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 تكريم مغربي
 للشاعر منعم الفقير

 
 

متاخمة للعاصمة أقٌم فً مدٌنة القنٌطرة ال كبٌرتم مؤخراً تكرٌم الشاعر منعم الفقٌر فً حفل 
حضر الحفل سفٌر و، "إبداع وتواصلالبوكٌلً مؤسسة "ط، دعت إلى هذا الحفل المغربٌة الربا

 ًدة الوزٌر المغربوحرمه، وسعاالسٌد حازم الٌوسفً  المملكة المغربٌةجمهورٌة العراق فً 
والفنان المسرحً عبد  والسٌد مثال مزهر ربٌس جمعٌة الرافدٌن العراقٌة عبد الحق التازي،

هذا باإلضافة  .هذا العام عالل الحجامعلى صعٌد المغرب الحق الزروالً، والشاعر المحتفى به 
من أعضاء جماعة ربٌع أٌضاً كوكبة إلى نخبة من اإلعالمٌٌن والكتاب والشعراء، وحضر 

  .الشعر الشبابٌة
منا نكرم الشاعر منعم الفقٌر اعتبارنا وتقدٌراً :"وجاء فً البالغ الصحفً لمؤسسة البوكٌلً

 ".لدوره الثقافً وأعماله اإلبداعٌة المتمٌزة داخل وطنه وخارجه
 

 
  

أخرى فً هذا نجتمع مرة : جاء فٌها واإلعالمٌة أمٌنة السحاقً بكلمة استهلت الحفل الكاتبة
قد حققت الجزء الكبٌر من  "وتواصل إبداعمؤسسة البوكٌلً "لنؤكد على أن  الفضاء الثقافً

وقد أقامت المؤسسة العدٌد من  .أهدافها أال وهو االرتقاء بالثقافة وترسٌخ قٌم االعتراف باآلخر
امت المؤسسة وبكل ثقة وفخر فقد قوالفعالٌات ذات الصلة بالمشهد الثقافً وحراكه،  األنشطة

 من أمثال البارزة فً مختلف األوساط  الثقافٌة، من األعالم والشخصٌات الثقافٌة بتكرٌم نخبة
األستاذ إبراهٌم أخٌاط، المفكر مصطفى العلمً، الشاعر محمد األشعري، الشاعر عبد الرفٌع 
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والمسرحً  ًجواهري، وعلى صعٌد المسرح فقد كرمت المؤسسة المسرحً الطٌب الصدٌق
 . من البارزٌن فً حقلً اإلعالم والسٌنماأخرى هذا باإلضافة إلى نخبة  ،بد الحق الزروالًع

 نحلق بعٌداً عن أنفً لحظة إلهام نادرة، قررنا ول ٌنتج جماالً، االجمفوهنا ال بد من القول أن 
وادي اإلبداع والحكاٌات، إلى بلد بابل و، أسوار المدٌنة وخارج حدود الوطن إلى بلد األساطٌر

وبالتأكٌد سنعٌش لحظات فرٌدة مع شخصٌة من العٌار الثقٌل، شاعر الوطن، والوطن الرافدٌن، 
  .انه الشاعر العراقً الكبٌر منعم الفقٌر بٌت، نعمالعالم  ٌتحولعنده غرفة فٌما 

 

 
 

 مؤسسةال رئيسالفنان التشكيلي محمد البوكيلي  كلمة 
 

وفً ستضٌف الشاعر العراقً الكبٌر منعم الفقٌر أن ت "مؤسسة البوكٌلً إبداع وتواصل"ٌسعد 
اضت غمار المسرح ثقافة وتمثٌالً، ة التً خالفذ  هذه الشخصٌة فٌه تكرم  أن الوقت ذاته ٌشرفها

أسبلة العقل  لإلجابة علىووجدت نفسها مضطرة وجابت فضاءات الشعر تجدٌداً وإبداعاً، 
إلكراهات الغربة القاسٌة،  وإبداعافكراً هذه الشخصٌة التً تصدت . والفكر األصٌل والمعاصر
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هذا فً وقت كانت أجزاء من الوطن ترزح تحت نٌل الضٌاع والتمزق وتعٌش واقع غٌاب 
هذه الشخصٌة التً لإن مؤسسة البوكٌلً  تقدم تحٌة إجالل وإكبار  .أسباب حرٌة الفكر واإلبداع

نحًٌ دوره الثقافً فً ما كاستطاعت أن تقهر دواعً التمزق الثقافً وازدواج الشخصٌة، 
ة بٌن العالم العربً والدنمارك من جهة وبٌن العالم من جهة أخرى،  نلمس تأثٌر  فإنناتجسٌر الهو 

هً  حباطوأننا ندرك أن ثقافة اإل. والعالمً واألوربًفً المحٌط العربً الثقافً  هدورمبادراته و
له اإلبداعٌة ٌجعلنا نعً وجوداً ٌتطلب نقداً ، لكنه فً مبادراته الثقافٌة كما فً أعمااألكثر جاذبٌة

 . ومواجهة جمالٌة
عندما كنت مدعواً للمشاركة بلده العراق،فقد تعرفت عن قرب على أخً العزٌز منعم الفقٌر فً 

فً مهرجان الواسطً العالمً للفن التشكٌلً، لم نجد صعوبة فً االتصال والتواصل فقد كان 
ثقافً وإبداعً، وهذا ما قربنا من بعضنا وعم ق أواصر  شاغله توفٌر أفضل الفرص لتفاعل

 . التطلع إلى ما هو أفضل وغذىالتعارف الشخصً وعزز الرغبة فً العمل المشترك 
 

 أمينة السحاقي واإلعالميةالكاتبة كلمة 
 
والذي ٌصعب منعم الفقٌر بتقدٌم هذا الشاعر الكبٌر والشرف توفرت لً الفرصة  إذأنا سعٌدة  

 ،المثٌرة للجدل، كما ٌصعب فً الوقت ذاته وضعها فً خانة محددة بجوانب شخصٌته اإلحاطة
ألسباب سٌاسٌة غادر وطنه العراق، بعد إقامة قصٌرة فً المغرب سافر و ، فهو شاعر وروابً

وعمل فً الصحافة الثقافٌة، هناك إلى بٌروت، هناك عمل فً المسرح وكتب قصٌدته األولى 
المكان  لبٌروت تعذر بقابه، فسافر إلى دمشق ومنها إلى كوبنهاجن بٌلًاإلسراوبعد االجتٌاح 

اآلمن حٌث الحرٌة التً مكنته من ممارسة إبداعه بال ضغوط، وٌعتبر منعم الفقٌر المحرك 
الثقافً  ا ٌتصل بتنمٌة العالقات الثقافٌة، إذ ٌبادر وٌساهم فً توسٌع نطاق التبادلاألساس بكل م

إقامة شبكة عالقات  بل ٌتعداه إلى منظوروال ٌقف عند هذا الحد . م العربًبٌن الدنمارك والعال
، وتعتبر حٌاته نموذجاً لبناء الجسور بٌن الثقافات وخلق حوار مع مختلف الشعراء والكت اب

هذا الحفل هو دعوة إلى السفر إلى مرافا االغتراب، ودعوة إلى البحث . متواصل مع اآلخر
الذكرٌات فً رحلة سندباد، هذا الضٌف الذي ٌدعى منعم الفقٌر، ال والهروب إلى  عن الذات،

قصابده تتحدى القارئ  .ٌملك فً هذا العالم غٌر حفنة أحزان وأضمومة آمال على حد قوله
 .بعمق المعنى وقلة العبارات واتساع الرؤٌا

 
 منعم الفقيرالشاعر كلمة 

 
تكرٌم  إنعلى قرارها تكرٌمً، " اصلأتوجه بالشكر الجزٌل إلى مؤسسة البوكٌلً إبداع وتو

بكونهم المبدع من قبل فرد أو مؤسسة مجتمع مدنً ٌعبر عن تقدٌر المتلقٌن إلبداعه وإحساسهم 
 تتوسلهذا فضال عن كونهم كابنات  .جزءاً حٌاً من عالمه اإلبداعً االفتراضً والمفترض

وفاء لنهج ابداعً ٌعبر أٌضاً عن هذا النوع من التكرٌم اإلبداعٌة، وذاكرته لتكون فً ذكرٌاتها 
بعٌداً عن ظالل  اإلبداعٌة انه الوفاء للعملٌة. وجود مبتلى بالمحنجمالً حٌال ف موقلوتقدٌر 

  .منافعهااالٌدولوجٌا و
ً مهد العراق اإلنسانإن  غٌر إنً أرى، كما ٌعرف أنا أجا من العراق، انه مهد الحضارات

ق والتجربة ومنه ٌكون العراق وتكون الحضارة أو ال مهد الذو الحزن، لكنه فً الوقت ذاته
وعندما أقول ذلك، فأنا أرٌد أن  من إنسان العراق،انحدرت العراق  أرتقً قبل أن أنا. تكون

اقترب من اإلنسان المغربً، ما ٌقرب اإلنسان من اإلنسان هو شراكة الذوق وشراكة الموقف، 
أكتب الشعر نعم أنا  .لصراعات وتغذٌة الصراعاتما ٌكفً إلذكاء ا فهذا العالم الذي نحن فٌه

 .ألجل غد ٌأخذ هٌبة وطن، أكتب لغد ٌدعى وطناً، لغد ٌدعى العراق، المغرب أو الدنمارك
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خلفها تارٌخ منزوع على التهدٌد وٌنزع  ان المثقفٌن ٌواجهون تركات من المسؤولٌات والمهمات
، هاتمجٌدالقومٌة  القابمة على نشوة ال صٌانةو سباب االحتفاء بالقوةا إتاحةإلى العنف، فً ظل 

لألسف ال تزال بعٌدة عن التحرٌم أو السٌطرة أو  القوة والحفاظ على وسابل العنف المؤدٌة لها
، لٌكون صالحاً للسكنى أصالح هذا البٌت الكبٌر الذي ٌدعى العالم فعلى المثقف، االحتواء
قه فً تشٌٌد تفاصٌل ٌومه وفق مٌوله، أنا وقد نادٌت بتعظٌم اإلنسان واحترام ح. البشرٌة

 . لة حبمحاوأٌة إحباط  عن ، أوموعد غرامًعن فشل أي الكاملة شخصٌاً اشعر بالمسؤولٌة 
واشكر صدٌق سعادة سفٌر العراق السٌد حازم  .أشكركم جمعٌاً على التكرٌم، الحضور والحفاوة

المتأخرة، شكراً وأالمبكرة ه وقطاراته وشكراً للمغرب على ناسه، أمكنتالٌوسفً الصدٌق القدٌم، 
 .للمغرب على إلهامه

 :ثم قرأ الشاعر منعم الفقٌر نخبة من قصابده استهلها بقصٌدة صناعة وطن
 

 :مرة أخذت
 قليالً من التراب
 قليالً من المياه

 قليالً من األعشاب
 وكثيراً من األسالك
 وصنعت منها وطناً 

 "عراق"فهل أسميه 
 

  ة في المغرب جمعية الرافدين العراقيمثال مزهر رئيس  السيد كلمة

وباسم منعم الفقٌر،  الشاعر العراقً الكبٌربتكرٌم  وإٌاكمنحتفً  أنمن دواعً السرور والشرف 
ونعلن عن استعدادنا  .شكرنا وتقدٌرنا على هذه المبادرةونعرب عن  التهنبةنقدم أعضاء جمعٌتنا 

 .ثم قدم هدٌة تذكارٌة باسم أعضاء الجمعٌة. للتعاون والعمل المشترك وذلك لخدمة الثقافة
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 سفير جمهورية العراقي في المملكة المغربيةسعادة حازم اليوسفي كلمة 

من اإلبداع  منجملنقف عند لنا هذه الفرصة  تأتاحالتً  إبداع وتواصل البوكٌلًؤسسة شكراً لم
كل ٌوم  ،شكراً للمغرب الذي ٌحمل الحب الكبٌر لبلديو هو الشاعر منعم الفقٌر،أال و والفكر

 على حدود المغرب ، وهذا ما ٌدعونً إلى القول أن العراق ٌقعالمغاربة اً منكبٌر اكتشف حباً 
 . ثم قدم أكٌالً من الورد. هما أو ٌباعد بٌنهماوال شًء ٌفصل

 

 

  منى ورشاناآلنسة كلمة 
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ما تزدحم به أفكاري، لقد أدب ومحترفة لغة، أحاول أن أقول بعضاً م ةأنا مواطنة مغربٌة، عاشق
 منعم الفقٌر فً سنوات الجامعة وتعلمناالرابع الشاعر اإلنسان، األستاذ، الصدٌق، تعرفنا على 

وكٌف ننفتح على اآلخر، كٌف نأتلف وكٌف نختلف، تعلمانه أول درس من قصابده الكثٌر و
تعلمنا أٌضاً أن ألسم منعم الفقٌر إٌقاعه  الدم والعرق، بمعادلةوكٌف ٌمكننا أن نصنع اإلبداع 

 وفً استدارة العٌنألفق البحر وعلو السماء،  الخاص فً وجداننا، إلى حد نتخٌل أن المٌم امتداد
أحترف وفً النون نورس غابت لعل  هناك من ٌتذكرها، على شمس  ٌا منعم عبرة عجلى

ألننا  نحبك كثٌراً جٌل الجامعة نحن ن، وما أرٌد قوله ٌا منعم الفقٌر المكوث خارج األمكنة والزم
 .ولك منا أكلٌل ورد الكثٌر تعلمنا منك

 

 الشاعر المحتفى به هذا العام كلمة الشاعر عالل الحجام

فهو صدٌق ال ٌدخر جهداً فً قدٌم محمد البوكٌلً على دعوته لً، إلى الصدٌق ال ول شكريأ
وثانً شكري فً هذا المجال ٌحسب له وللثقافة فً آن واحد،  هقدمٌخدمة الثقافة المغربٌة، وما 

أعرفه كقصابد قبل أن ألتقً به ، فالشاعر منعم الفقٌرمنعم الفقٌرعلى تكرٌمه المستحق للشاعر 
 هو والشعر فالشاعر منعم الفقٌر .شمال شرق المغرب مهرجان الشعر فً مدٌنة جرسٌف فً

، حتى ال تكاد أن تمٌز فً قصٌدةٌنصهر  وجسد شاعر فً جسدتذوب فهو قصٌدة ، متالحمان
انه شاعر ٌحتفً بالتفاصٌل الٌومٌة، . ولعلكم شاهدتم كٌف ٌلقً قصابدهبٌن الشاعر والقصٌدة، 

 .ه غٌره أو ٌجٌدهاحتفاء ال ٌقوم ب

ثم اعتلى المنصة المسرحً عبد الحق الزروالً وأشاد بالشاعر منعم الفقٌر وعرج على 
 . إذا كان مسقط رأسً مدٌنة فاس فمسقط قلبً مدٌنة بغداد: الشاعرٌة العراقٌة وختم قوله

ثرهم به تشٌد بتجربة الشاعر منعم الفقٌر وتؤكد على تأ وقام بعض الشعراء الشبان بإلقاء كلمات
 . وكما أعربوا عن تقدٌرهم لدوره الثقافً



 7 

 

المستشارة الفنٌة لمؤسسة  ، وقدمتتكرٌمدرع الالبوكٌلً  قدم ربٌس مؤسسة وفً الختام 
   .التكرٌمرٌم البوكٌلً شهادة  البوكٌلً اآلنسة

 

 بدعوة من جمعٌة الهامش الشعري فً جرسٌفهذا وقد زار المغرب الشاعر منعم الفقٌر 
للمشاركة فً مهرجانها الشعري الذي أقٌم  وذلكفً أقلٌم وجدة شمال شرق المغرب، الواقعة
شعراء من المغرب والجزابر حٌث قرؤوا شعرهم  عنوان شعر وتشكٌل، حٌث شارك فٌه تحت

 05شارك فً المهرجان نحو . فً معرض للوحات فنانٌن مشاركٌن هم أٌضا فً المهرجان



 8 

لمهرجان تظاهرة ثقافٌة مهمة تحظى باهتمام  من النقاد والجمهور شاعراً وفناناً تشكٌلٌاً، وٌعد ا
ً المهرجان كتبت الصحفٌة فاطمة والمعنٌٌن بالشأن الثقافً وحول مشاركة منعم الفقٌر ف

 :بكري فً جرٌدةبو
  

التً عنٌت بتنظٌم الملتقى الرابع للشعر والتشكٌل، " الهامش الشعري"من بادرة طٌبة لجمعٌة 
المشاركة الشرفٌة للشاعر العراقً منعم الفقٌر الذي لبى  كان الفتاً تلك ،رسٌفكان لمدٌنة ج

الدعوة و سجل حضوره عن حب وطواعٌة الكتشاف باقً مناطق ومدن المملكة المغربٌة التً 
ٌجد بها ضالته وزاده الفكري واإلبداعً بٌن ثناٌا الناس وعاداتهم وأسالٌب عٌشهم وتفكٌرهم 

ٌنة التً جمعته وتجمعه بثلة واسعة تاألواصر المومن ، الم والوصف الجمٌلتمده بلغة الك التً
، وٌذكر أن حضوره كإنسان الذي عمقه بشاعرٌته وبقراءته من مثقفً ومثقفات  المغرب

المتمٌزة، وال ٌمكن نسٌان طرٌقته فً تقدٌمه وقراءته لصناعة وطن، هذه الطرٌقة التً أثرت 
ـ دون أن ننسى األطفال وله فً ذلك  الحاضرٌن إلى التعلق بهفً الحاضرٌن حد البكاء ودفعت 

ٌكنون له  انهمذكرى جمٌلة مع الصبٌة الصغٌرة جمٌلة التً تعلقت به حد البكاء عند وداعه ـ 
عمٌق الحب وفابق التقدٌر فكان نعم المنعم المخلص لمشاعر فٌاضة احتضنته بكل الدفء 

 .بكاء امتنانا وصدقاوالحب فبادلها باألحسن واألكبر درجة ال
الملتقى أٌضا سمح للعدٌد من الفعالٌات المغربٌة اإلعالمٌة وكذا المثقفة فً مجاالت عدٌدة و 
عبر ربوع  المملكة أن تحفل بالرجل وتستنطق  ذاكرته الغصة بمعالم األماكن واألشخاص، 

لتعاون الثقافً وعدت بالكثٌر من العطاء واٌحة شاعرنا راحت حبلى باألفكار وفاألكٌد أن قر
 .واإلبداعً من أجل جسر من التواصل القابم على المحبة والوفاء والتضامن

 
 


