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--.*؟لا.-"برزر"--ص7-في!!قيثجالحوا!!حدودبربزيلالذي،ومسرحباتهدواوينهفيعقلسعيدشعرثطوريتبعمناًن

ل!لإزرى!و--إ---/!فيفيطيز!ل!ير!!*!صك!ويزبرل،اًلخاصةوطيائعهافورةانلهيتبببن،اًلصحفجنباتفينترهااكبالفصائدتلكوفي

طص!؟.طص:3"ص-.خ-كا،+وانعط،و،تهالمنطقاًيضافيود37910و2291سنتيبينفيمااثده!بلغتشعرهفيالتجديد

--!؟!!تج!"،الة؟3لفرورةوالتواءاتهقصائدءمعظموظهرت،يفتاحوبنتالمجدليةنطمتالحقبةهدهفظي

!!زرو؟لاب!س-انىهعورا)هـاء،يمنوإخطفقي!هذاتهاًلانفيوتبلورت،والجمهورواًلمشرقالمكشوففيالوجدانية

ةش"ننرز:-!؟-:لأنمبخالذياشهدالخارج!ااًلىالتوضيحدونمنوالايحاءالنفسيةالصورةفضيلةعلىتقومالتي

ناليةوه!ر:الجىده،حى،الجد!رةفنيتهطبيعةعلى.نهم؟لظادلالمجدإصةكانتواقد.قرإدوالت

عنيعبرفاصشاعر.واحدةلفسيةلحظةفيوجداوالمشهداسصمعوداصتي"لنظرياتفيهايحققانمحاولا،وتصيحاتثقهمااًنهكهالانه

منانتقلانهيشعرانودونواحدشيءبنإبركأنه،بداًرهذا-"دراسسا"نولىفاننيلهذا.اليهماومنوبرعس!ونؤ،يريعنافادها

ا!تجسيد.مرحلةالىالمماناةمرءلمةاتح-لىاندون،والتلإد!ريةوالنفيةالفنيةالنواحبمنالمجدلبية

*ا!ودلاالتيالفنيةالنجربةتلكهيالرقببقيةاررمزلةفان،وهكذاؤ-و،،بعدئد،معظمهاجمعوا!تيولادتهارافقتاتيالقصائدعن

نعسيةر؟يافيإوحدانءـفىوازط،كلالثواضهونامرحلتيببنديهاالضروريرالقدرهسرجاتهالى!اتصدلىاث!ماهـا11،3رندلي"ديران

النفس.ومحالمالطبيعةبمعالىببنالموجزاتفبها.لزولفنت"اًلىالولوجمناتمكنلمكي،ججبه،،وذلك،شعرهتطورلاظهار

!ا-ب.دن!ضيل!ة4يرافدصتالمجديةنذ،معة.دلاتقهجماتفههاو،داخبولوجا

لذلكاسلوبافضلانرابتولقد."لا..منكاًجمل"الاخير

اولائهلناتبينلوفيماكئببراتسموعقلسعيدقيمةانثكلاوالننقرإر،والمقادلمةليالاسضنقاجوتحليله،ذأنهاقصاذرهلئصاننصديهو

ووهبيننقابلفيماولمكننا،الغنيةالاكتشاؤاتهذهلهتفتقتمنت-أثبر،و"(دحاقدحاالمرفينمنله.?بهـكانواعر3بدارس"مظملان

2791وسنة3291سنةبينقيمانتعرنافيظهرتاتيالابيات،الذائفةوانعهـاًماخقافةاصمصوقي،ثير،حببناوالعقائدالصداقات

يظهر،8(18سنةمنذالفرنسيالادب!ىنتاعتاك!4والقصائد.اوررجبا

فيبل،اًلنظرياتهذهابتداعفيليستمحقلسعهدفضيلةاندئا

اًلعربي.الادبالىاًلفرنسيالادبمننقلها:بقولهالمجدإيةسعيديستهل

تفتقتقدكانتالنظريةهذهعليهاتقوماصتيالوجودوحدةاننمماءمغرورقمحيافيأضاءوحلمثمتمتهداة

والالتفاتاتالحواصربيناًلنمازحسورمنكتيرةبوربودليرشعرفيبيض،ء،الر؟ىعبر،وتفئىزرسصاءاًلامانيفيهتتراءى

يبنلمفبودلير.النفسفيالغامضةالاصداءتنقلالتيالايحائيةاعياءدونهوتهدزهواترتدهللببوننزهة

المختلفةالمظاهرهذهانررىوانما)1(والعبيروالصوتاللونبينيميزءايةاختلفتاًسلوبهاطبيعةان،*بياتهذهقرا!هاثر،ترىانت

الشرصايشتىكانفانه،فرلينوكذلك.حصيةعميقةوحرةعلىتنطوكجخطوظعلىثتمللالانها،اًاقدلمالمموديالاسلوبطبيعةعناًلاختلاف

انهحتىبذلكينعمكانولقد-.اللهاثفيالنغمويسمعالنغمبرو*لفاظ*نغاممنمموهة!لألثمةبل،فهمانفهمهالافكارواضحة

يةرفانو.كذا.بهخاصالوناالصائنةالحروفمنحرفملجعلمتعددقهلمعاناًحتمالات2لاتعطيلامنها،معئىتعطيبانتهـبمالتي

*جنبيى،الادبفيمقررابديهياشيبصاكانتالنفسيةالاحوالعبرالالوانيثمرفهو.سواءدونمئهاواحدايتعينانالقاريءعلىيسصنحيل

في،ذلكالىبلاضافةشاعانهراًينا*وربما،يبنكرهلمفسعصيدبسل،*ايفالقاموسيالمعئىمنمتولدفي،غامضبشيءمتاثراله

اديسصشعرفيظمصرتالتيالفلذاًتتلكفيوبخاصة،العربيالشعرنغميةهالاتبشكلالنفسفياللصظةتولدهالذيلغامضاالصدىمن

الاسود"انشم"صورةفيشحصتال!نيالنفسيةفلابعاد.)2(مظهر؟،إ-/،مباشرا،واضحاصوتاتعطيالعمودية*بياتان.وشعورية

من،التجاربظلمةفيوالر؟ياالنفسحلويةفيترغلاحمرهيالالفاظاما.معئىصوتايفكريصوتا.له،مستقيمخطعلى

البرخلالمناثنشفقدكانفاديب."ولابيضالازرقالحلم"صضواتاتعدالقارىص،فلمرذملبمااصواتهاتعددتفقد،الابياتهذءفي

*حوالبينوالتوالدوالتزاوحالتقمصوواقعالمقابلاتعوالم،سامان.ءنجهاشيءاقلهوومعناها،شعورية،ئفسيةبل،يةفكر

اًلسوادبينصشوبروحفيفروصثمةدصيسائهنرىلهدصا.النفسيةالرمرصيةالحلوليهص

هـ،.وللأرصهـ4اهـصبه،أ؟+،154هـأ؟ءه!أفىأم+،093)اً(التيجيةالضابالالوانالشاعرتوسلالىايضانتنبهانوينبغي

.3عأعاهـ49أهـ0398."118تتراءىالتياًلداخليةالالوانبواسطتهالينقل،البصرحدقةفيترى

اً.01سنةولدالمجدديناللبنانيينالشعراعاًحدهومظهراديب12ل،)زركاءهي،سعيديقولكما،فلاعاني.والر؟ياالخيهـالحماقةعلى

يقولالتؤا،الكونفيدقممدةقماندءاشهر.9291سنةوتوفىقيمعاكاةتعالىنفسيةحالةهوالحلمانندركوئحن."فبيضاء

مطلعها:في،الحلملون-سىجعلسميداانالا.ترىولاتشاهدلالكنها،النفس

منئدييا،بالله،واستبقنىالسكونثيدنغيعلىأعدفيالذاتعالمبينالحريةبنأثرلنفشبةللحالاتوفقاوتلونه

الاسوداًلنسمكمر،حلواًلمنونعزبفتجواًبفانالمباشرا+لجاءذلكيتجهفهو.الخارجفيالحواسوعالم"الداًخل
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لمد!ررسانها)ت،يرجح،عت،1إهيركانالىءشاًلن!ببهالم!طةرا*بكببااكتساءمظاهـرمنمطهر،جميعا،لانهما،الحلمفيوالبياضالنسمفي

دضانير"زةمنهاضتانهابل،بوديرشعرمنمناشربتاثيرلسعيدبارطلال،والجموداكلباتفيتتشابهالتيوالفكريةاًلحسيلأالحالات

البيدة.الثقافيةالانطباعاتبعفي.ارتحول.المكثيرةالمتحركةالحدسيةالنفسيه

ارزهـبربئ.اننفقدياظبراةالقرارةاًلشاعرتلمحفيذلكمنذتأكدوقدالنظوباتهذهتيير!فيهيسعيدفضيلةانلنايتبينوهكذا

داك!مس،س.خا!:!وه،اوجهابألقالموافدكانواالقدامىمالشعراءالالفاظرةقيقالاولىالمباثرةحملفياوابتممارهافيوليسالجديدة

وذلك،الضجوى!نر"اهحبرةث.،ءراف.،!لم)رز::ا،برا)قمراخروحهظزةبرانينبغيوكذلك.اليها.بابنسبةلتتكيفالصوروتحويلالعربية

اقابرلمةافضيلةعلىإقوم،وتفقهوشمسهالوجهالقعنالتعنيرلانكانت،العرببمدبالافيمثيرة،جديدةبدتالتيالنظرياتهذهانالى

الوج"ظا!ر،فه!!ى.إرىماديلئيءانهاي،النصريةالحسميةوالملاحظةادولنواشدةبهاعهده،لقدمالاجنبيالادبفيبهتذلةكلمبهتقليديةتبمو

الوج"،ظاهرةفيلاترى!انهااًلنجوىاما.انتنهوماالقمراووافتفق.مليهاسعرإده

ويىىالنةسياكملخلالمنالنناعرويستشفهاوراءهاتتراءىبلالرمريينبتتبعالاسرا!

.والفرساًلتحديقخلالمن

نايعتقدونق،ؤلاء،المراسلاتاوبالمقابلاتالرمزيونمايسميهوهذاصة!،الرمزيرينبتأثريسرفسيداانلنايظهركثيرةاحبانوفي

فت!كلابلحقيقةلاتمثل،زائففى،عمياءمظاعرهيالسافرةالمظاهرنرىكماوشعرهمشعرءبينالاسلوبوتوفيعالصورةطبيعةنتقارب

ين:غي،اكحولكئير،نفسبىلشكلخارجيحميدمزاًنها،مخادعا:السابقةالابياتتليالتيالابياتهذهفي

لهـفا.الاشياءسطحعلىيلبثاوسرهويفضاليهالشاعرينفذانالتناجيقرإبىالسنا.،قريررحبشفقعنخدانوتعرى

مقابلةهيشمسهانكما،للظاهرنقلهوالوجهالقعنالحديثفانالانجهاجمدىوفي،اًل!اًفيمرايهالحنونالنغمةمدىفي

تمثلانممااكثرالشاعرابصرهماتمثلانوهما،حسيتينظاهرتينبين.واخخا*حارنعاشهوابما،يرجعهلمعاشقمنبوحاي

.وحرارةوصدقبكليةماعاناهالاقي،-احوسدىالنغمةبمدىالمم!فقمرامييشبهفالشاعر

،مددلأء-علىيرينالذياًلتاجيالتقاظالىسعيدنفاذانويقينيتقرإصااًلمشبهتمنحلاغامضةنفسيةحالةبهالمشبهجعلانهاي

معمياتفييبعرالذيالشعرصفاءمنذروةالىبهاوفى،الجمالوذلك:والذ!ولاكوهممنشيئابهتنيطبل،كوضيحااووتحديدا

المظاهر.وضوحفيالعيونتبصركما،الئتمعورخإرجي،مادلىحسيهومابينالحدودانعدامالى،اسلفناكما،يعود

وا!قريرا!لفمدى.للرمزيينبالتسبة،داخلي،شعوركي،نفسيمووما

يقللايقينااًلمشبهويمنحالرمزيةالر؟ياحدقةفييشخصاًلابتهاج

القص-كأالرمزيرلآالفلذةيجمعانهاذ،وازنيةولايصفولاسعيداانالااكوعهذاعلىيترددوسعيد.الحسيةالمظاهرتمنعهالذجممااليقينعن

نسششفلاننغكارة!الاخرىالصورمنفلذاتالى،اًلجداًروراًءفيماف!-و.رمزيةابعادعلىبهالمشبهطرفينطويحيثالتش!ييهمن

.سابفا،معدة،مهيأةمستحفراتمنوالنزوعالتقليدمظاهرخلالها."مغنيهاألى"و"الشرقانا"قصيدتيظلاليقول

!!**،*،!؟ء-!ج"بملاء!هـ"8!!"-!ح!--"!!!*!لا....ور!لا-.!!د.*3...وكالغيهبعمقا،كالهـأبةثروةانا

...وانتظارشوقوسعتتعالىتتعالى

:---!،1؟+!-!ؤ(دكانكم،والانتظاراوروفىووسعالكابةبعمقتوسلقدفهو

ء؟1-!!!زرلأكسي!3--ىلا+.!:عع-كا!القديمارةشصبيهمعاداةكلنظاهراصووجاخارجا،الاقيهاجبمدىلوهسل *لأ.جأكاكم!!ع

ئنإ!*؟!!خ!جم*كأ

!حئ؟.د*؟!صبما!ء9بر!:!؟!ي!في"قئ؟؟-فىقي*لم،مناعرلىبهالمش!بهيكونانالضروريمنبلالمالوفمنكانحيث
7!س*شتمثخط!!خ!خكا-.في!!د؟

ألاكافي!-خخءئد!،بم؟!-!؟"لأئن..خ-،ل!قيأ4!!صص9الذيا(*دالانالصورهذهبحليلاسرلىاناودولست.المشبه لاع!يم!-خجنهح!ط!ع؟-!به!وفيى!ع!!"ظبر-.شحلإيم*بم!+؟-!-

؟3--+ء-!!ذ-!5كل!-!ش؟لا:!ك!!؟،*غكبم"خ!حفيء-بركأعير؟مدبر؟شلا،،بى!؟!-كاتن!!"المئطةفيدال!دوازاوةعلىي!*مد،"ثابهواحدمبداهومئهتنطلق
د!لإ.!ج!،3.!خ؟ظكا!!ل!!كأ*ش!غا؟-4ص!ع!!-.(!ح!"؟كاكا.-خ""-.ور-!يم

*-.-؟لاعد!!!!32خ7!كاينأرو--بن!!،بكأأ%!!6،غ؟!!ول!!!6نيثدالتشابها!حهرانار.إدوانملم5اًلمبانئرةالحدشبةالر؟يةسبيلفي لى"!/!مخلاأكبم!كني!!.حملأ!لأكاعذ*؟)ح*زر"!يج!!!بزنجنيتر!*!ع!خ!ء؟خم!يرلا-!.-كا-لا3.:،"..7--إ-كاطس"

هـ:خ؟!!سمملأحع؟!لمفي؟تهروزرزرء،ئنح!3.3!!ترج،تج!ش-+رز-زر؟!-ون!.صء36-؟بز!--دظط

؟علأح---،حز-ح؟سأفي!؟ح؟ش"،؟بز؟د؟س2في،؟!حش!؟ع-لإ-!نينر--ء!!لاحح"و!ورالصور!!هبينفيما!التقلبالىوجوههيمضفييرفتربالذي

ؤ؟؟؟ب!!"؟،ين!؟خنر!3*-إ--؟6!!تج!!في-؟ش!:؟!،!!في!م+-أ"لأ؟!!*ير؟حديثهخلالفيودلبر.الفرلسيا!ثءعرروادعئدسل!قدكائتاخرى

نر7زرإ!!؟*!ءش"مغ:تم!"أ!!ش!3شم!!قي-ع!!!-.!في؟!ى؟؟!6!+3!.ص"رحية"اًزها؟قوللراه،"الرسائل"قصيدةفيوالالوانالعطورعن
37-ء..ة؟-*ظم!3-.-""-!؟س.!!؟2.ليءكأ--قنما9خ!!رو!!3ذ.-.عد

094خ.3؟ضتم.*عي؟في!"ىكق-ا-؟ظء:

!إ؟!!+؟خعثنط-!"؟د!؟د+!و!!؟!طقي!!نز"-ع؟لاورء.هـ..ء:!رااثاكط،الكالةاو.دالا!ننهاجوالتوسل،دهكمسه

كا+ء*؟؟اـوصوحباالوسلبيمالاسلوبروحميمرقداي."وكالوضوحكألليل

قي-3!لا+!كا-يز،إ!!!؟زرزر-..ني""بخ!!!ى..-:.!كابر!نند!

-لألال!!ع!لح+في?!لىزرعدم-:د!خ،.في+-

ة.؟:-:بر-3لأ؟"قي.؟3تجخ!؟ل!،!ل!!!قي؟،نر"!-

+،ىبزفيئج-رز!!يخبن!ك!غ!ث!!7نمش!يحتر-في!سوتر!ظ3؟طبيعةانالا،عاطفنانهماواًلكابةوالابهاجفكرهالوضوحانشك

كأ!ول*!لإرزفيلاضسفي"!ن!!ك!-لخه!!-لمخئي!فئ"نجغفيفيثجفي-،،اًكفسيةالحالاتمداءنرالثماعرلان،واحدةهيوالتجديدالاسلوب

:في؟غبرد!-!-!بمولبر!أ!غقي،!بخسفيخ!!!غ!!"-كا+-7--لمقيتحفوهكذا.الحسبقىاًلمظاهريفنمدونالقهـماءالشعراءكانكما

!*!إ*ء+ءئج-!!؟ئيز*؟ص.!*!اض-!يمكنسعبسعرفيوالاباربالجدةتوهمناالهكبماالصورهذهانلنا

!ء.-!"،صلاأاوالشاعربخسنااننانشعراندون،منقولهاومجلوبةتمتبران

..عليهتعاملنا

صص*

والذأتيةالفنيالصفاء
!!

6ى!ص."-كأخ!شحمعحهح!!سم،جئمق!،،!أور!ؤ!!حم!!ث!!ثرقاكتشافالىبودليرواًبياتالابياتهذهبينالمقابلةساقتناولئن

يم.!ء2ةددلى"!--+"!ابداءمنلانتمالكفإننا،خطاهمواقتفالهالغربيينللشعراءشمميد

:!ألألاا!ص!!؟!7د-م/+ب!لم7!كا+-!*---إ-لم؟لآاتجربروتوحدللعنارةتامصقلمنالابياتتلكفيظهربمااعجابنا

بمستم*بخإ--*كأ-!ءء!؟خونسأكغ9أأ،الذيالشعربماالصفاءذلكالىبالاضافة،النغموايقاعالالفاظهع

فيىو،!ء؟ح!.!؟نخ!؟لم!ءال!حم!"اًلايفلمحومعالماًلمنطقيةوالانعطافاتالنثريةمنتامشبهلحررالحرر

!".:،؟!+ا؟!.---!ضحى؟-سير!-9لأ!د؟!!بم!3!7ور!3!!ث!!مكأ!عشا!غ*تممخكلص!رر!"الابتهاجمدى"فيظهرالنيالاسلوبروحانمنوبالرفم.والتقرير

!--!!،!!!.!*!!!!+!!،!*-!ء!!!ء!!!!!-!.!،!.!!.،ء.!صالتحاماالتشبيهمنالفللههذهالتحامفان،بودليرعنمستفادةهي
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لضالحفانهكماوصفهاعلىلردداتناعرلأن،المجدليةعلىغلباًلنقربرةقر،ووالىللنقل؟مودبهاذا،النناجير؟ياعصنهفيخطفتانفبعد

فلبه.ءنتتطوروجعاهاللقصيدةا!راكضمنهالذيالداخليبالسردوهـزره."القمراعالليلةمنميهماساكبا":العينينوصفهخلالميقول

ابياتالارمدىاـرمزبةاالحلوليةفيهاظهرتالتهيالفلذاتفانلهذاارءفاط!فيلةعلىتقومنقليةصورةهي،صدقهامنبالرتمالصورة

معظميغشصيانوالن!المائغموضانمنبالرغممتفرقةمنناترةوسطورا.ا،ثوداوشعاعهماوالفهمااءبنينوص!والفمراءالببلةبينالش!به

.القصيدئتابيثتالتدولتءلتبئباتتفعبفتاولتتعحقنقلااخاهرةاتنقلوصنعقلذنتاًنها

الغموشط!يعةولئن.الروحيالنفيرمز!االىا!ادي+البحريمظ!رهامنتنفذ

التتابلاكأمتافالنقحبتخربةاتتالبدائيالنبعلبتلازمالهصنعكانت

.هنا،.نخاصةوالمجدليةعامةسعيدشعرفيالغموضمننوعانقثمةانهعلىإهـلنااليهاتالحدياثا!رانمرافمان،الاشياءمظاءـربين

نبتص"ف!الشاعريعانههابرقباتاالىدساشرا.ئثمنيتئألدنفسمبغموشماحم-متماانىاعراقن.وطقوصدالتقنتيدملتااعربلبمنتاماتحئعرايتحررللب

فهـش.نلصدئأبكلهلبيمههااًنعلىعظلديائلفثاًندنبناعصأبدبهامقتكطتبأتعالمدو،الخادفبي،المادئك1التنتابهعالئلانسهاصنج

.اًلكبرىالفنهلبالتجارمبيلانأثبنلدنلالانفعاقتغموضدوالغموذوفائب،لئبتبا.وصنواقيبلالهصننتوااًلامخاهـرءمنمظهلتاالبدائيلبنبهع

اجزاءبينالسببيةانعداممنيفولدالغموضمناخرنوعوهنالكوهـذه.الوجودظاهرماوراءالىالولوجهولهولاءبالمنسبةالمهم

هـنبا.نبنجايتهاالفكرفبنلاكلثالىالنفاةعنالظاردتءئأبثفيزالبيتقصائدفيائقتائبتتتلبيب،الاكبننيالنتعرفيتاماقتهلبداظادئبةالنك

التفكهرلمراحئأئلنهائهثالنتائئفئبكرمنانبالتعميفمنيتئللدالغدوشن.قتكلهادللئبمناًلاقتياءرلبحعغتالتعبيرتةتلعتاممأت،نكعئتائنابعض

اخوارءواوغلتابتعمتمهما،شفافيالاولاًلغموض.الاسبابدونمن،مثلا،ماضيوابيشبكةابيشعرفيولا،الاجنبيالشعرفيفليس

لانهوذلككنههنصركانلونبهوننتشبمننأثرالنكيالغموضانهوجوهدالتقاطتكتفبمالتيوالوصفيةالخارجيالتقريرالىميلاكي

ملأفيودداًلثإنيالغموضاما.الر؟ياوصروالانفعالشدةعنيفيضاوضوعااوالظاهرةشكلبنقللايعنونفهؤلاء.المنممةالقصيةالشبه

ئلاسيامثتربطالتئبنباللراًئنالبيناتئلانعحانمائأاثلثملربفالتفكيابنبمظاوتحبماقبالنلبنبدانأسالنفسينبالاعحاءعغتيعبرقباًالديحاثبللأتنقبانما

الشاعر:يقولفعندما.بالمنتائجانناكما،هولاءعنرنشههنكدلملهذا.نفوسهمفيالظاهرةتلكتبثها

والعصرلهالشياوعهدالخلقفيأخصسبء!النورراتاوخديهاولاالمرأةلعينيوصفاوسامانورامبوفرلينعندنشيلم

ولذهبوهجمخضوبةبيضاءف!كرةمهمصافيوتلوتتنازعهمعنهؤلاءيعبووانما،جمالهامظاهرمنذلكالىاوماشفتيها

السكرعليهطفاولوناالرفشاقهااجنحاالجوتملاولست.الكبرىالوجودعقدةالىمنهنازعين،بحبهاوتعقم!ممعها

فللبءاثرفلذظوالنللببالاعطاءدقنباللمى،بعدكفللألاهبابصعهحسحعرفيالةلصألنمعمببالحدلثتكللاصهاتحاًنسالباًلتفلتد

ثغروهمهم-نحوهامعصممنههب،قبلهاكانغدهاابتسراناردتوانما،رندنيءنالعتيدحديثيفيذلكالىةطسانصر

اًنصاللصنيةالتعميةفيهطغتبغموضمشبعةالابياتهذءاننرىب!سب!شعرفيالصوربمماالتعنيرانالىلاخلعيالاشارةبتلك

.الحدسبديفهطلالةاك!اًكغسيالغمذكلعلى،التفصدمنلاتأفلذ،برمرنم.نعبر،اًلمفالةتعلىدفلمبانمانفسيا،وتبدانراتعبيرا،دائما

!5ذهنيامعنىبهواناطالاصيلمعناهعنالنوراخرجقدفالشاعرولعل.والانفاىالتشابهوجوءمنبوجهفننافرةاًطرافجمععلىيقوم

والعهس.اًلدنهاعلىوسيببرتدالةللقبخصبعلالبتدتظمبببثعائنيرتبته

بت،،فهماالكاركئءتاهالاحتمالايممنجملةالىالقربنفانعدانبادغنتذللأد

فانودكنبا.الفصهدةكلالنفسمبمالتغكامبغلقاًمتظدفللمبيواثكراع

غموضابيسالابياتهذ.منالاولالبيتفيشخعىالذيالفموض

يحثاروكبفماوومهسفندينفعل،بليعدغموماعىوفيلتحفقالقبماوالغلودوللذبنبفساللسى-ءلمجماه5هيثه"ممايروو

منبماتشابطالفليالتعبئكمنبئتككلالشائعةالفذبةيقنعانفالمبا".

إفكرريقهمخرعلىحننىالمةكىفبمحلاألمعمثثكائبلبسمألسلئدحيسالفطئدهاعئمنحلقارأئءكئارسفذ!مدتب..اليقحكلنكنكاسهما

كانغدها"اًلنساعرفاعبفعندما.الانجغتايبحدالشهيبوبمنبلغتيسدئتة

فكرياونفسياكتشافعلىينطوبماالقولهذاانلناتوهم"قبلهاؤ-امفيأخر-تدوراتمارغربؤامرالعةؤحذ

لاغ!الثمماشعرق!لهالعطينانحىمصىنعلملخاكلف!لغدمن!لييقولذلكنالافهول!لغورلناكثير.عميقالعالمسامحلىاو.باكبيرةضجةمالجوليتهـحتىاليرزما

.....بةدما..نادرذرفيعهافلأمالاتعرفهلماقبالاليشهدو
ناانبناويإتهنبالئبوئثلكرابةونندوونثنصعغلولنناا"فا.بعد

القول.غايةعنلتحرىفيماولكئنا.سواهيعرفهمالمعر!اًلشاسرعنيراالق!ةكهذهعبرتانلقحةيسبقوام

كالدليرك!قلتحذلقمخالذ!ليمناكتث!نافوذلكالتكايهاموبايماكتشاقئاعاتلكلال!يينلممميلأوالحربالحببينتربطالتبىال!لةعنرأئعادقيقل

......بة...الفاجعةعنحرحيثمن

يعونثانيري!دهسعيح.العامهددستونتعنكمهرالا.نرتفعنظرةبديستر

وعرفطفولتهامنذظهراًلمجدليةجمالانالمدهشةا!نجنلكفيبراتوفيقاوفقتقدالؤلفةاناواقعوا

!فيظهرنفسىإكتشالىواجممعمق!ي.عصرهافاتعةستكوىاًنها.اللذلنالفرنسيةوالمرأةأيابانياالرجلنفسيتيرسم

؟.القولهذا%والحب..الحربمأساة:المأساةهذهيعيشان

والبديعالغموض

ايعمقدونمابتدبمدىليفصجدعموضمحااليدتهشعرخعاسعي!دد!عطحيةدنانةالفكتمىاًبلوعدىالادابدارمعشوراتل0ق051الثمن

يحاولونالذيناًلبديعاصحابكغموضيغموالقبيلمذامنغموضه

لمتالعلاؤواكتشافونعقيدهابمزاوجتهااهميةللفكرةيمنحواان
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مهماحبقغابى،لد؟والصور.هرمهايخفيجديدا.زياالمتداًولهالفوةءهـهـا"دم!بقولبينفرىثمةفهل.اًلمسحليةشبهاًلغريبةألمننافضة

ونراهاسابفةاالابياتديذلكبىأينأ.اًلمطروفةاًلفكلملاممبهايخفي:البيتهذافينواسابيوفول"فبلهاكان

التاليه:الابياتفيايرضاالرحمميال!عيببخماراخنمرتاـننيالبكلفاسقني

اته-طرااً!ا/-4واهـتتءهـاال!:يبةب!س!تفيلؤلفانفحاول،بد،ببةنزعة.عنيصدران،جميعافالقولان

غ،راًالهمبجمةشغوىزرى.،ا!ظه.ئفيالى*لمقذ)ةالحبؤ،ذااف"ؤكم،.ؤوا،يرألفمالمللقاريءتمولوانيت!لفمالاواحدةجملة

اكغم!اتعربدالهاومنالفكزالمجدليةانتمقواهـوىمنان،ابضاالغرإبلمنف،نهكذلك،قبلهالاور-انغدان*يكونالغريبمن

ة!والجالابتقاروهمالاولىللمرةالقاريءنجلدهيتقيمالابياتفهذهرالغموضماندعوهوهذا.الرحمفيالجنينمعوالشيبالبكارةتجتمع

فالمشاعر.لالاصل!ضىاع"ىإبغىانإوت؟ثالذيالغلوبفضبلمةوذلك01رامبثاالى،بنفمهإتلمجو4إما.ءماالتاعرإضصرفحىتالتهني

يتفاخرونهؤلاءوان.نطربالمج!دبيةكانتالعاشقينآهاتانيقولانيريداغء،.نخا/بةغرفكررةبحلةيغشاهانمحاولا،واعي!ااًدراكاويدركهيعرقه

هـننوعايثمةوليس.والاغانيالشعرحبهافيوينظمونلهابحبهمواللحهتةالغرابةبفضيلةتاثرهويكونالةاريءثريرظحتى،العامالمفهوم

الخفهةالابعادالىولوجايفيهاوليرالممانيهذهفيالذاتيةالرؤيا.الفئيةاًلنمثوةبفضيلةوريس

لابمنسائرلجالنابهلىفكزيلقالمافتهيعرانعدهيفهمالقرلف!اوامرنمايالمنبيىفيفيقبنإلفولحبلننفامءالبتوا

ابىيتذلكمثلقيمةفما؟!بعذابهوفغتبطتفرححبيبتهانلهلايننوهمالتيالغامضةللصورالوجودي!النف-دالرصانانييخيلكادو

اـكحبين.بينضنابوالى.،قلإهـاـلشكوىة!؟صاع!ماالشاعرفيهيعددالذيفشجيكاوتطربكفهي،ضئيلالغالبعلىهوشميدشعرفيتظهر

ليتنربحالصوبالظلمةالشاعرتوسلجيثالثانيابىيتفيالامروكذلمكوتغرستروعكتمالكتاذاحى،الصورةبمفاجأةاوبالئغمتؤخذفيما

والاشعار.بالئنهبداًلسابقالبيتفيتوسلكما،وعقمهاالصورةهزالهـنالثانيالبيتفينرىكما،الخواءمنكعيبرعنلكتنقشعبالصورة

يخفونهولاالصبحوضحفيللمجدية!ه3يعلنونمحبيهاانإقولفهو:المجدليةواصفايقولجث،اًلسابقةاًلابيات

ولف!.محبيهاجبينمحلىغارحبهالان،اللدمنخوفاالظلمةفيولمذهبو!-جمخضوبة،بيضاءفكرة،مهدهافيوتلوت

هـناجتهادوهـ!والصبحوالظلمةالغارصورةلتفتيقالشاعرانصرفعلىت.نضوذلذةوالىهجبا)والمخضوبةانبيضاءالفكرةعورةانلاشك

الذيالقاريءالا!.نخدعذهنيةبحلةلهواخراجالمبتللالتفاخرمعنى،تعقلمجردةوهيالفرةبينتناقرمنفيهايخئ!خصبما،القاريء

يعجزاذ،سعيدافانوهكذا.سريعمدبرمبتسربعصبالشعريغشى.بهمااًلبصريحونحسيانوهماوالخضابوالبياض

والوجدانية،الفلسغيةابعادهفيوالتوغلالموئتوعقلبالىالنفاذعنوهيبالمجدليةينيطو(اًنهندركفيماوتخيبتخبوالصورةهذءانالا

بهاو.بقرونالناسسائريراهـاارتيالخارجيةووجوههمظاءـوهيرخلقف،التجربةواقعمعتتفقالبيضاءالفرة؟كانتولئن.الم!رفي.نتلوىبعد

قلقالىرعودذلكولمعل.جد/ب51الاداءخكللمنإجددهاانمحاولافكرةنشبانقطلايمكناذ،وينشزانينبوانواللذةالوهجفان

الناسيدركهمالاإدركوتجعلهالفنانتجاربتخصبالتيوهيالتقافةح-صةالا،1بئمثلانيمكنو!.البراءةدمزوهوالمهدفيالمتوهجةالره

.أهـواله.عنيةالتقريرالمنطقيةاذهانهمماتعجزالويتدو.نفءاـلتناعر)قولكما."الرفئناقهاأجنحااـلجوتملأ"طفلةفي

جبئ،44والرمز/الوجدانيةالمسرفةالصوريبدعسعيدااننرىوهكذا

040000000000000001وصدؤهاباهه-ةهاافناعنا!ييروؤقوفلمانشبغهاقلمافرةببخفي ..غالبانفسيصواععلىإضفعلوء،ع."،جمحؤفيله

عغلامنمفكرو..العظامالشعراء

هـقرطضدغمءهـمالى.إهـمموالذيسعيدءدصبلاإفونيانهالقولالىاً؟درانواود

هـ....ةهـتكرارسعئر51اولئن.منهيح،عوالاتبدوقهففاء2والا،الشعر.نف"3!

.مصلنالابرددانه،الاحيانغالبفي،بهوالتبجحوادعائهالرأيهذا

،ولب!.الفرنسياف!عرمائدةفتاتمنالرايهذاتلقفبالهمصارصته

...ءمنخهـاالذياً)رأي(هذاالراكءنيقصرثقافتهتضاءنتفهمانافدثمة

21رساسرنيرىبفلايعنبىا!شغرفيالاستحاءانالا.الحديثالمشعربديهياتابسط

المجمدلة،الننلجلجةالشائعةالافكاروتقنيعاًلثقافةوالعداًمالخواء

.الجدةهـاعووالاتبألابتكارتوهمهاداـلقاريءتحدعالتنيالصوربمبساحيق

تروئشصظالاغوارالىولجواعطاممفكرونشيءكلقبلهم،العظامالشعراءان

الجدةانتحتىتجاربهماًلثقافةواخصبتلبشريةاالنفسفيالسحيقة

4نفسب"حقائقعلى.نفننحهماوللحياةالجديدةنظرتهموليدةصورهمفي

ىفا،كطلاستاذغسان.ولمكنهالشعرمادةهوالف!ان.ابمالطالىسبقهممنيصللم

الذسنولحدوالحيرةوالتفرسالتحديقشدحةمنبلغالليالفكر

حين4بعدنرىوسولى.الاشياءظلمةوراءفيماترىالتيوالغيبوبة

التي(الفلسفيةالوجوديةالاصقاعالىالتوغلفييوفقلمسعيداان

،يعودجميعاوذلمك.بالمسيحالمجدليةربطالذيالمبهمالمصيرفيتدلهـم

ويذىصوطماعيةمنيمنةمكتةمئن!موراتيرننفجرعامةنظرةعناوكليةسؤياعنتجربتهفييصدرلمالشاعرانالى

..منيدركهاافكارتصوبرالىانصرلىبل،قلبهامناًلقصيد"موضوء

6922.رنصظ-!يروت.المتحذلقةالئهنيةاًلاجتهاداتخلال

وا،جتهادالذهنية

المننعل،الفرعنلايتولدسعيدشعراناقولانفكلافائنيلهذا

!سسى.سسسي..سسسىمسسرلمعلىيخلعانفينفسهيجهدايخ!اللمردالفكرعنبلباد؟ياافنرنح
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يهـ"***.،مى-"!!ه،4،،!ي،كليسيه!هسهيرر-سيهيهزليةبيةحطافثارأ

*،

دغص:لشى.شاعرالرؤيا.التي.تنفدالىةالحقائقالمستودة.فيعص!التحرسه، ،:سعيداا!للعاربم!ءيصحمىلكيالابياطللكبءحليلالعمارارد!ول!د

لررمميم:أ!التيا!وردةوالتفة.الفكردةاسيل..داكلهضما!00وقةة!ط!لها.!يوش!حول
-صء-؟ده-اودطل!ولمصعهاالمعاييللودلالعماالى!.الدهببهساعر.الهبل

؟كشسةاحيمانوفي.مصنوعةمخادعةبوجوهالمعانيبهانعادانيمكن

اعلانا:الافكارفيهءنلئ،خطابياسلوبالىيعمدالشاعراننرى

ء؟:،والشعظمالتفخيمواساليبوالرنةبالنبرةادقاريءفى!ه!يفعلحماسيا

أدعيوماذالدى-؟:الضمريحفينرىكما،الن!نيةالخدممةعديهوتجوزوين!لميطيتى

...-!ةالتاليالبيتعبرالخطابي

،لرئ،النغماتعربداتهاومن...الفكرامتشقواالمجدديةهوىمن

شي!كلأتاريخك)عيناك؟والقصفالحماسشهيدملحمبمبنغمالبيتهذاالشاعركسالقد

واذتهيتبالجميعقامرت؟الىالتنبهعنويصرفهالقارىءا.ئناءعلىيطغياناوشك،والانفجار

زيتفيهوليسنبميقولفهو..فطئتهوقلتثقافتهالقاريءمهما.تضاءلتتثيرانلالدنننائج

...مصس!وحيمما،علىحيمايطمىالدياًللامس!ولىالع!يالارلجالسورمنميهماطهر

مطق،ساجيكان"ويقررحقائقيعلنوراحانفلتبلالشاعرانجرفلقد.سعيدشعر

يدي.فيوالليلادحضاراتامرمنشينايخبردممنوبسذاجةريبةاوءحرجايمون

عينيوفي،قيدا4حبهممنوفنهمفكرهمعبقريةامتشقواالمرومانان،وتطورعالفكرونشأة

شفتي،في!هالثاعريبيحكيفادديولست.يرجموهابانهموامدنسةساقظة!مرأة

.!كالنيكنت؟لهاوشفرطالعقل!سدويةعنلاتحمححتىوتقم!ا.اًد!ساعرانفمالات

اوريىمحرولهاءرأه؟كحطرهحارىحصارءطهوديعللاليالعطرا!هذهسليديعاىلعسه

تطعمنرانتربدبرعليها.تاثيراياوبهاادتناظاىلهيكنلم،عرضيبسببالرومان

لعضني،،فنصنبموهبةيتحلىسعيداانالاعتقادالىتسوقناالنظراتوهذه

،صدرىتحرنبرتضبطاتبمالمنطقيةالهنسعيةالدربةبتلكيضحلىلالكنه،سعرية

يعردنيمنولبس:تأثيريعظمانيريدفالشاعر.ونتائجهاالاسباببينفيمااًلنسة

يصلبنيمنيكلم:وطفرتالانفعالسورةبهاشت!دتوقد،معاصريهاعلىاًلمجدديةجمال

يعرفني:انإرمنلئلم:اًلاسباببا.ففهوعظمةجديةواكثرهاالنتائجاعظمفربط،عمياءطفرةبه

يرمنرنىمنليس،تذحتى:لتذلكلناترجحاذاسعيدعلىلانتجنىفاننالهذا.واهميةشأناواقلها

والحسنبطالخوفعظاميكاذت1.والسخريةوالهزءالضحكإثير،بيت.هزليهوالبيت

ب!،نافذةئيوليس

ربععلىوليس؟*نثريةاب،ت

حبنا:صدرطعنت
مقلتيهلالرمادصغت4شر!،محد-دةاخرىفلاًتالسابقةالاببلمتالينصفانو،مكن

لمهى1(.ء..،.لوءببدالىفيهاانصرؤ!الشالايبباتتلككلوخاصةالفصيدةجنناتفي

:..يديسنلختتروىجهعيبيفتي!اتدالنط!جلانالابياتتلكنقرافيما،ا!ظويخيل.المجدية
؟

للنحومسافرت4يصدرفظل،اًلمج!ية-ضبمفيالمعاننتفجيرعنوعجزالتساعراًعيت

....ءنوعاًلىينهارنراهحى،مختلفة،متبايرضةبصوروفنننتهاجمالها

العيوم،دمسيدياعتسلسصعرخسبحتىبراًرغقدالكنيرةمالذهنةتلكالىالاقشراًبغايةتقتربالتيالنثريةمن

القاتلى،اذالسنلمهمنلبنعرهبخلوسعيدزهاطالماولقد.عليهاالحدبتاسلفنا/التبم

تميتداراًناًلا.فتعدهو،مناشرةةهمهيىهللاماكلانمنو!ما،النتر/بئ

النرتيلىكجسذناابيهاتالىانهارسعباانلهبتحققبالمجديةالناقد..يما..يحدق

عييليالليلنحماحينماكقدصحوح!عاكالا-..:التالةالالياتفينطهرنفسيةشعورية

هالاتلةق.والنفسةالشعوريةالظلالجميعفيهالعع!لعريريهلريه

...شرء،اددضفء؟براهاخيمالولا،رآهاامىلابحسناءالحاد!وتغنى

-*...ومناهافنحهارحبومنرومامنالاعزةلونهاسجد

لمو-فتيلسيى!فاطريى:؟ار!ميعقإهوبعلى،.ودا!ستالناسؤ!سها،العروشقدستها

!اقرتفيهايكلمثاتمثرلامحادجهةكلفيبهاوتداودتالابياتبتددانعمتاذافانت

؟!رىترىعاذا.تسأله،تابعولقد.النثريينالتقريرارالسردعنتميزهاخاصةايةهلى

".4وهسعبهااناظانمنذمنهانطلقالنيالمنحرلىالغلوخطالشاعر

الى،يعود،ذلكالىبالاضافةهووها.الهدفيبعدوهيوالفتنةاللذه

...؟النظراتمنيتحررلمسعي!داانعلىتدلنااًلتيالمطلقةاًلاحكامآفة

كحورى-رفي!بروت؟لجمالشبيهاقدعر!الانسانيكونانينفيفهو.للاشياءاًلبم!ئية

؟4

؟*،-،"!هدا!اكلهي،سيمهيسسي!هس!،!هي"،"يحس!ا.الصقحةهاالتتمة-
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يعبرلمالفلذةتلكفيالشاهرانالا،يحتسىاويشربولابالعين

لمصعهيعان!هالم!ساءعنعبرمابقصر،الطبيعةفيابصرهالذىالمساءعنلحمهوط*ما:عقل ......دقعبقص

هذهتحليلفياسهباناودولست.المتفودوحمسمهالغامض

لاء.ذلان،رة-31الصفحةءلىالمنشورتتمة- جباواًالبثعلىوقصرتهافلالهاعلىويعفىثوههالدالصو

تفولى،والتقريرالوضوحا!قاعوراءمنفلثظانهابالقولاكنفيوانماص!هه!ههص555-هههههه

قوله:ايضاذلكومن.دونهممنوجددالشعراءسائرعلىسميدبها

51الاموبهاجفتعينعبرغابتالشكورقراقةعينايحتسلهاشبيهايبريانعنيعجزانهيزعم،بالغلووينعمالمجدلية

الشفاءتستبحهلم،وحيدثغرعلىماتحرانثغراي..والحلمالخيالفي

اراهيوم:تقوليسوعسرفياللذائذزمرةو.دهتوافناءالقاربمماءعلىللتاثرركوسيلةوالاطلادالتعمبماعتمادانويقيئى

قوله:اووجهإضااوهو،سميدعندالثقافةاضطرابمظاهرمناخرمظهرهو

الجفونرقيقفي،وبالحام،الثغرفجوةفي،بالغفوعللتهالمعقولحدودمنالهزليانفلاتهبهايتمثلالتيالطفرةوجوءمناخر

السكونعندالفناءورشف،الصوتمع،المعميقالسربعنادانيكاد،الممكنةغيرالتعاميمتلكمثلعلىترددهولشدة.والمحتمل

تشيعاذ،الابياتهذ.فيتنعممانتوشكوالتمنيةالتقريرمظاهراناًندوناًلش!اعرينخدعحيثالدونكيشوتيةسورمنسورةفيهالناتتبين

التعبرروحفيحياتألفاثمةانهكما،اللعولغموضمناجواءفيهاصاتثير!التيالسخريةالىيتنبهانوثونالقاريءخداعفييوفق

بخبمايعافيعماالشاعرعبرلقد0النفسيوالقرارالموسيقيالقراربين.مخارقته

سردايسرداوتلاوةيتلوحتىبهويتباطابتمهلهوهنيابعالىركااأتعميم

فيحتىمعاصر.بهاسلوبعناختلفسعيداسلوبانويقيبي،اليومحتىسعيارايصحبمابرحالبدائيالتعميممناًلنوعوهذا

ف!و0والمعانيللالفاظتثقيفهلشدةوذلك،والتقريريةالنمنيةالابياتاليقببندمرةءانتاضاالمخلصةالفريةواللربةالإفافةلهتقدرلمافكانه

اًكريوحيانبلاحرى.او،اـلمعانيمنمايمكن!ريقولن5اـبدابحاولقصيدةد!يقولف!و.المخادعهالحقملالقوسرابومستحييهالمطلق

.عمللديهفالشعر.سالالفمنمايمكنباقل،الاجواءمنمابمكن:نيات

منبكيميولاءبل،التعبرويسرالارفجاللزوةفيه.برقبلقلمابرهقا)!-،حمطلمنأنقى،الاغفىاءمنافوى،الطيبفيماالجبب

ولعل.الصفاءدرجاتاقعىالىفيهيبلغانمحاولاوالاناةالداب...الحسنفكانكانت

الميلهذاوليدةكانت،شعرءفي،احيانا،نسششنهااتيالل!نية:البلبلموطنقصبم!فيايضاويقول

!بيبتعدانبحاولهوفيماوالضغعبالتعقيديقعالديللنجدلد."اًجملولاابهىلا،عيتينمن":فقل،،اينمن"وقيل

.والشرعوالتحببلالابتمدال:رخامةعاىقصيدةفيوكذلك

رفتاحولثتالمحدليةا!الماتبعدياناالخي!المركباتانا

"..:ابضاالانجبرةالفلذةوهذه

التيالشعريةسائر-الا"طرالىنلتفتانالفرو/ريمنيكونوقدسؤالفيبعد،نفسهعنف!ومنا،العطريعطر

الىيمدومن.المجدليةفيهااصدرالتيالحقبةفيالشاعراصدرهاوذلك،ك!يرةاحيانفيسعيدشعرعلىتطغىالتيلتقريراآفةوثمة

حولمعاتناشاتاانهمالهيتحققيفتاحوبنتالمجدليةصدورتاريبدوالاطياهـ!الصورعنتعرت،واضحةئثريةبافكادمايعرفهالشاعرينقلاذ

اً.339سنة:قولهفيبطكما،الشعورية

فىجوهريااخنلافالانشهدنكاد!رينمذيننقارناذفاننالهذاالجميعقلوبعلىودالستالناسقسهاالعروشقسشها

قصيدةيفتاعوبنتغنائيةقصيمةالمجدليةانمنبالرفم،اسلوبهماروحالائيومعلوماتنتا"قجيعهناوسردايسردالبيتهذاخلكلفالشاعر

غنائيبنفسالمسرحيالشعرينظمسعيداانالىيعودوذلك،مسرحية.والتجريدالتقربرفيالغلومننوءبلتجسي!دولافيها

اتثمعرنبهمعماوخرلتقريرعلىلعلميينخيلةففىهلبملتالوفمبخملحميلمسرضألطض!رلتممكئنواللىهوللةالصادالوؤيا

التعبيرفيواستغراد*جنبيالادبفيامالعربي*دبفيكانالىو*نمرافوالتقرلراللمنيةسودالمجدليةعلىفلبتولئن

حركةالقاريءليفتقدحتىكميرةاحيانفيويتكعفيدلهمالذياصموريالتيالفريةالحيلمنبئوءالمبتذلةاوالهرمةالمعانيعنالتعبير

الحركةالمجدليةفييدقدانيكادكما،المسرحيللعملالداخليلتطوراتفجيرعنالشا!رعجزولئن،والطفرةوالتصنعالتحذلقمن+لخلو

اببلاطيفتاحبنتفيونشهد.قلبهامنالقصيدةتنموالتيالداخليةبمقاطعيوفقلمانهلايعنيفذلك،المحناكما،فلسفياتفجيراالموفموء

وبايانتسبتادبىنوعييالىلا.سب!لسعيدشعرطبيعةانلناتؤكدلاشك.والئمولالر؟ياحدقةفيبعضهاوشخصتجربتهبهاصفت

قولنا:عهبىدليلخيرالتاليةالابياتولعل.ظهرتمظهرلايميقناذاكانالا،الفضيلةهذءعلىتتفلباناوشكتالافاتتلكان

الصباحا.اسمهالخاطريجرحوحي6!رمذكرءملالتبامجابفيهاخطفهالتيوالصفاءاللعولسورالى*لتفاتهن

.الفضاءرحيبفيينشق*رعاداحمر،المنىناصع،نغم:قولهفينرىكماوتقدير

وقبي.الجريحبسمتيوعلى،جفونيملءالمساءواحسو*وراد*فنانفيظلالويسوءمريم*نهامت

.نضيراالجملافيهتعرى،الرحبالظفرفي*خضرادملاق!الناديالنسيمهبةمن،*ردنجعدهمنالماءيثربان

فئيةطبيعةعنثصعرانهافيتتفق،الدلالةالمتباينةالابياتفهذهالصناءمنذروةالىالثاليالبيتخ!كل،بلغسعيداانياعتقلاوفي

عمودعلىاي،التقليديالشعرممودعلىخلالهايثورقالشاعر.داحدةاوتتيسرانلون،المبهمح!س!هافيبلاشياءكشعرهـلتيو"لر؟ياالفني

جديدشعريعمودالىيشطركذلكوهو،التفسيريالمنطقي*سلوبمهمافنحن.ويقرهاالمنطقيس!يغهااشكالفيلتنحلوكتئدكمهل

اليقيناعتمادمنبروالكليةوالر؟ياالنفسياليقينعلىفيهيعتمدثمرنظل،"الاردنجعدةمنالماءيثربان"قولهفيوانعمناتنصينا

سع!،قبلنشهدنكدلمفاننا.التفصيليةالجزئيةوالر؟ياالفكليانذلك.منهاعقلنايفهمممااكثعرالصورةتلكمنكعلاقينفسناان

ابحلالىقولهوالقول!ذا.الصباعيجرحالسىء*سمانيقولشاعراعنوليسالنفسيةاًلحلوليةحلاىمنحالةعنخلالهاهبرالشاكلر

ومقاييسه،لعدودهبالئسبةيستحيللانهبهيقرولاالمنطقلايسيغه،ئفسييبصرالمساءان.والتمويهالتعميةكعتمدالتياللفببةالمعادلاتهنمعادلة
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خلالمنعنهايعبرفانهلهذا.الماورائيوالوجدالروجةالحلوليةفيتاثيراح!رهوالقولذلكان،ذاته*نفي،يشعرالقادكلبمءان*

تتقمصاًللذينو*نفعالالتحر!مننوطفيهايبعثانمعاولا،الطبيعةولعل.الميتةبلارقامالشبيهةاًلمنطقيةا!قوالىمنابعاداواوفىنفسه

فيالحياةيبعثخطاهاترسمهالذيفالفيء.الشاعرذاتبهماوتمزيقالعربيةالعباراتتفجيرعلىقدرتهفيتظهرعقلسعيدفضيلة

التعميمطفرةمنكثيراالقولهذاًفيانلاشك.بئدىويجعلهالذبولشعوريةوهلاتظلالاعليهاليخلعالفكريةمعانيهااًسواروهدم،الفاظها

الاوالسىطحية،المبداوةبسمةوتسمهاسصرنفسيةتشوهاًلتيو*ط!فىالمالتي"الصباع"فلطة.قرارولالهاحدودلا،الامتدادبعيدة

دجماليثعرالنباتجعلالذبماللغلواًلثديدميلهعنصصرتالصورةانذاكرتهلونمن،و!ؤياهعب4منفاضتكلتما،بكللفظةهيسعيدبها

وف!.والزهوارلمصةاءقدهعلىيخلعو،لمرورهاويئقطرويختلحالمجدليةيماهـفكانالذيالادبيالذوربهايئصدمانالطبيعيفمن.ومعرفته

برويخوسلوانما،الابياتتلكفيمايقوله!يعنيالشاعرانيقيئيبخطوظالشبيهةالثابتةوالالكار،المقررة،الجامدةالعلميةالالفاظ

!نها،النصبقبلهامعانصورليستالصورفهذه.والايهامللبث.بالظلالتكتسيولا!تشتبك،متوافيبةسشقيمة

وذلك.نفسيةواحوال،وتهويماجواءصورهيوانما،مستحيلةقدكانكما،الثانيالبيتعبر،للنغمشاهدتهفيالامروكذلك

لموانم،4ريؤمقاومايقولإنجهمانالقاريء!يدممواًلشاعرانيعنيموحرااو"لحواسبينمازجا،العباسيالعصرفيالروميابنفغل

فييرثرهاالتنالنفسيةالاصداءويخنقبل،منهيستوحيلانيسعوهلرىكعيرةاحيانوفي،النفسيالصدىفيالخارجيةا!اهربين

وجداله.،حسيةباشكالالمجردةالمعانيفيبصر،سعيدعلىيستونيالذ!ولان

ألالسماء2متعددبن...واحدةرنبردوكأله،للظفرمشاهدتهفينرىكما،الاليفالواقععنمنقولة

فيهاوتلتف،تشتبكانيالصورهذهفاين.بلاخضراريموح

بصورواًشكالجميعا،شمرءفيعليهبذلئويتردديسرلىسببداانا!ذاتالقديمةالصورمن،ا!عواتقيهاتت!داًخلوالتيالنفسيةاًلاصداء

،بانه"اوافيماهـهـءعماغزلهفيلا،عبرالشاعرانلنانجوهمحتىمختلفة!العقلةالجليةوالغكرة،ماًلواحدوالصوتالمستقيماخر

حبماحب!نة،"ائينفيىجمافيملابقالااًا!مريعبرعرضيةبمكئيحبهإفىودبقمرقليلةئمةفليسقصمير"الوقة3

من؟لرءلم،ملام!ها+شغيرواح!دةامراةيصورانه)ناليتوهمحتىواعتمادللفظتفحيرءفيالعموديةالقصيدةعلىسببدخزجولئن

الاخر.بلمتاءوافمثلاالمجدليةبينماقابلناواذا.اسمائهاتغيربعضشعرهفيخطفتولثن،اللمنيممنا.دونمنالنفسيعداء

فروثمقىليرانهلنابتحقق،بهئللتشيببالشاعرتمدىاللواتنيوفقلمفانه،النفسيةاللحظةعنالمنقولة،التشابكالكعيفةالصور

واغنارورندليوذيانارمربهبان،حإضادعاعناللواتيواولئكالمجدليةببنب"وابتمدتالقدلمالشعرعلى-طرتا(قيالوصفهعنالخروجفي

فف!.شخصياتهق"زتدلىاندوناسما؟هنتتبدلنسوةمناليهنومن.اًلوجود!ميرالىالوئوجعز،

:يقولنزاء"العينيك"فصيدةالحياةوعننفسهعنلكعبيرالشاهريتصدىانبالوصفيةوئعني

القمراكلغلىالضوءبفرشوخ!وتأني،العينيكموقفيقفاندونمن،المستحيلحتىالفلوبصيقمد،نقلياتعبيرا

رالحجررفيظ،النهرضفةالىمرتاحا،للغصئضاحكاتظ،-راًلوصفيةوووذء.الوجودبةالتجاربابعادبهيفجرفلسفيا

خدراًلليلعركي،منهأثرانشضنا2اذاعينيكعلواصظ،الخارجيالتعبيرعنالثطعرصدرحيثالمجدليةفيبوضوح

وزمرفراًدىورلاحيندد.فلفتاما،ضسوؤءوصف4عمبربقولفهو.والدارقةالاسطورةحت!بذلكمسوفا،جمالها

زهـصمنجناحلا!رضطارسرحتهان،لحظكمفرد:ضفاهـ*ردنعلىللمجدلية

إبتكركونتلوكوئيراًحالمدىجاراهبكهدواذاخطاهافيءالذبولويئديقدميهامتكيالارضيخضل

رهاوصفالتبماًلسابقةبلابياتالابياتهذ.ماقارئتاذافانت.ريارافاوجعت،عليلاالرساالروضةعلىطرفهاخلعت

خطىانفكما.بينهافرداًييشخعىلايكادالهلكيتبين،المجديةجاهاالغابوروهة،زهوا،!لنهرعطفاتح!ستاساريرمامن

القمرتبعثانحبيبتهعينيانهنانرى،اللبولتنصيكانتالمجدليةالصفاءناظريهافيوارخت،الحلمجبهتهاسماءفيقجرن

ناراشاوكما.الليلوتعثران،واللينوالراحةالضحكفيهوتبثانالهناءا!قدورعلىخالعات،حسانالرياضفي*فانجبن

الغصونقدودوعلى،وجاهادوعةالروضةعلىخلمتالمجدليةاساريرواساريرهاجبهتهاوسماءوطرعهاخطاهايذكرالشاعرانكرىانت

باجنحةالارضإغرشالمرأةهذهلحظاننرىكللك،بالهناءالشعورالشاعران،*ولىالوهلةفي،لناكوحيملامحمنذلكالىوما

.كونتلوكوناوقبدع،الزهريكدلمسعيدشعرانايضالناخطروربما.ظرجيةنظرةاليهاينظر

سسسس!سعي،الوعفية،النزعة!نوذلك،للمر+كصديهفيالجاهليالشعرعنيختلف

:؟السابقة*بياىالىلظرئافلو.جميعا،!زلهعلىسيطرتالمثالية

::حديثاصلد.--..... شلك*شطانحاولسصداانلنالتحقق،المحدلمةمنالمحزوءة

أر-3فييقلاانمايمكنجبيعتجبهاالف،مثاليةجمطيةصورةالمرأ6

ديوانمنا!ا!ةاو!ة:كما،واساريروجبهةكعينالمجدليةالىنظرلقد.اًلجمإلاسطورة

:)منكسورةللمرأةيتصدولم،وليلىوهنددعدألىيلتفتالجاهليكان

لأ؟،*وروبيونالشعراءاليهانظركما،الحيلافيوالتعتدالتنازعسور

!آث!مح!سضةلأان،بدوحيدالمغئيةالىطروميابنكمائظربلاحرىجميا،او
لاللا:الحيدلغزالىلغزهامقفازط،بحبهاكعقد

!ل!تمم.ص؟ومعيدمبدممىمططرفكر6كيهااداماذاشعريب

جمديدساهةكللهااممنهالعهنكسام!بشء!ي

العيسىسإهيمانللشاس؟ولغيدغرائبايمبم،استعرضمتى!يريل،كعشميبل

4الوجودلغزكللمسالىالجزئيوحيدلغزكلمسمنانتهىالروبيفابن

بيروت-الادابدار،سعيداما.الرهودلينالتبازءاوالقحىمنبنوعصالرا،المطحى

ينظر)!يفتانراهبل،المصيربمشكلةلديهالمراةمشكلةكرد!مدفلم

ء**حعم*"حعععععععععع!!عمعلى،الشصالحسىيدفعالضبابفيهايفلبرومنسية2ئظراليها

41



تعلهومنهواهومنانتالحسونكرةمنالطبيعةوالمرأة

)ولودلهادسهمسافمن،يديسكملىالرليعنام
روحانالا،القصيدتبنبينفيمااًختلفتالطبيعيةالمظاهرانلاشك

..وتحريكهاالطبيعةبعثتعتمد،فنناسخة،متكردة،واحمةس*سلوب

...شمرحولهليلوغل!الاشعرحلمناكولىقىى.انزلمنااذ،ذكرهاسلفناالنيالراييؤ!وذلك.اًلمرهةجمالبتاثير

تؤثرزفزقةولابعدحئناملىيحنوسهىولال!-!،اؤ.شا!ية!ظرية،ذهن!امراةبل،ممينةامراةلايصووسميدا

)7(،تزهرضمتناوفي،خضراوهمنأفيتغرفىربىولا،ارصورمظاهر.تفبروفدفيلشكلهايتغير،دائمة،متيدةصفات

سيقودنيذلكلان،الابيات0هذبمثل،بعدافيضاناودولستالطببء"جعلتولملى،فيالمراةنظهرواًحداعلمنجميعاتصدرلكئها

نافلنااذاليهنميركناماوهذاً.بكاملهاالديوانقصائدئقلالىفارربيع.الجمالروعةبتاثبرنواميسهامنمحولة،محورهاحولتدود

نجنوقيعالواحدالنغمتردد،واحد"قصيدةتيناناقربسعيدقصائدمرتبطةتظهر،ذلك"الىوما،والعطروالصحووالذبولوالزهوو/الخربف

معاناةالاشياءيعانيلاسعيداانالىالغالبفييعودوذلمك.مختلفدلاف،ونكاد.لهنتيجةانهابالاحرىاو،المراةبجمال*رتباطاشد

فيماالىيلتفتلاينظمفيماكذلكوهو.1تفكرابهايفيمابقدرإ!فومااوالصورهذهفيهالالظهر،سعيدقصائدمنواحدةقصيدة

التيامرسةالمعانيالىيننفتمابقدر،يحبهااننالمراةمننفسه:يقولنراه"الوجودفيلأشا"قصيدةففي.عئها

غايةتقتربحالةعنيصدرفهو.المناسبةهذءفيتقالانيمكنالتلالعلىطفرنالوماالعشايافياللونما،الحسنما

الافكاربتوليديل!و،عابثااللعنيبدوحيث،اللامبلاةمنالاقراب...والظلالالزهرمخمش،نهبقهو،اللوزوملنا

والطبيعة.المراةبينتوحدالتيالقرائنواكثافوتفتيقهاجمالالىدنيالفتهكلألت،الوجودفيلاننا

الوجوديةالمراةتلكعلىشعر.فينعثرقلما!انناعامةوبصور-،جميعذلكان،الجمالالىالوجودوتلفتاًلعشاياولون!الحسن

التيالمرأة،سواًهايفهمهاولاذاتهاتفهملاالتي،وتشقىتشقىالتي2اللذاقوءما.بهمامرتبطكلهالوجودبل،وحبيبتهبالشاعرمرتبط

و.جبربت،،ولغزهالراًبهافيهايظهر،الحياةوجو.منوجهسوىلي!ست.والجملالروعةاعليهيخلعان

منها.نيههومانحبهمابينالتنازءوذلكالنومذلكالىالشاعرانمرافتظهر+نحصىوابياتقصائدوثمة

واًضحةقريئةالترارذلككانولقد.والطبببفةالمراةبينالربطمن

الوجرديةالابعادائعدامشعرء.تقاليدمنتقيداغدت،واحدةف!ةإلموكالشاعرانهدى-ددنا

كموفوعنفسيةوجوديةابعادعلىينطويموفوعثمةليسولمله.اًكاعروإمورهيقولهماسوفررركقصائدهاحدىقراءةعلىيقبلومن

يظرروما،حماةمناعماقهافيمالكلالخببئةتمثلدهي،المعدليةىلمىحيبة!اثبربعفاًناررواًشوقعفهو.القراءةيباشرانقبل

....ـ....هبة"الميئك"قص!دتيافيذلكرأينا.ومظاهرهاسهابنوا*ةعابثا،ا)طثيعة

.الذممالهالالربوفيالعصلهلنبثحمهبالعصيلةع،تلتقيكئرتمرمجو!وجهالحضاخىمنفهانيالرروةجعلتجبثاًلبلبلموطنفيلكذولرى"الوجودفيولاننا"

من-02بخرجالذيالضوءانها،اليقبنعلىيعثرحتى،عرلدتهلروةالىهذءفانوكذاك."حالهاضنلسالذاهلة"،اخرىربوةمنتقرب

05.لبنياًثاعرنبعرجيث"الحيبةقصر"قصيدةفيتطالصناالصور
الجحيم.اعمارفيعليهتصرالذيوالله،الظلمةر

اجوائهمنوالولوجالموهوعهذااًبعاد!ف!رفييسعيدوفقفهلحم،غوراجبنالىالضوءبهرقىوحبث،اللرىخضرةمنلحبيبته

الكلسفية؟الوجوديةرموزهالىالاسطودبهب،،ماهجهتواذا.حبيبتهلمقدماًلثرىلتزرعاناملهتمتدوحيث

العبارةوتثقيفالصوربكعافةيؤخذالمجدليةيتلومنانشكلأاوتدصا"بملبكاالخوم"فيبافي،الاخضرالكوناليهاحاملايطيرداله

الكثافةويتوعمالوعيوسوروالبيناتالجدلمن*سلوبوتطهر."كا)كرىالنجوم"وقاطفا

اللإيالناقدان*.توغلاالتقريرمنالظاهروالخلوعيعمقاالصوريةواحدةقصيدة

زخرفةليسالشعرانيرىوالذيالمخادعةالتعقيدمظاهرعليهز-لا

سعيداانيمرلر،ء......ء..-...لجوالواحتالمجربةطبيعكأعن،"لقصاءررتلكبينببما،خروجثمةفهل

القلالمةالوجوديةالمبعس!كةالنفم!ةالمعاسالمعلوقوفقتحدفيلعائو!جيعميةاًللمنيالتكرادمننوعالىالبريئةالرومنسيةملاتالانةتتحولحي!

جهدءالشاعراستنفدلقد.والمسيحالمجدليةاسطورةاليهاترمزاتيقملىةان.الجزئيةالمعانيتقيق!لىالشامريصكفوحيث،المصئوع

ومو،ملحميا،اسطورياحملاحمالهارراحتئالمحديهومففيعن+لختلفانوماتان"البلبلسكل"قصيتذا!هاهي"العينيك")

.ةع:ه...-.ملالبقىمعطمءنلاتختلفكادكلهاوهذه،"الوجودفيلاشا"قعبيث

يطهر.اب،"لعروسهلىلماصررهاواظهاهـء،بلهالعظيمهمنيبتي:اربمالعبنا!كدالقع!ائدكلدمننجد9يلموفيما.الديوانفصلالدمن

ناحاو.لتفيماالمسيحعلىإلمراةتلكسلطتهاالتيالتجربةعظموالببوبوالرضابالحبالليليغصاوبالهوىلي+لبوحي

بقبرهذاللاتصرتعظم،امقسشدلون!غريؤهايصمهاجمإليسلئالمجدلعةسعمهادمنحلقموفيماليمة3(غريبلأنثرذات،الضوءنضرة!نياصوببناالدنياوثشير

لمالشامرانلنايؤكدالمحدليةحملاأمهارفيالخارحيالوصفي
.ص.-.هـالطفلنموتاوالضىنموىمدمنايلا.رامرشنلنا

سععهابلرالرأـرهاروحهاويعد!*سطورهمنعرمقيفضنيستطعارجبلفو!النجيماتاركماءونحئ!نحئ،سيلهوىونض

يمممر!تريقشلى!امرفيلمبشكلشسهقصعيالثقائةعدهائليبرلىسبنفدلمفهوئملحدلعدتثى..اركعلذيو،فالصصوقطبتالربيعسكنىفالبال،تفكرى

ومنالجميعيصركهما*يقولانيستطعطمالشثعلسياقهاوفقا"لثم!،،فنحئبعط!وانالثلالنحيزهر!حفأن

حركانتالمسحالىنظرتهولعل.أليعغةمثديد،سظنمبمسلوب*عصركرهرلههزيعانسمرقبلةسافيقي

لمح!ييةبعف!مثلملئتمتعلمشبصهاخ!"منمما،نروتلثوعقمامعلاسمطصةبقبادالوقكاكمر*فقبناوين!ىالنجومالساهياتمعنهيم

مصرحمهىالمسيحطعويعنيوماذا.الشاكلكولكما،الزويليلالهررجعهاهكءوهالمروجفينغمةاًحاديثنا

جمالنسبةموقغهالشا!رضودوتبةشيثايئييكا!لا46*القعي!ة)0(العنبرحبناوممنفمناالراحتينهد!الربيعحملنا

كا31صالمعورصلافمه28-)؟(عى--رندلىلأدبرحيقصيد)2(

..18الأشقر،عي9لمعلم)3.اً؟عىمركملا،)ول.عي.02،النفوةالر)0(
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.الخلودقممعلىبهمانطلشا!رانلنالطن،الفكريةفي!اوخاصة،وا!؟ياالعمقوعديمالخيالعديم!صويراللمجملية

،"لامنكواجمل"ورنرلىالمجدليةبينالمقابلةفيينع!منوان:البيت

ونفسيته.فنيتهفيداخبباتطوداينطور.بكدلمسعيداانلهيتيينتتعالىوجبهةتتساسجفونالمسيحمطلعفاذا

خط-هو،الاخريندإوافيالىالمجدليةمنإمداستمرادخطفهئاكللمجدليةالمسيحايماءةالبيتبهذايصورانالشاعرارادولقد

ف!ما.)راهعماللتعبيرمحاوك"فيوالغلولبةبالفرئيسرفحيثالوصفيةولوجفيوالعقموالنثريةالتقريرذروةالىبذلكبالغا،بالرفض

ونب،ؤاربان3مرعنت!نلف.فكدلمالمجدلبةان،سابقابيئاوكما.المرأة.الموضوع

ءرووثمةلمسانه)خاشببنكذلك،رندلىفيظهرناللواتيواغنار.ال!ايةياوالرؤألجزئيالواقع

ظهرنالموا.و!اال!بباتوسائرويرندىونلاراهؤلاءبين،جديةعميقة

."لا..منكاجمل"اًلجديدفيديوانه؟المجديةبقراءةتعمقهاثرالقارىءيخرجبماذا،وبمد

لةالمفالوهمةلرارر-حتغويانحاولتالاغراءعظيمةجميلةامراةبانيخرج

ظلمةتضيءلتياالثقافىواينالتعمقفاين.بالرفضاليهاقاوما

ولعطم.البصريللجمالالاسمىالنموذجهن،واولئكفيلاءالواقعمناالنزوعواين؟النفسيةوابعارهاسراوءوتفجرالموضوع

ناا/ف،وبتوءـم،فعلاوجدناذالنيمسدقيكادلاالشاعرفانجمالهننوعفيهاخطفالتيالايخرةالابياتولولا؟الكليةالر؟ياالىافيني

عينيوؤعمنتتولد،جمهعاهذءان،النوروانهماروالظلالندىةقصبوايةاًلمجدليةبينبعيدفردثمةكانلما،الئفسيةالر؟يامن

:*رضنجمةعلىالحبيبة،الاولينثلثيهافيوبخاصة،"لا..منكاجمل"او،رندليؤصازلىءن

وسمرو.بثاتحكىقصةنجمتناهلىعببنيكوقعوالتعفهـالغلوواقعمنالممتدللوصفكليشبهانمرافاانصر!حيث

انهـ.صوارئورالظلواشنراجالندىفاحلولى"ننظر":قالتاعليهاتغلبالتىالمجديةهذهفاين.التقليديالشعرعمودعبر

ظنهووجودهـاانيتخيلصتى،فيلكيسرلىالشاهرونرىابصرناالاولى0)8(لاسماناًبنبوعهـ!المجدليةمنالوصفية

51فاترعنهفانثنتعادتلكنها،بالوجودتضرانهمتوقد،مضتملعقلسببدمجدرببةواين.روحهاابصرنافعدالتانيةاما،جسدعا

لهتبنلموانوحافرءماضيهمعئىالانسانوافتقد،واغلالسقامبأءمقتف!رتوالتي،لهاجمدولاشكللااًلتيشبكهابيدليلةمن

مبتذلا:تافهاغدانسيكلفانه،المستقبلفيالجنعيةالاسطورةهذهابماءتفتيقفيشاعراليهينفذانيمكنما
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اقحاماغالبايقحمهاانيالمتمثلةوغيرالمنظمةغر،الفلسفيةالقراءاتلروةالىاًلخنابموضوعالشاعرارتكعحيثشبكةلابي)01(سدوم
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مهلفيكرءماالعمرفماشكلهلاالوردعلةلنا.الدارسةالمطروقةو*فكاروالعور

ثوبهامنفرتالتيالمراةراىالذيالشاعرذلكيكونفايا،شبكةابواليهائفذالتي*غوار(لىينفدانلسعيدق!رولو

وا.المطلقفيا!نبهةابوقععليهوقعهافشبه،السرررعلىوارتمتالمنطقيةالالايبمنوينخلهشعرءيصقلانشبكةلابيقدرولو
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الممانيحبالمدا!ماهرفيهايلسباتياـلبهلواـنيةمذهيمستهحقانفي(لواعيةالنس!ةالخو(طرتعدادالىاستطرداناودكلست

للفكزجديهةباث!كاللهتفتق"ئنياللمنيه"لحيلبتسمقطوي!رلىوا!مانيالصودركرالستنفادعتذلكبييحوذلئلا!عائدءمنكثر

ويلابيات*بياتهدهبينفرقىابم!ثمه!يس.أفنكررةالواحدةانجسراتار"و+نما،الغيبفيبعدوهيالمراةبهايصورالتي

،6لراةمسحيلفكلةمي،وأحدةبغكرةشبثلأتها،4السابتالر؟،صفحةقصائد.هلىتدمنيإلاالخواطرهةهانالىبالأشارة

فيلأبياتبلغ*مىللقهه،فو!اوت!ضاعفتنموالقصديهجعلتوق!وانماللوجود،!كرياتفمم!أييالشعرلان،للوجودالنساهلةالداخلط

هعن.نكسسمكرلاتيليينطوئغالمغكرجمهـالذجمهللضنعكرقةالىللاخميرةوالادراكاتقرلراسورعنكيهسورةلا،ك(هلس!بينفسيتكسببرهو

وتعلكوتمضختكرادمنيراءمالكيرةيثولىانيعتملأسميدشعريتلووارتح!لق

حنكعيركفىةبببلهعالأخرىمئاحدا!لئتقلدمتحكلكتينبفيتين

وصفلىظهوا!ولىالفكرة.والتهرييوالتقيةوالموابىدةالمدآورةوأفلاطونالمسسفلرأة1

ولأللذو،،..للنقئتقكراذيكأح.واًلقتلودلأببيعةدلىالمراًةكلاثيعاثالمصفيسبمباظملريسقحةيحل،سيهلكاق،يكئغممعا

وماوالصحوالربيعتحتضنا،تيوهبم،واللونالمطرقي!عثاليوهيوكانهاا(راةةببها.ظهرخاصةعقيدةعنذلك!ييصدرفانه،،غيبيتها

الثانجبةالفكرةاعا.الضعياقخىاًلقادىءبهايتخماـلكارمنذلكاشبه2،.اًلىجماتوتهظلمنالمطلق"لىميلمن*ذطننفسىماتمثل

وواءفيمالصاتدادا-انهابالاحرىاوالا،لىاستحالةمنقنتولدظلااومغنالكةامراةالالي!مست،الوافعفيالموجودةفالمراًة

ينحعبللحبيتكإبكورلن.اًلوجويكيتستتيلانبعد،اًلكزكهاًلمشسلبتظرية،كلكفيالتكىولعله.الحقيكيةللمر(ةوهعيا

تتكحيللأدكيكانا؟اـئرجتتاما،بالجعكلثجطياةتتجبى،*دضلمثالزائدبهجةرههمحسئبماكعيهوءاكللنترنالنتبمالافلاطيبنيت

للسكبقة.*بياتفيرإيخاجماو6م-عنيأثمتتلوضمتقجعمتمتلوتشقىسوجاًلدبلمهكاًفيللامسلنلاقجقيوبيس،اثلهللمفي8يحدكامل

التي*بياتلأتت!د،،حت!ابهامنأكئركانأتحبيبةكلهور؟نوبماومكذاـىى.المثاليالعا)مذلدفيرآهانشبقمالتدكروحنينتود

توقيبيايصداقبىتللهمق!حسالطبيعةهلىالحبيبهتاثربهايص!2!7الاجمكئلاالوجودليوروأنلهتسمفربانلحبيبتهسعيدترجي

"تمث؟لهوأقيقت2كركلقمس.كلمر(ءحستدهلاثئم)هيؤسأكللنب!يحةفيائوجعهيلكالللظيكسرهك1هلا.؟كلاىهننكلريةمناهترأد؟يكورز

ررافيهااخرىفرةعلى(لعثوومناتمكناندون،مر،راسعي!نشرها!ائدهيمثرءعندماسببداببهيشيو،امذأـها،(لحيببةلموصولتوقه

حيةللمنعالرليلق!حف.بؤهاث(رزالكييصمىفانهكلأ.الوتينهاتلنتمنللأ،هتهانجنحهثاكنيالحيببغانملكها،صكاًلظاًأئالسبر

ولوكتمضغمئبخبهئثمهدهمالى5،شعرهفيالئفسببةاًلابعادوقصر،ما،أـعتثلهلهاترجبهبرهن،لل!قيقهاوللحبباةرمزهبموانرما،ذأقها

ن1الد.ـوفيوالافيةالأولىالقصيدةلتقرأائكحتى،الواًحب!للفكرةالساغةالابات!يذلكراينا.واليفينللعقببقة*ت،ن،تولىلىمزووما

و)حدةمقم!ببدةعقفنشابهينمقطعينتقر(كانكلوفيوكاتابيبةمحيالهبسوصنجثا!ايهالابيماشبر)يفاونر)ء

(رندإنيتكر(رغلا...منكأجمل؟ئص51لىحمفي،لىح"!

اجدليةامدو.رمنسنهئلاتينبع!ينثموسسعيدالىاشمايفا5وا!ذاًبواعفيبههمءولا6بفقبسرلمهأجعلون(لغيبلي

ملامحهاتغتلفلمليهشخمستاقيوالمراة،،لأمنك..اجمل"ريوان.بة.لصراح4الزلادمقنمئي!0002ابيضولابرثقاليلا

يه،اًلفيواًلبهداىيةالحذلقةمنمح!براوبفليل*ءنالمجدليلأ،مميز؟كها.لاصاالممرمنسكبا.با،ميت!اررفشا2ترىاًتشيئاوكان

عول!اخمثلللاكالةمجاليولابةالد؟هانعنوانمنذلمفىي!ممشأغكجااغا،تار/يخهفيمامحدثالقجغهكللىنياناهـ،عيتياـرتعاءاـن

تكر2رانهليتضقالديوانهداالقارلىء!مفحان*في)ذ؟لك،لنايظهرلغييية"اًلمراةالئمنياًلتاويلهذاًولعل.للحياةالقفرمئة

و!صشهـلهامنالشاعرثيهطورللقصيع!جدبداحش،جسلرفدلىخى،ح!الوبرهكلوتقليبهاالواحدةالفكلةقلبليسعيدتجول

كنقيعهـثمأكثرال!سكلن(لمقلعكةللمقهفية1حننددهلبالسطوراليبتهغ.يسعننعيدفها.للسمعرتةفاًبعادتلبداهتهاوثقنةهتتتللاـنتوشمك

تنصرلىامعنايتهاتعبىواضحلأقرينةبذلكمعطيا،وتزويقهاالقوافيانمحاولا،الطبقةيلابيماتفيمر)تسبمنحوعرروقدذأتهالضى

(فربفاتنهلطأ.لشكلياالتجد-تالىبلالندسيالتح!دالى:جديدا؟ويلا!يهيفتق

لفا-لها،باللف!ةتغووقاـلذيقاـلبديعإصعابالىالجديدديوانهبراـلو!ود..كذاـبفي3أشمواـقنا،ممىوفبمانتنجمشافي

واًلتزأـمحارجيةصعوبانهلىالأنتععارفيهظيماجهدايبذلونوالذلن.حسردو!لب،بعلاتلهفالشوهثبمالظنفيسال!

الج!ديد،شعرهاًنرأيناايثعاولهذا،الثسمنللتعبيريلزملأماالكؤ،دالسرابقعمايوىالىصدرمموى*رضوكممثيحك

.?سلا*الخلوداليكشودمناتمبتخاطرمنائتمااخلمي2ء

مهقيممكةهحكلنبثقلنيللذعلاععتىللصريكنكوئي

.الوجودزرتلافكاوهامهاارضئاعنبؤلرمااجمل

هـاوتودالمراةغيبيةعلىرحةسعيدشعرحرمي*بياىط!
دبيهسماثدرويبت!سهابها!جس،الشاعر!نبرهيثالحبيبة.لق!ماالىالوجود

الشةهرذتعسدكبيقكتتلابملاييمابرحتكهيلألدئياامك.لخيكل1دبر

ألادابدهرمنشوراتمنعاد،المر؟ةتلدسرابئعائيبرمتماقا،رض.ظنهبرلهاتمثهعلي

فيلألشاعرريتمادلى.هئهاحيفلتحتىقيضتها6دهااليهايخبللا

صبض(لديث!صيو؟ئسعاصهقبصقراوو!همفي(كها؟+تهائحدع*رضيدع(قليحرجايرلى3حتي،رلد

!لا.اـلوجوررارتلداـلرل!دلكبانثف!مها

منمورمسدللهحوركمدي!؟لبنافي-يملأهايامتكرركانفكركان

الئقصرجاه)مريرد؟ثثافةي!ررلاكلحلاتمنحألةهوالشعرأنيعتكلرالذيالقارىءانشكلا

منللأبياتتلكلىميشعىلأبتأثر،المتغقسالغلمليو*نكعالاًلطرب

يلارصبينفيمماأـتناز،منئوعالىالصميدةمسرحنقلفبم"رافة

كسع!!هوو!ععععععىمنيتعالكلاالبياـلئالدان*.ا!متحيلة)ارأ!تلكعلىوالئيب
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