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امللخص
الذين محلوا ، خنبة من الشعراء البارزين) ١٩٤٥-١٩١٨(لبنان يف مرحلة ما بني احلربني العامليتنيتأجنب

جعلت األدب العريب يقف ، الء حركة شعرية عربية يف لبنانؤء التجديد يف الشعر العريب احلديث، وقد شكل هلوا
وخصوصاًى، ومهدت الطريق أمام األدب العريب احلديث لينهل من اآلداب األخر، ربيةووجها لوجه أمام اآلداب األ

. من املدرسة الرومنسية الفرنسية
، ريب وأدب املهجر وأخرجت الشعر من أسر التقليدوشعرية احلديثة من األدب األلقد استفادت هذه احلركة ال

كانت قد فقدته ميتزج فيها التراث باملعاصرة وتكتسب األلفاظ دالالت جديدة، ، ساقته حنو ابتكار الصيغ اجلديدةو
الشعراء املتجددين هو صالح ومن أبرز هوالء . يف مرحلة اجلمود والركود إبان اإلحتالل العثماين طوال أربعة قرون

لبكي شاعر الروح والبوح الذي جاء يف مرحلة انتقال الشعر العريب وتطوره وهو خطي خطوة واسعة يف هذا الطريق 
مبا نراه يف شعره من مالمح املدرسة الرومنسية كالرتوع إىل الطبيعة واإلكثار من عناصرها، النفور من الواقع 
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ةمقدم
ستشراق األورويب وهلجرة املشارقة العرب وخاصة اللبنانيني والسوريني إىلان لالك

أصلية أو : طالع عليهااالووانتشار اآلداب الغربية يف بالد املشرق العريب، يتنيكاألمريي
،جتاهات خمتلفةات أدبية جديدة أو آثاره وعوامله يف خلق تياراكل ذلكان لك... مترمجة
أحدثت فيه هزات عنيفة أيقظته من سبات طويل و،ثريا من صورة األدب العريبكغريت 

فدخلت إليه املدارس األدبية . إبداعاتهوومدارسهوأوصلته بآداب الغرب، وتقليد متأصل
، لذوق األديب العريبملالئمته ا، صميماًبعضها دخل يف بنيته دخوالً، ورمبا اختالطاً، تباعاً

ملا ينخرط يف صلب التيار األديب و،والبعض اآلخر بقي دخيال... واملمارسة الطويلةوالطبيعة
. العريب لعدم توافر القابلية املسبقة

ي يف األدب العريب كالسيكومن األسباب اليت عجلت بقدوم الرومنسية استنفاد املنهج ال
خرج بعد احلرب العاملية وجه القدميوقوالبهلىار علتمثيل النتاج األديب احلديث الذي ث

حيسنان استيعاب مضامينه، تناغم جديدينوحدسومغايرةىرؤوالثانية بقوالب جديدة
ومن . يواسيومبا ميتعوترمجة ذوامبة احلضارة اإلنسانيةكمواإىلتطلعات أصحابهو

شعر ، انبالج الشعر احلديثفعة إىلالداىربكون الرومانسية أحد العوامل الكالطبيعي أن ت
)-١٩٣٠(وأدونيس)٢٠٠٧-١٩٢٣(ةكاملالئك ناز، )١٩٦٤-١٩٢٦(السيابشاكربدر

... وغريهم) ٢٠٠٦-١٩٣٤(املاغوطوحممد 
ىعد قادرا عليومل يبلحىتثر من أربعة عشر قرناًكاستعمل أ، للشعريديل التقلكفالش

ة يدية واملواقف التقليديالتقلرتباط باملعايناالد يولقد صار شد. ديالنهوض مبضمون جد
مل معىنحيع أن يستطيعد يمل حىت، ةي عن العواطف اإلنسانريالتعبة يفيديوالطرق التقل

. )٨٩ص، ١٩٧١النويهي، (ة جديدة يف التعبري قيدا أو طريجد
لفردية ألن الذاتية أو ا؛قلوب أدباء العربفالرومانسية قد وجدت طريقها مفتوحا إىل«

. اليت انطلقت منها الرومانسية، كانت من أبرز مسات األدب العريب وشعره بوجه خاص
وعندما تذوق األدباء طعم احلرية التعبريية وهم خارج أوطام، وكانوا من قبل يف كبت 
وحرمان وأغالل، أطلقوا أللسنتهم أعنة التعبري والتعويض، فغنوا أوطام وبلسموا جراحام، 

القيود والتقاليد، وأسرفوا يف مناجام الوجدانية وهم يف وحدم أو مع الطبيعة، ىعلوثاروا 
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وأعادوا بشكل أو بآخر صورة األدب الرومانسي اخلالص الذي ساد البلدان األوروبية طيلة قرن 
جتماعي والسياسي انتصار الرومانسية عند العرب، التطور االىكما ساعد عل. من الزمان

وجاء النجاح . ي وجد يف هذا املذهب، اإلطار األديب السليم لترمجته واحتوائهوالفكري الذ
الذي أحرزه املذهب الرومانسي، والتحقيق الذي وفق إليه يف شعرنا احلديث، من اإلستجابة 

.)٢٧٩ص، ١٩٨٤األيويب، (»الطبيعية لذلك التطور، ال من جمرد تقليد الرومانسيني الغربيني
). ١٩٣١-١٨٨٣(جربان خليل جربانسية يف األدب العريب احلديثوكان رائد الرومان«

ىوسار عل. أو أملانيانكلتراإيف فرنسا ووريادته مل تفرقه يف شيء عن كبار أدباء الرومانسية
النهج الرومنسي الذي تبناه جربان معظم شعراء املهاجر العرب وغريهم من شعراء 

ء الشعراء مل يستقيموا يف خط رومنسي موحد، شأن الرومنسية يف األقطار العربية، ولكن هؤال
إذ أن الرومنسي بطبعه يعاف القيود واحلدود، فكانت انطالقة ؛كل شعراء الرومنسية يف العامل

وقد . مما طبع كل شاعر بصبغة خاصة به،شعراء الرومنسية العرب تتسم بالصبغة الذاتية
جتاه الرمزي وسارت إىل جانب اال. ثانيةاتضحت الرومنسية العربية بعد احلرب العاملية ال

وإن كانت الرومنسية قد سبقت يف الظهور إال أن شعراءها ،جتاه الواقعي يف وقت واحدواال
.)٢٠٤ص، ١٩٨٨أبوشباب، (»استمروا يف النظم إىل يومنا هذا

وامتألت باحلنني الطاغي، أهلت النغمةوالطبيعةإىل لقد جمدت هذه املدرسة العودة 
وقدست شريعة . والشرائعالتقاليدىعلوبالثورةوبالنفور من حياة املدنية، واألملآبةكوبال

اهتمت ، لكالشىوثارت عل، وغمرا الرموز الصوفية، احلب واختذت القلب إماما هاديا
ىوتعلقت خبيال ال يقر عل، التحليلإىل وجلأت ، وحطمت القالب اللغوي الصلب، باملضمون

.)٢٨٠ص، ١٩٨٤األيويب، (ىآفاق أعلإىل تجمع فيطري هذه األرض إال ليس
،من خالل خيال مبدع،بتكاراخللق واالىوبدأت الرومنسية تعتمد العاطفة اجلاحمة، وعل

جتاه الكالسيكي، وأخذ الشعر الرومنسي مييل إىل السوداوية يف مقابل احملاكاة يف شعر اال
أبوشباب، (غتراب املكاين والزماين واالواحلنني إىل اهول، واإلحساس بالغربة ىواألس
.)٢٠٥ص، ١٩٨٨

، ومهما يكن من أمر فالرومنسية واصلت طريقها خالل النصف األول من القرن العشرين
.حيزا واسعا يف نتاج شعراء العرب يف العصر احلديثتيف جيل إثر جيل وأخذمؤثرة
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وآثارهكيصالح لبحياة
عاصمة الربازيل الصناعية يف ساوباولو، ١٩٠٦ة صالح لبكي يف السادس من آب سنولد«

استهل . ونشأ يف كنف عائلة راقية معروفة أدبيا وسياسيا. اليت يقطنها عدد كبري من اللبنانيني
فتأثر ذه ،صالح لبكي حياته األدبية بالرومانسية الفرنسية اليت كانت قد انتشرت يف لبنان

الذي أشرف عليه آباء فرنسيونـــ"عينطوره"يف معهد احلركة وهو يف مرحلة الدراسة الثانوية 
وكان من قبل قد أتقن العربية يف أصوهلا وآداا يف .. وحفظ الكثري من روائع أعالمهاـــ

.)٦٠٣ص، ١٩٦٤صيدح، (»األديبوالده الصحفيوفيما بعد بتوجيه، املدارس الوطنية
ندره مالرو أوسانت اكسوبريوفالرييمث استهوته احلركة الرمزية فضال عن كتابات

أيب متاموسيما املتنيبواألندلسيني والأما يف اآلداب العربية فكان للعباسيني. ندره جيدأو
وجربان خليل جربان)١٩٤٩-١٨٧٢(مث خليل مطران وابن زيدونوابن خلدونأيب نواسو

اعترفات وميوالقرآن الكروكان لإلجنيل. حظوة كبرية لديه) ١٩٧٢-١٨٩٩(ويوسف غصوب
تعشقه ىوال جيوز أن ننس. وتأثراتهالقديس أغوسطينوس أيضا أثرها الكبري يف ثقافته

، الرقص اإليقاعيوالنحتوواألوبرا والتصويرالشرقيةىوالسيما املوسيق،للفنون اجلميلة
اخليال الشعري ووال مترسه يف احملاماة الذي حقق بعض التوازن يف أدبه بني منطق القانون

وكان لتجاربه القاسية منذ طفولته مث خيباته يف السياسة . ورونق السراباحللمإىل انح 
حكاية الشعر هي «:وقد شرح صالح لبكي مفهومه للشعر بقوله. صداها العميق يف شعره

حكاية أعمق ما ، حكاية احملبة، حكاية العاطفة، حكاية الصور، حكاية القلب، حكاية اخليال
.)١ص، ٢٠٠٧جرب، (»...أعماقهترتفع منحكاية صلة ، أقدس ما فيهويف اإلنسان

وتقديس الطبيعة ووحشتها املعنويةلصالح الشاعر من الرومنسية غنائيتها بدون امليعان
من وله. سترسال يف احللمواالعلى العقلوتغليب العاطفة وموسيقاها املهدهدة، واحلب

وخاطر الذهن من من شعوراختلج يف النفسعما اإلحياء عن طريق اإليقاع،الرمزية
.مشكالت بدون اإليغال يف اإلام والغموض

ة واألناقخيلو من الطرافةال، سيما الفين منه، ولكن نثره الاشتهر صالح لبكي كشاعر
ومقاالتحماضراتكتب يف النثر أساطري وحكايات و. والسالسة بدون تعملجزالة اللفظو

ومتيز كصحفي . وخطبا ومرافعات جزائيةوحبوثا نقديةوسياسيةجتماعيةاوصحفية أدبية
بعيدة عن وروح دعابةوجرأةذيبودقة وبوضوحفاتبع تسلسل الفكرةمبنطق رجل القانون
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. بدون حماباةخالصة مقنعة احلجةإىلىوانته، والتجريحاملهاترة
. حنني، غرباء، سأم، يدمواع، أرجوحة القمر: من آثار صالح لبكي املنشورة يف الشعر

لبنان ، )ةي لبنانريجمموعة أساط(١٩٤٦ة ويف النثر من أعماق اجلبلين شعريلها دواوكو
: ومن آثاره املخطوطة. ١٩٥٤) بناينة واجلمال والشعر الليالشاعردراسات يف(الشاعر

بعض الترمجات عن ، افتتاحيات بعض الصحف، حكايات تراثية، بعض القصائد املتفرقة
.)٦٠٨-٦٠٧ت، صص.دالفاخوري، (ب وجمموعة حماضرات وخطالفرنسية

أدبه
كان فيهما إنسانية الرتعة، صادق الكلمة، عميق العاطفة الوطنية ،لصالح لبكي شعر ونثر

كان شعره ينبوعا . نفعال ورقة اجلمالألف بني عمق اال، ورومنسي املرتع، مجايل األسلوب
فصالح مل يتردد يف . صلته بضمريه ووجدانهبتر قطومل تيفيض من ذاته، يتسلسل أبدا

ومل يغو باللفظة والصورة لذاما، شعره جريح يئن ويسيل مس وكبت، ،صناعة النظم للنظم
واألنفة، املعتصم حبريته وجدارته، املتوله باحلياة وهي رب وتويل شعر اإلنسان ذي الكربياء

. احلزين، املتغين واليأس يتسرب يف قاع نفسهبني يديه، اإلنسان الصامد املهزوم، الفرح
ونزوعه على غرار الرومانسية طبع شعره بطابعها يف املوضوع واألسلوب والصورة، إال أنه 

رجتال، بل التزم احلدود اإلنسانية نثيال أو االفلم يسلس هلا يف االترصد عواطفه ومواقفه
. واخلطابية واحلماسمن التردي يف الطرباجلدية، يتوسل اإلنفعال أداة لإليغال والتعمق بدال

املوضوع العام لشعره هو احلب، يغرق فيه بالوجدانية وعربه ترتسم صور الطبيعة«
والشتاء واملطر يف الرومانسيني كالليل واملساءومشاهدها، فضال عن بعض املوضوعات املأثورة

سي املعاناة فالبد له من التغين وما دام الشاعر الرومن. وما ماثلهاوالعاصفة والطري والورد
ويف ديوانه .واملوت، مستسلما، حينا، متمردا عاصيا حينا آخروباحلياةويأسهوآالمهبأحالمه

مقطعا إثر اآلخر، للتعبري عن موقف ىاألخري مال إىل القصيدة املطولة، ذات األناشيد اليت تتل
.)٦ص، ١٩٨١احلاوي، (»قبيل موته" أمس"فنظم مطولة . والقدرواهللاواحلياةمن اإلنسانعام

ويلتقيه يف ندوة ) ١٩٢٨-١٨٩٨(ويف مطلع عهده كان يصحب الشاعر اللبناين أديب مظهر
ألنه تويف يف حنو ؛ومع أن شهرة أديب مل تتذيع يف العامل العريب. صائغىاللبنانية سلماألديبة

لشعر اللبناين رعشة جديدة أو إذ أوجل على ا؛السادسة والعشرين، فقد عم تأثريه يف صحبه
ونقض يف النفس عرب صور رؤيوية وتوحيد يف احلواسمن أغوار الظلمةنغما أسود قامتا ينبثق
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وقد قيل، عندئذ، أن . تصال باملنطق الباطين املشوش يف ضمري النفسللمنطق الظاهر لال
ة املنبجسة كاحللم مبا ممرحلة الرومنسية الشفافة، السيالة إىل الرمزية املدهلىأديبا قد ختط

تطالعه جتارب أديب يطلع على التجارب صالح األوىلوإن من. ينطوي عليه من هذيان وتفكك
.)٧ص، ن.م(»والعبارةواللفظةحذوه يف املعىنىإذ خترج عليه واحتذ؛مظهر

كيشعر صالح لبيفةيالرتعة الرومنس
ة يها الرومانسيقامت علت اليتاملوضوعاومعظم القواعدعلى كية لبيتقوم رومانس

:من هذه املوضوعاتوةيالغرب

الرتوع إىل الطبيعة واإلكثار من عناصرها
له عدة ،موقف الشعراء منها، وةيقا من روافد التجربة الشعريعمعة رافدايتعد الطب«

عة معه يفيالطبكشريمن كوهنا، عةيللطبيقنع بالوصف اخلارجيمن كفهنا، اجتاهات
يفالغناء الوجداين: ىسميندماج وهذا اال، ايلكندماجااها يندمج فيمن كوهنا، إحساسه

ة يتخذون من مشاهدها أدوات فنيوعةيالطبندجمون يفيون يوالرومنس. عةيمشاهد الطب
ان وراءه هذا اإلحساس كوهذا اإلندماج، نونات أنفسهممكان ميوتباغة مشاعرهميلص
إىل وياملاضإىل  جارحنيحنينينتاب الرومنسيكلذل، اينكامل وغتراب الزماينباالؤديامل

.»ة الزائفةياة املدنيعن حدايبع،ةيالنقةياة الفطرياحل
فيه الشعراء ىواحلضن الكبري الذي ارمتفالطبيعة بكل عناصرها، تشكل املكان الفسيح

كنونات أنفسهمجتاهها عن موقد عربوا، ألا شكلت بالنسبة هلم فردوسا جلأوا إليه؛اجلدد
.والقريةوكان من أكثر عناصر الطبيعة ترديدا يف شعرهم الليل والغاب والفصول،وخفاياها

مغامرة، فرأى يف صالح لبكي أنه شاعر،ما الشاعر والباحث الدكتور منيف موسىأ
وشاعر صراع اإلنسان مع نفسه ومع احلياة، . يف معركة الوجود، والشعر وجودمغامرة اإلنسان

فغدا. حىت وهو يعب احلياة، كان سأمه سأماً وجودياً رومانسياً" سأم"إىل " أرجوحة القمر"نذفم
ومضه الشفيف من الليل عنده لبوساً قامتاً يوشحه خبطوط فيها بعض ضياء، ال نكاد نرى

يف هدأة . والبثفصالح لبكي شاعر الليل كان، وشاعر البوح،حىت يغيب يف خاطر األسود
،يف فردوسه املفقودوكأنه اإلنسان األول... عود إىل روحه، وروحه متتلك جسدهاالليل كان ي

احلياة، مل يفتأ ميور يف حبران لكأن هذا الفىت األمسر األهيب على طلعته وأناقته وإقباله علىو
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ألنّ الليل يعيد ؛فالشاعر يناجي حبيبته ليال.)١٤٥ص، ١٩٨٠، ىموس(لضجر والسأما
ه وخينق فيها أصوات النهار وضجيج الضوء وجلبة األشياء، النفس تتعبد يف الرومنسي إىل ذات

:حمراب الليل وتشعر بالوحدة والوحشة فينربي احلب وكأنه وحده سبيل اإللفة واألنس
    ـــــز املـــــىن هفـــــا الليـــــل قُـــــومي

ــاتونفلــــــــت أحالمنــــــــا الراقصــــــ
ــراش الغمــــــام    ــرح فــــــوق فــــ فتســــ

بأرجوحـــــــة مـــــــن ضـــــــياء القمـــــــر 
جـــــــوم الغـــــــررعلــــــى خفقـــــــات الن 

ومتـــــرح حتــــــت غصــــــون الشــــــجر 
)١٢ص، أ١٩٨١لبكي، (

والليل يعيد اإلنسان إىل فرديته، فيفهم األشياء بفهمه ويعانيها مبعاناته ويتنصت لوقعها 
الليل هو السكون حني تكف . يف الليل يكون اإلنسان والوجود وحدمها وجها لوجه. اللطيف

فيه الرومنسي حلني من اخلارجية، لذلك يتحررنشغال بالطفيليات واألعراض النفس عن اال
وميحو الضوء الذي يدعو ،فالليل يغمر أعني الساهدين بالرفق واهلناء. مقتضيات العيش

وهذه . الناس إىل اخلروج من ذوام ومن أحالمهم إىل الكفاح والعمل ومواجهة الواقع
:لنهار وصخبهالرأفة اليت يبثّها الليل هي طمأنينة متأل النفس بعد جفوة ا

ــلرحــــــــم ــنيالليــــــ ــهادأعــــــ الســــــ
ـأخرســت كــلّ صــيحة يف فــم الشمــ  

ــان  ــون ومبثـــــل احلنـــ ــربلت الكـــ ســـ

ــت ــهوحمــــ ــادي كفّــــ ــعاع املنــــ الشــــ
ــاءمالــــــــــتوس ــادبكربيــــــــ املهــــــــ

ــربد الســـــــواد هيمنـــــــات مـــــــن بـــــ
)٢٣ص، ن.م(

ورمبا كانت أشد تعسفا مبظاهر الطبيعة،قريبة يف صورها وأجوائهاىومثة قصيدة أخر
وهو سيدها، الليل والطبيعة التزال فيها مطية ألهواء الشاعر. ر إفاضة ألحالم النفسوأكث

يذر على حواشيه أحالمه املخمورة، فيسكره والنجم ال يهلّ مجاله من ذاته، بل ان رهن يديه
:أحالم الشاعر تكسوه به

ــومي  ىنــــــذر علــــــ هفــــــا الليــــــل قُــــ
الـــــــــــذيولمائســــــــــات ونفلتــــــــــها 

ىلتعــــــالَي ففـــــــي الليـــــــل شـــــــوق إ 

ــورحواشــــــــــيه ــاخممــــــــ أحالمنــــــــ
ســـــــــىنجنـــــــــمكـــــــــلفتنثـــــــــر يف
موهنــــــــــــــاأنفاســـــــــــــنا تقطّـــــــــــــر 

)١٤ص، ن.م(
فيها الشاعر بالليل، حيث يبثّ فيه نفخة من التفاؤل فكأنه يتغىنىوهناك قصيدة أخر

فهذا ليل آخر نفذ الشاعر إىل ضمريه أو أنه بثّ فيه من .هو مؤمل اخلري واجلمال والسالم
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فالليل ال حيمل هناء وال . وفا مشفقا يغمر الكون ويضمه بالرفق واحلنانرؤأمعاناته فبد
بالفرح والنشوة بني وهذه القصيدة مليئة،شقاء وإمنا رؤيا الشاعر تنعكس عليه وحتلّ فيه

: أحضان الليل
هفــــــا الليــــــل حيمــــــل يف راحتيــــــه 

فثغـــــرافيـــــا لـــــدجاه تفتـــــق ثغـــــرا 
بأحالمــــــــــــهالغصــــــــــــونتغــــــــــــن

ر منـــــه تنـــــها الليـــــل لســـــىن فيـــــا 

ــاء  ــود اهلنــــــ إىل البائســــــــني، وعــــــ
الســـــــــــــــماءعلــــــــــــــى فجـــــــــــــــوات 

ــم ــهوحتلــــــ ــتاء فيــــــ ــوت الشــــــ مبــــــ
الكربيــــــــاءقلّــــــــلومــــــــن ســــــــحره

)١٥صن،.م(

اإلنسان من ىأما الغاب فكان بالنسبة له عودة إىل احلياة البدائية البسيطة، حيث يتعر«
... يد اليت تفرضها عليهكل ما علق به أدران املدنية املزيفة، ويتفلت من أسر العادات والتقال

وهو عنده مسرح للحرية املطلقة، واهلرب من الواقع الصعب الذي يعيشه، ولذلك تراه ال جيد 
:)١٣٢ص، ٢٠٠٣فتوح، (» عزاءه إال يف حنايا الغاب
العـــــبرينفـــــاسأهـــــي روح األرض 

ــا الغــاب يف صــدر الوهــاد    يف حناي
فـــــــؤادارتعاشـــــــاتاألذنتســـــــمع
ــا  ــا هلـ ــاعة يـ ــن سـ ــبمـ ــروغـ بالغـ

الصـــباعلـــى جـــنحىصـــعدت كســـل
وادكـــــليفبـــــني أعطـــــاف الـــــرىب

صـــــــباإىل غصـــــــنجـــــــنحكلمـــــــا
هبــــوبىوللــــذكرىســــاعة الــــذكر

)٢٠ص، أ١٩٨١لبكي، (

طاملا و. فيها روحا ساريةى، كأنه رأتأمليفرح ويو، سحيل الغاب عند صالح إنسانا كوتش
، هيوعبالاوراحد شاء فق، ةيتضحوحباومجاال، عةيالطبأن هذا الشاعر قد احنل يف

درب يو، اياملثل العل) الغابيأ(ستمد منها ية لياإلنسانب النفسيها من أجل ذكياحي
:حبه املعذب، خياطب حبيبته قائالفهو خالل، العذابوحتمل املشاقعلى نفسه 

امسعي األعصار يدوي يف اجلبـال 
الظـــالمحتـــتطـــائركـــمامسعـــي

ــي ــابامسعـــــ ــاتللغـــــ ــوالأنـــــ طـــــ
ــهتائــــــــه ــجامالقطــــــــربلّلــــــ الســــــ

)٢٢ص، ن.م(
اليت، أنفاسه احملمومةإىل و، أنات الشاعر نفسهإىل رمز يإن أنات الغاب ههنا «

عاشها املرحلة اليتيفاة الوطنينرجح أنه حيهذا اجلو الذ، صعدها وسط جو عاصفي
لعله ،ها بعضا منهيسبغ عليالغاب ىة سويهذه اللحظة الشعرد يفجيفلم ، هذا الشاعر
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.)١٥٨ص، ١٩٨٠، ىموس(»هيهو فيق الذيرتاح من الضي
ة يتناوله قضوأن الشاعر يف، وأم حنون، ملجأكيتضح لنا أن الغاب عند اللبيذا كوه
الغاب بنسبة ىريف، ها انفعالهيتم فيوللحظات اليت، ةيب لدواع نفسيستجيإمنا ، الغاب

. نفسهيفئ الطارنفعالاال
إىل الشتاء والربيع بل تعداها ، ل والغابيعند اللعةيالطبإىل توقف التجاء صالحيمل 

:فقال يف الشتاء
ــتاء   أخـــذت نفســـي مـــن حـــزن الشـ

مثلمـــــــافـــــــؤادييغمـــــــر احلـــــــزن
وانـــــزوت بـــــني ضـــــلوعي فبكـــــائي    

األنبيـــــــاءقلـــــــوبيغمـــــــر الـــــــوحي
)٥٦ص، أ١٩٨١لبكي، (

الوحي على أفئدة كما يرتل ،والشتاء عنده موطن مهومه وحزنه الذي يتسرب يف فؤاده
. ليستعذبه كما يستعذب األنبياء الوحيوالرومنسي يألف احلزن لشدة لصوقه به حىت.األنبياء

حني جيد نفسه وجها ،يشعر الشاعر بالوحدة واحلزن واليأس أمام الكونىويف قصيدة أخر
:الواقعواشتد يأسه حني مل جيد أية صلة بينه وبني.لوجه الشتاء ويشعر بالربد يف وجوده

وحــدي أنــا يــا رب وحــدي نشــوان مــن ســأم وزهــد     
اآلفــاق خيفــق فــوق ورد ىوالــورد مــن حــويل مــد 

جبــدوال هــو يليل بــأخاإلنســانوحــدي فمــا

مل تطلـع علـى الـدنيا بوعـد    وحدي كأنّ الشـمس 
ــتاء  ــا والشـ ــومين أنـ ــومه ويسـ ــربد أسـ ــردا بـ بـ

أنا لست من هذا التـراب ولسـت مـن حسـد وحقـد     
)٩٥ص، ج١٩٨١لبكي، (

ع يالربيفىريفإنه ، عةيومتجهما للطبفهراكالشتاء وجها عابسا ميفىريان كوإذا 
: قولهكالبهاء ووروده باإلشراقتتألأل، وجها طلق البسمات

ــع الطلــــــــــــق يف نــــــــــــواره   الربيــــــــــ
ويفـــــــــــــر النـــــــــــــور مـــــــــــــن أزراره 

ــاره  ــمة يف أوكـــــــــ ختفـــــــــــق النســـــــــ
الــــــــرىبويغـــــــين احلــــــــب غــــــــزار 

)٢٠ص، أ١٩٨١لبكي، (
ة يمعربة عن انشقاقات ضبابعيالربره يفيسارأانفجرت ، الشتاءجتهم يفيح الذوصال«

ألف ين هذا الشاعر الذإحىت، ل وللشتاءيلللكيه اللبيفغىنين الذكوسط اجلو الدا
عة من يأن هذا الفصل هو الفسحة الرفك،عيترفق بالربيكيلربه ليصل، يعةيالطبالسواد يف
.)١٦٦ص، ١٩٨٠، ىموس(»نا صالحيعتتعلق ا األمل اليت
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:فهو يغين بصالة دافئة
ــاك ــارمحـــــــــــ ــالربيعرفقـــــــــــ بـــــــــــ

ملــــــــــــــن غنــــــــــــــاي  الربيــــــــــــــع إن
جيـــــــــــــــــيء وأنـــــــــــــــــتفـــــــــــــــــإذا

ظـــــــــــــــينأنــــــــــــــت ختيــــــــــــــب إذا
وشــــــــــــأنه يف العمـــــــــــــر شـــــــــــــأين 
متـــــــنعين الغنـــــــاء فمـــــــن يغـــــــين؟ 

)٥٩ص، أ١٩٨١لبكي، (

صل الشباب، ال طلب الرمحة هذا، يرمز إىل طلب الشاعر بترفق اهللا به، وفصل الربيع، ف«
ألنه يتخوف على فتوته وشبابه، والشاعر ؛يدوم طويال، وهذا ما جيعل الشاعر يتخوف عليه

التجربة ىوهكذا مرة جديدة تتجل. قصف يف ربيع العمر، لن يكون مثة غناء ملرح الشبابمىت
عنده هذا الترجحفكان،الشعرية يف الفصول عند صالح الذي خاف على احلياة من احلياة

.)١٦٦ص، ١٩٨٠، ىموس(»بني اليأس واألمل، بني املوت واحلياة، بني اخليبة والرجاء
قته يجدها بطروميهلاغينيو، عةيحمراب الطبتعبد يفيلنا أن صالحا ىتبديذا كوه

، عيفإنه هزار الرب، ليحتدثه عن هذا اللما مر معنا يفكل يان راهب اللكوإن فهو، اخلاصة
دا من لعبة ياألسود مستفوضي األبنيسياة الرئياحل لويننيعر بزاوج هذا الشاكوبذل

. مفهومهم لأللوان يفينيالرومنس
عاش صالح لبكي يف املدينة بني الغيد والكأس والزهر، وعب من احلسن واجلمال واخلمر «

ثل ألا مت؛والعطر ما أسكره لكن كل هذه العناصر كانت عنده أشياء مؤقتة ال تغنيه عن الطبيعة
فقد كان حماميا ـــبالظواهر، وخرب صالح احلياة املدنية الزيف والرياء يف جمتمع يعتىن

.)١٨٠، صن.م(»وتعرف إىل خمتلف نواحي احلياة فيها، فنفر منها إىل الطبيعةـــوسياسيا
ة اهلادئة الوادعة يهاربا حنو القرفوىل، ة الصاخبيوضجر صالح من عامل املدن

إن .الطبيعة األصيلة، واجلمال البكروالطهريف جوائها بالرباءة وىلتق، حيث ياملطمئنة
يفف،فيال زوحزنث ال هم واليح؛ةميلبنان القدىمتثل قركي، قة عند اللبيالعتىالقر

فيسمع الشاعر عند الغروب أغنيات الراعي ، وحيلو السمرلقدمية يطيب العيشلبنان اىقر
:الطيبة اجلميلةىيف سفوح هذه القراليت تنشر

ــات ــونمـــ ــهارلـــ ــداقالنـــ يف األحـــ
ــاكوتعالـــــت ــةهنـــ ــيأغنيـــ الراعـــ

لبنـان ىوأضاءت على السـفوح قـر  

علـــــى اآلفــــــاق ى الـــــدج واســـــتراح 
ــوق ــواقي  يســ ــول الســ ــان حــ القطعــ

ــر  ــا للقـــــــ ــالحىيـــــــ العتـــــــــاق املـــــــ
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)٤٢ص، أ١٩٨١لبكي، (
عتربه نوعا من ييومن ماهلا الذنةيفر من املديلذا ، ةيا بالروحانريثكتعلق يكيواللب

ية هيأن القرعلى ل ي دلريوهذا خ. هاياليلوأفراحهاوةيلم بالقروحي،يجتماعاألقطاع اال
.ه من عامل الواقعيلجأ إلي،عند هذا الشاعر" فردوس منشود"ضا يأ

وهو يقابل بني أعراس القرية وأعراس املدينة، فأعراس القرية عنده ترتبط بعناصر 
ىيها الرائعة العذبة وأصوات الطيور وخرير املياه ومشحونة باهلوالطبيعة ومجاهلا وأغان

:وضوضاء األشياء وضجيج املغننيىوأعراس املدينة مليئة بأصوات آالت املوسيق،واألماين
ــوة    ــن نشـ ــاف ملـ ــنا اخلفـ إنّ أعراسـ

حنـــــــن عمـــــــاى بـــــــاهلووغنيـــــــون
الـــــواديىتقـــــإنّ أعراســــنا ملـــــلء 

ــاينونســـــــجالصـــــــبادفـــــــق األمـــــ
ــام ــنقــــ ــمــــ ــان ةزفــــ وعــــــزف قيــــ

وعـــــــزم الزمـــــــانالـــــــرىبوزهـــــــو
)٣٢ص، ن.م(

النفور من الواقع واللجوء إىل الطبيعة
له طعم ، حدهاأاحللم هو وة بأمسائهاياألحوال النفسيسميزال يال يإن الرومنس

عانق يابتنائه لعامل آخر وحتلل الشاعر من سلطة الواقعإىل رمز يان كالوهم وإن وديالتجر
بعد أن ي، تتحقق بالفعل النفساليتةياحلرصنواحللم هو . فتراضاالوالياخله رغباته بيف

عامل إىل ود املادة وانطالق يبل إن احللم هو تلفت من ق. يبالعقبات واحملاذبتكتصد وت
رتشفه اإلنسان، يمظاهر الوجوداجلمال املبذول يفإىل إشاحة عن قبح الواقع والروح

. مهومهوشية العيعبودورق احلواسرسف يفيمن أن ستشفه بدالًوي
،باحلتميات القاهرةحيث مل يكن اإلنسان موطوءاً؛يف احللم يعثر على نفخة السعادة القدمية«

حيث يعثر ؛هذا مبدأ احللم الرومنسي. والليل هو واحته وروضته، مينحه اهلدوء والسكينة
.)١٣، ص١٩٨٠، ىموس(»ر الطبيعةالشاعر على حلظة تطول أو تقصر من اخللو واللهو بني مظاه

ن صالحا جلأ إىل احللم ليحقق إ:قال الدكتور سقالكيوعن احللم يف شعر صالح لب
ال يطاهلا،سرمدية،بل ليجد ما يقيمه على حقيقة مطلقة،ما ال يتحقق عنده يف الواقعفيه

الزمن رب إليهألن ما يتس،وال يتسلل إليها العدم،وال حيف ا التشويه والنقص،الزمن
ذاك كان . وما كان كذلك مل يعد صاحلاً ليكون أداة خلق بيد خالق،وجيعله متحوالً،يفسده
بعيداً عن ،اخلالصيف وقت من األوقات فدفعه إىل نشدان اجلمال يف العدم" ماالرميه"يقيناً 
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الذات حماولة «صار احللم عندهيالذكيوهذا أيضاً ما جنده عند صالح لب. أرض الواقع
. موسىكما يعرب منيف،»للتغلغل يف قلب احلقيقة دون أن ميسها ابتذال الواقع

ويبحث ، "فالريي"و" ماالرميه"شأن ، صفاء املُثُليبحث عنكيان صالح لبكهلذا السبب 
وجاءت صفاا ، املرأة عنده حلماً من خارج الواقعفجاءت؛هذه املثلعن امرأة من خالل 

لقد كان حياول أن يصل إىل الفردوس املفقود الذي . والقديسنياملالئكةمتاثل صفات، مثلها
.يتخلص فيه من عامله املكبل

قلما ، نيتي العاملني احلربنيمرحلة ما ب اجلدد يفينيبنانلالشعراء الومما هو املهم هو أنّ
املنتدب أهايهلة اليتيالرغم من الفسحات القل، على ومقاومة املستعمرالنضالعلى حتدثوا 

شعر شعراء اجلدد قوة ن يفيكفلم ، جاء ادة اليتي للذفادة من احلضارة اجلدينيللبنان
فتندلع هلبا،اةيأعماقها احليفلمام جاحمة ترجكن كة ومل تي الطاغكنيوالرباة العاصف

. الشعبةمتوهجا بثور
زعوا إىل عوامل خاصة وانطالقا من هذا القول، علينا أن ننظر إىل شعراء اجلدد الذين ن

م بعيدة عن عامل الواقع للتحرر من عامل األرضيات، فكان اهلرب عندهم احللم الذي يسمو 
. ولئك الشعراءأبصاحبه إىل حياة سامية، وكان من املوضوعات اليت كثر ترددها يف شعر 

:ضايعامل األحالم أفهو انطالق يفكيأما اهلرب عند صالح لب
ــا رب   ــا يــــــ ــدي أنــــــ ــديوحــــــ وحــــــ

وحـــــــــــدي فمـــــــــــا اإلنســـــــــــان يل   
أنــــــا لســــــت مــــــن هــــــذا التــــــراب  
ــت يف   ــت وعشــــــــــ ــد تركــــــــــ فلقــــــــــ

بــــــــــيين وبــــــــــنيوقطعــــــــــت مــــــــــا

نشـــــــــوان مـــــــــن ســـــــــأم وزهــــــــــد   
ــو يل  ــأخ وال هـــــــــــــ ــدبـــــــــــــ جبـــــــــــــ

ــد  ولســـــــــت مـــــــــن حســـــــــد وحقـــــــ
ــرد   ــن األحــــــــــالم فــــــــ مــــــــــأل مــــــــ
األرض مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــلة وود

) ٩٥ص، ج١٩٨١لبكي، (
عامل إىل ه تتوق فنفس، ها من شرور وأحقاديألنه سئم ما عل؛صالح األرضكلقد تر«

ءب البهاكبل ستس، راها موحلةيلن رضر من عامل األكوهو بانتزاعه نفسه بالف، األحالم
والعدل ي، من احلب األبد، يكأجواء األحالميفك، هنان القمركسيبه مناهيرايالذ

سفر هارب من ل يفيدعو للرحيفهو ي، عامل األرضالافتقدها الشاعر يفة اليتيواحلر
:)٦٧ص، ١٩٨١احلاوي، (»اإلنتظار فيهملّيع الصاخب الذاتم

مــن طينــة ذهــب ثــراه ومــن ســنا متجمــد      حلـم تـألأل يف يـدي   ىيل منك يا دنيا غد
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لذلك جنده يتضجر من أمسه ،من عامل األرض وال يريد احلياة فيهاىفالشاعر ال يرض
:ختلف عما كان فيهحيث جيد فيها غده امل؛وحاضره ويهرب منهما إىل عامل األحالم

أنا يل غد اآلفاق، يل آماهلا، أنـا يل غـدي  مترددأنا لست من أمسي وال من حاضر
)٦٧ص، ج١٩٨١لبكي، (

بعيد عن عامل الواقع احلزين، عامل احلسد واحلقد،إنّ غد صالح غد أبدي ال ميوت
. الذي يعيش الشاعر فيه

يل؛ وعدم القرار يعين الشاعر ينشد هذه الدنيا وينتظر الرحطمئن يفيوالشاعر ال 
،فردوسا مفقودا يفترق عن عامل الواقع الذي خياطبه ويدعي بأنه من تراب هذه األرض

بل هو متعلق بعامل أوسع وأرحب، وهو جيد نفسه شقيا حزينا ،ولكن ليس له أية صلة ا
فهناك .ياة فيهفصالح ال حيب هذا العامل وال يستعذب احل.ويشبه حياته بالشتاء البارد

وعامل األحالم ،صراع يف نفس الشاعر بني عامل الواقع املادي الذي يهرب الشاعر منه
:ليهإاملاورائي الذي يلجأ 

ــي    ــري أنـــــ ــزء غـــــ ــا منـــــــك جـــــ أنـــــ
ىيب مثــــــل مــــــا بــــــك مــــــن أســـــــ    

أنـــــــا يل شــــــــتاء مــــــــن شــــــــقاءك 
ــك   ..  ــن ال أحبـــــ ــك لكـــــ ــا منـــــ أنـــــ

جفـــــــينوالـــــــنجمىعلـــــــق الســـــــه
ويفــــــوق مــــــا بــــــك بعــــــض شــــــأين 

ــارق ــغــــــــــــــ ــزنيولبســــــــــــــ مــــــــــــــ
ــالتراب ــن فـــــــــــــ أليـــــــــــــــف وهـــــــــــــ

) ٨٨ص، ن.م(
ويبحث عن آالمه السعيدة ،إىل األطالليفر هارباً،من الواقع املرىفالشاعر مبا ير

ويسأل نفسه .بل ينتظر ما ال يراه يف هذا العامل،فيها؛ لذلك نراه مل جيد قرارا يف احلياة
:ليليف آناء الألنه ال جيد قرارا ونوماً؛من دليل السهاد

فمـــــا لـــــك يـــــا عـــــني مل جعـــــي     
 نفاســــــــــهأد يف الســـــــــهل فصـــــــــع

ــو   ــكو جــــــ ــدا ويشــــــ ىينــــــــوح بعيــــــ

ممـــــــا يعـــــــيلقـــــــد تعـــــــب الليـــــــل 
علـــــــى اجلبـــــــل األصـــــــلع واحـــــــىن

ــاد   ــى هــــــ ــي علــــــ األربــــــــع ئويبكــــــ
)١٦ص، أ١٩٨١لبكي، (

يقول الشاعر بأنه ال جيد لنفسه قرارا ألنه دائما يف اإلنتظار، ينتظر ىويف قصيدة أخر
: شراق النهار وجميء من يعرفه وينتظر غدا ينتهي فيه اإلنتظار وجيد فيه القراراية الليل وإ
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أنا منذ ما أنا بانتظار ال أطمئن إىل القرار
إذا بانتظار لقاء وجه دق عن جهد اذّكاري
أنـا أنتظــر مثلمــا أنــا قبــل أن بــزغ اشــتهاري  

أصغي مع الظلمات مرتقبا تباشري النهار
ر أحسـه بغنـا اهلـزار   فإذا يكـر غنـا اهلـزا   

أنا بانتظار غد جيـيء وال يـراين بانتظـار   
)٨٠ص، ج١٩٨١لبكي، (

املثايلاحلباملرأة و
إىل املرأة نظرة نظرننا القول بأن صالحاًكمي،كيوعن صورة املرأة يف شعر صالح لب

لتصري ،نسانيةطبيعتها اإلما جرد املرأة من،أو نظرة فيها من اإلجالل واإلكبار، مغايرة
فإذا أردنا أن نشرح هذا املوضوع يف شعر صالح فعلينا أن ندقق يف .صورة من صور السماء

:النقاط التالية
وجدناها متوزعة على حماور ،إذا أردنا أن نترصد صور املرأة وصفاا: املرأةصفات: أوالً
هي التاليةعشرة ،١٧(ائحة ، والر)صورة١١(، والتكوين )صورة١٢(النعمة : أساسية
، )صور٦(، واألمل )صور٤(، واللون )صورة١١(، والصوت )صور٩(الطيب منها ، )ةصور

، وبعض الصفات امللموسة )صورة١٩(، والكمال )صورة١٩(، واحللم )صورة٢٦(والضوء 
".حنني"صفات قليلة جداً ال يتجاوز عددها األربع، مبثوثة كلها يف ديوان وهي(الشائعة 
الظاهرة، وجدناها على كثرا،إذا عزلنا الصفات اليت عرضنا هلا:  الصفاتتقومي: ثانياً

الذي تتشكل فاحللم وحده هو العنصر األول. ميكن أن متوضع يف صفة أساسية واحدة هي احللم
وصفاً، لتشكل العناصر معاً منه املرأة وما جاء يف العناصر األخرى ال يعدو أن يكون تنويعاً له أو

.ميزة احللم عند صالح لبكيوالكمال. م الذي يعيش يف أعصاب الشاعر وخميلتهصورة احلل
وجدناه ،وإذا نظرنا إىل املعجم الذي يستخدمه صالح يف شعره: املعجمقراءة يف: ثالثاً

فهو يستبعد عن القصيدة كل لفظة.جداً، يتشكل على أساس مجايل صرف، خاص بالشاعرضيقاً
دعمه فشاعرنا مل يقف مجاله على صوره، بل. وتناسق حروف،و إيقاعاًي اجلمال داللةً أـتناف

...القول والنطقمبعجم مناسب، ال طلباً للصعوبة والتعقيد، بل استكماالً ملفهوم اجلمال، حىت يف
تستغرق واملرأةـــ وإذا قمنا بإحصاء بسيط لعدد األلفاظ املذكور، أي أللفاظ صالح يف املرأة 

وجدنا ـــ وهو كتاب نقديـــ " لبنان الشاعر"وقارناها بعدد ألفاظ ـــشعرهشرحية كبرية من
يعين أن املعجم ألفاظ الكتاب الثاين املذكور وحده أكثر بكثري من تلك اليت نشري إليها؛ ما
.خالهلا اجلمالالذي استخدمه هذا الشاعر خمتزل جداً وحمصور بألفاظ جيسد الشاعر من



ª١٤٣يالنزعة الرومنسية في شعر صالح لبك

لنفهم أمهية،احلب عند صالحعلينا أن حندد طبيعة:عند صالح لبكيطبيعة احلب: رابعاً
وهو . "على أن يفجر النفس بالشعر"فللحب عند شاعرنا قدرة . احللم بني عناصر صفات املرأة

يعروه فساد أو وال... املطلق، ال يولد وال ميوت«ليس شيئاً يتفجر فجأة يف نفس اإلنسان، بل هو 
لذلك ال يطلب الشاعر حبيبة عادية، واقعية، صفاا من . »هو احلقيقةاحلب ... يتواله زوال

نشداد إىل ما هو الالمألوف، واإلإن هذا التوق إىل. ألا ال تالئم طبيعة احلب عنده؛األرض
. جيعل قصائده تتكرر يف هذا املناخهو ما جيعله مستحيالً، وهو ما،خارج الواقع وفوقه

خيضع لشروط ، أو مألوفاً، عادياًال ميكن أن يكون حباًفإن حب الشاعر، وعلى هذا
وإن بدت الطبيعة ظاهرةً فيه ، الرومنطيقية وحدهاوال هو مقيس بامليول،املقاييس الواقعية

، طبعت الرومنطيقية ليست هي امليزة الغالبة على شعر صالحألن صفة األمل اليت؛ويف املرأة
وال جيوز اعتبار هذا احلب من قبيل . هو وصفاءشعر فرح وزفإن شعره، بل على العكس

حيث املرأة رمز ، إا جتربة روحانية. ا الشعر العريبالعذريات املسطحة اليت غص
.بشراًأكثر منها، لفكرة مثالية

ــر   ــن الزهــــــــ ــب مــــــــ ــت طيــــــــ أنــــــــ
ــياء    ــة الضـــــــ ــن طينـــــــ ــت مـــــــ أنـــــــ

لســــــــــت مــــــــــن طينــــــــــة البشــــــــــر 
ــحر   ــة الســــــــــــــ ــى موجــــــــــــــ علــــــــــــــ

)٨٧ص، ج١٩٨١لبكي، (
واحلب عنده ليس كاحلب الذي «فها لبكي ال حيدها نظر وال خيال، صيرأة اليتاملو
ال كبت مريض وال حرمان، ... دواوين الشعراء، ال جسد تؤججه الشهوة وال وصاليفألفناه

ونفس أبدا ،بل قلب خيفق وعني ترف وحتنان وتسآل، وحزن يترجح بني كآبة وسويداء
نتظار وقد ختيب، وقد وقد تنظر، وقد يطول اال.مةتناجي نفسها وحتلم مبوعد، بلقاء، بض

فال هي بالفاجعة تغرقه يف .بالسويداء، وما هي بسويداءحتتد اخليبة، فتتأمل وتشكو وتمىن
ىيأس ال يأس بعده وال وليدة مرتبكات نفسية ومعقّدات، إنما هي الكآبة بنت الذات العطش

.)٩٩ص، ١٩٩٩جحا، خليل(» واحلس الرهيف، إذا ما جلّ به التوق
ــم أبقــــ   ــن احللــ ــت مــ ــىفأنــ ىوأنقــ

بلــــــــــوغ املـــــــــــىن وأنــــــــــت فـــــــــــوق 
ــم الـــــــــــــــذكر لفتـــــــــــــــات وأنعـــــــــــــ

اخليــــــال وظــــــن البشــــــر ىومرمــــــ
)١٣ص، أ١٩٨١لبكي، (

ب معها يث تغيب لذة اجلسد عن شعره حبيولذا تغ، شعر صالح جسم امرأةوال جند يف
فهو إذا أحب امرأته عشقها . ةيسدفال تعود املرأة ههنا امرأة اللذة اجل، ةيوانيزة احليالغر



١٤٤ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

ن كل، املكتوينهمايتفاعل احلب بويلتحمانويتعانقانيإما ، بدون هلب اجلسد، املوتحيت
:حاملةلقاء عند هذا الشاعر هي حلظة هناءرغبة ال

أهـــــــــــــواك دون رجـــــــــــــاء
شـــــــــــعاعحبـــــــــــيكـــــــــــأنّ

ــن  ــة مــــ ــا قطعــــ ــاليــــ خيــــ
ــا  فـــــــاحللم يعشـــــــق حلمـــــ

انتــــــهائي أهــــــواك حــــــىت  
اءفضــــــــــجيــــــــــوب كــــــــــل

األحيــــــــــــــــاءيفلــــــــــــــــهاإل
ــد ــاءىويفتــــــــــــــ باهلنــــــــــــــ

) ٣٠ص، ن.م(
فاملرأة داخل هذا العامل، . وهكذا جند أن عامل املرأة واحلب عند صلح لبكي، عامل ال ينتهي«
وهي خالص الشاعر، ،هلة يف هيئة اإلنسانبل هي من جنس اآل،تتعلق ذا العامل املاديهي ال

اجلماالت لشىتىحيث تصبح املرأة هي املثال األمسوهي اليت تقوده إىل الفردوس املفقود،
.)١٢١ص،١٩٨٠، ىموس(»األصيلة اليت هي يف نظر الشاعر احلقيقة الكامنة وراء هذا العامل

كان قبل . واحلب هو املطلق، ال يولد وال ميوت، كان ومل يزل وال يعروه فساد أو يتواله زوال
احلب هو احلقيقة هكذا جيري أمر احلب يف . الوجودانفصال النور والظلمة وقبل الزمان هو أصل

املوجودات إىل أعليها، هو ربشعر صالح، متحي به حدود الكائنات وحتل حلولية شاملة من أدىن
الفصول اآلخر، بيده اخلريف والربيع والشتاء وحركات النور والظلمة وأحوال النفس بني أمل ويأس،

. يهمس مهسا ويبث بثا أو ينبثق انبثاقا من هلفة النفسوإمنا هو،قلما يصيح وتسمع له نأمة

املوت حنني
، ركتوقع موته املبيان كأنه ، كاةياحلىرة املوت منذ وعكفشاعرناعلى طرت يفقد س

.)١٣٢ص، ٢٠٠٣فتوح، (الفرنسي شارل بودلري غرار الشاعر على به تغىنيراح كلذل
ويرجو ها املوت ياطب فخياليت" ة املوتيغنأ"و" موت الورود"و" موت الطيور"فكتب قصائد 

جميئه ولقاءه الذي يشبه بوحي احلب، فالشاعر جيد املوت هنيئا رائعا يستعذبه وينتظره 
:ينجوه من آالم الواقعحىت

أومـــــــا أنـــــــت يف غيبـــــــك 
وحــــــــــيهــــــــــل أنــــــــــت إال

يطـــــلّ حلـــــو العـــــني، حلـــــو 
مــــا جئــــتينمــــىتىمرحــــ

قدســــــــــــــك املؤمــــــــــــــديف
حــــــــب جــــــــامح مزغــــــــرد 

اليــــــــــدحلـــــــــو ،ىامللتقـــــــــ 
ــر  ــن العمــ ــو مــ غــــديمتحــ

)٦٠ص، أ١٩٨١لبكي، (



ª١٤٥يالنزعة الرومنسية في شعر صالح لبك

فجع الشاعر مبا ال يوقد ، اءياألحواءية موت األشيباب اهلموم الرومنسلج الشاعر يفيو
:سواهفجع به ي

ــوت الطـــــــري ال  ــداومتـــــ ينـــــ
ــهي كالطيـــــب ال نـــــوح وال   تنتـــ
تنتـــــــهي يف أي أرض تنتــــــــهي 

نـــادب منتـــدب حتـــت الســـماء
اءبكـــــرجـــــعمـــــأمت حفـــــل وال

ــواء  وعلـــــــى أي أمانيهـــــــا الثـــــ
)٧٧ص، ج١٩٨١لبكي، (

ىوتبق. فالطري متوت وال حيفل الناس ا، أما الرومنسي فيحزنه مصريها اخلفي املكتوم«
فكرة املوت مع صالح لبكي حالة صوفية، لكنها مل تكن املرحلة األخرية للسفر والبحث عن 

، الكمال باحلب "بالكمال"والرمزيني، اهتم فاللبكي ككل الشعراء الرومنسيني.الفردوس املفقود
وقد حاول . يف فراديس منشودة" احملال"أو " املثال"واحلرية واألمل، وهذا الكمال الذي هو مبثابة 

.)٥٦-٥٥صص، ١٩٨١احلاوي، (»لبكي مثلما حاول غريه من الشعراء الرومنسيني الوصول إليها
يعتقد بأنّ موت الورد مبثابة إحماء هيئته غريه وىيف موت الورد ما ال يرىفهو أيضا ير

:ولونه، أما طيبه وروحه ال ينفي باملوت بل يستمر يف األجواء واألذهان وتنشرها الرياح والنسائم
إذا ميــــــوت الــــــورد ال ميحــــــي 
وخيلــــد الطيــــب فإمــــا جــــرت 

ــو الــــــورد ال يفــــــىن  فنــــــاء ولــــ

إال الســــــنا واللــــــون والرونــــــق
ــق    ريــح الصــبا مــن جانــب يعب

ــو  ــورق ىمـــــات وألـــ ــوده املـــ عـــ
)٧٨ص،ج١٩٨١لبكي، (

فصالح ليس كسائر الرومنسيني .وهو موت الرغائب واآلمالىومثة حسرة أخر
املعتقدين بأن األحالم ختلد بذاا يف موضع ما من الوجود أو ما وراءه، فهو يعتقد بأنّ 

:ألا زائلة وفانية كصاحبها؛الرغائب ذاا باطلة أيضا
ــ ة، فتنقضـــــي ضـــــم  يوأنقضـــ

ورغبــــة جاشــــت ــــا أضــــلعي 
معـــي مـــا كـــان منـــي وال يفـــىن

ــىن  ــن املـــ ــق مـــ ــم الريـــ واحلُلُـــ
عينيهـــــــا إذا أطبـــــــقتطبـــــــق

ــىت  ــلم حــــ األمل املرهــــــق يســــ
)ن.م(

والبوحىوكالش
متدادا اغمرتنا غيوم من الكآبة متتد ، عامله الذايت، إىل خمدح الشاعرإىل إذا انتقلنا «
أجل رافقت الكآبة صالح لبكي يف حياته . ام قدر ال يلنيوفيه شيء من خور أم، حتراقافيه 
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كما تغمرها الفلسفة العالئية املتشائمة قصيدة ،ومن القصائد اليت تغمرها هذه الكآبة
النظرات العامة القانطة والتأمالت العميقة إىل وقد تدرج فيها الشاعر من الرثاء " ءغربا"

نيا تتصرف بنا كيف دوأننا يف قبضة ال،األرضهذهعلى ووخالصة قوله أننا غرباء .الكئيبة
.)٦١١صت،.دالفاخوري،(»شاءت

ــاءحنــــن أهلــــهاأهلــــها الغربــ
ــو قامــت     ــا ومــا ملكنــا ول ملكتن
حنــن شــيء ــا كأشــياء مــاذا 

طــال أو مل يطــل عليهــا الثــواء 
ــا ــةلنـــــــ ــادولـــــــ ــاءـــــــ غنـــــــ

ــوىل ــنتتــ ــياء مــ ــا األشــ أمرهــ
)١٧٠صب،١٩٨١لبكي، (

،قرار وال جيد نفسه إال يف قفارإىل نتظار دائم وقلق مالزم ال يطمئن اواإلنسان يف رأيه 
: غوثا يف غمرة األحزانونفالتا من الزماناوهلذا كله يرحب الشاعر باملوت وجيد فيه 

يــــــا حســــــن ذاك املوعــــــد
اآلالم واهلـــــــــم ســـــــــح ومي

ــاء  ــار أو للمـــــــــــــ أوللنـــــــــــــ

ــر  ــن العمــ ــو مــ غــــديميحــ
ــدي  ويفــــــــــــــــــــين كبــــــــــــــــــ
ــدي  لــــــألرض مــــــين جســــ

)٦٠ص، أ١٩٨١لبكي،(
أن نستويف مجيع ووأنه ليطول بنا الكالم لو أردنا أن نتتبع الشاعر يف مأساة أحزانه

وهو ،كآبتهورومنسي جيد هنائته يف حزنهوهكذا فصالح لبكي. عناصر رومنسيته الكئيبة
وجود يف فال يظهر منه إال التوقف عند اكفهرار ال،صوت شكواهمن مث يشكو وخينق عنفوانه

.)٦١٢صت،.دالفاخوري،(د وتتبع وأمل عنا



ª١٤٧يالنزعة الرومنسية في شعر صالح لبك

النتيجة
مبا فيها من الظروف ،برز شعراء الرومنسيني يف فترة ما بني احلربنيأيعد صالح من 

لقد . والدوافع اليت متهد الطريق مليل الكتاب والشعراء إىل الرتعة الرومنسية والذاتية
دون أن ، ليبأداء عذب مج، اية ثانعياة والطبيومن احل، شعره من نفسه أوالالشاعراستمد

غبطتهباإلنسان يفعينيشعره ... ه غموضيستهويأو ، ه حنتيم عليهيأو ، تستعبده صناع
عة من خالل يبالطبعينيو. دائهيآالمه وسويف، حزنهوآبتهكيف، هكقلقه وشيف، تفاؤلهو

، سينهما تفاعل أحاسيفإذا ب، اةياحلكبل تل، احلرارةكها من عنده تليخلع عليف، اإلنسان
. وتتوق وتبتهل وحتنى، تشكو وتأسلنفسهىها صديعة وما فيوإذا الطب

وكثرة ،شعاره مالمح الرتعة الرومنسية بوضوح، مبا فيها من حنني املوتأفظهرت يف 
فيها من األمن وما،واللجوء إىل الطبيعة واحللم واحلب املثايل،والقوقعة يف الذاتى،الشكو

.لهرب من كوارث العصر والواقع املرل، والقرار
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