
 

 همرجان الّشعر العريب الافريقي يف دورته الأوىل :ملفات ذات صةل 

 "اجلوار اذلي مل يفض ا ىل احلوار  "

  ٭ محمد الغّزي

 

مارس تظاهرتني شعريّتني، التظاهرة الأوىل فهيي  21و 20و 19املغربّية أأايم « زاكورة»احتضنت مدينة 

همرجان الشعر العريب الافريقي اذلي نّظمه بيت الّشعر املغريب ابلتّعاون مع الصندوق العريّب للثقافة والفنون، 

  .والتظاهرة الثانّية فهيي الاحتفاء ابليوم العاملي للّشعر

وقد اختارت هيئة بيت الّشعر، عن وعي، مدينة زاكورة الحتضان هاتني التظاهرتني ملا للمدينة من وشاجئ 

د العنارص الثقافيّة والاجامتعّية ميثّل العنرص الّزجنّي أأح »املدينةقويّة تشّدها ا ىل القاّرة السمراء. ففي هذه 

كوهنا شاهدة عىل معلّيات العبور الثقايف والانساين بني املغرب وافريقيا وعىل التالحق »فضال عن « الفاعةل

فريقيا وجنوب الصحراء  .عىل حّد عبارة الشاعر مراد القادري« احلضاري بني شامل ا 

مل حّّت اختلطت محرهتا حبمرته اكنت، عىل امتداد اترخيها والواقع أأّن مدينة زاكورة اليت اصطبغت بأألوان الرّ 

 اجلنوب، اىل اما ك ماي الطويل، عامصة للصحراء املغربّية، مهنا اكنت تنطلق لّك القوافل املتحّدرة اىل

 .غال والنيجروالسين

 

وطات وأأدوات هذه القوافل مل تكن حتمل اذّلهب والّرخام وامللح حفسب واناّم اكنت حتمل ادّلفاتر واخملط

 .الكتابة كام تشهد عىل ذ ك زوااي اجلوار الافريقي خاّصة يف منطقة متبكتو

قافهتا املتنّوعة امحلراء ث املدينةعراق والأجناس واللّغات ورثت ارخي احلافل بصور التفاعل بني الأ عن هذا التّ 

 ...املتّعددة، ففهيا تتداخل العنارص العربّية ابلعنارص الافريقيّة والأمازيغيّة تداخل تواجش ومتازج

هذا التداخل ال نلحظه يف حسنات الوجوه حفسب يف خمتلف الفنون والصناعات، يف املوس يقى والّرقص 

. فعىل أأرض  روافد ثقافيّة وحضاريّة خمتلفة متعّددة، لكهّنا  تالقت« زاكورة» وأ الت الغناء، وأأنواع احلّّلّ

 .الروافد اليت ظلت، عىل اختالفها وتعّددها، حتيا يف كنف العافيّة

 ...لهذه الأس باب جممتعة اختارها بيت الّشعر لتحتضن هاتني التظاهرتني

 فريقيالعريب اال  همرجان الّشعر 

بناء جرس قوّي بني "هرجان يروم، يف املقام الأّول بيت الّشعر أأّن هذا امل من أأكّد الشاعر مراد القادري 

فريقي الّزجنّي يف املدّونة الّشعريّة العربّية أأمهيّة املكّون اال  " مشريا ا ىل  " فريقيّةّونتني الّشعّريتني العربّية واال  املد
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وملرجّعياهتا اخلياليّة هذا املهرجان يعّد حتّية للقّاّرة السمراء »موّّضا أأّن « وحضوره يف ش ّّت أأشاكل التعبري

 ."...والوجدانّية والرمزيّة وخفامهتا الّروحانّية

ا ىل هذه املعاين نفسها ذهب الشاعر رش يد املومين انئب رئيس بيت الشعر يف لكمته الافتتاحية حني قال: 

ّن هذا املهرجان حيرص عىل ربط اجلسور بني أأصوات شعريّة عربّية افريقيّة قد تبدو يف الّظاهر » خمتلفة ا 

موّّضا أأّن بيت الّشعر معل عىل اس تدعاء أأصوات شعرية عربية وافريقيّة عديدة «. لكهّنا يف العمق متداخةل

 .«ال اتحة الفرصة للحوار بني ثقافتني قريبتني ما فتئتا تتباعدان»

يقيّا نذكر من بني الفقرات الأوىل لهذا املهرجان عقد أأمس يات شعريّة مبشاركة أأربعة عرش شاعرا عربّيا وافر 

مهنم عيىس خملوف، محمد بنطلحة، رشا معران، أأمحد املس يح، أأمحد الشهاوي، رش يد املومين، الشاعر 

 ...الاكمروين بول داكيو، الشاعر السينغاي ما رواي فال

همداة اىل الشاعر العريّب « الّزنوجة يف الّشعر العريبّ »كام انتظمت، اىل جانب القراءات الشعريّة، ندوة حول 

 .املقمي يف املغرب محمد الفيتوري

 

ل فهو، كام أأوحض بنعيىس ابلنظر والتحلي« الّزنوجة»وقد انعطف املتدخلون، يف هذه الندوة ، عىل مفهوم 

فاس تحضار هذا « موصول حبيثيات لصيقة بتارخي افريقيا ومتاّسها ادّلراماتييك مع العامل الأبيض" بوحامةل 

ضار التّارخي، اترخي اذّلاكرة الافريقيّة اليت رزحت، والتزال، حتت وطأأة املصطلح يفيض ابلرضورة اىل اس تح

 "السينغالية (غوري)جرح جزيرة  

من هذه اذّلاكرة املدّماة انبثقت كتاابت الرعيل الأول من النخبة الّسوداء، حتتفي ابلّزنوجة بوصفها شالك من 

 .أأشاكل املقاومة، وطريقة من طرق توكيد الهويّة
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