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بمفىشاصتيهتصحح

نهاياتفيوصلتالعربيةالقصيدةانوالواقع؟حديثةءربيهقصيدةهناكهل

عانسالىوتحوأت،الياسىلسنالىعشرالتاسعالقرنعليهامشت؟لتيالارضاننقولاننستطيعهل

..والاخصاببالزواجأملهافقدتزلزالضربهاقد،قرناعشرخمسةالعربيةالقصيدة

بعدطتنسحبانالتاريخيةللقصيدةبدلاكان،اذن؟.تمارو،والجيولوجيالعضويلركيبهافغير،مفاجىء

لاالخشبمنثمرةوأصبحت،الشيخوحةادركتهاأنشجرةعنانفصلتقدالعربيةالقصيدةانالاكيد

فيها.عصيرووصاية،(الطاعةبيت)منئهائياوهربت،العائلة

القصيدةان،الاشكالمنبشكليعنيلاوهذا..الاجداد

انها،التقليديةللقصيدةالتاريخيالبديلهيالحديثةاكتشفتالعربيةالقصيدةإن..الاكيد..وا،كيد

لها.المقابلوالقطبنقيضهااءلعكسعلىالمغويةاالعاداتمنمجموعةكانتأنبعد،الخاصصوتها

سطحعلىتعومخشبةالقديمةالقصيدةظلتفحينالدينيةإلمسلماتشكلالزمنمرورمعاخذت،والبلاغية

النحالص،علىوالحفرالابرةأشغالمنونوعما،اللغةلا.النقاشىاوالجدلتقبللاالتي

والمروض،والصرف،النحومملكةداخلمضجراورحيلاالقصائدغالبيةفان،المتهردةالاصواتوباستثناء

القصيدةألقت،والاسودبالابيضللواقعفوتوغرافياونقلانموذجعنتنقل،واحدةقصيدةحقيقتهافيكانتالعربية

تشذصلأنوقررت،الثقيلةالتركةهذهعنمظهرهاالحديثة.للتجربةوسابق،الذاكرةفيمحفوظ

.الابويالبيتوتهجر،رأسهامسمقطعن،قواعدهاوصفى،الوثنيةاقتلعالاسلامانوبرغم

هو:الحديثةالعربيةالقصيدةفعلتهمااخطرالوثنبونوبقي،صامدةبقيتالشعريةالوثنية"أنالا

الى،الواقفالعربيالشعريالزمنمنالخروج-ابقوةحركتهعلىويسهـميطرون،العربياللسانيحغمون

لحظة.كلفيوتتسع،أجزاؤهتتهـمددزمن.والوراثةالالستمرار

بعد،الخاصزمنهاومعهاجاءتناالحديثةالقصيدةالعدمعيةفيالشعردخل،العباسيالعصروبموت

واحد.زمنفييسكنونالعربالشعراءجميعكانان.مكتوباموتاالقصائدوصارت،المطلقة

اناءمنالطعاموتغرف،واحدةخيمةفيالقبيلةتسكنكماحياتناعلىمتمددة؟لوت-القصيدةاستمرتولقد

واحد.القصائدوكانت.دفنهاعلىاحديجرؤلا،قرونخمسة

أعمارجعلت،الواحدالزمنفيالسكنىوهذهبتدنيم!لىلاحديسمحلا،الاولياءكأضرحةالحقبةتلكفي

واالثالثالقرنفيمنهمولدمنسواء،واحدةاءشالشع.مقدساتهاعلىوالاعتداءحرماتها

.للهجرةعشرالثالثأو،العاشرمنالعشريناتمطلعفيالعربيالانسانخرجوحين

العاداتكلضد،خطيرةعصيانحركةقادت-2،آصحمياسيواالوجوديوعيهيستعيدوبدأ،التخديرغرفة

ولاديا.بهاالتصقتالتياجلاغيةوااللغويةوالانماطالجديدوضعهانأدرك،عليهالمحجوزتفكيرهويسترد

وليست،لغتهيكتبإذياهوالحديثالعربيفالشاعرلاالانحطاطعصرمنالخروجوالش،جديدكلامالىيحتاج

التزامبأييرتبطلااخرىوبعبارة.تكتبهالتيهياللغةعصوروعقلإ"،الانحطاطعصورليابمنبالخروجالايكون

قصيدته.مفرداتعندموظفايجعلهسابقعصورومفرداتلغةمن،شيءكلوقبل،الانحطاط

هوماص!لمناأنالحديثةالقصيدةوظيفةتعدلم-03الانحمطاط

وظيفتهاصارت،منظومهورو،جديدمنلناوتنظم،معلوملهل"مرضتالتيالعنيفةالسياسيةالتحولاتان

الىبناوتساؤر،والتوقعالدهشةأرضعلىترميناأنتتمأنيمكنكانما،القرنهذامطلعفيالعربيةالمنطقة

للمنتظرانتظاراالقصيدةت!عدلمالمعنىوبهذا.الغرابةمدنوفىالعربيالانسانعقلفيمماثلةتحولاتعنبمنأى

خلالوببغاواتهالشعرنخاريايديءلىكانتكما-...لغته

يألي،لالماشوقاأصبحتبل-عامالالفيقاربماأي،دوا-ن7فيجديدوكلامجديدفعلالثورة

..ينتظرلالماوانتظاراتعيدجديدةلورةاتصودأنعليويصعب،ورؤياتطبيق

الجبرية،منموسيقيالحديثةالقصيدةتحررت-،.القديمالكلامنفس

،الموحدةالقافيةووثنيه،الخليليةالبحورحتميةومنروعتنسجمأنالعربيةالقصيدةعلىكان،هناومن

حركتهاتعترضكانتالتيالحمراءالمروراشاراتوكسرتتدفنأو،المستقبلنحوتتقدمأن،تستقيلأوالثورة

حريتها.اجنحةوتقص.ذكرىالىوتتحول،التاريخضريحفىنفسها



،مكتوبنصلهاليمسى،الحديثةالقصيدىةموسيقى

ولا،والموشحاتوالبشارفالقاماتتدونكماتدونولا

التيالشعريةالقراءاتكشفتكما،،جماعياعزفاتعزف

.المحدثونالعربالشعراءقدمها

الكتابةؤورلمنتأصي،الشعرهذا"وسبقىلاندلك

الجهولمعوالمغاصرة،!المستمرةالمعاناةومن،نفسه

والضغميةأصوتيةاالتراكماتمنلا،والنفسياللغوي

.وعضويوراثيبشكلالداخليةأذنذاميالمخزونة

شخصية!غاوررةهيالحديثالشعرموسيقىولان

نيء!ؤلمو،واللغةالشاعروبين،والعالمالشاعربين

العرر-ةالقحسيدةأيهااستصلالتيالنهائيةبالحىجغةالتكهن

المستقبل.في

ازدادت،4بالحركبرتكاحاأنهالاكيدوالشيء

ملالارضمنجديدةمساحاتالشعروربح،،الاحتمالات

لصوى(ال!شرقصيدة)وليست.راستملاكهايحلبميكن

للشعرالحريةأهدتهاالتيالجميلةالجزرمنواحدة

الحديث.العربي

العربيةللقصيدةالعامالمخططتغرهندسيا-ء

احواجزوا،الداخله"الجدرانأزرلت..جذرياتغيرا

بمئاتفندقاالقديمةالقصيدةمنتمجعلكازتالتيالعازلة

..الظبقاتبمئاتسحابوناطحة..الحجرات

يجع!لها،ورختلفبشكلمهندسةالحديثةالقصيدة

والرمل،،،والسماء،الماءفيهيندمج،فامكشوبحرياافقا

..موحدةزرقةفي،المراكبوصواري،البحروحشائش

فيوكما،والورقالشجرالعثيفةالغاباتفيوكما

والكل،الجزءبينانفصالثمهليس،العظيمةالسمفونيات

وبينالنغمةوبين،الشجريمحيطهاوبينالشجرةبين

المضعزلالعرببىالشعربهت!مان،العامالايقاعمنمكانها

اعةورقصورز"بجمالذاتيااكتفاءوامتفي،اثريةكقلعة

أهميةأييش!مليعدلم،حكمتهمأثوراًو،صنعته

اشاعراحيث،الحديثالشعرخارطةعلىاستراتيجية

..الاشب-،ءوجهكالبرقويضيء،العالمجداريخترق

كانواالتي..الصغيرةالتموينمحطاتعلىالتوقفدون

،.!القصيدابياتأيسمونها

نأبعد،العمقباتجاهسهماالقصيدةصارت-6

اتسعكلماتنفلش،الماءوجهعلىمرسومةدائرةكانت

قطرها.

الجوانية،الىالبرانيةمنالحركةفيالتحولوهذا

وتركيبات،!الحلمشمطحاتالى،الخمسالحواسيقينومن

اللسسالى،اليدباصابعاللمسومن،الباطنالعقل

ا-ا،المباشرةالبدائيةالاضاءةومن،الحدسبأصابع

جعل،والتمويهالظللعبةتتقنالتيالعصريةالاضاءة

واحد.بعدمناكثرالحديثةللقصيدة

الحديثةاتعربيةألقصمدةبنيةؤيالانقلاباتهذهكل

الادتىريخالتلقوانينملمخالفائفجاربشكلتمت

كانالمباغتالشكلبهذاولادتهااناقولواكاد.وتوقعاته

يزاللاالعامالعربيالذوقانبدليل،منطقيهلاولادة

عيمبهفيلجسالذيالجديدالطفلأمامومدهولث،مبهورا

.أجدادهملامحمنشيء

القصيدةقراءةلدى.أعاماالعربيالذوقتحفطان

علىدليلوهو.و!لبيعيمضتظرشيء،سماعهمااوالحديثة

،العامالعرريالذوقءلىمتقدمةاصبحتالقصيدةهذهان

.وتمحضيرهترويضهعلىقادرةصارتوبالتالي

معتتعاملالحديثةالعربيةالقصيدةلان-7

صعب،ليفهاتأ،صعبةقصيدةفهي.والمجهولاللامنتظر

صعب.اليهاوالدخول

مستوطبيعتهالان.سهلةالقديمةالقصائد

ولاالمصادفاتلتحتمملاالعامةوهندستها.ومكشوفة

التشكيلصالمهاراتمنمقننةمجموعةفهي،المفلجئات

لنقابةينتميانبهاتمرسمنكلبستطيع،التزيينيةوا

الشعر.

والتكايا،،"والمساجد،الكتاتيبكانت،هناوءن

محووحلقات،يةالخبروالجمعببات،والمقاهي،والزوايا

النظامينالوفمنهاجتخرالتيالاكاديمياتهي،الامسية

.العرب

حمللانه.التعباليناحملالحديثالشعر-8

بينمل.ذعلما!ماوع!مئا،الاسئلةوطرح،السرالينا

وإجابنانعلمماعلمضا،الاقلعلىاكثره.او،القديمالشعر

.والطمأنيف"الكسلسجادةعلىورمانا،نسمدلانقبل

أخرىوبكلمة.أبدانينةالططمعيتعامللاالعظيموالشعر

يتأمربل،يقرؤونهمندسلامةيتوخىلاالعظيمالشعران

..الخطرمنطقةفيويضعهم،سلاكلتهمعلى

الىالموالاةمنالحديثالعربيالشعرحرج-!

جوقةفيكمغنالقديمةوظيفتهمنواستقال،المعاوضة

..زوجاتهعنفةكمراو،لخيولهكسائساولمالملك

التيالمدنخارجمنفيااليومشعرئايعيشولذلك

مسمتمرتصادمحالةفيالشاعرويعيش.تتغيرانترفض

الرفضعددصلوتستل،تدجنهانتريدالتيالسلطةمع

.؟لاعلاموزاراتكومبارسفيصوتامنهوتمجعل،فيه

تمثللانها.الثماعربوجهتقفعامبشكلالنظمان

الحركةارادةالثاعريمثلحينفي،والثباتالاستمراو

الثقة،وتنعدم،الحوارخيوطتنقطعوهكذا.والتحول

والفوضويين،المخربينلوائحفيالشاعراسمويدرج

.القانونعلىوالخارجين

القبيلةحدودايضاالحديثالشاعرتجاوز-01

وسائلوساعدته،الصغيرةوهمومها،المحليوتفكيرها

الارضية،الكرةحجموتقلس،الحديثةالحضارة

*فكيرايفكرأنعلى،العالمديوالعلميالثقافيوالانفجار

لمالعلفرحمنجزءاويكون،كونيااحمساساويحس،كونيا

حزنه.ومن

منناشيء،الحديثالشعرعلىالوحيدفيحوانالا

اصبحتبحيث،ورموزه،واصطلاحاته،نماذجهتسابه

بقيةقراءةعنتغنيكالشعرهذامنواحدةقصيدةقراءة

ستدخللانهاالخطورةشديدةالظاهرةوهذه.النماذج



..اتكرارواالاعادةدائرةفياخرىمرةالحديثالشعر

البيانيالخطنفسستأخذالحديثةالقصيدةفانوبالتالي

نفسفيوتدخل..العموديةالقصيدةاخذتهالذي

المغلق.مدارها

؟المراةلماذا

4،الجميلالكائناتمنغيرهادون،المراةاخترتلماذا

؟أشمعاريعليهأكتبدفترا

اورافيمنالتاسعةالمساحةتلكالمرأةاحتلتلماذا

..؟.فنيارباعوثلاثة؟عمريارباعثلات!ةعلىظلهاومدت

منه،اخرجولمالمرأةمخدعدخلتانجبىصحيحوهل

احدىفيالعقادمحمودعباسالاستاذديقالكما

مقلاته؟

الثالي(ربيعةأبيبنعمر)أصبحانطموحيكانهل

عمر،مكالىالمعاصرالعربيالشعرديوانفياحتلوار

.؟رالسهفوقمنالنسائىا)شعرتاجواسرق

الانسانعلىويصعب.."جميلذاتهابحدالتههمةان

..الجمبلةالتهمعنهيردان

بسلطاناو،أميرأو،بوزيرالرجلقدريرتبطان

قدرهيرتبطانأما.فحوجهذاتفتهمةالسلاطينءن

اجملمنفذنب،ومروحته،العمرهذابستانهنبمن

.المغفرةالىواقربها،الذنوب

؟المرأةعناكتبلماذايسألون

أكتبالاإذاولم:والبساطةالبراءةبمنتهىواجيب

عنها؟

المناطقللشاعرتحدد،مرس!ومةخارطةهناكهل

يستطيعلاالتيالمحظووةوالمناطق،بدحولهالهيسمحالتي

..دخولها

الذيهوفمن،النوعهذامنخارطةهناككانواذا

عارهمالانثىيعتبرونالذينالقبيلةذكورهمهل؟رسمها

؟..النهارفيوذلهم،الليلفي

..قبيلتىمنمستقيلفأنا..كذلكالامركاناذا

موروثاتها.لكلورافض

الارثوذكسيةاةفهاومو،قب!لتيفكرفضارحينوأنا

،عاراالانوثةتعتبربممالكاصلااومنلافلأئي،المراةمن

..الثانية.الدرجةمواطناتمنروواطناتوالنساء

ولافيهماالجنسيالتخطيطكانكبلادلابلادودي

المشاريعكلتكونانالبديهيفمن،الرجلبيديزال

،غرائزهوبحجمإرجلامقاييسعلىمفصله،الجنسية

لمحيالعاطفيالقتلجرائمفيالصادرةالاحكامكلتكونوان

..القتيلجانب

منذاشيائيحملتواذلك.القبيلةمنطقهوهذا

السيا!يتسلىالتيالخيامعنوارتحلتلسنةثلاثين

النردلاعبيتس!لىكما..نسائهارؤوسبدحرجةمسروو

اللعب.حجارةبدحرجة

ليسالعربيالمجتمع!ىمسرورالسياف!حصوران

وبومي،مألوفحضورولكنه،روائيااوخرافياحصورا

كلعلىويتلصصالناسحياةتفاصيلفييتدخلبحيثه

وخلفالتيابخزائن!ييختبيءو،والشبابيك،الابواب

..النومغرفستالر

جلدخحتفهـو،جميعايسكننامسرورالسيافان

مناجلفيوهو..المثقفينجلدتحتهوكماالاميين

بيوتفيوهو..الجامعيينحقائبفيهوكما،القرويين

بالموكيتالغارقةالشققفيهوكما،والصفيحالطين

اميلث.والسير

نتامرولذلك..المرأةجسدمنخائفمجتمعنحن

.بالاعدامغيابياعليهونحكم..وندينه،ونحاكمه،عليه

وتمثرب،تأكل،سهسساجمؤارباعثلاثة،مجتمعنحن

مواجعهوحسمابطالثانيالجنسىحسابعلى،وتعتاش

فيوندرسهانعتمدهاالتيالوحيدةفهالشروخريطة..

النسائي.الجسدخريطةهىمدارسنا

،"الحربيىالمواقععمرنا،وحدهاالمرأةجسدعلى

هذاوعلى.الشائكةالأسلاكومددلا،والقلاع،والحصون

،الاخلاقومبادىء،والشرالخيرقواعدكتبناالجسد

الشهامة.لافتاتوعلقنا

الشرائعسلطة.خاوجبقيفقد،الرجلجسداما

..يشنقولاويشنق،عليهيحكمولايحكم،والقوانين

تهمكلمنبالبراءةوحكما،سلوكحسنشهادةويحمل

..التاريخخلالاقترفهاالتيالعلنيةالزلى

وكل،نرفعهاالتيالتقد"يةلافتاتكلوبرغم

التيالعاليةالشهلداتوكل.نعتنقهاالتيالايدولوجيات

تصرفاتتاكلوراءيزاللا(القبيلةشيخ)فان،نحملها

..الثانيالجنسمعوتعاملنا،وتشنجاتنا

الانثى-فكرةمنئشفىانالانحتىنستطعلماننا

.العار

محرومامجتمعاجعلناوالعاربالعيبالانوثةوبطان

وابجتمعات..وسادتهتحتوالسمكيزينام،الطمأنينةمن

،الارضجغرافيةمنأهمالنهدجغراؤيةفيهلتصبحالتي

مناقليماقتطاعمنأخطرامراةشصرمنخصلةواقتطاخ

الاسفل.بجزئهاتفكرمأزومةمجتمعاتهي،الوطناقاليم

محاكمةبلاالانوثةتدينالتيالجاهليةالخلفيةهذه

حياتناقطاعاتكلعلىذيولهاتجر،شهودولاادلةولا

والادبية.والاقتصاديةسيةالسيل

هوينج-لم،المكتوبالامةوجدانوهو،والشعر

والتاريخيةوالقبليهالدلنيةالمؤسساتضغوطمنالاخر

والتنكرالتحايلالى،العشمقحالاتفيفاضطر،عليه

تساءواسقط،الذكورةصفةللحبيبفأعطى..والرمز

الىفيونالصوالشعراءواتجه،عارهامنخوفا،الظنيث

كنوع،فيهوالفناءوصلهوي!نسدون،بهيتغزلون،الله

الوحيدالشرعيالعشقهواللهعشقولان،الاسقاطمن

.العقور،تقانونيطالهلاالذى

اصبح،الانثىالىالبوليسالنظرةلهذهونتيجة

ومتهماتلقائيةبصوؤةمداناالمنطقةهذهقيالغزلشاعر

ومؤسسماتها،الفاضلهالمدينةتقاليدعلىبخروجه

..الانكشارية

س77الصفحةعلىالتتممة



((الشعرمعالصتي))منفصول
-!عوالصغحةالمئشورتابهيم

!يمهيمسمى

والكوابيسالملحمدنطردتهمالذيناحدبالطبعوأنا

الدنية،حقوقهرونوحرمته..رحمتهامنالفرويدية

..لسفرهجوازوصادرت

يتجولاشعرفا.تحزننيلالسفريجوازمصادرة

..حكوميةخروجشيرةتلولاثبوتيةوثائقبغيركا)ريح

وجهعلىواحدةمدينةتبقىان،يحزننيماولكن

،والخدراتالمهرباتقائمةفيالحبشعرتضعالارض

..العاشرةالدرجةمنمواطناالحبشاعروتعتبر

تجريالتيالصحفيةالاحاديثمنبالمئةتسعون

صداعاليبالنسمبئاصبحالذيالسؤالذاتتطرحمعي

يحتمل:لايوميا

ونسيت..إشعركرصبم!-،ضوعاموالمرأةاخترتلماذا

لوطن؟ا

ناعلىيدلالعدوانيالشمكلبهذاالسوالطرحوان

الوطن.عنولاالمرأةعنشيئايعرفونلاطارحيه

ومتناقضللوطنمضادعنصرالمرأةانيتصورونانهم

لدخولمحاولهاو،عنهاكتابةكلفانوبالتائي..معه

ومسح،وعذاباتمهااحزانهاعنالستائروكشف،المهاعا

السهـنين،الوفعجروجسمدهاوجههاعلىالمتراكمالتراب

..الوطنضدعملايعتبر

يصبححمتىمساحتهنختصركمالوطنهذامسكين

لاحتىايدينابينونعصرهنضيقهاننا.قمحةمناصغر

اسفنجة،سوىبحارهومن،شحرةسوىغاباتهمنيبقى

.عسكريونشيد..مدرسيةخارطةسوىطموحاتهومن

ربع..وطننصفهومعهنتعاملالذيالوطن

..احنالومنمئةمنجزء..وكذن

الوطنوننسى،1الجغرافيالوطنمعنتعاملذحن

الكتابومع،المدؤذنوننسىالمئذنةمعنتعامل.النف!مى

ومع،العطروثنسىالزجاجهومع،الصفحاتوننسى

ومع..اللهوننسمىالدينومع،المسافرينوننسىالبحر

..المرأةوننسىالجنس

شطرنحرقعةعندناالموطنجعلالتجزيئيالفكرهذا

شطرنجاحجارالشعراءمنوجعل..الخاناتمنفصلة

.محتوموقدر،مرسومودور..سيرخطلهواحدكل

يقفالغزلوشاعر،خانةفييقفالقوميهفشاعر

الرثاءوشاعر..خانةفييقفالوصفوشاعر،خانةفي

واحدوكل.خانةفييقفالمديحوشاعر،خانةفييقف

وهكذا.فيهوضعالذيإربعامغادرةمنممنوعمنهم

الجبرية.4اقامتمكانهيعرالمفقصائداصبحت

النطقلهذاتبعا-المفروضمنكان،ليوبالنسبة

وعليفيهولدتلاننيافرأةمربعفيابقىان-الهندسي

..فيهاموتان

منهواخرج..المرئعحدوداكسرانحاولتوحين

ضديالشطرلجلاعبيأصواتارتفعت،المربعاتبقيةالى

اللعبة.قواعدخالفتنظرهمفي-لانني

هزيمةبعدتجرأتلانني،عظيماعليغضبهمكان

..وطنيعلىابكىان67!احزيران

علىيبكيفمن..رفضوهاالحزيرانيةدموعيحتى

ومن..وطنهصدرعلىيبكيانلهيحقلاحبيبتهصدر

..الثورةيمارسانلهيحقلاالعشقيمارس

الثوريةبالطهارةالمغلفالانفعاليالكلامهذامثلان

شموليتهامنيفرغهاانه.ضيقثقبمنالاالثورةيفهملا

العنق،ضيقةزجاجةفيليحبسمها،الانسانيةوابعادها

لحمها،عنمنفصلةغيبيةكائناتالىالثائرينويحول

الارضية.وارتباطاتها،ودمها

سقوفعلىالمرسومينالملائكةهيئةالثواراعطاءان

لهاجنسىلاميتافيزيكيةمخلوقاتالىيحولهم،الكنائس

..والمنحوتات..التصاويرمنمجموعةالىويقلبهم..

وبانوراميرركيبيمفهوموالوطنيةللوطنمفهوميان

من،السمفونيكالبناء،تتألفعنديالوطنوصورة

الشجرور!ةالى،المطرحبةمنابتداء..الاشياءملايين

الحب،مكاتيبالى،الاءمزرابالى،الخبزرغيفالى

حوارالى،الورقطياراتالى،الثتبرائحةالى

حبيبتي،شعرفيالمسافرالمشطالى،الليليهالصراصير

7.ابيجبينعلىالمحفورالزمنالى،اميصلاةسجادةالى

واحتضنه،الوطنارىالواسعةالشرفةهذهمن

خطبةولا،موعظةليستالوطنعنفالكتابة.معهواتوحد

عندراماتيمكيةبطريقةتتحدثيوميةجريدةافتتاحيةولا

نضجت)الذين،واعدائه،فرسانهو،وبيارقه،لهخيو

اميربطولاتوعن(والعنبالتيننضجقبلجلودهم

(..نائموهوالردىجفن)فوقرجليهيمدالذيالومنين

النقلتعتمدالتيالوطنيةانواعمننوعهذا

يدفعالذيالخليفةعلىوتركز.الحربلاداةالفوتوغرافي

القضية.علىتركيزهامناكثر..

جيبهوولا.فقطحربيةاداةليسالوطنلكن

يضحككبيربشريمسرحهوبل..فقطالمؤمنينأمير

،ويتشاجرون،ويضجرون،ويبكون،فيهالناس

ويصلون،ويسمكرون،الجنسويمارسون،ويعشقون

..ينهزمونو،وينتصرون،يكفرونو،1ويومنون

الخارجمنالانسانعلىالمنفتحةالزاويةهذهمن

شعريان:عالبصوتاقولانلنفسياسمح،والداخل

وبصرف،فيهنقمطةآخرحتىفاصلةاولمنابتداء،كله

يملؤونهالذينوالبشر،تشكلهالاوليةلل!يالموادعنالنظر

كانتسواءتضيئهالتيوالتجربة،ولساءرجالمن

وطني.شعرهو..سياسيةاوعاطفيةتجربة

الشعرتاريخفيوحسبي،1هذهبوطنيتيمقتمعانمي

وحياتهما.شعرهماوالثورةالحباعطياعظيمانشاعران

قدانينزار)1(..ولوركابايرونوهما

هذايصدرالذي"ذاتيةسيرة-الشعرمعقعننن"كتابمن)1(

ق!بانينزارمنشوراتدارعنالشهر

/لأ*لمطا


