
كر!ضايخيو

الوب!غسزر"رزإسزلم

حصي5،ا،خربربالادب،!طور!ث،ةالمتتبعالدارسيس!مملإع

يرلممظ،ن،ولفمولهحشعمومت"في،العربيوالادب،خصوصيته

برينهما،كاربمونذاعلتجآوبآي،الوثوقيةمنوبعوع،كبيرعناءدون

ضنبح!41والمشرب!،الأدبيهاةتوتكرفنأيذلكئميلستثنين!دلا

،أحيا،،بقآلمتط،2و-شسييحوالا!"نجاسبل،الآترمنشىبصعوف

اسماسب،م!ومابةا*رو6وأصبحت4المغرببالديارالاسلامءرفأنفمنذ

ء"+ىأد!تماكلفياليهيؤ-"المغربق!بلةوالمشرقكيانهامقوماتمن

ء!ممت!!ان!وهويلتفت،اسيا-يةواالفكريةلامورامنعليه

ولاينالمساوقىبعدرغم،الحقيقيكأالاشعاعاتيعتبرهاآتيآشعاعاته

ا(مهربر!كطآلمئنرقا)ىانظوةاكأنترلمقد.الولاءاتلملافواصفيالحكام

،واحدةبعبارة،الخآصالجلال*نبثوعمشوبةطوإلأمدآلىوظلت

1(ا(برشف)!فانثمومن،آلفدعولمعوآهآلاصلانهعاىاليهتهـنظر

رونوا!الهمعوروباختلافباآ:أمءقتخامكارزؤقيهاالمغربي

ال-مادهر"نههينترئبأرمنبدا،جدةهـإكنوامادو.يلاتآلدول

ايتس!ا!!واحدةلحظةكانوما،يمتحأنا"طابمامنهيمتحلينبوعآ

مس!كفإكأ!ؤي"ؤكه!يغامرأوؤررريامحانايقتحماوسيتفوقيكأشاه

)ىءش!رهشتترهيأكي!حسعبهاد،آأءمردشعرهاولفكرهتطط

بهتأخرممسنهـواهماآوأمكناذاتمامابيأوالبحنريث*رغرار

ناأشالتعاعررن!ف/يئجودةيبلغأنخيط!هكانمااذ"برل،ال!ر

وغابربئ،ا!وصءبيحيانآبوآوآوبحظآعطاهبماشبيهارثراير!ي

ورن!عى!ا،وصورهم!ولافيكلطازىأرون!ر!جافي"اجهيذونانمثضده

.وأ!كلورلوبلاءقىوفوافيبحورا،وزتترهمتنمعرهموا!انينامخراض"

وأ؟-انم،الاند(ساةىالا-لملا?بئآلخلالألمحةمنجزءآنتقلوحين

محاكاةبهاسي!،ولونالتيدولتهمايببرياجونةشبهكيالعرب

الاصلعنا؟ئربي،،المثقف"تحول،"ه(،والغربالمشرقيومباهاة

بلاطاهسابهحفلتوما،الانسدلسأي،الفرعيرحاكينتقل9و

بسماتواذآ،الشعريةالاعرامدشتىفيآجاداتمن،وافياؤها

التقليد،منمرحلتلينعبروتستخلصتتكوناكغربيالشعروخصائص

امعاخلقعلىفادرايكن3لالذيالشيء،لمقلباتقل!عبراي

واتا،،المننميزةابخاصياتهيهقاواصالةبدوريح!لابداعياوفكري

بر..حىهـران،ءطلقةعبرحطودوفي،حاولقدالاندلسياثعركان

ومكونا!البيئةأتاحهـتهبماوذلكالاوييمصدرهالىالانشدادربقةمن

أ!*يرظلا،غربشاعرفان،الانداربهاحفاتالتياخاصةالوجودآ

منوالهم.علىوالمفمجا!صرينصوراقت!ظ،1هوى

دوا!بىواا،ربيالركوديساوفىانالعجيببمالامر**نلمولذلك

ا(ننزفبىنظيرهلمزربافيلشهرلةآالمخيلةاوجفافالقوالبوتيب!ر

بشتى،الب!تءرحلةعقب*مودهمنوالتحركالانبعاثلهيتاجنائم

العرببم.ا!مالمغربلأعنبهجداظهرتكما6(شكالط

وايرمجنصيررهـآنلا،الارالباهـوالاك!اههذاعلىال!اكأاان

اعربطاوايننمعرلثقاك!آتراثكيربيةآلمغالمصاهمةقثرمنينتعص

خطواتهءبرلتراثآهذااتسيرةشاملءستقرااأمننا(بعواكه،لىمة

،(خيرا،الوفوفؤلمهسيتيسرأولهاتشرأناالى6اختلفةأ2ومراحله

اثالوبرودان،كما.الواحدوالنفرد،لخاصا"،الهطاءأبوابعند

لحطات!طأو،ا(سيرةهدهخلال،المحدودةاالامثلة1اوالواحد

فيف!أ،ؤيهاالسعللداالطابعيلغيأنأحالباييمكنلا،مفامشعة

وءجعاصدىاع2كلوفيالو"ودصثلىالحرصوأبالمضكاةالتتنمبثخاصية

+ص!ءخمت!خركه؟حينوآنناسيه،،تاكيدايزيدمماوانما،الصدى

أبضاملتفةدباق،اومشيلاتوعقولفلوبناكانتالقرنهذآبدايات

وتطلقوتستعيداتنبعثالنفمىدمنهآ.لاخدآنتحاولالربوعتلكصوب

لغائب.احضورها

ريمنلمالانقلائ)آننضيفانهناا(سم!سنمنك!نولربما

ةالروىباليقظكأعبوكاكانبل،وحدهالادبمجللعلىم!*!را

ثيالسلفية؟؟ررركةصوربرتمث!تماآجلىاتمثلتالتينميد-كأواله

شهيبآبويكنولم،لحنيفاوال!ينالحروبةولرد-هـفيم،المغرب

مشايخهءلىودرسالمشرقيالىرحللذيااطالبا2ـكد!وىالدكاالي

أعطاففيتعبقالتيأحعهلياآرهرانهلينبتعا:دمعلم،ءهوجالس

المستعمرلمجابهةوا)سياسطالفكريالعثمسؤوليةسيتحملونكل!

واللغويةاديرضيةامقوما(هاكلواجتتاثآرلادلاحتلالحماتهفي

واالحضار!ة.

أخذتوانجد،عىثقافبمر*ثلدإنيآالب!ثآرتببهذاولقد

،الثلائيئتأوائلمنابتداءا،أظهورلهاتهياالتي،لوطنيةآالصحافة

جزوره،وعرسمفاهيم"وب!طليهاوالدعوةابرازهعاتقهاعلىاخذت

لاالأجتماعية،الاعراصالمتقع!دةلكتاباتواالاصهلاحيةاقالاتطر!قىءن

وتعكس؟لركودونبذالنهوض1الىلدلمحوةآمضامينمجملهافييعكس

ظلفيالنآسيشغلآخذمآ،نسبيا،مسترسلة،نثريةبأساليب

وصاردخيلةبقيمقيمهماصطعمتانوبعد،الاسنعمارإةاهـحلةا

كاسحة.قوةذيوادكيانآكلارفييئطويكديانهم

منليفاتيكنفلم،آكاليمةاالادبسيةاالحركةمنكجزء!رالمشأما

،اسيالصيالعامواكو،عكه!الاصالس!اقعنلي!4نرلكانومابسماتهاالنطبع

عاىالد،ضرواقىفتحة2مربالماضياقيودانأدركالحيطة"نزوعوانه

اورضضستاواىتاككانتلقد.بر!يدةبطاقهالاسترفاديستلمزم

ي!منلكالوعيكانمالعلهأواليهايلضفتلموان،شعرناجابهتالتي

!تأكدلمآلتطالاجاقيهذه،عنهاللاجابةوااتهعؤشعإهالاستالمطلوب

-يصبىحوحين،ذلكعلىطويلزمنمروربعد"لاتكونهااتب!ا

الاوالىالار!اص،تخضموفيالاجتماعيالتازمعتبهعلىا!مئاعر

حينعسذ،الاستهمملالءاىالحصولبعد،الطبقياعالصرلانطرو
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-!اآجدء،ا،إريةالبيئةفيسحيظهومامضأعرةل!نلا!،!يالش!

او!د)!-هـحركةالىبمالقياسفىهث3صكموما،ادمو!(فعلىوخرو*لأ

لى!ظغ!ينكلن؟قؤهمطبطم!ممبق!هتر،ض.كاقتارخ-كبماالثريةوالحداثة

نرمن.لا

نعخبى-ترآحا"تيوضبرهرحنهار/جر-!لديمرا!نفلمانأترول

!-!19-أجحتطاذالمث،مموفيا.آثاتشهـوحيثمن!واء،نفسه

اصيراشو(اهليفردات"إهزأبالالاقى،كئ.*-،اولأهثالملبدايةهم!يكنلم

ش؟يىكلمكاصمأنجهالاذنا!ك!،،متبسرةوالاعراضمبئؤئةكه/الممرو

اوي!4"انخ!ةوفيت،ألض!ارمن،؟أكحكث!صكلخىممرشي2يوضع

؟--إ؟؟واط--ببصدذصضك!،نروجثطةأب!،و:سعضحل!فودرأ!سري

أرظرس*ء64دءرزتلن!هـ-وممفبة-وميةمجآبهـ4صورةوالخاذه،الوفى!

!ء/ااظفيل،جمماالو!انتمهر1ؤكيصها،هاوى!تليحكيةاتان،واعوأاج"

وآ.جمايخع-!،اكععدفياعىلحتوأتش؟بىاأتو،!تاحدىكأنالش!!

ئ!يئر!!ئ،ووو!ء،إنخمه!ا"ةارزةهذه!هاريخوضو!ونفسمهوأفى

وا؟لر-،كلوسال!لاغيةفئمربركاتونجنبهادباقيآي،العتقة1الشكل

اقا!ءضذ!حوالرغبةنثسمهالمطرو+قاءوضوعوكان،لأللحنطا،لغوي1

،?آرا!+ن،منهيسهئؤكتن،اعامهاالمئ!،عروترر،رلاس!عا

ال!مء،أ،مروهـت*ور؟،بهو!نعأظ،لهفوس6كبموفعدايكونأن

سفى8ءلأ)كمنن11يت!)ـم،زلك!جمهـ-؟ل،(كئه،لتفنحواالتيب!يط

الحدافلأمبعادرةنهحؤء!أهـ!مءخثفذات،مادرة!خطرةمضينة

اصا!!ها.7وافتحام

لهمحماا؟فالش!ركلما:فربهسذانتركآنعليناوسيكون

أن!ني،ا)خافىءصعبعهـلىابتثارايمنوخلوهن!"ومطم!د،؟

!خ!ف"ىم!اوليزانرةةتفاوااووبهلهةا!ريةالنصةلم!تطوءإتأىالنت!:،

علىثالمضطوتهذهؤكيوسنعثر،وجداانالتءول1وععنى119هـبحث

ى?ىواصثس،احتناال!وىأت3وحرالنفسياللواعحوصدىترديد

كراتلىمنالرشح،،تبهحومابأ،نطبيعةواففاى،والف!لقالحيرةمن

المقطزء!"تتلكعحمددارهـ،رقفباحث.لرعواربما".ورعشات

بالقالقزنوحيبعيدءنتبرقيخاصةومضاتأفيهامتوسو،وا/لاحالمميس

لقمهي!س!المجاورالصحيارمممحمالأ"لاعنمهسينجمالذيالشدصي

3ءيىحسةا؟وضذأ،راحا؟زراتءنعرءاىالخاصالاحهافيالحداثة

قىصهئظالح!ن!شررم!وائا،لباحثاحهـداولكن،االبارد1والحيادجمأفة4ا

عنيدا،أء-،نام!كا،قرديداالاالمتمطوطتاتلكبريجدلن،الشعرية1

،ىةللثاءسا)مامحةالمواصفات،اكل4!رياالشعرصرم"بهعرفتلها

إقطرعن،اكصهـبجمطبهشروءأنآمكخ!،الذياببسيربالقيلروذلك

وا-تن،م!عوفنيهآتلمجية!مجلاتص!؟طمندبائنا3ي!وؤهـلالىكاىما

واصوات،صن،خامننةآصداءءآىفصطي!ضرأن،ايف،،يلبث

منأى!جمطأشرا-قهاذماانالد*رإمدرسةلحركة6حذر3حيما،ضاجة

ووجداني.دومافسيتيار

ئابحط،بنم!الكر!بد،إنح!ويم!هدمثلشهراءاشعارةان

اثهرقي(نشاتهمرحلة!ي)كإلسرغييمحمد،جلونبناك!جيددبد

تكادولااكعوالمهمذهعنتخرجكادلا،وسواهم،ااحبيبومدمد

تتجاوؤها.آوالأ؟،أترتلا

"محافي)!:(أئكأواازجدةو!!ةذنمئصدءيثالن!ن،(،هكذا

(؟191)ال!لممايهبدءمنا!*لحضالنيالفتوةشومنلديئايصف

ثيء!!المجديغيرمنكذلك.ا،5691)النلاداستقلالاعلانالىا

هـ-!انثاوالتتبعا.لمعايشةبعضمناكثرا!شعراهذافيذتقصىأن

ا.ص!الان!مبوما.بهيث!بعأو/ليهكشه،وسهويتردعيحاذيه

امروبامشرقغىعود!ااينعاقىءلالنبتةفييدونحنمحالافطال

صنىا!دتوروافدتياراتمناسنتب!هاوماالبضحركة!عطت

.،رللهواالاغص،نفستعطيانلها،نريد،الجديدةالقصيدهظ!ور

؟2

ناجهدهق!ارىواكغرب،لفدي1والم!ادرةبمتافى؟لمثمرقىىق)نمد

و(لابقد'دالاثرءبا!اي،لساجبةليص!ررة،بم!للنثي!عضج!يب

ا؟نف*سري،وكاالثقوالمحاخءكأا:وأال!ب!عةدعطمزة!ان!ا!!ا،أل!في

تزهـرومواهمح!محس!-متتفتحالشعز؟،قرانحوج!لآأدي،والنقدبمما

:لملا!ىمصؤكبماتنطا!وفصائدشنراتالاهيان،فتنطلشهكىوتا،ن!دم

،رء،هص-،نقدولاعلي!ايحهبصوولابهاتسهيرقنواتلا،حوافي

ايهانفتقرر&اما؟ديالامروهو،اخرنحو*نمس!ا)ءرز!!تيرو

المث!وانهذاالىأفف،امصصكلاوال!صور4باثصديرلأنة"،ص

اوط!بة،ااذحركةإعقماومدرساابرتحاعهـياوهصلم!،ونانراساء!اكان

قيعديج!لهبماكلال4االوفرموههـبننهع!اىيتوفر-ممنامممانهبحيث

ءصحدثالتيالمرحلةشهراءمنو!صسير،أشواكها،ويفتلعينميهال!ا

يضعونكانواآلذيالوقتوو!،شاغلاثضهـمنر*بئجوعوآعنها

النثري!ةاهغابةاتطووعتمارسافلامهمكانتوالهقطوعاتالتهصأئد

أيرضا،وتسسح،اتكلفةااللفظبنةحم!ات4واالاسجساعمنوتخال!،(

بعد،في!اسيصبحلما؟و،لقصيرةواالطو،لمةلزقفةالاشالىالخيوط

حقيقهن!.قم!في،انؤمنمنعزفيوطوروءتمب

ستىا،:-لى!ي!ا؟،واشكطلهبآنمهـا"4!ض!رآهـثاان!و

الارنديىشه،شذولا،لهكاى،الاسنقلالم!ناىألأش،لس!موإت

الشعريا:لضبلى؟-ر-4لاستقبالالموامبواعدادارةغودرك!.ةفي

ضالدو-ائ/مناف!رببميد؟لقه،ذلفىب!د،!نملاتت!ل،إاواث!!

وا،الجديدالشعرنرواطريقاتلهسالىانش!هـا!موو:يمحيط

التفعيلة.شعر

***

البدا!ةمنتوع،يقرفواانا(عرب"لدأرلينبهةىعتاسا

قولدوبينالعربيةالامةتاريرحفيالمءظلسمةالتوأري!ابين،لآليهوا

علىينطبقأنيصحماوكأن،الأدبيةال!ءخونون!ةأفهريةاظواهرا

الفكيريالمضمارفي،أ-ضا،المبالثرآشهجشالشا-"روليمدان

.والادبهـظ

الذي،استقلال"!إى6ء91سنةفياثغرب*صولانوالحق

تكغيرعمليةبالضرورةعنهتنجملم،ىنيهفاهه،ومحتشقياالا-كنلم

الألصتعم!ريألوجودكاناذاانهذلك،والادببةآلمخكري!ف4لأئ!بفافي

حضورهانالا،لاهغربالسيادةشآءلنت،د،رياو،1سياسياهـارتفع3

يرالوما،وطإةظاتا؟يةوالثقادية4*ضص،"!جم!-."التكالفيالف!برا

الهبهة،هذهقدته،صلهيهأرحبفا،!وىأو،أصومأالىالمغرل!

مب!اشرةا،قيللاستمماراثغ!ياو*نقنت!اعاندلكالىإضص(ف

((الاستقلال"غنيممهل!حصدار؟كلخح!ةأ،رثرةبورجواريرفىبنمحمذط

بعدالتار-حملآالنيابةلهذه،يهملفا،نفس!ت!ء!ءكانمتاث*!وهي

كاملواستحضرتفرف،جاععات:!طزنواتاأبغاءمنأءر!اآءلم!أن

والقيماما(جديدآ،سش!مارمعا،قصاديةالعالمصلاقصمص(مقواها

نفسوحنقالصمسودوشعماراتتحركاتفيةكءمخلغ!،!مليات

أللمنذفدمبم.ااهاومحفوالعلميلمحمث!:،ها،الت!رريةالمطلبية

اكسوعطكلولكا-فأأو*ش!كطالمثنقفاقنجداءر.!يومن

حزبا؟مممهنخقلكل،وراءكمنتوبانذ،اوئنسيمةاالحركةلآص:8سيالش!ء"

اخمسينات،منتصفامنالاخيرةالستواتعرافتهالذيالفدا/ئ!أدامع

علىقاترا2*خلكا!وعا،حليووا1(يؤةتكز؟،!!4ؤأء%-كأمو؟نما

بعدما8ءمبرحمفيتحركتا(،فيا!ياع9!آفر)أكافه(،مت!عاب

او!ستقبلأ!التطورأبشانااقتراحأتهاوقصلتهاتصوطفهـماو،2الاسنقلال

"و!صعءئوينطاقالبورجوازيةالرؤقيءوهرهؤم،يغايرجديدلمغرب

اسنتبعفهـقدولذوا،الوطنيةال!حركةعنالوصاةلموقفمغايرطبقي

ومه،رلصء!اتظ"مهاكيطمحتاتلتيارإانبثاقا،بالحتيم،الواقعهذا

نفس!وجدتال!ك!،!*الش!ا!يوةقاطيراىا،بعدؤ!يما،سيةالسب

محلي،بممممنضلأ!نبيامحتلاجدلتالتوقد،شيءكلمناليدنصفر



الاتعادولادةالططيرلهقامظ!سأجلىوكان،بالطبعالفارقوجودمع

رزسيهارر!!ةلأتربن!2كافيان5891دصةبوؤ!الشكبيةللقواتالوض

ار!حرراءصننهذ)فةالتيالاساليئنعاراتها،2!الحبداكمندا!اوصحت

و؟كؤع،لىة"صانحت،كبرىكأه!؟اغتأفيوا،نفاإعيولاالاجتهـوالاقننصادي

تبيس؟!ا.شنر!تلمخلطاتكا،اف:يواث!يمالتجريب5كأ

شرور5ا؟!-مياسءاسمتوىآ:"كأالاذءماصةهذهرساوقكأئواةرر

كعزور؟ف-بم!زرثبهوجماكل8قي)،ن،الإدبريطالمعتوىء!لىالرضىبعدع

ألىأءيلىإشةةمأرحبأفدالم!بهوالاتفالشوروشعر!صهمنقآئم

نىء-كوذ؟محلمر!،الكلاسبلأصكأالمموالبؤجميالان!باسمنالتجديد

اأتفورر.؟القصيرةللقصةبا(كسبة،1!صوص

آلأرر!:--!-،تاءب،خال!ديقا!ذبفيت؟ازلتيةالقيم!،لقص"

أبرقني/ةلأسيلأتاةولمبالال!ضمنشلألارإةطءرت!لمس،والخمسبات

فيبرىت،ءهـتو(!قي،الثلاثاتالوحمااطارخارجبالقصةيعننرلى،

ا)!يواأعصيركألمضح*أبين.تة،وتمختلفةبصياغات،محزرلمفةأفلام

آلمم-ور-!شرص-الورلاهـ:كيالغالبشروطاستكواللفيمحاشوبين

تعطعأنتحاولائص!سيناتاصراواليالقصةهذهن!لى،الفصصجمر

نامن،!ولم،ة!،؟قاون!مميجالقمهصيةارغجورة!مفياكبرثوطا

كل!مازحلا،روث،أ+جافى،ا:لأ:،3سالاحبقماءبآولملا"بالاصالغرفي!ظل

ا،رضوءستيالشرطىأي،أمهجمبرآالتصبواعثفهمالىزطمحنجدها

حىةسرعنلاتعبرمقتعةدعبمل!ظةء:"إجهلوالذي،اثأته

المحفمفة.أرماتهاويحلىآر!ل!الطبقةالىان!؟،ءداتاجتماعية

والىذاتهالى،ياح!كأن3فيةي!صتكانفل!لمهعرالثتااها

خ!ا-،ة.،واعئة!ل!هتردكانتإزش!ع؟أ!تجد،!ا(صداء

"ءوايجويماو"عيألاحكلإثزحمتلان،)فاتهيتصنتكان

!"!علىئدأ-ايكنلم،آخرزحومن،ولإنه،بذلك-لمزمانهكانا

اررحةفيقبلورماصنيعؤ"الشرخبعضاحداثأوال!يا،وفف

لراحاطلأئءموحعنبهتفعدوالارساعية؟تتؤ)ف!كأوكلكأ!لمذ!هالاجض!اءية

.اوولوبالأف!ا،يرأفقفيوالتحلإقىأ)حمقليديآففصيدمنموههف

نأبعد،متأخرة4شصا،اًلتجددآصدأءالىينصت!كان

الحو()آ؟شهرن!هـهـ"كمىبقدا،فترقفيالهرببئا!شاعركان

عرىر،صصمةالجديد!الشويةالتجاربيواترتآنوبعد،كادأ،

بصت،ومضاهـكاوأبيقهارورتكرانهامخلخلة،العموديةيدةالتص

علىللىكس!حآلكاكللةال!رأةتصادفلاولكننفمصعهفيوووىفضلغىاليها

با:!كامي!جازؤطأتقبليتاكىآنصاو!ركاقازذاكولعله،منوالها

.للمجسوا

المغربيالشاعرفيهخطااذيا511ءمالدربذ)ك!و!المج!ول

ينتقل9،خةراسهخطواتميهإضعن2ايىومو*هـيد،لىابقهخظوات

شجيراا!نضمنيهفجرالذيالثمرالىوالغرةىأنماسبةشعرصط

اغرضاان.القصدآوللمذاوربةوروددونلعذاباتهاوتوليد!اعنها

احاصببسمنهاتعبربوابةبلثعرةفيفتحظايقهاما،ومقيدمربك

الغبائهأ،قصيدةؤيأكلهانطوتاالمبتهجةأوالقلقةاوالهنقبضةالذات

مباترغد،نالحماعيةاليومأووسرحافهازراصبلأواتاماتحمل

.وجاووزةفجة

هـوالمغررياللشماعراتنسبةباوالاوعرادنرالمجهولارغير

علىحن-ثافني.ـقةا،وافزوال!لجذريةاصابالاسالىافتقاره

قائصكانماعكسوهو،المحنطالقديمسر2منو"طقها!جديد

اصطلحكما(لحرا)اولجديداثه!!ا،لةال!روبلادمشر!نر

،8؟91برسنةنشأتهربطتوالذيالزهـنمنفترةتسميت4على

4،أإضطقة،فتعرالذيالكاسحالاهننزازعنشاذايماتولمصرافايولدلم

غيرالونأشكالمنكشكل،عسيرمخاضوعبرصحيةولادتهكاذتلقد

السياسيةالنياتكانتانبعدالتعبيريةالبنيةطالالذيالعميق

ناهذاال!اضف،ذلكوشكعلىأوتخلخلتقدوالاجتماكلية

ا!ئنرو-يالشاءرب!بنوني!،حم!ولافبماالارتباطوإال!ميمالانصال

ذاصكسبقوما،متر"دءاو،صلبة،اعربقياالقامةومح*ولات

وأمدت!السكةكأ؟ح،ر/بولا،نهؤهـهآت،ا!بعث؟سبابءئ

ملالم،ىدلا:لىاظالنفعب!!!فى!رحءويالمشا!.وداليكسر.لأتطلاقلىطا؟"

اصا،ود-5وأظة3آ!ءذسدكةانفرغم،الهرفياثعراورجمنفل

للجماعه.وااتقردت!فىومالمعاناةومضماجاث*ءريالخلق!ضاء

ن5أليهأ(حصا!رغبم،كر!أمنكطء*ا!ربر!طالمشاءرقيوخمرله

الفف!نتحريكعالىءنأئيرهمااس-اسبمواالاحىت!،عيالظرفبدل

ج--ص!4الفءلمىيتوفركييىحومن!روحتءكأيرأنند،كأ،ا.الاد:جة

9!-مهور.ولرسهعئىبههـ،ئيما،ويعك!اليهويئعتالمشر؟!

فيفو-لحى!أ!ي!هلىلم!والهر!ءتالال!كلعهلميتيخن!ل؟ل!ن

،اكاصنثم!دة:ةح!-بى؟؟ىآلأياللمساتو!ضعموهبننهإ-ربءفقبل

المتباينة،والقصائدالمقطوعاتمنحصملةالشوطهذاأفرزانركان

اشتب!ربة،رةشء3الصكيافتفيو،؟حرارهاائها؟ئامستوىحيثمن

الروما؟مهسيلقطباوهوواحدكطبحولتكقيشد،جميعها،تكادنهااالا

المممتطر،اوراعرمن.ثتمضىماوهو،كذلكنسميهنلنا*،فياذا

الوا!صدة4ا،!سيساتيا!اتواانئفاءفةبتياروالملقحاواؤءابحركة

وأساسهاحمرنكافيالذاتلمكبوفاتالعنانيطلقان،والمتضاربة

ب!ثنساها،نبجةالغظ5بالقص،مرةولاول،وا)لنسيج،اك!ين

ء*هـقابالحياة!-ءكاتكملوهي،آلر!يثالشعرؤ!الاصطلاحي

طعيمالاتحستقدفلا،البعيد!النفساًحباطات؟جوائهلفيوترد:

!الاسى.رةالمرا

ا)واالمع،فيومصهـر*/15الإيهءم!:*"مااثءور،يئلهذنوكان

نالادبيفيالاءبز:اطيةالقراءإتشوافمنيضاكافاكما،نحوءن

كتبالذياهـفربيالنتطعران.آخرنحومن،والوجوديالرومانسبئ

بلاالبارابنكا،المدنفيالوسطىالظبقةابنهواجديدةاالقصيدة

وصهـ-طعثتاتمنالموبزجطتشكلتالتيالطبقةوهي،منارع

التطيمورجالالصغارشالتجارالصغاروالموظفينالنازحينالقرشيين

كلهـا،الفئاتهذهنت43وقد.المتوسطةدرالكو)1واالطلاببةوالفئلى

الاستقسلالبورجوازيةجديهـتتصدرواقعمحلى!تيقظ،جلهاأو

الاس!فلالء!لطفتمارسكماالوةهـ،دورفيهوتلعبواجهـخه

مو!ءؤينف!!هالشاعرهذاوجدولذا،اركادحةللطبقات!التفقير

الاولالإديكأن،حرعانمنسميهتقا2ماعنوالمعبرلل!!قتهافىصير

ان!"ولوفشآأتهافبمءلتزمةالحديثةالفصيدةجاءتاانالارتباطلهذا

أ!فةا،كابعالمخزأمو!و،رومانسعبيثعري!،ج!يتتوررر

انهبل،ومكبيتاتهالمتاعبهاشومىسااكثرالمحدثوالشاعر،الوسطى

اضزامآلأااؤرانؤيممثلاالث!!البعدوص-س!اء.فيهاالا*سبقسة

البعدينهذينلكن،هلموكل!اوانبثافىالخاصالذاتبنسيجالاجتماعي

فيو)كن،ه!ارمونينسهيجو2عضويةعلاؤةفيمرقبطينيكونال!

احالمل!11كاجساالىمنهاالحدرالىاقربهيوطفراتطفوإت

قكرةالقصيمةليجعلهذايكنولم.فكاكامنمهالنفسنجدلاالذي

كانالشاعرانصعيح.المستقلوعالمهاالخاصصوتهاامتلاكعلى

ولكنه،وأعصا!هدمهفيينغلالأسىبدبيبويحس،همومهملك

ي!غتقرانهاما،تجربةماغيرفينفسنهووجد،ونبرتهقاموسهعلمم

ويرستعيرمنهاكبربىشسايرتدبىانهو(ماونبضهاالتجربةنسيجالى

وينعدمالخيطمنهتفلتامعاالا(ك!ينونر،قلاتهمناطولىظلالا

علىلقدرةواالبكرالتحربةبينهوةالمسافةوتلر،يكادو2الصدى

هـ(كثير4للقصييةالتعبيويةافييةمان،اب!اهةواالبكارةقرثيد

قطعارضالاكالمنبتالمغربيالشاعرويصبح،مفككة،مهلهلةق-ئا

التفعيلة.يربحولمالعمودض-ع،أبقىظهرأولا

وهـص،اث!تيناتمنالاولىالسشواتقصائدمنحببراان
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الهلادةضءيها1!،اكانوما،تكش!فيكنا!،الاولىالتمارينتمارس

كألاءلثمعس،،آلمهـشكماثجديمظاللفصيلمظبسيطفهماالأ،لذلك

وبس!ى،ا)?بمر!بدوصلاح،فبانبىرونزا،البياتيالوهابعبد

وبه"!فيالمجلاتببعثرمماالمنطورغاش!ريةالثقاةةامنغزهيسحصيلة

ى-11أ؟ربآ!"ءرمنكثيرجاء،زر؟وء(ى.الهيمةاألهيمقيثثنبا

كاذو)ربرها.بيى!ا!ا?راشاوةعيأقيالمتتصحرالىموض"-المن!شولش!ا

إ-!رألم*سسال!ءحبهبحا)فهمغي!افيالىراجعاالخللهدابع!ض

سوروتفل".وظليقي!اا.!للأغء،ر!أعاالم!لعفف!،ونرومحانهاحد،ثا

المحاولات!4لنحلمخللإعويوهر،بأكملهالوبيالشوي

يه.الءوالاؤطلارءميعفيالاولى

ا!3-صه-آلحمصيناتأواخرغطتافىبالمرحلةل!ذهانلابيد

نء4لشحم!إنبماانكارهايهكنلااذتفيمنها،الستيناتمنكبيرا

وأحه---هـ،المعداويم!طفىمثلضمرا،ان.لةالرياومشاقمهام

المجاطي،وآحمد،ا)سرغينيومعمد،صءريوأحمد،"لجوماري

الجديدهالق!"يدةصقلفيجديةبداية،الحق!قةكل،شعرهميمثل

الأس،صاءهذهلان،واعدغبداية،حفا،كاتوقد.المغربذي

و؟ستطاعت،بثباتأنحفلهذافيأقدامهايرسيخوواصفتالنتمرت

الم!اراةرؤرةركاكلهاوعبف،اينةضبا4االابداعيةاهارؤتسجلاى

اأحسا)ضطلعونبضالجيلصوتتص-م!ىمحلىوفهـدرت،لجماعينة6

النغيير.

-صوؤا(واعدةبداير،كهؤكط،خ!8،ا)جوهاريأحمدلفمران

ال!ر:ثرره!أر،لهخلالمنحلول،دلكأعقبنسجهاالتيالقصائد

ص%!لبخناقكسك4ب!انتافى!كج!الأىءىجاعأويت!حسسسا!،المريرة

محولل"ابىحتالفرديضياعلامنيننزعلاوان،الا!نقلالبهدما

اء!،لاحباطواالكبتركامءىازوضوعيبعاناخذقضيةالى

ر"أ-رءن؟لم،الاو(ية!اوأ(ياخطوطهافيالأهـاوقيكانتلقد

اء،4--ة،االسبعبحاتخلالعليهاصبحتكماوتعنكبتبعدتشابركت

آليعبرر،اكور(الظ،طع!اتذوقنبوءغاءةثكمارياليمحول2ولكن

،اءامطنامسراتتمنملكموهبةعنكاشفاالتعبيرهساوجاء،عنها

ا)م!ب!ا!يا!ا!فلءو!يمفملآوجدنتاقىطالثقاونةالفترغضمن

ولورءاتهيؤدهـ-دي11الشماءهـال!ائاقد!ات،القائموالاجننما!ي

منء"تجربو؟بسط،جمبةالحكلاعافيساةنفسهفبماكستقطباندب،

اتطاعتفان.الكلأعصابفيدبتاتيالككة(لالىتعاشةخلاصة

!ان!لما،آنؤط،ثوأحدواكل9آقمهجدةتكونانالجوماريضنيطيه

ف-ر2لفكاءأيمناحرانسمت!"ونهاأي،بتفردهامحتفظةظلت

.الؤديالا"م!بمبوءة

مغاءراتفبمينطلق،إلا!"بدا!رةت،صبرياحمدجدبينما

ةهـدب-5و-ؤءت،!وؤهلاءى/!ضيةريابروحوالت!جريبالتمرى

؟مممطاو"،4"اسعأ"وفد،وءبنىدؤيه،جيلهشعراءعنبهاانغرد

دكسير!خ،الخصوصعلى،والفرزصص!م!،عموما،ا،جنبطلمئنمرا

الحدو!فالنئهمربشروطالاستمخفا-طفياي،حاجزانها!يهخيلما

مغرب،الاهابأجن!بيصبريأحمدشعرنجدولذلك،وهيكله

دمنت-صتبطبيعةالر!يامعثبهتت،وصداصراؤضجئوحذا،الروح

التبمالتاربرج!يةباللحظةممتلىء4لأكاهداالىولكنمه،*هتمامات

.ل!-ر!لامضةجرغصورنسقاتأخذوالمكبوتاتااللاميصه!،عافها

ا،ش!ادوهـصلىالتجرقييسيركانألأ!ف!االجيللانالصدىمنكعيرا

وأطرا!خماءجمةالاحالتناقضاتوانجلاءالواقعودضوج،الستبات

ؤلأزهرت،بانالمغربيللابداعسعحى،حمفروربشكلالسياس!اعراعا

4بودفعتالواقعؤ،دتالتيالالمحباببتنولهقهياتحقيقيةنوعية

والؤوىوالتسلطوالارهاباًلق!عقوىبين،مننداومعراعحلبةفي

عب!ر،اثمبما)*ضالتص"عد؟لقد.التغييرو!المصاحةصاحبة

نساهـاكصاعدهذاووارى،!يههوادةلاتصاعدا،استيناتا

الينحلفائهمصالحالطبقيةمصالحهيصونأعمىياوقمهسياسي

4؟

المغربيالمبدعيركنولم.الكادحةالطبفاتالصتغلالقتضةمنشد:وا

الاحباطاتويراكمآلمرارةربقيبمنلعالذيالمنسح!الفردذلكلىوى

الىوالصءرزالداخاءالال!ىوبء،الرغبةهددونن!،وىوإهدر

ر،ما.ءفمركيفإجدلاوتمودر!ىوعنفمسكحيلءطلق

أعه--!ءتزود/آخ!قدالمغزبيألئ*،ءركاى،اخرطر!،من

دةار--التمادج!تمعنفراءغعلىعكفزفد،هامظوشويهنط!ية

وشءا!هاوم!مولالهامض"م!هـ(وت!ل،يتازجدا!!رد!رثهر!يا

فامتلك،،بهيستهانلادكرياتحصيلاهداالىمضيفا!ا!ف!بة

المغاكلرغمستوىمنمو!بتهينقلتجعلهثتكطاأ!زمةاغالهس،بهذا

المقصيدغس!يعجهلالذيالشعري*بداعصعيدالىآواىث!مر،بئوا

الصحيحة.انطلا!!اتنطا/نمنا،عربية

ة-الؤردءاذعاقغوالوافعتجربةلهةءسي،اذن،أمكنلفد

كاناأتبالضروريةالشحنةا-!ثلااوجايتلىانلفييواال!ماواكفىود

العلناءالىوالتقاليدالنرددمنليففزاليهاحاجةفياعربيالشعرا

.الخاص

ال!راععنواحدة!ظةيقفزاولييقافلال!طاءهذاكائوما

نالهكانوكلا،ابلادنعث"كاءتالذيالعارموالجوميالاجمماطي

اد(س،حلزدعندبالمو!بةيففآوالؤديةالهموم!ءنبن!جمسيرخ!

ا)ثاعررز*أنشانه،المغربفيفالشاعر.الذاتأوصاباحتلالطاو

ئءار*سيرةانبحت3مغاءربداان!فى4رءيد،ألمشرفية!الصبي

المذيالحارالغليانويستوعبجذلهوحجممفاسفييكلنلأ،لب

ة3واثحربالواتآلخطوة!ب!آنله!ض،مسامهبهلرثح

الجماعي،بالتص!الفرديةادةالا!و،الثمولىظ*نركباكالواحدة

اله!!البحثمنءرءسوىاللاصءتعندهالفرديالبحث،يمنولم

علىتنتصرأنولمزيدجافبكلمنبالتحد،،تتجابهأمةمصيرعن

العربطالنئننإعرنظيرالمغربيالشاعر،ولخلفهاارمتعبادهاثروص

ثكلمجردلاا(جديدةللقصيدظاعننبارهح!بثءن،أيضاالم!فرقي!ي

التبمميرمنكجزءولكن،تهلىالوفضآوالغائيالتمردآشكالمن

يغضعأندونمجموعهافيالواقعبنيكلاتيمسأني!بغيالذيالعام

التغيب-وحركةعنالتعبيرامكانية3ثتكفلأداغوووص!ها،لها

.ن3فيتحدوثهو،11،خر-ضر

مشرفيواصرمعربيلثاعربن،حقا،التةز،ـ!ورورهلاكنأ

امتلكفياكهافةتباعدلذاتوبا،"ءلموءلمةالفوارفى*بئاشثةاذا

؟الةظجديدالةمبادرة

وملابسماتهالمح!يالواق!خعوصجةعبراانتص!كالمصيوان

ا!يكلنا!نسقمستوىمنتنزبالمخربفيالقصدةج!لالدابكأ

فيوجعكا،ع!همن!ىلابتفا،توا!نئرق4ا!لالتصيدةوالمض!وني

كخصالشعراءمنثلة)يىعلىأثوضوعيةاقصيدغاميلادمعمواجهة

السرغيني،محمدو،لضهـارام!هس،المجاطياحور:منهملذكربا

صرحنجا!الستيناتمنالثازحيالنصفط2اسةطاءواالثلاثةنوء

آلمضذلنكأوالبصصاطةاض!اةازعاففونقليصالمعاءرااغربيالشعر

الربب،الرومانسسيوالءم!!الرخ!لمصةالعاطفيةاينزعةومجانبة

ينكلروامهلاءتماسكااكرثعريآوقاىاا(ونوفيةالفناليةوتجاوز

وتقد؟ولمركزيتهعنالت!بيرإحاول-والمركزيةفقطته!كىات!اقعالى

وعرهـطلاالاستغلاقن!4،بريةالضبمستهاادال،لمبا،الهميقةكتافتهفي

هـ-وءزهجمضواكبةطبقاتداتليرؤ/كأ!حميرخرشهدءج!'.ق،/ق!اطر

رؤيساجماعهومتةردالم!سيجاالجدبوتقدماشعاعهفيا،قد"م

قكوينهوحيهنالخعا!ى!م!اسيعطيهـاشاعركل،ءأداويرة

ومهانا+له.ووجدانه

اتياالا!هيلالمضربيالشاعرنموذجالمجاطياحمدتسربةذلهم

4اسنغروآمن،وعلأوؤءوالسارسواذنامللشاحذ2اعكوفشعرهعلىعكف

الاجتماعصةو؟لسيماىحميةوالعراعاتالقوربضروبماوجةا!ونبلادهواؤع



،؟هومحبهالىنالغتيريبلوجعلهصوفياانشداىاالمحياةالىوانشد

صىىآباليئ،سريمعتنوءجماتطوراتعرفتجرفيس!يجعلانشداد

.وونمصصكهغعنهمتماماوهـقدمةم!نمميزةمكانةلهوتفرد،جعلهشعراء

،م!صتءناليتنفيسفيالرغبئبنتتاتيلاالمجا!عدالثموية1

ته!املاالواخعمعشعامللاانهـصاء18،انفعاليفض!موليدةاو

يذلك!لآبى!يةوآوضارهوعيوبهالواضحةصودهتسقطاومور؟

الانفعالركلاممنو.:فلتاليوميالض!ح!نتن!زلولكن!ا،رمر

ا-ىاتعمدمفتفةدأتبحرانالىلذويالممر!مةوالانارةالحدلي

انذأقيةادالابعت4ذالتجر/-!ةغوص9ارر-ءهـيةارقيةأا-ءخباظ

نارمنووهجادمءنيخطاالقص!يدةفتتشكلةالحضارواوالوا!هة

اواقعاؤىاا(ننطرةشموليةفساوظم.ص،متكالباحباطمنونزيفا

ذلكعاىيرساعده،الداخليةوزكويناتهالخارجيةبتضاريسهوالبصر

8"حمةالداصوارهولمبرالقديرمالمالش!ريالىراثء!فيكدمرسوح

تصدإ،شرههـوم!ا،اصرال!ربطالنتمعرله*وبةتمثلبرواجه

المتتلأثيةاللونالاداةلشعرهيضمنان،بذلكفأمكنه،سواه

ولفاءم!رشةبلاعيةاستمدادأتالتذمعرإءواصورهوالناصهسة

.مضأزلىاتماسكاوكيكلهاالق!صي!ظ

وا،ينشال!ئيظالأخنجوهرمنآلمجافيقيادذصيدةقتنكل

ورمناهزائماعصرفئآلعرر!الانمسانبهاابتلىالنبمالمتعاظمة

ال!رفةوعه.،-ة!الذاتياأز*نكبوات!همعاونصب،لتخلفوالقهرا

وءزاوبر"المش،رجوأل3الداعلىانفتاحاالمزجهذافيهطيناالشخصية

ءصزلكلبجعلورها/ةوعوا!سالانا"مثمموليرسعبرهـ-،بت8ماح!مة

ير4نذمصيدةتهـ3صلالاةء2"نفربامنهو!اضرفلايالممه!ثناءاو1

منلاكواتطسك!س"جوهر،العضويةوحدتهاوتؤقدتتهافتأنالا

فبض"فىفيوءشد،والمجتهحاتاريحاتتضمنالتيالقوميةالنظرة

8بمهاوق-ؤخصوبتهماللتجربةت!ىوالمستقبلوالحاصرالأضيواحد!

اًلمفربي،النتهءرميهينةولهيلةو!ء،الدراميةالعناصرلصوغ

وءر؟عوار!منوالمتشكلة،آلأطرافالمتراكبة،المهـطورالمقددة

لاالمجاطيعمدالدراميالمنصرانبيد.زمن!نآكنربينعن!ف

4حىعالقدوةعدمأوالشاعرعندلقصورلا،بعيدةحدودلى1ين!ب

ها!سؤم!ى!طرةولكن،المسوىهذافيوطرحهـ،البزجرإبةصيافلأ

تملكومرعبةاويةماىرؤيةضغطتحتالوووعبسبباو،واحد

الننشاؤمحدودتضتجاوزرؤ،اسكأوهي،آخرهالىبيتولامنالنفس

والزمن.الواقعمنالموقفحدودالى!صل

باالفاتؤجم!يتحولأ!خارجياالهالم!يالمأساةضغطاىإ

مع!،زقيدافيوالاب!جةلصوأرواالمفرداتتببممنها،مشعةرؤ،كأ

غيرعنامرو"ـب،11دمروالقلقالمرتبكهوالرعشاتالدفينالحزن

الداروانتفاضة48هزيمةا!رزت!اوموقفيةاصيلةولكفهامستعارة

علىالمسا!القمعوسيف67حزيرانونكسة65فيوقمههاالبيضاء

مطلقهنحوسمبدعكلوظلعاتالشمخصيةالاحزانوغذتهالأ!لرقابا

المستمحيل.

؟(لرزنمثروخةذاتمحاورالمجاطيأح!رر!بةتستقظبوهكذا

ءدىعلىوسيظهـر،اك*معاتالىمنفهدودورمنبرالقهرمكبلوواقع

ءكال!الثلانة4حاوراهذهان.ا!غرب!ه!الضمرتطورسنوات

صا)ءكأا"6فيوخمناوتاث!لملافمع،السبعجفاتشهراًءحو!اسيمور

قي4ال!عه،كالعناصر،اتطى!-،3ءنها:!ةفيتبقىولكصها،والاهتضان

ور*!نتىوهو،ت!ايحيديكادلا،آ،كأربيلفاعرةتجربرفالي

ذإ)-لمفليءوم!فهوالثورةبؤحسويهحعضبهو-فجرو،ثمهـديفيص

بصدق،يعكس،قائمتصوروطوملفوفاالمشروحةالصورةاطارفيالا

.الهامالتار/محخءوالمهء*رووا!نها،جدعبر-صنالقائمةالعلافةجوهى-

صذيا!والمنهـ!جيآ)ـطوإلاثروعا!ه!،بالذأت(ث!ص-يرت!ربة

ا،ىأصلي!غه!"ولمعيتخذ،السر!ص،حهدارر،ءسر--!وضه

لهاوةوفر،والتنظيمبالمنهجيةستتسمالتيالشعر!ةلجرفي

تنشدهرميابناعاخيرا،لتصمدال!كاملامكاقت،صحبما

ديهـألاالسرغينييتوجه.كذلكوالعكس،سمفعاالىف!يه"اممة

المفق!ودبناروالاصطلاءالجوهرعنلابتطويالةر!في3مشروع

ومقوم!تهـكوشنهاضنامرتسصنم!لاوكصيذله،ى3في،واك!جهول

هشا:لالع!ابرالظرف!بهيرشحومااليومييفرزهمماانطلاقها

ينمعملماوانما6اتكلاءاولنفورلاراساالك!الىإنتزز!1صنخ!

الستبنتاجولافه،والجقىالتكرارطابعمناليوميه!ابه

.وه!هوالتار/نجيةالأجتماعية؟قيربةجذورفيبعيداتضربوتتماكضات

آوصست(!تمثلالكل!وهيوالتتبعبالبحثعريأشي!ارو!ر

هـنالبحتمغامرةليبهقحمالسرغينيمح!*دانوما،الكلصيد!

ف!و،الحقيقيالشاعرعدةعلىتومرهلولاالجذعورومطاردةا)بموهر

إلاسلاميمةالعربيةلثقفةاميمابأخعشهمتمتمبعالمجاطياحمدشان

با!تقاكةوثيقا،تصالهمذاآلىيضاف،!الادبيالفكريفيشبيوطمي

فيه!االتجديديسةا!تياراتوا،ياالذاتمنهاوالفرنسية،الغربية

ضائهالشعري3توسيععلىسيساعدهلذياالشيء،وا!لسميةادبيه

العربي.الموروثعليهيتوف!رلابماوتلقيحه،تجربنتدهخصابوا

وهو،لوجودواالزمنلمحيبحث!!الشهرقي؟لسرغينيتجربه

لبولسوتارة،الصوفيجبةمرةوانجازهالبحثهذالخوض!ر"تي

الداحفلىصوبووجهمأعينيههثباتياانناملواخرى،ال!ملىولى

ب!عهالمسافةالى!د،الابعارمنيعياولأويستفتيويرفايسيقهلب

والمستغل!البعيدالنفرمعاصلوتوااننكسىالخلقلاالاشياءوبين

الحزنمءالحسابصفىددكلهذلكفيوهو،ويسضكنهثخاطب

وبيىنبينهيخلقماوهلىا،اللصالرنبيابةمنليعبر4-ياله

وعقضممهـعدومو؟لممكنا!ريبلان،الحيلامنجداراحوا*ما

الجوهرتشخيصعلى،عنده،القاثرةهيالتاريخواالوجودورموفى

يتولهلاالرغينيقدصيدهفيالصوفيانالا.أال!روبكلاكمعنة

خاصةمرحلةطبعمهـاوهو،فقطمستحيلمطدلقعنبحثأوحلاو

ممثروعههضمارفيخطواتيقفزولكنه،للشاعرانث!ى*ريالزمنمن

ممسر!ثكلوماحولهمااستكناه2ذيبدأحينوذلك،اخاصا

ار-ىالصوفيةالت!ربةقمةمنينزلحيناي،هـااموالصالشرخ

وخصالص"بهلبوعنيتخلىانءنومن،أليوميةاالضجربةسفح

ال!جووورعنالمضنىالبحثرحلةمنيمودهت!الصوفيان،جديرء"وا

سوىشوفىالمهه!اوما،فيهيحلبيدامعشو؟!لهليصضذ

،العرباتعراءكلتحتهانطوىالتياقيساويوغطاوهالمرلهرالواقع

خاضعولكنهاندفاعيااومتهاقنناالعشقهذاياتلم،ايضساوههـنا

يثوشذاتينز!فكلوتجنب،الصارمينظالتنطيمالمنهجةلادازىدائما

مرعب،ماساويعشقوهو،الجديدالهشقايقاءيربكاواالرؤ!

ف!روص"وجريءهالروغةمب،الريفواللاكلسوننيقعش!،وملأو

امر"مة.وتقزيموالعبوديهـةاضدءيناوقيودالحاكمالكهنوت

الملائههوالقالبالصيشههذهلمرحلتهالسرغينيمحمدصمنعوت

ا!ضموعيالمعاثلاكثفاي،كثافتهاوحجممقاسهاإ-!،لسبالذي

الصوفيالقاموسمنإدلالم!هذاصاغوقد،ونبوءاته\8ءومهالموائم

4ءالعرللتريحالكبرىالرمورومن،والميعثولوجياألالصت!رةاوءوروث

ولكنه--،كلفاعامدااليهايتجهلكنوام،أ!!ربيمةحدا.ثز"بخ

الهنجصرعلىالاتمادوا،وقوجهاتهالنصروحء!عءخإهةطءكأ-"ئبم

يهبهافانهاحيمانا،مستعصيمةمادةالقصيدةيجهل3،ىاذاا(فكورة

السرغينبمبهينفردالذيثقلهايعطيهاالذياميالدرأالمناخ،ؤهلات

جيله.ش!راءبقيةءحئ

تص!يبفي،بحق،ا!سرعيني2م!مد!جربمةهـاهمتكقد

كعافتهاهوقالدمص4عطاءاههـموكان،المعاصرالممغرببمالشعررضيةا

والذات!ييالفلسفيالفكريالا-ضقطابعلىوقدرتهاوشموببتها

اوو!وعيةالقصيدةالىالغنائيةللق!لم!دةالمحد،دللافقوقخطيا

25



الموأمي.المناخعواصص،2الم!وخالشويوالفضا"

،الذيلأعتقادتاالسرغينيوه!مدالم!جاطياحمدعندنقفافنماا

،رمزانالشاعوينهذينان،لا!كثيرينباكسبةمريحايكمنلازصد

طورمندفيهانتقلانالجديداثغر،بيالشعر؟ست؟؟عبكامها،رحلة

الشروطاًستكضلوراءاوس!صو*عنرحثاالأوا!2والتجريبلأتمرن1

ةالخاصومعافاقهال!لاحساسعنتعبراكيللقصيد!الفنية

مرا!لمنفيءت!رجتوماالشعريةمسيرزهمأعبر،جدداولانهلا

اهموهي،المغربؤكيلش!رياللابداعاثتركةوالرؤيةالامالاطار

صه،غالمحمد،ب!يناتالسىاوائلى41السمتيضاتمثتصفمنذفيهمرحلة

الاختياراتلديهما2كبلورتو،الرؤقيتعروكوناالا!ا،هذاافاطرا

.ول!لون،المغربيالمشاعرتخربةبهاافظبهتأذ!لح!جمةواالص!ية

ناحاولواهجايليهماانظنااذالصواباعنكثيرانحيدلن

حاولوامثلما،سيرهماخطيقتفواوانالكئيرمعهىايستعيروا

.المشر!فيامرباالشعراءمن!الصورالاساليبمنكثيرتباس31

***

خ!اتتخطوانالحلإهقالميغربيةاثمريةللتجربةتطوفد

عدةعوامللنوفروذلك،السبعيناتاوائلمنانطلافاواسعة

:ا+ىفيتستظعانجانرها

منذمنتصفناهضايقاميامناخأف2يهرنللمغربامكن،اولاا

بعضهاكان/التيوالمجلاتللصحفافمبيللنشاطنفجةالستينات1

المناخهذاساعدبحيثكيهااوجزيماالثقاكيالانتابموأبالابيعنى

تتجاوزومؤهلاتا،نظ!باثواتوامدهاالمواهبمنحعيرتفتحعلى

ية.والعيلفني!آتهاوعثراضعفها

ثجهكانتواك!االنمثرلأمكافاتالنسبيالتوفسر،ا؟يااثا

طبععالىيق!مونالشعراءمنحعيرافوج!مفاالماضسي!ممالومة

مما،خارجيةبمساعدةاونفقتهمعالىاما،الخصيةنتاجاتهم

؟لثكبالمبهولاقتحامشىوحفزهمالاولىتجريتهمتب!لورعلىساععمم

خطورت!ه.تقلصت

عموبخاصة،وطيدهالهربيباممشر!ال!لمحةاصبحت،ثالثا

لشبيتافتهيا،ل!ربياالمشرقعواصمفيالمظبوعينوالمجلةالكتاب

واعربية،سديدةنقديةثراساتعلىوتقفتظلعانالمتادبة

قدئنواالذيناًلعربالشعراءنماجاتمنالعديدوعلى،مترجمة

كانلم!لقد.التجديدازمامامتلكو"ووطوروه!اكجاربهماخهـصبوا

التشعريالمنشو:،النموذجعنالبحثفيوبوصلةدليلاالاط!عهنا

خا!سيات،ريبدون،ستحملاليالشخصيةتجربتهمصورموفي

المحلي.والاجتمالييالشعريالفعل

فةوفي،9بروزواالتاثيوشديددوراالجامسةلعبت،رابعا

رعرهصر!ص!انالملاحطلبو-ءانه،الخصوصعهـلىمنهاالاداب

اس!ه،ءلم!مكونواالذينتقريبا،ا،شعراء!كلبسهولة،الظاهرة

ف!اكثوراتسواءمكاكأهانصاجا-ل!وتفرضاًلسبعيناتملالحقيقية

يعنيلاوهذا،الادابكليةخريجيمنهم،الخ!رجيةاو؟لمحلية

ابالالىكلياتانآذ،المباشرالسببهوكان،الانتماءه!اان

تستإعلام!وبراكاطيراوضهف!لفمنعليههيمأملىعمدما

منهاا/طلاقاخاص،مناخلتوفرولكن،الجليلةالمهمةهذهايخاز

ونضجها.المواهبتفتحعلىسأدد

الواورلعانهنانسجلان،ذلكبعدلنامعدىولا

منخيبلىمعهوممدرقيزممنبهانطبعبما،نفسهصوالسبالاجتماعي

فيبذرتوقد،والماديالنفسيالقهرضروب!يهتواكبت،مريرة

عض،،للتنفسمجالمنيكنلمالتيالولودالطازسةاثنتالىبيننفوس

بعضهذافيواجدونول!لنا،الشعريالقالبفيصبههاس!وى
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طاقاترتقضقد،غ!رهاواحرى،آلمباثرةآلعواءل!فىهان

ا)ثمحر!كأالتجربر-"منتمكأتطانماتوهي،آلمغربؤكيءديدةشعربة

مل!زهـكأ،أق!ةوئقاووعيبموهبةالابدايمةالممارسههذهوخاضت

بقضابصاءعيقاالزاما،وحؤ:اهاأساليبهما2ءاختلاوعلمىجميعها

تقفجعلهااتراموهو،مآسمن!يهرضطربهـاوجوهركلجتمعها

الظلمعلىوأخور(الفينبؤءح)المستغكلةالبئأتفنكعيةصففي

منفصلأ-كأتجربتهاووجوده،اًلبنةاأثأهـوريخ!"ور!لموالاسنغلال،

8ء-مالتفيآءرؤتمهمارؤيئ"زممنو"،ا!جوعتجربةعن

اخيرااهاي!نلم،افاق!اوالجرحالغموضؤكبلفطتاووالضبابيه

أكاعل.اوا4نناجحواالواقعالمطهرالمشننركا!هرفيتصبانالا

بقأصهد،بشى،م!مدطاحةبنمرمدم!لثهداءان

،احجامأهـ-رر،راصءعبدالله،ا!سعيدالدينع!اد،ميمون

مرحلةيختحطىحقيقياوعلاالمغربيةالقصدةجعلواقدعيرهمواخرين

،لفكريوا؟لنيوالحضورالنحققمرحلةالى!الاح!تمالالامكأن

صدىالهصيدةتقلدحد!نديق!لافنواصلتجديدبنفسامدوهاو

ص!هـالىاحيانايصلاوسعمجالابهايقتحمونوانماالمشرقمية1

حلقا!ا.تقطعلاومغامرةبحثمحاولةفيالادبةالاجناسبناثزج

!رها،اخرىاًوالاسماءهذهيستحر!روهو،الباحثيفوتولا

نءىااقعدتيملكوناثمراءمناخرحشدالىادلالررلمفتأنالا

يرك!ونوالذيناللازمةالشعريةالعدةوضمورالموهبةوانع!امإلثرثرة

صيةتبقىآنمحاولاتهمتلبثماثمسهلغمطيةىتهالعر

هذا"لكلام،ومثل،مسهـفينونثرشعربينمخرجوبدوناعمىقخ!بط

ولادقه،بذرةفيموقهيحملولكنه،والبلبةالخلطيثيرماكثعيرا

مطبوعة.كتباومجلاتقيظهيرولوحمى

المغربصبماررمرجربةعنفخدتآنف*طيعحلواصيرا

ذاونحس،بالؤنسيةالشعرهذافئكتبثاالتعرضدونالم!اعر

و!ثروصشابببهئتاالى-حقيقياانتماء-ينتميالشعرهذااننعتقد

بدلا،احيانا؟اأخانقالناضحتطورهورصدتقحيمهانالا6الم!جت!معة

و!ج!،آلوطنيةالثقافةمضهصا-تتجروزعناصرمناستمداث!طمن

الادبيةمستويلاممهاعلى،با،مثاقفةيسمىمااطارفيعمه!االبحث

والح!ر-صة.

بانوراما،بالاساس.لكلراىارادتالدرالسةهذهغانوبعد

،واداةالمعاصرالمغربيل!عو9كبرىآوالوجوهالخطوط-تستعرض

العاموالتقييمالاستقراءاعننهـمتوقد،وشعابهعوالمه!وتقود

هذهانندركلافناال!قيقوااكخصميالضمييماو2لحليلمناثر
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