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المدلوذشفيىيرلمرويأ؟2("هراءحلم:"السابمف!ي!داكوفي

هذاانزل'ئهعوهراءانلهيقول،)23(الصل!ابيبنام!ةل!؟

جنبيهبيننبيبقلباحساول.*انهراءويقور؟ماليهالمزع!ال!م

طيراوانزلالحلمفيهراءفحاءه،اللهمق8ليه9موصانههن

ينطويعلىانها"ليةفراى.عينيهاممامفلبهلهووضعصالرهشق

انهفعلم.اثرهيهللفضائليجدولم،والكبرياءوالشرال!قد

هيالمعلوف.يقولنبوتهعنفتخليغيرهعنيخ!تلفلاشريرانسان

النشيد:نهاية

ضجعهفيوفلاميةامرهعلىمفلوباومال

.وضعهالىالقلبوارجعصلوهعنالطالرفكشف

جنبهعلىبكفيهاكىاضحىامي!ةاذاصتى

فيقلبه!،2(لجرجااحسلكنجرحاولأثعايجدفلم

ومن.النشيدهذاليالانحيفيك!نابالمعووشذقيستلهم

واعمومحعكلاايجازاحركانتالاصبهنياوردعاالتيالرواية

2.)91(م.ن.ص:ااً

جلوالصالهوبر!ماشيطانانللشعر"المقممةلييقول)02(

."يفسدهوالاكرالالحاءيحسنفالاولى

.921:ص.ن.مآ()1

.،،الاحلامبقبيحموكلشيطانهرإءانرعموا)،)؟2،

جاهلعته-فيكان.يسلمولمالاسلامبلغجاهليشاعر31؟،

اتوحيدكا.الىيسوبدينفيونبيمايعونانوارافى،موحلا

.؟13-126،:عي،؟،ج(6291،بيروتأالافاني.الاصبهافي

فيهيا:جاءالاغانيمندرايةالنشيدهذامقدعةفيالمعلوريورد

واذا،البيتفيالسقفمنجانبفانشقالصلت(يفياميةنام"

الواقع.فشقمكانهالاضووقف،ص!رهعلىاحددماوقعفدبطالرين

صعوه:علىالذيللطائرالوا!فالطائرفقالفشقهقلإ"فاخرجصلره

فبمفلبهفرد،ة؟لابي:قالأاهمبل:قال.وعى:فال!او!

."موضعهه

.023وص،مبقر1241



يضتتمهاولمروايتهيفسرلمفالاصبهاني.المعلو&ندمهمماايحاء

.بألاحتمالاتغنيهةفجاءتسالمعلوف1فعلكما-!ردةبح!ة

يرفضسالحلمفيسوعيهلافياعيةبانالاصبهانيروايةوتوحي

رر!ه!اوهو.فبياكانلوكتمنىكانواعياانهمع،النبوء

تعليلالنبوءةالمعلو!اساءوق!د.شرح!اوتمليمهيكنسنبدون

ترفضاوقبللافالنبوءة.شري!رلانهير!هاامييةفليحين

للحواركانوفد.نبياولد!ب!يشتعلوحيهيبل،لاسباب

رواية"فتقدىكبيرتابرالاصبهاشلواكةفياطلاكرينبين

وهراء.امي!ةبيهنالحوارونقلالث!انيالطائروجودالغىالن!المعلوف

ال!نشيدهم!وسطيحشق:عبقرمماهنياثمماعراويكتقي

الكاهنين،منكلاالشاعرويصف)ه؟(ا،الكهانحكمة":الثا8دن

اللهاستل.الصورةهذهعلىخلق!مالانهاللهيحمدانانهماويقول

الف!ر!النصفوسلخ،حكمتهمن4النراوملرسطيعباطنمنالعظام

هـنالنصيحةالشاعرويطلب.الخكلالنصفعلهوابقىشقمن

:فيقول،صهفلكاا

العد!بينللغداعههاحكمةهلعبقركاهنييا

الجلدغمامعلىمنشورةالورىثم!وس،وقارسلها

)126الزبدفووبالنارممتبهااوالتقادمرموجإلمقفن!

كحتاجلاوالحكمالنصائحمنبسيلسطحاليه؟"لجقي

مهـثلا:يقول.بها7ياانجنيالى-لسذاجتها-

الرياحطيولىالافقفي!نيب

السحبصهواتعمتطيهـات

الصباحضودالليهلويعنب

الشهب!عالشمسبرلغلف

اغبياءمنالارضفيمنوكل

*آ(القدرخلفكالمميانيوون

يفتح-اناو،لىهئمةحقيقةللمصاعر-كشفاندعمطيحيستطعام

فواؤهسيعرف!كما-يولىكانالشاعرانبدفلا.جدلمةثرباله

تختلفمثنولم.للقدرعبيدالاغبياءواني!تعال!بطنوال!نهيارالليلان

:بالابتسامللشامرسطييحنصيحةهذه

هارئةابتمعامةفميعلى

الموجعةبالسخريةتفيض

الهادئهالنسائماواجه

الزوبمهاواجهكمابها

حكمةعلىالممرواقف!ا

الجباهكالنيمخلفمركوهـ،،

بسمةب!الحكطالعكمة

آ()8الشفاهليب!الضدكم!

6الصورةهذهعلىبفلقهفرحهفيبرر،شقا!كاهنيتحدفىثم

مثلا.ثيقمول

الرمدوالواحصسدفرنيما

ازرتينبيدينجسمييحمطاصم

كاهنانوشقسطيح"النشمدمقطم!ةلمح!اًالعلولىيؤل)25(

ور-لىواحدةيدلهان!عانشقوالاخرعلامبلالصاكاناولهما

.1(واح!ةوعينواحلة

.م!؟6:عى.ن.م)26(

.238:مي.ن.م)27(
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يد!وفبمللقضاءزالىما

)92،لليدينحاجةمنبيفلإس

ويهـقول:

فيامحتينالمينانتكاماان

مشرقةبحكميةكلىضاه!ه!

بعينعي!نخستنيرمببهات

)03(6ه!ضلقةاحدتكنلمان

الحكسسمق8مجموصهسوكالشيالهـنشيدهذاانو.لأحظ

ف!ي.ذكرتالتيللصوفىةتبريرسوىوليس،اًلساذجةوالنضاثح

كم!+والثمرح،للتبربرمجالاالشعروليس.وسطيحلشقىالمصا!ر

شفيقاعلولىيستطعلممماوهذا.والحكمكنصلالحجالا-يىسانه

يبدو.مساصيدركهان

حورياتالثطسيلتقي(،البفامماثورةء،:التاسعلنشيداو!

ويخبهرء.اجسادصببيافىاغراءهفيحاولن،عبقرفيعاريات

ا!س!عفوسا!هن،الناضاًلىال!ىببناتالقىاللهانشيطانه

الشاعريستوع.عبقوسكانافىاء،وحاولقال!يمقىزثرنوالهواكا

فواتخلق!نلانهفورهنعلىالالهيلمناللواتيالب!فايانشيدالي

خلفدثهوانهنانقمالص،لاناللهبطاعةالفورويبررن.جالعةشهوة

الئيماللهعلىالحورياتوقثور.خلقما!ياللهلرغبةتحقيى

ليقلن:،للملذاتالاستسلامجزاءالعذابجعل

ساعنابماعليطثرنا

!سفهعلىنصبرفثممسفا

8!ناقدااللذاتحشدفد

خلفهمناللىابوجهش

!دبقنانقومبانافتى

رب!هالعىالعبهب!رية

خلقناثياذنبالذيمو

0،0311علىذفبهيجزيناوراح

الخرافىالطائرالمعلوفيصف"التقاء":العاشرالنشيدوفي

فرخيه،والفبؤلوخاويجهل،بالعنقاءالعرباسمياهالذيالضخم

احتراقهفيصفالفبقمحرقةعنيتحدهظو.والقوةبمالعصةيصفهماو

بقوله:النشيدويختتم.الحياةالىبا!وتوعود!هاررلم!مسكنار

المحر!ةعلىالناركفسهموفدلفين!قعجبيما

مونقهال!ثرىعثىورجلهالعليفىراسهلرخولا

مستئررر؟لدهرينومها!امشتوقمدلعنقاءولا

)؟3(الضيقهالجماجماوكارهافعخمة5!ثلها!يوربل

فيجاءمان!ملقداالنش!دهذافيالمعلولىشفيققدمماذا

يربالضورانيتطعولم،)33،الثلائةالطهـيورهذهحولاصاررا

.2؟.مية.ن.م)28(

.؟22:ص.ن.م)92(

.242:مى.ق.م102(

:57؟.)31(م.ن.عي

.266:مي.ن.م)32(

عظيمخرافيطانرالعنقاء)).العاشرالنشيدم!قدعةكلجاء)3*

عتىال!قةعظيمطائراالرخكانو"."الجسممجهولالاسم"!روف

الاساطيرادوفانيةوفي.(االبمو!لم!فيتالشمسعينغصطار

اءليالاويممرفىالعريالصحاريفييقطنخرافيطاكرال!ضقان

."رمادهنفسهنينبعثثمحيانفسهيحردوكان.ك!ير



مطلقإهةحقلالقالىم!لموديتهاءنبهاتعخوجبهدلولاتبهاجاءانني

بلاقتصرترغايحاءاتتحمملال!ورةت!دوكأى،فلمعمظ-تكسبها

الششيدمنالاخيرالمقطعفيلمولىالميويعو"د.المباثرمدلولهاملى

منالاساطيرفيمالجميعيعجبلاانهفيقولالحكما!داءالى

الجماجماو،ا!صفيرةالعقولفئيالناسيعجبلات9!كنه،خوار!

عجبانوببدو.الاسماطمرهذهيصدقون-يس!!ا-الضيقة

ياخذؤهو.الاساصرهذهلطبيهـةؤهمسو!ءننانمجالمحلوف

نافيويعخفقالمباشرة،ب!دلولاتهايصمقهافمعلاالصفبمبمعناها

مطلقة،انسانيةحقا"!الىالض!يقةالمعافيتتجاوررموزافببهاررى

داخلدفينةرغبةعنتعبيرا،مثلا،وانبهإثهلأالفضق!'وتفيصبح

وتعبربعدالموتبالانبعاثفت!ؤمنالخلوداىاتسعىالانساذيةالنفس

عجزلماوالفنالخيالعالمفيتدقيقالاسطورةؤتغمواسطورةعهنه

ؤيفاتهـهعماتعويضإو*كىون،اكوميعالمهفيحقيقهعنالانسان

،اناليومي!ةالص(ةحقاكقمنصد!ااقليعهـودلاالفنلا!الواقع

كل:ها.عدكااكثريكنلم

خرافةيروي)34("حرافةاحادإث)):عشرالحاديا!نشيدوفي

بننمراسو"ةالاوإى.ال!رب!بةال!ؤيرذمناسهـاطيرثلاثللشاعر

هـوادا،شعرهبياض!دا،شاخانبعدلمعاباء!ادالذيلم!مان

ظهرت)35(الغ!عصاءالشعريهيجنيةانويقول.اسنافهونبتت

:الشباباليهواعات،منامه!له

أناك!التانت8لهنسأل!ا

يدياخلتاليمانيةافي

ادمهيالتقطتبعديوالجن

الشوىاناالغميصاءانا

الاخرىثلضفةوعبرت

)36(الحواعقودهاون!مت

شيمدتمناكالمقطعهذامياسمطورتينبينالم!ل!ؤءشفيقلمحجمع

تكنيك،اساكليرعدةبينوالجمع.لشعركااواسطورةنصراسطورة

مدلولاتتفاعله!اعنفينتح،الاسطورتينكلا)نجنيلانه،جيدك!عري

يطهرححمناهـلن.منفودةالاسطمورتينمنايتحولمهالاجديدة

؟يبدوا،س!رتينهلأ-لينبيناًلج!عمنالم!لوفأفادهـاذا:السؤال

لان،جديدايخلقلموالشم!رىنصراسطورتيبينالجمعانلي

هاتينبينالجمعيكنلماذ.تجاورتاوانتتفاءلا"الاسطورين

باي!نيةياتيانللمدلوفديمكنكانبل.حتمي!اامراالاسطورتيص

دونسنفسهؤيالنشيدعنهايتدسثالنى6مثلا،كأناهيد-اخرى

الغميصاءلقمصةالشاعرذكرولعبس.ا!قصرهب"ءعلىدلك!ثراى

اًلمقطعببظءحتمياارتباطايرتبطلانافلحديصسوىاختهامع

من.!هوعةك!سانسوىشيئاالمطلوفيفهلههـنهـالممن.ال!ث!معري

-هذاوليس.ذلكمناكثرالى!قصدكانانهاظن،و،الاساطير

الشعر.اهداؤ!من-أعلمماطى

السطورةهيل!شاعرحراثةيرويهاالتمطالثانيةوالا-طهرة

زعمواعذرةورنرجلاخرافةكان"النتنعيدؤكمقدمةيقول)24(

مفمراىبمااخبررجعلماثمزماناووي!فلبثالسض!وتهالجنان

."فكذبوه

5هعاليمانيةالشصىكاذت":النشىبمقدمةفييقول)35،

العبور.الشعريفسميتالمجرةوعبرتففارفت!!الشاميةالشوي

فمضتحتىعليهابكتاياهصافراقهاالشاميةالشعريراتهلما

الفميصاء".الشعرىفسهيتعينها

.278:ص.ن.ملأ()6
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ب!،مرفارس(عشقتبضاامراةكانتاناهيدانيقور.)37،اناه!يد

فلمبهاقاللدفحاولتعنههارحلثم،ايامثلاثةممهاوامضهى

لها:وة،لاحبره!لالالهل!طهو.!بلف

3(لايفصالجمنطه"ذا!انفليصبرالىمرعقابهذا

لها:وقمالقلبه!قالغفرانهبلمنوطلبت

)9!،اجدربهالسماواتهبشئفكماهذيياحبك

سوىهمناالمعلو!ي!لولا.الس!ماء!ىنجمةالىهبلوحولها

!س!خسببمبرراقصةاليفيحوله،الجا!عندجاءماينظمان

نجما.اناهيد

اسط!ورةهيللشاعرخرافةيرويهاال!تيال!ثالثةوالاسطورة

فيعطيما؟ه.امرايتمنىانل!قمإنمن!بهبلانيقول.101(لقمان

نسور.سمبعةاعمارمدى!لفونحه.لانسانبدىعمراقصى!سال

لبد،لقمانؤسماهالاخيروبقي،الستةاكسوراعماروانمقضت

،الةوىمنووكيومذاتلقمانوين!ي.ازلب"كالدهرليكون

ولاانمشمر.فيم!اولى!مهضانبمهفيصبح،طر!االن!رفين!ر

ويرصي.لقمانفيتوفي،الحياةويفار!علمنويهوي.يستطيم

بقوله:ال!شيدالمعلولى

ختمانفرولا

العابسرطريقهه

قمثملهفهمو

)41(اخرا!اوهبم

سرهـ"لشا!بر،"العبقرصكلن:)"والاخيرعشرالتا!طالنشيدوفي

!حملهاالشعراءرفاتهذهانشيطانه!؟كبرهالرف!مناكواما

ياليلماذافيتساملللمنظرالشاعصرويتاثر.عبقرالىشياطينهم

موتافيس!مع؟نهايةالموتير!لأسعيدةنفوساراىكلماالموت

حلمهوي!ليهوتلشاعراجسدانيقولى،الرفاتبينمنمنبعثا

:الدناساحلامفيح!يا

افاتالكلولاالاصماملاللهقا

امواتونحنال!ساممثئاتؤ

)2؟(.،تواواهلهاالاوهمهامقلاشت

الح!ب:هو-يقولون!ماسرفاصلهميهزماولكن

ليثرىالصيقالحبهوذاك

نهضعزمهلصاكأمماما

امراةالزهوةالعربجثل"ادها!عنا!قممة!يقول)37(

.ا،اناهيداسم!وكاننجمامسختبغيا

.2هه:ص.ن.م3"له

.928:ص.ن.م)93(

ء(دراستهفي!نلتمانوكاله)أا"قطعهذام!رمةفيجاء)04(

ؤتيشئتماسلانالسماءمننداءفجاءهمكةالىوفدهاعلى

النسريعهثى!خوكان.ذلكفهـاعطيانسرسبعةعمرفسال.سالت.،

الاالهابعكا!اهلقتحتىمكلأيهاخراخذماتظذالش!ضمسممالم"

.(،ال!الربل!معانمولبد،لبديسماه

.(03:ص.ن.ما؟(

.318:مي.ن.م)142



ال!يوه!والجنةبهخصوا

شانهماالجنةلهيوالحب

ارمضتوانلدندهارالق!وة

اللظى!ثسسس!اظوليتلقف!

والقضالقتادمضجمه

بفضولافيهااذىولا

الرمضالمواصءاقدامه

الب!يبرمضهولبننئ!

ليهجحيماكانتانفالالىض

)43(الارضتهناف!!طوكان

الحب.فيهبمجدبضنب!يدعبقركتاباكعلوفشفيقلهط

يحوللانه،ا!بنةاه!اءكااك!الحبالىبحاجهالجحهمان!يقول

نايستطعكلا!عاوفولكن.الامواترفاتويحرك،هناءالجيم

لحقيقةعينبمدجسيدالصنمانوفاته،اوهاملوىالاصنامفي-سى

الحقيقةمنصمقااكثروهي.الانسا!ياللاوعيف!الأكامة،مطلقهـة

كما.هـءر!ؤةنفسيةررقيقةتجسيدواومز،رمزلانها،العلمية

يلأركاههيةلملاله،والخراشةيلاسطورةبينالتفريقالمعلوف!ات

احدازلماترويلإلهـ!واقمي!ةغيروكانهاتظهرالننىفالقصة.الرمز

اسطورةف!.خرافةبأ!غرورةد!ممتمالووسة9و!ير،2!مادفير

عالجه-،اذاالكليةالحقصقةمنوت!برمطلفرولاتمد)وتحمل

منيتجاحلولكن.تحمل!االتهيالابعادبركشفةر"ز!نطرةالدارس

اكبعنكعن!طهصةقهةالخلىا!اد!ةسوى!رى!لاالرمزيفسهيرالون

تصدلمهازمانمضىخرافةالاسصرهانيطن،ءباكثرببر9صى

.ا،نهانفيالعلميا!?هـالمنطقاذابعد

ناو!ط،ا!ر!ذافيوجود!اتؤ!دهيامهـة!هوة،لكن

.الاكأبم!وروع!هاالاسطورةالى!كب!يروبحماسسعادالانسا!

غيبيءالم!ك!يعيثيالوا!عنمنقطعاالعد!تالاسطوريالالبهوليهـس

نورثروبوبخاصة-الاسطورسنالنقاديراهكماهوبل،بهخاعي

4(.الا.مسعاني)؟الا*خماعيوالالتزام!مة-المن!بالنقديمهنامثر8فراي

التاسعالقرنمطلعمنذالالمأنالروكل:كيقيونالنقادفررهماوهذا
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النقديةالاسطور!ةالدراساتعليهاقامتالتيالاسسيفيوضهسواععر

هرثوقالهماالبحثهذابداي!ةفيذكرتوقد.هذايوورباحتى

بألقصتعضوياارثباطهاحيثمنالشصفيالاسطورةاستخدامحول

ليسبالشصفيالاسالورةلان،فرا!لملءواعجهدسبيلعلىليس

.)45(القصيلأهحياةهيبل!هصيبناء.جرد

الاسطور'منا!لوفشفيقافادكيف:السؤالاطرحهنامن

مابالى:اخربسؤالالسؤالهذاع!للاجابةانطل!؟عصر!كط

'شعرهفيالاسطورةاستخدامهفيالمعلوأف

عبقر:مقعمةفىالمعلوفيقول

!لتهعلىوهو،القليلكيرمئهايصلنالم،المربيةفيساطيرنا

سيرلنناوجب8غامصةمذاز'قيخلولاومنه،م!بتورمشوه

عملناءماوهذارموزها.الىاصولهاودثرحوارجا!هااعماقها

لهماخلقناخرهالىترمزلاالشفالاساطير،عبقرش!مر!ط

لعور.ملونارمزذام!ن!ومهكانلها،صالحةنخالمهااككه!الفكرة

مواميه.تصويرفيوتبس!ا

3691هام6لاشيدكهذ؟بست)،ممبقر"طبعناانوبعد

اسطوريةكلهاجديدةزيادا!علىاعانناماالمأدقمنلنااجتهع

.)46(نشيداان!شرلقرا!فيايديبينانطرحهاليومافجث:ا6بحت

قىائه!عريفالىيهتكانا!وفشفيقانتقدمممايتضح

مبتوراءمشعوهاسمنهااليئوصلما-جاءالنو،العربيةبالاساطير

الاساكلجرهذها!ماويسبرانعليهيجبانهال!المعلوفويشير

كتابضراسةالىيقصدوكلأء،رموزهافىمثوحاصولووالىولوجعها

فيضيفجديدةموادلهوتتو!.الهوبيةالاساطجمرحول!مف!ومسة

،وين!وعصويةولالهالقصي!ولادةامكانفين!جديدةستةاناشيد

انالشعرمعواعياورلفكانالمعلوف!شفيقاناًي.صناعةاثترا

فتلاليبصس!هالشاعريدوك!ا،الوعيذضيرؤياالاسطوري

تتوفرموادمهـجموعةليعنفلشصر.مطلقلأعيميةدأمزيةمورة

بل،"ضافهاجدكلةمادةعلىحصلوكلما،فينطم!اللشاعو

!الصورةفتولد،الشاعرعليذاتهاالرموزفيهتقوضاشرا!هو

بيروت.تصمعولاا)ؤفى

ول!ا!+طه!ك!أ!51+83ء!'لم.154.(04)

يقولهماان(،الاسطورة"مقالهفيويلرايتفيليبيقول

مجيد.شاعمركلايرفههردلى

.11-01:ص،عبكقر)6،(

أ-خ-ص

ص!ر،طهمذ!لراىأ

المعاصرادبنامن!

افكرا!ر!سسالةجدكدأ

أ!سبن!ان!ثكهئي

والئقدفيالادبفاضمةاعو؟لت!أ

ا!مهوجمبقى
8ء!ي!م!ة+.صمعى

-!ح!يسمكههيهى-،ححه-!ى

برأكعسسساحهألميية

ثومنشوراتكا

حسيقاطهد.

!د؟ب

وحواءدم3وو

مي!ص!حىص!ى

ؤ!.-ممسو!!بم

الفيا!ثجص.ةبالشمهـرالقكحعب""

خ!ثبلأمامياثعاروملأاكب!مع!خصهدتهالهئداو!خليل

ثسهسيجأكو!قرص!اة2!ا!صعبر(ارب!دو3سيموصوهـفرئيف!

ث!ولوميها!اثممردكاموالمنقاثىرجاء

هوثشنر.101همنفوايجمابماعبدالصبورصلاح
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