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الشعرية.وبداياتكطفولتكعنقليلاحدثتنالو-

توفيوالدي،البصرةفي34!اعامولدت.

اخي.ابتداليالثانياوالاولفيكنتمبكروقتفي

قريةفيكانتالطفولةةةالاسربرعايةوتكفلمعلماتخرج

ملاصقةوالاخيرةو"بقيع""المطيحةو))"حمدان"

الخصيبابيفيكانتالابتدائيةالدراسة،لجيكور

.البصرةفيوالثانوية

المتوسطالثالثفي...الشعربداياتالىوبالنسبة

فىنثرتالخامساوالرابعفي،الاوزاناتعلمبدأت

اهتماميصارالعاليةالمعلمينداروفي،بغداديةجريدة

فيايجابيدورفيالثقلللجووكان،جديةاكثربالشعر

نالدبمحييالرزاقعبدالدكتورواستاذنا،الموضوع

..عليهقصائدياعرضفكنت،جيدبشكلاليانتبه

حتى،متأخرابهبدأتالحرالشعرالىبالنسبة

.حرةقصائداكتبلاكنتا559سنة

الطفولة؟منمعينةصورعليكتلحهل-

ذلكومع،استعيدهانأحبابيوجهمثلا.

احيانا،السوقفيصنغيراننياتذكرمرات،غائمايبقى

ينظرلاانهاكتشف،اناديهاناريدكأننيشخصاارى

اليه.بالنشبةاهتماماياثيرولا..الي

تفسبركيف،شعركفيدائماحاصرهالطبيعة-

ذلك!

وصلة،جميلةعلبيعةذاتفيهاعشناالتيالمنطقة.

جزءهوفالبستان،تماماعضويةصنلةبالطبيعةالانسان

محصولينقلكذلكوالنهر،اللعبومكانالمعيشةمن

السمك.ونصطاد..فيهنسبح...التمر

الذيوالاتشاعالنظرامتدادعنتنفصنللاالطبيعة

،العاشرةفيوانا،الوقتذاكفي...العربشطيعطيه

التنك.صغيرمنزورقفيالعربشطنقطعكناماكثيرا

الكواسج.فيهتكثرواتشاعهالفائقجمالهمعالنهركان
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منهتبدوالكوسج...الرهبةمنبنوعلراقباوكنا

.الماءتخترقمستقيمبشكلسكينة

لناالحولىجيتعرضانالعبورعندنخشاهما"كأى

يعتنيكان،مهمةاليبالنسبةايضاجديكورة...

فيالبستان.اوالسمكصيدفيمعهيحسحبني،كثيرابي

عنحيويةتعبيرشعركفيالطبيعةاستخدامهل-

وجدلها؟الحياة

مسألةمناكثرالطبيعةصارتمتأخرةمرحلةفي.

ولكن،الطبيعةالىالتجيءكنتاولىمراحلفي،التجاء

أخذتبعدفيمالكن،المشهدأوبالمنظراشبهكانت

كعنصرالقصيدةفيعضويااستخداماالطبيعةاستخدم

منالانسانىالوقفجلاءفيوحتى،تطورهافيفعال

نفسها.الطبيعةخلال

،ةالحباشكالاتيتتبعانيستطيعلاقدالانسان

قد،الطبيعةاشكالاتتتبعفيحريتهفيجد،حريةبكل

لعلاقةالباردالشرحهذامنتعقيدااكثرياقضلثمةتكون

الانسائيابرازعلىاحرصفأناهذاومع.بالطبيعةالشعر

المعالجةهذهاتخذتولوحتى،للطبيعةمعالجتيفي

صافء.مشهدشكل

نابلفنيةطفراتشعركفيليسانالملاحظ-

تحافطكنتالاولىقصائدكومنذ،وثابتهادىءتطورك

عالية.فنيةعلى

بطيئة،الطبيعيةالشعريةمسيرتيانأحسانا.

مرحلةبينالعلاقةفيالاقلعلىوالتبدلاتالمراحلولهذه

القفزةتلاحطقدلكن..الامتدادمننوعاتجد،واخرى

...زمنيامتباعدتينمرحلتينبينقارنتاذا

احسستالطويلالشعرطريقفيخطوةخطوتكلما

..الحريةمناكثرأقترببأئي

قيودعنالتدريجيالتخليالمسألةهذهيفسرقد

للقصيدةالمألوفةالبنيةعنوحتى،القافيةورتابةالوزن

.الاحيانبعضفيالحرة



الكبيرالمدخلهيلديكالصورةانالمؤكدمن-

الزاوية!لهذهرويتكهيما.للتعبير

فيوقتو،البدايةمنعندينضجتالمسألةهذه.

النظريبشكلهلاولاعليتلحالصورةمسألةظلتمبكر

الحديث،والشعرالشعريالتراثفيالصورةومتابعة

هذاواتخذ،بالصورةالهوسمننوععنديتوندلم

قد،التقريريةازاءالفعلرديشبهنفورشكلبالمقابل

فىالصورةلاهميةوالمتعصبالمبكرالادراكهذايكون

الىتؤديانيمكنكثيرةمزالقجنبنيالذيهوالقصيدة

...يةيرالتقر

التعبير"كلاسيكياالاناصبحالذيالاعتقادهذا

افادتنيوالحورة.لهامينااكونانحاولت،،بالصووة

،القصيدةفيالجدلوارضيةالحركةعتصراعطاءفي

العمليةمىالتسييس!ممزلقفيالوقوعا!،1وجمبتني

الفنية.

وجمود؟فكريعجزعلىدليلةالمباثسانترىألا-

مسووليةاقاءوفبكا،للحياةاحترامهيهـالمسألة

:لغيرياوليأقراعندمااتساءلانني،نفسهماعرالعفعلى

الىجديدةنظرةاية؟ماثكع!اءلاكتشافبذلجهدأي

مفيدةالصورةان؟القصيدةبهاجاءتمثلاالشجرةهذه

.النوعهذامناسئلةعنالاجاو"حقاعطاءفي

موقفعلىدلالةالصورةانالقولنستطيعهل-

أالسطحياتضدفكري

السائد،وتابةضدبالتأكيدهيالاكتشافهـمحاولة

منجزءاتلغيوقد،قويةوالعاداتدائماقويوالسائد

حينابدااستغربلاوائا،الانسلنعندالحاسةفاعلية

المسألةهذهأنواعتقد،كافياتقبلاقصيدتيتلافيلا

المحترفينغيرالناسانالغريبالشيءلكن،جداطبيعية

اسرارهاالىيتوصلونقصالديمنكثيرايقرأونعندما

...اليهالايتوصلونالمحترفينبعضنانكيفادريلاالتي

بالاحترافعلاؤةلهملنيسالذينالاصدقاءبعضران

عنها،ويتحدثون،احياناقصيدتييحفظونفيالثقل

لماجممقفاييكتشفهالذيالشيءفيهاويكتشفون

الذهن.

تقيمهاأكيفالنقادمعوعلاقتك-

،وعموملمهمةغيرلةممه-01بيدالنقلاهتماممسألة"

.حقيقيوننقاديوجدلا

عنك؟كتبفيمارايكما-

هـ!ماكثرهلانعلبرةاشياءاعتبرهعنيكتبما.

...القصيدةحرفياتيتناول

خصوصياتمعرفةفىنفسهاتجهدلمالكتاباتتلك

الاصابع،ملمس...فيهاالوجودالبحث...القصيدة

منيطلقمابعمومياتتكتفيكتاباتالاحياناكثرفي

ادبية.ومذاهبمناهج

وهي،طويلاعنهاتحدثنانقطةهناكاناعتقد-

عندكالشعرانبمعنى،صنعةشاعريوشفسمديان

زواياها.كلفيومدروسةمتقنةهندسة

نا.بالصنعةاهتمفانا،صحيحةالنقطةهذه.

عجيب،بشكلتبهرنيالقديمةاعرييةاالقصيدةهندسة

العملفيالنظلممفهومالتراثيةالقصيدةمناخذتأنا

فيصارمةقوانينالجديدةالقصيدةفيبالتأكيد.الفني

اكتشفهللنوربما،القوانينأكتشفلموأنا،الفنيالعمل

ازاءالعاليةالمسؤوليةمننوعااحبقأناحاوللكننى

انامثلا،بالبدائىتتصلقدالتيالاولىالشعرعناصر

اًلحواًسعنتجالنلالادواكواعطي.حقهاالحواسأعطي

فيالقصيدة.العلمضدانالسمتآخروبتعبير،ايضاحقه

الموروثالعربيالنمر...النعرمنأستفيدالمجالهذافيو

كالجاح!العربيالنناثربهايكتبكانصرامةايةالىوانظر

نا"قلعدةوعندي،الكاتبالحميدعبداوالمقفعابناو

معيجعلنيماهذا"النثراخلاقيةالشعرفيمااهم

باحشاساؤمننفسهقتالوفيوالادواكسللاحسلأمانتي

قطويقه،مناكثربيدهالاخذواحاول،وادراكهالقارىء

اعادةاحاولانهوافعلهماوكل،عليهالالتقافاو

ملمسوتحتالقارىءعينيامامهيالتيالاشياءترتيب

يدله.

تنتهي؟وكيفأعندكالقصيدةتبتدىءكيف-

نابل،بيديليستالاحياناكثرفيالبداية.

اللمسةتصنعالتيهياستشاراتاوضغوطاتمجموعة

القصيدةتشقلانالمدىأترك،القصيدةفيالاولى

نااحيلالنهايةالىاصلعندمالكن،حريةبكلسبيلها

وابيتاتكونقد..القصيدةآخرفىزواياببتراقوم

الاساسنيةالشحنةبانمنيدااعتقل،مقطعاربمااوبيتين

قد،النهايةالىتصلعندماتدريجياقوتهاتققدبدات

النهايةتصبحقد،واضحبشكلفيهاالوعييتدخل

الموجة.بقايااعتبر.مفافأتخلص!تفكير،عملية

قوية،بانتراًثعلاقتكانيلاحظشعركقارىء-

قديمة.بلاغيةاًصولعلىكثيراتعتمدواستخداماتك

وبخاصة،دائمةتعلمعلاقةهيبالتراثعلاقتي.

الىبالنشبة..ودقتهابالكلمةالاحساسقفجةفي

واستخداماتها.ومعانيهاالحروف

والجاحظ،القرآن:المسألةهذهفيمصدرانلي

13



ءلمييلىحكانوالذى،القرانمعيكاناهـجنفيحتى

...الحروفاستخدامهو

تسادكيفالقديمالعربيالنثرمن.دعلمتب!عدها

المفردةتحملالادائملفأحاولثالاولكسفالهاالىالمفردة

التركيبيكونعندماربماولكن.الاولىهالتهاسوى

واالشعرضوءفيبعضهامعالكلماتوتتفاعل-الشعري

التيالهالةالشاعريولدأنيمكنانذاك-الشعريةالحالة

انهأقصد.القصيدةمجموعتضيءوالتي،أرادهل

القصيدغفيالمتفرقةالشموعاشعال"محلولالعبثءن

قد.الكبيرةللناربديلالاتخاذهاعنفردةإهاوالاكتفاء

...مابشكلمعجميةالمفردةوكونالسنبهذايكون

ارتبلكيكونلااذ،قصيدتىقراءةيسهلقدالامرهذا

بالضبطواردةلانهامعناهاوتبينالمفرداتتحش!سفي

.مستمرةحقيقياتصالقيمةهياتيااالمعجميةقيمتهافي

معينيز/شعراءتاثيرالىنتعرفاننستطيعهل-

؟القدماءمن

،الامويالشعروبعضالجاهليالسعرعامإشكل.

اكثر.الجاهلياسعرباتأثريلكن

بعلاقتهاثق،الجاهليبالثاعرعمياءثقةاثقأنا

مثلا...وتواضعهبتعبهاثق،والمجتمعالطبيعةمع

يحترموجهد،كبرىفنيةقيمةالاحجارعنالحديث

الكذباوالخديعةاوفيهللترفمجاللاهنا،بالتأكيد

بالضسبةبعدفيما...الحجرازاءالانسان..تماما...

والذيناتقاناالاقلالشعراءيهمنيالعباسيالشعرالى

هندستهاقمةالعربيةالقصيدةفيهاتبلغلمبمرحلةمروا

المهنةقيمةلديهماكتشفاناستطيعلانني،الرخرفية

.المبذولواًلجهد

انالمتنبياشعر،المتنبيمناكثرتمامابااحبفمثلا

ابىعنداجدهاالاكتشافلذةلكن،اللعنةحدالىمتقن

اكثرالاهتمامهذافيأدخلهالديلمىمهيارربما.تمام

الرضى.الشريفمن

الىتنظركيف...التكرارشعركخصائصمن-

ذلك؟

استخدماحيانا،لاغراضالتكراراستخدمانا"

نفسهبالتكرارلاقومالناقصبالجناساشبهنالصاتكرارا

استخدمواحيانا،والاستشاراتالاحساسفيبانتقالات

حالةعنالتعبيراجداحيانا،جغرافيةدلالةالتكراًر

بدورالتكرارفيقوم...البطءاو..السرعة..معينة

فيها.

منفترةمعيناحساسلتثبيتاستعملهاحيانل

احساسالىبالقارىءائتقلالتكراربعدمباشرةثم،الزمن

..خاطفةبعمليةاشبهآخر
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واورتفاثاتكبيرةجوالبفيمحكرارالاسفحدكلت

.متعددة

معتوية.اولفظيةزوائدنجدقلماشعركفي-

بهى،اتشبثالتيالمسؤوليةتلكنتيجةالمسآلة.

هي.النفسيةوالحالةالحياةلمعطياتالامانةبخصوص

اناحاوللا...جداخبيعيةنتيجة...للصنعةاحترام

فيعلييلحلث-ىءتاللازممنأكثرالقارىءوقتمناخذ

اوظفانلواحاو.معينمحوريوجددائما.القصيدة

الزوائدانواعتبر-المحورهذااضاءةاجلمنشيءكل

..المحورتغييمالىتودي

كانتبالمحورالتصاقااكثرالقصيدةكانتكلما

اضع.اناحاولوانا،الزوائدبتراىافعليةحاجةهناك

الانفعالامتداداوالعاطفىاواللغويالتدفقازاءكوابح

عنبعيداالانسراحاحشىلاننى..يلزمممااكثرالى

اكونانحرفيةلةالمسآاو.ومبررهاالقصيددهدفا

اكثرمعالجةعلىللقدرةالواًحدالمحورعلىسيطرةاكثر

اقوماحيانااننيولو...واحدةقصيدةفيمحورمن

الكتابة.فينفسسهاللقسوةتحفنحعولكنهابتجربة

ين؟المعا!باثمراءتاثركالىنتعرفوهل-

المباشرالتأثرمناكثرالقيمتمثلحدودفيذلك"

هذدـ...السيابشاكربدرعنداللغةقيمةمثلا.بالنص

عندبالذاتالقيمةهذهفتمثلت،تماماباهرةالمسألة

كتبتهاقصيدةعدا،نصوصهتقليدفياقعلملكنطبدر

له.مرثيةوهيعامدا

/،لالمفسبيلعلىالحيدريبلندعندالوسيقى

البياتىاما،اسلوبهفيهااستخدمتقصيدةفيقلدته

فهو،السياسيللموضوعتناولهزاويةمناستفدتفقد

ناكيفيةمنهاستفدتالجواهري.بتميزذلكيختار

.خاصة.واقعيغيرمابشكلهوالذيالتراثهذايدجن

اجلمنيدجنهانالستطاعكيف...العباسيالشعر

الاشكالاكثربانثقةاعطتنيالمسألةهذه،الواقعية

الواقعي.اشغراغناءفىاستخدامهايمكنتطوراالجمالية

.فراتابيمنتعلمتهماذلك

كتبتوقد-العموديالشعرفيرأيلكهل-

-؟فيه

فياًطيقهلاحيلشاعركنصالعموديالشعر.

ولكن،الكثيرتعلمتالشعرهذامنطالعشرينالقرن

للتاريخ.معاديةالانهيالعموديةالقصيدة

بحيثشاملبشكلالواقععنتعبرانكالاحط-

التيئالقصيدةفيمستقلاغرضانكتشفأننستطيعلا

تكتبها.



فىفالقصيدة،الغرضقصيدةالىميالانا.

ينبغيمعلوماتعلىأيضانفسها"ؤسسانيجبرايي

..الوثيقةحرمةلهاتكونان

معينةمسألةاجةمعافيتجدالسببلهذاربما

اعطاءفيقفيدالضيمستنداتهللموضوعيكونلانحاجة

.الصورةبهذهالموضوعلتناولالشرعية

كيف،الانسانعندهاجسايضاالكذبمنالخوف

نايمكنه،بالكذبالقصيدةترمىاناحتمالعلىيتغلب

قصيدتهتجعلالحياةمنوعناصمعلوماتعلىيعتمد

.بالكذبالاتهاممنالاقلعلىفنيبمنجى

تجربتك؟فييشكلانماذا،اسفرواالحياة-

قدمته،مااحتلباواعتمدانا،كثيراافادتني.

وهذا،!اعرلاعماالكتابةعلىاجرؤلااليومشكلتي

قصيدتي.ضوابطمنايضا

لياستقراداهيأتالعراقعنفيهاغبتالتيالفترة

لمواطمئنانامنزليااستقرادا...والقراءةالعملفي

،اخرىسماواترؤيةفرصةمنحتنيثم،قبلمناحسه

واستفدتلدي،مألوفةتكنلماذحياةفيقيمعلىتعرفت

الفرنسية.باللفةمعرفتيوطورتثقافيا

للشعررؤيتكناحيةمنمتهمانت-
موجزةنظروجهةاعطاءيمكنهل.لوجيابالايديووعلاقته

ذلك؟في

وسوءومتاعباحراجاليسببتالمسألةهذه.

نشاطوالشعرمتميزانسانينشاطالسياسة،فهم

حدودلكن،واضحةالسياشةحدود،متميزانساني

النشاطينبينالتداخليكونلااحيل،واضحةغيرالشعر

اؤمنانا..اسياسةافيالشعرذوبانيعنيلاذلكولكن

الايديولوجيايتمثللاوهو،الحقيقةميدانالشعران

.الحياةيتمثلبل

الىمحتصرخالقصيدةفيهااجدالتيالحالاتفي

كتبتمااكثرفيلكن،السطحالىتصعدانللسياسة

السطح.تحتتترقرقالافكاركانت

خللايحدثانايديو)وجىرأيلايءال!هولا

.شعريفي

يوسف؟بنالاخضرشخصيةالىتوصلتكيف-

فالاخضر،صدفةاوحظضربةالاساسفي.

الاكأرالاسماءمنالعربىالمغرباقطارالىينتمياسم

والتسميعليهالاستحواذحقذديوجدت،هناكشيوعا

تولدتبحيث،معهمشتركةخطواتفيوالتحركباسمه

وهناك،الاخريغدواحدناكلدحتى،عميقةالفةبيننا

معاناقهوراقنت،مدزقفيوضعتهكلمابهااشعرلذة

وهورأيتهاذاحتىالمغلقةالدائرةهنالخروجومحاولاته

اًلخائب..والبسميطالماكرضفيولهبنالاحضريزالما

ومعه.بهسعيدباننياحسست..والمنتصس

بعدالقصيرةالقصةكتابةعنتوقفتلماذا-

."المغربىالمنزلعلىنافذة"الجميلةمجموعتك

الىيحتاحالقاصن،كثيرةموجلةمشساريععندي.

معالجةالىعدتوربما...الانامتلكهلابالهدوء

.القصيدةالقصة

وهوالقصةكتابةفياتردديجعلنيامرهناكثم

اعبراناحاولحينمثللأ،التفحسيلمسؤوليةمنضجري

تفصيلاتفينغسيارهقالقصةفيالشارعما،رجل

رجل:عنقصيدةاكتبوانانفممهالاهتماماعيرهالاقد

شارعا.يعبر

صعوبةاكثريصبحجدةالقصفيفرةالمتوالقفزةمبدا

القصة.داخلالتطبيقفي

الوطنفيالانالشعريةالحركةالىتنظركيف-

العربي!

الحركةواحتياطبى،خمودبدوراراهاعامبشكل.

يلالتأكلهذا،الاسفمعكبيرةثقةالىيدعولاايضا

ولش!بانواًعهاالعربيةالثقافةتبئذيعمليةالعربيالمجتمع

الافطارمختلفبينالحواًجزتعاظم...وحدهالشعر

الشعراءتجارباًيصنالعلىقادرةمجلاتوجودوعدم

كلها...الشاعروتبعية...افطارهممختلففيالعرب

الشعرية.الحركةالىيءت!ح!ظلتأمود

رايك؟فيالقصيدةتفعلهانتستطيعالذيم،-

التوص!كهوالاخيرووبملوالاولالاساسهمي.

ومصنائرها.البشريةالظاهرةفهمالىالقصيدةعبر

اًلمعرفةعثصرلكن،وشلققيطوالطريقوبالتأكيد

تحقيقاماممقتوحةالامكاناتيجعلاذشعريالمسعىفي

اكتبهمايكونانفيطموحكذلكلدي.هذامثلهدف

بمصى،هذهايامنافييجريماعل!،الاستدلالفيعونا

..والحيويالحقيقياطارهافييةالبشباذظاهرةوضع

ولكني،صحيحةالمسألة،بعيدينهدفينالامرانيبدوقد

ينظرواانفيالناساشناعدنحوهمامسيرتيفياننيارى

وقد،انفتاحاأكثربعيونبهميحيطملوالىداخلهمالى

قصيدت!.الوحيدفيالنفعبىاذجانبهياضاحيةاهذهتكون

العالميين!بالسعراءتأثركحدودهيما-



..بريفر..لوركا..حكمتناظمآخذانيمكن"

البحربلدان:معرماوبصورة،ماحدالىالامريكيالشعر

سط.المتو

اواقعباعلاقتهفيالشعرمعخاصطتعامللك-

.الصغيرةودقائقهاليومي

هـياوالي،بالنسبةمغريةكلهااليوميةالحياة.

اليوهجةالحياةمقوالتقاطاتي،ا!بلماالاصيلالرافد

انتق-،ءفيالمصاعببعضاعانياحبعاانفي،عليتلع

ووضعالثانويوتعيينالرئهسيوتقديمالتفاصيل

علىقادرةتفاصيلاي.لحركتهماالمناسبةالارضية

تفاصيلاي،غيرهامناكثرالترميزممكنةاوالترميز

يمكنتفاصيلاي،سؤاهامناكثرالحركةعلىقدرةلها

..البدائيالىاعادتهايمكنتفاصيلاي.بالش،ملربطها

القصيدغفياليوميةحيلتيعلىباعتماديعلاقةلهذلك

ف!بالرغبةهوللتفصيلاتملاحظتيواساس.ترىكما

الخياةعنالمختلفةومرتكزاتهقوانينهلهآخرعالمبناء

اليوميةالحياةكأنهانفسهالوقتفيتبدولكنثااليومية

.!الاصحقيقةفيكذلكتكنلموان،ذاتها

؟الاسطورةعلىتركزلالماذا-

اليومية،بالحياةاهتماميمدىمسألةتكونقد.

التوصلامكانعنابحثجعلتنيالتيهيالمسألةهذه

وحركت4الواقعهذاغرابةمننابعةجديدةاسطورةالى

الاسضلشسخصيةمتابعتيالمثالسبيلعلى.ومشتبكاته

..مثلايوليصسيسىاستخداممناهماجدهايوسفابن

الاساسي.السببهوهذا

الجديدالعربىالشعرفيتستخدملمالاسطورة

يفمزروعاغريباجشماثبهوظلتعضويةبصورة

اكثر"بدر"اعتبرناواذا،الجديدةالقصيدةجسم

معالنادرمنفانللاسطورةاستخداماالمحدثينالشعراء

.القصيدةنسيجفيذائبةاسطورةلديهتجدانذلك

تأديةعنالسماتتضيقانفيصعوبةتجدهل-

تريد!ما

صعوبة.اجدلا..لا.

الفلسطهخيةبالماساةملحوظااهتمامايكلدانالاحظ-

لذلك؟تفسيركهوما

المأساويوضعهاالفلسطينيةالمسألةدخلتعندما"

احسستمجداويلاتهاوعنعنهاالكتابةتعدلموعندما

ازاءها.بمسنسولية

لكن،السائدهويقهرلاالذيبالفلرسالتغنيكان

توجهيكانلذا،الاغراءقليلالمحاصرالمناضلعنالحديث

الفلشطينية.ومةالمقلوضعيةعنالكتابةنحو

!6

نفسيا؟للمثمر!قامرالق!يددحيل-

الارها!تيتفاوتلكنثمرهقعم!عامشبمسازثا"

وبعخو!القصيدةاطارينضنجفمندمابرواخرىلحصيدةبين

اما،اقلبارهاقلكتابتهامهيأاكونب!-نجان!:اتفاصيلها

انضاجهاعمليةفانبعدتنفحلمعناصرهاتكونحين

اشعرعامة5بصورلكني،مرهقامرالكتابةاثناء

.قعصيدةكتابةازاءعاليةبمسوولية

؟بالموتؤمكرهل-

ولذا،فراغفيأس.قتنفسيفأجدافكركرات5

العالمثش!!لملأتفيءروان!.شفي!4المم!-:ا!زدأبعد

ية.لفعلا

نهادتقدمتالتيأفرجمة-خ"توراسلىك!ف-

فيها؟جدة

-تأ.إفي:،أاذولم/الكتابةمننوعاجمةكرأاعتبر.

،وباعوض،ناواحي.جدافخشحسيةأختيار؟تذاتأشياط

فيىااحاولكماطإةالك!تافيتسوباوقاتعنالترجمة

.اق!صيدغباالمكض،رريتم!4اتث3ليكأ-شاءهـاءلىاالتنبص!ر

استطعتلواتمنىش،إتحضرةاإعرريةايدىالقصروبتحوا

المترحبم.إثصراسنصغيرةمكتبةانح،ز

؟الفس:،بللثسعراءتقييمكو5خااخيرا-

الشابة.الظاهرةعلىمراهنةعنديالاساسفي.

،بالشباك.محراءاعمالعلىفستهراربااحلاخا،واحاول

و؟ضىجغيرصعبزمنفيانةاث-!خيفيت،وتجاربهبم

كيف/الابداعازاءمرتاب،بالثقافةهـ!تمغيرالمعالم

هذديتخطوالنالمرثدفةا)-نء-ذ.فيوس:أيستطيعون

كلها؟المتاعب

!ه!تض

-!!


