
جاهد.مك!جاثد8!نهقديةمقا

!الل!ليو!كل!الخ!ط!مض!د!رر

!الذثو،ال!تممو!يق

ابوابرا!3م!ولاكماعرعلىظل!الوطنمأكساةوتلة!..

ف--اقاس،ةهذههيجعل((ا!ساءأجراس"الاخيرديوانهفيسنة

وساعننط:وعميه،(هامش"

الحاتصمرآةفيظلبنيهنبت

السقفمراةفيظل!-:بت

نجلس،نتواجه

الباردالشايواقداحالصمتنقنمسم

..المييتالؤحمائدةتفصلنا

لصمتا!امالمهائدة!قوتطقطق

البسمات!اوجهنان!في

..الصلواتبعضجؤعفيونرتل

الذكرىبئريغلق

البالهاءالاسئلة(بواب

القبرعيناينن!ل

ينقممنا

اليحانةبابمنيصل!

يلالسرىفلؤ!نتبعه

خدالفهندكضيبهري

لاندركه

اخرقبرشواهدفوقنسقط

الاعياءالارضيفىقىيلقصنا

ا،خروجه!يمناكل!صرخ

؟ودالال!الصابفين!ا"ن

نمسه،الاخيسرديوا،كأفيالشاعرعلىظلهاالوطنهأس،ةوتلقي

وص"عتها:وعيه"ثورة"ؤىإةالاسهـده!لميجثل

والدماعتجلسا)دن

اهـحماماطواقيو!وقاثأبافوقى

كتابفياأتقراوظل

بهدواننوراةالانجيلواقراىاوكالله،1

الي!دمنالحيدودغوبانان

السلاما،رضعاىصلبوا

يلاسيرة!لسطينياغوامكأل!ى

امبراهيممح!مدللتنماعر"المساءاجرالس1"لديواننقديمقال*(
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..ل2عفدلكيحم!الم

التليمالقلب!النارزهورحولموا

..قنبلةغرامكءملوا

القيوداكواقأبينمنفدلننشرقي

..الح!ودغرباىوجهفيودتصمدي

!يموتاوألشعريولد،(لبؤرةا"و(،الههلا!ش"بينوهكذا

الشاعرفيقعملموسةحسيةوهيالشاعراماماقيساةق!فنتصب

تجريدالجهعيغنقدماعكسعلىالمبألثرةأنلك2،الت!ريدفي

وجع!4المباالثرةهذهخلفالظمنوكشف،الاثس!رضد!والتبم

ال!!يحولوا)\ريخالانسان،حركةالوجودنسسعبقيةمعيتلاحم

يستوعبلأاًلشاعر..العياةلحركةاعمقفهمالى،عيهـنيالىالمبالبر

لوافع:احركةدا!لمنينبعلا))ـحارجياملياتيثمومنهذا

!ولوا11!اذيبتصديقارفضاننى

احرىقصة

(مضي،أياس!اىفضآنني

التصرانفيالصاعدخ!وكافصي

ثانظيمترفوالشاعر

الرجالبينيم!لم

عناالعارص!د!

لقتالرجالفهينايعدل!

مظلفة:نتيجةنتيالا!ارهذاوبرغم

اخرسوا

حيةتنهضانلا

لاعدائكالقبروانماالقبوكيرست

العينييتولدانيرمكنكيفحق!االثاعريستوعبعندهاولكن

راخلمنينبع(،داخلي"آمليمآئيال!ةالمبالثرةارضصييء!عذ!ما

:اؤ!ارياحركة

الليلفيوح!دكانتفها

العزلأءتجدينلا-نفسمكتفرين

القليالةال!امفيكوترجف

الكليلةالقرونفيكونرجف

ا!دنفيكوترجف

ال!ولفيكوقرحمف

دفينةنارفسلوعكبينوترجيف

السيوفعليهاتننيوخ!يل



هستحيلةوعاصفة

افيقي

وفبراوساماتكونيالايمكنلىالفما

النزيفهذايتوف!فن11يمكنزالوما

وعصراعهساجمالكويبقى

يمكنزالمايمكنزالوما

احبك،أفيقي..مايمك!نفىالما

الوافعلاننسهالانسانداخلامللانه"داخلي"!لانه

لييتحققلا!لامل،بالفملالامل1هحققهوالانساىلان،الخارصء

انس،ني.جهدبد؟ننفسهتلقاءمنالواؤع

الخارجسي،الواقىؤز!لاالانهانؤزحلذنه،ز-الفنار

:ولهذاهذايدركوالشاعهـلا

سيناعيا!فديك

ت!متطلالرة

هوتجريمة

الرغغعلىداودن!.ة

انتصارعنتعبيرالشيالشعرلان!برحفيشايتولدلاهذاورغم

بالتمنن:حننىولوالانسانانتصارعنلعبيربلالاشياء

صدركعلىاريحينيأريحينبم

اياميصخراذيبي

ثعركمنالعذراءالقبلةبهذي

جمركءالىالقاصالعالمهذاجمرمنهارب!اني

عشنيكظلفم!ي

وابميالعمرهداصحراءعلى

دهرالىدهدمنالاحزانحاملفاني

الفرحالذبرسيتولدداخلعنأنعبيرالشعرلان،فرحفينايتولدوبهذا

اًلامانبدفءشعرمااذادهرالىدهرسنالحزنحملالذي1الانسان

..محهبوبهمفسنفي

ذاتاالانسانذاتاقصبحانالفنغيايةآنيدوكالشاعر2و

يدرك..بسا!همنبلالموضرمضخامةمنيننآتىلاوهذاكلية

ويلق!لأيتسللوهوالمساءمثلبسبولموضوعايرهتولع!ندصاهذا

ثمم!"صراالشاعريجحلمماواللوحةوالمق!دالطعاممالدةعلىبطله

وساعنتها:الحبيبةبقي

حرائقيمنخرجت

غرقتيبلإ/قنحت

حبببيتبمياانتوكضت

اروالاسوالنجومالورودمنمد/بمنة

التجربةضخامةيظنعندماخار*يااادراكاهداعرالشطويدرك

كيشوتادوناحتضارجربةفيختاراكشاعرايقاظتوصيلء!ىقادرة

الت!ربة:((عقلن"الانموذجلان؟لماذا..تسعفهلاالتجربةلكن

انعشاخلفالغ!ناءوليصدح

ناثماذلست

القصيرع!مريا،ؤنيتلانني

نضيرعالماجلمنمحاربا

بالجراجكوفئتوانش

جسطءش!ثههناكيعدولموحالمهاتجربننهلألمودجشرحلقد

ناحينعلى..تصاعدحركةهناكليستلانهاليهاقاراي؟ايشد

و*ـو:خدتاحمافيالمساءنلمح.المساء!صي!ه

ظارهايلوذ

شاحهـباالجبينوركس

هوالقصيدتبطليكنفلمكيشوتثونفدصيدةهـياما

ولكنبالهـهقلنةلاالوعيهفاعنعبرلكانوالامصيرهيعيالذي

نفسهالشاعر1هوكيشوتدونمصرييكانالذيوانما،بالفمل
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سطورؤي!سممةابو

3791الجيزةموانهيدمن-

العربيةالدراساتكليةليسانسى-

الثىوبوغازل4قلبي:دواوينلهصدرت-

القديمة،الابارفيالصراخ،النتعتاءحديقة،الازرق

.لمساءاأجراس

وألفرذ-جمةالانجليزيةالىاشعارهبعضترجمت-

والبنجارية.والبولمنديةوالروسبة

درا!صة()؟النتحعبيالمثلفلسفة"ايضاله-

زحتأو(شعرية!مرحية)"اتعربحمزة"و

.(شعريةمسرحية)"القلعةحصار"الطبع

ضىلاعمالهبطلايصلعلاالشاعرلانوذلكالضارجمنالتناولفجاء

فينستحولانالاناعلىوانما،الافالسانعلىالشعركانولو

قىمرتلوحتي/داخلهامنحركتها!،موضوعيةاناالىالشبعو

يعسيولأبالفرحتشعروساعتهااكساءتجربةمثلمشاع!ةتجرية

موضيعينىعلىذاكرتهافي

الجميلوجهدشعاعسوى

!الحبيبةحنيبةالىالوطنفيستحيل،الئاعرقعاعروادساة

عهكعا،ومينجدلجمللا.ه!ابعداخرىحركةلا؟ماذاثم.وطنالى

الىبةوالحبحبيبةالىالوطنيستحيلاتشاعرالمأساةقحاصرلا

احاديئهامنألناتافعوتر!جديدظكونيةحقيقةامامانكونولكنوطن

جديعه:علاكاتد!تمخلشفافةكونيةذاتالىوجزئيتها

رلداالمسافاتتغدوالقلبفيلانك

صونىيولاصؤيئهوفها

بيتخ-تضيئانليلاوعيناك

كالئسيمناعمةوكفك

..جبينيتريح

عنيتدوحينحيناكرف!وا

!البحرويفصلنا

الحلمفيالاقيككيفأعر!

العروفىءللانضحك

ا)مشرورقيجيءوحين

أفراثنابنفشناذمينيفاجف،

ةخرافلرحيلاىن

اللهافيعلمتنيمااوللانك

والفرحالحزنمن

المموعثنبت4ماواخر

فتسكنت-كمااتتطالين

وموتيبعثيعلامة

هو:بينمانمنفصلهالطرفينيكللهذالشاعرايدركلاوهنمما

الطرقمفارفىعلىأناععلق

المنقمنانامطق

السيافأللأور

الرأسهذييحزكيلا

قننفردبالوطناءسبامزجتجربةحصارمنيخرجوالشاعر

وكنمالشعريالايقاعائوبأجييويةواتئندتفاصيلوتكتسيالتجرقي

لصبذ!/؟تقانمعدراهينحوعلىتصلعداوتصاعدالتجربةعلىالسيطرة

الحبهبة:انتظارساعةفني..والحركة

الساحة؟قمثويتآملني

ظهويحاورمنييسخر

مثلها!لانوأحاولأتكله



احمرضوءظلييأكل

..مخمورسيارةللقيه

شبراخروالى

ال!قدرالواسعةاللهأرضفي

ظلكاتبع

اقيثي!ك!عني

صحبيثكقذني

..ا!تنه،فبملم

..المظلمالقمرنصفوحثيادخل

الاحوالضوءسوىاحدلا

7لعثر..أورك!

،حةالم!تمثاليأملني

اسقظ9ناو

مطفأمصباحيبكتب

الميداناهلبفي

اوواننر،-هـتفع،النثريرولدهذاي!لاعنمماالثماعرلكن

والخالابةالمخاطبةظتصفه،الواؤيعبفجاجةنواجه،الحماليقنقد

:والخطباء

جديدمنءضيءانأصيلمن

الحياةحرية

اغنصبالذي1حقنااجلمن

الرمالمننرةكلاجذامن

بامتثدكهااليثودتطاول

والمنبالزيتونفيالحمامفط!قكي

لكلبايخرسكي

الربيحا*

يحارب..الشاعريحارباانالمهمولكن،العربمليحارب،آه

،ناسهمحيتمنالاالشعراءمهمةليست!ذهاليهودلا؟من

معركتهفهذهالنثريحاربانيحبشايوال!ثاعرانحعثمن.ولكن

المبا،شرةسجنمنيخرجانيجبالنصر!هيكتبولكي..امحبرى

التخيليالعمن!صريت!آتىلاحتىوذلكالمعنرولالجرئيالمجردوارمميم

عنالحسيبتحريرال!عسيعنوالابتمادخادجيةحل!يةكهجردالفنفي

مط.فيشفاناليصستائرخلالىمنالعقل1فيتجليعقليهوماكليق

دأناالقاريءذاتبجهلال!يقيةمعركتهلم!احهـةي!انالشاعرعلى

بالخرقبلالو!مأسا!فيبالغر!الامرضيردليهايعرضبئنلاكلية

للح!اكاايوميةاالتفآهةفبمالسقوطمنانق!ادها،الذاتانقادالي

ساعغ!انكونهذايف!لالمواذاكلتناهيةافهاعلىالتفاه!ة1هذهبانقر

انل!هاخالدةمصرانالشاعريقول.العالمشاعريةلافي،فرق!قد

-،،لءوتعندطمانينتهادفطمنقخرجانهافولهلمجرداثةخاقكون

الوله:لمجردخالثةتكونولن،النامحرعبد

وطنييا!م

شسقطالاولىا!كل

الشجرةتبقىلكن

ربيعكل!بماتوز!كي

قيومولايقولعنثما-نفسههوادرككما-مصرستخلدوانما

فساته!ا:النفبمبفعل

السقفتحتالمصباحخطم

لاوساقافيالثقاباوتشحل

والابوابلحجاباوتضفع

:،نالانشذاتتخربنفسههوادرككمالافبدون

..دميعاءطاعةقمثالم!ج!ؤطكاوها

مبمطتلهـصنوا

النفسضب!شعار
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الننساعركعحاصرهعلىبأنتمرداننفسضبطشعارسنلعناننا

8ناءرصالحياةلأنللاكساناحرىلجاربعلىولنطلانوطن!ساة!ي

ج!ليهاسلحةستتكش!وساعننه!،عينلمحةفيدحللنو!نمحنة

وسزداد،ا!نلصييلننمعرقيا،بالابمجردعيرادشاعرأمامجديدذ

واالشعجبأ!ت،أولىبينالصورلأأستخطماتوستتنوعنوهجاالصور

جديدضمالىي!و!لممارأهـسداحوارأإبين"لشعريأ)ءهلى!سيتراوح

سي!ن6-،و-،محةحدة1الم؟لتالعهيلةسير2الشاعريظلانبكلنلنالاعيل

رجاهدلاالسان(يدا!دك،ا!اعرداتاهوليسالمعروضاذ!مودج

.الج!أ!ابد؟،افرابديهلىلمالنترزمنمنيحرجنئيويناض!

لقلين11ءرالعةالصورهذهكسللديهشاعرماماونحنات!

الو!يخط،يسبلىهؤاـثم!ا-غربنبا/لا،والعدوولميبين

يحمي!ني،يسترنيشيءعنأبحت-ومسنحيلو!يراوردةالعمتسب

تنسع،النيلموقتقظ،الودحبرنفطةهيها-آلاكيراالهرم

تخيمني-المذ!ولةالموننلتهمقتجاوفىه،الشاطيءحتىوتعلو

الخ..ومدابرامقبلاالصباحيزيفني6ا"هـلرآلتوفعايفيفني،الم!فاجاة

امامنحنانماالراتعةالصورهذهفنللديهاعركاا!مونحنائناس

احطلمنالواؤعنثرضدالمهركةلخوضالاسلحةكللديهشاعر

اكنرالالثاعرمنكؤارالى1تحتاجمعركةوهيالننص31!كيا!حليق

هع.بكل!،تهمهىأ/نصرخوء!ةالشمعرا!مالححس!5،

معيملتلعنوا

النفسضبطشعالى

*

وربما"المساءآجراس"دديوانالهيجليةقراكلتناعنولغننو

نا:التقراءةاهذهالجدليالبعدبادراكقراءتنافيدناءأننالنأيشفع

سنةابوابراهيممحمديطلوانالشعور،(هامش"!هيصيظل

!شعوروكلبل2،الشعور،(ثورة،أ!

،

سمشةابوابراه!محملد"عصحالصحلديثث

،الحياةنثروراءالكامنللجمالاكتشافااالشعركاناذا%ه

عليه؟تودتاوالحياةلتئراسنسلمتحدأيفالى

محاولةهوربمابلالجماللاكتشعاففقطمحاولةالشعرليمس

الثم!ريكونفقدبألضروراتتكبلناالطبيعةلمنوبما.أيضالخلقه

ضدالوجود1لتح!نمفاومةلحظةانه،الالعتاقىعالياصرارا

بالتجاوبللقبعمقاومةوهووالانهيارا!لقوالبسا!نهائيةالهزيمة

مشاعرمنالانسانيةفيماأنبلومعبهاءمنالإيعةفىمااعمقمم

نااتصو-كنتوانالحياةل!نثرستسلمت1حدآيالىاعر!ولا

طاغيةتمردلحظةه!،الاشسلامعنىضدبطبيعنتهاالشعر!لخظ!ة

تعلقتلقد.والابتذالبألقبحعديمهاحوالفييننسمالنيا!ثرفد

الطبمةمنوج!لت،الحياةبجمالللاحساسانسافيةكوبل!ةببالح

للنفسخداعبلحظةينعمانشهريف!يهيحاولوهـ،خاوشدا2محورا

الموتالييه!عالذيالمنؤدالكائنأهفا،الانسانانمؤداها

كانوانالمطلقالىالوصوليستطيعوانهللديمومهـةق!ابلبئنهيزعن

اكهاية.فيالعثمينتصرماوحيراكاخطاهيترعدالعدمشبح

.للافسانال!ون!تقديممسبتهرةهحاولةالشعر

فيشداففلالوطنبتجربةالحبتجربةتمتزجش!ركفي"

الشكل؟صالحفيامالمضمونصاولمح

بالوطنالحسبتجربةامتزاجأنأاؤكدانالبدايةفيآحب-

لاستقبالحواسههفننح1القاريبهآاعريمناورةليسشعريفي

منبينهـه،لانالشعرهذافيبألوطنامتزجقرالحبان.قصيدة

انهـما.تقريبامستحيلاامراانفصالهمامنيجعلمااح!يمةاالمناصر

نا.والتجاوزوالعطاءالتضحيةهومعنىفييندمجانبربساطة

باادبافتزاجهان.التعبيرهذاصحاذاصذيرم!قهوالوطن

اصبحإنهحداىاذاتيفيتغلغلقدالوطنهذااني!عنيوبررانيفي

لملا-الص!ةعو-الهتتمة



أ-)ـلمسدوولثيك!،5عن!ىس!مر

مى---11ألصيميحه!د!ى'ي!ئننوردهييم!

الننمكلا!دهد3!مزاجوهدا.للوجودالبنريا!حإجمنعصرا

الحبدلحريكعىاألعاض!ههدوةمنامسعدتلمد.مطوانصمون

بأثوعنيهالاح!سعم!الومتنعسوعيس!فمشس-ء"يبعص

بعبشمالمطيةانفكدكرت"دالددسوكد.بعيدحدافى

بأدوىنا!حساسبونلمحوابص4انكن5و*سوعيا!ليامحمههالسيسعن

امعنصرين.لطبيعهمتد!اثداتمنسعريكييبتنوهلحب

نسعر2د!ز!2سوصتالب!بمكجربهأطركاخم!ع!نمماء

"لمنيه؟الصياعهعلىحىصيالوعنط!هلسم!عه!،با!صوراعيفء

انسيعرهعلىالعمير.ادعيانارحدمهميامتي!3نغيرعم-

هـوالوضنالحبمددولبينالحاصهلع!ء1يوجيهع!دى؟د"معه

ضوءهيا!قهامهماناحال!النيا!الننك!عاىواسعاس!شرجمر

ععناحدتاحيئ.ولميزهااشع!ليحدولىكيلجربهسهنيمه

بحدءلمجربةمذهكيالحي!اهعرولىمننعر!أدحبوي!ح!!لوعن

الواصاوتت!اشمسانبمعني6حا!جياعابعاشعاييااسص

وهـن،بالاكصرإريعنل!لداخمياطبعاآلسك!يآحذبينما،الحارجي

نايسي!*داان.الصوركنرهمنالتشصورهسيف!

لمولثصعاةالكن..الصياغهعليك!نجهاسكلالو!ن1!ساء

حريهاكثرب!دىالشعرآلذاتيةت!بنيساينيهوالسببجمون!مد

ايضا.لندسياتحمتنغسهالوكتكلوكلشنمصيعنالمت!مقو؟نا

الولائلولويعللحركةأكبرامجايالخيالىتطياشاظيهاثحريةان

الوعن.عئاتحدحطحينصدكاا"لاكوناننيايضاهذايعنيولا

الخير6حريهمنيحد"اخارجاليا!ءلجاهأنسجوفوحالقنيةان

هذهعلىاكضياناودوكم،العكستفعلاثل!ظيةالحريهبينما

النيالداخليةالحرية1بنفسالوقنعنالتعميرسوامضيالتنائية

الذاي!.حقميغتىوعننعسيعنبياعبر

وهـيرالغرديمصيرهالمصيرالبطليعيانتعنيالنمطية10

نأامالمصيرهظيعيانشعركبطلاسنطاعه!ل.جمعاءالبعرية

.؟خسبالشاعرعيىقا!ربالمصيرا!عي

يفصلتصوروجود!معبخهصةالشعروكلعامةالفنمي-

افنعةتلبسشعريديتتحيدثالتيا!صواتان.ظلقهعنالبطل

هنال!انفيشكثمةلشيولكنالنهايةفيآناوجهيتخفي!د

ظرومهمند!لتهوجوهـيكنسبثعوالموفوعيوجولمحعملهمابط!

اذاا!لقدرهبطلهيتركمنشاعروما.التاريخيةوابعادهي!جتماعيه

الدماعمن.بنوعاوبنرجسيةسواء-شاعركلان.!جداكسو!كان

معالمميىاترابمننوعاابطالهمصيرليررى-النفسعن

وابطاهـ"الشاعريرل!انذيالعامالمص!روهظ.الخاصهومصرره

يسعىو"كنهجط!جديدانهاثىلاللعالمتصولىمنشويفيينمع

ابطالان.الطويلتاريفعبرلتحقيقهالافسكيصبوماكلتنض!ق

يرؤضون!نهمينهزمونوهمترحم!افدارايواجهوننبث!اماشعري

ودما،همدموعهم2يترفونضحا؟3واماوالاستسلاموالكلباخي!كة

رحيقيمتصالب!لان.والضنةوالقساةا!غاةاعتابعلى

سا!طااوارولمنفريباتكوينهعلىخالقهقدرةمن!ائهـو،ا!صاكه

ك!ا-يكونلاقصيدةيثتبالذيوالثساعر.النقعىحضيضفى

البشرية،مصيرعنضهلاهوبمصيرهحهىواعيا-ذكرتانسبق

متجاوباوالتحىوالتمرد؟لثقة؟لعامرةاللصةهذهفييكونولكنه

!ابطا)معكلاًن.بالظصتناديقيممنالوجودميماانبلمع

ولكنهمعالمهموربمماانفسصي!ين!ونالتيالطريقة-!عداي!ذكون

.ا!!عئىلهمممثلخيرهوكتوتدونكانوربما،يبئون

الداخسلمنالتناوللجويءنمماألتيةالتجربةتغتني"

؟شركفىهذايتمثلكي!،التفاصيلعندبالوصف

اكصورفاننيليسمحتاذاولكن.عموماصعيحةمقولةهذه-

تهكونانمناجعرالنثرخعئهعيمنكآنتربماالتناصيلكثرةان

الاسيبثورتقومالكث!يرةاكفاصيلانذلك،النسعرخص،تصاسو

الشهرانغير.لل!ح!المسرحو،"ئة؟لمناخوخلقاتوفمعحهو

التركي!زمنفعوين!التوضمحعلىيفنمدمماالثرالايحاءعلىيمتمد

القبتتاتيحتىالقصيمةلننكثي!الحناعرالؤممنعنعروص

الت!عانيلكثرةيفتقدشعريانواًلحق.نفسهاوهيتاهمماوحاثةنالكمة

الشعرطبيعةانغير،الاشياءرصدديمنيت!قصجمبراهذاكانوربما

عبروابألطبع-الكلي!الىالموصولوالمطلقواننجاىفياىاتصبوالتي

اكنقادوراءسببايكونؤدط!ذأكل-19ءزليصفدمناليتحليق

مائدة"!يدةوةى.ا)-ءريااش!ءيرسكرأ.ض"بمل!قصائب

!؟،-محاولة،(41سا*اصرأس))ان!"ليهـسافيورن"الميتالفرح

لهمااريدعلافةخلالمنامحدرج!يهاالأشب،ءصشرتهالدا.كأ)"ءالررإية

بالفسل،انتهتحبتجربةخلكلعبماوجدانجطلط!ورا-كلثعفان

اليهتش!يرعماماحدالىيختلفافنفصهيلمنافىعه!ااننجرو

مىخعرهنبملاحتىهدفاالتركيزاجهلاننف"اومتادباتحما؟لاتء

عنه.آننعبيراردتعهافط!الخارجيةال!ركة

،متكررةواحدةتجربةتكورتكادمحاصيربرالانالشعريةالحركة"

الحصارأهذامنللفروجالوسيلةرأيكفيهيما

مابلنميروهو،ريناميكيةال!وناكترمنالسعراند(حمي!4-

المدرسةا!ارفيالاجيالىلعافبتوو!مسمرهتو!ة:له،للص.ود

صساول!ح1لثرلهع!ناكالصبورعبدص*حجيلوبعد.الحدينة

ملاحظاتثمةانالا.عاوالشعريةالأس!افي!ةتجربنة،قميزلؤكدان

لمدةالاولىالملاضة:!صارحالةكل،وىالحرلهاظهرتاساكسية

كقدوبالتالي،تحديثبالشعرالأهتمامعنلمامااليوميةالصحفكغت

لرأي4منعريضضاعداحنلعميفةفنواتقغكللىكدوتهالشعرهنا

للث!اعرحرجاوضملأخلنقدالاعيموساللقصيران.الاكبيالعام

بأنتشارقضلاالننيالمتضمصةالم!منمحعودعددداخلوسجنه

فابعة!شبعيدزمن!نذالنقادانمرف!:الثانيهاًلملاحظة.واسع

اشنفضل:الثالثةالملاصه./بهمخاعةلاسبابالحديهثةالصكة

جديدةوجوهابرازمنالشعرية2لوكةحرممماالدئاوتنشرتركة

ا!الصاخصومناكلوافىفيوالكنني.مصرضآلشعرثعاءلتجديد

الحديثتالشراًنمنم!اتىلاالشواءمنالجديدةبالاجيال

.الاعلاماجهزةعلىبألضنطيكون"لحصارمنالخروجان.تجمد

يقومانمقدار!والقضي!ة،بهظصمابعشعركفى.

لهذهاغنثكمستقبلما.الشعرحركةبت"ءالخاصالطابعهذا

؟الافناءهئاوعتاصرالوكة

يكوىقدالذيال!ورتقييمعلىالولافعفيمنيافعرقكونفد-

المرظةمسيشعرتاولقد.الحديثالشصلجربةاط!ارديلمحاولتي

ناعلىعزميتعكسبصورةاثواتيظويرفيالجادةبالرغبةالاخعررة

لوقولىواال!م!اسيةساناتلاضانشلمشاركةمنهجيهوالشريكون

اشديكونانالىطريقهفيصوتيولعل.التاريخيةلصهاداخل

ص،المرحلةهذهانسانقواجهالتيالاساسيةالصعوباتمواجهةمنحتى

البحتالىيدفعنيانبالقراءةجديرانسعرييكونانفىامكلولعل

منالتخئمرالقاتجهانني.الشعريةلت!جريتيجديدةعناصرعن

صمشمفى6وث!ترابصميمفيلانغرسالمفردةالناتاوجلأع

اما،بالم!معليهومهـحكومعابرالبمثياًن.الكبيرةالانسأفيةألتجربة

المسرحيةمحاو+يكافتوربما.بالقدمعليهومصكوممباقاهلي

الحديثة.لشعريةاالحركةمضمالىفيدوريتوسيعتطلعيعلىدليلا

،الشعريللتعبيرا!رىاثكاللاب!اعالمسنمرالتجريبمنبدولا

تقدمنبصددءاننانحسلماالمضيقبالهغوعاءالقصيدةاصبعالتفقد

اخلاصاكئراكونانعلىعزميوان.الاسانيةالتجربةفيوتركيب

شعريعناصرتكونانواملالتصميممنعاليةعىجةبلغقدللشعر

.العر!لمسانالضمالريالعلهدنامرهيالمستقثلفي

مجاهدعبدالمنعممجاهدالمنطممدينة


