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اختتام الدورة السابعة من املهرجان الدولي للشعر
والزجل بالدار البيضاء

والتعايش الكوني

سناء الكشيري
تقيم معرضها
اجلديد
ب«النادرة»

أس��دل الستار مؤخرا على فعاليات ال��دورة
السابعة م��ن املهرجان ال��دول��ي للشعر والزجل
وال���ذي احتضنته قاعة امل��رك��ب الثقافي م��والي
رشيد على مدار أربعة أيام .
ال��ن��س��خ��ة األخ���ي���رة م��ن ال��ت��ظ��اه��رة امل��ذك��ورة
عرفت تكرمي الدكتور عبد الهادي التازي مؤرخا
وديبلوماسيا وأديبا  ،وقد حضر ابنه الدكتور
يوسف التازي لتسلم اجلائزة نيابة عنه ألسباب
صحية حالت دون حضوره .
ثاني مكرمي ال��دورة السابعة كانت الفنانة
املتألقة عزيزة مالك  ،والتي ارتأت جمعية بادرة
للتواصل والتنمية اإلجتماعية تكرميها  ،لكونها
وظفت الشعر الفصيح والعامي املغربي في كل
أغانيها .
الدورة التي اختتمت قبل يومني كانت متميزة
بكل املقاييس ،فقد ش��ارك فيها ش��ع��راء وزج��ال��ون
من مختلف أنحاء العالم العربي  ،ومتيزت مبيالد
م��ن��ش��ور ج��دي��د  ،وه���و ع��ب��ارة ع��ن دي����وان جماعي
للمشاركني في الدورة  ،أطلق عليه إسم « :كوكتيل
املهرجان» .
وق��د ت��رأس جلنة حتكيم النسخة السابعة من
املهرجان الدكتور مصطفى احليا  ،وكان إلى جانبه
كل من الدكتور شعيب حليفي  ،الدكتور نور الدين
ضرار فضال عن الكاتب محمد بهجاجي .
اجلائزة األولى في الشعر املنظوم آلت إلى ممثل
مدينة وزان الشاعر محمد البقيدي  ،وكانت اجلائزة
األول��ى في الشعر احل��ر من نصيب الشاعر محمد
الناجح عن قصيدته « :شهيد العشق»  ،فيما حصدت
سعاد غيثو اجلائزة الثانية في الشعر احلر .
أم��ا فيما يتعلق بالشعر ال��ع��ام��ي ال����دارج فقد
ارت��أت جلنة التحكيم منح الزجال الصويري عبد
الرحمان احلامولي ذهبية املهرجان عن زجليته :
«فني اخلير؟» .
ودائما فيما يخص جوائز الزجل  ،فقد احتل

اب��راه��ي��م م��اوي الرتبة الثانية بقصيدة « :عشرة
فشريط»  ،في الوقت ال��ذي انتزع اجلائزة الثالثة
الزجال أحمد الهاشمي .
وقد آلت جائزة املسابقة اإللكترونية للشاعرة
السيدة ليلى حجامي  ،ومنحت جلنة حتكيم املهرجان
جائزة الشعر األمازيغي للشاعر عبد الرحيم يونس
ابن مدينة أزيالل .
ه��ذا  ،وق��د نوهت جلنة التحكيم بكل من ممثل
مدينة الصويرة عبد الكبير الروداني و حسن خيرة
الذي كان منذوبا عن مدينة القنيطرة وعلى غرار باقي
دورات املهرجان فقد متيزت ال���دورة التي ودعناها
مؤخرا مبواكبة إعالمية سمعية  ،بصرية  ،مكتوبة
وإلكترونية كثيفة .
وقد نشط فقرات املهرجان األستاذ واملنشط عبد
الله أشملي ألذي أبهر كل احلاضرين ببالغته وثقافته
املوسوعية  ،وحظي بإعجاب اجلميع .
جدير بالذكر أن املهرجان الدولي للشعر والزجل ،
ورغم بلوغه محطته السابعة  ،مازال ال يحظى بأي دعم
من أية جهة عمومية  ،باستثناء مقاطعة موالي رشيد.

