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لثل!ثهد"ه!4

لمأ!كللاكابعتوانئهللمهفي((ال!حيميعبد!أجبار))ا،ستذكمب

ن!ممع،الأديةليراتالمقعديهـمن9ك!):فيولأانهجرةموسممن

لى!ئمابمبريريسبالونك!هم،عهـوفين4أوادنقارالمثقغعنعنالكلامنغس

الغربيالجناجمنيانجيالذيوالادجمطريالف!النتاجعكاطلاعهمعثم

ق"اكتريعنبمالامرثان،الحالةنفستنكرروصين..العربىللوطن

تعر)جةوانه.."ز121انهيصنيمابقدر،نيةحسنعنصارررخطا

.11((الحردبيالادجمدالواق!عطيعالتيللا؟لميمية

وحدهم،وأدنجالهالمننرقنفادعلىبأللائمة،ينحيمغربيكطتبانه

يصه!هايزي،والكلآريوا!مئيالأ-بيلفجبيهحم!ونلألاكهمميدفي!م

بألافليمب-"الهامهمحدالىويصد،ألهربيوكغامنالجز،هذا

مصروكي،بعامةالعرر!المننر!كياننطاديشكمنولءس!الضيقة

واهنفديسةأككريةاالاثلرعلىنطلعكبمالظروفءنطتتحنم،بخاصة

ال!نحديد.وجه!لىالادص!ا"ف!ربدياخوانناينت!هاالتي

مناد،الأدباءال!،داتاولانحملها،مشتزدةهضا!!المشولية

النيالعقباتازالةعلىتعملوان،الاتصالسبلتشمرآنالمفروض

النئفافي"أءلأتا)فيدلهيءوان،أالكب.لصديرسرعةسبميللميتفف

ادباءنانياثيههـآويمئنرك.الفكررلمةكاللقاءأتالعلميةوالنشرات

الىودائمةمتعلةبصلاةيسحوالملانهم،انفسهمالاقصىالمغرب

وزولإله،ث!وفيضانهيع!!مبأدباعلماقئحاكأوالادبيةامنيهائارههبأتويفنا

ثهم.ددهسمالثقافيةا)حياةحركةوكتتبع،ودارسيهمومفكريهم

يصحثمو"ن.الاخرينفبلدلكفيالحقيقية،نصلمحةاصحاب

يقفواوالا،يت!كواوان،المباداةزماميئخذواانعليهملزاما

عناكتبواوو،كتبئنحذنفراواتعالواللناسليقولواجامدين

منها،الاكبرالعبءألحكوماتتتحمل،اخيراوالمسئولية..

فائمهاحرف!!الثقافةوبجعل،الكتبامامتضعهاالتيبألقيود

امرمنيكسنوعووس،.!والاترادالتصديرواثواتالاهتمامسات

المغربادباءاخوانناجانبمنالمبادرةاخذعدماو،الكتاباتحادات

،العرسيالمشرقونقاد14ءادوقفهالذيالسلبيالموقفاو،الاق!صى

ماوعمارىفا!،الثقاثليالنيادلالىالعربيةالحكوماتتطرةاو

ا*بلهذ!ا،ككلالعربيالعالمفنعرمنهوهنانفعلهاننستطيع

علىىاصيلبحرصمدفوعين.المتعاعل،المشارك،المتحرك،ارالفو

المجت!حوحركةحياةفيالاثبيلعبهالذيالموربلورة!يالاسهام
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احد؟حد،يىيعاولجد؟-مييرج!!ن!.خ!كى2أصكآلمغهـلطان!ىءض

الوطنذلنبهاي!راونجروالضضاليةالعضاري!"حفافى!زكلج

.لم!!احبي!ا

بوواالمشرقديالعربيال"اري"تعربحدعندألى!هـريف!ولأ

شعبه،حبياةفيثوراويل!ب،ارضهفييناضلالذيالمغرجميالادب

ميسالفوا!ريقويمتننروط،ومشاكلهآلامهويصور،!ضاياهبرويعا

لمعاونهمحاو!ةفي.،أتهالاقصىالمغربالىيتعداهواًنما.لمسىضقبله

.فرةادبهمالىطرونثالذرنالمغاربة!النف،دا)!ارسيئاخوات"

ناعمادهخاضيءمفهوممنمةطلفهـة،الاحيانبعضديعلهه-كأغير

ميدانااولدراسةموضوطايكونانيستجملابالمغربالمعاءرالادب

محمد"يقول!مامثلاذاك.ءنوالمنافصئ!ةلل!ديتمجالاحمنئاوليحت

اني:)((ايىزانؤجميالحاليادب!نسا":بعنواناسهمحاضرةؤكط"زنيببر

اذااني،ادقيوبعبارة.المعاصرالمغربياادب:ا!سصميهبمس،مؤمنغير

ناالاجتماعدلماءيستطيعاجتماعيلحدثبوجودهمؤنس،كنت

بانء!يربانهمقتءولااهنيةابقبمتهءقمنغيرفاني،يدرسوه

)3((00الامممنغيرهلدىالمغربيمثل

كولم"وهي،الادبا،دابقيه"معينةضمنا!عتو!!نهمذامصى

سلمنااذا-وءدهاوهذه.قضاياهبعضعنوتعب!راللمجتمعلصويرا

عندهنقفتجعاس،لانكا!ية-الفن!يةالقيممننكثيرالادببافتقاد

مثل:والمقالاتالبحوثبعضبنشرا(جالهذاًفيسأههـت)؟(

(آ!اق)مجلة-المغربيةالادبيةالثراساتويجدصدازجاه-أ

.3!ص-؟7!افبراير-اغرباكتاباتحاديرصدرهاافني

صحهفسة-الاقصىالمغربفي،الثفافةالفكرحركة-ب

4ص-24/8/،791-6573العدد،(الممه"إء)

صحيفة-الاتس-إناىاالطريقفيالطبالأكريخبماعبد!!

.؟ص-03/8/؟791-96!عالعدد،(المساء)

التي(الاقلام)ءجلة-المغربفيالوا!عيالنقدن!وخطوة-د

.عاص-،791سبمر-بالهرا!لاعلاماوزارةتصدرها

مايوسالجديدةالطبعةمنالاولالعدد-المغربية)افلام(ممجلة)3(

03ص7291



الادبعن،شيء،ايشيثايوفونلاوالذين.ونتصمقهوندرسه

من،الموجودالثكىءهذالهمنقدمانبرن-"اولى،ا"عامرالمذربي

نافيمعهاختلفكئتوان.فيهاويهقوقبهايتميزاله!الزاوية

انهيكفيهئم.صادقى،مصور،معبر،جيدالادبهذامنبعضا

حوله،منالعالممشاكلينسىلاوانه،طاحنةمعركةفىيناضل

الببوءقي.الداخليةمعاركهعنفض!لا،العروبةوقضايا

"اصفريويامحجول!))كأب"؟!يصمتونلماذا"عنوانوت!ت

وقلةجفادهامؤكدا،بالمغربالثقافه!ةالحياةم!اقهشةاطارفي

النقاداوجدنااذا)بئفهالقولالىينتهيثم،فيها*بداعيةاكثمال

سيتحبصنأوماذاس!ينقعونماذاترىالادبلألحركتناوالمتتبعين

الماثةالمؤءفييجدونولاالجديدالمغربيالحعابامامهميجدونلابالطبع

بين*بطاًفه.(اليشبرالنزرالاوأ،لاحقلملأتواًلمصالصحففي

الاتاجهذايتابعانيجبالتياضقد6هداماوبينالانتاجندرة

نت!مماءل:انولنا.للاولمحصلةالثانيويجعل،والتفسيربالتحليل

!سعان-عابهبهاو41نحكمصل3-القليلهمذاحقءنإلشى

كعيتايصبحسو!الاقالقليلفالقليل؟الجيدهالموضوعيةللدواسة

مكدسة.اكوامامامهتتوفرحىينتظولاوالنقد،ب!دمنكثيرا

وعنالعى!ا.الطبيعيبواجبهد.لقوم،لورهولمودي،في؟بعهووانما

نمعلىسهلارلمغدوسوف،الموجودالقليلهداالدارهـونيتناول

وحكذا،الالبيةالحياةفييجدلمايتعرضواانالئقادمنبحدئذيلاى

الميادين.كلفييقومونهاالذينوجودمنبدلامرحلةكلفي

،3!ثيراالقليلبصبحضىالانتكلارالىأبدايددوهـاثمةوليس

الضءي!اورديسنتضآ،ا!آنعلتا.بلموتازاوالرديء،جيداوالغث

هـفصه9مسارهوتصحيحوتقويمهلنقيتهكأبغىوالتحليلبالنقدواًلغث

يحتمذيهاحتىالمثلىوالموضوعيةالفنيةالمعاييهـرووضع،امامالى

اكاشئة!منبهوريأفىمنثم،الانتاجمنوالرديءألضعيفاصسحاب

هذاادبهيممنيقفونالشل!قالمغربفيالادباءكلانهذايعيولا

امداركب3يتحفظاو،ناحببةمنذلكيرفضمنمنهمفان.الموقف

لكنا:((ربيعمبارك))قولفبهدايتمثل.اصرىناحيةمنالاحكام

هذاديالفكرلةال!ر،ةمنسليماموقفاليهستدناللالبالمنيموقيف

للادبءخفىيمه.دهدمانومنطقيمعقولموقففيليكونوعلمه،البلد

ممى،البلدفيينتجماكليلأوسانلذلكتبعاوعليه.لهتعريفهاو

الا!تاجهذادراسةاننرىوهنا.موقمفهليبرر،ادبانسميهقد

درجةالى،مااربعلىنتوفربأنناالقولالىمياسرةتدعونفسها

أؤ-أتءيوبموزآلىص،رالىةيرتنكلأؤفيعلى،الادابتلممىنف

)؟((.سلاليم

الادبيدونربرانهـمءننالجاا،فكرين،انكاريكوناننرجو،عموما

واقوى،قثيراواشد،اكتمالاواكثر،شانااعظميكونانبلدهمفي

الىقاحيتناءىالس!عبمنحاولفانادلكومع.فاعليةواغزر،اقدادا

مابمثل،باخراوبشكلادبهمقيمةاليالمغاربةالاخوةنظرنلفتان

لةوالرواا!تصةفي:الضاجبهداالمشرققارىءتعريفارزمحاوفينجهد

هذهمومدانكلفؤفي.النقدياوالادبيوالمقالالدراًميةوالكتابة

هـ؟حلسماءوفي.للمناقذشةموضوعايكوناريمكنمانجدالميابىبن

اكجومهذهمننجو،سنمختارونحن..نجممناكثريلمعهنهالون

لكونانود"يئبينها،ااًمسجونوغياهبالحياةعيومتحلليمالتي

والنفصالموالادبوالفنالفكرسماءفىقأثمرلها

لمرلةالمفادتراء*مقد"فييقف"الفرقاننمح!هـا؟حبيب"و

؟7!اربخيى-!)؟ؤ(ق(لجلة-"النق!مستقبلحرل))مقالمن)4(

.86ص

بينيجمعفهو،اليقطالواعيللالتزامالايدرولو-ببالمعنى،الملتزمين

صةمحاوا،الشعريةاتجربهمعاناةوبن،4ء4مجضحباةفينضاله

قريبالي!ل،والواقعالعصربهاإواجه،مرررةرؤيةدلائملارساء

وان،والطبيع!يةنمابكأالاصالقوانينمنطلقومن،التاريخحركةمن

حركةفيللمشاركةوسياعدهاظافرهيستخدمانالىذلكاضطره

يعتبرانبمعنى.ارضهعلىويهـعيشفييهي!م!نفسالذيالمجتمعتفي!

رؤيتهويعكس6الحياةمعتركفيحضورهيترجمايجابيافعلاثعره

مسهما،وفنتهجلالنضالاعطىفقد.الشاملةواختياراته،الواعية

ونضالهلافكارهمباشىا،انعكاسشعرهجاءثمومن،مجنتمعهتطولرفي

معصدقيوعن،ممارسةعنالمشعريابداعهيشااناختارلاة"

الصدقحرارةرفنهيوكلخى،وعقيدتهنفسهومعالمعاشيةقضاياه

منحبضرورةايمانهومن،ومعانات!مالنلمىاهتماماتواقهعمنالنابع

حركته،تمثعلالتيالمعوكاتاسارمنوتحروره،جديدولق!يمامهمجته

حبساحرامبضه!عاا!يصبح،ديناميكيجدا!تفاعلفيامهـعهوالدخيل

المسلطة،معداثمصدامفييجعله7انافياهوهذاولعل.متطورا

دل!كعلىفيترتب،تو،هستمراقلقأيسببممايقولهمالديهلان

.والاضطلأدالسجننتبعه!،"!نوصدام

السصجنفيعمرهسنمعهمعطم!ضىالحببب!بمحمدالفرثانياندلك

تحناوت")ءمواليدمنوهو.للمغربالفرنسيرالاستعطمنذواله!عذيب

بقريتهالاولىدراستهتلقى.؟؟91-؟ا-18في،مراكشىناحية

يو-فابنءللإ"فيالارربرفيبالفرعالعاليةدرالت4وانهى.والدهوعلى

واغادهـوالدارورراكشمنبكلحرةلمدارسمديراًاشنغلز!.8؟91

!نةوالتحريريالوطنيالكفاحفيالمباثراسهامهوبدأ.البيضاء

من"تحناوت"ري!ك!4مسقطالىأغاديرمننفىذلكوببب.6؟91

معالجنوباقصىالىنفبمثم.5591اواخرخى5191-أ-14

لواصى!الاستقلالوبعد.5691سئةاىابمراكشرفاقهمنجملة

-7-16وىالقمعدثملهميناتامنواحداوكان،السياسىنشاطه

ال:تفيذ،ايقافمعسجنابسنتين(6مارسكط9عثيهوحكبم،63!ا

6791يوليو5وبعد.ال!صةنفسمنمايوفيمراكشالىنقلوهلكنهم

بتهمة،البيض*الدارالىطريقهفيوهو"سطات"!بلأا!قل

9691ديهمبروفي.والامريكيةالصهيونيةالبضا"لعمقاطعةالىالدعوة

الوحشيالتعذيبانواعلكلوقعبرةى.مراًكشؤبمنزلهمناختطف

فيعليهالحكمت!واخيرا،اًوفقير")ءايامالمغربيالبو!بسيدعلى

سجنا.-!الىب!ثرمراك!سممح"ك!

كانحيثبمراكشالاستقهدلحزبدائرةفبىاولانشاطهانحصرولقد

ع!ينالشعبيةللقواتالوطئءالاتح،دتشكيلأثروعلى.للحزبمفتشا

.9591انحاديرافاييمؤيللحزبمندوبائم،الاداريةاللجنةفبمعضوا

الاثبهـدانوفي.بدائرت!،6391البرلمانيةالافتخهـاباتفيونجح

اءساما!ممجديدطر!أدسحتالنتي(1الاديبرسالة))مجلةأصطر

فيأشترككما.((4!حررا))جريدةتحريرورأس.المغبربيالنتمباب

اتحادفيعفووءو،((الحسطيىفيالكةأح!اندة"جمعبة-لاشيس

.المغربكأ،ب

فوصةلهتتركلمكهاالمت،ا؟م!فركأاثقلقةالمضطربةالحما.هذهولولا

كسلفيالنظرلامعانولا،ا!ويللذئأملولا،الحببميللابداع

،ؤاتا!9هذهلولا،،ادباواق!ا:اوسمباسه!را،حولهشيء

ثوربكأ،وففةفكرا9ادباالعرجميةللمكتبهيمدمانالفر!،نبملاستطاع

تلكظروفهمن.العربدةالبلادكلاىاالداخللمحيا)تأقير.سجا!ز

وعلى،والمتقدتالسبمنجدرانيبنواصنطافىعلىمعروواجمعلته

نفسفىالسيرويحاولون،وفنانضالايحاكونه'ر!يئالمشبابنطاق



ا؟ءر!سفىإكتبةاأن!ةرر..والفنيالنضدي:معاالميدانينوءالدرب

أر!خق!يررضالذيبدقمااؤكأنجوم))بديوا!افىاضملعرللى9ت!تفظ

أ"-؟عراكأ!،ادك!!!قصائدمقعدداويضم،691عالمغربيةالئمثر

ألفوآغلإهإ،،6-01-16حنى352-14منالفترةفي

لا،جما!ا:"وف!مهانممعريابالفنالشاعروعيولعل-.محسص!جوىيالشاس

المفربيالشهرفيهاقومالتياطويلةاالمقلأ!ةفيبجلاءيتصح،وابعاده

جزئيةنقدرةبرلمواسةوفام،فيهالموثرةال!واملعنوكشف،القديم

في!!لحركلةالمهالمتناقضةا!نجاهاتموضحا،والمعاصرالحديثللشعر

اأحربيالنافدجعلمما،صهحةوخمسيناربعفيتقعوالمقدمة.كيانه

محههـان:فلتاذااغاليلاواطني):يقول"برادةمحمد"االشاب

،ال!ممىإبصاشعرائهجيلبتحدى،الديوانلهذاباصدارهالحبيب

اجمة،او"تما-"،البور،ممس!ؤواياتهانذلك.الانتاجالىويد!وهم

المقممةتلكيكبآنوءن،الش!ركتابةيواصلانمنقمنعهلم

شضوجت"،ذتح!-اشبماباالادبراءذء!-ءرالماحينفبم.الرالعة

)ءلم(.الادبيمحيطناوفيالجبباستمرارولمرضمى،الرؤى

يبمو-فحط-دانه((التاريخخلالمنبيةالش!الفوات"كتابهأما

؟؟ر،+:برا،-ءس:!?!حس-هـ"إس!إآ؟ةهـاحقأعل!فد،كان،النوريرلم

المخصارعها!نئ!بصهالابرضماعيهالفوىخلالمناتاريححركةعن-محثعف

ةمصارءفيالق!وىهذهلعبتهالذيالموروعن،الحبباةأحضانفي

اخور،-صةااك!هاليةالمهراتءلى!طةوالمط،اطغياروالغسمادواال!لم

غربصيم41المثمعبلمواقفتاريخيعرضبمثابةانه.المغرد-لل!ثسب

وا،سنولينالولاةعنمنفصلة،الجماههيريةلحركلالهو؟حليل،التقدمية

4افكما...احدإتاالعصرحتىالقديمةالعصورمند،الرسمييئ

يري((فبمدءهـ"نجومالثافيكأالشعريةالمجموعةيض!،ثانبديوانوعد

كتلبمنزابضةز9!و""انهعنهيقول(الجياعقا/؟لمة!اسمعليه!لق

اقأء8منحارةوزبرة،الدهرجبينؤيالمشرقالاملوكبس،الحياة

أيضاالببوانهذاانويبدر.((.االكادحةللجماهيرالتحرريال!نضال

ا!--اخأ"ضطءا!ا)ل!عبةحياتهانعلىبدلقدمما.بعديطبعلم

ذلكوأ-بمى."وأدبدكرهينئرثم،ويبدعفهينهحالذ!الصحي

التئس!راىالاطويئ!وفلاجعلتهالحي!اة،دهظروفانبل،!طى

زاصسكعاء"ام!لتالتكبهىازهاكما"،في"اكظشويميدوفيقحهيبمده

الم!؟ناةء-ئاوا.!بمالؤرير(اخط21*فىا،رواوكذا،ش"مها(ةىالواؤ!ية

حياته.فتراتطوالعاكثمهاالتبم

ا،-لمط!ةؤيالتفهـبيةالجماهيبرحقلمؤءناليومينضالهفيانه

صفمصاويقف،والضورةا*ملواوالثقاققيوالتعليمواهـ(واةوالع!دل

ووهواحمالىواالتدؤقىواوا)ع!جويةبال!شماصملتهبةشعلةالجياعفافلة

يبل-ورانواخلاصصهدق!ئيطكء4بمكل،-ارلالشعري4ورفي

غبيرعمندهالادبلاى.ال!نابضةالشعريةاحلمةباالشعبكلعهـومطامح

ولكنه،ا،.ضيةبالاضطراابان!اررثرعنبهجدةاثيريةفاق3!مئزل

ويعير.الخاصةجمريقتهالماديالعالمجمس،الحياةمعتبركفيمنئمس

اكلكةامخاتريويفغعمالسلطةمصدرلتصبحتناضلاتيالطبقةص

نفسها،الاد،ابظورانذاك)ايضاالطريقةبنفست!نهارانتوشكللهي

التبموال!ناريخيةالاجتماعهيةابيئةافي!مويتفادلويدالأيكونلا

وال!مي!اسيةالاقت!طديمةالانظمةكنففبمكاملاخننماروثمرة،يحيثس!

،الحياةمناصص-يوالولا-كانوقد.احضانهابينيعيئراثىا

وتبيئ.الحياةثخيالةفيالعاملةالعوافعوادراك،الحياةعنادمبير

ا!تاري!ليتض،كيانهافي،المرحليةال!ع؟وىتقيمهاالتياولبر

دي!سوانغلاوءعلىيرادةمحمدسج!هااتنيالقصيرةالكلمةمن)ه(

.،ايديفينبمم"
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3)(.فهظرووففهـى"!يلأ،1!ط

يعيشونالذينوالفنانينوالفن،والادباءالالىبيرفض!انهثمومن

بل،فيهيشنركونولا،لفىصثابهميثميط-مطيدرونولالانفس!،

بدورالاس!معنفصلاتفصطهمم!ينةوخيالاتخاصةأحلامكييهيهون

الادبباستخدام،للمجتمعوالايديولوحيالفكزيالروكطم!ووكي

الانسانؤضايااجلمن،العهلىوسائلمئوو!يلة،اجتماعياسلاحا

هادفة.اشتراكيةبثقافةالعاملين4نتجيناتزويدمعيصو!،افبسيط

الحياةابعادبينالمسافاتدربانذيالمعاصرال!لمىانتعدمساعدولقد

وحركاؤ4آلمجتمعوبآحداث،احياةابواقعالالننعاميصبحانعلىاثادية

ال!جاة،هذهويىدلانه،ألحدي!الادبتطبعاى2!!يا!تبمالسعمةهو

واعتزالنفسهعا!ألاختناقسلفافررا!؟الأت؟،يغفمهلىاق!صنولا

يتهمانألاظلاقعلىمستبهرراأ،يسفمانههذاومحاى..آلاح!،ءعالم

عنالاقيمادلمؤثرونالذينالمغاربةالادباءال!بيبمحمدأ)فرقذا.!ع

والفرديةلأنانجةرغ،المغرلئي!الفئصعبيحياد،ألتيا)ءجماةم!اريخ!ض

،رومانسيونذافونعامةبصفةادرالأناأ:!الابصعض!يوالالتصلال

منالبالرخا؟ةويتملون،سبلهاأيسرمنالوادعةأ!ياةايرسعةهرئو!

،د3والةالملأدبالى-!لببدله،رزرالبرءيمسس!عهفصاكودنى..مناءع!؟ا،وو!

ا!لحعمأطواءومي،أوو؟ةك!ثصف!عأىب!؟يقوبون،تك!؟ئ!ودقد!منم!

المجتمصعفوقرهـتمىون،أناذ*ون!قذيديونبعا!ةمثقفونا.والاغراءات

يسحون،يهيشمونهاولاالانصإنسيةبالحياةيطوؤولى،م!هيعببنضونولا

.ارقصورحئايا!يالهـخاع!يةالاعممهالىشاخصةواعببنهم،الحياة

باعينح!ول!منالث.بيةالجماهيرلتطورالاجتماءياخاضايلاحظون

م!انفس!عويتحواواانيلبثوى،ثم،مخدؤرةربص،فى،ذاء-نمة

(.الا!والى.وراءءنديةالتقليالقوقيوحملاة،والجيمودالرتابةسدنة

هياتي،الفرديةبا!وارعمشبعادبناو):ق"ئلااالفرقانييستكلوو

اهمىم!لمجتمعوالاجتماء3؟صص"ديالا9البنيانءئنا،!ةظلوداتهافييا

ترفي!يتكميل،الها/مة4روحانيتفبمو!،والافطإعالتسلطهـراته

بلاع!ةوت!لمية،ال!ذلاماحناءفىالناعهـمةوللحياة،امخمةاللممادب

ظأهـمجتمععلىالحريريرةبالمناديلوزتى،وعهـت!دمالسادةاطووسي"

لمجشمعروحيتفسيرناربخياأدبنا..الاخيارالمصطفمصدططبقةمنممتافى

كلوتسعهع،واحوالهاثمبحركةالاشيءكلفيهفرى،اورطاع!

71((..المعذبينومراخ،ا)مصماهيبروانين،الشعبهديرالاشبر؟+

ابلمنوالنضالوالحبوالانسانبالتقدميؤمنشاعركلمةانها

افاعل،االانسانانتص،-وكذا،الفاولةاعمماءةاالخلاؤ"لكامةاانتصار

والواقع.وال!انينالادباءمناإزيفيشالمزورين"اثنتفاعلإن"وتحطيم

صحافشناشهدتهاؤدامرقانيابر،"يصرحالتيالفكروتلكالاراءهدهان

علىالثيرةاعلنتالتيالتقدهببةالصحا!4وبالدات،والفميةالادبية

-الذيالمغربيكا،جه!معمجتمعفيهـلكنهاهاوب!دالثورةقبيلالاوضاع

وفكريهـاواخلاقيا-تماعيا-محاؤظةصورةفييبدوانعلىيحرص

بكعيرالاستشهادنحاولكأ،وانونحن.جداجريئةتعمبرسوأدبيا

الى:ذللمثمرجعفانهووا-ائها!والهكل!أ

كافتالتيبالت!ياراتثرايةلناتكنلمالعرببىالمشرقوب!اننام

علىصيا!رعناعممنتيجة،الاؤصىبالمغرب-تزال؟ما!تتصارع

منالعزيزةالمطقةهذهءنبصدين-ملنامط،نفسهاوا؟ئارالوثائ!

الدبي.عالمنا

*(

الاع

النثردار-الؤقهـانبمالحبيبمحمدديوانس"يديفينجوم"

.11!ى-6591المغربية

.18س17صنفسها!هصعر



وبينالفنانهذاوئوهـةووجدانفكربينعازلااقفاناريدلااًنيم

يلأونانبذلكفأردت.ك!تيرافبهئاعنهيعروءلاؤدآلذيالقارىء

،ويمرووا(زوايىكلمننغسهال!إنيفدموساؤرمباشربىكللقاؤهـيط

ضوئها.علىفنهولمهسراًليطالقارىء

الثوري!كرةبينابدايغرقلمالمناضلالحب!بمحمدالفرقيانياًنم

ذ)ك"نوالاكثر.منحدآنمترابطاندانهمآئمومن،الوام!ش!رهوبين

وا!ثقفمونالصمال،الدنابؤىالمبانترانمأثيرذاتالايجابيةاسهاماتهان

الاوض!اعونقدهوبريهاتهتحملابماالنثريةكناباتهطريقعنجامئ

هذالهلو.عامةبصفةوالثقاكيةوالسياسيةوالاقنص،ديةالاجتماعية

ناحية.ءنارائهولاؤكاره!اضحاانعكا-ايياشعرهجعلالذيهو

منبعدهأتواالذينبانالنتهـعراءالظنالىاخرىناحهـيةمنيدف!عناماوهو

حى(كوهموقص!ابكنيراكنترتقلأميومفكرثوريكمنلضلبهتاتروا

ال!فطا!يال!راراتعلىاعلهضاأتنادلو..نساعرابه،ثرواووقلموه

رأزدارليبمل!معريمكقىاولفي8لعوااجتاررينالشبابالشعراء

-26أىا7291-3-أ؟بينماالقنرةكيانعقدوالذي،البيضاء

ث!اتخرجلامطماإبعئيفص!ونالثعراءآنكالا-لضح7291س3-

وني!غ!الذيندلكفي!لصواء،المهويروكلوالغرقانيبهيناديكان

:اءلىواان!م!ملاذالمثمن.بأاغرنسيةاوبالعربية

مشرو!ولقىنوء،المتنوعةآجماهيريةاللكفاحاتتآبي!دهم-ا

ابجا--ياخحاهفيا!غبربتطورانورمحننبرون،ت!االمعبر،المطالب

رسمب(ل!سفىأ!فمعااسلوبعنووالننخليا!البكلمكبالاستجابةرهين

جاهل.اتا

اءيا*!ا)يكأااالقمعحملات"باافتح"مضطهديمعدصاممهم-ب

ا)فض!اتمخ!لف!لىوتسلطت،مثللهيسبقلمبركلاقس!هت

:الاساتذةمقدمتهموفيوتلاميذوطلابواسا(ندةمثقفينمنالوطنية

اللصبياللطيفعبد-بورقبيةالسلامعبد-الفرقانيالجبيبمحمد

ارغضا-!مالتحمي!،مثقغينباعتبارهمشسةمحمد-السرفاتيابراههـيم

(.ع!ومعبرينالاساسيةاجماهيرا

دليلامحلىالاا!فىؤ،نيمحمدالحب*بللاسناداشبابالش!راًءاتقديموليس

اق!ويلاحظ.اك،حيةهذهفيبهونآثرهمالهضاليب!سرهاعننرا!م

ن!3ما0ا!س!ال!صبئهيرالجطبقضاياالنحامهوب!ينكمثقفبينه1ربطم

ءالمش!وةثلم،لن!ك!راو،والادبرالغنحاصفيمسانلاىايشرلمالبياى

9:ر703-!ير،.ء!بم-ء:"آ!.ء،:!افزا!:!ءصوص-"أ!؟:غملةءيمم!ا!د

د!أو*"قز--ءينصمسككقأ(*ربياشعهباجما!بريهمماعلىرك؟ي!ءبئ

هـوهماطبقآتواأفعاتابقيةعنمستقلةالاجتمايىقىطبقاتهمنط!بق!ةاو

الاواىال؟لمةصاحبةبحماهببره6لمفربيللشعبالفرثلأليحبيرلهركون

الحبمماهيرهذه.مجيدهياشمعرارسالةيعضبرانهوكيف.والاخيرة

في-ذلثعداما!كل،اسعادهاسبيلثياضضالواأكاالؤيموصنع

لكونانطلابننإ،ككل!يروللجطالكلوكأولدورللشحرخياز"-هنكل

الفنية.ا!قنيةاخصائصكلفيهتكتملشراالشعر

امة"*-بان!حواج!ناى.الاوثانكلشعرهفيئا)يؤقازجم!ح!بمولفد

كتص"5ء؟ل!ن،اتنماءلاضىبالمهوالاذ-،ن،العربيةوالشعوب،المنربي

إطلم!-رانه.تتجزالامعركةوهب،كلهالعالم!؟الانسانهعركة!

ءة!لأ،ش!بهمعانقا،الانسانمشكلاتفيغارقاشعرهخلالىمنعليئ

:برزفي(!"مقجزنيةوكل،شعائرهمنشع!يرةكل

ياشعبي)بين

اقداريمنهـتدىفانث

بالأمجادأ!ت

الاحرار.لدتحرلثص،4

هـهـ
تداعواالأولىاغننيةا

،الأخه!،شدجىوي

فيك،الشعبرمجد،باعوا

الاعصارتفاهة

بالرمع!رآمنت

)8(التيارنرىفي!ركض

الحماهر.ثوريةمناصلامسشمدالفرقاننعروقطفيال!ثورةنبضىان

ليست(نهاويعلن،الضضالئوحسهابحركنهايعننرففانهايوبالتا

رافضابرالجناحمخضب،نت!ة!كلهالنتمعبثانما،منحجرةولاجامدة

النسةالسواعد.ؤكبلكا؟متالتبمالحديديةالسلاكسل،محطماالقيود

تط!صحنكانتاننبماااًلاعا/صيراكلا،جراحهنتورتهغاسلا،الشابة

بمالمسنقبل،؟قكلن!اضلشاعرلانه،ق!بلمنواإسننكينينالضحاف

:ا!ه،وو-راهذهصالحؤطلىصيكونالذيبالخدويتفاءل

للأض!عر31يه!بشاىزاء،رفي..بلاديباآه

ا)مملإلعلى(رعاهاني..بلادييا52

ال!مر.وسعاني،ويك

الاحهرتاربخبمأجر..بلاديلا،!ه

الثواردم!ك!

الجماهيرثورةكل...بذرة

الاقمارذرىفي...ش!علة

الاضاص!!قوىكا...ش!كأ

لا-رار1سواعدفي...لمسة

يئضالضشهببلاديفي...اه

اذرعهعنا)مسلالىليلقبم،الجناحمخفسب

ليإةومبالاعاصءريأكل..الءراحبتن"ل

19(!!باحلصاشتظر

هييرتعواهمحالمانت،نأمأمولا،/قليديشاعرازاءه!نالسمنل

ن!-سمئوانما..الواؤعءئء!ويبنعقولالملااف!ويروغلالخيالات

بهتر"وماوبكل،آوعاو،!وابهيادهادكلالح!اهيهيشبتماعرنحس

النقليديةمعةالقوءنيحرجأنبداءةتر7و!د..وصراعات3!ضات!نلمن

احياةاؤ!بماال!وعيصىوار..والناسانحياةعنئفسهيعصللاحهـتى

واكبر،3-3ونض،لمبهءنولأ.؟أأ؟سوىا.ءن"--س،فه-!فىالإنمط

الةء-صةررحبب--لوي!لآشحاصهنصردصصىمنب!لفضرمل

بهيقودأرزي،اا،عج!النلاهـبمثيهلمهذاكمج!يعمننموؤت،والانسان

الحريةنحوا)ـكبرىالن،روخم!ةحركنفي!أمآمأسبهىاوي!ير،الجماهير

الجهجاعاظ،،2اأ!فةؤييصب،الموكبرأسءإىو!ق!،والانعتماق

أنشودةا)ت،رنجحموكحطدي!ا!،عددنامع!تدوش،وألاملالقوةجرء!ت

زجتارهاالصيالتاريرنجب!ةءنطلمه،تاكرحلةيعيل!عرانهبمعى..ا!ءياة

بالعمللكافحاررضرورةيلزء4الذي،ا،!حتومدورهويدرك،بلاده

وراكبصةل،اصحةوباورالعاطفةبا)كا،ةثم،اولار4اهـ-كأ،لوالنضا)!جاد

موقفه!نفسهوهـاخماردامما.ا!مقظوبالضكليردقالصلو؟لاحساس

وتعا!تسنواهنت!اأرمننهاضنهنتومعا،اأ-،،وانبماره،الجماهيربركل

،صىثقفيالصورةينةل:ا(توثبونه،!ا!عولالم!وزحفهاوهكديرها

اضورايصب،المعركةضرويجقيلمالألدييشد،حرارةفيبةال!يروي

آمامالد!امعاىيديهكل!افي!فع،ار!ل!مؤ!"فبىا!قدام!!لى

!

91(

انحفىلىالفاضلالكاتبآناىاتمهاننود:التحريرمنملاحظة

اوردط.التبما!ثعرلةالابياتبهخياستقامةعدما!ىالاشارة

.092ءأ،الديواد!!
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الطريق.معلاليؤ،،اكئرىا!شرفةالمعمالمالجمهور

ماالفرقا/ءالحب!بمحمدر!ض،الواقيةالرؤيةهذهمنافدلأقا

،الحياةمنموقفالااو!ةبعنفونبذ،الادبيبألحيادهويسميه

تبريراالاليست،موقفواللاالحياد:اليهماثيوةكلانوافنبر

لينبرو،الحياص!بمنالهاربالجبانالاديباليهيخعداخليا

الميدانقلابمنتننطايراحاعيةااد؟ءزةضظاياومن،المعركةمنبن!غسه

ينتو!الذيالمجتمعفيبعضويرة"قاصلياكغراالاذلكمنحروليس

اطارهوحبموتغنوهتفرضهالذيالالتزامءننافراوثفرذا،إليه

تووةفيالصاعدالموكبعناينهايةكلذ!يلوكخلف،المشتركةالم!لح

الفاعلة،الجماهيروقضاياوالواقعمنالح!ياةاللاموففانالتعاريخ.ذلك

معينا،ذاقياوررلوكهـا،شخصيااخنبباراالهمليمدلولهفييعنيانما

الايجابيالعدلىيكونحيننفسهاوالسلبية.حالبأيةسابياوموقفا

عنرجعياونكوصا،يةفيضهارةالاليست6م!حةوف!ريمةوطينيةضرورة

المملميمبللثرةغيرمساهمةال!ليست.الضمببرووفاءالحسينداء

وخص!مقيالانسانيةواًلوينحرهاعداءاثذيالرجعيوالسلوكالت!خريبي

.؟لتطور

ننافءكلمن؟يعركاليالعبيبمحمدموك!كانإلالساسه!ا!على

وطنهدأئرةالياو،العربرعالمهاكارفيذافى3صاتسواء،بهي!ي!

ثوائرولثسعرهلنف!ممهحلأدوزر.العالميالنطاقعاىاو،المحلي

زضاتهـاوتضبمثعاكلهـ؟بثتهآبنفهو.يتمداه!اولافيهايدعورجبنة

تشلهالىباوالمعوقاتوخصائصهمميزاتهلهعالمابنوه!و.وطموحعا

اكلمةمنععنىاتحهرمابكلانسانوهو.والئقدموالوحدظالحركةعن

نجده.الرئيسيةالقضاياهذهخدمةفبمشعرهي!لفالهثمومن..

نضالهوفي،الم!اشيةاليوميةحياتهفيالمغربيالشعبمطناةيصور

العدلتحقيقسبيلوفي،ا،كادحالمغربيالانسانحريةاجلمن

خلكلمنذلكإبر!ويستطيعلاوهو.الاقتصاديةوالمسالواةالاجتماعي

الوادئعالىينظروانما،الجانبأحاديةجزئيةرؤيةاوفرديةنظرة

يؤثر،افحلقات!صلةسلسلةانهاعتبارعلى،وشصلبيتهكلشهفي

صنحازنراهكناوان.خرا7بالبضبعضهاويتاثر،بعضفيبعضها

نأينسىولا،العاملهـةالطبقةجانبالىموقفهفيواضحاانحيلارا

اله؟ملين:حسابعلىتعيشوانماتعوللااينننالطبقةتلكيضح

الساطع؟بفجريأودىمن؟المسثولمن7لرى

اضالعي؟ودق؟عنقيفيالاثمغللصمن

لفجاتعي؟وباعنيم؟الشبابشرفليافوىمن

ومدام!؟ذلتياشر؟بللسوقىساة:لم،من

؟الضارعالرغيفعلىال!بباةهونسامنيمن

مجامة!؟كلبينماجبينهلمستاني

اولاتعالرفاهمنالمتخمينفيوعرفته

باصابعي!سته..الباذخينفيووجدته

اليادعانمناعالى..الحر-!رعلىالفائصينقي

جاكلعيومكلفيالهوىمعالتائهينفي

جا!دع...عاروكل..الضلوعمنالنازفبنفي

مصارعي.اينوعرفت..مصائبيعرفتاني

كيشتىنتحكم4وة"سيااقمتصادياالمميطرةالمطبقةهدهواذاكانت

قحولالقدوبنفسفانها،المغربيالمجتعفيالماديةالحياةجمانب

اجتمسعاونمو،وظوهـالمراة،العقلوابداع،ادفهـرلط!دون

التيوتصبغهعبالمسبغةوالادبالفنتشكلفاتهاوبادالي.عل

التيالمراحلدرأسضهبصدوهو،ذلكالىشاعرناتنبهوفد.قريد

6

البورجواريةان)،تتقادفهالتبماراتوالتىالمغرببمالشعربهامر

الامجنحتها2توشي،يكأنتعربورجوازيرفىاكبها)وانبدلا،الافتعادية

كانتالاحس!اس،والااهـاعر،ورقةنوبمنبريشالاروشغولمحرا!ة

ترءصعلا،الاحننماعيةالحبباةفيصموهديرا،مغلقةبورجوازية

تخنيالتي،الزاهيةمطارفهاالحبباةعلىقضفيولا،الاصداءعنه

اًن.والشقاءالبوسومعالم،والهـجوعالعريمعارضواجهتهامي

الا!وستقراطيةبالبقيةالملحقالرديفبدوريقومالبورجوازيالشعر

تحددهامهيمةوله،إجننمعاقلبفيعصالحهاتفرسالني،المستغلة

محتواهامنالحياةتجريدعمليةفييساهمانؤء*ضاؤيمةوضعيته

وقلبضميربهااعتزطالمالتي2الذاتيةالقيمةوقئييف،ا،نساني

م!ناستفضلانسانبين،الفاصلةالفرو!تعزيزواخيرا6الانسك

6الارضارجاءطرقوآخر،ال!ريدحصنفيغاعيثم،المختارةفحهته

ممتعبةبأضعلمه؟لقىثم،قدص"ترابالاخيرفيالهمآنسوىملكفما

101((0حصيرزوفوفى

اولانابعلانه،اقفتىكيف!اهعذايطلقلمالرأيهذاانالإمرىياكع

جميعماالمثقفينويدكلو،الشاع.بهيلتزمعمليموقفمنشيءكلوقهيل

سبقرياير!"رغعنى*لدلآنهلما!فيالاخذوةسورقيت،"الد"كأهاعأ!

كياثننث!،رلىةللقو!!ععهث،2ى:كا،ئقافي،بورعغ!،؟!عم!،4أد!والاشمارذ

.ونار7المغرجمطالمجتهعأع!افى

ساولمعاعرمغربيشاعرأوليكونال!بيبمحمدالفرمافيويكاد

الىيهـ(ءرونالذفياثفاربةوالش!بلبالعمالمنلايعانيهامةنىخلة

،مرةمعازاةميجرهمفيويعانون،يشولق!قىعملعنبحثا،فرنسا

استخدام!،احسنأنهلو،وعرقهمبجهه!ماولىوطش!ه!انحينفي

وضمانحاضرهمولشأمين،منهمللاست!فادةوالبرامحالخططووضعت

اًلبايانتدكلرالتكطالاجننماعي"القفايااحدىهيوهذه.مست!قبلهم

يدفعهمما،أرخسهفي/غريرجاالعاملالمغربيالان!سانوتجهل،الاجتماعي

والس!سسذابالقهرآلوانكلفيهايلاقيواعنفلمأشداخرىنجربةالى

عفى(،والدماللمحمصعادرات"قصيدته!ييتحدثوهو.الينفسي1

هـءأمامهسدتوقد،عملعنبحثادرنساالىهاجرشابلسطن

الخبراءامامصاريع!ا4علىانفتحتالذيالوقتفبم،بلدهفيالأبوال!

الاحانب.

وشبابيدجمطهناالصالمحرات

جميوضا..لأ!للفياعيا/

كافرجوعولولا..الضياعلولا

وغيابي..م!جرتياجم!كنتما

كالحاالبطالةوجهيا،لولاك

بغبابيهناهاأسبحكأتما

متشباصحتيأعمركنتها

شبابياهين..؟صمابيواذيب

جاثعبلقمةنفسيوابيعها

ومصابياءسىانرعووسقت

المهجر،فيالمقنربيعيشهاال!ئالثقيةالحياةنوعيةتصويروبعد

عليهيبنيجهدمنللمهجوالمغمتربهذايق!مهمابر!ينالمقارنةوبمد

ألاصلي،وط!نهعل!والتبعةباللوميلقي،وتقممهوصناعتهحضافىته

يصورلاوهو.إب!ناءلهحقفييرتكبهالنيا!كبيربالذنبويشعره

حيلأهفبمالمدرفطهاقفعلالتيالقضايابقيةعنمنفصلةالقضيةهذه

.46صالديوان)01،



و!!!ويقفالتيوهي.ديوانهاليهااهدىالتيهيالجموعهذهالحياةلجوانبشام!لةرؤيةخلالمنالياينغروانما،المغربيالمجتمع

اوطييناأثورسىنالمثمذمينجانباليوففتهعنفضلا.جانبهاالى7زوير.الاطما!من.اتداخلمناجتمعايصورونراه.الاخرى

الذين!ولمئك.الكادحشعب!علقضايافداءارواحهميبذلونالذينفماعمنينهـت!حبانهبل.ابر!تماعاوالشائهينالضائص!نعلىفوياتركيزا

ؤا!يغعلوهنيجبماورينويفنقدونيرؤمونمابينيفصلون!عدىحسابلهميحسبولا،لهـيهمايلتفت!الذيناولئكالمجتمع

اليومية.حياز!م.الم!وومونمنجمولا.مزرعةولا.مصنعفييمملون!الذين.الاطق

طويالذ،العدركبيرةولفلةي!ثعكئونالذين.املبلاالجياع.العملمن

وطنهوحدةعنودفاعه،بالمستتيوتهـفاؤله،بالفديمانهاوبمثلتجسدفكلما،المطحوبنالتائهينمنواحداراىكلماوهو.ادطرمان

اومربيةبالوح!ةيتزعزعلاايىناومؤ!(متف!للافراه،المغرجميواكهـابورلمورد،كات،نفيألم!!رعنئذ،المحروم!ينالجياعملايينصورة

وا،تونيديأو،لصبيامي،العربيوطنيار!ىمنكنت!ما))كرران(قصيدتهب!ص!وكلمةفييقول.كفنانوبوجوده،كمن!على

ف!يأحمللا.واحدةهويةفدنا،غيرهااو،مراكث!5ا،الحزائر
ويقتات،اليتمي!ر.الهيمانبانطفلمرئت،الجهاتاصىوكل)

!احدة،بق!ي!قىا!أعيشو!،واحدةتصيفةا!وعواضنىوفكرينفسيهـ-!تتمرعوالبراءة6ايهرصعلىيتيهإلضيا)عفرءي!ف،الحرمان

قكونا!سلا!ثنفببه!المعقدنفصبلفياجمليثجمدلخما؟تملكلافىهيليداجم!كمابعضىأق"وتبيست..جريمتيمنأسطراأمزاعهفيوقرآت.الشقاء

..ل!(.الاىسانومن،انحيا!منوكانيذاكعندفطمت..اقيمن
العرليالاخا،سقى.حيالئافيا)كمرىالافدارصفحةوعلى.قحقتي

.!.صنموف!)فصميدةفيامم!عنيلهذاتأكيدالاحذيةماورحذويرهوفي

فيثسماووهةتاليدتاه!التصلةفوارضلمصىالتاوري!حيمىفيفيكياصهللاقوولطرلساقبعض!عيشهاانتيالقاسيةالحياةالىيشيروإنهخاصة.(الشقاء

/....-،الاف!تصاديةالمواردلضعفحيث(تادودانت)جنوبيالمغربيةالقبلالل

..واجدها..ن!كطاعر!فاني...الطريقمعالمليليبهمةفي!آخرم!انآيفيدهلعنبحثامن!االهجوةالىافيإءهايمفعمما

مثلقصائدفيمظص!ةجدهالوبيالقوميالحسهذاً.(!!.-.ء......

.((المقدسالسفح)ء6"الممزقالنغم"،"الم!محوو)لجه!بيلىيباهفىاو"!راقة،لهاالتياهمنصورايتمطا،هدام!عنىوليس

.،.....ضوءعلىوالمقبولالوحيدالمعنىوا،ما،بهاؤلا2اشفا!ثنهاعبربانه

لصرورلا-اخوةالارضمفربو!3ماثعروأبامثر!جمطسدحناف،ا!!ا!اوالمطحونيناجاعالىانحيازمنعنهمعروفطهوما

.ا!مثهـورروحهاالدهرعلىمصروفبم،الذكيالقلبمنهامصرانوبعد،ويتحس؟اإءنمتلواأنلعد،وافههمتغييرالىدفعايدسهم

.المذكورموادهالل،لا..والمغرتالكنانةثديهااما-
يو.،"مركةاخوضاوقيسلحوم8صفوؤينظمواثم،جيداعدوهميعرفوا

سعيروهو،الارضفييسعى...قطاعوالاالظلمعلىثورةقياماةؤلاء!ولنور!ارنثافاي!لاوهو.المرتقبالاصباحيطلعكي

ير.ا!صبناءهاو!ي!،الروحيربطهاالوفاءفيموحمةارجوع":وفصاذره،وافمارمماذ!لهمميتسببوامنحالةوبين

وجذور...موصولةعهودللنيل...المهيمنالاطلسفمن"فاةلهـةو"!دقي..!دا"و"ا!فياءم!ابح"و!!الثريف

وطهور...وطفرة..نبلفيها-حرى-الروحمشبوبةوتحايا.فيلكتثهد"المويأنشودة"و"إلجياع

ونشور،ووحدو،بعثفيها،ا!ما!ه!كل،ا!خاءكل!يهااك!!اكيفوب..ينوبالحياةليلهنالكير!وت

اسروروفيها،2!هـ4فيهاء..ثعاناوفبمها،قلبنامنوريهاءبصقبمبضغدشورء-المعجزاتولنا-غدا

الط!رةظيقوماذا!ب!ماذاشصوفالجعليلفحهـاملاءين

..
تمدميلادال!ولر

الدثن!ملىمكل!حمد5
-005.

*ولىكدشعرالهمجصعتههى
.*

أ!يي!امبيثك!ل!4ه!قي!!ك!

ترأتىبمففلورالرمزفيهانيتلومقاطعاربعةمنمؤلفةفنيةلوحةآسياحبيبتيالىمثر"بةقصائدهـ" الىافيهماالمحازيتحو-لحيث.وعمقالعاداصشعريةذات/االلفظةيحعلوتحريدحديددرواقعيةعصي

......

تعادليةعلىقألممنغوممجازوهو.واصالةعفويافيهبراعةتتابعاالصورفيهاتت،بعمونولوجيةحصوصية

وشمسه،كالبكاءمرهفلهو.الموسيقيالم!وتىرصيدهاوبينالقحيدةفيالشعريةاللغةبينصافية

،..ازرقوهواهاجيةما

هذاوفي.والاحتراقوالتمزقالرع!رموذمنحث!دغرلص"الحسدخراثللنارفىفاتحةقصمدة""

المربد/بةمهرشطلدعلى!هفيحرواىصادالدكور

."7نيساناثافيالشعري

مج!موعمتهماتوقفدونبقوةسر!لى!رمانحننعرفلكنيللتوقفمجالاعرالشليعطينالاالحمثسد

علىبعضسهمجسدهاشلاءوتوزءالاتسانالتهاكفورجريمهوبالشاركة،العالمأشلاءاقتسامفيالطبقلت

والتراثالحاضرالصصر،مهموعن،!مريلئترحمطاقة،فريدةشعريةطاقةتظهرالقصيدد.المعض ور.

."!هاالمتواجدقوالتمةوالنلاانسانيةسالم!بكل،الانس!انى
3

للنلر.فحةفصيعةعد!مهفىمبراابراهمجبرا

74.لم12!راصلرصيثأ
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