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جبرا:والروائي،الناقد:فيهاساهمندوة

،يالبياتعبدالوهابالشاعر،جبراابراهيم

مراسلوأدارهما.."اتخيلأط.جلاللدكتوراالن!اقد

السا"رائي(جدمل:العراقفيداباال!

ينوعثسخمسةعبر"ا!!داب"مس!يرةرصدمن

يجد،آليومحكىالاولعددهاصدورءضذقطعتهاعاما

ا)مربية،فة.ألثض،تمستوكلعلى،ألكشيرقدمتازها

صعيدعلىوبالذات..الابداعيةحقو)"امختلفوفي

المساهمةفاقالورصدبحثهالأنيهمناالذي-"النقد"

ثتعبقرو،فيلىواء..حقلهفى"الأداب"قدمته!االتي

الممارسةمستوىعأىأمجديد،عربينقديمفهومقي،ء-ءل

ولا.عم.وماالعربيوللنتاج.،نتاجمن.ض!شرهلماالنقدة

المساردلكلعبهالذيأددورضكرمنهناكاناخلن

العددقرات"لي،بأديوالمتمتل،اختطتهالذيالجديد

اغناءفي،شكولا،ساهمالبذي،"الأدابمنالم!اضي

منمسنويانهاءستوىدلوءلى،العربمةالابداعيةألحردةا

بعدهله،سليمعربينقديمفهومبلورهفيساهمكما..

..الدوغملأأىض!رولكن،الواقعي

تاريخنام!نومهمةدفيقةحقبةفيجاء،هذأكل

الثقافيهبرلمالحياةيتصلفيهما-واء.ةالجديدالعربي

الحقيقةعنكهعبير-ألابداغبحركةام،نفسعها



ث!رزمح!،؟

ته.؟عكا---للى
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ذاتهالعربيأؤاقعابحركةام-الجديدةاعربيةاألحضارية

لادالمههذأشهدت...ودفيقةحرجةحقبهوهي..

..مجالمناكثرفيالجديد

طابع4عليلغابكهـذاذقاءفيءلميناعسيراأن3واذا

ائصالخصا،الباحثونيفعلكما،نحددان،يةالعفو

الحركةصعيدعلى"الإداب"اهااضطلصتالتيالميزة

و-في،ألعربيالادبفييدالتجدقيمبلورةفيو،لمةالضقد

على،ذلكخلالمن،فساعدت..خهاصةبصورةإلشعر

بماوالاتجاطتوالمفاهيمالقيممنكث-روتبلورنمو

افقفي،حرامنبرا،نتكولا،كانمجالمنافسحته

عليناعسيراكانآذا:اوول..التقدمىانقهميالالتزام

فانه..اخصائصتلكلجميعنعرض،جيثهنا

ونحدد،الابعادبعضنتلمسآن،أفنكمسا،بوسعنا

هذافيعامةكمطدىء،منهاشيئااو،العامةالنتائج

حياتها،منقرنربععبر"الادأب"لعتائذياسمتالاتجاه

تعبير،خيرعنهفتعبر،جادتوجهضمنتستوعبهان

والمفلأهيمالادبيةالتقاليدمن.ثثيرعلىخراوجاجاءبحيث

جديدووعبى،جديدبفتحوارهاصا،الجامدأةالثقافية

مماكثير،فيكانتاذ..العربيةالثقافيةالحياةفي

زبعهما،وعمقاصانةء-نمعبرة،صفحاتهاعبرطرحته

العربية.الاديبةالتقاليدفيجذري*خييرعنهمانتجأو

الحقائق،هأرهمن..هذا.منذبدلؤوحبذا

."الاداب"اكدتها،ال!تيوانوضوعيةخيةالتار

ظ!:اًلخيماجلالالدكتور

للخمسيناذمطالعفي"ا.لاداب"صدرتحين-

حوتهـواستقطبت،الادباءعليهاقبلأ،يدافرحدثاكان!

ا،ادبيةمدرسةسماتاتخذتهـاوسرعان..القراء

هـ-ةنوعافيهاالنشرواصبح..الادبفيجديدزيسار

،منأالادبيةادحياةتحركانفاستما،عت،النقديالتقويم

الخ...والقصائد،تنشراتتيفالقالاتا.صدورها

للاحريى!الاز،رةتحملمةجرجديدةاشكالااو.اراءتطرح

بمقالا!خالصادبمنللقراءتقدمهماالمجلةدعمتوقد

غيرمعهود-نقديمنحىاو،وعيمننوعاتتضمننقدية

الصاممتالمتلقياهابمنيخرجبدأالجد.يدفالقارىء

والاعبأ"بوألاقتناعالانصاتسوىلهدورلاالذي

الختحاء،ونزع.رديئاالادبيالاثركانمهما،والتصفيق

وحل2والمباءثرةاخقريريةوا.وألخطابةوالامرالتلقينءموح

تقدب-!دون،سريعةشمعريةبأوامرةالكبيرالمعضلات

و51الالتفاتودون،بهاالايحاءاو،العمليةالحلول

المضمورتقدرم!قيابداعهومدىوجماليتهالفنضرورة

الحديث.

مزمستقلجيلووجود"ا،دأب"صداورواتفق

الريتطلعالقراءمنوصل،ذا.ز"يزكدانرديرالمبدعين

جمهرةتوجيهفيالمبادرةفدخذت..ويثريهيغنيهمأ

،رءقدنمالعربيةللكلمةجديدعوواعتابفر؟وهم،ووراء21

المستفصضة.والمقالاتالجيدةالنقديةالامثلة
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مبما:اليي!إ.عهباإو"اب-

اوزمانها،اوانهلفي"الآ.داب"مجلةظهـرتلفد

قبلهما،.صدرتقدكازتاو،ررمبقتهاالتكباجلاتا!كل

ولم،تحتضركانتانهااو،المفاد-هاامظتقسدكمالث

بدأتالتياتجديدةالتياراتتتوعبان!س!متطيص"!د

نابل،العربالقراءواذهانقلوبااىالقهاطهرتئسمه!

الف!"تصبكأ.نتالمحتضرةاو،زرالميتاالجلات!!ه!

ا)ضامب"الادبحركةعجلاتفيت!ضعالعميماومم!،؟!لوإث

فدالمجلاتهلذهتحريررؤلى،ءمضانبل..أل!ديالىة

فيالخشبيةفهمسيوفمفهروا،و؟خفظالمإوقارهمقغدوا

""الادابصدورمجلةجاءهناومن.الجديدالتمعاروجه

جديدةحركةولوسس،ال!رو!ءلىأننق،طايضعمبم

علىالقدرةفقداوالذي،المنهزمالقديمانقاضعلى

والتواصل.اصل"انموو!ومةالد

المجلاتمنغيرهاعنلم(الآداب"مجلةآخضلملأفء،كان

،انهلصدورهاعامنفسفيايضاصدرت-ربمما-التني

جبهةتمثل،تقدميةقوميةمجلةكالتا-الا.داباي-

ناجاولتانهاكما.وعريضةوالسعةعربيةثوافه"وطنية

مسارهـأفياعربيالوعلنفيالادبضةالحركةتضع

حركةربطوألىالالتزامالىبدعوتهاوذأك؟الصحيح

المجتمع.بحركةعامبشكلرالادب،بخاصةالتجدرد

معاديا"وقة،.وقفتالتبمالاخرىالمجلاتبعضبعكس

،الالتزاموءن،بالمجتهع.الادبربطصركةمنوعدائيا

الالتزاممحاربةألى.ندعوالمعثيمهةالمجلاتهذهورات

الاخكلترابال!ىادعوةوفنس.وسمثأب"ودعاته

نسء21ولالعربيةادثورةمدأسامانهزمتوالكوزبوروليتية

انتصرتاو،القرنهذارونالحمسياناتس،دالذي

اتجاهاتبلوراناستطاعت،انه!بحيث،لىضاا"الآداب)ء

بل،الآنحتىلب2الغأهوظل،انسانيااقومىادبيا

.بدإوااًلاص!لالت-ارهواصصلمح

:بربراا.را!هيمجبرا

انهاهو"أ؟داب"نجاحاسراراحدولعل..

نحوسعيهاوفي.ونضارةيةوحيوبفتوةدانالم؟اقتحهت/

الكبيسرةالاسماءذويفيفقطهم!،تحصرزلممالجديد

.الشبابعلىراهنتبل،احيانااهميتهمعلى،)سابقأ(

والترجمالتالنقديةالدراساتطريقعمبئالمجلة3اتتوقد

قب!ي،يو!ذ،كانتالتيالوجوديةبرياع،المنتقاة

العربي،الوطناحدأثسعاليوميوبتفاعدهس،.عنفوانها

ااوق!صدعن،حولت،واتفاجعةبالعنفسليئةفترةفر!

يخدممأالى،الوجوديبمعناد،الالإلتزامفكرة،قصدغير

عددا،الح!الفي،.فاستقطبت.ألعربيالقوميالغرض

الوطسافطارشتىفي.ألفتيةانمواهبذوي.منكبيرا

الظاهرةصفاتهااحدىيالذهنالشباب،وبقيالعربي

فياخرقوياثرالاستمط،بلهذاودان.طويدةلدة

في.أدضترظواهرمنكانتالتيألافليميةالحواجززهديم
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فشددت.نيةالثادعالبةالحربسبقتالتيالفشرة

ساعدمما،رالقطرالقطربينانسرعافكرياالنواصل

،العراقفيالجديدةآنشعريةأدلصدرسةون؟انعلى

-وكان.العربيةالساحةامتد.ادعلىالمباشراثرفا،مثاذ

والوعيالنقدبروحالمشحونسيعالالتواصلهذا!ي

اضافيت!حميق،الفعلورداودجديدالتلا!اديبالمئري

ارجاءالذهنىبينوالترابطةالمصيرآوحدةالحس!هم

."ا!روت

تيالبياااع!بد"و!هاب-

القومى-قفهأ.ذواسينةظلت"ألاداب"مجلةات

الوطنبهامرالتيوالكوارثالمحنلمنلي،الرغم.والانساني

عربيةاقطارفيوالمصادرةءللمنععرضهوظلت،العربي

ما،احيانا،يصيبهاوكان،مختلفةزمنيةفتراتفي

،وبخزعوقدقاوتعبوهنمناثورياالمناضليصيب

اسينة،وات؟كما،مادسأالخظحدودفيظلتوأك!،

اذاهذا..تساومولم،تتراجعلم،انةالا!حهملعدى

.ووفيرةكثعرةكانتامامها.المغرياتآنعلمف،

كانتالتيآ،واقفمنكثيراشمجبتأنمجلةانكما

الرافيحريةقضايامنانعربيةالحكوماتبعضتتخذها

الذرنالادباءمنكثيرصنودافعت،والفكروالضمير

نشاطاتهمبىببأسجنواواعتقلواالولحتهمباكىلممنعت

منكثيراوفضحتادانتكم!ا.والوطنيةالابداعية

والاجنبيةبيةاتعرفيةلثقلاتحاداتوالاوالمنظماتلس!سات/المؤ

العرب!ياآشعبقضايامنسعاديا،قفموتتخزكأ.نتالتي

آلاجانبالختابامنكثيراوفضحتتوعر.المصيربة

جانب-ى11منحازاموقفا/تخذونالزريناو،الصها/يخة

نية.اصهيوايةلعنصرا

،استطاعتالنضالاشكالمنةذاكاواالشكلوبهذا

تكونوان،العربيةالكلمةعنالحصار:زفكان"اعلاداب."

العرببقصيةإؤمنةاوالاقلامالخيةالعربيةللضمائرمنبرا

والاشتراكية.والحريةاوحدةاةانكبرى

"اكقديالدور"عندهناقفنتولوحبذاثل!

ءاهـ،وعشرينخمسةعبرلعبى"وما،للاداب

...المربىالادريالضقديالمسارفيحياتهامن

ما،بداته"النقديالمصطلح"صعيدعلىسواء

يدعبم،واضحنقدياتجاهبلورةصعيدعلى

سؤكدا..بهمايرتفىعو،الابداعيةالحركة

بها.جاءتالتيالاجابيةالقيممنأكثيرا

:جبرابهراهـيمجمبرا-

اهمية"الادابمنالاضىالمددقرات"لبابكان

الاتجاهلهذاادريرسهيلالدكتورابتحاربررتخاصة

آنيةسعالجةوالقصصاوالقصائدالمقالاتمعالبسةفي

وا،مضىمافيبهـ،ليحلمكاتباييكنلموتفصبلية

فيالطر!دةلهذهوكان.اخرىمجلةايةفينشراذا



عنفضلملأ-انفسهما.اكتابانفسفيمفعولالم!الحبة

طلعونحبنبهاويتمتعونالقراءيجد!ادانالتيالاثارة

وا؟خليلا،قد!-،اومدحا-النقاديقولهماعلى

هوالمهم.الم،ضيالعددؤيهمقرأوهلم،-"نترسحة"

.الثتابانفسفيالاثرهذا

"ألاداب"فيينشرانارادمنكلاناليخص!للقد

شهر،بعدسيمشرذيا)ا!ضقدلهذايتحسمبكان

زامآ-اصننوعذلكفيوءإن.علىماكتبفي!اسبه

احسنعلىيصوعهوان،"لدمااحسنلقيولبآنال!تب

ستعرصأنها3يعلالتيبجزئياتهيعنىران،يستطيعما

.يتجهـرملفحص

لزعةهى"ألاداب"فيالسائدةا)ضزعةكانتإولما

ينهذبينلربطاو،لمهمةاوصيةلوروايا!ل*ضامالتزاو"-تجد

قدجفيالخاصااثرهأيضالذ!لك؟انفقد..الا)-زامين

اطارضمن،ايضاوالشيوخ،النتتبلدىالمخيلةزناد

علي!حانفسهالىكاتبيحاسبالتيانفعريةاولبةاةالمسه

فيالناقدامتحانستجابهبأنها،الاقلعاى،لمعرفته

.الفادمالعدد

ذالكمناهمنقديدور"للاداب"كان،طبعا

قصةاوواحدةة3مص!دكنقد-الجزئبتقنظد..بعثير

يكتبمنتدىخاصاتتباهمناكثرلمجققلا-واحدة

،الاولىحبالعش،النقدهوالمهمانماة.معينةنجرهة!ي

الجديدةالعربيةالادبيةألاعهـمالخاصكبيرة،اوبوج"لاعمال

.الاخرىللادابكبيرةلاعمالىنقداطارفيجميعامطووة

بمرحلةنرعنىعرب-ةكلجلة"الآداب"مجلةكا"نتمافبقدر

،الصلةاايضا،آقامتفقد،العربيةاثقاؤ"افيالتجديد

.الاخرىاللغاتفيالحيةلموالثقافاتالثقافةهذهبين

مااننقسدفيامالشعرفيلسواء،ا)ت-ديداننتكولا

كان،الاخيرال"رنربعفيعرؤناهالذي،القصةفي

فيالعالم،المعاصرةالث!ءفةفيالمجديدمنبالكثير،مرتبط

."الإدابا"مجلةمثلتهالذي

:البببم،تباء!بدالوهسياب-

"الأداب"مجلةاستطاعت،دالنطلحركةبالضصمبة

وجهفيالموصدةالحروقةالارضحرأثةتعبدانايضا

المختلفة،المتنوعةفىورالبتبذروان،احركةاهذه

النقدالواننكافةابلابوآتفتحان،ايضا،واستطاعت

،الموروثالسامبىائفونعند.نحجرقدنهـ1الذي،الادبى

بفتحذلكتموقد.آمثوائبىاالمنفعلالهـذا.زياللوناو

النقصادسارسهاتذيألنقداناوالكافةالمجاةصفحات

ايضا،آقراءواوالقصاصونوالثتأبوالثسعراء،انفسهم

حسب،ادنقادعلىحكراا:سالادببىالمقداصبححبث

منلونلايممارلهلىاي%و،قارىءاوىتبايمل-كبل

العربيةالادبيالنقدحركةغذتالهأكما.الادبالوان

النقدحركاتمخضلفمنترجماتء-نبهقاكلتبمسما

يسودأنمم!،"بإرلايتمدعأندون،إعالمأفيالادببى

آشناشعة.ا)وليدةالعربيالادبيآضقداحركةويطمس

:اًاًلخبإط-للأل.د

نقدفي"ا؟داب\)عليهسارتالذيالتقليدان

اظن،كملأ،العربيةاالجلاتببنمرةولاول،تنمثهرما

الكتابوجعل،بفوائدوقرائطوكتابهاالمجلةعاىعاد

اشارك!،-يسسطيعونمانجبرويظدمونيحذرون

مدىليرواالنقدذلكالقراءوانتظر-جبراالالصتاذ

فسيالماضيالعددمواداحدثتهائذيوالانطباعتطابقه

المجلعة.ترحيباتنقدىالتقليدذلكورافق.اذهانهم

..وايجاباسلبا،النقديةللاراءوالبهتاباالقرابهىبمناقشة

التيالحأميةالنقديةوالعاركاالخصوماتنذكرزلناوما

.،اتخصميناتفيوخاصة،"الأدالبا"لناقدمهل

وجلساتةالادبيالانديةفيتحدثهاكانتاتتيوالإصداء

كامحلل!بةبينذهـكاوتآثير،الادباءواجتمد.عاتالمقاهي

..وغيرهمالجامعات

والاثارةالتطبيقيالنقدعلىدوره!ايقتصرولم

النقديالتضظيرآلىالتطبيقتعدتولكن،اففيدةالنقدية

النجيدة،النقديةالمقالاتمنج!ملةعبركثيرةادبيةلقضايا

يرافق"الاداب"صدورفكان،المتتاليةاعدادهافي

للتحولاتتبعأ.والنقدالادبعالمفيةكثيرت!ولاتا

،ألوهـيوتنافىالثقافةوعمقأمسياليةواالاجتماعية

المتميز.العربىوائكاتب،الجديدالعربيالشمدعرومولد

فيالنقديةالحركةلتتبعمصدرخيرعنسئلتولو

الىاشيرانفيترددتلما،قزنربععبر،العربيالادب

آخطبيقياالنقدتدررسبنلناولشى،"الآداب"مجلة

يتالنقديالتنطيرمقالاتآلىالطلبةترجعانسوى

فينقدهومناقشة،ماعددموادقراءةوالى،"الآداب"

الحرهـ-ةفي"الادآب"اثرتوبهذا...التأديالعدد

يهرةلشسجلااعدآدهىافيؤدمتاو،واثر-هاصةالنقد

العربي.آلملادبجديدعهدببدابةبدات،مثرفةادبية

بث!عرائه،الصثرينالقرنءنالاولالنصفاناعتقدفأزا

الادبص-ةالنهـضةلهذهيوطيءكان،ومفكريهوكتابه

كاناو.انيومالاولىبداياتهانجس،التيالحقيقبة

الزمنع!ودبينطريقاالتهرنهذامنالاولالصصف

عشر.التا.سعالقرننهايةحتىبعؤادسقوطمنذالضلئع

الحاضر.الىميوبعديوهـلمينضمالذيوالمسشقبل

":راابراهببمجبرا-

عنطريق،ائج"-(يدةالعربيةالكتاباتوضعفيكان

مزيد،العالمفيالعاح!رالابداعسياقفي،النقدهذا

رأيناكنادفعوهو.أحداثةااتجا!ابئفي)هلالدفعمن

،واج!أ.نمصرفي.نحسدراخرىمجلاتفيمنهشيئل

بتقدم،وجعلته،خاصازخمامنحته".الاداب"انغير

-،بال!فلكتبهمالافضلالمميزةالصفة،الخمنسينات

في.آلشحعريتنظيرهافيانهاالأ..وقصةشعرمن

\!7



سمحتالذيالشعرمنوعياابعدكانت،الاولىسنواتها

بعد.فيما.ثداركتهماوهو،بنشرهفعلالنفسهلأ

مجلةذلكفعلتانبعد)"الآدالبا"ساهمتوقد

!ط،و"-مناصرببىااكقداخراجتن(امالوقت،(الاديب"

الدراسىةفياقآالى،الكتببمراجعة،سابقا،الحدود

)،،كانوبهذا.كوعةالمشوالمعرفةبالفكرالمدعمةالتفصيلية

124-إههاروجالفيالعربيالنقدادخالفيالكبيردورها

..نفسهلأالابداعية

هبببالاتي:الوهابعبد-

مجلةكانت،الجديدةالشعرلحركةباذنسبة-

هذهرواداستقطبتالتيالاولىالمجلةهي"الآداب"

صفحماتهل،لهموفتحت،وتلامذتهااومريديهاالحركة

نبوءةأوعلامةبمثابةكانالجلةهبذهصدورانبحيث

انهأو،وينتهييمضيبدأقدالتقليديالشعرزمنبأر

الانسانهموماستيعأ.بىعلىمستطيعااوقادرايعدلم

والمادية.الروحيةالمجاعةعصرمنخرجالذيالعربي

ال!باط:جلالد.-

نبيفلصرحد""الآداب"مجلةانا)"ولىويمكن

المطبعلآ،قبلمنشعرنسميهالاول..الشعرمننوعين

مباثساخطابياالقائياألاسلوبايكونننءالخعبيرصحان

بأن،المطبعةبعدماقصيدة:والثاني..صؤثراصخأ.با

جديدةشعريةجملةتسىرداوان،للالقاءلاللقراءةتكون

معهاحسىلا،العاصرةالقصيدةفيالخطابيةعنبعيدة

والانفصاموالاتفصالالاغترافيامننوعبأيالقارىء

وقد..الف،عرومواجدعصرهوبيمن،الحدثوبينبينه

ومتابصةبأمانة،الحديثللعرزؤرخأنفينجحت

.د،حكأمللشعرآلنقدحبةومصل،ذكية

اليعاتي:الوهابعبد-

اتشعرحر!"عصمت"الاداب"انكمما..

الدعاوىوراء.والانجرافالضلالفيالوقوعمندةاجدا

"ا!دابأإاعبتوقد.اخرىأدبيةمجلاتتبنتهاالتي

حفروعلى،الجديدالشعراعلامتركيزفيخطيرآدورا

تمضيوهيتهدرظلتالتيالحركةلهذهجديدةانهار

اتشعريالمصمالمحاحتضنت"لالأداب".المستقبلنحو

خلالومن،الميدعيننلشعراءاحتضانهاخلالمنالجديد

بما،مستمرجدلفيظلتالتى،للشعرالنقدحركة

مختلفة،نظرووجهلتوأفكارأراءمنفيهايصب(كان

اول!.ن.تلتقىلكىو؟ختلف،تختلفلكيتلتقيكانت

ت-لالمن،-الحجلةاحتضنتهأنذيالشعريالمصطلح

فبم2أقدامهتثبتانال!حتطاعت،للشعراءاحتضانها

طريقانبأنهيلوحكانموانواحدطريقفيبل،طريقين

ني،والانساآعرببىااقجتمعبحركةطه2ارتباجهةمنالشعر

حاولتوبذتك،4وذذابذاتهارتباطهثانيةجهةومن

لم!\

ايقاعالبعضحاولالتبمالثنلئيةعلىتقضيأن"الآدآبئ"

تنزعانالمجلةحااولت:اخرىوبعبارة.فيهاالشعر

أدعا.ةعليهخلعهاالتيالمثاليةفيتجهبعضالشعرعن

منالمنفذهوالموضوعيالمغادل-جعلوان،ار،خرون

ص.الضلال

".الاداب"مجلةفيالاسهامشرفليءكانوقد

قصائدغالبيةانابحيث،الاولىأعداده،صدورمنذ

ذكر،1و،فيهانشرتقدكانت"مهشمةأباريق"ديوالي

المشرون""اتلجأقحيدةان،الحصرلاالمثالسبيلعلى

،5391(ايار-مايو)ال!خهـامسىالعددفيشرت:التي

محمدالاستاذ(السادس)التائيالعددفيعنهاكتبقد

اثعرو،أحةوسطقصيدةهناكان":يليماالنقاش

لعبدالوهاب"الصشراونالملجا"اتهل،الاطلاقعلى،العربي

التحليقهذا،.المعانياسمىالىالتحليقفهذا،الإهبياتي

جديدفتح،تافهيوميحادتاجنحةعلىالملاحمدنياالى

ناالتاريخامكانفيكاناذاسلا"سلءلو.أني،لغتنافي

فيالصفحةهذهي!واوجزوأروعابدععلىيحصل

.."الفلسسطينييناللاجئينحالقيتصوير

7،البعدفبىالموغلةالسنةتلكفي،شعرتاوقد

دفعنيمما،لقصيدتيالموجرالنقدبهذاوالاعتزازبالفخر

.اقوىواردةامضىبعزمأدشعريةمسيرتيمواصلةعى

ا!:جلالد.-

فيانههي..تاريخيةحقيقةهنااؤكداناود

الذيرالجدداتشعراءمحلولاتكانتالاربعيناتيهاية

باقامة،مغايرةايباسايقدمواأنبجراةاست!طاعوا

شعريةجملةالى!وصولا،الالضظبينمألوفةعيرعلاقالكا

علىبدت،معتقلةفرديةجهودعلىتتوشعخاصكأ

ووثوقاطمئناناتىأصحابهاوتطلع،.مرةل"لأ.و،استحياء

أ""الآدابمجلةفيملاذاوجد؟أحتى،يفعاونبما-،مين

تمنح!اوأن،المحاولاتتلكدؤطرانببراعةفاستطاعت

العصرعنتعبرمضامينعلىتؤكدوان،حقيتيفجتلا

لةلفرداعات"ضوالمو"ابالآد"شجبتو.قاصادامبرتع

وفضلت،الفرديمكلنإمالعاالمضمونواحلت،المحداودة

وبهذا..المطلقالتجريديالشاعرعلىالقضيةلفاعر

لهموموعيهعبر،للشاعرالخاص،الصوتاشترطت

الشعرورقضته..الشعريةالحمليةبدصالة،ا؟خرين

ف!حترمت..المعروفةالبديهياتعلىالقائمالسعطحي

لمحيالمشاركةعلىوقدراتهمفيةألثقليات!همومستوقراءها

دقيقة.بصورةوقهمهاوتمثلهاالابداعيةالتجربة

دراسةمصأدراهمعن،اخرىمرة،سئلتولو

العشرين،اتقرنمنالثالثازبعفيالحديثالشعر

علىاولاكدت..تردددون"يلاداب"مجلةالى،شرت

.6691سنةصدرالذيالخاصر!العدد

.فعالوومؤثر،كنير"الآداب"تبلةدوران

بغدا!


