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لاكه!التاللحي!اةتغيراتخلاليتغيرلالمالذي"السرمديالاسلاممعنىالعصرائكديمالثتجاهالاسلام

الاللهسافيو"ر!هلذلتنالمحلورابى.بمالم!ئنار"لعقلوتم!اوكهلاحلا،لتننهيالان!ان"صعبحسنللادكفور

/انز"ايفيكانوااينماالحقيقةطلابوبين،واخيهالانسمانوبين

.".ومهـمانبيروت-/الادابدار!شورات

***،،.*

تحدياتتجاهلملأمالاس":الكتابمنالاولىاللثلاثةاللفصولفي

واالفارابي"و"دائمةايهاديةثورةالاسلام))و"امصريةااًللكياة،ذ!ولواغراء.أحد."اله،ريةاللعيهـاةتحديات"فجاهالاسلام"

،الاسلاملجوهريعرض"السعادةسبيلفيالاسميالعقلثورة.اخلوقوالخالقافبهيلت!قيابداعيص!يدعلى

يةاللعصرالحياةبهتواجها!ذيالاكبروالتحمدي،يةاللعصراًلل!اةوجو!وله،دافعلاباغرافي،ينضزعكلماذا؟الكتابذا5وؤتكيهءدىلماذا

العضادةحورو.دي!نببةحضارتهوطابع،اللهيةالاسلامدروح.الا!"لامكلفيلنيركزمااث.!ةشيءكلعنيذهاكلذا؟انهماككدوامةمن

الحديثةالحفارةكونفيوالخطورة.علمبموطابعها،عقلانيلحديثةا...؟شيء

للجميع،ا!ددالذرةخطر،ابرىامشاءافمانكلحضارةفهي،كونيةاسئلة،واجوبةاسئلةمنمؤللفهاودعهماالىيرجعذلكلعل(

الجميع.تعموالمذياعاللكهرباءوؤ!ائدةوسيعألها،الحاضسالان!سانللهاويسأ،برالغا،نالافسألها،انسان!بة

ؤ-%4الانسانصورةويستمجلي،الكريمالقرانالىيرجعللذللك.عالافظءلىقدرتها!ب!ففاوتانسانيةواجوبة.المسحقبل/انس!ان

يدركانالمسلمالانسانعلىوبالتالي.الارضعلىاللهخببفةفهـووغبببه.وجودهبين،ويومهالانساناور!بيقمه"عحوارالكتاب

تستنيردائمةاجتهاديةلورةفالاسلام.متهالينطلقبعمقاسلامهصقييقةانه.الهادماكجاوزللوؤضوتجس!ببد،البائياروتلمهمالرضىاحياء

وبذلك.المهمةلسويةالخليفةالانسانؤيرقع،ي!دياللذيبالعقلرافرر"م!لفهف!أن.والمتىالاينافاقءاىباللعقلتطلفكريةرحلة

صنعمنمعلإاتهالان.يثةالحدواأءضارةلملامالاستجنءديالتيزوللصهبدوو،واًهزمان!"نيةالمولالءهـودرتلاشىىحتيرتفع،"فضاني

المةءاقباخلاقالانسان!نه،.خالقا!ملمالوحدوالانسان)).الانسان،الاسلامالازسمان،المهاخلمية"،الهاءهـورة،غيرلااف،ناطنالاف

4(.ا)ص".ورحمةورول،ومحبةبحريةخالقاز-انولكنه.الله.والمحبةالرحمةافن

اربوريةالىاهـاب"ار.وريةمن":الت،ليةالارءةولالولصوفيصولفصان:ؤ"هاقالومقد!ةفصولعثسةفيكت،بهالمؤلفقدم

الىاللعنفيةا)ثوريرةمن))و"نظاميةغائيةالتورية"و"وح!بةالرهـو،ا-دومعينمنكلهاوتنتع.صداولاءررتعددةؤروع"كتابه

لق!بمتبسجمالحقيقيةالديمقراطي!ة))و"الحكمفيالنظاميةبجةالتناوةا)حج،1تحديات4يواجانعلىبقدر./"والاءتظد،بالاسلامالايمانمعين

ووتوؤف،الثوريةاؤكرةمنالمؤلفيرظلق"لمقيةوالخالروح!يةالاسلامفأفهءنذاحرىتحدياتبهاجابهالضمحبمانممههاالخلاؤةلروحباالعصرية

وجوهجميعتت!ناولالتيالكونيةالثوري"هذه،العشرينالقرنث!ريةمع.(عص)".اليومحتى

،اخرىومخترعاتنوويةوطاقةمواصلاتءنقدمتهبماالانسانحياةهـاكل"دمريةال!صرواللمحهـاة."للح-اةونسقنظامالالسلام"

انالافزفسالىتمتداناللكمالهاتبغيو،نافصةتزاللاانهاويرىي!-دللم،باالهالابرهـ،نروتى،كريةالفلمعتقداتاحتى،اضياابناه

اثوريةاوان.!منفباماايغيروصلمتىبقومءايغيرلااللهلان.،حيانه.خةا!حدثالاسلحةو?طنع،ا!ةوويرةاقةاللامضءبرات.فيبحثموضوع

فيالارض،مستخلفكافهلمنقيه*ةلادراكالانسانتوصلالت!النفسية.نظمهبكل،!الماضرؤضعلىاللتمقيااللغربركوالشرفي

صالحهسبيلفيعقلهويوجه،لرشدهويثوب،غيهءنيرعويتجمل4يئهيرلااهـدياللهبوجودالاعت!قادءـ!الازايةالاسمقاعدة"

لمتنني:امعيتساكللوكأنه،ووجودهنفسهتدميرسبيلفي،."اءقيقةاهذهيرتءدىاجوما-ولناماوكل."والمكانالزمانبتعير

..؟اعانامن4ا!ازحتصاللدهربريبؤجف(يرضلحموكأنا.ديئ!مولا!شاء،دينومءؤلملابا،يضحدا!ا،نف!"4الاسلاميإلواؤعتى

وؤ-حينهفيثورةؤالاسملام،الحادالب"تالثورةانوي!رهن..؟؟"اللغدعاللمؤاير،هـا".ءالمهلميناللججمنلكل

الان!،ني.ا!كمالنحيعمليوانطلاقباللهايمانوالاسلام.حمينكلؤهـ،للم"المنقذاللجوابالىليخلمص،باامالمينرأيهالمؤللفيجمل

ها،وغايتالثوريةقاعدةو5،وخلملأقةحرةكذات،الانسانداموما"ألورذاؤضائلعالمالابئاءوعاللم.فديمةورذائلقضائلعاللمءالابا

اخر.اعتبارايعلىؤ-هامرجح(يظلانيجبالانسهأنيالاعت!بارؤ،نهـ،للملاز"السرءديالاسلام))معمنىفيؤكامنالجواباما."جديدة

جووهو((.الحديثجوهاهووهذاالاصليةالثوريةمنطلقهوهذا."صورهاتغيرتوانجوهره،يتغيرلاوؤضىائلحقا"ق

عدىيعملالذياللجووهو:هـةوالعلموالعقلانيةقىالانسانيقوامهينطلق،واللفضائلالحقائقعا)نم،الالصلامعالم،العاللمهذامن

01(..")ء!افجرةالمتالثورة-منينبثقانيمكنافضلنظامابانالاعتقادلتفهم"وصدقباخلاصؤ!يدعو،عالمةمؤلمةبمنهجية،كتابهؤصولفي
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ؤولهمع،ؤبلاالوؤوفطوللعل.قرناعشراربعةمنذألاسلامبهوعدكالانعام،بهيمةتجعلهالتبئ،للانسانالمختلفةالمفاهيميخاللفوهو

فبممئ!بنايوضح."انفسهموفيالافاقفيآياتناسئرر"م"تعالىالازسمانتفقدضاليوبال،إدفرويرىكماالج:ميةللمغريزةعبدااو

محرقها.ف!الكتاباشعةوأركز،الاسلامف،موبرهيببالانس-،ن.اجلهمنبالثورةجديراتجعلمها)تييةاللجوهرإئصهخمه

الم،ضدرللعظمةبيناتلاياتا،يثالحدالصلما!جاهاتمحتلمفففيإقيإتلمنطآلانها،وللنظام،وللتغير،لنفسمهحقي!قيمف،وممنينطلقان

الى.دراتمنكلغهتاللفوماالارضاسراراكنشمافطفمن..الاكبركأفيالعنمنتمهزهـ!اأضمماهي"و،يلةالا!للاوريةالرئيسيةيةالفكز

ارةءكااًصغرهاكبرربمااجراممنبهيسبحوءالفضاءااجواءارتياد.(4.1ص)."اللدالريةالاضطرابية

بج-ممالعلماكن!-ههااأتيالجديدةالافاقالى..اراًتاعشراتالتوراةفيفهوألانسان،اللدينمفهـوممنواجملاروعمفهومواي

.الفف*وجسمالارضبرجىم!مكتنةحمفاتهعنفضلاونفسمه(نالافرمثلهذاوحري.لارضاعلىاللهخليفةالقرآنفيوهو،اللهصورة

اننييجمةالعجيباللدقة،الإبامهذه،المض:،هيالتءصصويشهدلان.الحكمفيالنظاميةالتضاوبيةالىاللعنفيةاأتوريةيدعانالانسان

يثة،الحدالمعطياتكل.والادراًكساسرالاحوتترجم.لقلبادؤاتتنظم.اللعقلانتصارنحوانوحدهذلك

الرؤىء/دقءلىقاطعةبراهينالاللبيس،ا"ديةفيايغالاابعدهاصتى.الحقةالديمقراطيةبهءتتجلىروحياتقييماانالانسيمنح-واللعقل

ت!عميقااكثرسيكوناللكشوفعجائبمنذلكبعدسيجيءوما.القرآنيةلذنحققالوحدويةالفرصةهذاههيالحريةتعنكمامابقدروالديمقراطية"

يسه-ى،الارضعلىاطهخلمبفةانهادركالذيالا.ءمانالمسلملايماننظرفيو،هـ!.(125ص)"العامالتحققخلاكمنالفردياللذاتي

ك!ا.لهرشجبرمالائقالي*ون،الغايةأء"لمغمتواصلةبحركيةلمثاله."والمساواةوالاخوةواللعدالةللحريةتجسيملإديينواالمثالبنالمفكريط

لحقيقة.اللمحضجينيبرهـنكبالنفالتغيهـ!راحداثوالاسلامالمسي!حيةوهدؤء.(128ص)

الحديثةالحضارةرائدلليكونور"بحقبالاسلام)خفو!دعوةواللكنابلىلموكهبدونهي!مللااللذي،الانسانشحصيةفيوالحياتي!ملوكيوا

(ثماره.من،العقلبنت،ال!هـيثةا!حضارةننكون..عدوهالاوملهـههاوالد.بمقراطيةنعتقده!االدبنبينساسيالقاءهذا"و.اللديمقراطكبا

انفص!م.،ليكونواالممشينمئاتءنجذبابالاللاو)يالملحالمحرضلانه..(ا(اص)."نريدهاكما

الاف،فىفيربر،ميات،يىح!قهوا،أتهمرسال-لحركوا،بعقولهمليتتهواارو-يةاا)قيم!ذهابنالشاسعالبعدمنالرغمعلى،ويتفاكلل

وماالالصلملام،جاءعندمااءتجوا.اللذينالماخدينللي!فحموا،ان!!هموفيوعىعنا:اشىءاالروحيالتوترفييرىلانه،السياسيالواقعوبين

...صهـبئحش...قائمااحتجاجهمبزالؤوياحافزاذللكفييرى،وواقمهالأعلىمثلهبينللهـوةالانسان

الثانية:الملاحطة-2الجهـده!ةفالءيإ"،اقعهـناومنضير.ولا..الاعلىلمثلامنللاقنراب

داضامليدفعه.بنفسهلللتفكيريحركه.بكابهالانسانيلهماؤلفاالللهمناي،الاعلىالمثلهذامنالاقترابسبيلفيالمنواصلالخلاق

.اواجبباالقيام!"!ولية،الكبرىالمسئوليةاماميضعه.بعالمه.(21(ص)."والممساواةوالعدالةوالحريةوالمحبةوالحقيقة

الحديثالانسانيتحركلاوكبف.المشاكليحلالذيالعهـقلمسؤوببةفيالعلاؤاتودةالمتالثورة":الاخيرةالثلاثةالفه"ولفيواما

لا؟لحامالافخمسةتفكيرثمرةوهـوبعقلهذكسرى"و"وتنظيمق!بادة:بدرذكرى"وإ(4والاسلامهاورميحية

اللىوالامةينةدوالماللقرييةتجماوزعلىس،بقيهمناقدرأنهشيءا!تاريخ.والغ!ايةالبدايةفتنجلى"وخاقاستشهاد:محاشوراء

ناوبما.والقيودلحدواداعلىفممووالروح،بوقائعهمحرودمقيد

الذياللهث!رع،والأسلامصيحيةالمهوخصوصارسالاتهبمختلفاللدلمن

والهفيراة.اكزلةبكتبهللايم(نيد!عوباللهوالإبمان.بهللايمانيدعو

طإردثا:صدرذهـنمنطلا!اوا.لهويخفةاللهصورةالانسإنتصورانوالقرآن

،الملمحدةالععطروةالتحدياتيواجهانباللمهومنتقيلكلينبعي

المسبحيينعلىى.مسلماامكانام!سيحيا،المؤمناخيهمعا"زربالت

اء-واجلان.اءبالسايروحيالمقامهذابمستوىيكونواانوالمسلمين

ايمإنهمحقيقةالمؤمنونيفهملموما،الوجودشواًطىءعلىممتدةالالحاد

وء-ئ.الطاكيماالالحاديالمديجرفهمفقد،روحانيتهامنوينطلقوا.

فيرر،4اطبحهم،العاللمنصفمعتنقو!ماويمثل،والاسلامالمسيجهةمنانجدر افثظتاجلهامنالتيللغاياتابتطبيقعليهوالرد...التحديهذا

..؟الدلانات

رصإ"مم.لهـاموادعوة:الصافيأنالاف

كثبرفيالقارىيغئيلا،الكتابلمعطياتسيعاستعراضهذا

ا"واج4كأف،اننحركالخطابياس!لموبهبهماأروس!لان.!راءتهعن

اش،5والاندالروعةمننفسكتملكؤللا،لاختهاالموجةتسملمكمتدافعة

تحا!ابراهيمر!عر.وايحاءتاثيرااللببهاينقلكلعواامالانخطاؤ!وربما

روحيةؤجاوىمناًلاتسانية.الروحفييبثهبماالكتابانفعندي

ناهـناكضةر،إللامتناهيةالاجواءفيبهاوتحلقالروحتكزمهامسة

وخواطر.اداًعمنبهماويحصىيلخص

.ء"..الافلماقفيبهيطوف،فكليؤضاءرائدمعانهالقارىءيشعر

ديع.الرالعزلدصالدمنمجموعهالمؤدفلهب!االتيالاجواءافيحرانفسهفيدع،نفسمهلموفي

ذ-وق،منالملاحظات/كثيراًيثير،العقلانيةاجوائهفيوالمؤلف

:المثالسمبيلعلىمنهابعضا

لادابدارمنسورات:الاولىالملاحظة7-اع

علامالا!مدلولتسضوعب،والحيةانسانيهلحضارةالمؤللفيدعو

70/04لما،اللحديثةالحضارةمعطياتتصديقالمؤكدالمدلولذلك،الجوهر!
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ءلمىيىءقيط-اآناترةاالتجربةمنيخرجحي!مليهنلقالتلهاعوانل،مترصعة(ىؤ)عحهدليحهناللذلمنل،يلثلالمعا.اوللمرآناالى،الانسهانيقي

يرء-صنو،اكنجرحل"نجهضأئو،ناةالمعلفيصؤانهودللك،العاء4التجررة.الاخردمن"تهـمأ-هانحهثر،لم،أجميع

الت*وإ-ن"لالمن13ءلاؤ"ءاحالىيرهءلئموءن،الاداةاستء!امإ،!يم.إ!،نه،ا!ي!نياالء-حبدعلىواما،المامورءبىالصعاى!ذا

.الشعريتض!ربماءلى،!صلماامكانءس!-ءجا،لمومناالعرإوؤظ!،ايحها

حريةالنتالتكويئ،تكافةفيداسخاوة"وحاأواضحةا4والسعم.لموالىمدعو،ؤلمالم"ء.ءي،هالقلا."؟منبهترتطموما،صملالاتمندنيإهبه

لجه،لببىقياعراةهو،اقلغةاراهىمنالقه،عرتمكنم!،المجعتإعةفياهـرء--نعاصمولا.4المنجرال!،ءك،ر:4لاص.راع،السمليئةلازلكاذمدعن

للجزئهـ\اهذهممقالتهاعرموقفاًن.الباطت-ةالالهاظوموسهقى!كركيب..العقلغيرالروارحالماديانواؤع

،ا،حئأم،حلثهإلكظاص-،رمن!من،1رلا،ملىانمهتلؤفالتثننفيالمهست،رلبت:نواعأناجدرؤ،لحرب.الظوعوإاله-جمردعلمىتل!مر

يتاةتم--ملبتئ،مابهااتنتأرججوء"آةررامركنييعالجلا،التعبررقاصر،نالايئؤ"متفياياتهعاىعداءفيالدتب4دوكظ،عربيمدرى.الدديثك

ربتكعبن"ت،ولها،رهـصطتاهتئار!،!،عناجالو؟-نبرته،الوعيكدهباماته.دبىنعربيبلسهانجاء،4وكوز

أ-،بناوعلىوصفاءءبهالوحاتهعلىوتخإع،مكنونهـ\له-ةةجيذل،وحب(ؤبالجوالالعاللمهـفياجضةانلبت.الم!ايالصع!ءلىويل!م

شعراءهـننادرةؤ"لمةفيالانج!!ال!مببزةو!ذه.،و،شهوص،-كا.أماؤردولى.،ب:4،ء:،نه،لبنان.ايىهاارداأ-رجعالقصهةالاؤ،ق

المحمنين.ن*ربركا،لمة"ضاةلما"عمينتهير،كأ"جع!تأر".الاةبررموصمالةحهنرللةننه،ء!مهيإاً

للم"-دواةنرهة،الاعالفارطنمنهلاآئطنركالمنحاتهفيالقهاعيناتإؤ-لمتنأجيكمنو،يعرننءينز"،صاجالانسيكدرتنن،يريحاليون،صؤالهاليهيتا

الملحميةروص،تهوفي،الجزاحرمنوشهيد،حلبمنانوراب،العاني..قاطبةوللناسللعرب

التيصالا"لوفيأو،الصرامين(ليئصاتوعجمأاعة،ا)قربربئؤب!كضعابطاجله!لتافييدره.مجاللتإينفاللتإلاصب.الةرمايالصه*بىوبرأتهـءاى

فيقى،ا!اارعلاوشوصعبر511المقرىءمثلالقصيرةربئالمصرلقصةاطابعتمنلعنوا"ت،!ء!-!ةبلىعنولرافي!!ئولونريةالرورواكسؤ-4وةبيالاورو

/ا.لملأدابدلهبةوفيالخريفو-ءجممةحبقطرةمثلا.لذازهـبئلوحاتهوفي،4.عوالىاللخيالطبعا)دراورقيررمنفيالطالب..انببةالافورةقبل

اغنب"ء"لالعياةمنموؤفاتمثلاكيلوحاتهوفبم،بيعالروغيمةإبك!ب.اللمهالىا*لهكأابهشءرر،ينطلق،ينةمل،يتمألر،اللبالطري

،تةرب)و!حاًتهجميمفياللشاعران..الفضاءرائدالىواغنيةريفب"المضقذ.ل-*ونالمعجؤةوالفدرةالخلمرفىلعقلبايرمدهاناللهالىضارعا

ال!.:ير،برراعةءنالاداةثغلهاو،.الصفتكيلءنلأالمضمونوشسغلهلا:اثةاللثاالاصظةا-3

يثهـغلهولا،الا)وانوالخطوطتوافقعلىولآالتقزيراواللذهئبةتطغىاو!-ره!ما((يرة(اورصجمماةالاؤءد/ات"ج،5الاسلام"!ا*نر،بوانعن

زؤ.نألمجلزعيتأ!لءسلرنيظنعسهبؤب،الابعامتنا-قعنبعئاتهالنةمفيانطهرإة،اللحينلعموالاسلاانعلنايرهام"نر.ملثنلاآنأئالتء!ربكلهظ

!مهاللأن*"ماًخيمئتتعاوجاؤالب؟رأالسر،فثإمغتئينداح،اللونبكجء-لملمبأك"عتمالوغلبمنالمحرض،بهاالم:ردانهتثتالهآنجانحرن

.جدرأتتثباوج...صهـنتبلاه

سبرؤأعلىملعرهمنؤلمرلأةؤ"لمؤجفيالشاعرالىمعلةنلضستمفأجاره.ئلالةيج!تهلمنالططهرتؤافدثأهمنالتبريراتالت"لمهجوبصبه

الامل"فارس))لوحةؤفي.قيثارهوترعاىقوسهيطلقحين،المثالح!تا-4ء"جم!ا4ثقاؤيعرؤ!ح!نفي،العكسىاومم!جحبباكاناذاالمسلم

:يةمنيأالتإيئنمبالغبعرمنوهمبالناصرعبدائإجمالبطائالىالمهـدالالست...(ا(لأدث)"هه،ةوعع9الديثءالميةبحجقى"..كاآل

اقتمحر.ساعكالحنرنمشبمنبةانةاسهـم؟..كانالايلثةاؤ"ةلأءلرنثاأءلةأممآلعمرةا

ةاسلراالفإنتصرماللشمرإءج2(اآأرممهليإي!ةنناآثارجو...مناؤهنهاهايعؤناهورهافه

بالعرةئالجباهتنتعلح.المثيرالاورورهذإا

المدنتلينكيعمنأاإجلا

الحقوكنذىمنالعبيرطيبنشقونوعاباسعددمشق

يرجعؤإنمهرنالمساءمنفي--ء--+س

مهنهنمنيذمنلاعمأطاإهمبكاد

قنالبنرنالبنات،لسنعة.عنفج

...الارغوليض!و

:يقولالملعهبالنشععر.منوهي"ءيرةعلى")دلو!طوفيلالا!ا!ارلمى

لا!البابفت!ححسهنا!صاعرا

سهبؤهاللكىتسإلمااعئؤىما*،*

ممبرمئفيهـححسنللعتلنثنطريا.تؤمنتئنمباربعىنثلاثةالمجعيإعةدعهتاهم

منلررواأه-ردمن"مألىارثأرائءةيسنميركاماللمبصاتههوهتإلاقترحلتهفيمنالمت،مإهانبادأ

...مآلتنإنفالتلهبؤةلؤ!،لس"قى،الاهىره*مبزليئل،لمصرالمعالمناضررأئوءسيلرليرثإو،ايحبمبشنالهإثأ.

الممريةاللةممسةنسغرمن.وه!ر"والقيئارالشيمخ"لوحةوفيالث"هبي،رفنه،والباطةءبئالظاهريةبملامحهيالمصرالانمم!انالىويتعوؤ!

:يةمنلاللأصيرلرلرالة،بئثننعرتإلملاثؤمن،صطررل511لهإحفاو،نسأايبرتهيل،تبتإياله

تدوربهمتزللمالارضكلءهـدد)"بويى"وني))نغميوشجهاالتصكبيىةالهصورةيرى!اًمعيلة

عنئور،هوائد،"اتنىبةثناثئ..بى)"البرة،ثنالتجرتعتةثباللظثررتكالثأاؤآلأالرهاتعتتإج(الاصيإات

تثود-لاتمللاالصغيرالسافيوخطوة.صناعبريشةوالاصواءوالظلالوالفراغات

بدفيفي-سهئتما،سردتثنثنعنئهنةمنالحرالمنثناضجعتنلهنلللعننعر،كلههذاجانشتتهالى

...للعه،للربرج،للجعاؤنالمجدءسئبتع،لاانس!انياأتماعثنلؤنه،ههتم-ثأمفهتنلا-لناجلهـتإ،الافأمتأ

:رةولالمواقفشعرمنوهي"حباعيادمديئه!)ؤصيدةوفيالنبلطهىمنير4ل!)مث!حرياكوينالتء،دةاقفلو.ور-ابةوعيفيه

اليوم.بعدموتلافيافنكوينت!بعن!هابىإطنةالر؟ياء!ودانطلافىانالا،وانهاله

.دمارلاكباددلانارلا.شمولاالامريةنها
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هـ!بهو؟غنون،المواليخلالومنالصافيوجداذ!مومن،الثمديدةاللبحاربرمواطىءفيالعمالمواكبكضطلق

ؤهـلوفارس،احلامهميراًودكاناسطورياليطلابوء.فهالشعبيقىفنونهـمالانهارمثابعلتتحد

.الاهـل...جديدمنالارضابنويولد

رأب"فيالناصرعبدان،ادحباوليسارئ-(ءريتكامؤبالحب*"*

اللذيؤهو،مقنعةلاشبابإحبونهوهم،والاجدأدالابناءلاحلامطتقىيرداللفطانؤيهاتحسالت!يما،اذنماسكةاللفظيةانرايهبهذه

وهـو،الوطنكص(نالىنابضاشريان!انيءادها،ا)يقناةالىاللحياةرداواًللكلمةبجمالتلقائيأدراكعنتنمانما،يسرؤياللشاعروعنيالى

هو.ؤهم.مناًلعربفاةالثارالذيوهوالقويةبسواعدهمصارباللذيمعنىتواؤقياموقعاؤتقعخيالهلىاتنسلبحيثنغمهااوقوتها

:"فيقولحبهالشاعرينشدالارغولوعلىوالتغيموالتلوينالوعيبينيرفصلانهناالمتلقيعيستطبولا.وجرسا

:الادعولويننئمدمثلا،الاخيرةالمقطوعةؤيإلتشكيليالمزجان.الشغريالتكوينداخل

الصحابسهرةطابتربيليامنابعواتحاداللبحارشواطىءعلىواللعمالواللد"اروالغبارالناربين

و*حبابالاءـلضمواثملمنا)كتللهذهمزجانهعن.ؤضلا،جديدمنالارضابن2وميلادالانهار

واللقمر...!ليابيعادوالصفوالواقعيةالاساليبتنفيذهفيامتزجتوقدالتحركةالظبيعة-اللحية

الحه-ادبيادرفييسيلفيالاداةاستخهـاممنالنابعلنغماانالا،!السيزليا.ليةوانطثيرية

المسلامبلغوائحينراياالقويةوالخطوطالصارخةالالوانلااكملقدتنلقائيوانسيابواعانتقاء

ا)شروقمطلعيرقيونلاصاعدينسمعهواستراحالمتلقيلعينجلياوانضجالنسيحبذللكؤوحد،المنطلقة

الحبلذوائبعلى.المركبةاًلمنسابةموسهقا.الى

الاءلفىارسحولوالصامدينبرالومنمتصوراطارضمهقدكلهالتكوينهذاؤ،نذلكوفوق

تكوفاالشاعرلتايترك،متمكنةريشم!منسريعةوبلسماتهظ.لخيالايحدولادة11ايطوق

حولوللصامدين،لملأمالسيظللهاباسمةر/فيةلسهرة!غوماتشكيلمياالازرقاليالمزجسمةالمجموعةهدهفيايضاالعامةالسماتومن

منيطوقهـشعاع،اللوءةصلمفيةفيكالظدليبدونالاملؤارس!ححصمنشعربهاينفرديكادالت!يءالسماتمنايضاوهي،الجماني

عليالشروقمطلعيرقبون!اكالصاروينالىيبعثونهالشروقىاضواءفيهماصخركعنعرطريقمنباحرىتشكيليةلوحةيوجوبها،الباب

.الجبالذوائبباسلوباخرالىموقفومناخرىالىءقىوجداحالةمنالانتقالمع

،اللحياةعلىالبطلميلادانعكاسهواللموحةمقدمةفينراهؤماحيث"الميلادعيدليلةفي))لوحةالمثالسبيلعلىذللكومن.بارع

والصامدونالصاعدونيتحركبعيدةوكت!ويمةاللوحةخلفيةفيبينمايقول

الامل.وؤارسالاحزانذكرىوابخاحتهم

التكويسنهذافيسبقتهاالتيواللوحةالموحيةاللوحةهوب!!القلبيقتلعاعصاراً

تعلوخاؤتةطبولاتسمعفتهـاد،اللبطلللظهورتشويقفيالشاعريمهدالويلدموعكلاسرجوجدا

اوجه!اصئلغحتىالصملخلالالدراماحرارةبارتفاعوترتفعتدريجياالليلشموعكلاطق

النغم/هبطثم،"للقناةالحياةواهبيا"قويةوقفةفييقولحينشمعهسوىيبقللماطفماها

بقوله"قويةقصيرةبوقفةليخننماخرىمرةتدريجياليرتفعيعودثمليالصددحئايابين

ر؟يتهاالىاشتقناالتيا!بطلصورةتقفزوهنا،"ئلاملفارسيا"يشعلها،يحملهامنقالوا

المقدمة.اًلىسالقلعهاسواراعلىفي

3**اللفجرلاقداملتضيء

البافي،ؤتححسنيرلئفيالملحمةالىخطوةذلكبعدسرناؤاذاالاصفادصداولتصهر

الىيقصدلمالتيتلكفحتى،لوحاتهفيمتغلإكأصنعةالملعمهاننجد...الميلادعيدليلةفي

مجالهناوليس.الملاحمسماتمنيسيرةسمةولو"جدفيهاالملحمةالاؤتقاليالمزجلهذاكاساس"الشمعة"الشاعراستخدمف!نا

وأكفا،بهالمقاميضيقاذ،المجموعةلوحاتكافةعلىذللكتطبيق.مرهفشعرياد!اعفي

فيضابط"ملحمة!ببينهامنواحدةملعميةلوحةالىسنممد*،*

."القريةكلمضمونحسبالتخ!"يسالىالنتعميم.هذامنذللكبعدننتقل

يظهرملحمةشاعرناعندالملحمةان،عأمةبصفةا!ردانواحبؤعلءالنرىباقةكلمنبواحدةالمثالؤنضرب،اللوحاتمنمجموعة

وبوطنيتهالمنتميدمو!فهترتبطارهاكما،واضحاالعصرطابعؤبيهافىرس))قصببدةعلىسريعةنظرةنلقيالوطنيةقصائدهؤمن.اللشاعر

..ومصريته:اللوحةختامثرباًلشاعريرلقولحيث"الامل

ا&(مالموقفخلالهمنيتمثلالذاتيالموقفيتمثلحينفالشاعرالقلوبموجةفو!الوالوقرد

ابةفييبنه!انفصلانثممنفستطيعفلا،اصطناعدونمباشرةالعناهناصريا

الذاتيةخلالمنيكشفالتجربةمحكفينفسهيضعحينوهو،جزئيةالشدادبالسواعدالطغاةقاهريا

منثابعةطبيجبانمواالدراماوتنمو،الشعبكلبفيغائرء!راععنالمجيدشعبكمنتفجرت

اللكليصبححهىالصراعذلكويتسأمى،حوللهاوماالذاتبينالصراعقدممنالاجدادحلميا

الانسانيةمالحيا6من!طرةواحديخبللقناهالحياةواهبيا

بالخطاالطريقتزحملا:يقولثم

لأكئيبطارقظلخطاكللعربالضياعهوةمنثالرايا

المدقمنهاربامضبيتوكدماللحياءالصراحفمةيرود

الطريقتطوقعيونهممنانجلمللابطال-النضالمشعليا

عيئاللف...وجهواللفالامليا..ؤارس

غريبياتقولبمسواعد!ماللطناةيقهرهواذوشمبهالبطلبينالشاعرمزجهنا
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جما!يرضمهيقذاتنتشرانتلبثلاثم!اءمند؟رةتبدأص-انشةطالخبااللطريقلا.)زحم

ق!صيدةففجمما.الافتعالمنخال(ورتابش،ثقرقيقسماوبباالنئصعبالغريبي،يها

الطريقيرشق،بظلعتهمب،حكلالشاعرياتقي(عيراللصالمةرىء)انظ-رةاحول،ؤدالمئطعرإ:دأالنعمالىهـددةاصءبئالاقةرهده

وينشر،العبونإرىولااللخطاتسمعالعذراءوالقرية،عيونبلاللكنبمبن،الفءنيهصدرقاطعآمرصوتاًلىالصا"ةةال"طرءقىالاسصنكارية

ينطورحيناللصباحوفي..عيونبلاالطويلقريتهليلمنالضياء.الدخيلهؤاعلىويمىدهاللطريقيطوق

اللشقوقلارضهاتشدها،صفوفطجافيةجاءدةاقداممنوالطوفإناللبحرللمقاومةءمورةاللوحةفيالاولىاللمساتمندالشاعروضعلقد

الصببيرفع،العيمئىلمقمةاجلمنالرهيبالكفاحو!جدأ،لرياحواالنتهعريا!-كوينهذافيالملحيمالبطلالحم!قةفيهيالتكطالشعبية

وورمكب،اللصدورمغالقتكشفتفربما،الهرتيلويندااينحملصوتهداًخلمتوازنةابعادعلىمنغومةلوني!ةبقعخلالمن.نوءضجماىوالت

يقلبربماأدثطعرقريةوفي.عيونبلالكن4هومضتالكليل4الوج.اللوحة

لالكنهم،الترابفيبخل،كريمجوهرعنباحثيش،ادترابفيالناسلييرسلوناللحصادعندلكنهـم

للاقدامللنهر،.ألحوركيللارة،!،ينيركيللافقهدية،باللعيونيبخلوناح:ةءالفؤادهثلالودادسنابل

قريتهفياللضويرالطفلمأساةبينالشاءريربطفهناتسير*.كيالمطدمنكقطرةنقية

،لترابااظافرمنالفيوراستءللأصلون.\جاويناثاالناسساةوروالقمريزهـرالصه-فلياليوفي

ي!إونهـالالهيرانوامنفيضاالنحيلبصوتهاليوميرسلاللطفلوذللكال*مرويو!ى

فحطكثهرينلاطفالنموذحالطفلوهذا.انفسعهـممغايىقكشفعلىدشحراحلقةاللحديثيرقرقندىوكال

،ئعالل!الش!بهذاولكن..اللعملثنوبيشهمالعمىي!حولالررفالرفاقللصحبةال،هىشاؤنيكم

.إملو)ضن.الرياةويهبهـممدره-5فيمجالاللهـميفسحآلمنادرالمكاقح.الطروبالسمامرفي!يهة

عهوز،منوريهبونالذينلاقرادهبالنسبةهينامرفهوكهذاطفلاالناس.ادكئيباهابيفيدجعتوكم

بالاصساسججاشةبالجماليةغنيةا)قصهـ!ةو.حولهمالحياةلتشرقبالف..وجهوالف

للاؤءصوهصةالىماور*لمثالنسيجخلالينبضاللذياللبشريللنموذحوالءبغريبد،تقول

جماهيرته-ويرفياستعملائذيثيريالطلوبالاسانكما.النتمعرية1طابالخإقالطرتزحملا

الصغيرالمقرىءصورةفياتعملاللذيالواقعبموالعنصرالكادحهنالغريبرأدها

و.بزيد،اللدراميةالحركةخلالجماليانتقاليمزبمعمليةفييتداخلانالاساوببءرارط-الم!:وكةاللفظبرقةالم؟ىتاةاليكأاللجمج(نبفالى

نغمياابت!مالا"عيونبلا"كلمتياستعم،لءبهااتنت!يبراينكواةانفرأ،413ذللكجانبالى-اةوافقيةاد،لمو!جقى.اررءوج"،وؤوته

جوهريستخلمصكاملبوعىوللكنجريدالتطابعيءملخاصا.صصبمبلياالمصريونالفلاحونفه؟لاء.الهـصيلمحاربةفيءهستاريندمنصفحة

.التجريديالجماليدءلوفهلا،ؤ،!يةمقاطعةي!قاطعولهوللكنهم،لديهمءااعزاليهيهدون

يضمجوانح4وهو،عراللثوعا!ردا،الذاتمجاهلالىدخلناقاذاثمومن.الوحدةحبيسهـكذاويطل،مجضمعهمالىولاقلوبهمالى

مأساةاو،وعدموجودمأساةتكونلاء.للبافهي،الخاصةمأساتهعلى.اللشديدالنفسيوالعقابالصامتالاذلالمننوعاالهـديلآتصبح

منالخوفءأهـاةاو،واسرارهاكوناغموض5تجاا"أزومالانسان4الشدخلادااللذيالشعبانهالمصريادثصعبعنتاريخي!اوالمعروف

ازمةفان،حواضءوقفذو-ممنفيكفنان-هـووانما،الغ!امضالشريذوباناماو،اكقاءيستطيعلاحيثيخرحانفاكلا،مع!دغريب

دؤمناللذيالانسانازمة!يبل،تعميماوفيهاغموضولاتنعكسذاتهفيهممثلاالمصرياثعبهوهناالملحعيفالبطل.شيءلاالىوينتهي

بصورةالاالحلالىطريقاتجدلاالبشرمنغيرهمأساةمعبأنهاالمططانممثلهوالملحمةهـه5فيوالدخيل.اللجامعةاثمبيةالمقاومة

9!.جماعيقىال!قوتيقوو(تين-بينقائمهناوالصراع.الاقطاعاولمس!تعمرااوالتركبم

صديقهانتراكالىيسرعنراه،هذهالنتساعرفاسفةعلىوتأسيساولوحتىاركلريبيسمونهالدخ.لزييرتديمنوكل.اذتصارءتين

دازدت"منينطلقانيلبثلاثم،فعلياانئراكامأساتهفيحبيبهاو.اعدائهـمالىمنضمعليهمخارحف،ومنهمكان

احزافيمفياصزانهفتذوب.لبشرباقيليلتالصعاءرحابةاللىالمغلقةالنموذحفيؤائمةاللشعريالتكوبنهدافيالذاتيةانورغم

حب:قطرةغمرهرنرذواتهمفيذاتهوتفنىالانعفىالميةهـذهيحساللذيالمصريالضابطو!واكماعرعرض!4اللذي

الاصحابيعرفنيللم:فيقولهدءرانفسي!ااح!إساالمقاطعة،هذه

ضلوعيبينبالاعينمضىاللذيابي

دموعيظلموجءهـ!حسرت-ثودإمشهتئيعولم!

اللطائراشقىما!الواالطريقعلىبينكمززالماخطاه

اللظلماتتذركفيص.السماءتقلبوعينه

:يقولانالىالمبذورالنماءل*ضمن

دمعهعناجفاني!اختلجت7للصغاروالزاد

الاصحابيلمحهالمجموعاهىءينطلقئتوسلاوهدااللذاتيةهدهخلالمنانهالا

شمعهوانطقثاجهولالذياذلكعني!ىخاضوقدنفسهيجدثم،يتساءلا!اس

ويلييانظرةفيالازلمندحياالاشطوريبالبطلفيصطدمالجماهيرعنيعزله

شمعهاخركانت.الطريبئتطوقصارمة

الاشراققلبيفيتسكبمعانات4خلالاللشاعرعليهعثراللذيالمتمردمقالنههذاوعلى

.للاحبابتومضيض؟،رملحممياتهباقيفيالشاعريمضي،ناضجفنيتكوينالىللوضول

وتوكد،الاخرينوبينداتهبيندا،مايمزحالشاعرفانوهكذاتصويرهوفيلشاعراوهمفيولكنهمودمالءمامهسينابط(لاللها

شعريجعلبماوالامتزاحالتلافيهذاالللوحةهذهفيالنهائيةاللخطوط.اسطوريونالموؤق

انمسازياموقفاهيهايتخدرحابةالىمنطلقااللبابفتححسنعندالذات*،*

:الحياةمحيطفيسابحةنهااغيرمتميزةقطرةويصبحقصةف!ص،البابفححس!نعئداللقصيرةالمصربةال!قصةاما

!.



-ا-ءللرويا

الذاتياك!عرهو..الشعرمنواحدلوناللضزشجيمجموعةتلوحينانت"ذي

..ء+وفياشعرا4ؤيحسب..القارىءبعضهيوهموقد)1(الوجدانيتوهجالزرقةفيكرة

شعرانعلىء!سازلتمالكني..الكهأيى-اميالاستاذاوهـم!كمايت!ججواباقلبا

مأوىالسرابيالخجالالالهاليسىخرافةاللخزرجيعا/كةعنداتصوفابعادلا،قيدالا،رمنالا

واحلامهاللغراماوهامفياًللغارقالغزلسوىاث،عرقيلدىؤما..الدوارالفلكشرفاتفي

واللعواطف..الاحلامدفتىالغزلمجسدةبذاتالغزل..االا"مةللابصارالخاطفوسناك

تذروهشيماتصبحالاصماللطسجدارفيارتطمتمااذاالمشبودةلبييسبي،قلبييرطرق

الحياتيةاللإجربةالىاللطمحعنالشاعرةعئدتسمللم،1ولكن..الرياحمقيوبالبهاامانهوالاحياةاللشاعرحبيتهبينواصحهووكما

..لكنها"الت،-وفالىش.لجهافيانها!واكبر..اثةثا!و..ثأنية،نالافيصبحبحيثالامالادضهوواحدفلبفيالبشريةؤوحداقي

نغسءنشفافاشعاعاعواطفهاعدرتفمتى..ياضجةغيرطبخةالانتبدووهنا.اللكلفيالالائدءاجنحوازطلاؤ"يعوقماكلمنمتحررا

وتوافههاالدزياالحياةزخارفنتعوائبمنخالصفلبومنوتغعلتقولاللشاعرموؤفتوكدانيانسهتحيرفيمنممجوجوديتفكيرمنلمحة

..فلا3الانهيماا..يةاللعدشسلمترؤى..الضاللبة:مئ!بيالاانسالياانتماءالمنتمي

الركيكالنظممجرىجاريا!!عرهامناللونهذانرىنحنللذاجاجارينرحلةغربتهـ3ردت

مامنهاتسرقالقدماءاشورارعاىالشاعرةبهتعكزتقد..المضطرب!عدبهامسيةفيوالتفت

..بعدسئبينكما..تخفىلاوماسرقتهتخفىلعشا!اايدي

المشاعررقيقالعواطفمشبوبفهوالوجدانيايخزرحبيشعرامهأاث.واقوأللأقت

اللصادقالشعروهو..احايينهبعضفيمتعثرابداوانالاداءحسنقطرءتنشدحرى

حبخائبروايةالمجموعةورلمرىءيلمحو..ايدينابيناك!المجموعةفيحبقطرة

ايىسكهـوفف---يتلاشىثم..أوانامعالمهاولىدوازا!سترةتخغىالصاعدالانسانعيدفي

وتخشعمرةاللفوتفديهالحبيبالى؟توددؤهي..يةالنهافيالمعتمةالئعراعلاميرفع

:تقولاسمعها..المخعيفايهجرهذاخائفةضأرعةامامهالمج!-وعةهذهخلالقض"جنا!التبايعةالسساللمحةهذهونختم

ام!رهمسابعدكلل!ءهـ-رهاللفروح-!تفديكهذهانهوموكدرأيالى)ضخاصالج،دالعربيالنت!عرمناللجياشة

نفرهالبومكالي!فهلؤ--كاب!اكاداًقصياب!،داًا)-4واضاؤتاللعربيشعرنااثرتقداللجمبلةالفنيةالللوحات

شرهاللحبفيواتقسياقصاللفلليفزعنياني.لنغموابالصورةوالاداءا)"كوينفيجببدة

الرير:الاشفهامهداؤضلقيلدفئهالعودةالىو"تحرفى

امرهالقلبير،-ابقهـدروبينفاالسبيلفكبالمغنناحعبد!طفياحمدالقاهرة

)2(مرء"اللىفيونلتقياراًكمت!صلعودومتى

البيتكانوان..الفراقطولمنواشفاقللعودةتحرقفهو

:(مرةالعمرفي)ونا:قيالاعجزهفيلريدلااذمتسترادبدوالأخير

وتعانيهاالش!اعرةعانتهاتجاربوهيوالهجرالصدودةو!!هاذيهرا!ح!!

اعتاداحتاقالصدود-وعوداشدءالهوىبرحمنحمل

)3(فارداًدااللهوىثكونانعلهفحرمواظلهفيوالرفواالفمرلالاء

لسانها:اًلملهوهـعلىالسؤالهذاويتردد

ليكامسنؤءفاحسراوعليكلهفمنموتسا

ناظريكمن-وفيفارتلقادالىالسسببلى!فالخزرجيإئكةعاالدثنورةشعر

)((لبىبرصكللييشفعتراهالزء-انيساعفئىبماتوىاللصفيرالقطعمنصفحة77-القاهرة-اكمعبمطابعدار

ثمسبيلبكللهاوتمثلافالقهاتملأوتظلالاحلامخاطرهاوتثقل،3،

..حرمانهاضبابفيتتلاشى-تىلحظةتلبثفمااطيافالهاتتراًعى

مضور:افادللحيلبثولموحباطيضهمثلطيف"رقيقاأللمالدكتورةمعالغراء"الاداب"صفحاتعلىاحرىمرةونلتقي

)ع!ا.:ا!)،،بتوياابقواليتهمفياالنوىشحطعلى،للقيااقصرفماانبعدالقمر-"لألآء"اللجديدةاللشعريةمجموعتهافيالخزرجيعائكة

علمهاالدموعالاتملكؤمامرارةعلىضءتيقظويأسولىوت(مامك،كانوقد.."السحرانفاس"السابقةمجموعتهافيكلمتناقلنا

:نار!اوتطفىءلوتهامنرهاتخففسكئتوفد..المضطربةالقلقةالمرءلة"لمكبعدتصفوانالش!اعرةفي

جدبرباد!اءلفه!عيروهلابى*-!)!وص-قىيلفسعلىبكيت-"لىتفاوس"لسانعلى"عوته"يقولكما-نفسانعدرهافى

)6(يدورجمبفالدهرهـرزاويحفيا؟ؤا)!و،وأرأى؟لقي!ولاأدنوأبشم!-اوالاخرالسماءئحويجذبهافاحد!ماتياراهماتخالفنفسان

اليهواتوسل4وسيابكلالتشفعالىتدفعهانغسهاالىوترجعكماوف.رالثانيمعتعيثنوللكنهاالاولالىتطمحوهي..الارضالى

..صوفياً)5الخيالأمباوهاحلامهاتعلقتوان..ارادكماوتتصرفشاء

فههلىأالاحهبابلقلءاه!!واحدةقص!عىدةذلككلننستثني)11مقد!،(فيكلمةدقولاننودالمجموعةنقدفيلأزلمدخلانوقبل

بلالمجمصرعةفي،غرينةتبدوادححرانماسنن(بغدادأكلحىيدةتشحبهيديهبينفيماش!خايقلل!الهاذالزياتحسناحمدالاستاذوكاتبها

و،للتها!التمالفف!"-دةالقحسييداتينليينضا؟عتوتدخلجلا.!تلوارىتكلدشعر!افيبهيضثعب2وحديثهيسويراحوانما..الشاعرةشعرمن

73ص.!)12.بثداد.فيانصقىدالذي،،الكنديصهرجات"فيعد!الخادعة+بسمتهتخفىلااعتراًفلكنه..لقاءاتهوفيالسابق

56ص!)،(6،صط)3(والفناللحقالادب5انزوما..محاباةويمضعحمجإملةيقطرفهـوالمظمل

27ص)6(6ءص)5("1..والمحاباةالمجاملةعنالخالص

؟!



*دودبللأبوجثببكالجبالفعمبمناقص"إ:الشفيعاًجدىولاا)و-ملةتنفعؤلممشعهيعبكل

النضيدبالدرشفييىكفسيعيمضيصكفيلسحربايدي--"بب-سنهيناف-الكلبذاناقد
)9(مزبمن!ذااوب!دسيدياصبكاني:!بذلهاوتحسهوانهاترىحبنوتنأى.لا.للب،سفنهنسم!نسلمص

،-2-هـ-ودهايولالحبيترجى-ر-ةرج،لاسأذهبسأناى

بالناقدويدفعاللقارىءضميريستصرخماصغرهاغلىالمجموعةفي)7(تدهارانيشنيء.واهـون؟ذهـ:تمااذا4علهوماذا

4بوجتصرخفهياصحابهاالى!ربتكاداشطرففيها..ءلميهللتنبيه*.*

يدثانالغريبومن..الشاعرةجورمنبهاللحقماشس،كيةالناقدالكثيرعنهااخذت..المهديبنتبعلإلآالةأثر2باديةوالشاعرة-

.ومعاللحديثالعصرشواعرفضلياتمنمعدورةو!يشاءرتناعندهذاالوجدانيشعرهااكثربل..الشعوريةوتجاربرهاعواطفها-2علىوكاتو

(34ص)قولهافيانننبيعلىعاتكةسطتؤ!قدهذابلاضهلمافةذلك.ا"هديبنتعليةشعرعلىلحيال-انظمتماخيروهو-

الاسفالفائتعلييردوهل.فيالاحنفبنالعهاسواالغزليينالشعراءمنغيرهامناخذتماالى!

:يقولواننعنبي،...مقرتهم

الحزنالفمائتعبيكيردولابهسررتماسروريدومفىادوعةاللفنمنفيهلمارنهشعراالمهديبئتلطيةقرأظاذاونص

:(33ص)وقولهاف-!فمااجموعةاهذهصاحبمةاهـ،اولطفةبللهيوالتجربة-وصد!

كلمانهالاالمصمتحديثضا..خاويةاصداف-وىهيفمااًلشعرجمالولاالضروعةشعرها

:يقولوالمةنبي!-اعرفيمهتكلفتفيماوصاخهالبرودهذاتجدقرأتهااذافانت

كلمانهالااللفظضمنقدمقةاف"الاعتابكهذاآمنت""احبه""الله):ا!قصائداقرأ..وسبحاتهماكصوف!ين

:(565!)وقوللهامثقلةالتكلفباديةريكةتجدهأ.."جمالآي"احبك"بالحبلأ

ناظريكهـنؤ،رتويللقاكالىالسبلكشف"ا!له"قصيدةففىاًلمملبالتكرادغارقةالمحسئاتمنبركامافأعر

:يقولالقديموالشاعرم3ولمحبهماءلاتعبيرانهعلى"يرجعونغداالي4منويا"كررتكم

دلنيوصالنالىالسبيلكيفواذلفباعزههواهمنبوهذا..!"نعرةاحجاربيندردابدتوقداقران!ةااالاياقمناق!نبست-

شخصيةيضعفالمهـديبنتعلببةاشعارعلىالاعتماد!فاثممنحييةمعانب،!فسيجد..الطويلةاً!قصببدةهذهمن،للمقارىءنموذج

..باردةباهتةظلالاعليهاويدبمالثاعرة:معانيهاعنمتواريرةهاوالفاظالفاظها

فبىوغثراتالنحوفياغلاظمنصغرهاعلىالمجموعةتخلوولاوهـونعذابا"*جمفاللهفسبمالافوياءباحكامهاوجأرت

:(93ص)قولهاففيالوزنيحرصونشحفمعلىوراًحواالاءنياءمالكهـنيعط-وللم

الفتنعنجلتفتنةيااراكبهاانغيرنحينبملعين!كفدىيفمخرونباثام!م!ؤامسوااءالحصمعنىالناسفبميبقولم

باللفعلمشبهحرفوهي(ان)اسمتذكرلملا!هاالنحوفيغلطصد-وقفيمحارلىهموباتتلمةبالحيمواحيرهموضجت

فعلا.اوجملةشبهيأتيانيجوزلاانهلعلمامع)8(يهصدونعسىاً!دليلفايرنا!سبيلضلواربايا!عبادك

(96ص)ؤولهاوفيولأالركيكوالاسلوبالمبتذلةالمعانيهذهفيالقصيدةوتستمر

واصلاوفرعانبتاكراماالعربهـنجنبيكببناللهجمع..الشعرقولفيالمبتدئينعلىيصعبالنظمهذااناعتقعدد

كتبسوىتذكرهالاشاذةلف!ةعلىالايخرجلافهوعروضيةعثرةالتصوفشمرخوافةفيؤولهـنايثبت"تحية"قصي!دةفارىءو

احسبولا..النطقفيالجارةلمن(نوناطهارعدموهبميمة2القدالنحووبهرج!االمصطنعةالعواطفهذهزيفعنتكشفؤباللشاعرةعند

..البيتقالتحينبهافكرتاللشاعرةان:.ل!قولاسمعهاالواهم

.للشاعرةتمنياشاواطيبهذاجدسصدخلمقفسياللهاهوىالحسناهوىاهـواك

زاه!دذلقيزهيرللخموداهـ-قةا!صاترقراف-لأآيةفي

العرا!-النجفاعداديةفيالعربيةاللغةمدرسى----.-قصيدياوحبكعهدعنيحدلمفؤادي!ذا

25ص)9(92ص)8(77ص)7(

د!!!

يرئناو5عصالادابدارحديثاعنصدرإ*

ررهـ.

الأتجه!ثيئالفييىالأووولمحأ

بدويالرحمنعبدالدكتوربقلم

فيتحدث،الوسطىالعصورفييلاوروبيةالل!ضارةتكوينفيالعربالراللهاملكتا!ااهذايستمرض

ضوءاويلقي،اودويافيوالمعماروالموسيقىوالمعارفال!فلسفةوتكوينالعلميواللفكرالشمعرفيالعربدورعن

ل.ق035الثمن.الوسطىالقرونفياللعظ!مالعربيالظكيرعلىجديهن-


