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 .الحصة الرابعة

 تطبيق في مقياس النقد النفساني

 .تخّصص نقد ومناهج. د. م.السنة الثالثة ل

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

 

 ":مالرميه"لمشاعر " شارل مورون"دراسة - 

، فذلك ألّنو وجد تأييدا لوجية "مالرميو"أعطى اىتماما خاصا لـ" شارل مورون" إذا كان - 
نظره عن الرابطة الوثيقة بين عالم الفرد المبدع وطبيعة عالم النص، ويمكننا أن نفسر 
الجوانب العامة ليذه الدراسة وحسبنا أن نقول أنيا تدور حول حصار فكرة الموت عند 

صابتو بعقدة أوديب  .الشاعر وا 

في الثالثة عشر من عمرىا " ماريا"وىو موت أختو " مالرميو"     ىناك حادث ىام في حياة 
أّن أغمب الباحثين الذين تناولوا " مورون"حين كان الشاعر في سن الخامسة عشر، ووجد 

لم يشيروا إلى ىذه الحادثة، بل ولم يستفيدوا منيا حتى في الجانب " مالرميو"دراسة شعر 
. رغم أنيا تعد عنصرا في فيم وقائع ىامة في حياة الشاعر" مالرميو"السيكولوجي لشخصية 

وموتيا صراحة، وىذا النّص نجده " ماريا"إّّل نّصا واحدا يذكر فيو " مالرميو"وليس في آثار 
أصبحت ... منذ تركتني ماريا فضمني موكب آخر": "شكوى خريف"في القصيدة المسماة 

" مالرميو"وقد كتب ." حّبا يعادل السقوط. وأصبحت أحّب حّبا غريبا... أوثر الوحدة دائما
رجل جالس وحيد في البيت :" بصورة عفوية فقال" اإلنشاء الفرنسي"حين كان تمميذا قصيدة 

قرب الموقد يحمم بابنتو الميتة، وفي المقبرة المجاورة تخرج فتاة من قبرىا وتأتي لتزور أباىا 
ىذا " مالرميو"لقد اختار ." وتجمس بجانبو أمام الموقد، وترقص وتغّني ثم تختفي في الصباح
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لصديقو " مالرميو"وفي ىذا السياق نقف عند الرسالة التي بعثيا . الّنص بعد موتو بقميل
قد أرسل إليو صورة حبيبتو، " كازاليس" ، وكان 1862في أول جويمية من عام" كازاليس"

إليك يا عزيزي صورة "أن ىناك عبارة تضيء رسالتك كّميا أّل وىي عبارة" مالرميو"فأجابو 
أختنا ما أعذب ىذه الكممة، إن فتاتك ستصطّف إلى جانب ذلك الطيف الحزين، طيف أختي 

لقد كانت الشخص الوحيد الذي عبدتو قبل أن أعرفكم جميعا، ستكون فتاتك المثل ... ماريا
عمى ىذا الحادث " مورون"ويعّمق ." األعمى في الحياة كما أّن أختي المثل األعمى في الموت

قد تركت وفاة أختو آثارا ىامة عمى حياتو الداخمية وىو يعّبر " مالرميو"ليبّين لنا كيف أّن 
قد ماتت أّمو وعيد بو إلى " مالرميو"عن لصديقو بمغة مؤّثرة تأثيرا مباشرا، ومن المعموم أّن 

 .ىي الرابطة الوحيدة التي كانت تربطو بأّمو" ماريا"جّده فكانت أختو 

عند موت حبيبة صديقو " إلى عزيزتنا المّيتة"قصيدتو المشيورة " مالرميو"      وكتب 
 ويصف في ىذه القصيدة رجال وحيدا لم يستطع أن يثوي في الضريح الذي يوجد 1877عام

 .قرب حديقة بيتو

     إّن قراءة النصوص الشعرية عمى ضوء فيمنا لكل المعاني التي تدور حوليا أشعاره 
تتمّيز بوحدة ترابطية عميقة وفييا تتابع تداعيات المعاني ويتدّفق تيار من العواطف والتعابير 

، فاألخت الميتة قد ظمت تحاصر خيال الشاعر خفية من "ماريا"التي تدور أساسا حول أختو 
أعماق ما تحت الشعور فتوحي إليو باختيار ىذه الصور التي تسوي بين حالة الشاعر 

النفسية والقصيدة الماثمة من جية وبين الحصار الخفي الذي كان يظير من حين آلخر من 
 .جية أخرى

     فذلك الموت قد لعب دورا ىاما في حياة الشاعر وفي آثاره الشعرية، كما أن ثمة تيار 
من الصور الدائمة يتجاذب ويتداعى من قصيدة ألخرى، ووجود ذلك التداعي يوحي بأن ثمة 
عناصر ثابتة محاصرة يربط بينيا رباط بارع عن طريق الصور البالغية التي نجدىا شائعة 
في أغمب قصائده والتي يمكن أن نستشف من ورائيا بأن موت أختو كانت تجربة ىامة في 
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حياتو، وأن كل ما يتصل بذلك الموت كان ّلبد بتجمعو أن يشّكل حول ىذه التجربة عقدة 
وىذه العقد تتطّمب تحميال خاصا ليس تحميال أدبيا محضا كما أّنو ليس تحميال نفسيا، فيو 
تحميل يعتمد عمى البحث في المعنى المقروء لمنص وىذا المعنى المقروء مرتبط بصورة 
معّينة بجوانب النفس الالشعورية عند المبدع، فيذا اّلتجاه في الدراسة يوّضح في العمل 
األدبي بعدا جديدا أّل وىو بعد العمق الالشعوري الذي نصل إليو عن طريق ذلك المعنى 

المعتمد عمى معنيين قائمين في مضمون النص " شارل مورون"الذي يتضمن في الواقع رأي 
الظاىري وفي مضمون النص الكامن يتقاطعان في شبكة من الصور الفنية بكيفية جمالية 

 .ممتعة

عن طريق قراءة القصائد مدى أىمية واقعة موت األخت الصغرى " مورون"    وبيذا كشف
، وبذلك تؤثر ىذه الحاّلت الشخصية لدى الشاعر في نظرتو "ماّلرميو"عند الشاعر " ماريا"

بداعو لمعمل األدبي وتتداعى كّمما استدعى األمر، وىذا ما لمسناه في تفسير  " مورون"وا 
في كّل نصوصو وتتشابك ىذه التداعيات مشّكمة حدثا ّل واعيا يعمل عمى إبداع " ماّلرميو"لـ

فالميتة األخيرة ىي : إلى حّل ىذا الّمغز" مورون"توّصل . النصوص وتتجاذبو شخصيتان
عمى ذكرىا " ماّلرميو"، أما ما قبل األخيرة فيي أّمو المتوفاة التي ّل يأتي "ماريا"شقيقتو 
ويرتبط ىذا الحداد الذي ّل يرأب صدعو بصدمة نفسية تتوّلد طبقا لمنظرية الفرويدية، . إطالقا

 .من تصادم حدثين يبقى أحدىما ّل واعيا بصورة جذرية

 


