
 

 أواجھ الدیكتاتوریة بجمالیات الشعر أمجد ناصر:

 حوار: أحمد عبد اللطیف

 

لندن) أحد أبرز الشعراء العرب األحیاء، وأكثرھم تجدیًدا في  -1955یعتبر أمجد ناصر (االردن 
الشعر العربي منذ الثلث األخیر في القرن الماضي إلى اآلن، كما یعتبر أحد رواد الحداثة الشعریة 

قصیدة النثر. یمكن أن نقول إنھ أحد أھم الشعراء الذي خلفوا أسماء مثل محمود درویش  وخاصة في
وأدونیس ومحمد الماغوط وصالح عبد الصبور وبدر شاكر السیاب وأمل دنقل، ومن انتقلوا 
بالشعریة العربیة من أرض ألرض جدیدة، في فضاء أكثر رحابة ربما بدونھ كان یمكن أن نتحدث 

في القصیدة العربیة. جیلیًا، ینتمي ناصر إلى السبعینیات، وھو جیل یجب أن نفكر عن أزمة كبرى 
، 67في السیاق السوسیوثقافي والسیاسي الذي ولد فیھ. ھنا نشیر إلى جیل تكّون على ھامش ھزیمة 

وھي الھزیمة الكبرى التي تحطمت على صخرتھا مفاھیم القومیة العربیة وكشفت عواًرا في 
، دون الحدیث عن المستقبل. الھزیمة جاءت بعد أقل من عقدین من إعالن دولة مواجھة الحاضر

) وما تبع ذلك من عملیات منظمة لتھجیر الفلسطینیین، وھي عملیات اشتدت 48إسرائیل (عام 
واسترداد سیناء نصًرا حقیقیًا، إذ انتھى باسترداد األرض  73حدتھا عقب "النكسة". لن یعتبر نصر 

وأعقبھا اتفاقیة السالم التي اكتفى الرئیس المصري أنور السادات فیھا بالتفاوض المصریة فحسب، 
حول "السالم" فیما یخص مصر وحدھا، دون التفاوض على األرض الفلسطینیة. ھذا االضطراب 
السیاسي، ھذه الھزیمة، ھذا النصر المنقوص، وما صاحبھ من توترات اجتماعیة وإعادة تعریف 

افیة، ترك أثره على الجیل السبعیني العربي، لكنھ ترك آثاًرا أكبر على شعراء مفاھیم سیاسیة وجغر
بالد الشام (سوریا، لبنان، فلسطین واألردن). من ھنا یمكن مالحظة اختالف شعریة أمجد ناصر، 
وانشغالھا بأسئلة مفرخة من الثقافة العربیة نفسھا، انشغاالت ابنة الصحراء وتسعى لتقدیم تصور 

ھا. لن یختفي في شعریة ناصر سؤال الھویة والتاریخ، وستكون أعمالھ جداریة كبیرة تضم لھا، وعن
أسئلة الثقافة العربیة، قدیًما وحدیثًا، عبر صورة شعریة خاصة جًدا، یعلوھا صوتھ الشعري المنفرد، 
 الصحراوي في خیاالتھ ومجازاتھ، وعبر تجاوز حاد للماضي الشعري العربي. على أن الملفت أن

شعریة ناصر، المنتصرة للفن والجمال أوًال، لم تقع في فخ التصویر السیاسي وال رفع الفتة 
إیدیولوجیة، رغم أنھ كان من المناضلین في كل ما یخص القضیة الفلسطینیة وانضم للعمل الفدائي 

 الفلسطیني منذ سنوات شبابھ األولى.

النقاد شاعًرا واعًدا، ثم جاء دیوانھ الثاني ) اعتبره 1979ومنذ دیوانھ األول "مدیح لمقھى آخر" (
) لیؤكدا أنھ شاعر فرید الصوت، اختار 1986) والثالث "رعاة العزلة" (1981"منذ جلعاد" (

لنفسھ طریقًا وعًرا یخصھ وحده، وھو الطریق الذي أسس لقصیدة نثر عربیة قال عنھا الناقد صبحي 
ممكنة في ھذه القصیدة". ثم توالت دواوین  حدیدي:"تمكن من استضافة موضوعات بدا أنھا غیر

ناصر حتى وصل لـ"مرتقى االنفاس" الذي ترجم حدیثًا لإلسبانیة تحت عنوان "تودیع غرناطة"، 
 حیث تناول بشكل ملحمي مأساة ابي عبد هللا الصغیر.



وباإلضافة للشعر، فأمجد ناصر روائي وناثر عظیم، صدر لھ ثالث روایات وكان من أوائل من 
تفتوا ألدب الرحالت في النثر العربي الحدیث، كما انھ صحفي مخضرم، اسھم في تأسیس جریدة ال

القدس العربي وكان مدیر تحریرھا، كما أسس موقع "ضفة ثالثة" الثقافي الذي یعتبر أھم موقع 
 ثقافي عربي اآلن.

ًضا في " بل ایعالقة ناصر بالتراث اإلسباني تبدو واضحة لیس فقط في دیوانھ "تودبع غرناطة 
 "ھنا الوردة"، حیث یتناص مع روایة دون كیخوتیھ الشھیرة لیتناول جزًءا ھاًما في التاریخ العربي.

 ھنا حوار معھ عن مشروعھ األدبي. 

یبدو الشعر العربي في حالة من االستنفار والنھوض والتجدید، رغم ما یعانیھ من قلة  •
ركة الشعر وترصدھا في الربع قرن المقروئیة بحسب تعبیر الناشرین، كیف ترى ح

 األخیر، خاصة أنك كنت من المساھمین في تطویره؟
لطالما سمعت شكاوى، وأسئلة، عن "ضعف مقروئیة" الشعر العربي الحدیث. نحن   -

نتحدث ھناعن قراءة، أي عن شعر مكتوب، ولیس عن أشكال تلق أخرى، فكیف لمادة 
معظمھا من نسبة أمیة عالیة. لنأخذ مصر، مكتوبة أن تكون مقروءة في مجتمعات یعاني 

مثال، وھي رائدة التحدیث الثقافي والمجتمعي العربي. إنھا تعاني، كما نعرف، من نسبة 
أمیة قد تتجاوز نصف عدد السكان البالغ تقریبا مئة ملیون نسمة، وتنسحب ھذه األمیة 

كلھ  شعر العربي لیسالقرائیة، بنسب متفاوتة، على بلدان عربیة مركزیة أخرى.  لكن ال
مكتوبا. ھناك مستویات عدة من الشعریة بعضھا نخبوي وبعضھا شعبي، واألصل في 

الشعر الشعبي أنھ شفاھي ولیس مكتوبا وقد یكون غیر منسوب لشاعر بعینھ. فھو والحال 
جزء من التراث الشعبي والوجدان الجمعي الذي لدینا منھ الكثیر، لكن النسج على 

ي" أو "التراثي" لیس تراثاً وال ھو استمرار للطبیعة الشبعیة لھذا القول المنوال "الشعب
الشعري، فھذا یدخل في باب التقلید واالستنساخ/ إن لم یكن االنمساخ. الشكوى من 
 قع فني"ضعف مقروئیة" الشعر العربي الحدیث ال تعكس ما ھو علیھ ھذا الشعر من وا

ال عالقة لھ بما تعرفھ القصیدة العربیة من  سیوثقافيووتعبیري. ھذا موضوع آخر س
تجریب وجمالیات وتفكیر في الذات والعالم. ھذان مستویان مختلفان وقد ال یلتقیان عند 

نقطة واحدة. المقروئیة، بمعنى سعة االنتشار، عمل تتظافر فیھ عناصر "تنمویة" عدیدة، 
ص. األولى تستلزم مستوى أما القراءة فتعني العالقة "الندیة"، أو العارفة، مع الن

اجتماعیاً واقتصادیاً تنتفي فیھ المعوقات التي تحول دون انتشار القراءة (بصرف النظر 
عن مضمونھا)، مثل األمیة، فیما تستلزم الثانیة مستوى معرفیا وثقافیا یطال كل بنى 

 المجتمع.
بي ریخ العرتستحضر أحد أبرز مشاھد التا )تودیع غرناطةمرتقى األنفاس (في دیوانك  •

المشترك مع إسبانیا: سقوط غرناطة، وأحد أشھر ملوك التاریخ العربي: أبو عبد هللا 
الصغیر، وتتبنى وجھة نظر مختلفة عما رسمھا لھ التاریخ. بعض المؤرخین یرى أن ھذا 
السقوط لیس ھاًما في ذاتھ بل في نتائجھ، إذ ترتب علیھ انھیار عربي استمر إلى اللحظة 

ف ترى ھذه اللحظة وھل تتفق مع ھذه المقولة أم ال؟ وكیف یمكن أن تقول نثریًا اآلنیة. كی
 رؤیتك ألبو عبد هللا الصغیر؟



ً من ھذه التجربة الحضاریة الفذة شبیھة، أو  - یمكن للمؤرخ والباحث أن یستنتجا دروسا
تاریخ لبعیدة، عما قلت. لكن استنتاجات الشاعر مختلفة تماما. ألن الشاعر مھما اقترب من ا

یظل یصدر من موقعھ الشعري الذي قد یوظف شذرات، مقاطع من التاریخ، غیر أنھا تظل 
صادرة من مزیج معقد من المعرفي والوجداني، اللغویة والصور. مقاربتي كانت من ھذا 
القبیل بالضبط. فما أثارني في تلك التجربة، انطالقا من زیارات لي الى غرناطة، تحدیداً، 

لتي آلت إلیھا ھذه التجربة، فإن كانت حلماً انسانیا، أن تتعایش أفكار، أعراق، ھي المصائر ا
أدیان، ووجوه في مكان واحد وتحت ھواء واحد، فیبدو أن ذلك حدث في غرناطة. وال بد 
أن الواقع العربي، بل حتى العالمي، حیث الحروب والتمزق والكراھیة، وفرض أفكار 

سھم في تكوین ھذه المقاربة الشعریة. فضال عن انني لست وسیاسات ال تسمح بالتنوع، قد ا
من الجیل الذي ولد في حضن الحنین الى األندلس. بل ولدت في فترة حركات التحرر 
العربیة والعالمیة الساعیة للتخلص من االستعمار وتقریر المصیر.. وھذا یعني ان قضایانا 

وتصورات جیلي. لذلك االندلس المباشرة (فلسطین مثال) قد فرضت نفسھا على وجدان 
لیست عندي اكثر لحلم العیش المشترك بین أناس من ھویات ثقافیة وعرقیة مختلفة والتي 
اصبحت مستحیلة الیوم بعدما رأینا كیف یعامل الالجئون الذین یفرون من الحروب 
 والمجاعات في امكنة عدیدة من العالم. لم یعد ممكنا الیوم تأسیس مجتمعات على أساس

التعدد البشري. ربما كانت أمیركا اخر ھذه المجتمعات لكن ذلك تم على حساب شعوب 
آخرى، التي أبیدت تقریبا في حمى البحث عن مناطق نفوذ اقتصادیة وسیاسیة. وال تزال 
ھذه التوترات واضحة حتى الیوم في امیركا وتاریخھا القائم على الدم واالقصاء. لكن مع 

س مجتمع مھاجرین وكانت ھناك فرصة لبناء حلم انساني جدید ذلك كان باالمكان تأسی
 اھدرت. 

التواصل مع العالم اإلسباني یبدو واضًحا في ھذا الدیوان، كما في روایة "ھنا الوردة"  •
وكتابك في ادب الرحالت "في بالد ماركیز". ھل یمكن أن تحكي لنا قلیًال عن ھذا التواصل 

 وما یجذبك في ھذه الثقافة؟
واحدة  من أقرب الثقافات الینا. سواء في ماضیھا المتداخل مع ماضینا أم حتى في ھذه   -

حداثتھا التي كانت رافدا من روافد الحداثة األدبیة العربیة عبر ترجمات لشعراء كبار 
إسبانیین او من امیركا الالتینیة، وخصوصا األخیرة التي جاء وقت كانت فیھ نموذجا یمكن 

ضل ضد االستعمار، وتتوافر على خصائص محلیة مثل ما كان لدینا: أن یحتذى لبلدان تنا
العسكر، االمبریالیة، الفساد، النضال من أجل عالم افضل. كل ھذا یغري في الثقافة 
المكتوبة باالسبانیة لالھتمام بھا، والتفاعل معھا. في الدیوان عالم حلمي أندلسي، لیس 

مباشرة إال من زاویة جانبیة كما علق على ذلك  تاریخیا كما قلت، وال عالقة لھ باالحداث
لو الذي كتب كلمة قصیرة ومعبرة عن الدیوان وسیالكاتب الصدیق الراحل خوان غویت

عندما قرأه قبل نشره بسنین، وال اعرف لماذا لم تنشر دار النشر تلك الكلمة التي افتخر 
د رأي لھ في الدیوان. بھا. یبدو انھم ظنوا اني ابعث الیھم توصیة من خوان، أو مجر

الحظت ربما أن ھناك حضورا خفیا لسیرفانتیس في روایتي الجدیدة "ھنا الورة". وھناك 
اكثر من ناقد عربي الحظ أن بطل الروایة یونس الخطاط أشبھ بدونكیشوت صغیر. فارس 
مثالي في عالم ال فروسیة فیھ، أو ھكذا یبدو لنفسھ في المرآة. ھناك رابطة اخرى تربطھ 
بدونكیشوت وھو قراءة كتب المغامرات التي یلعب فیھا االبطال المثالیون أدواراً تخلیصیة 



رغم أن بطل الروایة نفسھ ال یؤمن بالخالص الفردي وال بدور األفراد، وحدھم، في تغییر 
التاریخ. بل ثمة خلفیة یساریة ماركسیة، مثالیة أیضا، تجعلھ أقرب الى دونیكشوت الذي 

غیر ما یرى نفسھ، ففیما یظن انھ فارس یراه الناس مھرجا قادما من عالم آخر یراه الناس ب
 ال یشبھ عالم الفروسیة إال بالھیكل الخارجي المھلھل. 

العدید من النقاد العرب أثنوا علیك قدرتك على اإلمساك بالیومي وتحویلھ إلى شعر وأنك  •
واصل یاسي. كیف ترى الفرغم تاریخك النضالي لم تقع في فخ كتابة قصیدة كمنشور س

بین الشعر والسیاسة، خاصة أن العالم العربي متأجج دائًما بالحروب واالنتفاضات 
 والثورات؟

ھذا أمر تعلمتھ ایضا من شعراء كبار، بعضھم التیني او اسباني او یوناني. معظم الشعراء  -
اریة سیاسیة یس والكتاب الذین قرأناھم من امیركا الالتنینة، خصوصا، كانت لھم انتماءات

واضحة، وبعضھم انتمى الى قوى مقاتلة ضد الدیكتاتوریات المحلیة. حتى نیرودا الذي ال 
یخفى موقفھ السیاسي الیومي استطاع أن یجنب الكثیر من شعره، أو بعضھ، بحسب ما 
قرأنا من ترجمات سواء الى العربیة او االنكلیزیة، من سطوة السیاسة واالیدیولوجیا. لدي 

م تبلور مبكرا یرى أن العمل الشعري، والفني عموما، یمكن أن ینحاز الى قیم العدالة مفھو
والخیر والجمال من دون أن یتعكز على شعارت سیاسیة. كان لدي نموذج ملھم كبیر ھو 
یانیس ریتسوس. ھذا شاعر اثر على بدایاتي كثیرا لجھة لجم االیدیولوجي والسیاسي 

ن ریتسوس، كما تعرف، شیوعیا ومناضال ضد الدیكتاتوریة المباشر في النص الشعري. كا
ولكنھ تمسَّك بالقیم الجمالیة الشعریة وجعلھا ھي التي تتحدث وتواجھ. ھذه اكبر مواجھة 
ضد الظالم سواء كان سیاسیا أم دینیا، كما ھو علیھ عالمنا العربي الیوم الذي تنقض علیھ 

حاكمة وقوى اإلسالم السیاسي، التي ھي أكبر الدیكتاتوریة العسكریة والنخب العائلیة ال
بدعة في تاریخنا.. وربما من أكبر مصائبنا، ألنھا تتحدث الى األرض بلغة السماء، أو 

 تحدیدا اللغة التي تستنبطھا ھي من النص الدیني.  
تتمیز قصیدتك بطاقتھا اللغویة العالیة، طاقة ملیئة بالصور وقوة االستحضار ومحّملة   •

قافي، لكنھا فوق ذلك قویة ومنتقاة. كیف تفكر في حالة قصیدتك بعد أن تروح بموروث ث
للغة أجنبیة، كاإلسبانیة مثًال؟ ھل تفكر في أنھا ستفقد جزًءا من بریقھا، أم أن القصیدة في 

 معناھا؟ أم كیف ترى المسألة.
یف كال أعرف كیف تصبح في االسبانیة أو الفرنسیة اللتین ال أعرفھما ولكني اعرف  -

تصبح في االنكلیزیة. إنھا شيء آخر تماما. اللغة لیست مفردات تنقل من العربیة الى 
االنكلیزیة او االسبانیة، إنھا حمالة سیاقات ودالالت تكاد ال تنفد خصوصا مع لغة كالعربیة 
التي تتمیز من دون سائر اللغات األخرى بأنھا لغة كتاب المسلمین األصلیة: القرآن، أي 

"، ألنھ بحسب الفھم الدیني أملیت آیات القرآن على محمد عبر وسیط. ھذا یجعل لغة "هللا
مشكلتنا مع اللغة العربیة، نحن الذین نرید أن نحدث ونطور ونعیش أزمتنتنا، مشكلة دینیة! 
وھذا لم تواجھھ، حسب علمي، لغة اخرى. مع ذلك نكتب ونختلف ونجعل ألنفسنا لغة تشبھ 

بیة لغة كل مفردة فیھا تعاقب علیھا آالف الشعراء والكتاب والفقھاء زماننا ومشاكلھ. العر
والمفسرون وتراكمت طبقات فوق بعض وعلیك كشاعر حدیث أن تجد لك موطىء قدم 
في ھذا األرشیف الھائل. على كل حال، ھذا یعني أن مھمة المترجم صعبة ألن علیھ أن 

 دات. ویبدو أن االسبانیة أقرب اللغاتیعرف ھذه الخصیصة وأن یفھم الظالل الطویلة للمفر



االوروبیة الینا لیس ألن ھناك تاریخا حضاریا بیننا وبین االسبان ولكن ألنھا، كما فھمت، 
تتیح مجاال للعاطفة والمشاعر القویة، وھذا األمر یبدو نافرا، مثال، في االنكلیزیة التي ھي 

 لغة أكثر تقشفا، على ھذا الصعید، رغم ضخامة معجمھا.
أنت أردني، مع ذلك یظن من ال یعرف ھذه المعلومة أنك فلسطیني النشغالك بالقضیة  •

الفلسطینیة ونضالك من أجلھا، ثم أنك ھاجرت إلى لندن والزلت تكتب بالعربیة وعن العالم 
العربي، بل عن عالمك أنت نفسك في األرض العربیة. ھل ترى أن ھذا التنوع المكاني 

الشعریة واألدبیة بشكل عام؟ ھذا التمزق واالغتراب كان سببًا قادر على إثراء تجربتك 
 في خلق سؤال الھویة في تجربتك؟

أظن ذلك. ھذه التجربة الطویلة مع أمكنة وثقافات ومشاھد مختلفة تماما عن المكان األول   -
تتخلل الكتابة حتى من دون أن نشعر. مؤكد أن كثیرا من اعمالي ما كان ممكنا كتابتھا لو 
كنت ال ازال في بلدي األردن الذي غادرتھ قبل اربعین عاما. بل ما كان ممكنا أن اجري 

مالت في الثقافة العربیة لو اني ظللت أدور بین أربعة جدان تسمى الوطن. مراجعات وتأ
اظن ان ھذا حصل في ثقافات عدیدة منھا االسبانیة التي عرفت  ھجرة ونفیا طویال لكتاب 
وشعراء ورسامین الى بلدان اوروبیة عدیدة. رغم سوء المنفى اال ان ھناك فوائد فیھ منھا 

 خر بطریقة مباشرة. القدرة على تأمل الذات  واآل
الثورات العربیة في تونس ومصر وسوریا والیمن ولیبیا، رغم سمو أھدافھا والضرورة  •

لھا، خلّفت وراءھا خرابًا وطفًوا للجماعات المتطرفة وانقسامات كبیرة داخل كل دولة. 
بصفتك مثقف ومحلل سیاسي في أعمدتك الصحفیة، ومناضل قدیم ضد الدیكتاتوریات 

كیف تتوقع مآل كل ما یحدث اآلن؟ وكیف تفّسر نجاح الثورات المضادة  العسكریة،
 للسیطرة على االنتفاضات الشعبیة؟

لقد تم تدمیر ھذه الثورات من بدایاتھا عندما قفز علیھا االسالم السیاسي الذي كان االكثر  -
من  صتنظیما وقدرة على التعبئة من قوى شبابیة لم تملك تنظیما وال برنامجا سوى التخل

الطغیان والحلم بالعدالة االجتماعیة. ھناك دول خلیجیة رجعیة مكنت الطغیان العسكري 
من ان یسترد انفاسھ (مصر مثال) وأن تحول الثورات الى تصفیة حسابات كما حصل في 
سوریة ولیبیا والیمن. لم تعد ھناك ثورات الیوم، بل حروب أھلیة وصراع دموي بین 

التي جعلت الجیوش والقوى االمنیة الرسمیة مجرد ملیشیات الدیكتاتوریات المحلیة 
تتصارع مع ملیشیات أخرى، سوریة مثال. ال یبدو الیوم أن ھناك أفقا لعودة ھذه الثورات 
كما عرفناھا في الربیع العربي في أیامھ األولى. لیست عندي وصفة جاھزة لكیف یمكن 

ي تماما بأن ھناك شیئا سینبثق من رحم ھذا استراداد الحلم سوى الحلم ذاتھ.. لم افقد ایمان
الخراب والتدمیر الشاملین للبني التحتیة والتھجیر غیر المسبوق للبشر بالمالیین، فقد 
افلست كل ھذه القوى المتصارعة ولم یعد لدیھا حتى القدرة على مواصلة القتال. لقد اصبح 

یش ة التي تغذیھ بالمال، فھذه تعھذا القتال عقیما ومكلفا للقوى الرجعیة العربیة الخلیجی
 مصاعب اقتصادیة واجتماعیة جمة وتحدیات للبقاء ربما یجعلھا تنكفىء على ذاتھا. 

 

 

 



	

 مقدمة تودیع غرناطة

 

من الموضوعات المبتذلة في الشعر العربي الحدیث. وأغلب  1492سقوط غرناطة في أیدي الملوك الكاثولیك في ینایر 

إلیھ یرون فیھ رمزا لتصدع قوة ما فتئت تتناقص وتضعف إلى أن سقطت الخالفة بعد الحرب العالمیة الكتاب الذین یتطرقون 

األولى (ولیس ھناك أي عالمة انتعاش رغم تحرر البلدان العربیة منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة). لكن ھناك آخرون، 

وضوع مطیة لإلبداع في اللغة والتي تصبح البطل الحقیقي وھم قلة، یحتفظون ألنفسھم بمسافة من الحیاد ویجعلون من الم

 في القصیدة. ومرتقى األنفاس ألمجد ناصر یتبنى ھذه الرؤیة ویطعمھا بحمیمیة إبداعیة متمیزة.

لقد دافع ھذا الشاعر األردني، المغترب الیوم في لندن، دائما وبثبات عن القضیة الفلسطینیة وعن الدیمقراطیة في العالم 

ي. بید أنھ لم یسخر قلمھ كشاعر لخدمة مثل ھذه القضایا رغم عدالتھا ونبلھا. فأمجد ناصر یعلم حق العلم أنھ ال ینبغي العرب

الخلط بین الغنائیة وبین النضال الوطني واإلیدیولوجي. تلك مھمة یتكفل بھا الشاعر الملحمي، أو ما یعرف الیوم بالشاعر 

ك، فھو قد بحث دائما وما زال عن التعبیر بصوت متمیز عبر الكلمات الدقیقة الدعائي. وأمجد ناصر لیس ھذا وال ذا

حدر مباشرة من الغنائیة العربیة األصیلة ینوالجمیلة. إنھ لیس من أولئك المقلدین لنیرودا أو إلوار أو أراغون. فشعره 

 ویجددھا ویبعث فیھا نضارة وحیویة.

أجاد أحمد العبدالوي وماریا أنطونیا ریكاس في ترجمتھ، یكشف لنا عن تسلسل أطوار الموضوع في ھذا ا الكتاب والذي 

جوھره األصیل: النظرة الجانبیة لحبكة األحداث عبر التفاصیل المعبرة، دون الوقوع أبدا في تلك النبرة الرثائیة للفردوس 

ة جانبیة یة، بل إنھ یسري فیھ بطریقالمفقود. أبو عبد هللا الصغیر، الملك الناصري األخیر، لیس ھنا تلك الشخصیة المأساو

 والكلمات الشعریة تالمسھ بوداعة بأجنحتھا

 "آه لخفتي، 

 لقد وصل الغریب

 بال أمس وال غد

 وصل الغریب 

 مع 

 النفس 

 األخیر"*

 مجمل القول: إننا أمام مثال رائع عن الشعر العربي المعاصر لمن لھ تعلق بھ.

 

 سولویتیخوان غو

	



 

 

	


