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احدحس-اثعريسخدمهحينسيمالا-الكلامفنلكئ.ا)كلىلى

يؤالإئةا!.افنانظرياتجميعفيوتعنيدانمرابةالمعفلاتانسد

منهابدلاالتيالوسيلة،نها،جداعمل!ةانسانيةاداةوجو!ااحد

ؤكرنالوؤ،تاذلكومع.اليوميةيةالماتلفوونهمفيالناسىبينللتفاهم

واكنطق!"لو-دظهاالعمليةمعطياتهااومدلولات!افيالنظرثوناللنةفي

مثسسلبالحيماةونابضةهفافةانها.وأمتنهاالاتصالوسائطادفى

والخطاللونيقوممابالكلماتيبنىبانمكمواث،محر.الموسهقى

الادبنعتبرانالممكنفمنهذاوعلى.وتثبيتهبابرازهالرلماملدى
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ص--ورمنصورةاحرىناحيةمنوهومعيضةالفاظفيالىجسدة

شكلاثعرفانهذاوعلى.فويةموسيقهكأمؤثراتعلىالقئمالتفاهم

.الناسبينوالانصالالتفاهماشكالمنومؤثروعرضيتخيلي

مجرديكونانالىاعهجماتجاهه،الشعرفيالنزعتينهاتينان

اردواًبرصهتعكسانانما،محضاحتماعطفناو،خالصصوقىفن

منطغيىسةبامكانقتحتطظفاللغة.الادبمصادرودشعب،اللغة

ناالبدايةمنللاربقعرفقدذلكوعلى.واحدآنفيوموسيقية

بهءورةتحدثظولو.النثروالثانيالشعراحد!مانفرعهالىيتشعب

نا،الض،صةوظيفتهطلقبشكليحققكي،النثرعلى-فانمبالية

مجرديكونانالاعليه!ما.الجبراواللاسلمكيمنضربلى3يتحول

كمالهاناي.ومقاصدمعانمنينقلانلهاريدلمامريحناقل

لهاصلةلا-الواقعفي-وهذه.الص؟رمةالعلميةاللغةفييتجسد

بالفن.الاطدوعلى

اداةكانتوان-فنيهاداةالنثرمنيجعلانوجهينللالفاظلكن

لصوىشيءايعنالكلماتعزلواحكمناجهدمنبذلنافمهما.خداعة

التناغ!،بطابعهامعتفظةذلككلمعتطلفانها،الاصليالمجردمعناها

تملكالجمريةالصيغةحتىواصواتتموجاتمجردوتبقى،الحسي

مطبوعايظلالفالم!فيةالمضتصراتنثرانبل.4ااغفايمكنلاايقاعا

المغةاتناغصمبعكسديكارتفنثر،الخاصةالمننميزةلمتهبنبرات

من!لا!4كيولممتورز+مر*،ـ!لبرجسسنوقراءزرا،الفرنسبفى

؟+!4+هثلأ8ا".*هلأ!أ*ا3هحكا!3:كابعن)1)
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رثهـارسب!دإصهـ!ض

ئى!حمالمحهـنإطذر"لبن-ممصقي

.واعواتانغام

ظسلأ؟لم،ان.صهوتيهتموجاتمحضذكستالألفاظانثم

ب،نسأتاحاطتالتيالطروفملابساتبكلولتحددتنلونثعورية

لكسسونولئ.يستعمإهاحينالانسانبحالةترتبطكما،تعلمهاحين

البحت!.العلديةالمقاء!!فىض!!ضي!نالاحرفاجبريامحلماابدااللغة

عنتعبرالهـادلك،حياديةلمعانحياديةعرباتليستالأل!ظاز

الالفاظاماالموتاوالبيت:مثلالمنفرةالاموراو،الجذاًبةالاشياء

ز!طسمفترنةتكونانبدلافانهاذاتهافيمحايدةم!اني!اتكون؟تاككر

وامنالرثكلالوامحةفيراللعنيةالارتباطاتبرالاف-ذانهالوقت

ملذ.

اصواتاكونهااعنيالخاعىالمالعالوضعهذاللالفاظممانواذ

فان،عينهالوقتفيعاطفمةوانفعإلاتكأطقيةورموزاموسيقية

يهمل-الاحياناغلبفي-وهو.مولدافناانثرنعداننجاستطافىضا

يستفيدالتيالموسيقيةاًمكانلالهسالمنمقةالفنيةالكتابةعدافيما-

بكونهتتحمدالخاممةالنثروكليفةاىالتخصيصوجه!ىالشعرمنها

هاتذلك.والتوصيليةالتمهيليةاللغةامكاناتحدامالتيستطع

نا،موقلايومعحان،فكرةيمثرحان،حكايةيسردانيستطع

يؤيدانه.موضوعايناقتىان،شحصيةيصوران،موضعايصف

التجربةمجمععنيعبرانامكانهوفي.ويحثويسدويقنعويلتمى

حسب،لدلمةاللميقالظاهرالمعنىتمرفهتحتيقعلااذ،الانسانية

نايستط!-ذلكب-وهو.وايحاءاتهات!افماتهامجصعوانما

فىنيملكواذايذ(الموسيقيةالتاثيرات،الشعرفنأخ!يهمنيسشعير

معضطلبانيكتفيلافانهالمعانيل:وصيلالواسعالمجالهذاالنثر

ابهـداعاو،خيالىتإليفعرضيةاداةيصبحبر،لغويةوسيلة

الذيالروايةعالمهوالعاقرةايامنافيالرف!حقلهاًن.رواثبم

لبحث.اهذاحتامشلميلهسنتعرض

يمكنلاحيث،الشعرفنفيوتتضحاللغويةالاداةا!ميةتزداد

الشباعران.ابدااللغةفيسىان،اقارنهولالسامعيهولا،للشاعر

اساساس-هو-ماحانفي18"،3،!لأسانتيانايقولكما-

الموسيقسسةبالخصالصالسمامعينالبابيإلمراًنه.فىلالفاظصائغ

خاصاامتيازاالاكلاليللشاعراناحيانانعتقدف!انناولهذا.للكلمات

نابهاالنا!ذيستطيعلالغةفيشاعراالمرءيكونلابه!مفاذ،بهيخرد،

الحروفمنقلىفقبنبعالا،طعاموجبةيطلباو،اوقتعنيسالى

كونلمجردالانسانشذكرهالشي!بيراصياتوه!لا.الالي!ن!المتحركة



هـصشعراءيتوانىولا.فمهفيتنوبوعادبعثوبةتنسل!مقا!ا

الايقاعيسةالتموجاتتفتنهالذي،هـولم!كا!آ*؟سوينبرنمستوى

،بعبالىقلذذهملمجردالكلاممنهذيانكتابةعن،الألفاظلاصوات

نابالامكانص؟دوهكذا.اوويانذلكيولدهادياالبديعالنفمبم

ساكنةحروفعلىقائم،محضصوتيبناءايالشعربابفيندخل

معنى،ايم!نخا&!ةلكنها،وتانقبمهإرةاختيوتكد،ومتحركة

ت!ميزل!كلروهتئو!نكث!هراءوهناك.شرفيقماشىؤخادفوكانها

!ثاتماماالصوتلنغميهـ؟زورز!لاء،خارفةبح!،سيةآذان!

.بحيرةاوورقةبلونالرسامبصر!قحق

الالفاظصهماهةعل!سواضصحهوك!ا-تقتعرلاالشاعروبخبفةلكن

جو!صلىكلهووالحوكاتالص(متةللحروفاليارعالتنسيقفلبس-

ناذلك.الشعرمنالحسيالج!انبحق!قةكل!بسانهبى،الثعر

الغة،امقاطعكون!ردعلىيدمرلا،والهولىيقىاللئةبينالنن!ثسابه

المول!هـقي-سةالفواصل؟نف!ا.اوسيقةاالفواصللتدرج!اتمماثا؟

الع!عر،نعدانيهكنلافكلىلك،المو!مبق!كلهيايسصتالمنفردة

للصى!وتان.فخامتهااورروبت!امنبرلغمهمامنفرقةمقمد3محرد

اهاع!عةكلهااللغةانبل،ائمفالهايمكنلاا!قاعيةيبفاتالبشري

!هنإالهنفردةالمقاطعوتلك؟!زمةالايقاعبةوهذه.منهمفرلابشعكل

لفنه.الطبيعيةالمصادرضمناث،موا80(بس!ضخدمسالادافي

لل!"ىيو.المخصصلمةالاداةبانهالشعري)الوزن)تعريف؟مكئ

وفيالقلبخ!قفي،ذانهاالب!اةطبيعةفيكائنةعميقةدواعفهظك

البثريالخيالتاثرسرعةعنالمس!ولةاعتبارهايمكنالتنفسعمالية

واممحةاتلاليراتهذهتبلبالموسيقىوفي.بالوزنالبشريةوالائن

التخميليالجوبمحديدتقوماثتيهيالاوزانفانالشوفياما،جلمبة

الق-(رىءاوالسامعفعيهيقذلىاًلذيسالقع!رصحاذا-اخاصرا

حي،هيارفصيدةان.لهبقولهاىالشاعريربدماالىل!ستمع

بكلالشاعرعنهعبر،مالتجربةمصعراومكبر.منظر،مزاجيةحالة

الخاصحة.الابداعيةموهبتهسرهومفاجىءالهامافيلسيقيةالم!قده؟""

الطليقه،الحرة811*+،*أأ"*ويتماناتوااوذانل!ن

أ*3ملما؟933سويئبرنوا!ات،المحكمةالصلمةء"ه"رر،،وثنلاليات

هي،الرنانةالمرسلةأول+5ااملتودطوقصائد،المتراخيةالطويله

.ول!حرهاًلشعراسرقوة-لىليماكلعنالنكرلغض-تتحددا؟باا

عن-هالمعبر.للحلمالشاملالرمز،للوزنالاصليالمجرلىان

ذهـكان،الدقبقيةاكاشفةاوبالنعوت،نظامياتمالمنتقاةبالاصوات

.جوهرهويوضحالشعربئاءيقيماويؤلفالذيهو

توضحؤالالم!هذاعلىالاجابةاناث(ءر؟بحلمننطماذااكن

تقمييمه.علىتيئنائمومن،الشعريالابداعطبيمةمنصعيرغيوجزءا

ومعانبهاوالفاظهاونغماتهاالمتفبرقةمقاطعهايتجاوثرشيءهيالقصيدةان

راءبمنظامهر!اومماملظقعمليةانها.كرحهااوترجمتهايمكنالتي

حا!مونكونوبر:4،اثإممماوعينطا!وراءكامنمكانفييتولدبذاته

.اورقامنصذحلأدوقصلمد

را!ه"!!5خههـآلافكيفب"عونالكفيرن!ولانورستطيعولسئا

الذث!الحى"ناءاذلكالر،وتحولها،ماشاعرذكرلاتلهيوالانثعا!ت

!سنفصانلاستطعن!اذلكءهررلأامك!ئاولو.اكاملةاالكصجمدةهو

؟8مءمم!934ءليلاوردذودندقوليالشعر.هبةمهالىاضافةالاخوىالمواهب

الح،يمفصالقولور!ذا(الس!ئ!فاستببدانفعالالاالشمعوما)

اقص،كاد!اانذلك.رالعةقصلم!لاالأالاساس!يةال!مفاتمنجامعهءمفة

صه"لتاوالفتوالافكارارؤىواالصورمقمريجهي(الحلم)او

!بم4فانامكمانافبمو.م!شةنةس!مةحالةاثخاءمحكمهمنما!مكرز،-4/فر

مطل!ها؟ىلبئا)1(ة9+803نستالمسب

بيخا.عث!راربعةمىلتالفشععريةمقطوعلأاوقصي!ة:ارروفيكط11(

لها.ثمار!ااروعشهكع!بيرنظم

ا

!يا3هكلاام4؟أ155لاولي!حياأأ*؟لا18كاإوله4.*هه8

الاشياءضغطبانتخبرناانهإ.علميةثكرةبامحتبارهاالنثرلفةان

الطسويامبالعاا!دائيهنثفوتظيفسدماسعانالمخ!لفةوالاحداث

يمكنوماالفصي!ةجوهرلهـن.الدنيااليمجيثناعنديكتنفناالذكط

ولا،ا!كلب!زاعثهاعمرالىك!طعاطفتهافيي!كنلا،حياتهايدعيان

ماتم!لالنيالع!ا)صلةاله،ج!هإنمالتيالمتفرقةمفاطعهافبم

وبين،ا)كل!ما.!ة"هبروشيسمىماوهو،حلهها!التض،عرمراجبمن

وخبو؟تصهالف"عر!حؤ!انها.الرؤ.باتللأففيهت!لتطاوياوعي!ا

فصيدةمحضطالوث،زرحولت4!ثخصيتهداخلتمثالتاذىوانفعالاته

والان.الا!ديهعالمقىكالدكاءالطنظاماىا،انطالورقعومسطووة

انطباعاتيفوسناالبمللالىم!اءبحفرالذىاد،فذالنبأملالتا-فيذلكفان

ثم.عوال!طحلم:اس!عليهاطلقأال!-بهو،مثاليةحيةخالدة

لاالمه!-كأوهده.،لييةالا!ر2ال!امثمةهوالحلمذلكايصالان

الوزنطرقيعنالاتتحقق

انناكمإ،احياناالضحروصفطفي(تخديري)كلمةوتسحمملى

هاتيئانالغرببلكن.(الشعرس!حر،عئنتعدثاخرىاحيانلئ

تهزالتبمالعجادةفييكمنالسصرانيقلافقد.متضلاتان؟لكلمض-ن

بخبظهر،التخدكل1اما،وصفهـايمكنلاالتيبتهاعلووؤ42،النفر

لديئايحدثالذيالعاطفيالاستفؤازا؟القسويا،نتماهذلكفهـ!

المشاعرقىضدفق،مهجنةن!!بهحالة4لولددطالوفيان.الاوزانبت!أئبر

فيتتركانللقصيمدةتهمروءالش+!الاسمعاباحدهوذان.محراهمع

لةترةشماركنافلقد.العظيمالبعب!دمداهتقدبرعنتعجزاثراانفسئا

دقاتان..القصببدةهوالذي،المنظ!الحلمذلكفي،قصيرة

اذلهتهياكلكلفانلحقيقةاوفي.قلوبئاحفقاتتواكنطالقاممات!ا

مفىكضرب4اهـماافياولاتبداانطقصيدةايةانيعبم،شعرابنظم

!ري!فيالقء!(ئدمنوكثيو.5واصهعنىب!المصحو!غيرالايقاع

الشاعر،خيالىفىيرناستمرلح!!شكلىعلىبداتالألجليزيالادب

للمثهعرمتلوبطوكل.والمعافيبالكلماتيئحدد!ثمكلهراعوبالتلصريح

نظا!سلف!،اتغ!ل!تاازممب(بهوانمااعماقهويهؤلحبهماانيعلم

التبمالابياتتلكف!!كماعادياالوزنيكونوقد.الجميلالعروضي

تبداوهى،الزمنهـء!لفترةممام،ولولأهـ*7توينماركذهذلازمت

اكا!لا38!أ"ا؟أءهأ914/3هـ!9ح39'أهـأم9.:ه!هـا

ثصسيكبمنعرو"الذيالج!لالتنإسئذاكبكليتصفوقد

ركزيهملحينماوبفنميانيزولانوالاهرمزاؤا!ربلكن.المرسعر،ملتون

كان!،؟اختيار!احسعنومهـما،الالفاظفخاملابلغتفمهما.الو!ن

كلها،حياتهالتجربةت!اثناءوتصبع،القارىء!اد!يتبرقعى!

.الوزن)تخديرقي)تمتلكلمما

الوزؤ!؟لمجرداككماالتأدبدوشدةوالايقاعيةالرخلالآصفاتان

هاسرهوشده،ايش!مرمفعولىقوةعنالمسووولةذاتهاحرفيلببم!ت

وروسيقا)و،لنبحولمنغمةوالفاظمقاطعمجودالشعركالطولو

ذلكالنتوافويخ!روشكئذ.باللغلأاخاصةاوانتومميبالاصواتتقبرها

كص-يكونقدوانبمو.الوسيقىبهقنفردالذيالمئسمجمالمركب

لم-المو-"قىهذهمن،مضرمولصمي!قى-الثمعراءمقنفرلهتمنى

حاجمافىجم!ولم!يئا.الضحفشديدةله"تكونالحةيقعةبالموور*ءقعقورنت

الالفاظوان،الفاظمني!تالفانمااشعراانلنعوفمطولشرحالى

لماملماتمغرك!وان.ايضةكلامهينما9و.اصواتمحردليمت

الصفااله.!غدامواههر4،ذلكلثر"عفعلولو.ابداله21،1بم!!

.4وئارمما،،اهممونواحدالض!ابياكلولالاظ4الكلامي

النفسنه،وافمائيلأالم!ثغميةاحداهواةدلالتينكلل!ةاكلىفا!!والان

يهسى.،لكن.ماء-الىالشاعو!ئوالفلياجمهالازلوهذهوع!ظ

*رو(هلها،علع،ال!المص!لحىالتبىايحاءاتها،الالفاظطلالهـوالشاص

صبدقها.مدىعو-لاالال!ا!اسرشد!علىينصبا!ا!وا!ت!يوان

-86-الص!علىاحممة



والشاعروا!ةآلعالم

9-اصف!ةاعلىالمنمتورقابع-

بةعلىوالقص،افيالىائاحبويتها!ااأص!ربةايص،لو5ا!يهيسع!وما

.ءجردةافكاراا؟،كأشانفسياوصفااو،امثيمحدثاتكونقد

النيايةجارب!يىقل!واى،وفتنتهالكونبلاءيمجدانيريدالشاعر

وهـن.افكاوهواستنفرتعواط!"وحركت،حواسهؤ؟يقظتعاناها

ءشدهتورراثالقار!ءلدىتثبواكزرالاافاظيفضلفانهذلكاجل

ءمم!اص!اوءهـورمحضايهاتنقلالطمنبدلا،مه:كأنفب"حالة

ى!!-واضارياف-"رهوراليتالشعكفيبئوالاله.افكاراو

الىتءرثانكاحسمحطالامثمياءفىتتكلملاانها.عاطةببةمعوصات

اليقظة.النفس

لاالغانىيالخيالايقاظفيينهمكالشاعرفانالواقعوفي

الااكا!بوالسطكأوانط،حسباوزناومجرىالاننامعئوبةبواسطة

ء؟شبهمساطةهديظللعواطفالنحرلكهذاان.ايضاالمعواط!الم!ركة

الاصطلا*-رزمفاهي!:،تحطمانتستطيعالتيللارفاظالشاءرانتقأء

ي!خيالفيمتفجرةاحاسيسالىرتحولها،تجربةلايةالتجريدية

الملهولسظ،الحسيةباكغاصيلشعرهيملاانه.طفلخمالهوكض

فىذلىمظاهروكل،والملامسوالمذا!اتوالعطورالالوانبعدد!و

المملي.البالغ؟لاضسانلدلىجاصدار؟تيفيالش-ئاص،رالنناماماا

العذوبةتلكهو،شعروكل،الانجلشزيالشعرمفاخراحدان

وان.الشاعرينقلهاا!تييةالحصالانطباعاتفيا(ضجليهالطفولية

ول!هـكا!!ضأول"115وكلتهو!مء*كاياهوميروسشمر

باكأهىإره-،عروالش!.الفورلةالمثرقةالانطباعاتهذهعلىيقوم

هـ!إكطيطا!نراهوا"زرا.للاشحاءفاتنامق،رابرسمالمثيوةللالفاظ

ايف!رللإحر،الخ!لىياورواد:مثلح!يةحدودذاتاسماءالكاثنات

.جراو!لممالورديةالاصالمحعذبم!

ف-ىانهيالشاعرمهمةان:نقولان-تقكيبأ-وبامكانذا

اخوىجهةمنعليهوان.اليوميةحياننافيتهمنااتيالاموراغلب

الاحاوريسزورة-الشعراءمن.وفقكليفعلكما-ايئاايشران

السهـلمةالالفاظينتخبارزلهينبغيالهدفهذايحققولكي.وجدتها

يميستطبلنخامدةعواطفنادةركالذيالشعرلانالانفعاليةالحسية

اثعهـانجهيااعاطفيةاالائماارةانعلى.بسولةاهـواحنايخاطبان

هذهمنالكثيرلان،العاطفيةالكلماتاً!!ت!هالبمجردتتحققلن

دوم،يباغ!ناالشاعرلكنالاستعمالبطولورونقهابهاءهافقدتالكامات

متوقعة.غيرءمح!يرةاوتراناتبوادءطةللكلمةحب!يدبمف!م

والتغئبء".والاستمارةاضشبيهاالستعمالحولكأبالفتلقد

فيها،الحياةون!خبراتناتجديدعلىيساعداناسلوبانوالاستعارة

طريةباقتراناتواسلتبدالهاللاشياءالرتيبةالاقتراناتتطظيمطريقعن

به!(ءاستعادةمجرديعنيلاالمجازيةالاسالبباستمماللكن.جديدظ

ومخاوؤضاوآمالنابعواطفئاربطهاطريقعنالجباةمنحهاوانما،الاشياء

هـلمىالشاءصرتمودوالتمشبيهالمجازولمثل.،تناورفيومعتقداننا

الىابشضقرصىمجردمنيتحولفالقمر،الرتيبةيومية41الانطباعات

.اًهـهـه(ءعبرممرقييقوديافعاالهاتصبحوالشمس.لليلملكة

دوال!شك.وهكذا،الملهماكونانيبرمضيئةشمعةيمسيوالجممال

د،اكلاميع!برونحيناكاسلانمجازيةجميعهااللغمةؤانواخشهـا

2ءد.ر-دةببانمارشالاذاكيفعلونلا،العلميةخبراتهماوتجاربهمهن

،بالحهوهـةالمفعمهالحسبكأللالفاظبانتقايهالثعرمن،الالتواء

ن"الموضوعصلبالىاقربيصبح،وثاعرناانطباعاتنابينوبربطه

المعنىثرحانابدايمكننالاالسثبولهذا.احرقعبيمريسلوباي

ترجمةاحرىلغةالىنننرجمهاانمتطيعزرلاكما،؟!هجمدةلايةالعقيق

9!صاشبهل!ىجلدال!احس!استنقلان!قكفيوهل.عضبوطة

؟8

!؟فمكفيالتيالاجاصةبرمذاقغيرك!مرانتمصةطيعوهل؟الجوخ

معقد،ومؤاجه،مهـرزبةمف،؟كهان.طفلااجممسا!ثس،-اانعاى

واقعيت!ابكلا!نفسسةا،نفعمالالطإبر.؟(لىة!!لهنجانكفنافىواج!به-من

،الص-(ة):الوومراءيهما!ن!افى!ص!ع1المووتدلغا..احثام!مما

مئا)ناسسائريه،فيهمارطنورايهم!اكط،(اجطلا،المضجا!بما

،وخالدةرنانةالواضيع*ء!ه9!دهمقصااىشلدر،توانفعالالث"،محر

اصطرهم،،كد؟تهملانأفماش،لهءبونقى1!ء،بىةاةص"!الموهذهنله!

خارقةبدقةمبلنانغمطسزايرلح"!ورانت!ضطبء،معيحنةا"حاكلحي

:!يب.-،ؤ"احدفيسءبمسبيوالىا!م!شمع

،اب*اتقللا،لا

البعادتظنحين

لهي!بي،قدخفف

بهط.كيكاذباكونتافي

نفصجمو،اؤإردادكالامكا.نكارفلو

جنبيك.ب!تم!كنالخحاروءيلفارفت

،يحبونمننحوالعاطة!ةبهذهوالن!ساءاربر،لاآلافش!رلقد

-مورهمشي!:جرابصاتفييجهوىاكنوم6ح:بر!اا(تعبيوءىوءجؤوا

ؤمصجدةان.بالحم!اةمة!ةوبجارة،ءإديع.!باررصلمويى!قيولاالعادي

اخاصكأ.اعاطؤة!مح!قةت!لم!ا!،ءئةالمةبرواً؟!خوا-5؟:،1،حب

ات!بىبر،اولى،ئلىاووكأاثمرنمدا!ةةءكا8؟ح!واطفلحما"ءوفؤ

الربرلىاوايم11،1باهتحامجد!روغير،ناؤ"!رؤء،.حلا?ةاكأ!ها5

منيمومهلاالشاعرانذلك.اثاعراتىلا?!شامرال!ءجعالهملي

تثبرهلاالثثه!ىمادةانكما.وبهاوه30ا)،ولهـ3يدامابقدوي!فيق؟الماء

ت1المثبرانثم.الارضمسالمشتمنحهاا،؟."ك!ادككاتتهفىه"،بقدر

نحدهافقد،الاختلافوشديدةمتبايظتمكوققدال!واطفم!!ألةؤى

.لياوا!يا؟لأ!اشيليمثالي!ةفياوءكاكاا!بلينصور""في

ءأ*80داني!دالالص!العففياو!3+ه"د؟بئغزليات

هووالذي،الشاعرنغسفيوالالحان!رالهترموا!ايدفعمااكن

ورالش!اضطراماوالحماةاحتدامهوان!ا،يالشوالخلقىبدا،يئ

احسا!4فيالاحرونيشاركهوانعنهإطهحانالئث،ءك،حاولالذي

جماليةفضيلةاعلىالاخلاصتولستوي(سد؟ا،كأ1"،)مقالوفي.به

ناالا،الاخلاقيالجانبمنالاخلاعىالىينظركان9ستويتوانورغم

ناذلك.البح!تالجماليالمعنىفي،فضيلةكذلكيعدالاخلاص

كلما،الشاعرمهارةوتبدى،القه.يدة!لهبانى.لنمغىؤار"ننصيئا

.القارىء؟وادالياللهبهذانقلالىوفق

هيوالافكار.والاكإروالالشخاصالاثهـإءير؟خمسالشاءيانثم

حدعلى-واياديهااقداص!الهالكونثدالافكلاربر!ته.ايض؟خبرالط

معورقص4"م،+ه*؟4ثوردزووقلبانتث!سىفلقد-ااينرجستعبير

للنستمع.القلبترعرانكذلكيمكنهاالافكارلكن.النربرسزهور

-:الشصسممأا!طعهذاالى

الابديةرالتالماضيةلمةاللهفي

.ا:ورهحدلا،ءظيمخاتممثلتتلالأ

او!لروءوسرمقدهتهموفيالانجليزالمثاليبنامثحعراءافصائدوفرا

نضرةرهرةمثلناوالحطوصهوراحياهتفيضص!هـالافكاربط19ظأ

الفك!مفةبينبع!دعهـدمنذفتؤدالخصومةا!9طواررو

ا)شاعرءفالوالث،والاؤكارالآراءبنم!يىلىالمفكراه!ه،مبيرر،ء،!والتف

باماالىللرجويمحاجةمنولهس.والاحاد?مسالهواطفبنقل

ذاك.فصهااًاخارل01واش،دالافكتثارةاورلهء،ولةندركلكيىافلاطون

وحب،المنط!"الصببغةاوالعبارةطريقعنتنةلؤهـلااةكرةاان

عذىيعبروقد.مجازيكلاماوالسطورةبوادءطةتوصلقدوانما

-:للخودافلاطونوصففيجاءكماحس!ةصورذيباسلم!ب

شب!:كلاق(اهـماواتبينالابديطوافى!افىالروبمموكبة)

خياريحركاريمستطيعمجردااومحسوسا،كبيرااوكافيصمشكا



أهـمحلا4ا؟داسيتوسلوكرفملكما-وفقعميقاخيالهكانفان.الشاعر

علمها"كلمن،رائعةملحمةالمىياالالىطبائععندؤاهيحولانالى

لوشيعةواا)يخياليةعباراتهاوفي،وضخ!متهموضوصانبلقى

الباحثألعقليجتمعانالنادرمنانابضاوصحيح.والوجدانية

واحد.آنؤو؟هعينانسانلدىالتخيليالموسجتيوالابداع،الحر

جةاورء3ؤونواحدانسانلدىتضمعانح!بىالموهبتينهاببنلكن

الالهص-سةاكوبديراامثلالمشصلواالانارةيبنت!عقصيدة

"،ه!!أ!؟أ!ه4المفقود!فرثو!ااوي!3!كاأ7أ!ولس!8*9لألا

يترجمانمقرورهفيشاعريطهرانالممكنمنايضاهذاعصرناوفي

خياليلفمعرالى،المعاصرالطمكونهاالتي،الناسممتقداتكل

واحد.آنفيخيالهويحركافكارهميهرانعننممداشاملدسي

ةبشبمواهبيوجدبل،ذاتهحدفيشعر!موصوع!؟كولهس

لعتمدذلك.الكبيرالكونعليتبذلاوناعمةبرعمةعلىتبعدانيمين

الشاعر.لدىالتخيابةالخبرةن!ععو

""

منالرعمعلى،احر؟!مختالفةص!المالىيقودنافهوالنثرفناما

وقد.والنثراثمرببنالفصلفيهايصبمشتركةمنطقةوجود

تكونفنهو،المنطرف"صورتهفياثرانالىالمقاراولىفيا!برنا

كلصاهميقالمااناي،عرضمةوسجملةسذاتهابحد-اللغةفيه

هـصطكافناالنثر.يعت!رلا4االحاهذهوفي.ر4ير!الالذيالا-لوب

لارهـ!مووتلغرافىجهاز،للتفاهموسيلةمحضيكونبل،الاطلو

د!حتعابمانهذلكوم!ثى.الموجزةالصيغمنهنظمبناءاو،العملية

الفرقبالف!نحددانال!مبفمنللنثرالشعريالمثمكلاما

والموورءقيةاللفويةعناصرهلهالنثرانذلك،الفهءاخيهوبينبينه

يلاحطه!انفنلو!قاريءاوموهوبكاتباييفوتلاالتي،اخالصةا

اور،ممخىةالاصواتتنافيايضاالفنان!ليستخممالموهو!والكاتب

وادقحريئاكثركول!منالرغمعلىايقاعاتهللنثرانكما،والمتحركة

اًلاوسعمرالمفمنفر؟النثرنعداننستطيعانناوالحق.الشعرمن

لمقا*عهورقراهـ!91مباترمفلكاتبوهناك.انطلاقاوالالفدآفاقا

واوزانه،لاخيلتهيقبراالذيهـ"لاورح+أولهكويغصبمدىاو،وعباراته

فانذاكومع،البيانيةلمحسنانهيقراالذيدا"3+أكارسكئ*

نا"سصد،امتابمنالعلياالطبقةفيهىلاءيعدونلاالنقلاضي

.51غموضيلفهااساليبهم

للمباديءمتميزارئبساممتعانموذجااومثلاتقممالروايةان

.الخاوو*الابداعع!ليةعلىاكيدشاهدفالقصة.العامةالجماببة

ابسطمنبدءاالشرةان.التخيلعمليةكلعلىضوءاتلقيفهي

الاشياءنرىلافنحنالقصصيالتخيلمننوعهيانما،للاشياءادراك

وا،افناصلةالعادةعنا!اشئةالحوافزمنمخيلىتنافينؤلغهاوافما

الكرالى!تكون،المجازيالمعنىعنابمدوبتعبير.الطارئةالنزوة

فيتنهمكالذيالع!لهيذلكوغيروالابنيةوالاشجار،والمناضد

-ولفا!تيلل!عطياتالمجهؤهواتالخبرتدفقوان.مخيلتناتصوره

انماللعالمادراكنااناحقيقةوا.بكننمفناالذيالراسخالعالممنها

الىتنانطمفيوضوحاافذلكوبدو.بنائيةسمةذاتقصةهو

نص.ننسجهاقصةهمانمااصدقائنااقربفحتى،الاخرينالناسر

ررءمعهـاالتياعاتالالفطريقعنتاتيناالاجزاءمترابطةعيرروايةانهم

تخصلب!فكرةفيونج!مها،الاجزاءهذهنؤلفالذينونحن.عنم

اءقاصدا:نسميها

الاحداثومنلروايتهخللإكأالتهاصبلمنيجعلالروائيان

الرواية.بطلمنهافيؤلفوالاراءوالمضاعوالاف!لاما،متتالعالاريخا

'،

اكثربرممطوجهنهيمشاهـيااهالوامثلتابتاعالمايهـحل!'لروأجميما؟ن

كوبر!-ادديفي!روايكألص!خصياتار.-سوخا

،كانتو-وبمء!قي!++!هكا!"+!3،؟4واناكارنية557لاأع!حمهحأعإ

الذينالا:ءخاصىا!لئلىمنإةجوواشد،الواقعالىاً!رلصتزالوما

ارواببةامحوص!النههذها-فم.جبرانكونصي"عرو"لصفنعرفهم

ناذلكءؤملامو!ودلم!ء4ازبكحىءباخاصاعة(!افيلاتعيإهش

كدالفاجعةالمتالقةحياتهـهاكارنيماانا4فصعاشتالذيالرولصيالم!هء

المجثمعهذاروحيةولكئ.والحرباالثورةقيامبعدالابداليذههـب

ء.!صه!اتولستوياًق.هـماد!ثجودةاش!عبااب!اءتفكيرولىبل

كاماكأءحمور،وة)خل!)وانما،،!ط!(يمثلألم

فيبالخيالا*ماركةمنتمك!ناانثهاالقصةفييروقنامااشدان

شبئا.نحننخعمراندون،القصهءكطيبتدعهااءمطاالكانص!كل!،!

اطفبرع!ون!س،ؤ!لؤرهالمبر!لأدفيالروايةاب!المعنتحركاننا

"ضوعآصواشد،(ولم!عحياةثيا!تدخلوهذا.ابدا!وفهالم

افضلى.بصورةنحئندياهاانتبى!الحيمانقدرانبالمقابرلىيهكنماحياتنا

ا!مسبيل،سواءيهديناالذيافيلمسوفا!أهافيامنبمعىالرواليالط

وفلسمفةللقدمرتفومايتمسمناذماق!قىء*ء!للناستنظيمايا!ذلك

الدنيا،حالعنيكشف،تفلسة،الروائيىناقلوان،الدفي،اعن

فيوالاوضا!الظروفبئاءورقيمالاحداثيسقيحين،هودنياه

83*هي!3كايلا+5مانتوماورطو34،11لم!،!دكب!نمتبرواذ.قصته

وأش!-دانح!نى.ه!فايصةبننران!نابدفلافلال!فةفرانسواناتول

مسلكخلالمئ-يعبرونوهم.الاكاديمبنءفةالفلاسمذاهصمنتالقا

العالمعلى!!*ء!نرلكنهم.لاوحوداثطملتقيباعنسابطاله3

السائدةالفلمهفةفين!داناإصيروممق.يخلقونهوانما،حسب

المتنيالكائنهذا)1(،الروائيعالمروقالا؟هامالىواقربهل3اعالما

"بادومامنطلقافالهو!تحل،الابديةعالمفيابداروله!طوفا!زي

.المكانومسافاتاازطناآماد

الملالكةاحسماىبفداد

7191نيسان

آرائه.رعضفيالكاتبمعتتفقلاقدالمنرجمة)1(

ل!يأفوأ-!لآ

العام!دجاءالبريردمشق

وكبرىي!دابدارمنشوراتوكية
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