
تزتال!بهـا!ماضيهن

بألوانحافلا"ا؟داب"منضيالملالعددجاء

الغنيالمستوىعنتغاضيناولو.الشعرمنمتباينة

الوفير،الكمهذاالىبالنظرواكتفيناالقصائدلمعظم

زالماالشعربأنالتغاؤلمنفيضأعماقنافيلتددق

البصرية،-السمعيةالغنونطغيانانذلك...بخير

وعلىنفسهعلىينطوىالشعرجعل،بخاصةوالتلفزيون

منسيةشبهمهملةزاويةفيعشاقهمنادنادرةالقلة

الراهنة.العربيةحياتنافيالخلفيةالاقبيةزوايامن

البهلوانيالضيفوهذاخناحيةمنغيةالطلفالا"مية

كلالرفعلىيضعان،الاخرىالناحيةمنالساحر

والتفغير،الوعيمنادنىحداولوتقتضيجديةمسالة

اصمالاوارجو.ئلالمسلهذهمقدمةفيوالشمر

الىقادمالتلفزيونيالاستعماران:قلتاذابالسوداوية

وعلى،واطمأنعسكرقديكنلمانةعربيبيتكل

فيكوةيفتحواانعسى،ذلكيدركواأنالععراء

الكبيراليمنيللشاعركلمةهناوتحضرني.الجدار

نمارص،العربيوطننافي،نحن":البردونياللهعبد

اهياتهالتيالعصريةالوسائلبماحدثالتجهيلعمليات

."...والتكنولوجياالعلمانجازاتلنا

تؤكد،المخزيةطرافتهارعم،المرةالحقيقةهذه

وكفرع،الشاملةالوعيعمليةمنكجزء-السعرعلىان

معركةيخوضأن-والثقافةالادبفروعمنهاماكسيل

لهذهوليس.وازدهارهتقدمهمعاركعنفضلاوجوددـ.

العامةالمعركةعنتنفصلانالمحدودة"الخاعة"المعركة

الوطنداخلاعدائهافدامتناجماهيرمعركةخالكبرى

الذىالحلمخالامةهذهحلميزالمافالشمر.وخارجه

العربي،الواقعمستنقعاتداخلمعافىنظيفايثنعكل

ينتصرول!وف..الواقعهذالتخطيبالتوقمفعما

واشلاءالمتعبينولهاثالتراببأوجاعمشب!عادامما

والمقاومة.الكفاحوارادةالضحايا

اسلحةمنللمقاتلينبدفلاضاريةالمعركةولأن

المجابهةعلىالقدرةمستوىفييكونواحتىمتعورة

الشعريضطلعاتياالقضيةانتصارفيالاملرتجديد

الفردمستوىعلىتالحيياةقخ!يةوهئرايتهابحمل

التحررقضيةخوالعدالةالحريةقفنية،عةوالجمل

عث!خسغ!ان

الوطنننالاشتراكيةبناءثمومن..وألديمقراكيت

ببعضالشاعرقطالبالجليلةوهذدـالمسؤولية.الموحد

:الواجبات-تجاوزالنس!مها-اوالمؤهلات

بالتحدلد.تقدمي،موقفذايكون(ن-ا

لائق.ابداعيمستوىذاتلغتهتكونان-؟

علىوتعليقهاالنصوصحف!فيليستوالتقدمية

الاغلبيةمعايشةفيوانما،مقدسةيوسمةألصدور

الىوالانحيازالشعبلبناءمنالمستلبةالمسحوقة

نايعنيوهذا.وعملاقولابقضلياهاوالالتزامصفوفهل

،الحياةضوءفيومحفوطاتنابأفكارناالنظرنعيد

الشعيم،حياءوانما..3المشتوردالاستهلاكيةالحياةلى*

فمعليير.والانتهاثوالتشويهبالقهرالمثقلةالحياة

والتغييروالخلخدةنلاهتزازقابلةوالرجعيةالتقدمية

ولعل،العاصفةرياحهاواندفاعالحياهتجددامأم

فيماثلدليلابلخايرانفيالمظفرةالشعبيةالانتفلضة

.ةالمعا!حياتنا

ينبغي،التعنيرطريقةفيامدأداةسواءعواللغة

منطقالمصالحةعنتبتعدوانالميتةانقوالبعنتتخلىان

فيتسهمأنعل!هاان..اتئدالأستهلاكيالوالمحعمع

وتكليسه.زخرفتهفيتعملانلا،الواقعهذاتفجير

صلاجالصديقالشاعرقللهماالشلنهذافيواتذكر

مجلةمنالبابهذاوفي،سنواتقبلالصبورعبد

طريقةولكنهيقللشيئاالشعرلشى:ذاتها؟الآداب"

.الشيءهذابهايقال

معا:القصائدبمراجعةولنبدأ

لسصبمويوسف:-الروحخماسية.

اًلشعريالاستثئاءهئالمدهشةهذدـالقصيدة

والخواطرالقصائدمنالمتنافرالحشدذلكبينالوحيد

وقفةلهانفردانتستاهلوهي،التجريبيةوالمحاولات

التجديدذرامنمتقنةجميلةذروةتمثلانها.مستقلة

بريبةوهي،الحديثالشعرتجربةفيوالابداع

تخبطاتمنالحعداثةتجربةاكتنفماكلمنمفسولة

الوهممنتخلقانتحاولمرضيةوهلوساتوتقليعات

الارضيالعالملهذاموازياعالماالمطلقالفراغفيوتبني

واقعمنتنطلقانبدل،عليهومتعاليلعنهومنفصلا

.تغييرهفيوتسهمامافحالب!ثرياعالماهذا

المتميز،الصوتذوالشاعرهذا،يوسفوسعدي
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هؤالامراضمعاناتهويبدعاواقعاهذاصميمفييعيى

منسواء،دائمامتقدمةشعريةتجليلتفيالواقع

فهو.التعبيريالنشيجامالموقفأمالرؤياحيث

حيلديركنفي،الحيلةعلىمتفرجايقفانيملكلا

ويتجرعالاسنةالجهنميةمياههلفييحترقانه.معزول

عنيتخلىاندون،صبورفجائعيبصدقمراراتها

المتطبل.هذافياتجاهوسعيهالدائبالمستقبلياستشرافه

تجربةمنينطلقلاتالقح!يدةهذدفيةوهو

باكملهجيلهموبمقلبهفييحملولكنه..مغلقةذاتية

والهزائمالضغوطاهواليكابدقرننصفمنذيزالما

التجربةعنفضلا.الخلقبراعةولغن.والاحبامذات

فيوتذوبتثفالهمومهذهتجعل.المختمرذالغنية

الشخصية.همومهوكأنهاتغدوحتىإعحابهخكيا

بعبارةتذكرني،الهاجسحيثمن،والقصيدة.

نامقدوركفي":(والبحرالشيخ)فيهيمنغواي

كما.،(تهزمهانتستطيعلالكنك،الانسانتسحق

انشودة":شيليبقصيدةتذكر،حيثالشكليمنلحانها

بالارتدادمعنيغيروالعنوان."الغربيةالريحالى

هناالروجان.الصوفيالاستغراقاوالميتافيزيقي

فيواحلامهالشعبهذاروحأوالجيلهذاروحتعني

غدالىالمتطلعةالانسانيةروحتعنيوقد..التغيير

الغد.هذابناءسبيلفيوالمغافحةافغل

أشبه؟النفسمعمراجعةوقفةدقفالشاعران

كلهاالحياةيكثف،الابديةحافةلدبدالخاطفةبالمكاشعة

الرؤباهذهلناليقدملحظلتفيويوجزهابتنافضاتها

وانماالوقفةهذهيخافلاوهو.المدهشةالابداعية

يستحضرثم،بهالمتربصالطلامهذايعبركيفيتساءل

ليسى،وعذاباتأحلاممنبهمرماحلاصةذاكرتهفي

حياتهفيوليس..جماعةمنكجزءوانماكفرد

المنطقة.هذهتار!امتدادعلىوانماوحسبصرةالمعل

وبنائهاالمتشابكةالعديدةبهواجسها،والقصيده

تعثكل،المتصناعدةالخمسالحركاتذيالسيمفوني

الوعننهذافيالشب-الانسانملحمة؟هجموعها

حركةكلمستهلفيالمتجددةواللازمة،المنكوب

لقراءةهامةمفاتيحتعطيناالخمسةالمقاحفعمنمقطعاو

التيالنفسيةلةالحلفيوالاندغاموالستيعابهاالقصيدة

فالاضنافلت.الكتابةمخاضخلالوعاناهاالشاعرعاشها

الشعوريةالشحنةوهجاليناتنقلالمفاتيحتلكبعدالمركزة

نملكفلا..والعاطفيةالفكريةوابعادهاايحاءاتهابكل

تطالعنااًلبدايةفمنذ.والمشاركةفالانخطلالاازاءها

غمرتالتيالمتوهجةالاحلامتلك،الجيلهذااحلام

والوطنالبيتهوهنافالتراب.والفرحبالضياءالارض

بكل،الواضحالجميلالعالمهذاولكن.بأسر.والعالم

الانساناعداءشوهه،المتوقعةالمتناقضةاحتمالاته

الاحلامحتىشيءكلوبعثرواوطفولتهحريتهواعداء

غيرلنايتركواولمتالبريءاللهوومواسموالنضالات
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كلمختفيةحعنتاينجعةالوشالتساشلى*تالمتاعب

؟مذدـالبشا!ات

المشكلة؟جوهرالحريةوولى

فخذا.اقحيدذافيالثانييؤكددـالمقطعماها-ا

منطلقةمتفتحةاحلامهكانتالذيالجيلهذا-انعثعر

نأبعد.لهيبقلم-فاقالأواتسلعادجرمدىعلى

نسماتكلالاستهلاكيةالنزعةوأحتكرتشيءكلتعفن

الفاجعة:هذدـالاستغاثةيطلقأنالالهيبقلم.ذالحب

!الهواء-الهواء

طالحجريرونطبالمممصيبتناتآفىاثالثأالمقطعفي

الحجريبالواقعوانتهاءالاوليةإسامحيرهمنبدءا

القمعيةبييمنتهتالورونطهذاان.بناالمحدث

قديمهاالوثنيةالتقاليدعلىيقتصرلا،والاستلابية

أشكالوكلالحكمأنظمةليتمليتسعوانماةوحديثها

لنايقدملاالعربيفالتار-.والاضطهادالسيطرة

مورذفيوانماالبشربنيمنانسانمحهـورةفيالحاكم

..والجلالوالمهابةالنورمنهالةوسطجباراله

...الاطفالكتبفيحتىماثلةزالتماالصورةوهذه

وصوتضمير.شعبهيمثلالذىالشماعرولكن

بليواصلالغاشمة،التحدياتهذهأماميتراجعلاجيله

لحظلتوفي.الاخيرالنفسىحتىوالكفاحالمقاومة

المقطع-الطفولةذكرياتتعود،الحاسمةالمصير

واحتهاأنداءالىالملتاعالعاشقويفزع-الرابع

الطفولةمناهجان؟هذ.طفولةاية،ولكن...الظليلة

الغالبيةدمبامتصاصالمتنعمةالطبقةعلىوقفومترفاتها

غيرلأطفالهمليسوهؤلاء،الشعبإبناءمنالعظمى

.والبكاءالقهر

قالوقديماةغاياتهاالىالامورندفعانيبقى

نستريحوعندئذ."تنفرجي%زمةاشتدي"الاجداد

الاخير-المقطع-..أغلالهمالاالعبيديخسرولن

غيرنجنيولاالباهظالثمنندفعانجنونآهو

المغامرذجنون"رامبو"مارسقبلناومن؟العذابات

السلاحتهريبفينفسهواغرقالشعرعنتخلىحين

الذي"بشار"يقفالآخرالطرفوفي...والرقيق

8نختارالطريقينفاي،افكلرهسبيلفيحياتهدفع

روح،الدهرعلىالخالدةالطلقةالروجهذهان

سارحةستظل..الشعبروح،الانسان-الشاعر

..وتذويتعوي،اللامحدودةالآفاقعبركالريحمنطلقة

التدميربامكانيةمحملةالجارجاندفلعهافيوستظل

والتغيير.

بالموتتحررتالتي،الروحهذهانطلاقةوبعد

يعدلم،العذاباتمنالمزيدواستجرارالجنونأو

حزنناومنخوفظلايالقصيدةبداتهالذيللتساؤل

الكوكبهذاخارجآخركوكبايالىيمضيلنفهو

التيالمقدسةالشعلةباحتراقاتهاوستظل...البمثري

للشاعر.وتحية.يومذاتبروميثصوسحملها



هـتمتنافراحثداضمتالاخرىالقصائد.

والخو؟حعرالتجريبيةوالمحاولاتالطموحاتشعر

واأصواتهاوفقأصنفهاانحاولتوقد.الشعرية

قاففصلاالتصنيفهذايعنيأ!دوناقىجاهاتها..

معغنمفيالنثريةعلىنعثرفقد..وصحيدةقحيدذبين

أجودفيتقليدياحشوانصادفوقد؟القصائد

الخ...القصائد

..القديمالصوتسا

الحمامة--العمرقصة:قصائدثلاثويضم

علىتتكىءوجميعها.جواد.انتحرالذيالعاشق

الشكلحيثمنليس،الشعرفيالتقليديالوروث

قصائدثلاثان.والصياغةالمضمونحيثمنوانما

مرتغعةنشبةتشكلقمنيدةععثرةاثنتيبينتقليدية

المغاجأةمدمةولكق."ا؟داب"فيقنلمننعهدهالم

بداالعربيالوطنفيالثوريالمداننتذكرحالماترول

المجازرمعربمااو..الناصرعبدرحيلمعبالانحسار

هذايواكبأنبدلاوكان.الرحيلذلكسثقتالتي

فطاعوفي.الثقافيةالجبهةعلىارتدادالانحسار

همالشعرهذايكتبونالذينان.خاصبوجهالشعر

عنعيوننانغمضانحقنامنولير.واخوتنازملاؤنا

صراحةبكلفيهكلمتنانقولانواجثنامنبل.نتاجهم

.تردداومجاملةدون

العيسى:لسليمانسالعمرفصة.

نااوتروكنتالقصيدةهذهاًمامطويلاوقفت

الحساسية.اثارةعنوابتعلداللاحراجدفعااتجاوزها

نايطيقولاالعقديحتمللاقداساتذتناجيلانذلك

احتجاتماواعتراضاصبعالخلفيةالصفوفمنترتفع

عشقأوخمركأسعلىيكونلنالرأيفيخلافبللكن

ضمير-اشعراهيهامةمسألةفيهووانما.غانية

لذا..معافىمشتقبلفيالمتجددوحلمهاالحيأمتنا

الخواطر.لمراعلةمجاللا

ليستالفصيدةانشعرتا،ولىالقراءةبعد

اوسنةعشرينقبلقراتهاانياليوحيل،جديدة

ال!ملتبعضالافيهايبدللمالشاعروان.كثر

فيالنظرواعادة.المناسبةتقتضيكمل-والابيات

درتعادة-والتعدفيبالاضافةاوبالحذف-القصيده

.الاخيرةالسنواتفيالخطيبيوسفالشاعرعليها

هسذايتحولانمناكبرالعيسىبالاستاذثقتيلكن

الاهداءانئيتكشفالثانيةالقراءةبعد.يقينالىالظن

القصيدةمنتعبيراابلغالقصنيدةمستهلفيالنثري

النثريةفالكلمات.تاثيراواًشدثاعريةوأرهفذاتها

كلماتتقفبينما،والحياةفيةوالشفلبالدفءمشحونة

ولانضردولافيهانجض!لامتحجرةيابمةالقصيد

حرياكان،الجليلالقوميالوضوعهذاوازاء.حياة

..بجديدياتلمدامماالورطةهذءيتجنبانبالشاعر

الرائع.قديمهمستوىعلىيحافطاًنيستطعلموربما

الحافظ:طهلياسينسالحمامة"

منفيحرمناالقصيدةهذهعلىيطغىالمثاليالفكر

النسيجرغم،عذوبةمنتخلولاشاعريةامكانية

دربهلضتت..شماويةحيهالهةفالحمامة.التقليدى

-!القدرلسخريةيابالهبوهـ-وحكمت..الىعشيقها

بمياتتقتاتانوبدل..الحقيرةالارضهذهالى

بالطحالمب.المتسخةاًببذورثلتقطانن71عليهاةالنور

المقصودفهل..رمزيةالقصيدةانلنفترض.لكن

نقيضهاالىوتنغلبكتلوثاًلجميلةوالمبادىءالافكلران

يقودمضحكةنتيجةاية؟الارضيواقمثاتلامسحين

المريضنةأالرومنطيقيةوهذهالطوباويالتفكيرهذااليها

لعلأالواقعهذالتغييريموتونالذينالناصاينثم

فلنتركهتالبشررفسفوقيعيثرلاالشاعرالاستاذ

الحظةسيمة-السماويةحمامتهوحددـيندب

مجاهد:المنعمعبدلمجاهدس...العاشق.

رفع،الذاكر:تخدعنيلمانةسضوا!قبل

لأوداعمنديلء)المجلةهذهكحفحاتعلىالشاعر

الارتدادبهذايصدمناانقبلذاكفعلوقيء..للكتابة

مواصلةعنيتخلىانالشاعراستطاعكاجف.المؤسف

العبثلهسذاويستسلمالسايقةاتمث!عربةعطاءاته

اًوالعنةموضوعيستحقهل..ثم؟الزخرفي

ايضل،؟"الآداب"فيصفحةتحتل؟نالشيخوخة

اًننا؟..المحصلةهيفما.رمزيةالقصيدةانلنفترض

.الابوابجميعوجههفيسدتوقدعاجزاانسانانرى

يتذكرونلاالعتيقةالرومنطيقيةالبزعةهذءاصحلبان

الس!ماويالبطلينتظرونوانما..بهيؤمنونولاالشعب

نسنىهل،درى.الغماموراءمنعلحهميهبطانالمنقذ

نحن.أ.ل!7!ا(نيالثلكانون)ينايراحداثعرالثمل

مصر.شعبفيكبيرااملنازالوماننرلم

تستحقكانتانادريلااللغويةالهفواتبعضثمة

كما-السبعةوليسالسفبعالمدن:نقولاننا.الذكاس

ثم.القرصلنوليسفعلواًالقراصنةونقول.وردت

،ترى!.."دالقد"و"قد"علىالاتكاءهذاكللماذا

اأعكازدونالقاقيةتستقيمالا

الناضجة:غيرمحاولاتهفيالحديدالصوت-2

جليل:قصلاتد-!سينثلاث.

يعبران(المطر)الاولىقصيدتهفيالشاعرحاول

..نعانيهالذيالوغدالزمنعنعذاجميا!شاعريبصدق

اًلاخيرالمقطعفيعليهسيصرالسياسيالحدثلكن
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لسناونحئ.الفجاجةحسوتكلماتهعلىوطغى..فكبا

وافمل.مجهولينغيرأومجهولينانبياءالىبحاجة

الىمعرفةنكونماأحوجونحن،عاديينأناسالىبحاجة

المستقبل.ثوار،نهم..ومعايشتهماضاساهؤلاء

الرمرفيالثاعراوغل:(الليل)نيةالثل3القحيد

وهذا.البابليةوالاسطورةالآشوريالتاريخعلىمتكئا

فيمئاتمكروراتقليداصارلأنهالقصيدةاضعفالاتكاء

لغتهعلىيحافظانالعاعرالستطاعوان،القصائد

العذبة.الشعرية

انشائيةخاطرة:(النجمة)الاخيرةالقصيدة

سابقتيها.معلثسهافرورةأرىلا

وجواد..برقياتهفيديبمحمدالدكتور.

صرختاالقصيدتان:المختارةسيدتهفيالزبيدي

منحازالزبيديانبينهماوالفرق.الظلمضداحتجاج

بينما.ومكانزملنايفيبهاملتزمالثورةصفوفالى

بينهما.ويساويبالغربالشرقيخلطديبالدكتورنجد

مشغولينعلىالحيابىيقفواانالدينرجالعلىينعيوهو

أثبتتفهل..الخاصةومصالحهمالدينيةبلمورهم

أالافتراضهذاالدمويةالوقائع

:محمودالم!بلعبد-احتمالات.

لواقعينحيةجماليةصورةالشاعرلنايقدم

هذهلكق.الملهمة-والمعشوقةالشاعر:متناقضين

هذهبنتمثلههيوانماملاكاوكجنيةتبدولاالمعشوقة

الواقعهذامورةانها..نقيضهكانتوان،الارض

ولكن..معاوالادعاءاتالماءيملكالذيالمتخلفالعربي

وكذلك،السملواتانونرى.الشعرتمنحنامعلناكه

الانسجاماشتحالةانها..مستحيلبينهما،الارض

ذلكومع.العملياوالفكريالمستوىعلىسواءبينهما

الذيالظلرغمخمتفاعلةجدليةبينهماالعلاقةتبقى

عنالتساظلهذاجميلاختاماوكان...يطاردهما

.الاغنياتوتعثرقالرؤىمنهاتتوهجالتيالجهة

منبهايقتربالذيالبطيءبايقاعهادتعبةوالقصيدة

واعيا.دؤوبانحتاالمنحوتةبكلماتهلوكذلك..النثر

..التقليديالاتجاهمعاصنفهاكدتالاولىالقراءةوفي

اكتشفتةالسادسةاوالخامسةالقراءةبعد،لكني

.الاولالانطباعخظمدى

التقليدية:الصائةصوت-3

راسخةقدملهشاعرالبابفتححسنالدكتور

"الآداب"فيكتبأنومنذ.الحديثالفعرتجربةفي

اتابعوانا..القتيلاليابائيالحيادذلكعنقصيدته

اداتهيطورانيشتطعلم،للاسف،لكنه"أشعاره

شغلتهالتيهيالمرهقةالحياةعمومولعل.التعبيرية

..مذلكعن
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اجملولعلتواضحصدقحداداكلمارثائهوفي

الاخيرتقبلالمقطعفي.المقارنةتلكالقصيدةفي!ا

..منفاهالفرنسيةاللغةكانتيومالفقيدالكاتببين

ضهـيحلالكلمةصارتوقدوطنهعنالمنفيالشاعروبين

.استجلاءهاستطعلمفكريأ!اشكاالقصيدةوفي.له

الذيالفجروعنالمجدسنواتعنيتحدثفالثاعر

مسحةللماضيالتمجيدهذا.اليلاسيمحوه

جاءتاينمنثم..الحديثالشمرتخطاهارومنطيقية

منلعلثا.؟.القصيدةخاتمةفيالمجانيةهذدـالتفاؤلة

.الايامهذهنتاجمنوليستالستيناتشعربقايا

التجرببي:اًلصوتس4

ناالشاعريحاول:لعيبيلشاكر-شنويجات.

الخمس.الحواسفيتلملهخلالمنقصيدةيبدع

يديرالذيالعملعلىوقكيدهأاليد)الثانيالمقطعولعل

.هذدـالقصيدةفيمااجمل..والتطورالحياةدفة

وجديرمشروعامروالتجريب،حبلمقللشاعرأقرالم

للمستقبل.متروكاخفاتهاونجاحهلكن..بالتقدير

هنا:المص!سيلنشأت-حفصرابيأحزانمن.

علىوتسيطر.سابقهمناشدالتجريبفياغراق

بالمحاولةتخرجمستحبةغيرانشائيةنثريةالقصيدة

الهش.التقليدعتبةعلىوتلقيهاالحديثالشعراطارمن

وبخاصة،بمهارةالمسبوكةالشاعريةاللمحاتبعضورغم

..المتعبالبغلصورةفيكماالجنسيةالاشاراتفي

التراكيببعضوعورةانالا.الخ..الفلاحةوحذقس

تلكوهجاضاعتا..فجاانخاماالقوافيواقحام

.اللمحات

ابراهيم:لعباس-البحرجسدفيرحيل.

كان.الثابالشاعرلهذاقصائدعددقبلمنقرت

لكط..صادقينوبساطةبدابخريقهيثمعتانيحاولط

كعورتهملامحاضاعالمحاولة-اقصيدةهذدـافي

مشكلةانها.بديلة!صورديعطياند:نالسابقة

القحيدةداخلمعينةثلماتترديدانذلك.التجريب

يخلقإنيستطعلم-كحلفؤادالشاعريفعلكما-

ويدفعهالقارىءبصدقهيخطفالذيالعثهعريالمناخ

.والاعجابللمشاركة

والانقساماتشرذماضديقفالشاعركاناذا

..والسوافيالنهربدل!البحر)الوحدةالىويدعو

فلموعليناعليهالاموراحتلطتاذ،واضحايكنلمفهذا

شيءالىهويوصلناولميريدمااستكشافنملك

الشعريةالصياغاتبعضوهناكهنانجداننامع.كيد

عبرتكيفللمرأةوسؤاله..البدايةفيكماالجميلة

جاءتثم؟..العواصفبفعلامتسللا..خوفهدوائر

نادون.المرةهذهحداثتهاعلى،الرومنطيقيةالخاتمة

العابرين.؟والقادمينمنمحدداموقفاالشاعريتحذ

دمشق


