
!دصاجيمثديوالثفيةلحقء

أنخ!الؤثر!ىا!ض!،

جمطلموضوعامنا!يالحر'اغرابا))لننمهرااغ!رجن"باكون))لعل

اعطىاذ،والنقضدلجدلقابلة،العا"فيثنويةاءبى((النيلالى

بع-صداللفنواعطى،بظواهرهاًلوا!عإتناولمميزاصحيابعداللعلم

الانحراف"سماهماأي،(دوهمآ-لالخب)يتنآولممبزامرصا

."الموفوععنالمر!!

باكولى"))ثوير"تعد*لأوالغاءبامكاننااز"نحسب،لانيةبنظرة

نكادصلات،اًلفنوجوهـرادعلممجوهريبناننلمسىصين،4فترفةا

ىلحدر،ألعلهيفالحعس.سيةالاتآالمنظلطتدي،بت،مانوحد

الطبيعةظوا!رءلمىإةمبلا،((د!كونئيةرلحظة)ابصفته،الفني

،م!.شةقوازجنمنالمظاهرهذهوراءهـاعلىينصبمابمقدآروالاشياء

.باستمرارلذاتهاومفجرة،دانماومتحركة

الحرهـة)نظويةاىاوصولوبا(الطأكة)مبداباكتشاف،اذ

اسىبا!لمممذ!،("الآينشتارالئسببة)ومبدا،(وجمالطب!يعة

يتعامللاكليهماانبعصت،فىيهوالمتحركانرمزعلىالواقعالفنمدار

وخارجس،،باستمرارومتغبرة،دائمةمت*ركا!معبل،الثوابتمع

استجى،بةالكا،والظواهرللاثبباءالمباثرةا؟ليةالاستببةنطقعن

لها.ولانهائيةمتجددةدباميكية

الت-!ور،بحدسه(1ابيفور)ء!الكما،الكونيتحول،هكذاً

"آلمحطةالمه،صرةا))!هجمحو،((ونفملحدد)االىعامألاليمنأكثرمنذ

.((العلملح!ظة"هيمابمقدارالشعرلحطة

نقديى،ءعيرالا،تاتستقيمانيمكنلا،آلفرضيةهذهان

الا"هـودلك،والنماذجو*ئباياتبالشواهدمعزز،مت!ملتجريبي

اليه.7نياالوصولادعيلا

مجموء-قيعلىاتقييمواالنقدمس!ر.س!ليطفيمحاولتناولعل

هي،)،("والغضبالقهرزمن؟ب"آ،ص"وةصادقحبيبالشاعر

لمفساءرة،بدايةنقطةاعت،رهامنلاكثرتطمحلا،متواصعةمحاولة

.هذه((الشعولحظة"فيتدحىل:1،وممتعة،معقدة،شائكة

زمن:التاتيةالمحاور!ي،أس،سا،تتحرك،المجموعةان

الرؤبس،آلدينيالمخزون،اكراثزمن،الغضبفىمن،القهر

.مميزةتعبيريةطاكتفيخلالمن،ذلككل-الصوفية

مبثوث،للقصائداميزادبالاسا!إتعمآوهوالقهرزمن(1)

ئلاثقصالدمي،مآساويةصي!ةبخصويتفردل!"،جىياآعصابهافي

لاعتى4بكافي"-((وجههعلىالهائما!العا)):هي،آلمجهوع"من

.((وجوابفرار"-((ق!بسى

،برلرهـ*حدءة6الفصدةهذه:((و"ههءالمىألهالمالعالم"

اف،ءر9يهايتوح!جنس!ةواجس8رم!؟ونة0.1االاساسيمفتاحها

المغتصبة.بالمراةبالارض

صفحة.118بيروت،العودةدارمنثمورات(*)
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!ر!رو!الد!-

ا-ايرتحولانيلصتما،-رينهروبي؟ير!اعةالقصبتبدأ

هاربا،ال*و-شةورلماد،هارباا!:رل))يجرف،سريعءإحىايقاع

أسصاق،اصورةواةوالصوتالمفطوعوالراسالتبعومسكب-!ة

."...المبتورة

فصئتفض،لب!اءا-4"ئثر(1،،ربا-المحتضر)تمسكما،ثم

كثيرا،لسمتمرلاا)صهمةهدهنكن"ا!نقمكأريىحالصوتفاعفيفعوي"

آيقاعهال!روبيالنغمب.تآلفثم..الصيحةبحجمالاتبقىولا

قت-اوآ)اجيءحيث..!لة-حمالفا،(لفجرا"ضبعفي،يعلسرا

."للمعنةا

لقدسية:اسهقو!لحظةهو،لقصيدةا!كط"للعنةأ-لو!تا))

.(المرأة-الارض)إبئلى!وهـعذرلحظة-(اقديسه!يناكلماتىصقطت)

الجنورو-سفىالالربربئ)"عب،أ،"برعت!ب!الموت.الاغتصابلحطةانه

دمه!،ويرمي،وج!"،ويمتص،ويعريرها،يس-هاانبعد،(الام

فيها.ويتبولبالمسمق

لىنجلىغصث،(دراو،أ-ضا،ت)اغحصابلحكة،اذن،هذه

رؤرةاؤءال!همطت:؟شىانه،.آفيساولمقىذرونها،اافصبهـةفيالحركة

هـ-نالارضمنالروحةهذهفيوبر!انناأعهقكلنعش!،حضارية

ن!انيامياالكء،!يوالتمزقالاجتماعيالتفسخلحظةاًنها.اتاريحا

اجنسوباؤيتهينتىهـ"نتريرء-4وير)العرببممجتمهنآلمحيمنها

يفتقرعبقي،والتقئ.بئمأ*4امفهومالىدفتقرغببيمجتمع:(اللبناني

.الديمقراعب"الىيفتقرقبلي،الاشتراكبقىالى

الرا!4،-آللامار4اطاروي،الراهنمجتم!ئا،باختصار،انه

مجاور؟هـوانيمسهعوببئببهـهالتنآ!ضبحدةتهافتاالمزدادالمتهالمحت

للمجت!-عور-لحاكلج!هـ،امتدلأادايمثلالذيائييرالاسالمجتمعهو

كيانهو،دوةدأثرىرارر"لمحالؤكيالاسرائيليفالكيالى.اكاالامبريا

بثكلالعرببما؟بإناي-كطيتغلغلانه6وعدرانيومسيطرمهيمن

.الجنسطالافتضاضصورةءلمبس،اغتضبياستفزاري

الفيلسىو!مع،الشعريبحرو-"يرلمتقبم،هنا،الشاءران

الصهبونيةالاءبرياليةا&ببطرةلصويرفيأبدعالذي"ولزونفرانز"

الاغتصى--،ب،تضبهه"لذلكمستعيرا،المتخلفةالعربيةآلكياناتعلى

الجنسي.

الهروبياتعماإ*--ود،".إةالتفاللحظهـةفيالظزمهذابعد

د،ستغاف--قى!?ونئغمالانلكن4،ل!،لازمةوىنه!،للقعمصدة

تءرلها.صتبانهمزتامرأة4-ضالا

...احد،شممعلم

؟إةبموالاستغاثةلكوىولذا

احىضارفي،اواقع"فبىبدويمحتمع،الرآ"ـطاعربياالمجتمعلاى

،البىلمويالمجتمعؤي"الاغتصاب"ولان،علاقاتهنمطفبمعشالري



حيث،هناك.ا!نياالمجتمعفىالاغنصابمنوأعهـفأشدوقعله

،افروس-ةاعلى441محرض،للرجلوتابعا؟مقدسحرماتمثلالمراة

هـدبنءهرو"والاسن!بسالواهـوتبالحروباستغاثتهانرتبلن

."الموبيةالروايةحسبكلثومبنوعهرو

يرسمعلم0.1شيءلا-؟"اًلاستغاثةسالصرخة))جوابهوما

لكن!4،ووهـلأئريؤ،لمجتمع:الاستؤازمنءزيردهنا:(...احد

الهشال!بمبكلنهوبئي،الفروسيةحتى!4سقطت،خازحءثائري

المتداعي.

ر?،دة"-القصدي،ئأنيةيعود"ألاغمعاب"!وها،ثم

الاءمسوق،لز!ريريح،اًلحناءنهـريتدفق،المضاجعة)الفاظ

يبقىولا،الوانديفو..ا!متسقط،ثدييمهـ،احرذاز:?،البتنري

...مجداًونههـيهالىءربرالوطنحمفإقطآاز!ريريحسوى

.جلدهمنحتىعاريامسهتسلماأفاجعةاأماماكطناك!يقف،(م!جدا

ي!ا!رركطاله،لمفهر.حالار"بئعنفاتقهر!وهذا:السؤ"ل

"اخا!ضهباالانسان"هوآين؟الغفص!هومآ"ن.واةلامهمت!طحه

؟-"الغاضبالشاعر"-

مس!س!"،أتضهق!ندمسعحوقهو،القصيدةمييظورلاانه

بلبول-ءمر!"الاه---وتدعها):أرضههـلوهروبي،ارضهمثل

.(...الحن!اءنهرإتد!ق...فيها

؟رالنهلحظهـة؟المحصارلحنةفيندكهالماذاسلماذا-؟4،دا

-بالعسو!دة)تستسلمول!هس،،القصميد!عنهأتجيبلاألىئلة

وذلك-(النارأنتكحيثمنعوثبم):الفجيعةمصدرالىاالالتجاكل

لمحاررؤال.ال!ربي!لمجتصعادانةووومابمقدار،لهاادأنغليس

امربيآالانساندلىمطروحهومابمقدار،النسا:رعلىمطروحاليط

تمزقعلىدلميل،الصرخةردءن،القصهدةسكوتؤل!ل.الراهن

المستقبل.فىكيونحفزهتربصهعلىدلملأو،وانحلالهآلأنسانهذا

انتبس،هي،استرعت،القصيدةهده:"قيسلاعشىب!ئية"

بشكلومحوررلماعضوياتموانه!ا،أجموعلةافيلهامعينةبفرادة

حركاتءجرتمومهبةفال.بهامتميز!بنائيةتحهلبحيث،متكامل

حزبة.مرئيةوك!لإتحلثموتتآرمولتشابكترافع،هتواو*يئشعورية

القديم-ا،جداىاابرمودة-التذكرحركةه!،الاولىةالجر3

الشمرزمنألى-الولادةفمه-سولاىاسالقدإمألفردوسالى

اولائمافياهـواواالروب"زءناىاأي(افرواالكرالقصائد)

صمية.ل!ا

آ!هامدالحاضرلحظةتمثلهة!اءتقاضعة؟ظنيةحركةبههـهاتأني

وتهر،الصحراءرمل2وقالاحر!تضطجع)حيث،النتالسمكو/!

.(...الكل.لمةالعيوىبحدفأتال!ومتآدموحيث،السهكيئةكلاب

الت!اقضيبرر،تعارصهماب!دة،الحركتينهاتينأكيتواان

"كان"ماب-جنس"ال!"فرالضهير"و"الغالبآلض!ير"بين

المتكا!لغةور!اوتبور،ال!ثالثةالحركةتآتيثم."كاتن"هووما

النب!يسمنءظامتعدلملانه،جبتهفيالجوع):اتنأعرصوت-

.(...المندئرإنعادقوممناكبيينعطام-تشبعه

التا-يخيموروثهبعضىانها؟هدهالمندثرةاكجميينءظامهيما

ويبقى،إنبعهولا،يفيدهلاانه.آسكونياألمتحجرالميتالعقيم

المفصهولالتراثهذايرفضالشاعرقنلذلك،الموقفسبدالجوع

التاريخ.جبةفيوالمعنطالحاضرعن

وبي!ن،اساءرب!ينمفاجىءحواريبرر،الرابعةالحركةفي

اتياالضميرانه؟التنماعرهومن:رالا!بابعندالواقفالحارس

4ار،باالمحكومآلمسصت!الاز-،نانه؟الحارسهوءن.لامتهاليقظ

.لحسوؤءوا

صاحببم،يا،ءمت)الايرسالنيحيي،عدبةبطفولة،الشاءر

هـنويروقظه،عالمهالىيضفذانويرير!،معهيتعاقورانه..(مساء

المسكون،الاهمروحارسهن.ومواتهانفسهركودويحرك،سباته

ك7

تسقط،لالتقاطهاينحنيفلا،كفهسقط.هارباي!فر،بالريبة

بيدالحارسديمزدهافمي!ص"لهاش،ءرآشفدم-؟همما..الثانية

...الفرار،بالفرارإلموذو،مست!ارة

الموشوم،أبدااالاربالمستر،بالعربيالانسانهوهذاأليد

،الحاةسةلحظتهيعيشلاالذيالانسا!هوأ"بر؟.لاريخيباستلاب

.،و)5اتء:والا-.ك!!كمابو،ناريخياستسظنا!بر4-لآص/كبمافييعيشبل

4از-؟وا)فدر،ءوالقضآدعيب.لررصاتعبرالمزمنخارجآو،يقظة

مسكونةاو،ؤجلةفانها،الراهـةكلحظتهالا،لحظ،ت2اكلي!عيش

ذانها.بغير

؟لهاذأ..التناعربضحك.تأملكلودف:ادسعةانساالررك!في

-ضحكأم؟بظفوا"هـ:،يض!كهـل؟يبكيأمإضحكانءليهوهل

؟واثاهاةالساةءضده.ررءويآنذيآلرلمكيمالمجربضحك

!ءصدهلموءودءن؟احثاوتمضكما..يضحكا)شاعران11،م

يجدولم،النهرصفحةفيالماءيجدلما:(المربيالوجودلعلها

برراحالمصبالع:،ءاتميءمبتةالقبيلةسيوفووجد،ضفاط،لك!ر

.(..اهروقا!!ه!الخهرةبفعلالاتسنعرلاألحمبةورأى،العبيد

!بمء،لم،آذ"ت،وجط،أنفس!،درى،ختاميةحركةؤي،وهكذا

حتىصيسقظ،شيءكليسقظحيث،-اقوالانسالزلمفمن

هذايبمحيت(البقاء-الفتوح-الفيم-افيهـودى!ةا-الت.ر)

ىأتن)العربيالشاعرفيموت،للس.راء4مرثي(رمرا-اقنعر)

.ال"ارحتوهجكلالحاصرعفونةوتبتلع،المور،نبوبهمكفنا(ميس

لكن!ا.ب!زطال!لمةالرومهـازبقىمنحالةهنا:وجوابقرار

سالمراة)التقليديةالنقليةالرومانسيةآدواتمنابعدشحنةتحمل

الرومان!ةاىوالخنقد.آلضائعالاءلثحنةتحملانها،(الطبعيعة

سدي!ةتمثلانها.تزولانيمكنلا(كحالةبل،لمدرسةلاا

ملاصدنة"حاوهي،وبرودتهالعقلتركنبيةحيألوحرارتهالوجدان

:للانسان

..يدهاعلىتعثرفاملديءددت

؟تديأين-النهرأينسالصوتوغاض

.أص!لم..بخثت..بحثت

الرمز--رأة41هيآم؟الساءرت!ايبحثالتكطالمراةأهي

؟اللاشبءاالساقظ.فيالضائعالحلم-الوطن

.آن!يذلككلانها

زهـ-ن،المج!عةفي،للغضببيس:الغفسبزمن(؟)

ائراصآلانفعاالتشنحب-ىتراوخلح!اتفييضوزعلكنه،متماسك

عملي!ةفيواستعادلم"التراثالىالالتجاءوبين،الاختناقمنحالات

الراهنة،وعواطفهالخاضربههومالمأضيتهزج(رفالت!-التذكر)من

غضب"عبراو،"منتطرامام"عبر،للخلاصواروتلمسوبين

-الاحلام"فياو"البراءة-الصغاروجوه"فيا،"المقهوردن

تدي،الاحلاماملكانيغير..):"الاغفاتسالعصافير

.(..الحياةواشواقمصافبرافيهاترتعيوحقول-اغفاتي

اثعرءنهتخلصفقد.قليل،المجهوعةفي،الصناخولمل

النهرهيجانمنسريعانفذبحيثالشعريةلملكتهدائبةصقلدمليةفي

اللحظةوفين،اصانايبمو،لكنه.العمقأهوارالى،الخارج!

فيفتتنفجر،"الداخل"فيتتفجرانتستطيعلا،لديهالانفمالية

:تفسيريبوضوحنفسهاعنمعلنة"الخارج"

اماقراالغضبأيامولئت..

القاهرالغضبأيامجاءت

:"التحديالىدعوة"لمحط،مباشربت!ريضأو

...9لظالماتبعرواقتحمي،الثورةسيفامضشقي...

...اصرأكوني...أقدركوني

***
احدءنالنخوةتستجديعبثا...ولدييا

المأردنهوف!الههدكصبيانهض



...اسحب

مزق...

انه!...

ؤاصلأيدونوأجي،نا،المتلاحقاستعماثهفي،الشاعرولعل

!ه!اكآلتحريصيةالانفعايةالحركةالىيرميا(افعل"الامرلصيغة

هادئة--!ريةالىإعودانيلبت"،لكنه،الصيغةهدهمعتنسجم

التورةهذهفتبدو،وتقاطه"ا،الاش!ياءتف!ضاتمنننبع،مثملة

:(رجائية-واعدة)احيانا

اللعينهإرملكأاتلكتنشق..لعلها

العتيئالمهاجروج!يعن

الحريقوينطفي

فيس"يتحول-حينيمآنن):(حتميةسواعدة)أحبا؟اوتيدو

،اخو"بت،)(حينإ،ا!ه!-الالببنهاماتتتعالى-سكينالىالجرح

،واليقهبنوالكش!،الوصولميكم،انتمدربا،للصغاريقول

.(الولادةوتحدث،المطرينعقدأقدامكمخطىعلى

وادتع،ملاتراثاادمنحضارظاهرةلعل:التراتتدآعيات(3)

مفردة"دراسالى"-تاجآصبحت،الحديثالعربيالشعرفي،4مع

الايديولوجي،وتببرريرهاوابعاد!اووافعهاجذورهافيتبحث،ومفصلمة

تصبحتكاد"آلظاهرة))هذهلان،تطبيقيةونصوصنتواهدخلالمن

تعاملنمطهيمطآكثر،والمستقبلالحاضرمعللتعامل"نمطا"

الماضي.مع

الموروثهـنآلنقديالمومفينفم،بتبسيهـأوثكط،وانه

ءلرفض))تيارو-لتراثا"يقبل))تيار-:تيار-نالى،اتاريخيا

اساسيةوتفرعات،كثيرةتنوءآت،تياركلفي،وتبرز،"لتراثا

انكىارااثمراءأشدانالملاحطضمن،لكنه.تجاهلهايمكنلا

فيامايقعواانيلبثونما،اثنقديوموقفهمانتاجهمفيللتراث

(الحاجانسي)حيانا-كاموقيوء!بثية،متمزفةوجوديةانحلالية

.)،((1اغو!ام!مد)مفجوعرومانسيآنسحابفيأو

؟لمأذا

هناك.نفسييةدلالةاستإريجعلي،لذلكالعلميالتفسير

وتعصل)إ(أتاكرةآف!ان))يسىثهاء،المرضيا!!سعلمفي

.(نفسيةص!مةنتيجةاواشللامرضفيالحالةهذه

احالةاهذهوبين،باظلاقللتراثالراؤضالموففبنانارى

هـادمواوعالعربيفالوافع.والملامحالاسبابفيشبها،النفسية

آلحمساهـ-كأالانفسبعضيصيب،علاماتهفيشكلي،صورتهفي

الشاهدروودفاتخادالى،احياناتحملها،عني!فةبصممةالمتوفزة

ومورو!لات-4نهخلنيكلعلىهدارفضهالسحبثم،لهالرافض

.انتقاءاوتفريقودون،وتراكه،ته

لا"ر'-"القابل"التياداننرى،المقابلالطرففي،لكنه

!ت!ض!-"ي!سمىمافييقعقد،وأخطراشدهومافييقعقد

اًلماضييصبححيث،الهلوسصة-الوهمفي:"ماوهو)"الذاكرة

وأ!لملأم،الاعتراببينتتهـاوححالاتوعبر،تفاصيا4كلفيحاضرا

شعرائنلمنآلكثيرفيهوقعماوهذا،(الشخصله!ةوانفصام،اليقطة

منعمريااسوبااننراثاستحضارفيصبح،الجددالسلبلين

.الاطلالعلىالوقوف

التراثيرفض،ثالثمومف،المووفينهذينبين،يتبلوروانه

هـانتوان-متحركةواءيةبحدلي!ةمعهويتعلمل،ن2فيويقبله

.-احياناوتبريريةانتقائية

ويهلمهون،1اريحاحركة،بعمق،يعو!،الموؤفهداممثلياى

الصاريح،وان،(أرورطو)((لل!ركةادءد"هو،"ا!من)،ان

هـ-نالحاصسةاللحظةتفصلانيوكنلاوانه6اًثحركةثهذهتراكم

عنمن،بعه،"صبهفيالنهرتفصلانتستطيعمابمقدارالاسابقاتها

ؤيالصبورءبدصلاح،"آلصقرتحولات"فيأدونس)وروافده

واعبس-،بحباظهارمنيمنعنءلاهذاالنقديموقفيان(*)

.الماغوظومحمدالحاجازسيبالشاعرينكبرين

،"ايىهـامةزر!اءيديبنابكاء"ؤءد!لأمل،"الحلاجماساة"

ميالصايعيروسف،((ايروبخانعنالبحت"فييوسفسعدي

يستحضرونزونميملذلك.(اخا..."الريببنمالكاغرافات"

الصلةتبدربحيت،حادعصريبتوتر6التاريحمنالمضيئةالشموع

.والابعادوالمكانالزمانندأفعاتميمحلأهلآ

جانبالى،انتقائيا،يففانه؟مجموغهفيشاعرنايقفاءن

اسطءيستجلبانهأي،بديناميكيةاتراثيستلهموناًلذينالشعراء

ومن،غهـالباعيالشهسالا-لامي-الهرجميالتاريحمنمعهـينةوحوادث

ثلتحسر،واحدارمزا،قصاتدهكلوتحملتتوارد،الصوفيةالكتابة

بدلالاتهاتكتفيلانها،واحدارمزا،وافول.الخلاصآ!الانبعاثاو

دراسةوان.دلكمناكثرنفس!تحس!لولاآلتاريخيةالموضوعية

الاسماءانلناتظهر،الشاعريستعملهاالتيالتاريخيةلارموزجميدابممة

التالية:المجموعاتالىتنتمي،اليهايل!التيلوقائعوا

عرضية(بصفة)الصليب،قدنا،روما،برلينم

.(معينةبفرادة)قشياعشى.

حفلصا،لردة،ينلح!ا،لمنصورا،نسفيا،لبصرةام

صناملاا،مةلببا،ميةأ،كيه1،،مصتلاآ،لوح،يةآ،لىولاا

حثين،،البصرةخراب،الجمعةصلملىة،الحسنىلاسماءا،التيه

طالب،أبيابن،بلال،المس!جد،المعراج،علي6ادفرآن،صنين

جهل،آبو،النساءسورة،عرار،مكة،الحجيح،لنخلةا،إهجرةا

....عليسيف،أبونر،النشور،الصحاحكتبالحديث

الكشف،ا&افوت،الصوفيالهشق،الاحمربنلفتحام

حي،-حيآلاوراد،الحجب،التعويذ،السريالاسم،لسريا

،الغطاءكأف،الوجد،الميخقين،الكشف،العرفان،الصبوة

....لباطنا،الطاهر

ي!تالف،التارإخي"القاموس"هذااننرى،استقرائيةبنظرة

-حضاريلموففاا!اوبالتا6نفسيةلحالات(مفاتيح-كلمات)من

خلالهامنيتحركمعينةايديولوجيةمنهنستنتحأنيرمكن،(فكري

.الشاهـر1

سلامي-ا)موس"ناتىا،ضوخبو،.ش!،ارءورا-تلكلمافا

دلالانها،فيترمرو!ما.أخرىتارةوصودي،تارة(شيعي-قرآني

يلي.ماالى

وتهافته،تعفنهبرس!بفيمفض"،ا!حافرالزرونيتأملاًلشاعرس)

وجوعوالروعآلدهشةذ"ن،الم!ريألاثمرمن،الامنةزمن)ويرراه

لوحيبقلم،وحيت-بالاءلملانيتكففالانسانوجهحيث،السنين

.(الزيفيسدن4لم

التاريحس!ي!اق!يظمل،زمنآهذايغيراريريدالشاعر-2

جوانبه،بعضفيبالفتوحاتعآبقامتألقادببجده،لملاميالاسالعربي

الانقلابيلتاريفي6بواقعهالاهـلامويتذكر،أليهوجدانيحفنفياخذه

اهـ!دي(الشيعيالتاريح)الاسلاميالتاريحفيخصوصي!ةيتدكرثم

التقية(-الانىحابسالاضطهاد)و(لثورة6-دالاضط!)منمزيجهو

ادحاضر.عاىاثاضيفيسقط

ذلك؟فيالسببما

الشاعر.شحصيةؤكااللاوعيبزرةالى،لحننقاديافي،عائدانه

تدخلالتيهي،عقثيةغيرلانها،الارادةعلىالعصية"الىؤرةهذه

قىأةخلالمناشاءرالدىنتتكووقد،"وتداعياتهاافكارناتوجيهفي

القرآنبتراتيلمضمح،اجتماعيومجبطبقيمناجفي،معيمةدينية

افىساوية:الحسينيةلنعزيةامجالساتولخووالاذان

التيهي،للشاعرالقلقةالنفسقاعفيممريةاالينابيعهدهان

هدهمعيت!عاملمرالتتلانواعية،بصفة،الشعرقيلغتهعليهتملي

ممااكثر،رئيس!بةبصفة،،نيةالافاثخصيئمنلمظلمةاالزاوية

الواعية.الارادصكأالمضيعةارطبقةمعيتعامل

يعرراووعيهفيالشاعرلرفضهفد،اللاواعبمالمخزونهذاان

يستطيعلا،بقوةاليهمأسور،الفنكيتعبيرهأئناءلكن4،علاقاتهفي

تفسيرا"يفسره"آنهو،صنعهيحاولماوكل،أسرهمنالفكاك

العمر.لباصيلبسهأو،عمريا



لرلصوؤجمة-يةد)ايديولوجيةيتبنىالتنا!اندزكيعنيهل

،بوضعيتة!ا،ايمصوصرالىبالرجوع؟وتناقضانهزلعصرمشاكل

الطبقيموده"اوارةمديارنتهأعرموففعنبه*زلكثواهدوأخذها

اها"أورءوراويهقىالاءد؟ولوص*لآهذهيرؤهناننعاعر:أ!ول،الواء!

اللح!ظلآ.نفسفي

وهـاجدطبةهإبهدا،(آلصوءي-ينيادا)ا&روباعطاء؟كيف

لذالإ--ءرالمحضصاوجعالي!ىجهاتسببمييمبيالةوص!هعنهينفييكاد

الوجهوهذا،الرلاء!!!اولكن،(الاحمرا!!جإ،ت)لهو!صريا

،(الدر:يثمهءورهأ-بىيمبقىالشماعبرانكيفءظ،اروهنا)ذألهاجديدا

ابىطلخدلومن،الصوفيةاوقىالقرآنياللغةخلالمنالاي!!طلا

المقطعؤيو(.ض!حادلكويرجدو.داتمهالدينيالاماماو"الصوفي"

أصحاب-طالبأبيابنياالةهجرةصورفيانفخ-انةض):التالى

منازهر-القتلمةعاد-الهتتعلأقىبالامطاربالغابةعادوا!اتواالفيل

(.الردةرويوخا*وويكل-*جدكمن،اكارد-افقواءواالصوعىصراًحبين

((المةتظرالاصام"لة،يقوالنذصعبريالتصبيرهو،با!ضبط،هرزاان

ناب!ء!لاالارضفبهبملاالزماىآخرفييآتجعااهام":التنى-حةلدى

.((آلارضزيوالهبوذنوآلهظلو!نالفهراًءجندهويكونجوراملئت

قىاوح،لجهوءقياؤكباتنعبير(4آرطافهان:التصب!يريةاوطافهـة-3

شقر1)م!،عة):أص*،ناجارحةحدي"تبدو،عذواءمتوهجةلغةبين

أ،ءةء"غالزءنغرر"ن-اقثلجيةاللغيةوجهيتكسر-القادمفىمناوجه

/لالابتلع):اخرىاحياناضؤازالالىلحدرئةجرنبدوو،أزمنمن

ىفتقع/كادتقر-ريةوبن،(فيههـايتبول،الاعورزلنجم،!ساله

الثي،ازقيلب)لو!ةافىالتعبببريةوالاورء!داراتأالهن4امو-ة-كية

اء:را-تببسجرح-جوكأةالآالاتهعار-صرخت،نادت-تهلىا

الف--ومأعدوما-رو!ةالةالرعوحديكنت-وآل!ر"ةث!الماءل!

نءالعةع!جؤورين(أنخ..-باوإبلالهابلاختلط!المقضية

-.ءصجرحع!!للإلاخرآ!ك!جاءق!)اص.إنا:يةالث!ربالدؤ-اللهإقا1

ؤ"لهم-(آخرلصكان،بحرؤءينطمقل!لصمتوا،جاءني

رويكاناذاالرييركوراصرسإولاحهنبحرؤط"نطقلا،بالفرورة

ناكما،اهتعريةاالجملةهذهاأتهاعروللىاملىالذيهو((تيبشي"

يخفىولا(موصه!البابوكان...مجهـدكنت)فيئبارزةتبقىالثغهر

.0001الاخرابطرف!أءول:جهـ-)ويالت!بيريالارت!باك

بسءهث،اءر"وزا!"تءهالفيتراكما،بزصليانا،هناكارويبدو

مثلا3،ا!نت!اءرأىنرىكه،،معبرواحدرروركنو!عن!!!يانيمكن

الكأرس،،برا"ن،لمتإو،لكوفةا،ا)زنجيلدمآ،رومأ:يورد

،يوردألههما.نهت*ر،"المطرصمههـةمنواص!مقط!في،الصلببب

ابي!ت،ا:رمور(اخضبواال!رأبجدركأ)قصهبةمن،اخرمقطعةفي

،عابسههـ4،الصحاح،بر!لو1،النساءسورة،حرار،مكة

نءو،يهدهاإري8ا)نتآرمراؤجماالمتغلفلةال!ورةيررهقمما،ئرأبو

.متهت!باؤقيبان!قتاجألطموديالتركيز

خطىصو)جعرأ!ور"تارةزآتي،تهبيبرلميئمناخاتهى،كأ!كما

(...برجميتداخلالبرج-العرضخطو!*لمداخترقتالطول

بمهـناخاقهـ-االصق،،تبقى(الاسيدفيينوبثرابو)كيميائيةوتارة

وبررأت!.الصىورعرافةرغم،ا!بيةيةلهةالاص

غيو،ك!اوريلالمتحدرالسر?اللغويالتدافعداكيحفىلاكما

ويكون،القصائدكا!ةةكيءب!توثوهو،عطفأو،فأضصبايالمفصول

لها:باثرةسمة

اطحمةاالوجهالاؤدامال!مجم!الص!رةاتصوتالمقطوعا-وأس)

الم!صكينالصوتالساقالرأسرؤقالم!وجه9ا-السعكينوالصوت

الوإحا!نتصمسالارصرر-اسفلألآااتقوادالامراءقالعنظا!بعرقرصاى

.(اًلخ....

أءض!ب!جةاؤكبما-ثالث!ا

القا.لمة،ولصبى"،لمة،الكثرةجابيانهبا،ألديوانهذاأنارى

الشعر(عنريلكهقالكط)يأقينااًنه.الضياءالىصع!ورةهو

."اتت!الحظة"فيويدخالنها.الضوع!ناىالسباحة

الديرنتمممسعل!مح!مدببروت

ء!

حارإرئع!ضدر

اي!لىعران!رالبن!

!الؤقمالأنا

منهمالناجيةوجمانالف!تمة

هـوتفيكات6ءينالسلرجروقعخلاؤ!اول

مثالارو،مةفيذلكبعداصحابةااختلفثم،الرسول

.وا"وررق.لذاهبعنهونشعأتالخلاؤ!هو-فتشع-كا

"فوالفيراحىدالوالمذهبفقهاءبيزألخلافحدثكما

.الواحدة

كتاب،الموضوعهذافيا!ا!لغةالزبأجلمن

4ررت-فهـ،اكو،ابغدادياط،هربنلقاهرءبداا،مام

العالمبنفيللقراءايومانقدرو"الذيوهوهـ.!42

والعربي.الالسلامى

لبنازجمةليرات7الثهن

بيا!ف!لمسيم3

التاممصوير1وعرهلقترفياوهـة

ا!زفىا!لبرلىيهماتبىق!أإتااإنايمافي

العربيالشراثكتبأقدممن،بالكظهذا

،ابيناتااللهآياتبتفسيرتفىآلشبألاسلاصي

المتشابهةوحروفها،والمختلفةالمتفقةبالكلماتالمتكررة

الاسكافي،الخطيبمؤلفيزالولا.والمنحرفةالمنغلقة

وافشروحهفيغنيلانه،موضوعهفيالاولالمرجع

.محت!ههأهفي

،نادرةمخطوطاتعدةعنألطبعةهذهحققت

التنعلىفعلق،تحقبقهافيكبجراجهدامحققهابذل

بدعلامه.ؤ-وعرمنهالغامضوشرح
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