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شآاد بقطغظ رجام تةرغثي
طشربغ غصش سظث لتزئ

الفةغسئ
رجعم الاحضغطغ المشربغ ق تظعض طادتعا طظ رغئئ
شغ التظغظ إلى طا ق غمضظ تثضره، شالرجط طظ غغر

ساذفئ غمضظه طظ الةاظإ المعمض شغ الظفج
الئحرغئ.
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بقطغظ السظغش تتئ جطح عثأته

جغضعن طظ الخسإ التضط سطى أي شظان بأظه شظان طظ غغر صدغئ. ولضظ
طا طسظى أن تضعن لطفظان صدغئ؟ عظا غئثأ اقخاقف طا بغظ دساة اقلاجام
التصغصئ أن  أدرضعا  طمظ  التجبغ  الاطعث  طظ  الظاجغظ  وبغظ  السصائثي 

ضطعا تضمظ شغ جععر الفظ ولغج شغ طعضعساته.

بقطغظ شآاد  المشربغ  غصارب 
(https://www.facebook.com/fouad.bellamine) طظ خقل تةرغثغاه
طظ لتزئ الاخرغح بأن شظه ق غرى طظ تدعر اإلظسان العاصسغ إق لتزئ
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أظعا ضما  العخش  سطى  تمظسا  الاسئغرغئ  الطتزات  أضبر  عغ  الاغ  افلط 
الئاب الثي غظفاح سطى سجلئ طططصئ عغ ظعع طظ ذلك الةمال السري

الثي ق ُغتامض.

غمرر بقطغظ تصائص ضبغرة سظ اإلظسان طظ خقل غغابه ضائظا طرئغا. “لغج
ضض طا ُغرى ُغرجط” تطك تصغصئ تصابطعا تصغصئ أن لغج ضض طا ق ُغرى
الاغ التثغبئ  الاصظغات  ظض  شغ  افصض  سطى  الرجط.  سطى  سخغ  عع 

جئصعا الرجط إلى عثشه. رؤغئ طا ق ُغرى باسائاره طعضعسا.

رجام افبر السابررجام افبر السابر

الاغ بارغج  لمثرجئ  ابظا  غسث  شطط  العثوء،  طظ  تسطمه  طا  بقطغظ  طظه  تسطط  الاغالسظش  بارغج  لمثرجئ  ابظا  غسث  شطط  العثوء،  طظ  تسطمه  طا  بقطغظ  طظه  تسطط  السظش 
ترضعا وراءهترضعا وراءه

طظ تظططص  خطغ  إلعام  طخثر  باسائارعا  السمارة  سطى  الئسخ  غرضج 
خقله تساجغئ الفظان ق طظ أجض العخعل إلى جمالغات المضان المظثبرة
بض إلى جسادة الظزر المفصعدة. تطك تغطئ أشرغ طظ خقلعا ابظ شاس
طتاعغات ذاضرته الئخرغئ. غغر أن ذلك لط غضظ إق جطعضا تةمغطغا لط
الاظصغإ شغ  المسامرة  رغئاه  طع  لاسارضه  شغه  اقجامرار  الرجام  غحأ 
داخض السطح، ضما لع أظه الةسث التغ الثي غثارصه وخعق إلى لتزئ

افلط الماأظغئ.
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تدعر طظ  غرى  ق  شظه  بأن  الاخرغح  لتزئ  طظ  تةرغثغاه  خقل  طظ  غصارب  تدعربقطغظ  طظ  غرى  ق  شظه  بأن  الاخرغح  لتزئ  طظ  تةرغثغاه  خقل  طظ  غصارب  بقطغظ 
سطى تمظسا  الاسئغرغئ  الطتزات  أضبر  عغ  الاغ  افلط  لتزئ  إق  العاصسغ  سطىاإلظسان  تمظسا  الاسئغرغئ  الطتزات  أضبر  عغ  الاغ  افلط  لتزئ  إق  العاصسغ  اإلظسان 

العخشالعخش

الخعرة بغظ  غجاوج  أن  بقطغظ  تاول  الماأخرة  تةاربه  طظ  واتثة  شغ 
الفعتعغراشغئ والرجط لغبئئ أن طا ق ُغرى غمضظ رؤغاه، طظ خقل الطةعء
لع ضما  والظسغان  الاثضر  بغظ  تجاوج  طتاولئ  تطك  المةرد.  الفداء  إلى 

أظعما الحغء ظفسه.     

غمضظ ق  طا  إلى  التظغظ  شغ  رغئئ  طظ  طادتعا  تظعض  ق  بقطغظ  رجعم 
تثضره. شالرجط طظ غغر ساذفئ غمضظه طظ الةاظإ المعمض شغ الظفج

الئحرغئ. وبعثا لظ غضعن الرجط واجعئ لحغء جعاه.

أن إلى  غسسى  طا  بصثر  ساذفاه  أو  ذاضرته  سطى  بقطغظ  غاضأ  ق 
غمضظ ق  خالخا  تثبا  باسائاره  الرجط  بالرجط.  بصاه  بصعة  غصاوطعما 

إلتاصه بالعاصع.

غمضظ الظزر إلى بقطغظ باسائاره رجاطا تةرغثغا غدع اإلظسان شغ طرتئئ
أسطى طظ وجعده العاصسغ.
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ولث بقطغظ شغ شاس سام 1950. ودرس شغ طثرجئ الفظعن الاطئغصغئ
أصام بالرباط.   1972 سام  الحثخغئ  طسارضه  أول  أصام  الئغداء.  بالثار 
بسثه  1980 سام  حثخغ  بمسرض  بثأعا  بارغج  شغ  أسعام  سحرة 
اظعمك شغ الثراجئ والرجط لغتخض سطى حعادة الثراجات الاطئغصغئ
شغ الاارغت وظزرغئ الفظ طظ جاطسئ السعربعن. ساد إلى المشرب سام

1990 لغثرس بالمرضج الاربعي الةععي بالرباط.

غظامغ بقطغظ إلى الةغض الباظغ طظ رجاطغ التثابئ الفظغئ شغ المشرب.

أبظاء حغثه  الثي  الععغئ  تاجج  أطام  غصش  أن  سطغه  ضان  ظععره  تغظ 
المتطغئ المعاد  اجاسمال  خقل  طظ  أظعط  اساصثوا  الثغظ  افول  الةغض 
والسعدة إلى تصالغث وجمالغات الفظعن الغثوغئ الاغ لط تظصطع طظث صرون
جغامضظعن طظ الاعخض إلى السظاخر العذظغئ شغ إظةازعط الفظغ، بتغث
تصعد طساخرتعط إلى وقدة شظ تثغث بمقطح طشربغئ. وفن بقطغظ صث
الفظغ العجط  خسص  شصث  تأخغطغئ  ظجسئ  أي  سظ  بسغثا  الاةربئ  اخائر 
طشاربئ”، شظاظعن  عظاك  بض  طشربغ  شظ  عظاك  الةريء “لغج  باساراشه 
المساخرة الفظغئ  لطاةربئ  ابظا  لغضعن  بارغج  إلى  طسه  تمطه  طا  وعع 
المفاعتئ سطى السالط، طظ غغر أن غتمض طسه سصثا شطضطعرغئ، اضاحش
شغ تشظغه  وق  البصاشغ  بالعاطح  الفظ  تطتص  أظعا  طئضر  وصئ  شغ 

حغء.

ختغح أن بقطغظ تأبر ضبغرا بالخعر الاغ تثجظعا ذاضرته الئخرغئ وعغ
الاصطغثغئ السمارة  سظاخر  سطى  البظاء  طظ  الضبغر  الحغء  شغعا  خعر 
ضالصئئ والصعس وافجصش، غغر أظه لط غسعل سطى تطك السظاخر شغ بظاء

لعتاه، بصثر طا اسائرعا ججءا طظ سالمه الثي غاسرض لطمتع.

وإذا ضان ق بث طظ السعدة إلى شضرة “الععغئ” شإن بقطغظ لط غاعصش
ضبغرا أطام حعاخص طغائ ولط غائص حغء طظ ظدارتعا بض خار غئتث
سما تئصى طظ أبر، غحغر إلى تغاة خاخئئ. ضان شغ ذلك صرغئا طظ أشضار

الرجام السراصغ حاضر تسظ آل جسغث شغ بتبه سظ افبر والمتغط.
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غصاوطعما أن  إلى  غسسى  طا  بصثر  سطغعما،  بقطغظ  غاضأ  ق  ساذفاه  أو  غصاوطعماذاضرته  أن  إلى  غسسى  طا  بصثر  سطغعما،  بقطغظ  غاضأ  ق  ساذفاه  أو  ذاضرته 
بصعة بصاه بالرجط. الرجط باسائاره تثبا خالخا ق غمضظ إلتاصه بالعاصعبصعة بصاه بالرجط. الرجط باسائاره تثبا خالخا ق غمضظ إلتاصه بالعاصع

ضاظئ ععغاه تاحضض تثرغةغا طظ سظاخر تةرباه الحثخغئ شغ اقظاصال
طا بغظ ذاضرته الئخرغئ وطا ضان غراه طظ أبر سابر.

طظ العثوء إلى السظشطظ العثوء إلى السظش

غفاجؤك بقطغظ بسسئ سالمه الةمالغ، لضغ ق أصعل تسثد أجالغئه سئر
أربسئ سصعد طظ الرجط. غغر أظه وإن ضان ق غحئه ظفسه دائما شإظه ق
غاثطى شغ ضض طا غفسض سظ المفاتغح الاغ تسغظ طاطصغ أسماله سطى
الصعاظغظ إلى  لطعخعل  أعطاه  الرجط  شغ  خئرته  إلغه.  العخعل 

الضقجغضغئ لطرجط بالرغط طظ أن لعتاه ضاظئ تةرغثغئ خالخئ.

لصث اجافاد شغ ذلك طظ رجاطغ طثرجئ بارغج “بسث الترب السالمغئ
غئظغ إظه  جااغض.  دو  وظغضعقس  شعترغغه  طصثطاعط  وشغ  الباظغئ” 
افطاضظ تحئه  ق  أطاضظ  الععاء  شغ  غآجج  أظه  لع  ضما  طحاعثه 
وصعة واظسةاطعا  ورجعخعا  خقباعا  جعئ  طظ  إق  الطئغسغئ 
طصاوطاعا. غسافج بقطغظ تثجه لغئصغه غصزا إلى جاظإ تعاجه. عظاك
تطعمه طجاج  ظعع  عغ  بخرغئ  طعاد  طظ  غاحضض  طةاور  جمالغ  سالط 

الطئغسئ خراطاه.
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غمضظ الظزر إلى بقطغظ باسائاره رجاطا تةرغثغا غدع اإلظسان شغ طرتئئ أسطى طظغمضظ الظزر إلى بقطغظ باسائاره رجاطا تةرغثغا غدع اإلظسان شغ طرتئئ أسطى طظ
وجعده العاصسغوجعده العاصسغ

بقطغظ رجام لصى بخرغئ. شعع غعئظا طحاعث طا ضان شغ إطضاظظا أن
ظخض إلغعا. ق لحغء إق فظعا طظ اخاراسه. “عض عغ ضثلك تصا؟”.
اساصث أن الافضغر شغ الرجط باسائاره تق وجعدغا غمضظه أن غفك خطاظا
بالسالط العاصسغ باسائاره طرجسغئ بخرغئ وتغثة. عثا الرجام جرب أن
غضعن عادئا غغر أن السظش الثي غتغط به طظ ضض جاظإ دشسه إلى أن
غظصإ شغ جطعح لعتاته بتبا سظ اظفةارات طاعصسئ. وعع طا أدعحه

أضبر طما أدعح اآلخرغظ.

شغ طسرضه الثي أصاطه بالرباط سام 2004 صثم خقخئ ألمه وعع غرى
السراق طتاق وطثطرا وطمجصا. لط غضظ الرجام وتثه عظاك بض اإلظسان

الثي شصث الصثرة سطى خغاغئ طخغره.

وضان ق بث لطرجط طظ أن غةث له طعصسا ق شغ ظض تطك المأجاة بض شغ
طعاجعاعا. وضما أرى شإن بقطغظ رجط بصعة اظفساله طا ضان غتثث

سطى افرض طظ غغر أن غخعر طحاعث الثراب.
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لصث أخثه الرجط إلى العجع. شضان سطغه أن غخش طا ق غعخش. غعطعا
اضاحش بقطغظ أن تجظه الرصغص الصثغط لط غضظ طةرد تسئغر سظ ساذفئ
سابرة. ضان ذلك التجن ظئعءة لما جاحعثه المقغغظ طظ الئحر. وعع طا
طا بصثر  العاصع  طحضقت  غتض  ق  الثي  بالرجط  أضبر  البصئ  إلى  دشسه 
غاخثى لمساصئطعا. رجعم بقطغظ سظ السراق بسث اتاقله ضاظئ ظئعءة

لما حعثه طظ شعضى.

وإذا ضان طظ الخسإ أن ترجط وأظئ طتاخر بافلط شإن بقطغظ جسى إلى
الاظصغإ شغ جطعح لعتاته بتبا سظ ذلك افلط. ضان طصثرا سطغه أن غرى

الفةغسئ ضما لع أظعا ججء طظ خغاراته الةمالغئ.

شطط غسث ابظا لمثرجئ تسطط بقطغظ طظ السظش طا تسطمه طظ العثوء 
بارغج الاغ ترضعا وراءه. أبره شغ الرجاطغظ المشاربئ الحئاب غمضظ أن

الفظاظعن جغضعن  لععغئ،  وخفئ  صثم  فظه  ذلك  ختغئ.  تالئ  غةسث 
المشاربئ طظ خقلعا طرتاتغظ لسالمغاعط.
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