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لهرهضاطبرثرمحذشجمفوصبضشتط

دراهـ-كأ"؟ءابهفيناصفء!طةىاد؟تورااخ-،رهالذيااذ*بهـوو"ذا،،نيةالات*/ةدإرفيءكانةمنيحتلماا!شهعريحتللماذا

.فرأنناتقديرفيأتياعهعلىاغرائنافيجهـهـ5وانةق،"ءلعوبيالادب؟يه"لونهاالنىأل!ريدةالمنزاةالىانتههراءالرفع

الادبربهق.بتجاربهوبمبهمدىهوالحيوانهـالرعلى-،نالافالاعظمالا?ء،ز

قي:قىقانه،اعلماوسيلةعنالشعرو!.+ههء:زناقدكأاوأذاويفرحويلأرهيحباوضا!الحبوان.نفسهافيلالإرها،رهضهتبهومدى

انيالانسفهمايرضا"تاولتفاللفلسفة.الفلسفةوسبلمةعننمهبزهاانعاممبنا.بالحياةويتئهبثااوتوي!حاوطيهألمووير"لذذيغضبوويرضىويعزن

نالاسا-ومشكلات،والهةسوالمجتمعوادحي!اةجودوالوللكونادرأكةوولتهبابوذإومهلادهـنالاساسيةأتجارباولتحدتضااوالحبوان

وهي،محضاذهنياتناولى6لهاتنناولكنها.الادرأكواة،م!اآ!ففي!ذهي!-.ن.لموتباكا،-اوتة،!-نجارب،و"خؤأقونجاحوشبخوخة

!فلااللكلياتفيتيحثلانها،افراد!افيلاعهـومهافي.ر*.صاودهاوعيماد،ء"أاندون4علهتطرأالانفعالاتذهوهبر"تمرالتجاسب

بالقضط.ياوت!تم.اللخص!ء.-ات!ذيلاالعمومياتفيوتبحت،المجزئيات،ودرجاول*ةاوت.تالوعيهذأقدروعلى)البههيعيهااندوناوكاملا

عبداىتدجم!بمعمدنهتملاالفد-:فة.ا،جسمة،صدؤأتلمبالااووردةالتجربةيجربانفشهتطيعسانالااما.(التطوبىسلمفيالاخر

بى،تسن"لموأوسنغلالبهادوراوسميثجونمس!ءراواروءبئءويف،مويراقبها4نفهههيعياننره!4ألوقتقهوإس.هليعالانقعالويعاني

وم!44بيثفيخاصةوتجأربوركباتامشكلاتمنورهماكلوء،.اللغةكانت؟وعي51هذاالى*عظمىاداتهكانت1لمحماذ.فببهايجريما

وا!صانعوا!فلاحاللبدويبمشهكلاتتهنههملا.الشخصيةلهوصباوظرو!4لزداداخذال"فوقيبلانفأظومشاعرهخواطرهعنيعبزالان!هانبداؤبةنذ

تهتملا.واذهبعانوالجانعوألفقيروالغنياتظلوااوظفواوال"اجرفيوا)تغا"لاعماقهاؤ!ه!الغوصعلىوقصرة،!هاوتفهما،برهاوعيا

ا)ففات!-ذهترتتنطويالتبمأالةرديةاللحيواتمنالالوفؤ!بأنووبموقفهبهالمحبطباللعاللمولكيهزأدكلههذأومن.دقائقهاالتكناه

ومشكلاتالذكركلاتمضبينباافروقا)ءيواتووذوكاتهـ"مولا،مةاطاوعيهزاد.وتجاربهوؤواهصقارقهعلىدعلهورداللعاللمهذامنهو

العموميةؤضايآهؤ!"ا!ر-انالا"بمنتمظلاتنر،ت!ازما.الانثى.انهابتهتمتاخرىبعبئرةقلاو.ات!زاالانسانيبكيانه

لأ..،همهالتيوا/نم،وته-ذه!ارهافهااتمفيالانساني!ةاللغةالاليسوالشعر

البحثفيبا،دبهتماههايحصرادتياناؤ!اآن-ةنجلىهذاءنالغةااسإروهالعلمىالناساؤدرالاوا5واللشعراء.شكأهاودقتها

!ذاليس.حةالصحهالاثبوظيفةاخ،،ؤ!يكوناللقة-،ياهـذهفي،بر!مالم--ط!انكونمع-وزهايمار!الضكاوع!اطفهـم"ء،ربهملحنلكعببر

،كبيراا!ما"ابرهالي!هونف!لهم،انقف،يابهـدهيرهةهون،،ءالادبلانالةردعةواكةسى،يح!بوزهاالتكيماوالءيماة،!بهيعش!وناللذيوالم!مع

حالاتفيمجسمةلونهايتاوأنماؤهم.،جدا?"لمفلهاتاوا"ك!لكنواردغباتكلاتاالمنتمن!ذايهطحبوكلأ،ءت!كليرصارعهااتيا

تاتيرا/،اصيحثمنويتمناولونها،معي!نةجزئيةوماصد!اتخاصةتحههية.بىالتصءلىالتاسراور،ماأخرىبصاهقلاو.والامالوااخاوف

وهذه.الض،لصةالفكرير"كلاهيتهاحيتمنلاووجدان!ء،!عاطفيفي.أولملةاانسمانيتنا!ن

.المذ!لور.فيكألمفيفلاصور3الدنسببهااتيلا)ثانببة!كالصقه"ةوال!لي!اةلاكونؤ،5-لمامنيزيىايغه،ا!كامار:بمضنايظ!لربرما

يت!خ!يلأهاموزالروبىاءالل!محجربهواحقيهةاهـذهانسحاهواذيلاؤ،و،محتلفةالشعروسيلهلكن،ص*يحوهذا.لانفسئاوفهمنا

اذنلديهقببمتهامنل،ميمةل!اوجدأذا!ةرأهاشعريةعورةكلفيخاربريىوصورأانيةالاونالنفس"يصف))ولاوالءياةاللكون"يصف"

.تءويهـ-اموؤة4لشهوهىحتفبهنبالغادعاءذاهليسو.رمزهافيهيوالنفس،ةوالحبالكون"نعائي"يجعاناهورل،محا.بداءوضوعي!ا

اياق!بمةصورةفكل"يةولأذ،بااحرفيقوله"اءـويرل،ريكا"ورياكاقراءةوقرأزها،ء،"برربقيفيثلحرؤء"ءدةؤراتاذا.جديدةهعاناة

المسرؤطالااخاحوهذا.(2ء2ص)"رمزالىتسهتد"سهمبههءها3انتبل،التجربةآ،ذه"وصفا))لكتقدملااقهء-ههاف!ده،صحيحة

هـحما،الاهميةءطيمةئادةح!ةةإسا.اؤدموزالرءنار*هتيشفيليل،الحي!اةعن"لىخهرزا"لاا!تصعر.ا"ءربةاهـذه"تعاني"تجعلك

فيمجسماالاأثعرفييوجدلا،الصحيحاللفنيبمعناه،ءزالران--عاولىصءبإة،واغنىاعيقحياةمعهنح.،ون!ن،"نحياا)يجعلنا

فياينظرانعمنااذاالااللببهللنقاذسبيم!نافليس،حس!بةء.ورة.الغفلألف!رةتجادبهـ،معيفعاواانمعظمظيس!ظببعمما،واكمل

"المادببيهتهابحقانقوربطناها/،اللصورةللهـذهال!س!ي!ةال!اهسيجولانهقلاو،جد،بةواعماقاابءاداًبر،تنآالىاث!رايضيفبهذا

أمءافيقببمةلهببههصتداتهفيالرمزيألمعنى.الاجتماعيةوظروفها.المحهـودةانوا-دةص؟،4الىبالاة"افةقيرةحيواتيحيأاصدنا

فيالوسائلهيالفنيةاوأشهع!يةاقيمتهانما.عامةالمنوعاللمالنههعراتهعرايعزلانيريدانذيا!االلجمالمذهبانيت!جلىهذامن

.الرمزيم!ناهكءقيقاللفنانالستخدمهااقيالمعهنةات!بلميةاالجزئيةزنظرانءلىيحفظو،الشخصيةالفردوءثه*لات،اللعيماة.تجاربءن

ويد"الشاعريراهبماارتباطاشدمرتبطةقك؟كماألالوسا5وهذبمقارئر-!4ءيىيحكما!*تاطيقيلغويقشماط.مسردانهعلىالشعرالى

يجعلمهشاعرللكلالمختلفالنفسيالتكوينكانوان،ومجتمعهبيث*4فيبموفة"ولا،الشخصيةوتجاربهاللث*،عربخطهتههـتمولا،هومنهتستمد

اثهري"خ!باله"نسميهماوهو،مختلفاتركيباالعناصر!ذهيربهب4.وورآزف،.فهورفيومقاصدهونزعانهعواطفهب-ورءلمجةولا،"جتمعهمن

.الخاهر"هط-4يافيلانه،مبرماؤضاءاؤشعرعلىيقض!يالما!بهذا-4وازماأ

النسعر،ة51+ورافيالنظرعلىيصرتابه3فيناصفالهـ3؟ورللكنالاؤيهايرتركفلملا،صمببقبةقيمةكلمنلور""،رةرغ،الحقي!قبكأرساك"

مغزاهااهـىعجلةفيويقفز،الحسيةتفاصببلهايهمل?ردانظراب!لوابةوث!طارةحرفية"هارةعلىتزيدلا"زءومة"جمالية"قمبمة

.ل،ذاالمحتومةا:ةيجةوا.الرمزيمغزاهاانهؤ5يعتقدمااو،الرمزيالشدإ-دلللاسةطالمذ!بهذال*ن.اللحواةالالمجببعلىمزبةللهالشحت
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منؤيهاماالىونفذنالصورتهالشاعراكأه،رلىجبادركناةماعيةوالاجيخطىءماكثيراانههيالرمزيةوالرلالةالءممببماولالم!بينالفهمم

الحديتعصرنافياحدنالقولمواز!عبيره،نفسهعلىوتهكممرارةالحممسي،مدلولهامعيتنافىرمزأاللصورةالىمي!نسب،الصحبهبحا!ىا

اء!لمحلمتوالكناريرهاالمرأمعىءنوانصر!تشبتلقد:المدنيةوبيثةنافيرموزهمنامثلةهذاعلىضربرظوقد،":هاقيو)دانالمسهحبل!من

اتوبيس!ولا.لاكلسياببهااركبيتلمدىلالارمزيامعنىالصورةالىينسبحينوحتى.11اضيةالمقالة

لزهير:مشمهوراخربيتفيالاننظرو"سائلالوؤ-النفراهـملاذلانه،شيئاقارئهيمهبلاد،نه،معها

فيهـرميعمرءتخطىومنتمت""صبمنعثواءخبطالمنايارايمتعناصرهابتحقيقيعنوام،التءراستخدءهاالتيفةالد!بالتفه-؟لمية

ؤ"ضحدالمفارقةذلكاومع،عتتهواءالمنا؟هدء"المؤللفعنهيقولللنآرا)ءقيقيةالوظيفةطققد،وص.اغتهاتطيلهاوطريقةوجزئيا!ها

وهـا.ايضاالمناياستصيبهوهرمعمردالذي.البيتهذأدلبمنمواعظوليىس،افلى-فةافيرررهـاالادبياًلنقددليس.الادبي

التناقضهذاومثل.معابهءيرةعشواءيقولحالرااللبيتدادىءاليزا!لا"ءموؤكاللغي!بي!ةالمعمياتحلعلىلمريناتاوليس،العبرؤتخرج

-،بظتااللبيتمضهوهذاليسى.(281ص)"سائغا)شعرفيوتمعيص،الوجدانيةاللشناعرلحارةدمصقةدراسةهوانما،الاش!طورية

ناو!صدلا.المؤللفتوهمهاالت!"المفارقة))هـهـءيقصدلاورهـيرحا)تهءنللتبءراستخرمهاالتيتركببيةوالىالللفطيةسازلهلومسهب

ؤيالرءيمو!اندسيان،اًيضاءسيموتويهـرميعمرالذيانيعولهذهانيقالانألادببالنقدقييكف!ور،شعرهضتلقىالىعيلهاوزو

قصربصنالحظوظاختلادطانشكبلايفصدبل،هرمهوفيشبابه،إوتامءالح"آةصراعاو،وا!هناءالزمنووكلةعنؤعبرالظص!يدة

ؤيهالرىولاحكمةالبشرنحنلهانفهملا4صددةمحض!و4وطولالعمراو،طلالبورءقوطماساةاو،الانسانبحياة2والعبثبالقوةاللعبتاو

ؤصشلاانناسأكبر!.بابهفييموتدقد،عدلااوزطامااولسقاالننردوىاو،مج"ولعنءردبضقىمنالفراراو،الاجل،دنوالث-ب

ولو.للمجتمعخيراوادلهمالا"الميعمروقد،اًلعمربرطولواجدرهمللهرائهقيولهالمؤلفرع؟!"لم.!لوهذا.الانسانعلىالمسلطةالغامضة

اينئرعلىزادلمابهانترحناهالتياللعباراتبمثلألمعنىهذازهيردال.يرويهااوتيالشمعريةإ!قطوءاتاعلىتعليقا

فوب"ابدوالسامعيهالاهميةعظيمةصورةمورلمهصورد*نه،ديالعلميكون،رمزالى"-ءدكانتايالمج!مةصورةكلانالمؤلفقول

دخيطاطيلفيتمضيالعشواءالنادة/نيعرفونلمحوم،ل!مالانارةبننتداللشمعرفيقيمرمزكلان:فقاشاعكسناهلوالصحفياللىاقرب

،العدوونسخطىءانصديقفصبؤقد،تب!صردونناحيةكلفيبهديهاخلالىمنهياليناللوصولالصحيحةالت.عريةدطريآت4،صطرةالى

عزيزاطفلالقشلاوا،تقتلهاو!ننؤذيهنائموهونف!ه4صاحبها"ل!وورومجممع-4الشاعرببيئةالمرزطةوجزئا!هاتفاءميلهاب!!ائقالصورة

ف3اخرىمرةنرى!*ذا.أللقعبتهريقاوافيعونتحطمو!د،!هنسمنفي!دهاؤ!ا؟دةفاياللعناءس!ذها،؟لفاهملفادا.اءخاصةوحبباته

"ونجربستجرقي"ووادع4بثتصميمفنمسننمدةصورةا)شاعرتخيرإتلهريرإالىالمجسمةوهـلمئلهمنيفرغهحينانثكلرايحيلهوبل؟منه

استولتلتياالمشاعرنظيرنفوسهمدبميثيرانبهاقستطاع،دومهاًلارريةالدر/سةويحيل،ايى"ذتةالسودطنالحكمعلىؤيمةتزيدلاباهتة

مستمداتصويراالموتلحتمطرؤةتصويرايض"االنوعهذاومن.يهع4هويسميهماآو،4الفكرإالالغازحلفيمحضذهنيتخمينالى

باللبدوثنياهالمرخيلقالطولالفتىاخطءاألموتاناممرك."اللرموزفض"

:الاث!ارةقويلسامعيهقهوالبدويةبيث"4صميممن:المش،ورائعالرزهيربيتءلىلعليفهفيمثلاانظر

فيزهيرابياتروىحيناننقديواجبهءنايضلمالمؤلف/خلصورواحلهالصبااؤراسوءرىباطلهوادصرسلمىعنالملبصحا

ة!ا!نااصبحت"يقولبر،نا*فىؤ،،الليليغوضررهـا،الحربهـولرتهمونم،"وثواعيهاللصباءنهاكثيرةلاش!باءرمز"الفرسانيقول

ا!اهـضةاللشرالوىعنالعبيرفيالتت!عراءالىيهيل!ا!طورياحيوانا،كاانادة،الفرسانبة/جدهذهالادراستعريةلمحيانظرولكن"يقول

فياظفا/ثةايمما.(251ص)"الموتقوىاوالافطنعلىالمصاطةهـذا.(252ص)"الاجلودنوالنة!يبعنالتعبيرفييشاركلماصوربح

!افالمخيفةألمركبةاصورايحللانثونالكلامهذاا"ايقولاناللصورة"قتحولوهـب،الادبيةللدهـاسةالصحيحةفةفيالومنهروب

اللحقيقيالحثروانوءأداتع!س!بحقائقيربطهاانودونزهيرر!هها!الوجهـانية4طلتشمعرهءتلقيالىبهالي!نقلزهيركونهاالقيالجيدة

ار!أبرها.ءدى.رز"لىعلىمقدرتنامنزيدص/!ىاا!أفةالمسهىاسو!!فدانه-ق!قة،"لشخص!بةاللحقيقة!ىهواج!4حينبهاشعراتيا

مطو!ء2"فياللنابغةأبياتبعضيرويحينيةولء(الىالانا!ءضمعنل3نترخفيبهافيهمكانالتيالملذاتار.ليادعلىقدرتهوضهفتهرم

ولا،ذانيةلحاطفةيعني!لاالناب!ة))يقول،الاطلالوصففياللداليةالببفيالبلاء-ونإةو!4ماجردالصورةبتحقيقنعني-لسظ.نضبابه

للفظءااوالزمنيعن!وانما.حبايصورانيهف!ولا،با"راةيفس!ب،!"وبءإورون!الاصطلاحباسمهاوب.هوزهاالاستعارةيدرسونحين

ننووا.(.27ص)"وا!رباوباءورةدارعلىاخنىيالل!لهـذازههراخن!إرلرمننفسهيهآلانالادبيا):لمددمن؟ريدبل

./من!نتيممهاولالذاتي!ةالعاطفةتعنيهالنابرفةابل.2الادعاءاتاءاجب،بالذاتواحلوالرالادراسذ!"ذا.اضارهالذيالمعينالىفيعببر

ءاكالمنعددةيةالحسالاشي!اءل3وتعنيه،المجسمةالحقيقيهالمرأة؟احد!ماعلىورسوللمكيماكرهماولمادا

علىالرهكل"هذامنويعنيه،دميقامفصنصويراابي!اتهؤيءموره،اوالفرسانالم؟زفادعاءؤيالسؤالهذاعلىالجوأبنجدلا

الجزئي!اتهذه؟إمدىانشعرهادءةطاعفان.وجدانهمنوموفعه"ءاطأكثهرةرءزيةدلالا!منلهيدع!به"االىرمزا!،ماكل!ارالنادة

ال!ميقةرؤي!نهخلالمنذلكال!تطاعمانماعلصهايزيد"منىيعطصتاوان252(،)!ى"والنافةاوةر!جوففيا!عي!اةكل))انوادعائه،ء"مددة

يفكرد-لهس!وفعنيختلفؤفيموالا."وحدهاالمجسمةاللجزئي!اتاالذهالاذتقاليوسبلتكاناانهما،:البسبيطةاللحقيقةهذهرنا3تذاذانجدهبل

عالمعنيختلفوفيم،محضاذهنياتفكيراوالفناعالزمنمقنمكلةديالفروقاوالفرقتذكرزاثم،واللعصرالبيئةتلكفي(المواصلاتاو)

؟محايداموضوعياوصفمامهجورةديارمنظرويسجليصفرانبتولديهلانهـما،ابداالمؤلفرها3يذلاؤروقوهي-بينهمالتعدرةا

ا)ماءفةبهايصورافتيالالىامرىءابياتفييقولهفم،انظرثم،لكنهالقصببرةاسافاتافيالنافةمناسرعكاناورصلمنفا-الرمزو!ما

.(--ا1926ء2ص)نباض،عنبفاتصويراواهـلوالمطرالبرقذاتلمعلمىءصبراأرو،نه،المتصلالطويلالسفر.ؤحملءلىوررةيماثلهالا

مجهبىقء،!رقبضةمنالفراريحاولاللقيساءرأانؤيهايرىماؤكلالناقةركوبمنراحةاكبركانالحصانوركوب.و:للعطنتىالجوع

معقداسا-!رمزكأيالمطروان،المنض-كلةهذهمواجهةعنويعجزتكالليفواكثر4اكإؤمنكثيرااغلىكانواللحصان.ا"ضطربةبمئضبنرها

بذلل!كؤادى،الموتلهزيمةمرادؤاوكانباللحياةادترندقد،الجوانب-اللعربيةالصحراءؤييزالولا-كانللذلك،صاحبهغنىعلىوادل

الاخاذةالناؤذةاللدقبقةالصوراما.الجالمهليالشعرفيمزدوجادورافيا!سفريركبونهلاانفسهموهؤلاء،وساداتهمالقومياءالرالايملكهلا

لافهي،الم!ز-اللطاغيانفعاله"وصيلفيالقيسامرؤضخلممهايسالتيلكبا!حبماواما،لللقتالاما،مناسبشينلاحدىيخصصونهبل،العادي

اوقعهكيفوانطر.العامةلمعانيهامخهفىلتلخيصمنباكثرمنهتفوزالماديةاحقا/ئواهذهوتذكرناعرؤضااذا.المهـمةالاحهفالاتفيبركوبه
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الىكشاعرللشاعرسبيلولا،الاخرالىاحم!ماويقودودتاخلانترىاصإح"الاولاالث!طرمعنىفاخطاءالرمؤالىو)سراعهلهبرله

دفتهامنيبلغعنايةقيماصيلهوالعنايةباظهر!مابالاههاكالاامحمظ"مامواجهـسة!نلعجزهايقيسامرأانيقولار."وميض4اريمليبر.فا

الوصيدةوسيلتههده.آلاع!قالم!مهننوىالىبهتفلغلانهاونفاذ!ادؤءةفبمبماعدهانصاصبهمنيلضهس!"المجهولالعنصر!!نلة

الادبه!ألنافدووظيفة،المشعركقراءالوحيدةوسيات!ناوهذه،!شاعريلت!مسلاال!فامرو.القيسامرىعلقولتامعكسوهذا."ابوقا

اللحسي!ةالتفاصيلفيا!نظرب!تدؤيقالضغلغلهدىاعلىيعين!ناانهكيصاحب4يعينانهويريدبل،البرفىرؤيةعلىءهـهيسلمان4صاب"،

لأالسببوا"ذا.التتهاعراستخد"هالتياالمتفةواللعاطفيةالمجسمةللكنك،البرفى.نرىانتلهيقولفهو.مهغلغلةدؤقةر؟يةاهي!انىت

وحمار،ةوبق!وحههانناؤةلمبينتهءويرهموضوعفيالئاعريعددغيرهبمقدر"!ه!نافذةعميقة!ؤيةاريكهاذندعني،سطحي!ةعاديةر؟يئ!.اًلحتم

ولانه،المستقلةةالخاصتفاصيلهفي،هـودا""فييعهت4منهاكلالانثم.اللجياشا!قوياضطرايي"ثلكيانكلهيضطربح"!انثهعرية

كماوهذه،المنمبزةوممازؤهمشكلاتهفيكلمعؤوياتعاطفايتعاطفللمشاعرؤلوبناوفتحضا،فيهاا!نظرامعنااذاصوراعطاءفبموكضي

اللخاصمنانفماذوأالشعرقيرسالفلابلاغالوحيدةوسيلتهوكررناقكاا!ميقوا)شكراندعواءقبولالىشكبلاازء!نا،تكثفهااكتاخرةائ!

اللكلي.الىاللجزئيومناللعامأىإؤلف1الللأت.وغنىءمقاوجدانناومنشحذااحساسا.تنامنأن-زادل"

التيللمرؤبةآلل!ذليخراشاببمتصويرتعليقالأعلىالمؤفيقولقكيفضفهتين،مناؤلفيءشرةالاحدىألابياتلمتلك")عاني"يفتزل

وتفصيت،واؤعيوصفهذاانالباحثيقوليؤد"اللجبلفوقاءتلملأها؟حقهايودتهاا،،ء/تدهع

كامنمصىذاتالواقعيةالمفصيلاتتوناًنالممكنمنوفى.حقيةيةانئ!راانالىمرأراقاد!"ينبهاللذيالمؤلفهذايرفعلمهماكلهذا

ىالءولالولكن،حقاممهنووا.(3.3صى)"ولراءخصبايعطيهاالاحتفاليحتفلوالماز!معلىالنقاديؤاخدوالذي،"انويرتماط)1

وا!ةفصيلاتالواق!يالوء.فهذاباهـماليكونلاايكامنالمعنىهذاهوادشماطووامنيعصيهماكللكن،اثورراكةبدرأسةاكافيا

هي،دراستهاباتقانركونبل،متعجلاخلوهصامنهااخلوبىوااللحقيقيةهو.اسطربضعةفييذكرهاانيستهتعوهذه،طوريةالاسرموزه

الادبندرسك!فيرشدناالذيالادبيا!ناقدايهاووظيةتكعمل!هذاوهـنالقلبغفا"لا!تهمنا)"ءي!دقهمةفيالخنرينزهيراابيازإروي

للعربي.ااقتضارصامه"ضبةيةللغوشروحاالا!ها/مطيفلا،"هـباطهواقع،عر!ى

منها،لاكثريت!ص-علافالمجال،امثلةمنقدمنابماتكصفيانبدلاصفحأتمهمنواحدةبصهفحةعلإهابالتعليقيكتفيثم،اهـ4هوفبماخ!لا

،مللمإذا:فألالانلكننا.الت!!لكفايةةديها!كونانوءس!هذاذقرأوصنما"فيهايقول،سطراعشرخم!ةمن-".!و!لألقضءيرة

مجردالس:بلبمس؟ادبيكناق!الصحم!حةوظي"تاصفال!؟ةوروكذاكذا"...لن!ابتبينرمؤيامأخذاةبالقصشمئونونأخذ!لمطر

واخلاصا.جداوانمئرهمالادبمددسبمانتث.طمنف!و،"نهكسلعليهينبغيكانانهاخرىمرةقول3ان3الىنحت،ج*ل.(2لإ8صا

بهوالتأثرللادبالاستجابةءنظبيعي!اعجزابالضرورةالسببل!يسوووجدانيادقيقاحسيامأخذايرأخذهاانرمزياماخذايأ*ذهااننئل

حدالىاللجمانيبالمذهبامنؤ!زاصفاللد،تورلكن.لهوالاهتزازوحدهاهذهفمنكلفصلاء،تحليلااهثصويريةوهـائلهاصحللوانع،!قا

عاطفية،است!جابةللادبيسعتجيبانعلبهيحرمالمذهبوهدا،ا!مصباحيناف!والغريب؟وجؤدلرمزهكانانرءزهالىيصلانيئتطيع

برتجرب-حة4علاؤفيهيرىانعلميهويحرم،وجدانيااضطرابا4بريضءطربووكاناللجاهلي،الثعرهةا!درفيالقادمكتمابي)فيالابياتهذهستدر

ويحتم،الشاعربنفسثارتصادقةعاطفةاوحقعيقيةمشكلةاوواقصلآفيالادائي!ةزهيروسائلا-لملانهوبامتواضعاحدا"قههقصدبم!

كلعنمعزولاستاطي!قيلأللغويفئاطانهبا!باراليهفيظرانعليهالوح!ثىوحماروالناسوالحهتانالطببعةءنوخواطره"انفمالانقل

"بيهدفلالغوبم!نثصاط،-اًيضااثعرنفسعنومعزولخارجيموثرمنياحتاجت،قىالرفيعالرمزسماءفياحلقان!!فيكنولم،وأتنه

ا!نشاطاتجميمعنءمتقلة"مزولةجماليةقيممناكأرالىاشماعراصف!ةغمرينمناصالىالمحدودالمقصدذلكاتح!قالابربتتلك

هستمدة.بمقاييسعلسيهاويحكملذاتهاطلبؤيم،اللعبياةفيالاخرى.سطراوعثهرينسبعةمنهن!اكلتتكون

بعناصرالادبعلاؤاتفيالباحثيبمحثانيحصقرهناومن.هيمنهااصولهاعنالرءوزعزلفيالمؤلفمن!!اليهيننهيا!ذ؟،ما

الل!وبةصاحبهومشكلأتالمعاشيةفجضمعهوظروؤطالمادية؟يث*ةكلوايجعلمهاانالىينتهيهو؟اللحيويةحقا،!اعنباوعزلياللح!سص4

اواؤعيةااوء-افهبدراسةالادبناؤديعنىانويحتقر.هانيةوالنفسالشالحريصورانبصهتويمنهـجهفعلى.باردةئارعةباهتةجميعا

!ذااحتقارهاناما.ابخسمةالحسيهوتصويراتهاللحقيقيةوبزفصسيلاتهوتختلطتسفويكالها.وثهياحمارااوبرقرةاولورااوناؤهاوحصانا

لناي!جوزما"ا!اضبقولهعليهوا!دليل،ؤ4ثنلافاموءخلصفيوعاداذهامساكنهاوميزاتوالنةسبةمميةالج!خ"صازر!هاوتمحي

حادالنظردؤيقالجاهإيالشاعركانلقدؤائصنخفافبالصتنقفاناحداثهـ-نهـهالكلوما،والعدولثهك!واواهغراكواللعبالطعام

بااثاعسهالاسههخفافمنانيصقداذنهو.(272ص)"الملاحظةاورهكلات.لمكمواجهـةفيخاصةوطرقمعينمةو"ازقوهثمكلاتهحددة

ناللأنهروالانبلا،سهمىالهدؤطانويصفد،هذايقالاناللجاهلبم"زالرمناكثرتصرللمير!ماكاهالانها،الرق"لمكمنالنجارأومحاولة

الرف!*قيالجماهيشةوالةيمالبعيدةالهاليلآالرمزية2ا!دلالاتعنيبحثوصفمنيذلزهر"فيقولنور"4المؤللفبهيشعرماوءـذا.المدعى

الاو!يمب.جبلقمةفوقاوالاسطوريالغيبعالممحلياءفيالمعزوللآموقمفليقفاليزمازهميراان!نلا-ف.وسشصةبقرةالىالناقة

نقفلانحن؟اللقولهذانقولاناًلجاهلميبالفهأغراست!خفافطايلكنمثلفيواحدش!ءوالافمانوالهأؤةأوحنئهعةةاالبقروان،موحدا

ورهبة،اجلالوباكهاربل،باست!خفافملاصظن!هوحدةنظرهدقةاما!هذامثلىفيواحدثديءجميطانهااحق.(282ص)"اورا!هذا

الانهازية،حياتنافيلهشاءرا!كبرىللأالرساهىهرزهانهعءهدلاننانظرةامامواحدنئهيءازهاالحقبقةترىما،الشاعرة3نأاماما!سعياق

منلمحعاللماكااًدرنزداًدانعلىملاحظتهوء!ةن!هبذقةيعينناانالىفجأةيئنبه4نفسهالمؤلفاءن؟الر"نرعنالايف!نتىلااللذيم!الباحث

الىالوحيدةالثاعرووسيلة.نفوسنافيبمابصيرةونزداًدحوا:ا:هناا!ارىءيسألوؤد"فيقواه،النظرةهذهعلىاللقوجم!الاعنهتراض

للذلكؤيجب،4حواسهطريق!هياليصيرةوهذهالادراكهذازيادةاذنقهسهالشاعريرمنىفلماذاواحداش!يئااناقةواالبقرةكانتاذا

للحواسناحديداوتدؤيقامنهانكتسبخى،حادةدؤيقةتكونانمنالتتصاعرانوايعقىمة.ا-والهاالىوالاتطرادل:قر؟اوصففي

ا(حوأسهدهطريق!عن.وشمودو!ولمسو!معبرصرمن،كلهامنء-ولور"ن!لفواستطراداتشبيها4تميهءلىظ51-طحهاخثلأل

اطلى.ودركاتالىيوصلناان-كفئصمر-ا)ث-ورريسهتلإيمؤدو*دهاعلىءطورووايثانيالنفساعماقيفيمستكناستويينااصر.المنى

انىعهـاعنلمف،نن!،الكبرىالثمعردسالههيهذهانؤلتحينهذا.((28ص)"الاءر0ينافساإصهتوييناحد.المثهعورسطح

وغربميا.شرقيا،واوروب!ياعربيا،ممهالث"عرعنيتبل،وحدها!ربيتيجةالىبهيصلالمؤلفللكن،الصحةمنكبيرجانبعلىا!كلام

وللكنهاللحال،بطبيعةشديداأنكاراناصفالدكأورسهنكرهادعاءوهذايتعاونانهمابل،الاخرنافساورهتوييناحداًنيقولحينخاطئة
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مبر*دعدىنطلعلاالادبفياننامنتنشاواقى،بثشوههاالنفاديعنىانهيالساةانالا،انفسهماللئربمينان!قاد1معظميقررءماهو

الاد!؟دآهاكماصورنهعلىنطلعبل،الخارجيللعالمالياذمكاسمهرسةسلطانلحتومعاغربياالنفدفيلمحراءالهفيناصفايدكأور

وكىا،المناقشة!ذهفينترحهنقدمكما،ودغبالهبعاط!ء4ممزوجةالمدرسةهذهاجنحةانندمنواخذه،بمنصب!،لا!ؤمندلم،بعينها

يشبكتابوهو،"ا،دبفياللصدقعنصر"دمابيفينفصيلالئرصتسانر4ير!فالمدرسة5هـذلدعيهماانيدرككلم،ونعصنااساكا

.ؤ،ال!!مفهوميوضيحدبمشيئاينهءللمالهيبدودلأن،المؤافاليههـلملأممنالدلليللهفىمبمأددمزعم5ماعاىالدليلاراددلن.النعاد

.الادبفيبرفرورلها!ناء"أوالغتبمبرج!لأبل،برجميدطلاملهذاامدمودن،ءاغرر-ينددمثاداحد

.اوالمذكتابيايض،-4!نترحتكط-داصد!انينسىانه.لانيها،العربيهالالفا!لتحيربمجالةخعسه!اسمحلاصى،إخر"رجم

\الشرطاوإلاولهـبالمطهوبل،الادبدبميطلبنتيءكلليس-الدهـورولمالى.!د!4الذيراييمعضن!مجمبحيت،!هيااوعامدا

شر،!ظايحققطللنرىجالاولفيننطرمضينانحالق!أذأ،البدا،!كنابمن،ددوأليؤابتالمعاعرعالارجليزيةللكا/بهالسطور5لمذناصف

ءرر،11وألا.!بيطلطجدبل!5ميهلحفقتوران،ضروريهلعدهااحرى:)1(وتقديرهالشعر!معنلو،

نلا!مهاملككنتدذا.صدكهمنيكنموماءلادبدالرهعنداخرجناه4از"ييتس"داللمااو،انالاتفيالحياةيشببعالمض!عران))

الامازتلأ؟اولاميهالضنرصدانينعاباكيهاسصح!مانوأردتبقالهالعالملنلمسيددعنااله"!يضا،1،يقول"معمايمددقولمحكروخىالدم

حؤملأ.!مدىمؤهلأنهمحينطر!لشرط5هدا!يهوجدور،ذا،والأخلا!ىنتائجمنهـوكل*ماعنشصر!"كي!ويعلما،ونراهوس!معه2!ولملو

م!ضهفيكاناذاسيا!ل!فعهذهـلناناواصحإمنللثن،بالمههالجسمامألكلمنتفجرلا!ورهليسشبمءكل!نبل،5وصدالعقل

واهبم!ا؟كبيرةخممنأدةديسش!ببادحادههدهفيلا/4،عثصا!خا"نايم!ورمجرولمتتند،!دثلممبمأسمعما.لهصى."احاسيسهوفهوذلر؟

بيمبم.يحرب"نالمضعرنط!ورةوشننق.ا!نيالىحلقعمليهفيوالألدداعايحماسة

اطي!في"لنعادبعض!ي!وكع"قىالأخطفييسصغلالهنا!هاان!مكنلا،روحاليةأولصحريةخواصمن!"الكنوموما،الج!م

اذرصا/اتدعلوكلمابناردراسهفيأ!زنيعل4كما،رر!اللصممياسجسصما/حدىوهبم/،،حس!وسي!لفسهاالمغة2ان."ل!واسعنلعصلها

هـحماكاذبادامما.ألهبننمارعلىحثمص-ن،ايضاحسصينطهءلدلىورالحواسعالم!،دانذدكا،ىبالاصا!ةوفى،الننصاعراوعيطدياجديدا

درا-كا!يملاثسعهح!،"و!و.منهفيكأذبايطونانبدملاحيماتهاللفاظ!في،اللشاعرتدىينمصلانلاأطفةوالمادداخليالفكروعالم

مناؤتعىبملخيص(3ا!3-اً.ص)لاص!الدسورونعصل،دمنماربالفاظالكالبةكلاممن،!مباسظانش!ا".االعالميئكلايرةدإخلالشعر

سطمقب،طبيقفي/لنعادرمضصولانليرىيم!ام!4لد.هده.الىرجم

سا!.صحبأ-ممالاأسعملاذال!مها،!،سهدايدينلاالصد!كلولخيرتخاصةالسطورهذهكتبتقددرو/الليزابثدطن

!لدةءتؤللفالهاوظنوا-،،عرالنتباحيارمونا!اصد!.م!"يقولكذلككبحفيانرلايلأوندل1!راصفاللدكنوركتابىء!كردمنهاجملة

-ع!ولاخطوابعفهمانشتلا.(ا!3ص)"نسعره!عهمخصهالنوعالى4يصجن4علىدلأ!لعلىلحملهاو،مودفهوف!حيحجماحه

!الاهذأمعنىل!يسلعن،شعرهعلىلنناعر5احنار/!يو!ييحناطو!؟الاخدىالنظروبرهـفى&رى،المفرجميالمدهـبمنالأخر

مادةدعلا-فىلفمامنهااننضنوالاالمؤللف-هـعوناكطباخبارهنهمه!؟الصد!.ءنز:سحثه!!6

بدرلس،ناصفادروراعنيولو.شعرهو،معلىنسآطدناجداخصذة

وام!-معينيننسعراءحولالالجليزيهكي?بابرالبح!لفمنعددافادووااتىالمجردةإيعةالجمطريةاةاوبيرأينامنيكنكمهما

ال!مالىوفلسفةدنقد1ممأبيسكبددراسةالالجلإزيهدراءاله!ءي!فمعيسيرحين!هو.النتحجاعةلةبفضهلهنمصلمدلنضاناصفالدكأور

يدةالق!دمعلى!بى،حتونوسهـيسنمين،هدايميفلراى-،يرءزصعولايفزعلاالمحنوم!رها"قتجمالغقيهانهاالىادنطر/كأده8

سي،ا!فةبتطورهوربطهاالشاعرحياءمنا!ينةامرصلمنهافيدوضعهاهـ!ايهاوصل"اهـواءهومااصروابة4ءلي-ب-"دترةبافيمبا"برل

عرفهـأالفىينوالنساءبادرجالاتءصليةواعةالا!ماو،علا!انهوالتفاكبماا):-اتالرورضو!و،((؟الصهدقعن.بحثهل"مادء!11ومهله

وصاص،!.!عنهالبحثجدوىبههـموالقول،الادبفيالصدقأشرط

بأ)،امناعناومحاولتهالمةءلم!نمراءالنتعصدواعهفيانهرابعهااكيالروهـأاذهبادام!ما،الحالطبيعة4لهندهشلا"هه"رووا

(315ص)يذكرنا،الطبعمراءوتىاككلفشعراءبينتمي!يزكلنلغيو!-كلات!معالمجوظروفال!ياة"تطبماتكلكلند)ةنءزلقي"ةهـكه!

لىت؟ل،جيداسذكرهاحقيمةوهي.صضعةالىدا/مايحت،جالفنبأن"وءضطقي-الحإصة4ووابلهبذار4دا"ماكياناالفنو،،عتبار،ال!فس

الفناليهايحظجدل،أغنافينمبلطارن!وعةالمشرالصن!فىبيننميزلىلمب!ثلزومهـظكيرمودلا،خارجيةعواعلبأيفيألرلاا)ذىاداخلطا

-ءاالتأصئعةاهيوهذه،أ،غنيةات"رساليؤديهـ،1مناصيلا-اجةوهثاعرهموخواطرهـملاحوالهموصقيقة.اءالاحلضاساتصويرهمدىفي

:نيالصوبين،كزةالرونطرنهالمتشمحوذنتورورهتمثلعلى!در/نامنيدكليفيععيى:،آنالمؤلفيريدهغذا.ازمإتهـمدو،اماللهـمومخ،وؤ!مجهموعلادل

فدعماببرقشته!لمهيناصفيقماحائلاولقوملذاتها.طلبالاتيالكاذبةوطهالعقادامثالمنالروادنقاد!لمبذلهاللذيألمضي!داللجاثمراتكل

وراءهـاماأيحجبالايتخذهالااحبهافص،لفمونا!قرمنوراءهيكلنالخبثةالقولة"حاربةوفي،الكاذبالذوقمنانقاذنافيحس!ين

وهـذا.مفتعلةومشاعرزائفةعواطفمنوراًءهاءاوءموهخواءمنب!بتيميز4!كهالادبيذوفناانضاجوفي،"اكذبهاثورراعذب"

واعإتالادبفياللصدقلمنصردوالىتيفيوهـتنرحهة"وضصوعايضاالجمالوبي-ن،واككلفالمطبوعوبين،إك-مرمنوا)نرائفالصحيح

.ييدوف!بممانضماالمؤللفيفدلمثسحيكنه،.الامثلةعلإ"اولالشاعرمننهظابانعلىصه!ضاوفي.الخداعواللبهـرجالص،دقي

ة!اهـمصاولواا)ذينللنقادمناالشتهعلىأمثلةبضحةنعط!ه!والانننظردعنايكن.يزعمهاالتياحابسهفيصادقايكونانشبمءكل

!مانهلشألانحقنامنيرىلا(314ص)فهـو.4ءدقيالل!مصرإبصدمفراً?يقمعانوحاولوكيفنفسهيرقمعا!المؤ!فاستطاعكيف

51وو!وو!فوحبهورئا!4وهجائهمدحهفيمخصاصادقاث!اعرلاؤظع9ظوهـأوالاؤةظعهدابىقدزءده.الادبفيهـفىاللصاثراط

.بانهتمالافيجبنتيئايفيدنالانظرءفيادمؤالؤ!ذا-للزمان.!مددةاحتجاجاتعلى

انلديمإفدمانه(315ص)اميناحمدالمرحوماتادناءلىو!ء-بحت-ى،الادبفيالصدقمفهومش!يداتبمبطاب-مطانهاولها

به!لإارسللانه،ص"صبريبغزلؤليهايرثصصدبمقدمةصهلويا!مايىلىالتاهـرةافنعديداتمنويخليه،الحرفية!لمطابقهجمرادفايج!اله

!وبصاحبهفي"درسلانالشعرفيي!همهلااذنإولففا،ؤلمبهذوب

بنمدعنيصررللمزائفامصطنعاوءزلهكاذباحبهيكوناناوقليهمحهمهدالهد-دتورترجهمة،"ون!نلوقهنفهحمه!فال!شهمرا")1(

س56ا!صفحةعلىالالتمتمة-.93ص،61!اسهنة،بيروت،الثاعوشابراههيهم
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والدكتورا،تنفصملاوحدةنظرنافييكونانوصاحبهفاللشعر،ف!ما،

بينهما.يقصمانيديرالديهوناصفأ؟الصد!!!دىممصى!ل
عاطق"امامناالموجودةاللعاطفةاكانتولههـواء"يضلوصين-12اووونلآعلىالمئتنهور3)"مة-

قدرلئادأنوملامحهالانسانوحهعلىحقيق!ةامدةالقص!ياستاطهقة
......صح!5555555

اداالمؤلفنجظلماًظننافما(.؟3)"جداضئيلة،لعاطفةوصفعلى

بهايشعرللممتكلفة:"ا!فصيدةفيقيةا!ستاطب"قولهبدلوضعنا.مثلاؤصائدهافتنناحؤكرنروقبمكغزل،بالحبحقهقي

جملتهسالرعناما.قصيدتهفيتكلفهاوانماحقيقيانسعوراالشاعرقصائ!دهاحدىبهـمايفتتحلشوفيبيتنيذكر(216ص)وهو

ل!نقدرة،ضئيلةاللعاطفةوصفعلىالشعراءغهر.جنفدرتناانفحقايىقسدسإهـة/قفاناليهاطاللباالهودجعلىالمسالمحرةالراةب!هبمخاط

فهمانزدادحتىشعرهمنقراباللضبطول!ذا،جدلعظيمةالشعرأءولاا"اضبمهذافييعيشلاشوفيلانالمقادثار"فيقول.نورهامن

مقدرةاقصىاوتوامناللسنةعلىنعبيرها-لرىحينألانسانيةلعواطنالقد.اللقد!الصادقالشا!روجدهماا!ودجانحويجدولا،بهيحس

.بالالفاظانعبيراعلىانسانيةهـنوهبم."مكانكلفيمعااللفظانوسار،الجودةالص!قرادف

اني(322ص)يقولجيناللجديدالاحنجاجهذافييستمروهولكن،العقادذكرهالذيللسبب،اللحقكلمحقةلناتبوثورةاللعقاد

الممدقفيألقوليجعلهذاوان،مختلطةمعقدةالافطنيةالبواعثبدايكونانيصايشعرانويعمد،الرأي!ذاب،طرزالاالمؤللف

نغ!ىيستأنفو(هو.فيهالنظرفيخيرلاعاطفياتعبهراوالكذببماننانذكرهانالىنحناجاظنناولا.ص،دقاءساسعنيعبرانبون

اته!الذيناللشعراءعنيدافعحين(!22-328ص)الاحعجاج،للجودةاولياث!رطااللصدقنجعلبل،والجودةلصدقبيننرادفلا

يهتمونفلاالبديببةالمحمسنآتفيي!رقونمزيفونمتصنعونبانهماللعقادسللجسر*ن،صعادفايكوناننظرراكييجب!ارثه!رفيحيدفكل

ناالدفاعفبم4وطريق.الاشياءجوهرالىينفذونولابااعرضالا-.جيداصادق

اكى/با!فياسجوهرياكانماوان،3غامضةكلمةالجوهريانيقولهـ4،الكبارالنقادمنآحذهممنناصفالدفىورآخذانوبعد

وراف"ومنإلعقاداللىبالقياسسطعيامحرضياصارالشعراءاولئكقرننيدأنتشريفاكبرنئرفني،والعقاروالمازنيامينواحمدحسين

للفتكالجوهريلفظنستعملألاينبفكيلذلك..المنذو!بنا!راءجم،ورباللصد!اهتموابن"فبوقعوااللذيأفظيعاحطاهمكلالليهم

فيل!لهموارفتص!موشغ!اهمههممجهوداتو!ه!،للأصرينبمجهوداتكتابيمنسطورا(218س317ص)ؤروى.اللجيدللادبواشرطوه

ماضية.عصور،اخمرافينواسلابيشعرعلىؤيهااعلق"نواسابين!بة"

منيععينالاهذالكن،"ختلطةمعقدةالانهانيةابواعثانحقاوادعي،اللغويةبراغهعلى"ا!مامهيقصر"الااللقارىءالىفاطلب

لعبيراواللكذبالصدقفياللقوليجعلولابينها،التمييزمحاولةواجبحبفيعنهصدرالذياك-عورصدقهولروعهالحقيقيالسران

الاجيالانتجتهالذجمماللادب،فائدةواي.فيهالنظرفيخيرلاعاطفيانصمهمنينزعانالقادىءاهـىواطلب،جار!،جامحأصااللخمر

والاخلاطالتعقيدهذافهمفياللعونبعضلنايقدملمانالمتعافبةاناياهسائلا،مجازاتمجرد!!اللشاعرتعبراتانؤكرة"مؤفا"

امخادء،هـنوصحيحهاكاذبهاهنمادمهاا؟ثابكةاخهوطهوتمييزكنتواللذي.اءفعليالشاعرلشعورتقريريةاوصافانهاعلىيقرأها

علىيعينناانه-عامةوالفن-الادبفواتداعظممناليس؟المدعيفي"اهتمامهقصر"منالقارىءاحذرانهو-واضحهوكمااحاوله

وذرائفءومسوكاتهاعذارهوبنالحقيقيةالانسانبواعثبنالتمييزلاذاتهاالبراعةهذهلان،اللغويةالبراعةمجردعلىالشعردراسة

مناستطاعتنا!بااوليس؟اعمالهتبريرفيولغهرهللنفسهيدمحيهاالتيكنتكما،صادقةمشاعرعنتعبير4لتعمل.لكنللمانقيمةللهاتكون

منقدرعلىنحصلانالمتعاقبةالاجياللانتاجاتالمقارنةاستنادرعلىنسواسابيصورالىتنظرالتيالشأئعةالسهطحيةاللنظرةاحادب

نكونربما؟والبرضيالجوهربم!وبينوالرائفالصحيحبينالتمييزانالىفانبه،بلاغيةوالاعهـيبحيلإي،مج،زات"!جرد"انها

زمانهم،فيليلهموأرقتوشغاننهماهمتهمقدالبديعي!بناولئكالاعيبثارحقيقيشعورلضصويراللشاعريتخف!االتيهيالقبمةالمجازات

زمانهمفيانهمنقولانلنايحقالا؟هداكلتستحقكانتهلللكناللفويالاداءبينتنفصه!لاا!تيالعضويةللرابطة!ميفهكذا.به

الادبيئوقهمعليهمافسدالشعرلوظيفةخاطىءف،مفيوقعواقد.الوجدانيوالمحتوىاننصويريالتشكيلوبين،/لعاطفيوالمضمون

ناينبغيا!تيالانسانجةواللعواطفالبشريةالمشكلاتحقيهةعنفصرفهميعدمذ!بهلان،الرأيهداعلىيوالمحقلاالجماليبمذ!بهالمؤلفللكن

فيوشواغلهمهمومهـمفينظرنافاذا؟شعرهمفيبتناولهايهتمواارتباطهالىينظرولاالمستقلةداًلهفيالليهيئظر!غويانشاطاالشعر

الحقيقيةوثواغا!مالناسهمومعناعمتهمكيفدرأيناالبديعيةالالاعيبنواسابيشعرولان.صياتهوتجاصبنف"ومشاعراللشاعربعاطفة

واليماشوالاملواللفراقواللقاءوالعداوةوالصداقةوالبغضاحبافيكمافهـو.للخمرحبهعنمتمبزوجودلهاإؤلفيقول3ماالخمرفبم

فيالحقكلمحقاالعقاديكنافلم،اوالموتوالميلادوالهزيمةوالانتصارنواسابواحبهلبمهالةول*قةلااسهاطيه!الغوينمئماطيقول

حينحتىانهمهؤلاءامرفيوالعجيب؟اللبهلواًنجبةبمجهودانهم!كه.يحبهاللماوصادداحباا!خمر

يأتونجبنكانوا،فويةفشاعرفيهمتثيرحقيقيةتجاربلهمتحدثخبلعنمرفتنابالصدقاللبالغةالعنايةهذه"يقولثم

ومشاعرهمتجربتهمحقيقةعنتأماعزلايعزلونهشعرهمفيتناولهاالىفيينطوان"!متهاللذيالناقدويؤا-ف(318ص)"ذانهاثمر

،ةدء!-يبإلضبطفسسذ.،المؤلفعنهميدافعاناذنعجبلااهـإنوانانهويقرر،(931ص)"اعراللت!الىينتهبمللكبمالشعر

انظر.فيهايعزقونالبديعيةحيلهمالايجدونفلا(الجمانيالمذهباالففيالعملاي)اللعملانفصلؤقد"حقيقيةتجربةمنينبعارشعر

برلقوله:فيرثيهس!ابنه-ابنهيموتنباتةابنالىالفنيملاللعان!هنؤكدانشيئايفبدهل.(931ص)"منبعهعن

يجيبهيكادفما.اللقريضنظمافكارهجفتقدفلانقولواالغفلتجربتهعلىاللشاعريدخلهما!ان،ابدامنبعهعنينفصللا

حبيب!""و"وببده"الترابل!كنبعدمامنهالشعرنظم(هيهاتانفصالهاللبتةيعنيلاسابقانترحناكماتنظيمواعادةواضافةتعديلمن

نجبهويقول!أمامبأييتوريةوالحبيبباللبحضريتوريةوالوليدالشعرتحليلعنتصرفنالا.باللصدق"اربالغة"عنايتهوان،عئها

ايضسا:عليئصحلوخىواننا،مطلقفراغفينحلملهاننريدلالكننا،ذاته

فو.ولاص-ولؤء،ضعفاواورثتني،هـولا.لكنمللمليسذاتهفيهذاؤانالشاعرالىننت!رلكيالشعرفيننظراننا

والجناسالتوريةهيبديعيةمحسناتباربعةواحديتفيفياتيالشصساهميةؤأن،واح!قارهالمؤللفادانةيستحقخسيسامطلبا

نبازةابنعلىحقااستعصىقدالشعرليتيا!المثلوارسالوالمقابلةارتبماطها!يرسفه!الاتسانيالنشاطمجالاتوسائراللفنونوسائر

المذهبلكن.الرهيبةالتجربةتلكفيالمخجلةاالابياتبهـذهيلهـمهفلمادعاءهلكن.اهم!بةاعظميهمناالذىالاعظمالمخلوقهذا،بالانسان

ابنمرثيةوبينبينهايميزلاناصفالدكوريرتضيهالذياللجماليالىنصللكيائشعرفينظرنااذافاننا،حالايعلىصحيحاليس

هثىالان،"يجدك!لاكانوانيشفيبكا؟كما"الاوسطلدءلوالروميللشعرقنزدادالف!م!هذاضوعلىنعودلكبمذللكنفعلفانماالشاعر



.(326ص)"جالزورذيمننسأتااقلشكسبيرمثلعظيمفنانلبداهوبل،لجربتهحقيقةعنمرءثفياللشالحرينعزلاني!مهلاالمذهب

وحدهللفنادةنومذهباللجماليةالمدرلةافطاباحدهذابلوكلايفاسضت،عهعلىالمواؤقةكلالعفادفنواوفنحناما.الانعزالهذايريد

خارجية،بمقاييى!عليسهيحكملامستقلاوصوداللفنانيدءكبماالذيف-!و"!هماالرابنلان،الروميابرنلرثيةتفضيلهوعلىالابياتل"ذ

انأالىن!اجلادنياعملانقدرللكي"المتهوسقولهلمحبلمننقاضاووررمثلواهءيبوللدهدقدوإلدكلاحسهماالايحسلا"قصيدته

وشواغ!ها،بأوكارهامعرفةايالىنحناجولاالحياةمنشيءاينسشمدفيوالزازفاللصحيح"الممتازةالعقادمقالةالىارجع."مصابه

ارا،هالمؤللفاستمدهؤلاءامثالمن."بمواطفهاخبرةايالىولاضربهاال"يالامنتلةوراجع،"الكنببينساعات"كتابهفي"الثم!عر

ليتا-.العربيالادوممالرائنادراًسةعلىنطبقهاانمنايريدال"!بدفاعفارنهاثم،لاسترذالهسادهاالتيوالحجحالزائفالشعرعلى

لاحتىحرؤ،أ"سلقراولمقطبلبكلايفيسيعلمناصفاللدلمةورلرةد؟!نقبلهانمنايريدالذيالانظممنامثالهاعنناصفالدكنور

اعمالدرسمنكلفيعرمهدعواءعلىالرداكلا.السبيلاء9لصيضمله!لا.وتهـلفطبعوبين،وكذبصدقبينعندهدرقلالانه،الادب

الجمانيالنقدكتبمقاييسبقراءةيكنفوللمجالرورذيواعمالشكسبيرفجه!ه!لالتج"الاخرىمقالنهاللعقادكابنفسفينقرآانتنس

ناوهـو.شنعصبجماليمذهبيعمهولمالاستاطيقيةوولمسغةالادبفياللصدقيتطلبعلىفيهايصرالتي،"والمعانيالاسلوب

ومعقوبصةوصدفهابحيويتهاإناماافناعاتقنعناكمصبيرثهشخصباتاقناعناويحاول،والبهـرجالجمالببنالتميهزفيلاولدكسنايعلمناو

للماحد:هاانمنالرغمعلىخاللقهاصورهاالتيألظروفوكلأاها3سلوجميلا.يكونانيمكنلااركاذبوبأن،،الصدقميهيشترطالجمالبأن

جالزورذيث!حخصياتانحينفي.اللحياةوامع،!كماابحذافيرهاتوجدالمذهبحباللفيوؤعقديكنللم-العظيمحظنالحسن-العقارللكن

صعنين!الاراردةمبكةلظلاك-جيليالعناءمنلهاقكلفماكلبرغموالذي،صادقيكنلموانبداتهجميلالجميلانيعتقدالذيا!الجما

وانتصارات!اواحزانهاوامراحهارمشكلاتهااهتمامنارريرولابحيالهاوملامحهالانسانوجهعلىجقيقيةلكونانيستويالعاطفةاني!قد

القصاصبيندرقاليسشكممعبير-وجالزورذيبينفالفرق.وهزا،مها.القصيدةفبمالاللهاوجودلااستاطيقيةفكونوان

يهتمالذيوالفصا!ى!اطيقيالاساللغوياللت،طبمجرديهتمالذي(231-033ص)يدعيصينءبيناظلمماإلعقاداروللفيظلمثم

القصاصبينؤرقهوبل،البثريوالسلوكاللبشريةالنفسبحقائقاللدقيق،اثكليوكيالهالشعرلغةؤ!معنصرفهقدللصدقتظلبهان

!فويغوصالبشريةالنفسجوهرالىينفذالذي(الدرامياو)ؤهمفيبثورةمصحوبةتكنلمبالصدقيالخاصة"العقلية"ثورتهوان

صفالهامنألعارضالسطحيتقييدعلىيهءةسالذيوايقصاصاءماؤالاالذي،اتمقادعلىعجيبتجنوهذا.الدقيقألنت!عكليوكيانهالشعر

فنا.فيخجالباردالضسجيليالقييدهذاانفيظنالظاهـرةلللغةفهمنلتجديدفيابكرةوكتبهمقالاتهءكعددفيكبرامجهودابذل

مرتبصانوا!مونا!كلبئنيسلمفيمنالمؤ!فرأيناورنماصفخولى3اللدلدىالعقادعبوكل.الدفيقالشكلبموكيانهالشعر

يسبقهماكللان،فهثتسليمانهقلناتسليموهو،ينفصم!اًرتباطا.4شكدوانقيممجقوىعن3سبرانيجبالشعرلغةانعلىاصرانه

منالشكلأفراغطىقائمامنصبهلليساو،يناقضهكأابهمنويلحقهالصيمسالةنالىيتميلازيفاكانوالاصادقامةهـمونايحملانيجب

يكوناللذيوحدءهواللغويالتشكيلانوادماءجويمضمونكل".منهجدوىولافيهغظءولاخمماءؤنط

4؟فينحكمهاأنينبغباننجمطبالمقاييسيمدنااللذيوحدهوهواللةنماهية41!سنىلكي،(32ع-(22ص)إ؟لفانجداخرىمرة

بهحكمماهـوبل،المذهبهذاعلىنهـغيهشخصياادعاءليسوهذاوقعالذك!ايخطيستغل،كليا7اهداراالالبدبمالصدقعنصراهدار

الانللكص4.رتنشاردزا.أكب.امثالمنالغربيينالنقادكبارعليهيخطئونحيننقادأ،يسمواانيستحقونلاممنالكناباصاغربعضفيه

عنيفصحاذ،اللحقهقيةعقيدلهعلىاطلاعايزيدنا(32ع-324ص)لاشخاصالحرفيةالمشابهةانهافيعتقدون،القصةفي"اللواقعية"معئى

كلو-دهاثكليعطيحتىالمضمونعناثكل"عزل"فيغرضهتشابه9هل"السوالهذا4نقصيساللااللقصصيالناورلكن.الحياة

اساسعلىتمقدالعلمعناتفرتمييزانفيقول،الهنفيالاهميةلقرائهيشرحبأنيعنىبل،البس!اطةبر،ذه"تخالفها؟مالحعاة"القصة

هزمتؤدالمساقهذأتوضيحخدلمنويدجمههـانه،اللغويالمساقي.الحرفيةالمطابقةانهعلىيفهملاحتىيقصدهالذيالمشاب!ةمعى

مظاهرالىالةصعرياالسياقخصانصكلواستحالثالصدقدكرةاكبرصورةاعطائنافيالادبيالخلقحقينسىلاالناقدهذاومثل

المدقفكرةعليهتنطويماتهدم(خالصةاستاطيقيةللغوية"طاهراي)الشخصيةصارتكنفقراءهيريم!هوبل،الموللفيدعيكما،لراء

نءالشمرتمييزبآننردانالىنحاجهل.واسضهدإفبءاطةمنواقعفينلقاهمالذينالاشخاصمنحيويةاكثراحيانااللقصصية

التكاتتناولالشخصيةالوجدانيةالشاعرو!فةبينبالتمييزيتمالعلموالثمحن،وقدرةوالتكثيفالتركيزقدرةمنالقصاصوهبهلما،الحياة

ؤسيالخاصوالرهابهاالشخصيةعلاقتهحيثمنوادنجاربالاشياء.السطحيةباعراضهاالاكتفاءوعدمالبشريةالتفسجوهرالىالنفاذ

والتجاربالاشىاءشناولالتيالعالموظيفةوبين،ووجدانهعاطفتهالحقةاللحياةلتجربةمراقبضهمنهذالهيتاحانماالموهوباللقصلمصلكن

منها،الشخضنيوموففهلماللماعاطفةعنالمتقلالموضوعيوجودهافيوسلوكهـمحديثهموواقعالاحياءللاشخاصياللذكيةالطويلةومراقبته

حقيقة"غنانىاعرشعرنعزلانالمستطاعمنيكونلاالتمييزهذاوعلىحقائقكلعنقصصهفيالانعزالمنلا،الحياةتجاربكللىفعلهمورد

يمصتمملىمالأاكثروما.اللفرديةاوعلاوراتهونفسهوشخه.يتهمشاعرهءلى(326ص)فيصرالمؤللفاما.البشريالسلوكوحقائقالحياة

-.ابهءصفحآتفي"بمعزل"وكلمة"العزل"كلمةالمؤلففياللغويةالتشكبلاتبعضعنبهنعبرمصطلمح"الثمخصية"ان

الذيالاستاطيقياللغوياتنشاظعنحديثهكلفيالمؤلفلكنمجردعندههيلذنالقصصيةالش!مية.اللقصةاوالمقروءاكص

يااللينايقدمللم،الادببهيقاسالذيالوحيدالمقياسيجعلهانير!داللغوينشاطهمجردمنالقصاصيشتق!ا"لغويةتش!لات"

نايانبغجكانهذاانمع،المنهحهذالعناصرمفصلواضجتحديدا!بشريةالنفسفيحقي!ببةلعناصرتئكيلاتوليست،الاستاطيقي

الجيدتمبببزغلىالهناصربهذهنستمينحتى،لكتابهالاولاللغرضيكونتجارفيفيحقيفضومشكلاتاللبشريةالحياةفيحقيقيةو/اوضاع

يستويللفالمؤاننصدقاندن،تطيعلاؤاننا.الادبفيالردبم!ءمنجوهرالىبهاينفدوحدةويعطههابتهاويؤلفالقصاصيجممهاالبشر

والنشاطالمقيولاللغويالنشاطبيننمبزفكبف،لغويفلمطكلللديه!اوبلمغالحياةهذهطاقاتاقوى!هافيجمعولبابهاالمعاشةاللحياة

نشىاط!وهو-؟:اتةابننشاطيننميزكيف؟المقبولغيراللغويالنشاطكلهـردعلىاقتصراذالهيتاحلاكلهوهذا.كمالهاتمام

يساروفاللمماهذا؟ارومياابننشاطوبين-المهارةكبيرعظيمنفس!االحياةمناسنمدادهمنينبعهوبلالمعزولالجمانياللغوي

تحذرناسلمبيةاصكامفيهوجدناهمافكل،كل!كتابهفيعليهالمؤنفشخصيةف!وتجسيمهالركيزهاعلىقدرتهثمفيهااتوغلو"ممقه

تمييزفيبهانستمينكناالتيالمقاييسكلالادبالينستخدمانمن.مثحونةمثمفةقصصية

عزلاًلىوأ!عو،واحدبعدواحداعليناوت!!مها،رديئهمنجيدءال!بةمشمابهةعاىا!نممهـنالو"بلكلا!فبقوليسقشهدو!و
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(؟اترافمنسبقهماالقولهذالمنادضاولا!اذنيعرقهالسماءحتى.واحداايجابيامهياسامحلهاتحلىانرون،صهيعلعنهاالادب

بالتذوقلهعلاقةلانحنعاطفتناوبينأرةنانعاطفةبينالتشابهالانجدلم(0(3ص)هذأ!صلهمنالاخهبرةالصةحةالىوصلنااذا

ا)تيكؤديهاللعاطفةاللداخايةيرالصفةاللمحليلدينهـةمفنرن،وار"حليلالاحساسمنضرباب!هـاونعني"الا!-اطيةكالاعمفادتعريففيلمحوله

إماهفا،الفنيالعمتئأإسإتثفه.اخطىلتجارببهماباتهالااللفناواننستطيعولا،معينذؤضرافيالمنتشرةافنيةاوالتفالليهبالاسلوب

هـنالرغمعلىرديئاالفنوإظل،،و.معلومصكماالفنينقذلاهذالكنصمحيح."ا!يدالتقاهذهادراكفي"عادات"تكويندونالعملنفهم

حنقبلمنعليهاجبنالكننا،جيدامعلوموهـو،صحيحهذا)دقالل!الذي،سالاسهـفاالىدائمانحة،جماعصرلادبدراسضة!فياننا

نجنيانبمكنهل.(كلاشيءلليسللكنهاولشرطالصدقانقلناشيء؟كلاهذأللكن.اليهايشيرالنيالعاداتووذتكوينوألىيذكره

متان)إاالساباذالعاإتفيذإنالحالاتالفغنبيإاالتدمابهإنياءمنشيئاالتنىتنتشرالفنيذااتذاإإيهذلذبوتبالىلاضطيينامتيءذلهخاكانلو

الانسازفي؟(1حياننافيلهاهميذلإائذ،للفوإتناىذيمإنتأيممألناهذايكإبوتافهبيبا،ذدمهاوبيإهوزائفها،إمحيحهابيغينمييباندوج،معينذإترافي

فالهلاج،للههاإتعنذابهاباانحهوههسيعنملتبسذامضالهإهمئالفظبالاهمالوهساعييناها،البهإاعييعثتاهـالرالمعتزابإإسخ،فاتاشحولذللنا

مإثنتخلنا"الهلاج"إلبإلذا)هنااللإمهفىللفظنذغإهافإهوالوحهبىهإاذا.الايإمةاللجيهةوححهابانهاالخضجالادبضاللذوحإإنقنعنااكر

اؤيه-نطلقلذيذةجمايبةراحةولرتاح،-،لملاتخلصاشكبلاالمش!لةيسطب"ااذ،الجماللهـيالمن!بانةالمحزنةقةالحفيهذهاخرىمرةنجد

وزخصل،الحياةحقيقةءنالمعزولةالجامحةاللجماليةلاحلامناالعنان3،اللكاذبمنالعادقتمييزفر!حقكلالفنيةالتقالليدفيننظرجن

امزجتنافعكرانمنبدلااللخارقالاعجازيالاسطورفيالغيبيبالادراكاللحقيقيةالناسوهموم،اللسطحيمنوالممبق،االعرضيمنوالجوهري

نإبهاإناًفإاللحاقنهذهتطإاوإتولا،الحفيذيإتالحياابمإلكلاتبالالعإالهنالاهبيالعموإ"عنرفت))الىيهعونئنواذ،الللغذيتىالحوااالاعيبمن

وبينبيننايفرقشيءلاوان،الادبيلنقداوظصفةطلقناقدبهذاورغبانه،وانفعالاتهتجاربهوحقبقةصاحبهحهاةوعن،الاجشمابمبةظروفه

الذهأذذلنصمإىانهإهبالسنانباإنلائامذتإالالأنغب"إبعالجتبتف"الذيههاإنلئكانهعلىالاهإيفيننظرانالىيهعوناراذ،الخاجفصبمالنفسونذوينه

.(صينسالحضسماءفيللممقاييسو!!-المستقلةمقاييسهل4استاطببقيللغوينشاطمجرد

هذااب"يفيئهما)تمماالعجيبذالاذعإالإهرتفيامائليلنللكنيوحذيذةالالسانيذالنفسحذيذةعناينزغإلذ-ذغااناالمنإلفيشرحها

بالقد!!4اللذيتعليقيانقلانويكفي،الكتابمنالاخيراللفصلالافس!انيةالمشمكلاتجميعوعنو،الاجخماء!افردجمااالانسانبمالسلوك

احيإلاناستذهتلوإتهتت":اللمتفحاتاحهجهامالهلىالرء"،هىالىفيراينتهيالمذهبهذا،واللعاذفيذوالاجتماديذالماديذالجليلذ

اإي-اتاتهيإثافإاهـتبإاوذفباللذيإإجامهاتنافي،الاهبمههسطذفتدلىيإم-يبملاحتىالاهبطالنوئاذسادهض:منهاموربلاواحدةنتيجذ

)1(،الجمالية،وا!دراساتالنقدمقاييسخب3دراءة،(النقد)المسماةالدكتوري!ضنااولم.الانناجفيوالرديم!ءالجيدبيناورمييزاعلىقادرا

الاعمالعلىقراءانهـالاجنبيةحبسعلىارغمهماناستطعتنوووددتاللفظيةالالابمبباتغهؤتتبللعودبعيثاذوامنامننكيفانعلىناصف

و(العبثالمحزنالتخليطهذافييقعوالاص!،نفسهاالاصيلةالادبيةاذواقنالتحريرجهدمنبرذلنامابذلناانبعد،وهنراغثاثةواكثرها

."وتلامذنتتإتانفسإإتإبهيقإذواإثلاالفتاينمثيطا")1(لهاخرذتابفخيذإتاو،لم؟وخواذهاوسذحيتهاإبيفهامن

الىأشارتهءداؤيما-انهسيجدناصفالدكضوركتابوقارىء.رمزيةاواسطوريةادراكاتعلىبديعانسميهالذيهذاما*اطل

فيهليس-النقادجدلمننفسهاهياخذهااتياهاملتشخصببة."والرداءةاثجودةنسمميهبمااحفللونانانىواهدبعضهناوسأخ-ار

-وحههالسنبوهذا،والرهاءذالجتبهذنسميهبإهانحذةإنحنلذننا

الادبمهجنبزاديتزودواانالعربىالادبمهدرسواراداذا)1(باتوىالمت!بهذانلقىانعلىللحملنايكفي-الادببمللذوقافسعاده

يدرسوابأنللههمتسمحظروفلهمهنولم،حهقيقيةفهيمةلهئكهوا!الغربى.تفنيدوالفرمعارضه4

طسإهيإهإينيراملاعلتفاايسلإملمثإلفبفدلنهـيهإ،سحخفيهـضهـلذديباكتايربهيماااهبهـا**"

الادبيةبالاءمللىواسعا،ظهمل(قرائهافيتكلخرضالل!تيا،امت!1هذهامئاالوالمعتون،صفحةعشرةثلاثمنالمكونالقصيرالاخيرالفصلاما

اكبرالكتبمناضرنرعيلهخاكل!ن.الهنظرينقاالثحهاعلييهاتفهيمايىللقارىءاؤوكهانرأيتفقد،"ا)"*!ق-ولالاستطيقافيجدل"

تيليمفيتهىكخدإمكبوهي.لخياصهـة11للحلاجتهموسدا،للهمة2فلائدغصاميرىحتى،اللجدلليةالجمالليةفيمتاهاتهبنفسهلهيضربالمهتم

!ف/ميلمهم،ا!شبجاا!أتابعضفيداللنافيالا،لىالا!نت!ينطلاببئئئالاستاطميينتثورالتياللدقيقةالخلافاتفيبالمدضاللعظيمالمؤلف

عئاصرهيرلملون!كيفعي!طةالارباو-دفحعهـرداةالجلاسةالل!درايبدأونث-ل.الوسطىالقرونفياللاهوتيينبخلافاتتذكرناواك؟انفسهم

صسااهتدههإممإتم.هتإاممف،المضإصتإنهـمذعهاسرهالىمهنههايينفهـذيإنالللهدإإثليإهذ1ا&متإهئإ"تعييواذ"ئنإاءءإنالصةت"إبريمسفوهحيأجداللهإث

اللمظمةافيسافىدرجاتينرتبهـونههوكيف!،ردلأيئهمنوجيده،بهكافيعنذ!نابما"نحو"و"ءن"بيناللخلافهذايذكركالا!"شيءنحو

2المجههل1ءإلىلذأثإنلاالدكل!تاإىهخه.الاناللنيإلاههمياتهبإعهنبليالامبإهيإططرإلا"اهأيحاإإلإإمففيهاكانواالتيإبتحذلاةااللاهوتييتبتخلاتهمن

اهبيبنهتاحهافهإميإنكإتفتمبهأ،لسلى11الذابهإثتهخذبإن،الللهتىغإايإلفايصركيفالإأارةأءةلينظر؟الانجليتاتغإالتعبيريذوتأكماالشعطا

و!مهيرلميلمهواكليف،صسحهـيهـحةقر،اءةيقرأهكيفللبالطنليلهم،مهمهـيهناللصدقعنصررفضفيالالسافد!ايةيبلغالذيللجناحينتصرانعلى

.النص!وصشنظالرهع!،!لىيبيتب!عه3،!4وبوالقدرهمعالتصالحبعضيتصالحوااناللجمالليينبعضمحاولاتويرفضبتالا

القريري1ومنللملي،الىارر!رءنالشصوص!دهـا!في3رردوه!،فيمنهمانوعاوالصدقعنصرعناللبحثمنبقددليسمحواغيرهم

خذة3،المبهماوالغا!ضالىاضحالاومن،ا!رمزيثمالمجازياللىيعت:صلؤالابماالدراسةفييدخلانويرفض،الادبيةاللدهـاسة

إيابهيهـخه.اضلدي!داا!صهـعتإبئإتتايد(نايإايتعإنذاإالاءلإيبهيهدخاللهماالاهتمامهذايطإإهإب؟للففا."الاسضايإيايللاهتمامتمإياذا"

اهـ-حارفهـهممنبهبأسلاقررا!ر!فير!اق11*سعهماا!:دطنحوا!صدي.يمزقهجانببماهتماماوتوبهشانبةكلمنمخلصا

نامن!الوقتنفسىفيفهـتهمد!نهم،الغربي1الادابمبقيمالعهمل!!لخلههـباكلمكيف،نفهاالاستاطيقيةالتجربةخلالمننعرفهاننستطيعلاشيء

للللادبامنيهةااللطبهيحةعناخلتلافدهـااطنلىميوااتفالهام!واطنايمهتكثحفوا.(الاترافهذاالاقلعلىللجماللببيننشر)؟اللبحثفينقبلهاذن

الكتبعثصرات،مهنعه!"ماجهدىامهنه!اواحلدكندابفقواءة.اللسربيفيندخلهالايجباذن،استاطيقيةمقولةلليص!شيءنحوالصد!

ميركية،2الاالجدامعاكابحضفييدلىسمخها(واحدااليهمواً.يةلنظل11خارجموللكنخم!ءنحوصادقايكمنقدالادبياللممل.الادبيبحثنا

:مذلعددإةطبعلتطبعوتيد،خاكةالانجلليزياث!عرفيبقكيف)الصدقلليعرلىخارجهالىيذهبانالىي!ضاجلااملالمه

كامالا"هـ3ص!ح!لممأمهـ403:3+لا4*،!؟ول!3--+!همأ+ا4-س!لا

هأأول5!أهـهمالأمكاهاداهحمأم5!كامهـحلا+ة+هحكام7لأ5*هـلل!75.كام.1؟3ءى،لم(بيألعرللنقدافيالمدنىنظر/بة"(1)
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ينتجها،"قيمة))صورةكلفيالمعماةاللغازهاوضعغيرشيئاالاديبكلبل،غربيةمسرحيةاولىوايةاوغربيةبقصيدةواحدداشثها

حلفيإنواقتنللرموزتصيدمجردالىالادبيالنق!.خويلالىدعوةالجمالوؤلسفةا)نظ--ررمقاييسفيالظريئاللكخبمناستشهاداته

."الرهوئثاكع"الملبللسبثحاعماأو،طلادسمهاواكاحاجيهاكتابذرمعرأوت"بطوللهالانجبرفصلهإيعاو!و.والمعنىالللطظوظلسطذ

ذلكاوليتهآلذيالاهتمامهذاسببالعرببمالقارىءيفهمهذامنالء،هـ-ةانونظرية،فنةماتالمتبعضفيامضيانالسمابقةالملاحظات

اللجهدوسبب،وف!رهخطرهفيالكبيرحجمهفيالصغيرال*خابامضي"وقوله.(347ص)"الاسئتطيقافيالصدفىمصطلجباستعمال

محنبتفافما.طويلاتمقالأتيلاثفيارالهتمحيصفي4بذلضالذيوجدلءسفنطريةمناقشاتكلهكتابهانفاللحق،مصيبلعبيرفي"

اللكتابيحاولالذيآلمفسداللضارالنقديالمذهبافندانبمناقشتهكانانانهينسىوهو.النظري!اللكتبتلكمنينقلهمحضذهني

النظوةتلك.الادبر!ه!تراثناعلىبعتطبىقهيغريناواناليئايجبىانالاعماليعرقونلاذ،موجدا!ممناقشاتهمفيالحقالماللكتبهده"ؤلفو

معينقهظروؤطفيخاصقفعلكرداوروبافيظهرتقدالمسرفةالجماليةنطيرله3.للشىهوفالهاحكامهم.،عليهايسئدونالتبمالاصيلةالادبية

اذيتثفعا،غلوأئهاملىوالحملةبمثانظسثوالاو!وبهونقامثمعععااواًلائعيلةالاععالهظععرفاًينتادوبانعاقنعنااطاالاحاوم

مننبهوغبراللخاعةظروكهامراعغيرالينايستجلبهاءرببمباحثخط:مهمةانجرىحقيقةينسىوهو.مباتنرةشخصيةمعوفةمنهاكا!ا

.الادر!؟راثنا"لطبيعةاللامةمنافاتهاالىلانهم،نظرياتهـم!فيالل!فبعضلهغيكونربماألجماللييناو!ئكانهي

دونتركتلولفرهاو!ؤلفاللكظبمنوامثالهال!صابهذا،الغربيوالفنالغربرمطالادبفيفطلا(نشأتمدرسةاذتاج!نيدافعون

دراستناتسعحيتلفيوااعناعظلعناعماكحععلرنالااسعتععيتبالغربععن"لاالناثدسالركانوان،الاصهلمذالاعداأتنمنوردلهاو!ذان

هاعهأن7الرواعنذاعنابدأمندالاعبيلراثاعلىاابالناوئثحالاعبيف،قبأنذاتقيعطالاععاللتلمبيرونلالاقومرأيهـ،علىيبباذاونوم

الفائدةبعضدلمقالاتلهذهير*ونفهل.فرننصفمنذالميدانهذافييئتياناما.واللفنألادبسالرعلىاتجاههاتطبيقالخطأمنويرون

يخرجسواانؤجلالجامعاتفيالنقدواسا.ندةالم؟لفونفيتردد،المرجوة.نراثنا-ىعانطبيقهاويحأولاللجمالليةالاحكامتلكفينقلعربيباحث

هـنحنرولاحيطةبدون1ءهاارإنسنقيالىتيالكنبهذهبامثالعليئ.الخطنهايةفهذا،المدرسةتلكمثلقطؤبتنش!لمارذبمماالادبي

وظاللحها،صاللحها،اًلاربيطاللجعاينوالسظذالنربعثالنطداععولتب3منينبجثم"اللعربتثالادبدراسة"سماعوانناصأتثالعطتويوظناج

وءةايبهااداءها.يطبقواانفبلويضحرجون،مناسبهاوغيرمناسبهاا!ربيةاًلشعريةيشوا!دمنفيهماوكل،نفسهاللعرنجبمللادبدراسة

الادبهذاعلىويعكفون،المسكيننجاادليعلى-.تبصراوتمييزدونوفايمهاء-نتقدمهماهيمنهالببرءرجالمؤلفيدرسهالاواحداسضثناءبلا

اـيستخرجواءصابرةطويلةمت!ليةدراسةبدراستهفيصوننفسهابهملسريعاالا.وقوقعليهايقفللموهوذللكيستطيعويهف-واحكامقيم

تهعهلحوالونئلظبهي"توااتلا)نبوعكابسع94واععوقيموهومئع-أوانماكتكبهحجتلالأعادظالىلاحتاجذللدحاويبلوو،ـو،":عجلا

علتل؟للاتظباو.الذربب"ا*-بتلمبمننالهااحظابأعلىبهاليدلثبيسوكها

مستقيم.مراطالىيتنماءمني!ديوالله،زرجوهماهذا،،*

بفن-.نسنظيجاننا؟الطتقبمهظايدعوعااننيالععوكخلاصذما

ا!ود!بمحه!القاهرةظرؤفءن،اخرش!لإءكلءنمعزولاالالبيا):صندرسان-ينبغي

ومن،واطوارعوعادأنعريخعبوءقأ،صاحبهحيقكوعن،مجتظو

عتنلانعتنله،عأنذأعثراقفبمنحرسع،اقخآقنالنلسيتطوونهحطيذف

والإيثورذيقدعلتجاربعحتبطيهنتلدسلا،الانسانياللاقفعن.عاما

صطدرردفيننظر،اللكنباوالصدقمنبنصيبهاهةهامادنىنهتملا،امانجبهو

"خارجبم"،ريرب!كببعنمععبوئوجمانيلذوفعكنشابيوححهالذنيقاليه

وحذياةصاحبهعوالبطعبحذيذةسيب/عاخليربرنءكتلنءنمعبلوئعبيئ

بيروت.1رقماللبريدصندو!:عنوانها!أيسانمدقيمةانسانيةرسالةايللفننرىلا،ومشاعرءاحاسيسه

وتعتنيتظتنالمتعيتبلظرانهواستيصارعلنفسهفودهقتياعذعلىالانساأث

منصورمارسثارسعايثانياللظابئل-خذنونعحعدبناوذ:عرطببهااماله"وتذورظةويآتعالامهوتظفرئبعلاكاتهوتنظرتباللجليلطمذدلىاته

المرثروذالبنقيةجنوبي-باللعالثالاسلصاأبصلةنظووذالطنوظرهذئظونالعهـرتعلىبتن،وكلائمه

عنتع.التحرركيخطواتمشىاليبربالمرعبالاسظوتعأت

3خورالدب!لمالتوحيد.ابلوزيةممطكعلىاضصاء-اسحض؟دعوفيقبلاللذيالعرببمالقارىءفياللكتابالرما
والاجتماعية،الماديةواحوالهالعصرتاريخدراسةعنوتثبيط،الجهل

الاس!خاذمعاليبقلم!مقدمةمعمكارمنسيبساءتياشبطانومحاوللةشخصيت4فيالتظروانعامالاديبتقصجمسيرةوعن

ةجنبلاأملبئجرنعانبالتتثوالاوىالعناصربظتلالمطلأنالتقنبالجثأنعلىتشج!بج،نذسيته

يفهموولنوعناصرقوىوهي،حقيقيا.فأثيراوالاديبالابفيتؤلر

الاستاذ.ع!دهبقلماًلاسلاجمبةالعربصةالفممفةتويغ-2حقازقعنالعلميةالمعارفمنصالحبزادتزوداذاالاالادبيائناقد

!سعر!اليو.اللهذراللجامحللخرفالمناناطلا!علىتحريض،والحياةنامني

اللنصفيمنفسهاتحبسخالصةاس!،طيقيةدرالسةيسمىالذيانشاطح

الظولنالىبالعوعكاذثنقء،بهوحهضثأرنءطلنعندعزولانأنسهالادبرب

006ا!عامريربيعةبنلبيدنديو-3ا!"والالاعبالمغرقةاللبديببت"يتنوق))الذيالمصطنعالفاسد

ظانع،هـرفيالجعقنياللفوثنقلنشاط"وتتأوثف"لانهاببهـلوانيأن

005الالمضأليبيينععليثس؟والجوعرلنوالتئائفالصادلنبينالترعزدتقولهعدأنالىدعوأ

اللىاللعويبعلتعتحروضي،والمعوجوالسليننوالتااهوقللذينبواللعرظنقن

0175جزأناوفرزدفىديوان-5عروتمليالتيوحدهاهياسطوريةسحريةبقوةالضرافيالايمان

7سوىكل.-عن!ومن*دبيالمضمؤنافراعالىرروة،الادبيعملهالاديب

يفعللاالتيايخار!ةالاعجازيةالميثولوجية-الغيبيةالةامضةالربوز

95


