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ماحي بينبني: أنا ابن عائلة شكسبيرية
التشكيلي والروائي املغربي يستعيد تجربته مع الحياة واألدب والفن

مراكش: عبد الكبير امليناوي

وأنت تستمع إلى حديث الفنان التشكيلي والروائي املغربي ماحي بينبني عن تجربته مع الفن التشكيلي واإلبداع الروائي، وتأخذ فكرة عن
املأساة التي مرت منها عائلته، وتقف على وجهة نظره بصدد عدد من قضايا البلد، ال يمكن إال أن تستبد بك مشاعر يختلط فيها

التقدير للرجل بمعرفة بعض التفاصيل الصغيرة في حياته، قبل أن تنتهي إلى أن األمر ال يتعلق، فقط، بذكرى تمزق عائلي خاص، أو
بتناول فني وروائي متواصل ألفكار وقناعات إبداعية خاصة، بل، بتوصيف عام واستعادة ملا عاشه بلد بأكمله، ما بني ستينيات

وتسعينيات القرن املاضي، من صراعات وتمزقات، اتفق الجميع على طيها بـ«اإلنصاف واملصالحة».
يتحدث ماحي دفعة واحدة عن والدته وعن شقيقه عزيز، الذي قضى نحو عشرين سنة في سجن تازمامارت، ووالده الفقيه محمد

بينبني وامللك الراحل الحسن الثاني والباشا الكالوي وامللك محمد السادس وأم كلثوم والشاعر محمد بن إبراهيم والتشكيلي الجياللي
الغرباوي، وآخرين؛ فيما يقرب األمكنة إلى بعضها، مسافرا بك إلى فرنسا وأملانيا والواليات املتحدة، وغيرها من الوجهات الفنية

والعاملية الشهيرة، قبل أن يعود بك إلى املغرب.
يستعيد ماحي طفولته ومساره الدراسي، وكيف أنه تمنى، بعد مرحلة البكالوريا، أن يصير فنانًا. يقول: «لم أكن أعرف، بالضبط، أي
مجال فني يستهويني، أكثر. سافرت إلى فرنسا الستكمال دراستي في تخصص الرياضيات، قبل أن أعمل، هناك، مدرسًا، من دون

التخلي عن حلم امتهان الفن».
فضًال عن قيمته الفنية واألدبية وصيته الذي ذاع في الخارج حتى صار أحد أعمدة الفن التشكيلي والنحت في بلده، وأكثرهم حظوة، كما
حاز عددًا من الجوائز عن كتابته الروائية، يتميز ماحي، الذي ولد عام 1959. في عمق املدينة القديمة بمراكش، بوجوده، في فترة من

حياته، في صلب مأساة عائلية تصلح لرصد جانب مثير ومعقد من تاريخ املغرب املعاصر، من جهة أنه أحد أبناء الفقيه محمد بينبني،
الذي كان مؤنسًا للملك الراحل الحسن الثاني، منذ منتصف ستينيات القرن املاضي؛ وشقيق عزيز بينبني، أحد املعتقلني السابقني
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من أعماله - ماحي بينبني ( تصوير: أحمد بن إسماعيل)
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بتازمامارت، سيئ الذكر والصيت، على خلفية انقالب الصخيرات الفاشل في 1971.
حني يحدثك ماحي عن مأساة عائلته، وعالقته بوالده وشقيقه ووالدته، تتأكد أن ضحايا االعتقال والسجن، خالل ما سمي بـ«سنوات
الرصاص» في املغرب، لم يكونوا، فقط، من قضوا في املعتقالت أو أفنوا أزهى سنوات عمرهم في ظالم املعتقالت، بل آباؤهم وأمهاتهم
وأشقاؤهم ومعارفهم؛ وهي حقيقة تتأكد، أكثر، حني يستعيد تأثره الشخصي بمأساة عائلته، وتقديره لوالدته، مقابل عدم رضاه على

موقف والده من اعتقال شقيقه، من جهة أنه بدل أن يستثمر قربه من امللك لصالح ابنه خذله كما تنكر لعائلته.
يرى ماحي أن الُكـتاب ال يفعلون أكثر من إعادة كتابة ما عاشوه، بطريقة أو بأخرى؛ مشيرًا إلى أنه ترعرع وسط عائلة: «شكسبيرية»،
كان أحد أبنائها معتقًال في تازمامارت، في وقت كان فيه األب يقضي وقته داخل القصر امللكي، فيما األم سيدة مطلقة لم تجد إال أن

تواجه معترك الحياة وحيدة، في سبيل إعالة أبنائها السبعة، بعد أن خيب الزوج والوالد آمالهم.
يقول ماحي، متحدثًا عن والدته: «ناضلت والدتي في سبيل تربية أبنائها السبعة. لقد علمتنا معاني الصبر والعمل بجد لتجاوز

صعوبات ومطبات الحياة. روايتي (جنازة الحليب)، تتحدث عن انتظار الوالدة رجوع ابنها الغائب إلى البيت. إنها قصة عشرين سنة من
االنتظار. كانت والدتي متيقنة أن ابنها حي، وقد يدخل إلى البيت في أي لحظة، حتى أنها كانت تترك له، يوميًا، نصيبه من األكل. كانت

والدتي عنوان تعلق جميل بالذاكرة وعدم نسيان من نحب».
وفاء الوالدة ألبنائها وكفاحها في سبيلهم، سيجد صداه لدى ماحي الذي، حني طلبت منه أن يعود إلى املغرب بعد استقراره املهني في
باريس، بعد إحساسها بدنو أجلها، لم يمانع. يقول: «حني لبيت طلبها، كنت أظن أنني أرد لها بعضًا من جميلها، لكنني، اليوم، حني
استعيد شريط حياتي، أقول إنه قد كان لوالدتي فضل آخر في رسم املسار الفني الذي سأتخذه لنفسي، الحقًا، بعد أن قررت ترك

التدريس، المتهان الفن التشكيلي والكتابة الروائية».
يواصل ماحي متحدثًا عن شقيقه، والده ووالدته، فيقول: «كان أول شيء طلبه مني شقيقي، بعد خروجه من تازمامارت، هو أن آخذه

لزيارة الوالد. ثرت في وجهه، قائًال له كيف ترغب في رؤية والد خذلك فتنكر لك وتبرأ منك وتخلى عنا. قصدنا الرباط، حيث ألتقي والدي،
الذي قاطعته مدة 15 سنة. كانت لحظة مؤثرة. تعانقا طويًال. كان هناك بكاء ودموع. في طريق عودتنا، قال لي شقيقي إنني مخطئ

بمقاطعتي لوالدي، مشيرًا إلى أنه، حني كان في تازمامارت، اقتسم الزنزانة مع 29 معتقًال، وأنهم أربعة، فقط، من ظلوا على قيد الحياة،
ألنهم لم يحملوا بغضًا أو حقدًا في داخلهم، ضد أي كان، بعد أن توفرت لديهم القدرة على الصفح والتسامح. قال لي إن البغض يقتل

صاحبه، أوًال، وإنه سمُّ قاتل، ال يمكن أن يحل مشكًال. فقط، الصفح والتسامح والتغاضي عن أخطاء اآلخرين هي ما يمنح املرء تصالحًا
مع الذات».

بعد ذلك، سيصالح ماحي والده. يقول: «وجدت فيه شخصًا راقيًا ومثقفًا، فارتبطت به حد التعلق. كان إنسانًا خارقًا للعادة. منذ 1990. وأنا أقول
إنني سأكتب رواية عنه، حتى جاءت اللحظة، مع (مجنون امللك)، حني صرت في الستني من العمر، وتصالحت مع ذاتي،

بعد أن تعلمت الدرس الذي لقنه لي شقيقي، الذي صرخ في وجهي، ذات مرة: (أنا خرجت من تازمامارت وأنت ال زلت في داخله. أخرج
منه إلى الحياة. تنفس قليًال)».

هكذا، حول ماحي الصدمات، التي واجهت عائلته، إلى دافع إيجابي نحو مستقبل أفضل. أخذ عن والدته قيمة األسرة وحفظ ذكرى من
نحب، ومن شقيقه معاني الصفح والتسامح، قبل أن يتعرف على والده الفقيه، األديب واإلنسان، والذي سيتعلم منه أن األمور ليست دائمًا
إما سوداء أو بيضاء، وأنها يمكن أن تكون في منطقة بني بني؛ ما دام أن لكل حقيقته، من جهة أنه ال أحد يملك الحقيقة مطلقًا، وبالتالي

فمن كان معتقًال في تازمامارت كانت له حقيقته، كما أن من كان يعيش في القصر، ملكًا أو في خدمة امللك، له حقيقته، بصدد ما جرى.
ال ينسي ماحي من ساعده في بداياته، على درب الفن واألدب، حيث يتحدث عن الفنان والكاتب اإلسباني أغوستني غوميز أركوس، الذي

ملس فيه املبدع، فأخذ بيده ودفعه إلى الكتابة، بشكل أثمر رواية «قمة العبودية».
في رواياته، يتداخل الذاتي باملوضوعي، حيث يترك ماحي ألسئلته الحارقة أن تتناسل، حرصًا وخوفًا على املغرب، حامًال هم املثقف في

فكره واإلنسان في داخله، مترجمًا آالم وآمال مجتمع بكامله، مقتسمًا حيرته مع قرائه، عن هذا الذي جرى للمغرب وللمغاربة، حتى
صار الكبار يتسولون بالصغار، والشباب يهاجرون خارج البلد أو يفجرون أنفسهم، منطلقًا من أفكار يطور بها أحداث رواياته، التي
انطلق في إبداعها مع «قمة العبودية» (1992)؛ مرورًا بـ«أكلة لحوم البشر» (1992)؛ و«جنازة الحليب» (1994)؛ و«ظل الشاعر» (1997)؛

و«لقاح» (2001)؛ و«الله يخلف» (2013)؛ و«نجوم سيدي مومن» (2009)، التي تناول فيها األحداث اإلرهابية التي هزت الدار البيضاء في
16 مايو 2003. والتي حولها املخرج املغربي نبيل عيوش إلى فيلم سينمائي، وصوًال إلى «مجنون امللك» (2017)، التي يتحدث فيها عن
والده، والتي نقرأ على ظهر غالفها: «ولدت في عائلة شكسبيرية، بني والد في حاشية امللك وشقيق معتقل. للبقاء في خدمة جاللة امللك،

تخلى والدي عن زوجته وأبنائه. ترك ابنه في مواجهة أشباحه. ما هي أعذار (املجنون)... وأعذار األب؟ قدر وحدة صادمة وعبودية
اختيارية... كل شيء عبثي في هذا العالم السفلي. كان لوالدي طعم غريب للحياة، مرت سنوات وأنا أبحث عن طريقة لسردها. هذه

القصة، لها خيال الحكاية الغابرة وفداحة الدراما اإلنسانية».
من بني كل قصص عائلته، لم يكتب ماحي قصة شقيقه مع االعتقال والسجن، في تازمامارت؛ غير أنها شكلت موضوعًا لرواية «تلك
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العتمة الباهرة» للروائي املغربي الطاهر بن جلون. يقول: «لم يرغب شقيقي في أن أتناول أنا، شقيقه، قصة اعتقاله في عمل روائي. قال
لي، مبررًا رفضه: (إنك تريد أن تعيدني إلى تازمامارت، سنوات أخرى)».

بعيدًا عن مواجع العائلة ومضامني رواياته، ال ينسى ماحي أن يتحدث عن الفن التشكيلي املغربي، فيقول عنه إنه «تطور بشكل رائع في
العشرين سنة األخيرة، حيث صارت هناك سوق فنية تجذب مهتمني من خارج البلد»؛ من دون أن يخفي أن الدينامية التي يعرفها الفن

التشكيلي املغربي تجد أسبابها في الدفعة التي أعطاها العاهل املغربي امللك محمد السادس لهذا الفن، والذي باقتنائه لألعمال الفنية، دفع
محيطه والبورجوازية إلى القيام بالشيء نفسه، حتى وجد كثيرون في سوق الفن فرصة ملراكمة األرباح، بعد أن تضاعف ثمن ما

يقتنونه من أعمال فنية، الشيء الذي شجعهم على مزيد من االستثمار في هذا املجال.

مواضيع ذات صلة

home/article/1056111/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88-/)
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-
%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3-
(%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A

home/article/1056106/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/)
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A9-
(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1

home/article/1056101/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-/)
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-

(%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B

home/article/1056096/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-/)
%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-

%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9

كتابات ونقوش أربع حضارات في معرض
باإلسكندرية
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بغداد في عصريها الذهبيني
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دار «آفاق» املصرية تتجه لنشر ترجمات
جديدة للكالسيكيات العاملية
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حاضر العرب وعصر التنوير األوروبي
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بعد ألف عام... الحروب الصليبية أدبيًا
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«الحياة بنقالة متهالكة»... قصيدة
الشباب السوداء
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محمد بن إبراهيم... «شاعر الحمراء» الذي
صار «أسطورة»

home/article/1053091/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-/)
%D8%A8%D9%86-

%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-
%C2%AB%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%BB-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-

%D8%B5%D8%A7%D8%B1-
%C2%AB%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9%C2%BB

أندريه مايكل يعود إلى املأمون ومحاورات
بغداد
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اختيارات املحرر

جائزة «مان بوكر» لرواية تستلهم موت ابن
لينكولن
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«كارتييه» تنقل بريقها الباريسي إلى
نيويورك وتخلف أصداء مدوية فيها
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الجيش اإلسرائيلي يغلق ثماني شركات
إنتاج تلفزيوني وقنوات بث فلسطينية
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«لغم أرضي» يقتل ممثل الحرس الجمهوري
في دير الزور
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اليونيسكو أمام أميركا وإسرائيل...
مواجهات التسييس الثقافي
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األندية األدبية: البطة العرجاء...!
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االحتفاء بالمحبة... شعريًا
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