
لأأ!ب!عا،أنذ!ثلجما

هنننحززتعزنإلحضشطنننرىضت

برولومحفلز!

،،!روارووا!عاللحب،ةوأقع!!ه!!ثينالمولال-في!قيينال:شرا!رد/بئا،4ا!!ضهـنا!.قصاو.زازهـالرلاانن!بمااةلمرلى3ددؤبئنابدآ

؟ورغب،/هـاوءسعانهاهاوازمالإوعلاوالها.يءققهزف-"العربياد؟ءأوبعض،4علييقومالغربيالفنمنؤكثير

،1(الىمربيالادبدرا-ة))3-ابه!كه!،،ناصفءههطفىادكأورال*ن؟تذكروان،صحيحامهمااللفنيألرءزطبيعةنفهمانعلينايجباذناالا

!كت-يوايص!أءس"قاللرظكلءنمعزولانظرااررءزفيزنطرانيريردزاي?ويحين-آ!نما.رسا&"برهايحةفالىكه!الخاصةاةناوسباكأ

نءانفء.الاالاؤيهىيرلىمجردأجمالليماتأملا!يهنتأملوان،دكرنا4ألمجءهمتئهـفيلا،"ظرإبئءنالاالرءزيةمدلولاتهالىيصللا-رمزا

لاسطورى4ال-ءريالغبكابالماللمواتصالااوراشاالوا!عالمادفيالمالممننقاهاثموسةم!"جسمةصورء"جماغة!وديهمزوالر،المحسوسه

فيرأيرتاانذيالاهـناطيقيءذ!بهمعو،هث-ىهذافيو!و.الحار!اص"لاوطو!ا..محسوسةغيرمجردةءهـركاتعنللت!عب!يرأللطيعيمجالها

ء!هوظرو!4بيثطبب*ةعنالهنيللعملعزلهمدىالماضههبئاءخامقاد،)+ةيرا!ركاتاهذهالىصولانويحاوللاو،لةن،اللفدفةعناللفن

نايعن!فد!-و.النفسيولكوينه"ءحهوشره،عواضفهءطصبهص؟ةوء!لااننا0هذمغزى.ات!يمبأبل،المحضاتظرياوانطءلالذهني!

ونرن."،ماألادراغهذاامرغناهاذاالالنايئجدىلادلرمز"جم(ل))اذلزةهها"رمزير"4))ندركانولا*الصيالرمزنأ،مانالبتةنستليع

زةأملدءت،اكن؟واللعزلالافراغهذابعدالرمزو!"بقى!بمةاي:زر-ألمن"ست!ىواله/وقي"فيفيتآلذيا(روسوسالماديعالمهعنعزلناه

والهاا!كه!االلحججنفسدهـلواذا،العزلهـذالتبرير:سومهااتكباالحجبم.تهتصوبرا

ية.ا"،ضاتناءقافيبتمحءصهاعنيئميماوالت،مبلمنلررهاووزهايستورماكيماآلتالرءزيةوراتصفييحئاقونالفتاز.بئاناضحالوومن

روتا3يذوالاستاطبقييينالضثادان)نايقول(1((ص)،أرةو"و،بهايحسونا(ةكما"ماعي!ةالاجواهـ*يةابيف!ماصتلا!طمهه!رهللاولاخ

نف،ملنانناناسي!ا،صاصبههية4شخعنيهمحدالفنياللعملاندا"مازشنطيعلاذننحن.ويذودوزهاويشموزهاو،لممهءودهـ،وإه.هعونهايرونها

زشءظيعهصدا!صىالىصاصبهشخصيةب"إمبدأزااذاالااللب!د!ذا?ضز،04أكزر"ضطبيعلادل-ص-جمحاالقديرالل!يمزالرنقدران

هـى)وطرة.ءهـ،،يج!ان!نهفيا-طاعهـى5ايالىندرك.ىصواءدلهبالفنانإحا!اتياالءنآصرب!ذهوتيقاربطااهربطهاذاالا-وهم

3يربصتزيدزأاللكانبح!ياةعنالكنئيرمعرؤ"ناانينكر(اه.؟-1(4،درمزي5ي"؟"دا)-ىرهاليصلالش،صةت-كهللألهيشكلهاات!بمابلمبناله

لبعلي"هوء،اةنياعملهدييضعلاربمااللؤ"،!ليأنم!ب،بأعماؤ"و.فميىللأدهـةءمردعناوازداد!"عردةالعناءسبهذهازددنا،وكلم

،ؤولانيستىمى-أاويصحبهانره*ن"أاويكونانيودءا)ناشعطكياله:انحققهالذيلمحالنجوتقببرديرهورةمزالرف!!علىورهـتئاازدادت

وا3ل"هـذامننئن!ي!ئانف!ماننستطيعلأأننااخرىءرةناخسي،،اليهالر"زيمجالهاالىىالاولالطبي!عيمجالهامنالعناه"لهذهف!حويلهفي

)تا،!،ححداؤصىالىعايهكان"ارولإمرهـأزااذاالاكاملالمدير!نقدره.يعث"الذي

!5)-ارؤوؤ.آلؤت-كيمافهلتحقتقديرنادادهذهءعربرتورارادتوكاولالر"وزا?للأوطويسببالرمزصياغةفيقيدخلآخرعامل

الذإط-نالهـاربنخطالىبتنبي!ناقيمةالم!ةير4حسير*رر(51،معقدشيءأا*كوينوهذا.المفظكآءاء!االتفسيال!كوينهو:ونهكهلازها

د،ير8لاانتاج!اناليهميخيلاذ!موالشعراءبالءطبر?اةمحنايرت!م/بلغجي!نالهز*وينبط:-جةانق،نورئهورائيبعضها."؟نوعفىعواملمننتج

؟وفوءدارسوناةلاءو!ؤ،رالمشخصبذ*أنجمن،لمانجبةزتبءة!كونانمن?:مسبوبعفها،حمالرفيخلمقهورهاكبدأاكالاولىاللحطةءنذ

والن!جاهـل?ءهـجةا!نهلافىماكالانكاربررلاخول.!من2ل،بالطبع"ءطثينءابر*لات*ءمبقيالىير/"واحداث،مجنم*"وظروف،4بيتطبب،قىتيرتأ

،ط"!توالاستالت!ديدلىألىيعود(41عص)اخرىورارة.ل،1،مالاةفيا!ءةواا"د/بئ،امكازءار"،ومعاملاتومشكلاتو*ما!تجاربمنفبها

م3نةلنآننااخهـىمرةنارءيآ،صاصبهمننفسهيحررالضياللعملانا)واضحومن.بةكأ-4ائنبراتاانظمنءـذاالىوء(،-لهانيحتاوتي

رآراءيسضدلددالءهذاؤيوهو.صاحبهتجاقلنااذاا"ءهـيراهـذا-ن!كودفيءلاهـمي!ةا)عظءماعاملاهذانقدراننستطيعانانئاايضا-

م،ارةءاصحبص؟رة!لأو،بصاحبهالادبيالعملءلادةفيلا)ءوت":ءرةهـذهور!نادراذاالا،!،م"حضنف!مهانز-.ةطيعلابرل،اللفنيالرمز

آرا؟نء-كت!يرفياخطأأليوتاندارفير،صاصبهءناًلادبيالورهـله"اهـ،وانعدراورهقيالزهاأهالما3و،المؤئراتووا،كونا!والاحوالالطروؤن

فيلاراء51هـذا)تادلهااذياكأيرااللنقدالىكلت:4وغبير،التعدية.ناللفظبهنعملهاللذبم!الرمزلبصرعلىؤدرتنازادتنطرا

الراي!ذاؤه*ححء،دؤدنفسهال!وتانوناسيا،ورفني!دهازصحيححهانمدره،انالةفيالرمزنؤ"3انهمقدرتناو!انن!قداناما

لأالجدلمناثارء،ااتقديةا-وتاآراءبيرولليس.هبخطوأدرالمبكرء-اصبهصه،ةءنومعزولا،وعصرهثن4رعنمعزولا،!وؤيهالتظررمجرد

كباللذاتعنلا.فبيرلاؤضهيسعملال!انانفيرأير4اتارهءاءضل/،منالاازظ!لنااداواما.ءسوطوهـمو"ذا،ا!"ة"بروتكوونجه4وشخص-ت

اللعربللقرائهوينقلعربيو)ف5يأتناًناللعدلمنؤلميس،لمحوهاااهيالهامةالانسانهكاةلمنتهتصويريهمناانما،الاشيلمءهدهكلمزالرؤي

نفسولاة-وتؤالهماومهملا،معارضةمنازارما"!ملاالقديمالليوترأيفا)ذي.ؤت،درسادنونحن،معينءصفىولاءمرولابي!ئةت!!لا

الى*زوريرهذأفيقرررالتطهذاميالم؟لفيندؤعثم.فمحيحهفيءنإعبرلا.-(لىانالة:،نجنهو،للمةندرالىةنافيابهـانئساهألايجب

وانمىا،اللشاعبرحياةلاريخفيتوجدلاكه!الفنالممللمحمادة،اللجازمانفرديةاثهكلالهاث*خهكمااتناولهخ!لمنللاايةالعاالانمسانهـكلة

315لو.ا!ورواطفمنطقلااللغهمنطق.ء:ءو!ب،ذار4اللعملمنتخبع.الخهءو"صعياتطرصقعنالاالورهومياتاالىرر!4لاوانه.اللخاصة

1(ايياززمعناهعنليوردناالشاعرص.،ةفيالل!ه!الورهلاصلتعمقنا"شثافىوراءجرياا)"ءخه.يةالفنانمشهلمةشسىانفيالحقلناؤلميس

مر،الذيكلب!دالكلامهذامنآمشةالىبناحاجةولا.(146ص)وهل؟!ءونهـ!اذة،جفيا)فنانونتعبفالماذاوالا.الثامةالانسان

ا!نصنحرراننناآنللقد"صيحتهالىنصلحينانفسمنانملكلاللكنناالثءخء.ءةازر*لملأتءلأيينخللاصةمنالا"العامةالافكمانمشثلة)ةلمتكون
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ا-ثولحيم"؟بايلقاهشيءكلءلفسر،انالعجيب،امبماالجممئ!جهفي،ا؟ول!أذقاأدا:لهسؤالنا.ئعي!دأنأ151ص)"صاصبهنفسهنالادبي

يصنرؤطكانوانت!فسيرهبصحةوإجزموالاسطوريرلمةوالاعجازوالغموضلئفسميقىبخ،ص4الفرويديا)إ.حليلبلالنفسيارءخليلبأهمهبئأقررت

علي!اءمنا،؟دفتنزلولم.بعد.أهـرسولمابعدتكتب"قه،"4ليأن؟الاديب

را10يريردلتيااز:سيطةالعضويةبالحقيقةف.لمم،!هالغبيةرر"ماذ4ا(ع1ص)ن!ده،هذهصي!4تلتا!ءفه!حججهلىا/ت"معل*ن

اتوأضعقىاقةالحقيووهسأعدتهلربما،عماهوهي،ا)علاءاببمؤ!ه!اثرهاء-ناللشعراهمال-آلىتووودوعقآئدهألمؤلفزحياةاعنايةاانالىس4/ت

القه.!دلى"4-،جمنيضلتفببرااللمغويمةالمعريلوسهائللجص!/انعلىيةالمناهـذهقىدتناأذا/نناؤوفنانكررانالىنح.%جؤ،ل.شكرهوحب

نف"ورسينطهوالدكون!ر.رمدتكتبللمالتيالفامضةالميثونوجيةلاهمالمبرراالخطأهذالليسلكن،نرئخطناؤ،ذاالاهمالهذاالى

تفء"ر!ه-ا!غلاءابيروحالىالنفادعلىقدرةا!نقاداءمق4وكا-ونإده.ء*حيحأا!تورمالاالنقدفياستعملتاداوعقا!دهالم؟لفحياة

بتلكيرتلملاعبفهـو،او""وبينالللغوقيالمعريوسائلبرينؤيهربطبالاحكاموظروفهاائشعخصيةخلمطالىتقودالعناية.هذهان.يف"ف

آفتهءايه4فرصاللذيالمطامسجنهفيبهاويرتسلىاللغويةانوساؤلوضربر*ابخولةواؤررظاللخلم!هـرراءناؤثناانق!،وؤد،اتقييميةا

انتش!بب"هوهذا،ألاوانالمتلفة""-الببرد*راتدبىءرون؟مبما3ر:تآر،ا،ازنيوآللعقادوءسببنطه،الكبارالئلاثةنقادظفعلهبرماالم+ل

لوعروتأجود"ثه:-،اتعملكانول*ا".حسهبئطه4عماارراللذيويىرأ-ط-ماغيرالخلطهوخول51يكوناخرىمرةلكن،بردابن

ثراتاللىمقس!مةصورةالىاخلم!انوهي،الممبصريناحرىتسلية.ذاتهاحدفيابعء،قي

دةا!وا---اصودةالفاة.ؤ.أربر:هادةولبافبيقومواالدقيقةالاجزاءوقعالتيالاخطاءبرجعض(عا2ص)فببستشهديمض!والمؤلف

الاصببة.-صن،رردبنبثطر،اثعرلضفستناو!"مفيبالل!ولبعضؤيها

؟!لؤ"رؤض(172-165ص)المؤلف،ببء!ر!بمالمننفسروعلى!كلن،مخطئونشكبلاوهم.شعرهفيللطمنعوسبلمةعماهااتخدو

!بدع!ه!يزيدبل،اؤ""وبينالشعريفنهببئيربطفيمارلش!عرتفىيربرثارث"عرندرسانباستكلفضضاانيدعيانناصفالد3..ورإر/بوول

4ص،ء:-ظروؤطرهكسانهفظندمناءايف!مانيمكن،بشارشعرانيتخدقدعماهانحقا؟عماهحقبقةتجاهلمعالخ،صمنهنفهموان

نا/قولليأنيك!ميؤ-للأ،مذوو:"فياسرافهنهايةير:لمغهـ،ذا.العضويرةبتجاهليكونلاهزرا.نصحيحلكن،ظالمةلاحكاممدعاةاوخاطئاتثتيرا

.حائ!لا3تقومافهايدعيبل،اك"محرفهمفيتفيدلااطرؤوطهدهمعرفةالاخرىحوا-"ارهاففيالمضبوطالصحيحاثرءبت!ببنلكونبل،ءماه

في3إقالانع111والخ!الظلمممنان،متقدوهـو!الف!مدهذادونلا!اير*"ميجديدةفنيةوتصويرأتتعبيراتاثقيقاقءلىاعانهادهافا

ابن?زرهاأنوانمااحتيار،،تجديداإبمنلمالصياغةفي.فمجديدهانبرثارواليما"!الس.عاص-طساتمنيصوغهابل،ألمنصررناسهاوبمليد"ؤجها

يرىوهو،م!ربمنه.إ*نللمصفرضاالقدرعليهدرضهاأئتيالعاه"تاكبعضالىبرعضهامترجماجديدامزجابينهاويرمرجوالذوقوالشم

ندريلأ.ول*ة-اباوكأعؤيضلهروقةلاالشعرفيالخيانبمالاستبصاراانيتخءاهامأ:صراحاسةالىاياها"ترجمااوالليهاالبصرحاسةرجماوءبر

الحوأسعضدهنمتاليصرحاسةحرملمابشاراانيقالانفيظلمايما-ءنحو.على،يعنيه"ايناابصرسامعوهيفهمحتىايىرورينا*علوب"ن

ذكرأ!اهاذيالنحوبااررلور"تكوينفي!أثرت،نتمحذاوازدادتالاخرىهـناومن."بشارث"خصية"كتابدذيالشاعرلهذادراستيفبمثسصت

كان،فقدبنث.ارء:دباىلأختيلرنفيااللقولهذاكونلماذاهـريولا.انفانواساب،در":أاذاازنا(152ص)الكاسححكمهالىا(؟لفيفءاق

اساوب/قليد،بالتقليديكتفيانوهو،آخرءالربآفتهمنلألهاذااما،شذودهءذتحدتانالصبداهةكلفطرونؤ"حن.انألاف

ي!ينانفس-،م،مراءصريناآلتفمراءمنلوف1ببا)ضقل!يد)3.مىكما،ابىصرينمن.-لان،اللحدإتلأهذاألىبناحاجةفلاا)ثاعرنواسابادرسنا

السهلاًلمهرب.وواريختنللمرشماراللكن.اءجدداعناءمناذفسهمولا.رزوذهبث3!عنايةد؟نحسناؤهمانواساب!يشعرنف،!انالممكن

ول،ؤروول،افتهنفستجديدهفيواستغل،التجديداثررل،الرخي!صانبهانوروى،نقاثزمن"قدمبعدماالحكمهذ!خطبيانالىبريحاجكأ

اهـكلمنهذالان،!وؤخراي!!افيلهفكان،كمال"صدرالىنقصاكانالذيألواضحثيره؟علىقيةمرلاإفنهعلىنواسابيلئذود.فأبريرانالى

ؤأي.العرد!اللشعرتاديحفيبوأهثاالتياثهريةاللعظمتهالاسبابالقبيمةعظيماللحجم-لبيرشعروهو،الغلمانفيشعرهفبمالجميعيعروو

هـفيفةكلةدرا!بعد-نحناما؟الحقيقةهذهنقررانفيظامؤنهؤ!م!اول""وهو،واعمقاهميكونقدماالىيرنةمداءبل،الفنية

فرى،المؤللف.مولماعهـسنؤئرى-ا)!نثعريوفنهبء،رثخصبقىهذهاتركلاآكني.مة"يتحرراواللشذودهذاعلىبلبرانالخمري

فياللحقةجدتهتقديرأوماملاؤ"مابشارشعرفهمالىسببلاانهاننأصفاً!دكتوراع!فيادعلىالمحزنةدلادهافيهاارىانقيلماةاللج

ادعبناعمامحلى"ظلوهذا.امفويةاظروفها!مكااذاكبماالعرالشعرهـذاكانولو،ا"نياوكيانهالانسانيالثاعركي!اقبينالعزلالممكنكامن

ناارورانابطاع"الذياللحقيقيىالم!!قديرالىلناسبهللاانهمنصدهتحتاجهماني4الافكانتولاكيبرةمزيةللمفنكانتلماصمكظا!زل

الظروؤطهذهضادرسهاذاالااـواقعيةا4ظروؤعلىفنهفيالتمائيمنيبلغه"--نم!4ت.اوايلألامهذانقبلكناوررما.المحةاالفرورثةاللحاجة

هـفصإةالىيرجعانالقارىءويكه؟.النقدي!"ابنافيوادخلأناهاأو،الل!لمببعضفعلكما،نواسابيبشذوذالاقراريروضمةلف

تحليلفيالمذكورةافيا3فيؤلمناهماوالى"نكراتزدادلياتج!يا"باريفطهءاوهو،الاديبلشمخهم!بةا)نفس!التحلي!ليرؤضيرعرح"؟لفمن

الىاقارىءال!عدثم،الحعيقةهذهللهئ"تصح،رى!باءتهاتشببهازهاالنف!يبااتحاليقرلملمؤلفمنفطمحهاولم!مبلاكيفلكن،كثيرون

نءبأنقأكعليهذاأفنعههلوللينظرالابياتهذهعلىالم؟للف"ءليقؤ-صوفائدتهـ-،(ودإببعقدةواؤريدي!افروابالتحليلاقربل،وحدفى

يزي!التعليقهذالعلام،عماهتتكربدونبشارتجديدفهمالمستطاع.الادبر-ةاكمخص-لاتتفس!ير

وصياغنر4زضد.،اتهنفهمحتىبءارآؤةأدكر2الىبحاجتناافةظعاالووارىءتهلازوءبفيقدم،العلاءابروءـو،آخرشاعرالىالمؤللففقلولئم

5ءحيحا.تقديرا"ردةالمنصةاللظبقيريتهونقدرالارتباطالىبحاجةيجورلمهالامحضاجمبايىتفسيرا(165-ا!عص)

الادباءادب،سأحدةالواللقهرةهذهانالحتقدالمؤلفانوبهـوإسميهبمايفسر!،بل،حياتهاًحداثاو،ميانهخ4ابءنموبنه

ال"هلعزلفيرآيهغلىلللبرهنةطيبامجالاله.لقدم،المبصرينغيرؤءمةيلزممالالرومللظاهرةاناًلىمشيراً،"ألاة!يةا،--و)!بر.،"

ابيوءئ،.شارعنقالماقالانفبعد،صاحبهظروفءنالادبي،المؤلفءرفهااذنادنمنء)العربيالفكرحياةفيبعدتكتبللمنحامضة

حظحسنومن،اخرا-ديبالىالثالثفصلهخامؤ!ج،ء،املاءاانومقررا،(!يرهتفسفيالجازمالاءتمادهـذاط-،،يضمدحقوئيأي

وعليمءووبهخط،عاىدلهلاقوىلناسيقدملانه،فحلان!الحقيقةعمودءنبر-يدةتلأنللمالاشإرىاللخارجيللمعالمللغويمالعالمنما!-كأ

؟للفوالم،نفسمةصس!ينطهالدكتورهوالاديبهذا.لههـوءناقضت"،ايلغويةاقرآنابمعجزةالظاهرةهـذهورابطا،روح"آوأعربياالف*ر

وه!،"الايام))كتابمنالاولىللصفحات(،-17،0917ص)يعرضإلذ؟بالاسطورياروحاانوءكررا،ايحروفبئسمأءال-وربرعضوبرهـء

فقدهورقتالتيالايامعنالمبكرةذكرياتهؤيهايرصورالتيالصفحاتلإةةو!كذا.مخضافةو؟شكالبن-با!رر!ه!الادبإظالرهديدرصلم
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،ارتاهالذيالرمز.فذافيناصفةورالد3اجادلأناريدنستنهبقيقدكأنواذا"بريقوز،أ!فقدهذأ.نتألض؟االايامثم،نيصرء

3،لرفضهيكفيلانفسهاللصبيعقلعلىخطورهعدمانعلىاوا!قهواناهيفانمافيهاالتبمكاللىسبيللابينةواضحةذكرىالوقتهذامن

وانعممزالرهذاعنفالفيماالنظراعادنوانهالىاتههاناريدللكنياللواضحومن،"القصبمنامامهيقومكانالذيالسياجذللكذكرى

الرهـنرهذااللىيصلانيستطعللمنفسههوانهلوجد،التفكيرفيههذايذكرهو"!ولهفيوضوحايزدادوهذا،بصريةذكرىيعنيانه

الماديالحسيالمدلولباغفالولا،ادعىكماحسينطهسيرةبتناسيالس!ياج،هذاعنمحددةماديةحقائقيذكرثم."امسراءكأنماالسياج

المدلول"جانبالى"الرمزةهمبانالوصولهذالهتسىبل،المرمز1ىايتخطاهانعليهلتحسببومنفكانفاءتهمناطولكانقصبهان

مليرجعهفىافيشلثصدر"فيبقيفافي،اكاتباعناهاللذيالل!طيس!ضطيعيكندلم،ملاصقاكانكانمام!رباكانقصبهوان،وراءهما

فمتحضروربرما"قولهوهي،الرمزيتفسيرهسيقتالتيجملنهالى3لهيعلملاحيثآلى.شمالهمنامتادهوذكر،ثناياهفييئسلان

السياجانا)-نايخيلثمومن،النبوغمناييهالومااللكاتبحياةويذكر،الناخت!ذهمنالدفياخرالىيمينهمنوامتدادء،نهاية

اًليه.الوماالكانبصبةاستحضروراذنو5"..اللخ.لللطموحصورةيحسدهاكانانتيوالارانب،اللسنبهتمم!تص.يئعردهاالتبملقناة11

ناأسصءطاعتبئمنالمؤلفادءاهطتامانقضاينفضهذاافليسىمنووءوثباجانسبونتخطىمنهايخ!جكماادارامنتخرجكانتلانها

صاحبه؟حياةعنوعزلناهالمادية4دلالانسينااذاالرمزالىننقذيذكر،اخفرنبتمنورا?مافقرض!تالىقصبهبينانسيابااو

مالياللجلمذهب4فيهاواخلهىالمؤللف4ادتاهااخرىرموزفبئالانننظرلكناثمسغربتاذاالدارمنخروجهيصفثبم.خاصةالكرنبمنه

والفهلالهادموصلهفيستراهما7رهذ،اليا!عبةاصو!هاعنفعزالا-انهألواضحومن)السياجهذافصبعلىمتمدا،الناسوتعشى

يليه.الذبممافي1مغرقامفكرا،(لبصر.فقدهاعصتاللتيالايامالىهناينتقل

ا،سناطببقياللافويالتحال-4مسامة!علىجلىوراللشاعرصوتحولهماالىيرد.حتى،التفكير

للناسيشرح،اخيرا،الان:نصيحاففه.لهذاعنواننقراحيئنتراهـىلسغو!ااستماعهويه"ف،الناسحوا4والتفشمالهمن

الالب!دراسةفيتحكيمهايريدالتيلليةالجملالمقاييسزفاصيلالمؤللف"ولضع،مهالىبهولعودعنهركماؤتحملهاخةتأتيحى،اللشاعر

فيمناجميع-يهدم،يبنيولايهدمالمولفانالانالىلاحظنافقدبعدواحدةفقخهماالمظلممتلينعينهالىهذهفتعمد،لمحخذقاعلىرأسبه

لوىمحلهـايضعولا،،عليهاارحعولأرجاالادبنقرأاتيتناواتابلموللقنهياللم2هوو،خيراعليهيجديم!ولا-!ذيهسائلاميهـماوتقطر،اخرى

بالانراكوصلتهاللادباللخاللصةالاستاطيقيةالطبيعةعنغامضكلام.بكاءشكاءىضةيكونانييعكانلانه،بكولا

مالكن؟مقايشهسيحددالانانهاننشكلا.الاسطوربماالفيببمحدثتانماوالغواطراًلاحداثوالمشاعرهـهـءأنألوضوحكلواضح

،(185ص)عقيدتهقيقريرالفه.لوواالموللفأيبإ.املناصبةاشدهذا!بقمااولا.لعورفالصفحات،صديئنابصرهبفقداصيبلطفلص

اللفكريةالانظمةسالرمنبنفسهعتميزا.5هـننةللأكياناللفنانوهيسياجمن،بينةواضحةالكاتبذاكرةفيتبقتبمرءيةذكرياتمنالفقد

طبيعتهةلولدقخاعةبمقاييسيقاسانينبغيولذلك،والاجتماعيةحالتهتصورثم،خاصةاللرنبلنباتالاصةسواللونوالارانباللقصب

؟ماعية،الاجالظرو!الىبالاتلقيلاالمؤلفرأيفيالمقايرجسوووه.للبمرءفقدهاعقبتالت!الايامفيالارهافاللعظيمةالمعقدةاللخاعةا

الاديب.نثير،المهاولا،ألنفسياوالعضويلكوينهاو،الاديبحياةاوالكابنفسفياثرهاوعلىالماديةالحقيقةهذهعلىقائمةكلهاوهي

هليهـمهاولا،نقرأهحين!ناالادبيعملهيبعثهااقي:العاطقةميناالىسبيلولا،فهممجرددهمهاالىسبيلفلا،الحساسيةالبالغة

!صورهليهمهاولا،لهحدئتحقيقيةنجاربعنيعبرلااوالاديبيعبرالعاظفيةالاستجاقيالىسنيلولا،اكنوقانواعمننوعبأيتذ،اقها

يه!اولا،صدرهبهاجاشخاصةشخصةورغباتومخاوفمشكلات،ناصفالدكتورلكن.اللحقيقةهذهاهـملتدذا،بهااللفنيوالطئرلها

انباءكل!اوهـذ..عنهايرهبرالتيالعاطفةفيكذبهاوص!ؤ"مدىلااوه!اص!ق،نهملهاانمنايريد،اللجماليمن!بهفبممنهامعانا

اليستوللكن،سلبيةاشياءكلهاوهي،اًلماضيةالفصولمنعرفناهابذللكل-اعلادةلاالكانبكتبهلماالفنيةالقيمةانويقرر.ت!دق

ايجابيةأخصائصايالادببهايقاسانيرىالنتيالجماليةللمقا!سامتتصلالاياماكانتيعنيهلاان!ويقرر،اللكاتبسيرةفيالحادث

جوابانجددلابعنايةالفصلهذاسنقرأ؟بالضطالمقاييسهذهمايتمادىثم،حسينطهعننعرقهأننحبلماونعرورمابكلتتصللا

،"الللغويالتاط"عننماءضاحديثاالانجدولا.اللغليليش!ربشمخصيةتبصلاانهايثنتانم!دباطثاستطاعللوانهفيدعيم

الادبانبالطبمنعرفكناولكنا."الاستاطبقبمالمغوياالتاط"وقول4طمل-نفسه،حسيئطهاي)يو!!امانحوعلىحسينطه

موقفعنالتمبيرالىموجهاللنشاطهذااننعتقدوكنا،للغوينشاطص!تمنقميوءهامنينقصلن!ذالمحانالعطيمع!له!في("يوهمنا)

ودخازعلم!مع4وعلاقاتحياتهتجاربمنالوجدانيارماطفيالاديببالكالبكلهاؤهـالمتالاحداثهذهتكونانيمنيهلاانهويقرر.فنهي

اطيقيالاستاللغويالنشاطهذاالما،كل!هذاانكرفدوالمؤللف،نفسه!صغيرصبيوهو

عناعرهجميععنعزلناهاذا-فيهيبقىشيءواي،تأملمهالى-!عونااللذي!دىيبلغحينالمحضالهذيانالىالجماليالمنه-يصلهكذا

الانجدللناخرىمرة؟والنفسانيةوالعاطفيةوالاجتماعيةالمادية!واظ1791تس!ةفياليوتؤوليحاكيانما!اوالمؤلف.شططه

الاسطوريالغببيالابىساك!عنغامضاوحديثا،ناحيةمنسلبيةتقريرلتؤ!مشعرهعلىهذايساعدنالمشكسبرحبةعنكاملةمكت!بةملءعرفنا

الجماللية،المقاب!هذهانفأكدايزيدنأالذيالاص،اخرىناحيةمنعلىحملحينسنواتعتربعدنفسهاليوتاطلقهرأيوهو،وتقديره

الا.لكونانيمكنلا،الافراغهذايفرغهاانعلىيصرالمؤللفراممايحولانهورأىواللمياةالادبينالعلةينكراللذيللفناللفنمن!ب

مطلق.فراغفييدورفارغاحديثاذاله،فينحايةواتخاذءالةنا"تقلالوان!،للشعرالسليمالتقويمدو(ن

،لالفههذافيالاولىصفحتهمنذالمؤلفمعصبرفينمضيلكن3.والسياسةوالدينالاصلاقبمسائلالفنصلةواكد

انهلفي!سي،لللادبالاجننماعيةالدراسةعلى"حملتيكرراولافنجده*لينيسال،كلاعهالمؤللفبهيختماًلذيالس!زالفيننظزدعئاللكن

لامتميزاخرمجالمنالفنيااللعملخصائصث*فانمراراحاو!تيكونقدبأنهويجيب؟هوما،حسينطهيصفهاللذيالسياجهذاعن.

،"لهاهميةلا"فيقوليباللغكيفانظر.الفنيةالوجهةمنلهاهمية"ذللكجانبالى"يحملللكنه(هذه"فد"فيتأمل)حقيقياسياجا

لكان،الفنيالعملخصائصكوينفيالاهـميةذاوحدهلليسقالولواالتيالعقباتهوالسيأجهذايكونقد.الرمزدلالههياشملدلالة

فيكبيرإثرلهالاجتماعيالمجالبآنلاقناعهويكفي0الاصابةالىاقرب،التفكيرمنالنحوهذاالصبيبعقليخطرولكا،تتخطىانينبغي

فنولليكن،اللفنونمنؤنتطورتاريخيدرسانالفنيةالاعمالخصائصاللحرفيالمعنىمنبسهولةنقذنااللذاتيةالترجمةفكرةنسينافاذا

الاجتماعيةالاسبابفيدرس،الاوبرااوالملحمةاوالقصةاوالدرامةاوللطموحصورةالسياجإنالينايخيلثمومن،الرمزالىالواقعي

يقولثم.ونأخرهاانحدارهااووتقدمهالنموها،انعدامهااوللظهورها-.عقباتالطموحهذأودون،الروحيالرفي
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يحزرانارضللظروفبمعرؤت"يستطيع،ايضاالعكسويستطيع،عليهااجتماعيلمنطقوفقاينمولاالفنانادراسةلهذ.المناصروننسي"

تكلينمن،عليهايعيشللكيالنباتفيتوجداننججباتياللخصائصنفسمعبيروهكذا."متميزفيهكامنداخليلمنظقوفقاينمووانما

وعلماء.الل!هاومااللجفا!/واللبردتحملوفدرةوللاوراقوالساقالجذركانانانهوهي،الفنونتاريحبهاب،!جلميلةحقيقةهوناسياالمبالفة

ارضهاانعلىمامنطقةفيمعينةنباتاتبوجوديسشدلونالجيولوجيايجبالمنطقهذافان،لهوفقاينموخاصاداخليامنطقاللفنانصحيحا

فد.والزيتوالمنفنيزالحديد"لثل"عينةومركباتعناصرعلىتحتويانتصنعالىصاروالا،الايختماعيالمنطقعنالانفصالتمامينفصلالا

بهافيتمثلاللفنانيوهبهاالتيالاحالهقدرةيثبهانللمؤللفيجوزكانالمئنكلملاتوحقيقةالانسانيةاللحياةحقيقةعنبعدايزدادحىوالريف

بيئتهبعناصرالانتفاععلىاللنباتبقدرةبيالفتانتاجهفيبيئتهعناصربل،الفنورزلاريخفيالمرةبعدالمرةحدثأماهذا.اللبشريةوالمنساعر

النباتخصائصانفيدييتطرفاناما،حينسيجالىوتحويلها،حولهمناللحياةوتغيرترسالتهاتمجنفنيمذهبللكلحدثماهو

مجرديسمعلماو.عليهيسامحلاشططفهوارضهظروفعنمستقلةفدالمنطقهذاانيصركاندوءنالداخليمنطقهوفقسائراظلوللكنه

يبحثالبيولوجياعلممنفر3وهو،الايكولوجياعلمالسمهبعلمسماععليهتدخللورةالىفاحتاجالرديدة!،للظروفمناسبغيرصار

ظروفهاوبينهذءبينومالللحياةونطمعاداتمنالحيةللك!ائناتمافيدسالتهيؤديحتىالسويالطريقالىفنعيدهالجديدالاجتماعيالمنطق

اًلنباتيةءالسلالاتتحسينبعلميس!معاولم؟علافاتمنبهاالمحيطةءـيالانسانيةورسالته،التطورالدائبةللانسانيةالصحيحةالفنية

هذاورصالعلماءحققهاالتيالباهرةللعمليةاوالنتائح،والحيوانية،الانسانيالنشاطمجالاتفيالبالغةاهميتهللفنتجعلالتيوحدها

اللىمعينةوراثيةتشكيلاتتدفعالتيللظروفباختيارهموذلك،المجالفارغ!ةتكنيكيةمهارةمجرديكونانعلىالداخليبمنطقهزادلماهيولولا

خصائصانيقولكلههذاا!بعد.اخرىتشكيلاتبروزوتمنعالبروزالحياةمنطقمعيتطوراناللفنيالمن!باستطاعفان.حواةالاعيباو

.)1(؟عليهايعيشالتيالارضظروفالىفعزىانيمكنلاالنباتمصيرءهوالانقراضكانوالا،اخرىفةرةا!قاءلهكنبوالمجتمع

للظروفالابربعض(188ص):ؤيسلمكلههذابعديعودثم.المحتوم

دارستذشدوراكلطروفهذهانننكرلااننا"قائلا،الاجتماعيةلاحطاضربكلنستبعدانالى(187ص)دعوتهيكررثم

ينفعفىلاتسليملكنه."السطحيبمعناهاتبصرءقد،القصيدةوالظروفالجماليةالظواهربينالعلافةلممن("ضربكل"هذهمبالغته

السطحيايقصيدةبمعنىلاتبصرناالظروففهذه،جموحهتصحيحمفهوماستجلاءمنيمنعنااًللعلاقةهذ.فيالنظرانبحجة،الاجتماعية

الجوهريبتكوينهالتبصيرنااللزوماشدلازمهـومامنهابل،وحدءيؤمنالتيوحدهافهي،الخاللصةالجمالليةاللقيمةبالطبعيعني)القيمة

غيرها،تنمولمفيهانمتاتىالفنيةاللخصتائصفيهانمت،.ولماذانفسهالاجتماعيةالظروفوان،اذهاننافيواضحا(الفنبما-لنصفيبوجورها

تحديدفيالرتقدالبيولوجيالتطورناريخفياالنباتطروفانكماالمؤللفيستطيعهلوللكن.اننميزةمعالمهوادراكالشعرفهه!الىتسيء

وحكمت،الوظيفيوتعديلهالعضوينمو؟يتخذهاالتيوالشعابالطرفىالمتعاقبةلشبريةاالمدارسكلفيالفنيةالقيمةمفهوميستجليانحقا

.اللفناءيستحقوايهابالبقاءجديرايهاظروفهاعنالمدارسهذهعزلاذااللغربياللشعرلاويخشهدهاالتي

عننبحثاناجلمناللقصيدةنقرألااننا(918ص)يقرروحين،نفسهالغربياللشعراسةدرسلاالدراسةاتقنلوسيجد؟شماعيةالاج

اليوترأىيكرراخرىمرةفهو،باث،عرمرتالتياللحقيقيةالتجاربانمنبدلااللظروفهذهفهمان-الجمالليةالفدفةكأبدراسةلا

نفسهالليوتعادواًلذياسرافهعلىواتدليلتمحيصهتماللذيالمنكرفيكبيراعونالهسبقدم،المتميزةمعالمهوادراكالشعر!همالىيسيء

مناللقصيدةنقرألااننايقولانالسدادالىاقربكانوءقد.فخاللفه.والادراكالفهمهذا

ناالشاعراستطاعيهفايضالنرىبل،وحد.الغرضهذااجلمنمستقلةالثقا!بةالابنيةانادعا?التالليةالصفحةفييررثم

نشنطيعلاللكننا.الشعريبنائهفييشننلهاانالتجاربوهذهيحيلاننياللعامةوروحهحياتهلهالثنمعروان،والعلميةالحضاريةاوضاعها

ناحيةمنبهابدأالني"الخام)التجاربعرفنااذاالاالر؟يةهذهفيقول،قضيتهيفيدانهيعتقدمثلالنايضربثم.الخارجمنتأتيلا

الجسمدياللفرديلركيبهوعرفنا،(لرومهالمؤلفينكرماوهو)يمكنلاالنباتخصائصوللكنباشياءيتذذىاللنباتكمثلاللشعرمثلان

ينكرماوهو)أخرىناحيةمننستطيعهحدافصىالىوالنفسيفيهظمللوفئلوهو.عليهايعشىالتيالارضظروفالىتعزىان

.(ايضالزومهالمؤلف.قضيتهعليهيهدمللوجدهموضوعهعنالاولليةالعلميةالحقائقواستحضر

للمالتبماللعواطفان(.91-918ص)اليوتقولينقلثمظروفالىتعزىأنيمكنلاالنباتخصائصانقالنباتيعالماي

خدماتعنتقللاربماخدمةلهتؤديالحياةفيالشاعريمارسهاانيستطيعلاالتباتانالاننعنيلسنا؟عليهايعشىالتبمالارض

-54المصفحةعلىالتتمة-وضوءواللهـواءالماءمنوالخلوالاجدابنامةارضفياعيشمجرديعيش

يعدثمثلما،اللظاهرةاللعرضيةاالصفاتمجردئعنينحنولا،اللشمس

ليابنجلاءنيوا(ليوم،الماضساللثحهوفياللنقاشىهذاكظبت)1(اننعتنبل،ثمرهكثر؟وحجمهفكيربالسمادءتربتهاغنيتاذالللنيات

اعطيئللهاللذيالمللىبلالاخ!تبارواخ!برني،اللل!نويةنهـيةالثلبالولنةت!لميذعناصروطبيعة،العناعرهذءمناالنباتعليهايحصلالتيالكمية

ناالليهطلبنبا+لااعطي:اللهنةااضرامخحيلانفياءالاحهـي!اعممادةفي.يةاللجوهرالنباتخصائصتحديدفيالرهالها،بهايتفذىاقىكياتربة

فيهها؟نبتالتي1البيئة1طيعةعلىبخلصائصهوالااسخدلالبوصفهيقومالمؤللفتركيبأنكفيلةاللبيولوجياكنبمنمبسطلكتال!يسيرةوقراءة

الط!بيص،الت!لريخ)المدرسيبهك!تلارانيالاجابةاستطاعكيهفسأللتهفلللماظروفهالملاءمةالرائعلكيفهاومدى،ببيئاتهااللحياةاجناسارتياطمدىإ

مصطفنىفتحىدكتهورللأليف،العلميفطاالثللللصف،الننكعلمالعرضببةصفالهاعلىيقتصرلاالتكيفهذاانتريهوبأن،المختلفة

يبدأ،(والب!يئةالينبلات،"عهنوانهذصدلفليهو،(؟166سنة،،الغزاويحقا.الدقيقالننشريحيالعضويعوينهاصميمفييتغلغلبلاللظاهرة

فليهييعشىاللني!الطبيصإلوحم!اباللبيئةيقمالد":السطوارلىبهذءكانكماالمكتسبةالصفاتبثوراتالتكيفهذاالانيعللونلاالعلماءان

سكهيبهوعننأللنباتالظاههريالمشكنلعرتأثيراللبجئةوللهذه،اللنبإت1ملاءمةاكثرايالاصلحوبقاءالاحياءبتصارعيعللولهبل،يفعللامارلث

اًلهـداًخالي!الهـتريهبالظاهريالشكلمنكليتيموراذ،ايصداالللداخلىالا.الوراثيةاًوءالوحداتالجيناتبثكيلاتفىا5ويعللون،للظرولى

وتجاربتفاصيلهذايللي."فهي!هاتصشاللتيالاللبمشةا!نباتلتيلاثميبقىوايهاينقرضاللتشببلاتهذ.ايتحكمالتيهيالظروفان

ادرقللم.خلصةصراويةالهالللتءوالدنبهاالمائهيةاللهـنب!لالاكاعلنيورسومذالهحدفيوهذا.المتعاقبةالتكيفسلسلاتفيويستمرويتوارث

منالدجلاميهيهنباحهخيضأمنلاناحز/ناام،لهـدروسهولمديباجاد،ةألراظروفالىشزىانيمكنلاالنباتخصائصانقولهخطللمؤللفيبين

وهي،به!اشصلالدتنالحقائقيهعرفونلاتهـقويراتالقلاالىيهبدفلمو!!النباتيالعالمانهوخطأهعلىدليلوجر.عليهايعيشالتيالارض

!إالثانويةالدارسئلامذةكتيلهمهابداقيحقانقعاشاتيارضهظروفيحزرانمانباتخصائصدراسةمنيسننطيع

21



المجدةهذقارىءحتي.،الحديثكقايعتسمدهالعضمهمرىءمهءجةاكالاللغود4سش!%أ7الصفحا!هذ؟رساالمنمتسومزعامن-،3-أ!
اللغويبالت!سيرالمفصلةعنايرتيلكن.-ا قبل،والثق!-بئالماديةوأعصرهابي!ةءهابمدلولاتاولااللغةلربطت

ايىهاالمشاردراساتيكانتانبل.!نيالقديرا/لمد/رء،ع

اداالالاهـ-ةاسشحارقىمستحيلالغنيالتقديرارؤ"وش!بءلكللىفدلسسسيلسسيا4

ومدلولالو-األبيسث-ةطبيعةفيالحسيةمدةولالهاوبيناللغةبين!بطنا

يريدهالديالعزلهذانعزلاناما.الشأعرداخلفي"الوجدانياًلليوتآراء"نيالمؤاـفينقلمااكثرورا.وجربهااللفهاالتيالمواطف

منداخا؟عن-وجدانتعييرهاوبينالشعريةاللغةدينناصفاللدكتورقالهبمايعنىآنودونبتمحيصهايعنىابئدون-توا!الهالت!اللقديمة

هـ-هـابعدنظنثماخرىناحيةمنخارجيشيءالىرنرهاوافيزاحيةؤصحجهبعضهاالىعادحيننفس!اببوتلمحاللةومالها!نمحيصاالاخرون

ف!ه!يرةبقىاوفيهينظرانيستءقش!ءاللضةفبم،يرنةبقىلاانهالعزلمنالمؤلصير،ملهااكثروما.شبابهفبمالليهجمحاذلفسهمنوسحر

هودذاللذإته!قدرانيسهحقجمالالادراغهذابه!اللغوينشاطوااليهددمت!وارعربيالعارىءلعيداق!الناكعةاله"انبهأليوتآراء

وكلاماللشعرأءكلامبيناذنيفرقالذيما.،ليالجما!هذرنهايةمدخلاوض!3اهذهفيدلطر)بهااحصبناهلولعربي5ادبناونعيد

نتصيزمعينةاسماءالعلماءلها!وضعاللجنونمنانواعوهناك؟المجانينالهفهواليوتدولعلىا!رداما.("الجديدالشعرمضية"كصابي

وللهذانشاطه،محطفيالعقلاءيقاربهلاالذيالزائداللغويطبالنشطاللعواطصميعه-اىيهـشطيعلااكصاعرن12سحير،هدءىندا2حى

الذياللخاص"الداخليمنطقه"لجانيناهؤلاءعنداللغويالننتاطهذهلان،وجرب،1لللعهااتيا؟دعو.ط!ماسهااذا.ألأيمارسهالمادنن

ال!المايخارجي،عنتمامامنفصللكنه،والاطباءاًلضفسيوناعلملءاحقق!والنجاربالعواط!دعهمالبشرنحنلناالم!احهالوبدة-ءدطريمههي

الخارجيالعانمحفائقعنالانفصال:برى31اللجنونصفةوهذهالهعليهموا!فاالليوت!وللعلالدبم!المؤللفيصشقدلمح!لوالا.والأثبهباء

منوالعقليةالنفسيةالالواءتنمايزالانفصالهذا!د-وعلى،ومنطقهكانهل،لوعايمن!احدهعاطالهحياته!!يجربللمرجلوجدلو

المطبق.الجنونانواعمننوعالىبليغةعصاباتالىبسيطةاحلمتلالاتوسوالنا؟شاعرايكونأنمندعكىلتء،كالنهعاطعهيعهمانيسهطيع

ادقوبعبارة،الاداةمعامدة"ذنالمغةاعوملت"اؤللفايرقولتمبل،عليهالاجابةمنا،ؤل!يحلمصخىنطريدرضمجردايسهذا

المحتمعفيبهالمحهطةالحيانوحقانقحيناالنئصاعربنفسعنهاغلناشمعينبنقصيوددونأدالحظالسيئيالادرادلبعضيحدتماحميقههو

.ءادلغيرحكمهو"عنهاشغلنا"موله.(191ص)"اخرحينامنمصنموضعفيباصابةنموهمبعدرضابوناوالعصنبمجهازهمفي

اللحقائق5وهداننفسهذهنسنخرجانمااتحقةالادب!درا-تن،فيلمحنحنعلاجينذمحتى،نضعفاوباللعواطفالننمعورعدىلمحددتهملمحت!طلالمخ

درا--اتاليهانضيفكظؤلمذا،الشاعرلاخةالد!بقةدراسصنامنالنخاعهـوالمعينالموضعهدا).جرأبةبعمليهاصابهـماللذبمرلعطلل

النقدفيدالناسيرلهواخار5وعصرصةلياحوالمننستم!هـالكميلية"الادبيالناورتقادة))كنابفياللظاهرةهذهنترحناوور.،المستطيل

همناانشسىولامصاعدةانوسانلهذهنستمملانماا)صحيح!الادب.(ثاءانالمؤلفاليهدليرجع،86ص

لسنااننادنسىلالاننا،نفسهااللشاءرلغةدراسةهووالاخيرالاكبرسمة2عنالدرالادبيةال!رأسةيعزلانيريدناصفالدثتوركاناذا

حبنلاي!نا.متخصصيننفسمانييناوجناجتماعهأوبيولوجينعاماءالشخصيةادراسةوا،للعصرالا!ماعيةلدرالةوا،للبيئهالمادية

كاداةحقا-ندرسهاوانيامطلق!راغفيندرلىهالاالشاعرلغةندرسفماذا،ا"رديااللنفسيلنكوينهال!صيةواللدراسة،الاديبلبرة

وخوأطرهاتفعالاتهوصأدقنفسهمكنونعلىليطلعناالشاعراتخذها!ن،وانعطهيقولكمانواكمأالمرسمرب!الىنصلالاننجلكونانيريدها

يراهـ!اككاء،صدالاشوالاشيماءبهط-الم!العاللممنالوجدانيومو!فهتعبيراالقصيدةلكنلمواذا)ء(.91ص)يقولاذنف-!"المؤللفبالفاظ

اإؤلفعليناينكوولماذا.،واجهه!ااكوالعراعاتوالمشكلاتويخبرهاومامنعجباالقارىءيسألفدوصنا،لفويةبنيةلقصعيدةل؟نكونفماذا

للةصبيواداة،اداةتكنللماناللاغةوما،الاداةمعاملةاللغةفعاملان؟"خارجيش!يءالىاشارةاوداخلبموجدانعنلعبيراالليست.اللمة

هـنولكمبير،منهوموقفناعلميناووق!ها!إ،ارجيللصالماكناادرءنا!هؤال،!ضظرهذامارئهمنقيومعانناصفالدكأورمنجداجميل

لب؟اداةأزهاث!هامنو!يعي!اوص؟ال!ا!ليوبرراظ!اللميرر،كال!أ!مهغربيكاتببالفاظعليهيجيببهفاذا،عليه!جيبكيف

صو)تابماالكاءلوي:أنبلغوبافكامة،انسانيقناالىالعظمىادأن!ل!يداللفة،السؤالهذأعناجابةخيركارر-يررلضايكفلو!نا"ف!قول

بهاانغااخرىبعبارةولاو،نفوسناداخلفيبماالاعمقواح!اهنا!تاكاسجمرررايياقنىبانناصف-ئنالدىورلم!"قنيرلارمز

وعلى،الاعجمايحيواندررثعلىبهانعإوا)تياللكاءلهةات،فيتتانحققبرل،معاوتعبررمرايلغةانالىوفي:،4.المسبيللواءالىدردء

العاط!وأال!شئونفيلاسصممالهاواجمادتمناالاداةل،ذهامتلاكهاوررجمطالملبالمضلا،طرصالفني4:ىبالم)ر"زا/-!ونانمبل!عب!رهي

و!-!ذا،اة*أملةالاإسانيكأمن!ناءبشرلا!رادلنحنءرانبنأزء"لموت("ركلزا))والجاءواللامالآفصروؤطتلأينالملمميالمعنىوعلى،لله

ا!ذيالرفيءالمحلذلكآشعراءا2"زحلالذيالسمبب!واضبطبارءز""=علاءكأآقكم!،ايببوتويحوسينبحالذيالح!وانذلكالى

،الاداةلهذهاستصمالاج!محااكمانالاإ،م،ازسانيضضلمفيا،مبهنحفظاخةلمطالاءرترىام،للرمزكبمااللفنالممتىليسهـذاوللكن،التساويالى

وعلىبناالمء-طالطللم"تالوجدانيا"ودتصويرطىؤدرةاؤوانأدفمؤ،-عأـىاالص-ش-لرلا(؟كلر،ماعلىاوكا!هبررءلىاوالمؤلف.على

اعم!في.جينض!اوسلوكئافيؤةموجاأتيالدقيقةالان!الاتتصويرفييسه؟مرمن".التعبيريلها"دلواولافهـمنااذاالاالرمزيللهامدنو

وار!فهالانعم!إناليهوفقتعبيراكملالااللث"*ريةاللغةلليممصت.اعماقن!فيالمغوياباللننئحاطاهـ"ماممجردهيالادبيئاللدرال!ةانوأير4تقرير

منالشمعريةاةإغةاخهءنافاذا.الاعماقوووذاوقفاهـذاعنوافواه-!تعبه"اللغويالننفاط"وه!ا،اخرشيءملىءنمسضقلااللقصيدة

ايىها،دظتعودملحةحاجةواي،للهاتبةىفيمةفأيالوظلمزفهذهمرهت-وتبي!ينبتحدادهواحدةءرةيعنىاندونكثبراالمؤلفيرره

؟ت4الب،لمواليبالا!عيىالافوينش،طهايزيدوفيم.بها!خاصة

هـلمنيفرغهكاناذاا!ويا!نمئع!اطفيالمولفيراهاللذيمااحدااناظنلا،للمؤلفالرأيهذاهئاقمثصةفيهضكي1انقصل

عقيد/4ءـو،واحداث!ميئاالافيهيرىلاهـو؟الحيويةالوظائفهذهنبالبا!هلبافشيتأهنهيانيرت!عانقديةكأ،باتيقارليمن

ابدايسهتعملوزهالااث!عراءيستعملهاالنيفاللغهـة.الرمزفياللطلفيةوعبنالجاهـل!النئ!عراسةدرفيمقالافيوؤراء،اللق!ءيىةمناللغوي

خامةشخ!.يةمشاعراوصادقةتجارتياوحقي!قيمةاشليماءءنللت!يرد-"تكرون-"القادمةامثلةالمؤفهنهيستءدالذيالث-؟روهو-خاص

وكيف.للرمزدا"مايستمملونهاهـثم،و-اشاكلا،ذلكالليناينيمهماكيب!التر،الواحدألللفظتحإيقفيكثهرةسهطوراًان!كنتكتف

اوماديةحلإقةكلعنلممعزولافهما4يفهمهو؟الرمزالمؤللفيفهمبالجانبالاهتمامفياسرفتاننيبعض!مرأىقدبل،الواحداللغويم!

؟ه



عظي!حمن!آسااهتزأرأن-!يهـفي3أ!اشةاثوانرميةءر!اربةمناكمرةلوالرمزكي!اللغويالث؟ط!كرةات"يقهلانهحقاةشخصيةاوجتمالحية1

يؤ"-نللملىة-.ادحسميةوالامهالحشيهروةمهبثلوالار!ا!ءءور-ديتغدىالمضأنننكر،+ولااؤجاهاىاش!اذولا،تلي!ثا"-ءلإجعدلااذن

اعما!الىولغلعلواءلمحيه!لوع!واالحسي!العالمهـهـابشيرالجاهليورينفعولأيقولةمحارضاسدراك!ثييما.(3!اص)"كنيرةروصادرمن

وهده.ونعاصيلهجر!يانهاد!الى،والسمعادمررارهعوا!لعطلألهكلفييصردهو،ساللاحقعهوالدولالسابقالدكاعهلم!حيحديمسنبتا

.النمعريلالمهم!اللإرىه"ثينهياومادية،)1(حقيقيةعلاكه-للمنالرمزيفرغانعلىسياليمومامرء!

فييرىبل،لصتامنشيتايرىانيريدلأر،"صه!الدكهرانالاالغيمهيهثواهعألمهو!احدبمصدلىالأيربطهولا،درديةاواجصماعيه

سحريوجودىلورمرا.6اشطور؟عيبيا.الداكابهيمكسعريلعبير!كلحياهعننعزلهانالى،مفررةدعوءويدعوط،الميننولوجيهالممنحريه

أسطورياي!هـيكونالرمزبهدألاصصألدممم!لىوايطن.لمحاد!أطمري.بننريكالردبهالحاصهوامانيهومننمئلالهووجداله!لعسهصاحبه

ا!ضيأبريلعدرء!يشرتالمجله5هدانللطري!ومن.دا!2!.العزلهذاعزلظهاذاالاصحيحادهمالع!مهلنالنايالرربل

أع!و!يهأ.لمجنفاالهمماالنمميناصد!اص!الدكموركانأدبيهلددهاللحر!بلآالدلالةاو.الحاليعهمفهومان"لمحولهالىالأنلصلكسن

الرايهذا!ييراجعهانلمححاول،زملانه+احدادهنيبماهداايماله"عظامغيرعلىمنهيبعيولأالشعريع!رسصءورانالىاكربيزالما

لاص!الدىورللكن،لجاهليلالشعرفي-لحالالهعذمااىيلعنهوانيد!سغربيلاورمننقبيهربماالكلامهذاان41دلنا،(لأا8ص)

العئبيب.لرأيهيركهافبالأزميلهيستطعملغ،رأيهعلىثصيدلالاتهامنثلالفااقيهباابعامحيمححولهحاولتمعينغعرب!ييمحارهت

تعبيركفتييابرموزعنبالملنيشثلملحءدعهبامهذاعفسيرمالكاثالمحايقاييحراثتااااثاالأنيبلملاالناهدذا5منوسم،الحسيه

للمذهبانباعهكيأصرلماايؤالفانلطربم!في/لص،ره3بهيمرلفهرك!إلالكننا،الغرببئالثمرمدارسمنبرهالا،الليهااترناالعبمالمعايه

ووجداليولعسعاطاليمحوىدلمنالننمعراكراععدىءلمر!الجماليهذاانولنذ!)الموروتالعربيننعرنايدرسظورمنالنتهنالبله

خوانه،محئلهولهنبيهل،وكرديهوادتماعيهمحيهعلالمحهتلعنوعزدهلطلئلوتلحيعيمجرد-حفيلدفيهوكما-يغونبانيكتفبملاالح،ب

عندهميلىمسنارمزيرلينا"لى!ن!مب،بننبمءالحواءهذايملاانكارادانه،ساسمهيدلكما،يدعيبل،اغربييناوالجمالليينألنالاداراءمن

نجححفاهلللاق.الأسطوريالغينبمءلرمزالأيجددلم،بهيميوهشيتا.(!"-العربيالأدبدرأسه"محيالصحيحهءللطريمهالىانا"لوجب

الاعليهئجيبلاسؤالهذا؟خواءعلىخ!اءزادهلراهام،ملاهفي!وبم!رمزهو،نجدهحين،كلهالعربيشعرناو!لجدهالدي!لرمز

ا)فحيمالعرببمالضتعرمن،المؤر!ألاستحلالاحغلعييعريهادبمسلرااببعحتداالالرمقبحهدالىسبيثثولأ،ثلأولىءدحسيوعمددولانهالعلادم

الاستدلالاتهدهكي!،دلهنظرةدلننظر.!ضيمهيتبت2بهاالهويظن.!طيعهلمحهـموادقاولمحىالمدلولاتهدهبه،مبر!أط

محلولهعقلالضبعرجبضببالتامتناحاتزيحلااو4يهلصيفتبهيهئبوكةبن

يراها-الضيالرمزيةألدلالةيرججولاشيطعريتعالاتلاالحسبماللعالمبهذاانعر.كبماالرمزيرب!انيريدلاناصفاررىورحن

المؤلفملذاالانكانظر!،الاسظوريالغيببعالميربطه/انيالضلبل،اللحسي

يتعفيءالفرسفبما!يسامرىءشعراناد!ئهالي!لأادظرمن!رء،العربيللبشعر5شص،دقد"يقول،لودفهالأحمجاجكييقول

نطعكيف.(2..عى!+الالرالممتردللانا.نك!ورة!تمرس،اخرالنئهاظاجزاءمنهامجشءالاساطيرو.الاساطيراصضانو!،الشعر

لفرسمفملةد!قةبدرالةالمؤللفايبلىلماذاالرمزءذأذفغاندلكنباثياءالعر؟؟الشعريقرنانمنبديكنللمواذا.الروحي

امرهتءفرستللينسهتللثنه-؟يللشهتامريوصوةكأياويساأمرضتءسي)"الاسييواطزثئ،"لدينيةوقتاداتالفغوئلوسانرالاساطير

لى4حسيحقيق!درساولا!والرمزيمدلوول!نماى!ااقشاوظرودهالأديةييتةورف"ناولىألاشياءبهدهلمحرنهابئيعني.(702

تنطبقولاا-رحتيانطىتنطبقلادفيقةونفسيهجسميةاوصا!الشعرنشأةانهذاعلىردنا.العاطفيمةمومهوطبيعةالأج"ماعية

اللفصبل!فيالابياتهذهعلىتعليقهتعبمناوراذا.أنسانعلىبايطبععلمايكلنلاوالص،بالطنالأعنهالحديثيمكنلامج!لامرالعربي

اللحسية4ا!صور-بصحقميقيضلاانهوجدنا(2258ع3عى)التاليعل!هالحكملستطيعماوكل.فالضم!4دلليل")).!لمتكنو!وته.يقينا

!-ضوق!ناا،فيهاالرمزتخيلالىيطيرانفعلالمتماس!االتلى:ق-الذياللجاهلبمالقرنشعراي،ب!ناالذيالعربرب!ايتم!رهو

-!.عربرك!هذادرسىباحثفيمهيشكلااللذيوالامر،السلامعلميهالرسولءواد

،سلالل!ناييالىهحاماكثرلبرلم،الماتلئبان:اللريصوالظاحرلحئلء

.عزة!ءجردهواننقدانفيءهـهبهوبرغم،ال!ويةباحاماتالضقدولأنيرها،كماالاساطيرمنخاوايكونيكادانههومعتنيةدراسةا!نتهمو

اللكاؤ!يةالعنايةيمنونلاازهمالنقاذعلىاخذهوبرغم،اللغوياكتن!اطلاوفكنعرفلاونحن،جدا.دليلعليهاللدء،ءبئالمفنقداتجأتيران

اللكاماتبنحقتيئروا.نتسرايفيهويعنىلا،اكءهر.لغةبدراسةفيمصوغرمورهممهلالاخلافيوزفئلأهـم!،الش.رؤنثرفناالجاهـيى-ن

3قياكراالم!داخلمةالمتعددةالمصتنءنإفتشدقهقامفصلاخ!وراالرفوية.ف!"المؤ(فيرو/هااقىا،بياتبدليل،مجصكل!ةص"صميةقوا!ب

منيسشقهلماللعرببما!م!رنضأة!لمؤلفا"ةولهاذياالكلامرهذا

شرص1(الارمورهالى"لطيران..قبلكؤ-"ير!!يعصوللا،!ها!لىكغيره!"ؤولهيدلكما-اسضقاهبل،الض!عرهـذا"نبافنالمادرا!لة

فسساللممالصسهليةالايفرغوامرمنءمعال!ممطيحالرولاىماب!ص!ح!اعجلالوسط!ليةمج!نفعا)ءوهدهاحركهاثعارنشأةعنافه!ائعةاكظرياتلىبعضمن-"الشعرمن

:.........."االاهبعارمنظيرهاو،الليونانياللهبعرألنتهعلىفصالربم(النقلرياح

صمحماح!لمنااللعومعحصين!ابيللشرلحوومعاليو،افاها!لغوحقهأحم!عمىفي!مفلفربىاو!ح!جغلحضزلالمعنالجاهليالشهعرعلىتصحلالكظ،اللعتيقةاصولهاتفقدلماكنجما

الىالمح!ثدةالمكثفةتعسرانهاوا-هـمنتعيركللاحتاجاتمصويرىان-شأتهفبمالامريكنم،ما-!ثتا!سعرة،ذا!،ايدينافيالذي

-..ء.-..تع!ح!لاخالصةصسيةدنبويةطببمةالىصارواقدكانوااصحابه
نفعرلى!اكأرمنالمش!ورةالابيماتوهذء،صفحطلألهمنصفحتينمناكثر

لا.والانفعالاتدلمللخواطروازدخاراتصويرودقةوتكثيفاشح!ااد!لىيما!-ةنئعرهموطبيعة.!راًوززااددفيفيوالا!تقاداتاطببوالاس

-حهـاهبعرانههي-صاونلائصح4روعتتكمبحداوفي-ا)اااصو
محرزفياحملنبولآتئبء،اللثهلمحلولاتفيهابحبللصرللهـئلاانهو...ء

.001!".ء!ملما.كالتماكاشااللغيبيةاللعقائدمنمجرداالددهوياأور!هباللعالم

بآت(تضهحمالعناللبديرضب"اضبامرهيءقوضليشرحف!و.اًلشرح

ناهـوارصحيحاللشرخيكن،وينزلل!ءنهيسقطحركتهشدةمنلبدهدسصضردونالماللمهداعلىطافاعنببفااقنالااؤ:لوااخرمبعماليؤ"موالم

والحلهلتلتره،ملأسوتمنممنبئب،حرك!نهلهلحثظمبءءنيم!حهللاللبحءلىبصثايالديث!بهثبارنئتاننل"لماحرثب،بفيولأبييوئت)1(

ينحدركمااي"بالمتزلالصفواءزلثكما"البتبقيةهوهداعاىنثاوالمعنى.قضبلالرجيديرةفكرةببعضرعضهلاوالمحسوساكالمرئيات

لملاستها.ظهرهاءلىيصنىولاالملمساءالصخرةعلىمنالسص!يلاواًلمطر."هلوجودسم!بقتاشمهيهاءالىأتاشار(الليستااللغة/و،1،لىمزيانح!اني

صازحتىجلدهواشتدادلحمهاكتناز!كنايةنفسهاالملاسةوهذه.142ص،الادبىالنقدافيالمعخىلخرية
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فرلعا"بعضه!يصف-نرو-ما"فتيامقظوعاثهمفي6ثشعراء،لةمفةفال!قعف!دليلبمورهماوالاشتملأدالأممظزوقذأ،ف!بةففعقنلأامئسيقاعما

،.و!ىير!مهوحث!يا!ارا!!!لىلوواءوحثم!او!همناقةوبعضهمايطبقانههذمفياتطر.ص!هرلاان!ص!مشبابهو!2وسويه/له،ل

وللكل،حيوانمناكثر.يصفالواحدةالقصيدةفيالواجدالشاع!ابطءفع!نيكللاماممليانقفانيتنغيوهع!ا،الد!!تءنلبهالمهرااشمرت

النفسيةوامزجتهاالمختلفة+اللحيويةوكلادانهاءالمختلالةيخصائصهاهذءمن،./لجلهليسعرا!يسوير

جميعالانهاسواءعندهجميعافكلها،المختلفهمعيثمتهاوءحداثألمخلعةفينعجلهرآهاالتيافعانبمخطفدىلأريناهءهبلىور5؟شعقدو

سنزاهاحتجماجالهويحتجبهذايعترفنفسهوهو.لللانسانرمزمجرداتىالمكنفةوهلانفعالاتللمركبةللصوراسيعايلأوعدمسصيح!ومدى

ايضاهنالنرا!أللقيسأمرىءدرسعلىتعليقهمعنبقىلكن،بعدفيما.اخرمثلاتعاليلكن.لعبيرلفهمنلعبيرثقكييسيسحئ!:ءمرؤ

يقو!بأناعتذالىبعضفيعتنر،الدقيق.نصويرهاهمل.بانهيشعركأنهيسع،"علمنالسيلحظهصحرلجفمودراءلعشيافرويعودحين

التياللحركةكليعطنىانلسنجحد.ئناديماآالرسابظيعولن"سقطةيسقطانيوشك-للذ؟،،البصرمردفدايرى!ش،ق!دى"دو.ك!

نامن-بدلاوعليناعليهاجدىكانوفد."ال!امر؟بهااجتفلمنصماخراهدايقول.3"لالسها"مهر!ةو!اياهعيءهخزدمنمرمره

لأءلاقحام.الذيهذاذكرهالذياب!يرالالمإنيالناقدذلكاسميقحمامرىءصورفيألرمزالىيخ!وألمررين5ء!عد*خاسرهحدب

حقائقمنمعز!فةحقيقةحألكياعلىهولسنجفما-قاله)لهلادإعيالنتراحنتيروحبانأسمحموالا.الصتلبملافرعيهءلمح!وزعمواا!عينس

تصويراالحركةيصورآناللغويةباللفاظهيمضطيعوردالثاعران،أدمنا!ى.اسباههاعلإم!يللشيعيبهالثن،وللخما!ءب!عفيكنيزة"لعد!ء

لووعليناعب"جدى2دأن:نقول-(الرسمالن2!ل!ويرهايالوقالدديقةليصورأسئتيعالهاعدم!بل،الؤد!.يدعيهالدكنالرمز

اللد!قةالوسائلالىلفتظوفيالحركة.نلكفحليلميجهدهبملالىمنا!حطج!هي،لغتهعنى!لننطعويزثزضا"ثزءحرء-ءله!لقصلأ-ت4وه

أستعماهاألتيلعاطفيةلموالالص!عانيةوالنخييليةوالت!عيميةالايعاعيةللمؤد!خيراوكاندهمسحلغاذ!النالدية"ونراشا.بيهنستغلاكمال

الن!الحركةتلكونشاطهاللغوية0.الينا..بلفاظهكؤدبميلكيادعيسامرؤهويعأملانأدمدامىالنراح"نويمبعحررمزهدى5ئ!رانكنلودنا

"للكيرىأنعلىقادز4يعينحى،كناددواجبههذا.بهااحتفل"دنشيال!ءلمخركةلحسيةلألصبمدةهده!يءلطمقظىريهاعدنامليا

..وجدانهبكلللهاوي!زظفذةعميقةيةرقحقااللحركةيئل!!اعويدوميقثر،ابمهحرلسلهمودالميشءفرقرسفهاا"!ا

يفعلوماذا،الجبلاعلىمن.ءلسي!يحطهخيناللجلمودلهدابالضب!

ألشاعر:فوليهو،الولل!فيبهاخرمثلالىولنعدواصطدأمه"نجيلمنحدواتعلى.لدحرجهبهيععلفي!را،أدسيلبه

نور\حينملاحيةكعنقود!داىلمناللثريااالصيبحفيلاحوفدادجبلاسفلفييسعقلىحيننصيرحادهءيس،-ولبننوفيألهالمنكرد

الشاحاما؟الصورةهذهتفهمكيف"عليهالولفتتعلإقونقرأ.(..نفسهال!يلهـدانجمعمنفيمونا"أءمن.عديرفيسيسنقروهو)

علىالنجومبيناكقاربومدىودللو!الشكلعن-فيحدلونناا!قدماءبرهنصويرالقيسامرىء.لصويرا!ىو!رن.،هفاانلمؤنفولو!دعل

فقد،(الثنكلي)الادراكهوهذافيقولونالمحدلون.واماخاضة!،هئةهـورةانول!جلى،لهاالمعاربةوالصتورالصورعلنفتصانجافليينمن

ألاساطيورنكن.فكريةقيمةاولمعنى!هااثرلا"باش!باءالشاعرفنننالديالمسكينن!بطلا.رتآهنذبم5مرءلرتصيانمسنحيلللقشيامرىء

وأالملاحيةفاخبار.اللدنيالحلاوةرمزالعنبا!تحدثناالجاهليةعلىفيس،ندمرهلاالجلمودسفطةلأن.مدمرةشطةبمف!ا!يوشك

علىالارضمقصورةغيراذنالدنيافحلاؤة.معنىمنأكأري!دياللتنب!رحرجهوفعللسيلالمحعلاناذ،وصلابتهقوتةمنزيد2تماماءلعكس

الحشي.)يبدوذلكاجلمن..السماءفيالثرياالى!مداهابلسيسبالرالذكيالمتجمعالماء"وفعلانجيلتوءاتعاىالعني!الممري!ع

العنقودانذ!كالىاضف.والنشاطاللحياةمنحظذا(الجاممدمنه.اللهثمةاللشطعيةنطبقةلوازالةوصقلهبريهعلىكلهاتعاونا،دببه

وققاربهنا*هيئتهافياذنوالثريا.والصوالد/والنموالخصبالى!مرمن-علق.بهمائفله-وفلبمرثزالصلةالقمعيفةالملناتتةاجزاز4وح!!

.والاطفالاللظفولة1منطرمنالنفسفيوضو،ا-قر!بةلمضانافيبمعوصقلهاستدارتهوتماصلبهالاإلا"نهيبقىقلؤ،\ولرابرمل

رم!س!زلنهعلىالعنبلعنقودقهمهفيالموللفاجادلاناريدلا.صفحته!لىالاشعةأنعكاسمنبهالما?يجيط.،يزيد،الابعئ!ادي!ف

اوكدانأريدانط.والاكفالوالتوافد!النمووللخصبالدنيالحلاوةتدلطصودة،دللجا!ديونالشصغراءعناهاأل!دنبا!برةاللصورةهيهذه

اود!كيقنعتك!الالسطوريرمزهالىيسرعانالى!حتاج!كنلمانهصلهاخاروهاولهذا،اللعبيفةالل!ركةتلكبعدؤالصلابةالقوة"فامعلى

منحظذاتوبأنها"جامدة!ميمة"ليستالصورةهذه-بمانالمح!ثينالمستديراالعضلات.المكتنزاقخ!ا!املياقى!نائقوي!ؤست!ت!بيه!

ايويارأية!ه!:!،لهمانلاالحام!يك!كانبل.ش!اطوالصالحياةواالنشاطوالنمميابلحيوية2والصحةنجإهـأرومل5المشم!ودالاجؤاء

.ل!فيهاوثملواااليهاتن!وابأنمحنيغهلأا!لامووا!قولواانولعنا؟للفاحديثكلههذامنفاين.اخاذابريقاجلدهييرقاللذث!

الاخرلىاأكوكبابئبينوموضعهاالنجوبممقاًلك!كبةهذهتعر!ونهللأ.كاأالمدمرةال!بطل!قطةرمز

هوالاختلاف!وهذا،اللوكباتهدهعناللتئديداخضللافهاو،بها،المحيطة

تعرفونهل؟وخيال!!التنمعراءمحاطفة-"نالفر!دموقعهالهاجعلاللذياللقولانويصتهد،بهيعنىولاالحسيالضصويريح!رالمؤلفلكن

ض!ءيغمرهـاانقبلالصباحفبمطا!عهاوفصلالمسماءفيطأوعهافصل.به!انجافيدل،عمقهومنلوتحهمنيغضعليهالجاها!ال!نعربا!صاد

هذاان؟دق!بقةمعرفة"الحسية"هيئضهاتعرفونؤهل،اثممىيوفقا!ذكيوالتنمييفوالارهافوأللبقةإل!قمدىيتب!ينلغهـؤانهعلى

اللمئاعو!هارأىالت!اليوممنوإلممماعةافسنةمنالفصليحدداللبيتيحلقاني!لا!للفانالا.إبفنية!وعنهمسروهوالجاهليون4ايى

فان؟والسلاعةالفصلتعرفونفهل،يصورهااللتيالهيئةعلىالترياالجاهليافسصافر3إنبانهدارءير،المعزولةأفذة-ارموزه*!اءفي

اهنممتمبانف!ل،ا!فلك9علمكتبمننظريةمعرفةكلههذاتعرفونكنت!!اكنرمنهابفىفقدالراخوة-الوجدان!يةوان!الاتهاللدقيقةح!!يهمن

واللفه-لا!يومبعدالليومفيمتكرراطويلاتأملافيهاوتطملمواالثر!اترقبوا!.يريداك!الباردةابا!ةاالرءوزتلكلملأهيكفيلاخواءوجحله،روعته

لو؟يدالفرالرائع"الحسي"بمنظرهأانتشاوكميتمحضىاللفصلبعد،القيسامرااهمكماذاتهفيالفرسيهـههلاهناومن.فيهيراهاان

.جامدةحسيةنممهـليةبانهاالصورةهذهرميضم!لماهـذافعلتمفسضقصيانيحاول.اللذيالانسمانذاكهواللفرسهذا"انيفن!دلانه

خاطيس!ننكر(223ص)لنجدهنفسهاؤللفالىنعودلكناالانسانذاكهوالفرسداموقا."الجاهليالشعرفيرموزهبعض

الادبئ.ا!قدبنيةفيالمباشرةالتوبةادخالويممهتنكر،بالمعرفةالالود.-فويريهـملوإنكؤسذات"فيالؤسيهـملانالنفسهيجيزف!و

جميبعنالشصيعزلالهـيا!اللجمامذهبهمعمشمجمبالطبعوهذاالرائعالعميق،المشص!ونالبارعالدقيقالتصويرذافي"لهالقيسامرىء

المؤلفيستطع"اناذنعج!لا:فنقول."الخارجية"الاخرىالامورعا!رنةالمطربةالحم!ةوالانفعالاتالحسيةالصورت!باءاسفيا!عمق

الىاسرع-انعجبولا،ا!محيحالمحدثيا(.الرد"اولئكعلىيردهان،خراحيوانوكلعنده3الفرسيسضويبل،فعسبهؤالهس.بها
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التابوتيكلنوقدايىتتابوتيكونكدالارأنان(اولا)أ"لازضح،جأمدةصسيةشكفيةلستائصورةتنكبانليقنمومالاضلوريرمزه

بينالمعكلاوعلى،افى،ع!4يحفظاللذيالخمتبصندوقو!و،عامةن5الادد!اللنقدويريدا!روةمنخلوايكونانالنوقيريددأم"ا

امون:طرفةلمحال،حضبنابروتالاران:عمروابو.المو.لى.لاروتالاران.)ا(الميانترهالتجربةعنمعزولايكون

نابسوتن2بالاريصونصينانهـم(ءثانيا)و."اللخالارانكألواحفلننظرطوديةالاسالرموزتصورفيشططهنتتبعاناردنااذااما

اللسانفيدوىورللبيتل!ذابل،التشبيهمنالمقصودةالممورةفتحقق.اللقادمفصلهفي

أ!وة!!وللمطلللسحاوندحهـسظمعايتمصحهيبمة،م،عاولىسندعالتا.تدرتللفظنعمالميمتإا!تنمعروحدةعنالبح!ثس!

.عريضةخشعةكللللأوحوأ،-ا)ياحمنمصنوعالارانهذانلى9،والصيانة.الهاذرةوالث!طحاتالصالبةءاتالننيمنعجهبصلميطالفصلهذا

.-.القصيدةاقسمامتجمعاتيالوحدةفياللصنانبةنظرالهالىالمولفيرووق
3!-،"صاحمهاتحمل"ائنا!ةانلبطششبههطرالهي!نيهواللذيء

...مبداهبذلكمحطدقعصرهاصوالوبين!الجاهلارضمربينيربطحين

يهبحالنما،اللذيا!هكوقيمرلإكعآل،هـفهذف!صبفعبعثك(ابوصاحث،تاللوطصفاالدكنضور"ناتيأمماتمامفيأسلايجعلناوهذا،اللجمالي

....م.الاسطوريمزجم!الرالجطليءذهبهأوهاممندفسهيحرراناسمتطاع

هـدو3كسماهـماان،وولحفطهـبملولحهيادلبهاصاويهبدتا!!اخلمهلعر"ضهلحهوللصهوعصمأن!مث!افينطاقالمذهبهذأبهيجمعصهنبقيا!غرشطحار4ويشطج.عنثهل!ين

صماللفكأرمنميا!ذالىنسواءداخلهفييوضعماروال!الارانالمعانيعنبلاللبهئةحفيفةعنتاما!صما!أنطلا!الرمز!!اء
-.لمالشاعر"انءـواثطوحاهذافيوصجته.لللالفاطا)صحءحةاللعويه

دونوكبرانهـ!د!،دالهـمولأألاران-ثت*ملونلاوىلوا)ا!ولءلىعزيزا.(23عص)"وهلةلاولنممصورمماواعمقاروعيبدوفدالجا!ي

الذيالامح!شىبيتفيايفاوأضحوهذا.نفس!قاعاكانام(نجرهم!الروع!.!لميما!هه،وعمقهروعتهنف!مأنبشرطل!ن،صيموهذا

صدرعظاماي"ايىنطىرأىحناصن))الافىىيقولو!يهالروإىيهو-.
..لرووااحساساتفياللعظيم"لعهقههيالجاهاك!ا!ننمعرفيالخاصة

الجورهالأبا!هيطرمأمولههذمنأرللكلمما).حعلهااحعظامهاكادبمحمالمئةعرقولفيم!"روعنه.اننغلغلبعيد"دىالىشةاطاربهولجلورمنتماعرهاللحسياللعاللم

تحليقا.عليهوص!ورهءئه41انعزالا،عمقااللحسبمبمالعالفيلوظههي

نصعب.او/طل7م!مارحلةكلتتبماناسةطاتهافي7ء!احبهاوقيناللجمايىونمنهااونقىالميالخربيةالنة-مريةالم!ارسبعضفيلرىكما)

اببرلمثمعرحبهـلقولهذهذاومرى""،الغأقموثفةلمبيمتالننه!بمولنترطرحهو!قالمولل!ء.(نفسهالغربيالنتد!سانرءلىنطبيقهافيماواخ!وفيمهم

هـ!اللكلمقىهذهانمع"ونا"ووله.لجاوزورلممذا،"الارانىألواح!!انهـواللحقيقيةبروت"الصادقوالانتشاءمنهدهمالى!سبيلنا

ال!به؟وجهتعطياتي!هاوهـدىفاذها"!ىنرىحتح!الدميقةالحمصميةصورهمعهنتعمق

!-ا،مصافيالى،بوتولاالارانيس!"لونلااذنالهرب.العنصةال!ويةبالالفعالات

مطنيفيتماماالعصطىبل،الا؟ممط!بعياةالعبثاوالقوةبفكرةفيالنظرانعام"ط!يقولاالرسي!ةاللصوريحنقرناصفاللد!ورلكن

مادةراحمنااداوضوحاهداازداد.اصونواوالحف!المفانةوارقوةالجمالياللطمليطصاىويريدالعاطفيةالانفعالاتويحةقر،دفننها

..لمواناالعالميةالرءزيةالنتمطحاتمعالانطلاقروةءلؤ،و-.منهاالرؤيع

اللذكيملاصندوقأسهمهالهاالىبرالاض،وفىالها2اقوجد،اورنفيلابوتهذاوشاهد.النص"ركأالف--نتىصبل،النسفيثاءيويدهـ!

وماللاضاعايضاتمسمتمهل،(هذه"يحرز))في.لامل)المتاعويهز-
لحر:اللعبدبنطرفةبيتفييقولهما

اتممالالهاووجدنا،وقاللصفبهذاللهاشعبيهاوالكبدكاللقلبيه.

ونورالعلميحفصالذيالقلبتبيهفيالحديتفيوردل!حوسلامياظهـر-برجدكألهلاحبعلىنسأؤ،ساالاراركألواحأمور

الالمانانطرلمحةءقول":تعل!يقههذا؟النيتووذاكيالمؤفيرى!ماذا

انها-فاللقد؟الجانبهذاطردةصوركيفو!ن،الخلقءوئقةنماكص"

ملوتمىككيف!لتيما!هفيهومل!صعط!لب!ول،طرفإتاالاببا،لتكبمالييمقطعسهلمهسيمادهعلىاناجلمى-نرجر.هاانيذلكرمدوللثم!الموتىتابروتاخالو.لش!

تشهانجدلوصفارةالصفي"مابنظر"وذلكؤ!لاؤ!فاانفيمليانظرنااذاأنظواللحقيقة.المخططاكوبيشبهطريقفي"-"ر

لهحذ"!اذث-بيههنظيرهـوالبيتهدافيالاراناحبرالوزاف"لل!امطرفةالضا!هـه.*جمي!ؤطمنأموةاب!كرةعبتددالشماعروبردنااللصورةهده

.اخرليتفيممالساك!ممردلء2قصرساركبماالعم!مااك!الل!!!ذهمن-اذن-ا!شاقة.الميتالتابوتيسةوعبكماصاص:هاتحمل

....الفوةلىغسهبء--كطانيريدادياالانسانمجردهـ!لءستالوصهة

!!ورءروذحص!ىمبىلالاننيا!-ز!،ادود!قرخلى!حماطىصفحتىعظام!اصاص4اق!م"نفسه،نالافج!،ةلللعبث!دةاخرىحياةايضاولكههاوالس!!ة

....00(218-7؟2ء!)

ررءوبم!وبصلفائحنمثبصخرللجمابعفيظهـرءـراون!يرشإلسبؤههظلالثلوثربيصكمافيتابوتهولارانلبجعلاسرع"ا!خ!"رمرهلهيسصتقيملكبموهكذا

فيحديد/4الحدادع!يهايضر!الضبالسندانوهيلاللعلاةالصلمةيىتوعبمما"صاح!ها))تحملالناقهبئ!التضهج!يهوفسو،وحدهالمب

..كلت!-افي"الهـربلسان"يقولهفيماالتظردؤقلوو.الىتالتابوتا

النبضاللكئيرالنتذ!هـ!وياللفلقلبها4"نثمصبيووذطير.خا!ربيت.اً..

يا،لصادلىبيتفيمصهدصفيحفيصخربرورداةالذكىاصريعا،الارا!فيللسانيرويهاا&!الاراءبينوقاد!و)تابوتارا!هادتي

-جارة.شت"اضلاعبينفميماالقويةالههضوربهاتكرالض!بالصضة(12،-123ص)الولفبعرءىايىالىيارالاخو!!اإبهفي11(

!ءهـهااجزاءلمخ!ةلمفكئيرةأخرىتف!بب،1ونظير.مح؟مةموثقةهراضااتايقوللي،نالايعخىفيلا،ع!لقخهالثريلنفيالدقيسأصرىءلبهـت

بالقوةالع:ثرمزراىقدناصفاللدكأوركانفاذا.اخرىابياتؤكرفيالتريلورء،ب!يص"فيالقضىا"وؤوا!زرا.لايمرأةرمزهـظالفريها

بابيفيالرءزنةسيرىفهل،الارانالواحفيالالسانبحياةوالغيثالحماءمهنوموضعالهيومسهماعهافمنوسلعةا!سنةلولفطمنفمسل

الهءخ-روصفاؤحلقرمدباالمنئميدةالرومما!وقنطرةالممردالمانياًلقصرالهحلقلئق5بهذالمؤللفعنىفهـلل.الاضراا(لبيت1تلصوايرعنجدامهخدضلمدفة

ا!كثيرةالاخرىالصوروفي،اللصخرومرداةاللعدادوسندانا"سصئدالمهخهـتلمفالفمللاهذأالترتللأميلهل!5رءزالىايطيرلانقب

مةالخولملابةوالصبالقوةوصفهاعلىتجمعوكاها،!!مهااجزاءلسائرالللقشامرأاندهدتبينفعلدو؟الخهلفالوضعىالمخلتلفةواللمحدعة

ا!"مبر-عنعلىتجقمعوكلها؟نوالاماوالطاعةوا!وورةوالذكاءوالئشاطبتصويرميفهيتلم،امراةلغهـيراولامراةرمزاًبكونه!للا،نفسهابالئريا!ع!كه

لنبئنهاالكاملةوثنت4اليهااتاماواطمئئاتهرهاالقويواعزارهفحرهاجهتيدزهاف!الفريدش!كلهـ!ي!تخذهاالهتيالمدميرةأتالنتقللبامينتدنلب

.للأهلاكوتعريضامخافةالفلوات3بروامشقةاًلا!سفاراشدفيتخذله.ا/لسماءلمصفحهـة
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مر!يسىكيقييم"-ميو"-"-ا؟الافسان؟!حياةواللعبثباللقوةالعبثلمثنالمؤلفحدلمثمنكنههمذااكن

والشراحافوييناابئدوالن!فلماذاتأكداهذامننزداداننأءلى

اللغة،الفإظبدراسةمهـبرمباحثكليرفورلهانينبعيمادعلهابل،العرب

يئررو9ا-كه!!ااودافيا!لمحلعلمىنقعله.انيئممغيماهذا..عموتهااو..لنات-العرليةاللغة
احوا!وهر،الاحرىالساميهاللعا!فيالمادءلطالرللمراروهو

!الاران.اللصورةعلهاتعتمداوألخقاشعليهاصدورالتي1،مةاالالفاظ

المادةنفسمنوا)تإبوت،ارونيةالعبراللكلمةممهاالتيا"دةزفس"ن

وما،اللعبريةفيالكلمتينمعانيدما.هفتالعبريةالكلاةسهاالتي

مغمسمن-،المي!صعدوقانيهـمام!منانحقا؟العبرانيينالءاستدطءا"،ما

...الناليسالش!يءؤيهيحفظالذيرلصندوقهوالاغلبإلاسصعمالللكن

فابوتاوالعهدارونهـوالعبرانيينلدىجمعيا،لانوماا!تممواثم!ر

علىويان؟المحاللوحانوهـو،الاعظمذخرهـم9-"حفظالذي،الع،د

اللكةبمنق!يمة!موعةزقدماعليهلوسىاءةقدوا!كذا-بيدهاول4كت:هاا!كطالعشرالوص،يا

الكاروب)باناكادوؤوووصندوقهـاالتإبوتا،ا!رون!ذاوكان.ارت"!م

الكمئممأ!!،المقدسةرانجبنالل!كنوزاثمنالع!!وهذا.(مجنحءلمكصورة

اللحفظاستدعاءاتايضاهيوعواطفهـمادهإذ،مالىاللفظدطء!تؤاست

لهماللهرعاقيلأواستدعاءات،والنفاسةاللقداسةبالغلكنزالأمون

التئزيلغيوامهصحقائقعناالكريمالقرانينضيرامهـداصتدوقوالى.اءهـانومعلى،ءماهونصر

...11للملكطالوتراختيوهصةفيالبقرةسورةمن218الايةفيايضءا

اللظو"لىوجوءفيالاماو"لوعهوى.التابوتيأ.جكمانمح!-4يةااننبيهمل"مودال))جألوتعلىواذهـمىاره

الزهـخشري،ل!"مامالكريما!رآنرف!نميروهوالملا!قىتحطههرونوآلموووىاق/ركمملموبقهكأسلي*ممنسفيةوء4

."كلؤهـينةةم!3انحملايةذلكؤكيان

مجلدةاجزاءاربعةفيفاللصدوقا!قرانفياةلمبوتاهالمحبيرداةكمااالاخرىالمنالب:ةا"ا

،(طهسورةمن92الاية)لفإهاءوسىامؤيهوضعتاللذكيالسمفطاو

0006المتر،ويحميهسيحفظهأن4منهووعداللمهمنوح!يمابا!تض!"لموهي

15،الرادهوتمامااللعكربل،يجوزلاايف،هضاالاز-صانب?إةؤالعت

هـلا.الوتمنحهإنهوحراسةوسلامها)تمنالعزيزالطزوهذاصون

أ!ا)صأووتسرشدنانرمغاللذبماالفلكوهو،نوحللفإكاللكلمة.نفس-تعملاللفديمالعهـدانما3
.ه!!ايصا!ي"الوو!دهو!ما؟المدرلمارهـ،ديممصعملهاا.كبماالهـ"والك

.اللطوؤ،نهلملاكمناللبشريةانقذ

المرسصا.ن!ىيدكلاممن!يهتمواللملاز،م،المعانيهذهء"رؤونيكونوا/لماقدا"ىاونتراًتا

طرؤةغرضؤ،هواذلكو?،العرب!يةل!افاظميةالشطالاصولبمراجعة

النوويلللامام(الاسضمململفيالغالبلليعنى،ممعر!منمححيحطؤ،ماث:يهـ4من

أام!،.لأطرفةاب،تمنالصصحيحؤكبالمحةلدبهبتو.مع"مومناللعربي

..لم..،ه-واشعراانرعتقدالذيالباحثهدآ-فعلممآداناصفالىكأورا

ءا-"والخعل-قلهصوا4برءفا.عني)8بالدراسةالصأيةضرورةالىءرارينبأ:اواللذي،لهوي!"اط!مجرد

ضموالترمحمدا"نضوراهضاماالثمرلغةبدأرس!ةإهضمونلاليأن!منهادناير!ما!الذي،ا"خويرة

008!حا!الافءأنبء.،ةوال*:متبالقوةاؤعبث!!الخةكبرمرهالىطار؟كافيا

.،انورون،ادرببالقاءولىفيابوتوالتا!ران!،ماني/ءققانرون

بيتفي""ليإيرظر"انودون،السامبةاللعإت،ؤك!نالمادز3الىيرجع

واثيهالمنهه:4،فهـموارءث!صء4،رلهء!االتىءورةاللهاصء:هبئلإفمهطرفة

لوالىىجمباديروارمنانىاعر!رضل!مبسيا!ةالبيتدبىرطانودون،1)ت!به4وؤجبه

ل3انيصقدالذيوهوانهالعر/بومن.زافتلمهتصويروكه!كلها4ؤ2ابيا

ونترحه4وضبطحققهجاء،ا،ا!مطورياوعقئدياعجازيغببيادراكءنيعبرشعريرمز

الاءم،بعضءتدالنوع!ذامنم!رناتمما!.لهاستبعضفيلهللفظالى

ر"!رهيم!مح!--ىتقصا؟ها"بايعنوام"رزلمتالمقهـ!هالى؟ة:"لم

اللغزائيالم!عبداحم!!فا!ضمعشالى4التض*بفيأت،!أنعجب!؟ضو؟هاعلىالمدعي

أزيقمتقنواخراجرائعدت!لؤى.ؤ-ىاسرافهنء-اخرىاعاح!نرىالخقاشهـذامن!الاخئرةمةالقا.
مامالاروهـ!بما.ركلرها"ما!صملوهـكدا،ءمها-هـاعراعرصلامه4ورإمص

هـهـ،المحهرممصيمءالىالجطلليءد!4ءعونح!!،اللرءوزعنفه-يضىالت

002101!ما!4ؤيهمأكلههذامننصءتءلمصثم،الادبفياًاصدقاعضهلمررؤضهوهـو عندنا.لعربىاالادبو"ررسبماءنجاحخلبوعظةلمء:رةروئ

!.ي!ب،صومحم!لقاهرةا
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