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 محمد�زفزاف�شاعرا
 

  .عباس�كي.�بي

 �الباحث،�قسم�اللغة�العربية،�جامعة�كالكوت،�ك>;

  

� �زفزاف �هو�٢٠٠١-١٩٤٥(محمد �مغربي�م) �ومسرµي �وشاعر�وم�;جم �وروائي قاص
شه>;.�و�ي�الحقيقة�قد�بدأ�حياته��دبية�بقرض��شعار،�ولكن�هذه�الحقيقة�غ>;�

فة�لدى�من�يعرف�محمد�زفزاف�بسبب�شهرته��ي��دب�القص÷���حيث�ألف�معرو 
�روايات �وتسع �قصصية �مجاميع �إ«ى��.تسع �الدراسة �هذه ��ي �الباحث �يس ى � ولذا

��دبية. �تجربته �خ�ل �الشعرية �زفزاف �محد �شخصية �زفزاف��تقديم �محمد بدأ
انت�لديه�رؤية�حياته��دبية�بقرض��شعار�قبل�أن�ينتقل�إ«ى�الكتابة�القصصية�وك

�ويقول  �الشعر ��ي �أشد��:خاصة �مرتبط �و�صلية �ا-تفرعة �بقضاياه �الشعر "إن
باØنسان.�فالقضية�إذن�خالدة�بخلود�Dنسان�والشعر�كوسيلة�تعب>;ية�خصبة�سيبقى�يث>;نا�دائما،���رتباط

"إن�:�ر�بدون�جدوى�ويقول .�ما�كان�كتب�الشع)١(ويدفعنا�إ«ى�الكتابة�عنه،�وإ«ى�ممارسته�قراءة�ونظما�وتمث�"
�وعن� �خشونة�الحس �يرفع���عن �الذهول�النف���üالذي كل�ما�أرغب�فيه��ي�القصيدة�هو�أن�تعطي���ذلك

).�٢(عالم�الطم��والعفونة�والعادة.�وهذا�لعمري�صعب�جدا،�ليس��ي�مستطاع�أي�شاعر�أن�يدركه�بسهولة"
�ي�محمد�زفزاف�"عرفت��ايات�زفزاف�الشعرية:�ي�إحدى�شهاداته�عن�بد�)٣(يقول�الدكتور�إبراهيم�السوPمي

�باÈفكار�ا-تحررة،� �حماسا �امت�ت �وقد �وباريس، �بالقاهرة �دراسة �رحلة �من �عدت �عندما �الستينات، بداية
�التقدم� �بثانوية �أستاذا �كنت �و�داب. �للفنون �عميق �حب �و�ي �العربية، ��مة �مستقبل ��ي �الواسعة و�مال

� �واحدا �زفزاف �وكان �إ«ى�بالقنيطرة، �يأتي ،Pخجو� �هادئا �تلميذا �كان �الثانوية. �الشهادة �قسم ��ي �ت�ميذي من
ا-درسة�راج��من�الuي�الذي�يسكنه،�وÑي�µي�بعيد،�مع�مجموعة�من�رفاقه،�وÈني�كنت�أنشر�بعض�كتاباتي�
�نباهته،� �ف¾�ا �توسمت �شعره �من �قصيدة �وأراني �مرة �زفزاف �تجرأ �فقد �خاصة، �العلم �جريدة ��ي الشعرية

  ).٤(ه....�كنت�أتابع�ما�ينشره�زفزاف�من�شعر،�ع�ى�قلته،�وهو�شعر�يشكو�فيه�الزمن�ويت`;م�به"وشجعت

� �سنة �منذ ��و«ى �ونشر�نصوصه �شاعرا �زفزاف �محمد �"��١٩٦٣ابتدأ �مجلة �مثل �البارزة �ا-غربية �ا-ج�ت �ي
�ال "� �ا-غربآفاق �كتاب �اتحاد �يصدرها �كان �ظهر �؛°� �أق�م �بمجلة �أخرى �نشر�قصائد �قصيدة�كما �م�Õا ت

ف`;اير��١٨.�و�ي�جريدة�العلم�نشر�زفزاف�خمس�قصائد�قص>;ة��ي�عدد�واحد�(١٩٦٤سبتم`;���ي"صليب�وأمل"�
�؛)"مقولة�العصر"،�و"قل��Ùحديقة"،�و"دفء�وبر"،�و"من�أجلك"،�و"الشجرة�ا-يتة"Ñي�ع�ى�التوا«ي:�(�؛)١٩٦٦

�"�العلم"� � �جريدة �ثم�"�نيكرولوجيا"�و"ا-ن�باØمامة"��ي�مجلة��١٩٦٨ي�كما�ظهرت�له�قصيدة�"�الغ>;"��ي .
وذلك�ساعد�لشهرة�اسمه�لدى��،وقد�بدأ�إبداعه�بقرض��شعار��ي�الستينات�.١٩٦٩"شعر"�الب>;وتية�عام�

�الصدد �هذا ��ي ��ßالقا� �عمرو �ا-غربي �الكاتب �ويقول �العربي. �العالم ��ي �الشعراء �ا-هرجان�: ��ي "حضوره
                                                           

  ٣، ص:٢٠١٠، ١، طRegard Pub‘نية الرماد( حممد زفزاف يف أرض الشعر)أغ عبد القادر اجلموسي،    )  ١
  ٣نفس املراجع،ص:    )  ٢
ه درس إبراهيم السوالمي حممد زفزاف خالل مرحلة التعليم الثانوي مبدرسة التقدم، وكان شاهدا على البدايات الشعرية لزفزاف الذي عرض علي   )  ٣

  الرأي. بعضا من نصوصه الشعرية األوىل إلبداء
  .١٦، ص: ٢٠١٠، ١املغرب، ط \املطبعة السريعة، القنيطرة حقلة أدباء القنيطرة يف مرآة زفزاف، عبد القادر اجلموسي،   )  ٤
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Ã°الف� �فهذا �شفشاون� ��ي �قصيدة�الشعري �سيلقي �ا-شاغب �الكث>;ين.��ستث>;��النابغة �طرف �من �فعل ردود
  ).١(وخصوصا�ا-حافظ>ن�من�الشعراء.�مما�جعل�اسمه�يم��سماء�وطنه�آنئذ"

ويقول�الكاتب�ا-غربي�مصطفى�الشليح�عن��.وإن�قريحته��ي�قرض�الشعر�عند�محمد�زفزاف�كانت�كب>;ة�جدا
كن�أن�يكون�شاعرا�متم>Âا�لو�Pاختياره�السرد�سك��Ãإبداعية��ي�"إن�الرجل�كان�يم�:"قصيدة�"صليب�وأمل

وب>ن�وزني�الوافر��؛كان�فيه�أحمد�ا-جاطي�ما�زال�يراوح�ب>ن�الشكل>ن�العمودي�التفعي�ي�،أواسط�عقد�ستي��
وكان�محمد�السرغي���يكتب�ما�يق�;ب�من�الشعر��،كان�محمد�الخمار�ذا�اشرئباب�رومان���üعمودي�،والرجز

��و«ى�العمودي �أعدادها ��ي �ا-غرب �كتاب �اتحاد �عن �الصادرة � �"آفاق" �مجلة �ت��Úي��،�ي �القوم �بقية وكانت
�زفزاف �أما�محمد �النص�،أبجدية�الدخول�إ«ى�بيت�الشعر. �التوسل�بالرجز��،�ي�هذا �،وزنا�عروضيا�فارتأى

سوري�نبيل�سليمان�أيضا�ويش>;�الروائي�ال�).٢(وكأني�به�كان�قارئا�جيدا�لشاعر�يسم�Ãعبد�الوهاب�البياتي"
�الشعرية �زفزاف �محمد �بدية �جاء��:إ«ى �وقد �الن½;. �قصيدة ��دبية، �حياته �بداية ��ي �زفزاف، �محمد "كتب

�ي��أن�الشعر�ظل�مقيما،�وبالشعر�تنختم�الرواية.�ويبدو��ي�رواية�"�ف ى�والبحر"�شاعرا�وكاتبا�وقارئا�سليمان
�مغربيا"�إ«ى�الفرنسية.��قرارة�نفسه،�فقد�أسهم��ي�"انطولوجيا�الشعر 

ً
ا-غربي"�و�ي�ترجمة�"�ث�ثة�عشر�شاعرا

  ).٣(غ>;�أن�زفزاف�أخلص��ي�الكتابة�للقصة�وللرواية�خاصة،�ح°�Ãالعقد��خ>;�من�حياته�القص>;ة"

افتتح�زفزاف�بعض�نصوصه�الروائية�بقصائد�أو�مقتطفات�شعرية.�فروايته��و«ى�"ا-رأة�والوردة"�افتتحها�
 :لة�يقول�ف¾�ابقصيدة�كام

��üبي���وب>ن�نف  

  حديقة�من�الحجر

  من�الت>ن�والرماح�ومواء�القطط

  من�ا-سافات�وخوار�الث>;ان

��üبي���وب>ن�نف  

  عالم�من�العرب

  يا�إÑPي‘ آه‘ من�ا-ج�ت�والخرائط

  .)٤......("��Pأسطيع�أن�أتكلم"

�بودل>; �لشارل �شعري �بمقتطف �وجدران" �"أرصفة �روايته �يبدأ �أنه )،�٥(Charles Pierre Baudelaireوكذلك
.�إن�ا-قتطفات�والتضمينات�وDحاPت�)٦(إن�هناك�ما�يشبه�انتقاما�لقوى�الظل�من�أطفال�النور""�:يقول و 

                                                           
  .٢٦٣ص:‘ ١٩٩٩‘٦٢\٦١عدد مزدوج ‘ جملة احتاد كتاب املغرب‘ آفاق‘شهادة حملمد زفزاف‘ عمروالقاضي  )  ١
  . ٣٣ص : ‘ ٢٠١٠‘ ١ط‘منشورات عكاظ‘ ألدب العامليقاموس زفزاف ل‘ عبد القادر اجلموسي  )  ٢
  الرابط ،٢٠١١\٨\٣٠، ٣٦٨املوسوعة العربية، رقم صفحه البحث ضمن الد: زفزاف حممد، نبيل سليمان،   ) ٣

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160838&m=1 
  .٥. ص:٢٠٠٧‘١ط‘املغرب -الدار البيضاء‘ املركز الثقايف العريب‘ والوردة املرأة‘ زفزاف حممد )  ٤
عقب نشر ديوانه ازهار الشر، مدفوعا بالرغبة يف  ١٨٥٧بودلري بدأ كتابة قصائده النثرية عام .فرنسي شاعر وناقد فين ١٨٦٧-١٨٢١ شارل بودلري )  ٥

ية يف املدن الكربي حيت يقتنص يف شباكه الوجه النسيب اهلارب للجمال، وجد بودلري شكل شعري ميكنه استيعاب العديد من تناقضات احلياة اليوم
و النص الذي يشبه ضالته فيما كتبه الوزيوس بريتريان من پاالدات نثرية مستوحاة من ترمجات الباالدات االسكتلندية واالملانية ايل الفرنسية. والباالد ه

 .ذي استوحاه وردزورث وكولرييدج يف ثورما علي مجود الكالسيكيةاملوال القصصي يف العربية وهو الشكل ال
  ٥.ص:٢٠٠٧‘ ١ط‘ املغرب - الدار البيضاء‘ املركز الثقايف العريب‘ أرصفة وجدران‘ زفزاف حممد  ) ٦
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وD-اعات�الشعرية�ال°��يحبل�§�ا�عمل�محمد�زفزاف�تعطي�مسحة�شعرية�Èسلوبه�القص÷���الذي�لم�ي�;دد�
.�يقول�الناقد�إبراهيم�خليل:"�ولعل�زفزاف�يضيف�إ«ى�)١(هوم�إليوتأحد�النقاد��ي�نع�Úا�بالرؤية�الشعرية�بمف

�بأسلوبه� �كث>;�العناية �شك �فهو�ب��أدنى �الشكل �مستوى �ع�ى �جديدة �نعده �ما �القص>;ة �القصة �من تراثنا
�طابع��،�قصو��� �موضوعاته �ع�ى �يضفي �مما �ا-عاصرة �القصصية �التقنيات �استخدام �يتقن �كاتب أنه

�ا- �الحديثة. �جميلة"�،عاصر�ل�شياءالرؤية �لغوية �قطعة �عنده �فالقصة �إليوت. �بمفهوم �الشعرية �.)٢(الرؤية
مع�الكاتب�الفرن����üباPش�;اك�،أصدر�زفزاف�أنثولوجيا�لث�ثة�عشر�شاعرا�مغربيا�،و�ي�ع�قة��بالشعر�أيضا

Alain Le Beauته�ال°��تناولتPا��ي�مقا�Õعزرا�باوند�.�كما�كانت�له�رؤية�نقدية�صريحة�للشعر�ع`;�ع�Ezra 

Pound)فرل>ن�،والبياتي�)،٣� �السوPمي�)،٤(�Paul-Marie Verlaineوبول �دفعة�،وابراهيم �بن وبل>��Â،ومحمد
  وبول�كلوديل.�،ساندرار

�دراسة� �الشاعر�العراtي �عن �كتب �وقد �كث>;ا. �البياتي �الوهاب �عبد �بالشاعر�العراtي �زفزاف �تأثر�محمد وقد
�الث �"النموذج �عنوان �تحت �العلم�مطولة �جريدة �صفحات �ع�ى �فصل>ن ��ي �نشرها �شعر�البياتي" ��ي وري

بقضايا�ا-جتمع��ال�Âامه)�حيث�أبرز�عناصر�القوة��ي�شعر�عبد�الوهاب�البياتي�ال°��تتمثل��ي�١٩٦٨(نوفم`;
العربي��ي�تلك�ا-رحلة�وبتطوير�أشكال�التعب>;�الشعري.�وكذلك�كان�محمد�زفزاف�معجبا�بنسق�حياة�وأدب�

صدرت��ي�ث�ثة�أعداد��،ونشر�عنه�دراسة�مطولة�تناول�ف¾�ا�مفهومه�للشعر�)،٥(Claudel�Paulيل�بول�كلود
اهرا�ورج��).�اعت`;�زفزاف�الشاعر�الفرن���ü"رج��عبقريا�وسياسيا�م١٩٦٧مارس�–من�جريدة�العلم�(ف`;اير�
�التصوف �حد �إ«ى �يمتدينا �إذ �الكلمة �"يزن �شاعر�فحل �بأنه �الشعر�وصفه �ميدان �و�ي �بم>Âان��"خطها". سواء

�أو�العاطفة" �بالدين��.)٦(العقل �وع�قته �الشعري �ل�لهام �كلوديل �بول �مفهوم �ع�ى �خاص �بشكل ركز�زفزاف
معت`;ا�الشاعر�كائنا�ملهما�من�السماء�يمتلك�القدرة�ع�ى�استشعار�بؤس�Dنسان��،وبأزمة�Dنسان�الروحية

�أن �حيث �كينونته. �عن �الفن �والتعب>;�بواسطة ��رض ��ي��ع�ى �Dنسان �أسلحة �هو�أحد �كلوديل الشعر�عند
� �ووسيلته ��رض �ع�ى �وبؤسه �شقائه �احتفاؤه��Pخ�;اقمواجهة �جاء �ثم �ومن �ال�مرئي. �عالم �إ«ى �الطي عالم

�باÈزمة��ي�وéي�تام�)٧(الكب>;�بالشاعر�ماPرمي فكان��،الذي�اعت`;ه�من�الشعراء�الذين�استطاعوا�أن�يشعروا
  وسيلة�لنقل�الحقيقة�من�الزمن�إ«ى�الخلود".�ر ي�"استطاع�أن�يجعل�من�الشعمن�جراء�ذلك�الشاعر�الذ

  القصيدة�ال«��اش¸{ر�ã{ا�محمد�زفزاف

�(سبتم`;� �الشعري �شفشاون �مهرجان ��ي �والقبعة" �"الرأس �قصيدته �زفزاف �محمد �جانب�١٩٦٨ألقى �إ«ى (
� �مختلفة، �ا-شارك>ن �فعل �ردود �كانت �وقد �التفعيلة. �وشعراء �ك�سيك>ن �بعضهم�شعراء �انسحب، بعضهم

                                                           
. ومن ١٩٤٨) شاعر ومسرحي وناقد أديب أمريكي حصل على جائزة نوبل يف ١٩٦٥-١٨٨٨( Thomas Stearns Eliot ت. س. إليوت   )  ١

 أجود أعكاله: األرض اليباب، وجرمية يف الكاتدرائية.
  ٧٧،ص١قاموس زفزاف لألدب العريب، عبد القادر اجلموسي، منشورات عكاظ، الرباط،ط  )  ٢
ي يف أوائل يف األدب العامل احلداثة اعترب أحد أهم شخصيات حركة ) شاعر أمريكي، ناقد، وموسيقي١٩٧٢-١٨٨٥( عزرا ويستون لوميس باوند   ) ٣

 وأواسط القرن العشرين. 
 والدويل يف الفرنسية والشعر siècle شاعر فرنسي. يعترب أحد من أكرب ممثلني لإلجراءات) ١٨٩٦-١٨٤٤( بول فرالن   ) ٤
يني يف أوائل ) أديب وشاعر ومسرحي ودبلوماسي فرنسي. أصبح واحًدا من أشهر الشعراء وكتاب املسرح الفرنس١٩٥٥-١٨٦٨بول (‘ كلوديل   ) ٥

  القرن العشرين. متثل كتاباته إحياء الرومانية الكاثوليكية يف األدب الفرنسي والفلسفة.
  .٩٢،ص١عبد القادر اجلموسي، قاموس زفزاف لألدب العريب، منشورات عكاظ، الرباط،ط  )  ٦
  إحدى ضواحيها Valvinsيس وتويف يف ڤالڤان شاعر فرنسي من رواد الرمزية، ولد يف بار   Stéphane Mallarméستيفان ماالرميه   )  ٧
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�"العلم"� �جريدة �وصف�Úا �وقد �بحماس �ع�Õا �ودافع �بحرارة ��خر�عانقها �البعض �لكن �والقبعة". �"الرأس هاجم
  .)١(بأ�Éا��"تفيض�بالصدق"،�إ�Éا�حجر�يكسر�هدوء�سطح�ا-اء"

  )٢(�الرأس�والقبعة

  أ�çا�الشعراء

  يا�أصحاب�القصائد�ا-قفاة

  يا�تماثيل�من�الت`ن

  أتحداكم

  ا،�وأكتب�قصائدجميع

  مح�;قات�من�الب�ستيك

  ...............)...(من�ا-يكا�ومن�جذوع��شجار

  أغنيكم�جميعا،�أغ����طفال،

  أتمثل�شاعرا�مغ�;با

  فوق�جسده�قبعة�ب��رأس.

  يا�شعراء�الورود�الذابلة،

  أفيقوا،�فإن�والت�ويتمان�يدعوكم

 ...........)............(��من�ق`;ه�الطي��،�من�حجرته�ا-ظلمة

  امزجوا�أحرفكم�بالجاز

  امزجوها�بقطع�البلوز�الحزينة

  استع>;وا��لوان�من�براك

  ومن�دوستال�ومن�بيكاسو

  �Pتعيدوا�التاريخ،�فإن�التاريخ�ليس�موجوجا

  خذوا�أصابع�من�الطباش>;

  وارسموا�ع�ى�لوح�أسود

  ما�يخطر�لكم،�فذلك�هو�الشعر.

................................)(.....  

  أ�çا�الج�دون،�يا�سال�ي�الكلمات

  من�مضامي�Õا،

                                                           
  ٢٤، ص : ٢٠١٠املغرب، ، القنيطرة -املطبعة السريعة عبد القادر اجلموسي، حلقة أدباء القنيطرة يف مرآة زفزاف،  )  ١
  .١٩٦٨سبتمرب  ٢٠هذه قصيدة منشورة يف جريدة العلم الثقايف،   )  ٢
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  ويا�سارtي�أفكار�جدودكم��قدم>ن

  أحبكم�وأعرف�أنكم��Pتحبون��

  Èن���نغمة�منفردة،�وÈنكم��Pش!(..

  تش��ون�بعضكم،�وأنا��Pأشا§�كم

  أحبكم�فاحتضنوني.

  اتحدى�كل�آلة�تقول�الشعر

  فاسمحوا�«ي�برقصة�فالس�قص>;ة

  أقدامهم��Pتقوى�ع�ى�الوقوفيا�شعراء،�

  اسمحوا�«ي،�فأنا�أبحث

  عن�جواز�سفر�إ«ى�الشمس

  حيث�منبع�إلهامي،

  وحيث�استطيع�أن�أقول�ما�أشاء

  وارسم�ما�أشاء

  ع�ى�ألواح�من�Dردواز

  رمادية�وسوداء.
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