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بوبتاتمئملى

عبدالمعطياحمدالشاعرمعالطويلةالمعابلةهذهمنالهموركان"

؟و5،نودانسانايةبسيظسؤالظىالاجابةهوحجازي

معهبعضناوا؟فقواحببناهلهفرانا.النساعرنعرفج!عانحن

-دي!بقصيدةؤترةكلعلينايخرجالفنانهوذاها.اصرونواختلف

والدورالشعريعاا"حولالدراسات2عشراتذيهيوها،بديواناو

الحديث.العربيا،شعرشهدهاالتياتجديداثورةفيبهقامالذعلب

صنعفيساههتالىفطالتينعواملهيما؟اًلانسانمن،يلكن

41فنيةجغورهتمتداينالى؟الاولى!وافدههيما؟الشاعرهغا

هو؟وفنانان!،ناي:اخرىومرة؟يةوالفي

.باريسالىهـللسغريستهحجازيعبدالمعطياحمدالشاعركان

عنيبحثا؟ء.اخريناناسهااويقابلجديدةارضايرىانيريدانه

ابحر.مناالاخوىالضفةالىالرحاليشدذاهووها،متجددةعرؤة

ثمكانومن،اللهالاعدب،يايعلملاسنواتاويلة!شهوراسيتيبانهلم

عبداحمدلمربي11الشاعرمهـعلقاء.السفرقبلاللقاءهظمنبدلأ

الفقرا?.شاعرةحجازيالمطى

اينمن.؟ان!تمن،واكن.الشاعرنعر!نحن:قلت.

الاولى؟افنكوينمرحلهـةعبرهذاتموكيف..منابهـعهفا..منكبدا

قراةمنسنبدأ.بئسىلا.بعمدمننبداانتريدانت:قهـال

المحاؤطةهدهفيتكونحين.المنوكيةبهحاؤظه"تلاة)اسمهامصرية

الارضخصوبة.ت!ومآ-2جهال!ابكلمصر.حقيقهبهم!رشئ!صرفلت

اها!افقرا!اهدا.الخاصةوراتحتهاوتاريخهاعطائهاوجمال

الجنوبالىالدلتاو-ظ"تلا))و!طقة.الدلتاسرةانها.وتحفرهم

"صر،ؤيمنطقةاخصبإهيالتطالنيلدلتاؤيمنطعةاخصب!ي

اخصبهـنجئتفانا.لارضابلاداخعسبمنهيكالكماوممر

زحملانهكارثةكانولكنهنممةيكنلمالخصبهذا.العالمؤي،عنطقة

الارضغنى،الغنىض،ع.وهكذاهانلةدرجةالىبالسكانللارض

افدمهامنفهيمصراراضياخمسب1منالمنطقةو،ن.الناسوغنى

الشعبية،بال!ونمصرمناحىاغنىمنتعتيرلذلك،وتحغراعمرافا

ولجات!.وملابسهاواغانيهارقصات!طها

اولهذا..اذنالزراع!يةللبيئةالحضاريالتراثانه:قلت.

كذلكأاليس..الروافد

وافاوجدانيفيائرتالتيالاشياءاهممنكانلذلك.نعم:لال

اخوتها.رلاءفياميمناسمعهاكنتالتي،،البكائيات"صفيرطفل

ومهات.سضواتثلاثمناقلؤيمصظههمماتاخوةسبعةلهاكان

زالوماالرابعةفيطفلاكنت.ايضاإالفترةهذه!!ابنائ!!ب!ض

بلأخارجةالااراهـ،اكنلم.الانخىداخليفيعحفورافكلها

لقد.تعودثمؤتمهب.السوداءملابسهاتلبسوهيجراباوحذاء

نم.المبكرةالفترةهذهخلكلمتطةمراتالا!13المش!صدهذاتكرر

حينالظهيرةبعدماالىالضحىمشهد:المشهدهذاس،دائهاذكر

.والاطفالس4ءوافيالبهائممنالاالقريةوتخلوجداساكأاالريفيكون

حارةالنئصرإ.اللامعةالكبيرةبعيونهاالشعقوقمنالسحالسىوتخرج

الدواجناصواتثم.المياهاوانىعلىالقويةالثمتههـاتنعكس

ديالطابعالجياكثر،الصوفيالساكنالجوهدافي.الحتذراتوهههمات

الموتى.بكاءفيالمنزلي!ةاعمالهاتؤديوهيامراةكلتبد2المأسوي

لسنة(3؟)الحينذلكؤيشابةأميكانت.اخوةاوابناءاوآباء

.كنتاعالماعلىحوا-!أكلفيهاتتقتحالتيالسنهذهفياناوكنت

داب3-نالم.وؤضولو!رؤةبذكاءيتمتععاديغيرطفلابالطبع

الجراحكأنهاالاليمةاليبكائي!اتلهذههـ!يبالرغممستهعاالانفسي

ثمي،الىبلملانامي(صوتوكاناجيالثةااك!ماتاتكا.ا!اغرة

استطيعلاثمبعض،-ااولساعةالمشهدهذااحتملاناشطيعوكنت

واالءقولاىااهربكنت؟اينالى،لكن.الفرارالاذاكبعد

طريقعنالصد!إتيجمعونالذينالسالجنرر!ضاتبعاوا!ق

امسياتفيبعينهوقتهطتطوؤطكانتسائلةمغنيةاذكر.الغناء

طفلةمعهاتهشء!السسؤيكبيرةامراةوكانت.الاةطارفبلرمضان

واث!صبألعذابمليثاصوتهاكان.حفيدتهالعلهاجداجميلة

اضل.انمنخوؤاالامتابعتهاعناكفو،اتبعهاكنت.والجم!ال

امهياء.ايةالمتهذهوكلماتصوتوراءمسحوركائنالى!اتحولكنهـت

يلةالجهالغنائيةهذهلىاطريقافتلهسانيهكنالان:قلتم

نجدقد..الفنيعالمكؤيالىسييالشجنهذاوالى،اشعاركؤي

عنفماذا،الثرينةالصغيرةالامهذهبكائياتفيكلههذامصاثر

.؟الاب

كثيرةمشابهفيهنموذجاكان.لقعر8بنفسابي!ناخنف:قال

كالليدوائي!انموذبر؟الاناصسبحالنيالشر!الرجلنماذجمن

للحياقواانس!اءالمتلولىالرجلانه.محؤ!نجيبروايات!نشاهده

متابعاكان.طبطالمصري؟لريفحعودفيوهفلأ.والثقافةوالفن

فارئاوكان.وابعلاتالصحففىيقراهاكماالسياسيةللثقافة



وسلامة!ويشسيدتراثتضممكنبةويملكللموسيقىمحباللثمعر

كان.القديمةكلثوموامالقديموعبدالوهابالمهديةومن!يرةحجازي

ويستمتعحميرا!رفكان.بشرياكنر3كانانهالر-لهذافىمااهم

بالصمت.لاذوتالمواستمتععرفمالفر!وعنه،حث!اويتآلمحميرا

عرهكان.الاولوالولدلهالثاننالطفلفقاكبيروهوا/!جبنا

وبينهبيئيكان.السبعينفيوتوفيسنةخمسينانجبنيعندهـ(

.جداطويلعص

حميمةعلاقةكانتهذادفملكنها6تفصيليةعلاقةبيننامحنلم

أميلان،الابناءالىوشوقبشغفينجبالذيالابعلاقةهي.جدا

حيتلمتنجب،لهالجبتمناولهيكانت-الرابعةفوجتهوكانتس

.الاولالث!فوجاتهاحدى4ل

اتامالاحساسافقدهلواللبمكثيرينابناءوجودعدمان

مويةبأسباببالارضنرتبط-دكهنكنولم-يكنلم.بالانتماء

الدائمةالركبةنلكيفممرماهذاولعل..نزرعهاولانملكهمالالحنحن

لقرية.امنالخروجفيالرتناعند

الىالاناًلالرةمنك!ج،قليلابألداترةنتسعهل:طت.

والسياسيةالابخنماعيةالعلافاتوطيمعةالبيئةعنمادا.ذفسهاالقرية

علىصغيرشابوجدانعليهايت!فنحانبدلاوالتيت!كمهـالننا

؟شاعرايصبحانوشن

حدثالنيالافشنالىهذامنالصغيرةالبلدةتعانيكافت:قال

ميالانشقاقهذاحدثلقد.والجديدةالتقليديةالثقافةبينمصرفي

مصر.ريففيالأخرىالقرىمنثير!يحسثانقدبل،(نلا"قرية

بدايةومع.الشريفآلان!ر2،!يالمتعلمينمنكبيرععده!ناككان

الجامعة.فيتخرجواالذينمنجديدجيليظهربداالثلالينات

.احمثنمامامتعارضنينئقافتينبينيحدثانبدلاكانماوحدت

فيالاجازاتالفاهرةمنيعو!وناصبحواففدحقيقيةثورةالشنانهولاء

منكثمروآويتقولونالبلديةحديقةفيويجلسونوالطرابيشبألبرر

كذلكبعضهاوكان-المقدساتمنالتقليديونيعتبره!االتيالمسائل

تملموهاانتيالجديدةوبأرائو3الخفةمنالكي!رميهتناولا-ررملا

هذهفيبحدةآلاجتماعيأالصراعتبلورالوف!تنفسفي.الهـجامعةفي

عائلاتمتوسطةالىينتمونالذينالشبانهؤلاءبينالتاريخيةالفترة

بفائدةابدارزمنوالمالذينا،عيانابناءوبينالمتوسطةوثون

ناتعتقدكانتالريفارستقراطييةان.للفقراءالجامعي!التعليم

في،وورسنانجلوافيت!لمممنهـ!بمفانهداومغثانويةمتلةالت!ليم

.القرنهذاواوائلاكاضيالقرناواخر

هذاوفيها،اصيلةلقافةاصلاميهاالتيالبيعةهدهفي

نشوءمنهذااليهادىومامتعارضتينثقافتينبينالعنيفالصراع

الفلاحينطيقةهيولاالملركبارطبقةهي!ستجديدة!قة

المدارسفيتعلمواالذينإوالموظفينالافنديةطبقةوانماامدمينا

الطبقئالعنيفالصراعتبلورمنكلههذااليهاثىماثم،والجامعات

المألاةبعاداواعيافهمبد؟تالبيئةهذهكي.ارطبقاتهذهبين

فيالقريةفيهذهييحدضكانماانذلك،مصرفيلاجتماعية

الخطيرةللتحولاتوتلخيصاتركيزاكانالخميسيناتواوائلالاربعينيات

ذلك.بعدكلهامصرشهدتهاالتي

تشدانايضاو/الصةالحاصةالظروفهذهلكلبدلاكانوقد

الشعو.فمنالىذكياصبيا

؟بالفرورةالخسميناتبدايةمعذلككان:قلت.

فانا5391عامذلكوكان،عثرةالامنةفيكأت.دعم:ظل

ولكنبشصرالثورةبعدقعيع!اولكتبت..3591عاممواًليدمن

5491عامفيالاانشرهالم

الاولي؟القصيدهف!،بألطبعتذكرههـاانت:قلت"

القصيدةكلالتولكني،2"لشعرمنحميراكبلهاكنبتلقد:فال

بكاء"هوعنوالالهاجعلت.النشرالىكلريقهاو-لحتالتيالاولى

..الاولىابياتوصاالااذكراكادولاقصيدةاةلس!يتولكني"الابد

فيها.فلت

ا)سحيقالغورأعنيابدفما

العيسقلصمتواا!لميلؤبونمن

طريقفوقيكفهبيطوحت

الرفيقمجهولا&جمةضائع

وليلصمتواناالريلست

الشروقي؟اعليهكيف،اشدوكيف

الباكرةالمرحلةهذهفيتآفرتبانكالفوليمكنهلقلتم

السابق؟الجيلشهرااءمنبأحد

الابياتهذهولمحي.عديدةتاثراتهناككانت.بالتاكيد:فال

كان.واضحااسماعيلحسنمحمودرنابيبمو-مثلا-السابفة

الاربعي!نات.فيالشعراءناشئةبهفتنوودالشبابوشاعرشأعرنشا

ا،لمرلكةنازكاليهانتىالذيالجيلء!جدابهتانرواالذينومن

.لسشإباشاكربدرو

يوليو23ثورةبدايةمعاننالشهرتكتببدأتلقدقلتم

ؤهل،قىالطريبدايةعلىقدمهيضعاثاعرذاهوها.مصرفي

نا!ولتاوعبرتل9ألأاعلىنجربةملامحاوعميزةتجربةلككازت

المرحلة؟هذهاسعارف!وللعنهاتعبر

اشعاريكانتا569عاموحتىصالاولالسشواتهذه!ي:لال

.علاقنيبألريفالشديداورإني.الخاصةالجربنيحولتصوركلها

هذاوتملكني.المدينةالىودحلتالقريةتركت.باسنلم!الجميمة

بكلال!هرةالىنزحت.ا!كبيرةالعاصمةفيبالغربةالها!ىلاالاحساس

دائمايعصقدالمصريالريفان.المدي!نةتجاهالمصريالفلاحاحساس

بالطب!عيمكنالاعتقادوهذا.االكفاربمدناشبهاكبيرةادناان

اقاتصاديمصدرها-،سيالحقيقياساسهولكنمتعددةتفسيراتتمسيره

لغةافصحانالريفيونيعتقدلذلك.مرفةوالمونم!رومالريفان

افلدسواالمدرركأوا!ل.مختئةاخةالمدينةلغةوانلغتهمهي

الخمرالناسؤيهيئربافياالمكانهبمالمدي!ةان.لغتهممنسو،ا

بغيا.المراةؤيه3محونانتسنطيعوالذي،الطريقفارعةعلى

القسسوةوهط،الشر.وهيعامبشكلالفهادموطن!-!والمدينة

اأغبلاء6منولالاصواأبناءالاكأهـامفيشإيضيعحيثواللاانسانية

إحباكيىرزههو4والبراءغا؟أ)صالهارةحو-المقابلؤي!-الر.رف!نبالتاليئ

فيطلبطه،مادارايدخلانالعابرالرجليخجللاحيث،والانسلالية

وجهه.به"ءمحتفظصكرممعززوهوهذاكلفيجدمبامصااوثرابااو

هسذاكليبصريفيشابنجربة.شصورانعندخمذتستحيع

يومه.ؤوتيجدلاوهو،عهلعنباحثاادينةاالىويأتيالتراث

ابناءمساكنبينمتنفللاالعولعنالبحتفيايامهيقضبمهووانما

كلصباحيخرجانه.المدينةفيالعلميطلبونزالواماالذدينفريته

ثهكليه.يجدهلنانهسلفايعرفالذياللعينالعملهذاعنبحتا

يحسنفماذا!!يرةمشكلةكات.اخرىنسعردواوينعنيبحتان

اوشاعرا.مدرسايك!ونانالارالشهيقرضوهولتربية11لدرسشاب

عبرتاتياالتجربهكانتلقد.اسإحتهامضىهوالشعروكان

قديمة.تجربة،وهيتقريباالجميعتجربةهيالحينذلكف!عنها

منئتظرالتجرقيهذهوكانت.العاصمةالىالريفييئهجرةا،ها

ب!روسذاجت!بساطتهارفمالاولىقصائديكانتلذلك..عنهإيعبر

الوقت.ذلكفيبالس!راشبه1عملاكانت.كتبتمااهممنايضا

انبهارالناقداذكرذلتماات!.لك،سمتميزكأاعرقدمتنيلقد

امببئالعالم،ومحمود،القطعبدالقالدوالاساتذةالمعداويانورالمرصم

الاولى.القصائدبهذهانفاشاورجاء6بها"الدينواحمد

بابدخلتوبواسطتهم،هؤلاءالىاقصائداهذهقدهتنيلثد



.5691عامذلكوكانال!وسفلدرعؤلسعةفيالصحافة

بداصةمعمحترماوشاعراكآتبااصب!تهكذا:!ت.

56911عام

ه!م!!والشعراًما.الوظيفةهوالصحفيالعهلكان:قال

اكفدفيالمقالاتبعضاكتبواخذتمراجعاعم!لت.والاخيرالاول

الخمسيناتفياواخر،(ائكتبعصيربعنوان)لمبا؟احررالادبيو؟خدت

4و؟اقضابارراكلمعالهجةوفيالادبياكفدؤءعمليانحصرلم

ف!كرية.زاويةمنولكنالاخرىالمشاكلوبعصوالالبيةالثقارين

يوليو23ثورةبدايةمعالشعرتكتببدأتلقسد:قلت.

ومامصهاموهفكما.الثورةبهذهاحمصآسثكأنكسف..قولكما

وهل.والعربيالقوميالمستوىعلىطرحتهاأننياالافكارفيرآيك

ككل؟الشعريةتجرب!كوبينكئههذابي!نلربطانيمكن

منذاليوم52!اعاميوليو3؟لتورةانتمائيتاكهلقف:قال

ع!!علافتيتالتمحتالانتماءهدافيهطكدالذيالوم!ترهي.الاول

بسيطه،عاديةانسانيةعلاداتخلالمنزدكوكان.الربيةالف!كرة

تانواوالذينالقاهرة!يالعرببالطلابعلاقنيخلالمنهـيدوبالت!

ءمر،كيية9الثقاالصماةعلىبالتعر!مشغزو:-ش11،!تدلككل

يخةالجزافيا)ثكأر؟اًعجا-خلالومن،الثناكيةاءرءقيابشسبمانيوخاكأكأ

الطديةا!حربالىمنهاالشعرالىاؤربا(!ينذلكث!كانتالتي

والمواويلالس!راتخ!لالوكلن..التقليدياتسي!ا-!اكلنصشالاو

..ا!جامعةفورالجهلاتالبعات!عيونالشماوريئوالدبكاتالعراوية

خلالمن..بغدادحلفضدوالمظا!راتالثلافياإكض؟انكلومن

ايمانيمنموساا-ما/،وا!ت،؟لعربيةبالفكرةعلامننيتوثقتكلههذا

ه!ذهعنالدكاعانووجدت.واحد!امةالعرباانأبيابنباني

فاءيلابعيدينالمثقفينمنكبيرجانبكانحيتمصرديخامةالفهـرة

هاما5اساايشكلسووء-لهامعادياكانوب!فهمعن!،كثيرااو

.صيا!!اسسيمن

اليهس(وصلا!تيالذروةهسالمسوريةالمصريةالوحدةوكاكت

معا.ا.ربيةافكرةوايولإوبثورةايماني

اصلازا16يودؤعبدا!ناصركاناليالانكسا،اتبداتذلكبعدئم

اليمنثورة3ءشاركعندمامثلادعلكماالانتصاراتبعضلنحقيق

القومية.الثروةامموعةدهـ"

لهه،كانلديمومراطيةآاوغياباالانفصارو!وعانالاناعتفدلكن

كيانيزلزلةالىادىشديدتمز!منمنهعيانيتكيم!اكبيراثر

دبووفاةيوأيوهزيمةكاكتنم..ج!كيع-اشاتيومسلهوايماني

الناعر.

الشعببعظمةالايمانمنبمزيدالتجربةهذهمنخرجتلقد

وضعاذاشيارصنعانيستالعملاالر"الالهـموبان،العربي

هذهمنجديدةتجربةليوبدالت..والفملألحياةاخاربمالشعب

القناع!ة.

بأنيلزهـاقديوليو23ثورةعنهذاحديثكان:فلتم

فيالسيا!ة،وعنعامبشكلالشعرفيالسياسةعنسؤالانطرح

؟خاصنحوعلى-!رك

الوجدابسهـةالحياة1صميمالى!سللكأكحاالسياسة:فالى

ءفواحدةللحظهـةيشكعنهـدمايصقطوالشاعر.شعراتصبحالشاعر

منعقيد-"يتخدعنعماايضالشاعرايسفطو.لسياسيةا4مسئما

لكن..الاجنتماعيةللممكانةاوللامناوللشصةسلماالسياسية

؟المصير،كالحبالانسانهموممنهماالسياسيةالقصيمهدامتما

عال!سممنجزءادامتوما،النضحيةيستاهلموقمؤادامتوما

اث!.انامد!ستف!،الاخرىعوفوعاتهك!فيضللاالشاعر

هي-وغبر!!والطبهمةوالمحب)-مب،لهك!ا-إتاالموضوعهذهكل

واا!قصيدةالىالشاهـصو!رش!!آندلأ-مه!!صاموضوعاتمجرد

هوالموضوع،ال!،يةو!الم!شيىى،ان!كرةعالمالىبيدهظخذ

.ا،وضوعهدامنالشاعريستخلصهاا)تفياهكرةا،والمهموانصا

بدانهاقصيدة4آلسضخلصو،احالاصشلئاو،الفصيدةمنبالاحرىاو

ذاتها.ءن

.4لىلملأمه!ياقيمكماكبتورألا!،نبعضكلانيواعتر!

..بال*كس،اخلا!يةلااومعيبةلاغراضه!ذاافعللمانياشهدولكن

م!قىهاقىبحعطنيادديالاولاكصدبىهيالاخلافية7أئسلامةكانتلقد

وامولأةءعاىموففبتغلمىبمطالبالياعهقدكأت.القصاتد

ادعيتنتالذكيبا(طر!اوبادراياتشبتوكنت.رأيعلىرأي

،النضالمنمزيدا!-ىويثفزممتفاؤلهمالناسعلىي!فطانه

دؤي.اخطتلكن.اس!وطاها؟إجةءنويبع!هم،الإدوجحنبهـ3

الذيالايما!الاءوصدولا،المطلقانصرابالايوصررلاالنسهر

هـوصوابانهالشاعريعنفدماكلانافصدلا.فيهلفكلا

اث،عراتقادمنالايئتياك?هـلاارا؟عه!ولكني،مطلقصواب

الاعتراؤءصهذابداتفدكنتوادا.ا(طاقاصواباجانبويرانه

حوهـواالذيناوائلمناننايض!افولاننفسيعلىحقيمنفان

ا(:،ؤ-هـلستطبعلا2ء"خت،ص!بحترءصأساجاس!ء؟لم-تبممهتفدأ

ماكلصاوانه،مناسباتشعراز"يقول!تالشعرهذاامام

ه!4ومعتقدشاعرامامبانهاو،يهخرفانهـويف!لهانيسشلإع

.فيءماالشصهـذافييقولانذلكبعد

انهاقولصيئ،طريقاوجدتانكهذايتم!هل:ؤلمهـتم

هذا!ومأثم6.معتقدش؟عرا!امبانهاولايفنرفانالمناوربدلا

؟وغدااليومشهركعليهيقومالذي1الاعتقاد

الطري!صغصراخر!ررفهـااسلكانجاههـداحاولتلق!د:و،ل
ش!-راءزج-ق.؟لسياسةالعربالشعراءعلا!ةفطئعهودينا

يزعمسونالدينةالاخرينالشعراءوعر-ق.التفئيديينالمنا-بات

سياسي.موضوعميكاناذاالاشعرايكونلأالنن!عران

.وعقيدةهماكانت.ابداحرقةليبالنسبةا!ياسةتكنلم

ال!صذيالموض!وعكانايا،آكهدبماكلوهـ!اظلوسوفزلتماوازا

وبر-صحان،العرجم!الشعببوءكةالايهس،ناشدمؤمنااستلهمه

واعتقد..اطبماناو5للبشرعواعظموبان،للاشهراكيةالمستفبل

الكييرةبماماثيال!تلق!.ت!جربنيصنتعامانواجبيمنانالان

عنالاماللهـذهابحثانالانواجبيومن.الفابريناعناقعلى

افضل.اعناقي

لا!-ايضاالحديتهذاوكل-كنهبتماكللمحي:قلأتم

كيفتؤهم.كاملةسيطرةعليكتممميطر((اتهربيةالفكرة))انالقاريء1

عنلا؟تهبرانشيدوكيف.الفكرةهذه

ولكأبفقورفهه-،فومإاليسىالعربيةالفهـدةافهم!اسي:فال

الحضارةجوهوادركا!!وحاتيابرمنان.حضار؟فهيماافهمها

البمهرعنواحدااساسيامقالا9وواكب1اناستطيعوان،العربية

العربية.،والمو-قىائعربيةوالزخرفة،الوبيالش!ربينالمشترك

.اؤصداساساالنناريخيةوانماالجهـماليةالوجهةمنفقطليس

اًنتهاءا)ةاريحفيالحضارةلهذهالجماليالجوهرتتبعمحاولة

اعنتبرلذلك.آ*ذاعنيعبروكيفالعربيئالانسانهذافهمبمحاوئة

وكنزا.الانس!انهذالؤهيمناكذةالعربىالفن1فياصلتهبيركل

ترابه.وحتىو!ل!ئهجواهرهتاملاوانافنتحهانيجبا

وكماالعربيالانسانتجربةولكنشوؤينيات!مباليىهذاان

محاوللآانشكولا،مقياسبكلثمينةانسافيةتحربةهيالحنيقة

مت!ر.انسانبكلخلإقعملهوجوهرهاالىوالنفاذتفسيرها



المحض.الذابطاًلجانبخذ.ال!ثقافيالجانبهذامنودعك

اصداءعامبشكلوالمفربيةاتوشسبةاالاغانيمنكثيرفياجدا،!

فياجدواناالحح.اغانيوخاصةجدنيرددصاكانتالتيللاغافي

لمريةفساالاغانيوبينبينهامثابهالشاميةالاغاننمنكثير

ايضا.والكلماتالالحان

احاولانني.ذاتهاالشعريةتجربتبموخذكلههذامند!كلكثم

القدامىالشعراءوبلاغهـةبلاغتيبينليسمشتركاشيثااجدان

الفناثعبيؤطالمشتركةالبلاغيةوهذهبلاغشبينوانهـماوحسب

لا.القولهداصحانالفصميحالفنوة*

الفنهذااحبانني.ذكرتماكلمنالنهبمابةهميلثكثم

قلبي.ه!و.هذاالعربي

منالكثير!ضايوضخالكليلإلحديثهذالكل:قلت.

..الشعريةتجربتكمضمونعلإهايقوماقيالجوانب

ارتبطالذينالشصاءاحدانك.الشكلعن"حاذاولكن

تحدثناؤمل،الوبيالاكبميلجديدلميالشصالبنيانبهذااسمص

الاضافاتهذهتوتصوكيف،شركديالشكيةالاضافاتهذهعن

ن!وعلىالفنيةوبتجربتك،عامبشكلالانسطنيةلكجربةبفهمك

؟خاص

معاصلامانقيضطر!علىليستؤ،لأنسانيةلي،بالنسمبة:قال

ناالايمكنلاحفيفيةجطليةاضافةكلان.الشكليةالاضافات

اضافاتايتقدمانيوكنلا..عميقةانسطبةتجربةالىتسنتند

المغامرةاوالتقليداوالنسخاوالترجمة!رفعنحقيقيةليةجما

معرمةمحاولهمنآلخاليةااًقصد.الانسانيالحسمنالخالية

والف!رحوالموتوالميلادواًلخسارةلربحامعتجربته:اًلكالنهذا

الموكةان.وبما.السقوطواوالنجاحوالكراههيةوالحبوالالم

ناا،للفناىيمكنفسلاتاريخيةمعرفةالاساسفي!طالانسانية

الىيدفعهالذيهوبالتاريخالفنانارتباطان.بالتاريخيررتبط

ابىحثالىيد!هآلذياوههـو،المستقبلفيتهمكانءصالبحت

فيشعريتشكلالتيفالقعه!لدولذلك.نفسهفيالنرا!مكانعن

الفهمؤ!كاثفزاتشعريفيتشكلالتيذاتهاهيفىشكركنغزات

وأنامقطشعريفيليسههـذاانادعيوانها.والتجربةوالمعر!ة

هـامة.ك!ربة41شاع!كلء:ص!عم

مبالغةالانسانف!وفييبالغونالذينمعهذاميررتوانا

.الانسانعالمفيوبرودهالمجردوجودهااًلاشياءتمنحعاطعية

داقيشيءالىالعالميحولوىالذينالرومانسيىيئهؤيرءمع)--ت

ارزيبخطموالانسافيوا*صيرالانسانيولو-ودتأملياًن.م!ض

برغمموبودوبانهالأجسارإعنالعالمباستقلالمأساوياايماناأومن

.الانسان

الج!و..الجدلهذااقيميصنيالذيهوالالراكوهذا

في.واوخركالمستقربين.والانسانالعالمبي!نبالغعلالموجود

اررعوىعلىوصى.الاذمسانيةالتجوبةاحتقارضدفأناالمقابل

مفرداهاعنلناتفصحنتاطهاحينؤرديةتجربةكلانالشخصبم

وشمولها.قولوابلواهميتهاوعمقها

اتأملهالذيالاتاناشعاركي.بطل!والانساذكانهتومن

يسترش-عفدالذيالجبروتولكنه..جباراوجسداجباراعفلا

يستطيعالصمودلااشهل!رماناواماموالجلاالقهرامامالصمو-

منمحميركيالزاوفيحجوهوةالصقيق!طالموتان.الموتاهام

عنصراجساالموتذاوو-اناعترفوانا.الاخيرةوخاصةاشعاتي

الىدافعهووانما،ياساوتهويئعضصروليسالهثعاريفيتشوم

غيرهيومجدكلاناعتبرهنامن.الانسانيةالبطولةتأكيد

مفامهرةايانارىوايضا،الانسانمجديكونانالاصحيح

"فامرةلحهسط،الادطالدهذامنتنبع3لمماالشعرفطشكلية

ضليلة.شاردة

البنيانهذااقامةفيساهمواالذينمنواحدالاساسكياننن

من،شكليةاضافةكلمعلح!كأهيكلوانا،ألجديدالتعري

.اًنفحسبالشكليةالاضاولتعلىالاونةهذهفيالتركيزاستفرب

اننالوونتمنىونرددههـاالاننحبهاالتيالعظيمةالاشعارمنكثيرا

شكلييةلمها!لأتالاتستندوهيلاالسنينالافمنذقييلتكتبناها

.الانشاعراصغريعرمهاالتيالمهاراتبجانبضاسلامحموث!

يكنسهمالمعاصرينالشكليةالمهاراتهذهامبممنكيرالكن

القديمة.الساذجةالبسيطةالاشعارهذهوتبقىالتاريخ

المبتذلالشهرةمجدهن!يكنولمصحفهناكعنلمآنذاك

انءوانذاك.الشعراءمنالكعيرونعليهيقا-توالذيالانالموءود

،والموتوالشاص،اءوالصحرأوالشاعر،واًلليلارراعرهناك

لاقةاوجديمةبدلةيكنولمسراصالشهكان.ونفسهوالث!اعر

اعئ!نا.او

الوضاحالابرشيجذيمةالمشاعرالبسيطةالابياتهذهاسمع

:الهجرةق!بلالخامىالهـقرناواسطفيع!اننالذيم

شمالاتثوبيترفعسنعلمممناوفيتربمسا

باتواغزوةبلاياميكالئهمأنافتومن

ماتسوابسدكاواناسمععاغافمينابناثم

خواتالفومممراذممرهم!بمكنافحن

بلأفواوهمادلجنانحناملالهمماشعريليت

ماثعريليت:نفسهالانسانيسالحينالسنينالاوبعد

اًلشعر.هوهظ؟..املالهم

،متوهلالفنراءهمؤهن..الفقراءشاعرانكفالوا:قلت.

حقا؟شاعرهمم

انني.اناافهمهالذيبالممنىولكنالفقراءشاعرانانعمءكال

فيتنامفييحاربونالذينانكل.الفقراءهمالبشر.قضلاناعتبر

روسيهافييعثونالذينانهم.سيناءفيحاربواالذينوهم

،هم.العالمانلا،ءكلؤك!الش!عريكنبونالذينوهم..ركوول

لهليسا!مولهذا.البشرأهمالفقراءان.ايضاالشعريقراونالذين

اكنببالذاتلف!راولهـزرا..فقرهاسبابتأهلفصقيرمنالعالممي

.شعري
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.والحديثالليلاولمنذيلةطوساعاتامتدتقدجلستناكانت

اتيالرحلةولكن..نهايةبلايستمرانيمكنمبير3شاعرنامع

نوركانكما،الحدهذاعندفروتهابلنتقدكانتمعا!مناها

بطئئهالليرامضيتلقد.الشباكخصاصمنيتس!لملبداقد!لصباج

يا:اصفيراالسوالهذااجابةعنحجازيعبدالمعطياحمدمعابحث

،السؤالاجابةعدلمصلتاننيحسسست3ماوبقدر؟هووفنانانسان

يهمقلقاالشاشكان.كاملةبالاجابةبعداظفرلماننياحسست

ناعليوكان.باريسالىللذهدابيستعدانه.اوروباالىبالسغر

اسأله.لمولصن،ومعناهاالرحلةهذهالىالشاعردواؤعاستقصي

بحثاضااوروباالىسيلمبهل:او!حثهوانانفسي2سألكنتفقط

وراءالفقراءمننصفعصنبحثاسيذهب،امجديدةمعرفةعن

الشعر.بمنىلهمليكتب..البحر

عد!ركاتلغاهرةا


