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ملف
لكنه ذلك المبدع الموهوب جدًا الذي لم يكن بمقدور المجتمع أن يفهمه.
لقد اعتاد دارسو األدب على إطالق مفهوم اللعنة
بتصرف مثير
والملعونين على تجارب كتاب أنهوا حياتهم بشكل عنيف ،منتحرين في
وهو في المقابل كثيرًا ما يرفض أو يناصب العداء قيم المجتمعّ ،
ومستفز لمحيطه ،ويسعى بخطورة قصوى وبقوة إلى دماره الشخصي.
ظروف ّإما مأساوية أو غامضة .كان ّأول من صاغ هذا المفهوم الشاعر
وفي العموم ،تخترمه يد المنون وهو في ميعة الصبا قبل أن تدرك قيمته
الفرنسي بول فيرلين في كتابه  Les Poètes mauditsسنة  .1884وبحسب
فرلين ،يعتبر الشاعر أو الكاتب ملعونًا سواء أقدم على االنتحار أم لم يقدم عليه ،اإلبداعية والفكرية من قبل المجتمع .تحضر في أدبنا المغربي تجارب إبداعية

ّ
كتاب مغاربة
مهووسون بالنهايات
(:)1984-1946
حوري ّالحسين
الفقير ّ
تفرع كغصن
ابن الحي
			
كبير
حـ ــوري ال ـح ـســن واس ـم ــه الحقيقي
م ـ ــذن ـ ــب ال ـ ـح ـ ـسـ ــن كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن أوائـ ـ ـ ــل
امل ـب ــدع ــن املـ ـغ ــارب ــة ال ــذي ــن ص ــدم ــوا
املشهد الثقافي بانتحاره املفاجئ
والصادم في صيف  1984في شقته
في املحمدية .عانى كثيرًا من الفقر
وال ـ ـ ـبـ ـ ــؤس ف ـ ــي ط ـف ــول ـت ــه وشـ ـب ــاب ــه.
هـ ــو اب ـ ــن كـ ــاريـ ــان (ح ـ ــي ص ـف ـي ـحــي)
س ـي ــدي ع ـث ـمــان ف ــي ال ـ ــدار الـبـيـضــاء
مــن مــوالـيــد سـنــة  ،1946لــم يستطع
إك ـم ــال دراس ـت ــه حـيــث غـ ــادر مقاعد
ال ــدرس فــي املــرحـلــة اإلع ــدادي ــة .لكن
ّ
تعلقه باملسرح أداء وقــراءة وتأليفًا
وإخـ ـ ــراجـ ـ ــا فـ ــي مـ ــا ب ـ ـعـ ــد ،أبـ ـ ـ ــان عــن
ّ
ع ـصــام ـيــة نـ ـ ــادرة أه ـل ـت ــه ألن يـكــون
واح ـدًا مــن أه ـ ّـم رواد مـســرح الـهــواة،
ّ
ب ــل م ـن ــظ ـرًا مل ــا أسـ ـم ــاه ه ــو بـمـســرح
ّ
املــرحـلــة ذي الـتــوجــه الــواضــح نحو
ّ
املسرح التحريضي .وظــف أساليب
ّ
قلما تجتمع في األعـمــال املسرحية
املغربية من البحث الدرامي الرصني
وتجريب أشكال مسرحية نابعة من
خـبــرة وموهبة ح ــوري الحسني في
العمل املسرحي ،مع مسحة شعرية
ف ــي األداء وال ـت ـص ـ ّـور ال ـع ــام لـلـبـنــاء
املسرحي .كتب عــن حــوري الحسني
الـ ـك ــات ــب املـ ـغ ــرب ــي ح ـس ــن بـ ـح ــراوي
مـقــالــة رائ ـعــة تـحــت ع ـنــوان «العيش
ع ـل ــى ح ــاف ــة الـ ـه ــاوي ــة» ف ــي ج ــري ــدة
«االت ـ ـحـ ــاد االشـ ـت ــراك ــي» ف ــي ملحق
«فكر وإب ــداع» أبــان فيها عن الكثير
من أسرار حياة الفقيد وحجم الغنب
والـخــذالن الــذي تـعـ ّـرض لــه قــاده ّفي
الـن ـهــايــة إل ــى االن ـت ـح ــار كـمــا ل ــو أن ــه
يؤدي آخر أدواره االحتجاجية ،لكن
هذه ّ
املرة على مسرح الحياة.
ترك حوري الحسني خلفه ريبرتوارًا
م ـســرح ـيــا رف ـي ـع ــا .ت ـع ـ ّـد مـســرحـيـتــه
«ال ـ ـحـ ــربـ ــاء» أفـ ـض ــل ن ـ ـمـ ــوذج يـمـثــل
م ـ ـسـ ــرح حـ ـ ـ ــوري الـ ـحـ ـس ــن ،إض ــاف ــة
إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــات
ّ
املتميزة مثل «سمفونية الغضب»
و«ال ــزم ــن األح ـ ــدب» و«ام ـبــراطــوريــة
ال ـ ـش ـ ـحـ ــاذيـ ــن» ...و«فـ ــري ـ ـفـ ــرة» ال ـتــي
ً
تـعــد تـسـجـيــا لـسـيــرتــه الشخصية
م ــع ال ـب ــؤس وال ـض ـي ــاع ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـن ـظ ـيــراتــه امل ـســرح ـيــة ال ـت ــي قــدمـهــا
ع ـل ــى ش ـك ــل أوراق ف ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
م ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ومـ ـلـ ـتـ ـقـ ـي ــات مـ ـس ــرح
ّ
ال ـ ـ ـهـ ـ ــواة .امل ـ ــؤس ـ ــف ه ـ ــو أن ح ـ ــوري
ّ
ال ـح ـس ــن ت ـ ـ ّـم اغ ـت ـي ــال ــه م ـ ـ ــرة ثــان ـيــة
ف ـ ــي شـ ـخ ــص أعـ ـم ــال ــه وإنـ ـت ــاج ــات ــه
املسرحية ،ووصيته األخـيــرة ،إذ لم
تـنـشــر أو ت ــوث ــق ،وت ــرك ــت ل ـتــذروهــا
ري ــاح اإله ـم ــال ،ليبقى كـمــا ق ــال عن
ن ـف ـس ــه« :يـ ــا ابـ ــن الـ ـح ـ ّـي ال ـف ـق ـي ــر ،يــا
اس ـم ــا م ـج ـل ــودًا...م ـع ــروف ــا ،ي ــا شكل
اإلنسان األسير ،يا حلمًا ..يا شرفًا..
يا شهمًاّ ،
تفرع كغصن كبير» .اآلن،
وبعد مضي العديد من العقود ،ما
زال ح ـ ــوري ال ـح ـســن ي ـم ـثــل جــرحــا
كبيرًا في جسد املسرح املغربي.

(:)1997-1972
كريم حوماري
ّ
روحه هناك ...في كل مكان
يـنـتـمــي كــريــم ح ــوم ــاري إل ــى أولـئــك
الشعراء املهووسني بالنهايات .ما
ّ
الـ ــذي ك ــان يـ ــدور ف ــي رأسـ ــه مل ــا أق ــدم
على شنق نفسه قريبًا مــن الفوهة
املسماة «بــاب امل ــوت» قبالة املحيط

ال ـ ـهـ ــادر ف ــي م ـي ـن ــاء م ــدي ـن ــة أصـيـلــة
ـوديـ ـ ـع ـ ــة .هـ ـ ــذا ال ـش ــاب
ال ـ ـهـ ــادئـ ــة وال ـ ـ ّ
اليافع الــذي فضل مـغــادرة الوجود
ً
بطريقة قاسية ،كان فاعال جمعويًا
ّ
وحــتــى سياسيًا .كتاباته الشعرية
مفعمة باالحتجاج والــرفــض ،فيما
ص ـ ــوت الـ ـش ــاع ــر ال ــداخـ ـل ــي يـهـجــس
بـ ــن الـ ـح ــن واآلخـ ـ ـ ــر بـ ـظ ــال املـ ــوت
الجاثمة على روحــه .في رسالة إلى
ّ
القاص مصطفى حيران قبل
صديقه
انتحاره بقليل ،كتب« :عني األشباح
تطاردني صباح مساء ،داخل عروق
أصـيـلــة املـتـشــابـكــة فــي جـســد إيـقـ ُ
ـاع
دمــعــه بـطــيء ،وقـلـ ُـبــه لــه دق ـ ٍ ُ
ـات طبل،
ِ
لكن ال أحــد يسمع» .هــل هــي صدفة
أن يكتب عنه صديقه الشاعر إدريس
عـلــوش والـقــريــب منه نـ ّـصــا بعنوان
وبضمير يعود على كريم حوماري
«ي ـح ـفــر ال ـل ـيــل ق ـبــري ويـ ـن ــام»؟ وفــي
م ـقــالــة ع ـنــه ف ــي ج ــري ــدة «األخـ ـب ــار»،
ّ
يـ ـ ــروي ال ـش ــاع ــر ي ــاس ــن ع ــدن ــان أن
ّ
مخبرين زاروا بيت الشاعر وفتشوه
ّ
واقـتــادوه إلى مركز الشرطة ،ثم في
مــا بعد أطلقوا ســراحــه« ،لكن يبدو
أنهم أطلقوا جسده فقط ،فيما ظلت
روحــه معتقلة لديهم» .ربما تركها
ّ
ه ـن ــاك ،وف ــي ك ــل م ـكــان أي ـض ــا ،وفــي
ديوانه الذي سيرى النور بعد موته
«تـقــاسـيــم عـلــى آل ــة ال ـج ـنــون» حيث
س ـن ـقــرأ امل ـس ــار ال ـجــانــح لـ ــروح قلقة
ف ــي م ـغــرب ّ
رب ـم ــا ال ي ـســع م ـثــل هــذه
ّ
التجارب الحادة في قولها الشعري
ومصيرها الوجودي.
مقاطع من «تقاسيم على آلة الجنون»

1
األقالم تسيء نطق كالمي
الكالم يسيء نطق اشراقي.

 - 2مشهد

ً
رأيــت الشعب مشغوال بدفع العربة
إلى األمام
رأيــت العربة مشغولة بدفع الشعب
إلى الوراء
رأيت شعبًا من العشاق ينتحر
رأيت راهبًا يحمل مقصلة
حاكمًا يحمل مشنقة
رأيت الجميع يحارب الجميع
وأنا لم أشارك في املهزلة.

 - 3نبوة
ليست لي
األرض
التي تحملني
وال السماء
التي تحصرني،
ّ
ما أنا إل ورقة خريف
بني خيط الريح
أو نبي آخر ساعة
تحت شمس باردة
في بحر معشوشب
أستريح صحبة باقي األنبياء.

4
من رمادي تنهض العنقاء
يذهبان سويًا
وتخطئني بنادق الصحو
وال أنتعل حذاء هذا الجنرال
حني أدوخ.

5
يسقط الكالم من شرفات صمتي
ت ــرح ــل طـ ـي ــور أحـ ــامـ ــي مـ ــن س ـمــاء
غضبي
ت ـس ـق ــط زهـ ـ ـ ــرات ال ـع ـم ــر فـ ــي ض ـيــاع

الساعات جنازات...

الوقت،
من يدري أنني غازل خيوط أملي؟
أغني و أبكي ،لست أدري
فلتنهض حروفي من نوم حبرها،
ول ـي ـس ـقــط ح ـب ــري دم ـع ــة ف ــي رح ــاب
الوجد
ضيعت نفسي وهلكت آخر أنفاسي،
هذي يدي املمدودة صوتا في العراء
وهـ ـ ـ ــذا جـ ــرحـ ــي الـ ـث ــاب ــت ف ـ ــي ج ـ ــدار
الهواء،
متى تأتون؟
لكم أجنحتي من صالبة الوجد
ولكم رقتي
تترك خطوتي آثار فرسان
وأشكو عابر سبيل ضللني،
حتى يأتي املاء من جهة القلب؟
ثم أين أضع هذا القلب ونبضه؟
فقدت صوابي وأخطائي،
فـ ـلـ ـت ــأت ح ـ ـ ــروب كـ ــي أدف ـ ـ ــن شـ ـه ــادة
نفسي.

هل رأيت؟
هذه الشمس
ساعة بال أرقام،
وأنت تسأل عن الوقت.
هذا الليل
أتى فقط
كيف تشعل األنوار
وتمشي مسافة االحتراق،
ضائعًا بني أرصفة الجليد
وخدعة األمكنة.
هل رأيت هذا الهدوء العليل
املنتشر في القصور،
وأعراس الحزن
املقامة في القبور
وهذا الهواء التافه
من عنف العاصفة
املرعوب ّ
وصمت النجوم
امللتزمة بالحياد
رغم عنف املرحلة ،هل رأيت؟
هل رأيت شحوب النباتات
والحمق املنتشر مثل الطاعون
في سائر الجهات
وتلك الفراشات القادمة
من ضفة االنهيار املرتقب؟
عليك
أن تختار
أو
تنهار...

ـفــاضــلــي (-1960
ســعــيــد الـ ّ
 :)2004محقق الرحالت في
رحلته األخيرة
وض ــع الـكــاتــب القصصي والـبــاحــث
األك ــاديـ ـم ــي س ـع ـيــد ال ـفــاض ـلــي ح ـ ّـدًا
ل ـح ـي ــات ــه عـ ــن عـ ـم ــر ج ـ ـ ــاوز ال ـث ــال ـث ــة
واألربـ ـ ـع ـ ــن ف ــي أحـ ــد فـ ـن ــادق الـ ــدار
الـبـيـضــاء ،بطريقة حـ ّـيــرت الجميع،
خ ـص ــوص ــا أصـ ــدقـ ــاءه املـ ـق ــرب ــن .إذ
كان الرجل في ّ
قمة عطائه اإلبداعي،
وأوج مساره األكاديمي الناجح إثر
ف ــوزه بـجــائــزة ابــن بطوطة الرفيعة
ف ــي إط ــار م ـش ــروع «ارتـ ـي ــاد اآلف ــاق»
اإلماراتي الذي يعنى بأدب الرحلة،
عــن تحقيقه ل ـ «الــرحـلــة األوروب ـيــة»
مل ـ ـح ـ ـمـ ــد بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ال ـ ـح ـ ـجـ ــوي
ال ـث ـعــال ـبــي .انـطـلـقــت ت ـجــربــة سعيد
الـ ـف ــاضـ ـل ــي ال ـق ـص ـص ـي ــة م ـ ــن خ ــال
مجموعته «إرم ذات العناد» ()1997
ذات الـ ـعـ ـن ــوان ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى الـلـعــب
ال ـل ـغــوي واإلح ــال ــة عـلــى مــرجـعـيــات
تراثية وتاريخية ،كاشفًا عن اقتدار
ف ــري ــد ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة ال ـق ـص ـص ـيــة ،إذ
يـعـمــد كـثـيـرًا إل ــى كـســر أف ــق انـتـظــار

