
ق!يدته:!صجازيالساعرعم"وقة

(1أأ!نسنفثهـ(سعاس!سبو)

تجربةحجازيالمعطيعبداحمدالشاعرتجربة

.ادلالاتواالايقاعاتملونةالمغزىعميقة،الابعادغنية

روادمنلواحدوالانسانيوالثقافيالذاتيالتكوريئتمثل

ؤ!ثيلذ!ك.الحديثالعربياكمعرفيالتجديدحركة

موالاسامكوناتهاورصدعندهابالتوقفجديرةتجربة

الحداثةتاريخالىواضافتهاا)واقعارصعلىبمعطياتها

الشعرية.

وعاشالمصريالريففيولد.ربفيشاعراحمد

ليتابعالقاهرةالىانتقلثم.العمرهـشاليفاعةشطرفيه

رومانتيكيئوجدانالشعريوجدان!.العلميتححيله

وعذاباتالقريةوسحرالطبيعةثراءحوليدورذاتي

كذلك.التأمللحووالاتجاهالعزلةفيوالغرقاحبا

علىرومانسيةولادةكانتكشاعرولادتهانالقوليمكن

المنزليةالحياةفىالصارمةادلاسيكيةنشأتهمنارغما

العمرمنالمرحلةهذهوفي،والتعليميةوالاجتماعية

انهعلىتتركزالشعرالىحجازينظرةكانما،الشعري

قراءاتهفيبذلكمتأثراالشاعربأسراريتحدثذاتيفن

وابراهيممحمودطهعليامثالالرومانتيكيينسادةمعارلانش

شكريارحمناوعبداسماعيلحسنومحمودن،جي

.!اغا/واجميعا)

رصا4حتىالاولشبابةشطرفيحجازيجثدلقد

التصويرفياحريقتهمواللغةفيارومانتيكبصبناؤ،موسله

القاهرتاىاانتقلعندمافوجىءولكنه،الاتيرةهموتجارب

الهادئةالقريةحياةويودعكامطلااستقرأرافببماليستقر

،اوتجارب!المعقدهوعلاقاتهاالمدينةصخباهـفيوينخر

رومانسيف-دبانةالبريئةاقرويةاروحهعلىالحبهديدة

المجفالخياليوعالمهالقاهرة*معراءقبلمنمرفوضة

فيالعاصمةالادبيالمجتمعقبلمنواستنكاراستهزاءمثار

منالمرحلةتلكفييتجهالشعرانواحسس،الكبيرة

حياةيصورواقعيايكونانالىالخمسيناتبدايات

لتأكيدوالجهلوالمرشالفقرمعاعهصفيالانسات

قناعاتلنشوءنتيجةفأخذ؟ذاتهوتحقهقانسانيته

منفيهاوماالمدنلحياةمعايشتهجراءمتلديهمستجدة

منفيهوماالريفعنعهدهمايغايرانوحدةزخامة

المعلل!افل!دوثبم5

جديسدةموضوعاتمعالجةنحويتجهطوقناعةهدهـ-

يعانيهالذيالبثرىبالقهراحسالهطبيعةمن3مستمد

والعسفالاجتماعيالجلدلقوىوخضوعاعنالاسا

الاستسلامالىبهويميلنضالهدةثويكسرسما،الطبقي،

هذ"مثلوحيومن.القدريوالرضىوالخت-وع

كتبوالشعورالاحساسدخذاوحيومنالتجارب

الشكلعلىلهقصيدةاول"يد:السالىالطرإكأ"

انوصعلبثماثم(القلعةمذبحة)كتبثهانئذالجديد

فيظهرالذيالنموذجعلىوفثموعمقإجدارذيده

المدينة.فىالغريبنموذج"قلببلامدينة"الاولديوانه

يؤمنجعلتهالظروفمنمجموعةدلشاعرتهيأتانالى

العربية.والوحدةبالاشنراكيةعميقاايمانا

حجازيفكرفيالناشيءالمعتقدهذااستطاعواقد

للغريبالمقابلبالنموذجوفكرياشعريايمدهانووجدانه

بدلافكان.المتيقناواثقاالثوريذخنمروهوةالائع

ويطعمهالرومانسىالشعريقاموسهيجددانمنللشاعر

والمعانا"اليوميةاحياةواالعصرلغةهيجديدةبلغة

لغةالىبهيهوياندون،المحببةوالبسانةانيةالاف

تلكفياشعراءابسزبهلانخدعالتيالسريعةالصحف

ادبي،كمذهبالاشتراكيةالواقعيةفكرةولادةكحنالمرحلة

منها.لاكثريحتاجلاالجديدالشعرانفحمسس-وا

والشصريالحياتيوالتمرس)هذدـالنقلةونتيجة

وخوضالمتنوعةالثقافةعالمفيوالابحارالتجربةوغنى

العربية؟الوحدةعقيدةترسيخاجلمناضضالامعركة

مهوىالاشتراكيةوعقيدة،وطموحهاالحماهيرحلم

ديوالا.ولد،العربيالوطنفيالمسحوقةالكادحةالطبقات

ن!حد!ثاالصاى(الليلمملكةكائنك)ديوافهفيشورة!ة(1)

.ببيروت.(الادابدار)
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الشعريااعهنث؟-،وفابعلمأ؟عترا،طاالابءتلمااحانيا

علىواضافاتتشويكلاتجمصورحات!ت:رلى*حقهيهتدساشفي

.والثورةالغررة:لينالاو"ديوانهفيالاساسياللحن

عاتالمجموكاحبحجازى!ألمعطبمعبداحمدلشاعرا

منألثرمنذيعيشالمحداثيةرياد-+افيالمبكرةالسعرية

الاختيلريومنفاها!منرعىا-مغتر.في.نقريبالسنواتاربع

تاب!7شهرخلال:ادرأسمة5ل!ذتبيب-"يإثناء)ببارربس

العواصيمبعخ!!في.جولةيقومانهالصحافةفيلحر"ت

فيالثقافيالتغسخجومنثمرباف4يقال(العربية

الثقافةأدواتتشنها(أتيالرجعيةاهجمةاومنمصر

الرسميةالثقافيةس--،تا.ةبتتتقيالقديمةخلذةالمت

المنحنىذاتالحديثةا!-ماريةالثقا؟ةتيارعلىهناك

الساداتسلثةمجمكءيفودهاهـالتيالاتتراكيالقومي

فيوعمرالدسورشديرضاداعثالبم2سكلوافيالمثقفينمن

ماتا(.والاضرران!تالى--اعيوئركأل!هـنحوء-9جودلتأصآرصا

ءممميلسببإعرنسيةأأء،!!ءقيافي.ئذ!!انهاث-،ايقا

الادبيةتلدرا!طفيا3شرادر4ل!-،لازكأ-يرهوفصر

بل:ويقال.ماديةنجمت-ضةافرنسيهإا&باععاتفيالعليا

جامعةادفنسلن"فيالعربيا!سمعر3مادأصدريسرهناكهو

كثيرهاشاعات...ويقالويقاليقال.يةاغرنسا

منبل،الروري!نألي!رولكن،أكثروتفسيرات

ومغادرتهحجازيالشاعرهجرةاسبابنسمعانالواجب

فعل!بماادرىفهو،نقسهاشاعرافممنلمصر

قدكا.ئاالتي"امحىفيرا"-ريدةالىفلنعدادن

دسمة،حجازيأحمدمعورقابلة77!اعاماجرت

رحيل،معللاشلعرنافيهايقول،الطرحجريئة،ا؟راء

ادت52!اثورةتلتالتيالفترةانالحقيقة\)بلدهعن

الكبيرهالايجابياتمنبالرغمهشثقافيوضعقيامالى

الثقافة.مجالفيقامتالتىالضخمةوالمنجزات

العهدمثقفىانمناساساتنبع.الوضعهذاوهشاشة

ضعيفةجذوراالايمتلكونلاوهمنشأواالذينالن،صري

سساتمبئكلباكرايملاواانالىاضطرواوالذديئ؟4من

بالخارجعلاقةكلالىتنظرظروفظلفيئاشئينالثقافة

هذاحرملقد،الوطنيةمنتنتقصعلاقالتانهاعلى

ادواتهميستكملواانمنالنا!هـيالعهدمثقفيالوضع

عنالعالميةبالثقافةالاتصالعلىيحافطواوانمهلعلى

بعدفيماتمثلتالوضعلهذاالعامةالنتيجةان.كثب

المصريةالثقافةانلنااظهرواضحثقافيبركودالآ67العام

الىاسبعيناتااوائلفيوصلتعلمبثكلوالمربية

المجلاتاغلاق)الامراضهذهكلنجسببجداخطيرمأزق

الحركةهبوط،السينمافخمائح،المتخحصصةالثقافية

كلههذاان(الحكوميةالنعمردورتخبط،المسرحية

بشكلالعربيةالمصريةالثقافةبانالاقرارالىبنايؤدي

جداخطرمأزقالىالسبعي:اتاوائلفيوصلتعام

ناالعربالمثقفينعلىواصبحالامراض!ذهبسبب

--02

اسىأعود"اكرجالفىا-خ،ص!قيالجاواثب!ت)-،ا!-تدق

.11اتعايىتجإتفاكة5ززة-.رإلأف"،اقا

خروجوراءكانالذيالواعياذحقيقيافءب

المحبهـيونالمثقفون41ت!هـضمافقظكلوليسحجازي

ايجادسبيلفيوالعمل،فكريةمذبحقىمنالتحرريون

العربيةالجبهاتوعلىم!هـ-خىارتثننخاءلحةصدررجهثق،فة

الماجىروناوالمنفيونيون؟لمصحرالادباءءليهـازعو؟لتيفيأ

العربيتالمغرباقطاروبعضوبىروتا&راقاه.نبرفي

العالميةمعالثقافةالمباسرالتم،سفياؤشاعرر-4هو؟نما

مماالعربيةالثقافةلانقاذالفرنسيةالثقافةطريقعن

قضوتنايةالرؤفيسديميةرتشويشىوخبظستتعاهـ!

عربيثقافيكياتخلقسبيلفيشالصث،أ!.الفعلفي

الانسانيةالثقافةافاقعلىالانغتاحطريهتعن.جديد

مسير+خلالالغردلةالضقافيةلسساتالمانغلقتانبعد

ثقافةعلىاخر!سيناتامحلعكصنبدشاإروربيةاالتورة

دوز،جالباىااتماوأذا-ا)-!ودداخلفأطرءهـر"قي

التأثراوالاشتراكية،اتقافةالتاثرا)ىتبا!ءصأنةا-شر

الرسميمياالسياسفبالهوى،ارأسماليةالثقافةبا

ضوعيوالتعمقالموالواعيةيةلرورلملا،ذاكتةعلالحكومي

..الاساس!ذاعلىبنيانهاشاعلاءالثقاهكةجوهرفهمفي

حياةخريطةعلى"تارتهايجبكاننقاطهذه

الجبهةوتغييرمصرمنوخروجهحجا:يالمعطقيعند

الحرالف،ءرهذاجغرافيلعليبهايناكأ-لكانالتيالثقافية

الارضمندرويشمحمودبحروجالمنالى--"تذكرناوالتيئ

القلسطيضيةللقثيةخدمةالضاليلمحعهعويلوتإخالمحتلة

والجغرافيةالموضوعيةالخاروففيالفارقحفظمع

الخروجين.كلاتخصطالتيوالسيالسية

والار-خالالهجرةقنية...الانولهذالناماولكن

والتاريخ.شخصيةجدقضيةتبقىدت!قعالواو.ةغيصر

يلجأونبلادهمفيثمثدون!حندعاالمقكرصنانيعلمنا

ودونماحريةبكلالثررية4قالصاد!مكلمتلي!ولوالغيرها

دعىقدثان،!ص!يا)ث-،عرانالمهم.خوفأدنى

استشهادذكرىفيقصيدةأيلقيالجيحاءارراراالى

اغتاينطالذياتقدمبىاالمغربي،ء-لىافيجلونبئعمر

وألقىفاستجابا75!عامالاولكازونفيرجعيةعهمابة

الثقةبهااعادالتي(المهدىعرس)اكبيرةأقصيدته

دماسط،تجددوفي،احديثااكعربياالشعراص!،لثفي

والمرحليهوالتجاوزالتخطيعلى+ضدرتوفيالدوامعلى

ضدالمعاديةالهجماتاستفهـتانبعد،جهةمنالمتقدمة

وان،تصعيتهتريد؟لاخيرةاد-خواتفيالشعرهذا

الشخصيالمستوىعلىثانيةجضذوكحن،زعيهورقةتشهر

يغادرانحجازيالمكطيعبداحرداسخلاعنلشلعر

ناشعردـ-فيالحداثةكلاسيكيةبالذاتالقصيدةبهذه

الفبيةمعطياتهفيالحداثةحداثةالى-التعبيرصح



مقابلهفيتحدثعندعاموكسوعيايكونوانالستقبلية

هذهالجديدة؟لشعريةمرحلتتعننفسها(السفبر)

يقصد-هناكتبتهااتياؤحمائدياناعتقد)):وقال

ولكن،شعريفيجديدتطورعنتنبىءقد-بفرفا

شاعرمنسيماولاانقلاباييتوقعالارىءالقل3.نأرجو

بمقدار.الافكاكامنهايستطيعلابتقاليدمقيداأضحى

نااقوليجعلنيومافعلاانجزتهماهوألمقداروصذا

الشكلصعيدفعلى،معيناتطوراتمثل-ةالابأشعاري

الضقاءوبهذا،النقاءمنسىءالىاتجديدةاشصائديتنحو

اللغةاكستخد"مفيالتكثيفهيا،ولىطهـلتينأقحد

امامالتامةالعقليةاليقظةهيوالثلنيةوان!صوراتوالادو

،!اقصىتحقيقا-لمنالمتداخلةالمحقدةالعلاتات

كبنس،ءانقصيدةوبينالعلاقاتهذهبيناتحادمنيمكن

مجالفياما،ثانيةجهةمنوكفكرةجهةمنلغوي

ء-ناكثرالافصاحالىمشدوداننيلمحأضمعرالموضوع

الذيالخاصالجابعنوحتى،بلالمستترةاعماقهـب

."الاخرينعنينهردني

-بقوةاالديعرساقصد-القصيدةهذهتقبى

وؤصصياطتراجيديامننامدراميشعلعلىووثوق

ملمس!ونعومةوجلائهافيهااحوراشفافيةكعوصطمح

يةالتعبيرووسائلهافيةالصاالمكثفةالمركزةيةالشعرلغتهاو

توازمار(دراما-مونولوج-حوار)المتنوعةالمستجدة

الوضوحمنوالاقترابالمقروءالغموضالىالجنوحب!ن

الصياغاتوطرح،المباثرالفنيالتطلعبين!الغامرر

رومالسيةقميدةالنهايةفياتصنفالمستحدثةالشعرية

الخياليةوالعاطفةالشعريالتوصيلوطرقالاداءفي

الشهيدالبطلعلىمتماسكمتجالدبحزنالمسكونة

العربي،النضالمنهموموزخمهوحرارتهالواقعوواقعية

والرجعيةوالاستغلالالظلمقوىمعوصدماتهاعاتهصمن

.والخارجالداخلفي

فيهاالدرامبقىالحادثةيةنط!ناقصجدةاتبدأ

فالمناضل-القصلغةيستعملفدمناكهـاهنااتثصاعر-

بيته-قبرهفييقبعجدونبنعمرالشيدالعربي

الىالخروجنف!4يثيىءالظلزميحلوعندما-الجديد

ناوما،بملذاتهاوالاستمتاعالحياةومعاقرهالسهر

ليستعدلسمر-الابديموته-الثقيلنومهمنيتناهض

يصيخحتىوالصفاءبالمسرةالطافحبقلنهوقصفهالميلا

-طرينفسهالىحبيبهـ!وتالى"ماستينالح!باذنيه

رنينهويتذاكرولىكلواهيألفه-تمامايعرفهسممعهعلى

دربفيجداالصميميحديف،صوتهوطترددبلا

المفا-:وتفجابركةبنتالمتشابهوالوتالمتشابهةالحياة

،ءللقىالمشتاقينالطيبينالصديقينالمذهأةالسعيدة

والنورالغمامأجنحةعلىالزمنمعراجفيوينسربان

السردلغةيستعمل-اضيف-هناوالثاعر.والحلم

:بالحياةويلونهاقصيدياالحدثي!-دكيوالحوار

او"نيش؟ضانجىفينابنيستئيع

للسهريفرعواكييموتوناشتهداءلا

عمرمسص،ءعم

عمررقدتهفي.ة-ا-شل

قلبايدهفيمحتضنا

عصفورامبتلاأو

يعرفهلصوتويصيخ

كرىلذا،تلصوا5جبز.إ.ت

لمهديا-

ارريالزمندرجمعاويرتقيان

طريقةعلىفنيةارتجاعاتفيالقصيدةش/!خي

وحياةمتخيلةاحلامالتصورالسينمائية-باكالفلانتى-

ابنعاشهامحزنةوذكرياتاخردنىويعمرفيسابقه

فقيروسطوفيموحثىقديمعربيزمنفيجلون

يمملمسمكيناعجوزاكاناذغرناطةقيساريةف!يبائس

الطرقاتقارعةعلىيجلسفراغهاوقاتوفىسقاء

الشمسبينماانثاداويغنيهمحلونارديئال!جمراينظم

اما،حواليهيحومالازرقاذبابوا-تجب!تهتكوياللاسعة

الحريةثرطوامتلاكوالض!رحالغبكهامنتهىفيفهوا،ن

:اذالممتمموتهفيالحقيقيةالحياةشرط-

الانيفلتانجلونابنتطيعيى

المخبريناعينمن

الارضفييتنقلوان

سفرجوازدون

باريسكميونةعمريتذكر

الجغرافيةفيدرساولوكانت

شمالاالعربياوطنايمتد

باريسكميونةحتى

العربيةالنفطابارالىنيويوركوتمتد

فيالمتحبمدجلونابندمفيكونالمسهالحزنلكن

دندماكاذرةسعادةبتدثانيةاليهيعودالكسيحة---

مع-ميتالانوهو-الدنيااعحياةفيمجلسهيتذكر

وكاناوردياالقاهرةيلجادةلىعلىبركآبنالمهدي

القلبقمقمفيالحبيسىوالز+شيئفى-،رذاكعندالاثنات

جلساءهينادموالمهدىنمتبني-شركا!ايديهمابينيلعب

والممارسةبالحديثرالفعلاقولباويعلمهمويحاورهم

الحىالخبزويقالى-صهمالمرياعنباأوالهجرةفن

بسهيأتلمماويكشفغداالمسفوحدمهويساقيهم

صفيحة.نصسفيحة،المسطورالقدر

بينالقصيدة.منالموضعهذافي،هناويتدخل

بنجلوندمرولينهارلبكزمنالمشيخيلةوالذكرياتالميت

صوتالشاعر؟القحيدةقئعسحسيينكبطلينبركةبظوالمهدي

عنبعيدايعيشرالذينفسهحجازيالمعطيعبدأحمد

استسلامااليدينالمسبلم!هـ:.الفعلعنالعاجزاحنهو
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والحخساردالثقافيالأشمعاعموطنباريس.هـنجتارا

البشريالتاريحفيوالحريةالثورةررمزأؤنسانية

الممطرةشوارعهافييجتروملجاغلهمنفىاضضاليا

المتجف"اهـ-ن11ونهرصقةالعرومتاحفاالعتيقةوحاناتها

وذكرياتهالوطنيةاحزانهالابيضالابدنحو!سعكقطار

عن.نف"عنالمهديليسألالمعربدةواشواقهالمرة

:المغرباوالمتغربالشاعرعن/حلله

منفياالشاعرصاحنهيرىالمهديكانهل

جرمانال!انفيعن!يسآل

البيضاءالداروفى

..جوابايجدولا

خارخةيتذكرالموتىثيابفيوهوحنىجلونوابن

وكلوالياقوتباللولؤالمرصعةا)كبيرالعربيإوخرأ

العشرينعلىالقافزةبالاعلاموالمزينةالكريمةالاحجار

فيارجائهاوالمتفجرةوالذهببالفضةوالمثعمةباثنينعددا

مغرور.ظاووسمنهاكلفييتهادىالخضراءاواحاتا

يسعهولاطالحنبعناقيدالوحشيالبقرفيهاويرعى

سائلا:غضبمنويبكيطالوهمالخارخةهذهيمزقانالا

يخوضالتيهذهوهل؟عارمنخرق؟مأعلامهيهل

لكن؟فلسطيندماءهيامعسلمنانهارالخونةفيها

لايموتطخالدحىانه،ويتماسكدمعهيمسحجلونابن

الرافضةالقادمةالعربيةالاجيالضميرفييعيشانه

الشهادةمععىيمثل،البائسواقعهاعلىالمتمردة

المقدسة:

الارضجسدمنجلونوابن

الربيعكيمياءمن

نهراتحدر

غيماصارلوالنهرعلىفماذا

مطرصارالنهرلووماذا

الضحاياامهاتياالمعشبزغردن...اه

الزهربماءجدائلكنشيبوخضبن

.البراءةارجائهاففيالطفولةالىعودةمنبدلا

دؤيتهومرارةالوتمرارهيقاسيالانجلونبنعمر

:اشلاءأشلاءممزقاالعربيللوطن-هـتوهوحتى-

والعائليةوالعشالريةالطبقيةتحكمه،متباغضا،متناحرا

الاشتراكيةيافطاتجدرانهعلىترتفعبينما،والاقليمية

هذاوطنفاي،والوحدةالقوميةالىالدعوةوشعارات

هذاشعبواي،ويلتهمهوشعاراويحرقهايافطةيرفع

منبدلااذن،فقراوفقراؤهثراءاثرياؤهيزدادالذي

بذاكرتهجلونابنويعود.للتذكرالطفولةالىعودة

طائشاتولدا،بريبا،غراصغيرأكانايامالىالخصبة

فكطويلعبالعربيالمغربشىقوجدةمدينةفييعيش

.الاشياءامامالدهشةوتأخذهصبيانهامعاحيائها

ذلكتمثاليرىمرةوذات،يومكلالعالميكتشف
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اماماهدقف(الفرنىالأستعما.)ا!أااخحن! "وبررمرمروميهـص.

اخرسهولماذا؟يتكلمترادـلالماذامتسائلاكححدقا+-ماز

اثهـتقيوتشكباحءكلفة9الوهذدمثلويعرر؟لمستء

..موامرة،ثهـايضمرانهبدلا،التمثالامامؤ!فهإر

الاولى.التجربةيعيشوصناكالتحقيقصقرالىوتأخز"

اغتيال-خربةةعني،والذودالحريةتجربةغالاو)ىلامرة

الانسانية.الكرامة

مشرقةتفاؤليةنجتهويمةحيدتهةاسثماعرارينثي

كناظمالاشتراكيةالواقعيةشعراءكبارمأن2شأنه-

بالغدوالبشارةبالخصرالاملتفتق-ونيروداحك!ت

منبالرجالموتللعالدامسالظلامصميممنالسعيد

برلعمربدفلاطوالنسيانالاحزانوتابوتالموتىحفرة

والمحرومينالفقراءعساكرهيقوديرادـالمثاعروهوأنجمون

.المخربالعاهـمتكوينويعيدالاشياءخارخةويهب!

الاخربعضهممنالعرببحضوين!-ف

3ـالفقراءعساكريقوداراهش

السحبفوقمنويهبط

الاشياءخاركلةليصحح

عربمنعرباوينصف

عمرعليكا!سلام

السلاموعليك

؟..تتالم-

وقتهيعدلم..لا-

تتنعم-

وقتهيحنلم..لا-

السحروبينالمساءبينانا

الشعاعينبينمازلتمااتردد

للشروقدمييعودحتى

!إالحجرفيوردتهوتزهر

ايجازهايمكنالقصيدةهذهفيانتباهاتثمةتبقى

التالية:النقاطفي

القصيدةهذهفييتكررالذياللازمة-الفعل.

يستعملالذي(يتذكرلفعلهو،متقنفنىبتوظيف

الماضيالزمنيفيدشعريالكنه،الحاضرحالةفينحويا

الذكرياتصورمنشريطلعرضالوراءالىالرجعةفي

سختلففيجلونرنعمرالمرفيالقصيدةبطلبباليمر

عجوزاكانعندمل:الحقيقيةاوالمتخيلةحياتهاطوار

كانوعندما،الجوامعاحدفيسقاءيعملغرناخةفي

تمثالاماممدهوشايقفالجسمضئيل،جوعانصبيا

منخوفاالقبضالشرطةعليهفتلقي،الروميالجنرال

طالبأكانوعندما،الاصمالحجربحقيقترفهامغامرة

وحدودباريسعنكميوتةالعلمويتلقىالمدارسفييدرس

فيمجلسالمتحلقينمعيتحلقكانوعندما،العربيالوخن

الطغلذ،ضدالنضالفن،منهويتعلمبركةبنالمهدي



-اخارالىبتعاسةينغئركانوعندمات"لحريةلص-بيلفي

طائلطبلاالمرذرفةواعلامهتالممزقاالكبيرالمحربيا-وخنا

ويبكي.

التصوففيتالدينيةالشاعرثقافةانيلاحظ"

معه.الادبيةالمقابلاتاتناءانيهايشسءرالتيةسلاميئ41

حيثمنتالقيدةهذهفينها5بالا!تفادةتتجلى

كلفييحل.حيفالميتطاوجوداوحدةاوالحلولمقولة

لوالنهرعلىفماذال،الارضجسدفينرانه:شيء

هذتوتنسحب.(مطرصارانهرالووملذا*غيماحار

وصوواالفاظا،القحسيدةتكويناتمجملعلىاد-خاىسية

.فثاراوا

اشهر.منحجازيالمعطيعبداحمدالض-،عرلان.

يفطالمعاصريناعرباشعرائنااشهر.يكون!أدبل

اهتمامهاواستقطابالجماهيرامامالشعريالاماءفن

الالقاء،فنيةوطريق،القصيدةفنيةعلريقططريقينعن

يحرصفانهطوالخارجيالداخليبمعنييهالتوصيل؟ي

وجرسهاونبرتهاالقافيةايقاععلىفيهمبالغاحرصا

المتلقيسنمسامععلىيستحوذالذيالاخاذالوسسيقي

الشعممنالقصيدةهذهانصحيح.عواطفنهموبالتالي

سبب،منباكثرترتبطلكنهاة(الحدثلالحديث

القافيةعلىخاصةالحرصفي.العموديةر،لقصعيدة

الحرصوهذا،المناسبالصميميمكانهافيوايرادها

شاعرشاعرناانالاول،منطلقينمنرأييفيمتأت

مثلرفهيتالقافيةتعبدحماهيروالبلالقاءجماهيري

ثقافة،الثاعرثقافةار.والثائي،قالتصفسانتزاع

.والمعلصرةألتحديثعلىفيهاابغاوإنتراثة4تراته

بوعي،تصيدته.اؤقصيدةمعيتعاملفانههناو؟ش

استرصاءوبينتناحيةمن،احداثةواالتراثبيناؤتوازن

.أخرندناحيةمن)4"التوقيعي"رالتوصيلالجمهور

العربالشعراءمنحجازيالمعننعبدليسى!

استخدا!اا،ساطيراوالرهوزتخدامبالسلعينالمؤيثينأحدأ

)موضة(او(تقليعة)وراءجريامفتعلاأوزاثفا+م!انيا

تتحولذاتهابحدالشعريةفتهان.نقديةاوشعرية

:والمفرداتالالفافلبعضاستعمالهخلالصنرموزالى

الاسمينهذينيعودالمبركةبنوألمهدي.جلونبنفعمر

رمطينكعتميز،ناصبحابلوالتاريخيةالشخصيةبدلالأتهما

تلكليستوغرناطةتالعربيوالنضالالمقاومةرموزمن

هيبلثالاسلاميالعربيالمجدالغاربةالاندلسيةالمدينة

الشمسةكلماتالىاضافة.والاندثاركلتلاشير!شالان

منهما،كلتحملالتيالسريوالوطنوالخبزوالعشب

معانالىالحقيقيةمعانيهلتفيض.ومدلولاتاسقاطات

.مستجدةمجازية

قصيدةتهذهحمجازيقصيدةانوالخلاصة

وحسماسيةقومياتوجهاوفنياوبناءوشكلاكلضمونائعة1ر

كائنات)الجديدةمجموعتهقصالدكمعظمفائقةشعرية

فسيحهخطوةخلالهامنالشاعريخطوالتي(الليلمملكة

ف،بليس،الاصيلاكسعريالتجددباتجاهالامامالى

الشعرتجربةفىوانما،فحسبالشخصيةتجربته

بعامة.الحديثالعربي
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