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 املرأة املغربية ومن تكون؟

 

 بكل فخر واعتزاز، أشارككن االحتفال باليوم العالمي لحقوق املرأة، 

 

فاضالت، صالحات، ومصلحات، وفرحة فرحتي فرحتان، فرحة بكن، فرحة بنساء 

 معكن، كأول مديرة تكوين امللحقين القضائيين والقضاة باملعهد العالي للقضاء.

 

 سطوري أردتها أن تكون، 

 مميزة بقدر تميزك، 

 راقية بقدر رقيك، 

 وسامية بقدر سموك، 

 

 سطوري أردتها أن تبقى خالدة، وأبدية، وسرمدية.

 

   سيدتي الفاضلة، 

 

 هل تحبينها؟ قالوا 

 قلت طبعا بجنون،

 

 قالوا جميلة هي؟

 قلت أكثر مما تتصورون، 

 

 قالوا أين هي؟

 ذي، بين املقلة والجفون، قلت ها هي

 
 



 

 قالوا ما اسمها،

 قلت املرأة املغربية ومن تكون،

 

 قالوا تبالغين أنت،

 قلت ال وهللا،

 إنها الحقيقة، دون أدنى ريبة أو ظنون، 

 

 أثرت فضولهم، فزادوا في السؤال، 

 فقلت لهم بال جدال،

 

 والبرهان،
ُ
 إنها، في القانون، الدليُل والحجة

 والبيان،
ُ
 والفصاحة

ُ
 وفي اللغة، البالغة

 

 إنها في الفكر، نابليون وأفالطون وبديع الزمان،

 وفي التاريخ، العرُب والفرُس والرومان،

 

 الوديان،إنها في الجغرافيا، السفُح والجبُل و 

 وفي الخريطة، املغرُب والقدُس والجوالن،

 

 واأللحان، 
ُ
 والدندنة

ُ
 إنها في املوسيقى، القيثارة

 واأللوان،
ُ
 والريشة

ُ
 وفي الرسم، اللوحة

 

 واملرجان،
ُ
 إنها في البحر، الدُر واللؤلؤ

 الريح تعبث بشعر الغزالن،  
ُ

 وفي البر، نسمات

 

 



  

 سيدتي الفاضلة، 

 

 لم يقتنعوا، فألحوا علي في السؤال، 

 لهم، بصوت جوهري كصوت بالل،  فقلت

 

 إنها، في العيون، التمُر والبلُح والريحان، 

 والفنجان،
ُ
 والعرافة

ُ
 وفي مراكَش، النخلة

 

 إنها في املحمدية، الزهُر والورُد وشقائُق النعمان،

 البيضاُء فوق الشطآن،
ُ
، الحمامة

َ
 وفي تطوان

 

 حسان، إنها في ال
ُ
 واألوداية وصومعة

ُ
 رباط، شالة

 وفي فاَس، العلُم والفُن والِشعُر املنظوم جميُل األوزان، 

 

 وبالرغم من ذلك، أعادوا السؤال، 

 فقلت لهم هذه املرة، برباطة جأش القائد في النزال،

 أتعلمون ماذا؟

 

 الكل بين الفرسان، 
ُ
 إنها في املعهد، أميرة

 وامليزان،وفي املحكمة، ستكون بال 
َ
 شك، الحَق والقسط

 

 فلم يعيدوا علي السؤال،

 لقد أقنعتهم ال محال، 

 ؟أليس كذلك



 

 سيدتي الفاضلة،

 

 دمت دوما، الزهَر واألقحوان،

 والبلبَل الشادي فوق األغصان،

 

 دمت دوما السيَل الفياَض يروي الظمآن،

 على الخدان، 
َ
 املرسومة

َ
 واالبتسامة

 

 القهقهاِت النابعِة من الوجدان،دمت دوما، 

 والحجاياِت تحكى قبل النوم للولدان،

 

 كل عام وأنت لألوطان عنوان،

 كل عام، وأنت سيدة ذات شان،

 

 متعك ذو العزة والجالِل، 

 في الحل والترحاِل، 

 بجنتي الدنيا واآلخرِة.

 مع خالص محبتي.
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