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مدخال إلى فهم إيران
شاكر كسرائي األحزاب
ً

مهم ّ
عمل مرجعي ّ
يقدمه الباحث
اإليراني عن نظام الجمهورية اإلسالمية.
رغم ميله املستتر ّإلى الجهات الليبرالية
املنفتحة فيه ،إال أن «إيران ـ األحزاب
والشخصيات السياسية ( 1890ـ »)2013
(دار ّ
الريس) كتاب بحثي موضوعي وضروري
ّ
لتوقع ما يمكن حدوثه في املستقبل
القريب والبعيد
سمير ناصيف
كثيرون يتحدثون عن إيران ونظام
ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة م ��ن دون
إدراك التفاصيل الوافية عن تاريخ
ه� ��ذا ال �ب �ل��د ال �س �ي��اس��ي م �ن��ذ ال �ق��رن
العشرين وأحزابه .الباحث اإليراني
شاكر كسرائي ّ
قدم إنجازًا بتحقيقه
ك �ت��اب��ًا م��رج �ع �ي��ًا ب �ع �ن��وان «إي� � ��ران ـــ
األح ��زاب والشخصيات السياسية
( 1890ـــ ( »)2013دار ّ
الريس).
ح��اول امل��ؤل��ف أن ي�ك��ون موضوعيًا

ون �ج��ح ،ل�ك��ن ال �ق��ارئ ي�ش�ع��ر بميله
نحو ال�ج�ه��ات الليبرالية املنفتحة
ف� ��ي ال � �ن � �ظ� ��ام .ي � �ق� ��ول ف� ��ي امل� �ق ��دم ��ة:
«ال��رئ�ي��س (ح�س��ن) روح��ان��ي عندما
ط ��رح ش �ع��ار االع� �ت ��دال ،أدرك ج�ي�دًا
أن اإلي� � ��ران � � �ي� �ي��ن ال ي � ��رغ � �ب � ��ون ف��ي
ال�ت�ص��رف��ات امل�ت�ش��ددة ال�ت��ي اتبعها
الرئيس (السابق) محمود أحمدي
نجاد التي أوصلت إيران الى طريق
مسدود بفرض مختلف العقوبات
ّ
عليه» .ويضيف إن «العمل الحزبي
ف ��ي إي � ��ران ل ��م ي �ن� ُ�م ك �م��ا ه ��ي ال �ح��ال
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال � ��دول األوروب � �ي� ��ة»،
م� �ش� �ي� �رًا ال � ��ى دراس � � � ��ات ح� � � � ّ�ددت أن
«ال �ت �ن �ظ �ي ��م ال �ق �ب �ل ��ي ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
اإلي� ��ران� ��ي ل ��ه دور ف ��ي ع� ��دم ت �ط� ّ�ور
ّ
األحزاب ،كما أن النظرة االجتماعية
لإليرانيني ّ
ترجح القرارات الفردية
على القرارات الجماعية ،باإلضافة
الى محدودية دور الطبقة املتوسطة
ّ
ف��ي إي ��ران» .وي��ؤك��د أن «دع��م القوى
األجنبية لبعض األح��زاب (م��ا قبل
جعلها معروفة
الثورة اإلسالمية)
ّ
من قبل املواطنني على أنها ترتبط
َّ
وتمول من ال�خ��ارج» .أول
بالخارج
ّ
م ��ا أث� � ��ر ع �ل��ى ن� �ش ��وء األح� � � ��زاب ف��ي
إي��ران ،حسب املؤلف ،ك��ان االتصال
ب�ي�ن اإلي��ران �ي�ي�ن وأوروب� � ��ا وت�غ�ل�غ��ل
النفوذ األوروبي الى إيران في القرن
ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ،م��ا أدى ال ��ى ن�ش��وء
طبقة م��ن املثقفني اإلي��ران�ي�ين ممن
س��اف��روا ال��ى أوروب� ��ا وت�ف��اع�ل��وا مع
الحياة وترجموا األنظمة الثقافية
األوروبية واألفكار الجديدة والقيم
ال �ح ��دي �ث ��ة ال � ��ى ال� �ف ��ارس� �ي ��ة .ض�م��ت
ه� ��ذه ال �ط �ب �ق��ة األش � � ��راف ،واألم � � ��راء،
وموظفي الدولة ،وضباط الجيش،
وال � �ت � �ج� ��ار ورج � � � ��ال ال � ��دي � ��ن .وك � ��ان
القاسم املشترك بينهم الدعوة الى
التغيير ف��ي االق�ت�ص��اد والسياسة
واألي��دي��ول��وج �ي��ا .ك��ان ه ��ؤالء ي��رون
ّ
أن إق��ام��ة حكومة ملكية دستورية
ستقضي على امللكية الرجعية ،وأن
ال �ت��وج �ه��ات ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ستضعف
املحافظني ،وأن الخيارات الوطنية
ستهزم اإلمبريالية.
وي �ض �ي��ف« :ه� ��ؤالء امل�ث�ق�ف��ون ك��ان��وا
ّ
يغيرون أساليبهم تبعًا للظروف،
ف� �ت ��ارة ي �ت �ح��ال �ف��ون م ��ع ال� �ش ��اه (ف��ي
ال �ق��رن امل��اض��ي) ض��د ع�ل�م��اء ال��دي��ن،

وط��ورًا مع علماء الدين ضد الشاه
واإلمبريالية .وقد لعب جمال الدين
األف�غ��ان��ي دورًا كبيرًا ف��ي ال�ق��رن 19
ف��ي ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي إي ��ران».
يتحدث بإسهاب عن دور األفغاني
ّ
( 1838ـ  ،)1897خ��ال �ص��ًا إل � ��ى أن
آراءه ال �ت �ق��دم �ي��ة الق ��ت اس�ت�ح�س��ان
اإلصالحيني ومعارضة املحافظني،
إذ دع � � ��ا إل � � ��ى إص �ل ��اح� � ��ات دي �ن �ي��ة
واس�ت�خ��دام ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا
ال �ح��دي �ث��ة وت �ط �ب �ي �ق �ه��ا م ��ع ت�ع��ال�ي��م
القرآن ،وبالتالي ،فقد أسس نشوء
األح ��زاب اإلص�لاح�ي��ة وال�ث��وري��ة في
إي��ران واملنطقة في القرن العشرين
بحسب املؤلف.
ي��ورد ك�س��رائ��ي تفاصيل ع��ن ب��داي��ة
ال �ت �ح��رك��ات ال �ث��وري��ة واإلض ��راب ��ات
العمالية في إي��ران ،وخصوصًا في
عهد مظفر الدين شاه من  1896إلى
 1907ال��ذي تبع سلفه ناصر الدين
شاه في فرض الضرائب على التجار
وخفض الرواتب وفتح أبواب إيران
أمام املستثمرين من الخارج ومنح
امتياز اكتشاف واستخراج النفط
ال��ى ش��رك��ة «دراس � ��ي» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة،
وحصل على قروض لشراء السالح
وق� � � ��روض ش �خ �ص �ي��ة م� ��ن ش ��رك ��ات
ف ��رن� �س� �ي ��ة وروس� � �ي � ��ة وب ��ري �ط ��ان �ي ��ة
وأوروب � �ي� ��ةّ .أدى ت��وج �ه��ه ه ��ذا ال��ى
نشوء منظمات شبه سرية ّملعارضة
ال �ن �ظ ��ام .ي �ض �ي��ف امل ��ؤل ��ف إن � ��ه ب�ع��د
نجاح الثورة الشيوعية في روسيا،
ت� � ��ده� � ��ورت األوض � � � � ��اع ف � ��ي إي� � � ��ران،
واح� �ت ��ل ال �ج �ي��ش ال ��روس ��ي األح �م��ر
شمال البالد ،والجيش البريطاني
ج � �ن� ��وب � �ه� ��ا وع� � � �ج � � ��زت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
اإليرانية املركزية عن إدارة الدولة،
فتهيأت ال �ظ��روف ل�ظ�ه��ور عسكري
يتولى زمام السلطة في طهران .كان
العسكري هو العقيد رضا خان
هذا ّ
الذي لقب نفسه الحقًا بـ«البهلوي».
أول ما فعله ك��ان مواجهة األح��زاب
اإليرانية.
بدأ حكمه الذي دام  16عامًا معتمدًا
ع� �ل ��ى ال� �ج� �ي ��ش وال� �ب� �ي ��روق ��راط� �ي ��ة
الحكوميةّ ،
وروض مجلس الشورى
وجعله أداة ب�ي��ده .وك��ان��ت األح��زاب
الناشطة في عهده تشبه «األحزاب
الفاشية األوروبية في تلك الحقبة».
ق�م��ع رض ��ا خ ��ان ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي

ً
والشيوعيني الذين اعتبروه عميال
ل�ل�إم �ب��ري��ال �ي��ة ،وح� �ظ ��رت ح�ك��وم�ت��ه
االت � � �ح� � ��ادات ال �ع �م ��ال �ي ��ة واع �ت �ق �ل��ت
قادتها.
رغم هذا القمع ،بقيت أحزاب ناشطة
على الساحة؛ بينها ح��زب «ت��ودة»
الشيوعي و«حزب إيران» الذي كان
ي��دع��م س �ي��اس��ات ال �ق��ائ��د اإلي ��ران ��ي
الوطني محمد مصدق .دافع «حزب
إي � ��ران» ع��ن ح��رك��ة م �ص� ّ�دق لتأميم
النفط والتحق بـ«الجبهة الوطنية
اإلي��ران�ي��ة» ودخ��ل بعض أف��راده في
ُ
ح �ك��وم��ة م �ص��دق واع��ت �ق��ل ع ��دد من
أع �ض��اء ه��ذا ال �ح��زب ب�ع��د االن �ق�لاب
ال� �ع� �س� �ك ��ري ال � � ��ذي ق � ��ادت � ��ه أم �ي ��رك ��ا
وبريطانيا ضد مصدق عام .1953
ُب �ع��د ان �ت �ص��ار ال� �ث ��ورة اإلس�ل�ام �ي��ة،
ش �ك �ل ��ت ح �ك ��وم ��ة م ��ؤق �ت ��ة ب��رئ��اس��ة
امل� �ه� �ن ��دس م � �ه ��دي ب � ��ازرك � ��ان وه ��و

كان األفغاني
وراء نشوء التيارات
اإلصالحية والثورية

م ��ن «ح ��رك ��ة ت �ح��ري��ر إي � � � ��ران» .ب�ي��د
أن ب ��ازرك ��ان اس �ت �ق��ال ب �ع��د اح �ت�لال
ال� �س� �ف ��ارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف ��ي ط� �ه ��ران.
ّ
وك � ��ان ش� ��اه إي� � ��ران األخ� �ي ��ر ق ��د ح��ل
األح � � � � � ��زاب اإلي � ��ران� � �ي � ��ة ع � � ��ام 1975
وأس ��س ح ��زب «رس �ت��اخ �ي��ر إي� ��ران»،
ّ
معلنًا أن إي ��ران س�ي�ك��ون ل�ه��ا ح��زب
واح ��د .أث ��ارت خ �ط��وات ه��ذا ال�ح��زب
س �خ��ط ع �ل �م��اء ال ��دي ��ن ،وخ �ص��وص��ًا
قراراته بتشجيع الفتيات على نزع
الحجاب ،ومنع طبع بعض الكتب
الدينية وزيادة سن الزواج .واعتبر
اإلم ��ام الخميني ،ال��ذي ك��ان مقيمًا
ّ
ف��ي ال�ن�ج��ف آن � ��ذاك ،أن ه ��ذا ال�ح��زب
تجاهل ال��دس�ت��ور اإلي��ران��ي وح��اول
ال� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى اإلس� � �ل� ��ام ،ف��اع �ت �ق��ل
ال�ن�ظ��ام جميع ع�ل�م��اء ال��دي��ن ال��ذي��ن

ك��ان��وا مرتبطني ب��اإلم��ام الخميني
وأص �ب �ح ��وا ب �ع��د ال� �ث ��ورة ق � ��ادة ف��ي
النظام الجديد.
ي� � � �ت� � � �ن � � ��اول ك� � � �س � � ��رائ � � ��ي األح � � � � � � ��زاب
ال �س �ي��اس �ي��ة ب �ع��د ال� � �ث � ��ورة ،م �ش �ي �رًا
ال � ��ى «ح� � ��زب ج� �م� �ه ��وري إس�ل�ام ��ي»
ال ��ذي ت��أس��س ع��ام  1979ع�ل��ى ي��دي
آي� ��ة ال� �ل ��ه ال �ه��اش �م��ي رف �س �ن �ج��ان��ي،
واملرشد األعلى الحالي للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية علي خامنئي،
وأمينه العام محمد حسني بهشتي
ال � ��ذي ق �ت��ل ع� ��ام  1981ف ��ي ان �ف �ج��ار
أودى بحياته وبحياة  74من قادة
الحزب.
الح � � �ق � ��ًا ،ان � �ت � �خ� ��ب ع � �ل� ��ي خ��ام �ن �ئ��ي
ث��ال��ث أم�ي�ن ع��ام ل�ل�ح��زب ،ث��م رئيسًا
ّ
للجمهورية .وقد حل الحزب بعدما
زال��ت األخ�ط��ار ع��ن ال �ث��ورة ،وف��ق ما
أورد الكاتب على لسان رفسنجاني.
ي �ت �ح��دث ال� �ك ��ات ��ب ع ��ن م �ج �م��وع��ات
س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ب � � � � � ��ارزة ظ � � �ه � ��رت ع �ل��ى
ّ
الساحة بعد ح��ل «ح��زب جمهوري
إس�ل��ام� ��ي»؛ وب �ي �ن �ه��ا «امل �ج �م��وع��ات
األص��ول �ي��ة» و«أن� �ص ��ار ح ��زب ال�ل��ه»
و«راب �ط��ة علماء ال��دي��ن املناضلني»
التي كان من أبرز أعضائها رئيس
الجمهورية الحالي حسن روحاني،
والهاشمي رفسنجاني ،و«الجبهة
امل �ت �ح��دة ل�لأص��ول �ي�ين» و«األح � ��زاب
اإلصالحية» التي نشطت في فترتي
رئ ��اس ��ة م �ح �م��د خ��ات �م��ي ،وأح ��ده ��ا
«ال � �ح� ��زب اإلص �ل��اح � ��ي» ال� � ��ذي ك ��ان
بقيادة شقيقه محمد رضا خاتمي.
وت �ط� ّ�رق ال �ك��ات��ب أي �ض��ًا ال ��ى أح ��زاب
ال ��وس ��ط ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ال �س �ي��اس��ات
ال ��واق �ع �ي ��ة وال� �ب ��راغ� �م ��ات� �ي ��ة؛ وأب � ��رز
ق ��ادت� �ه � ّ�ا ال �ه ��اش �م ��ي رف �س �ن �ج��ان��ي،
علمًا بأنه خالل ُ رئاسة رفسنجاني
ل �ل �ج �م �ه ��وري ��ة ،أع� � �ي � ��دت ال� �ع�ل�اق ��ات
اإلي ��ران� �ي ��ة م ��ع ال �س �ع��ودي��ة وال � ��دول
العربية األخ ��رى وأوروب� ��ا ،وسعت
الحكومة اإليرانية الى الخروج من
ع��زل�ت�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
آنذاك.
ّ
ال �خ�ل�اص��ة أن ه� ��ذا ال �ك �ت��اب ال�غ�ن ّ��ي
باملعلومات يسهم أيضًا في توقع
م� ��ا ي �م �ك��ن ح� ��دوث� ��ه ف� ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل
ال � �ق� ��ري� ��ب وال � �ب � �ع � �ي� ��د ف� � ��ي ع �ل�اق� ��ات
ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة
بجيرانها وبالعالم.

شعر

ربيع شلهوب ...كيف سينجو من التفعيلة؟
حسين بن حمزة
التفعيلة
في زمن تبدو فيه قصيدة
ُ
م�ه� ّ�ددة ب��االن�ق��راض ،وف��ي ظ��ل ن��درة
م � ��ن ُي� �ق� �ب� �ل ��ون ع� �ل ��ى ك �ت ��اب �ت �ه ��ا م��ن
الشعراء الجدد ،يبدو دي��وان «كيف
ستنجو أيها العابر» (دار النهضة)
لربيع شلهوب أشبه باملفاجأة التي
ت �س �ت �ح��ق ال �ت��رح �ي��ب ف� ��ي م��واج �ه��ة
التي تحتل الواقع
النثرية السائدة ُ
ال �ش �ع��ري .ت��رح �ي� ٌ�ب ن�ث�ن��ي ف�ي��ه على
ط �م ��وح ��ات ال �ش ��اع ��ر ال �ل �ب �ن��ان��ي ف��ي
إش � �ه� ��ار ه ��وي ��ة إي� �ق ��اع� �ي ��ة ول �غ��وي��ة
ّ
الجدية التي
مختلفة ،ونمتدح هذه
يمزج صاحبها بني رؤية متفلسفة
ونبرة صارمة.
ُ
ه� �ن ��اك إش � � � ��ارات ع� ��دي� ��دة ت �ث �ب ��ت أن
م��ا ن �ق��رأه ي�ت�ح��رك ف ��وق ط�ب�ق��ات من
األف �ك��ار وال �ت��أم�لات العميقة ،حيث
ّ
خمسة
يقسم ال�ش��اع��ر ال��دي��وان إل��ى ّ
ع�ن��اوي��ن تفصل ب�ين مقاطع مرقمة
ً
ت��ؤل��ف ن�ص��ًا ش�ع��ري��ًا ط ��وي�ل�ا ،ول�ك��ن
املشكلة أن ما ُيفاجئنا وما نمتدحه

ي� �ش� �ك ��وان م� ��ن إش� �ك ��ال� �ي ��ات ت�ت�ع�ل��ق
ب��ال �ت �ف �ع �ي �ل��ة ن �ف �س �ه��ا ال� �ت ��ي ال ت ��زال
ّ
محكومة بسلبيات وعوائق تخلص
شعراء التفعيلة من معظمها .هكذا،
يتراءى لنا أن الشاعر ال يكتب نصًا
إيقاعيًا معاصرًا إلى ج��وار قصائد
ُ
النثر ال�ت��ي تكتب هنا واآلن .لنقرأ
ً
ه ��ذا امل�ق�ط��ع م �ث�لا« :ش�ب�ي�ه��ي ه � ٌ
�دوء
ُ
ْ
ي � �ط� ��ول /ي� ��رى وأح � � � ��اول ح�ي�ن ي��رى
ْ
ٌ
أن أق� � ��ول /ف �ض��اء ب �ك��ام��ل أن �ه��اره/
س ��وف ي��رج��ع ق �ط��رة ل �غ��ز ص�غ�ي� ْ
�ره/
ٍ
ُ
ُ
�ون /على جملةٍ
ال�ج�ه��ات وق ��وع ع �ي� ٍ
ْ
غير وا ُض�ح��ة ٌف��ي ك�ت��اب ال �ض��روره ٌ/
ال�ه��وي��ة ه��اوي��ة /وال �ب��داي� ُ
�ات خابية
ّ
ٌ
ْ
َّ
وثيره /بطيئًا يعلم
سممتها ظنون
ُ
أه��داب��ه كيف ت�س�ب��ح /ب�ين بحيرات
ُ
ه � ��ذا امل � � ��دى /وم �ض �ي �ئ��ًا ي � �ل� � ّ�ون م��ن
ْ
ق ��ادم ال�ل�ي��ل /ح� � ّ�ر َاء قلبي وط� � َ
�وره».
ِ
االختالف هنا مصنوع من العودة
إل� ��ى م ��اض ��ي ال �ت �ف �ع �ي �ل��ة ول �ي ��س م��ن
االن� �غ� �م ��اس ف ��ي ح ��اض ��ره ��ا .ي�ظ�ه��ر
ذل ��ك ب��وض��وح ف��ي ال �ل �غ��ة امل�ت�ع��ال�ي��ة
على الواقع اليومي ،وف��ي الرصانة

امل�ع�ج�م�ي��ة ،وال�ج�م�ل��ة ال� َ�ج� ِ�زل��ة ،وف��ي
ّ
الكلية التي تصنعها هذه
العوالم
ال �ل �غ��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ج��اه��ل ال �ج��زئ �ي��ات
والتفاصيل امللموسة على لصالح
اإلن � �ش� ��اد وال� �ف� �ص ��اح ��ة .ل �ع ��ل ث�ي�م��ة
ال� ��دي� ��وان األس��اس �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة على
ف �ك��رة إع � ��ادة ال �خ �ل��ق ،وال�ش�خ�ص�ن��ة
امل� �ت� �ف ��اق� �م ��ة ا ٍّل � �ت� ��ي ت � �ح� � ّ�ول ال �ش��اع��ر
�رد ه � ��ش و«ع � ��اب � ��ر» ،ب�ح�س��ب
م ��ن ف� � � ٍ
ال �ع �ن��وان ،إل ��ى ق��ائ� ٍ�د ون �ب� ّ
�ق
�
ط
�ا
�
ن
و
�ي
ٍ
ب��اس��م ال �ج �م ��وع ،ت �س �ت��دع �ي��ان ه��ذه
اللغة الكلية واملتعالية ،ولكن ذلك
ُ
زمن كانت
يعيد الديوان نفسه إلى ٍ
فيه قصيدة التفعيلة تفتقد املرونة
الكافية ،وتفرض على القارئ قراءة
َط َر ّ
بية موزونة تمنعه من الوصول
إلى هذا املعنى.
ّ
ل�ق��د ت �ج��زأت اإلي�ق��اع��ات ف��ي ت�ج��ارب
التفعيلة العربية ال�ج�ي��دة ،وح��اول
ش �ع ��راؤه ��ا اس �ت �ث �م��ار ال �ن �ث� ّ�ر لخلق
ت � �ص� � ّ�دع� ��ات وش� � �ق � ��وق ت� �خ ��ف ��ف م��ن
ُ
«إره� ��اب» ال ��وزن ،وت�ع�ف��ي ال�ل�غ��ة من
ال �ت �ح �ل �ي��ق .أح �ي��ان��ًا ن �ج��د ش�ي�ئ��ًا من

يتجاهل التفاصيل
الملموسة لصالح
اإلنشاد والفصاحة

املقاطع
الليونة اإليقاعية في بعض ٌ
وال �س �ط��ور ،ف �ن �ق��رأ «أ ٌن� ��ا ق �ص��ة م��ات
أب�ط��ال�ه��ا أن ��ا م��ذب �ح��ة ه ��ادئ ��ة /وق��د
موعد َ
ٌ
طفل /مع السيد
ذات
كان لي
ٍ
املستريح على قمةٍ  /تختفي الحقًا
من عيوني /وإني  ..وقد بلغ الرعب
ذروت� ��ه ف��ي ال �ط��ري��ق إل� ّ�ي��ا /ان�ت�ه�ب� ُ�ت
ب ��أن ��ي أه� �ن � ُ�ت ي� � ّ
�دي� ��ا /ع �ل��ى ن ��اق ��ةٍ ال
ٌ
ت� ّ
�دم��ره��ا س ��ورة ط��ارئ��ه» .باستثناء
ال �س �ط��ر األخ� �ي ��ر ال� � ��ذي ل �ي��س ل�ي��س
وظيفة س��وى مفردة «ط��ارئ��ه» التي
ت�ص�ن��ع إي �ق��اع��ًا ت�ع�س�ف�ي��ًا وت��زي�ي�ن�ي��ًا
م � ��ع م � �ف� ��ردة «ه� � ��ادئ� � ��ه» ف � ��ي ن �ه��اي��ة
ال �س �ط��ر األول ،ف ��إن امل �ع �ن��ى واض � ٌ�ح
ٌ
ومتباطئ على األق��ل .أم��ا التعسف
والتزيني فهما موجودان في أغلب
ً
ال �ق��واف��ي ال �ت��ي ت �ق��ود ال�ج�م�ل��ة ب ��دال
من أن تنقاد لها .نقرأ ذل��ك ،ونعيد
امتداح التجربة التي نأمل أن تلني
فيها القوافي في الدواوين القادمة،
وأن ت ��ذوب اإلي �ق��اع��ات داخ ��ل جسم
ال� �ق� �ص� �ي ��دة ،وت� �س� �ي ��ر م� ��ع م �ع �ن��اه��ا
بالسرعة ذاتها.

