاء اهلل، بل سريدِ العسب ّخاص٘ 

 سْزٓا إىل مقسِ اجلَينٕ بإذٌ اهلل

 ّأذكس بَرا البٔت

 تيبَْا ّاستفٔقْا أَٓا العسب

 فقد طنٙ اخلطب حتٙ غاصت السكب

إذٌ، علٙ اجلخٔه أٌ ٓتجُ إىل الكٔاٌ اإلزٍابٕ الصَْٔىٕ ليخسز فلشطني ّالقدض اليت تتَْد 

 اآلٌ ّتشتغٔث ّستبقٙ

 خاص مبجل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املغازب٘
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 . مبحراث اللغة الشعر أرض خصبة حنرثها

  

 فرات إسربشاعرسورية مقيمة بنيوزيالندا 

 ـــ ماذآعين باليطب٘ لم اإلحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للشعس؟1

 لكٔن٘ الشعس يف  بْٔو الشعس ال ٓأتٕ جصافاً  ، إىُ ٓيهٌ  عً أدزاكَا ّتبئَا أٌ احتفاٛ الْٔىطلْ 

اللػ٘ الشعسٓ٘ تسبط أّصال العامل عرب جػسافٔ٘ ّلػات خمتلف٘ يف مفَْو ّاحد ّمعرب . العامل 

ّقطآاِ الطٔاضٔ٘ ّالجكافٔ٘ ّاالجتناعٔ٘ ّحتٙ العاطفٔ٘ ميَا  عً ٍنْمإالىطاٌ ّأحصاىُ ّمتاعبُ 

كشف اغْاز اإلىطاٌ  ّيف أٓ٘ لػ٘ كاىت ، ٍٕ لػ٘ حطازٗ، قادزٗ علٙ  قٔن٘ الشعس يف لػتُ …

 يف اللػات ّاملشازب  ّاإلىطاىٔ٘ ّالتفاعل ّالتْاصل مع باقٕ أزجاٛ املعنْزٗ مع بشس خيتلفٌْ

 .الجكافٔ٘ 

ّشعساٛ جدد ّلػ٘ جدٓدٗ  االحتفاٛ بَرا الْٔو ٓعين أٌ اقٔه صداقات جدٓدٗ مع شعس جدٓد 

 .،ىتعلنَا ّىشعس بَا مً خالل تْاصليا اإلىطاىٕ معَه 

. شعسٖ ميتعيا َّٓصىا ّىتْقف أمامُ باضٝل٘ خالق٘، ٍْ باليطب٘ لٕ ىْع مً االحتفاٛ  كل ىص  

لػ٘الشعس ازض خصب٘ حنسثَا مبخساث اللػ٘، تدعْىا إىل التأمل ارتالق يف قٔنتَا عرب مٝات 

مً إحٔاٛ ْٓو الشعس ختلٔدا ملً مات مً الشعساٛ ّملً ما شال حٔا  الطيني ،مً ٍيا كاٌ ال بد 

 .ٓكْل كلنتُ بلػ٘ تصعد بالسّح إىل اقاصَٔا

 ـــ كٔف ضتختفٕ قصٔدتم بسبٔعَا العاملٕ يف ضٔاق السبٔع العسبٕ؟2



لْزكا . ال اعتكد أٌ الكصٔدٗ تعادل الدو ، الدو ٍْ اعظه الكصاٜد اليت تلتب علٙ ّجُ األزض 

 .كتب امجل قصاٜدِ شعسا ّدما 

كل شَٔد علٙ أزض الْطً ٍْ شاعس كتب شعسِ بدمُ ّمطٙ مً ضٔركسِ ؟ 

ادتسّح ، أماو البْٔت اليت تتَدو   تلم  أعتكد أىُ المعيٙ لكصٔدتٕ الْٔو أما و ٍرا الدو ، أماو

ٍل ضٔكدو  أما و أشالٛ االطفال يف كل ملاٌ مً ٍرِ األزض الطْزٓ٘، ماذا ضٔيفعَه شعسٖ ؟ 

 هله املاٛ ّالػراٛ ّالدّاٛ ّاملطلً ؟

 .أشعس بارتحل مً األطفال الرًٓ ميْتٌْ كل ْٓو .أشعس بارتحل ميَه 

 .ماذا ضتفعل قصٔدتٕ ألو مصاب٘ ّثللٙ ّبٔتَا تَدو ؟ 

 ـــ يف زأٓم كٔف ٓطتطٔع الْٔو العاملٕ للشعستسمٔه ارتساب يف الكٔه اإلىطاىٔ٘ ادتنٔل٘ اليت 3

 مطدَاٍراالتعطش املادٖ املطتفخل يف عالقاتيا اإلجتناعٔ٘ الْٔمٔ٘؟

  ارتساب أعتكد أٌ ادتنال ٓبكٙ يف مفَْو ادتنال ّللً التطسف الرٖ ٓشِْ ادتنال ٓكْدىا إىل

 .ّاذتلاو قتلْا ادتنال فٔيا ّشادّا أزّاحيا خسابا علٙ خساب  املتطسفٌْ 

مً اذتالج إىل الْٔو ما شال ارتساب قاٜنا ّادتنال ال ٓرتدد .  آدٖ الػالٗ كباز املتصْف٘ قتلْا علٙ

 .ابدا مً أٌ ٓلٌْ مجٔال ٍّْ ٓتحلٙ بالشعس الرٖ ٍْ جٍْس السّح

  ــــ إىل أٖ حد أضَه اإلىرتىت ّمْاقع التْاصل اإلجتناعٕ يف اإلزتكاٛ بعالقاتم الشعسٓ٘؟4

 ٓلكٙ صداِ   بيص األىرتىت لُ الفطل اللبري علٙ فسات إضرب ميخين الكْٗ يف أٌ اكاشف ىفطٕ 

 .مً احملٔط اهلادٖ إىل احملٔط االطلطٕ

.عسفين إىل امساٛ ّكتاب ّشعساٛ هله عيدٖ قٔن٘ كبريٗ اقدزٍا ّاحرتمَا    

 آخس ّللل ميا  قٔن٘ أٌ ىتبادل الللن٘ ّأٌ ىعلً عيَا كٕ ٓطنعَا اآلخس يف ضف٘ أخسٚ مً عامل 

.حاض٘ ذّق شفاف٘ ّزقٔك٘ يف امتصاص عيصس اذتٔاٗ يف الللن٘ اليت ىكْهلا   

  ـــ كلن٘ أخريٗ للشعساٛ يف ٍرا العٔد العاملٕ؟5

.إذ لٔظ كل مً ٓلتب شعسا ىكْل عيُ شاعس .علٙ الشعساٛ أٌ ٓدزكْا قٔن٘ الللن٘ ّمعياٍا   

  جاٛ علٙ غري عادتُ ، عٔد جاٛ ملطدا بالدماٛ ، ّللً علٙ ما ٓبدّ ٍرا العٔد



 ٍل ميلً أٌ منطح ٍرا الدو بكصٔدٗ ؟

 خاص مبحل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املػازب٘
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 يوما نعانق فيه احلياة يف عمقها وصفائها

 

 وفاء مليح كاتبة من املغرب 

الػعس تلو اللػ٘ األخسٚ اليت تكْل ما ال ىساِ ّال ىطنعُ، لػ٘ تطرب األغْاز ّاألعنام، تطافس بيا  -1

إىل عْامل تفتح أماميا ميابع تطَري زّحٕ ٓطنْ بالسّح ّالْجداٌ، ٓػطل اإلىطاٌ مً أدزاٌ عفً 

ناٜيا معصّال يف  الػعس ٍرا الهاًٜ األدبٕ السقٔل جدا، غرا . ختتصىُ اليفظ خالل معٔؼ اذتٔاٗ

عامل مػسم يف املادٓات، عامل مل ٓعد ٓؿػٕ إىل لػ٘ حامل٘ ميعصل٘، لػ٘ جتيح إىل 

. مازع مً نل ضي٘، الْٔو األّل مً أٓاو السبٔع، عيْاىا للخٔاٗ ّزفطا للستاب٘ ّالطأو21 .املاّزاٛ

حيتفٕ العامل بالػعس، ٓترنسِ قساِٛ، لٔهٌْ ْٓما ٓرتبع فُٔ ٍرا ادتيظ اإلبداعٕ    يف ٍرا الْٔو

. علٙ عسؽ اإلبداع ّٓػدّ قؿاٜد ترنس اإلىطاٌ بإىطاىٔتُ، ّٓدعِْ إىل التأمل يف جٍْسِ ّنٔيْىتُ

فليختفل بالػعس، ّلٔهً ٍرا الْٔو ْٓما إلحٔاٛ اذتْاز بني خمتلف األلْاٌ اإلبداعٔ٘ ّنرلو ْٓما  

.لعػل الكؿٔدٗ ّالهلن٘ عػكا ميتد إىل باقٕ أٓاو الطي٘ إىل أٌ ٓطتعٔد الػعس مهاىتُ عيد قساُٜ  

 احتاج الػعس إذٌ إىل مً ٓفتح دّآّيُ ّٓكسأ قؿاٜدِ، فاضتخل ْٓو

ميهً     أمجل زّآ٘ ّأمجل مطسحٔ٘ أجد أٌ السبٔع العسبٕ ٍْ أمجل قؿٔدٗ، أمجل قؿ٘،      -2

زمبا لإلبداع يف ٍرا …أٌ تهتب، فناذا ميهً للنبدع أٌ ٓكْل أماو إبداعٔ٘ السبٔع العسبٕ البلٔػ٘؟

 . ّجُ آخس ٍْ ّجُ اإلؾػاٛ، إؾػاٛ ملَه الضتػساف أفل غامض ّمبَه املكاو

إٌ الْٔو العاملٕ للػعس إذ ٓعٔد إىل الػعس قٔنتُ السمصٓ٘، ٓرنس اإلىطاىٔ٘ يف العامل بأضسِ       -3

بإىطاىٔتَا ّزقتَا اليت أؾابَا الؿدأ بفعل ٍٔني٘ العالقات املادٓ٘، ٓدم ىاقْع خطس اىَٔاز قٔه 
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ٍاجطُ األّل ّاألخري يف  إىطاىٔ٘ مجٔل٘، افتكدٍا اإلىطاٌ يف مػْاز زنطُ حنْ املادٗ، اليت غرت 

ففٕ ْٓو زبٔع . العؿس اذتدٓث ّتسنت اجملال فطٔخا أماو مٔالد قٔه جدٓدٗ ال تعرتف بالْجداٌ

حتٕٔٔ فَٔا أمجل األحاضٔظ املعاىك٘ ألمجل   الػعس، تؿػٕ اليفْع إىل الكؿٔدٗ، إىل الهلن٘، 

الكٔه، فاإلىطاٌ حني ٓعاىل الكؿٔدٗ ٓعاىل جْاىٔاتُ، ٓلتخه جبٍْسِ، الرٖ ٍْ يف األؾل جٍْس 

ننا أٌ الْٔو العاملٕ للػعس فسؾ٘ لتخفٔص دّز اليػس علٙ . ىكٕ، َٓفْ إىل نل مجٔل يف الهٌْ

 ّتعبٝ٘ املؤضطات الثكافٔ٘  االٍتناو بَرا ادتيظ الرٖ احنطس قساؤِ زغه اشدٓاد عدد الػعساٛ،

 .ّغري الثكافٔ٘ لإلضَاو يف تداّل الػعس ّتلكُٔ

ضاٍنت مْاقع التْاؾل االجتناعٕ يف ىطج عالقات افرتاضٔ٘ أدبٔ٘، أحٔاىا تػين ّأحٔاىا       -4

أخسٚ تصعج، فنطاح٘ التْاؾل اليت تطنح بَا غبه٘ اإلىرتىٔت ٍٕ مطاح٘ غري حمدّدٗ، ّبالتالٕ 

ال ميهيو ّأىت تطافس عرب تلو املْاقع أٌ متيع ما قد ميهً أٌ ٓصعجو، يف املكابل تطع أمامو 

ٍرِ املْاقع إمهاىٔ٘ التعسف علٙ أمساٛ تكسأ هله فكط، لتيطج برلو عالق٘ افرتاضٔ٘ قد ختسج عً 

إطازٍا االفرتاضٕ إىل إطازٍا الْاقعٕ، ٍّٕ عالق٘ يف نل األحْال تفتح أفل حْازات متيْع٘ 

.ّتْضع مً جمال ىكاغات أدبٔ٘ قد ال حنتاج معَا إىل التيكل عرب األمهي٘  

ليجعل ٍرا    .حتٔ٘ لهل غعساٛ العامل، الؿادقٌْ ّاذتكٔكٌْٔ، الرًٓ حيرتقٌْ إحٔاٛ للهلن٘      -5

الْٔو، ْٓما ىعاىل فُٔ اذتٔاٗ يف عنكَا ّؾفاَٜا، ّىعتل اإلىطاٌ بداخليا مً عبْدٓ٘ املعٔؼ 

 .الْٔمٕ املادٖ ّالكاٍس لهل إحطاع ىبٔل

 خاص مبجل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘
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 نعم، الشعر مفيد دائما، مفيد ألنه مجيل

 

  حممد بودويك شاعرمن املغرب

ٜعين يٞ ايهجري، إذ ٖٛ ّٜٛ ضلٌُ ع٢ً ايتأٌَ، ٚاضتعاد٠ َا َك٢، ٚتدبس َافات، ٚايٛقٛف، -1 

حلع١، ملطا٤ي١ ايػعس، َطا٤ي١ دٚزٙ َٚهاْت٘ ٖٓا ٚاآلٕ، ٖرا ايطفٌ املػانظ ٚايػكٞ ايرٟ ال ٜسٜد 

إٔ ٜهرب أبدا، َطا٤يت٘ عُا اقرتفت ٜداٙ، عٔ عبج٘ باألغٝا٤ ٚاملٛدٛدات، ٚخلبطت٘ يًػ١، ٚايؿٛز٠، 

ملا دس٣ - ٖٚٛ ايطفٌ األبدٟ–عٔ زؤٜت٘ . ٚايهًُات، ٚخًطت٘ ايعذٝب١ يهُٝٝا٤ ايعٓاؾس ٚاملهْٛات

 يآلتٞ ٚايكادّ، َٚا –ع٢ً زغِ غكاقت٘ ايدا١ُ٥ ٚاملطتُس٠ –ٚصلسٟ، ٜٚؿري، ٚاضتبؿازات٘ 

   ايدز١٦ٜ بايرات؟/ ٜتالَض، ٜٚستطِ ٖٓاى، يف تًو ايٓكط١ 

َٚٔ ثِ، فاالستفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس، ٖٛ اضتعاد٠، ٚتهسٜظ حملب١ ايػعس، ٚمحٌ ايٓاع 

ٚباييت ٖٞ أسطٔ، ع٢ً قسا٠٤ ايػعس، فإذا ايرٟ بٝٓ٘ ٚبني ايػعس ْفس٠ أٚ -  طبعا–باحلط٢ٓ 

عدا٠ٚ، نأْ٘ ْادّ ع٢ً َا فات، ٚقاع َٔ حلعات ٚأٜاّ مل ٜهٔ ايػعس فٝٗا ع٢ً ددٍٚ أعُاي٘، ٚمل 

 .ٜهٔ دص٤ا َٔ اٖتُاَ٘، ٚاْػػاي٘

فتهسٜظ ذلب١ ايػعس، َعٓاٙ تهسٜظ ذلب١ اجلُاٍ، ٚايبشح عٔ سٝص أبٝض ْاؾع، َٚعاف٢ ٚضط 

فال أقٌ َٔ إٔ ًْفت اْتباٙ اإلْطإ إىل بعدٙ األْطٛيٛدٞ األزق٢، . ايكُا١َ اييت تتكدِ، ٚترت٣

بعد ايػعس ٚاجلُاٍ ٚايرٚم فٝ٘، إذ ٜهفٞ جتُٝؼ إبط ايًػ١، يٝٗتص اإلْطإ طسبا، ٜٚتُاٌٜ 

ٚنإٔ ب٘ َطا، ٚنأمنا أؾاب٘ ؾاعل، . اْتػا٤، أٚ ٜٓهطس سصْا ٚأض٢، ٜٚطأط٤ٞ ؾُتا ٚخسضا ٚتك٣ٛ

ٖرا ايبعد ايرٟ أغري إيٝ٘، ٖٛ ايبعد ايرٟ صلعٌ . أٚ اختطف٘ َٔ قعدت٘ ق٤ٛ ٚزعد٠، ٚاؾطفام

ٚيكد نسَٓا بين “: ٜكٍٛ ايكسإٓ . َٓ٘، أٚال، إْطاْا بهٌ َا يف ايه١ًُ َٔ َع٢ٓ اآلد١َٝ ٚايتهسِٜ

 .”…آدّ، ٚمحًٓاِٖ يف ايرب ٚايبشس



ٚيكد نسَٓا بين آدّ، إذ زقٝت٘ َساقٞ يف ايٛدٛد، ٚمسٛت بسٚس٘ إىل احملٌ ): ٜٚكٍٛ ايػعس -1

 .(األزفع، ٚاألدٛاش األغٗل

ٚثاْٝا، ايبعد ايرٟ صلعٌ َٔ ٖرا ايهٕٛ، بٝتا عسٜكا، زسٝبا، ٜتطع يإلخا٤ ٚاحلب ٚايطًِ بني 

 .ايػعٛب ٚاألدٜإ ٚايجكافات ٚاحلكازات

نإ ايػعس، ٚالشاٍ، ٚضٝعٌ َٛزقا، رلكس ايعٛد، َٗسام ايٓطؼ ٚاملا٤، ٚايطشس ايالَس٥ٞ -(2

ايرٟ ال ٜين ٜطسٟ يف أطٛا٥٘ ٚثٓاٜاٙ، َٚفاؾً٘، ٚدقا٥ك٘، ٚذزات٘، ٚخالٜاٙ، َٚطاَ٘، َا ٜعين 

دمي١َٛ زبٝع ايٓـ يف نٌ األسٛاٍ ٚاملكاَات، َٚا ٜكٛد إىل ايكٍٛ باضتبطاْ٘ حلًِ اإلْطإ يف 

ايعٝؼ ايهسِٜ، ٚاحلس١ٜ، ٚاضتػساف ايػد ايرٟ تهتٌُ فٝ٘ نْٝٓٛت٘، ٜٚطتشل اْٛدادٙ يف ٚدٛد 

 قُٓا –ٖٚٛ َا ضلٌٝ . نسِٜ، سًِٝ، خدّٚ، َتكأَ، َتهاٌَ َٚتٛسد َع أقساْ٘، ْٚعسا٥٘

ع٢ً دى - َٔ دٕٚ زدع١–ع٢ً اهلدٜس اجلُاٖريٟ يف بعض ايبًدإ ايعسب١ٝ اييت عٛيت - ٚعًٓا

سؿٕٛ ايفطاد ٚاالضتبداد، ٚايطػٝإ، ٚايسٖبٛت، ٚتٛطني ايهسا١َ ٚاحلس١ٜ ٚايعدٍ االدتُاعٞ يف 

ال )ظٌ دميكساط١ٝ سل، قٛاَٗا املطاٚا٠، ٚتجُني االضتشكاقات ٚايهفا٠٤، ٚاالعرتاف بكدز٠ املٛاطٓني 

.، ع٢ً إتٝإ ايعذب ايعذاب يف دلاٍ ايفهس ٚايعًِ ٚاألدب، ٚايت١ُٝٓ بؿف١ عا١َ(ايسعاٜا  

ال أَٚٔ بسد٠ ايفعٌ اإلبداع١ٝ، أٚ ايتفاعٌ ايؿدٟٚ ايطسٜع، أٚ اإلَطاى ايفٛزٟ يألدب بتالبٝب 

ايسبٝع طلكس يف ايٓـ ايػعسٟ بعد إٔ تٝٓع أشاٖريٙ . ايًشع١ املػتع١ً، ٚاحلدخ ايٛاقعٞ املتفذس

ميهٔ - فكط–ٚآ٦ْر . نفا١ٜ يف ٚاقع ايٓاع، ٜٚعِ عبكٗا األَه١ٓ، ٚايفكا٤ات ٚايصٚاٜا، ٚاجلٗات

 .ايتشدخ عٔ استكإ ٚاضتبطإ ٚاستفا٤ َٚدٜض

َِٛض بايًػ١ ايعرب١، -(3 ُٙ ايفا٥ت١ ٚاحلاي١ٝ ٚاآلت١ٝ، إٔ ُتَك ََُدُد بٌ نٝف تطتطٝع نٌ أٜاّ ايػعس، ٚ

ُٙ، ْٚعاٜػ٘ ست٢ غدا قدزا َكدٚزا يف سٝاتٓا ََْتَكَسا أٚ - ايسقٝك١ احلسٜس١ٜ، ٖرا املطخ ايرٟ ْساٙ، ٚ

إَا طاغت ٚطٛست ب٘ زٜض، ٚضاق٘ ض٤ٛ سع٘ إىل أضالى -  نٝف ٜطتطٝع احلسٜس–. ٖهرا ْتدًٝ٘

املكا١َٚ، ٚافتهاى ْفط٘ َٔ دّ األضس، ٚغساض١ - غا٥ه١ يٝشط عًٝٗا، أٚ غٛى ايِطِدز ايٝابظ

 ايتُصٜل ٚاجلسح؟

يف َجٌ ايؿٛز٠ ٖرٙ، ٚيف َجٌ ايفكا٤ ايهابٛضٞ ايهفهاٟٚ ايرٟ ذنست، قًت ذات ْـ باجملاش، َٚا 

 :ٜطتٛدب٘ ايتؿٜٛس 

 ! ..أدٌ

ََٚدًٞ  مل ُأِخِف 



ُِٜدِفين أدًٞ  مل 

َُِهّبا ََْرا ع٢ً ايرزاع   ٖٚا َأ

ُِ ايِرزاع  َأِغ

 ٚأَأل باهلتاف تابٛتٞ

 عُٔ ضأضأٍ إٕ أْا ٚؾًت

ِْٞ بايٛغاح ١َُٜ اَسأ٠ٍ َضَتِعُبُس  ََٚأ

 ٚتأخرْٞ إىل عطسٖا؟

 ايجًر ًُٜع

 ناحلكٍٛ املػٓاطٝط١ٝ

 .يف اخلساب ايعُِٝ” ٜٗصز“ٚايبّٛ 

 إّذا،

َِٓصَزَم ست٢ ايععِ ًِ  َف

 بعد قًٌٝ

 ضٓشٌُ ؾٓادٜكٓا

 !املجكالت بايطٝٛز املٝت١

دلتُعات ايٛفس٠، دلتُعات االضتٗالى، دلتُعات املػاعس املعًب١، ٚاألساضٝظ املبطرت٠، 

اييت دعًت ايهٕٛ ٜعر باألضالى  !- ع٢ً إصلابٝاتٗا–إْٗا ايتهٓٛيٛدٝا : ٚايعكٍٛ املدد١ٓ 

ٚايكٛازٜس، ٚايطٓني ٚاألْني، ٚاألقفاف، ٚايصعٝل، ٚايبّٛ، ٚايبٗسد١ ٚايفٛق٢، ٚايؿداع ايعاّ، 

َِْد١ .ٚتفتت األعؿاب، ٚايٛسػ١، ٦َٚات ايػٗٛز َٔ ايتٛسد ايبازد٠، ٚايعصي١ ايَص  

َّ ضط٠ٛ االْعصاي١ٝ، ٚاألْا١ْٝ، - إّذا–فُاذا ٜطتطٝع ايػعس فعً٘  َُٚقَدا أَاّ ٖرا اخلساب املاسل، 

 ٚايتباغض، ٚايٓفٞ؟



ُ٘ إٔ ٜفعً٘ –إْ٘ ٜطتطٝع  ُْ َِٜد  إطالم فساغات شا١ٖٝ، يرتؽ األيٛإ ٚاألقٛا٤، – ٖٚٛ ٜفعٌ ذيو، َد

طسدا يًطٛاد ٚايسَاد، ٚتأثٝح اخلسا٥ب بامَلِدٌُ ٚايكطٝف١ ٚايصٖس ٚايداْتٌٝ، ٚاملصاٜد٠ ع٢ً ايدَاز، 

 .باحلًِ املتٖٛر، ٚعطٌ األَاْٞ ايِعَراِب

. ٖرا ٖٛ املعٕٓٛ يف ايػعس، َٚا ٜٓبػٞ إٔ ٜهْٛ٘–ذيو إٔ ايػعس ؾسخ١ يف ٚد٘ اخلساب ايػاٌَ 

ذيو إٔ غس . ”بٛغهني“إٔ تهٕٛ غاعسا، ٖٛ إٔ تهٕٛ قد ايػس، نُا ٜكٍٛ ايػاعس ايسٚضٞ 

ِِٛط، تًٛح ٚغٝها، َا مل  االضتكٛا٤ األفدح قادّ، ٚعؿس اهل١ُٓٝ ٚاإلذالٍ، ٚٚاسد١ٜ ايؿٛت ٚايَط

 .ْسفع أؾٛاتٓا بايٓػٝد

َِٓتِبُر ايػعس زنٓا قؿٝا، ٚشا١ٜٚ ظًُا٤، ٜٚهف عٔ عٓفٛاْ٘ املتٛثب، ٚتٛقد ْازٙ اجملٛض١ٝ  َٜ  ّٜٛٚ

ُٔ ع٢ً ايدْٝا،  ََٚتِسٜ املػتع١ً أبدا، ضٝٓفتض ايعامل ع٢ً ضدِٜ زٖٝب، ٜٚٓعذٔ ايهٕٛ بايعالّ، 

ِْشسات، ٚقسبات اجلصَات، ٚحتتٌ ايطُا٤ طا٥سات، ٚدٝؼ َٔ ايػسبإ،  قسقعات احلدٜد، ٖٚدٜس امُلَص

َٔ ٖٓا، أ١ُٖٝ ايػعس يف سٝاتٓا، . ٚطٝٛز َطخ غسٜب١ ضٛدا٤ هلا زؤٚع ايبّٛ، ٚأدٓش١ اخلفافٝؼ

يف حلعات أْطٓا ٚؾفا٥ٓا، أٚ نسبٓا ٚندزْا، َفُسَب : ٚقسٚزت٘ ايٛدٛد١ٜ ٚ احل١ٜٛٝ يف ْٗازاتٓا ٚيٝايٝٓا

ُؾَٛز٠ٍ غعس١ٜ أٚ قؿٝد، ٜطسد اهلِ، ٜٚأتٞ بايفسح ٚاألٌَ، ٚايطهٕٛ ايسٚسٞ، ٚايطُأ١ْٓٝ ايٓفط١ٝ، 

متاَا ناملٛضٝك٢ ايعرب١ ايطاسس٠ اييت تٗدٖدْا ع٢ً َأِضَس٠ٍ َٔ غُاّ ْٚد٣، َأِضَس٠ٍ تعّٛ يف َٝاٙ 

ٍُ نأزدٛس١ ايطفٛي١ املعفٛز٠ َٔ أشٖاز ايٓٛز، ْٚبات اهلٓا٠٤ ٚايطسٚز َِٓد .ايك٤ٛ ٚايػفل َٚتَتَب  

أزأٜت؟ نِ سلٔ عاد١ إىل ّٜٛ عاملٞ يًػعس؟ بٌ ألٜاّ َتتايٝات َتتابعات ٚممػٛقات ناحلٛزٜات 

َٓاُت األٚملب، . ايفاتٓات أٚ يٝطت أٜاّ ايػعس؟ أٚ يٝطت ُٖطات ايطاسسات، زبات أبٛيٛ املًُٗات، ٚفاِت

 !ٚدٓٝات عبكس ايعسبٝات؟

- عالقيت باألْرتْت عالق١ ددٜد٠ مبع٢ٓ أْٗا ال تستد إىل ضٓٛات مما صلعًو تتشدخ َط٦ُٓا-4

ع٢ً اتؿاٍ ٚتٛاؾٌ ٚتفاعٌ سكٝكٞ َع ايكسا٤ االفرتاقٝني يف رلتًف أسلا٤ األزض، ٚدٗات 

َٚا ذيو إال ألٕ ايهتاب ايٛزقٞ ظٌ ٚال ٜصاٍ، ميتـ األٚقات ٚايطٜٛعات اييت أَخِؿُؿٗا . ايهٕٛ

ٚإذا نإ يٞ َٔ . اقتؿس ع٢ً املٓابس ٚاملٛاقع ايٛزق١ٝ- ست٢ ايٓػس، َٚٓر عكٛد. يًكسا٠٤ ٚايهتاب١

إىل ٖرٙ ايؿالت اييت زبطتين - حتدٜدا–اضِ يف ايطاس١، ٚيف املػٗد ايجكايف ايعاّ، فٗٛ ٜعٛد 

: انتػفت - يف املد٠ األخري٠ قبٌ ضٓتني- ٚزبطتٗا باجلسٜد٠ ٚاجمل١ً ٚايدٚز١ٜ ٚايهتاب، يهٓين

ذلٛز١ٜ األْرتْت، َٚٛاقع ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ، ٚغسف ايدزدغ١، ٚٚقفت  (نٓت أعسف: يًشكٝك١ )

َُِطَتِكَبًِنَي ٚقسا٤ افرتاقٝني، َٔ نٌ املػازب، ٚاألطساف  ع٢ً فاع١ًٝ ٖرٙ ايعالق١ االفرتاق١ٝ َع 

ٚاألَؿاز، ٖٚٞ ايفاع١ًٝ اييت تفكٞ إىل ايكٍٛ بإٔ األْرتْت، ٚايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ، بعا١َ، أقشت 

خبصا َٜٛٝا، ٖٚٛا٤ َٚا٤ يف ايسأٖ ٚاآلتٞ، إذ إٔ َطتكبٌ اإلْطا١ْٝ ٚأضظ ٚأبعاد دلتُعات 



املعسف١، ال َعد٣ هلا َٔ األْرتْت، ٚاالشلساط يف ايٛاقع االفرتاقٞ، ٚايعؿس ايسقُٞ، فكال عٔ 

 .باقٞ ايتشككات ايتهٓٛيٛدات املبٗس٠، َٚا طلب٦٘ ايعًِ َٔ طفسات

َٚٔ ثِ، فايهالّ عٔ اْتػاز َا أنتب يف األْرتْت، َٚا ٜٓػسٙ غريٟ َٔ َبدعني ٚنتاب َٚجكفني، 

ٚأؾشاب زأٟ، حتؿٌٝ ساؾٌ، طاملا إٔ ايتفاعٌ َع تًو ايهتابات ٚايسدٚد ايطسٜع١ عًٝٗا باإلصلاب 

ِٕ، َا ضلًُو ع٢ً ايتػٝري، ٚايتفهري، ٚايتعًٌٝ ٚايتعدٌٜ يف إطاز َٔ  أٚ ايطًب، ضلدخ يف اإِلَبا

يهٔ، أيٝظ االفرتاقٞ . ايتفاعٌ احلٞ، ٚايتػازى املدبس، عًُا إٔ األَس افرتاقٞ يف ايبد٤ ٚاخلتاّ

 َدخال إىل تؿٜٛب ٚتأثٝح ايٛاقع بعد ٖٝهًت٘ ٚبٓا٥٘؟

. بٝد إٔ ايهتاب ايٛزقٞ، ٜطتُس، ٚضٝطتُس َدَانا يًتجكٝف ٚايتهٜٛٔ، ٚاأليف١ ٚاملؤاْط١ احل١ُُٝ

َِٓطب ٚاإلسؿا٤،  ٚع٢ً زغِ اضتػسا٤ أَس االْرتْت، ٚاملٛاقع االدتُاع١ٝ، ٚع٢ً زغِ ايعصٚف فادح اي

َٚا زؾد دٛا٥ص يف رلتًف ايبًدإ ٚاألَؿاز . عٔ قسا٠٤ ايهتاب، فإٕ ايهتاب ايٛزقٞ بام، ٚضٝبك٢

َٚا تٓعِٝ ؾايْٛات يًهتاب، . ٚايكازات إال ديٌٝ عاف١ٝ، ٚذلض اعرتاف ٚاستفا٤ بايهتاب ايٛزقٞ

َٚعازض دٚي١ٝ يًهتاب يف نجري َٔ ايبًدإ ايعسب١ٝ، ٚاألٚزٚب١ٝ، ٚاألض١ٜٛٝ، إال آ١ٜ أخس٣ ع٢ً 

ايتػبت بايهتاب ٚاجمل١ً ٚاملٓػٛزات ايٛزق١ٝ، ٚتصن١ٝ دٚزٙ احلٞ يف إزضا٤ ايجكاف١ ٚاحلكاز٠، ٚبٓا٤ 

 .اإلْطإ، مبا ٖٛ زٖإ ايت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ، ٚباْٞ دلتُع املعسف١

، -يف ناف١ دٗات املعُٛز-  باملع٢ٓ اجلٌُٝ يه١ًُ يع١ٓ–إْين أدعٛ قب١ًٝ ايػعسا٤ املالعني -(5

إىل نتاب١ ْـ غعسٟ ٚاسد، بهٌ يػات ايهٕٛ، ٚايطالالت ٚاجلػسافٝات املدتًف١ ٚاملتعدد٠، ْـ 

ٚاملٓكٛع١ يف   عابس يًصَهإ، ذاٖب إىل، ٚآت َٔ املطتكبٌ، َٔ دلٍٗٛ اآلفام املستعػ١،

ايػكاز٠ ٚاأليل، املكسد١ ظُاٍ ايٛعد، ٚاملدفٛز٠ بايطري َٔ نٌ دٓظ، ٚايًٕٛ َٔ نٌ شٖس 

ٚدٓإ ٚبطتإ، ٚفطتإ، ْـ َتٓٛع ايًطإ، َتعدد األؾدا٤ ٚاألؾٛات ٚايرتادٝع، يهٓ٘ َٛسد 

املع٢ٓ ٚايدالي١، إذ ٜٛقع باألْاٌَ مجٝعٗا، ٚايطشٓات، ٚايكًٛب اخلافكات، ٚايٛدداْات املػتعالت، 

َِٓعِؼ باحلب يًشب، فاحلب دٜٓٓا ٚإميآْا): َاًٜٞ  ، ع٢ً زأٟ غٝدٓا ايععِٝ، غٝخ اإلْطا١ْٝ (ِي

ٚاهلِ املػرتى، ٚفداس١ ايًػ١ إذ ْالعبٗا - ْعِ–ٖٞ ايكب١ًٝ . (ذلٝٞ ايدٜٔ بٔ عسبٞ: طسا

َُْسِقُؿٗا، ثِ زلًظ إىل ضسٜسٖا، الٖجني، َتعبني، ٚقد ٖدْا اخلٝاٍ، ٚايتػٛف املُض ْع١ُ ٖٞ . ٚ

ََٜداُيف ٚاختالف َٚ ًٍِف  ال أقؿد ايٓػٝد . ايًػ١، ٚزٜض ٚزٚح، ٚزضلإ ع٢ً زغِ َا ٜتبد٣ َٔ ُخ

ايٛاسد املٛط٤ٛ، ٚايًػ١ املٗتٛن١، ٚاملٓٗٛن١، املتُاث١ً اييت تعاٚز عًٝٗا ايكطٝع نُا ٜتعاٚز ايبكس 

 .دٚضا باألظالف، ع٢ً َسع٢ َطٝر، َٚطٛز، َٚٛؾد

ُِٓطُس ََٚت ْبات املسدإ، ٚتٓػس ” إٕ ايػعسا٤ قًًٕٝٛ، ٚايػعس أقٌ، ِٖٚ ع٢ً قًتِٗ نجس٠ حتسع ايٓاز، 

َٔ ع٢ً ايدْٝا، ٜٚٗدد أغع١ األٌَ َِٜسٜ .اجلُاٍ يف ايهٕٛ، ٚحتازب ايػس املطتطري ايرٟ   



هلرا، ناْت سادتٓا َاض١ إىل دسع١ ق٤ٛ، ٚدفك١ دّ، ٚدمي١ غٝح، ْٚأ١َ ْػِ، ٚدبٝب سًِ، 

ٜسُبطٓا بايػد احملًّٛ ب٘، ايػد اجلٌُٝ، أٚ ايٛاقع املٛاشٟ املسضّٛ يف ٚطٔ االضتعاز٠، ٚاجملاش، 

فايػعس ٜبٝعٓا ٖرا ايِٖٛ، ٚسلٔ نٝاْات ٖػ١ ٚا١ُٖ َٚت١ُٖٛ، تعتاؽ ع٢ً َا ب٘ . ٚايٝٛتٛبٝا

ُِٝس ُٝس ُٚتَؿ  .ضتهٕٛ، َٚا إيٝ٘ َتِؿ

َس٠، إٕ نإ ايػعس َسض اإلْطا١ْٝ، َجًُا ٖٞ ايًؤيؤ٠ ” ٖاْسٜتؼ ٖآٜ٘“يكد تطا٤ٍ ايػاعس األملاْٞ 

 .َسض احملاز املطهني

ع٢ً سل، فإٕ ٖرا املسض فسٜد َٔ ْٛع٘، بٌ ٖٛ مجٌٝ، َٔ أنجس األَساض " ٖآٜ٘"ٚسني ٜهٕٛ ط

ٌٖ ايػعس مجاٍ ذلض إّذا، أّ مث١ ْفع . ٚمل ْهٔ عاد١ إىل اجلُاٍ َجٌ سادتٓا إيٝ٘ اآلٕ. مجاال

ايػاعس األملاْٞ َازضٌٝ زاٜؼ “عٔ )  .صٜسجت٢ َٓ٘؟ ْعِ، ايػعس َفٝد دا٥ُا، َفٝد ألْ٘ مجٌٝ

 (ؾالح ايدٜٔ عبد ايًطٝف: ت ” زاْطهٞ

 خاف مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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 يظل اإلنساُن إنسانًا و الشعُر شعرًا. مهما اختلفت لغات العامل

  

 لبنى البلوشي شاعرة من سلطنة عمان

 ــــ ًاذا ٙعين باهِطبٞ هم اإلحتفاء باهَٚ٘ اهعاملٛ هوشعس؟1

َٙ٘ مجٚى هِحٚٛ . ٓ٘ باهطبع تلسٍٙ هوشعس ٗ اهشعساء ٗ ًترٗقٛ ٗ ذليب اهشعس يف أحناء اهعامل

ٓا ٗحنتفٛ مبّ ميشْ٘ عوٟ /ت تػٚريًا بشعسٖ/ت ٗ أحدث/ أضٍٔٝ /اهشعس ٗ ُتركس كى شاعس

  .ذات اخلطٟ

 ــــ كٚف ضتحتفٛ قصٚدتم بسبٚعٔا اهعاملٛ يف ضٚاق اهسبٚع اهعسبٛ؟2

 ضتحتفٛ بشٛء ًّ اهتحفٚص ٗ ً٘اصوٞ اهدزب

ــــ يف زأٙم كٚف ٙطتطٚع اهَٚ٘ اهعاملٛ هوشعستسًٍٚ اخلساب يف اهقٍٚ اإلُطاُٚٞ اجلٌٚوٞ اهيت 3

 ًطخٔا ٓرا اهتعطش املادٜ املطتفحى يف عالقاتِا اإلجتٌاعٚٞ اهًٚ٘ٚٞ ؟

ُٙحٌى املشاعس ٗٙلتِص امل٘زٗث اإلُطاُٛ ٗ ًا شاي كرهم ! هطاملا كاْ اهشعس ٙوٌوٍ اهقٍٚ اجلٌٚوٞ ٗ 

ِٓا ٙأتٛ دٗزُا كأفساد ٗ ًؤضطات أْ !  تِٔاز بص٘زٝ رلٚفٞ هلّ فعأل بدأ ت اهقٍٚ اإلُطاُٚٞ

هرا فاهَٚ٘ اهعاملٛ هوشعس .ُصصح ًّ أُفطِا ٗ ٗضعِا ٗ خندَ ذلٚطِا اإلُطاُٛ اهقسٙب ٗ اهبعٚد

بشعسائٕ ٗ بسادلٕ ٗ مجٔ٘زٖ تقدز اْ تطتجٌس ٓرا اهَٚ٘ ًّ ُ٘احٛ ًتعددٝ ًجال بإحٚاء ح٘ازات 

بني دلتٌعات رلتوفٞ ٗ اإلضتٌاع اىل جتازب األخسّٙ ٗ إقاًٞ ُشاطات ٗ فعاهٚات هفئات اجملتٌع 

 .املختوفٞ ٗ غريٓا

 ــــ إىل أٜ حد أضٍٔ اإلُرتُت ًٗ٘اقع اهت٘اصى اإلجتٌاعٛ يف اإلزتقاء بعالقاتم اهشعسٙٞ ؟4
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ٓرٖ امل٘اقع جعوت شعسٜ ٙصى هلجريّٙ ح٘ي اهعامل ًّ ُكتاب ٗ شعساء ٗ ! أضٌٔت بشلى فّعاي

مجٔ٘ز ٗ أثست جتسبيت ًّ خالي تفاعؤٍ ًع اهشعس ٗ تش٘قٍٔ ملعسفٞ خباٙا اهشعس املِش٘ز ٗ 

ِٓان ُ٘ع ًّ اهتشحٚع ًّ دلٌ٘عٞ األشخاص أٗ األصدقاء اهشبٕ . ضؤاهلٍ اهدائٍ ًا اجلدٙد 

 . ًا ٙصبحْ٘ جصًء ًّ رلٚوٞ اٗ ٗاقع اهشاعس دلٔ٘هني اهرّٙ ضساعًا

 ــــ كوٌٞ أخريٝ هوشعساء يف ٓرا اهعٚد اهعاملٛ ؟5

آِئ شعساء اهعامل أمجع بعٚدٍٓ ٗ أق٘ي هلٍ هٚظ شٛء أمجى يف احلٚاٝ ًّ اهشعسٗ هٚظ 

حنّ ُطتٌتع بلتابٞ شع٘زُا ٗ جتازبِا ٗ هلّ . شٛء أزقٟ ٗ أصدق ًّ ًشاعس ٗ قٍٚ اإلُطاُٚٞ

عطاُا ُبين ! ًصٙدًا ًّ اهشعس! هِلتب شعسا. ِٓان ًّ ِٙتظس أْ ٙقسأ هٚشعس ٗ ٙعرب عّ ذاتٕ

ُْ إُطاًُا ٗ اهشعُس . جط٘زا ًّ األًى ٗ احملبٞ ٗ اهت٘اصى ًٌٔا اختوفت هػات اهعامل ٙظى اإلُطا

 .شعسًا

 خاص مبحوٞ إحتاد كتاب اإلُرتُت املػازبٞ 
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 .ليكن الشعر وسيلة للرفع من قيمة احلب كقيمة إنسانية رفيعةو

 

 حممد العنازشاعرمن املغرب 

 ـ َاذا ٜعين بايٓطب١ يو االحتفاء بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس؟

االحتفاء بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس اعرتاف بك١ُٝ األدب بػهٌ عاّ، ٚايػعس بػهٌ خاص، ٚقدز٠ ٖرا 

ايٓٛع ايتعبريٟ ع٢ً االضتُساز١ٜ، ٚاَتدادٙ يف ايصَٔ اإلْطاْٞ يف عامل ٜػٗد حتٛالت تعًٞ َٔ 

ايػعس ٜػٗد يف ٖرا . غإٔ ايسأمساي١ٝ املتٛحػ١، ٚاملصًح١ بعٝدا عٔ ايكِٝ ايسٚح١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ

ايّٝٛ ازتفاع َؤغسات٘ يف بٛزص١ احلٝا٠ اي١َٝٛٝ، طاملا إٔ بٛزصات ايعامل ال تعرتف باملػاعس ٚال 

.بكدزتٗا ع٢ً صٓع اإلْطإ ايطٟٛ ايكادز ع٢ً اضتػساف َطتكبٌ أنجس إغساقا، ٚأنجس ْبال  

إٕ ايػعس يف َٜٛ٘ ايعاملٞ ْداء يًحب َٚٔ أجٌ احلب، فٗرا ايٓداء خيًصٓا َٔ أثاز احلسٚم اييت 

.تصٝب أجطآَا َٔ جساء َا ْػٗدٙ َٚا ْطُع٘، َٚا حنظ ب٘ يف احلٝا٠ اييت ضسقت َٓا  

 ـ نٝف ضتحتفٞ قصٝدتو بسبٝعٗا ايعاملٞ يف ضٝام ايسبٝع ايعسبٞ؟2

ايكصٝد٠ يٝطت اضتجاب١ آي١ٝ ملا حيٝط بٗا، ٚيعٌ ٖرا األَس ْابع َٔ خصٛص١ٝ ايػعس بٛصف٘ أثسا 

مجايٝا ٜٓطًل َٔ تأٌَ عُٝل يف ايعامل؛ أمل ٜهٔ ايػعساء يف ايعصس اجلاًٖٞ حيتاجٕٛ ألنجس َٔ 

 ض١ٓ َٔ أجٌ ايكٍٛ ايػعسٟ؟

ال خيتًف األَس إذٕ يف عصسْا احلايٞ؛ذيو إٔ ايصَٔ ايػعسٟ ي٘ حٝات٘ اخلاص١، ٖٚٛ يف ازتباط٘ 

بايسبٝع ايعسبٞ ٜٓصت ألحالّ ايٓاع، ٜٚسصد اْتهاضاتِٗ َٔ جساء ايفطاد ايطٝاضٞ ٚاالقتصادٟ 

 ٚقصٝدتٞ اييت اْتٗٝت َٓٗا َؤخسا تٓػد ايطالّ ٚايطُأ١ْٓٝ يريو فٗٞ حتٌُ …ٚايجكايف 

 .أزٜد ايطالّ يٛطين: عٓٛإ
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ـ يف زأٜو نٝف ٜطتطٝع ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس تسَِٝ اخلساب يف ايكِٝ اإلْطا١ْٝ اجل١ًُٝ اييت 3

 َطخٗا ٖرا ايتعطؼ املادٟ املطتفحٌ يف عالقاتٓا االجتُاع١ٝ اي١َٝٛٝ ؟

ال ٜكّٛ ايػعس بع١ًُٝ تسَِٝ، بكدز َا ٜكّٛ بع١ًُٝ تػٝٝد َتها١ًَ؛ فايػعس تسب١ٝ مجاي١ٝ زفٝع١ 

ٖٚرا َا ٜربز زٖإ أمساء غعس١ٜ َتعدد٠ ع٢ً االحتفاء بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس . متتد َع اإلْطإ

ٚضط املؤضطات ايتع١ًُٝٝ، اْطالقا َٔ إمياْٗا بأ١ُٖٝ ايػعس نُهٕٛ تسبٟٛ قادز ع٢ً حمٛ 

ايبػاع١، ٚخًل جطد َعاف٢ َٔ األَساض ٚاملطخ ايرٟ أصٝب ب٘ اجلطد ايعسبٞ يف شَٔ ايكطب 

 .ايٛاحد ٚايسأمساي١ٝ املتٛحػ١

 ـ إىل أٟ حد أضِٗ اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف االزتكاء بعالقاتو ايػعس١ٜ ؟4

. يكد نإ جلًٝٞ قدزٙ اخلاص املتُجٌ يف ازتباط٘ بػبه١ اإلْرتْٝت، ٚغبهات ايتٛاصٌ االجتُاعٞ

ٖٚٛ أَس ضاِٖ يف ايتٛاصٌ بني املبدعني ٚاختفاء حساع احلدٚد، َٚٛشعٞ صهٛى االعرتاف 

يف ٚصٍٛ ايػعس إىل  إٕ ٖرا ايبعد ايتٛاصًٞ اضتطاع إٔ ٜطاِٖ بػهٌ نبري . بػاعس١ٜ املبدع

غري إٔ ٖرا ايتٛاصٌ ضاِٖ يف ايٛقت ْفط٘ يف . أفساد َتعددٟ اهلٜٛات، ٚيف حلظات ش١َٝٓ دقٝك١

فضال عٔ خٛاطس ٜفضٌ . مل تعٌُ بعد ع٢ً تٜٓٛع َسجعٝاتٗا َٚساجع١ َٓجصٖا” جتازب”اْتػاز

.تفتكد ملكَٛات ايعٌُ ايػعسٟ ْظسا يػٝاب ايٓكد ايبٓاء” غعس”أصحابٗا تطُٝتٗا ب  

  ـ ن١ًُ أخري٠ يًػعساء يف ٖرا ايعٝد ايعامل5ٞ

يٝهٔ ايػعس ٚض١ًٝ يًسفع َٔ ق١ُٝ احلب نك١ُٝ إْطا١ْٝ يٓترنس ايػعساء ايرٜٔ زحًٛا يف صُت، ٚ

 .زفٝع١

 خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ 
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 ..كل عام وأنتم بألف خري

 

 أمحد زنيربشاعرمن املغرب 

 ــــ ماذا ٓعين باليطب٘ لو االحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للػعس؟1

ال غو أٌ االحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للػعس الرٖ ٓصادف اذتادٖ ّالعػسًٓ مازع مً نل ضي٘، ٍْ 

ذتظ٘ جتدد طسح الطؤال . ذتظ٘ مً اللخظات السمصٓ٘ اليت تؤضظ لكٔه احملب٘ ّاذتسٓ٘ ّادتنال

 ما جدّٚ الهتاب٘؟ ما جدّٚ الػعس؟: املسنصٖ

بَرا املعيٙ، ٓهٌْ االحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للػعس ذتظ٘ تأمل تعٔد االعتباز للكْل الػعسٖ يف 

ّلعل الػعس، يف اىفتاحُ علٙ الساًٍ ّاملطتكبل، ّاىتصازِ لإلىطاٌ . بعدُٓ التدٔلٕ ّاإلىطاىٕ

ّاذتٔاٗ، قادز ال ستال٘، مبا خيتصلُ مً لػ٘ ّذانسٗ ّّجداٌ، علٙ تْلٔد األغٔاٛ ّجتدٓد املعاىٕ 

 أّلٔظ ما ٓتبكٙ ٓؤضطُ الػعساٛ؟. ّمً مث٘، تسمٔه اىهطازات الرات ّخسابات العامل

 ــــ نٔف ضتختفٕ قصٔدتو بسبٔعَا العاملٕ يف ضٔام السبٔع العسبٕ؟2

ّبني الراتٕ . لهل قصٔدٗ ستفصاتَا الراتٔ٘ ّاملْضْعٔ٘، تؤثح عْاملَا الْاقعٔ٘ ّاالفرتاضٔ٘ معا

ّاملْضْعٕ، ّالْاقعٕ ّاالفرتاضٕ تفصح الكصٔدٗ عً حاج٘ صاحبَا للتعبري عً مػاعسِ 

ّألٌ الػاعس ال ْٓجد خازج ضٔاقُ اجملتنعٕ بالطسّزٗ؛ فإٌ . ّأحاضٔطُ حٔال الرات ّاجملتنع

الكصٔدٗ ال تلبح أٌ تعرب عً اىفصاهلا أّ اتصاهلا مبا جيسٖ مً حْهلا، مبا يف ذلو ما ٓطلل علُٔ 

ّيف ٍرا الطٔام ختتصل قصٔدتٕ بعض املظاٍس اإلجيابٔ٘ هلرا السبٔع . ”السبٔع العسبٕ”اآلٌ بـ

العسبٕ، مً حٔح االىتصاز للخسٓ٘ ّالعدال٘ ّاذتل يف االختالف ّاذتل يف الهسام٘ اإلىطاىٔ٘، ننا 

تعلً عً زفطَا املطلل لهل أغهال الكنع ّالظله، اللرًٓ ميازضاٌ علٙ الػعْب العسبٔ٘، حتت 

مً ٍيا ٓصبح الػعس ّضٔل٘ مً ّضاٜل اليطال ّاملكاّم٘ ضد الفساغ ّاملْت . مطنٔات متعددٗ

   .إىُ زضال٘ حطازٓ٘ متجد إىطاىٔ٘ اإلىطاٌ ّتْاجُ اىفالت الكٔه ّفطاد العامل. ّاليطٔاٌ
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ــــ يف زأٓو نٔف ٓطتطٔع الْٔو العاملٕ للػعس تسمٔه ارتساب يف الكٔه اإلىطاىٔ٘ ادتنٔل٘ اليت 3

 مطدَا ٍرا التعطؼ املادٖ املطتفخل يف عالقاتيا االجتناعٔ٘ الْٔمٔ٘ ؟

إذا ناٌ االحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للػعس احتفاٛ زمصٓا بالهلن٘ ّاإلىطاٌ؛ فإٌ ذلو ال ٓعين احتفاٛ 

مْمسٔا زتاىٔا، ذلو أٌ الػعس يف عنكُ مستبط بالرانسٗ ّالْجداٌ ّمػدّد يف أفكُ إىل اآلتٕ 

ّمً مث٘ حيل ليا أٌ ىعترب قْٗ الػعس نامي٘ يف ما ْٓفسِ للػعساٛ مً إمهاىٔ٘ . ّاملطتكبل

التعبري، عً طسٓل اللػ٘ ّاالضتعازٗ ّاالىصٓاح، عً شتتلف الكطآا ّاملْضْعات الفهسٓ٘ ّاإلبداعٔ٘ 

ّلعل يف مجل ٍرا الْٔو بعض اضتعادٗ لهل . ّاالجتناعٔ٘ ّغريٍا مما ٓؤزقَه ّٓكض مطاجعَه

ٍّهرا، بالسغه مً . ما ٍْ مجٔل ّمػسم ّطنْح لبلْغ معيٙ اذتله ّاألمل يف حٔاٗ اإلىطاٌ

حاالت الٔته ّالكَس ّاإلحباط، اليت ٓعٔػَا إىطاٌ الْٔو، يف متْقعاتُ املدتلف٘، ضلبا ّإجيابا، 

ميهً للػعس، يف حدّدِ السمصٓ٘، أٌ ٓطَه يف شزع الجك٘ ّصياع٘ األمل ّضد الفساغات ّتسمٔه 

إٌ . ادتساحات، ٍّْ خياطب مػاعس اإلىطاٌ ّٓسّو طسح األضٝل٘ الهربٚ حْل ٍْٓتُ ّمطتكبلُ

 .الػعس ضسّزٗ مً ضسّزات اذتٔاٗ

 ــــ إىل أٖ حد أضَه اإلىرتىت ّمْاقع التْاصل االجتناعٕ يف االزتكاٛ بعالقاتو الػعسٓ٘؟4

بالفعل، ناٌ ّال ٓصال، لألىرتىٔت ّمْاقع التْاصل االجتناعٕ نبري األثس يف خلل دٓيامٔ٘ تْاصلٔ٘ 

ّلعلَا مً اذتطيات، اليت حتطب هلرِ . ّثكافٔ٘ بٔين ّبني اآلخس الػعسٖ، قازٜا ناٌ أو ىاقدا

فكد نيت زبطت عالقات . الػبه٘ العيهبْتٔ٘ يف تكسٓبَا للنطافات ّتهطريٍا للخدّد ادتػسافٔ٘

افرتاضٔ٘ بني عدد مً الهتاب ّالػعساٛ ّالكساٛ، مجعين ّإٓاٍه قلل الهتاب٘ ٍّه الػعس، فهاىت 

ّادتنٔل أٌ مً ٍؤالٛ مً غاٛت املصادفات أٌ . احملاّزٗ ّاملتابع٘ ّاملطاٛل٘، دزضا ثكافٔا بامتٔاش

. تعنكت صليت بَه، علٙ ّجُ اذتكٔك٘، بعد فرتٗ مً التْاصل االفرتاضٕ بٔييا خلف الػاغات

ّللتازٓخ مث٘ مجل٘ مً العالقات االفرتاضٔ٘، اليت ناٌ هلا الفطل أّ بعطُ، يف االزتكاٛ بعالقاتٕ 

الػعسٓ٘، ما داو الػعس ميفتخا علٙ البخح ّالطؤال ّمتجَا صْب إعادٗ تػهٔل العامل 

      .إبداعٔا

 ــــ نلن٘ أخريٗ للػعساٛ يف ٍرا العٔد العاملٕ ؟5

 ..نل عاو ّأىته بألف خري

 خاص مبجل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘ 
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 الشمل ، قادر على زرع احملبة  الشعر وحده قادر على مل

 

 حممد علي الرباوي شاعرمن املغرب

 ــــ ماذا ٓعين باليطب٘ لو االحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للػعس؟1

ُّلد ميا غاعٌس احتفليا بُ، حنً أم٘ نَََتِبيا أمجل قصاٜدىا مباٛ الرٍب ، ّعلكياٍا علٙ  حنً أم٘ إذا 

ّاالحتفال بالْٔو العاملٕ للػعس ٍْ امتداد . أضتاز الهعب٘ لٔيَل مً ضخسٍا نُل حاج إىل بٔت اهلل،

لطكظ قدٓه يف تساثيا، ٍرا االحتفال ٓهتطٕ أٍنٔ٘ بالػ٘ ؛ألىُ جاٛ ّالػعس ٓعسف أشم٘ خاىك٘ 

َُٓرِنس اإلىطاٌ بكلبُ . تتنجل يف اىػػال الياع عيُ بأمْز فسضَا منُط العٔؼ ادتدٓد ٍرا االحتفال 

ّّجداىُ،ٍّرا االحتفال ال ذنكل زضالتُ ما مل ٓصاَحب بأىػط٘ ُتَكِسب ٍرا الفعل مً املتلكٕ عً 

طسٓل اإلىػاد ّىػِس األعنال الػعسٓ٘ ّبٔعَا للياع بأمثي٘ زمصٓ٘، ٍرا االحتفال ال ٓؤدٖ زضالتُ ما 

َٓفتح اإلعالو الطنعٕ   .البصسٖ ذزاعٔ٘ للػعساٛ / مل 

 ــــ نٔف ضتختفٕ قصٔدتو بسبٔعَا العاملٕ يف ضٔام السبٔع العسبٕ؟2

قصٔدتٕ مير أطلكُت صَْتَا األّل ٍّٕ حتتفٕ بالسبٔع ، ُتبػس بُ ، ّتطعٙ إىل أٌ تصْغ 

الػعس تعبري عً اذتٔاٗ ، ّألىُ نرلو فالكصٔدٗ تأتٕ . مالحمُ ننا ترتاٛٚ ٍرِ املالمح يف حلنٕ 

الػعس حني ٓهٌْ صياع٘ ٓبتعد عً . حامل٘ يف لػتَا ّيف إٓكاعَا ما ٓيبػٕ أٌ تهٌْ علٔ٘ اذتٔاٗ

ٍرا ما أصبح علُٔ حاُل الػعس الْٔو؛ هلرا ختلٙ الياع . اذتٔاٗ، ّٓفكد اخنساَطُ يف أحالو األم٘

إذا الػعب ْٓما : ّجاٛ السبٔع العسبٕ الرٖ صيع غعاَزِ الػعُس املستبط باذتٔاٗ فسدد الياع . عيُ 

 أزاد اذتٔاٗ فال بد أٌ ٓطتجٔب الكدز، فهاٌ السبٔع الرٖ شلصل العامل

ــــ يف زأٓو نٔف ٓطتطٔع الْٔو العاملٕ للػعس تسمٔه ارتساب يف الكٔه اإلىطاىٔ٘ ادتنٔل٘ اليت 3

 مطدَا ٍرا التعطؼ املادٖ املطتفخل يف عالقاتيا االجتناعٔ٘ الْٔمٔ٘ ؟

ٍّرا ضاٍه يف قتل . مما مسح للسصاص بأٌ ٓيبح يف الصدّز   العامل الْٔو ٓػهْ فساغا زّحٔا، 

ٌُ غٔٝا  ٌِ فٔيا حٔح أصبح ٍرا االىطا نل معاٍس التخدٓح ختاطب فُٔ الػَٕٛ، مما جعلُ . اإلىطا
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إال   ّال ضبٔل إلىكادِ إال خبلل شّاج بني ادتطد ّالسّح ٍّرا ال ٓته. ٓدخل يف ّصل٘ قنع حطازٖ

إذا أحٔٔيا فٔيا الجكاف٘ الػعسٓ٘؛ ألٌ ٍرِ الجكاف٘ يف حطازتيا ُتْصليا إىل اإلمياٌ ٍّرا مً غأىُ أٌ 

 رنلل التْاشٌ فٔيا، مً ٍيا أٍنٔ٘ االحتفال بالْٔو العاملٕ للػعس

 ــــ إىل أٖ حد أضَه اإلىرتىت ّمْاقع التْاصل االجتناعٕ يف االزتكاٛ بعالقاتو الػعسٓ٘ ؟4

أٌ نل عسبٕ يف ادتصٓسٗ غاعٌس،   حني ىعْد إىل نتب األدب العسبٕ الكدٓه خنسج باىطباع مفادِ

ٍّرا عامل .. قالت امسأٗ ..قال زجل .. قال أعسابٕ : هلرا جند يف ٍرِ الهتب عبازات مً مجل 

حني حل اإلىرتىٔت بٔييا نجس يف املْاقع الجكافٔ٘ .صخٕ ضاٍه يف خلل ىصْص غعسٓ٘ جٔدٗ

الػعس ّالػعساٛ ّاختلط الػعس بالالغعس ، ّمع ذلو أزٚ األمس صخٕ إذ أناد أجصو ّأىا أطالع ٍرِ 

يف . املْاقع أٌ نل مْاطً عسبٕ غاعس ٍّرا عْدٗ إىل ما ناٌ علُٔ األمس قدميا ، مع فازم طبعا

ظل ٍرا الهه اهلاٜل مً الػعس تْلد نٔف ٍاو ما ناٌ لٔربش لْال اإلىرتىٔت ،ّعً طسٓل اذتاضْب 

  أصبح اإلىطاٌ الػاعس دنْب العامل بػعسِ دٌّ أٌ ذنتاج إىل ىاق٘ تكلُ أّ طاٜسٗ حتنلُ

 ــــ نلن٘ أخريٗ للػعساٛ يف ٍرا العٔد العاملٕ ؟5

اإلٓدْٓلْجٔات فسقت الياع ّضاٍنت يف إذناٛ اذتسب ّالدماز ، الػعس ّحدِ قادز علٙ  

أدعْ . ٍّرا ال ٓته إذا اخنسط الػعس يف األٓدْٓلْجٔات . الػنل ، قادز علٙ شزع احملب٘  مل

 الػاعس إىل أٌ ٓيدسط يف حلنُ، بَرا االخنساط ٓصزع اذتب بني الياع

 خاص مبجل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘ 
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 الشعر ضرورة، وآٍه لى عرفت ملاذا

 

 شاعرمن املغرب الىراري  عبدالّلطيف 

ِٜٔ يف  دا٥ًُا َا نإ    ُْٜطسح ضؤاٍ اجلد٣ٚ َٔ ايّػعس، يهّٓ٘ ٜطسح ايّٝٛ عّد٠ٍ ٚاّطساٍد غدَٜد

ِٝٔ ثكافتٓا ًُّا َٔ غٛاٖد إزثٓا  :املعاصس٠، ِيطبَب ٍّٚ، يهٕٛ ايّػعس ٜػػٌ حّٝصًا َٗ األ

ٚاجلُايٞ ايطازب بأطٓاب٘ يف أعُام ايتازٜخ ٚاحلطاز٠، ٚاهلاجع يف ايالٚعٞ  ايجكايف

ََِػصًا عطريًا، ٚيًّػعسا٤ .اجلُعٞ ١ّٝ اّييت تطّبب يًػعس  ِٛف َٔ ايّتكٓ تًٝٗا يف  ٚايّجاْٞ، جّسا٤ اخل

  .اجملٍٗٛ، ٚيًّرا٥ك١ اغرتابًا َتصاعدًا

١ّٝ ّٚجٗا ٚضا٥ط بايهاد، داخٌ ايّجسثس٠ ايهْٛ املدتًف١ ٚايطاّج١، ٜصٌ صٛت ايّػعس  املٝدٜا اّييت تس

ّٕ  األجّؼ ٚاملبخٛح، ّٕ شَٔ ايِػعس ّٚي٢، ٚأ حّت٢ اعتكد ايهجري، مبا فِٝٗ ايّػعسا٤ أْفطِٗ، أ

١ّٜ اّييت ازتبطت ايٛظا٥ف ّٕ قٛي٘ بات ضسبًا ب٘ ايتكًٝد َٔ  ٚتكٍٛ غالص ايها٥ٔ صازت َطخه١، ٚأ

ّٕ مجاي٘ ٜا٥ٌظ ال طا٥ٌ َٓ٘   .ايعبح، ٚأ

ّٕ املػهٌ احلكٝكٞ   ُٜطسح   يهٔ ٜبدٚ يٞ، ايّٝٛ، أ يًّػعس ٖٛ َػهٌ تازخيّٝت٘ اّيرٟ ال ميهٔ إٔ 

ٚايّتبطٝط، فًٝطت تازخي١ّٝ ايّػعس اختصاٍ ايّػعس إىل تازخي٘، بٌ  بٗرٙ ايصٝػ١ َٔ االختصاٍ

ايّدا١ُ٥ يًُػت٘ اخلاّص١ اّييت تِعُد  ايّسا١ٖٝٓ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ْفط٘ احلسن١ اّييت حتٌُ

ِّ .ٚتطتأْف٘ باملع٢ٓ، ُٖٓا، ٜستبط ايُطؤاٍ بطؤاٍ ايك١ُٝ ٚاألثس، أٟ باملطتكبٌ اّيرٟ ٜت فٝ٘  َٔ 

ٍّٞ تػدٚ فٝ٘ ايكصٝد٠ ٚايرات ٚفّعاي١ٝ املع٢ٓ عٓاصس ِّٛي١، باضتُساز فُٗٓا يًّػعس ندطاٍب ْٛع  .َتخ

١ّٝ اّييت ميّس َٓٗا   ّٕ ايٛضع ١ّٜ، بٗا / إ ٚإىل إعاد٠ ٚضع  ايّػعس زآًٖا حتتاج إىل غ٤ٞ َٔ ايسٚ

ّٛالت إٔ ْطأٍ ٌٖ تساجع  بدٍ .املتطازع١، َٚػاغٌ ايها٥ٔ اجلدٜد٠ ضؤاٍ اجلد٣ٚ يف ضٝام ايتخ
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جيب إٔ ْعسف ٌٖ أدزى ايّػعسا٤  دٚز ايّػعس يف حٝاتٓا، جيب إٔ ْعسف ٌٖ ٖٓاى غعٌس أّ ال؟نُا

١ّٝ يإلْطإ  ضٝاضات ايكصٝد٠ يف شَٓٗا، مبع٢ٓ ٌٖ اْتبٗت إىل احلاجات ايّسٚح١ّٝ ٚاجلُاي

ِِ أْفطِٗ إىل أَه١ٓ ُٖ أخس٣ يبخح ايّػعس َٚكازبت٘؟ ْطسح ٖرٙ األض١ً٦ َٔ  املعاصس؟ٌٖٚ ذٖبٛا 

ايّػعس، ٚنتابَت٘ اّييت تتّٛج٘ إىل املطتكبٌ ُٚتصػٞ إيٝ٘،  ضُٔ أخس٣ َتػّعب١ يٓؤّند ضسٚز٠

١ُّٝ إٔ ٜطتبدٍ ّٝات عٌُ ايّػعس ٚأٖ مّث١ َطتكبٌ يًّػعس ٜصري بني . ٚتسٖٝٓ٘ ايػعسا٤ َفاِٖٝ ٚآي

١ّٝ جدٜد٠ ٚعابس٠ يًّرٚات ٚاخلطابات ٚاألش١َٓ، مبا يف ذيو غري ايّػعس١ٜ اّييت غسا٥ط ُتػٝعٗا  ثكاف

ِٛمل ٚإذًا، ٜفسض عًٝٓا ايفطا٤ االتصايٞ. ٚضا٥ط ايعٛمل١ َٞ بًخظتٓا امُلَع ايّسا١ٖٓ، َٔ حٝح  ايٛع

االفرتاض١ّٝ، ٚايٓػس اإليهرتْٚٞ،  نايفطا٤ات جدٜد٠ َٚفا١ُٖٝٝ ٚضا٥ط١ٝ ايتعاطٞ َع َعادالت

ُّ َٚٔ  املتعايك١، ايّرا٥ك١ اجلدٜد٠ بايٓصٛص اإلبداع١ٝ ٚاألقساص املُػٓط١، اييت ٜكابًٗا اٖتُا

 .ضُٓٗا ايّٓص ايػعسٟ

ّٟ، أٚ  ٍِٚز مجاٖري ُِٜبخح ي٘   يف ايّظسٚف ايسا١ٖٓ، َٔ عدِٜ اجلد٣ٚ إٔ ٜبخح ايّػعس عٔ د باألحس٣ 

ّٕ اّيرٜٔ  .تعّصش اإلمجاع ايهاذب عٔ َجٌ ٖرا ايّدٚز، ٚال ِٖٚ ايّتُجٌٝ ٚاحملانا٠، ٚال عٔ خطاباٍت إ

ِِٗ  عاي١ ايطُأ١ْٓٝ، ٚببًٛغ اخلالص ايّػعس ِٜسبطٕٛ ُّْا ٜتخإًَٛ ع٢ً ايّػعس، ٜٚهّسضٕٛ ف إ

٤ِٞ ضاذج ٚعدِٜ اجلد٣ٚ ١َّ ي٘ نػ ٠ّٛ ايّػعس يف ٖػاغت٘ اّييت ال ُتصُٖس إاّل يف ايعت١ُ،  .ايعا ق

ٌّ َٔ ٖرا  .ٚتٓبت يف ايّػكٛم، ٚتدّب بني تصّدعات ايّسٚح .ٚتسقص ع٢ً حٛاّف ايهازث١ ّْ٘ ال أق إ

ّٟ، ٚيف ايػعا٥س اهلاَط١، ٚيف طكٛع احلّب ٚاجلُاٍ ٚايػٓا٤ ٚحلظات  ايّطفس ايعابس يف اجلٖٛس

ٌَّ ١ّٜ ايتأ ّٓاع إىل عدّ االْتكاص َٔ ايػعس ِٓبٝ٘ اي املتٓاثس٠ يف  ٚاإلصػا٤ ٚضدا٤ ايّطبٝع١، ٚيف ت

٢ّْ ناْت، ٚيف حفظ٘ يػ١ احلًِ ٚاجملاش ٚايعُل اّييت تٓعؼ يف ٠ّٛ ايّرانس٠ ٚزٖاف١  احلٝا٠ أ اإلْطإ ق

 .األضاض١ّٝ اإلصػا٤ ٚمساح١ ايّتأٌٜٚ، ٚيف بّج٘ املعاْٞ ايٛجٛد١ٜ

ْكصد بطٝاضات ايكصٝد٠  .َطتكبٌ ايّػعس اّيرٟ ُتساقب٘ ضٝاضات ايكصٝد٠ ذا  ٖٛ   

ِْدفاٍع ٚتٝكُّظ، ٖٚٞ االضرتاتٝج١ّٝ َع٢ٓ ٍٍ ٚا ١ّٜ اإلصػا٤ ملا  اّييت ترتى ايك١ُٝ ٚاألثس يف حاي١ اغتػا قٛ

ّٛي١ يف داخًٗا ّْ٘ .حٛهلا، َٚتخ َّا إٜكاعٗا، إٜكاع ذاِتٗا فإ ٜٗجع يف الٚعٝٗا حٝح حيُفص ايػعسا٤،  أ

فطٌ قٍٛ ايػاعس ٚصدع٘ باحله١ُ فُٝا ”بـ ٜٚسع٢ ايٝا٥طني َِٓٗ، َتّٛتسًا بني ايكٍٛ

ٍٔ َٔ ايّػعس  ايكسطاجين نُا أخربْا بريو حاشّ .”إٔ ايّػعس ْكص ٚضفا١ٖ”بـ ٚاالعتكاد ”ٜكٛي٘ يف شَ

١ّٜ ٚالفت١  ٚيٓا إٔ .ضخٝل ّٕ ٖٓاى مناذَج قٛ ُْػري، ٚضط ايّطجٝج حّت٢ باضِ ايّػعس، إىل أ

١ّٝ املعاصس٠ تصٓع عبٛزٖا اخلاّص، ٚتكدِّّ يًُطتكبٌ غٗادات حٝا٠ٍ، داخٌ ١ّٜ ايعسب ٚعالَات  ايػعس



ِٕ طػ٢ ع٢ً ّٟ يف اإلْطإ ٚعداٙ، حت٢ ٚإ ايّسأٖ مسات ايعصي١  عاف١ٍٝ ٚصّخ١ٍ زٚح١ٍّٝ تًٝل باجلٖٛس

 .ٚايٝأع ٚاخلساب

ّٕ املػاَس٠  نإ األَس ٜتعًّل، ٖٓا، بايكصٝد٠، بطٝاضات إذا    ُٜظٗس أ ّٕ مّث١ َا  ايكصٝد٠، فأل

١ّٜ ٚاملػاَس٠ ايّرات١ٝ َتداخًتإ ّٟ يف  ٜٚأخر .تكتطُإ ايّتازٜخ ْفط٘، ٚايعٌُ ْفط٘ ايػعس ايػعس

ٌّ ايكصٝد٠  ضٝاضات ايكصٝد٠ صف١ غري ّٕ األخري٠ تتطأَ ٚاخلطاب يف إٔ تظ ًّٜا، أل املهتٌُ ْظس

ّٝص٠،  .دا٥ًُا تطفح باألدّي١ بٗرا املع٢ٓ، تعسض عالقات ايكصٝد٠، بطسٜكتٗا املُ

ٚعًٝ٘، فًٝظ ايّسٖإ  .ع٢ً اجملٍٗٛ ”عٌُ فّٓٞ َفتٛح”نـ يًّػعس االبطتُٝٛيٛجٞ ايّسٖإ

ًّٜا ّٞ، غعس   .َٔ َع٢ٓ إىل َع٢ٓ فخطب، بٌ أٜطًا ضٝاض

ٌّ فٝ٘   ُٜعّصش اقتٓاعٓا بك١ُٝ ايػعس ٚضسٚزت٘ يف عامٍل صاز ٜك  مبٓاضب١ ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس، َا 

ّٜت٘  ُٜػسقٗا يف َاد ٌّ َع٘ فسص احلٝا٠ اجل١ًُٝ ٚاحملًّٛ بٗا ع٢ً حٛاّف عامل  ض٤ٛ ايػعس، ٚتك

ٚباملٓاضب١ ْفطٗا، َا ٜدعْٛا يًهػف ٚاخلًل ٚاحلٛاز ٚتبادٍ حّس يألفهاز ٚاألحالّ عٔ . ايػس١ٖ

٠ّٛ ايًػ١ ٚإىل اإلصػا٤ يتفُتح املًهات  طسٜل ايه١ًُ، بكدزَا َا ٜدعْٛا إىل ايتأٌَ يف َهأَ ق

ٌّ ّٖج يف ايػعس ٚب٘ اإلبداع١ٝ يه َٔ ذات إىل ذات، َٔ بسعِ إىل .  ايرٚات ٖٚٞ تبتٗج ٚتتٛ

غجس٠، ْصػٞ إىل حٝاتٓا املػدٚز٠ يف ايػعس، إىل ٖؤال٤ احملّبني ايصاعدٜٔ يف َعازج احلًِ 

ٚاخلٝاٍ، ٚاملتّٓصٖني يف غاب١ ايًػ١ َتّٓصٖني عٔ ضفاضف ايهالّ، َٚؤَٓني ظد٣ٚ ايػعس 

ٍٙ يٛ عسفت ملاذا؟: ٚضسٚزت٘، َٚسّددٜٔ َع ايػاعس ايفسْطٞ جإ نٛنتٛ   ايػعس ضسٚز٠، ٚآ

 خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١  
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 الصادق الراضي شاعرمن السودان 

 َاسا ٜعين بايٓغب١ يو اإلذتفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًشعض؟

ايعامل يٝػ ع٢ً َا ٜضاّ، َٓش َز٠ يٝغت ق١ًًٝ، مل ٜعز تشٚم األشٝا٤ نُا نإ يف املاعٞ 

ايكضٜب، ذٝاتٓا تػريت، تػريت أرٚاتٓا يف تٛعٌ احلٝٛات يف َغتٜٛاتٗا املدتًف١، ٜبزٚ إٔ ايعامل 

يٝػ حباج١ يًشعض أٚ ٖهشا حياٍٚ إٔ ُٜٖٛٓا بفعاظ١ صأمساي١ٝ ١َٜٝٛ ال تأب٘ يك١ُٝ ايًرع١ ْفغٗا، 

ال تأب٘ يك١ُٝ َاٖٛ ذٞ ْٚابض، االذتفاٍ بايّٝٛ ايعاملٞ يًشعض ٜعين بايٓغب١ يٞ إذٝا٤ حلع١ 

ايفضار٠ مجاعٝا، رٕٚ إٔ ٜعين االذتفاٍ اْغٝاقا يغطر١ٝ شعاص١ٜ، أٚ تكًٝزا َعٗضٜا أجٛف  

؛ أذتفٌ َع أصزقا٥ٞ ايشعضا٤ يف نٌ أذما٤ ايعامل، رٕٚ إٔ أعضفِٗ شدضٝا ٚرٕٚ إٔ أتشاطض َع 

َع  (إذتفاٍ)ايهجرئٜ َِٓٗ يػ١ ٚاذز٠، أذتفٌ َعِٗ ٚبِٝٓٗ عٜٓٛا، ٚذٝزا، إٕ تعشص إعزار 

فعايٝات ايغاذ١ ايجكاف١ٝ باخلضطّٛ، ٚنجريا َا حيزث إٔ ٜتعشص، ٜهفٝين إٔ أتابع ايفعايٝات املدتًف١ 

اخلاص١ بٗشا ايّٝٛ يف أَه١ٓ خمتًف١ ٚبأعايٝب َتعزر٠، ٚيف سيو ق١ُٝ أذغٗا تتحزر َٔ خالٍ 

 .َعاٜشيت اي١َٝٛٝ، بعز سيو، حلٝا٠ ايشعض يَف ٚذٝاتٞ يف ايشعض

 نٝف عترتفٞ قضٝزتو بضبٝعٗا ايعاملٞ يف عٝام ايضبٝع ايعضبٞ؟

تًو آٜتٗا؛ ٚأًَو إٔ أصػٞ عُٝكا يٓزا٤اتٗا - ايكضٝز٠ متًو إٔ تكرتح َا ال خيطض بايباٍ، را٥ُا

ايػاَغ١، ذني تطٌ حلعتٗا ٚ ٜٓغخ جغُٗا َهتٌُ ايٓبؤ٠، تعضف إٔ ايشعض عضٞ ع٢ً ايتٛقع 

ٚإٔ ايكضٝز٠ يٝغت بٓت ايتدطٝط، ٚيٝػ يف سيو َا ٜعين اصتٗاْٗا ملا ٖٛ غٝيب بايهاٌَ، ٖٓاى 

/ َا ُٜٓٛ يف ايٛعٞ أٜغا، ٚيف ايال ٚعٞ ٜهُٔ أخطض َا يف ايبٓا٤ ايفين؛ أعٝش قضٝزتٞ ذكا قبٌ

أثٓا٤ نتابتٗا، أتضى هلا إٔ تعٝش ذٝٛاتٞ يف ايباطٔ، إٔ تتحٍٛ َعٞ ٚتغرتم ايٓعض ملا حيٝط بٞ 

يف قًب ايعامل، قضٝزتٞ  (اإلفضٜكٞ أٜغا؟ )ٚبٗا، ملا ٜٓتعضٖا ٜٚٓتعضْٞ َٔ أقزاص؛ ايضبٝع ايعضبٞ 

.نشيو أذًِ إٔ تهٕٛ ٖٓاى  
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اإلْغا١ْٝ اجل١ًُٝ اييت يف صأٜو نٝف ٜغتطٝع ايّٝٛ ايعاملٞ يًشعضتضَِٝ اخلضاب يف ايكِٝ 

 َغدٗا ٖشا ايتعطش املارٟ املغتفرٌ يف عالقاتٓااإلجتُاع١ٝ اي١َٝٛٝ ؟

ايّٝٛ ايعاملٞ يًشعض ْفغ٘ ال ٜغتطٝع إٕ مل ٜتُهٔ ايشعضا٤ َٔ خالٍ نزذِٗ ايشعضٟ إدماط 

تضانِ َعضيف ٚمجايٞ ذمٛ ْفٞ اخلضاب ال تضَُٝ٘، َٜٛٝا، نتاب١ ٚعًٛنا يف اجلُاٍ ٚاملعضف١، رٕٚ 

سٍ ى عٝهٕٛ ذغٛصْا يف ٖشا ايّٝٛ بال ذض١ًٝ، عٓرغض مجٝعا نُتفضجني، بال َغا١ُٖ، جٌ 

ايشٟ ْضجٛٙ َٔ خالي٘ إٔ ذبضٌ دباصبٓا ع٢ً ْٛع َٔ ايتكزٜض إٔ ذبع٢ َغاُٖاتٓا بكزص َٔ 

ايتفاعٌ اإلجيابٞ َعٗا، ٚإٔ ْهٕٛ قارصٜٔ ع٢ً اجرتاح املبارص٠ ذمٛ إٔ ْٓتعِ يف َشاصٜع تزعِ 

َشاصٜع ْشض َتبارٍ، تفهري يف : أفل اإلْتاد ٚتفعًٝ٘، مبا تغخ ب٘ عاذاتٓا املدتًف١ َٔ إَهاْات

إخل؛ صمبا ٖهشا ..ايرتمج١، ذٛاصات، ٚٚصش عٌُ، َٗضجاْات تتٝح َغاذ١ أنرب يًتٛاصٌ اإلبزاعٞ

.ٜغتطٝع ايّٝٛ ايعاملٞ يًشعض إٔ ٜهتغب قُٝت٘ ايضَظ١ٜ ٚإٔ ْترضًٗا عًُٝا َٔ خالٍ ايرتانِ  

بعالقاتو ايشعض١ٜ ؟ إىل أٟ ذز أعِٗ اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ اإلجتُاعٞ يف اإلصتكا٤  

مل أى أذًِ بإٔ أتضفح شعضٟ بني رفيت نتاب، بزا يٞ أْين أنتب أُلقضأ بعز إٔ أَٛت، تأخض ْشض 

نتابٞ األٍٚ يعكز َٔ ايظَإ، بفغٌ َغاَٚات ايغًط١ َٔ خالٍ أسصعٗا يف احلكٌ ايجكايف، 

 اإلْرتْٝت، َع اإلْرتْٝت ذبضصت  ٚمتهٓت َٔ اذضاط اخرتاقات َعكٛي١ ْغبٝا، قبٌ إٔ أْفتح ع٢ً

َٔ ايغًط١ يف حماٚالت عٝطضتٗا ع٢ً صٛتٞ، بزأت ايٓشض إيهرتْٚٝا َٔ خالٍ اجملالت األرب١ٝ 

ذظٜٔ ألٕ بعض اجملالت اإليهرت١ْٝٚ اييت بزأت ايتٛاصٌ َٔ خالهلا تٛقفت ذايٝا، - املدتض١

يف بزاٜات األيف١ٝ املاث١ً، أٚصًتين ألشباٖٞ، َٔ - ٚأتٛاصٌ َٔ خالٍ األخض٣ ايضاَز٠ ٚاجلزٜز٠

ٜهتبٕٛ بًػيت َٚٔ ٜهتبٕٛ بًػات أخض٣، تطٛصت أفهاصٟ َٚفاُٖٝٞ ٚبايتايٞ يػيت َٚغت٣ٛ 

إْتاجٞ ٚعطا٥ٞ، شاصنت يف َٗضجاْات خاصد ايكطض، يف احملٝط اإلقًُٝٞ ٚتضمجت أعُايٞ ألنجض 

َٔ يػ١ ذ١ٝ، بايتايٞ شاصنت يف َٗضجاْات َٚؤمتضات ٚٚصش عٌُ بأٚصبا، رٕٚ إٔ أنٕٛ يف ذاج١ 

يتًُل أذز أٚ يتُتني أٚاصض َع ٚطاص٠ ايجكاف١ أٚ أذز أسصعٗا، أعِٗ اإلْرتْٝت ذمٛ إٔ أيتضل مبا 

أَٚٔ ب٘ ذكا، رٕٚ إٔ أعضض افهاصٟ َٚٛاٖيب يف أعٛام خبغ١، رٕٚ إٔ أنُٔ بال صفك١ ٚطُٛح 

- يف ايتطٛص َٔ خالٍ احلٛاص ٚاملجاقف١ اخلالق١، بال اشرتاطات ٚعكٛف َت١ُٖٛ، فغال عٔ أْ٘

أعِٗ يف تٛاصًٞ َعهِ ٚاذتفايٞ بٝٓهِ اآلٕ بايشعض يف َٜٛ٘ ايعاملٞ، أصجٛ إٔ - اإلْرتْٝت

.ٜغتُض ايتٛاصٌ  

 ن١ًُ أخري٠ يًشعضا٤ يف ٖشا ايعٝز ايعاملٞ ؟



ايشاعض أطٖضٟ حمُز عًٞ، - نتبت َكز١َ ٜت١ُٝ يهتاب أذز اصزقا٥ٞ ايشعضا٤ يف ايغٛرإ

مل أتٛصط يف ٖشا األَض إال يهْٛ٘ اشرتط نتابيت - 1997ّصزصت ايطبع١ األٚىل َٔ نتاب٘ يف 

َا تبَك٢ )ملكز١َ رٜٛاْ٘ ايشعضٟ قبٌ املٛافك١ ع٢ً ْشضٙ، خغعت يألَض ٚنتبت ن١ًُ عْٓٛتٗا بـ 

َغ٢ طَٔ األْبٝا٤ َٚا تبك٢ : )، َغتزعٝا أثض األملاْٞ ايباطذ ٖٛيزصٕ يف خايزت٘(ٜؤعغ٘ ايشعضا٤

، ٌٖ أقزص يف ٖشٙ ايًرع١ اييت أتٛج٘ فٝٗا به١ًُ ألصزقا٤ ٜهتبٕٛ يف عامل (ٜؤعغ٘ ايشعضا٤

١ًَ)َضتٗٔ بهاًَ٘ يـ  ُْ ، ٚحماٚالت ١َٜٝٛ را٥ب١ يتظٜٝف تاصٜخ ايشدط (بٛصصات)، ٚيًـ (فضم ايُع

ٚاذالَ٘ ٖٜٚٛت٘، ٚحمٛ عًط١ اجلُاٍ؛ ٌٖ أقزص إال إٔ أعغز ثكيت بٓا، ٚإٔ أنتب، خالٍ َغاُٖيت 

َعهِ ٖٓا، بإٔ أصربٚا أصزقا٥ٞ ع٢ً ايهزح ايَٝٛٞ ٚتظٜٝف َا ذمٔ عًٝ٘، عٝشٖب عفٛ ايضٜاح َا 

.، ذَكا ال عظا٤(تبَك٢ ٜؤعغ٘ ايشعضا٤ )ٜهزص حلعتٓا َٚا   

خاظ مبح١ً إذبار نتاب اإلْرتْت املػاصب١    
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 أمتيٙ للل الصعساء املزٓد مً العطاء

 

 حمند البْجبريٖ شاعسمً املغسب 

 ــ ماذا ٓعين باليشب٘ لم االحتفاء بالْٔو العاملٕ للصعس؟

ــ االحتفاء بالْٔو العاملٕ للصعس ٓعين باليشب٘ لٕ االحتفاء باحلٔاٗ ، ّباجلنال ىلآ٘ بالقبح ، ّما 

 إىل ذلم مً قٔه السداءٗ

 ــ كٔف ستحتفٕ قصٔدتم بسبٔعَا العاملٕ يف سٔاق السبٔع العسبٕ؟

ُٓحتفٙ  ــ ستحتفٕ إىصادا للصعس مً خالل أىصط٘ ملثف٘، خاص٘ يف املؤسشات التعلٔنٔ٘ اليت 

.بَا باألصْات الصعسٓ٘ الصاب٘ ّالْاعدٗ مع تقدٓه جْائز عادٗ ما تلٌْ دّآًّ شعسٓ٘   

ــ يف زأٓم كٔف ٓشتطٔع الْٔو العاملٕ للصعس تسمٔه اخلساب يف القٔه اإلىشاىٔ٘ اجلنٔل٘ اليت 

 مشخَا ٍرا التعطض املادٖ املشتفحل يف عالقاتَا االجتناعٔ٘ الْٔمٔ٘ ؟

الْٔو العاملٕ للصعس إشازٗ ، ّتيبُٔ إىل أٌ اإلىشاٌ . ــ صساح٘ األمس أشبُ ما ٓلٌْ بصٔح٘ يف ّاد

 .ال ٓعٔض باخلبز ّحدِ

البصسٓ٘ يف حاج٘ دّما للقٔه اإلىشاىٔ٘ اجلنٔل٘ ، ّإال حتْلت إىل غاب٘ ٓفرتس فَٔا القْٖ الطعٔف 

 .، كنا حيصل اآلٌ يف كثري مً مياطق العامل 

.ــ إىل أٖ حد أسَه اإلىرتىٔت ، ّمْاقع التْاصل االجتناعٕ يف االتقاء بعالقاتم الصعسٓ٘  

ــ ساٍه اإلىرتىٔت يف التْاصل أكثس مع امليابس الْزقٔ٘ اليت أىصس فَٔا إبداعاتٕ ،كنا ٓشس التْاصل 

أما .كثريٗ  أصبح ىْعا مً اليادٖ االفرتاضٕ ىتقاسه فُٔ أشٔاء.مع أصدقائٕ الصعساء ّاللتاب 

 .الصعس فله أقدو بعد علٙ ىصسِ بالصلل املطلْب علٙ اإلىرتىٔت
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 .ــ كلن٘ أخريٗ للصعساء يف ٍرا العٔد العاملٕ

ــ أمتيٙ للل الصعساء املزٓد مً العطاء،ّاليزّل أكثس إىل أزاضَٔه اخلصٔب٘ حبثا عً املعيٙ للل 

 .ٍرا اخللل يف العامل 

 خاص مبجل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املغازب٘  
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 سيصبح الشعر عذب الشعر كاملطر

 

 حسن املددي شاعرمن املغرب  

 ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس ن٠ٛ ٜٓص َٓٗا تعض ايَٛٝض ايرٟ ٜتػهٌ غالٍ ض٤ٛ ٜسٟٚ جرٚز اذتٝا٠  

إْٗا َٓاضب١ ترنسْٞ بايٛقٛف ع٢ً غاٖد٠ قربغٝخ قتٌ ع٢ً أٜدٟ َسٜدٜ٘ . ايرات ايػاعس٠  يف ثٓاٜا

ميس ٖرا ايّٝٛ دٕٚ ..ٚيف نٌ َازع ٜٓدب٘ األبٓا٤ ٚاألحفاد ٚضٝٓدب٘ أحفاد األحفاد إىل أبد ٚجٛدٙ .. 

ايهجريٕٚ الٜعسفٕٛ إٔ ٖٓاى .. إٔ ًٜتفت إيٝ٘ إال بعض ايرٜٔ حيًُٕٛ ادتُس٠ املكدض١ يف أعُاقِٗ 

َٜٛا عاملٝا يًػعس ، ٚخاص١ تالَرتٓا ٚ ايهجري َٔ أضاترِٖ ، َا داَت ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ مل 

 .تدزج٘ يف قا١ُ٥ األٜاّ ايعامل١ٝ ٚايٛط١ٝٓ 

أغًب ايػعسا٤ الٜكسؤٕٚ ..  إذا قُٓا باضتطالع زأٟ ضٛف جند إٔ ايػعس مل ٜعد َكس٤ٚا       

ايػعس ٜعٝؼ أش١َ قًب١ٝ يف ْعسٟ ، ٖٚٛ اآلٕ يف طٛز االحتطاز ، ٚايعدٜد ..” شَال٥ِٗ ” أغعاز

.َٔ ايػعسا٤ أٜطا ميازضٕٛ يعب١ اهلجس٠ ايطس١ٜ إىل أجٓاع أدب١ٝ أخس٣   

 التربٌ،   االحتفاٍ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس ٜٓهأ جساح ايػعسا٤ ، ألٕ ايػعس جيب إٔ ٜهٕٛ ٚزد٠     

ايػعس ٖٛ عٛد ثكاب ضخسٟ ٜٓري عٓد قدح٘ .. تٛضع نٌ ّٜٛ ع٢ً َٛا٥د إفطازْا يف نٌ صباح 

 .ظًُات ايٛجٛد اإلْطاْٞ 

ايسبٝع ..  قصٝدتٞ ٚقصا٥د نٌ ايػعسا٤ الميهٔ إال إٔ حتتفٞ بايسبٝع نٝفُا نإ ْٛع٘           

ايعسبٞ جا٤ حمُال بايهجري َٔ ايٛزٚد ادت١ًُٝ ، ٚأختٌٝ ايكصٝد٠ عسٚضا ب١ٝٗ تتٗاد٣ يف ٖٛدج٘ 

قصٝدتٞ حتتفٞ بايسبٝع ايعسبٞ ، ألْٗا حتتفٞ دا٥ُا بكِٝ اذتس١ٜ ٚايهسا١َ اإلْطا١ْٝ ، .. ايسا٥ع 

 ايػعس قد ٚانب  ..ٚضتعٌ نريو َا داّ ايسبٝع ٜأتٞ مبٛنب٘ ايرٟ ٜػُس ايدْٝا مجاال ٚبٗا٤ ٚنسا١َ 

نٌ تفاصٌٝ منٛ ٚزٚد ايسبٝع ايعسبٞ َٓر إطالي١ أٍٚ ٜامس١ٓٝ تفتخت يف قًب تْٛظ األخطس 

،ٚيف َٝدإ ايتخسٜس ، ٚع٢ً جبٗات ايكتاٍ اييت أب٢ً فٝٗا ثٛاز يٝبٝا بال٤ حطٓا ِٖٚ ٜٛاجٕٗٛ آي١ 
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ٖٚا ٖٞ ايكصٝد٠ تتخٍٛ إىل ْٝاشى حازق١ دتربٚت بػاز ايطاغ١ٝ قاتٌ األطفاٍ . اذتسب ايكراف١ٝ 

 . ٚقبٌ ٖرا ٚذاى قاتٌ ايػعسا٤ ٚايفٓاْني ٚاملفهسٜٔ …ٚايٓطا٤ 

 ايّٝٛ ايعاملٞ ايعاملٞ يًػعس حياٍٚ زتل َصم نجري٠ يف ايٛجدإ ايعسبٞ ، زغِ إٔ ايع١ًُٝ         

َاتسانِ َٔ .. ّٜٛ ٚاحد ال ٜهفٞ إال إلشاي١ بعض ايكػٛز عٔ جساح طاٍ إٜالَٗا .. صعب١ جدا 

 َٔ االحتفا٤ بايػعس ٚايػعسا٤ ع٢ً  البد. أْكاض االحباط حيتاج إىل ايهجري َٔ ادتٗٛد إلشايتٗا 

ايدٚاّ ، ٚالبد نريو َٔ تٓك١ٝ حدا٥ك٘ مما غابٗا َٔ غٛا٥ب َػ١ٓٝ ، َٚٔ األعػاب ايطف١ًٝٝ 

ٚالبد أٜطا َٔ بٓا٤ صسح نبري يًػعس املػسبٞ قٛاَ٘ ايدميكساط١ٝ ٚاملطاٚا٠ بني ايػُاٍ .ايػسٜب١

االحطاع بايػنب َٛت آخس يًػعس، البد َٔ .. بني املسنص ٚاهلاَؼ…ٚادتٓٛب ٚايػسم ٚايػسب 

إعاد٠ ايٓعس يف َؤضطاتٓا ايجكاف١ٝ ، ٚالبد َٔ زبٝع جيتاحٗا حت٢ تصٖس فٝٗا نٌ ايٛزٚد ٜاْع١ 

 .فٛاح١ 

 عامل االْرتْٝت َٓح ايفسص ايج١ُٓٝ يًػعس ٚايػعسا٤ يف ظٌ ١ُٖٓٝ َؤضطات أغًكت          

غدصٝا ..أبٛابٗا إال أَاّ ضدْتٗا ٚأقطابٗا، ُٖٚٝٓت ع٢ً ايػإٔ ايجكايف، ثِ صازت حتهِ بأَسٖا 

اضتطعت ْطج عالقات نجري٠ ٚنبري٠ َع ايػعسا٤ ٚاملفهسٜٔ ٚناف١ املجكفني يف أنجس َٔ بًد ، َٚا 

.نإ املس٤ يٝطتطٝع ذيو دٕٚ ٚجٛد ٖرا ايعامل االفرتاضٞ املتطع املُتع   

 : يهاليػاعسات ٚ ايػعسا٤   أخريا أٚد إٔ أقٍٛ        

 ٜٚصدح ايطري جرالْا عـ٢ً ايػــجس    ****   ضٝػسم ايفجـــس ٚضا٤ َٚـــؤتًكا

  ٜٚصبح ايػعس عرب ايطخس ناملطس ****   ٜٚٛزم ايطًِ يف قًب اذتـٝا٠ ٖـد٣

 خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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 احملبة تصري احلياة مجيلة وبالشعر تسمو احملبة إىل ُذرى التغيري

 

 نصار احلاج شاعرمن السودان 

 ــــ ماذا ٓعين باليطب٘ لو اإلحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للشعس؟1

اإلحتفاٛ بالْٔو العاملٕ للشعس، حدث زمصٖ ّلُ قٔن٘ معيْٓ٘ نبريٗ ٍّٕ أٌ الشعس ضسّزٗ إىطاىٔ٘ 

ّمعسفٔ٘ ّٓطتخل أٌ حنتفٕ بُ ّىفسح بُ ّىتأمل يف حٔاتُ نكٔن٘ جيب أٌ ٓهتطب داٜنًا أفكًا 

جدٓدًا ّعبْزًا جدٓدًا حنْ التأثري يف اإلىطاىٔ٘ ّشسّط احلٔاٗ جبنال ّحمب٘ ّجطازٗ يف التعبري 

 .حبسٓ٘ نامل٘ 

 ــــ نٔف ضتختفٕ قصٔدتو بسبٔعَا العاملٕ يف ضٔام السبٔع العسبٕ؟2

قصٔدتٕ ضتغين للخب ّتغين للخسٓ٘ ّلإلىطاىٔ٘ ّأعتكد اٌ الشعس ٍْ احلسٓ٘ ّالسبٔع العسبٕ 

باليطب٘ لٕ ٓعين احلسٓ٘ ّبالتالٕ ثْزات السبٔع العسبٕ ٍٕ إىتصازًا للشعس ّفسحًا للشعس ّأزٚ اىَا 

ثْزات جيب أٌ حنتفٕ بَا ّحنتفل بَا ّىطسد إٖ حماّالت لصزع اخلْف ّاإلحباط يف جدّاٍا، 

 ..الجْزات اهلسبٔ٘ إىتصاز للخٔاٗ ّالشعس إحنٔاش للخٔاٗ ّإىتصازًا هلا 

ــــ يف زأٓو نٔف ٓطتطٔع الْٔو العاملٕ للشعستسمٔه اخلساب يف الكٔه اإلىطاىٔ٘ اجلنٔل٘ اليت 3

 مطدَا ٍرا التعطش املادٖ املطتفخل يف عالقاتيا اإلجتناعٔ٘ الْٔمٔ٘ ؟

ّتسمٔنُ حيتاج لفعل ضده تطَه فُٔ عياصس عدٓدٗ متشابه٘ ّشاٜه٘ أٓطًا، لهً  اخلساب مسٓع 

ُِ حمصيًا مً اإلىهطاز إال يف حاالت قلٔل٘، هلرا ٍْ حال٘ فعل داٜن٘  ٓظل الشعس يف نجري مً أحْال

ملكاّم٘ اخلساب ّفعل داٜه هلصمي٘ اخلساب ّنتاب٘ متحددٗ ملالمط٘ ّتفهٔو ميظْمات الكبح اليت 

الْٔو العاملٕ للشعس جيب أٌ ال ٓهٌْ إحتفالٔ٘ عابسٗ ّاضتَالنٔ٘ بل جيب أٌ . ترتاجع باإلىطاىٔ٘ 

ٓيتكل بُ الشعساٛ إىل نل املْاع ّاألمهي٘ ّامليابس املنهي٘ لٔهٌْ ْٓمًا مشَْدًا ّملنْضًا ّٓكسأ فُٔ 

 …الشعس، الشعس صافًٔا ّمبحاًل، ّٓعلْ خطاب الشعس ّمفأٍن٘ لرتقٔ٘ اإلىطاٌ ّاجملتنع 

 ــــ إىل أٖ حد أضَه اإلىرتىت ّمْاقع التْاصل اإلجتناعٕ يف اإلزتكاٛ بعالقاتو الشعسٓ٘ ؟4
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أضَه اإلىرتىت ّمْاقع التْاصل اإلجتناعٕ يف التعسف علٙ أصْات شعسٓ٘ جدٓدٗ ّجتازب 

شعسٓ٘ تتشهل ُّتْلد نل ْٓو ّجتد مالذٍا اآلمً يف ٍرِ الشبهات ّآطًا إتاح٘ العدٓدٗ مً 

اإلصدازات ّالهتب ّاملكاالت ذات الصل٘ بالهتاب٘ ّالشعس ّضسّع٘ ّمسّى٘ احلصْل علٙ نل ذلو 

بالتأنٔد البد مً أٌ حيدث أثسًا إجيابًٔا التحسب٘ الشعسٓ٘ ّالعالقات الشعسٓ٘ اليت تتطْز بشهل 

ْٓمٕ مع ٍدو احلْاجص التكلٔدٓ٘ املتهلط٘ للتْاصل اإلىطاىٕ ّاإلضتفادٗ مً الطَْل٘ ّاملسّى٘ 

 .ّالطسع٘ اليت ّفستَا اإلىرتىت ّميتْجاتُ املتعددٗ

 ــــ نلن٘ أخريٗ للشعساٛ يف ٍرا العٔد العاملٕ ؟5

باحملب٘ تصري احلٔاٗ مجٔل٘ ّبالشعس تطنْ احملب٘ إىل ُذزٚ التغٔري ، ّالشعس ما شال بعافٔ٘ ّماشال 

 ..قادزًا علٙ املطاٍن٘ يف االزتكاٛ بْعٔيا اإلىطاىٕ ّاإلحنٔاش للخٔاٗ حكاًل للعطاٛ املتحدد 

 ٌشاعس مً الطْدا 

 ٘خاص مبحل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املغازب 
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 كونوا على شعز، على احلافة احلذرة واخلطزة دوما

 

 الشاعزعبدالغين فوسي شاعزمن املغزب 

  بايٓطب١ يو االحتفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس ؟  ـ َاذا ٜعين1

 االحتفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس، ٖٛ يف تكدٜسٟ صٝػ١ َا ، يًفت ايٓظس يطسٚز٠ إْطا١ْٝ ٜٓبػٞ   

ٚيف ٖرا ايصدد ، أقٍٛ فايػعس يٝظ يًبٗسد١ ٚايصدب املتأْل ؛ بٌ . إٔ ْسفدٖا ، يتطتُس ب١ٝٗ 

 يهٔ بتأًَٓا يف ّٜٛ ايّٝٛ  .يإلْصات ألٕ ضٝد ايهالّ ع٢ً َعسف١ ٚتكطٝع خاص يًحٝا٠ ٚايٛدٛد 

ٖٛ ايرٟ ٜٓٗض بأعبا٤ ٖرا االحتفا٤ ايسَصٟ  (ايجكايف  ) إٔ اجملتُع املدْٞ  ايعاملٞ يًػعس ، ٜبدٚ

 ..ع٢ً األزض يف إطاز ايبحح عٔ ب١ٝٓ حتت١ٝ َال١ُ٥ ٚمجٗٛز َٓصت 

ٚتػًب املالحظ١ إٔ االحتفا٤ ٜهٕٛ عباز٠ عٔ قسا٤ات غعس١ٜ ضُٔ أَطٝات غٓا١ٝ٥ نإٔ األَس ٜدعٛ 

ٖٚٛ َا ٜكًٌ َٔ غإٔ ايػعس نسضاي١ ٚخطاب ي٘ . يف عُك٘ إىل ايرتاخٞ ٚايهطٌ ايًرٜر 

يف أض٦ًت٘ املتعدد٠ يف اإلٜصاٍ ، يف : يف املكابٌ ، األَس ٜتطًب ايتدبس يف ايػعس . خصٛصٝت٘

فحني ْهٕٛ يف طسٜل ٖرا …اإلعالّ ، يف املؤضط١ بتالٜٚٓٗا املدتًف١ ، يف ايػعس ٚايػعسا٤

. املطع٢ ، ٜٓبػٞ ايرتب١ٝ ع٢ً ايػعس ، ٚيٝظ ع٢ً تًكني ٜطع٢ يتربٜس أدٚات٘ ٚأصٛي٘ ايٓظس١ٜ 

ٚايػعس . أنٝد إٔ ٖرٙ ايرتب١ٝ املفتكد٠ تدفع إىل خًل اإلْصات يًرات ٚاألغٝا٤ املعت١ًُ يف اآلخس

باعتبازٙ جيدد اذتٝا٠ ٚايًػ١ ، بإَهاْ٘ إٔ ٜسفدْا دا٥ُا بًُطات ، جتعًٓا ع٢ً اْفالت دَٚا ، ٚع٢ً 

ختًل ٜٓبؼ يف األصٍٛ املٓط١ٝ ألٚاصس تسبط األغٝا٤ يف تٓاغِ عُٝل ضاز يف اإلٜكاع،يف 

.املٛضٝك٢ ، يف ايػعس، يف حسنات داخ١ًٝ يتػهٝالت ٚدٛد١ٜ تٓطح َع٢ٓ ٚزٚحا   

  ـ نٝف ضتحتفٞ قصٝدتو بسبٝعٗا ايعاملٞ يف ضٝام ايسبٝع ايعسبٞ ؟2
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ٚزفع عكريت٘ يف ٖرا ايّٝٛ ٜعين أْ٘ ذاٖب .  نُا ضًف ايرنس، فايػعس ٜعاْٞ َٔ حٝف َسنب    

ٚعًٝ٘ فٗرٙ املٓاضب١ ٚاذتساى . يف ٖرا االجتاٙ ؛ أٟ تجبٝت ايكِٝ ايػعس١ٜ ٚاييت ٖٞ دٖٛس اإلْطإ 

 َعطٝات تدعٛ إلعاد٠ ايٓظس فُٝا أنتب يهٞ ٜهٕٛ درٜسا باذتٝا٠ اييت تٓفض ْفطٗا …ايعسبٞ

قصٝدتٞ حتتفٞ بكصٝدتٗا دَٚا ٖٚٞ  ع٢ً ٖرا ايػساز، . باضتُساز، يتتذدد يف االَتداد ٚاذتس١ٜ 

تطٟٛ ع٢ً غ٤ٞ َٔ ايػعس َٚٔ بٛاطٔ اإلْطإ ْٚصٚع٘ ايدا٥ِ يًتحسز ٚيٛ َٔ إضاز ايرات 

 .يهٞ تهٕٛ بإذٕ ْٚظس ايػعس . املصري٠ 

 ـ يف زأٜو نٝف ٜطتطٝع ايّٝٛ ايعاملٞ يًػعس تسَِٝ ارتساب يف ايكِٝ اإلْطا١ْٝ ادت١ًُٝ اييت 3

 َطدٗا ٖرا ايتعطؼ املادٟ املطتفحٌ يف عالقاتٓا االدتُاع١ٝ اي١َٝٛٝ؟

ٚإذا اضتطعٓا مجٝعا .  ٜػًب ظين إٔ يًػعس شَٓ٘ ارتاص ؛ َٜٚٛ٘ ايعاملٞ ٖٛ مبجاب١ دسع   

قد ضآُٖا . أفساد ا َٚؤضطات إٔ حنٛي٘ نريو أٟ إٔ ْكسب ايػعس َٔ اإلْطإ يف أٟ َهإ ٚفر 

ٚبعد ذيو ضُٝتد يًعالقات ٚاألخ١ًٝ يٝطٌٝ . أٚال يف تسضٝخ حل ايػعس يهٞ ٜتُتع ب٘ أٟ أحد 

ٖٓاى إذٕ إنساٖات ٚحٝف َسنب جتاٙ ايػعس؛ جتعٌ .. إىل ذيو اذتني ، فايػعس ٜدب. يف ايػساٜني 

ْٛظف٘ حتت ايطكف ارتفٝض مبكداز، ٚٚفل اهل٣ٛ ايطٝاضٞ ٚايتازخيٞ يف . ٖرا األخري يف ايجالد١ 

الحظٛا نِ ٜعترب ايػعس ًَحا ٚضهسا يًهجري َٔ . ايتربٜس ٚايتعطٝد يًحكا٥ل ٚاملآشم اآل١ْٝ ٚايظسف١ٝ 

ايػ٤ٞ ايرٟ ميٓحٗا تًو ايطسبات املدغدغ١ يًعٛاطف ٚاحملُط١ . ارتطب ٚاإلْػا٤ات ايبازد٠

فكدميا بإَهإ بٝت غعسٟ ٚاحد إٔ حيط أٚ ٜسفع َٔ غإٔ قب١ًٝ أٚ . يًٓٗٛض ؛ يهٔ يف ضٝام آخس

مما دعٌ َطري٠ ضٝد .. اآلٕ ، حتٍٛ ايرتانِ ايػعسٟ إىل زناّ ال ْطتظٌ ٚال ْطتدٍ ب٘..َكاّ 

مبا فٝ٘ االضتٗالى  )ايهالّ ايبًٛز١ٜ يف املسح١ً ايسا١ٖٓ َعسض١ يألعطاب َٔ يدٕ ضالح اضتٗالنٞ 

ٖرا فطال عٔ ادتٛا٥ص اييت . ٜفسغ اإلْطإ َٔ إْطاْٝت٘ بهاٌَ ايفٔ ايػا٥ع ٚاملا٥ع  (اإلٜدٜٛيٛدٞ 

اَتدت يألدب، ٚحٛيت٘ إىل حًب١ يألزاْب اييت اضتًرت األَس ٚخاضت فٝ٘ َكابالت َٚكابالت ال 

فأصبحٓا ْتحدخ عٔ . ٖٚٛ َا أد٣ إىل ض٤ٛ فِٗ اَتد بني ايػاعس ٚقصٝدت٘ . تفطٞ ألٟ أدب

.ايػاعس األٚحد ٚاألنرب ايرٟ ٜٗٓدع املػٗد ايػعسٟ ٜٚطًل فتٛاٙ أٜطا، ملٓح ايػسع١ٝ ايػعس١ٜ   

 .…ٚنًٓا ْطع٢ إيٝ٘ مبا اضتطعٓا إىل ذيو.  ايػعس أنرب َٔ أٟ أحد، َٚٔ أٟ تططري أٚ تسَٝص   

  ـ إىل أٟ حد أضِٗ األْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف االزتكا٤ بعالقاتو ايػعس١ٜ ؟4

 يف عامل ٖرٙ ايٛضا٥ط ، ٚضُٔ اجملاٍ األدبٞ ، ظٗست َٛاقع ثكاف١ٝ ضُٔ ايػبه١     

ٖٚٛ َا ضاِٖ حكا ..  متتص اإلبداعات ع٢ً اختالف أغهاهلا َٔ غعس ٚقص١ ٚزٚا١ٜ  اإليهرت١ْٝٚ،



فأصبح األدب َٓطابا نبحري٠ يف دصٜس٠ َا ، . يف تٛفري َطاح١ حس٠ دٕٚ زقٝب ٚيٛ أدبٝا أحٝاْا

.ضُٔ ٚاقع حياصس املطاحات ايجكاف١ٝ ٜٚطازدٖا ْظسا يألعطاب ايهجري٠ املعسٚف١   

 فايػبه١ ٖرٙ ، ال تهتفٞ بايعسض فكط ، بٌ خًل ْٛع َٔ اذتٛاز املباغس حٍٛ اإلبداعات، ٖٚٛ     

َا أد٣ إىل تفاعٌ َباغس، دفع ايهجري َٔ ايٓٛافر اإلٜصاي١ٝ إىل تطٜٛس تأثٝجٗا ايداخًٞ قصد ضٗٛي١ 

ٚبايتايٞ، فايصفح١ ع٢ً اإلْرتْٝت تتصف يٝظ فكط بعسض . االضتدداّ ٚإثاز٠ املػاٖد مجايٝا 

فبدأ ٖرا ايٛاقع اإليهرتْٚٞ ٜٓتر آيٝات٘ ايتٛاص١ًٝ ٚخصٛص١ٝ . ٚطٍٛ، بٌ بسحاب١ ٚعُل ايداخٌ

 .تًكٝ٘

: يف ٖرا ايطٝام، بايٓطب١ يٞ، قد اضتفدت َٔ ٖرٙ ايٓافر٠ ع٢ً َطتٜٛني       

االضطالع ع٢ً جتازب إبداع١ٝ َتعدد٠ املسدعٝات ٚايسؤ٣ ، ٚبايتاٟ : ـ ع٢ً املطت٣ٛ ايجكايف ايعاّ 

. ٜػدٚ ايتفاعٌ طسٜا ٚآْٝا ، ٜٓعهظ بػهٌ َٔ األغهاٍ ع٢ً َٓاحٞ ايتذسب١ اإلبداع١ٝ ارتاص١ 

.يهٔ ذيو ال ٜٓفٞ ايعالق١ بايٛاقع ايعسبٞ يف متفصالت٘ ٚجتًٝات٘ املدتًف١   

أعرتف يف ايبد٤ إٔ اإلْرتْٝت ضاِٖ يف ايتداٍٚ ملا ْهتب ع٢ً : ـ ع٢ً َطت٣ٛ ايتذسب١ ارتاص١

ٖٚٛ َا جيعًين أنجس . (ٚزق١ٝ ٚإيهرت١ْٝٚ  )َطت٣ٛ ٚاضع، ٚبايتايٞ االْفتاح ع٢ً َٓابس عد٠ 

َٔ ٖٓا، ْكس إٔ ايهتاب١ اآلٕ، تعين ايبحح عٔ حٝص َٔ ايبٝاض حيٌُ . َطؤٚي١ٝ أَاّ َا أنتب 

بصُتو ارتاص١ بني تعدد األصٛات ٚايتذازب اييت تصٌ ع٢ً حد املطخ ٚايتػاب٘ ايبازد ايرٟ 

ٚعًٝ٘، أعترب اإلْرتْٝت زتسد ٚض١ًٝ يإلٜصاٍ ٚايتٛاصٌ ٚيٝظ غا١ٜ . تٓتفٞ َع٘ املالَح متاَا

 .يٓكِٝ فٝ٘ نػجا٤

 ٚيف ْفظ اآلٕ أقٍٛ إٕ ٖرٙ املٛد١ ايسق١ُٝ ، التطٝف دتٖٛس ايهتاب١ غ٦ٝا ، ايهتاب١ نطسٜك١ يف    

.ٚبايتايٞ فاإلحطاع بطعِ ايهتاب١ ٜٓبع َٔ ايداخٌ . االغتػاٍ ٚايسؤٜا يًرات ٚايعامل   

  ـ ن١ًُ أخري٠ يًػعسا٤ يف ٖرا ايعٝد ايعاملٞ ؟5

 :أقٍٛ ٖاَطا خًف غٝدٛخ١ ايطبٍٛ 

أٚ اتسنٛٙ حني ٜرتنِ ، ٚأْتِ ختتازٕٚ ايعامل . نْٛٛا ع٢ً غعس، ع٢ً اذتاف١ اذترز٠ ٚارتطس٠ دَٚا 

 .ٚادتسٟ يف صابْٛ٘ 

 …طبعا أخب٤٢ حتٝاتٞ ٚزا٤ ٖرا املد

 خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ 
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