
  2010ـــ  2000 يف عشرية أنطىلىجًا الشعراملغربٌ 

 

  عبده حقٌ: إعداد 

 : الشعراء الشىاعرومساهمة ب

   أمحد ملصيح 

 

  حصو لشكر

 

  حصو املددي

 

 حممد بشكار 

 

 حممد الراشق

 

  عبدالصالم فسازي

 

 نًاد بهعكيدة

 

   عبدالصالم مصباح



 

  فتيحة الهوحو

 

 ياشني عدناى

 

 عبدالعسيسبهعبو

 

  جناة السباير

 

 إدريض علوش

 

  الطاير لكهيسي

 

 عبد الصالم امُلصاوي

 

  مليكة معطاوي 

 

   .علي العلوي: االشم الكامل 

 

    طٌ عدناى

 

    عبد الغين فوزي

 

  مصطفى ملح



 

خاص مبجلة إحتاد كتاب اإلنرتنت املغاربة 

www.ueimarocains.com 

 



2010 ــ 2000وابني  أنطىلىجًا الشعساملغسبٌ  

 

عبده حقٌ: إعداد   

ملاذ يره األنطىلىجًا الشعسيُ املغسبًُ وبًرا الشسط الزوين الرٍ خيتزه وسحمُ ياوُ يف تازيخ 

.. املعسفُ والعمىم اإلنشانًُ واآلداب لًص يف املغسب فحشب وإمنا يف العامل العسبٌ والعامل قاطبُ 

ذلك أى يره العشسيُ األخريَ عسفت بدايُ إنتقاه األسهاد التقمًديُ لمهشسالىزقٌ إىل أسهاد 

إلًكرتونًُ وزقىًُ فسضت أدواتًا وحداثتًا املستبطُ أساسا بالتطىزاهلائن لتكهىلىجًا املعمىوًات 

.واإلبداع البشسٍ اجملتىعٌ والتىاصن ويًىهتًا عمِ جن جتمًات الشمىك   

وو يره املهطمقات إذى تىخًها وو يره األنطىلىجًا الشعسيُ املغسبًُ زصد تفاعن الهص الشعسٍ 

السقىًُ واإللكرتونًُ الىسائط وع تطىزات  ( 2010 ــ 2000)املغسبٌ يف يره العشسيُ 

.لمهشس   

خاص مبجمُ إحتاد كتاب اإلنرتنت املغازبُ 

www.ueimarocains.com 



 خيال املا

 

 

 أمحد ملسيح
  بطٝدٟ إمساعٌٝ إقًِٝ ادتدٜد1950٠اشداد ض١ٓ  

1977حاؾٌ ع٢ً اإلجاش٠ يف ايًغ١ ايعسب١ٝ ٚ آدابٗا   
ٚ اإلضبا١ْٝ (بأَسٜها)تسمجت بعض أعُاي٘ إىل ايفسْط١ٝ ٚ اهلٛيٓد١ٜ ٚ اإلجنًٝص١ٜ   

2009 دٜٛاْا بايعا١َٝ حدٚد 12أؾدز مخط١ عػس َؤيفا ، َٓٗا   

 .َتعإٚ َع زتُٛع١ َٔ ادتسا٥د ٚ اجملالت ايٛط١ٝٓ

ضابكا (أضتاذ األدب ايعسبٞ  ) 

ضابكا)َطتػاز ايطٝد ٚشٜس ايثكاف١  ) 

ضابكا)ناتب عاّ احتاد نتاب املغسب  ) 

ضابكا)ْا٥ب ز٥ٝظ بٝت ايػعس يف املغسب  ) 
 َثًت بعض أعُاي٘ ع٢ً خػب١ املطسح داخٌ ٚ خازج املغسب

2003املٓطل ايعاّ يفعايٝات ايسباط عاؾ١ُ ايثكاف١ ايعسب١ٝ يط١ٓ   

2005 أنتٛبس31 إىل2001َازع)املفتؼ ايعاّ يٛشاز٠ ايثكاف١ ) 

2005غادز طٛعٝا ايعٌُ يٝتكاعد ابتدا٤ َٔ ْٗا١ٜ   
 ؾدز ي٘
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عا١َٝ : ( 1976 ايسباط –ايداز ايعامل١ٝ  ) اييت ضتأتٞ…زٜاح  -1  

عسب١ٝ َدزض١ٝ : ( 1986 ايداز ايبٝطا٤ –داز قسطب١  )فٝطإ ايثًج  -2  

عا١َٝ : ( 1994 ايسباط –داز املعازف ادتدٜد٠  )غهٕٛ اطسش املا ؟ -3  

عا١َٝ ٚعسب١ٝ َدزض١ٝ : ( 1997 ايكٓٝطس٠ –داز ايبٛنًٝٞ  )بني ايعٌ ٚادتطد  -4  

عا١َٝ : ( 1998 ضال –أٚبتُٝا ضهسٜتّٛ  )ظٌ ايسٚح  -5  

 : 2ط )عا١َٝ  : ( 1999 ايسباط –قاف١ً ايهتاب  : 1ط  )تٛحػت زاضٞ  -6

2004 ايسباط –ْدانّٛ   ) 

عا١َٝ : ( 2000 ايسباط –ْدانّٛ  )حسٜفات  -7  

عا١َٝ : ( 2003 ايسباط –ْدانّٛ  )حاٍ ٚأحٛاٍ  -8  

(: 2004 ايسباط –ْدانّٛ )" َع زضّٛ عبد ايهسِٜ ايٛشاْٞ"يف ايبخس ذانستٞ -9

َٓػٛزات  )َع زضّٛ فؤاد بالَني " شجٌ - 10ْؿٛص ضسد١ٜ بايعسب١ٝعٔ ايطفٛي١ 

عا١َٝ : ( 2004 طٓج١ –اخباز بالدٟ   

عا١َٝ : ( 2005 ايسباط –ْدانّٛ  )خٝاٍ املا  -11  

عا١َٝ : ( 2007 ايكٓٝطس٠ –داز ايبٛنًٝٞ  )زحي١ ايهالّ -12  

13- ESTADO Y ESTADOS (  َٓػٛزات جاَع١ قادٜظ– 

2007إضباْٝا   ) 

حاٍ ٚأحٛاٍ" تسمج١   " 

ازضٝاگيًدنتٛز فساْطٝطهٛ َٛضهٛضٛ   

ٕٚ ٖٜٛستاگيًدنتٛز٠ َسضٝدٜظ أزا: دزاض١ - ٚتكدِٜ  

عا١َٝ : ( 2008 ايكٓٝطس٠ –جن١ُ داز ايبٛنًٝٞ  -14  

عا١َٝ : ( 2008 ايكٓٝطس٠ –داز ايبٛنًٝٞ  )بالدٟ -15  

عا١َٝ : ( 2008 ايكٓٝطس٠  –داز ايبٛنًٝٞ )نالّ ضاٟٚ -16  

 ايكؿٝد٠

  خٝـاٍ املـا



 ٜا غٝدٞ ايعاز عًٝو
َٛى  زؽ مساْا بط

 زا ايكًٛب ِضالَت ،
 غطِـّٝين بطسفو

َِٚدٕ الَت  . ٜٓصٍ اذتجاب قـّداّ 
 اؾٌٗ خبصزتو

َٟ حاَت ،  تعٗس قّداّ ايػُع١ َٔ ِع٢ً غعا
 غسقت يف ٖبايٞ

 ٚقاَت ،" خٝاٍ املا " يكاتٛ 
 ختاًٜتٗا- عّسات ؾٛز٠

 شِضُت يف غٛفتٗا

 . ٚملساٜتٗا زاَت
 يطإ ايٓاز فؿٝح

 طايع ٚحداْٞ
 شزعت عجاجٗا،

 . طاز،ٖٚٞ ٚال داَت
 ٜا غٝدٞ ٜا ٍَٛ ايثٛب ايٓٛزاْٞ

 َِطح عسقٞ
 ّْكٞ دٚاخًٞ ،

 . اعؿسْٞ ، زا ايصَإ شاَت
 طٜٛسٟ ٣ْٛ ٜٗجس

 ٚايطري َا ّٜدٟ عّػٛ َعاٙ
 خٝايٞ غاَت ،: قّداَٞ 

 بني نالّ ايسٜح ٚظًّٛ

 . ٚبني حبٛز ايعٌ ٚبسم ايػٛف ٖاَت
 تفسقٛ يبٝادم
 ْٚا بال ٜدٜٔ

 َا جا َٔ ايٛاد جٛاب
 ٚايدْٝا ٚزق١ قّداّ يكالّ غاَت ،



 َا َتهتب حسف
 َا َتُخ٢ حسف

 . َا دخًٗا قًِ ،َا ْاَت- ٚايدٚا١ٜ َطدٚد٠
 ٜا غٝدٞ غٛف َٔ حاٍ ايغازم

 زاى قازٟ ضسٟ ،
 قًت هلِ خًْٝٛٞ ْعٝؼ

 غخاٍ بك٢ يٞ يف عُسٟ؟
 خًْٝٛٞ ْهابس بعهاش ايؿرب

ُّٞ ْهُٝ٘ ف ضسٟ، ٖٚ 
 نٌ َا فات زَاد

 َدفٕٛ يف ؾدزٟ ،
 ضاتس حايٞ باملعاْد٠

 . ف جٓإ اذتًِ حفست قربٟ
 ٜا غٝدٞ دّفٝتٝين بايؿُت

ِٝـتين بايط٠ٛٗ  ِٚزع
 ٚادفٓتٝين ف األَإ ،

 ٖٚاْا ف قربٟ
 َايٞ تايٞ ٚال ٚايٞ

 غري اْت ف نٌ ذْتٝإ ،

 داّ غّطايٛڤٍٚ ڤَا عٓد املٝت َا ٜـ
 غري خيًّٞ ايعني ايثايث١

 تٓٛب ع٢ً ايًطإ ،
 زاْٞ َحِصت َا نفاْٞ َٔ غٗد ايسٚح

 حًّٝت ب٘ َساز٠ ٖرا ايصَإ،
 عطٌ ب٘ ْداٟٚ ايكًب اجملسٚح

َِخٝت يٌٝ َيِخـصإ  ٚمشعتٛ ، بٗا ، 
 نٌ ْٗاز ف حاي١

 ٚجات ضخاب١ زانب١ ايسٜح ،
 غجس٠ خرات ظًٞ



 قبٌ َا ْطكٞ ٚزد اذتها١ٜ

 . ايهالّ ٜطٝح
 ٍَٛ ايهالّ ف ايِػكا

 فاٜت ايعاغل
ُِٜٞ ٚعاغل: ْٚا َطهني   نال

 . دَع١ بني ايططٛز تطٝح
 قًت هلا أْا ؾدزى ملا تطٝكٞ

 ايهٕٛ ، ملا ميٓعٛى َٔ ارتسٚج،
َٕٛ ايِطُا قبٌ َا تِفٝكٞ ًْ 

 مْنَػط ِضٛايف املٛج،
 بايّػٛف خنّٝط حسٜكٞ

 . نالَو يِطخابيت ِدزٚج
 اِْت عسٚقٞ: قايت اذتٝا٠ 

 فساغ١ حتًَل ف ملسٚج،
 قايت اِْت غسٚبٞ ٚغسٚقٞ

 . عًٝو ْٜٛقتٛ يربٚج
 اِْت خٝط ايسٜح

ًُْا ضالَٛ، َِْطج ِي  بو 
 بو ايسٚح ِتِطٝح

 . ّٜٚتفِٗ يًطٛ نالَٛ
 دميا ايعاغل ْيِخٝح

 ِجٓاحٛ َٔ زٜؼ احالَٛ،
 ِٜال جسٜح.. أْا ٖٛ 

 حْيَجبين ايعػل بِعالَٛ،
 خيًّٞ ضسٟ ْفؿٝح

 . ٜال نٓت اِْت اْغاَٛ

………. 

………. 



 قًت بايطال١َ ٜا عكًٞ
 ايعػل انػف

 . ٚاذتّٝاح١ عًٝ٘ زاَٛ
 ٜا غٝدٞ ٜا غّٝات
 زاْٞ ضهٓت يهالّ

 َٓف٢ ٖازب يٝ٘ ْتّٛضٌ،

 : ٚحد يهالّ يطاْٛ
ٓـّٛ إٜال تدَزات  نُػ١ َ

 . تّٛيٞ جبٌ
 أْا ايًٞ نٓت ْٓطج اذتاٜو

 ّٚيـٝت عسٜإ

 . ف ٜدٟ ايهّب١ تتدّبٌ
 ِجسحت يبخس

 ِٚعُٝت اَٛاجٛ،
 ْعرتف

 بِطبابٞ أْا اعٛاجٛ،
١ّٝ  نِٓت خاَ

 .َٚا قدزِت ْهٕٛ يًباب زتاجٛ
 ًَْٓا َٚايٛ،

ُِِٖدْا ٚتا حد َا غِد حايٛ  ا

 . ازجعٓا يًػط ُٖٚا ٖاجٛ
 احٓا يف ايهالّ مْلـكّطس

 ُٖٚا حاٜسٜٔ ف تصالجٛ،
 احٓا حّٝسْا ايعػل ِٚجربٓا عًٝ٘

 . ُٖٚا ِعُاِٖ ِعجاجٛ
 ٜا غٝدٞ ضاعفين بامْلعاٚد٠
 ضهاتو ضهانٔ فراتٞ تِصْد،

ِْت عازف ضسٟ ٚ 



 ٚزاٜٚين باهلباٍ
 ٜال زضِٝت جْنُد،

 .. ْفسفس.. ْطري 

ّٝد  . ٜٚال حاداْٞ ظًو ، ْتك
 ْهٕٛ جربإ

 ٚمّلا ضانٓو ٜهّتفين
ُِٗد ، ْ 

 ٜٚال ضاقت عًٞ

 . َايٞ غري خًٛتو ْكؿد
 عازض ع٢ً ايعامل

ِٝك١  ٚخُٝيت ض

 . َا عٓدٟ َا ْسد

ًْك٢ زاضٞ َػتـَت بني ايعجاج    ِزٌَ ،–ْ
 آؽ غادٟ ْسفد ؟

 يف فٝاقٞ َا ْيكٝت غري ذْٛبٞ

 . ٚاقف١ تِتغّدد
 ٜا غٝدٞ ضَسح َطجْٛو

 زاْٞ َسٖٕٛ يف ايٛزق١
 ٚاذتسٚف حّساضٞ ،

 نٓت خمًْٟٛ
ًََِٞ َٚيفـِت ايٓاع ُٚ 

 . ْطٝت زاضٞ
 زَاٚ غٗكيت ف ايبخس

َٞ غري ناضٞ  . َٚا ْقبٌ عً
 بإ يٞ بني ايطباب ٚيعجاج

 ضٛ َاٌٜ يساضٛ
ْـَاضٞ،  قًت ٖرا ٚ

 غافـِين ضاٜع بني مْلٛاج



 طايع ٖابط
ّٚاضٞ،  قاٍ ٖرا ز

َٝا نٝف ايسقّـّاص  ٚايِع

 . َا بني فـِٝاقٞ ْٚعاضٞ

 : يتڤأْا 
 ِٚؾٌ َٔ ٜاخر بٝدٟ

ٍَٚ باضٞ  . ٜٚص

 : اٍڤٖٚٛ 
 أْا دٚا١ٜ

 . ٖٚٛ َداد ع٢ً ْقٝاضٞ

 24/09/2004اْت٢ٗ فجس 

خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املغازب١ 
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 نشيد املوج

 

حسن لشكر: د   

املػسب-  باهقًِطس1959َ: تازيخ وًلاْ االشدياد   

أضتاذ اهتعوًٍ اهعاهٌ جباًعُ ابّ طفًى ،اهقًِطسَ: اإلطاز  

دكتىزاه اهدوهُ ًّ كوًُ اآلداب + 1987دكتىزاه ًّ جاًعُ اهطسبىْ: اهشىآد احملصى عؤًا

2004باهسباط   

 :املؤٓالت واخلربَ

1987املػسب ًِر-أضتاذ بلوًُ اآلداب واهعوىَ االُطاًُُ، اهقًِطسَ  

  دوزات3زًٓظ شعبُ اهوػُ اهعسبًُ يف اهلوًُ ُفطٔا 

املػسب/كوًُ اآلداب اهقًِطسَ-أضتاذ مبا ضرت املطسح واهدزاًاتىزجًا  

املػسب/اهقًِطسَ/أضتاذ اهطًٌآًات مبا ضرت األدب املػسبٌ بلوًُ اآلداب  

- املػسب/اهقًِطسَ-أضتاذ حتوًى اخلطاب مباضرت اهوطاًُات بلوًُ اآلداب  

 :اإلُتاد اهعوٌٌ

- 1995(ًؤهف مجاعٌ)ًطآٌُ أدباْ اهقًِطسَ يف اإلبداع اهسوآٌ باملػسب  

- 2002اخلصآص اهِىعًُ هوقصُ اهقصريَ اهتحسيبًُ   

- 2010أُطاق اهتدًًى اهراتٌ واملركسات واهطريَ اهراتًُ يف اهسوايُ اهعسبًُ اجلديدَ  

- 2010اخلطاب اهسوآٌ اهعسبٌ اجلديد أشلاي اهرتكًب اهطسدٍ واخلطابٌ   

 :اإلبداع

- 1998ديىاْ ُصيف املدّ   

شازن يف عدد ًّ املؤمتسات واهِدوات اهعوًٌُ باملػسب وهبِاْ وًصس وتىُظ واجلصآس  
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 ُشس عددا كبريا ًّ اهدزاضات يف جسآد عسبًُ خمتوفُ-

 : عطى

 احتاد كتاب املػسب

املػسب)فسيق اهبرث يف املعحٍ األدبٌ واهفين بلوًُ اآلداب اهقًِطسَ ) 

 خمترب اهدزاضات واألحباث األدبًُ

 ًعٔد اهوػُ اهعسبًُ ببريوت

 اهقصًدَ

 ُشًد املىد

 إهـِ احلـبًبـُ األشهـًـُ

 ذكـسّ ُـىز وُـاز

 ًـّ أعٌـاق عـًىُـم

 اهعـطوًـُ

 أزتـىٍ بـٌاْ املـصْ

 وأزخـبًى اهـركـسّ

 كـأٍ ًـطافـس يـِتعـى

 أذـريـُ اهـسيـح

 ويِـتشـٌ بـٌحـسات

 اهـطًـّ

 أًـشٌ اهلـىيـِِ

أهتـفـت……تـازَ  

أُبـٔـس………تـازَ  

 كـأُـم ُبـساضـٌ األوي

 أو ذـوـٌٌ األخـًـس

 هــِشًد اهبرس بـاقـُ ًـّ ذـًِـّ

 كـاد يِتشٌ

 بـأفـق اهطـٔـى

 أو اهـركـسّ

 ضـوـىاْ يـطوًـين عـّ



 أبـساد ذـحـسيـُ

 أو كـىاكـب ًـّ أًـىاد

 …تـتـدهـِ

 هـم اإلًــازَ

 وهـٌ احلـب املـقـىّ

 يـا أُـدهـطـًُ األذـالَ

 أُـا اهـصقـس أغــاشي

 دًــاز اهـــسوح

 –  ًـّ زًــادٍ–واُبعـث 

 كـاهـفًِـق

 أزّ اهعـــامل ًـّ ضـًاْ

 يشـتـعـى ًـّ أشـحـاز

 غــابتـم املـحًـدَ

 شـٌـىع قـٌـسيـُ

 تـأتـًين ًـّ ِٓان

 ًـّ اجلـِـُ األبـديـُ

***************** 
 طًىز املطاْ

 تػسد يف اهصباح اهبًٔخ

 ًتطسبوُ بأذالَ املصْ

 فتتٔاوّ كىابًظ اهبرس

 أُتشٌ بسذًق اهسوح

 أعـوـى

 فىق املقاَ وصقًع املدّ

*************** 
 خًىي االضتعازَ تػىص يف دَ اهقصًدَ

 ويف دًٌ املىشِ باحلِاْ

 كِاز خسافًُ

 أضترطس ًا يف اهقوب ًّ

 ضديٍ املعاٌُ



 أطىقٔا باألشىاق

 وأزًًٔا يف حبس أياًٌ

 ضأغِِ هوًٌاَ احلحسٍ

 وأزخبًى األضىاْ اخلسافًُ

 أزتى قصآد اهػسباْ

 يف خًٌُ اهصٌت

 يف غًٌُ احلصْ

 أتىازّ خوف اهعِاد

 ممتطًا ضًفا ًّ زًاد

 وذحسا

 وضحسا

 مل تطتىعبٌٔا شطاعُ

 اهبالد

خاص مبحوُ إحتاد كتاب اإلُرتُت املػازبُ 
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  جداريات على قرب زرياب

 

 حسن املددي

 .  املػضب– أغارٜض 1959 – 03 – 24: َٔ َٛايٝز 

 .1986َضانؿ ع١ٓ - جاَع١ ايكاضٞ عٝاض- خضٜخ ن١ًٝ اآلراب ٚايعًّٛ االْغا١ْٝ

 . أعتاس ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚآرابٗا َٓش ع١ٓ

 : َٓٗا.1989َٓتخ بضاَخ اساع١ٝ باالساع١ ٚايتًفظ٠ املػضب١ٝ بأغارٜضَٓش ع١ٓ 

 . إؽاصات يػ١ٜٛ:بضْاَخ 

 . حملات ذطاص١ٜ: بضْاَخ 

 . أمسا٤ هلا ذطٛص: بضْاَخ 

 . ذتع١ يًتفهري: بضْاَخ 

 . ضفاف ع٢ً األثري: بضْاَخ 

 . َع يًرباعِ: بضْاَخ 

 . َٛج١ عطض: بضْاَخ 

 .1996عطٛ َؤعػ يًضابط١ املػضب١ٝ يًألرب املعاصض ،ٚ ْا٥ب ناتبٗا ايعاّ عابكا ع١ٓ

 . عطٛ عابل يف مجع١ٝ ايصرافٝني بادتٓٛب

 . عطٛ يف احتار نتاب األْرتْٝت ايعضب

http://ueimaroc.files.wordpress.com/2011/12/madadi.jpg


 . َضاعٌ صرفٞ عابل يًعزٜز َٔ ايصرف نحضٜز٠ ايعًِ ٚ اإلساع١ ايٛط١ٝٓ

 .ؽاصى يف َٗضجاْات ؽعض١ٜ ْٚزٚات ثكاق١ٝ ٚفهض١ٜ

 . ٜهتب ايؾعض ايعُٛرٟ ٚؽعض ايتفع١ًٝ ٚقصٝز٠ ايٓجض ٚايكص١ َٓش َطًع ايغبعٝٓات

 . أجنظ رصاعات خمتًف١ يف املٝارٜٔ األرب١ٝ

 . ؽاصى ٚالطاٍ ٜؾاصى يف ايعزٜز َٔ ايٓزٚات ايفهض١ٜ ٚاملٗضجاْات ايجكاف١ٝ ٚ اإلبزاع١ٝ املدتًف١

 جاَع١ ابٔ طٖض –أجنظت عٛث جاَع١ٝ ذٍٛ إْتاج٘ ايؾعضٟ يف ن١ًٝ اآلراب ٚايعًّٛ اإلْغا١ْٝ 

 . بأغارٜض

 .فاط بعز٠ جٛا٥ظ ٚؽٛاٖز تكزٜض١ٜ يف عز٠ زتاالت إبزاع١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚف١ٝٓ خطاط ٚصعاّ
- ايعًِ-املٝتام ايٛطين: ْؾض جٌ اْتاجات٘ َٓش أ٥ٌٚ ايغبعٝٓات يف ايصرف املػضب١ٝ ٚايعضب١ٝ َجٌ

 –أخباص األرب املصض١ٜ - اجمل١ً ايعضب١ٝ-ايّٝٛ ايغابع- ايبٝإ- أْٛاٍ – االحتار االؽرتانٞ –احملضص 

 …  املٓعطف ايجكايف– بٝإ ايّٝٛ –نتابات َعاصض٠ ايًبٓا١ْٝ 

 . ي٘ رٚاٜٚٔ ٚصٚاٜات ٚزتُٛعات قصص١ٝ خمطٛط١ بعطٗا قز ٜصزص قضٜبا

 . عطٛ يف َٛاقع أرب١ٝ إيهرت١ْٝٚ َتعزر٠
 ايكصٝز٠

  جزاصٜات ع٢ً قرب طصٜاب

-1- 
 َٔ اعتطاي١ ايػنب

 َٔ قفريٙ املزجل يف غٝاٖب ايكٓاع
 َٔ نشب١ ايٓٗض

 َٔ اعتها١ْ أصٚاذ٘
 َٔ اعتغالَ٘ يعضبز٠ ايطضٜل

 َٔ فضاغ أَؾاج٘ إال َٔ عٛاْح ايفنت
 َٔ بٗح١ اإلْغٝاب املٛصم ع٢ً عضٚت٘

 ذني تػاطهلا ؽضفات ادتضح ايٓاعو

 ..تعٛر نُا ج٦ت
 ممظم األٚتاص.. َجدٔ ايٛجز 
 تصعك٘ ايغفٛف.. َٗٝض ذتٓو 



 تتٛايز ع٢ً نفو أذص١ٓ ايضَار
 تؾٝب ع٢ً ٚجٗو سٚا٥ب ايعٕٓٛ

 2- 

 تغتفيت اْزالم األَصاص
 تتٛغٌ يف طال٥ع ايطًلِِِ 

 ختصف ارتضا٥َط
 تغضر اذتضا٥َل

 تظّ َا تٓاثَض
 ٌِِ  َٔ عحاٜا ايكبا٥

 ت٧ٝٗ َا تٝغَض
 َٔ غٓا٤ آفٌِ 

 َٔ اذتفاٍ َٛجعٍ 

 ..ختتصض ايزْٝا
 ْػ١ُ ْافض٠

 تػغٌ ٚج٘ اذتظٕ

 ..يف َضد اهلزٌٜ يف أعفاص ايهبٛات

 3 - 

 ٜظٖض يبالب األَػ إعاصا
 يف أٜكْٛات أجضاَو املٓف١ٝ

 جتٓز ضفا٥ض ايػجا٤
 يػظٚ أعاصري ايطٝب،ٚأٖٓار ارتطاٜا

 إسا تكتات َٔ خضٜف املٛاعِ
 يف جًٓاص َضاٜاى املعؾب١

 إسا تطضط جنار اإلصفضاص

 …يف خحٌ ايفٛاخت
 يف خًب رَٓا املضصٛر



 ع٢ً أبضاد ايهُٕٛ

 ”ايؾضف ايضفٝع“بجٓاٜا 

 4- 

 تًٛب ع٢ً عضٜو، عفا٥ٔ املْكتِ 

 ..َعُز٠..ممغٛع١
 بٓهاٜات االَتزار يف بٗضج١ ارتٌٝ

 ايعابض٠ جٛاصح ايٛعز
 َٚغايو ايغَزص

 يف اؽتعاٍ ايضج١ األٚىل
 إسا ٜضَفُض ٚج٘ ايظَصر

 .بصدب ايَػبٛم

 5- 

 ٜزظو غٓخ ايٓٛاصؼ
 ن١ْٛٓٝ
 عٝفا

 ٜٓتعٌ بٗا٤ ايؾُٛذ
 ٜتٛثب

 ٜٓهأ أظالف ارتٓٛع
 تصضع٘ ايضطاٜا

 يف ظالٍ ايعغحزٜات
 إسا حتٛى يًٝو اإلذتُاالت

 َٚزاَع األؽضام
 ْٚٗاٜات أخض٣

 ذتهاٜات ايػغل املُٗٛص

 .بأصزاف ايؾفل

 6 - 



 يٛال ٖٚٝخ ٚعزى
 يف َغبػ١ ايضْز

 ملا ملًُت أَٛاد ايضٚح
 أمجح يف أذضاؽٗا

 أحنت أعضاص ايفحض األبًخ
 ع٢ً أصكاعٗا

 أمحًٗا ع٢ً نف ايضٜح إسا ٜتٓظ٣ َٔ غاليتٗا
 سٚب ايضذٌٝ

 ..إىل ٚاذات ايعؾل األطيٞ

 7- 

 ع٢ً ضفاف اْتؾا٥و
 تٓدًين ايزصُٚب
 تكضضين املضاف٧ُ

 تضمسين ايٓٝاطىُ 
 زتض٠ أب٢ٗ

 َٔ جٛق١ ايطُٞ
 يف صقص١ املطض

 8 - 

 ًٜٛيبين ايؾٛمُ 
 ٜغاٚصْٞ ايؾٛىُ 
 أتزىل َين إيٝو

 ْػ١ُ ال تبٛح
 بأؽشا٤ ايعظٚف

 ..أتؾع٢
 أعرب فٝو خٝبيت ايٛثك٢

 أْطز طييت املج٢ً



 انفهف ٖباب اْطفا٥و

 .. طبزا.. جنٝعا 

 9 - 

 ٖا قز عزت إيٝو
 أراصٟ يف غضص ايًػٛب

 ٚمشا َٓكٛعا
 يف رفك١ أَغٞ

 صضت يف عت١ُ املز
 قُٝصا

 ٜتُغح يف أصنإ ساتو األخض٣
 أعض يف َغو يًٝو

 بال ٚج٘
 عاصٜا إال َٔ أجٓر١ االْصٝاع

 تٗحضْٞ أْاتٞ
 تغدض َين طًٍٛ أع٦ًيت

 ٚٚؽٛؽ١ ايغفٛح

 10- 

 عزت إيٝو

 ًَر١ُ َجد١ٓ ايػٝاب

 ٜضؽكين ايٓٗض

 بعبري اهلظا٥ِ

 أفتح نٌ ؽبابٝو ايهٕٛ

 أطف٧ بعض َا ٜتفحض

 يف غزٟ

 َٔ صفض٠ اآلبار

 أخاتٌ فٝو غطاص٠ ايكٛافٌ

 ثِ اَطٞ.. أْظٟٚ 

 إىل رعخ األقاصٞ



 َضْٖٛا بتٗايٌٝ اذتًِ املغترٌٝ

-11- 
 ٖا قز أتٝتين ايّٝٛ

 َغٝحا ظُض ايطفٛي١

 تغتٛقف قطاصات املظٕ

 ع٢ً ؽػاف اْعتاقٞ املٗرت٤ٟ

 متض بٞ أطٝاف عشاباتو

 تتكٝأ صٗٝال..ن٢ًُ

 ..غبؾا

 ُٜٓل أٚصاٍ ْكعو املػبٕٛ

 ع٢ً اْتفاض١ أٖٚاَٞ

 ع٢ً أجٓر١ ايغٓني

 تٓبجل قزصا ٖالَٝا

 .. تٛصم يف

 عُل أَٓٝاتٞ ارتاب١ٝ

 تًٛى ؽطرات سنضٜات َظ١َٓ

 يف َز٣ ايػفٛات

-12- 
 أَز إيٝو جغٛص فطا٤ات

 بًٕٛ ايزَعِ 

 بٓه١ٗ ايكُعِ 

 تتُا٢ٖ يف عضٟ ايتحاعٝز املظٖض٠

 يف صفض٠ ايصريٚص٠

 تصعكو أبضاد املغافات املكب١ً

 ٚثضثضات ايٝتِ ايٛثين

-13- 
 اْزاح صز٣ ٜا٥غا

 يف َباٖخ ايػِِٝ 

 أعًو من١ُٓ ايعكِِ 



 تٓتطٞ عٓاقٝز ٚأجضاعا

 تشنٞ ْؾ٠ٛ ايٓظفِ 

 أعتٌ غٛا١ٜ ايٓفِٞ 

 تٓٛؽين اخناب فحٝعتو

 أٖؿ ع٢ً طال٥ع ارتغاصات

 ٚتهتب ؽطٛط ايصرٛ َضثٝيت

 ع٢ً ؽضفات اهلظِٜ ايغاخض ايؾبل

-14- 
 ٌٖ أظٌ َؾرْٛا بتغابٝح عؾكو

 أًَٞ أفٛاف ممًهيت

 ع٢ً خط١٦ٝ ادتضح

 …!إىل األبز؟

خاص مبح١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املػاصب١ 
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 قصائد

 

 حممد بشكار

 1969َٔ َٛايٝد َد١ٜٓ ايسباط عاّ 

 عكٛ احتاد نتاب املػسب 

 عكٛ بٝت ايػعس يف املػسب 

 ٜػسف ع٢ً ًَخل ثكايف ٜؿدز نٌ أضبٛع (ايعًِ )َطؤٍٚ ثكايف يف ؾخٝف١ -

 ي٘ ثالث١ دٚاٜٚٔ غعس١ٜ ٖٞ؛

 (1999/داز غساع بطٓج١)َال٥ه١ يف َؿخات اجلخِٝ  -

، حؿٌ ٖرا ايدٜٛإ ع٢ً جا٥ص٠ طٓج١ ايػاعس٠ 2003/ داز ايجكاف١ بايداز ايبٝكا٤)خبط طري -

 (2004عاّ 

 (2008/ داز َا بعد احلداث١ بفاع)املتًعجِ بايٓبٝر -

 غازى يف ايعدٜد َٔ املٗسجاْات ايجكاف١ٝ املػسب١ٝ ٚ ايعسب١ٝ ٚ ايدٚي١ٝ -

 ايكؿٝد٠

 قؿــا٥د

َِِح ١ََ ايٓس  َقا



ٔٙ ََٚؾِدٔز ًِٕب  َٔ َق ِٝ  َب

َُٗض ِٓ  َت

 ٔفٞ

 َقا١َٔ

َِٔح  ايٗس

َٗا؛ َُٓت  َطِع

َُٗض َتِطًُُب ِٓ َِٔح َت ١ََُ ايٗس  َقا

ُٗٔض ُِٜج َِٛف  ََا َض ـٔ   ٔيًٖسِق

ُٕ ََاَذا َأُنٛ ٖٞ ٔذ٥َاَب ايٖطبَٝع١ٔ؛   ٔف

َٛا٤ٕ َٕ ُع  إَذا ُأِيُت ُدٚ

َِٝف ًَِبٔد ٔفٞ َيٖر٠ٕ َن  إَي٢ َخَسضٞ امُلَت

َُٗل ّٔ…َتِػ َُْس باِئت٦َا َِٔج  ٌِ َٖ  ؟ 

َُٝسِعُؼ ِٔ َض ََ َٓابُٝع  َٝ َٚاي ٌُ؟  َِٜػَتٔع  ٔٙ  ُنُطٛٔز

ًُِب َْا ايِر٥ُِب َق َِٝس ُعِسٔضٞ َأ َٗا َغ ٌٖ َزَباَبأت  ُن

ُُِخَتٔكٕس َُا٤َ َن ٖٞ ايٖط َُِكًََت  ايٖطبَٝع١ٔ َأِقًُٔب ٔفٞ 

َٝاَقاُت ُ٘ ايَب َُِت َِٛط  اِضَت

ِٞ؛ ايٖطبَٝع١ُ َٗا احَلَبك  …ٔفٞ َفِسٔج

ٌُ ُٔ َِٓج ََا ضٝ ٖٞ َع٢ًَ  َٗا اجَلَبً  َأِقًُٔب ٔإِبٔسَٜك

َٕ َغِسٕب؛َف  ُدٚ

َٗا( َََصاَزأت  َٜا 



ِْٔت ١َََ.. َأ  َٜا َقا

ََٜتًَٖخِظ ُشَجاُج  ِٛ َِٔح، َي  ايٗس

 ائكَطاَزأت َذأنَستٞ

ُِٓت ُعِدُت ٔإَي٢ َضَفٔسٟ  ُن

 ٔبُدَط٢ ايٖػَجساِت

َِْخَتٔسُم َٛأقَد   ..)ٔيُتٔعِدٟ امَل

 ٔقٖطـ١ِ

 ٔقٖط١ْ َذاُت َقٓص

ٞٔٓ ُُ َٓأع  َعٖػَكِت. ُٜ

ُِٔؼ َقاَيِت َٞ ٔباخَل َِٗس َنٓف  ..َظ

ُٛ ِٖ َٚ  َٟ ِٗٔد َْ َُٖطَد  ِٕ َتَت َٔ ايِػِعٔس َأ َٔ 

،ِٕ َٝاَل ُٙ ٔبايٖط ٖٛ ١َُٕ َتَتَف ًِ  َع٢ًَ َح

َٔ احُلِب َٔ 

ِٕ  َقاَيِت َأ

َٖٝكٓٔٞ  َتَتَف

ِٕ َٜا َٔ اهَلَر ََ  ٍٕ  َنٔجَبا

َٔ احُلِب َٔ 

 َقاَيِت

 ََٚقاَيِت

َٔ احُلِب َٔ 



ِٝٔب َٔ ايَع َٔ َِٝظ   …َي

 ُبَها٤ُ اَيخٔدِٜد

َٓادٜٔد َٛاَح ايٖؿ ُْ  َٜا 

َُِعَو  َد

ُِٚب  َذ

 حـَ

 ٕد

ٟ 

 ٕد

َِٛطُّا ْٔٞ َط ُٗٓس  َُٜؿ

ٔ٘ َِْػَرَزِت ٔفٞ أَثأفٝ  ا

َٗا َْ َٛأنَب ُضِبَخا ُٔ َن ِٝ  َع

ْٞٔ  إِذ َتَسا

 َع٢ًَ

 امَلا٤ٔ

ِّٓٛا  ٔؾ

ٞٔٓ  َفُتِطٔف٦ُ

ٔٔ ِٝ ًََت ُٚٔد َحٖت٢ َغَطٔل امُلِك َُِس  امُلَت

ٌٔ َُٚد بايُهِخ َُِس  َأَت

ٕٔ ًََتا  َحٖت٢ إَذا َغَطَكِت امُلِك

َُِع ٣َٛ ايٖد َٖ 



َُا  َِْج

َٟ َُِسآ َٖاَج ٔب َٚ 

ِْٗس َْ 

 ايـِ

َٛ  َت

٣ِ 

َٓجِا  َغ

 ََٚنَطا ايِطنَي بايُعِػٔب

َُِا  َيِخ

ََٓد يًٖجػسٔٔ  َٚأِض

َٛأقٞ  ٔعِب٤َ ايٖط

 إَذا

 ََا

ِِ  .َيَج

ٌٓ ايعَََسا٤ِ ١ُٖٜ ٔبُه  اإٔلشأز

َٗا  بأِْتَصاَزأت

 َأَتَعٖس٣

َِٝف  َٚ أِحٔدُع َن

 ُتعُٝد ايٖسَاَد

 إَي٢

َٔٔل  َضا



ٖٓأز  .اي

ُِ َٓ َِٝف ُتَس  َن

ِٖٓفٔظ  ٔفٞ َجٖس٠ٔ اي

َُا ِٖ َٚ 

ُ٘ َِٓت َٚاِعَتَج  ٍَ  ٔإَذا َضا

َٕ.. امَلَطافاُت  َنا

َِٛطُّا َعأبدّا ٘ٔ َط  ٔبَبِسَشٔخ

َٓا َٓ ِٝ َُا. َب َِْج  َٕ  َنا

ٔٔ ايطَٖأحَسأت  َُٜػٗض َع

ُٙ َِٗف. ُزقا َٗا امُلَتَه ًَ ِٝ َْا َي ُِٓت َأ  َُٚن

 ُبَها٥ٞ ُغَساْب،. ٔفٞ امُلُكاَلٔت

َِٓأ٣ َٓٔخٔتٞ ٔحنَي َت  َٚ َأِج

ٌُ ُِٓد ٌُ َت  َغَسابٝ

َُا٤ٔ َِ ايٖط  .َِْج

 َٚٔحْٝد

 َُٚبِعُدٔى َضاَز

َِٕح  َََطاَف١َ ُز

ٞٔٓ َِٝكُتًَ  .ي

١ُٖٝ ٔٗ  َٜااِيَب

 ََا٤ّ



 َٜطُٝح

ِٖٕس َٓاْرَي َش  َت

 إَي٢ ايٖطأم

ُٞٔ َِْجٔد ٔجِط َٔٞ َع٢ًَ   ُقٛ

ُ٘ ََْدَسِت  اٖيرٟ 

َٓاَشأت ٍُ اجَل َُا ْٔ 

َِْفاَم  َأ

 ُزٕٚح

 َتفُٝض

 ٔبٔػٕٝح

ٔ٘ ُٔ َُا٥ٔ ٣َٛ ٔفٞ َع  ُاِنَت

ٍٞ ِٔ َعَبٔل َجَبً َٔ  ايٖسِأُع 

 ََٚطاَزِت ايٓسٜاُؽ

ْٞٔ  ُتَبِعٔجُس

َِٜػُدُب  نايٖربَٝخ١ٔ 

َٖا  ٔفٞ ٔقِدٔز

 ..ايَكَدُز

١ُٖٝ  َٜا ايٖػٔك

ٌٔ ٜٔٚ ْٓٞ ٔبَتأ  إ

ِٞ َِٝصَزاْ  إِؾُبُعٔو اخَل

ٌُ ٔيَطاّْا َُٜٝ  أؾرُي َفتٝاّل 



ِٖٓفٔظ ُِ ٔفٞ اي َٖٛض ََٜت  ِٔ َُ  ٔي

ًُِب َأَضأطرَي ُ٘ َن ْٖ  أ

٢َٓ َِٓبُح ٔبامَلِع َٜ 

ِٚ  َأ

ُِ ُٙ ايٖطدٜ  اِبَتاَل

١َُٔ َأِع٢ُ؛  ٔبٔخِه

«١ًَّ ُِ َْ  ََٜس٣ 

 ٔفٞ ٔنَتأب ايَباَلَغ١ٔ

َٗا ِٔ ٔزِدٔف  !».َتِبَخُح َع

ِٔ ٔإَذا ََ 

ْٞٔ ُٝٓس َُٝط  َض

ٌِ ِٓٔصٜ  َبِعَد َت

ِٕ ِٝ ِٔ َثِدٟ َغ َٔ  أَلِضُسَد 

َٗٔسأقٞ ِْ  ا

١َٜٔ َٛا ِٔ ائػ  َٚ َأِنُطٛ ٔبًَِخ

ِْٔػَكأقٞ َِ ا  َعِع

 َٚ َأِعَس٣

 ََٚتِعَس٣

َِٜػُدٚايَعَسا٤ُ  َٚ 

َٓاَنأضّٝا  ٔب

َٝا  ٔفٞ اأَلَناِض



 َضٔدميّا

ُ٘ ُٚٓي  َُٜؤ

ٌِ؛  ايٖتأٜٚ

ِْٔت َثِك٢ًَ(  َأ

 ٔبَكِت٢ًَ

 َُٚقِسُطٔو

َِٖب ِٔ َذ َٔ  ١َُْ ُُِج  ُج

ًٞٔٓٝٔٔٗ َِ  َفا

َٝا٠َ  احَل

ٌٖ  (..َيَع

 غاعس َٔ املػسب

خاف مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ 

www.ueimarocains.com 



 يهالّ ايًٞ تٝؾب٘ ٚد٘ املا

 
 قُز ايضاؽل

 1955 غؾت 20َٔ َٛايٝز َز١ٜٓ َهٓاؼ يف 
 طداٍ ٚباسح يف ايرتاخ

  مبز١ٜٓ اـُٝغات،1982ٜٚكِٝ َٓش عاّ 
 َزٜض َضنظ ايْٝٛغهٛ ملًتك٢ ايجكافات باملػضب

 ؽػٌ َٓقب ناتب عاّ ايضابط١ املػضب١ٝ يًظدٌ

 -1982َٔ أدٌ ايتفاِٖ ايزٚيٞ نتاب َؾرتى عاّ : َٔ إفزاصات٘

 -1999رٜٛإ طدًٞ عاّ : ايظط١ُ ع٢ً ايـُْا

 2001نتاب َؾرتى ع١ٓ: املًشٕٛ يف خز١َ األرب ٚايفٔ املػضبٝني

 ٞ2005بٝت ايؾعض عاّ " نتاب َؾرتى : ققاْٜز كتاص٠ َٔ ايؾعض ايّزاصدٞ املػضب 

 سقٌ ب٘ ع٢ً اؾا٥ظ٠ ايٛط١ٝٓ 2006َٓؾٛصات ايؾع١ً ع١ٓ " رٜٛإ طدًٞ : َهغٛص اؾٓاح 

 2004يًظدٌ ع١ٓ 
 رصاع١ ْكز١ٜ : فزص ي٘ نتاب أْٛاع ايظدٌ باملػضب َٔ ايػٓا١ٝ٥ إىل ايتفاع١ًٝ رصاع١ ْٚقٛص

 . بزعِ َٔ ٚطاص٠ ايجكاف١ َٓؾٛصات أبٞ صقضام2008عاّ 

 نتب يف اؿهاٜات املػضب١ٝ ايؾعب١ٝ عٔ راص اؿضف بايكٓٝطض٠ ع١ٓ 5فزصت ي٘ عًغ١ً َٔ 

2010 



ْ٘ ٚد٘ املا)رٜٛإ : عتقزص ي٘ األعُاٍ ايتاي١ٝ   (يهالّ ايًٞ تٝؾب

 ( أْٛاع ايظدٌ بايػضب)اؾظ٤ايجاْٞ َٔ نتاب 
فُٛع١ َٔ اؿهاٜات ايؾعب١ٝ بايًػ١ املعضب١ ٚايفضْغ١ٝ ٚياللًٝظ١ٜ ٚاألَاطٜػ١ٝ بايقٛت ٚايقٛص 

ٖٚٛ أٜطا َٓتر إساعٞ يف ايظدٌ ٚايجكاف١ ايؾعب١ٝ، أْتر إلساع١ فاؼ بضْافني …ٚايهتاب١ 

ّْ املعتل املٛطٕٚ  . تضاثٝني ْدٓإ ؿها١ٜ، ٚتضاخ ايبار١ٜ املهٕٓٛ بًهال
ٚقز أقاَت ي٘ ٚطاص٠ ايجكاف١ بتعإٚ َع ٚال١ٜ . .(سادٝتهِ)أْتر إلساع١ طٓذ١ اؾ١ٜٛٗ بضْاَر 

 تهضميا خافا يف إطاص املٗضدإ ايٛطين يًظدٌ مبز١ٜٓ 2008ايغطات ٚعُاي١ بٓغًُٝإ ع١ٓ 

 ..بٓغًُٝإ

 ظا٥ظ٠ سغين ايٛطاْٞ ايٛط١ٝٓ األٚىل يؾعض ايظدٌ 2009فاطايظداٍ قُز ايضاؽل ع١ٓ 

 ..باملػضب، اييت أؽضفت عًٝٗا مجع١ٝ املغضح األربٞ، ٚمجع١ٝ تطإٚ أمسري بتطإٚ

 2010ٚأقاَت ي٘ مجع١ٝ اهلاَؿ ايؾعضٟ ظضعٝف تهضميا عٔ فُٛع أعُاي٘ يف ْٜٛٝٛ 

 .ٚقزؽاصى يف ايعزٜز َٔ املٗضداْات ٚايًكا٤ات راخٌ املػضب ٚخاصد٘..

  ايكقٝز٠

 يهالّ ايًٞ تٝؾب٘ ٚد٘ املا

 نٝف ملعاْٞ عاّلْت ؟
 ْٚظالْت قطضات

 .ع٢ً ضًْٛع ايٛصق١
 نٝف املٝظإ ٜعزٍ ؟

ٌْ نفٛفٛ ُّ  ٚايتش
 يٝعْت ايٛطْاْت ،

 ٚتبًْع صٜل ؿضٚف

ْٕ سٓإ  .ملدا١ٜٚ َظا
 نٝف ْطضْح ؽٞ َٔ ؽٞ؟

 لُع ْٚغاٟٚ
 ْالقٞ ٚخناٟٚ

 …قاَٛؼ ؿظإ



ّْ  نٝف ْغـّتْف يهال
ّْ ّٜا  ايفاطْى بعضم 

ّْ ايتٝٗإ  ّٖزٖا ؽٛ
 فُضاْز ٚسضاْز

ٌْ ف طًْٛع  ٚمشاصذ اتعّه

ٍْ  .ٚتظيـّْل فٓظٚ
ٍْ ْٙ فظاى املايْٛؼ َكبٛ  صا

 إٜال اصدع َزاْر
 ٜتؾضْب ع٢ً ايضْٜل
 ٜٚال ايتهتْب نتاْب

 ٚتعًل ع٢ً عتاْب املْٛز
 بػٝتهِ ظْٛز

 تغٝشٛ ع٢ً دٓاْب ايّغْٛص
ْٕ  تفتشٛ بٝبا

ْٕ  .تغًّْو اؿضْف ايتعبا
ـّْ  ص

 املا أَإ
ْٕ ّْ يٛبا  ٚيهال

ٍْ  .ٚاؿطض٠ ػْٝب اؿا
ٓـّْؿ  س

 فًٛاْح املا
 تضتاْح ايه١ًُ

ٍْ  .تًْٛح خبا
 فّؾْؿ

ْ٘ املا  ٚد
 ست٢ تبإ ايًُع١

 .فعٕٝٛ ْعغا١ْ
 عّغْػ

 ع٢ً صْٜح



ّٞ مشع١  حيهْض ض

 .َط١ٜٛ َعاْٞ فضسا١ْ
ْ٘ املا  ع٢ً ٚد
 تتباْؼ ايكضب١

 ٚع٢ً ٚد٘ ايهٓاـ
 تٝباؼ يػالْف

 ٚع٢ً ٚد٘ يبالْر

 .تٝتباْؼ ايرتاْب
 ٜٚاعافْض ضباْب
 َاٜطفٞ عطْؿ

ّْ  نًُا عتفيت يهال

ـْ  .تٝدظٟ ٜٚفض
 ن١ًُٝ هلل

ْٕ  املا عطؾا
 سًكٛ ؽشْف
 ٚقًبٛ عدْف

ْٙ تًْف  .ٚع٢ً فضا
 ؽضٜب١ هلل

 اؿضف ايغاْٛ اخضْز
 بزا ٜٗـْضْز

 ٜزخٌ ٚخيضز فايٓكاْط
ْٙ ايتُداْط ّٝا  ع

 ٚص١ٜٓٚ ايتدطاْط ،
 يٝفٛ عضْز

 ٚخطٛعْٛز
 ٚفاْض فُاغٛ

 .…ست٢ ؽاط
ْ٘ املا  ٚد

 عّض ٜتشّكْل



 ؾباٍ ؼين تتؾكْل
 ٜاْعهات َٛع٢

 يضٚاح تؾْٗل
 امجع قًبْو

 بغٗاتٛ ٜتّٗز
 ٖارٟ ٚقاتو
 ٖٓا ٚععْز

 ؽهٕٛ عايو

 .…َع املا تتّٛسْز
 اتكّضْب ايطْٝٓو
 تؾضْب فشْٝٓو

ْ٘ ٚد٘ املا  التبّعز ع٢ً نالّ ٜؾب
 صّبٞ يؾٛام
 ٚنٔ َؾتام

 هلزْٚب ايه١ًُ

 ٍْ ّٛ  "بضام"اؼ
 ٜكضبو ٜٚزصبْو

 ع٢ً سبات ؿضْٚف
 ايطا١ٜٚ باحملّب١

 ٜٚتٓظع َٔ نالَو خْٛف
ـْ ًَْٗٛف  َٚا تبكا

ِْ عجضاْت  ..ع٢ً خطٛاْت غطاتٗ
ُّات ٚؽّز٠  ٜا غاٟٚ فتشات ٚض

ٌْ عهْٛو ْٚدًٞ قأٜ ايّقز٣  اغغ
 تشٚم َعاْٞ ايًش٠
 ٚتًْٛح َٔ َٛصاى

 ُّٖٛ ٚؽّز٠
 ٚػضٟ ٜٚزاْو

 .فؾعاْب َتعّزر٠



 ٖشا ٚد٘ املا
 ايًٞ ساْب َٔ ْٛص اهلْل

ّْ  ٖشا طٜٔ يهال
ْٙ  يبًْٛح اـت١ُ صقـّا

 ٚنٕٛ َابضمحتٛ

ْٙ" نٔ" بػري به١ًُ   ..طٛا
 ٚد٘ املا

 قضٜٔ ايّغٗاْت
 ف َعضاز ايتٝ٘

 َانأٜ السّز ٚالعّز
 القضب ٚال بعز،

ّْٛص  ايظَإ ته

ّْٛص  …ٚملهإ تٓ
 ست٢ تؾضبهات يٛقات

َْع ايًٞ فاْت  ؽًط اؿاضض 
 َٚا بك٢ غري تضداْع ايزقـّاْت

 ايطّل ايطّل
ْٕ  اؽهٕٛ اؽهٛ

 َاتغُع ٚايٛ

 .…فغٗات ايهٕٛ
 ف قضاب ايؾـّعا ايًٞ تٝدطْف

 عضع١ ايطٛ تتًكـّْف
 قّزاّ ٚد٘ املا

ّْ ايّغُا  ايًٞ تٝشًْب لٛ

 .ٚتّٝٗز عٛاْص ايظ١ًُ
 املاضٛ ٚايّطٛ َا

ًـّْف اؿ١ًُ " ْٔ ت  ٚبٔ عريٜ
ْٙ  ٚرخٌ دٛا

ْٙ  سٝح ايطٛ عُا



 ايطٛ املا
 املا ايطٛ

 ٜٚال فات ايؾـّعا

 .جيٞ ايًٞ بعزٚ
 عْٝز يهالّ ٖشا

ٌْ َٔ سّب ؼضْٜف  مْلأّف
ّٟٛ يٝالْت بال تهًْٝف  ملط

 ملكّطْض غُٝات
 فؾتا ٚايقٝف
 فضبْٝع ٚخضْٜف

ّْ نٌ يٛقات  نال
 فاؿاضض ٚاؾاٟ ٚايًٞ فاْت

ّْ تريضع َٔ بظٚي١  نال
ـْ سًٝبٗا  َٚا تٝٓغا

 نالّ تزفٝ٘ ْريإ

 .َٚا تٝٓغاـ عٛارٖا
 عٝز يهالّ ٖشا
ٌْ  ايّقاٌٜ اؾاٜ

 فٛم صْٜٛؼ ؿضٚف
 ايٛاقف١ ففْٛف

 اؿاض١ٝ طًٛع املا
 َٔ عُام يضَاْم
 َٔ سظإ ايٓاؼ
ٌْ يفذْض  َٔ فٗٝ

 َٔ ْبٗا يعُض فؾبابٛ

 .َٚٔ فٓا يكًٛب ال سابٛ
 َٔ تضٜام صاْم
ْٙ ٜبٗض  ايًٞ رٚا
ّٛ ٜٗطض  َٔ ض



 تٝفادٞ قْٝٛع يعطْؿ ،
ـْ  ايبغُات تتفّض

 فشٛاض حملّب١
 ايًٞ تتٛاعٞ
 عايو دضْٜح

 ٜبشح ع٢ً ٚد٘ املا
 ع٢ً اعضاص ن١ًُ
 ع٢ً اْٛاص يظ١ًُ

١ُّ  ..ع٢ً قٝاْؼ ٖ
ّْ فٗا١َ  يهال

 ٚايػٛص فُزارٚ طعا١َ
 ٚايًٞ سام فاْم

ِْ عاْم  ٚايًٞ اطط
 ٚايًٞ ادزْب اؽتاْم

ْٙ تعٓاْم  ٜا َاْسال

 .فكًْب يعُاْم
 التكٛيٛ قبٛبٞ
ْ٘ ُّض عٝٓٝ  َػ

 ٚال ايعاؽل فُا حملّب١ ْاْم
ْ٘ ّْ بني ٜزٜ  صاٙ يضٚاْح ؼٛ

ـّ مجْٝع َٔ سام  …ٚقبتٛ تض
ُِّ ايًٛح  أٚا اخت

ِْ ُّ  الؽ
 ٚفّبْض رقاْت ايكًْب

 ٚدّبز عضٚم ؿضْٚف

 .ٚصّفْع سْٛض املعٓات
 أٚا اتضّدٌ
ٌْ  ال اتعّذ

ْٕ  ست٢ تؾّبْض َظٜا



 فدْٝٛط ايؾـّعا
 ست٢ تٗزا ٚتضتاْح

 ّْ  "املباْح" ٚتفّذض يهال
 ايًٞ تريّبٞ ادٓاْح

ٌّْ  البز ٜتع٢ً ٜٚظً
 ٜٚٗزٟ ٜزاّ ملعاْٞ

 ٜٚتدًٌ غٝط ايّضٚاْح

 ٍْ ّْ َا داْٞ: ٜٚكٛ  .صْٜح ايؾٛ

 ٖاْر املا. …ٖار يهالّ 

ٍْ…ٖار يعًٛ    ٖاْر اؿا

  ٖاْر ايّقز١َ…ٖار ايتفذاْز

ٌْ   ٖار اؾٛي١…ٖار ايضسٝ

  ٖار ايضدٛع…ٖار ايػضب١

  ٖار ايضبح…ٖا ايٓكقإ

 ٖار ايًٛإ……ٖار ايًٛاْح

  ٖار ايغدف١…ٖار ايتًف١

  ٖاْر ايطًٛع…ٖار هلبْٛط 
ْٕ  َٚٔ عّض ايٓغٝا

 َا ٜٓطل ايغإ
 َا ٜتعضف عٓٛإ

 ٜٚال عّبْض
 َا تغ٣ٛ صعؾ١

ّْ يبٗا  .فُكا
 اـاطض ايتز٢ٖ

 فعُاْم ايتٝ٘
 ؽٛف اسزاْى

 ؽْٛف ٖٓا
ْ٘  ؽْٛفا هلٝ



 تًُْػ ايًٞ َا ٜتـّؾ٢ٗ

ْ٘  .ٚتٛفٌ يًٞ خاطضْى فٝ

ّْ  .بٛسزْى اسطٞ ايًذا
ّْ  يهالّ ايًٞ تٝذْٝب نال

 أخضتٛ ميْٛت فظساّ
 ٜتهًفْط سضاَٞ
 َا بني ايضدًني

 ْع٣ٛ غّزا

 …ٚاّل فاؿني
ّٓذا ُّض َٔ عام نالَٛ ي  ع

 تعجْض سضٚفٛ ٚتطْٝح
 ايعاؽل يهالَٛ دضٜح

 يهٔ حملب١
 بًغِ ٚرٚا
 عظ ٚخن٠ٛ

ّْ  ٚيهالّ ايًٞ َاٜطّْٝح بعظا
ْ٘ ٍْ عًٝ ّٛ  التع

ْ٘  ٚقبٌ َا ًٜٛسْو اصَٝ
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 سارق النار

 

 عبدالشالم فزازي

 أضتاذ جاَعٞ به١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ بأنادٜس
 عطٛيف إحتاد نتاب املػسب

 عطٛإحتاد نتاب ايعسب
 عطٛإحتاد نتاب اإلْرتْت ايعسب

 عطٛيف ٖٝأ٠ ايتعًِٝ ايعسبٞ بٗافس
 عطٛيف زتُٛع١ ايبخح ايعًُٞ يف األدب ايصدصٞ

 عطٛيف زتُٛع١ ايبخح يًرتمج١ ٚايجكاف١ ايعامل١ٝ
 خبريَتعإٚ َع اإلٜطٝطهٛ

 1984أضتاذ يتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػريايٓاطكني بٗا َٓر 
ٖٚٛ نتاب َصرتى َع ث١ً َٔ األضاتر٠ (َكاالت يف األدب ٚايًطاْٝات)صدزعٔ َٓصٛزات ايه١ًٝ 

 ادتاَعٝني

 2002ض١ٓ  (َصرتى)َكاالت يف األدب ٚايجكاف١ 

 2002نتاب يتعًِٝ ايدازج١ املػسب١ٝ يف ايٝابإ ض١ٓ 

  زٚا١ٜ أحالّ ٖازب١ ـ صٌٗٝ ايرانس2006٠صدزي٘ عٔ ايدازايعسب١ٝ يًعًّٛ بًبٓإ ض١ٓ 

 2009ادتاَع١ املػسب١ٝ بني حتدٜات ايٛاقع ٚآفام املطتكبٌ ض١ٓ 

 2009بًبٓإ  (ٜٚطأيْٛو عٔ ايرانس٠)زٚا١ٜ 

 2003حاصٌ ع٢ً جا٥ص٠ داز ايٓعُإ ض١ٓ ض١ٓ 
 جا٥ص٠ ايبخح ايعًُٞ ظاَع١ إبٔ شٖسبأنادٜس

 شٗاد٠ ايتهسِٜ َٔ ادتُع١ٝ ايدٚي١ٝ يًُرتمجني ٚايًػٜٛني ايعسب
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  2009جا٥ص٠ ٚشاز٠ ايجكاف١ مبد١ٜٓ تاش٠ 

 يكصٝد٠ا

 ضـازم ايٓـاز

 ضخاب١ عاقس٠ غصت ادتب ضخ٢
 َٔ ٜػصٍ ايصٛف ع٢ً ايجفاٍ املٓطٞ؟
 جخدٚا امل١ُٓٝ ٚعطٛا ايٓٛاجد اذتُك٢

 دع ايبًٗٛاْٞ ٜعتصس ادتفٔ املد٢َ،: فكًت
 ٖٞ طاح١ْٛ اهلٛا٤ خًف األزداف

 ..تعجٔ ضٝكإ شزقا٤ ايُٝا١َ
 ٖٞ ارتٛاشم تػادز املٝطس٠

 ..ٚايبخس اْصل يف غٝاب ايعصا
 حٝتإ ايبخس تٓفض ْٗدٟ جاز١ٜ

 نخًٗا املسٚد املفكٛد؛
 خساب ايٝٛت ٜٓخت ألزض ايبٛاز،
 فال حٓط١ خازج ايطٓابٌ ايطبع

 ..ال يْٛا ٜصٚج حصاّ قٛس قصح
 ضأيٛا َس٠ أزحيا عٔ بستكاٍ ٜافا

 فاعترزت بسٚشًِٝ ٚعطت

 ..ع٢ً ايصفاٙ املدَا٠
 ضأيٛا َس٠ قرب٠ ايبٛادٟ عٔ فريٚش ايصطإٓ

 .فطايت دَع١ َسِٜ ع٢ً ادتسح اآلتٞ

 :ضأيٛا َس٠ عٔ قص١ ايرياع فكًت
 اعترز ايبٝاض عٔ ايطٛاد
 اعترز ايطٛاد عٔ ايبٝاض

 ..ٚامحست ثٓاٜا ادتٝاع
 ضخاب١ عاقس٠ غصت ادتب ضخ٢

 َٔ ٜػصٍ ايصٛف ع٢ً ايجفاٍ املٓطٞ؟



 جخدت عٝٓاى َسث١ٝ ايًٝايٞ
 ٚأٚقدت فاْٛضا زتٛضٝا خًف ايتالٍ،

 زٜٚدى أٜتٗا ايسباب١ املطتعاز٠،
 خجٛي١ يف صُتو ايعازٟ
 تساقصني ابساجو ايباب١ًٝ
 ٚال احد ٜصٕٛ ْاق١ اهلل،

 ..غري جًج١ً ايفًٛات
 أٜتٗا ايطسادٜب املصسع١ ع٢ً

 ..زتًٞ تعاٜٚر األٚيني.. بٛاب١ ايفساغ

 ..َٔ أباح يو صٛي١ جٛاد ازعٔ

 ..َٔ ًٌٖٗ ايهالّ يف حطس٠ املٓجُني

 ..عجبا ختسج ايفصا٥ٌ َٔ بسد٠ ابٔ عسبٞ
 تٛت ايصعازات ع٢ً ز١ْ ايٓباٍ

 ..ٚدبه١ َد١ٜ أٌٖ َدٜٔ
 نطسٚى أٜتٗا ايٓج١ُ ايكطب١ٝ

 ..ٚاْطًت املٛاشٜٔ قرياطا فكرياطا
 عطانس َٚٓابس تستٌ

 َسث١ٝ حب٢ً

 ..ايهٛف١ٝ تهفس ايبصس١ٜ
 ٚايسٖإ ٚاحد،

 ٚاحد،

 ..ٚاحد،
 قد خنتًف فًِ ايكتٌ يف

 ..األشٗس اذتسّ
 قد جنٛع ْٚعس٣ فًُا

 ايٓظس٠ ايصصزا٤
 حبٝيب ٜا ٚطين
 تػتايو ايهًُات



 ..يف أحدام ايفصا٥ٌ املفتع١ً
 ٖرا دّ األحساز جتسجسٙ آالت ايدَاز

 فُٔ ٜصرتٟ َٓا اهلرٜإ؟
 ٖا زٜض اذتُاّ جتسف٘ أْاشٝد خف١ٝ،

 ..ضاحاتٓا بٝطا٤

 ..بٝطا٤
 ٖرٙ َدٕ عًُتٓا قسا٠٤ ايهف

 .. فاس ٚايكٓٝطس٠، ٚ⁄فٗا تهٕٛ أضٛاز ٚجد٠ 
 ؟..َهتظ١ باملرابح

 ال ترتنْٛٞ ٚحدٟ

 ..فٗا زٜض اذتُاّ جتسف٘ أْاشٝد خف١ٝ
 َٛضهٛ ضاقت عٓا

 ٚاعتُسْا داخٌ أقب١ٝ َدزٜد
 يو ٜا ابٔ عسبٞ ٚحدى املاح١ٝ

 ٚيٓا ايتازٜخ جيسجسْا

 ..حتت أقب١ٝ اشب١ًٝٝ ايبازح١
 اقسأ ايهف يف َصسب ايبري٠ ايفاتس٠،

 ..ٚال أز٣ غري عكب١ ٚابٔ قصَإ
 ي١ًٝ ادتُع١ عًُتٓا شٛا٤ ايًخّٛ اآلد١َٝ

 أحيب أحدنِ إٔ ٜأنٌ ذتِ أخٝ٘ َٝتا: عًُتٓا تستٌٝ
 ؟..فهسٖتُٛٙ

 اهلل ٜا شَٔ ايطالضٌ املٓتكا٠ ٖداٜا،
 صباح ارتري ٜا َدْا
 عًُتٓا قسا٠٤ ايهف؟

 ..فٗا تهٕٛ أضٛاز ٚجد٠، فاس، ايكٓٝطس٠
 ؟،،َهتظ١ باملرابح

 :ضأيْٛٞ َس٠ عٔ زقص١ ايرياع فكًت
 أعترز ايبٝاض عٔ ايطٛاد،



 ايطٛاد عٔ ايبٝاض،

 .ٚامحست ثٓاٜا ادتٝاع
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 إخس غامة أمدغيس

 

  نهاد بنعكيدة

  باخلُٝطات1974َٔ َٛايٝد 

 (عالش حسشيت حلصٕ ؟) دٜٛإ شجًٞ 1998اصدزت يف 

 ٖا ٚجٗٞ ٖا ٚجٗو:  أٍٚ شسٜط صٛتٞ يًصجٌ املػسبٞ بعٓٛإ 2003أصدزت ض١ٓ 

 .أضطت َٛقع إيهرتْٚٞ يًصجٌ املػسبٞ

  أٍٚ أْطٛيٛجٝا يًصجٌ املػسبٞ دلُع ايهالّ يف جصئٗا األ2007ٍٚأصدزت ض١ٓ 
 ّ/َعد٠ َٚكد١َ ايربْاَج اإلذاعٞ ايثكايف دلُع ايهالّ بإذاع١ ناشا ف

 رلسج١ ايربْاَج ايتًفصْٜٛٞ أجٞ تشٛف بايكٓا٠ األٚىل ،
 شازنت يف عد٠ ًَتكٝات ٚفعايٝات شعس١ٜ باملػسب ٚخازج٘ ،

حجاب خلاطس ٚاجلصء ايثاْٞ َٔ أْطٛيٛجٝا ايصجٌ املػسبٞ دلُع : هلا قٝد ايطبع دٜٛإ شجًٞ 

 ايهالّ

  ايكضٝد٠

 إخظ غا١َ أَدغٝظ

 ٚقفت ملٓاٍٚ بني انتايف
 ٚطًٝت َٔ شسجِ يًٝٞ
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 ْطسم ايشٛف٘
 فـ خٝايو ٖٚٛ داٜص

 شٗٛتٞ ْشٛفو
 ْٚسَٞ ايسنُ٘ بًٕٛ حسٚفو

 محساْٞ ٖاذ ايًٌٝ
 ٚايشٛف٘ فٝ٘ َكطع٘

 طساف طساف
 َاعٓدٟ عًٝو ٖسٚب

 غري ْطٝح عٝين ف يبٝاض
 ْتٛضد زنب١ ايٛزق٘

 ٜتُٝ٘ أْا فأزض حسٚفو
 َكطٛع٘ َٔ بٝاضو

 ٚجدزٟ جملدز
 َطكٞ بًخسق٘

 فهسٜين ٜا ٚزقيت
 عالش اْا فٝو ؟؟؟؟

 اْيت دَاغٞ
 زدٜين جملاجٞ

 ْتُسغ ف زًَٞ احلاَٞ
 ْتعًل ظرٚز شلًيت جملسدٙ

 ْتًثِ بصزٚقٝ٘ ايطُا
 ْسنب حًُٞ ايعايٞ

 ْشد ايطسٜـل
 يكب١ًٝ أَادغٝظ

 : قايت َٛالت ايفاٍ
 إخظ غاَ٘

 َٔ أيف عاّ
 ٖٚا اْت ضانٔ فُٓاَيت

 قاطع ايطسٜل ع٢ً يٝالتٞ



 َهُش فـ ٜدٜو ْٗازاتٞ
 ٚخا حاَٝ٘ مشطٞ

 ٚخا قٗست فـ يفًٝايف
 شخاٍ َٔ قٝطٞ

 ٖا أْت َطًطٔ
 ضًطإ اٜاَٞ

 تاج دلاجٞ
 ٖاشّ ظٝٛش غساَو

 زٜح ٜأضٞ
 ٚتساب اعجاجٞ

 إخظ غا١َ
 ٚ نٝف ايٛصٍٛ يٝو ؟؟؟؟
 ٚاْا زحيٞ َهطٛز٠ جلٓاح
 ٚضٛايفٞ دلدافٗا قضريٙ

 ٚطسٜل ايكًب طًٜٛـ٘
 طـًٜٛ٘

 أْت ايطسٜل
 ٚشخاٍ نًٝت فٝو َٔ خطٛٙ

 ٚال ٚصًت يٝو
 أْت ايتٝ٘

 ٚشخاٍ َٔ زلُ٘
 طُعتين غٝط شعاٖا

 ٚال الحتين فٝو
 أَادغٝظ

 اتكطع بٝا حلبٌ فـ فٝافٝو
 ٚشطاط قًيب

 ٜطاٍ ٜٚطٍٛ
 قٛافٌ شادٙ ايسحاٍ
 ٚال عطاتين ايطٛع



 ٚال ايٓعت عًٝو
 أَادغٝظ

 ال تػٛدا ذلاٍ تٛصٌ يٝـو
 أَادغٝظ

 ْتهب فـ ٚادى.…………حٛزٜ٘ 

 ْتطٝف ف ْازى.………………جٓٝ٘
 ف داز ف خُٝتو

 ٚتادى
 فجٛادى

 سلسم قًبو
 ٚنٌ ي٢ًٝ قطستٗا مشٛعو

 ع٢ً ٚزم اشعازى
 أَادغٝظ

 امسعين ظٛازحو
 اقساْٞ تٝفٝٓاغ فخٝط جساحو

 مشين ٚزدٙ مسسٙ
 يٕٛ بٝٗا افساحو

 ٚإٜال َش٢ زحيٞ َع زٜاحو ايسبع٘
 حهٝين حهاٜ٘

 يًكُسٙ ٚايشُع٘
 أَادغٝظ

 ف فسحٞ..…اْت شبٝٗٞ 

 ف جسحٞ.……شبٝٗٞ 

 ف قسحٞ.. ………شبٝٗٞ

 فـ َهتٛبٞ املطسٚش ع٢ً يٛحٞ..…اْت شبٝٗٞ 

 اْا. ………………اْت 

 اْت.………اْا 
 اَادغٝظ

 أْت ايطري احلس



 ٚأْا مساى
 طري فٝا اطًع يربج ايعشام

 ٚعطٝٗا يًترباح
 صالتو ف َكاَٞ ٚاجب٘

 ٚدٜين..…ادخٌ دٜسٟ
 أْا فُخساب ٖٛاى زاٖب٘

 اطًل غٛز ذلآٜو

 فـ بٗاى..…شٝخ . …ٚػ٢ً
 ٚفٛم جًدٟ ضٝـح

 شتت أجس ٖٛاى
 ع٢ً بطاطٞ

 ٚحبات ايتطبٝح
 أَادغٝظ طابت جلساح

 ٚغدا ًَكاْا
 ٚايٛحدا١ْٝ عطاتٓا بايظٗس
 قٍٛ ، ميهٔ اطًع ايصٖس

 بني نثبإ ايسٌَ
 مثسات ْطفٖٛا ع٢ً ايسٜل

 أَادغٝظ
 ايعطش
 ٚأْت املا

 حًٛ يعطش ٚاملا فٝو
 أَادغٝظ

 ايطسٜل
 ٚأْت اخلطٛٙ

 طسٜكٞ صاٚبتٗا بًُُش٢
 يٝو

 بني َسٚج ايصعرت
 أَادغٝظ



 يعطش، يفٝايف
 ٚق١ً ايصاد

 جػ١ُ َٔ بريى ايػازم
 تػسقين ٚتٗٝجين عس

 حجس٠ مسس٠ َٓو
 ْفسم ايضّٛ

 ْستاح.…ْتٛضدٖا 
 َٔ تشساج ايطسٜل

 ٚمحٛز١ٜ يكٗس
 شّٛ حٓني

 ٜطٛط ع٢ً جٛازحٞ
 بسد ٚضالّ ّ احلس

 أَادغٝظ

 َٔ ٚاح١ عٝٓٝو.……مسس٠…ْكط١ َا .…شٗٛتٞ 
 ْشسبٗا ف نفٛفو

 ْٚصٜد
 أَادغٝظ
 ًَكاْا غدا

 فـ خلًٛٙ ْشٛفو
 غدا عٝد

 ْٗص نفٛف شٛقٞ
 ٚدعاٜا يطُاى ايعاي١ٝ

 شٛقٞ بال جٓاح
 ٜطري ٜٚطٝح

 تتختخت َٓٛ حٓتٛ ٚحسٚفٛ
 إخظ غا١َ
 زَإ ٚداي١ٝ

 ذلٓٝ٘ ٜدٜا يٝو
 حبل



 ضٛضإ
 ْعٓاع

 َشُٛع بًعُإ
 زٜش ايٓعاّ

 ٖدٟ َسفٛدتٞ يٝو
 أخظ غا١َ

 ٚعالش أْا فٝو ؟؟؟؟

خاص مبج١ً إؼاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ 
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 إىل نورسة بني البحرين

 
 عبدالسالم مصباح

 بغفغا21/03/1947َٕٚٔ َٛايٝز -

 عاعز َٚرتجِ عٔ اإلصبا١ْٝ 

 عضٛ احتار نتاب املغزب 

  جتُع ايغعزا٤ بال حزٚر"عضٛ يف" 
 ًٞٝعض٠ٛ يف حزن١ ععزا٤ ايعامل بايغ 

 َعجِ ايبابطني يًغعزا٤ ايعزب املعاؽزٜٔ"أحز ععزا٤" 
  يبٓإ/ عضٛ يف رار ْاجٞ ْعُإ يًجكاف١ 
 عضٛ عزيف يف مجعٝات ثكاف١ٝ فاع١ً 
 َٞهٓاظ/ عضٛ يف بٝت األرب املغزب 
 ايزار ايبٝضا٤/ عضٛ َٓتز٣ مخٝط ايغعز 
  ايزار ايبٝضا٤"/ االْطالقـ١"أَني صابل يف مجع١ٝ 
 اجلزٜز٠"/ايزابط١ املغزب١ٝ يألرب املعاؽز"ْا٥ب ر٥ٝط 
  ايزار ايبٝضا٤" /أٚرام:ْارٟ األرب"ْا٥ب ر٥ٝط 

 ِ(أبٞ اجلعـز)ايز٥ٝط ايغزيف جلُع١ٝ ايبًض 
 عضٛ َؤصط الحتار املبزعني املغارب١ 
  ايزار ايبٝضا٤/(صابكا)"طٓج١ األرب١ٝ"َزٜز َهتب 
  بطٓج١"/طٓج١ األرب١ٝ"عضٛ يف ١٦ٖٝ حتزٜز 
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  ايزار ايبٝضا٤" /َارٚى"َتعإٚ يف جزٜز٠ 
  طٓج١"/ ؽحاف١ ايّٝٛ"َتعإٚ يف جزٜز٠ 
 ْغز يف خمتًف اجملالت ايعزب١ٝ َٔ املا٤ إىل املا٤ 

 فشُت ببعض اجلٛا٥ش َٔ يٓزٕ، يبٓإ، أَزٜها… 
 ألربا٤ .،،َتزمجُت ايعزٜز َٔ ايزٚا٥ع ايغعز١ٜ ٚاملضزحٝات ٚايكؾؿ ايكؾري٠ ٚرراصات

 .ْٝهزاغٛا/بٛيٝفٝا/ايغًٝٞ/األرجٓتني/اصباْٝا :َٔ
  ُتزمجِت بعض ْؾٛؽٞ إىل اإلصبا١ْٝ، ايفزْض١ٝ ٚاإلجنًٝش١ٜ ٚاإلٜطاي١ٝ ٚاهلٛالْز١ٜ ٚايزَٚا١ْٝ

 …َٚؤخزا إىل ايؾ١ٝٓٝ

 ٍأؽزرُت ثالث١ أعُا: 

 1999" حا٤ات َتُزر٠"رٜٛإ  -1

يًغاعز ايغًٝٞ بابًٛ ْريٚرا مبٓاصب١ ايذنز٣ امل١ٜٛ٦ " أععار ايزبإ"خمتارات َٔ رٜٛإ  -2

 2004ملٝالرٙ 

، Sergio Maciasصريخٝٛ َاثٝاظ:يًغاعز ايغًٝٞ" خمطٛط١ األحالّ"رٜٛإ  -3

اعتُار ايزَٚاٜه١ٝ، ؽزرت يف : املعتُز بٔ عبار ٚحبٝبت٘: ٖٚٞ صري٠ ععز١ٜ يًغاعز املًو

املغزب، ٚايجا١ْٝ يف عٗز /  عٔ رار ايكزٜٚني بايزار ايبٝضا٤ 2008األٚىل يف ْٜٛٝٛ: طبعتني 

 إصباْٝا/  بكارٜط2008أنتٛبز

 ايكؾٝز٠

 إىل ْٛرص١ بني ايبحزٜٔ

1- 
 َْٛرَصتــٞ

 فـٞ َٝـالرى
 َتَتَزّيـ٢ راِي١ُٝ ايُعُِز ايعايـِل

َٔ ُجـُذٍٚر ايَهِبـِت  بٝـ
َٔ َخالٜـا ايَزِغَبـ١ٍ  ٚبٝـ

ِِ  َٚاِيَعَطـٍػ ايزا٥ِـ
 َٚارفـ١ّ



 َُِتَزَعـ١ّ
 َُِجَكًَـ١ّ

ِِ  ِبَعٓاقٝـِز احُلًـ
ََُتأِلِيـ٧ِ ٌِ اِي َٗـ١ِِ اأَلَـ  ََٚفاِن

ًِـِب  …فـٞ َؽَفحـاِت اَيَك

2- 
َِٛرَصتـٞ َْ 

 فـٞ َٝـالِرِى
 ٜـِٛرُم َؽِفؾـاُف احلـِب األِخًَـز

ِٕ ايَؾـِزِر  فـٞ ُبِضَتـا
َِْجُـاِت ايَضِعـِز ايفاِخـِز  ََٚتِطًُـُع 

ُُِتَزِف  ٚايَضِعـِز اِي
 َُِغِزَقـ١ّ

ِٖـَز٠ّ  با
َُِغـزِٚذ َِضاحـاِت اجَلَضـِز اِي ُٝضـ٤َٞ   ِي

ٌَ فـٞ راِخًِـِو ِِٗطـ  ََٚت
 َفَزحـّا
 َََزحـّا

 .ََٚقؾٝـَز٠

3- 
َِٛرَصتـٞ َْ 

 فـٞ َٝـالِرِى
ِٝـِو  آِت ٍإَي

 ٚفـٞ ايَهـِف
ُٕ احلـَزِف  ُجٓـٛ

َِٛقـِز ُِـُز اِيُحـِب امُلَت  ََٚج

ُِـُز ايَعـِذُب  …ٚايُع
ُِ ًَُهٓـٞ ايَفـَزُح امُلِتَدـ َُ  ََٜت

ِِٛم  بايَغـ



 ِٚبايِعِغـِل
 بََِحَبـاُت ايَهـَزِس امُلِغَتٗـا٠ِ

ٌَ فـٞ ُيَغـ١ِ ايُغَعـزا٤ِ ُِٓغِعـ  ِي
ٌَ ِٕ َٛاٜٚـ ِٛ  ٚفـٞ ايَهـ

ِٖـِج َٛ ِٔ امَلَت ََـ َِْدـَب ايَش َِْغـَزَب  َٚ 

ِٔ اآلتـٞ ََـ  .َِْدـَب ايَش

4- 
َِٛرَصتـٞ َْ 

َٓتـٞ  فاِت
 فـٞ َٝـالِرِى
ُِٖزبـٞ  َأِفـِزُؼ 

 َِْبضـٞ
 َُٚحزٚفـٞ

ِٗـِزٟ  َأِصُهـُب َع
َّ  ِعِغكـٞ امَلِهتـٛ

 َْغٝـزّا

 …أُلَرِؽـَع َفِزَحَتـِو
َٜـِزٟ َُـُز   ََٚأ

ََْتَضًَـَل َأِعَجـاَر ايَفِجـٍز  ِٞ  َنـ

ِٔ اأَلِخَضـِز" ََـ ٌَ ايَش َٝـُأ ِظـ  ََْتَف
ٌِ ِِ امُلَتَضِزِبـ ًِـ  َٚاحُل

 ِؽِزقـّا

َْكـا٤ّ َٚ… 
 ايـزار ايبٝضــا٤

 10/02/2010األربعـــا٤ 

 خاـ مبج١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املغارب١
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  يبعث النخب…يف أي دير

 

  فتيحة النوحو

 غاعسة وصحافية مغسبية

1970-1-22:مصدادة باهسباط   

  مو جامعة حممد اخلامظ1993إجاشة يف اهعووم اهطياضية عام 
شواجت فيًا بني اهصحافة املسئية وامللتوبة:اغتغى باهعمى االعالمي مهر ما يقازب اهعقد  

2008صدز هي ديواى غعسي بعهواى اهيم ايًا اهظمأ كى يرا االزتواء عام   

2009اعيد توشيعٌ مسفق بقسص مدمج هقصائد اهديواى موقاة صوتيا عام   
 اهقصيدة

  يبعث اههدب…يف أي ديس
 مسمسي
 خيالءن

 غسناطيت
 هصج يو

 زمادي يف
 ذزوتم
 ماجو

http://ueimaroc.files.wordpress.com/2011/12/fatiha.jpg


 شيدن يف امتثاهي
 فدضيب
 محساءن
 بوجيين

 فال
 قبوة

 إال هصالتي
 هطبوع

 جتسعي غسيعتم
 زجات غس

 واشياز
 مسزي

 ايدابي
 عوى مسعان

 اضجدي بني األشزق
 و اهويوم

 فعطس
 خصسي
 ضبحة

 هظبيانم

2 
 غسناطيت

 يف أي قدح
 ضابعث

 وألي ديس
 يهرزني
 نبيرن
 فهدبم

 مػتًى



 وموقدي
 خيبو

 خاص مبجوة إحتاد كتاب اإلنرتنت املغازبة
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 زهرة عباد الشمس

 

  ياسني عدنان

 .ٜعٝؿ َٓش طفٛيت٘ األٚىل مبضانؿ. ، مبز١ٜٓ آعف1970ٞٚيز ع١ٓ 

 .حافٌ ع٢ً إجاط٠ يف األرب اإلجنًٝظٟ َٔ جاَع١ ايكامٞ عٝاض مبضانؿ

 .حافٌ ع٢ً ربًّٛ ن١ًٝ عًّٛ ايرتب١ٝ َٔ جاَع١ ستُز ارتاَػ بايضباط
 حافٌ ع٢ً ؽٗار٠ َٔ جاَع١ أٚصٜػٔ األَضٜه١ٝ يف ختقك َٗاصات ايتفهري ايٓكزٟ

 .ٜؾتػٌ يف ايقخاف١ ايجكاف١ٝ ايعضب١ٝ َٓش عكز ْٚقف
َعز َٚكزّ ايربْاَج ايجكايف ايتًفظْٜٛٞ األعبٛعٞ َؾاصف ايشٟ تكزَ٘ ايفنا٥ٝتإ املػضبٝتإ 

 .(املػضب١ٝ)ٚ (األٚىل)

 .َعز َٚكزّ ايربْاَج ايجكايف ايٓقف ؽٗضٟ بٛيفاص ايجكاف١ ع٢ً أثري إساع١ ايضباط ايزٚي١ٝ
عٌُ يغٓٛات َضاعال يًكغُني األربٞ ٚايفين بقخٝف١ اذتٝا٠ ايًٓز١ْٝ ٚزت١ً ايقز٣ اإلَاصات١ٝ نُا 

 .عاِٖ يف حتضٜض َطبٛع١ طٚاٜا ايًبٓا١ْٝ

 .ٜضاعٌ حايّٝا َٔ املػضب نال َٔ فخٝف١ األخباص ايًبٓا١ْٝ ٚزت١ً ربٞ ايجكاف١ٝ اإلَاصات١ٝ

 .ٜغاِٖ يف حتضٜض املٛقع اإليهرتْٚٞ ايؾعضٟ ج١ٗ ايؾعض ٜٚؾضف ع٢ً زت١ً رفرت أفهاص بٗا

 .1994ايتخل باحتار نتاب املػضب ع١ٓ 

 زت١ً أفٛات َعافض٠، ثِ َٓؾٛصات ايػاص٠ ايؾعض١ٜ اييت 1991أفزص َٔ َضانؿ ع١ٓ 
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 اعُتربت تهٗتال يًخغاع١ٝ ايؾعض١ٜ
 ادتزٜز٠

 .يف املػضب َع بزا١ٜ ايتغعٝٓات
 جٛا٥ظ

 :حقٌ ع٢ً عز٠ جٛا٥ظ أرب١ٝ َٔ بٝٓٗا

 1991جا٥ظ٠ َفزٟ طنضٜا املػاصب١ٝ يًؾعض، ادتظا٥ض 

 1999جا٥ظ٠ احتار نتاب املػضب يألربا٤ ايؾباب، ايبٝنا٤ 

 2003جا٥ظ٠ بًٓز اذتٝزصٟ يًؾعضا٤ ايعضب ايؾباب، أف١ًٝ 
 إفزاصات

 Mannequins 2000، ؽعض، َٓؾٛصات احتار نتاب املػضب. 

  2001َٔ ٜقزم ايضعا٥ٌ؟، ققك، راص َريٜت، ايكاٖض٠. 

  2003صفٝف ايكٝا١َ، ؽعض، راص املز٣، رَؾل. 
  تفاح ايعٌ، ققك، َٓؾٛصات زتُٛع١ ايبخح يف ايكق١ ايكقري٠ باملػضب، ايزاص ايبٝنا٤

2006. 

  2007ال أنار أص٣، ؽعض، راص ايٓٗن١ ايعضب١ٝ، بريٚت. 

أعضاص َع١ًٓ، نتاب ؽعضٟ، باالؽرتاى َع ععز عضحإ، تكزِٜ خٛإ غٜٛتٝقٛيٛ، راص : َضانؿ

 َضعِ،

 2008ايضباط 

 ٕنُا فزصت ي٘ عٔ راص َضعِ ايرتمج١ ايفضْغ١ٝ يزٜٛإ صفٝف ايكٝا١َ حتت عٓٛا ‘Le 

récif de l’effroi’ 

 .2005تضمج١ عٗاّ بٖٛالٍ، ايضباط 

 :نتب مجاع١ٝ

 Tanger/Marseille.. Un échange de poésie 

contemporaine (avec: Emmanuel Hocquard, Jean-

Michel Espitallier, Claude Royet Journoud, 



Abdallah Zrika, Mehdi Akhrif) Coll. 

Import/Export, Centre international de poésie de 

Marseille, 2004 

 Versos para un fin de Milenio, Colección de 

Autores y Temas Motrilenõs, Granada, 2001 

 1999قٝقض ايضٚا١ٜ ايعضب١ٝ، راص ايقز٣، ربٞ : جنٝب ستفٛظ. 

 Mirrors on the Maghrib, Caravan Books, Delmar, 

New York, 1996 

 قٝز ايطبع

  ٖٛٚ ،رفاتض ايعبٛص، نتاب ؽعضٟ تؾهًٝٞ باالؽرتاى َع ايفٓإ ايتؾهًٝٞ ايفضْغٞ إتٝإ إٜفري

 .مثض٠ إقا١َ أرب١ٝ ف١ٝٓ
  نتاب بايًػ١ االجنًٝظ١ٜ عٔ ايضؤ١ٜ االعتؾضاق١ٝ يف أرب ايهاتب األَضٜهٞ بٍٛ بٛٚيظ عٝقزص

 :حتت عٓٛإ

Under The Sheltering Sky of North Africa: A 

Study of Paul Bowles’ Orientalist Vision 

  ٕعتقزص يف َزصٜز حتت عٓٛإ (صفٝف ايكٝا١َ)ايرتمج١ االعبا١ْٝ يزٜٛا Arrecife 

del Apocalipsisْٞٛتضمج١ خايز ايضٜغ ،. 

 َؾاصنات
ؽاصى يف ايعزٜز َٔ املٗضجاْات ايؾعض١ٜ ٚاملؤمتضات ايجكاف١ٝ ٚاألرب١ٝ بفضْغا ٚإعباْٝا ٚأملاْٝا 

 ٚبًجٝها ٖٚٛيٓزا

 .ٚعٜٛغضا ٚايغٜٛز ٚايزامنضى ٚايٛالٜات املتخز٠ األَضٜه١ٝ ٚعزر َٔ بًزإ ايعامل ايعضبٞ

 ايكقٝز٠

 طٖض٠ عبار ايؾُػ

 إىل طضف١ بٔ ايعبز يف عٝز َٝالرٙ ايغابع ٚ ايعؾضٜٔ
ََِتين ايَعٔؾري٠ُ نًُٗا ٚ ُأفِضِرُت إِفضاَر ايَبعرِي امُلعٖبٔز ِٕ َتخا  إىل أ



 طضف١
ِْ ٖهشا أٜٗا ايعاَيِ  ملاسا أَْت عاٖ

 فُٝا ايٓاُص
ٌُ يف تالبٝٔب عبا٤َتَو  تؾتٔع

 اييت َٔ ُعؾٕب ٚأْٗاص؟
َِ تبزٚ ٚامجّا  ٔي

ََأمٍت بايٗقِزف١ٔ  نُٔ ٚجَز ْفغُ٘ يف 
 ٚايفٛاُْٝػ

 يف حعري٠ٔ امَلقا٥ِض
َٕ ايِضٜح  تكتاُر ُقِطعا

َُعاٖض٠ٕ حايه١ٕ مٖز ايقباح؟  يف 
ٍْ ٚعاجْظ ِِ أَْت َؾًٛ  يه

ُِ ادَتِز٣ٚ  ٚعزٜ
ُِ  أٜٗا ايعاَي

 ٚحزَى تعضف أْين زتٖضُر خطٍإ
،ِٕٛ  يف نتأب ايه

 فٖض٠ُ خطاٜا
 ع٢ً فٖظاع١ٕ بِضِجًني

 عٓٛاُت عُضٟ مل تهٔ
ٌٍ  ع٣ٛ خِضبؾأت طف

 ع٢ً بأب َضحاض املِزَصع١،
 َٚعُا٥ٔٞ

ِِ ارتغاصات  .َِغكٛف١ْ بٗؾٝ
 خطْأ أْا أٜٗا ايعامل

 ٚخطّأ
 ج٦ُت إىل ايغابع١ٔ فباحّا

ٖٓبٌٝ  يف سيو األحٔز اي

 .1970َٔ غؾت 
 أٜتٗا ايغٓٛاُت ايعجٛي١ُ



ََنِت  اييت 

ِٟٛ  ..نكطاصإت زت١ْٕٛٓ ال َتً
 ٚتضَنِت َعاطفٞ األٚىل
ُِض  تؾُدُض يف رٚالٔب ايُع

َٔ تًو ايِغخاق١ٝ   ؟1995ٌٖ تشُنِضٜ
 يكز َفتَخِت ؽبابٝهٞ

 ع٢ً األُفِك اذتظ١ٜٔٓ ٚبكاٜا ايٓغا٤ِ
 ع٢ً ايِضٜاِح ايفاجض٠ٔ َٚغضٜٔب امُلقاَرفات

 ارتبَٝج١ُ بٖزَرِتين
ِٝبات  ٖٚا َٛاعٝزٟ تتهٖبُز ارَت

ٍّ َٕٝت  يف َأِيبٛ

َٚٔتٗا  .خاصَج صخا
 يكز َخطَضِت يٞ حضْٚب نجري٠ْ

 ججْح، ٚعٝاصاُت إععإف
ِٔ َٗ  صفْٛف خاي١ٝ َٔ امٔل

ِٓجاْت خضعا٤ِ َُ  َٚن
ُِٖ َٕ ُجشَٚص ٍْ جِيتٗجٛ  أطفا

 بُفؤٍٚؼ فارق١ٕ
ُّ ايغبٔت، ٚاالثٓني، ٚايجالثا٤ِ ٜٛ 

 نؾْو ٜبُٝع ايتبَؼ يًُٛت٢
ِٕ َقًٛبتإ ع٢ً عخاب١ٕ َغَجض١ٕٜ  ٜزا

 ٚأٔعٖض٠ُ َغتؾف٢ عٛرا٤ِ
 يكز فكزُت أفابعٞ يف أِحؾا٤ٔ

 قٝجاص٠ٕ
 ٚمل ٜٓبِت يٞ غرُيٖا

َٕ أِمَضبُت عٔ ايَعِظف  ٚاآل
 عأنتفٞ بايٗقضاِذ

ِِ ايٗغهٕٛ ِٖٓفِخ يف صٔح ِٔ اي  بتُاصٜ
 عأفضُذ يف ٚجٗٔو ٜا ٚصر٠َ



 ايِػَضاِْٝت،
َِٜكتاُرْٞ  ٚأَْت أٜٗا ايعُُض ايشٟ 

 إىل ٖا١ٕٜٚ يف ايِغضِٓ
ِّ  عأقٔشُفَو باملظٜٔز َٔ ايٖز

 ٚايَهَبٛاِت
ِّ. أْا امُلتَعُب أَبزّا ٖٓز ٍُ حطٔب اي ُٖا  َح

ُِْٛصٖا  تغُٛقين ايُعًُُاُت إىل 
َِ  عغاْٞ أفأرُف فٝ٘ ايَعُا٤َ ايٖضحٝ

 أحتاُج فخُّا ٚأؽال٤ّ ٚبكاٜا
 ََُقَفخإت

ِٔ ِٝ َٖت َّ ٖاتني ايفٛ  نٞ أصر
ِٔ يف ٚجٗٞ ِٝ  املفتَٛحت

ٖٚاٙ  أ
َُػًَكّا متاَّا ِْٞ ج٦ُت   يٛ أ

ُِ إىل راخًٞ  ملا تغٖضِبَت أٜٗا ايعاَي
 ع٦ُُٔتَو

ُُِت ايعَٝؿ بايٖتكغٝط  ع٦
 ع٦ُُت َقافخ١َ اآلخضٜٔ

 ع٦ُُت فباَح ارتري ٚايَبِضر
 ٚايجِضثضأت ادتضرا٤

َٞ يف ٖشٟ ادتٓاط٠ٔ  ع٦ُُت املؾ
 ايفارَح١ٔ

٢ُٖ ، َعظا٤ّ ، اذتٝا٠ِ  اييت ُتغ
 ع٦ُُت ايجا١ََٓ َغا٤ّ

 ٚايٛصر٠َ
 ٚايهٗضبا٤ِ

 ٚمل أُعِز قارصّا ع٢ً اذُتبِٓ
ٍُ ايٖقٔزُٜل َِٜٓو أٜٗا ايِظيظا  فأ

ََٓو  أٜ



ِْٞ جزْٜض حكِا ٔبٗشا ايٝأؼ َٔ أ ٖٔ  أُلبِض
َٔ َعّا َِٓزٔف  ٚٔي

 ٖشا اذتزَٜز األِعَٛر
 يف األعُاِم اذت١ٖٝ ٔيَهٔبٔز األصض؟

ٍُ  أَٜٓو أٜٗا ايظيظا
َٝٔزَى؟  آلُخَش ٔب

 أٜٓٔو ٜا قشٜف١َ ايٖضمح١ٔ
 ألِطَصعٔو يف أحؾا٥ٞ

ِّ؟  ٚأْا
 ُججْح نجري٠ْ تُٓٛ يف بايٞ

َٖٛاَر٠ٕ  فأؽضُب بال 
ُّ بعٝٓنِي َفتٛحتنِي  ٚأْا

ِْفاِؼ امَلَطاِط  ع٢ً أ
ِِ ايعع١َُٝ َُ ١ََٜ ايٖق َُِز  أِغضُط 

ِِ األِجَضاؼ  يف ذِت
ُٙ األفزقا٤ِ  َٚأنَض

ٜٔزّا َجًَو َُخا  يهٓين يغُت 
ُِ ٜٗٗا ايعاَي  أ

ّْ فكِط ََُٛٗ ْٖين   إ
َٞٔ  ملاسا نًُا َمضِبُت بكز

 ايٖقِدض٠َ
ٖٓفاَس إىل َفبَٝخ١ٔ املا٤ِ  ٚحاٚيُت اي

ِٔ ععاَٞ ٚذتُٞ َٔ  ٌُ ٌُ ايٖضَ  َٜغٝ
ٌُ ُِٗز ٜغٝ  ٚايٖق

َِٝبُػ األفٛاُت ارتنضا٤ِ؟ ُِٓجَضتٞ ت  ٚيف ُح
ًَُِؤْٞ َٜ  ٌْ ْٟ ثكٝ ّْ صَار  َغُا

 عٔ آٔخضٟ

ٌٗ ٖشا ايػُاّ ) ٌِ ُن ٖ 
ُِٔطِض ِِ ُت  َٚي



 ( ٔبزأخًٞ َبِعز؟
 َا٥ز٠ُ ايٖغٗض٠ٔ قأح١ًْ

 فال املا٤ُ
 ٚال ارُتِنَض٠ُ

ِ٘  ٚال ادُتج١ُ ايظصقا٤ُ ايٖؾأعع
ُّ اهَلؾاؽ١ٔ ٚ اياَلَجِز٣ٚ َٛا َٖ 

 تتغَهُع بني ايٗنًٛع
ِٕ ع٢ً َعطاي١ٔ ايٛقت َُِؾَضعتا  َٟ  فُٝا عٝٓا

ٕٙ  آ
ٗٞ َٝباُب ايَفٔت  أٜٗا اي

ِٓٞ َٓ ُُٛ بني عٝ  ايشٟ ٜٓ
ِٓبْٛس ََ  إْين عطؾإ ٚ

ٍٚ ُ٘ طا  ٚٔؽِب
 بعْٝز عٔ َك٢ٗ األفزقا٤ٔ مبضانؿ

ِ٘ ِٔ بٝٔت طَضف َٔ  قضْٜب 
ِِ جتز يٞ أٜٗا ايكَزص امُلضُٓ  أَي

ِٝت؟  َعَهّٓا غرَي ٖشا ايَب
َِٛج٘ امل٤ًٔٞ  ٚأْٔت أٜتٗا ايهآب١ ساُت اي

 بايُػُنٕٛ
ٓٔنَي خٓاطَٜضٔى املدق١َٝ ُِ  ملاسا ُتغ

ََِضِج أعقابٞ  يف 
 يغُت َكرب٠ّ َٗجٛص٠ّ
ٌَ َخِؾداـ  ٚال حك

ِٓٞ  إْين عطْؿ جٖباْص أٔب
ٖٞ تتدٖجُض عٛاطُف ص١ًَْٝ  ع٢ً ِص٥َت

 ٚأحاعُٝػ
 َُقاَب١ْ بفكض ايٖزّ

ُُٖع ٔبَضْى ٟٖ تتج  ٚيف َٜز
 َٔ ايكًِل ايفأتِض



ُُٛ حؾا٥ُٔؿ عٛرا٤ِ  ٚتٓ
ِٕ ََٔغتا َٟ را ٕٙ، ٜزا  آ

٤َِٛ  ٚال م
ِٔٝ  ُٜٓرُي رٖايَٝظ ايهَف

ْ٘  إْين تا٥ٔ
 َٚعط ٖشٙ ايغاع١ٔ ايض١ًَٔٝ

ِ٘  امُلَعَطً
ٖٟ  فزعٝين ُأِرِصُى املٝٓا٤َ ايقدض

 ٜا َعكاِصَبٗا
َِٔض َٟ ايػا َُقرِي  رعٝين ٔي

 سٟ األعضاص
ـَ ُيٗأثٞ ًَِزٔغٞ َفَضا  ٚال ت

َِْفٔجُض  فكِز أ
ٍِ ، بعٝزّا ١ٖٜٔ ذتع١ٕ ، َنًُِػ  يف أ
ُُٛعٝك٢  عٔ ُحِب األِحٝا٤ٔ يً
ٌِ َٞ ايٖقخضا٤ُ عِٝز٠ْ بايزأخ ٖٔ 

 ٚبنَي أِمالعٞ
ُُِض ايٖغخايٞ ٚايبٓأرُم  ُتَع

 ٚأطٖاُص اهَلٔجري
َٞ ايقخضا٤ُ ٖ 

ِْفأعٞ ٌُ أ ُٜعًِ  ٚال َعضاَب 
ٌٍ َِ ١ََْ ص ٓٓين عأِصتزٟ طاحٛ  ئه

 َُطٖضط٠ّ بايَبَضانني
ٌِ االجتاٖاِت ٌُ يف ُن  بٗا عأِصح

َِٜدطض َقُط  ٚنُا مل 
َُِٓجُٝو  ٍِ  ٔبَبا

ُِ ٜٗٗا ايَعاَي  غزّا عأِجتاُحَو أ
 أْا ايٖقِخضا٤ُ

ٌُ أْا  ايعطُؿ اهلا٥ٔ



 فاِحَشِصْٞ
 ٚال َتِعبح بٓٛاقٝغٞ

ِٗك١ُٗ األخري٠ُ  يكز عاَرٔت ايَك
 ٔبُجضٍح غا٥ٍض َٚمُارإت

ِٔ ِصحًتٗا اذتظ١ٜٔٓ َٔ 
 يف اذَتًِل

 َنخِؾَضج١ٕ عاَرِت
 ٜأبغ١ّ

َُٗا املا٤ِ  نِٓبَت١ٕ خاَف
 عارِت يُتَشِنَضْٞ

ِْٞ َْغٝت؟ )  ( ََٚنأ
ٕٖ ٖشٟ املز١َٜٓ فِدْض  أ

 ََٚحزْٜز
ُٜطُٝل األِخنَض َُِض َا عاَر  ٕٖ ايُع  ٚأ

ٓٔخ١َ  ٚاألِج
 ٚؽكاٚأت ايِضٜح

 ..تٓبّا
َٓٔو أٜتٗا ايٗضُٚح ايكزمي١ُ اييت ناْت  أٜ

 تِنخُو نٔطِف١ًٕ
َٟ األٚىل  يف ققا٥ٔز

 أٜٓٔو
 َُٜتٗا اإلٜكاعاُت ايٖظصقا٤ِ؟
ٕٙ ٜا ُعَهَض االِعٔتعاصأت  آ

 امَلِػُؾٛـ
ِٓجاْٞ ٌِ بعٝزّا عٔ ٔف  َتخًَ

َُٖض٠ّ  أصُٜز ايكقٝز٠َ 
٠َٔٛ ايٖغِهضإ ِٗ  نك

ْٔٗا َٕ يف َعٛأر ُعٝٛ ِٚ  نٞ ُتَز
َِ  ٖشا ايٗقزاَع ايععٝ



ِٝؿ ٍُ صغبيت يف ايَع ُٜظِيِظ  ايشٟ 
ِٕ ٜٗٗا اآلَخضٚ ِِ أ  ٚأُْت

ِْٔكضاض ُٖٖبٛا يال  تأ
ََُزاَل٠ْ يف ايَػٝاَبات  فايٗغالَي١ُ 

ْٕ َُشِنَضٔتٗا عَضطا  يف 
 َِٜغَتؾضٟ

ّْ ٜتَفٖغخ ََٚص  ٚبنَي فٔدَشٜٗا 
 َرُعُٛٙ ٜتفٖغُخ ع٢ً اهلٛا٤ٔ

 َباؽض٠ّ
َِٛف١ًٔ  رعُٛٙ ٜتفٖغُخ خاصَج اي

ِٞ، َرُعُٛٙ  رعُٛٙ يف ارتاصِج ايؾك
ِٓٗا١ُٜ َقًٛب١ْ ع٢ً  حُٝح اي

ِٕ  ؽاَؽ١ٔ اآل
ُ٘ ايٖضفال ِْب ُٜؤ  حُٝح املغٖزُؼ 

 حُٝح ايعافف١ُ ٚايقخضا٤ِ
ِٓفتْح َُ  حُٝح باب ايطُأ١ْٔٓٝ 

 ببال١ٕٖ
ِ٘ٝ َِٔقضاَع  ع٢ً 

ُِِض َتِجَتٗض ُُْٛم ايُع  ٚحُٝح 
 ْفَػ األٖٚاّ

 ٚٔتباعّا
 يف ايٖغضَٜض٠ٔ

َِٓفل  .َت

 1997ٚصطاطات 

 خال مبج١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املػاصب١
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 اشتعال العمر

 

 عبدالعزيزبنعبو

 صحايف و شاعس و ْاقد

 "األدب ايعسبي"جاَعية : ايدزاسة

  سٓة20َدة ايعٌُ يف ايصحافة 
 ايفٓوٕ و ايجكافة: ايتدصص

 َشؤوٍ ايصفحة ايجكافية ييوَية املٓعطف

 "ًَحل ْصف شٗسي يصدز عٔ املٓعطف"َشؤوٍ املٓعطف ايفين
 عطو ايٓكابة ايوطٓية يًصحافة املػسبية
 عطو ايٓكابة ايوطٓية حملرتيف املشسح

 ناتب عاّ مجعية أصدقاء املشسح ايوطين حمُد اخلاَص
 جتازب إعالَية يف عدد َٔ املٓابس اإلعالَية ايعسبية

 زئيص حتسيس ْشسة املبادزة

 :أْشطة أخسى
 تٓشيط جمُوعة َٔ ايًكاءات ايفٓية و ايجكافية

 تٓظيِ عدد َٔ توقيعات ايهتب
 تٓظيِ عدد َٔ ايٓدوات ايفٓية

 :أْشطة إعالَية أخسى
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 اإلشساف عًى تأطري وزشات إعالَية يف خميُات صيفية
 َشؤوٍ إعالَي يفسم َشسحية

 َشؤوٍ إعالَي يفٓاْني َػازبة و عسب

 0644621001/0661629834:زقِ اهلاتف

  سال اجلديدة15شازع حمُد اخلاَص ايشكة1: ايعٓوإ

 ايكصيدة
 اشتعاٍ ايعُس

 اشتعٌ أيٗا ايعُس ايري مل أعش٘،
 احرتم َجًُا ايػسفة يف ذانستي

 َجًُا املهإ يف إقاَيت

 .َجًُا ايزَإ يف ساعيت
 اشتعٌ، فكش ايكصيدة

 .ال حيُي تنب األياّ
 يا أْا.. أيٗا ايعُس

 شاٖدتو َٔ ثكب يف باب طفوييت
 نٓت َفتاحا أضعت٘ ساعة ايسحيٌ

 .سحاباتو فوم نوْي عابسة
 غيجو َكطوع عٔ ازضي

 .بيُٓٗا َشافة غصة

  يا أْا يف ايػياب،…أيٗا ايعُس 
 اشتعٌ،

 .خد ْازى َٔ مجسة ايسحيٌ

 ..عد أحياْا حمرتقا
 زَادا أو مجسا

 أْاًَي اعتادت هليب ايتي٘

  بياض ال حيرتم…قًيب و قًبو 

 2000أنتوبس 



 خاص مبجًة إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازبة
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 أكذوبة اهلوى

 

 جناة الزباير

 مْجص مً الطريٗ األدبٔ٘ للػاعسٗ

 عطْ احتاد نتاب املػسب •

 زٜٔط٘ حتسٓس نتاب أفسّدٓت •

 عطْ حتسٓس جسٓدٗ زؤٚ الجكافٔ٘ •

 عطْ فدسٖ بداز ىعناٌ للجكاف٘ بلبياٌ •

 عطْ زابط٘ األدٓبات باإلمازات •

 عطْ اهلٔٝ٘ االضتػازٓ٘ العلٔا لدْٓاٌ ّّنال٘ أىباٛ غعساٛ األزدٌ •

 2006بإحدٚ جْاٜص ىعناٌ العاملٔ٘ " اليدب األخري"فاش دْٓاىَا  •

ناىت مً بني العكْل العسبٔ٘ اليت نسمتَا اجلنعٔ٘ الدّلٔ٘ للنرتمجني ّاللػْٓني العسب  •

2007 

ىػست إبداعاتَا يف جل اجلساٜد ّاجملالت املػسبٔ٘ ّالعسبٔ٘ الْاشى٘، ضْاٛ ناىت قؿاٜد غعسٓ٘،  •

باإلضاف٘ .أّ مكاالت ىكدٓ٘، ننا ىظنت ّضريت مَسجاىات ثكافٔ٘ ّىدّات يف غتٙ اجملاالت الجكافٔ٘

 .إىل اضتطافتَا يف العدٓد مً اللكاٛات نأحد أٍه األؾْات الػعسٓ٘ اليطأٜ٘ باملػسب

 2007أقبض قدو السٓح عً داز ّلٔلٕ مبسانؼ : ؾدز هلا دْٓاٌ •
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 2001خاؾ٘ بالػعس عبد العاطٕ مجٔل  (دزاض٘ )نتاب بْابات ميفتخ٘ األغدام  " •

دزاض٘ خاؾ٘ بدْٓاٌ ّالٜه املعازج للػاعس أمحد بلخاج آٓ٘ : فانَ٘ الْالٜه فْم ماٜدٗ العْامل •

 2003ّزاٍاو 

 2009 (ىظسات يف عامل التػهٔلٕ املػسبٕ حمند البيدّزٖ )نتاب فْانُ الؿسخ٘ •

  عً داز ّلٔلٕ للطباع٘ ّاليػس2009دْٓاٌ قؿاٜد يف ألٔاف املاٛ ، •

تسمجت بعض قؿاٜدٍا لإلضباىٔ٘ ضنً أىطْلْجٔا الػعس اليطاٜٕ املػسبٕ، ألىطْىْٔ زٓٔظ  •

 2007زّٓظ، تسمج٘ عبد اللطٔف الصىاٌ ماٖ 

ننا تسمجت لإلجنلٔصٓ٘ ضنً االىطْلْجٔا اخلاؾ٘ بالػعس العسبٕ املعاؾس اليت أعدٍا الػاعس  •

 العسبٕ ميري مصٓد

 الكؿٔدٗ

 أنرّب٘ اهلْٚ

ّٗ ّٗ أضطْز  .. ُنً مٖس

 .. ُنً مسّٗ ضسابا
 ُّنً ضؤااّل يف فنٕ

 ال ٓعسُف اجلْابا
 مً أجِل حٍب زاٍٜع

ًُ مٓيا الكلَب ّاألٍدابا  ٓطه

 .. أضألَو الرٍابا
 ىصاز قباىٕ

I. َأِغَعِح ٕٛ ُٗ َمَطا َِْٓر  َتِع
٘ٔ َؾَلٙ  ٔفٕ ُجِسِح ُاِلُعُسَّب
ُُ َزَؾاُص ُاِلُكِدِع َُٛت  َعَبا

ُِ َأِزُض َبِػَداَد  ٔحَراُؤ
َٕ َٔأل ُُ َل  َطاَزِدُت

ََاُد ٍَا ُالٗط ّ٘ َنَطَس  َظٖئيٕ َعأغَك

َِٖل"ـ : ُقِلُت  "َتَن



ٖٕ  ُاِلَتَفَت ِإَل
َٗ ُٜٔص َأِطَفاِل َغٖص ُٔ َجَيا ِٔ َِٔي  ٔفٕ َع

ُِٔت  .. َبَه
ِٔ َْأد ًِ َج  َتَسٖجَل َع

ٖٕ ُٔ ِإَل ِٔ  َمٖد َنَف
ّ٘ ََا َعٖساَف  ُنِيُت ٔحَٔي
ٔٗ َٔا ََّٖجٙ َخَّط ُاِلَخ  َأَت

ُِ  !!!! َلٔهِيٕ َلِه َأٔجِد
ٌِ ُاِقَتِسٔبٕ ٕٖ َأ َِّمَأ ِإَل  َأ
ُٔ ٜٔٔب ُِٔت ٔفٕ َغَسا  َمَػ

ُٔ ّ٘ ٔفٕ َتَكأطٔٔع ٍَِتٗص ِزَٓػ  َأ
ِٔ  َفَتَح َأِشَزاَز َأِضَساِز

 .… ََّلِّجُت
 الطس األّل

٘ٔ ُاِلُّجِسِح  َجَلَظ َعَلٙ َحاَف

ًِ َضَػٔب ُاِلَكِلٔب: َقاَل  "ـ َحِدٔثٔٔيٕ َع
 َتَفاَجِأُت

ُٔ ٔبَػٍو ِٔ ُِْت ِإَل  َزَى

َْٚ؟"ـ : ُقِلُت ََ  " َأَتِكٔؿُد ُاِل

 :الطس الجاىٕ

َِْٓل"ـ : َقاَل ٌِ َأِىَطٙ ُاِلَع  "ُأِزُٓد َأ

ََّجْع"ـ : ُقِلُت َْٚ ٔفٕ َدِزٔبٕ  ََ  "ُاِل
ٔ٘ ُٔ َمَسَح ُالُطُفَْل ِٔ  َقَسِأُت ٔفٕ َجِفَي

 .َفَؿَنٗت

 :الطس الجالح
َِْجٔد"ـ  ِِّل ٔفٕ َبِخِس ُاِل ََِس  َقاَل" ٔلُي

ُٛ ُضِهِسٖ  ـ ٔلَه؟ ُاِضَتِيَهَسِت َأِعَطا
ُّٓٔجِب  َلِه 



 ..……َفَبَدِأُت

II. ْ٘ ٖٓ ََْغاْت َمَطِس  َِّغ
 الطس السابع

 َناَىِت ٔلٕ ٔفٕ َأِزِض ُاِلٔعِػِل
َٔاْت َتِلَتٔخُف ُاِلُػَباَز  ُأِغٔي

ٖ٘ٓ َِْزٔد  ََّناَىِت َحٔكَٔبٔتٕ ُاِل
َِْقٔت َِْم ِزِدٔف ُاِل ََِتٗص َف  َت

ُٔ ٜٔ ٕٛ َأَماَو ٔىَدا  َتَعٖجِسُت َذاَت ٔلَكا

 "ُاِدُخٔلٕ"ـ : َقاَل

 .ََّلِّجُت
ُٔ َِْم ُعِػٔب  َتَسِنُت َىِعٔلٕ َف

 "ُاِجٔلٔطٕ"ـ :َقاَل
 َتَسٖدِدُت

 .َلٔهِيٕ َأٔخرّيا َقٔبِلُت
ِْٔلٕ َزَماَد ُالٖتَرُنِس َِٓيُجُس َح  ناٌ 

ُُ َٕ َأٔىٕ ُقِسَب  َىٔط
ّٗ َٜٔس  ََّقِفُت َثا

ُٔ ِٔ ٖٖ ِإَل ََٓد  َضٖه 

 .َفَطَهِيُت
ََِسَشأدٖ"ـ : َقاَل  َأِىٔت َغ

ََّعِئو  "ِإِحٔو َعِيٕ 
ُُ  ُاِضَتِػَسِبُت َنَلاَم
ُُ َلَخَظإت ُِْت  َجَف

ُُ ٌَ ٔمِي ِّٖ َما َنا ٍَا َأَىا َأِز َّ. 

 :الطس اخلامظ

..ٔ٘ َِْم َضِفِح ُالٖؿَباَب  ُنِيُت َأَتَنٖػٙ َف
ِْ َٗ ُاِلَدِط  َضِسَٓس



ٍَِه ُاِلُعِنِس َّ  َِّحٔدٖ َأِنَسُع 
٘ٔ ٔمِعَطَف َىِفٔطٕ ُالٖرأبِل َٓ َْا َُٗص َزٔىنُي ُاِلَػ َٓ 

ُِٓت َّ ََا  .َت
ًِ َفِّجِس َقَطَنأتٕ  َمٖس َبِسّقا ٔم

ُُ  َضٔدَسِت ٔمِيٕ َضَيأبُل
 ُاِزَتَعِػُت

 َّٔفٕ ٔمَدأد ُاِلُعِنِس

ُِٔت  .َتَلاَغ
 الطس الطادع

ُٔ ٍَِدأب ًَ َأ ِٔ ّ٘ َب َْاَزٚ َفَساَغ  ُنِيُت َأَت
ََاِز َّ ُالٖي ِِٔل  ٘ٔ ٔبُالَل  ُاِلنٔلَٔٝ
ٕ٘ ٖٔ َٔإت َغّٔج  ُأَزِتُل ُأِمٔط
ٔ٘  ََّناَىِت َعَكاِزُب ُاِلُدَساَف

َٖ َٓا  ُتْٔقُظ َخَلا

َٛ ٍَٔس ٔفٕ ُمُدٔىٕ َشَىأبْل َشِزَقا  !ٔلُتِص
َٗ ََّلاَد  َُّنِيُت َأَتَعَطُس ٔبَأِغَعاِز 

ِٖ  ٔحنَي ُاِزَتَدٚ ُبِسُىَظ ُالٖيِأ
ُُ َْاَب  َأِغَلِكُت َأِب

ُِٔت ٘ٔ ُاِىَخَي ٌِ ُاِلَػَساَب َِْم ُنِجَبا  .َّ َف

 :الطس الطابع
ًِ ُٜٔل ُالَظ  َناَىِت ُتَخِدُم ٔبٕ َجَدا
ِ٘ َِْٓل َٔا ُالَط  أَتَأٖمُل َتَكُلَبأت ُالٗدِى

ِٗ ٕ٘ َغِسَٓد ٜٔدٖ ٔمِجَل ٔطِفَل  َأِفِسُؽ َقَؿا
ِ٘ ٜٕٔ َدِىَدَىاُت ٔعِػَتاَز ُاِلَخِصَٓي ََّزا  َتٔطرُي 

ِ٘"ـ  ِّٓٔف ُاِلَنٔدَٓي ُِ ُنٗل َتَّجا َْا  "َضَتِطَنُع َغِه

ُٛ ُاَلَأِغَعُح  .َقاَل ُاِلَنَطا
َِٔيَيا َتَهٖطِس"ـ  ّٝا َب ِٔ ًٖ َغ  َلٔه



ََِكِس َْٚ َتَك ََ ٌِ ُاِل  "َفُهٗل ُطَْفا

 .َتِنَتِنُت

 خاص مبّجل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘

www.ueimarocains.com 



  وَكفى.. الَّلِيُل ِمِهَنُة الُّشَعراِء 

 
 إدريس عّلوش

  ، ؽاعض ّ ٓعنل بالصشاف٘ ، مضاعل جملل٘ اهلزف1964مً مْالٔز أصٔل٘ 
 ٓيؾض أعنال بالصشاف٘ اجلَْٓ٘ ّ الْطئ٘ ّ العضبٔ٘ ، ّيف مْاقع الكرتّىٔ٘ خمتلف٘

 عطْ احتار كتاب املػضب
 عطْ احتار كتاب اإلىرتىٔت العضب

 عطْ كتاب بال سزّر

 : أربٔا صزص لُ

 1990البٔطاٛ / ؽعض / الطفل البشضٖ 

 1998البٔطاٛ / ؽعض / رفرت املْتٙ 

 1999 / 98: أصزص عزرًٓ مً دلل٘ مضافئ الؾعضٓ٘ 

 2007/ ؽعض / مضثٔ٘ سشاٛ 

 : ٓصزص لُ
 ؽعض/ فاصؼ الؾَزاٛ 
 ؽعض/ قفاطات بزأٜ٘ 

 صّآ٘/ فشْٚ الؾتات 
 مكاالت/ ساكضٗ امليع 

http://ueimaroc.files.wordpress.com/2011/12/drissallouch.jpg


 : للتْاصل

  املػضب90050 أصٔل٘ 132ب . ص 

 0021266282024: اهلاتف 

 0021239913951: الفاكػ 

drissallouch@gmail.com 

drissallouch@yahoo.fr 

 الكصٔزٗ
 ِٛ ُ٘ الُؾَعضا ََِي ُِٔل ِم   َّكفٙ.. الَل

 َعَأِخَتِبُض
َ٘ امَلَغاٛ  َعَتب

َْقت  إَسا َؽاٛت َسخريُٗ ال
ََّلٙ  سُٔح َفَكاَعاُت الَصباح اَلِشٖ 

َِريٗ  …تيكض ِمِغَناَص الَّظ
 َّأِعَتِعري

ًِ خطْاِت الَطضٓل  ِم

َِْصَل٘ ِلَؾِضٍذ ٓتَفَتُت ّسصات  …َب

  يف الَكصٔزٗ،– ٍكشا –ُأِبِشُض 
ِٛ امَلِعَيٙ،  َّعَضا

ٍَِزو الُعِنَضاٌ، يف َمشاص الَيَض، يف َمِشْ الَؾِكل، يف  ِٕٛ، يف تصُزع الَفِلغف٘، يف  يف اِىِغٔاب الاَلَؽ

َِّقِع  َْاِتري احملفَّظ٘، يف ُدُظص امَلَذاِط، يف  ٍَشٓاٌ الؾك، يف َعَضصات األَقالٔه، يف َف صِقص الَياُفْصٗ، يف 

ّٓاب، ِفٕ سظٌ ْٓو  ََٙ اخَلضٓف، يف دظص اإل ٍَِر الَباَلغ٘، يف ُرِكَي٘ الَكَياٗ اأُلّىل، يف ُمِيَت َّ ِٗ، يف  َْ الَكِب

ِْ، يف ُؽِضف٘ ُأِىِغٕ احَلاّز، يف َغِلٌْٔ تضّتغكٕ، يف  َِْ الَصِش اإلثيني، يف َؽَطَشات الفٔظٓاٛ، يف َب

 …يف َىجض الَكِصَٔزٗ..خصض فٔفٕ عبزِ متاما
ُِٓصبح  َٓاٍت َأِعَتِكُز ِلَكِفِض آَخض، ّالَفَضاَغ بُكْٗ اأَلِؽٔاٛ  َٓات ِبَزا ََا ََّتاِز الَكِلَناِت، ّالِي َ٘ اأَلِمِكَي٘  ََّس ُِّر ِمِض ُأَصا

ٍُه َقاِرُصٌّ علٙ سّل ..! مكربٗ َِّسَز ٍِِتف ِلّظِلٕ الُغَكاَصٚ  ال َأِكجضت ِلَضصٔف الُلػ٘، لكاٛ اليغٔاٌ أ

ِِٜزٍه ِفٕ َأِدَظٗ اَل تعضُف ما  ٌِ ُمِذَبضٌّ َعَلٙ َىِكض َقَصا ُٛ ِفٕ ِىَآ٘ الَكِض إِضضاِب الَتاِصِٓخ، ّالُؾَعضا

 !؟..اخلٔال

mailto:drissallouch@gmail.com
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 ىزميٕ يف الكأؼ

 !..ّالاَلسضَب.. يف احملب٘ 
 ما الشٖ حيزخ اآلٌ يف رّالب املْعٔكٕ

 ؟..ّأىت
ًِ َغغل الصبح ٌَ الَلٔل اِىَظاَح ع ِْ َأ  ؟..ما َخِطُبَك، َل

 ؟..ّكِأُعَك، ٍِل َؽِضِبَتُ عً آخضِ أّاّل
 معك أىا يف خضاب اليص،

 ّاللشّظ٘،

 !..ّالكصٔزٗ

(ُٗ  …ُكَلَنا َضاَقِت الِعَباَص

ٍَُب حلاِل َعبٔلٕ  (!..َأِس
 ىزميٕ يف ُغَضف اأَلِصض

ِ٘  يف اهَلْاٛ امُلِجَدً ِبَضِعَؾ

 !..الِظِلظاِل
ِ٘ َْظٔف َٔا َىِصَعُز معا ُعَله ال ٍَ 
 َىتغلٙ ِبَضاتب الَؾَض امَلِبشْح

ٌِ  ُىشاكٕ َصِقَص الُػضَبا
ََاص  ُىَضِتب َفْاىٔػ الَي

ِٛ  أما الَلٔل، فَْ مَي٘ الُؾعضا

 … ّكفٙ

 خاص مبذل٘ إحتار كتاب اإلىرتىت املػاصب٘

www.ueimarocains.com 



 أرجوحة بوح

 
 الطاهر لكنيزي

 أطتار: ملِٔٞ ا
هٕ ششٙط غِا٢ٛ هألطفاي ًّ توخني ٗغِا١ األطتارٝ طو٠٘ اهش٘دس٠ : ذلطات ًّ اهظريٝ 

 ٗقذ غِت هٕ كزهم قضا٢ذ ص٘فٚٞ صذست يف قشص ًضغ٘ط. ٗدلٌ٘عٞ أطفاي احملبٞ 

  ٞٚاهشعش ٗ اهقضٞ: ٙلتب باهوغتني اهعشبٚٞ ٗاهفشُظ 

 : األعٌاي املِش٘سٝ

 داس ٗهٚوٛ هوِشش مبشاكش: كٌٚٚا١ اهظؤاي  (1

 األكادميٚٞ اجلٔ٘ٙٞ هورتبٚٞ ٗاهتلّ٘ٙ ، جٔٞ دكاهٞ عبذٝ:اجلظش  (2

 :بعض اجل٘ا٢ض اهتقذٙشٙٞ

  (2000 )جا٢ضٝ ذلٌذ اه٘دٙع اآلطفٛ األٗىل هوشعش يف دٗستٔا األٗىل 

  ٛ(2002 )اجلضا٢ش: جا٢ضٝ ًفذٜ صكشٙا١ هوشعش املغاسب 

  ٝ( 2007 ): بآطفٛ : اجلا٢ضٝ األٗىل هوقضٞ اهقضري 

 اهقضٚذٝ
 أسج٘حٞ ب٘ح: شعش 



 أحب فٚم كى ش١ٛ

 :تعّذِٕٙ خطأ أُٗقٚضٞ
 عتابم اهطف٘هٛ

 حوٌم اهالصٗسدٜ
 ِٙقف بٚضٞ خٚبتٕ

 اُلظاس اهذًع يف دلشاٖ
 بٔا١ احلشكات اهعاسٙٞ

 إال ًّ طزاجتٔا اخلضشا١
 َُفظا ٙتلّظش عوٟ سْكح حّظٛ

ّٙاٖ  ًذاعبا مخٚوٞ سٗحٛ بش
 بشٙق األًى امللابش يف صبح عِٚٚم

 خوف طخابٞ احلضْ اهغاًش
 إطالهٞ ابتظاًٞ جنال١

 ال تقاٙضين بطال١ اهشفاٖ
 ٌٓظٞ تظبى ًعِآا كاهعِق٘د

َِٗ أرُٛ  تتشّبح ِبش
 قشطا ٙتذّهٟ حتٟ ًٔ٘اٖ

 أحب فٚم فّضٝ ظبٚٞ
 ٓشعت هِضٙب

 ٙظتفّض طٚ٘س اه٘جع اهبٍٔٚ
 استعاش األُاًى

َّ يف سقٞ ٗحٚا١  حني تض
 فت٘ق ٗقاس

ٍّ ًا فاض ًّ ًفاتّ  تو
 جظذ أُا ً٘الٖ

 سٙاح ٓجشن
 حني تجري غباس اهقوق املتّ٘طذ مناسق ثقيت

 غٌ٘ض إشاسٝ تبعجش اهِبض
 حلّ اطتعاسٝ تذٗصْ سقضٞ اهقوب



 عوٟ طّوٍ طاخّ ًّ األش٘اق
 ًوح عباسٝ يف فجاج اخلضاَ

 خيضّش بٔا َطذُٙش كالَ
 صسعِاٖ يف تشبٞ األُع

 ٗبعف٘ٙٞ األخال١ طقِٚاٖ
 أحب فٚم اهِش٘ص املفتعى

 شآشا ُضى اهعِاد
 يف ٗجٕ اهضجش املشجتى

 أجٚج اهضبابٞ
 ٙذفئ أٗصاي املوى

 ٗهو٘صى طالي ب٘ح
 طاح عوٟ اهلتفني فخ٘اٖ

 ًا شاخ احلب ٗ ال ٌٓذت محّٚاٖ
َّ يف عني اهزًٍٚ  بى د
َٗقَِِشت  ٗ دّلت هفعٕ أرْ 

ٍّ قوب دًٍٚ عّ فخ٘اٖ  ٗص
 حقٚقٞ ال ِٙلشٓا َهْقوٌق

ًٍّ بقش احلِني ٗكشٖ اهعتٚق  حني ٙش
 ٗٙذهق قٔقٔٞ يف صٗاٙاٖ

 فاركشٙين كوٌا خبأت اهشٌع
 ٗجٔٔا يف حضّ اهبخش

 ٗأطفأت غّوتٔا يف قشاسٝ صذسٖ
 اركشٙين،ففٛ اهزكش٠ حِني

 ..ٗيف احلِني ش١ٛ خربُاٖ

 خاص مبجوٞ إحتاد كتاب اإلُرتُت املغاسبٞ
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 ُموناليزا َمغربَية 

 
 عبد السالم امُلساوي

 . 1958ّـ َٔ َٛايٝد إقًِٝ تاْٚات مشايٞ املػسب عاّ 

 َٔ ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ 1992ـ دبًّٛ ايدزاضات ايعًٝا يف األدب ايعسبٞ احلدٜح ض١ٓ 

 .اإلْطا١ْٝ، جاَع١ ضٝدٟ ذلُد بٔ عبد اهلل بفاع

، َٔ ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ، 2003ـ دنتٛزاٙ ايدٚي١ يف األدب ايعسبٞ املعاصس ض١ٓ 

 .جاَع١ ضٝدٟ ذلُد بٔ عبد اهلل بفاع

 َدزع ايًػ١ ٚاألدب ايعسبٝني ملد٠ عػسٜٔ ض١ٓ. 

 .ــ ٜػػٌ حايٝا َٓصب ز٥ٝظ املسنص اجلٟٗٛ يًتٛثٝل ٚايتٓػٝط ٚاإلْتاج بأنادمي١ٝ فاع

 .اييت تصدزٖا أنادمي١ٝ فاع يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ" عالَات تسب١ٜٛ"ـ ز٥ٝظ حتسٜس دل١ً 

 .ـ املدٜس ايفين يًُٗسجإ ايٛطين يًفًِٝ ايرتبٟٛ بفاع

 :صدز ي٘

 .1986ـ َؤضط١ بٓػس٠، ايداز ايبٝطا٤  (غعس)ـ خطاب إىل قسٜيت  1

ـ َٓػٛزات احتاد نتاب ايعسب، دَػل  (دزاض١)ـ ايبٓٝات ايداي١ يف غعس أٌَ دْكٌ  2

1994. 
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 .1999ـ داز ايٓػس املػسب١ٝ، ايداز ايبٝطا٤  (غعس)ـ ضكٛف اجملاش  3

، فاع (بدعِ َٔ ٚشاز٠ ايجكاف١)ـ داز َا بعد احلداث١  (ضسد)ـ عٓانب َٔ دّ املهإ  4

2001. 

 .2003، فاع (بدعِ َٔ ٚشاز٠ ايجكاف١)ـ داز َا بعد احلداث١  (غعس)ـ عصافري ايٛغا١ٜ  5

بدعِ َٔ ٚشاز٠ )ـ داز َا بعد احلداث١  (قسا٤ات يف ايػعس املػسبٞ املعاصس)ـ إٜكاعات ١ًَْٛ  6

 .2006، فاع (ايجكاف١

 فاع – (بدعِ َٔ ٚشاز٠ ايجكاف١) َطبع١ إْفٛبسٜٓت – (غعس)ٖرا جٓاٙ ايػعس عًٞ  – 7

2008. 

 2009ـ داز ايطاقٞ، بريٚت  (دزاض١)ـ مجايٝات املٛت يف غعس ذلُٛد دزٜٚؼ  8

 :َؤيفات مجاع١ٝ

 ٌ2009اإلجناش ٚايك١ُٝ ـ اجملًظ األع٢ً يًجكاف١، ايكاٖس٠ .. أٌَ دْك 

  ُّٕا  2008عص ايدٜٔ املٓاصس٠ ـ غاعس املهإ ايفًططٝين األٍٚ، داز دلدالٟٚ، ع

 2010غاعس األعايٞ ـ فاع .. ذلُد بٓطًخ١. 

 :جٛا٥ص

 .1992عٔ أفطٌ قصٝد٠  (بازٜظ)ـ جا٥ص٠ دل١ً ايفسضإ 

 .1999ض١ٓ  (َٓدٚب١ٝ ٚشاز٠ االتصاٍ َٚٓظ١ُ اإلٜططهٛ)ـ جا٥ص٠ فاع يإلبداع ٚايجكاف١ 

 .2000ض١ٓ  (َٓتد٣ أصٝال)ـ جا٥ص٠ بًٓد احلٝدزٟ ايػعس١ٜ 

 :َػازنات

 .ـ غازى يف عد٠ تظاٖسات إبداع١ٝ ْٚكد١ٜ باملػسب َٚصس ٚضٛزٜا

 .ـ ْا٥ب ز٥ٝظ فسع فاع الحتاد نتاب املػسب

 .ـ عطٛ بٝت ايػعس يف املػسب

 .ـ املدٜس ايفين يًُٗسجإ ايٛطين يًفًِٝ ايرتبٟٛ بفاع

 .اييت تصدز عٔ أنادمي١ٝ فاع بٛملإ" عالَات تسب١ٜٛ"ـ ز٥ٝظ حتسٜس دل١ً 

 عطٛ جل١ٓ ايتخهِٝ الْتكا٤ األعُاٍ ايف١ٝٓ يد٣ َؤضط١ ذلُد ايطادع يألعُاٍ االجتُاع١ٝ. 



 :عٓٛإ االتصاٍ

 Abdesselem MOUSSAOUI عبد ايطالّ امُلطاٟٚ

 . ايربٜد املسنصٟ ـ فاع ـ املػسب2339ب .ص

›/ abdesselemm@gmail.com 

00212661673496 Ë/ 

00212535730524 : Fax 

 ايكصٝد٠
١َٝ ََػسب  َُْٛايٝصا 

ٞٔٗ َُا أِغت ِْٞ َإٔ أِزُضُِو ن َِها  بإ
ِٕ ُأِيبَطِو َا أَغا٤  َٚأ

ِٚ أَعّسٜو بَطِسب١ِ ُفسغا٠ٍ فٖكط  أ
ِٕ أِجَعٌ َغِعسى َِهاْٞ أ  بإ

ِٛدا٤  غاب١ّ ض
 يف عاِصف١ٍ َضتِبدأ

ِٚ َيٗٝبّا َأِغَكس  أ
١َٓ َُدٜ  ِفٞ َجخِٝ اِي

َٚضُّٝا ِٕٛ يِو َحبٝبّا  ِٕ أي َِهاْٞ َأ  ِبإ
ٍ٘ َحًٝٔل  ِبِٛج
َِٝطا٤  َٜٚاَق١ٍ ب

ِٕ أَضع اِبتَطا١َّ  أ
ُِعَطف  َفٛم ُدِن١ِٓ اِي

ُِسا٤  َٚازِتعاغ١ّ َض
ُٛزٚد  يف نٍف تِصدِحِ باي
 َضأؤِجٌ زِضِ األِفَع٢

َِٝطإ ـ ٌَ اخَلط١َ٦ٝ ِبال غ  ـ َا أِجُ
 يِطِت َجطدّا فٓكط

ّٔ اخُلدٚد ََكا ّٟٛ األِحَُس عصفّا َع٢ً   َفُأَض
ِٝظ يِو باٌب ٚاِحد٠ْ  ٚي
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١ّٓ ٍَ إىل اِيَج ِٞ أَزّتب ايُدخٛ  ن
ُِػٞ  أِْت ٖا١ْٜٚ َت

 ٚأِش١َْٓ َغَت٢
 ٚأِْت امَلع٢ٓ ايَفاِدح
 يف ايًٖخَظ١ امُلخِٝس٠
 َتَُطهٞ ِباخُلطٛط

َُِخو ََال ِْطَديِت   ٔإذا ا
ِٗدّا َع٢ً اجِلداز  َٚضايِت َغ
ٕٔ  َفايَتجاعُٝد َديًٝٞ إىل َشَ

 أِيك٢ ِباألِحالّ ُجججّا
ّٛجِو أَري٠ّ  َٚت

ّٜاّ ِٔ أ َِ ََا تَبٓك٢   َتسع٢ 
 ٌَٖ َتختاجنَي إىل إَطاز؟
َ٘ٓ ّٟ َخػٍب ُتسٜدٜ ِٔ أ َِ َٚ 

ًِتُف َحَٛيٗا ايُجعَبإ َٜ  َِٔ ايّػجس٠ آييت 
َٓا آيرٟ َتعَتل يف احُلطاّ؟ ِّ َٔ َخػِب باب  أ

َُعسض  َدعٞ ِفِهس٠َ اِي
ِٔ أزُضُِو َٔ أِجٌ َصِفَك١  َفً

ِٓدم ِٗٛ ُف  ِفٞ َب
َٓٝو زٜعّا ِٝ ِٚ أَقّدّ َع  أ

َِٜتاّ ًِجأ اأَل َُ  ِي
ُِِػٞ َِٛح١ْ َت َِْو َي  َِٜهفٞ أ

َٔ اأَلِيٛإ َِ  َٚقٌُس 
 َِٜهفٞ إٔ َتطعٞ َبِعَض اِيِعِطس

ِٞ َتتٖٛقف اِيَخِسُب يف اِيَخدَٜك١  ِيه

 ..َٚتِعًٛ األُصَص َزاٜاُت االِضِتطالّ
ِٗدأ َٜ  ِِ ِّْٛا َي ٌُ ي َْين أَضا٥ ِٜٔ أ  أَتس

َِٜبدأ  ِِ  َٚزِضُّا َي



َْو امُلْٛاِيٝصا  ِيأ

 !! ايِتٞ ال َتِختاُج إَي٢ زَضاّ

  خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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 عشق غريق

  

  مليكة معطاوي

 .أقطّ مبزيِة اهضباط

 .إطاص بوطاصة اهزاخوية

 .حاصوة عوى اإلجاطة يف االقتصار، ختصص اقتصار املقاوهة

 .وشوآز أخضى. حاصوة عوى اإلجاطة يف األرب اهعضبي وًاعرت يف األرب اهعاَ واهِقز املقاصْ

 .عبق أْ ُشضت بصخف وطِية ومبواقع إهلرتوُية. أكتب قصيزة اهتفعيوة وقصيزة اهِثض

 .عطو جموػ إراصة جتٌع شعضاء بال حزور وعطو مبواقع ًتعزرة

 .هي ريواْ حتت اهطبع بعِواْ اًضأة يف اهظى

 قصيزة

 عشق غضيق

ُِي ًَا َِِتَصُف اِهأ ًُ  اِهَوِقُت 

ٌِِتي اِهَعِويُى  َباِسْذ َص

 أِصيُز ُعِصفوَص اِهَجَوى

ُِي  َيَتَغَوُص اهِظَى اِحِتَضاقّا َخِوَف أِغَصا

َّ أِشَعاِصي ًُِػ َهِخ َٔا  ُي
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ِّ َصَخاَصى اهَشاِت ًِ  ُحُضوفّا 

ِِي قََِصيّزا  َتِلُتُب

ًِي َِِتِشي ِفي َعاِح أِحاَل  َت

ٍُ ِعِشقٍ ِفي اِصِتَخاِي ُِي َغِي  َكأ

ِْ اِهَدَياِي ًُُز ًِِشي ِباَل َجَغٍز ِإَهى   أ

َِِبِض، اهَشَباِب  ًَِدُووَعةَ اه

ٌَُخاِي َِاِبُى اِهَفَضحِ اِه  َوَع

ٌِِض َتَغاُؤاَلٍت ُِي ِبَج  َفِوَضى ُتَخاِصُض

ًِي َِ َتِلُبُض ِفي َر َٓا  ُصِقَعةُ ِاألِو

،ٍِ ُُٓجوِر اِهُخِو  ِّ ًِ  أُتَضاَن َتِأِتي 

ٍّ َقِصِي؟ ِّ ُصِك ًِ 

ٍِٔض َراِفٍق َُ  َوَتِجيُء ِفي ِريَباجِ 

 ُتِخِيي َبِضيَق اهَشِوِق ِفي ِاألِحَزاِق

ٌَاِء ِِي إَهى آِي اهَغ ٌُِو  َتِخ

ِِي اِهِوَفاَق ِِٔزي  َكاِهِجِغِض َت

ِْ اهِشقَاِق ِّ َرَص ًِ  َْ  َوَتِغِغُى اِهِوِجَزا

 أِعيُى َكاهُزِص اِخِتَيااّل

ٌََغاِء  َتِخَت أِضَواِء اِه

 َوَعَوى َصِصيِف اِهُخِب

 أِصُقُص َصِقَصةَ اِهُعَشاِق

 َتِخَت َصَساِس أِشَواٍق

 َتُظُّف َوَعاِئِزي ِعِخّضا َحاَلِي

َّ اِهأِفَضاِح، ًِ  َتِأِتي ِبَعاِصَفٍة 

ُِي  ..ُتِغِلُض

َٔاِتي  ُتَغاِفُض ِفي ِج

ًَِغاَحِة ُغِضَبِتي  ِّ ًِ 

ًِِح ِعِض أِعَضاِصي ًَاَل  ..َحَتى 

ًِي، ُُِق ِفيَم َصاِئَخةّ أل  ُأَعا

َِٔوّة ِهوُصِبحِ َراِفَئةّ،  َق



 َصاَلَة اِهَفِجِض

ٌِِضَي اِهَباِقي  أِعَشُق ُع

ًَا َِِز  ..ألُِي ِع

ٍِ َِٓوى ُصُعوَر اِهُخِو  أ

ًَِواِجي  َقِز َتِطُفو َعَوى َصَفَخاِت َأ

 ..ُصَؤى اِهِعِشقِ اِهَغِضيِق

 خاص مبجوة إحتار كتاب اإلُرتُت املغاصبة
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  شهيق الكمان

 
 علي العلوي

 . بٛجد1971٠ أبزٌٜ 14: تارٜخ ايٛالد٠-

 َتصزف باإلدارات املزنش١ٜ: امل١ٓٗ. 

 حاصٌ ع٢ً دبًّٛ ايدراصات ايعًٝا املعُك١ يف األدب املغزبٞ احلدٜح ص١ٓ 

2005 

 ٙبصدد إجناس حبح حٍٛ االغرتاب يف ايغعز املغزبٞ املعاصز يٌٓٝ عٗاد٠ ايدنتٛرا. 

 :صري٠ إبداع١ٝ خمتصز٠

 ٘صدر ي: 

  ،(ععز). 2004أٍٚ املٓف٢، َؤصض١ ايٓخ١ً يًهتاب، ٚجد٠ 

  ،(ععز). 2008عاٖد٠ ع٢ً ٜدٟ، دار مشط يًٓغز ٚاإلعالّ، ايكاٖز٠ 

  2008، ايزٜاض، 133،عدد "اجمل١ً ايعزب١ٝ"َفّٗٛ ايغعز عٓد ابٔ صٝٓا، نتٝب .

 (ْكد)

  ّ2007ْاٍ جائش٠ ْاجٞ ْعُإ األدب١ٝ يعا. 

 ْغز عدٜدا َٔ ايكصائد ٚاملكاالت بعدٜد َٔ اجلزائد ٚاجملالت ٚاملٛاقع اإليهرت١ْٝٚ ْذنز َٓٗا: 
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 / (ايبخزٜٔ)" ايبخزٜٔ ايجكاف١ٝ"جم١ً  / (نٓدا)" عغرتٚت"جم١ً  / (أصرتايٝا)" نًُات"جم١ً 

جم١ً  / (اإلَارات)" ايزافد"جم١ً  / (ايهٜٛت)" ايهٜٛت"جم١ً  / (ايضعٛد١ٜ)" اجلٛب١"جم١ً 

/ (يبٓإ)" ايغاٖد"جم١ً  / (ايضعٛد١ٜ)" اجمل١ً ايعزب١ٝ"جم١ً  / (املهضٝو)" احلزن١ ايغعز١ٜ"

جزٜد٠  / (َصز)" ايغعز"جم١ً  / (املغزب)" عامل ايرتب١ٝ"جم١ً  / (املغزب)" أٌَ"جم١ً 

" ايٛطٔ"جزٜد٠  / (ايعزام)" ايعزام ايّٝٛ"جزٜد٠  / (يٓدٕ)" ايعزب"جزٜد٠  / (يٓدٕ)" ايشَإ"

املٓعطف ايجكايف  / (املغزب)" ايعًِ ايجكايف / "(األردٕ  )" األْباط"جزٜد٠  / (ايبخزٜٔ)

احلٝا٠ "جزٜد٠  / (املغزب)" طٓج١ األدب١ٝ"جزٜد٠  / (املغزب  )ايصخٝف١ األدب١ٝ  / (املغزب)

" / املجكف"َٛقع " / أيفٝاء"َٛقع  / (املغزب)" رٚافد ثكاف١ٝ"جزٜد٠  / (املغزب)" املغزب١ٝ

َٛقع " / ايجكاف١ احلز٠"َٛقع " / ايٓد٠ٚ ايعزب١ٝ"َٛقع " / عزام ايه١ًُ"َٛقع " / درٚب"َٛقع 

ٚاح١ "َٛقع " / دْٝا ايٛطٔ"َٛقع " / بٝت ايغعز ايعزاقٞ"َٛقع " / ايٛرع١"َٛقع "/ نًُات"

 ."رابط١ أدباء املكدظ"َٛقع " / اهلدف ايجكايف"َٛقع " / صجاالت"َٛقع " / ايغعز

 ايكصٝد٠
 عٗٝل ايهُإ

ٌُ  صٝٛقظين ايظ
 ّٜٛ أضٌ ايطزٜل إيِٝو

ٌُ  ٜٚٛقظين ايًٝ
 ّٜٛ أَز ع٢ً عتبات ٜدِٜو

 متزٜٔ بعدٟ.. أَز 
 فرتتضِ ايهًُات عٗٝكا ع٢ً عفتِٝو

 ٚتزتضِ ايذنزٜات ْغٝدا عزٜدا
 حيط ايزحاٍ عًِٝو

 متزٜٔ بعدٟ.. أَز 
 فٓبدأ رح١ً عو إيٝٓا

 فٓغدٚ أصرئٜ يف املِٛج
 ٚاملٛج ٜغدٚ أصريا يدِٜو

 أصرئٜ نٓا
 صغرئٜ نٓا

 ٚمل تهٔ ايزٜح إال رحٝال طٜٛال حٛايِٝو



 * * 

 إْٞ أراى تئٓني
 ٚايدَع ميأل جفٓو باألَٓٝاْت

 أراى تكُٝني حتت جدار ايٓٗاِر
 فٌٗ صتكَٛني َٔ سَٔ ايذنزٜاْت؟

 * * 

 أْت يف حاج١ يٝدٟ
ِٕ  يتعدٟ حزٚف املها

 ٚيف حاج١ يدَٞ
ْٕ  يتعٝدٟ أْني ايهُا

 قد منا احلشٕ فِٝو
 ٚفٝو تٝبط يٕٛ ايطفٛي١ِ

 أٜٔ ايطفٛي١ َِٓو

ْٕ؟  .َٚٔ حلظ١ أفًتت َٔ هلٝب ايشَا
 أٜٔ أْت؟

ْٕ؟  ٚأٜٔ عٗٝل ايهُا

 خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املغارب١
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 *املاروكسيلواز

 
 طه عدنان

 بآطفٞ، ْؼأ ٚتشعشع مبشانؽ ٜٚكِٝ بربٚنظٌ َٓز 1970ػاعش ٚناتب َػشبٞ َٔ َٛايٝذ 

حاصٌ ع٢ً اإلجاص٠ يف االقتصاد َٔ جاَع١ ايكاضٞ عٝاض مبشانؽ ٚع٢ً اإلجاص٠ . 1996عاّ 

اـاص١ يف ايتظٝري َٔ املعٗذ ايعايٞ يًتجاس٠ بربٚنظٌ ٚدبًّٛ ايذساطات املتخصص١ يف تظٝري 

ٜعٌُ بٛصاس٠ ايتعًِٝ ايفشْهٛفْٛٞ ايبًجٝه١ٝ ٜٚتعإٚ . املٛاسد ايبؼش١ٜ َٔ اؾاَع١ اؿش٠ يربٚنظٌ

 .اإلخباس١ٜ" أطٛػٝاٜتذ بشغ"َع قظِ ايؼشم األٚطط يٛناي١ 
يف بذا١ٜ ايتظعٝٓات ٚيف إطالم ْؼش٠ " أصٛات َعاصش٠"ػاسى ط٘ عذْإ يف إصذاس ف١ً 

بايًػتني " ايظٛم" جشٜذ٠ 2004، نُا أْؼأ يف 1994مبشانؽ ط١ٓ " ايػاس٠ ايؼعش١ٜ"

ٜظاِٖ يف . ايعشب١ٝ ٚايفشْظ١ٝ ٚاييت تٗتِ بأخباس ٚأحٛاٍ اؾاي١ٝ ايعشب١ٝ بايعاص١ُ األٚسٚب١ٝ

 ع٢ً إداس٠ ايصايٕٛ األدبٞ 2005تٓؼٝط ايفعٌ ايجكايف ايعشبٞ ببًذ إقاَت٘ حٝح ٜؼشف َٓز 

ايعشبٞ بربٚنظٌ َع املشنض ايجكايف ايعشبٞ نُا ٜٓظل َٗشجإ ػعش ايعؼل ايعشبٞ ببًجٝها َع 

 ."َٛطِ"املشنض املتٓكٌ يًفٕٓٛ 
 صذسي٘

َٞ فٝٗا عٓانُب أخش٣" ٖٚٛ . 2003، دٜٛإ ػعش َٔ َٓؼٛسات ٚصاس٠ ايجكاف١ املػشب١ٝ "ٚي

ايذٜٛإ ايفا٥ض ظا٥ض٠ ايؼاسق١ يإلبذاع ايعشبٞ ٚايصادس عٔ دا٥ش٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ عه١َٛ ايؼاسق١ يف 

 نُا صذست تشمجت ايفشْظ١ٝ ؼت عٓٛإ". بٗٛا٤ نايٓضجاج"ْفع ايظ١ٓ ؼت عٓٛإ 

http://ueimaroc.files.wordpress.com/2011/12/taha2badnan.jpg


"Transparences" عٔ داس ْؼش "L’Arbre à Paroles"  ببًجٝها

2006. 

ايهتاب ايزٟ صذس . 2009، دٜٛإ ػعش َٔ َٓؼٛسات داس ايٓٗط١ ايعشب١ٝ ببريٚت "أنشٙ اؿب"

عٔ َٓؼٛسات ايفٓو  "Je hais l’amour" بايًػتني ايعشب١ٝ ٚايفشْظ١ٝ ؼت عٓٛإ

 Odio el"  نُا صذست تشمجت٘ اإلطبا١ْٝ ؼت عٓٛا2010ٕبايذاس ايبٝطا٤ يف فرباٜش 

amor" يف أبشٌٜ َٔ ْفع ايظ١ٓ بهٛطتاسٜها. 

 ايكصٝذ٠

 *املاسٚنظًٝٛاص

 عشب١ٌٝ
 بًظإ أعجُٞ
 مشْع ػاسد٠ٌ

ُْذف ايجًج  تػضٍ َٔ 
 خٝٛطًا يًؼكا٠ٚ

 ٚايٓضم
 املاسٚنظًٝٛاص ايصػري٠

 *تشطٔ باملاسٚنإ
ُٚ  ٚتشنض َجٌ جش

 فٛم عؼب االطرتاح١
 ُتخاتٌ األطٝاف

 يف َذسط١ كتًط١ ايظخٓات
 سفاُقٗا يف ايصف

 َػاسب١ٌ صػاس
 إٜطايٕٝٛ َٔ اؾٌٝ ايشابع

 بٛيٓذٜٕٛ مبالَح أيٝف١ٕ
 ٚأمسا٤ غشٜب١ٕ

 بانظتإْٝٛ. أتشاٌى
 أفاسق١ طٛد. غجْش



 ٚبطع١ بًجٝهٝني
 بؼعُش َؼشم
 َٚالَح دان١ٓ

 املاسٚنظًٝٛاص ايرب١٦ٜ
 بطفريتني ساقصتني

 ٚحكٝب١ جزىل
 تتكافض يف عٝٓٝٗا

 نتانٝت املظٓش٠
 ايهشاسٜع

 األقالّ امل١ًْٛ
 ٚطاْذٜٚتؽ اؾنب

 ٚايٓكاْل اؿالٍ
 املاسٚنظًٝٛاص ايصػري٠

 عٛض ايزٖاب
 إىل ايظُٝٓا

 تذُسغ ايعشب١ٝ
ٌٓ أسبعا٤  ظٗري٠ ن
 ٚصبٝخ١ األحذ

 تزٖب إىل املظجذ
 يتخفظ طٛسًا قصري٠

 بًػ١ٕ
َِ  عص١ٕٝ ع٢ً ايفٗ

 فُٝا يٛساْع
 ٚطابني ٚػاْتاٍ

 صٛحيباتٗا يف ايفصٌ
 ٜتفشغٔ

 أَاّ ػاػ١ ايعا١ً٥
 يًفطا٥ش

 ٚسطّٛ األطفاٍ



 املاسٚنظًٝٛاص ايٝاْع١
 ضاس١ٜ نضٖش٠ صٓباس

 "ايهشميا"ْاع١ُ نخؼ٠ٛ 
 داخٌ قطع١ ػٛنٛالت١

 ؽفٞ ايظجا٥ش
 بني ايٓٗذٜٔ

 تطخو ٤ٌَ غشا٥ضٖا
 ٚتصشخ يف املرتٚ

 بصٕٛت
 نأْ٘ ٖبٛب ايشٜح

 ع٢ً داي١ٝ األجشاغ
 ٚباهلل تكظِ
ٌٓ حني  يف ن

 نُا يٛ إٔ اهلل ػاْٖذ
 ع٢ً حصص اـٝاٍ

 تٛٓصعٗا
 ٚبايكظطاغ
 بني األتشاب

 ٚايٓشناب
 املاسٚنظًٝٛاص ايػٓشٜش٠

 غٍف١ فشاػ١ٕ
 ٚطزاج١ عصفُٛس

 تظكط
ٓٞ  يف فٓخ َشاٖل ػك

 ًٜٓف عكًٗا
 يف يفاف١ حٓب
 يٝٓفج٘ طخابًا

 يف اهلٛا٤
 ٜعجٔ طشاٚتٗا



 بٝذٜ٘
 ميصُص ح٣ًٛ أْٛثتٗا

 بؼفتٝ٘
 سعؼتٗا" آٜع نشِٜ"ًٜٚخع 

 بًظإ َٔ ْاس
 املاسٚنظًٝٛاص اؿظري٠

 تصخٛ
 َٔ طهش٠ اؿٓب

ُٕ ايعؼل  ٚدْا
 َهظٛس٠ٌ

 ع٢ً َش٢َ ْبُض
 َٔ ِٚجٔذٖا

ُٝصاب ايكًُب َٓٗا  ف
 بظٗاّ صشحي١
 ُٚت٢ُٓ األػجإ

 بعٛاصف
 جيُذ َٔ عًٜٛٗا

 ايذّ
 يف عشٚم ايكب١ًٝ

 املاسٚنظًٝٛاص ايطشٜذ٠
 قاصش٠ٌ

 نجضٜش٠ غٛا١ٕٜ
 يف أسخبٌٝ ايظٕٓٛ

 ٚحٝذ٠ بني فًٝل

 :َٔ اإلخ٠ٛ
 َصطف٢ ٚقُذ

 َشاد ٚحظني
ٌْ ٌٌ ي٘ جخف  ٚن

ٛٓعني  َٔ املخربٜٔ املتط



 ٜػطظٕٛ
 ْظشات

 عطؼ٢
 يف حٛض ْذاٚتٗا

 ٚبأيظ١ٕٓ ْاػف١
 ًٜعكٕٛ فا٥ض أْٛثتٗا

 يف طشا٥شِٖ
١ٓٝ ِٓ ٜٖذعٕٛ اؿُ  ث

 ٚايزٚد عٔ اؿٛض
 املاسٚنظًٝٛاص ايؼشٜذ٠

 تا١ٌٗ٥ نايكؼ١
 يف َٗٓب سٜح

 َشٜب١ً
 ع٢ً ايذٚاّ َشتاب١ً

 ؽفٞ صٖش يٛاعجٗا
 بني ايكًب ٚايكًب

 ٚتعًٍل أطشاف أحالَٗا
 ع٢ً َؼجب ايهتُإ
 املاسٚنظًٝٛاص ايٓاعظ١

 *تتفشج ع٢ً آيٞ َانبٌٝ
ٌٓ أحٕذ  َظا٤ ن

 "ايشَٚٛت نْٛرتٍٚ"ٚتظتخذّ 
 بظبب اؿظش اإلٜشٚتٝهٞ

 املاسٚنظًٝٛاص ايشاػذ
 ٜضٍفٕٛ إيٝٗا

 اؾٓظ١ٝ ايبًجٝه١ٝ
 نُبؼش٣ ال طعِ هلا

 ٚال ٜتٛٓسعٕٛ يف طؤاهلا
 عٔ أصًٗا



 ٚفصًٗا
 عٔ اؿٓا٤

 ٚاإلبٌ اي٥ٛٝذ٠
 عٔ َػشٕب بايهاد تعشف٘

 ٚعٔ قش٣ بعٝذ٠
 عشب١ٌٝ

 أعج١ُٝ ايًظإ
 تػطٞ ايشأغ بايفٛالس

 ٚايٛج٘ مبظاحٝل
 فصٝخ١ األيٛإ

 ؽًع ثٛب اؿٝا٤ ايعتٝل
 يرتتذٟ دجٝٓضًا يصٝكًا

ُ٘  تهاُد َٓ
 تٓذيُل
 اؿال٠ٚ

 ٜٚفٝض ايعظٌ
 ال تعجٔ اـبض

 ٚال ت٧ٝٗ ايهظهع
 تأتٞ ع٢ً ايبطاطا املك١ًٝ

 مبختًف ايصًصات

 "ايبٛب نٛسٕ"ٚتذَٔ ع٢ً 
 يف صاي١ ايظُٝٓا

 "اهلٝب ٖٛب"تظُع ايٓشاٟ ٚ

 "ايؼعيب"ٚتشقص ع٢ً إٜكاع 
 ٚحني تشتاد ايذٜظهٛ

 تٓضع ايفٛالس
 ٚتهشع ايهٛنانٛال الٜت
 حت٢ ابتالٍ ايظشٜش٠

 تظافش" ايبالد"ٚحني إىل 



 تكطٞ عط١ً ايصٝف
 يف ايِشٜف

 تتكاَرُفٗا ايٛال٥ِ

 :ٜٚتجُٗش حٛهلا خًْل نجري
 سٖحٌ َتأٖبٕٛ

 َؼاسٜع َٗاجشٜٔ
 ٚعؼاْم َٛمسٕٝٛ

ُٕٝٓٛ بايطف١ األخش٣  َت
 يًُتٛطط املشصٛد
 املاسٚنظًٝٛاص ايٓاٖذ

 َجري٠ٌ نتأػري٠
 َػش١ٌٜ

 نأٚسام اإلقا١َ
 املاسٚنظًٝٛاص ايعٓٝذ٠

 تشفض ايضاٚج ايتكًٝذٟ
 َٔ قشٜٕب بعٕٝذ

 ُبعذ سا٥خ١ ايؼخِ
 عٔ طاطٛس صذ٨

 ٚؽًع فٛالس اؿؼ١ُ
 يُتذٜش ايكًب

ٜٓفني  يعؼاُم َض
 ٚػاس َؼاعش

 املاسٚنظًٝٛاص ايطاصج١
 تبخح عٔ حٓب صادم

 مبؼاعش باطك١
 ٚحني ُتٓٗهٗا

 ايٛصاٜا اؾشدا٤
 ٚايشأف١ ايكاط١ٝ

 تظكط بني رساعٞ



 أٍٚ عابش طشٜش
 نجُش٠

 صا٥ذ٠ ايٓطج
 املاسٚنظًٝٛاص امَلُصٕٛ

 تعصش
 حًٝب األ١ََٛ

 َٔ ثذٜٗا
 ٚيف عؼٗا املٗجٛس

 تطفٞ ْاس سغبتٗا
 بذَع االْتظاس

 املاسٚنظًٝٛاص ايزاب١ً
ٞٓ اـشٜف  تكطٔ يف ح

 َظٖشح١ بال إحظإ
 ػٓش فًزات ََشاَستٗا
 ٚأحالَٗا املظشٚق١

 تشتب آٖاتٗا
ٌُ  ع٢ً عج

 ٚتذفٔ سعؼتٗا
 يف طشٜش ايٛحؼ١

 ٚٚحٝذ٠ً
 تٓاّ

 عشب١ٌٝ
ٓٞ  بًظإ أعجُ

 مشْع باسد٠ٌ
ُْذف ايجًج  تػضٍ َٔ 

 سدا٤ّ يًعضي١
 ٚطتاسًا يألط٢

 ْبت١ٌ
 تشنت حًِ خطشتٗا



 ٜتُٓشغ
 يف ٚحٌ اؾٓٛب

 ٚمشااًل ضٝٓعت
 صٖش صبابتٗا
 بني ايذسٚب

 ٚيف ػك١ َٔ غشفتني

 *ع٢ً ضف١ ايهٓاٍ
 تػُذتٗا ايٛحذ٠

 ٚتكٓشحت يف سٚحٗا

 .ايٓذٚب

 2007 دٜظُرب –بشٚنظٌ 

  َػشب١ٝ بشٚنظٌ"تشنٝب َضجٞ بايًػ١ ايفشْظ١ٝ ٜٚعين يذ٣ ايبًجٝهٝني" 

 ايعا١َٝ املػشب١ٝ نُا ٜظُٝٗا بعض َػاسب١ اؾٌٝ ايجاْٞ يًٗجش٠ بايًػ١ ايفشْظ١ٝ 
  طًظ١ً تًفض١ْٜٝٛ أَشٜه١ٝ ػٗري٠ ناْت تبح يف أٚاخش ايتظعٝٓات ٚتذٚس يف َهتب يًُخاَا٠

ٖٚٞ تبخح يف " آيٞ َانبٌٝ"ببٛططٔ، ٚتتُخٛس ايظًظ١ً حٍٛ َػاَشات احملا١َٝ ايعاصب١ 

 عكذٖا ايجايح عٔ ػشٜو ألحالَٗا
  قٓا٠ تعرب بشٚنظٌ ٚتصٌ َٝٓا٤ٖا ايذاخًٞ بباقٞ َٛا٧ْ ايعامل، ٚتعشف بعض جٓباتٗا متشنضا

 .يًُٗاجشٜٔ املػاسب١ خصٛصًا

 خاص مبج١ً إؼاد نتاب اإلْرتْت املػاسب١
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 احلجر املغسول على األفق الالمع

  

 عبد الغين فوزي

 عطٛ احتاد نتاب املػسب
 َتعإٚ صحفٞ

 :إصدازات٘
 غعس ، عٔ َطبع١ تٌُٝٓ مبسانؼ" ٖٛا٤ االضتداز٠ " ـ 

 أعُد٠ ،عٔ َٓػٛزات جسٜد٠ اآلفام املػسب١ٝ مبسانؼ" ـ اهل١ٜٛ املفتكد٠ 
 غعس، عٔ َٓػٛزات احتاد نتاب املػسب" ـ آت غظاٜا َٔ زضا٥ًِٗ 

جسٜد٠ ايكدع ايعسبٞ، جسٜد٠ ايصَإ، جسٜد٠ ايسأٟ : ٜهتب ضُٔ َٓابس َػسب١ٝ ٚعسب١ٝ َٓٗا

ايهٜٛت١ٝ، جسٜد٠ أٚإ ايهٜٛت١ٝ، املطا٤ املػسب١ٝ، بٝإ ايّٝٛ املػسب١ٝ، االحتاد االغرتانٞ، ايعًِ 

ٚضُٔ زتالت .…ايجكايف، املٓعطف ايجكايف، ايعسب األضبٛعٞ، ايعسب ايعامل١ٝ، ايعسب ايكطس١ٜ

 …ثكاف١ٝ عسب١ٝ

 ايكصٝد٠
 اذتجس املػطٍٛ ع٢ً األفل ايالَع

 يف ايعتبات ايهطري٠
 ٜتطاقط مبا ًَهت عٝٓاٙ

 ـ نحبات حنسٖا االغتباى ـ



 يف ذاى األضفٌ املٛصد
 نهتاب ايطني

 ٚال ٜفصح عٔ خدٚغ٘
 إال يف مل١ َا٤

 ٚأْا ٖٓا أضٝح يف ايكطس ايعايل
 أزضِ ايٓبع ع٢ً عٓل املكص١ً

 ٚأحسع ضًعٞ َٔ ايػجا٤
 دعِٗ ٜعربٕٚ

 ع٢ً قًيب يف ادتطس
 دعِٗ ٜتعجسٕٚ بٞ

 ٚال ٜتُاًٜٕٛ ملالقاتٞ
 يف ايػ١ُٝ

 اييت ناْت َته٦ا يًطسب
 نِ زفعت َٔ عُاد

 يف ايهأع
 ٚضٜٛت َٔ ضكف

 ع٢ً ايٛزٜد
 نِ تدفكت يف ايٓٛافر

 املفت١ْٛ باَتداداتٗا يف ايصزق١
 نِ زَت ايطسم املتفسم ع٢ً زعػات٘

 يف طبكات ايصُت
 ألزضع َٔ املػت٢ٗ

 ارتايٞ َٔ يػٛ اهلٝهٌ

 ؟؟…نِ
 ٖهرا

 ٚع٢ً َكسب١ َٔ حطب
 بهاٌَ غابت٘ املستعػ١

 ..نًُا خت٢ً عين ايكطٝع
 يف اجنساف تًٛ اجنساف



 ٚال عتب١ يًصحٛ
 ٚال أجساع جتٗس بٗٛا٤ االختٓام
 نًُا خت٢ً عين اَتدادٟ املعًب

 أقُت يف ايسأع
 ٚدعٛت يفانٗيت املصًٛب١

 ع٢ً شغبٗا ،،
 شغب األحٛاض

 ايًصٝل بأغٛاز ايػٓا٤
 قٝجازتٞ زأع: مل أقٌ 

 ٚأْفاضٞ تطتطٝب ايسْني ايبًٌٝ ايرٟ ميتص ايعت١ُ
 يف ايطٗس ايطازٟ يف ايصَٔ

 نايسنض ايعطػإ
 قٝجازتٞ زأع: أْا مل أقٌ 

 ٚإٕ حصٌ ايتػاب٘
 فٓعِ اذتجس املػطٍٛ

 ! يف ايٓػِ
 أضتطٝع إٔ أحتطظ جبني األحب١

 َٔ بعٝد
 يف بٝاض ٜساْٞ

 يف عصف حيدثين
 يف صُت خيسضين
 ٖا أنرب نػجس ايظٌ

 يف األثس املصٕٛ

 ..يف املالَح ٚإٕ تعفست
 يف املالَح ٚإٕ تفسقت بٗا ايطبٌ

 يف املالَح ٚإٕ اْصٚت نػحٛب ايفصٍٛ
 أقٍٛ حني أضٓد ٖرا ايٛج٘

 " ايطبٝع١" ال زٜب ضتعٛد بٞ 
 ٚيٛ فٛم اذتسٚب



 ٚأمتدد يف أغصاْٞ
 اييت تٓتظس قفصٟ يف اهلٛا٤

 يهٞ أنٕٛ جدٜسا
 بطُا٤ يف األعطا٤

 أقٍٛ األعطا٤ األزض
 حسٚيف ئ تفازم االَتال٤

 نْٛٞ يٞ
 غجسا

 حني ٜطٓدْٞ ايػو ع٢ً فساغ
 نْٛٞ يٞ

 َع٢ٓ
 حني تهرب ايصٛز٠ يف ايػجٝإ

 نْٛٞ يٞ
 َأ٣ٚ حني تدْٛ املالَح َٔ املالَح

 ٜٚطتحٌٝ يف ايتصدع ايعٓام
 دَٚا

 أتٞ بو ع٢ً ارتامت
 أقٍٛ أبسقٞ َٔ تٓاثسى

 يهٞ أنٛز نْٛا يف ايكصٝد٠

 .ٚأدعٛ إيٞ

 خاص مبج١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١
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 َثالَثَة َعَشَر َقَفصًا ِلَتْرويِض الَّزَمْن

 

  مصطفى ملح

 . َ بربؽٚز1971ؽاعض ًػضبٛ ًّ ً٘اهٚز 

 ٝساصى عوٟ اإلداطٝ يف األرب اهعضبٛ داًعٞ ؽعٚب اهزكاهٛ باجلزٙز. 

 ٞٚٙؾتػى أعتاسا هوػٞ اهعضب . 

  2006َعط٘ احتار كتاب املػضب ًِش . 

 ْعط٘ فدضٜ بزاص اهِعٌاْ األربٚٞ ، هبِا . 

 عط٘ ًِتز٠ إبزاع ٗس٘اص ، بضؽٚز . 

 ُٞؾض يف ًِابض ًػضبٚٞ ٗعضبٚٞ ًعضٗف . 

 : إصزاصات

  ، ٞ2006َرَ اهؾاعض، ؽعض ، عوغوٞ اهلتاب األٗي ، ٗطاصٝ اهجكاف . 

  ، ٞٚ2008َعصافري اهطف٘هٞ ، ؽعض هألطفاي ، دا٢ظٝ اهِعٌاْ األرب . 

  ، ٛ2009َصًار اهؾٌػ ، ؽعض ، دا٢ظٝ اه٘رٙع اآلعف . 

 : حتت اهطبع
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 أدِشٞ بٚطا١ تطاصر اهوٚى ، ؽعض. 

 بني اهلاف ٗاهِْ٘ ، ؽعض. 

 عضق تاز األًريٝ ؟ ، ؽعض ًّ. 

 عٚز ًٚالر اهكٌض ، ؽعض هألطفاي . 

 ًا مل تكوٕ ؽٔضطار ، قصص هألطفاي . 

 اهكصٚزٝ
ِّ ًَ َٞ َعَؾَض َقَفصّا ٔهَتِضٗٙٔض اهٖظ  َثالَث

 تتكافظ أعطا٢ٛ)
 ستٟ اآلْ" أكْ٘"اهال " أكْ٘"اي" كِت"اي

 سٚاتٛ هٚغت ًجكاال
 املاضٛ ٙتطا١ي

 ( ٗاملغتكبى قوٚى ًّ املا١ يف عِٚٚم
 أٗكتافٚ٘باخ

ٖٚار -1  : اهٖص
 ََُصَب اهٔفداَذ

َِٙأتٛ َِٙأتٛ ٗال  َِِتٔعُض اهشٜ  َٙ  ََ  .ُٗا
َْ؛ َْ َفَأِع٘ا ٖٙا ٍٖ عاعاْت َفَأ ْٕ ُث  َث٘ا

ًَشاصُٙح اهِؾتا١ٔ ُٖ َصٔز٢َِت   َتَبٖزَي َؽِعُض
َٖٗدِت ُصِػض٠ اهَبِأت َفصاَص َدٓزّا،  َتَظ
ُٕ يف َأِعَفٔى اه٘ارٜ ْٖ ٔفداَخ َِٚض َأ  َغ

َِِلُبِ٘ت َُغُٚر اهَع  ! َأساَط ٔبٔا 

 : امُلغأفض -2
ًَُعٖطاّل،  ََٗدَز اهٔكطاَص 

ٔٝ َُ احَلٚا ًَِت ٔبٔا َقَز َٞ اِصَطَز  ٗاهِغٖل

ِٚٔف ُُُغُ٘ص اهٖص ُِِدُضٓا  ِ٘را١َ َت ّٞ َع ٌَ َٖ٘هِتٔا َعِع  .َفَش
ٕٝ ًِٔضآ ُِٔصَف   ٔٞ  َأِبَصَض يف امَلَشٖط



ُِٗغ٘ٔص َّ اه ًٔ ِِغا١ُ اخلا٢ٔفاُت   ٗٔباهُكِضٔب اه
ٔٝ َِ٘ق َخضا٢ٔٔط امٔلِضآ َٙغُٚى َف  ّٖ ُٔ َُغنَي َبٚاَض  َٗقِز 

 ًَُتَلِغضاّ؛.. ؽأسبّا.. ًَُعٓض٠ّ.. ًَِذضٗصّا
َٞ  َفَتَح احَلكَٚب

ُٕ فٚٔا ًٗاِت َُِفَغ ٍٖ َأِرَخَى   ! ُث

ِٚت -3  : امَل
ّٔ امُلِأعٔب هٛ ّٔ اهَلَف  َبَشُج٘ا َع

ٔٝ َِِتَصٔف اهَكصَٚز ًُ َِٚى  ِّ ًاَت َسٖفاُص اهُكُب٘ٔص ُقَب  .َٗهٔل
ٍِ ٔٔ ٍٖ درياُٛ ٔإىل َأِك٘أخ ِٓوٛ ُث  عاَر َٗأ
ِٖباتاُت اهَكصرَيُٝ، ٌَِت عوٟ َقِبضٜ اه َُ ٗ 

ِٚوٛ ّٗ َه َٙٔذ ٍٖ سنَي   ُث
ِ٘قٛ َّ اهشٜ َف  َأِخَوُع اهَلَف

ٝٔ؛ ِّ َؽبابٚٔم احَلٚا ًٔ ًِٔجَى ٔهٍص   َٗأِرُخُى 
ٌُ٘ ُٔ  َفُأِبٔصُض اأَلِسٚا١َ ُكٖو

ٌِٚاُّا  َعبٚزّا ُصٖكعّا ُغَضبا١َ ُع

ّٞ َِٚت ًَ ِٓٛ.. َٗأِكَجَض  ًٔ! 

 : اهَعضٙػ -4
 َعَكَط اجَلٌاُي عوٟ اهٖغضٙٔض

ٔٝ ٍٔ اأَلًرَي ِٖا١ُ يف ٔدِغ  :َفشاَبٔت احٔل
ًَُػًطٟ ٔباحَلضٙٔض  َثِػُضٓا َفِذْض 

ّٔ ِٚ َٔ َقصَٚزَت ًِٔجَى اِصٔطزا  َبٚاُضٔا 

َّ اهٚاُق٘ٔت يف َكِف اهٖصبأح ًٔ ٌَْض  ُٔٔا َق َِٗد ٗ.. 
َِِتٔعضّا؛ ًُ  عوٟ اهٖغضٙٔض َدٌاُهٔا َتٔعبّا ٗ

َُٙعِز، َبِعُز، اهَعضُٙػ؟  ٍِ  ٔهٌاسا َه
 ًاَت: َأداَبٔت احَلِغِا١ُ يف اهِتِوفأط

ٖٔ َِؾٚٔز ٞٔ احَلضِب.. ًَُطٖضدّا ٔب  !يف عاَس

 :اهِعٓى -5
َٗصا٢ٛ ٌِؾٛ  َٙ 



ٌُِػ ًاَهِت ُٕ ٔإسا ًا اهٖؾ ٍٖ َأِتَبُع  ُث

٘ٗٔف ٞٔ اهٖتَص َ٘ ُتٖفاَس َُِش  ٔٞ ُِٚخ اهٖطضَٙك ُٖ َؽ َُٙكُ٘ر  .َكامُلضٙٔز 

 :ساَن ٔظٓوٛ
ِٚزٜ، ِٚزٜ، َعِبزٜ، َأًريٜ، قا٢ٔزٜ، َق  َع

ْٔ، ُٗصَ٘صتٛ اأُلِخض٠ ًِٔتزارٜ يف امَللا  ..ا

ِْ َأُا ِّ ٔإ  ..َٗهٔل

َِ٘رعّا ًُ ًِّ٘ا َصَسِوُت  َٙ: 

ٌُِ٘ت ؟ َٙ  !َِٓى ٙا ُتض٠ ٔظٓوٛ 

 : اهِضِسَوٞ -6
َْ ُِٙت٘ ِٔٔض اهٔبػأي املا١َ ٗاهٖظ ٌَُو٘ا عوٟ َظ  َس

َٞ َٝ ٗاهٖغذا٢َٔض ٗاهٔلالَب اهٖطاٖه  ..ٗاهٔكَصَص اهَكصرَي
ُِٓاَن يف اهٖصِشضا١ٔ  َْ َُٙفِتُؾ٘ َْ اهِضداُي   كا

ِّ َبِعٔض اأَلًريأت اهٖو٘اتٛ  َع
،ٔٞ َٙ ََٗعٔط احٔللا َّ يف  ٌُِت ّٖ َف ُٔ ُُ ّٖ ٔسصا ُٔ َُ  خا

 ًَٖضٔت اهٓغاعاُت
ٍِ ِٕٔف َقزٙ َٙٔذُزٗا ٔع٠٘ َك  ٍِ  َه

ٕٔ ِٚ ٍِ.. َرَخُو٘ا ٔإَه  ٗقَٚى ُاً٘ا يف اهٖغزٙ

7- ًَّ  : اهٖظ
ِٔٔض احٔلٌأص  َدٓزٜ َعوٟ َظ

ٖٔ ِِكأص ًٔ َُٙوٗف يف   َ٘ ِٓ  ُٙضأقُب اهٖوِكالَق ٗ

ِٞ ِّ َسؾا٢َٔؿ َسأبَو ًٔ  ..ََٗطِّا َصػريّا 
ٗٔٔص، َٞ املٚالٔر يف اهُل٘ٔذ امُلذا ُٙضأقُب َسِفَو  َدٓزٜ 

ٞٔ امٔلِظًأص َٓ ًََع آ ْٙٔى  ًَُتٌا  ُٕ  َصِأُع

ِٖاُق٘ٔؼ َِٔتٗظ َكاه َٙ  ..ٗاهٖطِبٔى اهشٜ 
ُْٔض  ًَٖضِت َأِؽ

َٞ اهٖوِكالٔق، َِٙو َٗ ََ اهِؾتا١ُ ُر  ََٓظ

ًَؾأعَى املٚالٔر ُُٚ٘ي   ..َأِطَفَأٔت اهٗغ



ُْٔض  ًَٖضِت َأِؽ

 !َعَكَط احٔلٌاُص َفٌاَت َدٓزٜ

َِِغا١ -8  : اه

ُٔغا١ٕ  :يف اهَكِؤب َعِبُع 
 ُأٗىل ُتَكِبُوين َفَأِتَبُعٔا ٔإىل اهٖصِشضا١ٔ،

،ٖٛ َْ يف ٔص٢ََت ْٞ َتُصٗب امٔلِوَح ٗاهَكِطضا َٚ ُٔ  َثا
،ٍٜ َٙٔزْٝ َكَتِؾلٕٚى َصًأر ًُشا  ْٞ  َثأهَج

ًِٔى، ْٞ ُت٘اصٜ ُدٖججٛ ٔباهٖض  َٗصأبَع
ًَِى َتِضًٚين إىل اأَلِؽبأح، ْٞ ُتظُٙى اهٖض ًَٔغ  َخا

ُِ٘ح هٛ ٔبَلِف ٔظالٔهٔا، ٌُٗض ٗال ُتَو ْٞ َت  َعأرَع

 ٖٛ َِِصٔضِف.. َٗأخرَيْٝ َتِبلٛ َعَو  !َٗت

َِٔضطار -9  : َؽ
ُٞ اأَلًرٔي ًَِضَكَب ََ اهُل٘ٔذ   ََٗقَفِت َأًا

ٌُ٘ا َطٗاٙا اهُل٘ٔذ،  ٗد١َٛ ٔباحُلٖضأؼ َفاِقَتَش

ُِٓاَن َِٔضطاُر  ٍِ َتُم َؽ  ..َه
ٞٔ احَلا٢ِٔط، َْ َفَكِط َعَكأصَب عاَع ٌُٔو٘ َِٙش  عاُرٗا 

ِٚٔا ؽأعْض، َِٙبَعُجٔا ٔإَه  َْ  َصعا٢َٔى كا

َٞ َٞ ٗاهُعُطَ٘ص اهَلأر٢َ َٝ اهُلِشٔى اهَعتَٚك  ..َقاُصَٗص

 ..عاُرٗا
ٓٔضّا ٞٔ عا  َفَعٖى أَلِدٔؤا َقِصُض اخَلوَٚف

َِ ََٗعٔط اهَلال  ! َسٖتٟ ٔصٚأح اهٓزٙٔم يف 

 : اهِغِضن -10
ُِٓا،ٔ  بَٚعِت  ُكٗى اهٖتَشأكض، ٓا

ِٖ ًَٔض َٔ اهعا َٓٔكٔت اهَلضاعٛ ٔباجُلغ٘  .ُٗأِص
 ًُٔو٣َِت َطٗاٙا اهِغضِٔٔن ٔبامُلَتَفِضدنِي

ٍِ ُتٔدِف َأَسزّا، ََٗه  ْٔ َِٔو٘ا  َطَأَصِت ُأُعُ٘ر اهَب

َِٙبَضُح اأَلِقفاَص ْٖ َط٢رَيٓا ال   ..أَل



ٞٔ اهَعِضٔض اهٖضتٚٔب، َٙ ُٔٔا  َقِبَى 
ّٞ ِٖاَؼ قأطَب ْٖ اه ُِٙت َأ  َصَأ

ٔٝ ِٚنَي يف ٔعِضٔن احَلٚا ُٔ َِٔو٘ا  :ًَُذٖضُر َب
ِٝ َْ َكاهٔكَضَر َٙٔجُب٘  ٍِ ُٔ  َدٌُٚع

ْٔ َْ اهَفضاَغ ٔبزأخٔى اهػريا َِٙكُط٘ ٗ. 
 َبِعَز٢ٕٔش،

َْ عوٟ َطصابٛ اهِغِضٔن، ََٙتغاَقُط٘ َْ َتَضٗرٕر   ٗرٗ
ٕٞ ُت٘اصٜ َتِشَتٔا َِٔع  أََِؽباسّا ٔبَأِق

 !ُٗدّ٘ٓا ًّ َسَذِض

 : اهٖؾأعض -11
، ّٞ َُِذَب َطِوَك ُٕ َٗأ ََٚت ُِِزٔق ٌََى امُلشأصُب ُب  َس

،ٕٔ ٝٔ يف َقِؤب َٞ ألِكٔتؾأف َدظَٙض َّ اهٖضباَب  ٗاهعأطُف اِسَتَط
،ٕٔ ََ ٔإىل َسعرَئت ُِٗض اأَلِبكأص قا ًَُض ٗ 

ُٞ اهٖضغٚٔف ٔإىل اهٖضصٚٔف،  ٗبا٢َٔع
َِٚفَتَح اهُلٖتاَب، َٖٓب ٔه  ْٔ  َٗقأصُئ اهُكِضآ
،ٔٞ َِ٘صَؽ ٖٔ اه َُٓب يف اِتذا َِٙش ِٖا١ُ   ٗاهَب

ٍِ ٔٓ َْ ٔإىل ًِأبٔض  ٗامُلِصٔوُش٘
 َٗصأسُبِا َصَأ٠ َقَوٌّا ٗٔقِضطاعّا

ًٕٗى  ِٝ.. َٗبِعَز َتَأ  !َكَتَب اهَكصَٚز

ِٖاص -12  : اهَك
ِِٖذٌأت َّ اه ًٔ  ّٞ ْٖ قأفَو  َتِشلٛ اهَعذا٢ُٔظ َأ

َِ٘ق امَلزأؽٔض ٗاهَبٚأرٔص ٗاجٔلبأي، ّٞ َف َِٚو  ًَٖضِت َه
،ِٛ ُٔغا١ُ احَل  َفَظِغَضَرِت َفَضسّا 

،ٍِ ٔٔ ِٚٔف َْ ٔهَط ُِ٘س٘ َُٙو ٌََع اهِضداُي   ٗاِدَت

ٕٞ َِٙكٔصُفٔا ٔبَأِهف َصَصاَص ِٖاُص  َٖ٘ثَب اهَك  ..َٗت
َٔ يف َسَشص ِ٘ ُْ اهَك ُ٘ٚ ًَِت ُع  ُا

 َت٘اَهِت َعِبُع عاعإت َٗسٖى اهٗصِبُح؛
ِٖأص ٞٔ اهَك ٞٔ ُدٖج َٙ ًُ٘ا ٔبُضِؤ  َفاِصَطَز



 !يف اهَعضا١ِ.. َتِضُقُز

 : اهُعِصُف٘ص -13
 ََٗضُعُٖ٘ يف َقَفٕص

ًُِلَتضٕٔٔخ، َِٚض   َفَػٖضَر َغ

ٍِ ُٔ َِ ِٚ ًُِزٔصْن أاٖل َف٘أصَق َب  ُٕ ُٖ  :أَل
ِّ ًَِغُذُّ٘ا َٗهٔل َ٘ صاَص  ُٓ 

َٗ يف َقَفٕص َصػرِي  َِٙغَتطُٚع اهٖؾِز

ٍِ ُعَذِا١ُ يف َقَفٕص َكبرِي ُٔ ِٖ  !َهٔل

  خاص مبذوٞ إحتار كتاب اإلُرتُت املػاصبٞ

www.ueimarocains.com 


