
áë∏£æH óªfi

 يبدو يل أن رأيس سقط فوق ورقة الهي بيضاء متاما وال هي سوداء متاما . هي صيغة 

متوترة من االثنني: البياض والسواد . الكالم والصمت. الجرأة والخجل . الحضور والغياب . 

.. وهلم شعرا ...تلك ورقة حظ . ورقة أخرية . غري قابلة لالستبدال ، وال تخضع ألي شكل 

من أشكال املراجعة والتصحيح . أي رهان؟ وأي امتحان ؟ 
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أركانة إيف بونفوا (2013)

أركانة أنطونيو غامونيدا (2012)

أركانة الطاهر بن جلون (2010)
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كلمة

πFÉ¡dG π«∏≤dG ôYÉ°T

     أما بعد؛ 

روَق الشعر من  ابَة آفاٍق، تحصد بُ      ألن أركانتنا أصيلٌة، فريدٌة، فهي - رغم كونها جوَّ

َو شعريًة ممتلئة  ْجلُ َت أصقاع األرِض جميعاً - ال تنىس أن تستبطن تربَتها املغربيَة لِ

األعطاف بكثري من املدهش الجميل. 

     وها هي ذي األركانة، تالمس، يف نسختها الحادية عرشة، مغربياً ثالثاً هو الشاعر 

محمد بنطلحة الذي مىض مبغامرة القصيدة إىل حدود قصوى من التجريب واملَْحِو، 

منحازاً إىل القلة األكرث امتالًء أو األكرث فراغاً...

     فمحمد بنطلحة، الذي ملع منذ سبعينيات املشهد الشعري العريب املغريب، اختار 

يف  ونقيضه،  املعنى  تقول  ٍة،  َت لِ َف ْن ُم مختلفٍة،  قصيدة  لكتابة  كلها  الصعبة  املراكب 

اللغة، والحياة.. رامياً  املفارقة يف  عمق أونطولوجيٍّ ورؤياويٍّ شديد األلق، ملتقطاً 

بها يف مجاهيل الغامض الواضح. 

     وكأننا مبحمد بنطلحة، وهو يفتح نصه الشعري عىل األفق الكويّن، محاوراً ثقافات 

َرَة العظام.  العامل وإبداعاته، قدميها وحديثها، ال يَرىض إال مبا يُريض صّيادي الآللئ املََه

بقليله  واإلنساين،  والعريب  املغريب  الشعري  املنت  إغناء  يف  بنطلحة،  محمد  ومييض 

رهافتها  عن  تتنازل  ال  لغة  خالل  من  وغرابته،  التخييل  مبباهج  محتشدا  الهائل، 

ودقتها ورصامتها، كام ال تتخىل عن سخائها واقتصادها الشديدين...

     ومن معطف قصيدة بنطلحة، عابرِة األجيال، خرجت نصوص وقصائد ملُجايليه 

وملن جاؤوا بعده. 

     وبهذا التكريم لتجربة بنطلحة، نؤكد، َمرًَّة أخرى، ملامريس الشأن العام، يف بالدنا، 

أن التقدير املتزايد عربيا وعامليا إلبداع املغاربة ال بد أن يقابله تقدير وتكريم من 

داخل املغرب. 

الشاعر نجيب خداري

رئيس بيت الشعر يف املغرب
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كلمة      شكرا ملؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع والتدبري، الراعية الرسمية لجائزتنا. 

الشعرية           بنطلحة  محمد  ألعامل  إصدارنا  دعمت  التي  الثقافة  ــوزارة  ل شكرا     

الباذخة. 

     شكرا للمكتبة الوطنية يف أول احتضانها لحفل تسليم األركانة. 

     شكرا للجنة تحكيم الجائزة ورئيسها الشاعر محمد األشعري. 

     شكرا ألمني الجائزة الشاعر حسن نجمي، ومقررها الباحث خالد بلقاسم. 

     شكرا للفنان مجيد بقاس وفرقته. 

     شكرا لكل من ساندوا أركانتنا وأسهموا يف إنجاح مسارها. 

وشكرا لكل من أضاؤوا حفلنا بحضورهم الدافئ. 

دمتم ودام الشعر. 

يض
ملا

م ا
عا
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نة

ركا
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 á«Hô¨ŸG áaÉ≤ã∏d …QÉÑàYG Ö°ùµe
äÉaÉ≤ãdG ≈∏Y áëàØæŸGh áëbÓàŸG

املتميز،  باإلبداع  االحتفايئ  مسارها  للشعر  العاملية  األركانة  جائزة  تواصل   

وتكريس مكانتها الرمزية كإحدى أهم الجوائز يف املغرب، ماّم يحّصنها كمكسب 

تكافئ  إذ  وهي  الثقافات.  عىل  واملنفتحة  املتالقحة  املغربية  للثقافة  اعتباري 

الرّصني  اإلبداعي  ملنجزه  تقديراً  بنطلحة،  محمد  املغريب  الشاعر  هذه  دورتها  يف 

واملجّدد، تلفت االنتباه إىل ما يحفل به املنت الشعري املغريب  والعريب من إضافات 

نوعية أغنْت ديوان الشعر العريب، مثلام تستأنف طرح سؤال التَّجديد واالنزياح 

يف القصيدة املغربية املدعوة إىل ارتياد آفاق الحوار مع املتون املختلفة لتحقيق 

القيمة املضافة الشعرية التي تربّر وجودها. 

 ولذلك حرصت وزارة الثقافة عىل دعم هذه الجائزة منذ إحداثها سنة 2002 

مبادئ  أهم  ألحد  تكريساً  الثقايف،  رشيكنا  املغرب،  يف  الشعر  بيت  طرف  من 

السياسة الثقافية للوزارة، املتمثل يف دعم اإلبداع واملبدعني، وتجسيداً ملقاربتنا 

بأّن  ا  مّن ويقيناً  املدين،  املجتمع  الثقافية مع جمعيات  الرشاكة  اإلجرائية ملفهوم 

من شأن مثل هذه املكافآت الرصينة أن تعمل عىل تحفيز اإلنتاج اإلبداعي، وأن 

رْثَي، مبا تحققه من تراكُم نوعّي يف كّل واحدة من دوراتها، األفق الفسيح للكتابة  تُ

اً. اً ودولّي اً وعربّي الشعرية مغربّي

هنيئا للشاعر محمد بنطلحة بهذا التكريم، وهنيئا لبيت الشعر يف املغرب 

باالستمرارية األنيقة لهذه الجائزة املحرتمة.      

كلمة

د. محمد األمني الصبيحي

وزير الثقافة
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   مساء املحبة، مساء اإلبداع،  
   إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز، أن نحرض هذه األمسية الجميلة لالحتفاء جميعا بالشعر، أحد 

أرقى الفنون ومن أكرثها تعبريا عن رقي الحضارات وسمو اللغات. 

   وإذا كنا نعتز بأن االحتفاء باليوم العاملي للشعر قد جاء مببادرة مغربية رائعة من بيت الشعر 
ف املغرب، فإننا نسعد أيضا، ف مؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع والتدبري، بكوننا حظينا بالرعاية 
الرسمية لجائزة األركانة العاملية للشعر، ف تسع دورات، دعمً منا لهذا الحدث الثقاف الذي أطلقه 

بيت الشعر املغريب، منذ سنة 2003، تكرميا لرموز الشعر وتجاربه املضيئة ف كل أنحاء العامل. 

الباهر الذي تحقق ف احتفالية منح األركانة للشاعر الفلسطيني الكبري محمود     و بعد النجاح 
درويش، سنة 2008، ف مسح محمد الخامس بالرباط، مل نرتدَّد ف االستجابة ملطلب بيت الشعر 
ف املغرب بأن تصبح هذه الجائزة الكبرية سنوية بعد أن كانت متنح مرًة كُلَّ ثالِث سنوات، إميانا 
منا مبا لها من انعكاسات إيجابية عل مستوى اإلشعاع الثقاف لبالدنا بصفة عامة، واإلبداع الشعري 

بصفة خاصة. 

   وقد توالت نجاحات األركانة ف اختيار الفائزين بها من مشاهري شعراء العامل، ف آسيا، و أور وبا، 
و أمريكا، وف الوطن العريب. وهو ما جعلها ترسخ حضورها ضمن أهم الجوائز العاملية التي تحتفي 

برموز الشعر اإلنساين. 

   وال نُْخفيكم أن سعادتنا مضاَعَفة ف هذه السنة لَِكْوِن جائزة األركانة قد تَوَّجت، من جديد، تجربًة 
الشعريَة  عقود،  طيلة  أغنى،  الذي  بنطلحة  محمد  الكبري  الشاعر  عطاء  ف  متثّلت  ساِمَقًة  مغربيًة 

املغربيَة والعربيَة واإلنسانيَة بكثريٍ من العمق والتَميُّز، لغًة وأفقاً و ُرؤياَ. 

   وال شك أنه فوز ُمْستََحقٌّ يضع اإلبداع والثقافة املغربيني والعربيني ف دائرة ضوء تكريم العامل 
واهتممه. 

   فهنيئا للشاعر محمد بنطلحة، وهنيئا لنا جميعا ملا يتحقق لنا، ف كل أركانة، من بهجة الشعر ومن 
رفقة جميلة ملبدعيه الكبار. 

كلمة

 Ú«Hô©dGh Ú«Hô¨ŸG áaÉ≤ãdGh ´GóHE’G ™°†j ql≥ nënà r°ù oe Rƒa
 ¬eÉªàgGh ⁄É©dG ËôµJ Aƒ°V IôFGO ‘

األستاذة دينة النارصي

املديرة العامة ملؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع والتدبري
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من احتفالية أركانة نونو جوديس

من احتفالية أركانة فولكر براون يف السنة املاضية
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   اِجتمَعت، يف الرباط، لجنة تحكيم جائزة األركانة العاملّية للشعر، التي مَينُحها بيُت الشعر يف املغرب، 

املادية  القيمة  وتبلغ  الثقافة؛  وزارة  وبتعاُون مع  والتدبري  اإليداع  الّرعاية لصندوق  برشاكة مع مؤّسسة 

للجائزة اثني عرش ألف دوالر أمرييك، متنح مصحوبة بدرع الجائزة وشهادتها إىل الشاعر الفائز يف حفل 

ثقايف وفني كبري، وقد تكونت لجنة التحكيم من الشاعر محمد األشعري (رئيساً)، واإلخوة: الشاعر رشيد 

املومني، الشاعر حسن نجمي، الشاعر نجيب خداري، الناقد عبد الرحمن طنكول، والناقد خالد بلقاسم.

   وقد آلت جائزُة األركانة العاملّية للشعر للعام 2016، يف َدورتها الحادية عرشة، إىل الشاعر املغريّب 

محمد بنطلحة، الذي فتَح، بتجربَِته الشعريّة، أفقاً كتابّياً ارتقى باللغة العربّية إىل َمَدارَج ُعليا يف الرتكيب 

والتخييل واملعنى، وأْسهَم يف مَتْكينها من ُمحاَوَرة شعريّات عاملّية، بُرؤية حداثّية تنتُرص للخيال والَجامل 

والُحلم واملُستقبل.

   يَكتُب الشاعر محمد بنطلحة قصيدتَُه بكامل التأيّن الذي يُوجُبُه الّصربُ الشعرّي. ويف هذا الّصرب الشاّق 

والّنتوج، مَيحو الشاعر يف كتابَته الشعريّة أكرث ِماّم يُبقي، أو عىل األصّح، فهو يُبقي ما يُبقيه من كتابتِه 

ماحياً. ليس املَحُو واإلثبات ِفعلنْي ُمنفصلنْي يف شعره. إنّهام ُمتشابكان، عىل نحو شديد التعقيد. ال تستقيُم 

الكتابة عند الشاعر محمد بنطلحة إالّ باملَحو. منه تأيت. وما يَتحّقُق منها هو أيضاً انتساٌب يف ذاته إىل املَحو، 

يان الّصمت يف هذا التحّقق. هكذا كان ُمنَجُز الشاعر محمد بنطلحة حامالً، يف تركيبه وإيقاعه  بُحكم َرسَ

وتخييله، آثاَر َمحو كتايبٍّ ومعريفٍّ عنيد ال يَتساهُل يف العمل عىل اللغة، حذفاً وتشطيباً وتعديالً وتكثيفاً، 

بغاية الّتَوّغل باللغة الشعريّة نحو املجهول، الذي يَحتاُج بلوُغ َمشارفه اخرتاَق العديد من الرتاكيب والتخّيل 

الّصارم عن كلِّ صْوغ جاهز وعن كلِّ معنى ُمسّبق. ال يشَء َمعروٌض يف الطريق نحو الشعر، التي اختاَرها 

الشاعر محمد بنطلحة وَسلكها عرب محطّات يَشهُد عليها كلُّ َعَمل شعرّي من أعامله. 

   يف هذا الّتَوّغل نحو املَجهول، يكوُن الشعُر َمنذوراً ألن مَيحَو أكرث ِماّم يُثبت. الطريق إىل الشعر، التي 

اختاَرها الشاعر محمد بنطلحة، هي عيُنها التصّور الذي يُضمرُه الشاعر عن الكتابة الشعريّه. إنّها طريٌق 

َوعرة، ال تجوُد بشذورها الخبيئة إالّ باتخاذ املَحو دليالً إىل ما تقوُد إليه. وما تقوُد إليه هو أساساً كثيٌف، وال 

مُيكُن أن يكوَن إالّ كثيفاً، ألنّه نادر. والنادر ال يكون كثرياً، ألنّه يَبني لذاته معنى آَخَر خارج املعنى الكّمّي 

والعاّم للقلّة والكرثة. لذلك أعلَن الشاعر، يف تسميِة مجموعٍة شعريّة كاملة، َشغَفُه باالستزادة من القليل، 

وشغَفُه باإلقامة يف القليل ملّا ّرصَح يف عنوان هذه املجموعة قائالً: «قليالً أكرث». كأنّه يقول: إّيل أيّها القليل 

النادر. الطريُق إىل هذا القليل الهائل َموشومٌة يف املَسار الكتايّب للشاعر محمد بنطلحة ال مبا احتفَظ به يف 

فوز الشاعر المغربي محمد بنطلحة
بجائزة األركانة العالمّية للشعر 2016 

á«Hô©dGh á«Hô¨ŸG ájô©°ûdG ‘ áÄ«°†e á¶◊

تقرير
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مت الذي تََرسََّب إىل بنائه الشعرّي، شاهداً عىل ألَِم الَحفر عن املُنفلت  أعامله الشعريّة وحسب، بل بالصَّ

والالنهايّئ. فالرّهاُن عىل املُنفلت والالنهايّئ ال مُيكُن أن يَجود إالّ بالقليل، لكّنه القليُل الهائُل، الشبيُه بشذور 

الذهب، القليُل املَنذور ألهله وُحّراسه وأصفيائه.

إىل  باإلصغاء  نصوَصها  تَبني  ألنّها  الشعريّة عىل معرفة خصيبة، ال  بنطلحة  تجربة محمد  تنطوي     

التجارب العاملّية الشعريّة وحسب، بل أيضاً ألنّها تبني تصّوراً عن املعنى الشعرّي ظلَّ دوماً حامالً لدمغة 

الشاعر. إّن الجهَد الكبري، الذي يَبذلُه الشاعر محمد بنطلحة يف بناء املعنى الشعرّي، ال يطرُح فقط سؤاَل 

كيف نقرأ املعنى يف أعامله، بل يَطرُح أساساً تصّوراً خصيباً عن املعنى الشعرّي ذاته، عْرب خلخلِة الطرق 

التقليديّة يف تحّقق املعنى. تصّوٌر يقوُم عىل تعاُرض مع تصّورات أخرى، ألنّه يَصُل املعنى الشعرّي مبَجُهول 

ال َحدَّ له، فيه يَستضيُف الشعُر الغامَض واملُتملَّص، عىل نحو َجعَل املعنى ُمتملّصاً َدوماً من التصنيفات. ال 

ِضفاَف للمجُهول الذي فَتَحْتُه تجربة الشاعر محمد بنطلحة للمعنى الشعرّي وهي تُقيُم هذا املعنى عىل 

مشارف الغامض، الذي يُسائُل اللغة والكائن.

املجهول  بنطلحة عن َصون  الشاعر محمد  يَكّف  األوىل، مل  الشعريّة  املجموعة  البجع،  ُمنذ نشيد     

َخُه يف غيمة أو  الُعليا. ذلك ما َرسَّ باللغة نحو كثافتها  الشعرّي واكتشاف أراض شعريّة جديدة والتوّغل 

حجر، وسدوم، وبعكس املاء، وقليالً أكرث، وأخرس السامء وأربُح األرض، ورؤى يف موسم العوسج وتحت 

ه الشاعر محمد بنطلحة إىل ابتكار تركيب شعرّي ُمختلف يَحتفي  أّي ُسلَّم عَربُْت؟ يف هذه األعامل، تََوجَّ

بالقدرات الكامنة يف اللغة عندما تقتاُت من اللعب والتجريد واملُغاَمرة لتضَع الُجملة الشعريّة دوماً يف 

الُحدود القصوى للمعنى أو لالمعنى. 

   إّن التجربة الشعريّة للشاعر محمد بنطلحة لحظة ُمضيئة يف الشعريّة العربّية املُعارصة. لقد اِنَبنت 

هذه التجربة عىل تفاُعل خالّق ال مع الشعريّة العربّية وحسب، بل أيضاً مع الشعريّات العاملّية، ومتكّنت 

من أن تنِحَت لذاتها ملَمَحها الخاّص، الذي يَحمُل دمغة الشاعر يف بناء ُرؤية شعريّة ُمركَّبة، ويف النزوع 

الدائم إىل اكتشاف أشكال جديدة، ويف االنتصار الجامّيل للغة العربّية.     
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1- اسمك الشخيص و العائيل، كيف تتأمله؟

   *إذا كان ال مناص فباعتباره أصغر غصن يف شجرة الخالف.

2- مسقط رأسك، هل تفكر فيه عادة؟ هل تكتبه – يحرض ف إبداعك؟

*فاس مرآيت. ما هم أن تكون محدبة أو مقعرة. املهم أن بورخيص مر من هنا، و كتب»املرايا و 

املتاهات».

3- ما الذي ميثله لك املغرب اسم و فضاء و ذاكرة؟

* أول ما نطق آدم نطق باسم املغرب، حتى قبل أن تكون مثة شمس. دلييل: بحر الظلامت. منذ ذلك 

الوقت و أعني الهمج عليه. إىل يومنا هذا.

4- آية عالقة لك بالتاريخ؟

* ليس من العائلة. و كل ما أعرفه عنه أنه ناعورة، و لكن تدور بعرق الضعفاء.

5- أية عالقة مع الجغرافيا؟

 * «رجال الخرائط» أدرى بها. بوصلتي: جنوين.

6- من هو شاعرك (شعراؤك املفضلون)؟

SYLVIA  PLATH ; EMILY DICKINSON ; SAPHO:هذه املرة*

7- هل تقرأ الرواية؟ من هو بطلك الروايئ األثري؟

*HARRY HALLER أو «ذئب السهوب» ل Hermann Hesse أحد هؤالء الذين حرضوين عىل قراءة 

الرواية بانتباه خاص. الرواية عصا الراعي يف هذا الزمن.

حوار
»Ñ°ù©dG ø°ù◊ -»ª‚ ø°ùM :OGóYEG
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8-السينم، هل تراها؟ هل لك فيلم مفضل؟

* حينام كنت عضوا فاعال يف «نادي 2000» بأكادير كنت أراها بكثافة. اآلن، بصورة أقل. 

و السيام من خالل غرميتها: الشاشة الصغرية. فيلموغرافيا، أستحرض يف هذا السياق

Samuel Fuller- �e Big Red one

” لقد كان بإمكانك من شدة قربه منك، أن تقبله“.

هذا ما همس به، يف الفيلم، أحد الجنود إىل جاره الذي أخطأ هدفه..

9- و املسح، ف املغرب بالخصوص. من الذي تفضله من بني مسحيينا؟

* هذا بلد يظل فيه عرض املرسحية الواحدة متواصال طوال دورات برملانية متعددة.

 لهذا السبب، و لهذا فقط مل يبق يل ما أقوله.. ال عن محمد تيمد وال عن محمد الكغاط والعن 
”بامبارا“.

10- صحافة املغرب. كيف تقرأها؟ كيف ننظر إليها؟

*الحقل الصحايف يف املغرب ذو سجون. ها هنا أترك الطريق السيار، وأخذ الطريق الوطنية

 ( - الدميوقراطية) فرئان الحقول ال تخيفني. يف األفق وميض ما.

11- هل لك عالقة مع التلفزيون؟ ما الذي يهمك (أو ال يهمك) فيه؟

* حال  و أحوال، أحيانا فيه بعض املتعة و بعض الفائدة، و يف أغلب األحيان: حذلقة و إسفاف

 و تدمري للمخيلة.

12- ما هو الجمل بالنسبة إليك؟

*Calypso، بعد العاصفة.

13- ما هي الفضيلة التي تفضلها كأولوية فيك أو ف غريك؟

*نكران الذات.

14- ما هي الصفة التي تحتقرها لدى اآلخرين؟

* االنتهازية.

15- أقىص حاالت األمل؟

* مشهد يومي أمام الفضيلة الفرنسية بفاس: متاريس كالسفافيد، أطفال «يشمون» و آخرون، من الجنسني 

ومن مختلف األعامر، يبحثون يف قاممات نتنة عن «فائض القيمة».

16- ما هي صورة البؤس لديك؟

* دكتور دولة يسلخ بحث أحد طلبته و ينرشه باسمه؟

17- ما السعادة؟

* أن أقف يف الضوء األخرض، من غري أن تكون مثة صفارة أو رادار.

18- ما معنى أن تكون ف حالة فرح؟
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لهذا كذلك، رصت هكذا: يك  دائم.  كاألبله، يف حالة فرح  بيتي رصت،  أمام  التي  األفراح  قاعة  * بسبب 

أستعيد توازين، أقلق «بجرعات كبرية».

19- هل تحزن عادة؟ما الذي يحزنك اليوم؟

* الحزن مرتبط عندي بالحداد. حالة عابرة إذن، الشجن أعمق.

20- ما هي أرشف وظيفة ف نظرك؟

* الوظيفة الشعرية.

21- أسوأ مهنة؟

*وزير الداخلية (األسبق).

22- ما هو الكتاب الذي قرأته و ظل يؤثر فيك؟ 

  *Herman Melville - Moby Dik . يف سن مبكرة قرأته، بإنجليزية مبسطة، يف املركز الثقايف األمرييك( 

فاس). و فيام بعد، يف ترجمة فرنسية. دامئا حينام تكون «العيون مألى

 واألقداح فارغة».

23- ما هي شخصيتك التاريخية املحبوبة؟

* أبو عبد الله، آخر ملوك غرناطة. يف منفاه االختياري. ها هنا، يف فاس.

24- أحقر شخصية تاريخية(أو ف التاريخ)؟

. Guillotineمخرتع املقصلة  Guillotin *

25- كيف تنظر إىل نفسك؟

*كام لو تعلق األمر بإنسان آخر(ين).

26- كيف تنظر إىل شعبك؟

* يف «مدرسة الشعب» أنا تلميذ مدى الحياة.

27- ما املرأة بالنسبة إليك؟

.Yin *

28- و الرجل؟

.Yan*

29- ما هو لونك املفضل؟ ألوانك إن شئت؟

* «زرقة ماكرة».

30- ما هو فصلك، الجميل، املريح، الصديق، خالل السنة؟

* «فصل يف الجحيم» أقصد: الخريف.

31- من كنت تريد أن تكون لو مل تكن من أنت؟

* قلتها مرارا: ال أحد. انظر الفصل  XI  من األوديسيا.
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32- ف أي مكان كنت تريد أن تكون غري مكانك أو أمكنتك الراهنة؟

* يف الالمكان.

33- ما هي الهبة التي كنت تطمح إىل امتالكها؟

* العمى.

34- املوسيقى التي تؤثر فيك أكرث من غريها؟

* دقيقة صمت، إىل األبد.

35- ما اللباس املريح أكرث بالنسبة إليك؟

* األنثى.

36- طائرك املفضل؟

* البطريق، بالرغم من أنه كف عن الطريان منذ أن صار الجو قاعدة عسكرية.

37- زهرتك(أو أزهارك) املفضلة؟

 * األقحوان  (Chrysanthème )عىل حد سواء: فوق املوائد أو فوق القبور.

38- ما عالقتك بالرياضة؟  هل تحب رياضة معينة (ممرسة أو متابعة)؟

* هذا السؤال غري آين. وقته املناسب كان حينام حصلت يف سن الثالثة عرشة عىل شهادة «الكفاءة 

الرياضية. من الدرجة األوىل» أو بعد ذلك، حينام كان الالعب الدويل عبد العايل الزهراوي يجلس إىل 

مييني يف ثانوية ابن كريان. اآلن، رصت أتردد كثريا عىل إسكايف «حي السعادة».

39- هل تندم عادة عل خطأ اقرتفته؟

* إذا كان مقصودا، ال.

40- هل تعتذر عادة عم فعلت؟

* قبل كل يشء: ماذا فعلت؟

41- هل تعشق الحياة؟

* إىل آخر قطرة.

42- هل تخىش املوت؟ و كيف تريد أن يكون موتك؟

* ال، عىل اإلطالق. و حبذا لو جاء عىل غفلة: أثناء الكتابة أو يف مرحلة النوم املتناقض. «كذبت عىل 

نفيس»؟ ال؟ 

43- ما هي كلمتك األثرية؟ (التي قد تلخص حياتك أو تحدد أفقك)؟ 

* To be or not to be;�is is the question
(Shakespeare)

من كتاب «شاعر األعايل»، ص  173 - 177 ، إعداد : عزيز الحاكم ، منشورات نادي الكتاب يف املغرب، 
فاس، 2010.
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ْرِد  ِفي َغْمَرِة السَّ
اِطِئ الِقرِْمِزيَِّة أَذْكُُر أيَنِّ َرأَيْتُِك                                                                  ِبُقبََّعِة الشَّ

– أَوََّل َصيٍْف – تََناِمنَي بنَْيَ الِْمظَلَِّة َوالْبَْحِر. «لَم يْهَدإِ الَْبْحُر. َهاَج 

ِمَراراً». َعَل الرَّْمِل، كَانَْت ُخطَاِك ِيَُفاِجئَُها املَْوُج . أَْعَجُب أَنَِّك 

يِح َسْقَف املِظَلَِّة. َغطَّى  فَاَجأْتِِني ِبالتَِّحيَِّة. ِف آِخِر األَْمِر ، َهزَّْت يَُد الرِّ

ِْد؟  الُغبَاُر طَِريَق الَْمَحطَِّة . ثُمَّ اْختََفيِْت، فَلَْم أَْدِر أَيَْن : أَِف َغْمرَِة السَّ

أَْم ِف ُخطَى  املَاِء؟ يَا أَيَُّها املَاُء ! كُْن. َوأَرِْحِني. 

قَْد مَتَنَّى أَْن يََرى زَْهَر الِجريَانْيُوِم

َعَل نَاِفَذِة الرُّوِح نَِديّاً، 

َومَتَنَّى أَْن يََرى الطَّرْيَ َعَل زَْهِر الِجريَانْيُوِم.

فَلَمَّ َحرََّك الَكأَْس ِمرَاراً

َحلََّق الطَّرْيُ بَِعيداً؛ 

ْخَص الِذي يَأْتِيِه ِف النَّْوِم َوَرأَى الشَّ

أََماَمْه. 

ْخُص َهْل أَنَا َمْن كُْنُت ِف املَْشَهِد َحتَّى َمدَّ ِيل الشَّ

يََديِْه؟ 

َوَسَقايِن ؟ 

ْخُص الِذي َجاَء  أَْم أَنَا الشَّ

َعَل ظَْهِر الَغَمَمْة؟ 

مختارات من شعر فولكر براونشعر

1974

ْؤَيا
الرُّ

يُر 
َتْعِب



17

َطاِئُر الَحْوِز

يَِنئُّ الَحَجْر. 

َوِف َوَرِق الَكرِْم 

يَْدنُو َهِديُل الَحرَائِِق. 

كَيَْف

- إَِذْن - 

يَْنبُُض املَاُء تَْحَت الُخطَى َوالَحَواِفِر؟ 

كَيَْف تَُؤوُب الَقَوارُِب ِمْن أَرَْخِبيِل الَقِصيَدِة ؟ 

أَنَْت َخرَْجَت إَِىل البَْحِر ِمْن فَتَْحِة النَّاِي

َغْر.  ُمْنُذ الصِّ

َوِمْن ِضلْعِ َهَذا الَحَجْر. 

َعرَاُء،  َخَرَج الشُّ

َعرَاِء،  َوَحاِشيَُة الشُّ

َونَْسُل الَغَجْر. 

محمد بنطلحة



ُحداٌة على الِمَحكِّ
ُحَداٌة ُهُمو. 

َغرْيَ أَنَُّهُمو،

ِحنَي َشْقَشَق، َحْوَل َمَواِقِدِهْم، َحلَزُوٌن 

ِبَقرْننَْيِ ِمْن َحَجٍر

َوثَبُوا 

ِمْن

أََماكِِنِهْم. 

ثُمَّ َصاُحوا : َغِنيَمُة َحرٍْب. 

َدى َوِحنَي تَرَدََّد رَْجُع الصَّ

ِمْن َوَراِء ظُُهورِِهُمو 

ُدوا نَضَّ

- فَْوَق َخاِرصَِة اللُّْغِز - 

أَْحِذيًَة،

َوُصُقوراً، 

َوِريَش نََعاٍم.

َونَاُموا َوُهْم يَتََغنَّْوَن: 

؟  َدى طُْحلُِبيُّ إِنَّ الصَّ

َوإِنَّ األَبَاِريَق

ِمْن كَْسَتَناٍء، 

َوتُوْت. 
1991.10.18



َما َذْنُب اللَُّغِة 

نَاُعورٌَة ِهَي 

َوالَحبَُب الِذي يَِنئُّ 

ُمَعلٌِّم أَوَُّل 

أَيَُّها املَاُء 

بَّاُح املُبْتَِدئُ أَيَُّها السَّ

أَلَْم تَْعَي بَْعُد 

ألَْم تَْعَي 

َهاِب َواملَِجيِء ِمْن كَرْثَِة الذَّ

بنَْيَ نَْهَريِْن ُمتََداِخلنَْيِ 

ِة نَْهِر اللَّذَّ

َونَْهِر األَلَِم 

كَيَْفَم كَاَن 

الَْعطَُش أَْسبَُق 

َورَقُْم 9 ُهَو الِذي َجلََب َعلَيَْنا 

كُلَّ َهَذا
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شعر
الُحوِذيُّ

أَطِْفْئ يََديَْك. 

َوأَطِْفِئ األَلَْفاَظ. 

قَْد كََذَب النَُّحاُة َعلَيَْك، ُمْنُذ ِبَدايَِة التَّاِريِخ. 

فَاْدُن اآلَن. 

َواْجلِْس َهاُهَنا، 

تَْحَت الِْعظَاِم ُهَنيَْهًة. 

اْجلِْس ُهَنا تَلَْمْس َعَل األَْشَجاِر: 

ْفَل،  نَْهراً ِمْن َضِجيِج الَْحانَِة السُّ   

َكاَرى.  َوُعْنُقوَديِْن ِمْن ِحيَِل السُّ   

الَ تَُقْل: 

َعَبثاً     

َسَنْرسُِق نِْصَف ِملَْعَقٍة ُهَنا   

      ِمْن َغْفَوِة األَبَُنوِس. 

َوالَْمْس َهِذِه األَْشَجاَر تَلَْمْس ِريَش َعزٍْف َغرْيِ ُمْنِفرٍِد؛

بَاِن َمعاً،  َوتَلَْمْس َخْوَف مِتْثَالنَْيِ كَانَا يَْرشَ

َوفَرَّقَِت الْبَالََغُة 

-ِعْنَدَما الْتََقِت الَْكأَْساِن -

بَيَْنُهَم.
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محمد بنطلحة

أَلَْم تََر أَنَّ أَكْرَثَ َهِذِه الَْعَربَاِت 

ِزيزَاٌن ِجيَاٌع، 

أَْو قََواِقُع؟ 

الَ تَُقْل: َعَبثاً. َوأَطِْفْئ كُلَّ َهَذا: 

بَيَْضَة األَفَْعى، 

ْوِء،  لَِساَن الضَّ

ُورَِة،  أَْجِنَحَة الرضَّ

َدى. ثُمَّ أَرْنَبََة الصَّ

أَطِْفْئ يََديَْك.

َوأَطِْفِئ األَلَْفاَظ أَيْضاً. 

فَالُْخُموُر ُمِضيئٌَة. َوالَْكْوُن، كُلُُّه

ُشْعلٌَة َزرْقَاْء. 

1992
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شعر

23

َيا َحَالَوَة الَعْيِش 

الَحبَُب

لَيَْس ُهَو َمْن يَِنئُّ

فَْوَق ِشَفاِهَنا 

َولَِكْن 

أَْشَخاٌص آَخُروَن 

أَْشَخاٌص 

َخٌة  ِف َمآِقيِهْم ُسُفٌن ُمَفخَّ

ُشوَن  الَ يُرَمِّ

وَكُلََّم رَفَْعَنا أَْهَدابَُهْم 

إَِىل َما َوَراَء املَاِء 

قََرأُوا أَفَْكارَنَا ِجيِّداً 

َوقَالُوا 

النَِّبيُذ يَكِْفي  
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ى 
ْخَر

ٍة ُأ
ْقَط

ي َل
ِف

املَاُء كَاَن ِمْن زَُجاٍج 

والِذيَن َسبَُكوُه 

ِحيَنَم َشفَّ 

َوفَتَُحوا ُعيُونَُهْم ِفيِه 

وا  ُ تََكسَّ

ُمْنُذ َذلَِك الِحنِي 

ُمْنُذ أَقَْدِم نَْجَمٍة َهاِربٍَة 

فَْوَق َسطٍْح املَاِء 

َوالنَّْهُر 

الَِّل  ُص َعَل الشَّ يَتَلَصَّ

ُص َعَل َما يَْجِري  يَتَلَصَّ

بنَْيَ َوْجِه الَورَقَِة 

َوقََفاَها 

قُلُْت 

ُص يََتلَصَّ

َوِف ِذْهِني أَنَّ الُجْنُدوَل

ِقيُق األْصَغُر  ُهَو الشَّ

لِلَْجَسِد

َحالِياً 

أَْجَساُدنَا رََسائُِل 

َواللَّيُْل َساِعي بَِريٍد 
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شعر
َعْبَر الَحاِئِط 

ُهْم أَيْضاً 

ِحيَنَم ِرسْنَا ِبَعْكِس املَاِء 

لَْم يَُحرِّكُوا 

الَ َهِذِه اليََد

َوالَ تِلَْك 

فََقْط 

ِء  ْ نَظَُروا إِلَيَْنا بَْعَض اليشَّ

ِمْن َوَراِء أََصاِبِعِهْم 

َوِف الِحنِي َغِنْمَنا ُحلَُمنْيِ 

قَاَل األَْعَمى 

أَنَا الَِّذي َرأَيُْت 

َولَْسُت ُملْزَماً ِبَحْذِف أَيِّ لَْقطٍَة 

ِمْن أَيِّ َمْشَهٍد 

TCHAO

ُهَنالَِك 

بَلَْعَنا ِريَقَنا 

وَكُلََّم اقَْرتَبَْنا ِمَن الُعْشِب الطَُّفيِْيلِّ 

ِمَن الَفْجِر 
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ِْقيَِّة  يِح الرشَّ تََفاَءلَْنا ِبالرِّ

َوقُلَْنا 

ُ الكَأَْس  َهْل نَُغريِّ

ُ املَكَاَن  أَْم نَُغريِّ

اللَّْيلََة 

الَُّل  لَْن يَُكفَّ الشَّ

َعِن الَقْفِز 21 َمرًَّة

ِف كُلِّ َمرٍَّة 

الَ أََقلَّ ِمْن طُوَفاٍن

َوالَ أَكْرَثَ ِمْن َفَراَشٍة 

َحانًَة 

َحانًَة 

يَن أَيَّتَُها األَرُْض َهاُهَنا  َسْوَف تَْستَِقرِّ

بَّابَِة َوالزِّنَاِد  بنَْيَ السَّ

ِويُّ  أَيَُّها الدَّ

َهاِت َما ِعْنَدَك 
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د بنَطلَحة ُمَحمَّ

اِْسٌم ُمْستََعاٌر . 

ِعْنَد ِهريُوُدوْت: ُهَو الذي، ِحيَنَم َعرَثَ َعَل بُْرِج بَاِبَل 

ِف ُصْنُدوِقِه الَْربِيِديِّ 

َعرَثَ أَيْضاً 

َعَل 

رُقَْعِة َشطْرَنٍْج ، 

َوِحْكَمٍة قَِدميٍَة: أَْعَىل َمَراتِِب الَْحِقيَقِة ، الْكَِذُب

لٌَة: النَِّبيُذ إَِىل الَغِد.  َوالْيَْوَم، َحيُْث كُلُّ الَْحَقائِِق ُمؤَجَّ

كَْريَاُت إَِىل َحيَاة َغرْيِ َهِذِه. َماَذا َسأَفَْهُم ؟ ِف َمْوِقعٍ :  َوالذِّ

َخلِيٌَّة نَامِئٌَة . َوِف آَخَر : الَ يََناُم أَبَداً. 

أَنَا 

كَيَْف أَكُوُن ُمَعاِرصاً لَُه 

وَكُلُّ َما بَيَْنَنا ، ٌمْنُذ َما قَبَْل التَّاِريِخ

ِظالٌَل 

َوأَقِْنَعٌة؟ 
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َّ َقل
ٍر َأ

ِحْب

كَْم َذَهبُْت إَِىل آِخِر األَرِْض 

أَنَا ، 

الزَّائُِل 

َواألََزِيلُّ 

كَْم َوفَيُْت لِلَْحَمئِِم 

ُقوِر  وَكَْم َغَدرُْت ِبالصُّ

ِف أََحِد األَْسَفاِر

َرسََط الَقَدُر لَُعابَُه، َوَعرََض َعَيلَّ 

ِف ُمَقاِبِل الُجزِْء األَوَِّل ِمْن ُمَذكِّرَايِت 

مَثَناً بَاِهظاً : 

أَْن أَْجَعَل ِمْن َجَسِدي 

َساَحَة َحرٍْب 

َوأَْن يََرى 

َويَْسُكَت 

َعَل الَوَرِق، 

َهزَْمُت 

وانَْهزَْمُت 

َوِف الَحِقيَقِة، لَْم أَكُْن أَنَا َمْن َذَهَب 

إَِىل آِخِر األَرِْض 

لَْم أَكُْن أَنَا َصاِحَب الَجَربُوِت 

 . َا ، ِظيلِّ َوإمِنَّ
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شعر
َحَماَمُة ِبيَكاُسو

َاُب َمْحُروٍق.

ِعْنَد الْيََقظَِة ، ِرسٌْب ِمَن الهلُِكوبِْتريَاِت فَْوَق الَْكِتِف. 

َدٍة :  قُبُوٌر مَتَِّحي. َوُهْدُهٌد ِبأَلُْسٍن ُمتََعدِّ

ُرسَُّة بَلِْقيَس؟      

                                    َهْيَهاَت. 

اِدِس،  ِف الْيَْوِم السَّ

ِبيَكاُسو يَرُْسُم. َوِمْن َحْولِِه ِظلُُّه َوَشْخٌص آَخُر .

بَاِب  ْخُص اآلَخُر، َسيُِّد الذُّ ِظلُُّه مَيِْزُج األَلَْواَن. َوالشَّ

لِلتَّوِّ : الْكُرَُة الَحِديِديَُّة ِهَي النَّصُّ الُْمَواِزي . 

َوِمْن بَعُد، كُلََّم نََفَخ ف أَْجِنَحٍة ِمْن ُغبَاٍر

تََنهََّد، 

َوقَاَل: ِذْرَوُة الَيأِْس، االْسِتَعاَرُة

لِألََسِف، 

الُْعْنَواُن َعِن الَْحَمَمِة

َولَيَْس َعِن الُهْدُهِد
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ُط ِفيَها َخَساَراٌت َال ُيَفرَّ
( ( ُمَساَهَمٌة ِيف التَّْحلِيل النَّْفِيسّ

الَ ِقنََّب

َوالَ طَالُوَش 

فََقْط، كَْدَمٌة َزرْقَاُء ِمْن يَِد الَخطَّاِط

ِظالٌَل بَيَْنَنا، َوحَرشٌَة ، كَالَحِقيَقِة األَزَلِيَِّة

ُقوِق.  بنَْيَ الشُّ

. ُمَفكٌَّك أَْصالً. فَْوَق الَْمِء.  ِة ، النَّصُّ ِمْن فَرِْيشٍّ ِبالُحجِّ

َهِذِه  َحتَّى  أَْخطَأُْت،  َهْل   . ُحُدوِديٍّ َمرْكٍَز  أَيُّ  َحْولِِه  ِمْن  َلَيَْس 

الَحَدِث:بنَْيَ  َمَكاِن  إَِىل  تَِصْل  لَْم  األَْخبَاِر  وَكَاَالُت   ، إَِذْن  الَْمرََّة؟ 

ُقوِق. نَاِهيَك َعْن أَّن كَافَْكا تََحاَىش َدامِئاً َوُهَو يَْكتُُب اْسِتْعَمَل  الشُّ

، كَتََب الِْفرَْدْوَس( الطَّبَْعَة األُوَىل) َولَْم  ُمِبيِد الَْحَرشَاِت. َحتَّى الربُّ

يَُقْل: َهاُهــَنا آُجــرٌَّة إَِذا َزالَــْت انَْهـاَر النَّـصُّ كُلُُّه. الَْخطَّاطُوَن 

ُهُم الِذيَن زَاُدوا ِفيِه . وَكَتَبوا : كُلُّ آُجرٍَّة، َهُهَنا ، طُوطٌَم. أََجْل، 

الَ  ِفيِه  َونَْحُن  لَِذلَِك  َوُمْرِعٌب.  فَْخٌم   . َجَهنَِّميٌَّة  ِفْكرٌَة  الِفرَْدوُس 

َوتُْصِبُح  يَْوٌم  يَأيِْت  َسْوَف  الَْقارِئ؟  َذنُْب  َما   : النَِّهايَِة  ِف  نُِطيُقُه. 

الَْفرَاَشُة َحاِملًَة لِلطَّائِرَاِت. آنََذاَك، َمْن أَُمازُِح : ُغوتَْنِربْْغ؟ أَْم أََحَد 

َعَرشَ كَوْكَباً؟
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شعر
ُبَحْيَرُة اْلَبَجِع

(الفصل الخامس)

رَفََعْت َعيَْنَها ِف َعيِْني. 

يِت.  َوقَالَْت:أَنَْت أُْرسَ

قُلُْت:لَْيَتِني بََجَعٌة!

َورََميُْت َما ِف يَِدي:

. واأْلَفَْكاَر الَجاِهزََة.  َواَر الِْمْغَناِطيِيسَّ الَخاتََم املَْسُوَق. َوالسِّ

َها، فَارْتََسَم أََماِمي  ثُمَّ انَْحَنيُْت يَكْ أَرُشَّ

- فَْوَق َوْجِه املَاِء-

 ، أَنٌْف إِْغِريقيٌّ

أَنُْفَها. 

َوِمْن تَْحتِه، 

يِت.  ُرسَّ

طُوىَب ِإلِنِْساِن الّنيانِْدرْتَاْل!

طُوىَب أِلُنْثَاُه!
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ِس
لَقْو

َء ا
َوَرا

َك، 
َناِل

ُه
ْلٍج

ِة َث
ْبَض

ِل َق
َأْج

ْن 
ِم

ُهَنالَِك، 

َوأَنِْت ِف ُمْنتََهى الَْحرْيَِة

يِب ِمَن الَْكأِْس الِتي تَرَكُْت فَْوَق الَْمئَِدِة بنَْيَ أَْن تَْرشَ

أَْو أَْن تَْقلِِبي

بَِق – - ِمْن فَرِْط الشَّ

الَْكأَْس ، 

َواملَائَِدَة. 

ُهَنالَِك، 

انْظُِري ِمْن َخلَِل الرَّْغَوِة. 

انْظُِري َملِيّاً َوأَنِْت تََريَْنِني، 

قَبَْل الثُّلُوِج األُوَىل: ثَالِثاً َمرْفُوعاً. َوف فَِمي 

َما قَالَُه الثَّْعلَُب لِألَِمريِ: 

« ِمْن ُسوِء التََّفاُهِم تَْبَداُ اللَُّغُة». 

ُعُمٌر ِبأَْرسِِه

والَحرُْب األَْهلِيٌَّة قَامِئٌَة 

بنَْيَ املَاِء 

َوَرْغَوتِِه

املُِحيُط َعرَفَْناُه 

َسَمَكًة 

َسَمَكًة 

والَهِديُر ، كَالَحَقائِِب املُوَصَدِة، كَْم نََقلَْناُه

ِمْن كَِتٍف إَِىل كَِتٍف 

َوِف األَِخريِ، 

إِنَْساُن الثَّلِْج لَْم يُْخِطيْء: 

الزََّمُن لَْيَس َسَمكًَة
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áë∏£æH óªfiبيوغرافيا
                   من مواليد 1 يوليوز 1950 بفاس.

أستاذ باحث  . • 

جائزة الشعر األوىل عن « االتحاد الوطني لطلبة املغرب» (1971).• 

جائزة فاس العاملية للكتاب ، 2015 ، عن مؤسسة نادي الكتاب باملغرب . • 

جائزة األركانة العاملية للشعر، 2016 ، عن بيت الشعر ف املغرب . • 

دكتوراة السلك الثالث : • 

« Lectures critiques de la poésie marocaine Contemporaine. Analyse et 
évaluation » . (�èse soutenue à l’Université de Provence Aix- Marseille I 
(France) Le : 09/12/1987) 

كاتب عام سابق لـ: اتحاد كتاب املغرب»، املكتب املركزي (1979 – 1981). • 

كاتب عام سابق لـ: اتحاد كتاب املغرب» ، فرع القنيطرة ( 1981 – 1984) . • 

عضو مؤسس لـ « بيت الشعر ف املغرب» ( الدار البيضاء ، 1996). • 

عضو مؤسس لـ « رابطة أدباء املغرب» ( الرباط ، 1999) . • 

عضو مؤسس وعضو املجلس اإلداري لـ : • 

«Le Réseau Universitaire Euro-Méditerranéen pour la Poésie » (Strasbourg, 1993).

ôYÉ°û∏d Qó°U
*نشيد البجع (شعر)

- طبعة أوىل 1989، الرباط، منشورات اتحاد كتاب املغرب .

- طبعة ثانية 1996، الدار البيضاء، منشورات فضاءات مستقبلية.

*غيمة أو حجر (شعر)
- طبعة أوىل 1990، بغداد، منشورات االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب.

- طبعة ثانية 1995، الدار البيضاء، منشورات دار توبقال.

*سدوم (شعر)

- طبعة أوىل 1992 ، الدار البيضاء، منشورات دار توبقال.
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*بعكس املاء (شعر)
- طبعة أوىل 2000، الدار البيضاء، منشورات فضاءات مستقبلية.

*ليتني أعمى (مجموعة شعرية)
- طبعة أوىل 2002، الدار البيضاء، منشورات فضاءات مستقبلية.

*قليال أكرث (شعر)
- طبعة أوىل 2007 ، الدار البيضاء، منشورات دار الثقافة.

*الجرس والهاوية (سرية شعرية)
- طبعة أوىل 2009، الدار البيضاء، منشورات فضاءات مستقبلية .

- طبعة ثانية 2016، الدار البيضاء، منشورات فضاءات مستقبلية .

*قضية الرسقات الشعرية يف كتاب املوازنة لآلمدي (بحث جامعي)
- طبعة أوىل 2009، الدار البيضاء ، منشورات فضاءات مستقبلية.

*َصِفريٌ ِيف تِلَْك األَْدَراج (شعر)
- طبعة أوىل، 2013، الدار البيضاء، منشورات فضاءات مستقبلية

اَمَء َوأَْربَُح األَْرَض (شعر) *أَْخِرسُ السَّ
- طبعة أوىل2014، فاس، منشورات مؤسسة نادي الكتاب باملغرب

- طبعة ثانية، 2015، فاس، منشورات مؤسسة نادي الكتاب باملغرب

*ُرؤى ِيف َمْوِسِم الَعْوَسجِ يليه تَْحَت أَّي ُسلٍَّم َعَربُْت؟ (شعر)
- طبعة أوىل،2015، فاس ،منشورات مؤسسة نادي الكتاب باملغرب

*رماد املعنى ،( طروس )
             - طبعة األوىل 2016 فاس ، منشورات مؤسسة نادي الكتاب باملغرب

* Le pont et l’abîme (Divagations)

1ère éd, 2009, Casablanca, Éditions Espaces futuribles

2ème éd, 2016, Casablanca, Éditions Espaces futuribles

* Lectures critiques de la poésie marocaine contemporaine: Analyse et 
évaluation (�èse de doctorat)

1ère éd. 2010, Casablanca, Éditions Espaces futuribles

*األعامل الكاملة
- طبعة أوىل،2017، الرباط، منشورات بيت الشعر ف املغرب
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تتكون الهيئة التنفيذية املنبثقة عن اجلمع العام بتاريخ 24 مارس 2013، من :

للرئيس مالكة العاصمي : نائبة 

للرئيس أحمد ملسيح : نائبا 

ً عاماً خالد بلقاسم : كاتبا

ً ألمني املال محمد عرش : نائبا

حسن جنمي، محمد بودويك، محمد بوجبيري، عبد العزيز بومسهولي، 

اش، خالد الريسوني، وردّاد الشراطي : مستشارين  يوسف ناوري، جمال أمّ
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يُحيي الفنان مجيد بقاس احتفالية جائزة األركانة العالمية للشعر، التي يتسلمها الشاعر المغربي الكبير محمد بنطلحة 
يوم 2 فبراير 2017 على الساعة الخامسة مساء بالمكتبة الوطنية بالرباط.

جدير بالذكر أن  الفنان مجيد بقاس يعزف على عدة آالت وترية، وهو معروف بدرايته بالموسيقى اإلفريقية عامة 
والموسيقى الكناوية خاصة، كما يعتبر متخصص في المزج بين هذه األنماط الموسيقية وفن الجاز.

 لمجيد بقاس أكثر من 14 ألبوم مسجلة كلها في أوروبا، وهو حاصل على عدة جوائز د اخل وخارج الوطن مثل 
جائزة» أكاديمية شارل كرو «بفرنسا عن ألبومه» القنطرة»، كما عمل مديرا فنيا للعديد من المهرجانات الموسيقية 

داخل المغرب.
حظي بالتكريم، مؤخرا، خالل افتتاح فعاليات موسيقى بدون تأشيرة نونبر 2017 تقديرا إلسهامه الموسيقي الوافر 

في تعزيز قيم الســــالم و التعايش بين الشعوب من خالل تمازج األنماط الموسيقية العالمية. 


