
 

 

 

 

 فوز الشاعر املغريب حممد بنطلحة
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ِاجتمَعت، يف الرابط، جلنة حتكيم جائزة األركانة العاملّية للشعر، اليت ََينُحها    
بيُت الشعر يف املغرب، بشراكة مع مؤّسسة الّرعاية لصندوق اإليداع والتدبري 

عشر ألف دوالر أمريكي،  وبتعاُون مع وزارة الثقافة؛ وتبلغ القيمة املادية للجائزة اثين
الفائز يف حفل ثقايف وفين كبري،  ائزة وشهادهتا إىل الشاعرمتنح مصحوبة بدرع اجل

وقد تكونت جلنة التحكيم من الشاعر حممد األشعري )رئيساً(، واإلخوة: الشاعر 
رشيد املومين، الشاعر حسن جنمي، الشاعر جنيب خداري، الناقد عبد الرمحن 

 طنكول، والناقد خالد بلقاسم.

، يف َدورهتا احلادية 2016ّية للشعر للعا  وقد آلت جائزُة األركانة العامل   
عشرة، إىل الشاعر املغريّب حممد بنطلحة، الذي فتَح، بتجربَِته الشعريّة، أفقًا كتابيّاً 
ارتقى ابللغة العربّية إىل َمَدارَج ُعليا يف الرتكيب والتخييل واملعىن، وأْسهَم يف مَتْكينها 

ستقبل.من حُماَورَة شعرّّيت عاملّية، بُرؤية ح
ُ
 داثّية تنتصُر للخيال واجلَمال واحلُلم وامل

َيكتُب الشاعر حممد بنطلحة قصيدتَُه بكامل التأّّن الذي يُوجُبُه الّصرُب    
الشعرّي. ويف هذا الّصرب الشاّق والنّتوج، ََيحو الشاعر يف كتابَته الشعريّة أكثر ِمّا 

حُو واإلثبات يُبقي، أو على األصّح، فهو يُبقي ما يُبقيه من كت
َ
ابتِه ماحياً. ليس امل

ِفعلْْي ُمنفصلْْي يف شعره. إّّنما ُمتشابكان، على حنو شديد التعقيد. ال تستقيُم 
حو. منه أتيت. وما يَتحّقُق منها هو أيضاً 

َ
الكتابة عند الشاعر حممد بنطلحة إاّل ابمل

حو، حُبكم َسَرّين الّصمت يف هذا التحقّ 
َ
ق. هكذا كان انتساٌب يف ذاته إىل امل

ُمنَجُز الشاعر حممد بنطلحة حامالً، يف تركيبه وإيقاعه وختييله، آاثَر حَمو كتايبٍّّ 
ومعريفٍّّ عنيد ال يَتساهُل يف العمل على اللغة، حذفًا وتشطيبًا وتعدياًل وتكثيفاً، 



 

عديد بغاية التّ َوّغل ابللغة الشعريّة حنو اجملهول، الذي ََيتاُج بلوُغ َمشارفه اخرتاَق ال
من الرتاكيب والتخّلي الّصار  عن كلِّ صْوغ جاهز وعن كلِّ معىن ُمسّبق. ال شيَء 
َمعروٌض يف الطريق حنو الشعر، اليت اختاَرها الشاعر حممد بنطلحة وَسلكها عرب 

 حمطّات َيشهُد عليها كلُّ َعَمل شعرّي من أعماله. 

جهول، يكوُن الشعُر َمنذ   
َ
ورًا ألن ََيحَو أكثر ِمّا يف هذا التّ َوّغل حنو امل

يُثبت. الطريق إىل الشعر، اليت اختاَرها الشاعر حممد بنطلحة، هي عيُنها التصّور 
الذي ُيضمرُه الشاعر عن الكتابة الشعريّه. إّّنا طريٌق َوعرة، ال جتوُد بشذورها اخلبيئة 

حو دلياًل إىل ما تقوُد إليه. وما تقوُد إليه هو أساس
َ
ًا كثيٌف، وال َُيكُن إاّل ابختاذ امل

أن يكوَن إاّل كثيفاً، ألنّه اندر. والنادر ال يكون كثرياً، ألنّه يَبين لذاته معىن آَخَر 
خارج املعىن الكّمّي والعاّ  للقّلة والكثرة. لذلك أعلَن الشاعر، يف تسميِة جمموعةٍّ 

ليل ملّا صرَّح يف شعريّة كاملة، َشغَفُه ابالستزادة من القليل، وشغَفُه ابإلقامة يف الق
". كأنّه يقول: إيّل أيّها القليل النادر. الطريُق قلياًل أكثرعنوان هذه اجملموعة قائاًل: "

سار الكتايّب للشاعر حممد بنطلحة ال مبا احتفَظ 
َ
إىل هذا القليل اهلائل َموشومٌة يف امل

لشعرّي، به يف أعماله الشعريّة وحسب، بل ابلصَّمت الذي َتَسرََّب إىل بنائه ا
نفلت والالّنائّي ال 

ُ
نفلت والالّنائّي. فالّرهاُن على امل

ُ
شاهدًا على أَلَِ احلَفر عن امل

َُيكُن أن ََيود إاّل ابلقليل، لكّنه القليُل اهلائُل، الشبيُه بشذور الذهب، القليُل 
نذور ألهله وُحرّاسه وأصفيائه.

َ
 امل

خصيبة، ال ألّّنا تَبين  تنطوي جتربة حممد بنطلحة الشعريّة على معرفة   
نصوَصها ابإلصغاء إىل التجارب العاملّية الشعريّة وحسب، بل أيضاً ألّّنا تبين تصّوراً 



 

عن املعىن الشعرّي ظلَّ دومًا حاماًل لدمغة الشاعر. إّن اجلهَد الكبري، الذي يَبذلُه 
قرأ املعىن الشاعر حممد بنطلحة يف بناء املعىن الشعرّي، ال يطرُح فقط سؤاَل كيف ن

يف أعماله، بل َيطرُح أساسًا تصّورًا خصيبًا عن املعىن الشعرّي ذاته، عرْب خلخلِة 
الطرق التقليديّة يف حتّقق املعىن. تصّوٌر يقوُ  على تعاُرض مع تصّورات أخرى، ألنّه 
تمّلَص، 

ُ
َيصُل املعىن الشعرّي مبَجُهول ال َحدَّ له، فيه َيستضيُف الشعُر الغامَض وامل

لى حنو َجعَل املعىن ُمتمّلصًا َدومًا من التصنيفات. ال ِضفاَف للمجُهول الذي ع
فَتَحْتُه جتربة الشاعر حممد بنطلحة للمعىن الشعرّي وهي تُقيُم هذا املعىن على 

 مشارف الغامض، الذي ُيسائُل اللغة والكائن.

مد بنطلحة ، اجملموعة الشعريّة األوىل، َل َيكّف الشاعر حمنشيد البجعُمنذ    
عن َصون اجملهول الشعرّي واكتشاف أراض شعريّة جديدة والتوّغل ابللغة حنو  

 قليالً ، وبعكس املاء، وسدوم، وغيمة أو حجركثافتها الُعليا. ذلك ما َرسََّخُه يف 
حتت أّي ُسلَّم و رؤى يف موسم العوسج، وأخسر السماء وأربُح األرض، وأكثر

جَّه الشاعر حممد بنطلحة إىل ابتكار تركيب شعرّي يف هذه األعمال، تَ وَ  عبَ ْرُت؟
غاَمرة 

ُ
ُُمتلف ََيتفي ابلقدرات الكامنة يف اللغة عندما تقتاُت من اللعب والتجريد وامل

 لتضَع اجلُملة الشعريّة دوماً يف احلُدود القصوى للمعىن أو لالمعىن. 

الشعريّة العربّية إّن التجربة الشعريّة للشاعر حممد بنطلحة حلظة ُمضيئة يف    
عاصرة. لقد اِنَبنت هذه التجربة على تفاُعل خاّلق ال مع الشعريّة العربّية 

ُ
امل

وحسب، بل أيضًا مع الشعرّّيت العاملّية، ومتكّنت من أن تنِحَت لذاهتا ملَمَحها 



 

اخلاّص، الذي ََيمُل دمغة الشاعر يف بناء ُرؤية شعريّة ُمركَّبة، ويف النزوع الدائم إىل 
 كتشاف أشكال جديدة، ويف االنتصار اجلمايّل للغة العربّية.     ا 

 

       

 

 

 


