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للزجال أحمد لمسيح ،أحد رواد هذا الجنس األدبي والفني .ولد مراد القادري
سنة  1965في مدينة سال الواقعة على الضفة الشمالية لنهر أبي رقراق،
غير بعيد عن العاصمة .انشغل منذ شبابه بالعمل الثقافي ضمن جمعيات
الزجلية؛ من بينها «حروف
وهيئات عديدة ،وأصدر مجموعة من األعمال
ُ
«طير الله»« ،طرامواي» وغيرها .ترجم بعضها إلى
الكف»« ،غزيل البنات»،
ّ
اللغات األوروبية .وقد انكب في هذه المجاميع على كتابة قصيدة زجلية

وجدية ،في سياق مشروع شعري
واع للكتابة ،وبدأب
حداثية وفق تصور ٍ
ّ
تجديدي يعرف صاحبه منبع الكتابة ومصبها .في المؤتمر األخير لـ«بيت
الشعر» الذي انعقد قبل ّ أيام ،انتخب مراد القادري رئيسًا له بعدما كان لسنوات
عضوًا في مكتبه المسير .فرصة لمساءلته عن أداء هذه الهيئة الثقافية،
وتصوراته الجديدة بخصوص عملها ،وما قدمته للشعر وللشعراء في
المغرب

ثورة في ِشعرنا العربي
ّ
ورب ـ ـمـ ــا ل ــم ي ـك ــن بـ ـمـ ـق ـ ُـدور ال ـ ّـدك ـت ــور
ْ
يناقش أطروحة
عباس الجيراري أن ِ
الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ف ــي إحـ ـ ــدى ال ـج ــام ـع ــات
املغربيةْ ،
خوفًا من املواقف التقليدية
وال ـ ـن ـ ـظـ ــرات امل ـح ــاف ـظ ــة الـ ـت ــي كــانــت
ت ـت ـ ّ
ـرص ــد هـ ــذه ال ـق ـص ـي ــدة وت ـت ـهـ ّـجـ ُـم
ُ
عليها وع ـلــى ِشـعــريـتـهــا ،وتنعتها
بــال ـق ـصــور ع ــن ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن الـ ــذات
فــي عــاقــاتـهــا بــالـكــون وال ـعــالــمِ .تلك
ّ
لـحـظــة ُأول ـ ــى ،دال ـ ــة ورم ــزي ــة ،كونها
ّ
ْ
تـ ــك ـ ـشـ ــف أن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ـ ِـش ـع ــري ــة
ّ
ق ـص ـيــدة ال ــزج ــل ت ـك ــرس ف ــي امل ـشـ ٌـرق
ْ
ّ
تتهيأ ظــروف
ال فــي املـغــرب ،قبل أن
ثـقــافـيــة ومـعــرفـيــة مـخـتـلـفــة ،أتــاحــت
لــي ،سنة  ،2012أن أنــاقــش أطــروحــة
الــدك ـتــوراه ح ــول الـقـصـيــدة الزجلية

كما تعلم ،خــال عقد ّ
السبعينيات
املـنـصــرم ،سـيــزدهـ ُـر اإلب ـ ّـداع املغربي
ّ
ّ
املوجه
باللهجة الدارجة ،في الشعر
ل ـل ـغ ـنــاء ،ح ـيــث اك ـت ـســب ال ـع ــدي ــد من
األغــانــي املغربية الــذيــوع واالنتشار
ف ـ ــي املـ ـ ـش ـ ــرق ال ـ ـعـ ــربـ ــي مـ ـث ــل أغ ـن ـي ــة
«مرسول الحب» للفنان عبد الوهاب
الــدكــالــي ،و«ي ــاك أجــرحــي» للمطربة
نعيمة سـمـيــح ،ع ــاوة عـلــى انتشار
الــزجــل الغنائي الــذي ذاع مــع الفرق
امل ــوس ـي ـق ـي ــة ال ـش ـب ــاب ـي ــة ،وب ـخ ــاص ــة
مجموعتي «نــاس الغـيوان» و«جيل
جياللة».
ُ
يمكن اإلمل ـ ُ
ـاح فــي هــذا الـصــدد،
كــذلــك،
إلــى تنظيم اتحاد كتاب املغرب ـ ّ
أهم
مــؤسـســة ثقافية مــدنـيــة مستقلة في
ذلــك الــوقــت ـ ـ «املـهــرجــان األول لشعر
الـ ــزجـ ــل فـ ــي م ــدي ـن ــة مـ ـكـ ـن ــاس» الـ ــذي
سـتـنـتـ ُـج مـنــه م ـب ــادرة ثـقــافـيــة أخــرى
ّ
ُ
تخصيص مجلة
ال تقل أهمية ،وهي
«آفاق» لسان حال اتحاد كتاب املغرب،
ألحــد أعــدادهــا لشعر الــزجــل ،مــا ّ
يعد

ُ
ستحضر للمرة
املغربية الـحــديـثــة.
األولـ ـ ــى هـ ــذه ال ـق ـص ـيــدة ف ــي املـحـفــل
األكاديمي املغربي لتخضع لألسئلة
ال ـن ـظ ــري ــة وامل ـع ــرف ـي ــة الـ ـت ــي ت ـض ـ ُ
ـيء
ّ
ج ـ ْـوه ــره ــا ال ــشـ ـع ــري ،وت ـك ـش ــف عــن
الـ ـع ــاق ــة الـ ـت ــي ت ــرب ـط ـه ــا ب ــال ـح ــداث ــة
ّ
وجديةِ انخراطها
الشعرية املغربية
فــي أفــق الكتابة بــدل انحباسها في
دائ ــرة الشفوية .بــن اللحظة األولــى
( )1969والـلـحـظــة الـثــانـيــة (،)2012
ج ـ ــرت مـ ـي ـ ٌ
ـاه ك ـث ـي ــرة ت ـح ــت ال ـج ـســر،
مــا ُجعل النظرة املتعالية التي كان
يرمق بها بعض األكاديميني وحتى
بعض النقاد املغاربة قصيدة الزجل،
ِّ
ُ
ّ
ويرجع
وتعدل زاوية نظرها.
تتغير
الـسـبــب فــي ذل ــك إل ــى معطيات عــدة.

ُ
ما ُيميز القصيدة
المغربية الحديثة
الزجلية ُ
هو ْ
ّ
لهويتها الخاصة
ها
ن
صو
ّ
المتفرد
وقلقها
ِ
اعـ ـت ــراف ــا ص ــري ـح ــا م ــن هـ ّــذه املـنـظـمــة
الـثـقــافـيــة بـقـيـمــة ه ــذا الــش ـعــر ّوم ــدى
إس ـه ــام ــه ف ــي ح ـيــويــة املـ ــن الــش ـعــري
املـ ـغ ــرب ــي وت ـ ـنـ ــوع روافـ ـ ـ ـ ــده ال ـل ـغ ــوي ــة
ومرجعياته وحساسياته الثقافية.
تلك األحداث هي ما صنع ،في نظري،
ُج ــزءًا مــن االنـعـطــافــة الثقافية املهمة
لدى قطاع واسع من األساتذة والنقاد
الـجــامـعـيــن امل ـغ ــارب ــة .إذ ل ــم ي ـعــودوا
يـنـظــرون إلــى قصيدة الــزجــل ككتابة
من الدرجة الثانية.
ّ
هـكــذا ،لــن يُـعــود الــزجــل خلف الشعر،
ّ
كضلع
بــل سـيــأخــذ مـكــانــه الــطـبـيـعــي
ٍ
من أضالع القصيدة املغربية الحديثة
واملـ ـع ــاص ــرة ورك ـ ـ ـ ٍـن ْم ــن أرك ــانـ ـه ــا ،ال
ُ
يمكن التغافل عن ُمنجزه أو تجاهل
ّ
ت ــراك ّـم ــات ــه ال ـج ـمــال ـيـ ّـة وال ـف ـن ــي ــة الـتــي
ُ
ت ـ ـغـ ــذي امل ـت ـخ ـ ّـي ــل ال ــشـ ـع ــري امل ـغــربــي
والعربي على ّ
حد سواء.
وي ـم ـكـ ُـن ال ـق ــول إن ــه م ـنــذ تـسـعـيـنـيــات
القرن املنصرم ،برهنت قصيدة الزجل
ُ
ككتابةٍ شعرية ،وكــرافـ ٍـد
عــن هويتها ِ
يغذي املنت الشعري املغربي املعاصر،
وخـ ـ ّ
ـاصـ ــة ف ــي ال ـل ـح ـظــة الـ ـت ــي يـنـجـ ُـح
ّ
خ ــال ـه ــا فـ ــي ب ـ ـنـ ـ ُ ِـاء مـ ـم ــارس ــة نــص ـيــة
لها الـغــوايــة وقـلــق الـســؤال بعيدًا عن
ُ
ال ـ ّت ــرات ـب ـي ــات ال ـل ـغــويــة والـ ـتـ ـص ـ ّـورات
الـ ــن ـ ـقـ ــديـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت حـ ـ ـ ــول هـ ــذه
القصيدة.

ّ
شاعر ٌّالزجل
ْ
مدعو
ينتميَ
ألن
ّ
َ
الشعري
لزم ِنه َ
ويتفاعل مع
مجموع المعارف
والخبرات والفنون
ِ

3

¶ ب ـخ ـص ــوص الـ ـنـ ـق ــد ،ه ــل هـ ـن ــاك ت ـن ــاول
مختلف للتجارب الــراهـنــة؟ أم أن املقاربة
النقدية لنص الزجل تتم ب ــاألدوات نفسها
املعتمدة في تحليل الشعر الفصيح ونقده؟
ّ
ْاس ـت ـب ـعــاد قـصـيــدة ال ــز ّج ــل م ــن دائ ــرة
االهـتـمــام الـنـظــري والــن ـقــدي ،كــان من
نتائجه غـيــاب ذاك ــرة قــرائـيــة خـ ّ
ـاصــة
ب ـهــا ،م ــا ّأدى إل ــى اع ـت ـمــاد امل ـقــاربــات
ّ
النقدية ـ على قلتها ـ على استعمال
ّ
األدوات ّاملنهجية الـتــي تــأسـســت في
ُ
تــربــة الــشـعــر الـفـصـيــح فــي ْاسـتـجــاء
ال ـع ـن ــاص ــر ال ـج ـم ــال ـي ــة ف ــي امل ـم ــارس ــة

النصية لهذه القصيدة .أمر لم ُ
ّ
يصن
ّ
وتمايزاتها،
لهذه القصيدة هويتها
ِ
ـاصــة إذا علمنا أنـهــا ظـلــت ْ
وخ ـ ّ
دوم ــا
ٍّ
منظورًا إليها كنص شفوي .وقد كان
ّ
مـ ّـن ج ـ ّـراء ذل ــك ُ،أن غالبية ال ـ ّـدراس ــات
الــنـقــديــة ال ـتــي أن ـج ــزت ح ــول قصيدة
ّ
ال ـ ــزج ـ ــل ،نـ ـج ـ ُـده ــا ت ـت ـش ــاب ـ ُـه مـ ــع تـلــك
ّ
كتب النقد الخاصة
التي نقرأها فــي
ّ
ّ
بالشعر الفصيح .فالنقاد ،لألسف ،لم
ُيولوا اهتمامًا لألسئلة الخاصة التي
ُ ْ ّ
يمكن أن تولدها هذه القصيدة .أسئلة
ُ
ْ
واستثمار
ُيمكن في حال استنباطها ّ
أف ـ ِق ـهــا ّاملـعــرفــي والـثـقــا ّفــي والــشـعــري
أن ت ـ ْح ــقــق الـ ـت ــراك ــم ال ــنـ ـق ــدي ا ُلـكـفـيــل
ّ
ّ
بالكشف عن القوانني الكلية املؤطرة
ّ
لجمالية قصيدة الــزجــل وشعريتها.
ٌ
ُ
غــايــة ومـطـمـ ٌـح يمكن بلوغهما ،متى
ت ــواف ــرت مـثــل ه ــذه ال ـق ــراءات النقدية
الواعية بطبيعة املنت الزجلي املغربي
الحديث.

¶ ت ــم ان ـت ـخــابــك ق ـبــل أيـ ــام رئ ـي ـســا لــ«بـيــت
ال ـش ـع ــر» ف ــي املـ ـغ ــرب .م ــا ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن
يضيفه مــراد الـقــادري للشعر املغربي في
املــرح ـلــة الــراه ـنــة واملـقـبـلــة ،وخ ـصــوصــا أن
الــزمــن قــد يـبــدو للناس زمـنــا غير شعري،
وأن لدى الكثير نوعًا من التحفظ وأحيانًا
النفور من املؤسسة الثقافية في بالدنا؟
ّ
ً ْ
وحي ُدًا في هذه التجربة،
أوالّ ،لن أكون ٌ ِ
ُ
الكفاءات
ذلك أنني محاط بنخبة من
ّ
ّ
الثقافية الجديرة بالتقدير واملتوفرة
ع ـلــى ِخ ـب ــرة ف ــي ال ـع ـمــل ال ـث ـقــافــي ،من
بـيـّنـهــم ثــاثــة ُرؤس ـ ــاء ســابـقــن لبيت
الــشـعــر فــي امل ـغــرب؛ و ّه ــم الـنــاقــد عبد
الــرح ـمــن ط ـن ـكــول وال ــش ــاع ــران حسن
نجمي ونـجـيــب خـ ــداري .وم ــن املــؤ ّكــد
ّ
أن ح ـض ــوره ــم إل ــى جــان ـبــي سـيـمــثــل
ْ
سـنـدًا ودع ـمــا لعملي عـلــى رأس هــذه
املـنـظـمــة ال ـتــي ِأع ـ ــي؛ شـخـصـيــا؛ أنـهــا
ُ
بتطوير أدائـهــا واالرت ـقــاء به
مطالبة ّ
ْ
حتى تتحقق اس ِتدامة العمل الثقافي
ّ
ّ
ّ
عري .أتفق معك على أن املرحلة
والش
ُ
التي نعيشها ،داخليًا؛ عربيًا وعامليًا؛
دقـيـقــة ِج ـ ـد ًّا .م ــن ج ـهــة ،ه ـنــاك تــراجـ ٌـع
لـ ـص ــوت ال ــشـ ـع ــر أم ـ ـ ــام ِحـ ـ ـ ـ ّـدة ن ـب ــرات
ـحـ ـق ــد وارت ـ ـفـ ــاع ص ــوت
ال ـك ــراه ـي ــة وال ـ
ُِ
ُ
والتهافت على امتالك الحقيقة
العنف،
ّ
ّ
السياسي .من
الدينية واستثمارها
ُ
تحكام التفاهة
ناحية أخرى ،هناك ْاس
ُ
والـ ـب ــاه ــة وتـ ـح ـ ّـول ـ ُـهـ َـم ــا إل ـ ـ َـى ُس ـل ـطــة
َي ــوم ـ ّـي ــة ،وال ـت ـ ُ
ـراج ــع امل ـ ُـه ــول ِلـنـظــومــة
ُ
والخف ُ
ِّ
وت البي للسؤال الثقافي
ال ِق َيم،
ّ
السياسات العامة فحسب ،بل
ال في
ّ
ّ
العمومي .مع ذلك،
أيضًا في ّالنقاش
ورغـ ـم ــا ع ــن ــي ،أنـ ــا م ـت ـفــائــل .ف ــي هــذه
الظروف ،تزداد الحاجة إلى الشعر ،إذ
ال يمكن لنا كمؤسسة ثقافية مدنية
ْ
ّ
نتحمل مسؤوليتنا
ومستقلة إال أن
ف ــي تــرس ـيــخ ه ــذه ال ـحــاجــة وتـعـمـيـ ِـق
ال ــوع ــي بـ َـحـ َـيــوي ـت ـهــا الـ ـت ــي ال ت ـق ـ ُ
ـاس
بــالـجـمــاهـيـ ّ
ـري وبــالــذيــوع اإلع ــام ــيّ،
بـ ــل ب ـم ــا ُيـ ـس ـ ِـم ــع صـ ـ ــوت ال ـش ـع ــر فــي
ُ
ينتصر فيها لإلنسان
اللحظة الـتــي
وللمستقبل.
ْ
ْ
سنش ُ
رع في تنفيذ
ضمن هذا املنظور،
ِّ
ال ــت ــوصـ ـي ــات الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن املــؤت ـمــر
الشعر» في املغرب ،بما
األخير لـ«بيت ّ
ي ـخـ ُـدم الـحــركــة الــشـعـ ّـريــة فــي املـغــرب،
ويـ ـق ـ ّـوي ُم ـش ــارك ــة ال ــش ـع ــراء امل ـغــاربــة
لـ ـي ــس بـ ـم ــا ُيـ ـ ـث ـ ــري الـ ـ ّـرص ـ ـيـ ــد ال ـف ـنــي
والجمالي للقصيدة املغربية فحسب،
بـ ــل ب ـم ــا يـ ـ ـق ـ ـ ّـوي ،كـ ــذلـ ــك ،ان ـخ ــراط ـه ــم
ّ
ُويعزز ارتباطهم العضوي بالقضايا
ّ
ّ
امل ـج ـت ـم ـعــيــة ،وب ــال ــدف ــاع ع ــن ال ـحــريــة

تقديم وحوار
عبد الرحيم
الخصار

وال ـ ـكـ ــرامـ ــة وال ـ ـعـ ــدالـ ــة ،وب ــاالن ـت ـص ــار
ُ
والحلم والـجـمــال ،وبنقد ّ
أي
للخيال
ّ
تـ ُ
َ
ـراجــع في ما تحقق من مكاسب في
مسار الدفاع عن حقوق اإلنسان.
¶ هل سينفتح بيت الشعر على املزيد من
األس ـمــاء؟ فقد الحــظ كـثـيــرون أنــه حــن تم
فتح باب العضوية الذي كان مغلقًا لسنوات،
أصبح الدخول إليه يخضع لنظام التقطير،
أي إضــافــة أسـمــاء مـحــدودة وغــض الطرف
ع ــن أس ـم ــاء أخ ـ ــرى .م ــا الـ ــذي ي ـقــدمــه بيت
الشعر ألعضائه؟ هل سيكون بيتًا للجميع،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل ان ـه ـي ــار مــؤس ـســات
ثقافية أخرى أو تراجعها؟
«بيت الشعر» في املغرب ّ
تأسس ،منذ
ْ
وفــق ُر ْؤي ــة تنظيمية ُم ّ
عينة.
البداية،
ّ
ْ
جماهيرية باملعنى
عية
جم
ليس
ُفهو
ْ
بأكاديمية
به
أش
هو
بل
عليه،
تعارف
امل
ّ
ُ
َم ـ ْـعـ ـن ـ ّـي ــة بـ ـت ـ ْـع ــزي ــز ُ ُح ـ ــض ـ ــور ال ــش ـع ــر
امل ـغــربــي ،وتـ ْـوف ـيــر ف ــرص لــه لـلــوجــود
ف ــي ُم ـخ ـت ـلــف ِاملـ ـن ـ ّـص ــات الـتـعـلـيـمـيــة
والجامعية واإلعــامـيــة وفــي الحياة
بشكل عامِ ،عالوة على تقوية عالقاته
مع الجغرافيات الشعرية في العالم؛
وا ّل ـ ـن ـ ـهـ ــوض بـ ـمـ ـج ــال نـ ـش ــر ال ـك ـت ــاب
ّ
الــشـعــري وتـ ْـحـ ِـســن تـ ْـوزيـعــه ،واتـخــاذ
كل التدابـير لدى القطاعات الحكومية
وال ـج ـه ــات امل ـن ـت ـخ ـبــة والـ ـخ ـ ّ
ـاص ـ ّـة من
أج ـ ــل ت ـ ْـرس ـي ــخ ال ـح ــاج ــة إل ـ ــى الــش ـعـ ّـر
ف ـ ّـي حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة ،وض ـم ــان حــق
ّ
في التعبير واإلبداع.
الشعراء ُ املغاربة ّ
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إنـ ـ ـ ــه مـ ـن ــذ تــأس ـيــس
ُ
بـيــت الـشـعــر فــي امل ـغ ــرب ،وه ــو يعمل
وف ــق ت ـصـ ّـور م ـعـ ّـن لـلـ ُـعـضــويــة .مـفــادُ
ّ
ّ
بيت الــشـ ُعــر ُمنفتح
هــذا الــتـ ّصــور أن ّ
عـلــىّ ال ــش ـع ـ ّـراء وال ــن ـق ــاد واملـتــرجـ ّمــن
والفنانني كافة الذين ُي ْد ُ
رجون الش ْعر
ُ ْ
ْ
ٌ
ُّ
ضمن أفق اشتغالهم .انفتاح يتم وفق
ِ
ُ
آل ـيــات ع ــدة ،لـيـســت الــعـضــويــة ِســوى
ّ
ُ
منها .للتوضيح أكثرْ ،أستعني
واحدة
ْ
بـ ــاألرقـ ــام ،إذ ل ـيــس ه ـن ــاك أق ـ ــوى من
بالغة األرق ــامِ .خــال املرحلة املاضية
م ــن ُع ـم ــر ب ـي ــت ال ـش ـع ــر ال ـت ــي أداره ـ ــا
الشاعر نجيب خــداري (مــارس 2013
 /يوليو  ،)2017ش ــارك فــي األنشطة
ّ
الثقافية والـشـعــريــة لبيت الشعر ما
يناهز  258فردًا ،من بينهم  130ليسوا
.%51
من أعضاء البيت ،أي بنسبة
ّ
ُ
َ
أصدر بيت الشعر
بخصوص النشر،
فــي امل ـغــربِ ،خ ــال الـفـتــرة نفسها62 ،
ك ـت ــاب ــا ،ح ـ ِـظ ــي م ـن ـهــا ْأعـ ـض ــاء الـبـيــت
ب ـن ـس ـب ــة  ،%27فـ ـيـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـفـ ــاد َم ــن
ُ
ه ــم خـ ــارج ال ـب ـيــت بـنـسـبــة  .%73أمــا
ُ
املساهمون في مواد األعداد الثمانية
( )8مـ ــن م ـج ـل ــة «ال ـ ـب ـ ـيـ ــت» ،ف ـق ــد بـلــغ
عددهم  43ناقدًا وشاعرًا 35 ،منهم من
خارج البيت ،أي بنسبة  ،%81و 18من
أعضاء البيت ،أي بنسبة .%19
ّ
م ـع ـنــى ه ـ ــذا الـ ـك ــام أن ب ـي ــت ال ـش ـعــر
ف ــي امل ـغ ــرب ل ــه أك ـثــر م ــن آل ـيــة ْ
إلدم ــاج
ّ
برامجه الثقافية
الش ّعراء املغاربة ّفي ِ
والـ ــش ـ ـعـ ــريـ ــة ،وأن ع ـ ـ ــدم االنـ ـتـ ـس ــاب
إل ـي ــه ب ـص ـفــة ن ـظــام ـيــة ،أي م ــن ِخ ــال
العضوية ،ال ْ
ُ
يعني أبدًا عدم املشاركة
ُ ّ
فــي الفعاليات الُـتــي ينظمها أو عدم
االس ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ــن فـ ـ ـ ــرص الـ ـنـ ـش ــر ال ـت ــي
يتيحها ،سواء في مجلة «البيت» أو
ّ
ضمن منشوراته .على أن هــذا الكالم
ّ
ُ
ال يـعـنــي أن آل ـيــة الـعـضــويــة مـعـطـلــة،
فتكفي اإلشــارة إلى أنه خالل املؤتمر
األخير املنعقد بتاريخ  9يوليو ،2017
التحق  20عضوًا جديدًا ببيت الشعر،
مــن مـخـتـلــف الـحـســاسـيــات الـشـعــريــة
واللغوية والنقدية في املغرب.

