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 (702الغخفة )
 

في الصابق العمػي مغ  (702)تتخبع الغخفة رقع  تحجدت وجيتي إلى حيث     
، وىي في كامل عشفػانيا... وكامل (ZELIS ب...)فشجق زيمذالسبشى، السعخوف 

األنيق الستجانذ األلػان ، ى()السشق  حدشيا، الحي زانتو محتػياتيا مغ األثاث 
ونّطسو  و(رص  التي تع اختيارىا بعشاية فائقة، ذاك الحي )واألشكال، ومغ خيخة األنػاع، 

السيتسػن بأمخىا، إلى جانب ما احتػتو مغ لػحات حائصية أبجع الخسامػن في 
 تجديجىا، فأخحت تشزح بجسال أّخاذ آسخ.

 
، تع فخشو بخبخة ودراية تامة، يتقاسع الغخفة )دبل بيج(يتػسط الغخفة سخيخ كبيخ      

، و )كؾمؾديشؾ(، و )شسعجان((، و )تمفاز وجياز ،)دوالب( خذبية مع خدانة مالبذ
، إلى جانب تمظ الدتائخ التي كدت حيصان الغخفة، بسخآة زجاجية كبيخة( ،)تؾاليت

 فأضافت ليا بعجًا جساليًا آخخ.
    
 جمػسيقػد مجخل الغخفة إلى صالة صغيخة، ارتست بيغ أركانيا أريكتا     

تتػسصيسا مشزجة صغيخة، تتيح لمجالذ عشجىا فخصة في أن يتجػل  ،)كخسيان(
ببرخه في خارجيا، عبخ شخفات ال عيب فييا سػى أنيا ساحخة أّخاذة، ىشاك في 
الخارج حيث الػداعة واليجوء، وحيث تفتخق... وتتحج تمظ الصخقات اإلسفمتية، التي 

عخبي القجيع، الحي ساد وانتذخ ، ما بيغ تمظ البشايات، ذات الصخاز الاألفعىتتمػي كسا 
 قخى ومجن البالد اإلسالمية...في كثيخ مغ 

 
وفي مكة السكخمة، وفي السجيشة السشؾرة، فقج شاىجت مثل تمػ الظخقات في       

 ، وفي الجار البيزاءأقجم مجيشة في العالؼ ، وفي دمذقعخوس البحخ األحسخ ججة
فاس )ألسا وراىا ناس(، وفي وفي ، بؾابة الذسال ، وفي طشجةزىخة األطمدي

، ومؾاقع متعجدة كثيخةوفي مجن وقخى صشعاء اليسؽ، وفي بخيجه حاضخة القريؼ، 
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تؾحي لمشاعخ الستجبخ أنيا طخاز يختص بالشسط ساقتشي أقجاري إلييا، متخامية، 
 وىؾ ما لؼ أشيجه في غيخىا مؽ بمجان العالؼ التي زرتيا. اإلسالمي فقط. العخبي و

 
كسا تدسى لجيشا في  )الجروب(،فاوت البشايات، التي تخممتيا تمظ الصخقات أو تت   

 يقؾل:الحي  )زي السثل(، وكشا نزخب بيا األمثال الدؾدان
 

 (درب الدالمة لمحؾل قخيب)                  
 

  :ويعشي ذلظ   
 (الجرب)أن  سالمة الؾصؾل إلى نقظة ما.... ىي األىؼ... ميسا كان              

 السؾصل إلييا بعيجًا.
 

 و                                
 

اب(.                      اك دربيؽ ضي   )مد 
 

 :ىػ والزياب     
ذلػ الذخص كثيخ التؾىان، الحي كثيخًا ما يزل طخيقو. وىؾ                 

 يتذابو و )صاحب الباليؽ(، الحي يقؾل السثل فيو:
 

 .(صاحب باليؽ كزاب)                     
 

 وفي إسجاء الشرائح:
 

 )أمدػ دربػ عجيل(                    
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الحي ربسا يتبعو فعل غيخ  ،قج يكػن التيجيج وأ ...وىػ نػع مغ التححيخ        
 الصخف السححر. مغ ،محسػد

 
 زي:في األغاني الدػدانية  )الجرب(وقج وردت كمسة           

 
 (.ماىؾ دربػ ...دربي أصبح)                 

 
 و                       

 
 .(الجرب الظؾيل )معاي ...معاي... في             

 
 مثل: )الغمؾتيات( الفدورات في )الجرب(واستخجم  
 

 .(ي طؾيل ما بمحق الكعكؾلعس  )                 
 

"بفتح الكاف األولى وضع الثانية" ىػ قصعة الرسغ التي تحسميا  ؾل()الكعك       
أما  .الذؾكية، التي تشتج الرسغ العخبي السعخوف )اليذاب(فخوع أو فخيعات شجخة 

فيػ يتسجد أفقيًا... وال يسكغ استخجامو  ب...)عس ي(،، الحي كشي الظؾيل )الجرب(
عشج الخغبة لرعؾد يمة...كػس الدمؼ ، مثمسا يدتخجم)الكعكؾل(لمحرػل عمى ذلظ 

 السختفعة رأسيًا.لسؾاقع ا
 

( في ارتفاعاتيا، فيي ما بيغ شابق وشابقيغ، أغمبيا شيج أصيمة)تتفاوت بشايات     
الفاخخ، الحي غصي باألسسشت، مسا جعمو يبجو أكثخ صالبة  )الجالؾص(مغ المبغ 
الحجيثة التي  بيشسا تتعالى بعس البشايات...)يعشي بقى أممذ ونزيف(وأناقة... 

شيجت مؤخخًا، عمى الصخاز السعساري الحجيث، والتي تسيدت بالصخقات الػاسعة 
)بتدكيغ الػاو األولى  )السمؾلؾة(،الجروب  السذجخة، والسدىخة التي ال تتذابو وتمظ
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وفتح الثانية (، فيي شخقات تديشت بذتى أنػاع وألػان الدىػر... والشباتات الخزخاء 
 ذجيخات الرغيخة التي تشتطع السدافات ما بيغ تمظ الصخقات. غيخ السدىخة، وال

 
كتدسية أو حتى صخنا نصمقو عمى بعزشا،  ب...)الجرب(تػشج فيشا االىتسام    

 مثل:السحبب  الترغيخ صيغة وكسان فيبجل االسع الحقيقي،  ،كشية
 

 )الجريب(                             
 

ما يحسل،  الحشية والخقة والمظافةيحسل مغ  ،وىػ اسع جسيل سيل الشصق     
أمخًا  )الجرب(لجيشا، خاصة في أوقات الخخيف، عشجما يربح  )الجرب(ويػحي بأىسية 

، كثيخة متجاخمة ومتعخجة( دروبحتسيًا، وذلظ حيشسا كانت تتسجد في أوساط ديارنا، )
ومقاماتيا الدامية جخاء كثافة الذجيخات والحذائر، عشجما كان لمخزخة استحباباتيا، 

لجى أىمي ىشاك، حيث يتػالى اندكاب الساء عميشا، مغ الشيل ومغ الدساء... في 
ومؽ  تػاؤم متجانذ متفخد...مسا خمف لجيشا بعس السداحات السائية الستعجدة...

 أشيخىا:
 

 )ميعة البجا(                          
 
... التي (الذيخ أحسجود تخوس أوالد التي تغصي معطع السداحة، التي تذغميا ) 

مع  الحمة القجيسةأصبحت مشصقة سكشية في الدشػات األخيخة .... وىي التي تخبط 
 .الحمة الججيجة

 
 :ونحؽ نتابع الجروب ما بيؽ     

 
  ..والفؾدة ...اشالخق          
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 ..وقؾز الشقارة، مقجوال          
 

 والكجسة. والفاسج.        
 

 ....والشقال ..ذخوع التجانيوم        
 

  ....ومذخوع ود الحدؽ ..حسجومذخوع حاج أ       
 

  ...وغيخىا مؽ السؾاقع.       
 

 مثل: )شجرة( ود عخور و التؾمات.       
 

تعتخضو بعض )زرايب فكان دربيا محمي... (،ود قخيزة)أما )شجرة(       
 الذؾك(، السشتذخة في الحمة آنحاك.....

 
 (الكشية)لقج أعجبتشي تمظ  عمي الذايقي(،)ود  أستاذي/ الخفاعي السأمؾن و أخي     

 التي أشخت إلييا أّيسا إعجاب!
 

 فيل يا تخى تجج االستحدان لجيكؼ؟           
 ولجى إخؾتي مؽ أوالد عسشا )الجريب(؟            

 
، الحي تع رسسو وتعبيجه بتقشية )درب الشسل(عشجنا... ىػ  )الجروب(مغ أشيخ     

جيئة عالية، تعاون فييا أفخاد الشسل جسيعًا، فيي تدسح لكل أفخاد السسمكة بالتحخك، 
محسميغ أو غيخ محسميغ بالسػاد الغحائية واألوشاب وغيخىا مغ متصمبات  وذىابًا،

 الحياة، في سيػلة ويدخ، ومغ غيخ عػائق تحكخ....
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بسخحمة جاء في القرز السجرسي في العقػد الفائتة،  وعمى ذكخ الشسل ودروبو،    
عخض جائدة لسغ يحكى لو قرة بال نياية...  الدالطيؽأن أحج  التعميؼ األولي،

ومغ ال يحالفو الحظ مغ الستقجميغ، ويشجح في تمظ السيسة... فدػف يكػن مريخه 
 السػت ال محالة....

 
 ! (... وماتؾا ففذمؾابقرريؼ، تقجم كثيخ مؽ الحكاة )          

 
 :التي تقؾل قرتوانبخى لألمخ وبجأ يحكي أحجىع لكغ    
 

في مػقع ما، وبجأت الحرة ... اكتذفت أحج مخازن الشسلإّن مسمكة مغ مسالظ      
عمى التػ في نقل الحبػب إلى خارجو، متػجية بيا إلى أجحارىا، حيث أقام بيػتو 

 :القؾلأن وصل بو  السحسية تسامًا، واستسخ يخوي... ويخوي، إلى
 

 دخمت نسمة وأخحت حبة وخخجت...     
 ثؼ دخمت نسمة وأخحت حبو وخخجت.     

 
 ودخمت نسمة وأخحت حبة وخخجت...     
 ثؼ دخمت نسمة وأخحت حبة وخخجت.     

 
، فاستحثو عمى الػصػل لمشياية لدمظانوىكحا استسخ في تكخار العبارة حتى سئع ا

 لكغ الحاكي بادره:
 

 !...مشو عجداً الشسل كثيخ يامؾالي! والحرة أكثخ  ن  إ)    
... حتى أ كسل ما نقمو الفأرجؾ        !مؽ حبات الحرة( الشسلربخ عمي 
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ودب الشعاس  الدمظانوتتابع عبارات القرة السكخرة، إلى أن سئع  )الحكي(استسخ 
 إلى عيشيو...فاحتار في أمخه.

 
 )لكشي قظعًا... ال أجدم إن كان الحاكي قج تدمؼ الجائدة...       

 (؟جخاء فعمتو تمػ عدرائيلحو أم تدمؼ رو         
  
 

الذييخ في غخب  )درب األربعيؽ(أيزًا ولشا مع الجروب عػدة... فيشاك     
ب ، وىػ مغ الصخق البخية التي كانت معبخًا تجاريًا ىامًا، في حقبة مغ الحقالدؾدان

الساضية، والحي يعتبخ الخابط الخئيذ... بيغ السشاشق الستعجدة داخل الػشغ، وبيغ 
 بعس الجول السجاورة.

 
 ...مؽ أطمق عميو:وكخماء القؾمومغ مذاىيخ رجاالت الجيغ،     

 
 )عؾج الجرب(                            

 
وتأتي ىحه التدسية... في غالب األحيان، مغ مفارقة السدافخيغ لسداراتيع     

الخئيدة التي اعتادوىا، مغ أجل االستخاحة واالستجسام...  )الجروب(وتشقالتيع، عبخ 
الذيخ مسا خمفتو وعثاء الدفخ لجييع.... فقرجوا أن يكػنػا أضيافًا، في دار ذلظ 

... حيث الحفاوة وحدغ الزيافة، بسا يتخمميا مغ مأكل.. ومذخب.. ومشام، الكخيؼ
 ذلظ الخجل الكخيع... كشيةفأصبحت 

 
 الجرب( )عؾج                         

 
، بسا تػافخ لجيو مغ خرال حسيجة، وكخم )الجرب(أي أنو استصاع تعجيل مدار  

 فياض، آناء إيػائو ألولئظ العابخيغ مغ الخكبان.
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، وكثيخًا ما والخخطؾم ديارنافيػ السكان الحي يتخبع في السدافة ما بيغ  )المعؾج(ما أ

"الباضات" كسا يخوق لمبعس أويتداءل الخكاب داخل السخكبات الدفخية )الباصات 
 ويقػلػن:الحافالت بأنػاعيا(...نصقيا، أو 

 
 وال لدو؟( "المعؾج")يا جساعة... وصمشا               

 
، وكان مبعثو الخػف وال غيخه، عشج السخور بتمظ البقعة مغ الدؤال تقميجياً كان    

األرض... لكثخة ما حجث فييا مغ حػادث مخورية متفاوتة... أدت إلى إزىاق أرواح 
 كثيخ مغ الكبار والرغار.

 
يدكغ في ذلظ السػقع...يتسثل ويتذكل، في  )شيظانًا(لقج زعع البعس أن ىشاك    

وغيخىا، مسا يجعل سائق السخكبة  كالحسيخ والجسالان، بالجواب... كثيٍخ مغ األحي
، مسا يجفعو لمدقػط ومغ معو في الفخ، حيث تتأرجح السخكبة ذات اليسيغ )يالوز(

 مغ أكبخ السدتحيالت.... )استعجاليا(وذات الذسال وتربح عسمية وزنيا 
 

 )الكدؾر( أما )الخكاب(،يربح السػت بحلظ مغ الشتائج الحتسية لبعس     
فتعتبخ مغ السرائب الخفيفة، التي تدتبجل  )الخديخ(...و )الخخبذة(و )الغميت(و

)حسج الال عمى السجعػمة بخفع الكفيغ إلى أعمى، بعبارة  )الفاتحة(فييا عبارة 
 ...الدالمة(

 
، الذييخ ب..)الزخيذ( (عبج القادر عؾض هللا)الذييج الخي خ أما بؽ خالي    

 عمى روحو الظاىخةبل قخأنا  ...ذلػ االستبجالهللا سبحانو وتعالى...فمؼ يقجر لشا 
حدؽ قبؾلو داعيؽ لو  ،هللا عميومؽ لخحسة بحلػ، ضارعيؽ باكيؽ و  ،كميا (الفاتحة)

 عشجه.
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تمظ التي  )العقبة(، الستسثل في ب...)أعؾج يؾرتدؾدان(عشجنا  )المعؾج(ذكخني    
الظيب ود السقجم حدؽ ود ).أخيشا الذاب.. (، والتي أودت بخوحبتخفيف القافتشصق )
عشجما أصاب الديارة التي يدتقميا وثالثة مغ زمالئو،  ب...)أريل(،السمقب  (السادح

الحي أدى إلى انذصارىا نرفيغ، مغ ىػل  )الفخامل(،ذلظ الخمل الستعمق بالكػابح 
لحي االصصجام بالرخػر التي تحف الصخيق مغ الجانبيغ، عالوة عمى االنحجار ا

 يقػد سخيعًا إلى قاع الػادي، فخمف:
 

 فييع جسيعًا.   )السؾت... والكدؾر... والغميت... والخديخ(        
 

التي كتب عمى بابيا بخط جسيل...  (702)بالشدول مغ الغخفة رقع  ىسست    
 مقخوء مغ عمى البعج....

 
 العالسي الظيب صالح(والخوائي )غخفة األديب                    

 
 )الجروب(لى األسفل، وقادني مغ شّػف بي بيغ تمظ البشايات، عبخ تمظ اندلقت إ   

، نسصًا وشخازًا أدبيًا حيًا، السغخبية (أصيمةاإلسفمتية السمتػية، التي جعمت مغ مجيشة )
الحي اعتاد أن يتجػل  األديب والخوائي الفح،ذلظ ألني كشت أتمسذ آثار أقجام ذلظ 

مشقصع  جؼ...العمساء التؾاضع ىشاك، ما بيغ الفيشة واألخخى، مغ مػقع آلخخ في 
 الشطيخ، كسا أشار مخافقي السغخبي.......والحي قال لي:

 
 (.!ب... فيؾ اسؼ عمى مدسىطي  رجل )إن  الظيب                 

 
، اليانعة الستديشة بألػان الحجيقةيتشاجى وخصػاتو... مارًا أمام تمظ  الظيبكان    

الدىػر... الستفاوتة في جساليا.. وندقيا.. وتجافعيا.. مذخئبة عالقة بتمظ الشدسات 
الباردات، السذبعة مغ ذلظ الخزاز الخفيف.. الستقاشخ.. في تجاٍع لصيف، ىي ذاتيا 

 ب...والخوائي العالسي  األديبالتي سسيت.. بعج رحيل  الحجيقة
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 )حجيقة الظيب صالح(                         

 
ما أوفاكؼ يا مغاربة! وما أصجقكؼ فيسا تكشؾنو وتجخخونو! مؽ نبض إنداني.. وارفة 

 عاللو.. ونجية أياديو الرجيقة.. الرادقة! 
 
 

( الػادعة، متػسجة ما جُسل مغ روعة الداحل الذخقي أصيمةدتمقي مجيشة )ت     
 لشفدي:الحي كداىا جسااًل.. وصفاًء.. وبخيقًا، جعمشي أردد وأقػل  (،ألطمدي...)ال
 

 ؟ كؾل" ثانية وال ششؾ )ياربي دي "كخمو          
جرة و مؾية؟(             جالؾص و خ 

 
عمى ما التقصتو مغ معمػمات، تشاثخت أمامي مغ أفػاه الخواة، مغ  استشاداً       

يب المريقيغ بو، أن ازدىار السجيشة ، ومغ أصجقاء األد)زيمذ(مشدػبي فشجق 
( شخز، إلى مجيشة متحزخة أصبح 17111وتحػليا مغ قخية كان يقصشيا حػالي )

( ندسة، كان لألديب 35111م ما تخاوح أكثخ مغ)2112عجد ساكشييا في العام 
اليج الصػلى، حيث أنو استثار معارفو مغ أصحاب القخار  صالح( )الظيبوالخوائي 
 سسي:ما بإنذاء 

 
 )مخكد الحدؽ الثاني لمسمتقيات الجولية(                       

 
الحي أصبح مشبخًا إلقامة السيخجان الدشػي، الحي يجتسع فيو األدباء العخب، مغ شتى 

 .)الظيب صالح(البقاع العخبية ومغ بيشيع 
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خخف، شي ج السخكد عمى طخاز حزاري مغخبي، بجيع... مداٍن بكل ما تؾافخ مؽ الد    
والشقؾش، والسقؾمات الجسالية الستشؾعة، فيؾ يحتؾي عمى قاعات واسعة، تتدع 
لألعجاد السيؾلة مؽ الؾافجيؽ لمسخكد أيام إقامة السيخجان، إلى جانب الراالت 

ومكاتب الؾحجات اإلدارية، وغيخ ذلػ مؽ ، الستعجدة، والسعارض الثقافية... والتخاثية
 .ة السخكدالستعمقة بساهي السخافق اليامة

 
وقيؾة القخوي الرغيخ،  الدؾق..وزوايا وأركان بشايات  الداحل...ما بيغ     

حيث تدشى لي تشاول كػٍب دافٍئ مغ الذاي السغخبي.... كانت تقػدني  (،القربة)
عمى تمظ  ()غيخ عاىخٍ مغ أثخ ألقجامو  ...األديب الكبيخقجماي، مدتخشجًا بسا تخكو 

 ()غيخ عاىخٍ ، فمعل القجر يدػق أقجامي الحيخى، فتمسذ مػضعًا مغ أثخ )الجروب(
 ...أديبشا الخاحلألقجام 

 
 :(ابالدي  )فاستػحيت عشجىا قػل  
 

 وقبمت حتى البيؼ....                 
 لسا رأيتيا،                 
 تقبل تمػ البيؼ....                 
 قبمة ثائخ،                 

 
 فقج أىتجي....                 

 في قبمة إثخ قبمة،                \
 عمى أثخ مؽ ثغخىا....                
 غيخ عاىخ.                
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عشجما كان يخعى غشسو بخفقة بعس مغ الفتيات الرغار، والحي لع ذلظ شػىج    
حج االنصػاء، أبعجه يتجخأ وتدعفو شجاعتو، أن يجالديغ ندبة لحيائو الحي بمغ بو 

 عغ الشداء... بعج أن فقج آخخىغ... وىي أمو وىػ ال يدال شفاًل....
 

 أماه ليتػ لؼ تغيبي...
 خمف سؾر مؽ حجار،

 
 ال باب فيو لكي أدق...

 وال نؾافح في الججار.
 

، )سخيمة(مغ الخعاة، إلى إحجى ألبيع  الفتياتيعسج بعج مغادرة  )الدي اب(كان     
كانت تجاعبيا إحجاىغ...وتصبع عمى جدجىا بعزًا مغ مغ تمظ التي 

 غيخ عاىخ..باحثًا عسا يكػن قج انصبع مغ أثخ..  تقبياًل... يشذأ يذبعياو القبالت...
 )الدخيمة(.لثغخ الفتاة، جخاء تقبيميا تمظ 

 
 فقج أقتجي في قبمة إثخ قبمة....
 عمى أثخ مؽ ثغخىا غيخ عاىخ.

 
إلى الداحل... حيث تيارات لصيفة، مغ ىػاء  الح()الظيب صقادتشي آثار أقجام    

التي ألفُتيا مشح أن رأيتيا تعتمي ىامة  السغخبية، ب...)طاقيتي(بارد.. كاد أن يصيح 
 ...الخجل العسالق

 
امتج البحخ أمامي إلى ما ال نياية...! حيث مػقع انحدار البرخ، تتكدخ أمػاجو    

... والحي يدداد )رغؾة(و  زبج... لسا يخّمفو مغ شيباً مغ أمامي.. فيذتعل سصح مائو 
حيث يشغسذ طخف الدساء سػاده عسقًا، كمسا تصاول الشطخ إلى السشتأى والتباعج، 

 ... الحي أصبح داكشًا متساديًا في الدؾاد.في ماء السحيط
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محقًا... في تخدده  )الظيب صالح(لقج لسدت وعخفت في تمظ المحطات كع كان     

 وربػعيا، التي مكشتو مغ مشاجاة ذاتو بخوية وعسق مدتحبيغ.  )أصيمة(عمى 
 

م بشاضخي... في تمظ السداحات      الستسجدة السائيةلقج شعخت ساعتيا... وأنا أُىػِّ
 : أن  
 

 (.)جدسي خف...                        
 

 و                              
 

 )استخاحت أوصالي(.                       
 

 و                              
 

 )فارقتشي ىسؾمي(.                       
 

 و                             
 

 )كأني ولجت مؽ ججيج(                      
 

 وبسعشى آخخ:
 

RELAXED"                                   " 
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وباعثة األمل في الحات... )أصيمة السميسة(...ىي  )السجيشة( أصيمةفيت بأّن اكت   
 ع مؽ:تجس  وىي التي أضافت لي الكثيخ، مسا لع يخد بخمجي مغ قبل، فيي 

 
 ..)أرضٍ         

 ..و سساءٍ          
 
 

 ..وماءٍ          
 ..وىؾاءٍ          

 
 ..وأناسٍ          
 أوفياء..(         

  
 

 إنو تجس ع "يخد الخوح....ويظيب الخاطخ".         
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