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عماوتتساررطاهرءمنلتنفذوتتلملوتستقرتتحضرانفبل،وتقببدهتتفاعفحالاتعنتصدرالفنيةاقجربةأنسابقةمقالاتفيذكرت

والاثيا،،ألنفسجرةامامالممضالحادالشعورذلكوتعانيمادتهوراًء.واقعبين،والتناؤزاًلاختلاليحدثتدما،ببعضبعضا،وتتقمص

بهاتحولت،وقنيةوحضابىيةفلسفيةثقافةاًفادفقدالحديثالشاعراما.للمصيرالحامةوالروياالخاصةالر؟يابين،الوجودوواقع،النفس

،يسيرةأمودالىألبدانيبهايغتبطكانارئيوالصوروالافكلارالتشابيهنعانيهاأونعيها،نهائيةنتيجهـةسوىالشعرفيوالفكرةالصورةوليست

اًنهيشعرجعلوقد،النفسلجةعلىكالزبدتطفو،الابتذالثص!ديدةوفبم،الرمزحالهتلك.نعيهاوقلماوجداننابعانيهاغامضةلبواعث

للنفصعيرمزأبداهوفالحسي.والنفسالصسعالميبينحدودثمةليس.الذاتبينالحلوليةوخلاصةاًلنفسيةالتجاربمنطويلةأعمارسبيلة

الشعراصبحوهكذا.الرمزحلويةفيواحدشيءأنهمابالاحرىأوتهيميزذة،نالكلللتعرهـعلىسعيهفي،البدائيكانولئن.والموضوع

وصسفيا،فطريا،فرديا،كانأنبعد،!ضادياثقاببا،شموبباالحديثواضحةحدودالهاويضعإبركهاأنمحاولا،الاثياءعنتاماتمييزا

والمادةالحسفيتحلاًذيالنفسيةالر؟ياوهوبالرممزيوسلواصبحيكلادجميعا،،المابربمماوالوأقعواقعهيتخطىالحضريالشاعرفان،مقررة

ؤيفرض،خصاهماالذيباكثيبهيتوسلكانأنبعدجديدابعثافتبعثوماالمادةبهاتشفالتيالمرموزباحداقاءـايرصتنفسيةتجربةيعانيلا

.الوضوحسلطةعا-مماويبعثه،فيهويحل،معهيوحدحتىمادكيبمظهرإبملاويهـاد،وتتضوا

الحديثالشعرفياًلوصفثةذاتعنتعبرمابقدر،ذا.نهاعنتعبرالاشياء.نعودفلا،الر؟ياضمنمن

نابعد،اًلاشياءروحعلىقبضهواًلقبيلهذامنوالشعر.الشاعر

واكقرإدالوصفيةمناً!خطهربأنلئايوحياثعرواقعانالاوهورفض،شعورهالافيحيا،حدشبااتكاداوتتحد،الر؟يافيتنحل

ينساق،لحظهيقينالاليستالر؟يالان،تمامايتحققلايكادوالئسخوالالراك،والموافعخطقوالمالحواسوحدودالخارجيالمالعالص!ود

احكاموتجريحدولماوتبينحواسهوتصحواًلفربتياداثرعاالشاعروالظواهر،اروودهذهوراءفيهازخطفاكباًلنفسيةللحظةوتجسببد

منتتحررانالىتوقالمعاصرةالسرياليةكالتولئن.عليهاالواقعمبقهةظلايهاتتعغىحتى،والتقريروالمنطقالمادةتلامسلاتكادوالتي

اساليبمنبهيتصلماومتخطية،حدودءمزبلةتاماتحرداالواقعصدورالبتالشعراةفالتجربة.وكليهاالتجربةحسرةيعانيالشاعر

جحيترايد.،ئابينيقعالذيالعالمياًلشسرمعظمداق،والبرمانالمعرفةذهولهيمابقدروالعواطفوالافكارالنظر؟تعالمالى،الخادجالى

د،لاقكارتنقلهاتىوالمتقريرية،الغارجيالوجودتنقلالتيالوصفيةبينوالاثباء-!النفطلمةاربلمدعنالعقلوضوحيرقصرأنبعد،عها

ألواقعيصهراًلذيالانفعالذهولعلىيطغيانيدعهمالالكنه،والصور.ذاتهورشخطىفيلتبس

عنوتقصر،والرمزدلر؟ياالشاعرمهالحانةئياهئىحودنوغلع!مببايذ.ببهفاودوصفيةومةالوصف

انطفاءالخادجياًلمسالمحدقةفيهتنطفىءمستمرالحاقابهمااللحاقذوعهي،المظاهرحدودتنقلالتيالوصفيةأنالىذلكمننخلص

وفيفترة،الخالقالانفعالوخفوتالسقوطمرحلةفيتنشأفهي.تامابرالمقابلةالاشياءيدركاًلشاعركانحيت،الاولالبداًئيمنالشعر

لماديتهويلثنالخارجيالعالمالشاعرفىيهايسالماقيالفتراتمنعبراًلوحدةخشاف3لايطربكانوحيت،؟لتشيبماأي،والاستنتاج

الحدإثةاًلقصيدةاننقولاذالحقيقةنعدونرانالالهذا0المطبقةالكعيفةفيالشعرتكرسلهذا.الكلعبروالجزءالتغرعبروالدإمومةالاختلاف

انصرافااليهاتنصرفلألكنها،بهاوتتشح،بالوصفية،غالبا،تتطعمأنمحاولا،الجوهرمناكثربالمظهريرمنىالذياوصفاعمودالجاهل!

القديمالشعراعانيالمنخلفمناتقلميدنوعالىبذلكتتحوللانهاولمافللمظهر.رموزهابفضالاهتمامدونمن،المنعمةبأجزالهاالطبيعةيقلد

علىالحديثالنقدائمةيجمعوجماد.الزائفالسطحيالوجودولمظاهرحدردفيبسواءمتعددةومعان،بذاتهوإحدمعنىاًلبدائيالشمرفي

الشاعرئقافةضعفلحلىحاسمةدلالهيدلالشعرعلىاًلوصفيةطغيانانتقرير،ممطمهافي،هـ!المعانيوهذه.عهالمفصولينوالمادةاًلحس

عنعجزءالىبلاضافة،تجربتهفيوالنفسيةالوجوديةالابعادوانعدام.قرددة،محدودةتبقىفانها.نعددتومهما،والالوانوالاحجامللاشكال

ومعظم.عنامرهفيالمستورةالحقيقةعلىوالقبضالعالمدوحارادرالشاعركانحيت،القديمالمشعرعاى.إلغالبةالصفةارةقليدكانلذلك

ياكلوإمفحعصبيايبقىانفعالهملكن،بالواقعينفعلونالوصفية*صمراءاسوارهاقتحامالىيروفقأندونالواًحدوالمعنىالواصهـةالصورةيمضع

اجامحاابىدازيالغلومنبنوعاًلاشياءسطحالايحركولا،بذاتهذاتهأندون،أد...(!ممنتختلفمثلاالغزلفيفا)يساء.ابصريةواالحسية

والمكابىبكا.نورية.التشوبهاًلىالاحيانمعظمفييبلغالذيكانوالانالم،كاهمصازتدونا!ابهمتضاينوالشعراء،صفا.نهنتختلف

نزارشعرفىيوصفية،،دمالذيالخالقالانفعالعنمعزولةنمبهبحدؤ"2.-اءالاالىينظرون

..نفسيابناءجد،دمنويبنيهالمواقع

حدسهمالىيالاضافة،المعاصرينالشعراءبعضثقافةكالتو)ئنفانتلك.لع،شء.؟ى،بلومفتهالجاهليالشاعرعلىنئعىأنناتحسببنولا

لوصفيئافان،الروياحرمالىاًلمادةعتبةفاجتازوا،حررتهمقدالمبدعالوجودبنسختعنىاتراًلبداًئيةاًلنفسواقععنعبرتالوصفهة
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تل))لاءنص!فؤ!بلغولمفد.اللا-روفىالايافدي،لمخادعةاركأالثضجتنكاد،منهالغزلبىوبخاصةالحدرتنسعرنامعظمطى!ىبرث.!

ء،ىكأا،ف.ررلا!سلقالىالىء.لنسبةلان،الضف!م!العقمنحاية11الطراواتوشقيفاالقددمةللمعانينوليدانكوناندون،!ورةاومعئىعلىنعثرلا

ار--يالاز!عاليةبالدهتنة،قعنزاراانعلىتدلوهي،وغنائتهالانفمالالتنماعرف!ورء-لمىحاسمةدلالةتدلالوصفيةوهذه.لمهاو.نعقيدا

،دبالضة،ؤانف!الالهموتهذبانفسهم.نصقللماًلذ.بنالبدائبونبهايقعخلافاليسانفعالهلكن،ليالانتاءينفعلفهو،!نقاقهوضعف"ونخلف

وعفموانجذالعامةمنفيها"لمابكلالمراهقةالغريزةتلةهيالسافىفتلة.جديداابداعاويبدعهبهدخفعلما.جيي

الرريل.فيالىنحالباينصرفالنيقبانينزادشعرفيدلكبتمثلماواعظم

والرمزاًكثببه!نالو!بة،مصببرياوتعللتناذعامعهاالتنازعالىإنجصرفأنمنبدلا،الاشياءتقرير

....وافقتالىيكالقديمةالفنيةعمودفييجريمافهـو.وجوديانف،تعليلا

:يقولجيتالنهددافعةقميدةفي،أيضااًلموصفيةوتظهرلذنناسخحدودابعبدفيماحدودهاغدتثم،جيناالبدائيينطبيعة

نلعمعلىدارتناعمهلذة!طفوقتزلقمنوبدلا.لشيئاالوافعفي.بوضحلا.الذبمالملإبضاحووسيلة،والتقليد

دحاد-أللموكا:ررنازنجقصرءتطفيندورتسيطر،ذلكعكس،نراها،بهاعارضماتطعمامتطعمانت!عرهيكون!ن

اتأا!!اردى!علأتررزتعماجدافى.،الشعريةالر؟ياالىمنهاالتفلتفيالشاعريوفقوفإمابهو.ترعليه

كأالقا3التالحدأدب9فرتكدستاوددوسلتاانمنبدلامعهاوتتحدالاشياءفيوتحل،تصفولاتوحيالتيالصادقة

غالمنج!بهاوينفعلون،ةالقصإلهذهيطربونالقراءبعضانشكلادواوفيمنذشعرهفيظاهرةإلنزعةوهذء.الخارجمنوتواجههاتمزلها

.ائزهم،سغرتوقط،عاريةحسيةمشاهدجدقنهمامامتضعلانها،الانفعالوهو"(91("عامنشرالذبم!"السمراءنيقالت"ديوانففي.الاولى

نوعاالابياتهذهفييرىينفكلاالناقدانإلا.المكبوتةيولهموتشبع:يقولنراهالشعريةنزارمحاولاتأولى

!هو.نفسباخلقاا،نتحياءخلقمناًلعاجزالحسرالمحسيالخيالمننىأنحلنهراساقيكفف!..بة0شري"

منالوجودمظاهربينالتشابهويعزل،واللمسالبصرحدودفييموروالاصبهانيالحجازمنأطرى

ؤ-،لالمامو،الخارجكلبعضمنبعضاالمنقولةالحسيةاًلمثاهدخلالالارجوانىالجودبهذاءتحتما

الاءرعنهايتحدتاككا11الزنبقمزدعة))انوالوافع،والشكلاللونيشرياندميطراواتتلأ

وشكللمرأةاجسدبينالنتعائعة،البببهيةالمقابلهمنلديهنشخصتفد...وبالخىكأرا.تبللعل/جامت

الينتن!اديتميرهديرلملفعبيرعلىعماماا!الخالزنبقحيالنت!كلبهدحمودخارجيهدماممثان!ا"لحظةاًلطراواتو"لا،غادبلهر

الزنبقأيان،عر.بهأمامبهواختلجمنهعاناهعمايدللالكنهالجسدمنأي،الذهول!رىوفقامتفاولةتبدو.الابياتهذهقيمةأننتكلا

الرفىقدلكولسر،نبافك،ماري،بعريزنبقوهويذكرهالديالذيالاغانيفنهـر.إبصرياالصدى"نبدلاصيالنفالصدىنلسنلمدى

كأ،النؤوالهالا!بالظلالالحسياشبعمظهرهاًلذيالوجدانياًلشعوريؤتبلىا!ثلعرحدسبهفاض،وجدانيشبهنهرهوالمرأةسافيمنينهمر

الداصل.ءنابعائيابعثاوالوالمحعالمادةويبعث،الفنيالخلق-بتموعندماا!لاهـءنتعيرانه.المنط!ة4المعرؤحدودوتقلصهوعيهرقبضهاًن

الشءتنى.والروحانيةاولديةبين،واًلرمزاًلتشبيهبينالفرقهومذاعلىوميضتقبضالنياللحطةتلكوعن،النفسفيوالأحاسيسىالحواس

أما،العلميةالموضويمةالىلقربتقريرالهاالمقررةحدودهافيالاشياءاًلر؟يااف.اً/حطشاتوبهـاالخارجيةالمادةوبينبينهموصدةالانفعال

عبر،انفعالهانبل،يعيهاولا،يقررهاولا،اولدةيبعرلافانهالرمز.ذانهافيذاطة،ر؟يابعدوهي،الخارجفيتجسدتاتياًلن!بة

طا!3ءن./أخذ!،لالانهلبحائهزوسيفدرةا"دة.بمنح،الحدسنمموض،اللاحقةالابياتفيالمخارجيةبالوصفيةيردىان.بمتملاالشاعرأنالا

جئا!!،اولدةتفقدبت،والزولولالر؟ااعالممنبلوالمامالمقلفيالشهلمعهتشفقبمظاهرأي،والخيزرانوالعابمبالتلالساقف!يشبه

النفسب"الحالةتقمصعبرهالىيم،ذاًنهامنوتتدررالمنطقيالملميهيوالخزرانوالعاجفالتل.ألشبهوماواللمسالبصرعبرواللون

!ئم"لربأنهالاكلتقادالىيسوقناكل"ذلك.لهاشكللاالت!الفامضةالاظننكنالرا.بحافي،غساتمثيلاوليسللساقتشبيهيمادبماتمعيل

ديالنهابر"،ليخلص،وبتهسروبتفتقويجديكدالذيللشاعرفضيلة(يةفيوالاتنتفالنهر.المبانئرالحيالخطفمننوععلىيشتملاًلمذي

والوردالعاجوبينبينهأووالزنبقالنهدبينالمقيمالنسبهالتقاطالى،واًلخبزدانالعاجأما،فيهالحلولمنونوعلهترجمةهماالساو

الوافع،فيلكت،،،وتخادعهالقارىءتوهمالوصفيةهذهلان،أش!بهومامنقطعالانهماالاولىالصمورةطبيعةعنجذريااختلافاتختلففطبيعنهما

ا)ىءفممظهرمنالقارىءتنقلالتيالمزبدةاًلفقاعيةالصودمننوعوهما،ايرحائسنلطبنوليستاذصنيتانلفطنانفهما.بالنفسالصلة

وانطفاء.وعقماكنافةيضاهيه،اخرماد"مظهرلان،رمزينوايساتشبيهاناًنهماجم!،مشاعر-ث!اًقولامعنىيعطيان

الشعربةاًننجربةحقيقةا!مقمنلجغارتباطابالنفسيرتبط،خادجيحسيشكلهوالرمز-

والانفعالوالصدىالخارجبنوالشكاتالمعنىحروفبينفيهتمييزلاحدا

لنظرلةالاساسيالمبدا.نأكيدالىتميلالحديتاًلشعرتجاربانتجمدالىاشارةكاناوخيزرافهالساقعاجفانوهكذا.اًلداخلي

ومهمناحواسنا.نئتيقعاًلذبم!ظلعال،والمثالالوبردفيافلاطونىاالتسربعنوعجزالنضبيمنخرجعندماوحشرجتهواختناقهاًلانفعال

،مخادع،سطحي،فتموهقاصرعالمهو،اًلانفاقعليهجرىوالذبماالا!،تلتقلمبالاحرىأوعنهمعزولةاًلمادةبقيتلقد.والمادةاًلوافع

عرضية،،وهميةحقيقةالاليستمنهونسيفهانقرهاالنيوالحقيقة!كلدويفهميرىلئيءاًلىوتحولحيانهفقداًنبعديعياوالفكرالبعرفي

معانيهابينالتقريبفيالاشياءيكشفأنيحاولألمذبم!والشاعر،تافهةلاالمجحالفنيالخلقاًناًبدانكررنرانالهذا.يعالىشيئاكانان

كانكماكلهفالعالمءالشعريةاًلر؟ياحومخارجأبداسيبقىومظاهرها،واولدةالمادةءبرالشعورص!رفيالشاعرحمسيوققعندماالايتحقق

الشاعرهذارأيناوربما،"الرموزمنغابةسوىليس"بودليريعنقدالشعورالذيفينصمتنايثرالمشهدالماديامامشخصناالشعور،حتىاذاعبر

الممةعنللتفتيشوينصرف،الظاهرةالواضحةالاشياءلنفاهةيحنقيشحصانيمكنلاالصحيحالفنيوالخلقسابقا.فيلفسهاختلجقدكان

:نجومدوناًلليليكونانيتمنىخىوالعريوالفراخالبميدءهـاهماوينولىيزيلهمانراهالمكس،علىوإنماوالممنىاًلشكلأماما

.النجوممذءدونالليلأيهل،تعجبنيكنتلكم.اًلاغانننهرلفظتيفيرأيتاكماالتفسفيالداهلوايقاعهـط

شانعةبلغةتخاطبناالتيح!ودأيضاوتخطىالتقريريمنطقهتخطىاًلشماعرفانوهكذاً

دالعريوالسوادالفراغأطبلانيتقيدبينما،اً!ولاليتعبر،اليهترمزماالىولضكلهاومعناهااًللفظة

بةبة.منبنوعومسفا،منعدراًاًلحواسلجهعلىمعهاوطفاوسكلهابحدودها
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يخدعلاالذىالناررأنالا.البديدةوالر؟ياوالخلقبالابتكادالتارىءأكب!هيذاتهاأحط-ا!ااتاالا

يطفوماأيريمثلنزارادركهماانيصرك،روحهاعنالصورةبظاهر.-الحصا،لفةانعيؤتلا-لراكل،مخلوز،!هـ4،-/خر-،

في.بشاهدمما،ا!لمةماديتهافيالعينتتلقنهماوأدنىالوعيعلىتحصىلاالافمخهادعينتراءىبيما

الئعرانحدادبينالشبهاكتشاففير؟ياواًيبعدفأي.الشعرالوضوحنجومسوى)بودلزصاًليهايشيراليالنجوموليست

الرخامبياضأوالضوءوالقولمعانهالشعرالقوبين،الثلاهلوانحداراليلايئ!الي.الظامةتويى-،جميماا!خاسءيونلراهااك!وا!ة.فربر

ميكانأنمنذالعقلابتذلهعمامئقولةاتشايهفهذء؟الج!وبياضمن،،تضيءلااـوضوحانجومتكادالتيوالتجربةالاحساسظلمةسوى

كا"ذلمكعبر،والث!اعر.الاشياءعمىفييخبطص،الاولىالنريزةغفلةفهي،الظلمةعذهدحمنرولضطربنخفىالتياكلوداتأما.نسيئا

لناليقولويقعمماويقيمهاببعغنبعفاويقيهاذاتهاالىالاثياءيردوالشاعر.المطلمالنفسسرحمفينحياالتىاًلمستورةالنثسيةاًلحعائق

.إلعاديالحديثبداهةفيقولهعننعفماالنهايةفي.نسطعاقىوالمعانيوالصورالافكارأي،النجومبتل!لىيعىلااًلمبدع

العرىوحسرةالكسف!فدعلىبالبضيعنىوانما،التجربةظلةفياًدحباحبددضواءوتثح

...ابرافعبيهاتئعكسادصنيالىهـاخليةالحدفةبتلكالمستورةالحقائقارواح

نزاد.قصائد3معظقيكلاثليةالنفالروصيافيالانحساردلكومثلالمنفس،علماءمعظماظهرولقد.((بودبترا)يقولكمابابصلافاًلحقائق

:يقولالحلمة.،صفاذق!واننىالكبرىالهديرموجةسوىلبتوالتتايهالاءكارأنبعدفي،

غبسملصبفيئحهافيةرميعةالهاثلمةالموجة.نلكبنقليعنىلاوالشماعر.النقسمجبطعلىتطفى

الحريرسخصلة!ا/.وسوريهزيلهزيسمعولاتبصرلالكادالتيالموليهالهاربهبالمويجاتوانما،المروعة

صداهـسفضب*مف!مد،عةلةملر..الوصوحورا?وجةإ،لهااذتعحبوالتيجرصها

-هـ-!وربه!بعللقوههجاسربر!!فالاتاللةالو!ببةشعرفخلف
إرتقرإ،بالشلالالشعربمقابلةشبيهةوالحريرالحلمه

وكيمياز"لابداععصبافييمراندونويلفظه،القريبالعىلمايلتقطه4غابفيوعو،مسهبابحئالقتضيلانهبلىلكللاطالةمجالولا

يعجبونالذينالقراءومعطم،نجهوتغودترجمةالحدصتترجماليالعجنصةنجلكابتراناردتوانما،جميعاالحديتالنفدنب3ويمبذول

سور.لهاامام/ستحغرونبل،فنيااقبالاعليهايقبلونلاالايباتبهف.الاذنونسمعهالعببئنبمرعماننقلالتيالوصفيةنخلفلاظ!رالاشارة

اعصمابهمفيالعريوحرةوالجندصالكبتعقدبهاتجهضالتيالحسيةاختلفتوربما،النذيتعانيهممابكنيراملجميما،،وهيالذمصريسصهاو

انهفيليستنزارففضيلة.الفامضةالاشياءبحمىالمشبوبةالمراهقةالحسمحالماًنيدركلا/بمادنزاراأنبرفينيودي؟الاخلافغالةعنه

عنالنقابكسصفانهفيو)نما،مستورةنغسيةحقيقةعنالنقابكتنفعبا،،حسبرةالبعرعينوأن،اللاممنىوالعقمعالمهووالوصفءوالمادة

ذا!وراءيركونأندوبئ،والحياءالحشمةثيابتشزهاكانتحلمةيصفادلح!و.وراءهاوانسانيةنفسيةابعادلااننن،الاليفةالعينلانها

ال!اديرقىت4قىزفالني،الغريزةعريانه.نفسيأووجوديبمدالعري:يقولنراهالحبهيبةضغائر

للتدليلوسيلةبكاملهاوالقصيدة.وراءهانجل!برادعلااتيوالاباحية.سردضوءنحلالبديءاورشعرمالم،

قوله:فيوبخاصةالجنسسوقديالمفاتنعلى-الاجيدالرخههلامعيلىعمهنمه-ىوث!ر

مسدصرلاوهضبتهيعالق...وهابريقالمقعد!برىلودلمءزصتقلني

اقيتداولى،،للافكاروتقريرا.فلهباالسابقةالابياتيفوقالبيتفهذا...سدجيدماعبلاحعلىاللبرلحلوز

ذائقةبهمإليهاوتطفرالعريقالحرماناذهانهـمفييضيئهاوالنىالمعماءيموههأنالنى،عر.حاولالوصفيةمننوعانرىالابيات!ف.ففي

بمواقعتها..نلذكماالدممارةمنبالراديثتتنر،كئيفة.منالدنتةيخلولاتمليلاالبعربةالظاهرةو.نمللالصورةتعقيد،يضفيه

الدزتولوكمالشفةابىت3الضالتشبيهعنطبيعتهيختلفيالاسودالضوعوخلال
.!..موهماوامسومئهدواحدشطرفيولونهالئعرانحدارمنهدجمعلانه

بقولهللشفةوصفهفيايةتاذلكونرىعصيميرمصهير!م

كالورت"حبلدصلةعزقزقةمنضصسة

الفهتة،؟عإ.دتىئخقهامنسبحلن

الساقين:وصففيفولهأو...اًلهئأ!

بىقلاباؤ.اماالتلجملالتالدءلكملاذاأبهاتويا

المبياض،علىللتدليلالثلجمنالتشبيهمعادلةفيأسىثمةوهل

انمداممننزارلدىنتىكلهودلك؟النعومةعلىللتدرصلوالحرير

منيتولدالذيالرمزسوىليستالبارعةالفنيةالصورةلان،اًلثقافةهلإقياجمل

اًلاخبرةتجميلالىدواوينهانمنوبالرغم.الثقاف!هصتخصبهانبعدالحسر

فيها.تتعفدمالاخيرةالنزعةهذهفان،الوصفيةالىمنه!ااكثوالئمنيةلصديقتق!لأع!ا

:يقوللراًيناء،الدنتنيلكمقصسذةالىمثلانطرناملو

تهـذهر.اتالشيرظان،اذهلثرو.عنالمنحدكمهايما-....!*عببالادؤب

والصندلالرندحراجعندطي!بهزاويةنيأليس

اقبللاكيف،عيضيئاماممرفوغةالفهاجمكهـاأند

...يوكلننرهرنهـاكليقر/لد1..0

الحسي،الشبهتقريرفيالسابقةعى!هاًلابياتتختلفنبىبياتسوفهذاضكلاًرمح!مبة

زنمقلةنااًليفيائنبمنبقلسىهولودابجزئياقهلىاالاالزلضلفافيكماس؟لرىعقما!ياًلبعريانجت!يرالاميرشارع

-94الصفحةعلىاًننتمة-سسص(حىمي.حر.
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جمالهما،مععوبتانعيناناًنهما،ميتةدميةاوتمثالبخاهماوالفيروز5م!صمم!ه!5

ءينبمالرا!ص:ءنحديثهوفيذاًته،وانالددسالثاعرقولديا!وررف"ع!-21الصمفحةعاىدعمععرلمسهـمور-

..ء

فيه.ولا.جمالله!نيرولامصىلا5ه!اًلىلزاًر

ولفاصسلهالواقعلجزئياتالمرهونةاًلوصفيةهذهنش!دانو/مكن

الغيماتاحهـداىفيبزرعهنىذراع!تحصمنحداليياهعص!5ههه955!!هههه!!

زخاتزخاتيتسادءجنيفيالاسوروالطر

الاسودبالزنبقشبيهالابياتهذه!يبهالألذبمماالاسوددالمطراخثخاقيوقد،النفدتعانيهولا،اًلعينلاتشاهده،افراضي،قثمبه!ي

الاقراضيالوصفعلىيقوموهو،سابقةابياتفيبهالمقدكانالذيا!،ءستجمعا!تياداعيةالتصنبةالاضافةبواسط"اليهالشاعر

،العيونفييتفجرالذجمماللشعاعتقيةالاسودفالمطر.ذهنياتأليفااؤلفاللإ"*قىءنمنقولعرلات،صدقولافيهحياةلاحسب،جمعااكختلغة

الواقع.عنالمنسوخةالمعادلةاطرافلتتما!واداكصاممربهالحقو!!،الأسودارثعرالىينيراتوآ!4.النفسحدسىءنمفاضاولبسى

فيهفالسواد.النفسيةالحالةدونمنمكفوفةخارجيةحدقةالىاي

حبيبننىدبواًنوماوال!نوطالوحشةالىيرمزوجدانياوادالىوليسلونسواد!و

علىمعلدلىويثودالواقعفيودمنحينايعخحررانيحاول،زاراانالارن:قهوماقدد4مبدعاًنفعالزنبقليسالزنبقوهذا.ذلكاشبه

الابعسادتلكإلى،ويلمسويرىيفهمعما/،ابدانعبرار"يالوصفيةادرؤ/4بين؟والوضلعاررات.بينالحلوليةفبيهتنعدمنسخياقتعال-

ترى،ممااكرتتراءىوالتي،تفهمممااكثرتعانيوالت!بالظلمةالمتلفعة0الئفسيةوالمر؟ربئالح-ب"

نهر))قصيدةففي.حواسناتدممه!ااندون،حسشايدمهاوالمحي.الاخيرينالديوازينفياالوصورببة

بالاضافةاًلمعر،ونعيوبؤسهاالح!ياةقنوطعنللتعبيرمحاولة"الاحزان

؟باررانالضروريمنولعله.الاشبياءلمقدرالموحنتىالاستسلامذلكالىا/ضاالمنقولةاتايةالاببتفيالوصفيةهذهعلىنتمثلانويمهن

فكأنها،بالاخلاصمشبعة،الايخرديوانهفصائدمعطمبأنادقولالى:الاخيرينقبانيقزاردإواننمن

الفراغزوعنفالحواسانفعالئناو،نفس!فيمضمرجرحمنتسببلايىقوت!منهمليرشحرامملعنهمااصهفحانمعصحيتحافروخان

فيأعصابه،تضطربكانتالتيوالضوضاءالجليةوهدأت،لديهركدوووببرصء!يفبلتهمتفتحعندنهاالحديقة؟رز

بهروبماجعوحىواللاجروىبالخواءحادختصعورعناماقهوانقشعت:لا"نورةوصفهفيوكذلك

تانيةبطالمحة))قصيدةفيذلكيظهر.المضئيالمسرعواددارء،الاشب،ءوربمانا!يخ!نيفضص؟كل-!طرزهاأ-كونزهرات

دةالقصبهذهانالا"الاحزاننهر))قصيدةءن!لا"الىبمنفاخ!رعالحلجفصولفانر-لتالركصخيننلوجوامغثغ

التجريةلحولابياتميها.شخمىاذالوصعيةمنننطهـرنكدلمالاخيرة:"شمع))!صيدةوفي

يمدوكمالذا"هاالحسيةبالانتمياءالغوايةالىالداخليالعالمسرابمناجطياادت!حذبفا!فلىالاروع.لأ!-!"فيجسمهك

قوول:يي-!ع!ومقإكثراول!زهاموجعاريجهاابةغل!ر،

يى--ا!3هـورمناحلى!ها،ءحكارحلصلإظحاكلازبححةضسمائثاضفى4فاهنلالابظمنزلق

نىاسحمللهعر!خلىارر-شثاردزهردمئاحسلمى!طيبفهيابييادراامهعلىلطفل1ا)زغب
،:يقولنراهحبيبتيديروانوفي

لنعمللع!عالتجربةمنتسمهفعطللأعلىمقمتارالشآعرو!قحاعمةوالقصدكصوروددهرفحمها...احسبلمنفر.نت"ذطبهـنسريرشمعري

ورصدهالحسيةذاكرتهفيالشاعرحفطهبمشهداًفسبهوهي.الالميدة!سصتبوضوخف!اخخر3سهكارش!ءكل

منالرمية!رنوعالىالتمعرلحولالتيماستطرهةابالصورغوافي"لاشباعوصبروفكاىوفيريم!رإصقبةوبصدريخهـحهكت

منالئانجبةالبطاكه))مصيدةهيدصائدها!ضلان1ءجنايضءللهذاىكعوالبم،كالثلحالرييئوباض،الحدرمةككرز!النتصفة

،لتءدرا،شياءضميرالىولىت"غلغلباالرؤلى،،يعان!انحاوللانه((اسجانراه،سوداًءأرلىرن،دبلملأ،ولبداالذجمماالابطشعرانكما،واللوز

روصسحلاالذبم!ووضوحهوالحصويرالاعمىالكتيفوصدارهااولدةمناتغرلبهالاعر!ن،وكذلك.طازجةحشائئراًلاناصبحوقد

المبهرجةبألموانهالفارىلبيئسرانيحاولنزاركانانمبعد.شيئاب!4صدرهارفافما3اًلمك!روالي!اقوتبالشوخوالشفةبالذهب

الحلد،المتحجرالواقعم4ادعلىت!والتيالكاريكانوريةووصفبة"وصودهيزاحفجم!ماالشاعرانعلىتدلنا،جميعا،الصوروهذه.مرءر

:والرموزالن!ولبعالمللاتصالسصىالعصيدةهذهخدللي"اذالاك!اولدةعا"عالمهوان،والبعرمىواللماًلحىجداوعلى!وو

وارروارصدا!و..النموساسارعسفيهنشى!يزدتمافيروز!ي.روخفيهاوتئبعثلتئ!فالزموزشعلةتضئها

الهاده!دشى!عابهدفيسحهديتالمياهموبوءةمرافىءؤكيشز)تالئ!ب!اً!ا

الئهالاهارخصدفالخموروارححى
انهارحان!فوقصلي!مردالفءر!.بة.مرهال!ثطص،ا(جم!))ديرانعلىالبيونمرافيةالنزعةطغيانمنوبالرغم

البحاراخطرمن...الب،راوصعمى!رو-!،وورفيوويكد4اًلشاعرانلنا.نظهراككطالقصائدبعضعلىفيهنعثر!اننا

001.انتحاررح!شكا/ت...ادنمىس!فلماتمطرع!ما!دة!ط.الاشياءجداراًماموالش!خوصالوصفيةمن

.ظ:يقولنراهفيرورا

والضياعالانسحاقتجربةعنتعبرالنيالرموزمنالحثهذاًين

القاصرةالوصفيةتلكمن،مراراويقيندون،الوجودمتاهاتميلهما!هطاني...هينيكاحبهماهلتسألينيلا

.اًلمواتا!ووةبهممااعتهنيلانيالويقل!هبمنمرآتانألدي

وبيخهمابينىالذيانسىاناكيفالخززاستهغفر

ا!الاحراد!-رمنطفئخان،ع!ينانمماالدببمراةالشببهتينالعينينانيقي!يو!كي

التيالصاحةالغريزةثواوينهي،الاولىنزاردواويئكان!واءنوالماديةالعقمعلىالدلالةفيكالن!بدثمةفليسفببهما.بثولامضلا

دإوانهفيفان،بودليريقولكما،الثمهوةسياطتحتوتعوللعرب!أيءنيعبرانيمكنلاكالذ!ب،فهكلالفيروزوكذلك.الكثافةاًخريدة

والعقم،والعجزالاشياءوفجيعةبالفشلالت!عورمنلعييراالاخيرفيهايةرثةتختلجلا،متجمد،نبمومعنىفهو.العينمعاننمنمعنى

الموتودبيبوهرمهااًلذاتبانحلالمالقااًلاحساسذل!الىبالاضافةالذ!*بعينياًن.العيونعبر(لضش"-فياملاءحمنملمحابمرعليهيرينولا
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اشعةيغموكنىبهيتضواوان،والصمتاًلخشوعشهوعلهاتضيءان؟قولهنفهميحعلناماهذاولكل،خلاياهافيالبطيء

.ونورايامثهانسكا(نلوه1سلأملياحبكأسرأ

الصثزة-...واحنرانيعينيكالاالدنيافياملكلافأنل

اببماني.صيدريفيستحطصنىالاعغرومصيري

اءالانتسرابامامبالعجزالشعورهدايرافقانا!يعيمنولعلهانساتبملامحجرحسعوترلامرساةاني

اًللذينوالقهربالندمعميقاحساسالمشومةاقدارهااًماموالانخذالهذهفينزارنفسيةعلىالدلالهعميقةالابياتهذهانيقينيوفي

تنحدرةيما،الزوالونداءانقديمةالامورحرةالنتاعرنفسفييذكببانتقنلوالحنيبة.بهاوتشبثهحبيبتهالى.نوقهفهنالد.الانجبرةالمرحلة

وتلاحمت-النفسيةللبواعتهده.نجمعتولقد.الافىءاءهاويةاًلىممماهالامبالفييرددلكنهيحبهادهو،جميعا،إلحياةلنزاربالنسنة،ابدا

ربيبةبالفيرةاًلحادالشعودذلكنفسهفيمورية،ببعضبعضاوتقمصتذاتهما،يمثلانلاوالعجزوالفقر؟شيئايطكلا،عاجزلمحقبرلانه،عليها

سانردونمنالانجبرديوانهبهااشبعوقد،بالذاتواستمكالري!بةالشاعرلاحساسنتيجةانهها.ماديانمنهـماابرمعنوياننفسيانمهما

دواوإضه:يوهجإلذيالجسدعلىالاخيرةقصائدهدينعثرقلمالهننا.بالهزيرمة

اخر.رجلتيحيلفيصلربىدتهلينالعتمىللمرةوالساق"يقضمهكيالنإأالىيهفوالمذبما"والمنهد،الشبقبحمى

قوله:وكذلكالاشياءحقيقةعلىالشاعروتعرفوالمزمنالعمرلانوذلك،المتلهبالعارم

11عنفردد2عامل.الهوىلريروهقيزاحمنيخيريهلاكلجموطنياومراودتهاالمرأةبمداعيةكالعت!نيطربفهـجعل،وعقمهانزوتهخصاقد

ابدااعرفهمالم،قبلأكاننياذكرهلستانيعينيكلوناما،ورجوتهبشنابهبهايغررانيحاولكانانوبعد،اًليهاوالتحث

احراارىلاولكنوجهوديوعنقد!يعنءجهـنيهـكفيلابح!اني:والنحولىوالالفاظبالالوانيخلبهالكيألانيسعىبهاذا

ءباخلاصوالمريبةالتشككعنالمنسحقالنفسبمالتعيبرهذافأينالك!لنماتالاتترقصف!الدترعندىسيد!!

تنقبفىكا!تالىت!المجامحةالوصفيةالاسطو!ةتلكمن،والانينالجرحاحرئوبفيكاحدةاخضرنوبفيواحداة

عنالاثياءيعبرنزاركانانمبعد،بد!ولا.وافنااذوتمجهااضلاعنالهاالكلماتالافتجدينالدترهدافيسيدتى

وبةهـ.بهاوتجرحهمعهاتنازءعنيعبرالانبهاذا،ووهمهزهوهفيوالاكفرمنهلالازرثوالاحمرمنهاالابيض

.لمخسكلةمن4وجانهاالانيمرداصبحونهدساقاةاالمرءكارلذاعستقدوالابلقبئالةاوأبتن

المنافسذلكاماموالانهزام؟يةيرةالحمادالمشعورهذاولعلامامجواهرهينثر،مخنولفاصرلكنه،ثرييوئح!نايبدوفنزار

شيءكليالىذلكيتعدىوانماالحبعلىدلالتهفييقتصرلاالمجهولالدلالهعايقألالوانخدلمن؟لمرأةالشاعرفغريرانويقمني.حبيبته

اًلموحشارهبسويخشدشل"الاحؤانن!ر"نسصرننقكلالاذظ،ةاروبكلليستفالالوان.ومصيرهاالاشياءقدرا"،موالقهربالانخذالشعورهمحلى

انتءردون،ومخؤوللحزنه!.بياابركاندونحزين.فووالسطورعبرداطون.لذامابالاشياءوغبطةولهونردههيبلالغريرزةلانئسباعمادة

ير.ضغواخذاليهبالنسبةطممهاالاشياءافئقدتلقد.اًحدعلمبهق!دونههو.المظمطةالغرإئزيرث!بملالثنها*رهةاحواسنايفرح

وادعقم.السا!ةرمزهو،الاشياءبلونبالصالاكضفاءمانلمهذاً.حسيةاوشهوية

اً!تمإننلقفووعنبلونهايعجباصبحدالثعاعر.مشاهدةموقفمنهاللودوف

بها.والتمتعومواممتها

اًلاولىوقيهـمتىنزإردواوينفيتتفجرالحيويرةكانتانفنعدوهكداًؤصيدةفي،لاايرضايظهر،والاس!تسلامبالخفوتالشعورهذاولعل

فينسغهايرضضببالحيويةاذاالكثيفالغؤيزيالعصبيالخصبفيهامانزارقصائدبيندل!يس.وانهاعنالدروانيحملالتي"حبيبتي))

بالزوافيالموحثدواحساسهاالعناصرقنوطلمحيهويثيعا!ريروانهذاونهـدط،المرأةبسافييعنيمنزاركاناقدنعد.وعذرقيعنانةيضاه!بها

انيابامكاكماانلره1املييااحنئهالولامظهـدمنمظهراضعفوهو،بشعرهـافقطيعنيهنانراه،وجس!دها

ف!الارضمكلنياعرفلامفهـقورننسللفمألاوي!شضرميختلج،حبماًلمرأةفيماكل.للشهوةإلاسن!ابرة!يادأة

غثياني،الحاديأقلقيأ!شاعطيكماداكانتولقد.مباللا،عنينمتجمدلمح!و،شعرهاعداقيما،ويرسنجيب

الشهي،بجسلم!امتمتعل،اًلاشياءبجماليثمعرنزاركانانوبعدبموضعيمنىلاانهعلىدلالةتقصيرهاوحبيبتهشعرباطالةاوراعرإ"عنا

اًلتي.نتنهارائحةويشتمجرحهايعانيانالاالانلديهيعدلممإنهنرىالاكتفاءعننعبير،كاللونفالتهنعر.الؤبرنةبموةءبل،فيهااث،وة

لنزاربالنسبةالحياةكانتانفبعد،ايضاوهكذا.اًلغثيانفيهتثير.بالمشاهدةوالرضى

،الى،الانتنحولبهااذا،والشهوةواًلجمالبالعطرتتضم!حس!ناءامراًةدوناجوانهافيوالعشى؟الاشياءمراودةالىالساعرميلظهرولقد

.واًلدوارالقيءتعرجيفةيغول:حينفهو.كملمهابئاًلقصيدةخلالوموالعتهاعليهاالافبال

واًوومرالتبدالايراطنناالهـنمرععدىمعارقصنادا1اهـلميرنى

..ونررااشعةدجردفلترانفيا،لكماوحرل

،"سجائريوحبيبنن))الىقصيدتجبهاخيراالالمصاتمنلنابدولالطيراانتهمفرائةذراعىفيالجميعاحمنكو

التيالقصيدةهذهبينقابلنافلو.الشاعرنفسيةفيالمتطورندركلكيسريرااضلعيمندالخذيهدوءفيفراكلير!حك

يتسخبهوفيما،ركبتيهعلىتجثويدعهابأنمكتفياامرأةفيهايجالىالشعودذلكمنشىء"اميرني))الساعرنداءفيليراو"

حيثالقديمةدواوينهقصائدواصرى،سجالرهلهاثمعنفسانفساتأويلىدياسر!اناودلاكشتوانواني.المرأةمعوالمسالمةباكراًضي

،التارعفيالمراةخطىوفعيسمععن!طوتثارتلممظش!وتهكاتلصدربعقويةوعدقالقريرةالمعانيهذهانالقولالا،لايسعنيالظاهرةهذ.

اًلشماعرانصرافانبالقولالحانفكلافانيلهذا.حقيقتهلتمثلناوخمدتالشهوةشعلةفيهاتانطقانبعد،نفسهادركتهجديديقينعن

فقدتالاشياءانعلىواضحدلميلهو،حبيبتهحضرةفيللتدخينولاوتقربرا.اثارةواقلوصعخباعنفاافلالاشياءوبدتالغريزةجذوة

نوعفيتتركهبلونحنتذبهتث!هتعدلمفهي.اًليهبالشء:كأسحرهاتبدعهالذيالمستحيلاللغزذلكللشاعربالنسبةتعدلمالمرأةفان،بدع

الفشلديقوله:بهايرتسمالتيالصورةهذهوتتم.الوجوديةاللامبالاةمنباجواءالتهوبمفييغتنطرأينا.و،ذا.والكبتبالوهمالمتلفعةاعصاب!

تثريناولفنقبلوالدنيانيغكأ.خهرماوالخيتلحصرلهاميوالش!وص،متععفةمراًودةالمراةومراودةالحب

ونناجينحطامورؤىالكلىوالصحفوالفهوةمنللحبعلاةاعطموهل.يلامس4اوجسدهايشاهداندون،لهاا
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.ء؟أحطامهوهل،والحطام،العمرلشرينامالطبيعةتترينهدافهل
ء.-.!)!؟واشوا!هاالنفسحطامامالفناجن

الممماز((الادالط)!عدد)ىوالالفةالصداق!ة

.م-!الحواسك!حبعنالشاطرلنحولرسمناهاال!نىالصورةولعل

يبم،6291)مارس(ا-ؤاًدمطلعفىي((الاداب))لقدم!حثيالةالالياء،اماموالادلدادبالخيبةسعودعلىالمنطويةالدعةالىوعنفها

6:موض،ع"!"راً-فيلل!راً"لى-"قىكلعادد!،مألو!ءاىألحمجخيالكاثعمران..بة-يكفينيكلراهفأنها.. ..الالا!هدهدكرلااداالا!كامللا

ء!!خلهـالمهمنللسلسدناكاناش!عرناا

المقصد!خلفمىسسلهلوجبينيراسيتمحكى

لأ173!ال!ط!يوجمانوعالىالحببهايتحولالتبمالوئيدة.المتمهلةهده.اًلمداعةفألن
.بكو!ادليلداعي

/دها-تمدالتيلساديةالالاحةتلكمنواكوادوالتعاطفمنالصداقة
!"..بمفاننهمنكراعبثاننعبتالمرأةجسدالى

!ال!!!ال!ا1(بتكه!ا)ديوانبئنالقولالى،ايضااباررانمنبدلالهذا

والشبقوالتسيطنالفجورديوانهوممااكثروالالفةالصدافةديوانهو

أءءرحلة/اني.سطورالتحرلةخطفيهايتتالعالمحدثنالشعراءكدواوين
رر!لراددواويرارسكلا.اًلاولىدواوسهمعطم!ييبدوكما

؟دت-،ولاً!تىاًلعممقةلالدشاًلمه،تحافلاولسكونالاخرديوافقصائدبمضانالا.جميعاالديوانعبر،مرحلمةاثر

....اًلتواحدةتجربةعنلنبر،بينهافيماوتتعانق،بنعضبعضالرتبط

فيئوتطهركماالفلسعيةاًلئزعاتمخنل!بحت4.مننجارروا!ادنهافيالزمنواشرادهانطورماخلالالشاعرنفسيةايها

العالممة.للارال!اًلمعاصرةالا!ار!اك،ءرنخلىاذا!بما)!طورمننوعالىالنفسيالتطورهذاادىويمد

+أ...!العميىلءالكادابكا.ؤوريرفيالطفرةوتلكالجامحالبدائيالغلوذلكعنغالبا

ذم-!الشعور.وبدلامناحداقفيهاحدانط!تالذفيلخ!اوكي1الخيالمتاهاتفي

؟،،م!!،/ر،،،ء!أ،//؟،/ر!-اح،1لماإ!ر/ر،1،)،!بمر!ا!،ثأ!رر،رر،ر/!!ريمرصم،!صمم-3رملرأب،5والالوانوالا)فاظالصوروصخباللفطمعقعةعلىاعتماده

!يقع!هـةذلكيظهر.الصامتواًلبوحالجردضالخفيالى"مسنوعمنالى

ئي:،:ز"الى-كا9!اااشء!!:!اداطحاصذ!ر"ولإنرا!دأأشو"،ذاانالفولليصحح!الديوانديالاخرىالقمائدو،معظم-ضحبيب-

.!أأ:!--س--".أ!!ر-،1).-،-!!يهجعلأءاالى--بيهد--!لء+-!الماأ"لمحطاًلاولىيرضهدواوكاتانبمدوالهموءالخ!وتديوانهوإلاخيرديوانه

اؤ-،-،-!7و!"كطوفدطحكابفيهلأ.،س!اةحعيدضررعسمعدبرأ!ف!ادونمنالموبوءةبزهالغرو!وياًلفاففةوالااوانوالضوضاءالجلنةدواوين

مناك-ءرحلهلرندينتربهر"ئقريرءعطمها!يالابياتههذه.الاولىحقي!ةهاردوكعليهاوتطينعلقماتننىاتيالنضعرب!

ر!أس!خلميهاسميةوفادددودهذالهاممالحملامتلالحجراي!ودىلمادالحجروالتقريرآفة

.(!سو)بغيكثررغمعندبم!زالماا)ويىلمه،مبتصرةلمحدينزارمنهانحرراك!الوص!ةأفةجانبواًلى

ولا(ث1،لي-،!ح!ىهـ6منلعليهلجوزالذيالناعراىو!كطوميكالوء!ية،نسخيانقلاالاشياءنقليعتمدالمذىالتقريرافةعلىلديهلمثر

بالسعردكبف،العادياًورمرعنمالصر،امعا(في،هوالعابراله.ورالموصمفي!ةتنقلفيماوالمعانيالافكاريضقلانهديعهاينميزلئمه

المصعه!ايور!سوربنميالهله!يالمعاككرون!بر-الذيا!"ءمبدانذلكألىوبالاضاقة.معالمهالوضوحبالمعانيالش!يهةوالمشاهد

اًننقالمحة-العديمالعكربصوردكيفعنذاؤ!العيروعدتحرارتهاافتقدتالهـتيالعواطفاًيضايتناولالتقرير

لى*نهاادمرلربمالعرهمننماذجلعدأدمياًطيللنلمحانيريمنو"ه،لحوتلافهابالفرةشبيهـ"اًلعاطفةفهذهاًنفعاللوناًلذاكرةخلالمن

البرودةمننوعاعليهاحللعه،نزاردواوينمعظمديلل!،رىءمبذوا".بالنفىيعانياحساساكانتانبعدبالنصيفهممفىالى

كيهولالكتيفلجسيدلاالذيالممصيالسردمنبنىوطامة،والعقمعنهنستفلويدكلهاالمادةعنالانفعاليعزلانهفيالتقريروأمة

.وراءهنصرولكنها،لهامدركةأوللاشياءمشاهدةالنفسوتغدوالخارحفي

اً!يدعكماالمادةالىتتسرباًلنفسيدعمبدعبشكلبهامتصلةاومتأثرة

اًلنفسيللركوددمزالقبيلهذامنوانقرير.المنفسفيتنحلاًلمادة

النصنب"الىالمباشرالنفريرمناحياناإتبالشاعررأوخاوردماكانتكما،الفكرخلالمنالماديةبحمود!اوتقيدالاشياءبواقع!والرض

سوىالوافع،0في،لي!ستلانها،عقماالنقربرلفوقالبالتعم!الكثبرةيتص!ىومن.اًلحواسخلالىمنالماديةبحصردهاتقيداالوصفية

بداهته.ويفتقدويتعقهـدفيتضاعف،نفسهالىيرتدانبعدذافهالتقر/ريغلب،تقريريةقصائدهمعظماًنيدركاًلمقبيلهلىاًمننزادلدواوين

م!االاولىدواوي!نهعلىطهنىفديالفيالنقربراسلوبانرايضالهذايرءهـللافهو.والشعرالنثربينالمترجحالوضرحمنالن!3ذلكعليها

اكبحبيبتيفصائدبعضباستئناءالاخيرةدواوينهعلىالنصنيةفت0وانفعالهالشعرن!ولعلىينطويلاانهكما،مبا!ثرةاًلنئرخصائعى

ينخدعونوقراءشعراءمننشهدولكم.صادقةمنسحفة.نجربةعنعبرتقولهمثلفيذلكنرى

وفوليدها،اًبتكاداًللمعافيوتجزيئها،عمقاتعقيدهافيوهمونبالذهنيةالجيدااتعراطلبولاكفاني"أحصى"قيلاذ

والضلاءمزق،الواقع!ي،هيبينما،وحذقاعبقريمةاكعبريةللحيلا)ضكوىيشارككشليمنبشكواكوابعثينفس!كانبا)ماقصصيع!

علىصعوبةللانتصارمحاولةالنصنيةفيانشدلا.والمعانيالصودمنوالرلموىالالاعيبالطفلنحفرحككل،حبرتالوريقاتنلكلتفرحني

وعرضهاالقدإمةالمعانينفتيقفيوالاجتهادالكدوليدةالذهنيةالفكرةلاناللوىفملهضلرانيتحسلبمصح!لنتلولاالمبريأ.فىومل.كا"ن

إلنصنيق!يديالشاعرعليهاي!ضنصرال!كطالصعوبةانالا.جدبررتكلاذوىذلكفيالاحلامتدغدعئهوحيدةوجدتا/مااكنبىاني
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بينفيم،انننأبذة،اف،كسةالنانتزةبحرودهاالشعرالىتشربأنوتتولى،الروحدونالشكل.لنناوللانها،مالتعله،خارجيهصعوبة

لمحج،بسةءهـورهاكأرو!للنقريررمزه!الااغاظ-!هذه.بدضابعضهاخغاياها.وجلاءبالنفسعلاؤنهمادونبؤالهما!!منكغايةوالفكرةالصورة

شعور./"،مسحةلايةتتفنحانعليهايستحيلانهابى/نجبلويكاد.وغئاز"تعشكانتانبعدالفرالىترتدالتيالوصفيههياللصئيةفانوهكذا

لان،زائلاكانمهما،فينيطيفاًيبهايملقاناونضاءلتمهماالممنىصراحة،بتعريرد*خفييعدلىال!الذكيالتقر.برايضاوهي،الملدةبعالم

(1فرلمين))ي!ضيانبدعاكليسئ.ذانهاعاىء!فة،مقفلةحرودهاالنعريريلازماننرىلهذا.متعدرةمولفةممزوجةلمعانينصدىجعلبل

فيالصاد!الشعربةالتجربةلان،شيءكلكنلألموسيقىالرمزيرينوسائركألميرايلاكلالذيالعا!روعقلها،بساطنهاءنلعبيرلانهئيهابىولالنفس

ر،بر-راسالاذالهاعنتفصحلاصاهـةئنفامالنفس(ذ!ولفيشفوع،بينمايسيرة..مبتذلةاليومنراهااك!الالمحكارعلىالتعر!كيالعنتمن

الاخر.البعضمعبعضاوتتعانقاوتارهاتتآلففبيماالحرو!التجريىءلىهائلةؤدرةاًكنسبتاكياؤرضرةالنفسراالؤتئيةللازم

دناف!لمالىاًلادنثب-اءاًءأدنةيولدالذ!ئيدالتجربد.الذ!نفيوألصورالايكاربا!راضوالعبت

نب!هـامخنلفةوجوهفيال!رةبتمليبالانعامعلىالجهدافنصادمن

ةيقولحيثالتالتلاجيتورنا"اواذاو"ديعميقهاالىمنصرفا،بحدسهيضئيهاالذيالشعورلحنيعز)ها

أبصرصتأولدتوبحاراتحملتاا(يامروبعيخيهكحيللهاومكتش!ا،؟الاخرالبعضديبعضهامدخلا،!صديا"داابعال!ا

ى5فبعد.الحسييالذصبتعقصدهيتتابعالوصغيةخطأننرىبهلوانياعبثابذانهوعبثهالفكركلكرمزاالنهايةلمحينفدوسشالغلو-

المبتتعلة.بالمراياشبيهاالاناصبح،العمربضوءشبيهاعينيهاشعاعكان.منكرا

وال!سالمادةفيللمادةردههي،المنقكعاج،النهدكزنبق،العينومرآة-دفي.الاولىصفحالهمنذالقصائدد/وانفيبينةالمظا!روهذه

و.لكراربذاله،ذاتهللشيءاستعادةانها.اًلبصرضه!وادبصر،الحسفيتثهقيفاواشدهاالديوانفصائداطولمنوهيا(نيس!ان22))صتهـة

.جوهرهدونلظاهرهونسخ!"واهفيلهبعضاالاوكادفيهانلتفالتيالذصنيةمنبنوعنزاد.بفاجئناونصحيحا

وصفالىالعينشعاعومفمنفجاةيتحولاننزاريعتمولا،واكواًلدالامتدادفينأخذثمونتشابكوتتداخل،اًلاخرالبعضعلى

أغوىولقد.بصنمنبعضاتولداقيالبحاريعدهوفاذا،بعدطنرىالقصيدةمنتنهللمحفي.المسنحيلحننىوالتضخمبالانتنطرادمنعمة

منهمولدا،فيهواستطردبهفتغررلهفغتقالذياًلتشبيهبهذااًلشاعر:يقولالتاعر

لها:ءرؤألاودحلةعريبةجزراالحمورالوفوبعينبحمكلريبشورنحلالالمسها

أبحرمنولد.توبححاراشمىلمتمراو،ربهعيهنيكا.لقه!وفوععييهاثفوءبيحخما!هـهلوالمالأ

أ!بفىراببللبفجزرعلىكسروعلىلفمل-،تواأب!رءنلهدتووبحارافحملص،بمراوبحينيك

!!!يعدولمحييةعينيفييخوضيعدلمنزارافانو!كذا.الجررببالليستجزرغلىثسحوعلىوانعاحاف

ولنتد.ليذاتهغايةكآنهالبحارهـ!هدلاتكمالىاًنصرفبلت،1عبيربا!نوتقعدها!الذصنيةونعميد11،صفيةلرنقربينلتراوحالابيات!!ذه

الاولاو:يتدهنيةمن"دىابعدالن!ن!بةمنجد)باضر؟أبذلكادركا!عينين4تصبه"ني!رباننزارحاولصيتالتانناًلببو!ذانيظهر

الابباتهذهففي.واحدفأو/لعلىا)مكركدديهانح!رالذيبأنهفيهالظاهرلعبير.رةبح!بلةدق،مبنذللنئمبب"وهو،انتربضوء

الاو!اًلعرةنجزئةفيوبمفي.لامااستقلالاالفكري!ستقلالاخيرةذاكالىمنورة!لا،الحبيبةوعينيبالقمريحدق!جهل،والنبسلشبه

الصورةوتتحولوتجهضالتجرقيتسفحخنىلهاوالانقيادوتفصيلهاتلمظؤ!هـتاتهـوقالذهتية.،بينهماًلنمييزلهبم/وفقاًندو.ن،هالين

رت!-ولاتوحيلالكنها،تدهنتناو.-نخالبؤدمنر"ددةءموراالواحدةضوءبيناًلقدرمالنشابهمعئىليموهمكدودةواعيةبصورةالتاعرمكر

التانيالذيتيرنقيحبتلاسنطرادجم!االغلوذهنئيةوولأالذهذمةدهذهامهوبالاحرىأوجديدام!نىيبنكرلمويو.العيونوشعاعاًلعمر

.بغذير-!ااوكةسيلالانفعالصدهايرلاطفرةفيالاولاً)جيتهامءاىحب"بشغبرتهويمهلحيجديردةرؤبراعلى/طلعأوجدبدةنجربةيعان

ص،ك-الىوجر!،،الرؤياابنلاعءنالى!ريضبطالذكمالهنمسيالحسيخلعان،مبتنلبدائيلشبيهيبصريمعنىمنانطلقوانما

يرسرهءكلهذلكديوا)ت،عر.اعاناةواالصرقحدوداي،انفسياحدوديولدلملانهئرالطالعديرماالكدبواسطةاًلنجديد-ورمنسورةعليه

التعمق.!نءجزءلي!شراءود-عبااللامباليالواعيالشاعرمكرولدهبل،حدسيوانفعالذفسينوفىمن

وألال!نطرادالئ!بقىتوهمالتي!يالنصن!بةلحانوهكؤا.المديمالتننهـب"خديةممنواتزعه

بذلكمعطلة،القديم4المذتذلةالمعانيسلالةمنمتحددةميكرةبمع،ن

"الجزرببالليستجزرءلى))4قواالىايضانفضبهانو/ئبنيهاهونخطالذفسذهولفيوفيكامليحتمرالذبماالنثمعريالابداعلجربة

منوإلتجرربجلامنواًلأستطرادبالذووئيةاًلىمقمآدةتضاعفتحيث.لذاتها

حتى،بالنقصيواسرفالتجربةفيغالي،لاهفكرفاي.اًخرىجهةالنتعاعرلانالاولىللوهلةويدهشنايصعدناقدالبيتذلكولعل

كيتتفتح-النى.اًلجزرتصودعن،قصرالبالهذاوجعلبالابالجزرأناطمالفهبسرعةونفههالااليهاننفذاًنيمكنلا،لمحكر،"ارمادالىفيهنفذ

واصطناعالمعاننلتكلفوسيلةالقولهذابعددهل.نزارحبه-تهبمبنيونكتشفروعنانتمالكفيما،ونخيبننخذلاننعتملاانناالا.العادك!

المذائفةبعضفكيف،الصئاعةفكريسيغهالااًقياًلمتحذلقةالافكادالظا!ر.لحلىالطا!يالدننالبصريالتنت!بيههذابهاعمىافيالحيلة

نفسفيانطظتفدالمعاناةشعلةلانكا"ذلكفيبدعولا.الفنيةالالفاظ-طبيعة

وتزيينهاتوليد!االىفانصرف،المذقولةالمعدةاًلافكارعليهوطعتالشاعر

فيننظراناددناواذا.المبهرجةالخادجيةباصباغهاألقاريءليفتنمنالالتمادةلناردقلا،الابي!اتتلكمنالتانيالبيتبصدددمتو.ما

الذياًلغربياالرمزيالشعرتقليدمنمستفادانراهالمعئىهذاواقعوثحرة،"استغل"بالفاظشبيهةاًللفظةفهذه."منتقل))لفظةاًلى

فيتستبهيقطولقهـكانت.النفسخللالمنالاشهاءبينالتدإعييعتمدونحجرحاجرسهاخشونة!بم،عنهاالحديثاسلفنااك9"سوابني))

فيئنثقاذاغتوارهاوتهجر4السحيقالوجدانيةالابعاد((بودبر))نف!العاميةبسمةالعبارةيسمالذيالاخباديالتقريرمننوعاوتلإسها

التدا!ذلككانوقد.اًلزنجيةحبيبتهشعرمنيتضوعالذيالعبيرالالفاظهذهمثلالىالتفاتيانالقادىءارخافيين!بنولا.والىركاكة

عاناهممماكثرةاحوالاليهتسربتالتعقبدكثيرنفسيتقمصوليدالنقدلعمودوفقاسانحةبخواطرالقصيدةاعراضعندتوففيالىيشير

،بالعطور،جسدهتشبعكانتالتيامهاحضانبينطفولتهفيالمشاعرظاهـرةخلالمنبلبهاخاصةلعنايةالالفا!هذهانولىلادانا.القديم

انطباعاتذطبعاًلمراهقةاعصابهكانتعذدماالهئديةالجزرفيدآهومافيهاكدويرتامشبهانطفاءابشعودفيهاينطفىءالتيوالذصنيةاًلتقرير

نفسعه.الشعاعريقولكما،والطيوفوالانغامالالوانبروحخفيا،الصلدةالمتذاتئةالالفاظهذهكلييسر"ما،والابداعالحدستوهح
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المقلفوةسيطرتوقد.داًخلااحنضاناالقصيدةتحتضنانعاجزةاًلئةسهبواًلتداعباًاف!ريالتداعي

لخيالاخلالمناًلمشهد،منالمثصهـد،وةلفكرامنلفكرةالدتوجعلتيةويدلتجرا.

سن،المشاهددسهـدحمها،طلافراضاتالفكريم!هارزىاًداثصاربوعالىوص!اًلنناعرجالفياًلجزراندياحفانوههـذا

...-.....كانالاشياءوراءماالىللرحيلفئالدائمودعونه،الغامضةالبعيدة

اهـروحنتحدعندما،الننمعورمعتحدالذياًلمبفعالخ!لذلكص.ناوهـضهـعاًلاولىاًلطفوكعهدالىللعودةوفوقهالدائمةيهفضهوليد

-تلطخارجيحمسمننولد،ذهنيابداعهوهنافالابدابم.دةمعاول!فءفي!و!كانالذيوالعصرالحضارةلواقعكرههمنقليل

المالتدابميصممنيخلعواًفتطواًلنف!سياًلئفولبملىاعىبفرولئسىولمناخلالاًعيالتتهذاتحدرولؤء.الاولعدنهفيالحاملتخومالبعيدةللنداءات

والبحرقالمجزبرة.اًلثعوريةالوحس!اًنةالالعادلهاوبنطالا!حاءا!خمالقا!دسيونجفهوصدقهبراهتهافتقدانبعدنزارالى

......بمنالقرقلناإوضحهذاولعل.إلبعيدالوجدانظلمةيضيءالذى

م!لهمئعا!جياولتف!ا،لاشاليستعرتخط!هالفرنهاذهيلععسحلةونفعاوسائربودبر""د!فراهالذيالرؤياالمعميقالذاهلالقنياتداعي

...........نزادعندنراهكمافكريااتعقيسالمعقدالكئيفوالداعيالمرعزيين

وأفتقمبمنهافيهانهال!حركهاهدمنولدصعفنهحلى،تتسرلمشاهدليهالاوتحللملئت!عولنحربإنئدجم!للثواًللوعةاًلحخينجزركانت"بودلير"خيالفيلنترقكانتالتيفالجزر

في.تضيئه،جميلبدانينعيمجزدانها.واثمبالتقاهةوالئمعود
لقدوبالاختصار.وجدانيةرويامشاهدوليمهتا،نقلية،نقريريةالحزراما.عايشهالذبم!اًلعصرواطلالالحضارةوحشةالثاعرأعصاب

وولدهاالفكرةعلىسطرعندما،للعقلتفتقمماالمثاهدتلككانت.........

..المعردهحلالمنالاولىالجزرعنمنقولهجزدمهيلزادعنهاتحدثالتي

.ظلمةإضالخطرجعدفيالر؟مللبالدلب!هخللهعلىتنفعلمماتكئبهاوحدلمتليلئف!ىالنداءوحر)دةالحنينلهـفةمنفيهامااًطقاًلذيوالتقلبرالشعرية

....لا.النوعدلكعلىحاسمةدلالةللجزرالبالاستعادةجاءتولفد

والغرارةوالمم!تحهلالد!قنهةاًلاررو!،ل!دولمن.بوددلااًدذيالقعديالقسريال!شخيصمن

..اوكريااكءحاذقمنبل،المض!رةروحهاوتحر،كوبعثهاالمادةفيابىدع

منمعهاالمتفاعللذانهاًلممتدالذهنيألالحاءهذامنننحورس!ت--ت"ن"تواداننىالطرافةويرتممدلذاتهابالالشياءيغوىالذي

...ا.ال!هوالجزدقبال.الاشياءوحولذاًتهاحولودورانهاولفهاالنف!س

لدلالفانتوععرلفمعيمدضومفكوكهلكنهاديلننها،،اتتفقصبحتلالنفعمىنجعللكنهانتعاتحطمسئوليةولاللنفستأثرلاحيتالنصنيوالروغانوالحذلقةاًلصئعة

........للهـلمكر

وانما،الانالاموهذافيللاطالةمجالولاحي.عضويداخليتطورعبر

مقمفاجئاملأهشعاانتقالاانتقلالئاعرلان،اليهالاشارةعلىقسنطوايحكافالضاومباراة

القولالىةيهيرس!مرؤأعنيرروكأثسكانحيث،الصيودرصلمة

الا!صرقل.اددء.لدءفلكهضااًنا!ساكانالملاطقحظرجياتقليداكلهدلكعنسيدايقلدنزارااًنشكولا

.....بعضمنبعضامنياًتناسلاتتناسلالتياًلمعانيفهذه.نفسيوميض

سبقهالذيوالبيتالبيتهذابيندحعيتطورايثمةوليىالافكاريعزلالذيالتجريدبواسطةوالتخيلبالافتراضتطفرواًلنني

التفككهذاطبيعةفيياملومن!معناهملفيتقاربايثمةوليسذلكان،لرهاتهاوالانقياددهاوالمفلو.لقليبهافيويلجالحياةعن

كانب!هـانالصنببنموضوعالىالبيتهذافيعاداًلشاعرانيردركير؟كدجعلفيماعقلسعيدبهااختصاًتىاًئئ!نيةالبهلوانيةولعيدكله

لذانها،الطريفةبالصورواغوياًتداعيبادانجرفعندما،عنهغفلقددونمنذاتهعلىتقتصرالجمالغايةواناًلجمالهوالشعرنحار4ان

العينيئ.تينكبحرفييةالا!راضالذصنيةرحلتهليستكملفاستطردولفد.والحضارةوالعصروالتاديجوالانسعانيةالالسانبضميرعلافته

ولاشأنلا،يسيراامراًظاهرهفييبهـدواًلارتدادهذامثلانشكلاوتقصيوالتحذلقالتهـلففيمباراًةالىاًلشعرتحولانذلكمننشا

الحارجيالانقطاعهذاانندرربواعثهنستطلعاذانناالا،لهفنيةدلالةنفسيةمعاناة!ي.شيءايالنهايةفيقعنيلاالتيالغرادةاًلمعاني

الداخليالتيادتقطع-علىحاسمةدلالةهوانما،اًلابياتاومالبينفيماالشاعربهايستكملالتيالتاليةالابياتفيعبيهنعثروجدانيبعدواي

وفيضهاالعاطفةانثيالعنتتولدلماًلابيات.لانودلك.يرفدهكانالذي:المزورةالخرافيةالعينلتلكتصويره

لذاتهواعتصابهوتفتقهالفكرتقحممنتولدبل.مبدعافيضابداتها

دونالجلإ،!اشداععلىوتلهفهاًلشاعراسرافوالثدة.وهـحماهـدؤهااًلحجرلمجهاأرلسو!بهمرفأمناماطالترحلتي

."الاعصرقبل..البدءبدءقبلكنتهماانساعينالرانا

فكريةباجتهاداتعنهايتعوضجعلؤقد،الصادةقىالر؟يالهتتا.نىانزهـرعندتسالئيرمر...فيهمانجوميبعثرتاًنا

قبلفكالب!دلقصرمملبهالممش!ةلش!اعولمستحيلفيوخطفهاحبيبتهالمقاحاطةتولعقلفي..فكريالابمبنيكفتحتيعلىتغلياقيالمصابيحما

وهذه.فكرهمصابيجواضاءنجومه.فيهمابعثروود،العصور،وادراجماالتشبيهبتيارالابياتهذهفييئسافىالشاعران

مقاييسىاماموتضمناالخادقةالم!شةعغلىمجملهافيتعتمدا!اني،بداتهاوزتمطىتتثاءبالتيالنصفياًلمعزولةالفرقلبمنمتطورا

وذلك.قدمهويتعفىاًلزمنويتقلعىكالرىالنجومفيهاتتاثرعملاقه.القصيدةبيناجزاءالانسجامويفقدتتعطلارالفنيةالوحدةتوشكحتى

المثقفالشاعرانيقينيوفي.نزادبمينياًلتقتاالمرأةتلكعينيلانكلهاستحودت،حبيبتهعييخلالمنخاطرهفيتفتقتالتيقلجزر

شعلةفيهاتانطقالتيالحماسيةالالكلاءاتهدهسلبب!لاالمزن،بهايتصلىماالشكمالىاًلىظنعرفاًلعيوندوناًليهاوحولتهعليه

المخواًفيةلىللأسطودةصنواوغدتتاماانطفاءالانفعاليالنفسياًلمبطقالابحار.تقتضيممئاهابطبيعةالجزيرةلار،العينينفييبحرهوفاذا

يرصدهاشعودياضمبرولاجةليجعلهافيهاصادقاعصبلااتيارواويرةتطوافهالثاعرايمأخى،لهنهايةلا،رحبابداًالمحبيبةعينيبحرانالا

حذلقتهفيالشاعران3ماومستحيلهامنداًلرءح!!نؤمن!لناالمضطبحرهمادونمنفيهيرسومر!عنيفتشوجعللجتهمافي

وتسا؟لا،حيرةبالنجوميذيطنراهبالابالجزراناطقدوتحاذقه..اللانهائي

لتجع!عيدوافيدنوطل!مىايضووقيمراياضياهاذاتهيحييهاتخطماءيتخطىمحاودعقلاًلزمزواًلمشهد

باقلاًئايةالابياتولميست.الطفرةمنلوعاويغدومنطقهيفتقدحتى-سوقالتيهياًلفكرةانيرى،اًلقصيدةتطودطبيعةفيينذرومن

:يقولفهو،الاوليمنيافكروتدللاوتحاذقاحذلقةالتجىبةلان،واستطراداوتعليلاوصيلا،منهالهيخطرلماوفقاالشاعر
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رحلةفيهابستعدانهلرأيتالابيالظهلىءالىنظرتلوفانتتفتكريفلا..زدكلوك،بعدشمث!هالماًلتيالمشاوير

بعضمنبعضايتوالدالذيالفإدياًلتداًعيبتاثراًلسابقلأالاببمباتالبيددوسعفوقبعطايامقبليصحووعدايااست

كانهابهاوتتصلوتستربميهاالاخرىاحداهماتجراًلهياًلصوربفضيلةجوهربانائيوافتكارس!دىعينيكقبلالثواقي

.بصفوانماحبيبتهيمني.بصفلااًلشامروكان،بداتهامستقلةنظربهبتمسيهاانمعقودةلناواداًجيج

بحرية.رحا*-الخبربهذاالليلتنبئيفلامينيكاعبدائئى

وتعرربهاواستقلبداتهواغرىواستطالالتشبيهتمطىولقدعوائبد!الماديةبالطرافةواًلغوايةبالافتعال!ثمبضاًلابياتفهذه

شبيهاوغدا،دونهمناًلعيونمشههزقلصخىوالجزئاتبالتفاصيليكونفبيئا.بيهافيمااًلنسبةوانعداًمالصورفيالاختلالاًلىبلاضافة

لالكنه،المشبهمن/بهالمشبهينطلقجثالمنحرفةالجاهليةبالتشابيهبخيالهاذا،جميعاالزمنتستلقطباتياًلغلوأسطورةفيمهوماالشاعر

تتفاوتمقاطعخلالبذاتهذاتهمستنفذا،عنهوينقطعينفصلاًنتجممرفةرقعةفيوتئحسروتسفلد؟المبالغةوتهوى،فجاةيضيق

وعشرين،بالفراتالنممانكرمتشبيهفني.نرى!اايإتاربعةسبنمنتتولدبحاراًذهنيتهاًبدعتانفبعر.الواكعرقعمنبالضالة

البقرةاًوبالتودالناقةتشبيهفيترىكما،ببتاوعشرين!ةاوألخالص!،اوفنىانبعداي،الجزرببلاليستوجزرا،بحار

الساذجةالبدائيةالحيلةبهذءيتوسلالجاهليكانولقد.الوحشيينيس!هـفجأةبالث!اعواذا،اًلغلوسطودة2تدركهاًن.يمكنمااقصىان

وتتكاملتمموالتيالوحدةتمثلعنوغجزهاًلهندسيحسهلضعفتفو!حيبتهعطايااًنيقولالمقيتةالمتقلصةالواقعيةمنئوعاًلى

فرهانحسارعلىحاسمةدلالةتدلكانتالحيللأوهذء،!ا*هـورحلةالاسطورةوجزر،اًلخوا!بصارفانوهكذا.البيصروسع-

داخلياعندماتوببدايولم!ابساانفعالابالاشياءالانفعالعنوك!افتموعجزهعجبولا.بالضالةالمسرفةالماديةالرقعةثلكفيقجأةتقلصت*عوام

.....".....00.01..-تتساووالقصيدةوصورو*نفا!للصدقةوفقابلافكاريرهذي2ئزادفان
.اًلممردءالواقعيهالم!طميهلحدودالمعسياًليعينويجوداًلوعييتحدر

علىتولمعطنعةخارجةوشلةهوبالنشهالا-طرادفانوهكذااونمصاًشئمووا!تولاستطرادواًلتشابيهالتداًعىنجنأثرتساقطالديه

الالحاحمنالغلوليولدذهنيافبرياتعظيماالاشياءبتعظيمالشاعررغبة.ئضجاتنضج

الل!ن،خلالمنالخارجيالواقعفيوالوصفيةاًلفكريةالابعادبرسماكجر!لى

والر؟يا.الحسىطريقعنتفسياشعورابهاالشعورعنعجزانبعد

.اًلكشفاًلىالوصولعنالشاعربيخلل،فنيانحرافعنيتولدفهوشرىكماالتجربدشكلتتخذالذهنيةاننرى،كثيرةاحيانوفي

تث!عر.ممابكمراقلهواًلميتسرينبطرفيهاًلتشثيهانويدرك،والاشراً!:قولهفي

جهة،كلفيوتعليلهاًبعادهومدالتشبيهغويلاًلىفيئصرف،بهجوهـرنائيوافتكادياسدىعينيكقبلالثواني

القاريءويوهمنفسهليوهمكلهوذاك.المستحيلذروةاًلىوسوقهعاىقدرةبهاواناطاًلثوانيجرد،البيتهذاعيرفالشاعر

وعفى؟سفحهامئهاهربقد،ائواقعفييكونفيماالتجربةاًستنفدافهافتصلولقد.حبيبتهعينيايجوهراًنائيتترقبوجعلها،التقليد

النفس!الرمزعنذهنيآنينعوضهوالاستطراديالتثبيهان.تجهاعنليعبرللترقبميزةبهاواناظللثوائنالتفيرحركة

ويوحدبالنفسالالثاءظلمةالشاعرحعسيضيءاًنمنوبد،.اًلوجدانيالتجرإهـهـووهذا.والحذلقةبالغاومسرفباسلوبخ!لالهامننفسه

بشرحهايؤخذنراه،الملهـمالعميقالخطفمنالنوعذلكفيبينهافيماقدرهمنيتولدلانه،غلواواًكثرهاوتعقيداتصنعااًلل!نيةمظاهراشد

دونمنذاتهمنالمتطوراللاهيالمنصحيلخلالمنوتاوبلهاوتفصببلهاالمطلق.فيتشخيصاوتشخيصهاالافكاربطينةوالعبثالتروضعلىالعقل

الرمزيستقطبهاالتيالنفسيةاللحطةانيعنيوذلك.انفعالاًلشعرهيأفةاًلتجريدلانتصببقدأفةاًعظمانالتصريحمنلنابدلالهذا

ويطيلهاالتشبيهيالاستطراديمدها،لفظتيناوبلفظةاوصورةبفلذةلرراقب،ذاتهعلىالفكريعتكففيمااًلايغلاالذهنيةمنالنوعهذا

روحهالمسالىذلكمنبالرغم،يوفقاًندون،ومشاهدبايشلتبصورةوالمعانيالافكارمنهالينعوانصالا.لهاعواطفهامجمدا،النفس

اعماقالىمباشرعمودجمهاغوصهوالرمز.احثائهاعلىوالقبضانبعد،المطلقالعامالىالخاصالذاتيالجزنيبهايرتفعواعية

حول*تجولاوسطحهاعلىفشيرالاستطراديالتشبيهامسا،النفسىهوالتجريد.الوجدانوخفقاًلحسوتنفس،العاطفةحرارةمنهتزول

البدائيالشعرترافقالاستطراديةاًلتشابيهاننرىلهذا.حدودهافهو،باردةاقكادالىاًلملتهبللشعودوتحويلاًلانفعاللحركةل!ميد

ولقد.المغلقبابهاامامحسراويقفالمادةحمودامامينخدزالذبر*.ذاتهالانفيمنهاويتوالدالتهنيةيحتضن

الانفعاليتسربحيثوالتجسيدبالرمزالحديثالشعرعنهاًستعاضتجريديةثوانهيوتنتظروتتوقعتفكرالتيالثوانيفانوهكذا

كانكما،روحهويكتشف،وبحركهفيحرهالمادةقلباًلىاًلنفسيليؤلفذاتهعلىواعتكفاعتزلالذيفكرهبفضيلةالشاعرادركها

كماالخارجمنويصفهحولهيتجولانمنبدلا،لامرتينيرقوللانها،عقلسعيدعادةعلى،الزمنمنالثوانيجردوقد،اًلميتةاًلافكار

منها.الاستطراديةوبخاصةتشابيههمفيالبدائيون!ل،حبيبةعينياجم!،الجوهرانائيتنرقبوجعلها،ضالةمعاييرهاشد

فيممت!رةوينهاالمرأةيصوريبرحلاالذيعقلسعيدايضابذلكم!راً

وتقربرفهه!شعر.تبصرهاانتستحقلاالارضلانالغيبوهم

دديلحلالمعسىض!هو،العيولشعرمنوهميةدهئإمريمكننافيدقبملحران!ئيب!عبرمضطنعالاستطرادكباًلتشببيه

التجربةروحادداًكعنوالتخلف،الثقافةوضعفالفنيالقصورغلىافكاراًويمضخذاتهيكررينفكلااًلشاعرفانامرمنيكنمهما

اًلكبرى،نزارمش!لةانوالواقع.مسضواهاالىوالارتفاعالعديثةاكمرالحبيبةاشياءفيالابحاركأنولقد.واحدةومواضيعواممة

وتقريرفهمشعر،افراضيوغلووصورافكارشعرهوشعرهانحتى،عينيهايبصرلايكادفهو.اليهيترددمعئى

وتواجهالروحعلأنمنتسقطانبعدالتجربةعنيعبر،و،وضوج.العيونعبرويبحرالموهمزور!فيمتطي،والخدراًلضياعيتولاء

علىالايقبضلاالذيالصلدالقاهرومنطقهااالقاسيبوجهـهاالمادةوينشرنييطوينيوالمدمحدثنيعينيفيونطرت"

والتقريريةالوصفيةشاعرهوفنزار.الاشياءمنوتجمدملتماتحمئنياًلخضرالقلوعواذاعارشةهناكالإدومفاذا

علىمنهماالواحدةتتفولىوانتتبدلاانلاتحاولانتكاداناللتينسفنييااليومبعدبرلااجهلهاكنتبح!ارهذه

المعقدالغلومننوعسوىليستوهي،بائذنيةتقعحتى،ذاتهلواحتضنيالزيتيالمدىغبيشرعتيلافقلالرياحمعنا

يصطنعهالذيالخارجيالغموضذلكخلمنبالعمقيوهمالذيالزهـن"باخرمرفاينفيصاريتيترسلماذاخجل
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تخجللاارحرإرانقلحر..تخجللاالخبراًعثرارافيءا-!ا،الواضحةاًلمثفررةر"لراكروروالمو!-فيتهخطو!لى3تء:!ء-،

الاجملتطبلماننحنماشسر!الريحفانغامر.لمهـ؟دفلا،ويعقد!ابنعضبعضاتصابكهااوبلالمتطرلىاًلى

..الخفةالكابعلىتمرلىمنالاتنتاركهاوحل،عقدهاؤضؤي/و!فئ
عندالتحربةطيعةعلىيطلعنا،اررلتيلفطعةمرك!علىفالالحار

.-.،نفس!علىتلتفاناماانظ!نيةئانوهكذا.اًلعقلبةالزهـ--"

تقمضلالمحهلعسىلعابضقطعةانفعالدعتيلإاًفوعاعر!يهمولعسيةتقمعىاطعيعةنهالغوروحيثنيسان22قصيدةفىراشاكماببعصبمضاوتوالدوفهأم-لى

فتىعصبفىالمراهقةدنسلهوالدنسل!هذا.والغربزىوالسطحىواحراجهاالمعانيشرحفيوارخغم!الافتمالقىغا،اًرلمسرادرو

.--....وتتطاولداًتهاهـنتحرجاتواًما،ودهشةوتحادقحذلهكأاخراج

سفببة.امرأةجمدمقمالظهرهمومهلاتتعدى،مهـووسةامربماكاً)تفتاب"منمجموعةيدةالفصتةد،*-ى،*؟ملزجذ!هولءرز

اًلدشاعرح!ميد4.المجمهـيالمخببشة!لالإ،رام.بزءد،

ر.اتها؟لف!رةتضحم

الادبيوافعنابفجيعة.لشعرانمنلايتمالكالنا؟تفاناذلمك

كإرذاتهالانفيهم،لمالممفياالعحرشعراءكبارانيرىاذوبخامةنراهصيت،مكملةفصبدةالفرةلهؤهلغررالشاعرإخلرأوررءا

نا!هـدالاالصاد!ةالشعريةالر؟يالهمتتجللم،4ومثقففلاسفته،جزراو!رمالجزربكون،ظنونء-نسفنلبى،القرونعبولجذ،ف

فقدنحناما.والفرالحضارةهرمقملآاًلنوتموتوؤ!ربج!دتسلقواعهق"9لقذفان،/"النهلفىمتمن!هاخلال!منوالألدالإزلءدركما

عصمياترنحاترنجوبهلالرحاًلذيالطربيالشعرمنالنوعدلكالغنا-.ؤيهاء،تانهسمق!الرانه"تءزباالررءوندتر!

دون،والزمراًلطبلداتالابقاعيةالموسيقمطسماععندالمامةشرنحكما!"

جد.رتءعئهمالايقللكنه،اًلفلسفةتخطىالصربتالشعراننددكاقظنورمنسفئعلىالبونبىلمثوحاضإ)

المثقفذلكهـووانما،مرتجلا،مشزداًفتىليسالمشاءراًنو،ودصانةالعرونمحبسراجد!اتب!بناك.ؤ*--ل

حمط/،ذاف!ي/وءللا!ضقكالذياًلخالقالمبدعالحسىذو،اوهوبالدر!بمبنفهلراجةوانمر!حبصرااًهـ،ن

الفلسني.الوصوحعنه.لقصراكااداخلالهاءنوالوجوداًلمصرضمبرودر.رهـ-ونءنازلعاىالمبرر!ناولأز-،

حسفصونهـذي...دعولبن!كبفهناكلىحى-سلم

بكنومهـما/موناندكرتلمواًلبحرأ!!!اوعيوف!

ل!صونلمنمر!اعل!اًهـوبانلس!صدؤيش

،فهوموهبةم!كلةالنها.دةفيهـتنزارمثكلةقنادكنومهما.1(.عبونفياننهىد!الاًناع!-فلماذا4--نراني

لقنضصهاالمنيال!قافةلدلهليصى،متخلف،قاصرلكهموهوبشا!رإهـد!،وهمجةرحلةكلالابمهاىالار-ررر3،!الا!3رهؤ

ا!وجود،لحق!ضةالعميقةالمعاناةلدبهليسكذلكوهو،اًلمعاصرالشعر.رشهدانرونال"ينبنخلالمنالزمنار!-،رسى31رالساءر.-،،

لفسىفييعفدالذ؟،اًنحاسماسيرياالادتباطذلكبهالابرلبطلانهللفلوسختافةونظر؟تاجنهاداتمجملهاكل!وكأ.العبونبودمه

الكل!بةالىالجزئيهمنبمعاناتهمرتفعا،الثسيالم!!غقدةالفنانا!رصهـالتفاوىذلمكالنت!اعرلدلىب!ونن1د،ن!س!والع!الإطا!"لأ

الاتفافيالييتوحدةومن،الرمزالى4انفمنو!اسلوبه،والثسمول،الحضار/بئالانسانبهالنضانجاعظمرب!من.لمنه-"الذي،اوجدكما

ولئن،ا!راصلمنو.تكامل.لئموا!طنيالعضوقيالوصرةاًلىالمرتجل.ا!اهفةانمريزةقزوبهاالتيبمةالعاطفالالسجابر،لف"صردلسهأالر

بصالي!صانؤأوجو،الامور!ذهممأالان/ف-قالبرفهذاىناًلضلوملحمةانلمهـركالحدبتالحسصر"لحرساًلمننبسعشلعل

لاحقة.لالفم!ظفطنفص،!امنولكافرهابذانهاالفإرةلضخممسنورلمنا.تأاالنسيالخارجسي

الوصفةعمورفينكرس!تالملحمةهذهارلدرر،والاقراضبمالو!م

الحاويايلباللإخاتبيروتكلية-ببروتفدكةلمطت!انبعدا(عقللسعيدا)علرريجاءتالتيالجدلمهـة

ارلصقةالقد.بمةواًلصودالاؤكارعلىالمظلقفيالادتراإىعلىاًلدهن

/صل،جفىراوبهـثمجزداًإبتينزارنرىؤكما.الوامعبظاهر

حديثأ:ع!رالاشياءخرافةعبرحبيبتهعيسفيالابدالىوينتقلالازلاًلى

البدائيالخطابربحماسهفي.لربطسعيدانرىكذلك،والفكر

كالمجدلية:موبوءة،مردولةامراةبخفيالرومانيالفنحضادة،المعهود

صلاثممصهـ!لم.اًلنفسمةالرصانةانعدامتفصحانها،والاحكامالافكارهدهوآلة
المعم،لطعربدالهاومىالعكرارومسعواالمجدليههوىمى

له،تعفرابلونقضاالعقلعلىخروجاالشعروتجعلالشاعرعسر

الر؟يا.فينفسياتخطيالهونسليامنهانطلاقا.يكونانمنبدلا

ئكاًصتطاًنيم*نولاالحقيقةوضدالمعرفةضدانيكونيمكنلافالشعر

واكالمبدوالشعراءيكونانيمكنولا،ب!زوتهويعفرهاددرهايدوس

ييميصجمأللشاعر.حقيقتهالجهدهممن!اعبثاالاشياءبقيميعبثون،كالاطفال

يقتصرلاابحادهانيرىنزارقصائدسائرفيينطرومن

اًلعمسىدسمان.الرحيلالىيدمموه،بهايضلماكلانبل،حبيبتهعلعيني
.005تدماتولاهفدكانالذيالذ!ولتولاه،الدتلكمهابرىاذفهو

ذاتهفتمثل،الغيبوبةوتعروهلهتنفتجبالافاقوادا،عينيهارأى

*دابهدارمئنورات:اًلدتنيلقطعهمركبفيمبحرا

ادءلالندىمعيرتحلانمركييانادنتيلدطعة)1
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