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األول الفصل

األيام ذات من يوم يف

وتحوالته األدب بدايات

يوم «يف بعبارة: التعارف بدأ وربما اإلنجليزي، األدب عىل تعرفَت األيام، ذات من يوم يف
بداية تكون فقد العرشين، القرن يف طفولتهم فرتة عاشوا ممن كنَت وإذا األيام.» ذات من
املاضية الجمعة تكون لعلَّها ا، جدٍّ بعيدة فرتة منذ األيام، ذات من يوم «يف هكذا: القصة
«يف هكذا: أو ساندرز.» االسم يحمل منزل يف غابة يف وحيًدا الدب» «ويني عاش تقريبًا،
تيل وكوتون وموبيس فلوبيس تُدَعى صغرية أرانب أربعة هناك كان األيام، ذات من يوم

وبيرت.»
الحادي القرن مطلع يف طفًال كنَت فربما شعًرا. مكتوبة القصة كانت ربما أو
ثعلٌب ورأى الظالم، دامسة غابة يف فأر ل «تجوَّ هكذا: القصة بداية وكانت والعرشين
القصة نبدأ .(١٩٩٩ «جرافالو»، دونالدسون، (جوليا حال.» أحسن يف الفأر وبدا الفأر،
سنجد ماذا تُرى الخوف؛ من ويشء اإلثارة من بيشء ونشعر الفأر، مع الغابة بدخول
الفانية، الحياة هذه عرب الطريق منتصف «يف النمطية؛ شديدة أدبية بداية إنها هناك؟
إننا .(١٨٠٥ كاري، هنري ترجمة «الجحيم»، (دانتي، موحشة» غابة يف نفيس وجدُت
ونتعرض «جرافالو» غريبة وحوًشا فيها نقابل وسوف الذات، الكتشاف رحلة يف نرشع
الثري خياله بفضل ينترص (الفأر!) شجاع بطل مع ونتعاطف بنا، تعصف إلغواءات
القراءة، مواصلة يف والرغبة امُليضقدًما عىل املؤثر املسجوع الكالم ويحدونا حيلته. وسعة

التالية. الليلة يف مجدًدا القصة نفس سماع نطلب وربما
املحررون، قدَّمها مرة، ألول مطبوعة شكسبري مرسحيات مجموعة صدرت عندما
تلو مرة إذن «اقرءوها التايل: باالقرتاح املمثلني، وزمالءه املقربني أصدقاءه كانوا الذين
أو البوليسية الرواية وال عديدة، مرات أمس جريدة قراءة يف نرغب لن إننا األخرى.»



اإلنجليزي األدب

باملطار. الكتب بيع منفذ من األخرية اللحظة يف اخرتناها التي الكوميدية أو الرومانسية
أحدها يكون وقد «األدب»، عليها يُطلق ما هي األخرى تلو مرة تُقرأ التي الكتب بل
«رواية الكتاب عىل يطلق وقد أطفال. قصة أو كوميدية أو رومانسية أو بوليسية رواية
لهذا مميِّزة عالمة يصبح عندما كالسيكية» رومانسية «رواية أو كالسيكية» بوليسية
نوعه حدود يتجاوز عندما فحسب «كالسيكي» بأنه يُوصف وقد بعينه، األدبي النوع
رواية مجرد تُعترب ال التي برونتي لشارلوت (١٨٤٧) أير» «جني رواية مثل — األدبي
جونسون صامويل د. وقال متتالية. عديدة ألجيال يُقرأ يظل وعندما — فحسب رومانسية
االستمرارية «مدى هو األدبية للعظمة الوحيد االختبار إن (١٧٦٥) لشكسبري مقدمته يف

التقدير». ودوام
إليه الدب» و«ويني (١٩٠٢) لبياتريكسبوتر بيرت» األرنب «حكاية من كلٌّ اجتاز ملاذا
قراءتهما إعادة يمكن ألنه املدوِّي؟ النجاح بهذا املتواصل التقدير اختبار (١٩٢٦) ميلن إيه
ووصف القصيص، الرسد القوة: نقاط من بثالث تتمتعان إنهما إذ األجيال؛ عرب برسور
وأهمها أيًضا، ساعدت قد خارجية عوامل وثمة الكتابة. وجودة الروائية، الشخصيات
وإخراجه بو عالم وتجسيد بوتر استخدمتْها التي املائية (باأللوان التوضيحية الرسوم
الرسد حيوية عىل الحفاظ يف العظام املمثلني أداء ساهم مثلما شيبارد)، إتش إي يد عىل
األدب دارس ولكن شكسبري، عند اللغة واستخدام الروائية الشخصيات القصيصووصف
وثرائه. الخيال اتساع ومدى الشخصيات ومصداقية الكلمات استخدام يف بالرباعة أوًال يبدأ
َعْقد خالل نسخة ماليني أربعُة وبيعْت نرشها عند جوائَز «جرافالو» رواية حازْت
وسيلة إىل استناًدا النوم» قبل قصة «أفضل لقب عىل حصلْت ٢٠٠٩ عام ويف الزمان، من
بالتصويت عنه أعربوا الذي الجمهور رأي وهي التاريخية، اللحظة تلك يف الرئيسية التقييم
شعبية حكاية من مستوحاة والقصة اإلنرتنت. أو النصية الرسائل أو الهاتف طريق عن
بني بمهارة تمزج وهي النمر، من املرعب يقرتضاملظهر ثعلب عن الصيني الفولكلور من
الكالسيكية. للمرتبة املرشحة األعمال من العديد يف حارضة سمة وهي واالبتكار، التقليد
فائقة، برسعة األدبي الذوق يتغري والعرشين الحادي القرن يف الرسعة الفائق عاملنا يف ولكن
أم الكالسيكية املرتبة إىل تصل سوف «جرافالو» رواية كانت ما إذا معرفة إىل سبيل وال
احتسبنا إذا وحتى عام، بمائة العمل «استمرارية» ل الالزمة املدة جونسون د. قدَّر وقد ال.
أذكره عمل أي فإن ٢٠١٠ عام يف أكتب عندما أنني أقبل أن فعيلَّ فقط، املدة هذه نصف

«مؤقت». كالسيكي أدبي عمل مجرد يكون قد ١٩٦٠ عام منذ ظهر الكتاب هذا يف
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األيام ذات من يوم يف

كتابه يف فورسرت إم إي عليه أَطلق الذي النوع من شخصية أول بيرت األرنب يَُعدُّ
املتطورة املحورية والشخصيات متطورة»، «محورية شخصية (١٩٢٧) الرواية» «أركان
َدْور بيرت حالة يف هذا ويمثل التضاد. تربز كي الثابتة» «السطحية الشخصيات إىل بحاجة
عن األوىل جملتها يف ذلك إىل بإيجاز بوتر وتشري الفضيلة. يصطنعن اللواتي شقيقاته
أطلقْت حني يف تيل، وكوتون وموبيس فلوبيس عىل الطفولية األرانب أسماء إطالق طريق
ومغامر السلوك سيِّئ ولكنه طالًحا، أو صالًحا ليس وبيرت برشيٍّا. اسًما شقيقهن عىل
سيكون أنه دائًما يعلم القارئ ولكن املآِزق، يف يُوِقعه املزيج وهذا ذاته. الوقت يف وبريء
البطل إىل امُلصغي الطفل خاللها يتعرفمن التي األوىل التجربة إنه النهاية. يف يرام ما عىل
وتوبياس (١٧٤٩) جونز» «توم رواية يف فيلدينج هنري قدَّمه الذي النوع من املترشد

.(١٧٤٨) راندوم» «رودريك رواية يف سموليت
يف عليها التعرف ويمكن الفردية شديدة بأنها العظيمة األدبية الشخصيات تتسم
مميز صوت لها بو ركن يف شخصية فكل عاملنا. يف نَُظراء لها أنماًطا بوصفها الحال
نمر يوجد اجتماعات قاعة وكل فصل كل يف ولكن املميِّزة، الخصائص من ومجموعة
عىل عاكف وأرنب طويلة كلمات تستخدم متحذلقة وبومة حزين مكفهرٌّ وحمار س متحمِّ
الفدان» املائة «غابة فجغرافيا املشهد؛ مكان عىل نفسه األمر وينطبق دائًما. الناس تنظيم
عاَلًما تخلق كي وخصوصية بدقة ساسكسمخططة يف آشداون غابة غرار عىل بُنِيْت التي
مكان أيًضا ولكنها الحيوانات، مغامرات لرسيالية خلفية بمنزلة ليكون للواقع؛ مشابًها

الريفية. للرباءة مكان أو َعْدن جنة أو الفاضلة املدينة كأنه نموذجي
أجمل ويَُعدُّ ملغادرته، سيحني الوقت أن هي الذهبي العاَلم لذلك الصارمة القاعدة
لجون (١٦٦٧) املفقود» «الفردوس ختام هو الرحيل لحظة عن اإلنجليزي األدب يف تعبري

ميلتون:

كله الرشقي الجانب فشاهدا الخلف إىل والتفتا
هنائهما، مقام هنيهة منذ كانْت التي الفردوس، من

الباب؛ فوق به ح يُلوَّ امللتهب والسيف
نارية، وأسلحة القلوب يف الرعب تُلِقي وجوٌه تجمعْت حيث

الفور، عىل فاها جفَّ ثم البرشية، الطبيعة َعَربات الَعَربات، بعَض وذََرفا
الختيار تدعوهما أمامهما، كلها تمتد الدنيا كانت

اإللهية، العناية تهديهما راحتهما، مقرِّ
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اإلنجليزي األدب

بطيئة، حائرة وخطوات متشابكة، بأيٍد وهكذا،
عدن. أرض يف وحيدين سارا

عناني) محمد د. (ترجمة
املعرفة شجرة فاكهة من باألكل الحر اختيارهما ألن «وحيدين» وحواء آدم أصبح
إنسانية روابط فلدينا األيدي»؛ «متشابكي يسريان ولكنهما هللا، معية من أخرجهما قد
يُجَرب التي اللحظة هي فتلك مليلتون وبالنسبة الحياة، مسار يف قدًما امليضِّ عىل تساعدنا

النضج. عىل اإلنسان فيها
كريستوفر يرحل حيث مشابه؛ بأسلوب (١٩٢٨) بو» ركن يف «املنزل رواية تتمتع

اإلنجليزية: الدعابة من بَقْدر األول بو كتاب ميلن ويبدأ بعيًدا، روبن

عليه: الراوي فريد كذا»؟ اسم «تحت يعني ماذا قائًال: روبن كريستوفر تساءل
تحته.» عاش ثم ذهبية بحروف الباب عىل االسم وضع قد أنه «يعني

اإلنجليزي: التحفظ من بَقْدر الثاني بو كتاب ميلن وينهي

العالم. عىل زالتا ما وعيناه بو، مخلب متحسًسا يده روبن كريستوفر مدَّ
عاود ثم وتوقف «… أكن لم إذا … إذا «بو، ا: جادٍّ روبن كريستوفر وقال

كذلك؟» أليس األمر، تتفهم فسوف حدث مهما «بو، املحاولة:
ماذا؟» م «أتفهَّ

واقًفا. وهبَّ بنا.» هيا يشء، «ال قائًال: فضحك
أين؟» «إىل بو: فتساءل

مكان.» أي «إىل روبن: كريستوفر فأجاب

أهمية بنفس عنه املسكوت فيه يتمتع الذي الحوار، لهذا املوزون اإليقاع يصبح ولن
ألن نظًرا ولكن كوارد، نويل أو ووه إليفلني رواية يف محله غري يف عالنيًة، به ح املرصَّ
الحنني من قدًرا تحمل أخرية فقرة إضافة إغراء يقاوم ال فإنه لألطفال يكتب كان ميلن

اإلنجليزي:

فسوف الطريق، يف لهما يحدث ومهما يذهبا أينما ولكن مًعا، انطلقا فقد وهكذا
الغابة. أعىل يف املسحور املكان ذلك يف األبد إىل يلعبان ودبُّه الصبي يظل
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األيام ذات من يوم يف

بمكان ذاكرتنا يف نحتفظ ألن بحاجة فإننا يحدث مهما ولكن أمامنا، كله العالم إن
ويف املبكرة». الطفولة «ذكريات وردزوورث ويليام لتعبري طبًقا عليه يطلق سحري
تلك أن وردزوورث يرى (١٨٠٥) زمن» ثمة «كان عنوان تحمل التي الغنائية قصيدته
الزمن عىل االحتيال يف مهمته أداء يف األدب ويرشع بالخلود». «تلميحات لنا تقدم الذكريات
عاملنا. إىل املوت فيها يأتي التي اللحظة نفس يف الخيال عرب الحرية إيانا مانًحا واملوت،
العاَلم مغادرة علينا بأن تقيض التي الحديدية القاعدة يخرق الذي الصبي بان بيرت أما
أي الضالة»؛ «األطفال ب نيفرالند يف نفسه يُحيط فهو يكرب، أن رفضه خالل من الذهبي
كما اإلنجليزي األدب يف املؤثرة األنواع أكثر من نفسها بان وشخصية نْي. املتوفَّ األطفال
التي بُدْميته يتعلق حيث (١٩٤٥)؛ برايدزهيد» إىل «عودة يف فاليت سيباستيان يوضح
الكربى املغامرة يف والدخول الفاضلة املدينة ملغادرة رفضه عىل كعالمة دب شكل عىل

الحياة. وهي البغيضة

املدريس التعليم

أن ورغم نعرف. ولكننا روبن، كريستوفر يذهب أين يعرفون وأصدقاؤه بو يكن لم
الثانية املرحلة تكون أن ويُحتَمل داخلية. مدرسة فإنها رصاحًة، ذلك يذكر لم النص
إىل الحال يف يقودنا ما وهو املدرسية، القصص هي اإلنجليزي األدب عىل تعرُّفنا ِمن
للفقراء، تعليم» ال «أو تعليم فثمة إنجلرتا، يف منها مفر ال التي االجتماعية الطبقات مسألة
الذهنية، القسوة الفقرية إير جني احتملْت حيث الباردة لوود مدرسة مثل لألغنياء؛ وآخر
السيد رحمة تحت يقعوا كي فيهم املرغوب غري األوالد إليها يُرَسل التي هول ودوثبويز
ديكنز رواية يف اإلصالحية عن فضًال ،(١٨٣٩ نيكلبي»، («نيكوالس سكويرز واكفورد
شاسع فرق فثمة (١٨٣٨)؛ األبرشية» ابن صعود «رحلة أو تويست» «أوليفر السابقة
براون» توم دراسة «أيام يف اإلنجليزية الحكومية املدارس روح وبني األماكن تلك بني
أبناء ولكن املؤسسات، تلك كل يف السوء يف الطعام يتساوى .(١٨٥٧) هيوز لتوماس
وبفضل سائًغا. يصبح كي الطعام مع واملخلالت الصلصة بتناول لهم يُسَمح األثرياء
توم ر ويُصوَّ البلطجي فالشمان يُهَزم أرنولد، توماس د. الحقيقي الرُّجبي مدرسة مدير
ينىس وال نهاًرا الكريكيت ملعب يف ينترص وهو العضالت، مفتول شهم مسيحي أنه عىل

ليًال. صلواته تالوة
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اإلنجليزي األدب

(ب)(أ)

ملحمة يف األخرية لألبيات بليك ويليام بريشة توضيحي رسم «الطرد»: (أ) :1-1 شكل
شيبارد إتش إرنست بريشة آخر توضيحي رسم و(ب) ميلتون، لجون املفقود» «الفردوس

بو». ركن يف «املنزل لنهاية

ليس ولكنه محرتم أصل من وينحدر الوسطى الطبقة إىل ينتمي الذي الصبي أصبح
بلطجي عىل تغلَّب أن بعد وِقيَمها الحاكمة بالطبقة الحكومي تعليمه يعرِّفه والذي ثريٍّا،
ُقرَّاء إىل املوجهة التالية القصص يف مألوًفا نموذًجا طريقه؛ يف العليا الطبقة إىل ينتمي
مثل طريقه، يف يساعدانه اثنان أو صالح صديق لديه يكون ما وغالبًا الوسطى، الطبقة

بوتر. هاري حالة يف وهرميون ورون توم حالة يف آرثر
املعسكرات بإقامة املدرسية العطلة أثناء الحكومية املدارس روح ممارسة يمكن
«طيور عنوان تحمل التي رانسوم آرثر رواية يف وذلك الجبال، وتسلق بالزوارق والتنزُّه
الحكيمة اإلنجليزية للطبيعة ر مصغَّ تجسيد وهي ،(١٩٣٠) األمازون» وأنهار نُونو السُّ
شجاعة وتخترب تروتسكي. سكرترية من تزوج البالشفة مع أحيانًا شخصمتعاطف بقلم
رواية ويف امِلَحن. وقت يف املتوسطة الطبقة إىل ينتمون الذين اإلنجليز األطفال من مجموعة
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األيام ذات من يوم يف

بيفينزي أطفال إجالءُ يجري (١٩٥٠) لويس إس ليس املالبس» وخزانة والساحرة «األسد
من خيالية نسخًة يقاتلون أنفسهم يجدون ولكنهم الجوية، الغارات من هربًا لندن من
أظهر باالنتاين إم آلر (١٨٥٧) املرجان» «جزيرة رواية ويف النازي/الشيطاني. الحشد
الشعاب عىل السفينة بهما تحطمْت عندما لإلعجاب مثرية شجاعة وجاك رالف الصبيَّان

بالغون. أشخاص معهما يكون أن دون بولينيزيا جزر إحدى يف املرجانية
ويليام رواية ففي بتوارثها؛ يتعلق مثلما عقب عىل رأًسا التقاليد بقلب األدب يتعلق
أن من بدًال همجيَّنْي إىل وجاك رالف الصبيَّان تحول (١٩٥٤) الذباب» «أمري جولدينج
تتفق مثلما نفسه، النهج وعىل جزيرة. عىل السفينة بهما جنحْت عندما نبيلني يصبحا
إىل «مقدمة يف مليلتون التقليدي التفسري مع نارنيا لروايات املسيحية الرمزية القصة
املظلمة» «املواد بوملان فيليب ثالثية فإن لويس، يسإس بقلم (١٩٤٢) املفقود» الفردوس
ب بدأ الذي املفقود» «الفردوس مللحمة االبتداعي التفسري عىل تعتمد (١٩٩٥–٢٠٠٠)
من وهو حقيقيٍّا، شاعًرا ميلتون «كان بليك: لويليام (١٧٩٣) والجحيم» الجنة «زواج
املفقود»، «الفردوس من اقتباس املظلمة» و«املواد ذلك.» يعلم أن دون الشيطان حزب
تلميح هي بوملان بطلة ولريا آخر. إىل عالم من كاوس عرب إبليس مرور إىل إشارة وهي
«أغاني الشعري بليك ديوان يف املفقودة» الصغرية «الفتاة وهي ليكا، إىل قليًال محرَّف
شخصيته، د يُجسِّ طيًفا أو «قرينًا» منا لكلٍّ أن فكرة وهو آخر محرَّف تلميح وثمة الخربة»،

له. الحارسة الروح بدور يقوم ذاته الوقت ويف

والغرباء األرشار

أدُب ر يصوِّ ما كثريًا بينما كالبرش، تترصف الحيوانات بتخيل األطفال أدب يحِفل ما كثريًا
بطريقة شكسبري شخصيات تترصف فعندما كالحيوانات. يترصفون وهم البرش الكبار
عىل قائمة كوميديا جونسون بن وكتب والكالب، واألفاعي بالبجع تُقاَرن فهي وحشية
يُدعى خادٌم فيها يُحِدث والتي «الثعلب» أي (١٦٠٦)؛ «فولبون» عنوان تحمل الخداع
النرس) (أي فولتوري يدعى محاٍم ويقتات األحداث، طوال إزعاًجا الذبابة) (أي موسكا

الغنائم. عىل
الكبار، أدب يف القاعدة ال االستثناء البرش صفات تحمل التي الحيوانات تَُعدُّ
«رحالت من الرابع الكتاب وأشهرها الساخرة، أو الرمزية األعمال يف عادًة تَظَهر وهي
بًرشا والياهو عاقلة جياًدا الهوينمز فيه نجد الذي سويفت، لجوناثان (١٧٢٦) جليفر»
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اإلنجليزي األدب

«مزرعة للستالينية املناِهضة أورويل جورج رواية األخرى األمثلة ومن بالبهائم. أشبه
نقد وهي ،(١٨١٧) «ملينكورت» بيكوك لوف توماس ورواية (١٩٤٥) الحيوانات»
تلك هناك ثم الربملان. لعضوية الغاب إنسان فيها ح يرتشَّ حيث التقدم؛ لفكرة لطيف
استثناءات، تلك ولكن ثعبان. صورة يف العالم إىل الرش يجلب الذي إلبليس الخاصة الحالة
أدب تقصد أن فعليك يتكلم أرنبًا أو ذئبًا أو دبٍّا أو حصانًا ترى أن رغبَت إذا عام فبوجه

األطفال.
وهي «الخرافة»، اسم برشية صفات عليها تُخَلع التي الحيوانات قصص عىل يُطَلق
حيوان يَلَقى البسيطة، الخرافية القصة ويف اإلغريق. أيام عاش الذي إيسوب إىل ترجع
النوع ذلك من الخرافات وتتفق الربي. األرنب عىل السلحفاة وتفوز جزاءه رشير أو مغرور
تكون أن «أهمية مرسحية يف بريزم اآلنسة املتكلفة املربية تعتنقها التي األدب نظرة مع
األدب معنى هو وهذا سيئة، األرشار ونهاية طيبة األخيار نهاية «كانت :(١٨٩٥) إرنست»
خرافة (١٩٠٦) رشس» رشير أرنب «حكاية بوتر بياتريكس رواية وتعد القصيص.»
(األرنب الرشير بني األخالقي بالتناقض محاطة وهي الصغر، شديدي األطفال إىل هة موجَّ
الجزاء الرشس الرشير األرنب ويلقى املهذَّب). اللطيف (األرنب والضحية الرشس) الرشير
بوفاته بوتر وتخربنا وذيله. بشواربه بندقية يحمل رجل يُطيح عندما يستحقه الذي
مهم تأثري ذات جعلها ما وهو التأثر، من نوع أي تحمل ال واقعية رسدية بلهجة القاسية

جرين. وجراهام ووه إيفلني من كلٍّ أسلوب عىل
«أدبية» أكثر قصته تَُعدُّ تحديًدا، سلوكه وسوء بيرت، األرنب شخصية لتعقيد ونظًرا
وأدرك بريزم. كاآلنسة املربيات متطلبات مع يتفق ال فاألدب الرشس؛ الرشير األرنب من
منه أكثر هزًال أحيانًا يكون قد األدب أنواع أفضل أن الشخصية، تلك مبتِكر وايلد، أوسكار
تنتهي التي األخيار شخصيات تكون ما نادًرا لالهتمام إثارًة الشخصيات أكثر وأن ا، ِجدٍّ
ريتشارد مثل شكسبري رسمها التي الجذَّاب الرشير شخصية نهاية وكانت سعيدة. نهاية
سعيدة غري لري» «امللك مرسحية يف الرشعي غري االبن وإدموند «ُعطيل» يف وإياجو الثالث
فَمن سواء. حد عىل والجمهور للممثل هائًال مردوًدا تقدم فهي ذلك قبل ولكن بالفعل،

ماكبث؟ دور عن مالكولم دور يؤدي أن يفضل الذي املمثل
يف إنجلرتا يف إحياؤها أُعيد التي املرسحيات أكثر فإن شكسبري، مرسحيات عن بعيًدا
القديمة» الديون لسداد جديدة «طريقة مرسحية هي عرش والتاسع عرش الثامن القرنني
القوي الرشير شخصية إىل الضخمة شعبيتها ترجع التي ماسينجر، لفيليب (١٦٢٦)
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األيام ذات من يوم يف

يرغب َدْور وهو أوفريتش، جايلز السري يمثِّلها التي لإلعجاب واملثرية النفس إىل املحبَّبة
يف يُضاِربون الذين الطمع شديدي األعمال لرجال نمطي نموذج وهو أدائه، يف نجم كل
نحيا «كيف يف ميلموت أوجستوس مثل الفيكتوري؛ العرص أدب رهم يُصوِّ كما البورصة
لتشارلز (١٨٥٧) الصغرية» «دوريت يف مريدل والسيد ترولوب ألنتوني (١٨٧٥) اآلن»

ديكنز.
عىل قدرته يف وخاصًة األخالقي، واملقال واملوعظة الخرافة عن األدبي العمل يختلف
والشياطني والوحوش بالساحرات األطفال أدب يزخر حيث الرش؛ عىل اإلثارة إضفاء
فاألدب حكيم، غري ترصًفا منهم الحلوى من كيس تناول يُعترب الذين والكبار واملذءوبني
(ديوان بليك لويليام «الَحَمل» قصيدة وتعد للرباءة. ال للخربة أغنية أحواله أفضل يف
امللل درجة إىل تقليدية األصواف» أنعم من الفاتن «بثوبها (١٧٨٩ الرباءة»، «أغاني
«النمر» املتألِّقة نظريتها وعفوية» «عذوبة مع باملقارنة تُقرأ حتى العاطفية وشديدة
فإن بليك، حياة أثناء هازليت ويليام الناقد أوضح وكما .(١٧٩٤ الخربة»، «أغاني (ديوان
منهما» شاعرية أكثر موضوًعا يمثل الوحشية الحمر أو الغنم من قطيًعا يطارد «أسًدا
األدب ويحقق .(١٨١٧ املرسحية»، شكسبري «شخصيات يف «كوريوالنوس» عن (مقال
املطاَردة، الفريسة موضع القارئ، ثَمَّ ومن الراوي، يُوَضع عندما تأثرياته القصيصأفضل
قصة يف بيو باليند اقرتاب يسمع وهو هوكينز جيم مثل الخوف، رحم من اإلثارة فتُوَلد

ستيفنسون: لويس لروبرت املثرية املغامرات

سمعُت فقد ذراعها، عىل فجأة يدي وضعُت الطريق، منتصف يف كنا عندما
صوتًا األبدان، منها تقشعرُّ التي وبرودته بسكونه املكان ربوع يخرتق صوتًا
الطريق عىل األعمى الرجل عصا وْقَع ذلك كان خوًفا، يرتجف قلبي جعل

الثلجي.

١٨٨٣ الكنز»، «جزيرة

الُقراء صغار وأكثر ما؛ نوع ِمن غرباء تشويًقا الشخصيات أكثر تكون ما غالبًا
وهم االنطوائيون، أو بالوحدة يشعرون الذين أو الوحيدون األطفال هم القراءة يف نهًما
مجتمًعا القراصنة له يقدِّم الذي املنعزل هوكينز جيم شخصية مع بسهولة دون يتوحَّ
سبايكر القاسيتان تاه عمَّ تُربِّيه يَتِيم وهو دال، لروالد تروتر جيمسهنري أما جذَّابًا. بديًال
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العمالقة الخوخ ثمرة من تتخذ التي الكائنات وسط البديل مجتمعه يجد فهو وسبونج،
هوجورتس. سحرة وسط بوتر هاري يفعل مثلما لها، مسكنًا

جزئيٍّا لشكسبري «عطيل» مرسحية يف الفنية العنارص استخدام يف االقتصاد يرجع
أصله، بحكم غريبًا املغربيُّ عطيل يَُعدُّ حيث الغريب؛ لشخصية الدراما تقسيم كيفية إىل
البندقي إياجو بينما االنتماء، معاني أحد وهو حوله، ممن محبوبًا يكون أن يف يرغب ولكنه
أحد وهذا «الرشير»، والحاِلم املنعزل وهو الحب، يف يرغب ال لكنه البالد، تلك يف ُولِد قد

االغرتاب. معاني
من نابًعا يكون ما غالبًا باالغرتاب إحساسهم ألن تحديًدا؛ بالغرباء الُكتَّاب يهتم
ينعزلون وهم أنفسهم يشاهدون فيها، واملشاركة الحياة يف االنخراط من وبدًال داخلهم.
مشابهة إياجو مؤامرة أن يُالَحظ كان ما وكثريًا للفن. الخام املادة منها جاعلني الحياة عن
قد أنه بد ال ولكن بالغريب، شكسبري نِصف أن غريبًا يبدو وقد ذاته، شكسبري ملؤامرة
التي الجامعية للشهادة حامًال يكون أن دون لندن يف املرسح عالم يدخل وهو بذلك شعر
يتحدث كان فقد األرجح، وعىل املرسحيني. الُكتَّاب من رفاقه لدى االنتماء عالمة تُعتَرب
ب األمر بداية يف إليه يشريون اآلخرين جعلِت التي األسباب أحد وهي غليظة، ريفية بلهجة
قىض إنه حتى االغرتاب شديد ستيفنسون لويس روبرت وكان النعمة». ُمحَدث «الغراب
روالد يشعر ولم ساموا. يف أعوام ستة بقضاء حياته واختتم مسافًرا القصرية حياته معظم
كان أنه رغم قط، إنجلرتا يف باالنتماء والنرويجي الويلزي األصل بني يجمع كان الذي دال
وثمرة «جيمس قصة كتب وقد الثانية، العاملية الحرب أثناء امللكي الطريان سالح يف طيَّاًرا
إنجليزيٍّا مؤلًِّفا املهنية حياته به استهلَّ الذي الكتاب وهو ،(١٩٦١) العمالقة» الخوخ

البعيدة. نيويورك يف إقامته أثناء األطفال لكتب
كبرية عائلة يف ُولِد فقد للغريب، رائًعا مثاًال لري إدوارد الفيكتوري والكاتب الفنان يُعد
الرشد مرحلة معظم وقىض لندن، برشق هولواي حي يف أسوأ إىل سيِّئ من الحال متقلبة
األوسط والرشق أوروبا يف مرتحًال اًما رسَّ كان حيث وجهه؛ عىل وهائًما منفيٍّا حياته من
ردَّ بوصفها لها معنى ال التي الجوفاء قصائده نفرس أن وِبُوسعنا الهندية. القارة وشبه

األجنبية: اللغات بني قضاها لحياة فعل

مضْت طوال سنوات قبل
ومبتهًجا، سعيًدا يعيش دونج كان
الجامبيل من فتاة غرام يف وقع حتى
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طآن. الشُّ تلك إىل يوًما أتْت
فعلوا، هكذا نعم قارب، يف أتَْوا الجامبيل وألن

فيد؛ زمريي من بالقرب ليًال فرَسْوا
املستطيلة، أويسرتس أوبلونج أصداف تنمو حيث

ملساء. رمادية الصخور وحيث

١٨٧٦ امليضء»، األنف صاحب «دونج
بلغته، شعًرا يُلِقي اليوروبا قبيلة من أو صيني أو رويس قارئ إىل أستمع عندما
الكلمات، وأصوات الشعري اإليقاع لسماع الشديدة بالبهجة أشعر ولكنني شيئًا أفهم ال
غريبة أماكن أسماء نصادف عندما املحلية بلغتنا القصيدة هذه يف مشابهة بهجة وتعرتينا

فيد». «زيمري أو بور» تشانكيل «تالل أو العظيم» جرومبوليان «سهل مثل
غصبًا. منها قصة استخراج وهي الجوفاء لري قصائد لقراءة أخرى طريقة ثمة
والخوف االنبهار من بمزيج إليه يُنَظر القلب رقيق مخلوق هو دونج؟ عن نعرف ماذا
غريب أنف ذو وحيد الة رحَّ وهو ما، حدٍّ إىل اإلنسان من أدنى كائنًا بوصفه واالشمئزاز
وهي إليها، ويشتاق مفقودة حبيبة عن يبحث وهو طبيعي، غري مظهًرا عليه يُضفي
الزرقاوين: ويديها األخرض لرأسها نظًرا أيًضا؛ طبيعي غري مظهر ذات الجامبيل من فتاة
التي gay كلمة أن ورغم مبتهًجا.» سعيًدا يعيش دونج مضت/كان طوال سنوات «قبل
الحديث املعنى نفس لها يكن لم — «شاذ» الحديث العرص يف تعني والتي — استخدمها
إدوارد لدى الدائم االغرتاب أسباب أحد يكون أن قوي احتمال فثمة عرش، التاسع القرن يف
أن نكاد كما — أنه الفيكتوري العرص يف إنجلرتا يف — الكبري أنفه يكره كان الذي — لري
مثل أسباب إىل باإلضافة (ذلك تعيًسا جعله ما وهو الشذوذ، بداخله يُخفي كان — نجزم

األخرى). الصحية املشاكل من ومجموعة واالكتئاب الرصع

األطفال ألدب العرصالذهبي

املجتمع كان األدب. بدأ األرجح عىل وهكذا األدب، نبدأ هكذا األيام» ذات من يوم «يف
واألجداد اآللهة أرواح يستحرض وهو الراوي إىل ويستمع النريان حول يجتمع البدائي
القصص يحبون واألطفال العاَلم، يفهموا كي القصص إىل بحاجة والبرش واألبطال.
ذاته. لألدب تاريخ األطفال أدب تاريخ فإن ثَمَّ وِمن خاللها؛ من عاملهم ويفهمون

17



اإلنجليزي األدب

تقريبًا املتعلمني األطفال كل مسامع عىل ُقرئت التي اإلنجليزية الكالسيكية األعمال وأول
بونيان لجون (١٦٧٨) الحاج» «رحلة هي املخترصة) النسخة أحيانًا كانت أنها (رغم
الثقافية الحياة كانت عٍرص إىل ينتميان وهما ديفو، لدانييل (١٧١٩) كروزو» و«روبنسون
يف لوك جون ونظرية الديني ت التزمُّ لحركة املشرتك التأثري بفعل فيه تتحول الربيطانية
التعليم طريق عن فيها يُكتَب بيضاء صفحة بوصفه الطفل عقل ترى التي النفس علم
البالغني وروايات الرصيح األطفال أدب اتخذ تحديًدا، التأثريات تلك ظل ويف والبيئة.
ضخمة مجموعة لدينا كانت عرش التاسع القرن مطلع وبحلول املعروف. الحديث الشكل
عن وذلك لألطفال، قصص إىل تحوَّلْت قد شكسبري مرسحيات وحتى األطفال، كتب من
من «حكايات بعنوان كتاب يف المب وتشارلز ماري يد عىل روايات إىل تحويلها طريق

.(١٨٠٧) شكسبري»
ألدب الذهبي العَرص العرشين القرن مطلع يف السابع إدوارد يُعتربعرصامللك ما غالبًا
والطرد الطفولة اجتياز هو اإلنجليزي األطفال أدب يف البارز املوضوع كان وإذا األطفال.
معرفتنا من يأتي إدوارد امللك عرص يف للكتابة املميِّز املذاق فإن الفاضلة، املدينة من
واالستقرار (النسبي) السالم من طويل عرص نهاية إىل ينتمي بأنه حاليٍّا نملكها التي
الشمس ضوء يف يلعبون الذين كاألطفال اإلدواردي العرص فأبناء (املقارن)، االجتماعي
واستخدمتْه النموذج هذا وولف فرجينيا رأْت وقد ُمرَّة. حقيقة عىل يستيقظوا أن قبل
عطلة عن الحرب قبل أحداثه تدور األول فالجزء (١٩٢٧)؛ املنارة» «إىل روايتها بنية يف
الثاني، الجزء يف قصرية فجوة إىل الحرب وتؤدِّي البحر، شاطئ عىل لألطفال صيفية

مفقود. لعاَلم بالغ شخص مرثية الثالث والجزء
العظمى الحرب أن يدركون إدوارد امللك عرص يف األطفال قصص مؤلفو يكن لم
شجرة يف «رياح قصة ويف بشأنها. وقلقوا أخرى تغريات شهدوا ولكنهم األبواب، عىل
يف بادجر يسكنها التي الربية الغابة رسوخ جراهام كينيث يُربز (١٩٠٨) الصفصاف»
النعمة ُمحَدثو والسمارسة البورصة مضاربو يقوم التي النهر ضفة من املقابل الجانب
فقد الضيعة؛ لسيد القديم األرستقراطي النموذج اختفى لقد عليها. الجديدة القصور ببناء
الحًقا عليها يستويل وسوف الرسيعة، بالسيارات مولع زائف نبيٍل لسيٍد تود قاعة ِبيعْت
قديم حياة ألسلوب مرثية الكتاب هذا ويعد اليد. بوضع املراوغون العاملة الطبقة أبناء
التصويت. حق فيه النساء تملك وال منازلهم الناس فيه يعرف مفقود، واقع ومستقر؛
بووب» «بووب السيارة محرك صوت يقلِّد وهو املتفاِخر تود عىل بدفء نبتسم بينما وحتى
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التي الطريقة بنفس وابتذاله سوقيته مع نتعامل أن يُفرتَض وأنانية، وحيوية بسذاجة
القلب: طيبة املتزنة ان السجَّ ابنة مع بها نتعامل

نبيل؛ لسيد التميز شديد مستقالٍّ مسكنًا تود قاعة «تصلح بفخر: تود قال
وسائل بكل حافلة ولكنها عرش، الرابع القرن إىل جزئيٍّا تاريخها يرجع حيث
دقائق خمس وتبعد حديث صحي رصف نظام فيها فيوجد العرصية. الراحة

«… ل صالحة وهي الجولف، ومالعب الربيد ومكتب الكنيسة عن
أخربني امتالكها، أريد ال الحيواِن! يف هللا «فليبارك ضاحكة: الفتاة فقالت
والخبز الشاي من باملزيد آتيك حتى أوًال انتظر ولكن عنها، ملموًسا شيئًا

ص.» امُلحمَّ

شجرة يف «رياح ل املفضَّ كتابه كان الذي ووه، إيفلني جراهام كينيث سبق
الست توني مثل النبيل السيد لشخصية الحقيقي املعنى النحدار رثائه يف الصفصاف»،
نفسه يشغل ال والذي (١٩٣٤) الرتاب» من «حفنة ووه رواية يف باسمه جديًرا كان الذي
ُمحَدثو بها ينشغل التي األمور وهي الجولف، ومالعب الحديث الصحي الرصف بنظام

العقارات. وسمارسة النعمة
تقوم حيث االجتماعي؛ التحول عن الخرافية بالحكايات شبيه مألوف خيال ثمة
يف هي لقيطة طفلة أن ويتضح مهديهما، يف رضيعني طفلني باستبدال ليًال متجولة ِجنِّيَّة
القصة تلك من الحديثة النسخة أما سندريال. َقَدم الزجاجي الُخفُّ ويناسب أمرية، األصل
وثمة أرستقراطيٍّا. أصبح وقد العامة أحد ر فتصوِّ واإلدواردي، الفيكتوري العرص يف
االجتماعية واملكانة األمالك ذات العريقة العائالت بني التزاوج عىل عديدة تاريخية أمثلة
الحرضي املصنع صاحب سواء الُجدد األغنياء وبني املال، يف نقًصا تعاني ولكنها الرفيعة،
عام نُِرشت التي جيمس لهنري سيدة» «صورة عبقرية وتكمن األمريكية. الوريثة أو
الزواج ترفض عندما روحانية امرأة أنها آررش إيزابيل بها توضح التي الطريقة يف ١٨٨١
الروائية كتبِت أعوام، بضعة وبعد صورية. سيدة تصبح ال حتى واربرتون لورد من
روايات كتبْت أن لها سبق قد كان (التي برينت هودسون فرانسيس األمريكية اإلنجليزية
تحمل التي لألطفال األوىل قصتها الزوجي) والخالف الطبقي والرصاع الفقر عن للبالغني
املجالت إحدى يف مسلسلة حلقات هيئة عىل (نُِرشت الصغري» فونتلروي «اللورد عنوان
فقريًا بروكلني يف الصغري إيرول سدريك عاش .(١٨٨٦ عام كتاب صورة ويف ،١٨٨٥ عام
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الذي االسم وهو هافيشام، يُدَعى إنجليزي محاٍم يصل ثم األرملة، والدته مع متعفًفا
قد بأنه الطفل يُخَرب وبالطبع كربى»، «توقعات تنتظره سدريك بأن الفور عىل يوحي
مؤلفته من الكتاب هذا جعل وقد إنجلرتا. يف كربى وَضيعة اللورد لسلطان وريثًا أصبح
عرشات إىل وتُرِجم النسخ ماليني منه بيعْت إذ املتحدة؛ الواليات يف إيرادات أعىل صاحبة
كلٍّ ففي تسويقية؛ ظاهرة أيًضا وأصبح وتليفزيونية، عروضمرسحية إىل ل وتحوَّ اللغات
أبناءهن يَكُسون الفيكتوري العرص أواخر يف األمهات كانت املتحدة والواليات إنجلرتا من

فونتلروي. مالبس
وتزوجْت إنجلرتا يف ُولِدْت حيث تقليدية؛ غري امرأة برينت كانت الُكتَّاب من وكالعديد
وحصلْت ا، جدٍّ شهرية حب قصة لها وكانت األطلنطي، املحيط وعربت أمريكي رجل من
حياتها عىل األولوية عملها وأعطْت إنجليزيٍّا، رجًال تزوجْت ثم زوجها من الطالق عىل
نحو عىل عالقًة تكن فلم وهكذا، املنزل. عن بعيًدا الوقت معظم تقيض وكانْت العائلية
وقد األمومة، وواجبات خيالها عاَلِم أيًضا؛ عاَلمني بني بل فحسب، دولتني بني مضاعف
من عرشة الخامسة يف وهو السل مرض بسبب أبنائها أحد فقدْت عندما قلبُها تحطَّم
تعويضيٍّا خياًال (١٩١١) الرسية» «الحديقة يف كولني املريض الطفل شفاء ويَُعدُّ عمره،
نَْفَس عانَى فقد الحياة قيد عىل بِقَي الذي برينت ابن أما الحرمان. هذا من مستوًحى
والدته تجاه بالحنق دائًما يشعر ظل حيث ميلن؛ إيه إيه للكاتب روبن كريستوفر مصري
الُكتَّاب ألحبَّاء الدائم األلم فمصدر الصغري. فونتلروي للورد كنموذج إياه الستخدامها
من نوع إىل تتحول خام كمادة يُستخَدمون أنفَسهم وجدوا قد أنهم وأقاربهم وأصدقائهم

لطيف. بأسلوب دائًما ل التحوُّ ذلك يتم وال الحياة، حساب عىل الفن
حيث ِكنت؛ مقاطعة يف بأسوار محاطة حديقة من الرسية» «الحديقة استُوِحيَِت
ولكن الريفية، اإلنجليزية السيدة َدْور تؤدِّي وهي السعيدة األعوام بعض برينت قضْت
يف الخارج. من أكرب بوضوح الريفية إنجلرتا وتُرى املتحدة، الواليات يف ُكتبْت الرواية
وأتْت إمرباطورية، ورثْت قد — ُمدلَّلة صغرية فتاة وهي — ماري البيت ربة كانت الرواية،
ذاَت خلفيًة يمثِّل كان ثاٍن عاَلم وهي الهند، من قادمًة املستنقع عىل يطل الذي املنزل إىل
يد عىل مرضها من ماري وتُعاَلج الوقت. ذلك يف األدبية األعمال معظم يف قوية مرجعية
التي الواقعية بني التفاعل ويعد الرسية. الحديقة يف قابلتْه الذي الطبيعة ابن وهو ديكون،
روحية عالقة فيها تتسبب التي والرومانسية رئيًسا، دوًرا االجتماعي املركز فيها يؤدِّي
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األدب صميم يف تقع التي اإلبداعية القوة ركائز أحد الروحي؛ اإلشباع يف الطبيعة عاَلم مع
اإلنجليزي.

الخارج من إنجلرتا

وكان الربيطاني، الهند حاكم ابن كان الذي كيبلينج روديارد َقِدم ١٩٠٠ عام أغسطس يف
منزل وهو بيتمان، منزل واكتشف إنجلرتا. يف يعيش كي البوير؛ حرب عىل وشاهًدا الة رحَّ
قرية من التل أسفَل بالغابة واٍد يف يقع األول جيمس امَلِلك عرص إىل يرجع متني راسخ
للُخيَالء مقاوًما تود السيد من تماًما النقيض عىل كيبلينج كان ساسكس. رشق بريواش
وظل البالط، وشاعر السري لقب من كالٍّ الحًقا يرفض وسوف االجتماعية، والغطرسة
مصانع أصحاب أحد منزل ولكنه يْعة، الضَّ مالك قرص ليس بيتمان منزل أن عىل ا مرصٍّ
ساحة بال َحَمام، وبرج وفرن حديقة عىل إالَّ يحتوي املنزل يكن لم الناجحني. الحديد
ذلك من أيٍّ «أو طويل خاص ممر وال البوابة عند كوخ وال السيارات لوقوف مخصصة

الهراء».
والحجر ورومني راي مستنقعات مثل املحلية؛ الطبيعية املناظر كيبلينج استكشف
النحل، تربية يف ع وَرشَ التفاح أشجاَر وَزَرع وامُلروج، والغابات داونز ساوث يف الجريي
من سياًجا يجتثُّ وهو الِحرِيفِّ ذلك ُمشاَهَدُة أكسبتْه حيث محيل؛ سياج بصانع وانبهر
«أكثر وكان والفطرة»، بالوراثة صياًدا «كان البرش»: احرتام من جديًدا «نوًعا األشجار
والدراية الحكمة من َمعينًا كان … بالشعراء حافلة كاملة قاعات من الطبيعة» مع ًدا «توحُّ
ويف .(١٩٣٧ نفيس»، عن («يشء عام» بوجه واألرض والنباتات والسياجات األشجار عن
سواها؟» يعرفون ال َمْن إنجلرتا عن يعرفه أن ينبغي الذي «ما كيبلينج تساءل الهند،
يتعرف نفسه هو كان واآلن .(١٨٩٢ الغنائية»، الثكنات «قصائد يف اإلنجليزي»، («العلم
آثاًرا بالده يف اكتشف فقد اآلثار، ِعْلم خالل من القومي ماضيَها ويكتشف إنجلرتا عىل
ب تعقُّ خالل ومن كرومويل، عرص إىل ترجع وأخرى الحديث الحجري العرص إىل ترجع
مرًعى إىل الغابة فيه تحولت الذي الطويل التاريخ من تعكسه بما املتغرية، األرض مالمح

أخرى. مرة مرًعى إىل ثم لألشجار مزرعة إىل ثم
موهبة عن (١٩٠٢) قصص» و«مجرد (١٨٩٤) األدغال» «كتاب من كلٌّ كشف
«مكافآت الثاني وجزئها (١٩٠٦) بوك» تل «عفريت ففي لألطفال؛ بارع كقاصٍّ كيبلينج
لم الذي للوطن أساطري إىل حديثًا اكتشفها التي املحلية املعرفة ل حوَّ (١٩١٠) وجنيات»
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مؤسسات وال األحداث أساستسلسل عىل ال الصغار للُقرَّاء تاريًخا بخياله وحاك فيه، يولد
لألرض. النفسية الجغرافيا باألحرى أو الجغرافيا أساس عىل بل الدولة،

لنسخة مرسحيٍّا عرًضا يان يؤدِّ عندما التاريخ لهذا مرشًدا وأونا دان الطفالن يجد
أحد يف بسيط صيفي مرسح عىل لشكسبري صيف» ليلة «حلم مرسحية من مصغرة
كانت لو كما الشجريات وتنفتح املاء جار أشجار بني صفارة يسمعان وفجأة املروج،
اقتباس ييل وفيما حقلنا». «هذا مدافًعا دان فيقول الحقيقي، بوك ويظهر مرسح ستارة
النظري املنقطع السجعي باإليقاع الشعوَر تحديًدا أنقل كي اليشء؛ بعض طويل لحوار

ببطء: كيبلينج تقرأ أن فعليك وببطء، عاٍل بصوت اقرأه كيبلينج. لدى

حلم تُمثِّلون جعلكم الذي ما السماء، بحق «أهكذا؟ يجلس: وهو الزائر قال
واحد أسفل حلقة وسط جون القديس ليلة عشية يف مرات ثالث صيف ليلة
تل – العفريت تل – بوك تل القديمة؟ إنجلرتا يف يل التابعة التالل أقدم من

الوضوح.» تمام واضح األمر بوك! تل – العفريت
الذي بوك لتل الرسخس بنبات واملغطَّى للعيان الظاهر املنحدر إىل أشار
الغابة تلك ووراء مظلمة، غابة إىل الطاحون لجدول البعيد الجانب من يمتد
نهاية يف نفسك تجد حتى قدم، خمسمائة حتى وترتفع ترتفع األرض كانت
والقناة بيفينيس سهول عىل تطل كي بيكون؛ لتل املكشوفة القمة عىل األمر

للعيان. الظاهرة داونز ساوث تالل ونصف
والفرسان عروشهم عن يتنازلون قديًما امللوك كان شيئًا فعلتما لقد …»
قد نفُسه مرلني كان وإذا اكتشافه. سبيل يف كتبهم عن والعلماء مهاميزهم عن
حطمتما لقد التالل، حطمتما لقد ذلك! من أفضل ِلتفعال تكونا فلم ساعدكما،

عام.» ألف طوال يحدث لم ما وهو التالل!
ذلك.» نقصد لم إننا … «إننا أونا: فقالت

لسوء فعلتماه! أنكما وراء السبب تحديًدا وهذا ذلك، تقصدا لم «بالطبع
العفريت، أنا سواي، يتبقَّ لم رحلوا، قد سكانها وكل اآلن خالية التالل فإن الحظ
اهتممتما إذا … إذا ملساعدتكما االستعداد أتم عىل وأنا إنجلرتا، يف قديم يشء أقَدم
أرحل.» وسوف بذلك حا تُرصِّ أن إال بالطبع عليكما فما تهتما لم وإذا ألمري،

نحبك.» فنحن ترحل؛ «ال قائلة: يدها أونا فمدْت
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الطري البسكويت قطعة وناوله بعضالرقائق.» تناول «يمكنك دان: وقال
البيض. مع

بنا يجنح بينما الواقع، بأرض املهروس جيًدا املسلوق والبيض الرقائق تربطنا
عفريت من أخرى نسخة وهو تومنوس، السيد أيًضا البيض فكرة ويستعري بعيًدا. الخيال
«األسد رواية يف وذلك نارنيا، يف لها شاي فنجان أول لويسالحتساء يدعو عندما كيبلينج،
من الطفلني أسماء ذكر طريق عن امتنانه إىل لويس ويشري املالبس». وخزانة والساحرة
وتحرير التالل بتحطيم وأونا دان يقوم حيث هنا؛ ذكرهما ورد اللذين بيفينيس سهول
«رياح رواية يف ومول راتي نزهة مثل الطعام، بذكر األطفال أدب ويحفل األرض. روح
وييل السيد يملكه الذي الشيكوالتة مصنع يف الغريبة واملنتجات الصفصاف»، شجرة يف
غذاء يف نفسه الكتاب وتأثري الجسد غذاء بني قياًسا يقدم كان لو كما ،(١٩٦٤) وونكا
فهو سواء، حدٍّ عىل والتعليم الغذاء من محروًما تويست أوليفر كان امللجأ ويف العقل.

بخياله. للتحليق الفرص من واملزيد العصيدة من املزيد يف يرغب جائع
إنجلرتا بتاريخ املتعلقة الرؤى من سلسلة وأونا دان من كالٍّ بوك تل عفريت يمنح
واشنطن، عرصجورج إىل العرصالربونزي من الزمن عرب ونسافر والغدير، األيكة أساسها
بناه (الذي هادريان سور عند يقاتل كان الذي الروماني الجيش يف املائة قادة أحد ونقابل
من الرومانية الحضارة لحماية الحالية) إنجلرتا بعرض هادريان الروماني اإلمرباطور
ولكن للهند، الغربية الشمالية الحدود الذهن تستحرضيف إمرباطورية صورة وهي الرببر،
إنجلرتا فإن ثَمَّ، وِمن والنورمان. الساكسونيني بني الصلح عىل باألساس يؤكد كيبلينج
متعددة وهويتها والهجرة، الغزو من متعاقبة موجات أَثَْرتْها هجينة أمة هي يعنيها التي
دياناتهم عن عليها الوافدون تخىل القرون مدار وعىل ذاتها. األرض يف حفرت قد األعراق
وتحولت واملساواة، الدعابة وروح كالتسامح «اإلنجليزية» القيَم ذلك من بدًال واعتنقوا
هوبدن، تُدَعى شخصية بينها تتوسط للمكان أرواح إىل القديمة الديانات يف السماء آلهة
تل «عفريت رواية وتقدِّم القديم. السياج صانع أساس عىل الشخصية تلك بُنيت وقد
شديدة وطنية قصة يحكي والتكامل الَعْلَمنة من تاريًخا األطفال من كيبلينج لقرَّاء بوك»
للفكر املؤيِّد الكتاب يف تقريبًا الوقت نفس يف وضعها يف ساهم التي تلك عن االختالف
يُدَعى محرتف مؤرخ مع تأليفه يف اشرتك الذي ،(١٩١١) إنجلرتا» «تاريخ االستعماري

رة. ُمنفِّ اآلن تَُعدُّ عنرصية نغمة أدخل الذي فليترش إل آر يس
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اكتماًال، عرفهم الذين العباقرة أكثر بأنه كيبلينج روديارد جيمس هنري وصف
ضيِّق رسميٍّا متحدثًا بوصفه يُنبَذ ما غالبًا والعرشين الحادي القرن بريطانيا يف ولكنه
،(١٩٠١) «كيم» يقرءوا أشخاصلم من النبذ ذلك يأتي ما وغالبًا االستعمارية. باسم األفق
«أوليفر غرار عىل سواء، حد عىل والصغار للكبار تروق صبي، عن «فارقة» رواية وهي
مكتوبة لكنها الغائب، بضمري تُرَوى وهي لبوملان. املظلمة» «املواد أو لديكنز تويست»
يف كيم يرشع الهور. شوارع يف فقريًا عاش الذي أيرلندي، لجندي اليتيم الطفل كيم بعيون
والروس الربيطانيون كان عندما للتجسس الكربى» «اللعبة يف تورط فقد مزدوجة، رحلة
يف بوذيٍّا راهبًا اتَّبع نفسه الوقت ويف أفغانستان، عىل السيطرة فرض أجل من يتصارعون
أخرى نسخة الروح وطريق السياسة طريق بني االختيار ويعد الروحي. التنوير طريق
للحياة رؤيتها من يأتي للرواية األكرب التميز ولكن والرومانسية، الواقعية بني الجدل من
جراند طريق يف ورائحة) وصوتًا (صورًة عاينها كما الهند يف الثقافات املتعددة الحافلة
(أفراد الرباهمة … الرجال أصناف وكل االجتماعية الطبقات كل «تتحرك حيث ترانك؛
والعمال، املرصفيون والشومار، منهم) إال الكهنة يكون وال الهندوس، عند العليا الطبقة
ويغدو.» يروح بأرسه العالم الخزف، وصناع السبيل عابرو والتجار، الشعر مصففو
األكثر العرشين القرن أواخر محليل أحد سعيد إدوارد األمريكي اللبناني الناقد وكان
الفصول أطول ولكن واإلمربيالية»، «الثقافة قوى بني التعايشية العالقة اعتربه ملا تأثريًا
التعاطف شديدة لة مفصَّ قراءة عن عبارة العنوان بهذا ١٩٩٣ عام صدر الذي كتابه يف
حوله يدور الذي املعنى أن فيه يُؤكد الذي اإلمربيالية» «ملذَّات بعنوان كيم لشخصية
بها يحتفظ أن يستطع لم لكنه أحبها، التي بالهند العميق كيبلينج ارتباط هو الكتاب
فقد والتأييد، م التفهُّ عىل القائم بالهند، املتعددة للثقافات كيبلينج استيعاب ورغم ا. حقٍّ
«عبء للسمعة واإلساءة االستقباح سبيل عىل عليه أطلق ما يحتمل أن واجبه ِمن أن آمن
قصة وكانت اإلمرباطورية. اختفاء عند نجمه يأُفل أن املتوقع من وكان األبيض»، الرجل
وهي رحلته، من النقيض عىل العرشين القرن من الثاني النصف يف اإلنجليزي األدب
من كان الذي — نايبول» إس «يف حاكى وقد املستعمرين. للرعايا صوت منح يف تتلخص
«لغز يف بيتمان منزل إىل كيبلينج وصول — الغربية الهند جزر من ينحدر هندي أصل
سياج صانع عىل يعثر إنه بل ويلتشري، يف مستقر ريفي مجتمع يف (١٩٨٧) الوصول»

الرواية. يف املحلية والتقاليد العادات مصدر وهو كيبلينج، لدى بهوبدن الشبه قريب
أوسكار جائزة عىل الحاصل اإلنجليزي االسكتلندي اإليطايل السينمائي النص ويف
بوكر جائزة عىل الحاصلة الكندية الرسيالنكية الرواية من واملقتبَس مينجيال، ألنتوني
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تقديم يعاد (١٩٩٢)؛ اإلنجليزي» «املريض عنوان تحمل والتي أونداتجي مايكل للكاتب
طائفة من مفرقعات لخبري محوري دور منح مع استعمارية بعد ما بنغمة «كيم» بداية

الهور: يف ُولِد قد كيم غرار عىل وهو كيب، يُدَعى السيخ

قلمه رسعة يف فكِّر الصرب، نافدة فعينك ببطء، كيبلينج تقرأ أن عليك املريض:
منفرج … املحلية األوامر متحديًا … «جلس هي؟ ما للتوضيح) بكيبلينج (مستشهًدا
السكان يطلق كما … العجيب املنزل …» «… زمزمة املدفع ماسورة جوار إىل الساقني

الهور.» متحف عىل املحليون
معدنية وأوعية أكواب من مصنوع وهو املتحف، خارج هناك املدفع زال ما كيب:
املدفع نريان أُطلقْت والحًقا ُصهرت، ثم املدينة يف أرسة كل من الرضيبة سبيل عىل أُخذَت

البلد. أهل … قومي عىل
عنه؟ يكتب ما أم الكاتب اعرتاضك؟ وجه إذن هو فما املريض:

بي الخاص املكثف اللبن كل احتساؤك هو عمي يا ا حقٍّ عليه أعرتض ما كيب:
ببطء، قرأته مهما مكان كل يف كتابك يحملها التي والرسالة الفارغة) العلبة (مختطًفا

الربيطانيون. يحكمها أن للهند مصري أفضل أنَّ وهي

مىض: وقت أي من إلحاًحا أكثر كيبلينج سؤال أصبح والعرشين الحادي القرن ويف
سواها؟ يعرفون ال َمْن إنجلرتا عن يعرفه أن ينبغي الذي ما

بعد ما حالة إىل يطمح وهو مجري، أصل من أمُلايش املجهول اإلنجليزي واملريض
بانغماسه ولكن القومية، الهوية ملفهوم أونداتجي نقد يمثل وهو السيايس، االستقالل
رواية حول جدال يف ينخرط وعندما املهذبة. الثقافة يجسد فإنه وكيبلينج هريودوت يف
كتبه الذي السينمائي النص ويدمج األدبي. والتفسري للقراءة محاولة الرسد يضم «كيم»،
أجزاءً يخلط شكسبري كان كما باألحرى أونداتجي، رواية يف مشهدين بني برباعة مينجيال
للمدفع الحقيقي التاريخ تتناول التي الفقرة نقشت الكتاب ففي مصادره؛ من مختلفة
املمرضة وهي أخرى شخصية «كيم» رواية من نسخة مقدمة يف البيضاء الورقة عىل زمزمة
كيبلينج عىل أونداتجي فريد الحايل، األدب كتابة إعادة األدبية الكتابة وتعني هانا. الكندية
إىل وجولييت» «روميو محوًال شكسبري، عىل بالكمان ومالوري ميلتون عىل بوملان يرد كما

.(٢٠٠١ والبيض»، («السود األجناس مختلطة ديستوبيا
النافذة بجوار مقعدها يف تجلس وهي إير جني مثل الكتب، الشخصيات تقرأ عندما
رواية يف القوطية الروايات تلتهم وهي مورالند كاترين أو برونتي، شارلوت رواية بداية يف
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الكتاب. يطالع الذي القارئ مرآة تصبح فهي ،(١٨١٨) نورثانجر» «دير أوستن جني
كارول لويس رواية يف األرنب ُجحر إىل تهبط وهي أليس مثل آخر عالم إىل الهروب ويعد
خزانة من بيفينيس أطفال عبور أو ،(١٨٧١) املرآة» «عرب أو (١٨٦٥) العجائب» «أرض
نحن واآلن لألدب. السحري العالم إىل الدنيوي عامله من القارئ لهروب مماثًال املالبس،

العالم. هذا حدود عن نتساءل ألن بحاجة
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الثاني الفصل

األدباإلنجليزي ماهية

تعريفات

توماس السيد يطلب ديكنز لتشارلز املدريس الصف مشاهد أشهر من واحد يف
فرتتعد الحصان، تعريف جوب سييس من الحقائق بأهمية يؤمن الذي جرادجرايند
«الفتاة جرادجرايند السيد فيقول الصحيحة، اإلجابة إىل التوصل جاهدة وتحاول الفتاة
حقائق أية لديها ليست عرشين رقم الفتاة الحصان! تعريف عن تعجز عرشين رقم
هيا للحصان، الفتيان أحد تعريف إىل فلننظر انتشاًرا! الحيوانات أكثر من واحد عن
ذوات من «حيوان املطلوبة: الحقائق يعلم الباردتني العينني ذو بيتزر وكان بيتزر.» يا
أنياب وأربعة رضًسا وعرشون أربعة منها ِسنٍّا أربعون له النجيل، عىل يتغذَّى األربع
يغري املستنقعات ذات البلدان ويف الربيع، يف جلده يَُغريِّ وهو القواطع، من عرش واثنا
عمره معرفة ويمكننا الحديد، من َحدوات إىل تحتاج لكنها صلبة وحوافره أيًضا، حوافره

.(١٨٥٤ عصيبة»، («أوقات فمه» يف عالمات طريق عن
األحصنة تعرف بالطبع فهي السخرية، الصحيحة باملصطلحات سييس جهل يثري
حياتها طوال عاشْت وقد السريك أبناء أحد فهي بيتزر، عن فضًال جرادجرايند من أفضل
شديدة. برباعة األحصنة فيه تُمتَطى عالم يف وتحيا بها وتعتني تحبها وهي األحصنة، مع
ال املبارشة، والعالقة الخربة من تأتي الحقيقية املعرفة أن يف ديكنز نظر وجهة وتتمثل
آر إف د. كامربيدج بجامعة املؤثر األدبي الناقد أُعِجب ما فرتٍة ويف والنظم. الحقائق من
بقوٍة تربز ألنها وذلك األخرى؛ ديكنز روايات كل من أكثر عصيبة» «أوقات برواية ليفيس
تؤدِّي الذي اإلنسانية الروح قمع وبني السريك أبناء يجسدها التي الحيوية بني التعارَض
مدرسة كانْت املهمة. هي وحدها الحقائق بأن القائلة التعليمية جرادجرايند نظرية إليه



اإلنجليزي األدب

واللعب عري الشِّ واإلحساس التعجب عىل األطفال قدرة اقتالع إىل تسعى جرادجرايند
عجلة يف ميكانيكية تروًسا أو املصانع يف اًال ُعمَّ يصبحوا كي إعدادهم أجل من التخييل؛
معلمي هدف كان فقد ذلك، من النقيض وعىل الفيكتوري. العرص يف الرأسمايل اإلنتاج
اللغة وكانت اإلنساني. والفهم اإلحساس بقوة تتمتع أجيال إنشاء ليفيس تُراث يف األدب
تجربة تكون أن املفرتض من األدب فدراسة ُمتَِّقد؛ بحماس تُدَرس ما غالبًا اإلنجليزية

املجتمع. وربما الفرد حياة تُغري
وجهة من عنه اإلجابة تكون قد اإلنجليزي األدب ماهية عن السؤال فإن ثَمَّ، وِمن
الكتب تلك يعني األدب إن به.» تمر عندما تعرفه «أمٌر أيًضا: ديكنز وربما ليفيس نظر
معارض بديل نهج وثمة «الحياة». د تجسِّ التي الكتب تلك وتحبها، معها تحيا التي
ع تشجِّ التي الكتب تلك بأنه األدب تعريف وهو جرادجرايند، السيد لروح نفسه بالقْدر
يقوم التي البهلوانية لأللعاب مشابه نحو عىل لتفسريها، هائلة بِحيَل القيام عىل إيجابيٍّا
برباعة اللغة فيها تُستخَدم التي النصوص تلك هي األدبية والنصوص السريك. العبو بها

التفسريات. من متنوعة ملجموعة تستجيب التي النصوص تلك شديدة،
آخر مرادًفا «أدبي» كلمة كانت إذا أو بالفطرة، تتعلمه أن يجب أمًرا األدب كان إذا
يَُعدُّ الحقائق من مجموعة يف باختزاله اإلنجليزي» «األدب تعريف فإن «هازل»، لكلمة
وردزوورث ويليام َكتََب للخيال. الرافض جرادجرايند طريقة عىل املميزة ملتعته تدمريًا
يف أدبي عمل وضع عملية تشبه هل بالترشيح.» نقوم كي نقتل «إننا قائًال: مرة ذات
والرشوع املعمل طاولة عىل وضعه ثم وقتله حي كائن أخذ التاريخي أو العام سياقه
النقدي التحليل يقابلون عندما الكتب عشاق بني شائع شعور هذا بِمبضع؟ ترشيحه يف
األدبي العمل أن ينَسْون وربما األدبية. النظرية عن فضًال مرة، ألول األدبي والتاريخ
أدوات فهُم يزيد أن األقل عىل ويجب وبراعته، الكاتب مهارة نتاج إنه بل حيٍّا، كائنًا ليس
التي املتعة من النور إىل يخرج حتى األدبي العمل بها يمر التي والرحلة الكاتب صناعة

منها. يقلل أن ال النهائي، املنتج من عليها نحصل
نقتل «إننا الصارخة: املقولة عىل اإلنجليزية اللغة معلمي ألحد ذكية إجابة وثمة
فإن الدراجات ركوب محبِّي من كنَت «إذا ييل: فيما تتمثل وهي بالترشيح.» نقوم كي
الطريق عىل الساعة يف ميل مائة برسعة الدراجة ركوب من عليها تحصل التي املتعة
الدراجة أجزاء تفكُّ كيف أيًضا تعلمَت إذا — تزداد قد العكس عىل بل — تقل لن الرسيع
األقل فعىل أخرى، مرة تركيبها وأعدَت أجزائها إصالح وحاولَت صنعها طريقة وفهمَت
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ركوب محبي من زمالئك مع للمناقشة صالحة مادة امليكانيكية خربتُك تعطيك سوف
والعادات املعرفة ذوي الدراجات ركوب محبي «مجتمع» من جزءًا وكونك الدراجات،

إضافية.» متعة يعطيك سوف املشرتكة والتقاليد
تضيف أن يمكنها حيث اإلنجليزي؛ األدب دراسة عن مشابه أمر قول ويمكننا
من جزءًا أيًضا تجعلك وهي القراءة، معاودة وخاصة القراءة متعة إىل عديدة مستويات
من فالكتابة الكتابة، يف األساسية امُلتَع إحدى أيًضا هذه تعد الواقع، ويف أدبي. مجتمع
مستوى عىل وحيًدا يكون ما نادًرا الكاتب ولكن منعزًال، صاحبها تجعل التي امِلَهن أكثر
بالدرن مصابًا كيتس جون كان يحبهم. الذين الُكتَّاب بصحبة يستمتع فهو وعقله، فكره
التفكري يف عزاءه يجد كان بأنه خطاباته أحد يف ح رصَّ ولكنه مرضه، لنهاية تماًما ومدرًكا

وفاته. بعد اإلنجليز» الشعراء «بني يُوَضع سوف اسمه أن يف

الراحلني مع حوار

يقتنونها التي األدبية واألعمال سون، متحمِّ ُقرَّاء ألنهم الكتابة مهنة الُكتَّاب يمتهن ما غالبًا
من مزيج خالل من غالبًا وذلك يكتبونها، التي الجديدة األعمال تشكيل عىل تساعدهم
وتظل املعاكس. الفعل رد أو النشطة واملقاومة الالواعي واالستغراق الواعية املحاكاة
ما هي جديد ملؤلف الفردية» و«املوهبة األدبي «الرتاث» بني العالقة عن الجمل أشَهر

إليوت: إس تي والناقد الشاعر قاله

شأنه ولكن وحده، به خاصة معاٍن ذا نوع أي من فنان أو شاعر يوجد ال
تقيِّمه أن يمكنك وال الراحلني. والفنانني الشعراء مع باملقارنة يُقاسان وقْدره
أقصد وإنني الراحلني، مع التضادَّ تربز مقارنة يف تضعه أن عليك بل وحده،
عند يحدث وما … فحسب التاريخي ال الجمايل النقد مبادئ أحَد بوصفه ذلك
سبقتْه. التي الفنية األعمال لكل نفسه الوقت يف يحدث جديد فني عمل إبداع
عمل إدخال النسَق هذا ويعدل ذاتها، يف مثاليٍّا نسًقا الحالية املعالم وتشكِّل
املاَيض يُغريِّ فالحارض … بالفعل) جديًدا يكون أن (رشيطة بينها جديد فني

الحارض. املايض به ه يوجِّ الذي نفسه بالقْدر

١٩١٩ الفردية»، واملوهبة «الرتاث
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إىل و«الرتاث» «للنظام» إليوت احرتام خلف الكامنة الضمنية السياسة خضعت
إدراكنا يُغريِّ — ا حقٍّ الجديد — الجديد اليشء إن القائلة الفكرة ولكن متمعنة، دراسة
حوار عىل املستقبل أدب إبداع يعتمد حيث الجدال؛ يقبل ال ثابت فني ٌ مبدأ القديم؛ لليشء

املايض. أدب مع
عن يجيبوا أن املايض لُكتَّاب يمكن كيف وتتساءل حوار، كلمة لسماع تتعجب لعلك
يعد ولذلك والتخيلية، العميقة القراءة لهم تتيحه ما بالضبط هذا حسنًا، الحارض. أسئلة
مرسحيات إحدى من بيتًا ممثل يُلِقي وعندما املوت. لهزيمة التقليدية الطرق إحدى الفن
أربعمائة منذ تُويف رجل يعود املكتوب، أوستن جني صوت مع تتناغم عندما أو شكسبري
من رضبًا األمر كان لو كما أخرى مرة الحياة إىل عام مائتي منذ تُوفيت امرأة أو عام
األطفال مرثيات من للحزن إثارة أقلَّ الشعراء رثاء قصائد تكون ما غالبًا ولذلك السحر،

الكثريين. الحرب ضحايا أو
ففي .(١٩٣٩) ييتس» بي دبليو ذكرى «يف أودن إتش دبليو من حدث ما وهذا
الشاعر أودن ويتخيل للمعجبني». ِملًكا وأصبح شعوره، تيار «توقف الشاعر وفاة لحظة
التيار ينتقل بالوفاة الكهرباء تنقطع وعندما الجهد، عايل إحساس ذا شخًصا كان لو كما
: املتوىفَّ رماد لذرِّ لفكرة أخرى صورة إىل ذاتها االستعارة تتحول ثم الشاعر، ُقرَّاء إىل

مدينة مائة يف مبعثَر اآلن إنه
… يألفها لم غريبة لعواطف برمته وممنوح

ميت رجل كلمات إن
األحياء. أحشاء يف الحية قوالبها اآلن َلتَتَّخذُ

يوسف) وفيق (ترجمة:
(وأُعيد فرنسا يف يرقد ييتس جثمان كان فيه يكتب أودن كان الذي الوقت ويف
جبل وهو بالبني، بني جبل تحت يدفن بأن قصائده إحدى يف طالب حيث الحًقا؛ دفنه
األماكن. من العديد يف بالفعل تحيا كانت قصائده ولكن أيرلندا)، غرب يف يحبه كان
مقيِّدة قانونية حقوق ثمة ملؤلفه. وليس لقرائه ينتمي حتى أدبي عمل يُنَرش إن فما
تحكم يوجد ال ولكن واستنساخه، األدبي العمل إنتاج بإعادة يتعلق فيما اليشء بعض
ييتس كتب ما وكثريًا واستبطانهم. القراء تفسريات يف والنرش التأليف حقوق حيث من
والرفاق أصدقائه ذكرى يف مرثيات ابنته، أجل من ترضع — مألوفة مشاعر عن ًا معربِّ
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املحلل عليه يطِلق قد ما عرب يحيا عر الشِّ ولكن — أيرلندا أجل من بحياتهم ْوا ضحَّ الذين
الكاتب يعرفون ال الذين القراء طريق عن تأثريه تمثيل يعاد حيث «االنتقال»؛ النفيس
ملحبوبتك تقرؤها عندما ولكنك حب، قصيدة شكسبري يكتب املثال سبيل فعىل شخصيٍّا.
كلمات وتتخذ — محبوبتك ومشاعر مشاعرك — مألوفة غري ملشاعر تماًما تستسلم فهي
وفاة بعد (الُقرَّاء األحياء أحشاء يف الحية قوالبَها ييتس) أو شكسبري (مثل ميت رجل

الكاتب).

واألسلوب الشكل حول

والقصائد الروايات هو «األدب أن يف األدب مفهوم عن السؤال عن لك إجابة أول تتمثل قد
ولكن أدبًا، وشكسبري إليوت إس وتي إليوت جورج كتابات تَُعدُّ وبالفعل واملرسحيات»،
الذي اإلثارة فيلم وسيناريو قصيدة، التل» صعدا وجيل و«جاك روائية، كولينز جاكي
كانت إذا ذلك؟ كل عىل األدب اسم إطالق يف ترغب فهل سينمائي، املايضنص العام ُقدِّم
فالرواية «نعم»؛ تكون أن بد ال اإلجابة فإن الكلمات، دراسة ببساطة تعني األدب دراسة
ولكن كلمات. من كلها تتكون يًا مدوِّ نجاًحا يحقق الذي والفيلم األطفال وأغنية اإلباحية
إىل باإلضافة تُؤدَّى ومشاهد وحركات مرئية صور من يتكون فهو قليًال؛ مختلف الفيلم
لجورج ورواية لشكسبري مرسحية بني الفرق عىل ينطبق نفسه اليشء ولكن الكلمات،
نعرف ال فنحن قليًال؛ األطفال أغنية تختلف وكذلك إليوت. إس لتي قصيدة أو إليوت
النص ال والتكرار الحفظ طريق عن العصور عرب انتقالها يكون ما وغالبًا كاتبها، َمْن
األدب أنماط كل ولكن الشفهي»، «الرتاث عليه نطلق مما جزء فهي والنرش، املكتوب

الشفهي. الرتاث يف أصول لها القديمة املحلية
كلمات دراسة إىل والعرشين الحادي القرن يف «اإلنجليزية» دراسة تشري ما أحيانًا
يف الكامنة» «املعاني أو الدالالت اكتشاف هو الدراسة موضوع يكون وقد اإلنجليزية، اللغة
اإلعالنات. ولغة التليفزيونية واملسلسالت األطفال وأغاني الشعبية الرومانسية الروايات
عىل املكتوبة الكلمات مقارنة طريق عن الثقايف التاريخ عن شيئًا تتعلم أن ويمكنك
والَعْقد العرشين القرن من والثمانينيات الخمسينيات يف املصنَّعة البقول علب ملصقات
التحليل من النوع وهذا بينها. الفرق واكتشاف والعرشين الحادي القرن من الثاني
علم نظريات (واضع السيميولوجيا عاِلم نرش عندما الخمسينيات منذ بالفعل يُجرى
فيه استكشف (١٩٥٧) «األساطري» بعنوان ا ً مفرسِّ كتابًا بارت روالن الفرنيس العالمات)

31



اإلنجليزي األدب

الدقة بنفس وذلك الصابون، مساحيق وحتى املصارعة من بدءًا يشء لكل الثقايف املعنى
لجان الرتاجيدية األعمال عىل يقرصونهما الفرنسيون املفكرون كان اللذيِن واالهتمام
املكتوبة الكلمات بأن االدِّعاء يف يرغب أحد ال ولكن فلوبري. جوستاف وروايات راسني
ذلك من األنسب املسميات إن بل «األدب»، من رضٌب املعلبة البقول عبوة ملصق عىل
«السيميولوجيا» هي املعرفية الفروع عىل إطالقها يف السبق وتابعيه لبارت كان التي
أماكن يف املعرفية الفروع لتلك ا جدٍّ قصرية مقدمات تجد وسوف الثقافية»، و«الدراسات
التي النصوص عىل التحليل يف أساليبها بعض تطبيق من يمنعك يشء ال أْن رغم أخرى،

للكلمة. التقليدي باملفهوم أدبًا ى تُسمَّ
قصيدة تنضم أن بد فال شعرية، مقطوعة إلنشاء كافيًا الَعرويض الشكل كان إذا
الصغار األطفال كل إن وحيث شكسبري. مع الفئة نفس إىل التل» صعدا وجيل «جاك
االنضمام فهذا منظومة، وقصص أغاٍن بها الثقافات وكل اة، املقفَّ باألغاني يستمتعون
األدب مع لك لقاء أول بأن بالقول الكتاب أستهلَّ لم ولكنني السيِّئ. باألمر ليس
فاملقابل األطفال، أغاني إحدى لك وغنَّْت ركبتيها عىل أمك هدهدتْك عندما كان اإلنجليزي
إنها أي «خطابات»؛ تعني التينية كلمة من مشتق literature «أدب» لكلمة اإلنجليزي
يشء إىل األدب فيه يشري تعريف هو به البدء يف أرغب الذي والتعريف مكتوبة. أشياء
نُِقلت عندما يبدأ لم الغربي «األدب» فإن التفسري، وبهذا كاتبًا. له إن أي «مكتوب»؛
خطَّ عندما ولكن اليونان، يف دياره إىل أوديسيوس وعودة طروادة حرب قصص شفهيٍّا
و«األوديسة» «اإللياذة» ملحمتا مؤلف؛ إىل ونسبها الربدي لفائف عىل القصص تلك كاتب
تسمع أنك تشعر منها، املرتجمة حتى هومريوس، أعمال قراءة من فرتة وبعد لهومريوس.
الداكن (البحر الشفهي الرتاث من مشتقة مكررة ِصيًَغا ثمة أن رغم التميز، شديد صوتًا
وعي مع صلة عىل أننا نصدق تجعلنا ونغمة بنية لها القصيدة ولكن النبيذ)، َكَلون

الرحلة. يف يقودنا دليًال ثمة وأن املؤلف،
أدب؟ إلنتاج كاٍف مؤلف وجود هل ولكن مؤلف، وجود عىل ضمنًا األدب فكرة تدل
مكانًا الكربى املتاجر يف تباع التي العامة الرومانسية القصص مؤلفو يُمنَح أن يجب هل
املتاح الوقت َكمِّ عىل السؤال هذا إجابة تعتمد أوستن؟ جني بجوار الطاولة نفس عىل
وتمنحك أوستن، جني حياة يف الشعبية الرومانسية الروايات من املئات نُرشِت فقد لديك؛
عرش التاسع القرن مطلع يف األدب مستهلكي احتياجات عن مهمة فكرة بعضها قراءة
الوقت ويف الرومانيس األدب تقاليد توظيف أوستن جني مثل مركبة فنانة أجادْت وكيف
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قراءة إعادة من كربى فوائد عىل تحصل أن املستبعد من ولكن عليها. تفوقت ذاته
قراءة من عليها تحصل التي الفائدة تلك غرار عىل األعمال تلك من املسلسلة اإلصدارات

وتكراًرا». «مراًرا أوستن جني أعمال
«جني إن القول ل يَُفضَّ ربما أدبًا»، ليست وبون ميلز «روايات إن القول من بدًال
جمًال تكتب أوستن فجني رديء»؛ أدب وبون ميلز روايات ولكن جيًدا، أدبًا تكتب أوستن
مؤلفو بينما بارعة، روائية حبكات وتنسج مركبة شخصيات وترسم الصياغة متقنة
وينساقون سطحية شخصيات ويرسمون ومبتذلة تافهة جمًال يكتبون وبون» «ميلز
عليها أطلق التي الفئة تقديم الفارق هذا يتيح وقد اإلبداع. إىل تفتقر نمطية حبكات وراء
البارزة القصائد من مجموعة فيها ضم والتي الرديء» «الجيد األدب أورويل جورج
ولكنها الواقع» من هربًا الخيال يف «املستغرقة األدبية والروايات العاطفية شديدة ولكنها
الفاعل مجهولة القتل وجرائم اإلثارة وروايات الرومانسية كالروايات الصياغة جيدة
و«رشلوك ستوكر لربام (١٨٩٧) «دراكوال» اعترب حيث الرعب؛ وقصص العلمي والخيال

الجيد. الرديء لألدب نماذج دويل كونان آرثر للسري (١٨٨٧–١٩٢٧) هوملز»
الروايات من يتكون بأنه األدب تعريف يكفي ال بأنه أيًضا أورويل شخصية وتذكرنا
اختار عندما أدبًا كتب قد أورويل يكون أن بالتأكيد يمكن فال واملرسحيات، والقصائد
(١٩٤٥) الحيوانات» و«مزرعة (١٩٣٩) الطْلق» الهواء إىل «الخروج مثل الرواية شكل
والتحقيق املذكرات شكل اختار عندما أدبًا يكتب لم بينما ،(١٩٤٩) «١٩٨٤» ورواية
ويجان إىل و«الطريق (١٩٣٣) ولندن» باريس يف «مترشًدا يف فعل مثلما الصحفي
وقد الواقع، عىل الخيال يُبنَى ما غالبًا .(١٩٣٨) كاتالونيا» إىل و«الحنني (١٩٣٧) بري»
وتُكتب الخيالية بالكتابات الخاصة األدبية التقنيات نفس الواقعية الكتابات تستخدم
لتميز ولكن األدبي، «الشكل» الختياره أورويل هو أورويل يُصبح ولم الرباعة. بنفس

األدبي. و«تعبريه» «أسلوبه»
يقال» «ما أساس عىل ال املكتوبة األعمال عىل الحكم يف األدبي النقد يعتمد ما عادة
أو علمي بحث يُكتَب أن اإلطالق عىل مستحيًال وليس يقال». «كيف أساس عىل ولكن
تشغيل دليل حتى أو جريدة يف مقال أو القانون يف مجلد أو سيايس أو ديني ُكتَيِّب
والسياسية الطبيعية األصول أو «اللفياثان، قراءة يمكن حيث جذاب؛ أدبي بأسلوب
(١٨٥٩) داروين لتشارلز األنواع» و«أصل (١٦٥١) هوبز لتوماس الدولة» لسلطة
الشديد األسلوب فإن ذلك، من النقيض وعىل به. ُكتبا الذي باألسلوب كبري باستمتاع
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ما ودائًما بها. االستمتاع أمام مؤكًَّدا عائًقا يكون قد األدبية األعمال لبعض التعقيد
نابوكوف فالديمري أن الناس بعض يعتقد حيث شخصيٍّا؛ أمًرا األسلوب عىل الحكم يكون
القرن يف اإلنجليزية باللغة الكاتبني الروائيني يف أسلوب أفضل صاحب هو املولد الرويس

الالزم. من أكثر متحذلًقا أسلوبه آخرون يجد بينما العرشين،
األدبية الدراسة يف الرئيسة املكونات أحد املحلية األسلوبية التأثريات تحليل يعد
فمؤلفو املؤلف؛ صوت تمييز مع تأتي إمتاًعا األكثر الخطوة ولكن املكتوبة، للنصوص
ومنحنى الُجمل وشكل الكلمات باختيار االهتمام مجرد من بأكثر يقومون «األدب»
أن أيًضا «يمكننا مميزة. شخصية له مكتوبًا صوتًا يبتكرون فهم الرسد، أو الحوار
(١٩١٠) هاورد» «نهاية رواية افتتاحية تحمل هنا شقيقتها»، إىل هيلني بخطابات نبدأ
شديد ساخرة، نظرة ذو لذاته، منكر خجول، فورسرت؛ إم إي لصوت املميِّزة البصمة
هل تُرى أم — البرش نحن نواجهها التي والصعوبة واالرتباك الذهني بالتشوُّش الوعي
العنوان وكان بعٍض. مع بعضنا التواصل يف — اإلنجليز»؟ «نحن يقصد فورسرت كان
األسلوبي الثراء تمثل التي إليوت إس لتي (١٩٢٢) الخراب» «األرض لقصيدة املؤقت
متعددة أصوات إحياء يف العظام الُكتَّاب مهارة وتكمن واحد». لضمري شتَّى «أصواٌت
ذاته. الوقت يف املميزة صوتهم بصمة عىل اإلبقاء مع ولكن اإلقناع، من القدر بنفس
ال األدب «إن قائًال: (١٨٥٨ الثاني، (الجزء جامعة» «فكرة يف نيومان كاردينال وكتب
ليس الشخصية، الحقيقة عن بل — عليها يطلق كما — املوضوعية الحقيقة عن يعرب
… للغة الشخصية املمارسة أو الشخيص االستخدام هو األدب إن … األفكار بل األشياء

اللغة.» يف يَُصبُّ تفكري هو واألسلوب

القوة أدب

أو «التعلم بأنه األدب (١٧٥٥) جونسون د. ملؤلفه اإلنجليزية» اللغة «قاموس عرَّف
يف دزرائييل إيزاك رشع وعندما املعرفة». رضوب من اإلنسان مهارة أنتجتْه ما جملة
العنوان بهذا يعني كان ،١٧٩١ عام األدب» «طرائف تُدَعى مؤلفات مجموعة جمع
متجاورة موضوعات من عشوائية عينات أخذنا وإذا الطريفة». املعارف من «مجموعة
«جان إقطاعية»، «عادات مثل الحال، يف موحدة «أدبية» عالقة نجد فلن طرائفه، بني
األصل يف «أدب» كلمة وتشري اإلسبانية». «اآلداب األرواح»، «تناسخ «مقامرة»، دارك»،

34



اإلنجليزي األدب ماهية

األخالقية الفلسفة أعمال يشمل وهو الرفيعة»، «اآلداب باسم يُعرف كان الذي املجال إىل
واملزيد. اللغة وفقه والجغرافيا والتاريخ والطبيعية

التاسع القرن نهاية يف اإلنجليزية للغة أكسفورد قاموس تجميع انتهى وعندما
التي «الكتابة وهو: أال األدب، للفظة تقييًدا أكثر جديد معنًى ظهر قد كان عرش،
ظهور ارتبط وقد العاطفي.» التأثري أو األسلوب جمال من لها بما فيها التفكري تسرتعي
الذي املصطلح وهو «الجمايل»، وهو جديد بمصطلح الكتابة من الخاصة الفئة تلك
أكثر كولريدج تايلور صامويل وكان عرش، الثامن القرن يف أملانيا يف مرة ألول نشأ
األشياء عىل الحكم فن هو الجمال وعلم إنجلرتا. يف متداوًال لجعله بمحاوالت قام َمن

الجميلة.
«األدب» ملصطلح استخدامه ظل فقد الجمايل، النقد رائد كان كولريدج أن ورغم
وآرائي حياتي من صور أدبية: «سرية عنوان يحمل الذي كتابه ويف التقليدي. باملعنى
الذي املهذبة» «اآلداب مصطلح طريقة عىل املهذب» «األدب إىل يشري ،(١٨١٧) األدبية»
إذا مسألة إىل يشري الكتاب من عرش الحادي الفصل ويف عرش. الثامن القرن إىل يرجع
يرضبها التي األمثلة نجد وهنا احرتافها، أو الكتابة صناعة امتهان املمكن من كان ما
وخطيب أخالقي ومعلم (سيايس شيرشون وهم األدب»، يف العظيم «لألداء كولريدج
(مؤرخ مور توماس والسري قديم) إغريقي ِسرَي وكاتب (مؤرخ وزينوفون قديم) روماني
ساخر/خيايل دراسة/عمل وهي الفاضلة»، «املدينة ومؤلف وسيايس الهوت وعالم
مقاالت وكاتب ومؤرخ (سيايس بيكون فرانسيس والسري املثايل) املجتمع طبيعة عن
املدرسة ورائد واألساطري واملعرفة املجتمع عن دراسات ومؤلف قانونية نظريات وواضع
وإرازموس ذاتية) سرية وكاتب بيوريتاني دين (عالم باكسرت وريتشارد التجريبية)
الحيوان، وعلم النبات بعلم املتعلقة وخاصة العلمية، املعرفة بتحويل قام (شاعر داروين
قانونية نظريات وواضع وشاعر ِسرَي (كاتب روسكو وويليام الشعرية) الصورة إىل
هادفة املؤلفني هؤالء كتابات معظم وتَُعدُّ العبودية). مناهضة عن مهمة كتيبات ومؤلف
الجمالية الناحية من منها أكثر السياسية أو العلمية أو األخالقية أو التاريخية الناحية من

الجميلة». «الفنون أحد بوصفه األدب من أو
من الكثري تضم ساحة وهي لندن»، «مجلة يف نُرشْت التي املقاالت من سلسلة يف
دي توماس قام عرش، التاسع القرن من العرشينيات مطلع يف الجديدة الكتابات أفضل
بوضعه األدب عرَّف حيث جديدة؛ جذرية بخطوة اإلنجليزي) األفيون (متعاطي كوينيس
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الكاملة األدب مجلدات مع للتعامل جزئية وكطريقة املكتوبة. العامة املعارف مقابل» «يف
دقة: أكثر جديد تعريف إىل كوينيس دي ل توصَّ للكلمة، الواسع األصيل باملعنى

وهذان بمعنيني، تُستخدم فهي لاللتباس؛ أبدي مصدر «األدب» كلمة إنَّ
النقيض األدب يَُعدُّ للكلمة، الفلسفي فباملعنى بينهما. للخلط قابالن املعنيان
مصطلح مجرد فهو الرائج باالستخدام ولكن املعرفة. لكتب واملناسب املبارش

لغة. أي كتب إجمايل عن شامل نحو عىل للتعبري مالئم

١٨٢٣ لندن»، «مجلة تربيته»، أُهِملت شاب إىل «رسائل

يشعر كوينيس دي جعلْت التي املجلدات من اآلالف مئات الرائج املعنى يشمل
منها. ضئيلة نسبة لقراءة إالَّ يمهله لن الوقت أن وأدرك كربى مكتبة دخل كلما بالحزن
الهجاء، قواعد يف كتابًا اللغة، قواعد يف كتابًا «قاموًسا، يضم قد األدب فإن املعنى، وبهذا
دراسة البيطري، للطب نظاًما برملانيٍّا، تقريًرا أدوية، دستور سنويٍّا، إحصاءات دليَل
يطِلق ما فإن أخرى، ناحية ومن إلخ.» محكمة، يف القضايا جدول البلياردو، لعبة عن
املكانة ذات «الكتب حتى ذلك كلَّ يَستبِعد أن يجب الفلسفي» «املعنى كوينيس دي عليه
فيها تفوق التي الكتب «كل األمر حقيقة يف أو الرحالت، وأدب التاريخ ككتب األكرب»
التي الكتابة هو إذن «األدب» املتَّبع.» األسلوب أو الطريقة نقله املراد املوضوع أهمية
أكثر الجمايل التأثري أساس عىل أي األهمية؛ ذي الشكل ملعيار طبًقا عليها الحكم يجب

املعريف. التأثري من
واحدة كفة يف مًعا املعرفة» «كتب كوينيس دي وضع ملهمة مستحدثة صياغة ويف
من األدب؟ كتب ماهية يعرِّف الذي املعرفة من النقيض إذن هو ما «الالأدب». أسماها
تؤكد قديمة مقولة فثمة «الشعر»، عن غالبًا قيل ما األدب عن نقول أن املحتملة اإلجابات
للشعر املبارش الهدف فإن الحقيقة، نقل هي عام بوجه الكتابة وظيفة أن حني يف أنه
التعليم إىل يهدف الشعر فن فإن القديمة، روما من لهوراس وطبًقا املتعة، نقل هو
الكتابة من الهدف إن قال عندما التقليدي املبدأ هذا يتبع جونسون د. كان واإلمتاع.
دي إىل بالنسبة ولكن اإلمتاع، طريق عن التعليم هو الشعر من الهدف بينما التعليم هو
نقرأ ال ونحن الفارغ، للَّْهو مشابهة فاملتعة للمعرفة، مبتذل» «نقيض املتعة فإن كوينيس
ليس للمعرفة الحقيقي النقيض فإن الحالة، تلك «ويف السبب. لهذا املفقود» «الفردوس
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إىل يسعى أدبًا ليس ما وكل القوة، نقل إىل يسعى أدب هو ما فكل «القوة». بل «املتعة»
املعرفة.» نقل

وبوعي بقوة «يشعرون ُقرَّاءه يجعل فاألدب النهائية؛ كوينيس دي صيغة هي تلك
توفره ال أو نادًرا إال بها للشعور مجاًال العادية الحياُة لنا توفر ال التي بالعواطف حيوي
وأول الوعي.» يف ظاهرة تكن ولم نائمة قبل من كانت التي العواطف تلك وهي أبًدا،
يف لشكسبري لري» «امللك مرسحية هي األدب قوة حول كوينيس دي يطرحها التي األمثلة
العاَلم بأن شعور وانتابني فجأة ُروِّعُت فقد «وهكذا العاصفة: فيه يواجه الذي املشهد
للعلم، نقيًضا بوصفه األدب فكرة يوضح فهو الثاني املثال أما بداخيل.» له نهاية ال
أجل من الرياضية العلوم عىل اليبنتس كالفيلسوف للمعرفة يسعى كاتب يعتمد فبينما
الفضاء تحول املفقود» «الفردوس يف العمالقة ميلتون أشكال فإن الفضاء، عن الكتابة
بالرسوم يمثَّل شيئًا كونه من يديه عىل تحوَّل «فقد حية: قوة إىل هنديس مفهوم من

البرشي.» العقل يف مؤثِّر حيوي عامل إىل التخطيطية
الصحيح «املعنى إن قائًال شاب» إىل «رسائل من الرابعة رسالته كوينيسيف دي كتب
فيما «إبداعي» كلمة استخدام وكان اإلبداعي»، الفن أعمال من مجموعة هو أدب لكلمة
كوينيس دي كان ربما عرش. التاسع القرن مطلع يف تماًما مستحدثًا أمًرا بالخيال يتعلق
بنجامني الرسام إىل املوجهة قصيدته وردزوورث بها افتتح التي السامية الدعوى يف يفكر
كوينيس دي كان وملا اإلبداعي.» الفن صديقي! يا دعوانا هي «نبيلٌة هايدون روبرت
عرَّف فقد للشاعر، النبيلة بالدعوى وكولريدج وردزوورث من كلٍّ إيمان تنمية عىل يعمل
هذا له وضع َمن أول وكان تحديًدا، اإلبداعي» الفن أعمال من «مجموعة بأنه األدب
ُمبتَِكَر ِجدٍّ عن عليه تطلق أن فيمكنك ا؛ جدٍّ ومؤثًِّرا التأثري واسع أصبح الذي التعريف

«األدب». ى مسمَّ

األدب وذخائر املعتَمدة األعمال

يف للدراسة مادة أنه اإلنجليزي األدب بشأن عليها االعرتاض يمكن ال التي املقوالت من
الدراسية املناهج يف واملتقدمة العادية املستويات من كلٍّ يف الثانوية الدراسة إتمام شهادة
الجامعات من العديد يف درايس مقرٍَّر اسُم أيًضا وهو بريطانيا، يف حكوميٍّا املعتمدة
مفيدة تكون قد ولكنها نظريٍّا، البسيطة اإلجابات ومن العالم. حول الدول من عدد يف
املقرر املحتوى هو اإلنجليزي «األدب أن اإلنجليزي األدب ماهية حول السؤال عن ا، جدٍّ
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كان فإذا اإلنجليزي.» األدب عنوان يحمل الذي والجامعية املدرسية املقررات يف للدراسة
وهي فال. وإال أدبًا، يكون كي صالحيته يعني ذلك فإن املناهج، أحد يف موجوًدا العمل
لغة وبأي كتبه وَمْن العمل ُكتب وأين العمل، إنتاج عملية عن بالتعريف تنحو خطوة
هل االستهالك؛ إىل ال، أم مميز وصوت واهتمام جيد بأسلوب مكتوبًا كان ما وإذا ُكِتب،
ووصف التفسريية واملالحظات النقدية باملقدمات حافل إنه أي للتدريس؛ مجهًزا يباع
أحد بوصفه ق يُسوَّ هل العلماء؟ دراسات من باملراجع وقائمة النصية للموضوعات
يف الدقيق التحليل يستحق هل العاملية؟ أكسفورد كالسيكيات أو بنجوين كالسيكيات
األدب لداريس يمكن هل لالختبار؟ الخضوع حالة يف النقدية والدراسة املدريس الصف

عنه؟ بالكتابة الدكتوراه درجة عىل يحصلوا أن املتقدمة املستويات يف اإلنجليزي
«األعمال درايسهي منهج أي يف املوجودة الكتب لوصف أحيانًا تُستخدم التي الكلمة
عىل يتعنيَّ وربما املعتمدة. لألعمال مرادف اإلنجليزي األدب إن يقال وأحيانًا املعتَمدة»،
فيه يعملون العاَلم يف اإلنجليزي األدب أساتذة لكل افرتاضيٍّا مؤتمًرا يتخيَّل أن املرء
بعد (أو ساعات بعد للدراسة املفروضة النصوص قائمة تحدد عاملية اختبارات كهيئة
استحقْت التي الكتب — اتفقوا كما — وهي املناقشة، من واقعية) أكثر نكون كي أعوام؛

فيه. الريادة صاحبة وكانت األدب يف عالية مكانة
املعتمدة»، «األعمال كلمة أصل يف نفكر عندما التصور ذلك يف املغالطة وتتضح
عىل أوجسطني القديس سلطة تحت الَكنَيس هيبو مجمع وافق ميالدية ٣٩٣ عام ففي
األناجيل كل اعتُربْت الحني، ذلك ومنذ الجديد، العهَد تشكِّل التي املعتَمدة الكتب قائمة
يف املعتمدة األسفار الئحة أُغلقْت وهكذا ُمنتََحلة، أو قة ُملفَّ األخرى اإلنجيلية والرسائل
القرن يف الديني اإلصالح حركة أثناء — حاول لوثر مارتن أن رغم الجديد، العهد
أسفار وظلت يوحنا. وِسْفر ويهوذا ويعقوب العربانيني رسائل إزالة — عرش السادس
إىل (بالنسبة عقائديٍّا وضح ١٥٤٦ عام يف ولكن أطول، لفرتة مستقرة غري القديم العهد
كنيسة يف املعتمدة األسفار وأصبحِت ترنت. مجمع يف الكاثوليكية) الرومانية الكنيسة
العقيدة أحكام بني من عاًما عرش بسبعة ذلك بعد ثابتة — قليًال تختلف والتي — إنجلرتا

حكًما. وثالثني تسعة عددها يبلغ التي األنجليكانية
ال أنهم يف اإلنجليزي األدب ألساتذة املزعوم االفرتايض املؤتمر مشكلة تكمن وال
اإلنجليزي األدب أن يف أيًضا بل فحسب، ترنت مجمع يملكها التي السلطة يملكون
الحال هو كما فحسب، السحيق للمايض ينتمي وال إلهيٍّا، َوْحيًا يقدم أنه يزعم ال ككل
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تلك بلوغ عىل «القدرة» لديها جديدة أعمال وثمة املعتمدة. املقدس الكتاب نصوص يف
وقتها ويميض القديمة األعمال طبعات وتنَفد يوم، كل تُنَرش الحًقا «املعتَمدة» املكانة
موضَع مهملة، كانت لطاملا أخرى، قديمة أعماٌل وتُصبح الدراسية، املناهج وتُحذف
من أكثر املرسح عىل وفليترش بومونت مرسحيات فيه تُقدَّم وقت ثمة كان حيث إعجاب؛
تجد ال يدويٍّا املكتوبة التنبُّئِيَّة ُكتبُه كانت بليك ويليام حياة ويف شكسبري، مرسحيات
القصائد عرشات ونُِرشت مهمة، ثقافية لصناعة نبٌع اآلن ولكنها ُقرَّاء، حفنة من أكثر
املعتَمدة» «األعمال وظلت عام. مائة من بأكثر وفاته بعد مرة ألول كلري لجون الرائعة
أعمال من تتكون طويلة لفرتة عرش والثامن عرش السابع القرنني يف اإلنجليزي األدب يف
الروايات من الكثري طباعة أُعيدْت العرشين القرن أواخر يف ولكن تقريبًا، فحسب الرجال
األعمال تكوين تاريخ يف يوجد ال أخرى. مرة للنساء الرائعة والقصائد واملرسحيات
الكتب مبيعات دورة وتفرض والرسيعة. املتطرفة التقلبات تلك مثل املعتمدة الالهوتية
املعتمدة األدبية األعمال فكرة مع بحرص التعامل رضورة اإلنجليزي األدب مكتبة يف

تطرحهما. اللذين واالستقرار السلطة بصورة
ناحية من وشكسبري ناحية وفليترشمن بومونت ملرسحيات النسبية الشعبية تعطينا
السابع القرن ستينيات يف أقوى وفليترش بومونت تأثري (كان لندن مرسح عىل أخرى
مصطلًحا عرش) الثامن القرن ثالثينيات منذ لشكسبري التامة السيادة وأصبحت عرش،
تصبح األوبرا مقطوعة أو فاملرسحية األدب». «ذخائر وهو املعتمدة» «األعمال من أفضل
األعمال بعض وتختفي طويلة. فرتة األدب ذخائر يف تظل عندما الكالسيكية األعمال من
الجواهر إحياء بإعادة البارع املرسحي املخرج يقوم بينما الوقت، بمرور الصامدة رة املعمَّ

املفقودة.
طريق عن األدب ذخائر تثبيت النارشين من الكثري حاول عرش، الثامن القرن ويف
جونسون د. كتاب واعتُِمد اإلنجليز»، «الشعراء كتاب من املجلدات متعددة طبعات نرش
يف ولكن املجموعات، تلك مثل إىل مقدمة بوصفه الشعراء» «حياة عنوان يحمل الذي
العديد وتتجاهل أحدث شعراء تضم جديدة مجموعات ظهرْت عرش التاسع القرن مطلع
أي السوق؛ ُقَوى أساًسا وتُشكِّلها اإلنجليزي األدب ذخائر وتتطور القدامى. الشعراء من
ويحقق جمهوًرا ويكسب الحًقا عًرصا يخاطب كي يكفي بما قويٍّا العمل كان ما إذا

للنارشين. مبيعات
تلك يف اإلطالق عىل الوحيد ليس ولكنه ا مهمٍّ دوًرا املتطورة النقدية اآلراء وتؤدي
«مجلة يف مقال أكَّد ١٨١٩ عام ففي شكسبري. ملرسحيات الداخلية الذخائر مثل العملية،
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و«امللك «هاملت» هي: األربع الرتاجيدية شكسبري مرسحيات أعظم أن إدنربه» بالكوود
الرأي هذا براديل يس إيه املؤثِّر الناقد أيَّد ١٩٠٤ عام ويف و«عطيل»، و«ماكبث» لري»
لتلك شكسبري» «تراجيديا عنوان تحمل التي املنشورة محارضاته تخصيص طريق عن
تحظى املرسحيات تلك ظلت عام مائتي وطوال الكربى». «األربع عليها مطلًقا املرسحيات
«تيمون مثل مرسحيات تحَظ لم بينما الدراسية، املناهج ويف املرسحية الذخائر يف بمكان
وجولييت» «روميو أصبحْت الحًقا ولكن املكان. بذلك أندرونيكوس» و«تيتوس األثيني»
املحللني من والعديد براديل أن رغم املرسح، عىل تُعَرض التي شكسبري مرسحيات أكثر
حب قصة يعيشون الذين (فاملراهقون ما حدٍّ إىل منها يأنفون كانوا اآلخرين األكاديميني
«تيتوس فإن ذاته، الوقت ويف كذلك؟) أليس ناضجة، لرتاجيديا صالًحا موضوًعا ليسوا
ويحبونها؛ الطالب بها يستمتع التي املرسحيات أكثر من مؤخًرا أصبحْت أندرونيكوس»
الذخائر واصلِت وقد .١٩٥٠ عام قبل ُولِدوا الذين شكسبري داريس معظم أدهش مما
«تيتوس مرسحية تعد واملرسح الدراسة من كلٍّ ففي مًعا؛ َسرْيها واملرسحية الدراسية

هامشية. األثيني» «تيمون مرسحية تظل بينما محورية، أندرونيكوس»
النرش وُدور اآلراء وصانعي النقاد يد عىل اإلنجليزي األدب ذخائر تتشكل لم
فحسب، والفحص املعاينة ولجان والتأليف النرش حقوق وقوانني املنترشة واملكتبات
واالستيعاب واملحاكاة الرتجمة عمليات تعمل إذ أنفِسهم؛ الُكتَّاب طريق عن أيًضا بل
حوار هو أخرى، مرة وهذا، إحيائه، إعادة ثم ومن املايض أدب اسرتجاع عىل والتفاعل

الرتاث. تعديل يف الفردية إليوت موهبة وهي املوتى، مع األدب

املستقبل ظالل

للظالل مرايا وهم مفهوم، غري إلهام ذوو «كهنة هم الشعراء إن قائًال شييل برييس كتب
يكن لم وإذا .(١٨٢١ الشعر»، عن («دفاع الحارض» عىل املستقبل يُلِقيها التي العمالقة
وبالطبع، التاريخية. الوثائق من مجموعة سوى املايض أدب يكون فلن كذلك، الوضع
الدراسة تستحق التي التاريخية الوثائق من مجموعة بالفعل هو املايض أدب فإن
فكرة ولكن التاريخي، املنهج تطبيق طريق عن بسهولة استيضاحها ويمكن التاريخية
يتقيد أالَّ عىل اإلنسان بقدرة إيمانًا داخلها تحوي كوينيس دي لدى الخاص باملعنى األدب

والظروف. والزمان التاريخ بحدود
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عىل يُستدل ناحية فمن واحد، آٍن يف وغيابه املؤلف حضور يف األدب تناقض ويكمن
أخرى ناحية ومن املكتوب»، «الصوت عليها أُطِلق والتي املميزة، املؤلف بُهوية العمل
ييتس مرثية يف أودن كتب حيث واحًدا؛ ومعَجبوه هو يصبح املؤلف فإن أودن يقول كما
«إنه قائًال: أسطر عدة بعد ويعود تحدث.» األشياء يجعل ال الشعر «إن قائًال: نفسها

فم!» إنه األشياء، بها تحُدث طريقة يبقى/إنه
(الفنون الصور من بدًال الكلمات يستخدم الذي الفن من النوع ذلك فهو فم: األدب
مع الجوهرية الخصائص بعض يف يشرتك العظيم األدب ولكن املوسيقى، أو املرئية)
إىل توصل قد أينشتاين ألربت يكن لم فإذا األخرى. الوسائط يف العظيمة الفنية األعمال
بعدها بذلك سيقوم آخر شخص كان الضوء» رسعة مربع × الكتلة = «الطاقة معادلة
يف واالس أللفريد سيعود الفضل كان داروين تشارلز ثمة يكن لم وإذا أعوام، ببضعة
ولكن البيئة. مع للمواءمة طبًقا الطبيعي االنتقاء طريق عن يعمل التطور أن اكتشاف
ثمة يكن لم وإذا ِليكتبها، آخر شخص يكن فلم املفقود» «الفردوس ميلتون يكتب لم إذا

سيختلف. بأكمله الغربية املوسيقى تاريخ كان بتهوفن
حيث واالستنساخ؛ التكرار وقابلية التحقق قابلية العلم يف األساسية القواعد من
وتكرار عليها اعتمدَت التي األدلة من التحقق من اآلخرون الباحثون يتمكن أن يجب
القواعد ومن بها. قمَت التي التجربة بنفس يقومون عندما عليها حصلَت التي النتائج
أن فرغم االستنساخ. أو للتكرار قابليته وعدم للتحقق قابليته عدم الفن يف األساسية
تكون أن الرضوري من فليس العالم عن بيشء إخبارنا إىل تهدف ما غالبًا الفنية األعمال
أنها هي وصفها طرق إحدى فإن وبالفعل «الدليل»، عىل تعتمد ال وهي للتحقق، قابلة
يجب الفنية األعمال أن ورغم «افرتاضية». اآلن نقول كما أو «أخرى» أو «ثانية» عوالم
«استنساخها»، يمكن ال فإنها مستمر، تأثري أي لها يصبح حتى آليٍّا إنتاجها» «يُعاد أن
التي بورخيس لويس خورخي قصة يف الدعابة خلف الكامنة املهمة الفكرة هي وتلك
قصيص كاتب هو ومينار .(١٩٤١) كيخوتة» دون مؤلف مينار «بيري عنوان تحمل
من ثربانتس دي مليجل كيخوتة» «دون عالم يف تماًما ينغمس العرشين القرن يف فرنيس
يف بالفعل وينجح إحياءه، ليُعيد أيًضا بل فحسب، العمل ليرتجم ال عرش السابع القرن
عرش. السابع القرن يف األصلية اإلسبانية اللغة إىل حرفيٍّا ترجمته طريق عن األمر نهاية
تصلح مينار نسخة فإن ناحية فمن بحجر؛ عصفورين يرضب بورخيس فإن وهكذا
«مقصده» عن شومان روبرت ن امللحِّ ُسئل (فعندما فحسب ثربانتس عمل تميز إلثبات
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ناحية من ولكن أخرى)، مرة عزفها قد إنه يقال ألَّفها، التي البيانو مقطوعات إحدى من
لم التي (فالكلمات معناه يُغريِّ مختلف ثقايف سياق يف العمل إنتاج إعادة فإن أخرى،

مينار). عند مهجورة أصبحْت ثربانتس عند عتيقة تكن
يتأثر ال برشي نشاط يوجد فال والتاريخي، االجتماعي بالسياق دائًما األدب يتأثر
عىل قدرته هي التحديد وجه عىل الخالد األدبي للعمل املميِّزة الخاصية ولكن بهما،
ونواياه. مؤلفه ِعْلم مقاومة أيًضا بل فيها، يُصنَع التي بالفرتة الخاص السياق «مقاومة»
بطريقة جزئيٍّا أفعلها التي األمور «إن قائًال: الخطابات أحد يف كيتس جون علَّق وقد
ال الفنانني إن أي اللياقة.» سمات من كثري يف حكمي بعُد فيما يؤكدها عشوائية
فتلك كيتس، إىل وبالنسبة الوجود، إىل بإبداعاتهم أتْت التي العمليات يف تماًما يتحكمون
ما هو نفسه األدبي العمل فإن الكاتب نظر وجهة ومن للفن. السحرية الخلطة هي
كما فيها يُصنَع التي للفرتة األيديولوجي أو التاريخي السياق ال املتحكِّم، بدور يقوم

العرصيني. النقاد بعض يرى
األسطورة يف بيجماليون تمثال مثل بذاته، مستقلة حياة له ا حقٍّ األدبي والعمل
وبمعنًى الفكرة. تلك يف تأمًال إغريقي» وعاء إىل «أغنية كيتس قصيدة وتَُعدُّ اإلغريقية،
مستقبَله يصنع فإنه ثَمَّ وِمن الخاص؛ شكَله يصنع الفني العمل فإن ما، نوًعا غامض
نفسه.» يبدع أن عليه إبداعي هو «ما إن أيًضا كيتس ويقول الفنان. يَد يغادر أن بعد
كل رغم حي كائن العظيم الفني العمل فإن فحسب، املجاز سبيل عىل كان إن وحتى
الناجحة الحية الكائنات تفعل كما — التطور عىل قدرته طريق عن َعَظمته وتتحدد يشء،
الذي املستقبل يواجه كي يحيا وهو الجديدة، الثقافية الظروف مع التكيف طريق عن —

نشأته. عىل بظالله يُلِقي
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األيرلندية املسألة

كتابًا امليالد؛ عيد يف هدية لنفسه هيني شيموس األيرلندي الشاعر ابتاع ١٩٦٩ عام يف
اكتشاف موضوع يتناول كتاب وهو جلوب، يف بي للكاتب املستنقعات» «أهل بعنوان
الدنمارك. مستنقعات يف محفوظة التاريخ، قبل ما عرص إىل ترجع برشية ألجسام هياكل
يف املميزة والقصيدة األرض، حياة مع قوي برباط يشعر وكان مزرعة يف هيني نشأ
أصبح «الحفر». عنوان تحمل (١٩٦٦) للطبيعة» محبٍّ «وفاة األوىل الشعرية مجموعته
تحمل (فأجسادهم فناِئهم لألرض، انتماِئهم املستنقعات: أهل بصورة مفتونًا هيني
األعوام) آالف مدار عىل البرشي بالشكل (احتفاظهم وخلودهم العنيفة) امِليتة عالمات
«العقاب»، قصيدة ويف منهم. املستوحاة القصائد من مجموعة وكتب واحد، آن يف
الطقوس بعض أجل من بها َي ُضحِّ التي املستنقع سيدات إحدى جثة بني قياًسا يُجري
ويَُقيَّْدَن بالقار يُغطَّنْيَ كنَّ اللواتي بلفاست، يف الكاثوليكيات الروم فتيات معاملة وبني
فرتة يف وذلك الربيطانيني، الجنود مواعدة عىل لهن عقابًا األمامية؛ ف َ الرشُّ يف بالسالسل
سيَّما وال قوة، التشبيهي القياس هذا اكتسب وقد فيها. يُكتَب كان التي «االضطرابات»
املستنقعات». «ساكنو األيرلنديني عىل يُطَلق كان حيث املستمرة؛ اإلنجليزية اإلهانة من
ألن اإلدراك شديَد هيني كان اإلنجليزية، باللغة يكتب أيرلنديٍّا كاتبًا وبوصفه
عىل استوىل شعٍب إىل ينتميان فيه ينخرط كان الذي األدبي والرتاث يتحدثها التي لغته
عرص يف «القومي» الشاعر سبنرس، إدموند كان األيرلندي. الشعب وقَمع األرايضاأليرلندية
«نظرة بعنوان سياسيٍّا حواًرا وكتب أيرلندا، يف حكوميٍّا مسئوًال األوىل، إليزابيث امللكة
لأليرلنديني العنيف القمع عن عليه املهيمن الصوت فيه يدافع الحالية» أيرلندا لدولة
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تكن لم سبنرس لدى العدائية فالروح ذلك؛ من تعقيًدا أكثر القصة أن (رغم املتمردين
— القدامى» «اإلنجليز إىل هة موجَّ كانت ما قْدر األصليني األيرلنديني الغاِليِّني إىل هة موجَّ
مبكرة ملحة وهي عرش، الثاني القرن منذ أيرلندا استوطنوا الذين — األنجلوساكسونيني
وثمة للبالد). أبناء إىل املستعِمرين املستوطنني تحول من الدائم اإلمرباطوري الخوف من
االنضمام بني برباعة تدمج وهي االتحاد»، «صنيع عنوان تحمل لهيني أخرى قصيدة
االستبدادي الشاعر يد عىل أيرلندية لخادمة الجنيس اإلخضاع وبني أليرلندا الرسمي

رايل. والرت السري اإلليزابيثي
املستنقعات: أهل بلدة وسط طريقه هيني يشق تولوند»، «مومياء قصيدة ويف

األسماء ناطًقا
نيبيلجارد، جروبال، توالند،

املمتدة األيدي مراقبًا
البلدة، ألهايل

لغتهم. يعرف ال الذين
يوتالند يف هنا

الرجال تُفني التي القديمة األبرشيات يف
بالضياع، أشعر سوف

وطني. ويف حزينًا

١٩٧٢ األزمة»، من «النجاة
سوف الذي للعرق األصيل املوطن األنجلوساكسونيون: أتى حيث من يوتالند يف إنه
وطنه». «يف ذاته الوقت يف ولكنه بالضياع» «يشعر فهو وهكذا قومه. السلت؛ يطرد
املزدوج اإلحساس كان ١٩٦٩ عام يف ولكن للشاعر، الدائمة الحالة هي تلك تكون قد
كان الشمالية. أليرلندا ينتمي رصني كاثوليكي عىل القسوة شديَد االنتماء وعدم باالنتماء
املستنقعات ألهل أُعِطيْت التي األسماء بأصوات يفتتن وكان مفوًَّها، فصيًحا رجًال هيني
الغاليَّة، باللغة يكتب يكن لم ولكنه بالده، يف القديمة األيرلندية باألسماء يفتتن كما
معرفته عدم عىل يعاتبونه بالده» «مواطني أيادي هي املمتدة» «األيدي تصبح وهكذا
شديدة مرسحية هيني صديق فريل برايان كتب أعوام، بعدة ذلك وبعد األم. بلغته
ويف .(١٩٨٠ («الرتاجم»، جديدة بريطانية بأسماء أيرلندا خريطة رسم إعادة عن التأثري
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غامًرا شعوًرا هيني لدى أن نجد (١٩٧٥) «الشمال» ديوان يف جمعْت التي القصائد
الخيانة. يف مشاركة تُعترب ربما باإلنجليزية كتابته أن من بالقلق

شاعًرا املستنقعات أبناء أحد يكون أن احتمالية عن يتساءل هو املستويات، أحد عىل
األصيل الدور كان فهذا القبيلة، حكايات عىل للحفاظ وعاءً أو واللغة لألرض حارًسا أو

الحالية»: أيرلندا لدولة «نظرة يف الحسد من بنربة نفُسه سبنرس أقرَّ كما للشعراء

بديل وهم امَلْلَحِميُّون الشعراءُ عليهم يُطَلق األيرلنديني بني الناس من فئة ثمة
وأشعارهم، قصائدهم يف الذم أو املدح نرش يف مهمتهم وتتمثل الشعراء، عن
يجرؤ ال أحًدا إنَّ حتى الناس؛ بني بالغ وتقدير عالية بمكانة يتمتعون وهم

غضبهم. إثارة عىل

السلت

التاريخ من اإلنجليزية للنسخة ُمخزية حقيقة كله، هذا خلف يكُمن قديم تاريخ ثمة
الغزاة قصائد ال — السلت قصائد وكانت السلت، يوجد كان اإلنجليز قبل أنه وهي األدبي،
عليها بُنيَْت التي هومريوس ملجموعة القومي امُلعادل هي — املتأخرين األنجلوساكسونيني
يف رئيًسا ملمًحا السلتي املالحم شاعر من األسطورية النسخة وتعد اإلغريقية. الحضارة
رمًزا امللحمي الشاعر أغنية صاحبْت التي القيثارة وكانت الجزر، تلك يف األدب تاريخ
قصائد فإن شفهية السلت حضارة كانت ملا ولكن وأيرلندا، ويلز يف وخاصة ودائًما، قويٍّا

قرون. لعدة ن تُدوَّ لم امللحميني الشعراء
كونراد، (جوزيف األرض» عىل املظلمة األماكن أحد أيًضا «وهذا مارلو: قال وفجأة
إمرباطورية يوًما ستصبح بريطانيا كانت ما فبقدر وللمفارقة، .(١٩٠٢ الظالم»، «قلب
لم العظمى بريطانيا حول مكتوب نص أقدم فإن لها، قدوة القديمة روما من اتخذت
يف قيرص يوليوس ابتكر وقد استعمارية. عسكرية حملة قائد بل البلد أبناء أحد يكتبه
عن بعيًدا املثلثة الجزيرة لسكان دائمة صورة الغاليَّة» «الحروب من الخامس الكتاب
بالخشب أنفسهم يصبغون األمر واقع يف الربيطانيني كل «إن الغال: لبالد الشمايل الساحل
وهم القتال، أثناء إفزاًعا أكثر مظهًرا يكتسبون وهكذا الزرقة، إىل مائًال لونًا يسبب الذي
أخفق وقد والشارب.» الرأس عدا ما بالكامل أجسامهم ويحلقون شعورهم يُطيلون
دفع عىل اتفاًقا انتزع أنه من الرغم عىل العظمى، بريطانيا يف مستعمرة إنشاء يف قيرص
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يف تقريبًا بقرن ذلك بعد غازيَة قوة قاد الذي بالوتيوس أولوس أما لروما. الرضائب أموال
امات وحمَّ والقصور الطرق أعقابه يف دخلْت حيث نجاًحا؛ أكثر كان فقد ميالدية ٤٣ عام
وسوف املسيحية، وأخريًا الشمال يف يعيشون الذين البيكتس إلبعاد واألسوار السباحة
القرون يف القومية األسطورة من جزءًا الرومانيني للغزاة الربيطانية املقاومة تصبح
ملك السادس جيمس أيًضا كان الذي إلنجلرتا، األول جيمس امللك حكم وأثناء التالية.
املقاومة أوحت جديدة، «بريطانيا» إلنشاء مملكتيه توحيد يف آمال لديه وكانت اسكتلندا
،(١٦١٠ (حوايل «سيمبلني» مرسحيته بحبكة لشكسبري الروماني لالستعمار السلتية
لكتابة مختلفة طريقة وهي ،١٦١٣ (حوايل «بوندوكا» مرسحيته بحبكة فليترش ولجون

بوديكا). اسم
الشعر تراث أن يعني مما قط؛ أيرلندا يغزوا لم الرومان أن املهم فمن ذلك، ومع
يف املسيحية إىل أيرلندا باتريك القديس ل حوَّ عندما حيٍّا يزال ال كان للسلت امللحمي
واملحافظة القومية الحضارة قصص تدوين يف املتعلِّمون الرهبان ورشع الخامس. القرن
وحركة كوشولني مآثر رسد أو أولسرت، سلسلة مثل امللحمي؛ الشعر سالسل ومنها عليها،
امللوك مللك التابعني املحاربني صفوة بني أوًال فيون أو فني عن واإلخبار «الفينيان»

األيرلندي.
— األنجلوساكسونيون وهم — الغزاة من التالية املوجة وال الرومان يخرتق لم
ومرة أيًضا، األرايض تلك يف السلتية القصص عاشِت ثَمَّ وِمن ويلز؛ أعماق أو اسكتلندا
الويلزية «مابينوجيون» مجموعة وتخربنا األعوام. ملئات القصص تلك ن تُدوَّ لم أخرى،
لري، ابنة وبرانوين دايفد أمري بوي عن امللحميني» الشعراء لصغار «تعليمات تعني التي
إىل يعود الذي األحمر» هرجست «كتاب باسم تعرف مخطوطة يف املجموعة تلك وتظهر
املحارب أويسني مآثر عن قصًصا األجيال توارثت اسكتلندا ويف عرش. الرابع القرن أواخر

(فينجال). فني وابن الثالث القرن يف األسطوري والشاعر
الترصف باألحرى، أو — اإلنجليزية اللغة إىل املهمة املالحم تلك ترجمة كانت لطاملا
ويف السلتية. النهضة فرتات من للعديد ا مهمٍّ ملمًحا — استنباطها وإعادة فيها الُحرُّ
إىل ستيوارت أرسة ملوك إلعادة السيايس اليعاقبة مرشوع إخفاق وبعد ١٧٦٠ عام
من بدًال ثقافية ثورة إطالق ماكفرسون جيمس يُدَعى اسكتلندي رجل حاول العرش،
اسكتلندا مرتفعات يف ُجِمعْت القديم الشعر من «شذرات بعنوان كتابًا ونرش ذلك،
عامني بعد أتْبعها املبادرة تلك نجاح استحثَّه أن وبعد األيرس». أو الغاليَّة عن وتُرِجمْت
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لذلك التايل العام يف أتْبعها ثم مجلدات»، ستة يف قديمة شعرية ملحمة «فينجال: ب
أوسيان أعمال من أنها ويُزعم «تيمورا»، عنوان تحمل مجلدات ثمانية من بملحمة

نفسه: (أويسني)

… قاعتي؟ يف املايض صوت يُسمع هل أو فينجال؟ درع عىل الرياح تهب هل
يف كنت أن منذ توجورما بحر أمواج وأثار مرات أربع برياحه الخريف عاد

للغاية! بعيدة وبراجيال املعارك، هدير
كوشولني» «وفاة

لهومريوس؟ املساوية الربيطانية النسخة عن يعوض أن ملاكفرسون يمكن كان هل
وهو جونسون، صامويل د. وخاصة األمر، يف تشككوا آخرين ولكنَّ ذلك، الكثريون ظن
د. يا بالفعل تعتقد هل «ولكن، سئل: وعندما االسكتلندية. للثقافة رافض إنجليزي رجل
الكثري «نعم، قائًال: أجاب الشعر؟» هذا مثل كتابة يمكنه اليوم شخص أي أن جونسون
يقدِّم كي ماكفرسون ُدعي وقد األطفال.» من والكثري النساء من والكثري الرجال من
الربيطانية الطريقة عىل للتحقيق لجنة أنشئْت يختلقها. أن إىل واضُطر األصلية النَُّسخ
األشعار من مجموعة عىل تعديالت أجرى قد ماكفرسون أن إىل وتوصلْت التقليدية،
الحديث العلم وأقرَّ تأليفه، من أجزاءً بينها وأدخل (كبري) بترصف التقليدية الغاليَّة
اليعاقبة، حركة تخدم لم أوسيان قضية أن ورغم اللجنة. تلك إليها توصلْت التي النتائج
بعيًدا اإلنجليزي الشعر اهتمام ْرصف يف ساعد القصائد للغة العاطفي السمو فإن
عرش. الثامن القرن معظم طوال مسيطًرا ظلَّ الذي الحديث الكالسيكي النمط عن
قصيدتَْي يف األصلية» «الربيطانية املالحم من تماًما جديد نوع ابتكار بليك ويليام وحاول
بني املزج ومحاولة الالتينية اليونانية األنماط رفض طريق عن و«القدس» «ميلتون»

القديم. العهد كتب وأسلوب أوسيان أسلوب
قومية ظهور يف أسايس بدور أيرلندا يف السلتية النهضة قامت بقرن، ذلك وبعد
أعضاء الحركة تلك يف البارزة الشخصيات ومن الربيطاني. للحكم معاِرضة مقنَّعة ثقافية
التي جريجوري الليدي مثل القديمة؛ األنجلو-أيرلندية الربوتستانتية الهيمنة حركة من
الذي ييتس بتلر وويليام كوخولني، األسطوري البطل عن القصص من العديد ترجمت
أويسني و«جوالت (١٨٨٨) األيرلنديني» للفالحني والشعبية الخرافية «الحكايات نرش
مرسحيتُه ُمثِّلْت ،١٨٩٩ عام ويف .(١٨٩٣) السلت» و«فجر (١٨٨٩) أخرى» وقصائد
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جريجوري. والليدي هو سه أسَّ الذي األيرلندي األدبي املرسح يف كاثلني» «الكونتيسة
من مكوَّن ثالثي بحفل أبوابه دبلن يف «القومي» آبي مرسح افتتح ،١٩٠٤ ديسمرب ويف
هوليهان» ني و«كاثلني كوخولني) حول (مرسحية بايل» شاطئ «عىل ييتس مرسحية
الطبقة من تسخر كوميدية مرسحية وهي جريجوري، لليدي الخرب» «نرش إىل باإلضافة
بإحدى استُبدلْت الثانية، الليلة ويف مغرور. قاٍض شخصية خالل من اإلنجليزية الحاكمة
مرسحي كاتب وهو سينج، إم جيه للكاتب الوادي» ظل «يف مرسحيُة ييتس مرسحيات
أعماله واستمد األيرلندية الثقافية القومية إىل ل تحوَّ ُموِرسة بروتستانتية خلفية ذو آخر

آران. جزر حكايات من استمدها حالته ويف الشعبية، الحكايات من
جريجوري، الليدي ابن جريجوري روبرت ميجور ذكرى يف ييتس كتبها قصيدة ويف
َقِدم الذي املهجورة» الحجرية األماكن أكثر من واحد «يف إلهامه وجد قد سينج إن قال
النهضة تقرتن لم كقلبه.» وبسيط عاطفي مائي، مجًرى عىل الليل هبوط «قرب إليه
البساطة إىل العودة يف شاعرية برغبة أيًضا بل فحسب، والقومية بالسياسة السلتية

الطبيعية. واملناظر املكان يف الديني الجانب ترسيخ مع املرهف واإلحساس الريفية

األنجلوساكسونيون

وساكسونيا وأنجلن يوتالند من متتالية موجات يف األنجلوساكسونيني وصول مع
تلك ن تُدوَّ ولم األسطوريني، أبطالهم عن الخاصة قصصهم معهم أحرضوا وفريزالند
تأليفها تاريخ حول قوي علمي جدل وثمة «بيوولف». وأشهرها الحًقا إال أيًضا القصص
ألواخر الباقية الوحيدة املخطوطة وتنتمي بكثري؟) ذلك بعد أم الثامن القرن هو (هل
ملحمة د وتجسِّ عرش. السادس القرن يف اكتُشفْت ولكنها عرش، الحادي أو العارش القرن
فرتة مجهولة ظلت قد ألنها ولكن قوته، أوج يف القديم اإلنجليزي الشعر «بيوولف»
حتى اإلنجليزي األدب عىل تؤثر لم فإنها إسكندنافيا، يف تدور وأحداثها ا جدٍّ طويلة
الحديثة، العصور ويف الحديثة. اإلنجليزية اللغة إىل ترجمت عندما عرش التاسع القرن
له أتاحت تانب هيني نسخة وأشهرها عديدة، مرات وتُرِجمت الجامعات يف ُدرِّست
التي املصالحة بعد وذلك األنجلوساكسونيني، أساتذته مع صلًحا يعقد كي الفرصة
بها وما الراسخة القصيدة لغة جذبتْه وقد .١٩٩٩ عام العظيمة الجمعة اتفاق يف عقدت

العظام.» التقاء مواضع األوتار/وتنفجر «تتمزق ابتدائي: سجع من
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إذن فَمن مجهول، «بيوولف» ومؤلف كبري، حدٍّ إىل وهمية شخصية «أوسيان» كان
املؤسس باألب — هومريوس تسمية يمكن مثلما — تسميته يمكن إنجليزي شاعر أول
«األدب» مؤلِّفي مسامع عىل الشفهي الرتاث ينشدون مجهولني شعراء من الرحلة بدأ الذي

رين؟ امُلوقَّ
معرفة وكانت الرهبان، عىل حكًرا غالبًا الكتابة كانت األنجلوساكسونية إنجلرتا يف
رواية أقوى فإن ثَمَّ، وِمن القساوسة. أي الدين؛ رجال اختصاص من والكتابة القراءة
وهو بالالتينية، ُكتبت التي الكهنوتية النصوص أحد يف توجد اإلنجليزي األدب أصل عن
عام كتب قد أنه يعتقد (والذي ر امُلوقَّ ِبيد ملؤلفه اإلنجليزي» للشعب الَكنَيس «التاريخ
بني الرصاع عىل فيه الرئييس االهتماُم ينصبُّ ناشئ قومي تاريخ وهو ميالدية)، ٧٣١

والسلتية. الرومانية املسيحية
هيلد القديس كان عندما السابع القرن أواخر خالل ما وقت ففي لبيد وطبًقا
كادمون يُدَعى رجٌل يحيا كان إلنجلرتا، الرشقي الشمايل الساحل يف ويتبي دير رئيس
من مقاطع محوًِّال يها، ومفرسِّ املقدسة الكتب كادمون درس ورعة». دينية «أغاني يؤلف
اإلنجليزية باللغة للمشاعر ومثرية البهجة شديدة أشعار «إىل والجديد القديم العهدين
إىل زائر أتى حيث واحد؛ مقطع سوى أعماله من يتبقَّ ولم األصلية.» لغته كانت التي
كتبه: ما هو وهذا الخالق، مديح يف شعًرا ينظم أن عليه بأن وأخربه الحلم يف كادمون

السماء مملكة حارس نمدح أن اآلن علينا
العقيل وإدراكه املقاييس ضابط قوة

يتعجب والكل املجيد األب صنع
املنشأ. يف مغروس الخالد، الرب

األرض ألبناء أوًال خلق
املقدس الخالق إنه سقًفا، السماءَ
البرش حارسَة الوسطى األرَض ثم

الخالد الرب صنع وبعدئٍذ
يشء. كل عىل القادر األب إنه للبرش، األرَض

املديح بلغة صداه تردد قد اإلنجليزي الشعر فإن السطور تلك يف بدايته ومنذ
«املعرَّضة الوسطى» «األرض ُحماة يكونوا أن عاتقهم عىل الُكتَّاب وأخذ واإلعجاب،
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خيط فثمة الخالق، لدى املوجودة تلك الشاعر لدى اإلبداعية الرشارة وتُحاكي للخطر».
يزيد بما تاله الذي كولريدج تايلور صامويل تعريف وبني كادمون بني يربط ذهبي
يف الخالد الخلق لفعل املحدود العقل يف تكراًرا بوصفه الشعري للخيال عام ألف عن

املطلقة. «الكينونة»
اكتشاف سبق وقد ممالك، عدة إىل منقسمة تزال ال إنجلرتا كانت كادمون عرص يف

«القومي»؟ األدب ظهر فمتى اإلنجليزية، األمة تكوين اإلنجليزي الشعر
لَدْوره جديد مفهوم ،٨٩٩ وحتى ٨٧١ عام من ويسكس َمِلك ألفريد، لدى كان
يقترص ال واجبه أن واعترب والحكمة»، الحرب من «كلٍّ يف التميُّز إىل طمح فقد امَلَلكي.
يف ثقايف مركز إقامة أيًضا بل فحسب، الفايكينج قبائل من مملكته عىل الحفاظ عىل
بالرتجمة فوَّض ربما (أو ترجم وقد إقليمي. أدبي مركز إنشاء عىل واإلرشاف بالطه
مسيحية ونصوًصا األوىل) الخمسني املزامري من نثرية (نسخة املقدس الكتاب آخرين)
الرواقية وفلسفة لجريجوري) الرعوية» و«العناية ألوجسطني («مناجاة» وعملية الهوتية
بقرون ذلك بعد تشورس سيرتجمه الذي لبويتيوس الفلسفة» («عزاء الرومانية الحديثة
ترجم َمن هو ألفريد امَلِلك «إن التالية: بالجملة بويتيوس كتاب مقدمة بدأْت وقد عديدة).
أحيانًا يعمد وهو اآلن. أمامكم يبدو كما اإلنجليزية إىل الالتينية من ونقله الكتاب، هذا
الوضوح من قْدر بأقىص النص ينقل كي املعنى ترجمة وأحيانًا الحرفية الرتجمة إىل
سواء — كثريًا شغلتْه التي واملتنوعة املتعددة املشتِّتة الدنيوية العوامل أخذ مع واإلفهام،
إليزابيث امللكة من كلٌّ سار التالية، األلفية ويف االعتبار.» يف — الجسد أم العقل ناحية من
للقراءة وقتًا يكرِّسون ملوًكا بوصفهم ألفريد امللك ُخطا عىل األول جيمس وامللك األوىل
درايدن جون الشاعر مها يُقسِّ سوف التي الرتجمة، كانت ولطاملا والرتجمة. والكتابة
و«محاكاة» تحرًرا أكثر صياغة» و«إعادة َحْرفية» «ترجمة إىل عرش السابع القرن يف

اإلنجليزي. األدب يف دائًما مرشوًعا إبداعية،
لم فإنه اإلنجليزية، باللغة األدب من ذخرية أنشأ َمن أول كان ربما ألفريد أن ورغم
األنجلوساكسوني» التاريخي «السجل يف القصائد إلحدى فطبًقا كلها، لألرض َمِلًكا يكن

أن: ٩٣٧ عام يف حدث

امللك، أثيلستان
النبالء، وسط السيد

وار، السِّ مانح
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البارونات، وسيد
وشقيقه هو

أثلينج، إدموند
مجًدا جنى الذي

الدهر، أبد يدوم املعارك يف
السيف بحد ذبحا
برونانرب، معركة يف
الدروع، حائط أوقفا

الزيزفون، خشب قطَّعا
املعركة؛ دروع مزَّقا

مطروقة. بسيوف إدوارد ابنا

١٨٧٦ تينيسون، لورد ألفريد ترجمة برونانرب»، «معركة
أنها الظن (وأغلب شأنه يف ُمختََلف موقع يف أحداثها جرْت التي املعركة تلك يف
الفايكينج من تحالًفا ساكسوني جيش هزم ويرال)، جزيرة عىل برومبورو يف دارت
َمِلك أوَل ألفريد حفيُد أثيلستان أصبح الحني ذلك ومنذ واأليرلنديني. واالسكتلنديني
األنجلوساكسونيني أن ورغم هجينة. ظلت ألرضه الثقافية الهوية ولكن بأكملها، إلنجلرتا
اإلسكندنافيني والغزاة السلت من البلد أبناء تراث مع تزاحموا فإنهم الغلبة، لهم كانت
تعقيًدا. ازدادت قد الصورة كانت ١٠٦٦ عام النورمان أتى وعندما املسيحيني. ين واملبرشِّ

النورمان غزو بعد

قصص يف درجاته ألقىص واللغوي العرقي الرتاث من املختلفة األنواع ملتقى يتضح
روما تفوقت حيث آرثر؛ النموذجي ملكها وقصص األسطوري بريطانيا مؤسس بروتس
طروادة، من إينياس هروب يف األسطورية أصولها إعالن طريق عن اليونان عىل القديمة
لتأكيد الوسيلة نفس الربيطانيون املؤرخون استخدم الرومانية اإلمرباطورية سقوط وبعد
القرن يف لنينيوس الربيطانيني» «تاريخ يف مرة ألول القصة تلك وتُقابلنا العريق. أصلهم
أوف جيفري بريطانيا» ملوك «تاريخ يف تأثريًا أكثر نحو عىل علينا ويقصها التاسع،
إنجلرتا كانت عندما أكسفورد يف ويلزيٍّا رجًال كان وملا عرش. الثاني القرن يف مونموث
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عىل التأكيد طريق عن الساكسونيني عىل التفوق جيفري حاول فقد النورمان، يحكمها
مقاًما. األرفع السلت عراقة

حفيد — بروتس وقتل الرومان، أصول نفس الربيطانيون أُعطي الرواية، تلك يف
وحرَّرهم الطروادي الِعْرق بقايا آِخَر وقابل املنفى، إىل وذهب مصادفًة والده — إينياس
آهلة غري كانت التي البعيدة الشمالية ألبيون جزيرة إىل رحلة يف وقادهم اإلغريق من
جنوب توتنس يف هبطوا ثم العمالقة، من قديمة ساللة من األخرية القلة عدا ما بالسكان
بالربيطانيني. يُعرفون أتباعه وأصبح باسمه الجزيرة تسمية بروتس وأعاد البالد غرب
وتضم األسطوري، الربيطاني التاريخ من عام ألَفْي باختصاٍر جيفري يستعرض ثم
عرص يف الدراما يف يقدَّمون سوف عديدين ملوًكا بروتس افتتحها التي امللوك ساللة
ولري وبوريكس وفرييكس وجوربوداك لوكراين مثل األول، جيمس وامللك إليزابيث امللكة
نسله بأن القائلة وبالنبوءة امللوك هؤالء أعظم آرثر بوفاة الكتاب وينتهي وسيمبلني.
أشاروا فقد قرون، أربعة بعد تيودور أرسة أنصار ومثل ما. يوًما للحياة يعود سوف
من تتكون الجديدة الساللة تلك أن عىل دليًال بوصفه السابع لهنري الويلزي األصل إىل

وحيش/طروادي. النهاية ويف حقيقي آرثري أصل
من كثرية نقاًطا استمدت جيفري رواية ولكن أسطورة، بروتس ساللة كانت
مدينة أول استمدت لوندينيوم إىل اسمها الرومان يغري أن فقبل الحقيقي، التاريخ
إعادة أمكننا وهكذا ترينوفانتس، تدعى قوية محلية قبيلة من اسمها بريطانية
إدموند ويقول الجديدة. طروادة أي تروينوفانتم؛ بأنه ترينوفانتيام اسم تفسري
الربيطانيون «انحدر الجن»: «ملكة اإلليزابيثية القصيدة من الثالث الكتاب يف سبنرس
القديمة طروادة رماد من تروينوانت الجسورين/وبُنيَْت الطرواديني من النبالء

البارد.»
الذي ويس الفرنيس الشعر إىل ونقله الالتيني، النثر بأسلوب جيفري تاريخ ُكِتب
ويف .١١٥٥ عام الثاني) هنري (زوجة إليانور امللكة إىل بروت» «حكاية قصيدته أهدى
«رجل اليامون يدعى رجل القديمة الوسطى اإلنجليزية إىل ترجمها تقريبًا، ١٢١٥ عام
تحمل تزال ال التي إنجلرتا يف الغربية الوسطى األرايض بلهجة كتبها الذي القانون»
أسلوب من القوية العنارص ببعض اليامون احتفظ القديمة. اإلنجليزية اللغة رائحة
من قليل عدد سوى يستخدم لم املتوقع غري وعىل القديم، االستهاليل الجناس شعر
كما اليشء، بعض حرفية ترجمته كانت عندما حتى الفرنيس، األصل ذات الكلمات
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وفاة بعد العودة نبوءة قدَّم عندما فعل مثلما فيها وارتجل له املتاحة املادة يف ع توسَّ
آرثر:

صغري زورق أتى الكلمات تلك بعد حتى
األمواج تتقاذفه البحر يف مرتحًال

األناقة، قمة يف امرأتان وبه
بجواره ودخلتا الزورق يف آرثر أخذتا

رحلتا. ثم ببطء وأرقدتاه
قبل، من مرلني قاله ما تحقق ثم

آرثر، رحيل عند محدود غري أََسف ثمة سيكون
حيٌّ أنه يصدقون الربيطانيون زال وما
الجنيات، أجمل مع أفالون يف يعيش

فيه. يعود الذي الوقت الربيطانيون ينتظر ما ودائًما
يُمِكنه َمن بعُد يولد لم ولكن

آرثر، حقيقة عن باملزيد إخباُرنا
مرلني يدعى ساحر ثمة كان ولكن

لإلنجليز، عونًا يأتي سوف آرثر أن بالحرف أعلن
صحيحة. أقواله كانت وطاملا

مثل: عبارات استخدام فإن أجنبية، بلغة كانت لو كما كادمون ترنيمة تبدو وبينما
اإلنجليزية باللغة شبيًها يبدو بدأ لاليامون بروت» «حكاية يف املكان» ذلك يف «امرأتان
مظاهر أحد — اليامون يتوقع — اإلنجليزية إىل الربيطانية من التحول ذلك ويف الحديثة.

القومي. التاريخ يف السائدة الرصاع
الثاني القرنني ففي مبارش؛ غري بطريق ولكن بالفعل آرثر امَلِلك يعود سوف
الفرنسية الطريقة عىل املستديرة املائدة فرسان حكايات ظهرت عرش والثالث عرش
شعر إلحياء أساسيٍّا شيئًا أصبحت ثم تروا، دي كريتيان كتبه ما وأبرزها الرومانسية،
عمليات ألهم تتعرض أن قبل وذلك عرش، الرابع القرن يف اإلنجليزي االستهاليل الجناس
وتحمل عرش الخامس القرن إىل ترجع التي النثرية مالوري توماس قصة يف التنقيح
إىل باإلضافة واإلنجليزية، الفرنسية املصادر بني جمعْت والتي آرثر»، «وفاة عنوان
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يرجع الذي كاكستون لويليام املطبوع النص َضِمن وقد مالوري. ابتكار من تطويرات
اليدوية. املخطوطات ثقافة يف متاًحا كان مما أوسع نطاق عىل توزيًعا ١٤٨٥ لعام

إنجلرتا (ألبيون، وارنر ويليام ومنهم آرثر، قصة إىل الشعراء عاد التالية القرون ويف
القرن يف ميلتون وجون عرش، السادس القرن يف الجن) (ملكة سبنرس وإدموند القديمة)
املوضوع عىل يستقر أن قبل آرثر امللك عن ملحمة لكتابة خطط قد (كان عرش السابع
امللك)، (أناشيد عرش التاسع القرن يف تينيسون ولورد املفقود»)، «الفردوس اإلنجييل
األخرض» والفارس جاوين «السري (ترجمة والعرشين الحادي القرن يف آرميتاج وسايمون
غرار عىل يوركشري ِمن شاعر وهو آلرميتاج، وبالنسبة آرثر»). لوفاة املسجوعة و«القصة
كاميلوت من باملخاطر املحفوفة جاوين رحلة قصة تجسد هاريسون، وتوني هيوز تيد

إنجلرتا: شمال إىل تنتمي شعبية لهجة األخرض الفارس كنيسة إىل

الشاطئ إىل قدوًما هيد هويل عابًرا
… والصالحون اإلله تخىلَّ التي ويرال صحراء يف

امِلَراس ِصَعاب أهلها عن
امُلَزْمجرة والذئاب األفاعي مع يتشاجر هنا إنه

الجروف يف املتاعب يسببون الذين املتوحشني الرجال مع يشتبك هنا إنه
الغريب. الربي والخنزير والدببة الثريان مع أو

٢٠٠٧ آرميتاج، سايمون ترجمة

النجالند تشورسمقابل

السلطة بني واألطراف، املركز بني واملهزوم، املنترص بني النزاع عىل اإلنجليزي األدب بُني
النورماني السلتي، مقابل الساكسوني الربيطاني، مقابل الروماني فيه يظهر إذ والتمرد؛
البالط باإلنجليزية، الكتابة مقابل الفرنسية أو بالالتينية الكتابة الساكسوني، مقابل
لندن اإلقليمية، اللهجة مقابل الفصحى اإلنجليزية الشمال، مقابل الجنوب الريف، مقابل
ألعظم املتنوع الرتاث يف بوضوح تلك الرصاع مظاهر من العديد ويتجىل األقاليم. مقابل

عرش. الرابع القرن أواخر يف شاعرين
الخدمة قىض شابٍّا كان وعندما للخمور، تاجٍر ألٍب لندن يف تشورس جيفري ولد
رعاية عىل حصل ثم فدية، منه وُطلبْت عليه القبض أُلقي حيث فرنسا يف العسكرية

54



اإلنجليزي األدب ظهور بداية

«كتاب األوىل قصائده أشهر إليه أهدى والذي جونت، أوف جون النفوذ العظيم الرجل
فيليبا، وكانت األوىل. جونت زوجة النكسرت أوف بالنش ذكرى يف (١٣٦٨ (حوايل الدوقة»
تشورس عىل السهل من كان العالقات وبتلك الدوق. محظية شقيقة تشورس، زوجة
جنوا يف بها قام التي املهمة وكانت البالط. يف املرموقة املناصب بعض عىل يحصل أن
خاصة أهمية ذات عرش؛ الرابع القرن من السبعينيات بداية يف امللك خدمة يف وفلورنسا
اإليطايل. األدب ثروات الكتشاف الفرصة أعطتْه ألنها نظًرا الشعري؛ تطوره صعيد عىل
اإليطالية النهضة عرص يف البارزين املؤلفني قابل قد يكون ربما أنه إىل البعض ويشري
إىل عودته وعند االحتمال. ذلك يتجاهلون الباحثني معظم أن رغم وبرتارك، بوكاتشو

امللك. أعمال كاتب ثم الجمارك مراقب منصب عىل حصل لندن،
البالط يف للرتقي وسيلة كان الذات، إلبراز وأداة إنجاًزا لتشورس بالنسبة الشعر كان
أعماله تأثرت فقد منه؛ واستفاد املهني نشاَطه شعُره أفاد حيث مهنة؛ كونه عن فضًال
العاطفية الرؤيا (وخاصة الفرنيس بالشعر الفرنسية عالقاته مع تزامنت التي األوىل
إليطاليا الرحلة من اإللهام استمدت التي الوسطى فرتته بينما الوردة»)، «قصة املجازية
بوكاتشو ملعالجة محاكاة كتبها التي ترويلوسوكريسيدا قصة من نسخته عليها سيطرت

املوضوع. لنفس
يشء كل وقبل واعيًا، حديثًا شاعًرا كان واللغات، الثقافات متعدد دمثًا تشورس كان
كتب عندما وحتى النخبة، بني وترجماته شعره ِصيُت ذاع وقد أوروبيٍّا. شاعًرا كان
اإلنجليزية الشخصية ألنماط ساخر تحليل وهي حياته، أواخر يف كانرتبري» «حكايات
النماذج يؤقلم ظل املجتمع، يف مختلفة «حالة» أو مختلًفا دوًرا منها كلٌّ يمثل التي
شامل واحد نسيج يف املتعددة الحكايات ففكرة املتوارثة. النماذج ويحدِّث األوروبية
لبوكاتشو، آخر عمل من أُخذت الفارس وحكاية لبوكاتشو، «ديكامريون» من مستمدة
وحكاية «فابليو»، الفرنسية الخرافية الحكاية بأسلوب ُكتبت الفاسق الطحان وحكاية
قس وحكاية العظماء، سقوط بوصفها للرتاجيديا التقليدي للمفهوم طبًقا ِصيغت الراهب
شخصية باث وزوجة إيسوب، طريقة عىل الحيوانات من أبطالها رمزية قصة الراهبة
حول جاد نقاش يف تشرتكان وحكايتها افتتاحيتها ولكن استثنائية، هزلية إنجليزية
البحث مثل مطَّلعة مصادر عىل يعتمد نقاش وهو لها، املناسب والسلوك املرأة أدوار

جوفينيان». «ضد عنوان يحمل الذي جريوم للقديس الالتيني
الوسطى العصور ملوك أحد الثالث) ريتشارد غرار (عىل الثاني ريتشارد ويعد
عنه الشائعة الذهنية والصورة تيودور، أرسة ألحداث السلبي التأثري من عانَْوا الذين
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جانب إىل إلليزمري، كانرتبري» «حكايات مخطوطة هامش يف تشورس، جيفري :1-3 شكل
بنفسه. الشاعر يرويها التي مليبي» «حكاية

وترك باملتملقني، نفسه أحاط ذاته، يف منهمك ضعيف، رجل شكسبري: من مستَمدَّة
القوي الرجل به قام انقالب يف به يُطاح أن حتًما وكان والخراب، للدمار فريسة البالد
م تزعَّ قد الواقع يف ولكن املجيدة. الذكرى صاحب الخامس هنري والد بولينربوك هنري
جون وصديقه تشورس فيها أوجد البالط داخل التعقيد شديدة ثقافة الثاني ريتشارد

للشعر. مكانًا جاور
ثورة تثبت كما السيايس صوتها تكتشف بدأْت قد ة األُمَّ كانت البالط نطاق وخارج
وإدخال الدين لتحديث «لوالرد» ومرشوع ١٣٨١ عام الكربى» «االنتفاضة أو الفالحني
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ويليام قصيدة هي التطورات تلك د تجسِّ التي والقصيدة عليه. الديمقراطية مظاهر
وتشهد .(١٣٧٠–١٣٩٠ (حوايل الحارث» بريس «رؤيا عنوان تحمل التي النجالند
املخطوطات من والعرشات مختلفة نسخ عدة لها الطويلة القصيدة تلك أن حقيقُة
عن يتوقف لم غالبًا شيئًا عنه نعلم ال الذي النجالند أن وعىل شعبيتها عىل املختلفة
عام بعد املحرِّضة السياسية الفقرات بعض حذف طريق عن املثال، سبيل (عىل تنقيحها

.(١٣٨١
ويرى إنجلرتا، غرب أقىص يف مالفرين تالل عىل النوم يف القصيدة راوي يستغرق
البحث عن لهم يكتب الذين إنجلرتا شعب وهم بالناس»، ميلء جميل «حقل عن رؤيا
واملحرومني. للفقراء املسيح السيد ومنارصة واألقوياء، األغنياء وفساد التقية، الحياة عن
اللهجة من كلٍّ يف حرضيٍّا وليس ومحليٍّا أوروبيٍّا، منه أكثر إنجليزيٍّا النجالند كان وملا
لتشورس. التام النقيض بوصفه إليه يُنَظر أصبح فقد فاسًقا، وليس وتقيٍّا النظر، ووجهة
«الكومنولث» رجال إىل بالنسبة أخرى ومرة الفالحني، ثورة يف بول جون إىل وبالنسبة
الحارث بريس اسم أصبح عرش، السادس القرن منتصف يف املتطرفني الربوتستانتيني
من يأتي الذي الكنائيس، أم امللكي سواء لالستبداد، القوية اإلنجليزية للمقاومة مرادًفا

القوة. مراكز

هللا كلمة

كادمون، مع أم قيرص، يوليوس مع أم السلت، شعراء مع إذن؟ اإلنجليزي األدب بدأ متى
للمملكة؟ أثيلستان وتوحيد برونانرب بموقعة احتفْت التي القصيدة مع أم ألفريد، مع أم
التي الوسطى اإلنجليزية للغة الرشقية الجنوبية اللهجة تطور مع إال يبدأ لم إنه أم
الحديثة اإلنجليزية اللغة يف الفصحى اللهجة أساس أصبحْت والتي تشورس، يجسدها
عن عليها أُدِخلت التي التعديالت رغم وذلك امللكة، أو امَلِلك إنجليزية عليها يطلق التي
بالنسبة عرش؟ السادس القرن يف حدث الذي امُلصوِّتة الحروف يف الكبري التحول طريق

األكيدة. أوروبيته رغم اإلنجليزي الشعر أبا تشورس كان اإلليزابيثي، العرص أبناء إىل
ظهر فقد الكلمة، كانت البدء يف إنه القول وهي السؤال، إلجابة أخرى طريقة وثمة
عندما أي اإلنجليزية؛ اللغة يف حي كائن إىل الكلمة تحولت عندما للوجود اإلنجليزي األدب

العامية. إىل العاَلم تاريخ يف كتاب أهم تُرِجم
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القول بالتأكيد ويمكننا املقدس، للكتاب القديم اإلنجليزي التفسري أبا كادمون كان
األسالف مدح يف هومريوس طريقة عىل ُكتبت التي باملالحم يبدأ لم اإلنجليزي األدب بأن
وقد هللا. عىل بالثناء املسيحي، باإليمان بدأ إنه بل واملحاربني، واألبطال اآللهة وأنصاف
اإلنجليزية اللغة إىل املزامري شعر ألدهيلم ونقل اإلنجيل، من أجزاءً ر امُلوقَّ ِبيد تَرَجم
مهمة عاتقه عىل ألفريك أخذ عرش الحادي القرن ويف السابع. القرن أواخر يف القديمة
أورم يدعى راهب أصدر عرش الثاني القرن ويف القديم. العهد من كبرية أجزاء ترجمة
القرن يف وايكليف جون مرشوع أتى ثم املختارة، والتفسريات الرتجمات من مجموعة
وكتب العامية، إىل الالتينية الرتجمة من بأكمله املقدس الكتاب ترجمة عرش: الرابع
يفهمون التي اللغة بنفس اإلنجيل دراسة عىل املسيحيني يساعد ذلك «إن قائًال: وايكليف

الَكنَسية. السلطات ذعر أثار مما وجه.» أفضل عىل املسيح كالم بها
العذراء. ملريم املسيح ُولِد عندما حي كائن إىل الكلمة تحولت كيف اإلنجيل يخربنا
اإلله، أُمِّ مريم السيدة مثل الدينية القدوة كانت الوسطى العصور يف للنساء وبالنسبة
استشهدن اللواتي والقديسات املسيح أحبَِّت التي املجدلية مريم أمثال من والنساء
إىل يرجع أصله كان الجزر تلك يف املرأة فأدب الكتابة؛ يف للرشوع اإللهام مصدر باسمه،
«أنكرين مثل التأملية الحياة وأدلة املدح وأغاني باإليمان واالعرتافات والتأمالت الصلوات
الحب و«تجليات عرش) الثالث القرن مطلع يف للناسكات الرهبانية (القاعدة ويس»
و«كتاب عرش) الرابع القرن أواخر يف نوريتش من لجوليان الروحانية (العبادات اإللهي»

عرش). الخامس القرن مطلع يف روحانية ذاتية (سرية كيمب» مارجري
الكتاب»، «أهل أنفسهم عىل اإلنجليز الربوتستانتيون أطلق عرش السادس القرن يف
معنيِّني بالرضورة الكتاب أهل يكون أن بد وال اإلنجيل، هو يقصدونه الذي الكتاب وكان
أيًضا وهو اإلنسان، حياة عىل معنًى إلضفاء محاولة إنه األدب؟ من الهدف هو ما باألدب.
من تتكون بنية طريق عن «القصص»، طريق عن حياتنا تنظيم إنه اإلنجيل. من الهدف
نموذج يف جمعها يمكن الفردية واألحداث التفاصيل بأن الشعور ونهاية، ووسٍط بدايٍة
القديم و«العهدان إنجييل، واألدب أدبي اإلنجيل فإن املفاهيم بتلك كاملة؛ وحدة يشكل

للفن.» العظيم الدستور «هما بليك ويليام كتب كما والجديد»
— التفسري فن أو الهرمنيوطيقا وهي — األدب لقراءة األوىل أداتنا اخُرتعت وقد
الرباعي التفسري فنَّ يعلمون الكنيسة آباء كان اإلنجيل. تفسري بهدف األول املقام يف
والرمزي (التاريخي)، الحريف للمعنى مختلفة خيوًطا القارئ فيه يتتبع الذي العددي
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األمور يف (التفكري والروحي األخالقي)، (الدرس واملجازي سموٍّا)، األكثر الروحي (املعنى
الدينية النصوص قراءة التفسريي الفن هذا مرونة أتاحْت وقد واألخرية). املستقبلية
مسيحية بلغة مجازيٍّا تُفرسَّ أن الوثنية للقصص أيًضا وأتاحْت والعكس، دنيوية بطريقة
«التحوالت» يف الشهوانية للحكايات األخالقي» «التأويل يف الوسطى القرون طريقة عىل
كان الذي الروماني واإلغريقي املسيحي اليهودي الرتاث يف القائم الجدَل د يُبدِّ مما ألوفيد؛

اإلنجليزي. األدب عىل الحيوية أضفِت التي اإلبداعية القوة جوانب أحد
التعددية طبيعته إىل استناًدا اإلنجليزي األدب يف أساسيٍّا عنًرصا أيًضا اإلنجيل ويَُعدُّ
ورسائلُه وأمثلتُه الرمزية والقصص والتاريخ األساطري من مزيُجه ويُعِطي العامة،
سابقًة نماذَج الشهواني) الحب يتناول الذي األنشاد نشيد ِسْفر يف (حتى ونبوءاتُه
الغنائية والقصائد املجمعة شكسبري ومرسحيات كانرتبري» «حكايات يف األسلوبي للتنوع
الهجينة اإلبداعية األعمال من والكثري جويس لجيمس وعوليس وكولريدج لوردزوورث

األخرى.
املتعددة اللغات بسبب ليس وذلك اإلنجليزي، لألدب محورية الرتجمة كانت طاملا
وَحَواِريُّوه املسيح كان ذاته. لإلنجيل محورية ألنها أيًضا بل فحسب، الجزر تلك عىل
الالتينية إىل بدورها تُرِجمْت التي اإلغريقية بالعامية ن ُدوِّ كتابهم ولكن األرامية، يتحدثون
وكانْت عديدة. مرات ترجمتُه وأُعيدْت اإلنجليزية إىل تُرِجم الحني ذلك ومنذ جريوم، يَِد عىل
التي القاعدة يؤكد الذي االستثناء وهي ،١٦١١ عام صدرْت التي املعتمدة اإلنجيل نسخة
ما عىل جزئيٍّا ا ردٍّ ِلَجان، تكتبها ال العظيمة األدبية األعمال بأن القائل القديم املثل يُقرُّها
جيل منذ متطرفون بروتستانتيون بها قام التي جنيف لرتجمة الخطرية االبتداعات اعتُِرب
التعليمات يف وردت التي املطالب ومن ذلك. سبقت التي تينديل ويليام وترجمة مىض
أي القديمة؛ الكنائسية باأللفاظ «االحتفاظ جيمس: امللك إنجيل ملرتجمي أُعطيَت التي
ترتجم لم تينديل نسخة يف أنه هنا والقصد املصلني.» جماعة ترتجم ال كنيسة كلمة إن
الهيئة يف مجسدة الكنيسة هل املصلني». «جماعة إىل بل «كنيسة» إىل «إكليسيا» كلمة
الوقت يف وسيايس الهوتي سؤال إنه ككل؟ اإليمان مجتمع يف أم املتسلسلة الكنائسية

واألدبي. اللغوي بالتفسري يتعلق وأمر ذاته
للتفسري ة ُمعدَّ املايض من قصص من يتكون نفسه اإلغريقي العربي اإلنجيل كان
منذ الرتجمات كل فإن وهكذا، املستقبل، يف اإلنسانية األفعال عىل وتنطبق الحارض يف
القديمة النصوَص ِت فرسَّ قد التحديثات آخر وحتى املعتمدة بالنسخة مروًرا كادمون
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اليشء قول ويمكننا مستقبلها. عىل وراهنْت عرصها يف الراهنة التاريخية بالقوى وتأثرْت
— األعمال من معتمدة ملجموعة يستجيبون فالُكتَّاب األدبية؛ الكالسيكيات عن نفسه
يف تُقرأ أن أمل عىل حارضهم ضوء يف املايض من — «يرتجمونها» فهم عامٍّ بمعنًى أو
عىل تأثريًا األكثر الكتاب فهو الرهان؛ سدد فقد ١٦١١ عام إنجيل حالة ويف املستقبل.

التالية. ونصٍف القرون الثالثة خالل اإلنجليزي والعقل اإلنجليزية اللغة
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الرابع الفصل

اإلنجليزية اللغة دراسة

الخطابة إىل البالغة من التعليم: يف األدب

السابع القرن يف ميلتون وجون عرش السادس القرن يف شكسبري من كلٌّ ذهب عندما
األدب، درسوا قد أنهم بد ال املدرسة، إىل عرش الثامن القرن يف جونسون وصامويل عرش
اللغوية كالقواعد واألدبية اللغوية الدراسة أدوات كانت بل اإلنجليزي، األدب ليس ولكنه
الذي الَعرويض (النظام الَعروض وعلم القوي) الجدال ألغراض اللغة (تنظيم والبالغة
درسوا وجونسون وميلتون شكسبري ولكن الدرايس. املنهج صميم يف الشعر) منه يتكون
مثل الشعراء بعض لدى والَعروض شيرشون لدى الخطابة وفن الالتينية اللغة قواعد

وهوراس. فرجيل
يف كبري ٌع توسُّ ثمة أصبح عرش، السادس القرن يف الديني اإلصالح حركة ومع
تعني القواعد وكانت املجتمع. يف املتوسطة الطبقات من للفتيان الثانوي التعليم مدارس
من التمكُّن عىل الُقْدرة الطلبة إعطاء هو دراستها من والهدف الالتينية، اللغة قواعد
املؤيدة الحجج حديثك: تنظيم كيفية تعلُّم تعني فكانت البالغة، أما وإتقانها. اللغة
استعاراتك تقوية تعني وهي واالستنتاج، والربهنة األمثال ورضب املعارضة والحجج
املجازية والعبارات اللفظية) (األنماط الخطط مئات وتعلم متقنة بالغية صور وإنشاء

املبتكر). املعاني (تحريف
يرتدي الذي الرأُس يظلُّ «َقِلًقا شكسبري: مرسحية يف الرابع هنري امللك يقول عندما
فيها يرمز االستبدال من بالغية صورة وهو املرسل»، «املجاز يستخدم فإنه تاًجا.»
وبارزة، قوية الناتجة والخصوصية السلطة. فكرة إىل «التاج» ويرمز امللك إىل «الرأس»
عليهم يصعب والسلطان النفوذ «أصحاب (مثل: عامة صيغة أية من النقيض عىل وذلك
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«ولكن بقوله: «ليسيداس» عنوان تحمل التي مرثاته ميلتون يبدأ وعندما للنوم.») الخلود
تتكرر مخطط وهو «التكرار»، يستخدم فهو أخرى.» ومرة الغار، أكاليل يا أخرى، مرة
بسهولة. البيت حفظ يف الصدى تأثري ويساعد ونهايته، التعبري بداية يف الكلمات نفس فيه
خصلة «اغتصاب قصيدته يف والتاِفه الجادِّ بني امُلجاورة يف بوب ألكسندر يرغب وعندما
التي الجامعة العبارة أو «زيوجما» عليها يُطلق بسيطة صورة ذلك يف تساعده شعر»
… الجديد املطرز قماشها أو رشفها لطخ «أو اسمني: إىل واحد فعل بموجبها يشري
هجائيٍّا. تأثريًا البالغية األداة تُحِدث حيث راقص.» حفل يف ِعْقدها أو قلبها تفقد أو
يشاهد كي «املقدمة» من السادس املجلد يف شاموني وادي وردزوورث يتجاهل وعندما
فكيف متناقضة، مصطلحات بني يجمع فإنه الضخمة»، األمواج من ساكنة «مجموعة
وهي الخلفي»، «اإلرداف باسم الصورة تلك وتعرف ساكنة؟ تكون أن للموجة يمكن

اإلدراك. مفارقات الستحضار مثالية
بوصفها تُدَرس وكانت اإلنشائي، التكويني والفن الفكر من كالٍّ البالغة شكَّلت
شكسبري ويليام أمثال من الوسطى الطبقة أبناء ى تلقَّ وقد الدولة. خدمة يف للحياة إعداًدا
يف قساوسة أو ِدين رجاَل أو محامني يصبحوا كي اللغة فنون يف تدريبًا ميلتون وجون
غري نتيجة لها كانت التعليمية تيودور ثورة ولكن للساسة، سكرتارية أو إنجلرتا كنيسة
تماًما؛ مختلفة مجاالت يف مواهبَهم الذكاء حادِّي الفتية من الكثري استغلَّ فقد مقصودة،
عن األمة بناء يف وقصائدهم مرسحياتهم وساهمْت مرسحيني، وُكتَّاب وممثلني كشعراء
أيًضا ولكن لهويته، اإلنجليزي الشعب إدراك شكَّلت التي واألساطري التاريخ إحياء طريق
الطغاة أُسِقط حيث والخاصة؛ العامة الحياة يف للرصاعات الدرامي التجسيد طريق عن
وقام أزواجهن، عىل الزوجات وثارِت منافقني بوصفهم األخالقية األحكام مصدِّرو وُفِضح

الحديثة. الحريات نشأة يف كربى بمساهمٍة أيًضا املرسحيون والُكتَّاب الشعراء
النصف حتى الرسمية األكاديمية للدراسة موضوًعا نفسه اإلنجليزي األدب يصبح لم
من مجموعة إللقاء سميث آدم الفيلسوف ُدِعي فعندما عرش. الثامن القرن من الثاني
من األربعينيات أواخر يف إدنربه يف الجميل» واألدب «البالغة عن العامة املحارضات
العامية مستخدًما اإلنجليزية باللغة وتحدث امُلتَّبَعة العادة خالف عرش، الثامن القرن
هيو وحذا اللفظية. نات واملحسِّ البالغية التقنيات من قديمة رومانية أمثلة إىل باإلضافة
،١٧٦٠ عام إدنربه جامعة يف الجميل واألدب للبالغة أستاذًا ُعنيِّ عندما سميث حذو بلري
املقدمة وظلِت الطبعات عرشات منها صدرْت التي محارضاته بلري نرش تقاعده وعند
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عىل دراستها وانترشْت قرن، نصف عن يزيد ملا األدبي النقد فن إىل التقليدية األكاديمية
املتحدة. الواليات يف خاصة واسع نطاق

َمن هم فحسب إنجلرتا كنيسة أحكام مع يتَِّفقون َمن كان إنجلرتا يف ذلك غضون ويف
هي الدراسة لغة كانت حيث القديمتني؛ وكامربيدج أكسفورد بجامعتَْي االلتحاُق يُمِكنهم
للدِّين املعاِرضون وضع فقد ثَمَّ، وِمن القدماء. عىل يقترص اإلنسانيات ومنهج الالتينية
باللغة الجميل» «األدب فيها يدرس بهم خاصة أكاديمية مقررات عنه ون» «املنشقُّ أو
أيكني جون مهام إحدى اإلنجليزي األدب اآلن عليه نطلق ما تدريس وكان اإلنجليزية،
وأصبحِت ،١٧٥٨ عام وارينجتون أكاديمية يف الجميل األدب مدرس وظيفة توىلَّ عندما
باإلضافة وشعبية، شأن ذات ومحررة شاعرة باربولد) أنا (الحًقا أيكني ليتيشا أنا ابنتُه
أوائل ومن العبيد تجارة إللغاء متحمسة ومؤيدة الفرنسية الثورة عن مدافعة كونها إىل
من املكوَّنة األدبية املختارات من مجموعتُها ساهمْت حيث املؤثرين؛ الروايات محليل
أي من أكثر ١٨١٠ عام نُرشت والتي الربيطانيون» «الروائيون بعنوان مجلًدا خمسني

اإلنجليزي. القصيص األدب ذخائر تكوين يف آخر كتاب
املتطرف والالهوتي العاِلم وارينجتون بأكاديمية األدب تدريس يف أيكني وخلف
األدب علم ارتبط فقد وهكذا الفرنسية، بالثورة أيًضا ب رحَّ الذي بريستيل جوزيف
للجامعات النخبة ُحْكم ومقاومة التعليم يف الديمقراطية وإدخال باملعاَرضة اإلنجليزي
ميلتون، جون يعترب اإلنجليز الشعراء أعظم أن الصدد هذا يف املفيد من وكان الراسخة.
مؤلف أيًضا بل فحسب، املفقود» «الفردوس املميزة الدينية امللحمة مؤلف ليس وهو
املطلق الحق وعن (١٦٤٤ («أريوباجيتيكا»، الصحافة حرية عن دفاًعا نثرية مقاالت

.(١٦٤٩ والحكام»، امللوك («والية ُحكَّامه خلع يف للشعب
أكاديمية بريستيل غادر فعندما للمرأة، تعليمية فرًصا أيًضا الجديد الِعْلُم م قدَّ
ويليام التوحيد بعقيدة املؤمن القس إىل الجميل األدب مدرس وظيفة انتقلْت وارينجتون
هو: فرعيٍّا عنوانًا وتحمل (١٧٧٤) «الخطيب» بعنوان أدبية مجموعة أبدع الذي إنفيلد
بهدف مناسبة عناوين تحت ومنظمة اإلنجليز الُكتَّاب أفضل من مختارة متنوعة «نماذج
الكتاَب هو الكتاُب هذا وأصبح واملحادثة.» القراءة يف الشباب مستوى تحسني تسهيل
يف سواء البالد أنحاء كل يف اإلنجليزية باللغة والخطابة البالغة لتعليم املقرَّر املدريس
كتاب وهو «الخطيبة»، باربولد أنا نََرشْت ١٨١١ عام ويف الفتيان. أو البنات مدارس

خصوًصا. الفتيات يستهدف تكمييل
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التعليمية األدبية والِقَطع الِقَصص األدب من إنفيلد عدَّها التي الفئات وتضمنت
أللكسندر اإلنسان» عن «مقال من املأخوذة الفقرات من مجموعة املثال، سبيل (عىل
من بعضها السياسية: (الخطب واملواعظ والُخَطب اة) مقفَّ ثنائية شعرية مقاطع يف بوب
وخاصة املرسح، من (معظمها والحوارات شكسبري) من اآلخر والبعض الحديث، الربملان
والِقَطع عرش) الثامن القرن يف الطبيعة شعر من (خاصة والوصف شكسبري) مرسح
رغم شكسبري من مأخوذ ومعظمها الجارف الشعور عىل (أمثلة للعاطفة» «املثرية األدبية
يف الفكرة وتتمثل شاندي»). «تريسرتام يف يوريك وفاة مثل ذلك، من أحدث بعضها أن
مفردات من ن تُحسِّ سوف املقتطفات من األربعمائة الصفحات تلك يف الشاملة املعرفة أن

األخالقي. هم وِحسِّ عواطفهم تهذيب عىل تعمل ذاته الوقت ويف وفصاحتهم، الطالب
مجموعة ُمصنِّف وهو — نوكس فايسيمس عليه أطلق ما أُُسَس إنفيلد وضع
ولم الحر»، «التعليم — (١٧٨٣ رائعة»، («مقتطفات األدبية املقتطفات من مشابهة
اإلغريقية الكالسيكيات يدرسون ظلوا الذين الحاكمة الطبقة أبناء منه املستفيدون يكن
والنساء الوسطى الطبقة أبناء من املتمردون بل العرشين، القرن حتى والرومانية
امليثاقية التعليمية املرشوعات طريق (عن العاملة الطبقات إليهم انضمْت ما ورسعان
التعليم بإصالح (بدءًا املستعَمرين والرعايا تحفًظا) األكثر الية العمَّ واملجمعات املتطرفة
وعلم الخطابة تعليم إىل نظرنا وإذا عرش). التاسع القرن من الثالثينيات يف الهند يف
التوافق غرس منه الهدف كان فقد واحدة، نظر وجهة من الناشئ اإلنجليزية اللغة
األكاديميات يف املتمردين للطالب بالنسبة ولكن األخالقية. والقيم اللغوي االستخدام بني
النساء وطليعة أنفَسهم علَّموا الذين الفيكتوري، العرص يف العاملة والطبقة املعاِرضة
طلبة إىل باإلضافة ونهرو، غاندي مثل املستعَمرين والرعايا بالجامعة التحْقَن اللواتي
فقد العاملة؛ الطبقة أبناء من العرشين القرن منتصف يف الثانوية املدارس وطالبات

االجتماعي. للحراك ووسيلة الحر للفكر قاسيًا اختباًرا اإلنجليزي األدب دراسة كانْت

جونسون د. العام: املجال يف النقد

فيما ولكن التعليمي، النظام يف اإلنجليزية األدبية للنصوص ل املفصَّ التحليل يبدأ لم
ظهر الذي «املهذب» أو الحرضي املدني املجتمع نطاق وهو العام»، «املجال عليه يُطَلق

واملقاهي. للصحف الجديدة البيئات يف وازدهر عرش الثامن القرن يف
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عليه يُطَلق الذي درايدن جون يد عىل بالجدال الخاصة املصطلحات ُوِضعت وقد
عنها، ُكتبت التي واملقاالت وقصائده مرسحياته مقدمات يف اإلنجليزي النقد أبو أحيانًا
الكالسيكي الطابع وإضفاء اإلنجليزية الكتابة تحديث شديد بوْعٍي فيها ناقش والتي
للقدماء النسبية املزايا هي ما عرش. السابع القرن أواخر يف االستعادة عرص خالل عليها
التوازن هو ما ى؟ املقفَّ والشعر املرسل للشعر والعاملية، املحلية للنماذج واملحدثني،
الذي ما الصدق؟ أرجحية لتحقيق الطرق وأفضل و«الطبيعة» «الفن» بني الصحيح
الرباءة» «حالة لقصيدة مقدمته يف درايدن قال كما الجيدة؟ الكتابة جوهريٍّا يشكِّل
كما بالنقد، «يُقَصد مليلتون، املفقود» «الفردوس لقصيدة املرسحي وتجسيده (١٦٧٧)
تلك مالحظة جوانبه وأهم السليم، للحكم معيار العلم، هذا استهلَّ الذي أرسطو قال

اللبيب.» القارئ عىل الرسور تُدِخل التي امليزات
–١٧١١) أديسون جوزيف أغلبَها َكتب التي سبيكتاتور» «ذا مجلة مقاالت يف
ارتبطْت ،(١٧٠٩) ستيل ريتشارد أغلبَها َكتب التي تاتلر» «ذا مجلة ومقاالت (١٧١٤
خالل ومن املهذب. والسلوك القومية الهوية حول باملناقشات األدبي األسلوب موضوعات
النساء نرشتْه وما عرش) الثامن القرن من الثالثينيات (يف شكسبري نساء نادي مناقشات
مونتاجيو)، إليزابيث بقيادة فصاعًدا عرش الثامن القرن من الخمسينيات (منذ املثقفات
يف األدبي النقاش عىل سيطر الذي الشخص ولكن املناقشة، يف امُلوِرسات النساء اشرتكت

جونسون. صامويل د. كان عرش الثامن القرن من الثاني النصف يف العام املجال
«ال ثابتة: ولكنها البسيطة املبادئ لبعض وفًقا الُكتُب عىل يحكم جونسون كان
إىل (مقدمة العامة» الطبيعة تمثيالت سوى طويلة لفرتة الكثريين يُسِعد أن يمكنه يشء
يستمتعوا كي للُقرَّاء أفضل فرصة إتاحة هي الكتابة من الوحيدة الغاية «إن شكسبري).
الرش طبيعة عن حر «تساؤل جينينز، سوم (نقد أفضل» نحو عىل يتحملوها أو بالحياة
أن وهما للمؤلِّف، جاذبية األكثر املقدرتان العمل هذا يف كبرية بدرجة «تتضح وأصله»).
(حياة جديدة» صورة يف تقدَّم املألوفة واألشياء مألوفة صورة يف تقدَّم الجديدة األشياء

للَُغِته. املطلقة القوة بفضل مؤثِّرة آراؤه وكانت بوب). ألكسندر
عن لعجزه أكسفورد جامعة يف الدراسة ترك وقد كتب، بائع ابن جونسون كان
إىل ليشفيلد من وانتقل املدرسة أفلست ثم التدريس، مجال يف عمله وبدأ تكلفتها سداد
عرصه، يف املمثلني أعظَم بعُد فيما يصبح سوف الذي جاريك ديفيد الطالب مع لندن
يُضِمر دائًما كان ولكنه حدود، بال به جونسون إعجاب وكان العصور. كل يف وربما
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السابق امُلعلِّم عىل الصعب من كان أنه إىل جزئيٍّا ذلك سبب ويرجع املرسح، تجاه الشكوك
يتتلمذ كان الذي الطالب بينما املغمورين الُكتَّاب عاَلم يف قلمه من ُقوتِه لكسب يكافح أن
فنَّ أن إىل وأيًضا املرسح، خشبة عىل املسبوقة غري والشهرَة الثراءَ حقق قد يديه عىل
بها يتمتع كان التي السامية الفضائل مع يتناقض باملمثلني الخاص املتقلِّب التشخيص

وصدق. استقامة من جونسون
كشفت كيف جونسون أوضح الة، رحَّ لقصة ترجمة وهو أعماله، أول مقدمة ويف
«مزيًجا نَِجد مجتمع وكل فرد كل فداِخل البالد، كل يف واحدة البرشية الطبيعة أن القصة
سعيه يف ثابتًا جونسون وكان والعقل.» العاطفة بني ورصاًعا والفضيلة، الرذيلة من
كان فقد عواطفه، وقوة خطاياه ينكر لم ذاته الوقت يف ولكنه والعقل، الفضيلة نحو
الجسدية. رغباتنا قوة يدرك أيًضا ولكنه وروحية، أخالقية بوصلة إىل البرش حاجة يعلم
يف االستمرار من لستيل تاتلر» و«ذا ألديسون سبيكتاتور» «ذا ِمن كلٌّ تتمكن لم
التي رامبلر» «ذا مجلة يف أدبيٍّا نوًعا بوصفه املقال إحياءَ وحَده جونسون فأعاد املنافسة،
والسياسة الكتب عن والسبت) الثالثاء يومي (وتنرش أسبوعيٍّا مرتني فيها آراءه يكتب كان
وتأمالته صالته يف وحزنَه ضمريَه يُغاِلب أنجليكانيٍّا جونسون كان وملا والحياة. واألخالق
وبينما املسيح. كلمات يف السياسية الشخيصوالحكمة العزاءَ َوجَد فقد التواضع، الشديدة
العبودية، أشكال لكل مناهًضا أصبح الجبل عظة أساس عىل الحقوق نظرية يبني كان
اقرتَحه الذي بالنَّْخب األساتذَة َصَدم مشهوًرا شخًصا بصفته أكسفورد إىل ُدِعي وعندما
مبادئه وامتدْت الغربية.» الهند جزر يف للزنوج التايل التمرد «إىل الطعام: تناُول بعد
منزله يف والضالِّني دين املرشَّ من مختلفة مجموعة استضاف حيث الخاصة؛ حياته إىل

الزنجي». خادمي باربر، «فرانسيس ل ممتلكاته معظم ترك وصيته ويف وأحبَّهم،
اللغة «قاموس بمفرده جمع فقد عادية؛ غري مثابرة ذا رجًال جونسون كان

اإلنجليزية»:

ثالثة يف بذلك القيام يمكنك كيف سيدي يا ولكن بأكسفورد]: [املدرس آدامز
أعوام؟

أعوام. ثالثة يف بذلك القيام أستطيع أنني يف سيدي يا عندي شك ال جونسون:
أربعني استغرقْت عضًوا أربعني من تتكون التي الفرنسية األكاديمية ولكن آدامز:

بها. الخاص القاموس تجمع كي عاًما

66



اإلنجليزية اللغة دراسة

يف أربعني رضب حاصل أَر، دعني التناسب، هو ذلك سيدي يا بالفعل جونسون:
بني الفرق هي وستمائة وألف ثالثة بني النسبة ونفس وستمائة، ألًفا يساوي أربعني

فرنيس. ورجل إنجليزي رجل

كي سببًا يكن لم ذلك ولكن أعوام، ثمانية منه استغرق «القاموس» فإن ولإلنصاف
دائًما. يفعل كان كما بالكسل إياها متهًما نفسه يعنِّف

املرسحيات من جديدة طبعة يف العمل يف رشع «القاموس» من انتهائه وَفْور
عليه تسيطر جونسون عرص يف األدبي النقد كان بتعليقات. مصحوبة لشكسبري الكاملة
ورَّط فبينما السليم، اإلنجليزي املنطق هو الالذع جونسون رد وكان الفرنسية، املبادئ
وقد الحياة. مع الصدق هو الوحيد جونسون مبدأ كان الفن قواعد يف أنفسهم الفرنسيون
والكوميديا الرتاجيديا بني املزج عىل شكسبري قدرة أمام «رعب» يف بهزيمته فولتري أقرَّ

الحياة: هي تلك إن قائًال جونسون ويرد واملهرجني، امللوك وبني

الرتاجيديا فئة تحت والنقدي الدقيق باملعنى شكسبري مرسحيات تندرج ال
الحقيقية الحالة توضح حيث فريد؛ نوع من تركيبات ولكنها الكوميديا، أو
بنسب والحزن والفرح والرش الخري من بمزيج تتميز التي األرضية للطبيعة
الوقت ويف خمره إىل العربيد فيها يُِرسع والتي … لها حرص ال وأنماط مختلفة

صديقه. النائح يدفن ذاته

للمستهلك املسبوق غري واإلنفاق املالية املضاربة من عرص يف جونسون عاش
ثقافة نشأة إىل للصحافة الجديدة القوة أدت وقد اإلثارة، عىل القائمة والصحافة
وأصبح الصحف، يف اإلشاعات أعمدة واملحظيات املمثالت غرائب مألْت فقد املشاهري؛
فبفضل العنيف، السيايس الجدال من عًرصا أيًضا وكان حقيقي. عاملي ممثل أول جاريك
والبعض سويفت) جوناثان (مثل األيرلنديني من وبعضهم الساخرين، والفنانني الُكتَّاب
نفسه)، وجونسون هوجارث وويليام جيه وجون بوب ألكسندر (مثل محيل اآلخر
والتنديد والنفوذ السلطة عىل يتدافعون َمن نفاق فْضح يف حيوي بدور األدب اضطلع
عمله بفضل املغمورين الُكتَّاب عاَلم يف تقدًما جونسون ق وحقَّ منهم. والسخرية بهم
يف بالفعل يقال ما نرش عىل قيود ثمة كانت وملا الربملان. يف الهزلية للمشاهد كاتبًا
إىل إشارة ويف رين، املوقَّ األعضاء ألسنة عىل ووضعها الُخَطب تلفيق يف رشع الربملان،
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«تقارير اسم ماجازين» ِجنتلمانز «ذا مجلة يف له املخصص العمود عىل أُطلق سويفت،
ليليبوت.» شيوخ مجلس يف املناقشات عن

مدى تحدد ظلت التي األمور من الكثري نجد وحولهما وأعماله جونسون حياة أثناء
للمضايقة التعرض ورفض بشكسبري، واإلعجاب اللغة، ثراء تاليني: لقرنني «اإلنجليزية»
واهتمام النميمة، وحب األول، الطراز من وممثلون والسخرية، الدعابة وروح والتحكم،
النقد من رائًدا مزيًجا لجونسون الشعراء» «حياة كتاب (قدَّم األفراد حياة بخصوصية
دام ما الحياة يف االستمرار عىل والقدرة السوداوية، والواقعية السليمة واآلراء والسرية)،

متاًحا. أمًرا الشاي من فنجان تناُول
للنقاش شاسعًة مساحاٍت والعرشين عرش التاسع القرنني يف العام املجال أتاح
(التي ريفيو» «إدنربه مجلة يف جيفري فرانسيس بني يربط خيط وثمة األدب، حول
«املعيار» إىل الفيكتوري العرص يف باتر ووالرت أرنولد بماثيو مروًرا (١٨٠٢ عام تأسست
«امللحق يف وولف فرجينيا كتابات إىل العرشين القرن من العرشينيات يف إليوت إس لتي
الحرب أثناء يس بي البي يف اإلذاعي أورويل جورج برنامج إىل تايمز» ملجلة األدبي
أوبزرفر» «ذا يف ونقدها الشعر دواوين نرش إىل ألفاريز إيه اتجاه إىل الثانية العاملية
فقد املعنى وبهذا إبداعيني، ُكتَّابًا األدبية اآلراء مكوِّني معظم كان .(١٩٥٦–١٩٦٦)
الحادي القرن يف اإلعالم هجرة ومع وجونسون. درايدن تراث يف ثقات مراجَع كانوا
ونقد املدونات عاَلم يميز الذي العامة املناقشات وَجوِّ اإللكرتوني الفضاء إىل والعرشين
احرتام يف حادٌّ تدهور حدث الناقد، َدْور الجميع فيه يمارس الذي اإلنرتنت عرب الُقرَّاء
العملية عىل الديمقراطية إضفاء من املزيد يعني ذلك فإن ناحية، من الرسمي. الرأي
يمثل فإنه أخرى، ناحية ومن عرش. الثامن القرن مقاهي يف املحادثة غرف يف بدأت التي
والقيم السليم املنطق يدعمه والذي جونسون اخرتعه الذي العام املجال فكرة انهياَر

الجوهرية. األخالقية

التاريخ مقابل يف الجمال علم

«أكاديمية إلنشاء مقرتًحا كنريك ويليام يُدَعى لندن من منشقٌّ كاتب نرش ١٧٧٤ عام يف
ولم ذ. يُنفَّ لم املخطط ولكن اإلنجليزي»، األدب ورشح اإلنجليزية اللغة الستكشاف عامة
يف إال الجامعات يف اآلن يُلَقى الذي النوع من اإلنجليزي األدب عن محارضات تظهر
تايلور صامويل والفيلسوف الشاعر النوع هذا رواد من وكان عرش، التاسع القرن مطلع
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كامربيدج) جامعة يف تعليمه ى وتلقَّ إنجلرتا بكنيسة ريفي دين رجل (ابن كولريدج
أكاديمية يف تعليمه ى وتلقَّ رائد منشق قس (ابن هازليت ويليام الراديكايل والصحفي
العديد وهازليت كولريدج ألقى (١٨١١–١٨٢٠) عرصالوصاية وأثناء املعاِرضة). هاكني
امللكي للمعهد األرستقراطي املوقع يف يلقيها كولريدج وكان املناِظرة، املحارضات من
َرسي معهد يف يلقيها هازليت كان بينما لندن، وسط يف بيكاديليل شارع من املتفرع

التيمز. لنهر الجنوبية الضفة عىل تواضًعا أكثر مكان يف امُلعاِرض
الجديدة الجمال فلسفة يف نشأت التي األدب «نظرية» ب االهتمام شديد كولريدج كان
أملانيا، يف عرش الثامن القرن أواخر يف ظهرت والتي الجمال» «علم عليها يطلق التي
شليجل فون دبليو إيه له أوحى حيث األملان؛ املفكِّرين من نظرياته من مجموعة واستمد
الكالسيكية القواعد أساس عىل بُنيْت التي األدب أعمال بينما أنه بفكرة املثال سبيل عىل
من مستمد نموذج يشكِّلها «عضوية» اإلبداعية الكتابة فإن «آلية»، أعمال مجرد الحديثة

الداخل.
«السرية يف به الخاصة األدب نظرية كولريدج ر طوَّ محارضاته مع وبالتوازي
الرئيسة واألداة الحية «القوة هو الجامعة» القوة أو الخيال «إن يقول: حيث األدبية»؛
كيان يف متغايرة أشياء تشكيل عىل القدرة «جامعة» كلمة وتعني البرشي.» اإلدراك يف
يف الالنهائي الخلق لفعل املحدود العقل يف «إعادة عن كولريدج خيال يقل وال واحد.

درجة: أقىص إىل مطوًَّعا الخيال بأنه هنا الشعر ويعرف املطلقة.» الكينونة

… بأكملها اإلنسان روح ينشط الشاعر فإن املثايل الكمال درجات أقىص يف
يف الكل التعبري) جاز (إذا ويصهر يمزج الوحدة من وروًحا طابًعا ينرش وهو
اسم حرصيٍّا لها أخصص التي والسحرية الرتكيبية القوة تلك طريق عن الكل
أو املتعارضة الصفات توازن يف نفسها عن تكشف … القوة وتلك الخيال.
والفكرة املحدَّد، مع والعام االختالف، مع كالتماثل بينها؛ التوفيق أو املتنافرة
مع والحيوية بالتجديد والشعور لغريه، املمثِّل مع والشخيص الصورة، مع
من أكثر نظام مع املعتاد من أكثر عاطفية وحالة املألوفة، القديمة األشياء
عميق وشعور الحماس مع ثابتة جأش ورباطة دائًما يقظ ورأي املعتاد،
ذاته الوقت ويف بينهما، والتنسيق والصناعي الطبيعي بني واملزج متَّقد، أو
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تعاطفنا مع بالشاعر وإعجابنا املوضوع، مع والشكل للطبيعة، الفن إخضاع
الشعر. مع

١٨١٧ األدبية»، «السرية

الفردية القصائد اختبار فن عىل إياه مطِلًقا العميل» «النقد مصطلح كولريدج ابتكر
ريتشاردز إيه آي األكاديمي جعل قرن مرور وبعد القاسية، املبادئ تلك أساس عىل
املؤثرة، املكانة ذات كامربيدج جامعة يف اإلنجليزية الدراسات ملنهج أساًسا الفن هذا من
أو لنجاحها طبًقا للتحليل وخضعْت شديد باهتمام النثر من ومقاطع قصائد وُقرئْت
العواطف تماسك ويف بينها، التوفيق أو املتنافرة أو املتعارضة الصفات موازنة يف إخفاقها
متعارضة أشياء قول يف نجاحها عىل بناءً األعمال أعظم وُصنِّفت الزائد، والنظام الزائدة
أنجب وهو — إمبسون ويليام وتمكن ما. نوًعا معقدة حلول إىل والتوصل ذاته الوقت يف
نص يف (١٩٣٠) الغموض» من أنواع «سبعة إىل التوصل من — ريتشاردز عند الطالب

دون. جون أو لشكسبري واحد
التميز (١٨١٨) لهازليت اإلنجليز» الشعراء عن «محارضات كتاب أيًضا وصف
بذرة الجمهور ضمن من كان الذي كيتس جون معطيًا جمالية، بمصطلحات األدبي
واألرسار الشكوك يف بارًعا اإلنسان يصبح «عندما (بمعنى: السلبية» «القدرة عن فكرته
أوىل يف ولكن والعقل»). الحقيقة لتحري فورية محاولة أية يبذل أن دون واالرتياب
لذلك التايل العام يف ألقاها التي إليزابيث» امللكة عرص يف املرسحي األدب عن «محارضاته
ربط حيث مختلًفا؛ مسلًكا هازليت اتخذ عرش، التاسع القرن من العرشينيات يف ونُِرشْت

التاريخي. وسياقه األدب بني
أواخر يف إنجلرتا يف األدبي لإلبداع امللحوظ لالزدهار سبب أول أن هازليت أكَّد
الفكر نشاط من وزاد قويٍّا دافًعا «أعطى الذي الديني اإلصالح هو عرش السادس القرن
اإلنجيل ترجمة وكانت أوروبا»، عرب املرتاكمة التحيزات من الخاملة الكتلة وأثار والتساؤل
كانت الديني اإلصالح إىل وباإلضافة العظيم.» العمل يف الرئيس «املحرك هي العامية إىل
بحماٍس املهتمون استكشف تقريبًا نفسه الوقت «ففي الكالسيكية؛ لألعمال نهضة ثمة
يف الرومانيس الشعر ومخزون والرومانية اإلغريقية لألساطري الساحر الثري املخزون
هازليت ويستمر العامة.» إعجاب أثار نحو عىل ترجمتها يف ورشعوا وإيطاليا إسبانيا
العاَلم اكتشاف هو الفرتة تلك يف اإلنسان لعقل عادية غري «دفعة» أيًضا أعطى «ما قائًال:
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شيئًا املرسح خشبة «كانت العام: املرسح ظهر ثم واألسفار.» الرحالت وقراءة الجديد
هازليت كان تطوله.» ما عىل أيديهم يضعوا أن احتياجاتها يوفرون َمن عىل وكان جديًدا،
بني مبهج نحو عىل وبمزجه الفرتة تلك يف للمرسح النشطة الثرية باالنتقائية يستمتع

واملهرجني. امللوك وبني والنثر، الشعر وبني والتافهة، املهمة األمور
القدماء تناول يف املتجددة والنظرة الربوتستانتي للمذهب املخاض آالم كانت
اإلنجليزي األدب الزدهار رضورية كلها الجديدة املرسح ومهنة الجغرافية اآلفاق واتساع
تصنيف حاول خامًسا عنًرصا أضاف هازليت ولكن عرش، السادس القرن أواخر يف
أو «تتألَّق لم للبالد» الطبيعية «العبقرية أن زعم فقد تحته؛ السابقة األربعة العنارص

الفرتة.» تلك يف فعلْت كما قط حقيقية تبُد
امللكة عرص يف بطبيعتها تترصف بأخرى أو بطريقة كانت إنجلرتا بأن افرتاض ثمة
باإلعجاب يرتبط زعٌم وهو بعده، أو الحني ذلك قبل وقت أي من أكثر األوىل إليزابيث
االفرتاض هذا استُخدم ولطاملا اإلنجليز، امللوك أعظم بوصفها نفسها بامللكة الشديد
عرش الثامن القرن من الثالثينيات ويف لها. النصح إسداء أو الحالية بريطانيا لتحفيز
إىل الحنني سياسة حديث، وزراء رئيس أول وهو والبول، روبرت السري معارضو أَدَخل
عن ودفاًعا عنًفا أكثر خارجية سياسة لدعم اإلليزابيثي املثال إىل تتطلع التي املايض
سيايس منظور ومن الربيطانية. التجارية املصالح مقابل يف اإلقطاعية اإلنجليز مصالح
متجسًدا رآه الذي االستبداد من للتحرر الخاص هازليت حنني كان تماًما، مختلف
والسياسات الفرنسية الثورة هزيمة يف العميقة أمله لخيبة نتيجة الديني اإلصالح يف
ووترلو معركة تلْت التي األعوام يف الربيطانية الحكومة انتهجتْها التي الرجعية الشديدة

محارضاته. فيها أَلَقى والتي
فكان استخدموها؛ ممن الكثري من أكثر الوطنية لغة استخدام يتهيَّب هازليت كان
دون ذلك أقول أن يل جاز و«إذا «ربما» مثل بعبارات القومية للشخصية وصفه يحيط
إليه ينتمي الذي للِعرق الطبيعية العبقرية فكرة إثارة أن مدرًكا وكان تملق»، أو إهانة
وتُرِجمت روما، عن االنفصال حدث للتفسري. الحقيقة عن مختلفة طريقة تقديم تستتبع
بوربيدج آل وبنى املحيطات، ورايل دريك وَعَرب اإليطايل، التأثري وحدث الكالسيكية األعمال
تفعله ما وهو يخرتعها، أن أحد عىل كان القومية الشخصية ولكن الخاص، مرسحهم
شخصية أوجد اإلليزابيثي األدب بأن القوُل األصدق من يكون وقد الشأن. هذا يف األمة

اإلليزابيثي. األدب أنتجت القومية الشخصية أن ال لألمة،
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اإلغريق، بالد يف واملرسح الشعر عن النظريات يضعان وأرسطو أفالطون بدأ أن منذ
مثل الفلسفي التوجه ذوو النقاد اهتم وقد والتاريخ. الفلسفة بني مكانًا األدب احتلَّ
التوجه ذوو النقاد أما األدبية، لألعمال الرمزي واملنطق البنيوية بالخصائص كولريدج
األدبية األعمال بها تجسد التي للطُُّرق االهتمام من املزيد أَْوَلوا فقد هازليت مثل السيايس
الفاصلة الخطوط وهازليت كولريدج رسم وقد تقاومها. أو العرص» «روح عليه أطلق ما
النظريات» «حروب يف ظهوره تكرر تعاُرض وهو و«التاريخي»، «الشكيل» النقد بني

ملحارضاتهما. إللقائهما التاليني القرنني يف األدب يف العديدة
مختلفة دوافع ثالثة بني يجمع عندما االهتمام درجات أشد األدبي النقد يجذب
الشكلية وهي كامل، بجيل وهازليت كولريدج بعد النقدية مقاالته يف أرنولد ماثيو حددها
الكتب «تمحيص التاريخي: والحكم حقيقته»، عىل هو كما اليشء «رؤية املوضوعية:
ذلك من جدًال وأكثر ككل»، العاَلم أو ِحَدة عىل لألمم العامة الثقافة يف تأثريها عىل بناءً
باإلضافة العقل وتحرر املزاح ألرنولد يعني (والذي «الثقافة» عن نيابًة املدروس التبشري
والبساطة اللطيف (النصح العمياء» بالتقاليد «التمسك مقابل يف الشديدة») «الجدية إىل

ونرشه.» وفكًرا علًما العالم يف ما أفضل «معرفة بذاتها): املعتدة

القارئ إىل الكاتب من

لكولريدج (١٨٢٧ عام يوليو من عرش (الثاني املائدة» «حديث يف املواد إحدى تبدأ
والشعر، للنثر البسيط تعريفي املوهوبني الشباب من شعراؤنا يتذكر لو «أتمنَّى كالتايل:
ترتيب أفضل يف الكلمات أفضل هو والشعر لها، ترتيب أفضل يف الكلمات هو فالنثر
الُقرَّاء فإن لها، ترتيب أفضل يف ووضعها الكلمات أفضل باختيار الُكتَّاب اهتم وإذا لها.»
اللغة ودارسو الدقيقة، اللفظية بالخيارات الهتمامها االحرتام األدبية للنصوص يُِكنُّون
الطريق ولكن الصحيحة. الكلمات يقرءون أنهم يف بالثقة التمتع إىل بحاجة اإلنجليزية
الكلمات معالجة برامج أو الكاتبة اآللة أو القلم أو بالريشة األدبي التأليف لحظة من
املحرر وتدخالت املؤلف تغيريات من كلٌّ فيه تؤدِّي معقد طريق القراءة عملية حتى

دوًرا. املطبعية واألخطاء
اإلنجليزية. الدراسات تاريخ من ا مهمٍّ جزءًا دقيقة نصوص إنشاء أصبح وهكذا
ورشحها وميلتون شكسبري أعمال تنقيح يف الباحثون رشع عرش الثامن القرن ويف
التناول أدَّى وقد والالتينية. اإلغريقية الكالسيكيات لتنقيح ُوِضعت إجراءات مستخدمني
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بوب، ألكسندر عليه يطلق أن إىل شكسبري لنصوص تيوبالد لويس به قام الذي القايس
كمحاكاة نُرشت ساخرة ملحمة يف الحمقى ملك شكسبري، ألعمال علًما أقل محرر وهو
،(١٧٢٨-١٧٢٩ «الحمقى»، (ملحمة الحوايش كثرية أكاديمية لطبعة ساخرة تهكمية
طبعة نرش من كامربيدج بجامعة الكالسيكي الباحث بنتيل ريتشارد يمنع لم ذلك ولكن
وِمن علمية. تفسريات تدعمها التي بالتنقيحات تحفل ذلك عقب املفقود» «الفردوس من
عىل متناقًضا شيئًا قصد العظيم ميلتون أن يصدق لم املثال سبيل عىل بنتيل فإن ثَمَّ

الواضحة». «الكآبة إىل العبارة وصوَّب املرئي»، «الظالم مثل الئق غري نحو
ففي لشكسبري. هاملت شخصية هي اإلنجليزي األدب تاريخ يف الشخصيات أشهر
والعامة، الخاصة ذاته بني رصاعاته ويف وذاكرته، ضمريه مع رصاعه ويف وتأمالته، قلقه
الحديث الغربي اإلنسان تساؤل يجسد أنه يبدو وعاشًقا، ابنًا َدْوره بني التعارض ويف
وحريتنا الداخلية حياتنا طهارة نتخيل فإننا لنفسه مناجاته ويف اإلنسانية. معنى عن
إنه قائًال نفسه هاملت ويعرتف املوت. اختيار يف حقنا وحتى نريده ما نعتقد أن يف
معرفتنا يف نثق أن يمكننا مًدى أي إىل ولكن الكلمات»، الكلمات، «الكلمات، من مصنوع

شكسبري؟ منها صاغه التي بالكلمات
مجلد يف ١٦٠٣ عام مرة ألول «هاملت» نُِرشت اإلنجليزي. األدب يف بيت أشهر تأمل
ورق عىل النص من صفحات ثماني (تُطبع الرُّبع قطع باسم يعرف الصغري القطع من
ُربع ورقة كل تصبح بحيث ورقات أربع لدينا يصبح كي مرتني يُطَوى ثم الحجم كبري
املأساوي «التاريخ التايل: العنوان تحمل العنوان صفحة وكانت األصلية)، الورقة حجم
طريق عن عديدة مرات املرسح عىل ُقدِّمت كما شكسبري. لويليام الدنمارك أمري لهاملت
أخرى.» أماكن ويف وأكسفورد كامربيدج جامعتي يف وأيًضا لندن مدينة يف سموِّه خدم
ذلك نعم أكون، ال أو «أكون واملوت: الحياة عن هاملت تأمالت تبدأ األول الرُّبع هذا ويف

املوضوع.» هو
لهاملت املأساوي «التاريخ التالية: العنوان صفحة مع ثاٍن ربٌع نُِرش عام مرور وبعد
بناءً عليه كان الذي القْدر إىل تكبريه وتم حديثًا ُطبع شكسبري، لويليام الدنمارك أمري
تمتلك فأنت املايض العام األول الرُّبع اشرتيت إذا إنك أي الكاملة»؛ الحقيقية النسخة عىل
املنقوصة، أو الخاطئة بالقراءات وتحفل النَّص، نصف سوى تتضمن ال معيبة نسخة
هاملت مناجاة تبدأ واآلن املعتمد. الكامل النص هي اآلن يديك بني التي النسخة بينما

املسألة.» هي تلك أكون، ال أو «أكون مألوفة: أصبحت التي بالصيغة
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مرسحيات مجموعة من الثمن والباهظة الكبري القطع ذات األوىل املخطوطة تضم
عن عديدة اختالفات به «هاملت» مرسحية من ا نصٍّ ،١٦٢٣ عام صدرت التي شكسبري،
فيما الثاني الرُّبع يف كما نفسها هي أكون» ال أو «أكون االفتتاحية فهنا الصغري، القطع
يدل مما بنقطتني؛ ينتهي والبيت كبري، استهاليل بحرف ُكتبت قد «املسألة» كلمة أن عدا
الحًقا الحوار يف ووردت قصري. توقف عىل تدل التي الفاصلة من بدًال طويل توقف عىل
الرُّبع ويتفق «هللا». بكلمة «السماء» لكلمة املتكرر االستبدال وأهمها متعددة، اختالفات
إىل املوسيقيني وصول بعد األبيات بتلك يتلفظ هاملت أن عىل الثانية واملخطوطة الثاني
تقسيم هناك (فليس املرسحية من الثالث الفصل املخطوطة عليه تطلق فيما إلسينور
يدخل عندما قليًال مبكًرا هاملت مناجاة ظهرت األول الرُّبع يف ولكن األرباع)، يف للفصول

كتابًا. يقرأ وهو
مروًرا لألبيات كتابته من الرحلة فإن األصلية، شكسبري مخطوطات غياب ويف
طريق عن إالَّ تتبعها يمكن ال األوىل املطبوعة النسخ إىل وصوًال للمرسحية األول باألداء
املرسحيني الُكتَّاب لدى الكتابة عادات من الباقية األدلة عىل بناءً الحْديس التشكيل إعادة
النرش ُدور وممارسات املرسحية الذخائر يف النصوص وسالسة اإلليزابيثي العرص يف
الثالثة النصوص وضع حول حادٌّ أكاديمي جدال ثمة زال ما أنه ورغم األوىل. الحديثة
عن ملحة يعطينا األول الرُّبع أن عىل اآلن الباحثني معظم يتفق «هاملت»، ل املبكرة األوىل
الكامل. شكسبري نص من قريبًا يأخذنا الثاني والرُّبع املرسح عىل ُقدِّم الذي األول النص
التمثيل فرقة املرسح عىل قدمتْه الذي الرسمي النص تمثل فهي األوىل املخطوطة أما
مرسحية مراجعات ت وضمَّ امللك)، رجال (والحًقا تشامربلني رجال فرقة وهي له التابعة

املرسح. عىل «هللا» بكلمة التلفظ يحظر برملاني لقانون نتيجة رقابيٍّا وعنًرصا
الُقرَّاء إىل املرسحية فيها انتقلت أخرى لرحلة بداية األوىل النصوص نرش كان
األدبية األعمال لبقاء األول الرشط النيصهو واالنتقال الحقة، عصور يف املرسحية والفرق
ثمة يصبح لن محررين وبال شكسبري، ثمة يصبح لن طبعات فبال التاريخ، مر عىل

املدرسية. الصفوف يف للدراسة نصوص
األعمال حالة يف سيَّما ال للجدال مثريًا وأصبح املحررون اتخذه جوهري قرار وثمة
فبعض العملية. منه تبدأ أسايس نص اختيار وهو «هاملت»، مثل األصول املتعددة
الذاكرة طريق عن تفسريها يمكن شكسبري ملرسحيات األوىل النصوص بني االختالفات
األخرى االختالفات بعض ولكن الطباعة، آللة الخاطئ التنسيق أو املمثلني ألحد الضعيفة
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النسخة بني االختيار يصعب الحاالت تلك ويف املرسح، أو املؤلف لتنقيح نتيجة تكون
جوهرية، لري» «امللك ملرسحية األوىل النصوص بني الفروق وتعد حة. امُلنقَّ والنسخ األصلية
العناء؛ يستحق أمٌر مًعا واملخطوطة الرُّبع طباعة أن يَرْون املحررين بعض أن لدرجة
«املقدمة» وردزوورث لقصيدة و١٨٥٠ ١٨٠٥ عامي صدرت التي املختلفة النسخ مثل

حديثة. دراسية طبعات يف أحيانًا تصدر والتي
التحريرية الوساطة من دقيقة عملية أدخلت حيث لشكسبري؛ قاطع نص يوجد ال
تجعله مرسحي ككاتب عمله يف الخاصة شكسبري أحوال أن ورغم والقارئ. الكاتب بني
ال كبري أدبي مؤلف أي يوجد فال عسرية، بأنها السمعة سيِّئ نحو عىل اشتهرت حالة

ما. نوٍع من تحريرية مشاكل يثري
وكلها مكتوبة، مخطوطة ثمانني عن يزيد فيما كانرتبري» «حكايات إلينا وصلت
مرشوعه؛ أتم قد تشورس كان ما إذا أحد يعلم وال تشورس. وفاة بعد ما إىل ترجع
قصتني حاج كل يقص أن يف العامة املقدمة يف ذُكرت التي األصلية الخطة تتمثل حيث
ويمكن بالطبع. تتحقق لم ولكنها العودة، طريق يف وقصتني كانرتبري إىل الطريق يف
ولكن الكتابي، النسخ يف بالخطأ األوىل املخطوطات بني االختالفات من العديد تفسري
فاملخطوطات املؤلف، بها قام التي التنقيحات نتيجة تكون قد األخرى االختالفات بعض
بعضها مرتبطة أنها يبدو القصص وبعض األحداث، لرسد مختلف ترتيب بها املختلفة
بالفارس، الخاصة النبيلة الحب قصة مقابل يف البذيئة ان الطحَّ حكاية مثل ببعٍض؛
يف السابقة) العمدة مهنة (وهي النجار من انتقاًما العمدة حكاية يف الطحان ودياثة
تلميحات طريق عن ببعٍض بعضها مرتبطة األخرى القصص وبعض الطحان. حكاية
بناءً تحدَّد قد أنه بد ال القصص من العديد ترتيب ولكن بينها، تربط التي الفقرات يف
مطبوع نص أول كاكستون ويليام أصدر أن منذ مستمرة عملية وهي املحرر، قرار عىل
يتطابق ال نص عىل (بناءً عرش الخامس القرن سبعينيات يف كانرتبري» «حكايات من

الباقية). املخطوطات من أيٍّ مع
أقىص بحدٍّ أو واحًدا ا نصٍّ تختار أن عليها مقروءة املطبوعة النسخة تصبح وكي
اإللكرتونية النسخة فإن ونظريٍّا، التوايل. عىل أو بالتوازي مطبوعة مختلفة ثالثة أو نصني
الكالسيكية؛ األعمال ألحد الباقية النصوص كل بني الجمع يمكنها املدمج النص ذات
زر. بضغطة كانرتبري» «حكايات من مختلفة نسخة ثمانني بني املقارنة يمكن حيث
يجب قرار ثمة زال فما املحررين، لتدخل ا حدٍّ يضع ال الرقمية النصوص ظهور ولكن
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إىل باإلضافة بدء، كنقطة الرئيسة الصفحة يف األولوية يُعَطى الذي النص بشأن يُؤَخذ أن
بتساهل عشوائيٍّا تقدمْت قد جوجل كتب مثل الضخمة الرقمي التحويل مرشوعات أن
أول ومن معينة. لنصوص النسبية السلطة بتحديد يتعلق فيما للقلق يدعو نحو عىل
الذي هييل تشادويك للنارش اإلنرتنت) عرب (األدب ليون بيانات قاعدة املرشوعات تلك
«النصوص» بحذف املحرر قرار ولكن اإلنجليزي، واملرسح الشعر من قيِّمة مكتبة أنشأ
الرقمية النصوص من وأمثالها التفسريية واملالحظات واملقدمات اإلهداءات مثل النثرية

خطري. نحو عىل األصلية صورتها يشوِّه
للنصوص األصلية الصورة لتمثيل طريقة أفضَل األصل طبق صورة النَّْسخ يَُعدُّ
من األصل طبق صورة فإن وهكذا املرئية، املؤثرات لتقديم خاصة مفيد وهو القديمة،
معنًى ذات (١٦٣٣) الفصح» عيد «أجنحة عنوان تحمل التي هربرت جورج قصيدة
يلتفُّ األدبية واملقتطفات النسخ من العديد يف مطبوعة فهي ذاتها؛ القصيدة من أكثر
تربز ثَمَّ ومن الطائر أجنحة تأثري يضيع بحيث درجة ٩٠ قدرها بزاوية الكالم فيها

املالك. أجنحة
ترتك سوف بدقة، األوىل النسخة يتبع ا نصٍّ أو األصل، طبق فوتوغرافية نسخة إن
«التوقعات برواية ذلك عىل مثاًال ولنأخذ تَُحل. أن دون التحرير مشاكل من العديد
مقرَّب صديق وهو كولينز، ويلكي الروائي اعرتض فقد .(١٨٦١) لديكنز الكربى»
وهكذا أعزب. بيب ويظل أخرى مرة ستيال فيها تتزوج التي األصلية النهاية عىل لديكنز،
مشريًا التقليدية النهاية إىل قربًا أكثر يجعلها كي النهاية عىل تعديًال ديكنز أدخل فقد
ممكن، أدبي عمل بأصغر جئُت «لقد قائًال: وأوضح يتزوجان، سوف وستيال بيب أن إىل
تماًما واثًقا يكن لم ولكنه التعديل.» بعد أكرب قبوًال تلقى سوف القصة أن عندي شك وال
معظم وتنرش لألفضل.» تغيري أنه أعتقد عام «بشكل قال: حيث الصواب؛ فعل قد أنه من
النهاية ل فضَّ سريته وكاتب ديكنز صديق فورسرت جون ولكن الثانية، النهاية الطبعات
وجورج جيسينج جورج (مثل للرواية املميزين القراء من العديد رأي كان كما األوىل
أخرى، ناحية ومن ويلسون). وأنجوس ويلسون وإدموند أورويل وجورج شو برنارد
الرواية، حبكة يتخلل الذي الغموض مع يًا تمشِّ اإلبهام ببعض تتميز لة املعدَّ النسخة فإن
وستيال بيب أن يعني قد عنها» آخر لفراق أثًرا أجد «لم يقول: الذي األخري فالسطر
تلك ويف أخرى. مرة اآلخر أحدهما يرى لن أنهما أيًضا يعني قد ولكنه يتزوجان، سوف

النسبية. مزاياهما ومناقشة النهايتني كلتا يف للتفكُّر بالفعل بحاجة فإننا الحالة،
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«املعبد» الشعرية هربرت جورج مجموعة يف الفصح» عيد «أجنحة قصيدة :1-4 شكل
«مختارات مثل الحديثة؛ النسخ من العديد يف درجة ٩٠ بزاوية لتدويرها ونظًرا .(١٦٣٣)

الجناح. بشكل امُلوحي التأثري ضاع فقد اإلنجليزي»، األدب يف نورتون

«تس رواية من األوىل األمريكية الطبعة مع تفسريية ملحوظة هاردي توماس نرش
بسيطة بتعديالت — التالية الرواية من األكرب الجزء «نُِرش :(١٨٩٢) دربرفيل» سليلة
للكبار مخصصة أخرى فصول ونُِرشت بازار»، «هاربرز ومجلة «جرافيك» جريدة يف —
منتظمة.» غري حلقات هيئة عىل أوبزرفر» و«ناشونال ريفيو» «فورتنايتيل مجلة يف فقط
عن املسلسلة األمريكية النصوص تختلف الكفاية، فيه بما معقد غري األمر كان لو وكما
جوانب يف الربيطانية عن األمريكية األوىل الطبعة وتختلف كثرية، تفاصيل يف الربيطانية
املنشورة، النصوص وعن بعض عن بعضها الطباعية التجارب نصوص وتختلف أخرى،
بني االختالفات وترتاوح هاردي. بها قام تعديالت الالحقة الطبعات من العديد وضمَّ
املجالت محررو فرضها التي الرقابة بني «تس» رواية من املختلفة العديدة النسخ
لتلك معتَمد واحد نص يوجد وال جمالية، تأثريات إحداث بهدف الواعية املؤلف ومراجعة

هاردي. لتوماس أخرى رواية ألية أو الرواية
الحديث العرص يف اختفْت قد النيص االختالف مشاكل أن نتخيل أالَّ يجب أيًضا
من العديد أزال مما أنفسهم؛ املؤلفون يُعدُّها رقمية ملفات من الكتب فيه تُطبع الذي
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مسئولني املايض يف كانوا الذين النرش بدار املطبعية الحروف دي منضِّ مثل الوسطاء
القارئ؛ إىل الكاتب من مرورها أثناء قصد غري عن أو قصد عن النصوص تعديل عن
«عىل القصرية ماكيوان إيان رواية من األوىل الربيطانية الطبعة يف التالية الجملة مثل
من ذاته» الوقت يف واملحرتمة «الخرقاء النسخ لها «عزف :(٢٠٠٧) تشيزيل» شاطئ
األمريكية الطبعة يف الجملة تلك تظهر ال لها.» ستونز ورولينج للبيتلز بريي تشاك أغاني
ً خطأ السبب ليس التايل. العام يف ظهرت التي الغالف ورقية الربيطانية الطبعة أو األوىل
املشهد هذا أحداث فيه تدور الذي الوقت يف ألنه البصرية؛ ثاقب ناقد مالحظة بل مطبعيٍّا
أي ال سجَّ قد ستونز رولينج أو البيتلز يكن لم العرشين القرن من الستينيات مطلع يف
مصداقية من يقلل الواقعي الخطأ هذا بأن مقتنًعا ماكيوان كان وملا بريي. لتشاك أغاٍن
وقت مجيء حالة يف شائًكا خياًرا أمامنا يضع مما بإزالته؛ أمر فقد الخيالية القصة تلك

ماكيوان. إيان روايات من رسمية طبعة بإعداد الباحث فيه يُتهم
تلك الستمرار الالزم األساس توفر ال وهي تفسريية، خيارات املحررين خيارات إن
يتطلبها التي املنتبهة العميقة القراءة فعل تجسد أيًضا إنها بل فحسب، الكالسيكيات

األدب. منا
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القومية والشخصية األدب

عن تتبعه يمكن وعقلياتها األمة سلوكيات تطور بأن عرش التاسع القرن مؤرخو آمن
انبثقت التي للثقافة آثاًرا بوصفها إليها يُنَظر القديمة الكتب وأصبحت األدب، طريق
محاولة بأول قام وقد الجديد. الجيولوجيا علم يف للحفريات مشابهة بطريقة وذلك عنها،
هيبوليت يدعى فرنيس رجل األدب طريق عن اإلنجليزية الحضارة تطور لتتبع شاملة
،١٨٦٤ عام نُِرش والذي مجلدات أربعة من يتكون الذي اإلنجليزي» األدب «تاريخ يف تني
العمل إن قائًال تني وكتب والبيئة. التاريخية واللحظة الِعْرق حسب فئات إىل م مقسَّ وهو

األدبي:

من نسخة ولكنه متحمس، لعقل منفصلة نزوة أو بالخيال لعب مجرد ليس
املستمد واالستنتاج للفكر. معينة حالة عىل وعالمة املعارصة والتقاليد العادات
منذ وفكرهم الناس شعور تتبع يمكننا األدبية اآلثار خالل من أنه ذلك من

قرون. عدة

بدأ وقد عام، ملائة اإلنجليزي األدبي التاريخ دراسة لتني الرسدية البنية شكَّلت
الوسط اإلنجليزية اللغة فيها أصبحْت التي تشورس فرتة ثم والنورمان بالساكسونيني
أهمية معطيًا «النهضة»، عليه يطلق فكان الثاني القسم أما األوىل. للمرة املهيمن األدبي

اإلليزابيثي. العرص يف هازليت أدركها التي للتأثريات
ثمة أن تني وأكَّد .١٦٦٠ عام بعرصاالستعادة بدأ الذي «العرصالكالسيكي» أتى ثم
املجيدة الثورة افتتحتْه الذي الربملان إىل امللكية من الفاصل السلطة انتقال بني تعايًشا
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قادرة جادة، وأخالقية تأملية روح ذات «إمرباطورية وظهور ١٦٨٨ عام قامت التي
التنفيذ» موضع ووضعه الدستور عىل الحفاظ وحدها يمكنها واالستقالل، النظام عىل
فقد موحدة، وطنية برؤية توحي «إمرباطورية» كلمة أن ورغم األدب. ويف العادات يف
جوناثان بني املستمر التناقض عىل أكد حيث السيايس؛ للخالف االنتباه شديد تني كان
ينتمي الذي الهادئ أديسون وجوزيف املحافظني لحزب ينتمي الذي املعذَّب سويفت
السياسية مكانتها وحققْت حديثة دولة أصبحْت قد إنجلرتا أن إىل مشريًا األحرار، لحزب
وبهذا بينهما، الجدال روح األدبية ثقافتها بها دعمْت التي الطريقة بفضل واألخالقية

املتحرض. الخالف فن هي الديمقراطية فإن التفسري،
«املدرسة ب يهتم وهو الحديثة»، «الحياة عليه فيُطَلق تني، كتاب من الرابع القسم أما
… إنجليزية وأكثرهم الفنانني هؤالء «أعظم بوصفه بايرون لورد منتقيًا الرومانسية»
اآلخرين من نعلمها مما أكثر وعرصه بالده عن حقائق وحَده منه نعلم إننا حتى عظيًما
تني يصفها التي (١٨١٩–١٨٢٤) خوان» «دون الساخرة ملحمته يف وخاصة جميًعا.»
كل عن معربًا ينضب» ال خصبًا إبداعيٍّا «َمِعينًا بايرون يُعدُّ و«مناجاة»، «حوار» بأنها
السعادة بأن الشعور وهو العرص» «داء يفرتسه وهو حتى محتملة، فكرة وكل عاطفة
تني ويختتم مشوَّه.» أو مخفق و«اإلنسان ظالم واملجتمع املنال بعيدة والحقيقة متعذرة
أثناء الحياة قيد عىل يزالون ال كانوا الذين العرصيني» «املؤلفني عىل نظرة بإلقاء الكتاب
الذي األدبي النوع تصبح سوف الرواية بأن البصرية نافذ حكًما ُمصِدًرا بالكتابة، قيامه

ديكنز. تشارلز هو له األول واملمثل الفيكتوري، العرص يشكل سوف

األدبية العصور تقسيم

اإلنجليزي األدبي التاريخ عىل سيطر الذي العصور لتقسيم األساس تني لدى الرسد وضع
١٠٦٦ عام من الوسطى القرون وعرص األنجلوساكسونيني، عرص الحني: ذلك منذ
العرص أحيانًا اآلن عليه يُطَلق الذي النهضة وعرص عرش، السادس القرن مطلع وحتى
والعرص االستعادة، عرص وحتى الديني اإلصالح عرص من يمتد والذي املبكر» «الحديث
الثامن القرن ثمانينيات وحتى عرش السابع القرن ستينيات من يمتد الذي «الكالسيكي»
العصور) لتلك الفلسفي االتجاه إىل (إشارة التنوير بعرص إليه يشار ما وغالبًا عرش،
يقارنون بوب ألكسندر مثل الُكتَّاب كبار كان التي للطريقة (نظًرا األغسطي العرص أو
التي والرومانسية أغسطس)، اإلمرباطور بقيادة القديمة الرومانية بالثقافة ثقافتهم بها

80



األدبية والحركات العصور

وبعد الفيكتوري، والعرص عرش، التاسع القرن ثالثينيات حتى الفرنسية الثورة من تمتد
العرشين. القرن مطلع يف الحداثة ظهرت تني

فهل أدبية، حركة كل بالضبط فيه بدأت الذي الوقت بشأن عديدة مجادالت ثمة
أم كوبر ويليام «إحساس» أم تشاترتون لتوماس الشابة العبقرية بالرومانسية ت برشَّ
مانيل جريارد إيقاع بها تنبَّأ التي الحداثة سميث؟ لشارلوت (١٧٨٤) الرثائية» «القصائد
فرتات يف أنه شك ال ولكن سيمونز؟ وآرثر ليفي آلمي الحرضية التأثرية أم هوبكينز
عزرا (عبارة «التجديد» أجل من منسقة محاوالت ثمة كانت األدبي التاريخ يف عديدة
اللغة انتصار باتنام وجورج ويب ويليام مثل اإلليزابيثي العرص نقاد وأعلن باوند).
اللغة تلك تحديث بصدد بأنهم ومعارصوه درايدن جون وآمن الالتينية، عىل اإلنجليزية
العرص مفكرو وآمن اإلنجليزي، للشعر والوضوح والدقة البساطة من جديد نوع وتقديم
عىل قوية أداة األدب بأن راسكني وجون أرنولد وماثيو كاراليل توماس مثل الفيكتوري
التعايش كيفية وتعلم التقدم» «مسرية وتفسري عرصهم رموز لقراءة النظري منقطع نحو
الحديدية والسكك والتصنيع التمدن من تتكون التي املسرية تلك وهي ناحية، من معها
«بحر ل املرتد الطويل الكئيب الهدير وتفسري ناحية، من واإلمرباطورية الجائلني والباعة
التطور وعلم اإلنجيل نقد رمال عىل يرتاجع وهو دوفر») «شاطئ (أرنولد، اإليمان»

الحديث. الشك ومذهب
ييتس بي دبليو حدد (١٩٣٢ عام (نُِرشت حركات» «ثالث عنوان تحمل قصيدة يف
الخاصة وصدمته الرومانسية الثورة عن الذاتي والتعبري شكسبري لعرص املمتدة اآلفاق
والرومانسية فالنهضة واألدبي؛ الثقايف التاريخ يف الكربى التحول نقاط بوصفها بعرصه
تيار يف وأنجحها الفرتات أزهى غالبًا واعتُربت ُدرسْت حركات ثالث أكثر هي والحداثة
كانوا الذين الُكتَّاب من مجموعات ساهمت تاريخية لحظة كل ويف اإلنجليزي. األدب
سيدني تقريبًا: اإلنجليزي األدب أنواع كل آفاق توسيع يف بعًضا بعضهم يعرف ما غالبًا
ثم وويبسرت ومارستون وميدلتون وهربرت ودون وجونسون وشكسبري ومارلو وسبنرس
عرش، السابع والقرن عرش السادس القرن أواخر يف النهضة عرص أثناء ومارفل ميلتون
وبايرون وسكوت سميث وشارلوت وكولريدج وردزوورث ودوروثي وويليام وبليك
الثامن القرن أواخر يف الرومانسية الثورة أثناء وكلري وكيتس شييل وماري وبرييس
مادوكس وفورد وجويس وييتس وباوند وإليوت عرش، التاسع القرن ومطلع عرش
وووه لورنس إي وتي إتش ودي ووولف لويس وويندام ريتشاردسون ودوروثي فورد
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الثانية. العاملية الحرب نشوب حتى ١٩١٠ من األعوام خالل وآخرون هاكسيل وأُلدوس
طريق عن ال الحدث، بعد تضاف كانت والحداثة والرومانسية النهضة مثل األسماء ولكن

أنفسهم. مخرتعيها

النهضة

وانبعاثًا جديًدا نوًرا يشهد كان عرصهم أن عرش السادس القرن يف اإلنسانيات علماء أكد
بتقسيم الفكرة بتلك ترتبط التي املفردات وتوحي الثقايف، اإلظالم من طويلة فرتة بعد
الوسطى»، «العصور وجهالء وروما، اإلغريق بالد يف املستنريين «القدماء» بني ثالثي
يف إيطاليا يف برتارك إىل الفكرة وتعود القدماء. ِقيَم فيهم تجددت الذين و«املحدثني»
يف إالَّ تَظَهرا لم اآلَخرين للقسمني لدينا املألوفتني التسميتني ولكنَّ عرش، الرابع القرن
قال كما الوسطى العصور أتت الكالسيكية روما نجم أُفول وبعد عرش. التاسع القرن
الثالث: الفرتات إذَن «لديك العمارة: عن ١٨٥٤ لعام الرابعة محارضته يف راسكني جون
تمتد التي الوسطى والعصور الرومانية، اإلمرباطورية سقوط إىل تمتد التي الكالسيكية
عىل راسكني تأكيد انترش والحداثة.» عرش، الخامس القرن نهاية إىل السقوط ذلك من
عرش، الخامس القرن نهاية مع األقل عىل أوروبا شمال يف بدأ قد الحديث العرص أن
مرة ألول استُخدمت كلمة وهي «النهضة»، هو الحداثة عىل ل ُفضِّ الذي املصطلح ولكن
التاسع القرن من األربعينيات يف إنجلرتا إىل ووصلت ميشليه جول يد عىل فرنسا يف
والفوىض» «الثقافة كتاب يف عليها اإلنجليزي الطابع إضفاء أرنولد ماثيو وحاول عرش،
انتشاًرا وحققت ،Renaissance من بدًال Renascence هجاؤها أصبح حيث (١٨٦٩)
وكتاب (١٨٦٠) إيطاليا» يف النهضة «حضارة بوركهارت ياكوب كتاب طريق عن واسًعا
القدماء انبعاث إىل تشري ال الكلمة أن باتر وأوضح .(١٨٧٣) «النهضة» باتر والرت
الكالسيكية العصور إحياء إعادة تكن لم معقدة كاملة «حركة إىل أيًضا بل فحسب،
القرن فهم إيجاز ويمكن عالماتها.» إحدى أو منها فقط واحد عنرص سوى القديمة
العالم اكتشاف ميشليه: من بوركهارت اقتبسها عبارة يف الحركة لتلك عرش التاسع

اإلنسان. واكتشاف
والنحت الرسم يف منهم واملرسح األدب يف تميًزا أكثَر عادة اإلنجليز اعتُِرب طاملا
ملايكل املرئية الفنون يف بوركهارت لدى إيطاليا يف النهضة حضارة وتجسدت واملوسيقى،
اإلنجليزية النهضة فإن املقابل، ويف فرانشيسكا. ديال وبريو ودوناتيللو ورافاييل أنجلو
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(١٥٥٨–١٦٠٣)؛ األوىل إليزابيث امللكة عهد أثناء املرسحيني والُكتَّاب بالشعراء ارتبطت
فقد الرومانية بالكاثوليكية وثيًقا ارتباًطا اإليطالية النهضة فن ارتبط بينما أنه يعني مما
الشعر «فن كتاب ويف التعسف. شديدة بروتستانتية بيئة يف اإلنجليزية النهضة أدب نشأ
باتنام جورج حدد اإلسباني، األسطول هزيمة أعقاب يف ُكِتب الذي (١٥٨٩) اإلنجليزي»
يف الديني اإلصالح فيها بدأ التي الفرتة يف اإلليزابيثي العرص يف األدبي االزدهار أصول

إنجلرتا:

الكياسة مبتكري من جديدة مجموعة ظهرْت الثامن] [هنري حكمه نهاية يف
سافرا حيث يتزعمانهم؛ رسي) (إيرل وهنري األكرب وايت توماس السري كان
اإليطايل. للشعر الفخمة العذبة واملوازين األسلوب هناك وتذوَّقا إيطاليا عرب
عىل صقلوا فقد وبرتارك، وأريوستو دانتي مدارس من املبتدئني خروج ومع
ولهذا قبل، من عليه كان عما الخام البسيط العامي الشعر أسلوب عظيم نحو
وبُحوره. اإلنجليزي لألسلوب األوائل املصلحون إنهم ا حقٍّ القول يمكننا السبب

األدبي، للتاريخ وتخضع الكنسية أصولها من «املصلحون» كلمة هنا وتُنتزع
الذي الجديد األدبي الجمال علم خلف الكامن املذهب عن اإلصالح عىل التأكيد ويكشف
ثقافية هوية لتزييف ة ُمِلحَّ حاجة إيجاد إىل روما عن االنفصال أدَّى فقد باتنام؛ ره طوَّ

قومية.
يف الشعر يف ُكتب ما أفضل معظم صيغ مارفل إىل ميلتون إىل سبنرس ومن
الوثنية) (الكالسيكية «النهضة» قيم بني اإلبداعي التصادم طريق عن العرص ذلك
موسيقية مرسحية يف فنه ميلتون جون شحذ وقد الربوتستانتي). (اإلنجييل و«اإلصالح»
فهو :(١٦٣٧) «كوموس» باسم تُعرف أصبحت الدلو قلعة يف األرستقراطية للطبقة
أخالقية، َلْكمًة ه يوجِّ ذاته الوقت ويف الكالسيكية، واألساطري شكسبري غنائية يف يسرتسل
التي املرثية وهي ،(١٦٣٨) «ليسيداس» وتعد مليلتون. املميزة السمة أصبح مزيج وهو
ملرسحية عبقرية محاكاة بالكاد، يعرفه كان كامربيدج جامعة يف زميل طالٍب يف كتبها
يف ه ويوجِّ ثانية»)، تبكوا ال املحزونون، الرعاة أيها ثانية تبكوا («ال كالسيكية رعوية
قمة وهي املفقود»، «الفردوس تشبَّعت وقد اإلنجليز. الدين رجال عىل هجوًما ذاته الوقت
ودراسة وباإلنجيل ناحية من وأوفيد فرجيل بكتابات سواء حدٍّ عىل اإلنجليزية، املالحم

أخرى. ناحية من املسيحية العقيدة حول ميلتون
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اإلبداعي، الفن من االلتباس شديد موقف ذا ميلتون كان قبله من سبنرس غرار وعىل
الذي الحب عش يف املغوية املرأة إىل الحسية أشعاره أكثر من بعًضا سبنرس أهدى وكما
كلمات وحواء الشيطان لسان عىل يضع الشاعر ميلتون فإن بعنف، جيون السري يدمره
الذوق املفقود» «الفردوس شكَّلت وقد خطرة. أنها بالالهوت العاِلم ميلتون يعَلم مغوية
الشعر نحو القافية عن بعيًدا تحركه يف وساهمت عرش الثامن القرن يف الرفيع الشعري
الشعراء يُعَجب ولم عرش. الثامن القرن احتشام ضد الفعل رد شكَّلت أيًضا ولكنها الحر،
فحسب، العظيم ميلتون بأسلوب الهوس لدرجة الرومانسيون عليهم يُطَلق أصبح الذين
ينتمي حقيقيٍّا «شاعًرا بوصفه ميلتون وبصورة الساحرة الشيطان بشخصية أيًضا بل
إليه يُوَحى أنه ُظنَّ شاعر الرومانسية؛ إىل النهضة ومن يدري.» أن دون الشيطان لحزب
نسيم من ملهمون أنهم يظنون كانوا الذين للشعراء ُملِهًما وأصبح القدس الروح من

الخالص. اإلبداع

الرومانسية

الثقافة هيمنة ضد ِفْعل كردِّ عرش الثامن القرن أواخر يف أملانيا يف الرومانسية ظهرت
بالنظام باإلطاحة أنفسهم الشعراء ألزم القارة وعرب الحديثة، الكالسيكية الفرنسية
يف بدأت التي السياسية الثورة نحو فعلهم رد يف مرتددون وُهم حتى القديم الثقايف
الفرنسية، للثورة الفكرية األسس بعض روسو جاك جان وضع .١٧٨٩ عام فرنسا
مقبوًال أصبح روسو وبعد باإلحساس. الشديد اإلعجاب يف يتمثل تميًزا األكثر تراثه ولكن
وأصبحت املستعارة الشعور من التخلص وتم يبكي، أن اإلنجليزي للرجل بالنسبة حتى
الصغري» فرتر «آالم العاطفية جوته رواية أن ويزعم الجسد، شكل تتخذ النسائية األثواب
حقوق عن إعالن بأنها رائع نحو عىل شليجل فون دبليو ألف وصفها التي (١٧٧٤)
املسيطرة هي العاطفة كانت لها. تقليًدا االنتحار حاالت من موجة يف تسببت قد املشاعر

الوقت. ذلك يف
اسم بال الشعر من صغري مجلد مغمورة قروية نرش دار عن صدر ١٧٩٨ عام
األخرى»، القصائد وبعض غنائية «قصائد البسيط العنوان يحمل الغالف عىل مؤلف
األدب يف الرومانسية الثورة اشتعال نقطة أنه الناس أدرك عاًما بعرشين ذلك وبعد
مقال ففي حياته، يف مهمة حقبة بوصفه ١٧٩٨ عام هازليت ويليام ويتذكر اإلنجليزي.
ويليام املجموعة مؤلَفِي مقابلة رشف تذكر بالشعراء» األوىل «معرفتي بعنوان قوي
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بعض وألقيا مغموَريْن يزاالن ال كانا اللذين كولريدج تايلور وصامويل وردزوورث
وكان الشعر، يف جديدة وروح جديد بأسلوب «أحسسُت قائًال: هازليت ويتذكر القصائد،
منها يُستبَرش التي الربيع نسائم أول أو الخصبة الرتبة لتقليب مشابًها عيلَّ ذلك تأثري

بقدومه.»
يف غنائية» «قصائد استقبال كان حيث حماَسه؛ هازليت األدبية املؤسسُة تشارك لم
ففي وهكذا مقاصده. اآلخرون يفهم فلم باإلحباط، وردزوورث وأصيب فاتًرا األمر بداية
َكتَب جدًدا، شعراءَ يضم ثاٍن مجلد إضافة مع املجموعة إصدار أعيد عندما ١٨٠٠ عام
هدفه أن وأوضح الجديد، الوجدان شعر عن لإلعالن الرسمي بيانه كانت طويلة مقدمة
وكيف االنفعال» حالة يف األفكار بني بها نربط التي «الطريقة اكتشاف هو القصائد يف
عن التعبري إىل تحديًدا سعى وقد الشديد. الوجداني الضغط أوقات يف اإلنسان يترصف
املايض، القرن يف واملصقول املهذب الشعُر كثريًا أهملها التي األساسية العواطف بعض
أو املجنونة»، و«األم األحمق» «الفتى موضوع وهي املثال، سبيل عىل األمومة كعاطفة
باألحرى أو الطفولة، مرحلة يف املوت عن فكرتنا يالزمان اللذين والغموض «االرتباك
قصيدة يف برباعة نُقلت فكرة وهي بها»، واالعرتاف الفكرة تلك قبول عن التام عجزنا
سبعة من مكونة لعائلة تنتمي صغرية فتاًة بالغ شابٌّ فيها يواجه التي سبعة» «نحن
اثنان كان «إذا الحسابات إجراء يعرف الذي البالغ إىل فبالنسبة اثنان. منهم تُُويف أطفال
تجلس التي الطفلة إىل بالنسبة ولكن فقط.» خمسة إذن الكنيسة/فأنتم مدفن يف يرقدان
فقد سبعة!» إننا «كال، باملوت: اعرتاف يوجد ال القرب يف يرقدان اللذين لشقيقيها وتغني
منه يتدفق َسدٍّ بوابة فتح يعني واملوت واألطفال األمومة بني الجمع أن وردزوورث رأى
يقول فهو األصيل، مصدره إىل الشعر يُعيد سوف بذلك القيام وأن املشاعر، من شالل
للمشاعر تلقائي تدفق عن عبارة الجميلة األشعار «كل املقدمة: يف األشهر الجملة يف

القوية.»
«األسلوب وتجنُّب الوصف» يف «الزيف مظاهر كل استئصال وردزوورث هدف كان
«السمك» تحويل نحو عرش الثامن القرن أشعار نزعة يف يتمثل الذي الرسمي الشعري»
عن تختلف ال الجيد الشعر لغة أن وردزوورث أعلن حيث الزعانف»؛ ذات «القبيلة إىل
ما تخنق بالشعر عادًة املرتبطة البالغية والصور املبهرج فاألسلوب الجيد؛ النثر لغة
رسائل هيئة عىل املكتوبة اإلبداع، عن العميقة تأمالته أحد يف كيتس جون عليه أطلق

للشعور». الحقيقي «الصوت
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عىل متمعنة نظرة ألقي أن دائًما «حاولت قائًال: مقدمته يف وردزوورث كتب
يستوجب الصدق أن واأللم والفقد املوت يف املتمعنة النظرة من اكتشفه وما موضوعي.»
غنائية» «قصائد ديوان يف مميز نحو عىل للعواطف إثارة القصائد أكثر ومن البساطة.
اللغات كل يف قصيدة أول أنها بد وال األحمق»، «الفتى قصيدة ١٧٩٨ عام صدر الذي
الطهارة من مْسحة وبها وطريفة مؤثِّرة وهي داون، بمتالزمة مصاب طفل حالة تتناول
األطفال عىل تحل التي الخاصة النعمة عن تتحدث وهي ذاته، الوقت يف والتَُّقى القدسية
عىل جديدة بها تتميز التي االستثنائية الصدق سمة وكانت بهم، يعتنون وَمن املعاقني

الشعر.
وهو منزله ُعلِّيَّة يف وحيًدا الفنان صورَة األذهان يف «الرومانسية» كلمة تَستحِرض
«كنُت برليوز: هكتور امللحن مذكرات يف صورة توحي كما اإللهام من نوبة يف يكتب
األخرية الصفحات َعَجٍل عىل فكتبُت … الثورة اندلعت عندما املوسيقية مقطوعتي أُنهي
برسعة تدوِّي وهي … الطائشة الرصاص طلقات أصوات عىل األوركسرتالية املقطوعة يف
ناحية ومن بالعزلة، الرومانسية تُعرف ناحية فمن نافذتي.» خارج يقع الذي الحائط عىل
املوسيقية مقطوعته من برليوز انتهى وعندما السيايس. االضطراب من بخلفية أخرى
الحشد. ذلك من واحًدا يُعترب ال ما بطريقة ولكنه الثوري، الحشد إىل ينضم كي خرج

النرجس أزهار بينما كسحابة» «وحيًدا وجهه عىل يهيم وردزوورث كان لحظة، ذات
قلب يف باريس يف يوجد التالية اللحظة ويف أولزووتر، بحرية بجوار الرياح يف تتمايل
يف «حيٍّا لكونه به يشعر الذي السعادة مدى عن ُمْعِربًا العصيبة الثورية العاصفة
يتجول فلم شعرية، أداة أو وهًما غالبًا كانت الرومانسية العزلة ولكن الفجر». ذلك
أزهار حركة الحظْت َمْن هي وكانت دوروثي شقيقته اصطحبتْه بل وحيًدا وردزوورث
عبارة يف عليه أطلق ما خالل من األحداث مستعيًدا قصيدته وردزوورث كتب النرجس.
هدوء»، يف املرء يستحرضها التي «العاطفة غنائية»: «قصائد مقدمة يف أخرى مفتاحية

األصلية. النزهة من مستوحاة كانت ما بقْدر شقيقته يوميات من مستوحاة وكانت
موجته ارتبطت حيث بعيد؛ حدٍّ إىل تعاونية ظاهرة اإلنجليزي الرومانيس الشعر كان
(وردزوورث البحرية» شعراء «مدرسة ب عرش الثامن القرن من التسعينيات يف األوىل
«املدرسة ب الوصاية عرص أثناء الثانية املوجة وارتبطت ساوثي)، وروبرت وكولريدج
هانت ويل (كيتس الكونكية» العامية و«املدرسة شييل) وآل بايرون (لورد الشيطانية»
أطلقها التي املسميات لتلك العدائي الطابع ورغم المب). وتشارلز هازليت وويليام
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املختلفة؛ الفصائل ضمن يرسي الجماعي املسعى حس ثمة كان فقد املحافظون، النقاد
ومجموعة غنائية» «قصائد مثل الجديد للشعر الرئيسة البيانات من العديد ُكِتبت حيث
وكانت مشرتك، نحو عىل (١٨١٧) املستديرة» «املائدة بعنوان هانت ويل هازليت مقاالت
روايتها مقدمة هو وكتب للنرش، وتحررها برييس زوجها قصائد ح تنقِّ شييل ماري
فقصيدة إبداعي؛ حواٍر نتاَج الفردية األعمال أعظم بعض وكانت «فرانكنشتاين»،
«املقدمة» بعنوان وفاته بعَد نُِرشت والتي الذاتية سريته تتناول التي امللحمية وردزوورث
يف بدوره وردزوورث وساهم كولريدج، به يخاطب تأمًال كانت (١٨٥٠ عام (نُِرشت
كلري جون وحتى العجوز». ار «البحَّ كولريدج قصائد أشهر يف جوهري شعري مقطع
أصدقائه عىل يعتمد كان منعزًال، يبدو شخص وهو نورثامبتونشري»، من الفالح «الشاعر

أعماله. تهذيب يف يساعدوه كي التعليم من حظٍّا األوفر

الحداثة

البيانات من سلسلة يف أهدافها تتلخص جماعية أدبية ومحاولة الشعري األسلوب يف ثورة
العرشين. القرن مطلع يف «الحداثة» ثورة خصائص أيًضا تلك وكانت الرسمية؛

دوليتل هيلدا السابقة خطيبته باوند عزرا األمريكي الشاعر قابل ١٩١٢ خريف يف
وكان الربيطاني، املتحف مقهى يف أُلدينجتون ريتشارد الشاب اإلنجليزي والكاتب
استغرقْت التي الزخارف يف اإلفراط من اإلنجليزي الشعر لتجريد متحمسني ثالثتهم
والياباني الصيني الغنائي الشعر يف جديدة نماذج ووجدوا الحديثة، الرومانسية فيها
مقال يف عنه دافع الذي الحديث الفرنيس الرمزي الشعر نموذج ويف القديم واإلغريقي
علَّم الذي العاملة الطبقة ابن فلينت إس إف وهو الدائرة، نفس من آخر عضو قوي

املكثفة. البالغية والصور الحر الشعر بمزايا أشاد والذي بنفسه نفسه
القصائد بعض قرأ حيث شيكاجو؛ يف تصدر التي «الشعر» مجلة يمثل باوند كان
أتباع من «إتشدي، باسم عتْها ووقَّ دوليتل كتبتْها التي املتميزة الحديثة اإلغريقية الغنائية
التصويرية) التبسيطية رمز نفسها هي املخترصة األوىل (األحرف التصويري» املذهب
كلٍّ أعمال من أمثلة طبعْت ما ورسعان بشيكاجو، املحررة مونرو هارييت إىل وأرسلتْها
باوند قصيدة ١٩١٣ أبريل عدد وضم «الشعر». مجلة يف وأُلدينجتون دوليتل هيلدا من
الياباني الفن من مسحة سطريها يف تضم التي املرتو» محطة «يف عنوان تحمل التي

87



اإلنجليزي األدب

الصورة وعنارص الحديثة، املدينة عىل يوميٍّا واملرتدد التقليدي السفيل العالم وأشباح
الصينية: املصورة الرموز إىل إشارة يف الصفحة يف متباعدة

الزحام: الوجوه  يف خياالت  تلك
. أسود  نديٍّ غصن أوراق  عىل

باوند أن ورغم السابق، الشهر عدد يف ظهر قد التصويرية للحركة رسمي بيان كان
اآلخر تجاه منهما كلٍّ فضل حول الحًقا (واختلفا فلينت باسم ظهر فقد أعدَّه َمن هو

املجموعة): يف آخر عضو وهو هيلم، إي تي وتجاه

موضوعية. أم شخصية أكانت سواء «للمسألة» مبارشة معالجة (١)
العرض. إىل شيئًا تضيف ال كلمة أية استخدام عدم (٢)

لتسلسل طبًقا ال املوسيقية الجمل لتسلسل طبًقا التأليف باإليقاع: يتعلق فيما (٣)
اإليقاع. ضابط

املذهب ألتباع املحظورات «بعض بعنوان تكمييل مقطع يف باوند وأضاف
الزمن: من لحظة يف وشعوريٍّا فكريٍّا مركَّب ليشء تمثيل هي الصورة أن التصويري»

ذلك املفاجئ، بالتحرر الشعور ذلك يعطيك لحظيٍّا مركَّب ليشء تمثيل إنها
الذي املفاجئ بالنمو الشعور ذلك واملكان، الزمان قيود من بالحرية الشعور
العمر يف واحدة صورة تقديم األفضل ومن األدبية. األعمال أعظم أمام به نمر

ضخمة. أعمال كتابة عن

واإلسهاب االحتشام مظاهر من والتجرد الزمني بالتتابع واإلخالل واالنكسار التمزق
التي األوىل العاملية الحرب بسبب الحديث للعرص املميزة العالمات تلك تعاظمت القديمة:
قصيدة وتعد تقريبًا. العرشين القرن من العرشينيات يف ُكتب ما كل عىل بظاللها أَْلقْت
الحديث الشعر ذخائر يف املحوري النص وهي ،(١٩٢٢) الخراب» «األرض إليوت إس تي
الشظايا من مجموعة أو الضعيفة الصور من كبريًا حشًدا باوند، ُمَسوَّدتها راجع والتي
مرسحية بطريقة يعرب األصوات من لغًطا أو الحرب، بعد ما عاَلم حطام عىل تستند التي
للرتاث التقدير من محاولة أيًضا ولكنها وعرص. شاعر يعيشه الذي العصبي االنهيار عن
بأي تتأثر أن «يمكنك باوند: وضعها التي للقاعدة طبًقا ُكِتبت الغربي الشعر من العريق
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لالعرتاف إما الالزم باألدب تتحىل أن عليك ولكن تحب، كما العظماء الفنانني من عدد
التأثر.» ذلك إخفاء ملحاولة أو لهم َمِدين بأنك رصاحة

«الدوَّامية» مثل لها، التالية والحركات التصويرية عىل «الحداثة» مصطلح يُطبَّق لم
القرن من العرشينيات أواخر يف إال الحرب أثناء الطباع، حادُّ لويس ويندام لها ج روَّ التي
جريفز روبرت هما آخران شاعران كتبها نقدية مقالة سياق يف ذلك وكان العرشين،
الشاعرة — صافو أعمال أن حقيقة من دوليتل هيلدا استفادت وقد رايدينج. ولورا
املقطع وألن متفرقة. مقاطع هيئة عىل إالَّ تستمر لم — اإلغريق لبالد التأسيسية الغنائية
قصيدة من أجمل ما بطريقة اعترب فقد ، محريِّ ولكنه للعواطف ومثري وغامض كامل غري
متفرقة مقاطع من املكونة الغنائية قصيدته يف الفكرة هذه يف باوند بالغ وقد كاملة.
جريفز ولكن ،(١٩١٦) «السرتا» عنوان تحمل التي مجموعته يف نُِرشت والتي «الربدي»

ينبهرا: لم ورايدينج

إىل بالبعيد ليس زمن منذ الحداثة شعر اعتُرب ما أو الحداثة شعر يصل عندما
قصيدة: جاد نحو عىل ييل ما فيها يعترب التي املرحلة

الربدي
… الربيع

… ا جدٍّ طويل
… جونجوال

من يتخوفان اللذين التقليدي؛ والناقد العادي للقارئ العذر بعض فثمة
َمْن االستحسان. أو باالستهجان سواء «حديث»؛ وصف عليه يطلق يشء أي
أم موسيقية؟ آلة أم مدينة؟ أم شخص؟ اسم هو هل الجونجوال؟ هو ما أو
اسم يف إمالئي خطأ هو أم «البذور»؟ بمعنى النبات بعلم خاصة عتيقة كلمة
الذي «الجونجورية» أسلوب اسمه من استُِمد الذي اإلسباني الشاعر جونجورا
التعظيمي»؟ «األسلوب أيًضا عليه ويطلق األسلوب» يف متكلفة «أناقة يعني
التساؤالت، تلك من أيٍّ عن السليم املنطق يجيب أن من وبدًال … «الربدي»؟ ولَم
فإنه اليشء، تعظيم يف املبالغة يف املتمثل بالخزي املكُسوِّ الخداع إىل ويندفع

صالبة. أكثر أرض إىل ينسحب
١٩٢٧ الحديث»، الشعر عىل عامة «نظرة رايدينج، ولورا جريفز روبرت
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يغلب الذي الحديث الرومانيس الشعر خصوبة التصويري املذهب أتباع عارض
ورصح بدوريهما، ورايدينج جريفز وعارضهم جورج، امللك عرص يف الريفي الطابع عليه
التي الصادقة اإلنجليزية العواطف من لرتاث — ذلك من بدًال — بالوالء تحديًدا جريفز
انخرط فقد العرشين، القرن من ى تبقَّ بما يتعلق فيما أما هاردي. توماس شعر يف تتمثل
الحديث وااللتزام لهاردي الحقيقي» الشعور «صوت بني معركة يف اإلنجليزي الشعر

والتجريب. الصعوبة نحو
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اإلنجليز بنيالشعراء

البالط شاعر

هكذا يكن لم الوضع ولكن واالنعزال، الصمت طابع الحديثة األدب تجربة عىل يغلب
رواياتهم يحفظون كانوا بل قصائدهم يدونوا لم القدماء امللحميون فالشعراء دائًما؛
إلضفاء الناس يتشاركها قصص عن عبارة كانرتبري» «حكايات يف فالقصائد ويَتْلُونها.
األخرض» والفارس جاوين «السري العاطفية القصة أحداث وتدور رحلة، عىل الحيوية
وكان طويلة، شتاء أمسية لقضاء تصلح كقصة دورها تؤدي كي امليالد عيد حفل أثناء

قصائدهم. يغنون بليك وويليام هربرت جورج
أقدم يف الغنائي الشعر وكان وجماهرييٍّا، سمعيٍّا بطبيعته املرسحي الشعر يعد
الرياضيني (مثل الفائزون الشعراء كان اإلغريق بالد ويف تنافسية. بطريقة يُغنَّى صوره
أصل وهو الشعر، إله أبوللو عند مقدس نبات وهو الغار، بأكاليل يتوَّجون الفائزين)
وهي الغنائية، القصيدة الغنائي: للشعر األصلية األنواع ومن البالط». «شاعر مصطلح
بالرعاية يظفرون الشعراء وكان والذكريات. للِحداد قصيدة وهي وامَلْرثِية، للمدح، قصيدة
فنِّهم لدعم الوحيدة الطريقة وهي واملرثيات، الغنائية القصائد كتابة طريق عن واملحاباة

عرش. الثامن القرن يف حقيقية أدبية سوق ظهور قبل
للمرسح رشكة يف أسهم امتالك من بل شعره من بالرتبح ثريٍّا شكسبري يصبح لم
عندما ١٧١٤ عام حتى النرش مهنة من الثراء إنجليزي شاعر أي يحقق ولم التجاري،
«اإللياذة» لرتجمة لينتوت برنارد النارش مع مسبوقة غري صفقة بوب ألكسندر عقد
٧٥٠ عىل أيًضا وحصل للمجلد، إنجليزي جنيه ٢٠٠ بسعر مجلدات ستة يف لهومريوس
مشرتك كل دفعه الذي الجنيه عىل الحصول من مكَّنه مما للمشرتكني؛ مجانية نسخة
ما حوايل إىل تصل األرباح تلك فإن التجزئة أسعار مؤرش بواسطة وبالحساب مقدًما.



اإلنجليزي األدب

مطلع يف األرباح متوسط مؤرش باستخدام بينما اليوم، بأسعار جنيه ألف ٢٠٠ يعادل
كبرية نسبة بوب وأنفق جنيه. مليوني عن يزيد ما تعادل فهي والعرشين الحادي القرن

بعناية. مصممة بها حديقة وإقامة تويكنهام يف أنيقة فيال اقتناء عىل األرباح من
(١٥٩٠–١٥٩٦) الجن» «ملكة امللحمية العاطفية سبنرس إدموند قصيدة تعترب
آرثر، بامللك املتعلقة املحلية الخام املادة عىل سبنرس واعتمد إنجليزية، قومية ملحمة أول
من بطبقة كساها فقد اإلليزابيثي، العرص به تميز الذي التوفيقي الفن وباستخدام
موضوع عىل به اعتمد الذي القْدر بنفس السحرية أوفيد (تحوالت الكالسيكية التأثريات
عرص يف اإليطالية بامللحمة الخاصة الرومانسية العالقات مع رصامة)، األكثر فرجيل
به. الخاصة االبتكار سمة وضع مع ألريوستو)، الغاضب» «أورالندو (وخاصة النهضة
وهو األحمر، الصليب فارس واآلخرين: وجاوين النسلوت محل الجدد الفرسان ويحل
أجل من يجاهد الذي جيون والسري جورج، القديس من مميزة بروتستانتية نسخة
عش يف أكرازيا تُدَعى مغوية فاتنة امرأة يقابل وهو النفس ضبط فضيلة عىل الحفاظ
تغدق أن تحديًدا منها ويقصد الرجال ثياب ترتدي محاِربة وهي وبريتومارت للحب،
رجل يصحبه والذي العدالة عن الباحث أرتيجال يأتي ثم إليزابيث، امللكة عىل اإلطراء
الثورة من متصلب بموقف يوحي ما وهو تالوس، يدعى برباعة امِلدَرس يستخدم حديدي
آرثر كان بينما ريفي، عالم يف والتحرض الذوق يكتشف الذي كاليدور والسري أيرلندا، يف
القصيدة، نرش من قليًال سبنرس ربح األزمة. أوقات يف املساعدة تقديم إىل يسارع نفسه

األوىل. إليزابيث امللكة من تقاعدي معاش عىل يحصل جعلتْه املغامرة ولكن
جونسون وبن قبله من الثامن) هنري (معلِّم سكيلتون وجون تشورس غرار وعىل
وأصبح رسمية. غري بصورة للبالط شاعًرا سبنرس كان فقد بعده، من دافينانت وويليام
الثاني تشارلز امللك أنعم عندما ١٦٦٨ عام مرة ألول رسميٍّا ملكيٍّا منصبًا الدور هذا
السابق العام يف البالط يف بالحظوة فاز قد كان الذي درايدن جون عىل باللقب ف املثقَّ
عام وقعا حدثني حول تدور ملحمية قصيدة وهي ،١٦٦٦ العجائب» «عام نرش عند
حكومة عىل اإللهي السخط عىل عالمتني املعارضة البيوريتانية األصوات رتْهما صوَّ ١٦٦٦
يُبِحر وهو العدو أسطول شهدْت التي الهولندية اإلنجليزية الحرب وهما وأخالقه: تشارلز
إلهي نموذج رؤية يف لدرايدن الرسيع الرد وتمثل الكبري. لندن وحريق ميدواي، نهر عرب
إىل مستبسًال يدخل وهو نفسه امللك وتصوير سوءًا أكثر نتيجة من اإلعجازي للخالص

الحريق. إخماد يف يساعد كي املدينة
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فهو مناسبًا، كان ما وهو ،١٦٨٥ عام الرومانية الكاثوليكية إىل درايدن تحول
تشارلز شقيقه الكاثوليكية باعتناقه املجاهر الثاني جيمس فيه خلف الذي العام نفس
املعتنقني ماري وامللكة ويليام امللك وقدوم ١٦٨٨ عام املجيدة الثورة ومع الثاني.
إىل املنتمي املرسحي والكاتب الشاعر أمام منصبه درايدن خرس الربوتستانتي، للمذهب
الذين البالط شعراء من طويل طابور يف األول وهو شادويل، توماس األحرار حزب
حازوا املستوى رديئي وصوليني أشخاًصا لكونهم القادمة األجيال منهم تسخر سوف
«ماك يف بالفعل درايدن هجاه وقد سياسية. خدمة أو شخصية مصلحة نظري مناصبهم
بوب ألكسندر ويسخر ،(١٦٨٢) إس» تي املخلص الربوتستانتي للشاعر هجاء فليكنو:
إياه محرًِّفا اسمه من الرديئني الُكتَّاب إجمايل تضم التي «الحمقى» الساخرة ملحمته يف

«ش**ويل». يصبح بحيث
وردزوورث ويليام قرار يف يتمثل كما الكاتب مشاعر عىل الرومانسية تأكيد كان
نموه عن بل السماء يف الدائرة الحرب أو الربيطاني التاريخ عن ال ملحمية، قصيدة بكتابة
امللوك إىل ال غنائية قصائد كيتس كتب فقد للشعر. خصخصة األمر حقيقة يف العقيل؛
فصل وإىل البلبل، طائر وإىل الحزن، حالة وإىل إغريقي، وعاء إىل بل املحتملني الرعاة أو
بليك (رأى الربية يف يرصخ نبيٍّا كونه يف تمثَّل فقد عام، دور للشاعر كان وإذا الخريف.
١٨١٣ عام ففي ولذلك، واألمة. للملك رسميٍّا متحدثًا ال الدور) ذلك يف نفسيهما وشييل
ساوثي روبرت بقبول وجلني وهازليت بايرون مثل سنٍّا؛ األصغرون الرومانسيون رحب
خيايل مخطط يف كولريدج ورفيق الفرنسية الثورة عن سابق مدافع وهو الشعراء، إلمارة

سوسكويهانا. نهر ضفاف عىل الحرة الحب عالقات من مثايل مجتمع إلنشاء
أن بدا فقد البالط؛ شاعر منصب إىل الكرامة من قدًرا تينيسون لورد ألفريد أعاد
شاعر لقب عىل حصوله عىل أعوام أربعة مرور وبعد عرصه. مزاج عن يُعِرب صوته
سالح فرقة مهمة عن تايمز» «ذا جريدة يف رواية قرأ وردزوورث، وفاة عند البالط
دقائق وخالل الِقْرم، جزيرة شبه يف باالكالفا معركة أثناء الكارثية الخفيفة الفرسان
يَلِيه مشدد مقطع عىل يعتمد الذي الرسيع الداكتيل بحر نَْظم من قصيدة أطلق قد كان
مقطعان يليه مشدد مقطع ثم فرسخ.» نصف فرسخ، «نصف مشددين: غري مقطعان

األمام». إىل فرسخ «نصف مشددين: غري

املوت وادي يف
الستمائة انطلق
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الخفيفة!» الفرسان فرقة األمام «إىل
البندقيات!» «امَلئُوا آِمًرا: صاح

املوت وادي إىل
الستمائة. انطلق

تُعيل ذاته الوقت ويف فادًحا)، ً خطأ أحدهم (ارتكب العليا القيادة القصيدة تنتقد
اإلنجليزية القصائد من العديد غرار وعىل إياهم، ممتدحًة الفرسان شجاعة شأن من
ترجمة يف والعرشين الثالث املزمور من اإللهام تكتسب فهي الَفناء تتحدى التي البارزة
معي.» أنت ألنك ا؛ رشٍّ أخاف ال املوت وادي ظل يف رسُت إذا «أيًضا :١٦١١ لعام اإلنجيل
الحزن قصائد من أهمية أقل العامة القصائد تلك فإن لتينيسون، بالنسبة ولكن
إتش» إتش إيه لذكرى «تخليًدا برباعة املكتوبة الرثاء سلسلة مثل كتبها؛ التي الشخيص
داخلية رحلة أصبحْت التي الغنائية القصائد من تراكمية مجموعة وهي ،(١٨٥٠)
ولكن شعبيٍّا، نجاًحا الخفيفة» الفرسان سالح فرقة «مهمة حققت باملالحم. شبيهة
يف عمًقا أكثر قيمة يجدون كانوا املظلمة العصور يف الفيكتوري العهد يف املفكرين القراء
بعد فيكتوريا امللكة وقالت هاالم، آرثر العزيز تينيسون صديق لقداس املؤملة الرباعيات
اإلنجيل.» بعد عزائي هي إتش» إتش إيه لذكرى «تخليًدا قصيدة «إن ألربت األمري وفاة
أنفسهم مع الشعراء خالفات عن للتعبري أداة غالبًا الحديث الغنائي الشعر يعد
الشكوى لتخفيف أو هيل) وجيفري هيوز تيد عىل تماًما تنطبق التي ييتس جملة (وهي
الخراب» «األرض لقصيدة االنتقادي إليوت (وصف الحياة من كليٍّا والتافهة الشخصية
األوقات ويف شعاًرا). استخدمه قد الركني فيليب يكون قد والذي ذاته فيه ينتقد الذي
متحرًرا غاضبًا يكون ما غالبًا فإنه الجودة، عايل جادٌّ عام شعر فيها يظهر التي النادرة
قصيدة وتعد املطرودين، مع تعاطًفا أو الالمنتمي نظر وجهة من مكتوبًا األوهام من
١٩٨٤-١٩٨٥ عامي املناجم عمال إرضاب أعقاب يف كتبها التي «يف» هاريسون توني
شاعر ملنصب العام بالعبء الرتحيب إىل يميلوا لم الحداثة شعراء فإن وهكذا رائًعا، مثاًال

البالط.
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أىسالحرب

األوىل. العاملية الحرب نهاية منذ البالد تلك هواء يف رثائية مسحة ثمة
١٩٨١ هيل، جيفري

من وكان أمته، عن بالنيابة يتحدث أن فقط واآلخر الحني بني ما الشاعر بإمكان وظلَّ
مرثية ٢٠٠٩ عام للبالط شاعرة أول منصب عىل حصولها عند دايف آن كارول قصائد أول
الربيطانيني» «الجنود من جنديني آخر باتش، وهاري ألينجام هنري وفاة عن مؤثرة
متاحة (وهي البوق» «نداء عنوان القصيدة وتحمل األوىل. العاملية الحرب يف املحاربني
أحالمي، كل (يف الغريب» «اللقاء أوين ويلفريد قصيدة من باقتباس وتبدأ اإلنرتنت)، عرب
الحرب قتىل متخيلًة تُواِصل ثم غارًقا)، مختنًقا متدفًقا نحوي العاجز/يندفع نظري أمام
والعمل بالحب «مفعمني الحياة إىل عادوا وقد وبريت» وإدوارد وويلفريد وتومي «هاري

هكذا: القصيدة وتنتهي الشهي»، والطعام اإلنجليزية والجعة واملوهبة واألطفال

ويبتسم. مفكرته يخفي وهو الشاعر ترى
عكيس، زمني بتسلسل باألحداث يخربنا أن ا حقٍّ للشعر كان إذا

ذلك. يفعل فسوف

نتذكر فنحن أوله، من يعاد أفالم لرشيط هي دايف رسمتْها التي املسيِطرة الصورة إن
ويُحَصدون القمة فوق يصعدون وهم الصغار للجنود واألسود األبيض الضبابي املشهد
ولم عاشوا قد كانوا لو ماذا أخرى، مرة ألعىل عادوا قد أنهم تخيَّل املرعى. يف كالعشب
عاشوا الشعراء ولكن (توماس)؟ و«إدوارد» (أوين) «ويلفريد» اإلنجليزي الشعر يفقد
خالل من ويُتذكرون عائالتهم سوى يتذكرهم ال القتىل معظم بينما قرائهم، خالل من
أن بالفعل للشعر يمكن وهكذا التذكارية. األنِصبة عىل أو قبورهم شواهد عىل ُكتب ما

أبطاله. وتكريم املايض يف النظر طريق عن عكيس زمني بتسلسل باألحداث يخربنا
من الجميل، («من أوين لويلفريد إضافيٍّا تلميًحا لدايف شعري مقطع أول يضم
أسماء الثاني الشعري املقطع يف وتذكر وطنه»)، أجل من املرء يموت أن اللطيف،
األوىل العاملية الحرب من زميل كاتب موقف عىل موافقًة برأسها وتومئ نْي املتوفَّ الشعراء
«جواد ما وقت يف تقديًرا حازت التي األطفال فرواية املتألِّمة: جيادها أحزان خالل من
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دايف، َكتبت كما ناجحة نسخة يف القومي املرسح عىل ُقدِّمت موربورجو ملايكل الحرب»
إدوارد جثة عىل ُوجدت التي املفكرة إىل تُلمح أنها يبدو األخري الشعري املقطع ويف
أراس من بالقرب سقط أن بعد االنفجار آثار من متجعدة ولكنها سليمة وكانت توماس،

الحياة. إىل أصواته باعثًة املايض رشيط كلماتها وتدير ،١٩١٧ عام أبريل يف
الخلف إىل الرشيط اللطيف» من الجميل، «من مقطع يدير املوتى: مع حوار الشعر
لهوراس: غنائية قصيدة من كثريًا به يُستشَهد بيت إىل بمرارة أوين عنوان ويلمح أكثر،
مخطوطة وتستحرضمراجعة وطنه.» أجل من املرء يموت أن اللطيف، من الجميل، «من
الدقيقة أوين تنقيحات نرى ال قد وهنا الحوار، إىل آخرين شعراء األصلية الوثيقة
يف يتوارى الذي للجندي «ارتعاش»، العينني»، «جحوظ «قرقرة»، («غرغرة»، فحسب
الذي ساسون سيجفريد الشاعر زميله وضعها التي العالمات أيًضا بل بالغاز)، الهجوم
مستشفى يف القصف صدمة من للعالج يخضعان كانا عندما فنه إتقان عىل ساعده
بعينها» شاعرة و«إىل إلخ» جييسبوب «إىل األصلية العناوين ومن الحربي. كريجلوكهارت
مما أكثر القديمة» الكذبة «تلك عن العرصيني املدافعني إىل سهامه ه يوجِّ أوين أن يتضح
الذين املتحمسني الوطنيني الشعراء من واحدة بوب جييس وكانت هوراس. إىل يوجهها
يستحثُّون ميل» «دييل صحيفة يف ييل ما غرار عىل الشعر من أبياتًا بانتظام ينرشون

فالندرز: أوحال يف حتفهم ومالقاة بالجيش االلتحاق عىل الشباب فيها

تُلَعب التي الكربى للُّعبة يصلح من
القتال؟ يف الحمراء التصادم لعبة

االنطالق؟ إشارة لصدور متأهبًا سيقف َمن
وطنه؟ إىل العون يد سيمد َمن

العرض؟ يف دور له يكون أن يرغب َمن
املنصة؟ يف مقعد يف يرغب وَمن

الغالب يف نزهة، تكون لن أنها يعلم َمن
بندقية؟ بحماس كتفه عىل يحمل ولكنه
عًصا عىل متوكئًا غالبًا سيعود الذي َمن

اللهو؟ عن ويبتعد األنظار عن يحتجب ولن

الذين الرجال عن أخرى» مرة الرباءة تلك توجد «لن قائًال: الركني فيليب كتب
من التطوع منتظرين متساوية غري طويلة صفوف يف ويقفون قماشية قبعات يرتدون
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أوين، ويلفريد يد بخط اللطيف» من الجميل، «من لقصيدة األصلية املخطوطة :1-6 شكل
ساسون. لسيجفريد أكثر واقرتاحات نفسه الشاعر تنقيحات فيها وتظهر

عطالت من مرحة تلك/عطلة كانت لو كما «مبتسمني ١٩١٤ عام والبالد امَلِلك أجل
.(١٩٦٤ العنرصة»، «أعراس يف»، آي إكس إم يس («إم أغسطس» يف البنوك

ا مهتمٍّ لست األمر «بادئ ييل: ما بكتابة أوين اشتُهر الحرب؟ وقت الشعر هدف ما
وصف وقد الرثاء.» يف يكمن والشعر الحرب، وآالم الحرب هو موضوعي إن بل بالشعر،
وجعلوا الخنادق، يف الحاَل والحزِن بالغضب شاِعريَن روزنربج وإيزاك وساسون هو
سخرية دون اللطيف» من الجميل، «من يقول: أن بعدهم شخص أي عىل املستحيل من
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جورج بريشة صورة مع األوىل، العاملية الحرب يف التجنيد ملصق «أمنية»: :2-6 شكل
روجرز. صامويل الرومانيس الشاعر بقلم ريفية وقصيدة كالوسمان

املستحيل من أصبح حتى حاسم نحو عىل ما نوًعا الحرب شعر صاغوا وقد ظ. تحفُّ أو
الثانية. العاملية الحرب أثناء فة مرشِّ بمحاولة قام قد دوجالس كيث أن رغم تجاوزهم،
«تخليًدا قصيدة كانت مثلما عزاء مصدر الشعر يكون فقد أنفسهم للجنود وبالنسبة
الجبهة عىل ظهرت حقائب من وكم فيكتوريا، للملكة بالنسبة إتش» إتش إيه لذكرى
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.(١٨٩٦) رشوبشري» «فتى هاوسمان إي إيه مرثية من نسخة عىل احتوْت الغربية
فعندما بوب، جييس قدمتْه مما الوطنية من رقة أكثر نموذًجا يقدم أن للشعر ويمكن
إىل لالنضمام دعاه الذي السبب عن اإلنتاج غزير الريفي النثر كاتب توماس إدوارد سئل
جعلْت لقد هذا.» أجل «ِمن وقال: إنجلرتا، تراب من حفنة وقبض انحنى الفنانني، سالح
يدافعون أنهم الكثريون تخيَّل التي إنجلرتا صورة ت واستُحِرضَ شاعًرا، الحرب هذه منه
بجوار ريفية كنيسة ِفناء فيه ُوِضع لندن، أنفاق مرتو برعاية للتجنيد ملصق يف عنها

روجرز. صامويل الرومانيس للشاعر الريفية الطمأنينة عن أبيات بضعة
والثبات، لالستقرار صورة الريفية الحياة إيقاعات تُقدِّم للحرب أهوال خضم ويف
الخيل» زوج «لجام قصيدة يف تعاٍل أو شوفينية بال األبيات تلك توماس إدوارد ويتأمل
الخيل وزوج املحراث شفرة مرور وتنهار/بعد تتفتت الرتاب كتل «شاهدُت :(١٩١٦)
،١٩١٦) األمم» تفتت زمن «يف كتابة عند مشابًها مسلًكا هاردي توماس ويتبع املتعثر.»
وأسلحتي املعركة يف فأيس «أنت القديم العهد يف ذكر الذي إِْرِميَا للنبي تلميح به والعنوان

األمم»): أفتت سوف وبك الحرب: يف

يها ويسوِّ الرتبة د يمهِّ َمْن فقط
صامتة بطيئة جولة يف

ويتمايل يتعثر عجوًزا جواًدا ممتطيًا
وبطء. بتثاقل سائران وهما والنوم اليقظة بني حاله

دون جون الرغبة: شعر

الجنس بالدراسة: املوَلع الجادِّ العقل اهتمام يثريان ال ما هما فقط موضوعان
واملوتى.

١٩٢٧ ييتس، بي دبليو

«اليسيداس» قصيدة مثل املوتى ذكرى يف قصيدة أحدهما الرثائي؛ الشعر من نوعان ثمة
الفقد حول ا عامٍّ تأمًال أو معني شخص لذكرى إحياء املرثية تكون وقد ميلتون، لجون
التي (١٧٥١) ريفية» كنيسة فناء يف «مرثية جراي توماس قصيدة وأشهرها والفناء،
اليوم برحيل منذًرا يدق «الناقوس التفاعيل: خمايس إيقاع ذات رباعيات هيئة عىل ُكتبت
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الشعراء من الزمالء مرثيات كانت ولطاملا للقرب.» سوى تقود ال املجد وسبل … املنرصم
الشعراء مرثيات خيط ويمتد اإلنجليزي، الغنائي الشعر يف ثراءً األلحان أكثر من واألحباء
يف كاري توماس إىل عرش، السادس القرن يف وايت توماس ذكرى يف َرسي إيرل من
عرش التاسع القرن يف كيتس ذكرى يف شييل إىل عرش، السابع القرن يف دون ذكرى
قصيدة األحباء مرثيات وتشمل العرشين. القرن يف ييتس ذكرى يف أودن إىل (أدونيس)،
أشعاره»، «أفضل فقده الذي ابنه عىل فيها يطلق التي الجميلة القصرية جونسون بن
وهو هاردي إىل عرش)، السادس القرن (عرشينيات لزوجته كينج هنري بجنازة مروًرا
(١٩٨٥ («مرثيات»، دان دوجالس إىل وصوًال ،(«١٩١٢-١٩١٣ عامي («قصائد يتذكر
يف (٢٠٠٩ («شتات»، ريد وكريستوفر (١٩٩٨ امليالد»، عيد («خطابات هيوز وتيد

الحديثة. العصور
يشري «رثائي» مصطلح كان فقد العاطفية، القصيدة هو املرثية من اآلخر والنوع
األمور عن للتعبري عادًة تستخدم التي التقليدية الشعرية البحور أحد إىل األمر بادئ يف
كثريًا وأوفيد وبروبرتيوس كاتولوس الرومان الغنائيون الشعراء واستخدمه الحزينة،
عليها أطلق أوفيد «غراميات» مارلو كريستوفر ترجم عندما لذا العاطفية؛ أشعارهم يف
لغة من تقوي الصياغة حسنة واألشعار الشعر: عن نبحث نُِحبُّ فعندما أوفيد»؛ «مرثيات
األعني تفتح البالغية الصور بينما تخفق، القلوب يجعل إيقاع يف ِحدَّة وتزيدها العاطفة
علمنا إذا نندهش ولن قبالت. كانت لو كما الكلمات بني القوايف وتجمع جديدة، آفاق عىل
بدءًا اإلنجليزي، األدب عرب يمر املجدولة الخيوط من حبل هو الشهوة عن أوفيد شعر أن
عيد «عشية كيتس بقصيدة مروًرا (١٥٩٣) وأدونيس» «فينوس شكسبري قصيدة من
(١٨٦٢) العفاريت» «سوق روسيتي كريستينا قصيدة إىل (١٨٢٠) أجنيس» القديسة

ذلك. من وأكثر
شهرة بنفس يحظى نمًطا املرثية أصبحت السادسعرش القرن من التسعينيات ويف
عىل الشهواني استكشافه نجد دون جون مرثيات إحدى ويف الحب، فن لنرش السونيتة

محبوبته: لجسد رائع نحو

ودعيهما املتجوِّلتني، ليديَّ ائذني
ألسفل ألعىل، للوسط، للخلف، لألمام، تذهبان

الجديدة أريض يا وطني، يا أمريكا
واحد لحاكم يخضع آِمن موضع أكثر يا مملكتي،
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إمرباطوريتي الكريمة: أحجاري منجم
الكتشافك! محظوظ أنا كم

الحرية يعني القيود بتلك االلتزام إن
عهدي أضع فسوف يدي تستقر وأينما

إليِك تعود املباهج كل كامل! تجرد
ثياب بال األجساد تكون أن يجب أجساد، بال األرواح وكما

الكاملة. السعادة نتذوق كي

الفراش) إىل تذهب وهي عشيقته (إىل
فيها والتفكري تأملها إىل ينتقل ثم تها ِحدَّ بكل العاشق تجربة لحظة دون يلتقط
كاويل أبراهام عن جونسون د. قال وكما عاديني، غري وتعقيد برباعة فلسفي نحو عىل
األفكار أكثر «إن يدوية بقنبلة العاشق قلب فيها يقارن قصيدة كتب الذي دون تلميذ

بالعنف.» مًعا تَقِرتن تفاوتًا
لم قرون أربعة مرور بعد فحتى وتجرًدا؛ موضوعيًة الشعراء أكثر شكسبري كان
خلف الكامنة — بالفعل كهذا يشء ثمة كان إذا — الشخصية التجارب إىل أحد يتوصل
خالل شخصيته من جانبًا يُبدي دون فإن النقيض وعىل بيتًا، ١٤ يف املنظومة سونيتاته
الخاصة، حياته عن شعًرا يكتب بارز إنجليزي كاتب أول بالفعل كان حيث أعماله؛
مجيء حتى املستمرة الطريقة بتلك كتاباته موضوَع نفَسه آخر شاعر أي يجعل ولم
خطابات يكتب أديب أول أيًضا دون وكان بقرنني. ذلك بعد والرومانسيني وردزوورث
اإلنجليزية، اللغة يف الرتاجم أُوَليَات إحدى موضوع وكان باقية، ظلت وحميمة شخصية
التي الدرامية التقلبات منه جعلْت فقد والتون، إيزاك مبارشًة وفاته عقب كتبها حيث

نموذجيٍّا. موضوًعا حياته ميزت
تاريخ يف األشهر الشهيد سليلة فوالدته ١٥٧٣؛ عام متمردة عائلة يف دون ُولِد
بتهمة عليه القبض أُلِقَي أن بعد السجن يف مات وشقيقه مور، توماس السري إنجلرتا
عرشة؛ الثانية سن يف أكسفورد بجامعة نفسه دون والتحق كاثوليكي. قس استضافة
عىل يحصل كي ولكن بالفعل)، كذلك كان أنه (رغم عمره يسبق كان عقله ألن ال
للكنيسة الوالء قسم يف االشرتاك من يتمكن بحيث عرشة السادسة قبل العلمية درجته
الكاثوليكية أصوله عن البعد يف نجح عمره من العرشينيات ويف وللملكة. األنجليكانية
الختم، حامل إيجرتون توماس للسري الخاص السكرتري منصب عىل للحصول يكفي بما
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وظيفته، كلَّفه زواج وهو ا، رسٍّ وتزوجها املراهقة سيده شقيق ابنة غرام يف وقع ولكنه
دون عالقات ضوء يف قليًال الدهشة يثري ما وهو سعيًدا، وكان استمر الزواج هذا ولكن
دون أنهى فقد الواعدة، غري بدايته ورغم شبابه. يف خجل بال يمارسها كان التي الكثرية
تجتذب مواعظه وكانت عرصه، واعظي وأشهر بول القديس لكاتدرائية عميًدا حياته

شكسبري. مرسحيات يحرض كان كالذي منتشيًا ضخًما جمهوًرا
القليل سوى منها يُنَرش ولم والرعاة، األصدقاء من لدائرة دون أشعار معظم ُكِتبت
بأنه القول انترش ما رسعان املنغلق األرستقراطي اإلليزابيثي املجتمع ويف حياته، يف جدٍّا
و«العاصفة»، «الهدوء» اإلعجاب القِت التي قصائده أكثر وكانت جديدة. كربى موهبة
يف األزور وجزر قاِدس إىل البحرية مغامراته من مستوحاة مبهرة مزدوجة لوحة وهما
يف كتبها التي الهجائية مقطوعاته وكانت الطاغية. الشخصية ذي إسكس إيرل خدمة
صوًرا ترسم لندن يف األربع القانونية الهيئات يف التدريب تحت محاميًا قضاه الذي الوقت
من املكوَّنة املوجزة مقطوعاته يف تتصارع أيًضا ولكنها املعارصة، للندن االنتقاد شديدة

الديني: واإلخالص الروحية الحكمة نحو السعي مع بيتني

غريب نحو عىل
تضل أالَّ يعني الصواب عن متسائًال الوقوف

ضخم تل عىل ذلك. يعني الخطأ أو النوم بينما
وَمْن الحقيقة، تقف االنحدار، وشديد شاهق

الجوار يف يذهب أن يجب إليها، سيصل
يكسب التل مفاجأة تقاومه وما

الَهَرم قبل املوت فجر يجاهد أيًضا ولكنه
الليلة. تلك يف العمل يمكنه أحد فال سالم، يف روحك لرتقد

٣ «هجاء»
مبارشتها وتُعَزى اإلنجليزية، اللغة يف الحب قصائد أقوى وقصائد» «أغاٍن ديوانه يَُعدُّ
ويف الفراش تشاركه التي الحبيبة إىل مبارشة يتحدث بصوت الشعور إىل األول املقام يف
وأنت/قبل أنا نفعل كنا ماذا بصدق: «أتساءل مصادفًة: املستمع القارئ يدعو ذاته الوقت
أو «مرتني (التقديس)، أحب» ودعيني اصمتي عليِك «باهلل املرشق)، (الصباح نحب؟» أن

واملالئكة). (الهواء اسمك» أو وجهك أعرف أن فيها/قبل أحببتك ثالثًا
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والعرشين، الخامسة سن قبل كلها أشعاره أفضل كتب قد دون أن جونسون بن أكد
رة املوقَّ دون د. وشخصية املتهور دون الشاب شخصية بني االختالف نفسه دون وأوضح
من الثاني النصف يف إليها ل تحوَّ التي الدينية األشعار ولكن بول، القديس كاتدرائية يف
األمر حقيقة يف احتفظْت وكذلك بالعاطفة، احتفظْت مواعظه لغة الواقع يف بل حياته،
هللا فإن عشيقة يُغِوي أن من بدًال اآلن ولكنه األوىل، أعماله ميَّزْت التي الشهوانية ببعض

عليه: ويستحوذ لُبَّه يأِرسه َمن هو

… األقانيم ثالثي اإلله أيها يديك بني يذوب قلبي اجعل
واسجنِّي إليك خذني

حرٍّا، أكون فلن تأرسني لم فما
نشوة. تمألني لم ما طاهًرا وال

١٠ الدينية» «السونيتة
بجدية يجيب كاتب أفضل وهو والروح، الحواس تجارب بني الفصل دون يرفض
بأكملها»، اإلنسان روح «تنشيط يعني شاعًرا كونك بأن القائل كولريدج مطلب عن
كتحليالته البالغية الصور يف الثراء من القدر بنفس املوت عن النثرية تأمالته وتتمتع

للحب: الشعرية

القارة، من شخصجزء كل إن بل بذاتها، مستقلة جزيرة يمثل شخص من ما
البرشية، من جزء ألنني مني؛ تنتقص شخص أي ووفاة … الكل من جزء
فال جنسك بني من إنسان وفاة عن معِلنة األجراس تُقَرع عندما ثَمَّ وِمن

أنت. لك تقرع فهي األجراس؛ تلك تُقرع ملن أبًدا تتساءل

عرش السابع الجزء طارئة»، مناسبات يف «عبادات

الالهوتية املدرسية الفلسفة بني والربوتستانتية، الكاثوليكية بني الخالف يف
باستقامة االلتزام مع عام َدْور عن وبحثًا العاملي، الشك ملذهب الجديدة» و«الفلسفة

والديمومة. والتاريخ والحارض املايض امتطاء عىل األدب ُقْدرة دون يجسد النفس،
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شكسبريواألدباملرسحي

باإلحساس الرؤية

ممثًال يقود وهو فالٍح زيَّ يرتدي هارب أرستقراطيٍّ َدْوَر يؤدي ممثل املرسح عىل يدخل
من سابق وقت يف املرسح خشبة عىل عيناه اقتُلعْت عجوز نبيل رجل دور يؤدي آخر
«تسلَّقه فالح: زي يف املتنكِّر الرجل فيقول ، تالٍّ يصعدان بأنهما ويتظاهران املرسحية،
يف هو املزعوم الفالح أن يعلم ال الذي العجوز الرجل ويرد الجهد!» نبذل كم انظر اآلن،
يَرْون ولكنهم الصغري، كالشاب يُبرص الجمهور مستوية.» األرض أن «أعتقد ابنه: الواقع
«الشاهق املرتفع يوجد وال العجوز، به يشعر ما وهو املرسح)، (خشبة مستويًا سطًحا
فريد البحر؟» صوت تسمع هل «أنِصت، الشاب: يتساءل ثم الخيال. يف إالَّ املخيف»
املرسح؛ يف الواقع يصف َمن هو األعمى فإن أخرى، ومرة كال.» الحقيقة، «يف األعمى:
واملخرجون مسجلة، تأثريات أو صوتي نظام يوجد فلم مرة، ألول املرسحية ُقدِّمت حيث
ذلك يف البحر صوت يستخدمون الذين الحديث العرص يف والسينمائيون املرسحيون

املرسحي. الفن صناعة تفسري يخطئون املشهد
األخرى «حواسك أن عىل يدل البحر صوت سماع يف العجوز إخفاق إن الشاب يقول
شيئًا أن بد فال العجوز؛ ويوافق عينيك.» أصاب الذي الوجع الخلل/بسبب أصابها قد
بصوت يتحدث كان مرة ألول تقابال فعندما تغري، قد الشاب صوت ألن سمعه أصاب قد
ومن أفضل.» بطريقة «يتحدث اآلن ولكنه مجنون، هارب متسول وهو املسكني، توم
ليس فذلك أخرى ناحية من ولكن اللغوي، أسلوبه تغري فقد الحقيقة؛ هي فتلك ناحية
يفَّ يتغري فلم كثريًا، مخدوع «أنت متنكًرا. النبيل العجوز ابن زال ما فهو صحيًحا؛
املرسح جمهور ولكن الثياب، تغيري يرى أن العجوز بإمكان يكن لم ثيابي.» يشء/سوى

ذلك. رأى قد
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إيرل وهو — العجوز من — إدجار الحقيقي اسمه أن نعلم الذي — الشاب يطلب
قمة من للمنظر ذهنية صورة عقله يف يستحرض ثم مكانه، يف الوقوف — جلوسرت
فرقة كانت (حيث دوفر إىل طريقهما يف أنهما علمنا قد كنا سابق مشهد يف منحدر.
أن فعلينا وهكذا املرسحية)، جوالتها ضمن عروضها تقدم بشكسبري الخاصة التمثيل
الثامن القرن ويف اإلنجليزي. القنال بحر أعىل البيضاء املنحدرات قمة عىل أننا نتخيل

التايل: لخطابه تكريًما شكسبري منحدر املنحدرات تلك أعىل عىل يُطلق كان عرش

مخيف هو كم
هكذا! ألسفل تنظر أن الدوار عىل وباعث
السماء منتصف يف تطري التي الغربان

لألسفل الطريق منتصف ويف الخنافس، بحجم بصعوبة تُرى
كريهة! مهنة الشمرة، نبات يجمع أحدهم يتدىل

رأسه من أكرب يبدو ال أنه وأعتقد
الشاطئ عىل يسريون الذين والصيادون

املرساة يف هناك الطويل واملركب كالفرئان، يبدون
طافية ومربطه مربطه، حجم يف بدا حتى تضاءل

الهامسة واملوجة يُرى، أن من أصغر
عدده يُحىص ال الذي املهمل بالحىص تحتك التي
ثانية؛ أنظر لن عاٍل. بصوت سماعها يمكن ال

الضعيف برصي يطيح وأن رأيس يدور أن خشية
تردد. بغري بي

التديل شعور استحضار يف الشعر حركة وأبدعْت الحر، بالشعر املشهد هذا ُكِتب
أحدهم «يتدىل — البيت نهاية يف وقفة — لألسفل» الطريق منتصف «يف جرف، حاَفة عىل
طالت فكلما املنظوري؛ الرسم لقوانني طبًقا املشهد هذا ُرِسم وقد الشمرة.» نبات يجمع
ا حقٍّ سماعه يمكن ال البحر بأن إدجار يقر الخطاب نهاية ويف األشياء. صغرت املسافة
وضعه قد الضعيف» «برصي حتى يُرى» أن من «أصغر من الوصف يف التدرج وبأن
أنت.» تقف حيث «ضعني جلوسرت: ويقول األماكن، يتبادالن ثم األعمى، والده موضع
االنتحار إىل والده يدفع الذي اليأس من يسخر بأنه الجمهور مخربًا جانبًا إدجار ويتنحى
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إىل برأسه مندفًعا ويسقط العاَلم، ويعتزل اآللهة جلوسرت يخاطب ثم منه، يعالج كي
املرسح خشبة عىل بل املنحدر، فوق من بالطبع ذلك وليس لالنتحار. محاولة يف األمام

فحسب. املستوية
يساعد الشاطئ عىل رجل بأنه فيتظاهر واملشهد، نفسه من كالٍّ إدجار يبدِّل ثم
االرتفاع ذلك من السقوط من بمعجزة نجا قد بأنه ويخربه قدميه عىل الوقوف يف العجوز
من بدًال وتجلُّد بصرب ابتالئه تحمل عليه بأن جلوسرت املزعومة املعجزة وتقنع الهائل،

االنتحار. يف املمثَّلة األخالقية الجريمة تلك ارتكاب
األشواك، من تاًجا يرتدي مجنون َمِلك دور يؤدي آخر ممثل يدخل اللحظة، تلك يف
هذا أعرف «إنني تمييزها: عدم أو األصوات تمييز موضوع أخرى مرة الحوار ويثري
الذي املجنون الرجل ويُخطئ الصوت.» لهذا املميزة السمة جيًدا أتذكر «إنني الصوت»،
الوقت ويف بيضاء) (بلحية ابنته األعمى العجوز أن ظنَّ حيث جوانب؛ عدة من لري يُدَعى
وهو به املرسحية بدأت فقد بالفعل، جلوسرت ارتكبها (التي الزنا بتهمة يحاَكم رجل ذاته
اآلخر، الرجل َعَمى املجنون يدرك وأخريًا، املحكمة). إىل إدموند الرشعي غري ابنه يقدم

العاَلم: ظلم إدراك أمام عائًقا ليس ذلك إن يقول ولكنه

يف فعيناك جيبك؟ يف نقود وال رأسك، يف عينان ال معي؟ هنا أأنت مرحبًا، لري:
العالم. هذا يسري كيف ترى ولكنك محلولة، الكيس يف ونقودك مغلولة الغشاوة

باإلحساس. أراه إنني جلوسرت:
بأذنيك: انظر عينني، بال العاَلم هذا يسري كيف املرء يرى قد مجنون؟ أنت هل لري:
األماكن غريِّ بأذنيك: أصِغ البسيط. اللص حول سياًجا هناك العدالة تضع كيف انظر
متسول؟ وجه يف ينبح مزارع كلب أرأيت اللص؟ وأيهما العدالة؟ أيهما بنفسك، ن وخمِّ

سيدي. يا نعم جلوسرت:
يُطاع كلب للسلطة؛ صورة أعظم ترى قد هناك الكلب؟ من يجري واإلنسان لري:

منصبه. يف

الكلب، ونباح القايض كلباس القوة؛ لوازم من مستمدَّة أنها عىل السلطة إىل يُنَظر
االحتفاالت قاعة يف مرسح عىل رقابة بال الحوار هذا ُقدِّم إلهي. أو طبيعي أمر من ال
جيمس امللك جاللة بحضور ١٦٠٦ لعام امليالد عيد تال الذي اليوم يف وايتهول بشارع
لري امللك يقوم املشهد نفس يف والحًقا اسكتلندا، ملك السادس إنجلرتا/جيمس ملك األول
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الكبري املرسح هذا أتينا/إىل ألننا نبكي نولد «عندما مفادها موعظة يُلقي واعظ بدور
كل من باملجانني مليئًا بالفعل املرسح كان املرسحية أجزاء معظم ويف باملجانني.» امليلء
الشخصية، مصالحهم يخدمون الذين الحاشية رجال وليس املجانني، وكان األصناف.

بسالمتهم. أو بحياتهم مخاطرين وحكمة وصدق بأمانة يتحدثون َمن هم
«السيد»، بلقب يخاَطب نبيًال رجًال أخرى؛ أدواًرا إدجار يؤدي املشهد بقية ويف
بدأه كما املشهد ويُنِهي ريفية. بلكنة يتحدث ريفيٍّا ورجًال للشفقة، يدعو فقريًا ورجًال
يعرتف ال أنه رغم والدي»، «يا قائًال: يناديه مؤثر نحو وعىل بعيًدا، العجوز يقود وهو

بالفعل. جلوسرت ابن بأنه
«مرهق» بأنه إدجار دور يؤدي الذي املمثل يتظاهر حيث التظاهر؛ عىل املرسح يقوم
مختلفة. ثيابًا ويرتدي مختلفة بأصوات ويتحدث التل، صعود بحركة يوحي كي سريه يف
رجل بأنه أيًضا ويتظاهر البرص، فاقد بأنه جلوسرت دور يؤدي الذي املمثل ويتظاهر
بأنه لري دور يؤدي الذي املمثل ويتظاهر منحدر. فوق من بالقفز ينتحر أنه يعتقد
يعملون وَمن جلوسرت. يعرف ال بأنه أيًضا ويتظاهر حكيم، ذاته الوقت يف ولكنه مجنون،
أيًضا دورهم ْوا أدَّ قد األشواك تاج وصناعة األزياء بحياكة قاموا الذين الكواليس خلف
يوظف ال لري»، «امللك مرسحية من الرابع الفصل يف كهذا مشهد طريق وعن التظاهر. يف
واعيًا يتأمل أيًضا إنه بل فحسب، الطبقات متعدد التعقيد شديد املرسحي الفن شكسبري
«يمثلون» الذي القْدر وما بالفعل الناس هؤالء هم َمن نتساءل فعندما املرسح، طبيعة
من مرأًى عىل املنحدر فوق من إدجار كسقوط بالدوار تصيبنا عقلية دوامة يف ندخل به،
القديمة بريطانيا وعالم املرسح، واحد؛ آن يف عديدة أماكن يف أنفسنا ونجد الجمهور،
املرسحية، شكسبري فيه كتب الذي امللكي والعالم فيه، املرسحية أحداث تدور الذي
ولكن باملجانني، ميلء مرسح العالم بأن ونقتنع العالم. يف األمور سري بكيفية وشعورنا

املبتذلة. الفكرة تلك من يسخر املزيف الواعظ صوت بأن نشعر فإننا ذاته الوقت يف
تجد لري» «امللك مرسحية فطوال بخطوة، يسبقنا كان لو كما دائًما شكسبري يبدو
التطور مع سخرية موضع نفسها العاَلم حقيقة فهمت قد أنها تظن التي الشخصيات
نظام وتحقيق النهاية تنظيم ألباني دوق يحاول الختامي، املشهد ويف األحداث. يف التايل
يسمع ثم العائد إدجار يحيي فهو جديدة؛ كارثة تعقبها قراراته كل ولكن الفوىض، من
فعل وكرد العنيفة، وريجان جونريل من كلٍّ ِميتة خرب ثم جلوسرت، وفاة خرب الحال يف
ولكن عنها.» تدافع اآللهة «إن ألباني: يقول شنًقا باإلعدام كورديليا عىل الحكم خرب عىل
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تدافع ولم بالفعل شنًقا أُعِدَمت أن بعد ذراعيه بني إياها حامًال دخل أن لري لبث ما
ثم الحال، يف يموت الذي لري إىل أخرى مرة السلطة إعادة ألباني يحاول ثم اآللهة. عنها
حتفه يلَقى حيث بلباقة ينرصف ِكنت ولكن اململكة، بتقسيم وإدجار ِكنت إقناع يحاول
تقدَّم التي والعواطف تتألق، اإلنسانية فالروابط كله ذلك من الرغم عىل ولكن ذلك. بعد
«نراها فإننا جلوسرت غرار وعىل الجمهور، يف انفعالية استجابة تثري املرسح خشبة عىل
تناولتْها التي الكربى األسئلة عن إجابات أية عىل نحصل ال النهاية ويف باإلحساس».
تعلمنا ولكننا القاسية؟» القلوب تلك يصنع الطبيعة يف سبب أي ثمة «هل مثل املرسحية؛

نقوله.» أن يُفرتض عما ال به، نشعر «عما التعبري قيمة

القراءة مقابل يف املشاهدة

دوفر ملنحدر إدجار وصف أديسون جوزيف انتقى (١٧٠٩) تاتلر» «ذا صحيفة يف
جدٍّا سليم رأس لديه بالدوار يُصاب أن دون قراءته من يتمكن «َمْن بشدة: إياه مادًحا
هاوية، كونَه يعدو ال «إنه قائًال: جونسون صامويل معه واختلف ا.» جدٍّ مختل رأس أو

قائًال: بوزويل وأخرب فحسب.» خواء

كل األخرى، واألوضاع للسفن املتضائل واملظهر سقوطك، تعوق الغربان إن
املروعة الفكرة الفور عىل الذهن يف يطبع ال ولكنه الجودة، يف غاية وصف ذلك
مرحلة من تقديريٍّا القارئ فينتقل منقسم، التأثري إن بل الشاهق، لالرتفاع

أخرى. إىل هائل فضاء

أو معني أدبي عمل نجاح بشأن النوع هذا من مناقشات األدبي النقد ضم طاملا
حول اللطيفة للمداعبات نافًعا ترياًقا جونسون مثل املعارضة األصوات وتصلح فشله،

الخطأ. عن املنزهة شكسبري عبقرية
لري»؛ «امللك مثل االنتباه» تشد مرسحية توجد ال «قد بأنه يعرتف جونسون ولكن
العقل إن حتى بالقوة؛ الشاعر خيال تدفق ويتمتع … مشاعرنا «تثري مرسحية أكثر فهي
القدرة لديه شكسبري ويبدو يقاوم.» ال نحو عىل يُستَحثُّ داخله باملغامرة يقوم الذي
داخل جولة يف ويصطحبه املستمع عقل يجذب أن عىل آخر مرسحي كاتب أي من أكثر
«عندما قائًال: كامل بجيل جونسون تال الذي المب تشارلز كتب حيث املتحدث؛ عقل
فإن المب، إىل بالنسبة ولكن نفسه.» لري نحن نصبح بل لري، نشاهد ال فإننا نقرؤها
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خالل من إال بالكامل تحقيقها يمكن ال هاملت أو لري عقل مع الخيايل التعاطف تجربة
ضعيًفا: بديًال املرسح يف املرسحية مشاهدة تمثل بينما «القراءة»، تجربة

املرسح عىل يرتنح عجوز رجل مشاهدة تُمثَّل؛ وهي لري» «امللك مشاهدة إن
والنفور، األلم سوى يثري ال ممطرة، ليلة يف بناته من مطروًدا عًصا، عىل متوكئًا
أثارتْها التي املشاعر كل هي هذه وإغاثته. إيوائه يف الرغبة نفوسنا يف وتتولَّد
تمثيلها، يمكن ال شكسبري رسمها كما لري شخصية ولكن لري، امللك مشاهدة يفَّ
مالئمة غري لري فيها يخرج التي العاصفة بها يُحاكون التي التافهة فاآلالت
ال الذي القدر بنفس الحقيقية الطبيعة عنارص تثريها التي األهوال لتوضيح
اقرتاح األيرس من يكون فقد لري؛ شخصية لتقديم مالئًما ممثل أي به يعد
شخصيات إحدى أو املرسح عىل ميلتون قصيدة يف الشيطان شخصية تجسيد

املريعة. أنجلو مايكل
للتقديم صالحيتها حيث من الرتاجيدية شكسبري مرسحيات «عن المب،
١٨١١ املرسح»، خشبة عىل

تمثيل إمكانية عدم حول المب فكرة إزاء األول فعلنا رد هو التشكك يكون قد
وقد تُمثَّل، كي تُكتَب فاملرسحيات املرسح، خشبة عىل الرتاجيدية شكسبري مرسحيات
صديق من فبدءًا نجاحاتهم؛ أعظم تحقيق املمثلني ألعظم شكسبري مرسحيات أتاحْت
يف برتتون توماس إىل خصوًصا، األدوار له ُكتبْت الذي بوربدج ريتشارد الحميم شكسبري
يف إيرفينج وهنري كني وإدموند عرش، الثامن القرن يف جاريك ديفيد إىل عرصاالستعادة،
سكوفيلد وبول العرشين، القرن يف أوليفييه ولورنس جيلجود وجون عرش، التاسع القرن
الذين املمثلني من تنقطع ال سلسلة ثمة كانت ذلك، من أحدث فرتات يف ماكيلني وإيان
فإن ذلك، عىل وعالوة اإلنجليزي. املرسح فخر يَُعدُّون والذين ولري هاملت شخصيات ْوا أدَّ
يف االنغماس شديدة األخرى شكسبري ومرسحيات لري» و«امللك «هاملت» مثل مرسحيات
يف رأينا كما معناها يتحقق كي «تمثيلها» عىل حثٍّا تحث إنها حتى مرسحيٍّا الذاتي الوعي
«املمثل إىل ماكبث تلميح ويف املرسحية، داخل ملرسحية هاملت إخراج ويف املنحَدر، مشهد
كليوباترا تخيل ويف املرسح»، عىل يقضيها التي الساعة مبدًدا يختال املسكني/الذي
من والعديد العاهرة»، وضع «عظمتها/يف سيجسد الذي الحاد الصوت صاحب للممثل

الدراما». داخل «الدرامية اللحظات
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التي فاملرسحيات زمنه؛ يف املرسح قصور أوجه ضوء يف لالمب العذر نلتمس وقد
ثالث من الجمهور عليها يجلس ممتدة مرسح خشبة عىل تُؤدَّى كانْت شكسبري كتبها
قاعة إىل األمر ر تطوَّ ثم الجمهور، مع املبارش والتفاعل بالحيوية تتسم ثَمَّ ومن جهات
عرش والتاسع عرش الثامن القرنني يف بينما محدودة، مرسحية وتأثريات ديكورات ذات
منصات هيئة عىل لني دروري وشارع جاردن كوفنت حي يف امللكية املسارح كانت
والجمهور، املمثل بني املرسح خشبة من األمامي الجزء فيها يفصل االرتفاع منخفضة
املستلزمات من والكثري املطوَّلة املشاهد تغيريات وتعرتضه الفوىض تعرتيه األداء وكان
الزمن عرب السفر المب وسع يف كان وإذا املرسحي. العرض بحجة تُوضع التي اإلضافية
بطابعه األسود الصندوق مرسح اخرتاع زمن إىل للمستقبل أو عرصشكسبري للمايضإىل
عقل داخل جولة يف يصطحبه عرًضا يرى أن بإمكانه كان ربما للتخصيص، القابل املرن
صورتها يف املرسحية ملشاهدة الفرصة له تُتَح لم المب أن وهو آخر، عامل وثمة لري.
الفيكتوري العرص بداية وحتى االستعادة عرص منذ عاًما وخمسني مائة فطوال األصلية؛
والرومانسية املحتشمة املرسحية محلها وحلت اإلنجليزي املرسح من املرسحية أزيحِت
تتزوج حيث سعيدة؛ ونهايتها مجنون فيها يوجد ال والتي تيت، ناهوم كتابتها أعاد التي

إدجار. من كورديليا
وندَّعي لالمب املقابل اآلخر الجانب أقىص إىل نذهب فقد املرسح، أرباب من كنا إذا
نصوًصا ال للتمثيل سيناريوهات بوصفها دائًما إليها النظر يجب شكسبري مرسحيات أن
لطالب الصعبة شكسبري للغة اإلجباري التلقني أن نرى وقد الدراسة. قاعات يف للتحليل
وهي املرسحيات تقدمهما اللذين والتنوير املتعة حتًما يدمر االمتحان بهدف املدارس
قويٍّا الشخصيات بني املتطورة والعالقاِت الحبكِة زخُم يصبح عندما املرسح، عىل تؤدَّى
العبارات بعض مثل العبارات؛ بعض معنى من تماًما نتأكد لم إذا نكرتث ال إننا حتى
«قبل الدراما هو املرسح بأن القول ويمكننا املجنون. أو هاملت لسان عىل جاءت التي
يف والجمهور املمثل يلتقي عندما تألُّقه أوج يف يكون شكسبري وأن أدب»، إىل تتحول أن
كان بينما بأنه القول يمكننا الرأي هذا عن ودفاًعا املرسح. عىل املشرتك الحي العرض
الهزلية اللهو مواضع بعض منها مقتِطًعا للنرش بعناية مرسحياته يعد جونسون بن
نَُسخ يف يكتبها التي الدراما بتخليد يهتم شكسبري يكن فلم للعرض، إالَّ تصلح ال التي
كاتب منصب عىل حصل َمن أول وهو عمله، يف منهمًكا مرسحيٍّا كاتبًا كان فقد مطبوعة،
وجمهور بعينها ومسارح بأعينهم ملمثلني يكتب وكان املرسح، رشكات إحدى يف مرسحي
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من األول املجلد عنوان صفحة أدب؟ إىل شكسبري مرسحيات تتحول هل :1-7 شكل
مرسحيات أجزاء؛ ثالثة إىل عموًما تنقسم التي ،١٦٢٣ عام الصادر شكسبري مرسحيات

وتراجيدية. وتاريخية كوميدية

النصوص أن اكتشف إذا يُدهش وسوف والنبالء)، البالط ورجال وخاص، (عام بعينه
والسيايس والشكيل والنفيس األخالقي للتفسري وخضعْت أدب إىل تحولت قد كتبها التي
العاَلم تاريخ يف أخرى كتابات أي من أكثر والسريي والفلسفي والتاريخي واالجتماعي

املقدس. الكتاب باستثناء
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وِمن خالف، محل أمٌر «أدبيٍّا» مرسحيٍّا كاتبًا يكن لم شكسبري بأن الزعم ولكن
وفاته) (بعد اهتماماته تبنَّيَا كونديل وهنري هيمينجز جون املمثلني رفاقه أن الواضح
أنيقة مخطوطة شكل عىل األدبية األعمال من مجموعة إىل املرسحيات حوَّال عندما

عديدة. مرات بقراءتها املشرتين تنصح تمهيدية بمقدمة واستكمالها
مرسحياته وباألخص — شكسبري مرسحيات نصف حوايل أُتيحت ذلك وقبل
التمثيل. فرقة من معتَمدة طبعات يف أحيانًا ذلك وكان للقراء، — والتاريخية الرتاجيدية
حياة يف ُطِبعت التي لري» و«امللك و«هاملت» الثالث» «ريتشارد من كلٍّ نصوص وكانت
بها املسموح الثالث الساعات أو الساعتني يف كاملة تعرض أن من أطول شكسبري
القراءة نصوص النصوص تلك تمثل فربما وهكذا لندن، مرسح عىل العامة للعروض
بعض عليها ويُجَرى تُختَرص سوف أنها تماًما يعلم وهو كتبها والتي بالكاتب الخاصة

املرسح. خشبة عىل تقديمها عند التعديل
السوق يف الطلب عىل مؤرش أدق وهي الطباعة، إعادة مرات عدد عىل وبناءً
بشخصيتَِي تشتهر (التي األول» الجزء الرابع، «هنري شكسبري مرسحيتا كانت األدبية،
بشخصية تشتهر (التي الثالث» و«ريتشارد هوتسبور) وهنري فالستاف جون السري
أما عرصه، يف قراءة األكثر الثالث املرسحيات من اثنتني اسمه) عىل يَْت ُسمِّ التي الرشير
،١٥٩٨) «ميوسيدورس» بعنوان املصدر مجهولة رعوية كوميديا فهي الثالثة املرسحية
القصائد أكثر وكانت .(١٦١٠ عام املرسحية شكسبري فرقة بإضافات إحياؤها وأعيد
املليئة وأدونيس» «فينوس شكسبري رائعة العرص ذلك يف طبعها يُعاد التي الطويلة
يف وتُمثَّل «تُقرأ» كانت شكسبري أعمال أن يتضح وهكذا للعواطف، واملثرية بالشباب

حياته.
كاتب إىل شكسبري تحويل يف كربى أهمية له كانت شكسبري ألعمال األول املجلد ولكن
طريق عن نوعه من الفريد تنوعه إىل االنتباه وكونديل هيمينجز ولفت أدبي، كالسيكي
واملرسحية التاريخية، واملرسحية الكوميدية، املرسحية أنواع؛ ثالثة إىل املرسحيات تقسيم
بشكسبري يُشاد املجلد، مقدمة يف جونسون بن كتبها التي املدح قصيدة ويف الرتاجيدية.
والكوميديا، الرتاجيديا من كلٍّ يف الكالسيكيني املرسحيني الُكتَّاب لكبار نظريًا بوصفه
يف الكوميديا أسس وضع الذي لييل جون اإلنجليز؛ أسالفه عىل تفوق قد إنه يقال ثم
وهما ،(١٥٩٢) و«جاالتيا» (١٥٩١) «إنديميون» مثل مرسحيات يف اإلليزابيثي العرص
ثياب وارتداء واملغازلة والرصاع السخرية عن املستوى، رفيعتا دراميتان مرسحيتان
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«الرتاجيديا مرسحيته تَُعدُّ الذي كيد وتوماس الفتية، من ملمثلني ُكتبتا اآلخر، الجنس
كان الذي مارلو وكريستوفر الدموي، لالنتقام النموذجية الرتاجيديا (١٥٨٨) اإلسبانية»
القائد مثل الطموح شديد البطل نقيض وشخصية الحر للشعر الصاعد االتجاه رائد
الثري مالطا يهودي باراباس االنتهازي واملتآمر «تامربلني» مرسحية يف َلنك تيمور الفاتح
مارلو أن يبدو وال الرتاجيديا، لييل يكتب فلم عقله. يهدأ ال الذي فاوستوس جون ود.
العظيم الكوميدي الدرامي الكاتب هو جونسون بن وكان الكوميديا. يف برعا قد كيد أو
جونسون ِلبن (١٦١٠) «الخيميائي» مرسحية كولريدج اعترب حيث عرصه؛ يف اآلخر
كتابة يف ذريًعا إخفاًقا أخفق ولكنه البرشية، تاريخ يف حبكة األعظم األدبية األعمال إحدى
ذا مرسح عىل عرضها عند بالفشل سيجانوس» «سقوط مرسحية باءْت فقد الرتاجيديا؛
أيًضا وحقق النوعني، كال يف رسيًعا شكسبري اشتُهر فقد املقابل، ويف .١٦٠٣ عام جلوب
تاريخ حكاية تروي التي الدرامية األعمال سلسلة وهو نوعه، من فريد باخرتاع شهرة
املأخوذة السلطة واغتصاب املعارك من ومنتقًال والعامة، النبالء بني فيها مازًجا أمته،
املميزة فالستاف جون السري شخصية مثل والطرق؛ الحانات اخرتاع إىل التاريخ كتب من

جادزهيل. يف العام الطريق عىل الهزلية شديدة الرسقة وحادثة
نرش بعد اإلعجاب هذا وازداد عرصه، يف كبري بإعجاب يحظى شكسبري كان
كل عىل متفوًقا باعتباره إليه يُنَظر يكن لم األمر بادئ يف ولكنه ألعماله، األول املجلد
عىل مثاًال (١٦٤٣) إنجلرتا» ملوك «تاريخ بيكر ريتشارد السري كتاب وكان معارصيه.
شكسبري ويليام مثل ممثلني؛ أيًضا كانوا َمن وكذلك املرسحيات، «ُكتَّاب أن رأى فقد ذلك،
القادمة لألجيال املقرتحة األسماء من جعلتْهم مميزة أعماًال تركوا قد جونسون، وبنجامني

لديهم.» واملستحَسنة

الكوميديا ازدهار مقابل يف الرتاجيديا تراجع

وَمنَعْت واملرسحية، األدبية الكتابات من كلٍّ يف جونسون عىل األمر نهاية يف شكسبري تفوَّق
قرون، لعدة جديدة إنجليزية تراجيدية مرسحيات كتابَة الرتاجيدية مرسحياته عظمُة
كتبها التي جنسية، بمعاٍن لة املحمَّ الكئيبة الرتاجيدية املرسحيات املشهد عىل وسيطرْت
النساء و«فلتحذر (١٦٠٦-١٦٠٧) املنتقم» «تراجيديا مثل مبارشًة؛ أعقابه يف جاءوا َمن
واشرتك ،١٦٢٢) البديل» «الطفل إىل باإلضافة ميدلتون لتوماس (١٦٢١) النساء»
(حوايل مالفي» و«دوقة (١٦١٢) األبيض» و«الشيطان راويل)، ويليام مع تأليفها يف

114



املرسحي واألدب شكسبري

إغالق ولكن فورد، لجون (١٦٣٣) عاهرة» أنها املؤسف و«من وبسرت، لجون (١٦١٤
لجيل التطور من مزيد أي حدوث منع ١٦٤٢ عام البيوريتانيني يد عىل املسارح
درايدن جون قدَّمها التي الحديثة الكالسيكية امللحمية الرتاجيديا تصمد ولم كامل.
١٦٦٠ عام امللكية عودة مع املسارح افتتاح إعادة بعد اإلنجليزي للمرسح ومعارصوه
(١٦٧١) شمشون» «عذاب ميلتون قصيدة وكانت التاريخية. اللحظة تلك من ألكثر
للمرسح تَُعدَّ لم ولكنها اإلغريقي، الرتاجيدي والشكل اإلنجيلية املادة من بارًعا مزيًجا
عىل حصلْت التي االستعادة بعد ما عرص يف تقريبًا الوحيدة اإلنجليزية والرتاجيديا قط.
(١٦٨٢) البندقية» عىل «الحفاظ أوتواي توماس مرسحية هي األدب ذخائر يف مكانة
فة امُلرشِّ اإلخفاقات أكثر وتعد بارع. نحو عىل الحديث الشكسبريي باألسلوب كتبها التي
عرش والتاسع عرش الثامن القرنني يف ُكِتبت التي الكثرية الرتاجيدية املرسحيات بني
اللورد ومرسحيات (١٨١٩) شنيش» «آل شييل برييس مرسحية بشكسبري متأثرة وكانت
مثل أعمال يف تظهر الحقيقية الدرامية بريون حرفة ولكن التاريخية، الدرامية بريون
عىل ال الخيال مرسح عىل يا تُؤدَّ كي ُكِتبَتَا اللتني (١٨٢١) و«قابيل» (١٨١٧) «مانفريد»

جاردن. وكوفنت لني دروري يف املنخفضة املنصات ذات املسارح خشبات
القرن أواخر يف الحديثة البورجوازية الواقعية للدراما إبسن هنريك تطوير أوحى
أعمال يف وخاصة السابع، إدوارد امللك عرص يف الرتاجيديا من جديد بنوع عرش التاسع
،١٩٠٥ فوييس»، («مرياث باركر جرانفيل هاريل والناقد واملخرج املرسح ومدير املمثل
تُسِقط جنسية فضيحة إثارة حول ،١٩٠٧ و«الخراب»، مالية، فضيحة عن أحداثها وتدور
للُكتَّاب الجادة الدراما ذخائر يف املرسحيات أفضل فإن عام، بشكل ولكن، واعًدا). سياسيٍّا
الكربى؛ الرتاجيديا ال بالرثاء الشعور تثري العرشين القرن من األول النصف يف اإلنجليز
املحتجزين والعشاق راتيجان، لتريانس (١٩٤٨) براونينج» «نسخة يف املخدوع املعلم مثل
فيلم إىل تحولت والتي ،١٩٣٦) كاورد لنويل هادئة» «حياة يف القطار محطة مقهى يف
إس تي محاولة مثل طموًحا األكثر االبتكارات أما قصرية»). «مقابلة بعنوان سينمائي
عانت فقد (١٩٣٥ الكاتدرائية»، يف قتل («جريمة الشعرية الرتاجيديا ابتكار إلعادة إليوت

الدرامي. االرتباك بعض من
شكسبريي فلسفي أثر ذي الدراما من جديد نوع البتكار أيرلنديٍّا رجًال األمر تطلَّب
من تصنع كي اللغة وتحتال الكوميديا، مع جنب إىل جنبًا الرتاجيديا فيه تربز حقيقي
(١٩٥٥) جودو» انتظار «يف ب بدأت التي املرسحيات سلسلة ويف بسيًطا. جماًال اليأس
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بدقة مصمم مرسح عىل بيكيت صامويل شخصيات تتحرك ،(١٩٥٧) اللعبة» و«نهاية
ومهرِّجه: لري طريقة عىل — عليه ساكنني يظلون أو —

أنا؟ َمن إخباري يمكنه َمْن لري:
لري. ِظل املهرج:

الظل من الظل، يف وإيابًا «ذهابًا بحياته: األوحد» «املوضوع عن بيكيت يقول
املنال.» بعيد والالذاتي املنال بعيد الذاتي بني وإيابًا، ذهابًا الداخيل. الظل إىل الخارجي
يتمتع شكسبري بعد اإلنجليزية الكوميديا تاريخ فيه كان الذي القدر نفس عىل
تشكيل يف وساهم ضئيلة، متفرقات مجرد الرتاجيديا تاريخ عن نعرفه ما كان بالثراء،
الذي القدر بنفس الصارخة شخصياته وأنماط البارعة جونسون حبكات التاريخ هذا
شكسبري عند املتنازعون الظرفاء والعشاُق الذات، واكتشاف التنكر أحداُث به ساهمت
طحن». بال «جعجعة مرسحية يف وبنيديك بياتريس تأثريًا وأكثرهم تاريخه، تشكيل يف
ومنهم عرصاالستعادة، يف الرباعة شديدي املرسحيني الُكتَّاب من متعاقبة مجموعة وقامت
جونسون تقنيات بدمج سنتليفر، وسوزانا بني وأفرا ويترشيل وويليام كونجريف ويليام
طريق عن عرش الثامن القرن مرسح وانتعش متميز. نحو عىل الكوميدية وشكسبري
العشاق من ومزيج ،(١٧٢٨ املتسول»، «أوبرا جيه جون (مرسحية السيايس الهجاء
جولدسميث أوليفر مرسحية يف المبكني توني (مثل املحبوبني واملجانني الشاعريني
برينسيل ريتشارد به قام الذي باأللفاظ املبهر والتالعب ،(١٧٧٣ فتمكنت»، «تمسكنت
(«مكيدة كاويل وهانا (١٧٧٧ الفضائح»، و«مدرسة ،١٧٧٥ («املتنافسون»، رشيدان
أوسكار الجامحان األيرلنديان املفكران السلوك كوميديا تحديث وتوىل .(١٧٨٠ الحسناء»،
.(١٩١٣ («بيجماليون»، شو برنارد وجورج (١٨٩٥ إرنست»، تكون أن («أهمية وايلد
تأتي ثم شديد، انحراف مع ولكن الكوميدية أورتون جو مرسحيات عرب الخط ويستمر
القصة تلك وتوحي وغريها. البارعة فرين مايكل وتراكيب العقلية ستوبارد توم رياضة
يف قومية خاصية يُدَعى ما ثمة كان إذا بأنه الكوميديا ونجاح الرتاجيديا إخفاق من
القوالب ل تحوُّ وِمْن والدعابة. بالسخرية وثيًقا ارتباًطا ترتبط فإنها اإلنجليزي، األدب
أجيوتشيك: أندرو السري مقولة (مثل متطورة برشية كائنات إىل الكوميدية النمطية
صوت واحد، («وجه السحري املرسحي واالنقالب أيًضا»)، يوم ذات أحدهم أحبني «لقد
«الليلة مرسحية موجود!» وغري موجود طبيعي، وشخصان/منظور واحدة، عادة واحد،
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مغشيٍّا بالتبادل («يسقطان املرسح خشبة عىل املضحكة واألمور مجدًدا)، عرشة» الثانية
والقول الساخرة والجملة لرشيدان)، «الناقد» مرسحية اآلخر» ذراَعِي بني أحُدهما عليهما
سيد يا الوالدين أحد فقد «إن … يد؟» («حقيبة املثايل التوقيت يف يُلقى الذي الطريف
الليدي شخصية إهماًال» كان لو كما يبدو كليهما فقد ولكن محنة، يعد قد ورذينج
الكوميدي املرسح يعد إرنست») تكون أن «أهمية مرسحيته يف وايلد كتبها التي براكنيل
وجهة هي بالتأكيد وتلك بتألق، اإلنجليزي األدب انتعاش فيها تجىلَّ التي املجاالت أكثر
ُكتَّاب عن املحارضات من تمهيدية سلسلة ١٨١٨ عام ألقى الذي هازليت ويليام نظر
األشكال وأحد الكوميدية الدراما بني الوثيقة الصلة فيها ميَّز والتي اإلنجليز، الكوميديا

الرواية. وهو الجديدة، األدبية
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اإلنجليزية الرواية أركان

والرواية الرومانسية القصة

اقرتاب عن يعلن كرونيكل» «مورنينج جريدة يف إعالن ظهر ١٨١٧ عام من ديسمرب يف
وتحامل» «كربياء ملؤلفة «اإلقناع» ورواية نورثانجر» «دير الرومانسية «القصة نرش
املؤلفة اسم إخفاء وهما: هنا؛ للنظر الفتان أمران وثمة وغريهما.» مانسفيلد» و«حديقة
د. ل اإلنجليزية» اللغة «قاموس ويف الرومانسية. والقصة الرواية بني الضمني والتمييز
عموًما تتحدث قصرية «قصة بأنها الرواية تعريف كان قرن، بنصف ذلك قبل جونسون
والحب.» الحرب يف الطائشة املغامرات عن «حكاية بأنها الرومانسية والقصة الحب» عن
حياته وطوال خيال.» أو «كذبة «رومانسية»: لكلمة ثاٍن تعريف لجونسون وكان
القصص عىل رومانسية قصة أو رواية اسم إطالق يف االعتباطية من قدر ثمة كان
األوضح من كانت الرومانسية القصص أن عىل اتفقوا الُكتَّاب من العديد ولكن النثرية،
بينما مستحيلة»، وأعماًال رائعة «مصادفات تضم الرومانسية والقصص خياًال، أو كذبًا
عمليٍّا، املؤامرات لنا وتمثل منا تقرتب فهي ذلك، من أكثر مألوفة طبيعة ذات «الروايات
تماًما نادرة ليست ولكنها العجيبة، واألحداث املصادفات طريق عن الرسور علينا وتُدِخل
الحب بني التوفيق أو «التخفي: رواية إىل مقدمة كونجريف، (ويليام مسبوقة» غري أو
بينما الطائشة، املغامرات يف غايتها الرومانسية القصص وتجد .(١٦٩٢ والواجب»،
قوطي دير يف املروعة املغامرات عن ِكتاب يبدو وقد الواقع. تطابق أنها الروايات تزعم
بالقيام حولها من يقنعها شابة عن كتاب يبدو بينما رومانسية، قصة كان لو كما
«دير فإن األمر حقيقة يف ولكن الرواية، إىل أقرب حياتها لرشيك الصحيح باالختيار
«قصة أو «رواية» عليه يطلق ولم الكتب، من األول ال األخري النوع إىل ينتمي نورثانجر»
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بوصفه إليه أشار قد أوستن جني املؤلفة تعليق إن بل الغالف، صفحة عىل رومانسية»
قصريًا». «عمًال

وتذكر اسمها، بها مذكور غري أوستن لجني منشورة رواية أول عنوان صفحة :1-8 شكل
َقط. اسمها تذكر لم أنها إال السابقة، الروايات مؤلفة هي أنها الالحقة رواياتها

يف األعمدة ُكتَّاب اشتكى فقد «هراء»، النوعني كال يَُعدُّ املعلقني لبعض وبالنسبة
(«ذا املشابهة» واملثريات والروايات والشيكوالتة الرومانسية «القصص من بحدَّة املجالت
مرشوب احتساء مثل مثلها — الروايات كانت فقد ،(٣٦٥ رقم العدد سبيكتيتور»،
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هن النساء كانت فقد النساء، لدى وخاصة للشهوة، خطريًا جديًدا مثريًا — الشيكوالتة
هنري كتب فقد ثَمَّ ومن عرش. الثامن القرن يف والحلوى للشيكوالتة مستهلكة فئة أكرب

قائًال: ١٧٩٢ عام بالفعل، بغيض للبالط شاعر وهو باي، جيمس

تخطئه أن من أوضح اللطيف الجنس عىل الروايات لقراءة العام التأثري يعد
كما ويشعلها، األسايس الحكاية موضوع هي التي العاطفة يثري فهو العني؛

األمثال. به يُرضب الشهرية املكتبات ارتياد إىل الشديد النساء ميل أن

أوستن جني مثل ِدين رجِل ابنُة ل تُفضِّ أن املفهوم من التهديدات، تلك ضوء ويف
رواياتها. عناوين صفحات عىل اسمها ذكر عدم

«رواية» باملسمى نعني كنا وإذا الِقَدم، شديد أدبيٍّا نمًطا الرومانسية القصة تعد
الشخصيات تحرك وحبكة حب قصة تتضمن ما غالبًا معني طول ذات نثرية قصة
العرص يف الرومانسية القصص إىل تعود قد النمط هذا أصول فإن مختلفة، مواقع يف
سواء مختلفة نسخ يف رويت التي أبولونيوس مغامرات التقليدية األمثلة ومن الهلنستي.
شكسبري ويليام ملرسحية األسايس املصدر وهي الوسطى، العصور يف أو كالسيكية
نثًرا). صياغتها ويلكينز أعاد والتي ،١٦٠٨) صور» أمري «برييكلز ويلكينز وجورج
السفن تحطم والغرباء، األلغاز أهمها من موضوعات؛ الرومانسية القصص تتناول
الخطر والرصاعات، املطالب السعيدة، وغري السعيدة املصادفات الهوية، يف والخطأ
الريفية، الحياة إىل واالنسحاب البالط مؤامرات بني التنقل املحارم، بزنا التلميح واإلنقاذ،
ويف الحياة. إىل موتى اآلخرون ظنَّهم َمن عودة أخرى، مرة عليه والعثور الطفل فقدان
تتخلله نثر، هيئة عىل النوع هذا من القصص عرشات قراءة بإمكانك كان عرصشكسبري
(١٦١٠) الشتاء» «حكاية بُنيت وقد املرسح. عىل مشاهدتها ثم الشعر، من فواصل غالبًا
تصحيحية هوليودية» «نهاية مع ولكن جرين، لروبرت (١٥٨٨) «باندوستو» قصة عىل

شكسبري. خيال وحي من
متنكرين، يكونون ما غالبًا الذين واألمراء بالنبالء التقليدية الرومانسية القصة تحفل
والظواهر ْحر السِّ يؤدي ما وغالبًا عادية، غري ظروف يف درامية بمغامرات البطل ويمر
وعدم الواقع من بالتهرب تتميز الرومانسية القصص كانت وملا دوًرا. للطبيعة الخارقة
مشوهة نظرة إعطائك إىل منها ا جدٍّ الكثري قراءة تؤدي فقد املربَّرة، غري الواقعية
الساخرة ثربانتس دي ميجل ملحاكاة البدء نقطة هو الفكر وهذا العالم، حقيقة عن
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نقيًضا وبوصفها .(١٦١٢ اإلنجليزية والرتجمة ،١٦٠٥) كيخوتة» «دون النوع لهذا
القصة بطل يتبع فبينما نموذجية. رواية كيخوتة» «دون تعترب قد الرومانسية، للقصة
البحر يف غامضة جزر إىل يسافر حيث هومريوس؛ بطل أوديسيوس خطوات الرومانسية
كيخوتة دون خطوات الرواية بطل يتبع اآلخر، للعالم ينتمني ساحرات ويقابل املتوسط
أصحاب زوجات ويقابل عادية طرق يف يسافر حيث بانزا؛ سانشو املخلص وتابعه
القرن يف الربيطاني األدب يف مميًزا شكًال الطريق رواية وأصبحت الواقعيات. الخانات
أو محتال خبيث بطل هو («املترشد» التقليدي «الترشد» بنمط تأثًرا وذلك عرش، الثامن
نرش الذي سموليت توبياس االسكتلندي النمط هذا رواد من وكان الدنيا). للطبقة ينتمي
تصور التي التقليدية الفرنسية بالس» «جيل ورواية كيخوتة دون ِمن لكل ترجمات
السذج بأبطاله النوع هذا أستاذ هو فيلدينج هنري اإلنجليزي كان بينما املترشدين، حياة

وبارتريدج. آدامز بارسون ورفاقهما جونز وتوم أندروز جوزيف
يف الرومانسية القصص من ا جدٍّ الكثري بقراءة الشخصية تشويه فكرة تجسدت
كيخوتة» «أنثى لينوكس شارلوت رواية يف ساخرة بطريقة محاكاتها وتمت العامة أذهان
القصص نوع يف الذوق» «انحدار ل املوت» طعنة «أعطى الذي الكتاب وهو ،(١٧٥٢)
سيوارد آنا للكاتبة طبًقا وذلك اإلطالق»، عىل له وجود ال «اآلن أصبح الذي الرومانسية
أدبي نوع وفاة عن يُعِلنون الذين النقاد يُجاَزى ما وغالبًا .١٧٨٧ عام كتبتْه مقال يف
يف استثناءً سيوارد آن تكن ولم أعوام، بضعة خالل كربى انتعاشًة يشَهد وهو برؤيته
الرومانسية، القصص يف انطالقًة عرش الثامن القرن من التسعينياُت شهدِت حيث ذلك؛
يف و«غرام (١٧٩٠) صقلية» يف حب «قصة مؤلفة رادكليف آن النوع هذا َمِلكة وكانت
اعرتاف كريس أو و«اإليطايل ،(١٧٩٤) غرامية» قصة أودولفو: و«ألغاز (١٧٩١) الغابة»
القوطية»، «الروايات باسم الحًقا تُعَرف الكتب تلك وأصبحْت .(١٧٩٦) التائبني» الزنوج
،(١٧٦٤) قوطية» قصة أوترانتو: «قلعة الرائدة والبول هوراس قصة إىل تلميًحا وذلك
الوسطى للعصور تنتمي التي القوطية العمارة من خلفية يف املرعبة أحداثها تدور والتي
هيل). سرتوبري اسم يحمل الذي منزله تصميم يف إحياءه والبول أعاد أسلوب (وهو

جميلة بريئة شابة وبطلة برباعة)، (موصوف ُمْقفر جبيل مشهد يف مظلمة قلعة
يف مشئوم ِرسٍّ ذو والخطر بالتوجس يوحي ورشير ورفاقها، عائلتها عن منعزلة ُشجاعة
رادكليف لقصص الخام املواد هي تلك للطبيعة، خارقة تبدو مخيفة وأحداث ماضيه،
أنها أبًدا تظن ولن الخطأ، عن دائًما منزَّه الشابة الفتاة سلوك «ولكن» الرومانسية،
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بكثري غرابة األقل ريتشاردسون صامويل رواية يف لكالريسا حدث كما تُغتَصب سوف
أن ويتضح كامل. جيل منذ كتبها بكثري ترويًعا أكثر مأساوية حقيقية رواية ولكنها
جعلْت فقد وهكذا عقالني. تفسري لها رادكليف أعمال يف للطبيعة الخارقة األحداث كل
تصور الذي لويس جي إم من النقيض عىل وذلك محرتًما، األدبي الشكل هذا رادكليف
جريمة يرتكب الجنيس بالهوس مصابًا راهبًا (١٧٩٦) رومانسية» قصة «الراهب: روايته
الضال واليهودي الشيطاني والتأثري املحارم زنا موضوعات إىل باإلضافة االغتصاب،
واعترب اإلسبانية. التفتيش ومحاكم الثائرة والجماهري الساديات الراهبات من وقلعة
من كتاب أفضل «الراهب» رواية األدب من النوع بهذا خبريًا كان الذي ساد دي ماركيز
إلدراكها نظًرا أيًضا بل فحسب، والعنف الفاضح الجنس من فيها ما بسبب ال نوعه،
لم أنه لدرجة مروًعا اليومي الواقع جعل قد الفرنسية للثورة الدموي الرتويع أن الضمني
املوضوعات سوى األدب عالم يف رعبًا أكثر تأثري ذات تكون أن تصلح موضوعات ثمة يعد

للطبيعة. والخارقة الشيطانية

رواية من نسخة الطاولة عىل تظهر القوطي؛ الفن ِقبَل من لقارئاٍت محاكاة :2-8 شكل
كاريكاتوري (رسم النفوس يف الفزع إلثارة بعناية ُوِضعتا الشعر لكيِّ وأداة «الراهب»

جيلراي). جيمس بريشة
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توجد فال القوطية، الرومانسية للقصة ساخرة محاكاة نورثانجر» «دير رواية تعد
املالبس من كومة بل مخبأة مخطوطة القديمة الخزانة تضم وال الُعلِّيَّة يف مجنونة امرأة
أنه: وتدرك لصوابها، الصغرية مورالند كاترين تيلني هنري ويعيد املجعدة. املتسخة

رائعة مقلديها أعمال كل أن ورغم رائعة، رادكليف السيدة أعمال كل أن رغم
عىل اإلنسانية، الطبيعة عن املرء فيه يبحث الذي املكان هي تكن فلم أيًضا،
األلب لجبال دقيًقا وصًفا تعطي قد بإنجلرتا. الداخلية املقاطعات يف األقل
إيطاليا من كلٌّ تزخر وقد والنقائص، الصنوبر غابات من فيها بما والبرينيه،
عىل كاثرين تجرؤ لم صورت. كما الرعب بألوان فرنسا وجنوب وسويرسا
كان الشك فإن ضغط تحت ذلك فعلت إن وحتى بالدها، نطاق خارج الشك
ثمة كان إنجلرتا وسط يف ولكن والغربية، الشمالية األطراف عىل سيقترص
لقوانني طبًقا وذلك محبوبة، تكن لم وإن حتى الزوجة لحياة األمان بعض
يكن ولم للتسامح مجال القتل جرائم يف يوجد يكن فلم العرص، وعادات البالد
مثل منومة دواء جرعات أو سم عىل الحصول يمكن يكن ولم عبيًدا، الخدم

صيديل. أي من الراوند عشب

متوقع غري تطور ويف القوطية، خياالتها أوهام من كاثرين تحررت ما رسعان ولكن
حيث القوطية؛ البطلة مصري كاثرين تلقى املستويات متعددة أوستن جني سخرية يميز
وسيلة لديها تكون أن دون الليل منتصف يف املنزل خارج متسلط بطريرك يطردها
أبرم الذي القوطي الرشير بدافع مدفوًعا ليس تيلني الجنرال ولكن املنزل. إىل للعودة
افرتضه، الذي بالقدر ماًال تملك ال كاثرين أن فحسب اكتشف إنه بل الشيطان، مع عقًدا
واقعية وتفوق املستقبلية. ابنه زوجة من يطلبه الذي الصداق له تجلب لن فإنها وهكذا
بحيلة تقوم والعاطفة» «العقل رواية ففي الرومانسية، عالم البرشية الطبيعة عن أوستن
وهي العرص، ذلك يف السائدة القصيص األدب أشكال من آخر بشكل يتعلق فيما مشابهة
ماريان تتزوج حيث روسو؛ به تميز الذي الطابع عليها يغلب العاطفية شديدة رواية
من صدرية يرتدي الذي براندون الكولونيل من العاطفة جانب تجسد التي داشوود
العقل جانب تجسد التي داشوود إلينور تتزوج بينما العقل، عىل قائًما زواًجا الصوف
ضخم منزل بصاحب االرتباط فكرة مقابل يف وذلك الحب، بدافع عادي دين رجل من

املال. أجل من
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بقيمة للرومانسية املغاير الهتمامه نظًرا أوستن عالم تكره برونتي شارلوت كانت
مقابل يف مشذَّبة حدائق يف والتجول املهذب والسلوك السنوي والدخل الزواج يف الصداق
ويف الجذاب البطل من صارمة نسخة روشسرت السيد ويعد املستنقعات. يف االنطالق
أوستن بطالت عىل يتعنيَّ الذي وويكام) ويلوبي (مثل الخطر الرومانيس ذاته الوقت
الهيكل من ويخرج الحريق يهذبه األمر نهاية يف أنه رغم يرفْضنَه، كيف يتعلَّْمَن أن
مالكه تصبح أن فيه إير لجني يمكن بسيط هادئ مكان إىل القوطية لقلعته املحرتق
ويذرينج» «مرتفعات برونتي إمييل رواية تعقد ال ذلك، من النقيض وعىل يرعاه. الذي
ثراشكروس األنيق ومنزلهم األرستقراطيني لينتون آل إىل يُنظر إذ التوفيق، هذا (١٨٤٧)
نفسيٍّا مكثفة نسخة يف بها التي والطاقة العاطفة كل الرواية وتستغل باحتقار. جرانج
قلبها يحكمها التي وكاثي الغامضة بأصوله املكتئب (هيثكليف القوطية الشخصيات من
والظالم نفسه الطبيعي واملنظر املستنقعات عىل يطل الذي (املنزل واألماكن عقلها) ال
الرسد داخل والرسد الكتابة زمن قبل كامل لجيل الزمانية (الخلفية واألدوات والقرب)

الوالدة). أثناء والوفاة واألشباح
عن دفاًعا تتضمن نورثانجر» «دير فإن الرومانسية القصة مهاجمة إىل وباإلضافة

الرواية:

الروايات أقرأ أنني تظن ال الروايات، أتصفح ما ونادًرا للرواية، قارئًا «لست
السائدة. اللهجة هي تلك رواية.» مجرد تكون أن من أفضل ا حقٍّ إنها غالبًا،
مصطنعة مباالة بال كتابها تضع وهي الشابة وترد آنسة؟» يا تقرئني «ماذا
أو سيسيليا مجرد إنها رواية! مجرد إنها «حسنًا، قائلة: لحظي بخجل أو
قوى أعظم فيه تتضح عمل مجرد فهي باختصار أو بيليندا.» أو كاميال
وصف وأنسب البرشية بالطبيعة معرفة أعمق للعاَلم خالله من وتنقل العقل
منتقاة. لغة بأفضل والدعابة السخرية لروح تدفق وأقوى املختلفة ألنماطها

اللتني إدجوورث وماريا بريني (فاني) لفرانسيس هي هنا بها املستشهد واألعمال
عىل املطبوعة املشرتكني قائمة يف اسمها يظهر حيث عميًقا؛ تأثًرا أوستن بهما تأثرت
«دخول تصف التي الروايات رائدة هي بريني لبريني. (١٧٩٦) «كاميال» رواية غالف
علَّمت وقد ،(١٧٧٨) «إيفيلينا» لروايتها الفرعي العنوان وهو مرة»، ألول العاَلم إىل فتاة
منها، مسافة عىل املؤلف بصوت االحتفاظ مع بطلتها نظر وجهة من الكتابة فن أوستن
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«الخطاب باسم تعرف أصبحت لتقنية تماًما املبتكر استخدامها يف ذلك أوستن وأتقنت
الطريقة بنفس ومشاعرها البطلة أفكار خاللها من الرسد ينقل والتي املبارش» غري الحر
ساخرة أحكاًما تصدر أيًضا ولكنها املتكلم، بصيغة الرسد يف غالبًا نجدها التي املبارشة
يتزوج لن نايتيل السيد أن السهم برسعة ُروعها يف («أُلقي الغائب صوت بموجب عليها

«إيما»). سواها!»
ذاته؛ األدبي الشكل عن واعيًا دفاًعا تكتب إنجليزية روائية كاتبة أول بريني كانت

األدب»: عالم «يف قائلة «إيفيلينا» لرواية مقدمتها بدأت حيث

من القلم أرباب من زمالئه من ازدراءً أكثر أو شأنًا أقل هو َمن يوجد ال
فئة فبني عامة، بصفة الحياة يف صعوبًة مصريه يقل وال املسكني، الروائي
احرتام وأقل املعجبني من عدٍد أكثر يملك َمن تحديد يمكننا ال قد الُكتَّاب

سواه.

حكاية إنها األدبية؛ املؤسسة من االحرتام بِقلَّة يساَوى الذي السوق يف الرواج
املحتَمل الجمهور تجاُوز طريق عن التقاليد عن حاسًما انفصاًال بريني وتُحِدث مستمرة.
وهي ُقرَّائها.» عىل الرواية ُكتَّاب سيطلق كما «العامة، إىل املجتمع وأقطاب الصفوة من
الزاهية باأللوان الخيال يتلون حيث الخيالية الرومانسية «مناطق عن الرواية تفصل أيًضا
املساعدة أنواع جميع الرائع اليشء سمو ويرفض منبوذًا العقل ويصبح الخصب للخيال
لم وإن الطبيعة من شخصيات رسم بأنها للروائي الفنية املهارة تُعرِّف وهي املحتَملة.»
حياة نقل دون ولكن الواقعية إنها أي وعاداته؛ العرص أسلوب وتحديد الحياة، من تكن
من املستوحاة «الرواية عليه يطلق أصبح الذي باألسلوب الخيال إىل الحقيقيني األشخاص
رواياتها يف للخالف مثري بتأثري مانيل ديالريفييه استخدمتْها تقنية وهي واقعية»، قصة

القرن. هذا من سابق وقت يف
«إيفيلينا» رواية يف الشخصيات بأن الزعم من الرغم عىل أنه املفارقة َقِبيل ومن
ملجموعة الوحيدة «املحرِّرة» أنها رواية تؤكد بريني فإن الحياة، من ال الطبيعة من مستمدة
عىل استخدمها الرسائل أدب يف لة مفضَّ حيلة وهي القصة، منها تتكون التي الخطابات
رواياته كانت والذي ريتشاردسون، صامويل األدبي النوع هذا رائد تعقيًدا األكثر النحو
وتُكاَفأ بها التحرش سيدها ملحاوالت االستسالم ترفض خادمة عن ،١٧٤٠) «باميال»
ذو وَْغد يختطفها فاضلة شابة عن ،١٧٤٨) و«كالريسا» منه) بالزواج األمر نهاية يف
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قصة وهي ،١٧٥٣-١٧٥٤) جرانديسون» تشارلز و«السري ويغتصبها) جذابة شخصية
أن «التحرير» بحيلة ويقصد عرصه. يف تأثريًا اإلنجليزية الروايات أكثر فاضل) رجل
هذه تُلِغي ريتشاردسون حالة ففي واالحتمالية، الرجحان من ملسة الخيال عىل تضفي
تويص التي العربة بها املقصود الخطابات مجموعات وبني رواياته بني الفارق الحيلة
ديفو دانييل زوَّد فقد مشابه، نحو وعىل قبل. من نرشها قد كان التي الحسن بالسلوك
قصة كانت لو كما تبدو يجعلها كي بالخرائط (١٧١٩) كروزو» «روبنسون روايته
املجرمني اعرتافات محاكيًا (١٧٢٢) فالندرز» «مول روايته ابتكر كما حقيقية، ِبَحار
عرش. الثامن القرن مطلع يف الكتب بيع أكشاك يف رواًجا تَلَقى كانت التي الحقيقيني
رومانسية قصة وليس حقيقي الكتاب «هذا أن عىل للتأكيد ِحيًَال كلها تلك كانت ما ولَحدٍّ

خيالية.»
«رواية» السمعة سيئَِي االسمني من للتهرب أخرى طريقة فيلدينج هنري لدى كان
نثرية»، كوميدية «ملحمة (١٧٤٢) أندروز» «جوزيف عىل أطلق فقد رومانسية»: و«قصة
كمحاوالت الكالسيكية، امللحمة أدوات من كوميدية بنسخ (١٧٤٩) جونز» «توم وزوَّد
ثمة كان بريني فَقبْل وهكذا ذلك. إىل وما ضخمة ومعركة الشعر عروس استحضار
يمكنه القصيص األدب من جديد نوع وهي رواية، الكتاب «هذا بأن الترصيح عن إحجام
القراء جمهور تجربة تجاه الصدق من بمزيد واملجتمع اإلنسانية الشخصيات تصوير

مىض.» وقت أي من أكثر

إنجلرتا وضع

بقلم العصور» «عالمات بعنوان مقاًال ريفيو» «إدنربه مجلة نرشت ١٨٢٩ عام يونيو يف
العرص أن مسبوقة غري برشاسة يُربِهن أن حاول والذي كاراليل توماس االسكتلندي
بأزمة تمر إنجلرتا وأن اإلنسان، فردية يدمر — الصناعية الثورة أي — امليكانيكي

أخالقية:

وذهبت إْرث، بال أرملة الكنيسة وأصبحِت العرش، عن فعليٍّا امَلِلك تنازل
إن أي الزوال؛ إىل طريقها يف الشخصية واألمانة رجعة، غري إىل العامة املبادئ

املحض. الرش من قادم عرص وثمة ينهار، باختصار املجتمع
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والحارض» و«املايض (١٨٤٠) «امليثاقية» الالحقة كتيباته يف األزمة تلك إىل عودًة
إضفاء كان فقد وباملثل، إنجلرتا». يف الوضع «مسألة عليها يطلق كاراليل فإن (١٨٤٣)؛
من الصناعي للتغري الكبرية األخالقية والتكلفة اإلنسانية الروح عىل امليكانيكي الطابع
بارتون» «ماري مثل التالية العقود يف الروايات أقوى من عدد تناولها التي املوضوعات
(١٨٥٤) لوك» و«ألتون جاسكيل، إلليزابيث (١٨٥٤) والجنوب» و«الشمال (١٨٤٨)
لجورج (١٨٦٦) املتطرف» هولت و«فيليكس لديكنز عصيبة» و«أوقات كينزيل لتشارلز

إليوت.
الكبري فاملنزل إنجلرتا، وضع تصف أعم بصورة عرش التاسع القرن رواية ولكن
«مانسفيلد رواية يف الغربية الهند جزر يف السكر قصب مزرعة أرباح من ينفق الذي
دربرفيل سليلة تس فيه تُوَصم الذي والعاَلم إنجلرتا، هو أوستن لجني (١٨١٤) بارك»
ويُطَرد ساقطة امرأة بأنها — (١٨٩١) هاردي لتوماس االسم نفس تحمل رواية يف —
الجامعة من — (١٨٩٥) نفسه للمؤلف االسم نفس تحمل رواية يف — املغمور جود فيه
االسم نفس تحمل رواية يف — إلزمري روبرت فيه يفقد الذي القس وبيت إنجلرتا، هو
عرصه يف مبيًعا الكتب أفضل من واحد يف إيمانه — (١٨٨٨) وارد هامفري للسيدة
(١٨٤٨) فري» و«فاينتي لرتولوب «بارستشري» روايات سلسلة من كلٌّ وتعد إنجلرتا. هو
ويلز جي إلتش (١٨٩٥) الزمن» «آلة رواية إىل باإلضافة إنجلرتا، وضع يف بحثًا لثاكري
وذلك والفقراء األغنياء بني الهوة التساع املظلم البرشية مستقبل عىل الضوء تسلط التي
هني املرفَّ و«اإللوي» البدائيني «املورلوك» بني الطبقي التقسيم من عرضتْه ما خالل من

املتخاذلني.
فهو إنجلرتا؛ هو (١٨٥٣) االسم نفس تحمل التي الرواية يف الكئيب» «واملنزل
وولد كيزني ويف واملدينة، الريف بني قرون عدة منذ إنجلرتا يف الحال هو كما منقسم
«مانسفيلد رواية يف برترام الليدي من متطرفة نسخة وهي — ديدلوك الليدي تختنق
املطر بينما قلبها يف غامًضا ا رسٍّ تخفي وهي باملوت األشبه امللل حياة يف — بارك»
القرن «سحابة بعنوان محارضة يف راسكني جون وحاول الكبري. املنزل نوافذ عىل يهطل
التمدن خلَّفها التي الكربونية البصمة أن عىل يربهن أن (١٨٨٤) السوداء» عرش التاسع
«املنزل افتتاحية وتتوقع األمة. ألفراد املعنوية الروح اختناق إىل أدْت قد والصناعة
كان سواء لندن يف مكان كل يف فالضباب املميز، ديكنز بأسلوب الفكرة نفس الكئيب»

مجازيٍّا: أم حرفيٍّا
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اللوردات مجلس ورئيس قريب، وقت منذ ميخائيل القديس عيد انتهى لندن.
يغطي الوحل من وكثري العنيد، نوفمرب جو لنكولن. هيئة قاعة يف يجلس
يكون ولن األرض، وجه عن مؤخًرا اختفْت قد املياه كانت لو كما الشوارع
طوله يبلغ اللحوم آكلة الديناصورات من ضخم ديناصور مقابلة الرائع من
يتصاعد هولبورن. تل صاعًدا ضخمة كسحلية يتهادى قدًما أربعني حوايل
رقيقة طبقات مع ناعًما، أسود رذاذًا مكوِّنًا املداخن، أسطوانات من الدخان
أن يمكن كما — نحيب إىل تحوَّلت املكتملة، الثلج ندفات حجم يف السخام من

… الشمس موت عىل — املرء يتوقع
والجزر املروج بني يتدفق حيث النهر؛ فوق ضباٌب مكان. كل يف ضباٌب
أرصفة بني ُخيَالء يف يتدفق حيث النهر، أسفل ضباٌب الخرضاء؛ الصغرية
… بالقاذورات) ملوثة (لكنها عظيمة مدينة يف التلوثعىلضفته وصور الشحن

أحلك يف الكثيف والضباب أقىصدرجاته، يف الوطيس شديد الظهرية وقت
ذلك بار»، «تيمبل من بالقرب حاالتها أبشع يف امُلوحلة والشوارع لحظاته،
قديمة رشكة مدخل به يزدان أن يصلح الذي بالرصاص، املغطَّى القديم السد
قلب يف لنكولن، هيئة قاعة يف مبارشًة، بار» «تيمبل وبجوار بالرصاص. معبأة

العليا. محكمته قاعة يف اللوردات مجلس رئيس يجلس الضباب، هذا

الشخصيات أكثر من سلسلة ويضع الحياة ديكنز يستحرض الظالم قلب من ولكن
وجابي ذاتيٍّا، يشتعل الذي كروك مثل اإلطالق، عىل األدب شهدها التي والغريبة االنتقائية
مرشوعها يتسبب التي النظر» ثاقبة الخري «فاعلة جيليبي والسيدة كالَجْرِو، املتحمس
الذي املترشد الجوال النظافة عامل وجو ألرستها، إهمالها يف بوريوبوال-جا أهايل لتعليم
الذي الرجل — نيمو هوية رس يُخفي ولكنه االجتماعي الوسط طبقات أدنى إىل ينتمي
ويُفيقها املغلق ديدلوك الليدي قلب يفتح سوف رس وهو الحقيقية، — اسًما يحمل ال
وتالكينجهورن بلندن، وباردة كئيبة مقربة يف واملوت الحب نحو ويأخذها ُسباتها من
األدب يف بشدة مألوًفا سيصري الذي ق املحقِّ نمط وهو باكيت واملفتش املنحرف، املحامي
جورج الروائي قال وكما األخرى. الشخصيات عرشات إىل باإلضافة الحًقا، اإلنجليزي

عقله». يف ل «يُسجَّ كان ديكنز عينا عليه تقع يشء كل فإن جيسينج،
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بوباديل كابتن دور يف املرسح خشبة عىل نجاًحا ديكنز حقق ١٨٤٥ صيف يف
األدوار ع وزَّ حيث وطبعه»؛ رجل «كل جونسون بن ملرسحية للهواة إنتاج يف املتباهي
يشء، أي من أكثر املرسح يحب ديكنز كان بنفسه. وأخرجه العمل وأنتج املمثلني عىل
«نيكوالس روايته يف املرسح ملجتمع العاطفي تصويره من ذلك ن نخمِّ أن ويمكننا
تحمل ما غالبًا والتي اخرتعها التي الكوميدية األنماط ورث وقد ،(١٨٣٩) نيكلبي»
صميم يف املرسح يقع لجونسون. الهزلية الكوميديا من شخصياتها عن تكشف أسماءً
توقفْت قد املرسح يف املهنية مسريته ألن روائيٍّا فيلدينج أصبح فقد اإلنجليزية؛ الرواية
ريتشاردسون شخصيات إحدى الفليس— ف وترصَّ ،١٧٣٧ الرتخيصلعام قانون بسبب
وكانت اإلحياء، عرص مرسح يف واملاجنني الفاسقني األشخاص غرار عىل — روايته يف
تحرصعىل أوستن جني وكانت روائية، منها أكثر مرسحية كاتبة تصبح أن تفضل بريني
مسامع عىل عاٍل بصوت الحوار وتقرأ مشاهد هيئة عىل رواياِتها وتبني املرسح حضور
املشاهد ل يحوِّ كان حيث باملرسح؛ تأثًرا أكثرهم كان ديكنز ولكن وأصدقائها. عائلتها
نصوص لقراءة املزدحمة العامة الندوات يف واحد لرجل مشهد إىل رواياته يف املهمة

األدبية. األعمال
يف جامب السيدة وهي لديكنز الغريبة الشخصيات أشهر إحدى عن جيسينج كتب
فلم الخري، فعل عن تنفصل ال الدعابة روح إن قائًال (١٨٦٥) املشرتك» «صديقنا رواية
بل فحسب، مسلِّيًا» شخًصا الفظَّة املخلوقة تلك «رؤية من ديكنز الدعابة روح تمكِّن
األمور يف ينظر الذي الكبري التسامح بذلك تْه «أمدَّ قد عمًقا أكثر نحو وعىل أيًضا إنها
األحكام إطالق يف واالعتدال التواضع من نوع عىل ويحافظ الظروف ويقدِّر الخارج من
الوحيش فالسخط الدعابة؛ روح عن صحيًحا تعميًما ذلك يكون ال وقد البرش.» عىل
بالتسامح بالضبط يتصف ال (١٩٨٤) «املال» يف آميس ملارتن أو سويفت لجوناثان
الكوميدية الروايات من الكثري عىل ينطبق ولكنه األحكام، إطالق يف والتواضع الكبري
(١٨٩٢) نكرة» «مذكرات جروسميث ويدون جورج رواية مثل العظيمة اإلنجليزية
الباردة «املزرعة جيبونز ستيال ورواية (١٩٢٨) والسقوط» «االنحدار فو إيفلني ورواية
نانيس ورواية (١٩٣٨) ووسرتز» «شفرة وودهاوس جي بي ورواية (١٩٣٢) املريحة»
ديكنز. عىل بعيد حد إىل أيًضا نفسه األمر وينطبق .(١٩٤٥) الحب» «مالحقة ميتفورد
والفقر االجتماعي والظلم األطفال عمالة ضد احتجاجاٌت هي ديكنز روايات
وغالبًا جوهرها يف رقيق طابع ذات ولكنها اإلنجليزي، والنفاق والبذاءة والضغينة
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األدبية. أعماله أحد نص لقراءة عامة ندوة يف ديكنز كدراما: الرواية :3-8 شكل

الرواية لفن آخر جانب وثمة يستحق). ملن مفاجئ (إرث املكافآت بتوزيع تنتهي ما
املعقدة البرشية للرتكيبة فهم أعمق إىل الوصول أجل من البرشي بالذكاء التحيل يتطلب

االجتماعي. ومحيطهم وعالقاتهم
لو كما عنوانها من (١٨٧٢) الريفية» الحياة عن دراسة مارش: «ميدل رواية تبدو
أنها يتضح ولكن إنجلرتا، يف الوسطى الطبقة أبناء حالة تصور التي للرواية وصًفا كانت
إىل مقربًة الكالسيكية الرتاجيديا بروك دوروثيا قصة تمثل حيث بكثري؛ ذلك من أكثر
هي دوروثيا فإن الرواية، مقدمة يف إليوت جورج توضح وكما العامة. أذهان مستوى
العظمة من نوع نتاج وهي باألخطاء، مليئة «حياة تحيا حيث العرصية؛ تريز القديسة
اجتماعي ونظام معتقد أي يساندها «وال االنتهازية»: حقارة مع املتنافرة الروحية
بني تتقلب فهي وهكذا بشغف، لها املتعطشة للروح املعريف الدور أداء يمكنه متماسك
بوصفه مرفوًضا األول يصبح بحيث العادية، األنوثة رغبات وبني غامض مثايل هدف
إنجلرتا يف الوضع يصبح وعندما هفوة.» بوصفها مستنكرة واألخرى املغاالة، من نوًعا
نظاًما ويخلق يتدخل أن الروائي فعىل املتماسك»، االجتماعي والنظام املعتقد «غياب هو
يهدده ال الروحية» العظمة من «نوًعا تقدم أن للرواية ويمكن للسيطرة. قابًال عامًلا أو
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لنا ويقدم هللا. يد تصنعنا ولم القرود ساللة من انحدرنا قد نكون ربما أننا افرتاض
هذا مثل تطلبه الذي للعمل فهًما حياتها أواخر يف إليوت جورج تزوجتْه الذي الرجل

الخلق:

تستويل «نْفسغريها» ثمة كان أعمالها أفضل اعتربتْه ما كل يف أنه أخربتْني لقد
تلك خاللها من تعمل التي األداة مجرد شخصيتها بأن شعرْت وأنها عليها،
بني باملشهد يتعلق فيما بإسهاب ذلك تناولْت وقد التعبري. جاز إذا الروح
أنها من الرغم عىل إنها قائلة مارش» «ميدل رواية يف وروزاموند دوروثيا
طرحت فقد آجًال، أو عاجًال يجتمعان سوف أنهما الوقت طوال تعلم كانْت
روزاموند، استقبال قاعة يف دوروثيا أصبحْت حتى بإرصار ذهنها من الفكرة
بال هو كما بأكمله املشهد وكتبت اللحظة لوحي تستسلم نفسها تركْت ثم
لو كما تشعر وهي واالنفعال اإلثارة من شديدة حالة يف وهي حذف أو تعديل
«االستحواذ» من الشعور وبهذا … تماًما عليها تستويل املرأتني مشاعر كانت
لكلٍّ كانت التي الكتب تأليف من املؤلِّفة دفعتْه الذي الثمن تخيل علينا يسهل

الخاصة. مأساته منها
خطاباتها يف ُرويت كما إليوت جورج «حياة كروس، دبليو جيه
١٨٨٤ ويومياتها»،

«تستحوذ» ما بشكل «غريية» قوة تفعله: أن األدبية األعمال ألعظم يمكن ما هو وهذا
ونقلنا كقراء علينا «االستحواذ» عىل القدرة لديه ثاٍن عاَلم خلق من وتمكِّنها الكاتبة عىل
أكثر أصبحنا قد بأننا نشعر املنزل إىل نعود عندما تجعلنا بطريقة الخاص عاملنا خارج
فإن بالحياة، النابض إليوت جورج بأسلوب واسرتشاًدا عاطفيٍّا. ذكاء وأكثر إنسانية
من جديًدا نوًعا الرواية لقراءة وقته يكرِّس الذي الشخص فيه يجد مكانًا تصري الرواية

مؤقتًا. كان وإن والرتابط التالحم

الوعي تيار

براون» والسيدة بينيت «السيد عنوان يحمل الذي مقالها يف وولف فرجينيا كتبت
اإلنسانية، الطبيعة تغريت ذلك نحو أو ١٩١٠ عام ديسمرب شهر «يف قائلة (١٩٢٤)

132



اإلنجليزية الرواية أركان

ذلك يصحب فإنه البرشية العالقات تتغري وعندما البرشية، العالقات جميع تحولت فقد
بينيت أرنولد روايات كانت واألدب.» والسياسة والسلوك الدين يف تغري ذاته الوقت يف
من ا جدٍّ الكثري تضم الريفية الحياة عن السابع إدوارد امللك لعرص املميِّزة الواقعية
أنه وولف تؤكِّد وهكذا الداخلية، الحياة مالمح تشكيل يف دوره األثاث ويلعب الحشو،
الخارجية التفاصيل تجاُهل عليك ودم» لحم من براون السيدة «شخصية تخلق كي
فرويد سيجموند كان والذي الداخلية الحياة عليه الذي الرتابط وعدم التام التعقيد وتقبُّل

الحديث. للعرص يعلِّمه
عىل ا ردٍّ ما َحدٍّ إىل تَُعدُّ وولف حاكتْها التي الخيالية براون السيدة شخصية إن
أن من الرغم عىل جويس، لجيمس «عوليس» رواية يف بلوم والسيدة السيد شخصيتَِي
لغة عىل العليا املتوسطة الطبقة بأبناء الخاصة التحفظات بعض تُخفي كانت وولف
الكثري فثمة الجسدية، الوظائف عن الحديث عىل وإرصاره البذيئة األيرلندي الرجل
وولف لذوق بالنسبة جويس روايات يف البرشية الطبيعة عن الحديث من ما نوًعا
«أهايل نرش بعد وولف كتبتْه الحديث» القصيص «األدب عن مقال يف ولكن األرستقراطي.
نسجل «دعونا اللحظة: يف االستغراق عىل بقدرته أشادْت «عوليس»، نرش وقبل دبلن»
النمط نتتبع ودعونا به، تتوارد الذي بالرتتيب العقل عىل التفاصيل أدق تواُرد لحظات
ويفرس مرتابط.» وغري مفكًكا كان مهما حادثة كل أو مشهد كل الوعي يف يثريه الذي
يخص فيما الوجود» «لحظة تفاصيل التقاط هي الحديث الكاتب مهمة بأن وولف اقتناع
العجوز امللك وفاة قرابة وهي معينة، لحظة يف الحداثة بداية لتحديد البارع تصورها

السابع. إدوارد املتجهم
وهو — جيمس احرتف إدوارد، امللك لعرص تنتمي التي جيمس هنري روايات ويف
والوقوف الشخصية تقمص يف املتمثل أوستن جني أسلوب — ساسكس يعيشيف أمريكي
تحقيق أجل من الغائب بصيغة املتكلم أفكار تقديم بأسلوب وذلك ذاته، الوقت يف خارجها
وقد الساخر. االنفصال وبني املتعاطف االندماج بني مىض فيما مستحيلة كانت وحدة
(١٨٨٤) القصيص» األدب «فن عنوان يحمل الذي جيمس مقال يف مفتاحية جملة قادت

الحديثة: صورتها نحو الداخلية الحياة

من ونوع هائل إحساس وهي أبًدا، تكتمل وال محدودة غري دائًما التجربة إن
غرفة يف معلقة الحرير، خيوط أنعم من املنسوجة الضخمة العنكبوت خيوط

نسيجها. يف الهواء يحملها ذرة كل تلتقط الوعي،
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تعد والتي الوعي تيار رواية عن وولف فرجينيا لترصيح واضح استباق وهذا
عليها. مثال أروع «عوليس»

فيها أكَّد الوعي عن ندوة يف بحثًا دينيت دانييل الفيلسوف قرأ ١٩٨٣ عام يف
فكلٌّ متعمق وبمعنًى املخ، يف الرسدية» الجاذبية «مركز إال هي ما البرشية النفس أن
«تفسري كتابه يف التوضيح من بمزيد الفكرة ُمبَْلوًرا دينيت كتب حيث روائي؛ منا
بل ننسجها ال األحيان معظم يف ولكننا منسوجة، «فحكاياتنا قائًال: (١٩٩١) الوعي»
وليس نتاًجا، الرسدية وفرديتنا اإلنساني وعيُنا «ويَُعدُّ قائًال: وأضاف تنسجنا.» التي هي
شديدة تبدو فكرة وهي امُلَسوَّدات»، «متعدد الوعي نظرية ذلك عىل وأطلق لها.» مصدًرا،

األدبية.
يف داماسيو أنتونيو العصبية الفسيولوجيا عاِلم وهو الوعي يف آخر باحث وأكَّد
من كل بني االنقسام أن (٢٠٠١) يحدث بما والشعور (١٩٩٤) ديكارت خطأ كتابَيْه
وجهة من يَُعدُّ أرسطو، أيام إىل يرجع تعارض وهو واملشاعر، واإلدراك والعاطفة العقل
من يتجزأ ال جزء املشاعر أن وزمالؤه داماسيو وأوضح مغالطة. األعصاب ِعْلم نظر
التنوير عرص يف ديكارت رينيه تصور وأن األحوال، كل يف القرار واتخاذ التفكري عمليات
عن إال للعقل وعي فال املغالطة؛ من القْدر نفس عىل يأتي جسد بال عقل وجود عن
األكرب بالقْدر يتضح كما مشاعرنا عليه تتجسد الذي املرسح هو والجسد الجسد، طريق
وجيمس كيتس جون بهما افتُتن ظاهرتان (وهما االنتصاب حتى أو خجًال االحمرار يف
تصويرية مخططات طريق عن يتكون املعريف النشاط فإن ذلك إىل وباإلضافة جويس).
الحاسب ألن اآليل؛ الحاسب يشبه ال فالعقل الجسدية، الخربة طريق عن بدورها تتكون
الذي التجريبي البحث طريق عن ال استنتاجها يمكن األمور وتلك جسًدا، يملك ال اآليل
روائيِّي أعمال من أيًضا بل فحسب، والعرشين الحادي القرن مطلع يف املخ علماء به قام

العرشين. القرن مطلع
نشعر ونحن حتى الزمن، يف تتقدم وهي باستمرار الوعي تيار يف النفس «تتغري
ويليام ملالحظة داماسيو رشح هو ذلك وجودنا.» يستمر بينما هي كما تظل النفس بأن
طريق عن التناقض لهذا حالٍّ داماسيو ويقرتح الوعي، متناقضات أحد عن جيمس
ويمكن أعىل، مستًوى يف تأتي التي الذاتية» و«النفس الداخلية» «النفس بني التمييز
مسح إىل املخ تََلف فيها يؤدِّي التي الحاالت عىل بناءً لها ترشيحي عصبي أساس وضع
َمن أول هو جيمس وويليام سليمة. الداخلية الوظائف يرتك ولكنه «الذاتية» املعرفة
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املخ الستقالل داماسيو تفسريَ النواحي بعض يف استَبََق فقد الوعي»؛ «تيار عبارة صاغ
السؤال عىل مسبوقة غري دقة جيمس هنري شقيُقه أضفى كما تماًما والعاطفة، والجسد

الوعي. تمثيل للروائي بها يمكن التي الكيفية عن
كيف لذاته: الواعي للروائي ا مهمٍّ تساؤًال الزمن عرب يتحرك وهو التيار صورة تثري
امللحمة أحداث وضع طريق عن إجابة جويس اقرتح الروائي؟ العمل يف الزمن تمثل

واحد: يوم يف كلها «عوليس» الساخرة

املعارصة بني املستمر التوازي واستغالل األسطورة استخدام طريق عن
وهي … فيها تقليده اآلخرين عىل يجب طريقة جويس السيد يتبع والِقَدم،
العبث مشهد عىل وأهمية شكل وإضفاء والتنظيم للتحكم طريقة ببساطة

املعارص. التاريخ يمثله الذي الطاغي والفوىض

١٩٢٣ والخرافة»، والتنظيم «عوليس إليوت، إس تي

وهي ،(١٩٢٨) حياة» سرية «أورالندو: يف أخرى طريقة وولف فرجينيا جرَّبْت
ل استباًقا واحد آٍن يف وتَُعدُّ ويست، ساكفيل فيتا وحبيبها صديقها عن خيالية قصة
قصرية «مقدمة من هزلية ونسخة العرشين القرن أواخر يف الخيالية السحرية» «الواقعية

اإلنجليزي». لألدب ا جدٍّ
«كنت ِمن ريفية مسحة ذو اإلليزابيثي العرص من نبيل إنجليزي رجل أورالندو
أعمال كتابة هواية ويمارس شكسبري عىل يتعرف الجيني، خليطه يف ساسكس» أو
عرش السابع القرن ويف النبيلة. باملشاعر وتجيش مروِّعة بحبكات تمتلئ تراجيدية
االستعادة؛ عرص وبعد رائع.» نحو عىل املشوهة براون توماس السري «تأمالت يف ينغمس
تحول الكتابة، تحرتف امرأة أول لوولف) (ِطبًْقا بني أفرا فيها أصبحْت التي الفرتة يف أي
الضجر يعرتيه ولكنه الراقية الطبقة إىل انتقل عرش الثامن القرن ويف امرأة، إىل أورالندو
الرطوبة وتسيطر الجو حالة تتغري عرش التاسع القرن ويف الفارغ، أقرانه ذكاء بسبب

مكان: كل عىل

بذلك، أحد يشعر ولم إنجلرتا تكوين تغري … ملحوظ غري نحو وعىل خلسة
الريفي النبيل فالسيد مكان، كل يف واضحة التغيري ذلك تأثريات وبدت
غرفة يف والجعة اللحم من وجبة يتناول سعيًدا يجلس كان الذي الجسور،
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بالربد اآلن يشعر رفيع؛ كالسيكي بطابع آدام األخوان صممها قد يكون ربما
القدم. ُمشط تحت الرساويل وضاقِت اللحى وطالت السجاد وظهر الشديد،
ساقيه يف الريفي النبيل الرجل بها شعر التي الربودة انتقلت ما ورسعان
… مكشوًفا يشء يُرتك ولم واملوائد والحوائط األثاث فُغطِّي منزله، أرجاء إىل
قاعة إىل تقودنا القهوة وبينما العشاء، بعد ما خمور محل تحل القهوة وكانت
واألواني زجاجية، أواٍن إىل تقودنا االستقبال وقاعة فيها، تناولها يتم استقبال
رفوف إىل تقودنا الصناعية والورود الصناعية، الورود إىل تقودنا الزجاجية
الراقصة األغاني إىل يقودنا والبيانو البيانو، إىل تقودنا املوقد ورفوف املوقد،
إىل منصتني) أو منصة تخطي (مع تقودنا الراقصة واألغاني االستقبال، بقاعة
تماًما تغري فقد الخزفية، والحيل والُحُرص الصغرية الكالب من يحىص ال عدد

األهمية. من كبرية درجة عىل أصبح الذي املنزل
للرطوبة، آخر تأثري وهو مسبوق، غري بانتشار اللبالب نما املنزل وخارج
الرطوبة احتبست … األشجار تحت الحجر من املصنوعة املنازل واختنقِت
وُغلِّف … عقولهم يف والرطوبة قلوبهم يف بالربودة الناس وشعر بالداخل،
الجنسني ابتعاد وازداد الرقيقة، العبارات من بمجموعة واملوت وامليالد الحب
املراوغة وكانت رصيحة، محادثة بإجراء يُسمح يكن فلم اآلخر، عن أحدهما
اإلمرباطورية ظهرت وهكذا … الجانبني كال من باستمرار يُماَرسان والكتمان
تدخل فهي إيقافها، يمكن ال الرطوبة كانت ملا — وهكذا الوجود، إىل الربيطانية
الصفات وتضاعفت العبارات تضخمت — الخشب يف تدخل كما املحربة يف
قد كانت التي الصغرية التفاهات وتحولت مالحم الغنائية القصائد وأصبحت
عرشين أو مجلدات عرشة من موسوعات إىل واحد عمود من مقاالت أصبحت

مجلًدا.

الحارض، يف بها الكتاب وينتهي البارد، الفيكتوري العرص يف حتى أورالندو تحيا
الوعي: ن تكوِّ التي االنطباعات تدرك الساعة تدق وبينما الراهنة. اللحظة يف

يف عقدة ورأت جسديهما، عىل الزرقاء اللمعة والحظت تحومان ذبابتني رأْت
الوقت ويف ترتعشان. كلبها أذنَْي ورأت قدماها، عليه وقفت الذي الخشب
املنتزه يف صوتًا يصدر وخروًفا الحديقة يف حفيًفا يصدر غصنًا سمعْت ذاته
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كما األزهار مشاتل األرضيف ُحبيبات والحظْت … النافذة عرب مفاجئة ورصخة
باللحظة القوي وانفعالها تأثرها ورغم … عينيها عىل مجهًرا تضع كانت لو
كلما الزمن فجوة كانت لو كما غريب، نحو عىل خائفة كانت فقد الراهنة،
أكثر التوتر وكان مجهول، خطر معها يأتي قد تمر أخرى ثانية وتدع تتسع
كما ترغب، مما أكرب ورسعة بنشاط سارْت مشقة. دون يُحتَمل أن من قسوة

املنتزه. نحو وخارًجا الحديقة عرب فارقتاها، قد ساقاها كانت لو

وولف. لفرجينيا رواية يف شخصية أصبحت لقد
«الحياة من املستقاة السفر قصص وبني القصيص األدب بني القوية العالقة ذكَّرت
والسرية الرواية بني بالعالقة وولف عرش الثامن القرن يف املجرمني وحياة الواقعية»
«ديفيد إىل جونز» «توم ومن عليها. تطِلق أن لْت فضَّ كما شخص» حياة «ترجمة أو
(١٩١٦) شابٍّا» الفنان «صورة إىل لورنس، إلتش (١٩١٣) وُعشاق» «أبناء إىل كوبرفيلد»،
السرية. طريقة عىل النضج مرحلة حتى البطل نمو تتتبع غالبًا الروايات كانت لجويس،
كانت والتي الشخصيات إحدى «تاريخ» أو «حياة» اسم الروايات من الكثري عىل وأُطِلق
من بنية الجنيس وتحوله أورالندو خلود ويحاكي نفسه. املؤلف لحياة إسقاًطا أحيانًا
املمارسات وولف تعدِّل حيث والسرية؛ الرواية من كل إماتة يمكنها التي اللحد إىل املهد
األشخاص حياة ترجمة طريقة سرتاتيش ليتون صديقها عدَّل كما التقليدية الروائية
عىل يعيش بطلة أو بطًال بسعادة وتتخيل ،(١٩١٨) الفيكتوريني» «كبار كتابه يف
الوقت تمثيل محاولة يف سخيف يشء ثمة كان أنه تعلم ألنها قرن من أكثر مدار
لريتشاردسون و«كالريسا» «باميال» روايتا أعطْت أن منذ الرواية يف واقعي بشكل
التجارب تستغرقه الذي الوقت من تجاربهما عن الكتابة يف أطول وقت بقضاء االنطباع

نفسها.
صوت بمصداقية اهتمت مثلما املوثوقية بعدم نشأتها منذ اإلنجليزية الرواية اهتمت
السيد تُغري كي جاذبيتها تستغل إنها أم تتظاهر؟ كما بالفعل فاضلة باميال هل الراوي.
قراءة تلك كانت ولعائلتها؟ لنفسها ماديٍّا وأمانًا اجتماعية قفزة وتحقق بالزواج بي
من وتملًقا دهاءً واألكثر .(١٧٤١) «شاميال» محاكاته يف لريتشاردسون فيلدينج هنري
ماكيوان إيان رواية يف تاليز لربيوني الروائي بالوعي الوثوق يمكننا مًدى أي إىل ذلك،

(٢٠٠١)؟ «التكفري»

137



اإلنجليزي األدب

والرتاجم رَي السِّ يف نجدها التي الطريقة عىل الشكر بتوجيه «أورالندو» مقدمة تبدأ
بحيلة: القيام مع ولكن

نْي املتوفَّ من بعضهم الكتاب، هذا كتابة يف األصدقاء من الكثري ساعدني
ال ولكن أسمائهم، ذكر عىل أجرؤ ال إنني حتى للغاية الالمعني واملشهورين
توماس والسري لديفو األبد إىل مدينًا يظل أن دون يكتب أو يقرأ أن ألحد يمكن
ودي برونتي وإمييل ماكوالي واللورد سكوت والرت والسري وسترين براون

ببايل. خطر َمن أول وهم باتر، ووالرت كوينيس

سترين. هو املوحية األسماء أكثر يعد والرواية والوعي بالوقت يتعلق وفيما
الذاتية سريتي كتابة يف أقضيها ثانية فكل الذاتية، السرية مشكلة يف ننظر دعنا
قصتي؟ تكملة يل ويتيح بي يلحق أن للرسد يمكن فكيف حياتي، إىل أخرى ثانية تضيف
عقل عىل نفَسه ل سجَّ انطباع كل تلتقط الكاملة الرواية أو الذاتية السرية أو السرية إن
قاصٍّ ِمن ما ولكن ذواتهم، أو قصتهم يخلق كي أخرى بانطباعات وارتبط املوضوع
الحياة؟ قصة تبدأ أن يجب ومتى املادة. تلك من نسبة أصغر سوى يلتقط أن يُمكنه
لحظة خلفية توضيح يحاول أن املرء عىل يتعنيَّ إنه أم الحمل؟ عند أم امليالد؟ لحظة
الساعة مْلء أحد: ليلة كل بعملني القيام عىل معتاًدا رجًال إن نَُقْل دعنا الحمل؟ حدوث
أنه الثاني الفعل منتصف يف أدرك الليايل إحدى يف أنه نفرتض ودعنا زوجته، ومضاجعة
بما اكتمل قد أنه رغم مكتمل، غري يعد العمل فإن وهكذا األول، بالفعل القيام نيس قد
يعتاد سوف إنه حتى الحمل حدوث بلحظة تأثر بجنني الحمل إىل يؤدي بحيث يكفي

الكاملة. حياته قصة كتابة عن فضًال اإلطالق، عىل به يقوم فعل أي إنهاء عدم عىل
–١٧٥٩) وآراؤه» شاندي تريسرتام النبيل السيد «حياة سترين لورنس رواية تعد
الرواية من حالة وهي الكامل، باملفهوم الرواية تُولد أن قبل للرواية محاكاة (١٧٦٧
الذاتي الوعي شديد كتاب أيًضا هي الوعي. تيار رواية ذاته الوقت ويف اإلنسانية
الخاصة فكرته لديه منا كل للتواصل. كأداة قصوره وأوجه للكتاب املتاحة باالحتماالت
قارئ كل وتدع خالية صفحة ترتك ال فلَم جميلة امرأة وصف أردَت فإذا الجمال، عن
ال لَم لكن محبوبة، شخصية وفاة عند حداًدا نقف أن وعلينا مناسب؟ بوصف يملؤها

للحظة؟ الحداد مالبس يرتدي نفَسه الكتاَب ندع
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شاندي». «تريسرتام يف يوريك وفاة عىل كإشارة ُوِضعت سوداء صفحة :4-8 شكل

تريسرتام رواية تستمر لم وهكذا طويًال، يستمر غريب يشء «ال جونسون د. قال
مصدًرا جعلها قد شاندي» «تريسرتام فتميُّز مخطئًا؛ كان املرة تلك يف ولكنه شاندي.»

اإلنجليزية. الرواية يف يُضاَهى ال الذي التنوع من ونبًعا متجدًدا
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التاسع الفصل

اإلنجليزي الطابع تأصل مدى
األدباإلنجليزي يف

وطني يا إنجلرتا،

لِك فعلُت ماذا
وطني؟ يا إنجلرتا، يا
أفعله لن هنالك وماذا

إليه؟ أنتمي الذي وطني يا إنجلرتا، يا

١٨٩٢ دوًما»، ملكنا أجل «من
مؤلف هنيل إرنست ويليام بالدرن املصاب االستعماري للتوسع املؤيِّد كتب هكذا
هي إنجلرتا أيُّ ولكن روحي»). قبطان َقَدري/إنني سيد («إنني يقهر» ال «الذي قصيدة

اإلنجليزي؟ األدب عن الحديث عند املقصودة
لجون الحاج» «رحلة هو األدب ذخائر يف قراءة األعمال أكثر كان قرون لعدة
اإلنجيلية، الدين ألحكام وُمعارض تعليًما، ى تلقَّ بالكاد بسيط، عامل ابن وهو بونيان،
أكثر وكان الطرق. وَقْطع بالسحر وُوِصم أنشطته، بسبب ُسِجن متجوًال خطيبًا وكان
أحدب وهو بوب، ألكسندر هو عرش الثامن القرن يف التجارية الناحية من نجاًحا الشعراء
وثالثني وخمسة (مرتًا بوصات وست أقدام أربعة طوله يبلغ روما لكنيسة تابع كاثوليكي
من اسكتلندي وهو بايرون، اللورد هو عرش التاسع القرن شعراء أشهر وكان سنتيمرتًا).
ويخدعه يحتقره كان الذي الراقي اإلنجليزي املجتمع من منفي الكالفيني املذهب أتباع

جاذبيته. من أبًدا يشبع ال ولكنه
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الحرية ورائد املنجم عامل ابن أعطى ١٩٢٢ عام يف إنجلرتا»، وطني «إنجلرتا،
القصرية، قصصه من ملجموعة العنوان هذا ساخر تلميح يف لورنس إتش دي الجنسية
أنف رغم «إنجليزيٍّا العام نفس يف أسكويث سينثيا الليدي إىل كتب كما لورنس وكان
والتحيَز اإلنجليزية األرستقراطيَة يكره كان نفسها.» إنجلرتا أنف رغم إنجليزيٍّا العالم،
الجنس، عن الحديث يف املتكلف واالحتشاَم اإلنجليزي الجنيس والكبَْت اإلنجليزي الطبقي
الحرب يكره املجموعة عنوان تحمل التي القصة بطل وكان إنجلرتا. أرض يحب ولكنه
االستعمارية، إنجلرتا عن تصور لديه يكن «لم فالندرز. يف ويموت فيها يتطوع ولكنه
«باملشاعر فطري إيمان لديه كان ولكن دعابة»، له بالنسبة الربيطاني الحكم وكان
منذ املكان أجواء يف تتَّقد عواطفهم زالْت ما الذين البدائيني املكان ألهل املفقودة القوية
وجود إنه األجواء، يف مفقودة خفية عاطفة اتِّقاد إنه الرومان. يأتي أن قبل بعيد زمن

مرئية.» غري ثعابني
الذي أورويل جورج مقال من األول الجزء عنوان هو إنجلرتا»، وطنك «إنجلرتا،
أثناء كتبه والذي اإلنجليزية» والعبقرية االشرتاكية القرن: ووحيد «األسد عنوان يحمل
الخمسة واملقتطفات تعمها!» التي والفوىض «تنوعها .١٩٤٠ عام النازي الجوي القصف
عىل والشاحنات الصناعية النكشري مدن إحدى هي اإلنجليزي» «املشهد من ألورويل
لعب وآالت التوظيف مكاتب أمام املرتاصة البرش وصفوف الكبري الشمايل الطريق
احتفال لحضور درَّاجاتهن يَُقْدَن اللواتي و«العازبات سوهو حانات إحدى يف البينبول
حسبما منها، وتسخر تكرهها إنك إنجلرتا: الضبابي.» الخريف صباح يف اإللهي الَعشاء
إليها تنتمي ولكنك الحرب، جرَّاء من املشاعر من هائل بقْدر يشعر فهو أورويل، يقول

املنية. توافيك حتى تفارقها ولن
إنه بل فحسب، املتشكك والتواؤم واالنتماء الحنني موطن ليس اإلنجليزي: األدب

واالغرتاب. والتمرد الذات وكراهية والسخرية املعارضة موطن أيًضا
غنيٍّا أورويل عليه يطلق كما اإلنجليزي» «املشهد أصبح الثانية العاملية الحرب منذ
مثل العرشين، القرن من الخمسينيات فرتة روايات أهم وتجيش والضحك. باالشمئزاز
آلالن (١٩٥٨) األحد» وصباح السبت و«مساء أيميس لكينزيل (١٩٥٤) املحظوظ» «جيم
الرجل عن أما املتدنية. والتوقعات الرشاب تناول يغذيها التي الغضب بمشاعر سيليتو،
السكِّري السابق القنصل شخصية مثل ومحطَّم؛ السمعة سيِّئ فهو بالخارج اإلنجليزي
يف الساخط الصحفي وشخصية (١٩٤٧ الربكان»، («تحت الوري ملالكوم املكسيك يف

.(١٩٥٥ الهادئ»، («األمريكي جرين لجراهام فيتنام
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ُسِمعْت اإلمرباطورية لنهاية التايل القرن نصف يف إنجلرتا؟ َمْن وطن إنجلرتا،
الواليات يف السابقة املستعمرات ورعايا بريطانيا إىل املهاجرون جديدة: أصوات مجموعة
املنعزلون»، لندن («أبناء سيلفون صامويل من — املهاجرين وأطفال حديثًا املستقلة
بيضاء»، («أسنان سميث زادي إىل (١٩٥٨ تنهار»، («أشياء أتشيبي وشينوا (١٩٥٦
منها»، مهرب عاهرة/وال «إنجلرتا .(٢٠٠٤ الصغرية»، («الجزيرة ليفي وأندريا (٢٠٠٠
العنرصية جونسون كويزي لينتون املهاجر الكاريبي املرسحي الشاعر يدين هكذا

البُْلدغ. كالب ومربِّي الكالب محبِّي من أمة يف له موطنًا يتخذ وهو حتى اإلنجليزية،
لفورد عظيمة روايات سلسلة وهي ،(١٩٢٤–١٩٢٨) االستعراض» «نهاية يف
يحمل (الذي النموذجي اإلنجليزي الرجل يصف إنجلرتا، نهاية تحلل فورد مادوكس
هربرت جورج كان حيث ويلتشري؛ يف بيمريتون قرية تيتجينز كريستوفر هولنديٍّا) اسًما
وبيمريتون فيها.» التفكري ساللتنا تستحق ما بقدر الساللة «مهد بأنها ا، قسٍّ يعمل
رها صوَّ التي العازبة وأصبحت مستقلة. قرية وليست ساليزبري أحياء أحد هي اآلن
الضبابي الخريف صباح يف اإللهي الَعشاء احتفال لحضور الدراجة تقود وهي أورويل
بيت عن وماذا أمره. من عجلة يف هو الذي املسافر سيارة تصدمها أن لخطر معرَّضًة
١٩٩٦ عام ويف بخس. بسعر الريفية ممتلكاته أفضل إنجلرتا كنيسة باعت القسيس؟
فيكرام النشأة الهندويس املولد الهندي اللغات متعدد العاملي والروائي الشاعر اشرتى
،(١٩٩٣) مناسب» «فتًى روايته أرباح من وذلك وجدَّده، هربرت جورج منزل سيث
— ريتشاردسون لصامويل «كالرسيا» برواية الخاصة املكانة ذات تحتل رواية وهي

اإلنجليزي. القصيص األدب إبداع عىل عالمة بوصفها — الطول يف خاصة
تجديده وتم صاحبه إىل — الِعرق يكن لم إن الثقافة مهد — األدب ملكية استُعيدت

الليل. منتصف أطفال يد عىل

باإلنجليزية؟ ُكِتب ما هو اإلنجليزي األدب هل

محارضات من سلسلة بيفزنر نيكوالوس األملاني اليهودي الالجئ ألقى ١٩٥٥ عام يف
اإلنجليزي»، األدب يف اإلنجليزي الطابع ل تأصُّ «مدى بعنوان يس بي بي إذاعة يف ريث
مالحظاته ًسا مؤسِّ والعمارة الفن طريق عن القومية الشخصية تحليل إىل فيها سعى وقد
إالَّ يتوصل لم إنه حتى كثرية اختالفات وجد ولكنه الطبيعية، واملناظر املناخ أساس عىل
التي الطبيعة» «حب وراء الكامن اإلنجليزي الطابع أصالة حول معدودة استنتاجات إىل
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يمثلها التي ع متوقَّ أو طبيعي هو ملا املغايرة الغريبة واملوهبة كونستابل جون يمثلها
الطابع ل تأصُّ مدى حول املحارضات من سلسلة إعداد حاولنا وإذا هوجارث. ويليام
إىل للتوصل سبيلنا ويف التنوع من املزيد نقابل فسوف اإلنجليزي األدب يف اإلنجليزي
الشعر يف للمكان مميز معنًى عن املشابهة املالحظات بعض من أكثر نجد ال قد نتيجة

اإلنجليزي. النثر يف القوي الدعابة وحس اإلنجليزي
األدب ماهية تعريف مشكلة بسبب خاصة تبدأ، أن قبل تنهار قد املحاولة تلك ولكن

به. املقصود واملعنى «اإلنجليزي»
ميلفيل لهريمان ديك» «موبي مثل اإلنجليزية؟ باللغة ُكِتب الذي األدب يعني هل
و«جاتسبي ديكينسون إيمييل وشعر ثورو ديفيد لهنري الغابات» يف الحياة أو و«والِدن
هي األعمال فهذه ميلر؛ آلرثر متجول» بائع و«وفاة فيتزجريالد سكوت إلف العظيم»
شديدة، برباعة األعمال هذه تستخدمها التي اللغة هي واإلنجليزية حال، أية عىل أدب

اإلنجليزي. وليس األمريكي، األدب ضمن تُصنَّف ولكنها
يف للحياة انتقال ولكنهما أمريكا، يف إليوت إس وتي جيمس هنري من كل ُولِد
من جزءًا يصبحان فمتى بريطانينِي. مواطننِي بوصفهما رفيع مقام إىل ووصال إنجلرتا
يف أعمالهما تُنرش عندما إنجلرتا؟ عن أم إنجلرتا يف يكتبان عندما اإلنجليزي؟ األدب
أمريكية كاتبة كانت بالث؟ سيلفيا عن وماذا الجنسية؟ عىل يحصالن عندما أم إنجلرتا
بشدة وارتبطْت ولندن ديفون يف أيامها أواخر يف ُكِتبت قصائدها أفضل ولكن تماًما،

سفره. جواز استخدام يف الحق أعطاها مما بريطاني؛ شاعر من بزواجها
اإلنجليز؟ كتبه الذي األدب يعني إنه أم

عديدة قرون مدار عىل اإلنجليز كتبها التي األدبية األعمال من كبرية مجموعة ثمة
للسري «يوتوبيا» كتاب بأن القول يمكننا فهل الالتينية. وخاصة اإلنجليزية غري بلغات
ولكنه ،١٥١٣ عام بالالتينية ُكِتب عندما اإلنجليزي األدب من جزءًا يكن لم مور توماس
وهل ١٥٥١؟ عام اإلنجليزية إىل النص روبنسون رالف ترجم عندما منه جزءًا أصبح
ولكن اإلنجليزي األدب أعمال من مارفيل ألندرو «الحديقة» قصيدة بأن القول يمكننا

كذلك؟ ليست «هورتوس» عنوان تحمل التي القصيدة نفس من الالتينية النسخة
عىل كاملة نسخة يف أعمالهم نُِرشت الذين امَلولد إنجليزيي الشعراء أوائل هم َمن
صامويل إما السؤال هذا عن املعتادة اإلجابة إن والرومان؟ اإلغريق كالسيكيات غرار
ولكن .(١٦١٦ الكاملة»، («األعمال جونسون بن أو (١٦٠١ الكاملة»، («األعمال دانييل
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التي الشعرية مجموعتها نالْت فقد (١٥٨١–١٦١٢)؟ ويتسون جني إليزابيث عن ماذا
جني إليزابيث («قصائد تُغَفل وهل أوروبا. أنحاء كل يف اإلعجاب ١٦٠٢ عام نُِرشت
اللغات من العديد يف وبراعة شهرة األكثر والشاعرة النبيلة اإلنجليزية الفتاة ويتسون
كتبتْها ويتسون ألن اإلنجليزي؛ األدب تاريخ من عادًة (١٦٠٢ واألعمال»، والدراسات
يف الثاني رودولف بالط يف بالخارج العملية حياتها معظم قضْت ألنها أم بالالتينية

مًعا؟ للسببني أم براج؟

اإلنجليزية نوبل جوائز

نعنيه ما عىل مثال رضب «يمكن لالستثناء قابل غري يبدو الذي التايل االفرتاض يف فكِّر
نوبل جائزة عىل حصلوا الذين الجزر تلك مواطني ذكر طريق عن «اإلنجليزي» باألدب

الجائزة. عىل لحصولهم الزمني للرتتيب طبًقا هم وها األدب.» يف
وأصالة املالحظة لقوة «نظًرا ١٩٠٧ عام الجائزة عىل كيبلينج روديارد حصل
املؤلف هذا إبداعات تُميِّز التي الرسد يف للنظر الالفتة واملوهبة األفكار وخصوبة الخيال
بدأ فقد (مومباي)، بومباي يف ُولِد قد كيبلينج كان وملا العالم.» مستوى عىل املشهور
ألن املاسونيني مجتمع هو فيه باأللفة يشعر الذي املجتمع وكان هللا، بمخاطبة مذكراته
وأحد ساماج وبرامو أرايا وأعضاء والسيخ والهندوس «املسلمني من كانوا هناك «إخوانه»
الرومانية، اإلمرباطورية عن حديثًا أعماله أكثر يف وحتى نفيس»). عن («يشء اليهود»
املؤسسة إىل بانتمائه نفسه يُعرِّف لم لفليترش، إنجلرتا» «تاريخ يف مشاركته تمثله والذي
يُستدَعى وعندما لإلمرباطورية. البعيدة الحدود يف روماني قائد أنه عىل بل اإلنجليزية
والذكريات والزمن والجهد واألىس والعادة «الوقت أن يدرك روما، إىل للعودة القائد
عواطف كانت املنطق وبنفس بريطانيا.» أرض يف جذوري غرست والحب/قد والخدمة
الداخلية مدرسته وصف وقد األوىل، للمرة وعمل ُولِد حيث الهند إىل دائًما تشده كيبلينج
سن يف بومباي إىل عاد عندما لسانه عىل يقول وهو العزلة»، «منزل بأنها إنجلرتا يف
أعرف ال بجمل بالعامية أتلفظ جعلتْني وروائحه الوطن «مشاهد إن عرشة السادسة

الهندية. األرض يف متأصلة جذوره كانت معناها.»
يعرب الذي دائًما امللَهم شعره أجل «من (١٩٢٣) ييتس بتلر ويليام هناك ذلك بعد
إىل ا منضمٍّ أيرلنديٍّا ييتس كان القوة.» شديدة فنية صورة يف بأكملها األمة روح عن
بروتستانتية أصول من ينحدر كان فقد وباعرتافه الحرة، األيرلندية الدولة شيوخ مجلس
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يف شككوا بالقومية واملنادين الجمهوريني من العديد أن عنه نتج مما أنجلو-أيرلندية؛
ومهما الغاليَّة. باللغة يكتب يكن لم ألنه خاصة بأكملها، األمة روح عن يعرب أنه زعمه
أو إنجلرتا وليست النقاش موضع األمة هي أيرلندا كانت فقد االدعاء، هذا أساس كان

املتحدة. اململكة أو العظمى بريطانيا
والتي واإلنسانية، باملثالية تتميز التي «ألعماله (١٩٢٥) شو برنارد جورج ثم

آخر. أيرلندي وهو نوعه.» من فريد شاعري بجمال املثرية سخريتها تمتزج
«ملحمة يف ذروته يبلغ والذي لديه املميز الرسد «لفن (١٩٣٢) جالزورثي جون ثم
هارو بمدرسة والتحق املتوسطة، الطبقة من مورسة لعائلة َرسي يف ُولِد فورسايت».» آل

الجائزة. عىل يحصل أصيل املولد إنجليزي رجل أول وهو أوكسفورد، وجامعة
املعارص.» الشعر يف والرائدة البارزة «ملساهمته (١٩٤٨) إليوت سترينز توماس ثم

ميزوري. لويس، سانت يف ُولِد وقد
عن فيها يدافع التي العظيمة املتنوعة لكتاباته «تقديًرا (١٩٥٠) راسل برتراند ثم
يكن ولم سياسيٍّا ما حدٍّ وإىل فلسفيٍّا إنجازه كان الفكر.» وحرية اإلنسانية املثاليات

جانبًا. تنحيته يمكننا وهكذا أدبيٍّا،
الحياتية رَي والسِّ التاريخي الوصف يف «لرباعته (١٩٥٣) ترششل وينستون ثم
تنحية يمكننا وهنا السامية.» اإلنسانية القيم عن دفاًعا املفوهة الخطابة إىل باإلضافة
أنه فاملشكلة جانبًا؛ الحياتية بالسري واملتعلقة التاريخية ترششل ألعمال األدبية املزايا
ضد أسالُفه حارب نيويورك من مايل خبري ابنة والدته كانت فقد أمريكي، نصف كان
ترششل كان مثبت غري عائيل العتقاد وطبًقا األمريكية. االستقالل حرب يف الربيطانيني
الهنود من مجموعة وهم األوريكيني أصل من تنحدر جدته كانت فقد يصدقه، نفسه

املتحدة. الواليات يف هودسون نهر وادي يف أصًال يعيشون الذين الحمر
فقر عن الكتابة من عظمتها تستمد التي «لكتاباته (١٩٦٩) بيكيت صامويل ثم
قىضمعظم أيرلنديٍّا بيكيت كان واملرسح.» الرواية من جديدة أشكال املعارصيف اإلنسان

اإلنجليزية. إىل ترجمتها قبل بالفرنسية أعماله من العديد وكتب فرنسا يف حياته
األفكار يف وثراء شاملة نظرة تميزها التي «لكتاباته (١٩٨١) كانيتي إيلياس ثم
الالدينو هي األم لغته املولد بلغاري السفاراديني، اليهود من كانيتي كان فنية.» وقوة
الجنسية عىل وحصل النازيني من هربًا لندن إىل أتى ولكنه باألملانية، يكتب وكان

زيوريخ. يف حياته من عاًما عرشين آخر قىض أنه رغم ١٩٥٢ عام الربيطانية
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يف اإلنسانية الحالة عىل الضوء تلقي التي «لرواياته (١٩٨٣) جولدينج ويليام ثم
يف ُولِد األساطري.» عاملية وتنوع بها الواقعي الرسدي الفن لسهولة نظًرا اليوم عالم
وجامعة الثانوية باملدرسة التحق ولكنه مستقلة، مقاطعة ما يوًما كانت التي كورنوول

الجائزة. عىل يحصل إنجليزي رجل ثاني بأنه وصفه يصلح فإنه وهكذا أكسفورد،
والتي األخالقي والعمق الشعري الجمال ذات «لألعمال (١٩٩٥) هيني شيموس ثم
ينتمي كاثوليكيٍّا أولسرت يف هيني ُولِد الحي.» واملايض اليومية املعجزات شأن من تُعِيل
«كتاب يف اسمه يدرج أن ورفض أيرلندا، جمهورية إىل انتقل ثم الرومانية، الكنيسة إىل
جادة ولكنها طريفة قصيدة ذلك يف وكتب ،(١٩٨٢) املعارص» اإلنجليزي للشعر بنجوين

السبب: فيها يرشح املعنى

فلتعلم
أخرض سفري جواز أن
كأًسا نرشب لم وأننا

… امللكة نخب
الحدود أرسم أنني تفهم وسوف

ملكي هو ما مني يسلب
… وطني

١٩٨٣ مفتوح»، «خطاب
بلري توني الوزراء رئيس كان الذي البالط شاعر لقب يرفض سوف أنه وأعلن

هيوز. تيد وفاة بعد إياه منحه يف يرغب
أعمال يف املتناهية والدقة املنظوري الرسد بني «لجمعه (٢٠٠١) نيبول إس يف ثم
ويلتشري، يف طويلة لفرتة أقام ورؤيتها.» الخفية التاريخ أحداث وجود إدراك عىل تجربنا
الغربية الهند جزر إىل الهند من فحسب جيلني منذ انتقلت لعائلة ترينيداد يف ُولِد لكنه
األجنبي نظر وجهة من نيبول أعمال أروع ُكِتبت وقد مؤقتة. بعقود اًال ُعمَّ يصبحوا كي
نفسه وهو ،(١٩٦١ بيزواس»، للسيد («منزل الهندي األصل ذي الرتينيدادي والده —
ذلك كان وإن — للهند وزائًرا (١٩٨٧ الوصول»، («أحجية بريطانيا إىل مهاجًرا بوصفه
مليون و«الهند: مجروحة»، حضارة «الهند: مظلمة»، «منطقة (ثالثية — خالف موضع

.(١٩٦٤–١٩٩٠ اآلن»، ثورة
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خلف تكمن التي الكارثة مرسحياته يف يكشف «الذي (٢٠٠٥) بينرت هارولد ثم
يف بمقتىضمولده أصيل إنجليزي أنه ورغم للظلم.» املغلقة الغرف ويقتحم اليومي اللْغو
ترجع الذين األشكيناز اليهود من أجداده كان فقد لندن، من الرشقي الطرف يف هاكني
قصائده ونرش موسكوفيتش، لقب تحمل والدته وكانت وأوديسا. بولندا إىل أصولهم

بينتو. ودا بينتا بأسماء األوىل
أخضعت التي األنثوية التجربة مالحم «صاحبة (٢٠٠٧) ليسينج دوريس ثم
يف ليسينج ُولِدت الخيال.» وقوة والعاطفة الشك طريق عن للدراسة منقسمة حضارة
الذي واللقب حاليٍّا)، (زيمبابوي الجنوبية روديسيا يف ونشأْت حاليٍّا) (إيران فارس بالد
حيث أوغندا؛ يف الرشقية أملانيا سفري الحًقا أصبح الذي الثاني لزوجها هو اآلن به تكتب

بالفعل. منقسمة حضارة إنها أمني. عيدي ضد قامْت التي االنتفاضة أثناء اغتيل
بينرت عدا ما األدب يف نوبل جائزة عىل املولد إنجليزي أديب أي يحصل لم باختصار،
والروائيون . الفظِّ السيايس الطابع وذات فنيٍّا األضعف قصائده ال ملرسحياته ُكرِّم الذي
وجولدينج. جالزورثي هم فيه لبس ال نحو عىل بذلك قاموا الذين الوحيدون اإلنجليز
عام ُكرِّم قد اإلدواردي جالزورثي أن املدهش فمن التالية، األجيال نظر وجهة ومن
ريتشاردسون ودوروثي لورنس إتش دي فيه نجح الذي الوقت نفس وهو ،١٩٣٢
الرواية مسار تغيري يف وآخرون وولف وفريجينيا فورد مادوكس وفورد جويس وجيمس
ألقى إنجليزي روائي أكثر أن القادمة األجيال تحكم أن أيًضا املحتمل ومن اإلنجليزية.
ويليام يكن لم العرشين القرن من الثاني النصف يف اإلنسانية الحالة عىل الضوء
أجنبيٍّا؛ دائًما كان ألنه وذلك قاطع؛ بشكل إنجلرتا حلَّل الذي باالرد جي جيه بل جولدينج
وبالطبع، اعتقال. معسكر يف قضاها عديدة أعوام ومنها الصني، يف طفولته قىض حيث
األوىل األعوام يف وخاصًة اللجان، تمنحها التي الجوائز غرابة عن تنبِّئنا الخيارات تلك فإن
ألفريد وضعه الذي الرشط يف تتمثل إضافية غرابة ثمة كانت حيث الجائزة؛ منح من
الِعرقي التنوع ولكن املثالية»، النزعة «ذي لألدب الجائزة تمنح بأن وصيته يف نوبل
املتجسد الثقايف التنوع عن بالكثري يخربنا املصادفة بمحض جاء الذي للقائمة والجغرايف
عىل الحاصلني عىل نفسه التمرين هذا تطبيق ويكشف اإلنجليزي. األدب عنوان تحت

التجانس. من أكرب درجة عن أخرى أمة أي من نوبل جوائز
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الربيطاني» «األدب ى مسمَّ حقيقة

كانت ولو العاملي. االستحسان عىل عالمة بوصفها رمزية بقيمة نوبل جائزة تتمتع
سيصبح كان لها األول اإلنجليزي املرشح فإن عرش، التاسع القرن يف كهذه جائزة ثمة
وقد جمهوًرا. وأوسعهم تأثريًا عرصه روائيي أكثر وهو سكوت، والرت السري اسكتلنديٍّا:
وجيمس وايلد وأوسكار وشو ييتس وأيرلندية برينز، وروبرت سكوت اسكتلندية دفعت
«األدب فئة تسمية القرتاح البعض توماس إس وآر توماس ديالن وويلزية جويس،
نجد قد املتحدة الواليات يف الجامعية األقسام ويف اإلنجليزي. األدب مقابل يف الربيطاني»

الربيطاني. األدب عن األمريكي األدب مقررات يف اختالًفا أحيانًا
التاريخ؛ وقائع مع تتفق ال ألنها السلتية؛ العنارص كل لشمول املحاولة تلك تفيدنَّ ال
نفسه يرى شكسبري ويليام كان ما إذا تساءلنا إذا بساطة بكل ذلك نرى أن يمكننا حيث
حكم خالل أنه يف السؤال هذا عن اإلجابة وتتمثل بريطانيٍّا. أم إنجليزيٍّا مرسحيٍّا كاتبًا
وقت من كبريًا جزءًا بالفعل خصص وقد إنجليزيٍّا، نفسه يعترب كان األوىل إليزابيث امللكة
جيمس حكم من األوىل األعوام يف ولكن إنجلرتا، تاريخ تجسد ملرسحيات لديه الكتابة
عن يكتب شكسبري بدأ إنجلرتا ملك األول جيمس أصبح عندما اسكتلندا ملك السادس
كانت جيمس ألن وذلك و«سيمبيالين»)؛ لري» «امللك يف (وخاصة «الربيطانية» القضايا
يف النيابية املجالس يد عىل تحطَّمْت اآلمال تلك ولكن بريطانية، دولة إلنشاء آمال لديه
بني الفرتة عدا (فيما ١٧٠٧ عام حتى الربيطانية الدولة تنشأ ولم وإدنربه. لندن من كل
فِمن وهكذا ما)، حد إىل نظرية كانت ولكنها جمهوري شكل يف و١٦٦٠ ١٦٥٤ عامي

عرش. الثامن القرن قبل الربيطاني» «األدب عن الحديث التاريخية املغالطة
آمن فقد القومية، الهوية تشكيل يف ا مهمٍّ دوًرا الحكايات رسد لعب طاملا
ولكن جزيرتنا»، و«حكاية اإلنجليزي» «أدبنا بني تنقطع ال رابطة بوجود الفيكتوريون
الجزر تلك يف القومية السيادة أشكال فإن كثريًا العرصيون املؤرخون أكده ملا وفًقا
واالسكتلندية والويلزية اإلنجليزية — مختلف دولة تكوين فكل التنوع، شديدة كانت
والجمهورية ستيوارت وعائلة تيودور وعائلة املتحدة» و«اململكة والربيطانية واأليرلندية

واالنتماء. بالهوية الخاصة قصصه لديه كانت — والربملانية وامللكية والدستورية
يطلق ديني كيان من جزءًا والربيطانيون اإلنجليز ظل عديدة قرون مدار عىل
مع يتداخل أنه صحيح) غري نحو (عىل افرتض ما غالبًا الذي املسيحي»، «العالم عليه
األصلية لألمة اإلنجليز األفراد اعتُِرب وطاملا «أوروبا». عليه يطلق الذي الجغرايف الكيان
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أساسية نقطة وهي املسيحي»، «العالم إىل ينتمون ال ألنهم «غرباء» اليهود، أي املتفرقة؛
(١٨٧٦) ديروندا» «دانييل وخاصة الكربى، عرش التاسع القرن روايات من العديد يف
واعيًا ا ردٍّ تكتب يهودية (وهي ليفي إليمي (١٨٨٩) ساكس» و«روبن إليوت لجورج
و«تانكرد» (١٨٤٤) و«كونينجزباي» (١٨٣٣) أللروي» العجيبة و«القصة إليوت) عىل

مراهقته). فرتة يف مسيحيٍّا د ُعمِّ ولكنه املولد (يهودي دزرائييل لبنجامني (١٨٤٧)
مدار عىل للجزر املتعددة السياسية النظم يف واإلساءة الخلط احتمال وضع ومع
و«األدب اإلنجليزي» «األدب مصطلَحِي تجاهل الباحثني بعض اقرتح االعتبار، يف القرون
وقد األطلنطي». رشق شمال أرخبيل «أدب عن ذلك من بدًال والحديث كليًة، الربيطاني»
«األدب يف مساهمة بأنه عمل أي وصف قبل ولكن النطق، عسرية طويلة جملة تلك تكون

تحتها. أنشئ التي القومية البنية عن التساؤل األمر يستحق قد اإلنجليزي»
عندما و١٤٠٠ ١٣٨٦ عامي بني فيما كانرتبري» «حكايات تشورس جيفري كتب
للفنون السائدة اللغة هي الفرنسية كانت حيث الثاني ريتشارد امللك بالط يف يعمل كان

والشعر. الحاشية برجال الخاصة املرتابطة
إىل باإلضافة اإلنجليزية، اللغة يف سياسية قصيدة أفضل يعد ما مارفيل أندرو كتب
من وسلسلة اللحظة» «ِعِش موضوع حول النهضة عرص يف اإلنجليزية القصائد أبرز
القصائد تلك كتب وقد الطبيعي. والعالم البرشي العقل بني العالقة عن العميقة التأمالت
عشيقته و«إىل أيرلندا»، من كرومويل عودة عند هوراس نهج عىل غنائية «قصيدة وهي —
عام غضون يف — أبلتون» منزل و«فوق «الحصاد»، وقصائد و«الحديقة»، الخجولة»،
موطنه يف يعيش مارفيل كان عندما (١٦٥١ صيف وحتى ١٦٥٠ صيف (من تقريبًا
إعدام بني إنجلرتا: تاريخ يف السيايس االستقرار عدم فرتات أشد يف يوركشري األصيل
الصغرية املجموعة وتشكِّل للدولة. رئيًسا كرومويل أوليفر وتنصيب األول تشارلز امللك
اإلنجليزي الشعر يف تركيًزا األكثر التخييل االستقصاء بعناية املصوغة مارفيل أعمال من
وضغط الرغبة ولقوة واملجتمع، وللنفس والتأملية، الفعلية للحياة املتناقضة للمتطلبات
العصور، لكل تنتمي قصائد إنها بيئته. يف مرتسًخا والجسد املستقل وللعقل الفناء،
الوحيدة القصيدة وهي أقلَّها، «الحديقة» (تعد التاريخية بلحظتها مميزة أيًضا ولكنها

.(١٦٦٠ عام امللكية استعادة بعَد ربما الحًقا، ُكتبت قد تكون ربما التي املجموعة يف
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يف عاشت ولكنها لندن يف ُولِدت التي فيليبس كاثرين َكتبت تقريبًا الوقت نفس ويف
ويف معتدًال. كان وإن نشًطا برملانيٍّا زوجها كان عندما ملكيٍّا شعًرا الريفية ويلز أعماق
امللكي، للحكم املعارض كرومويل ألوليفر مخلًصا تابًعا ميلتون جون كان ذلك غضون
العصور، كل عن قصيدة وهي (١٦٦٧)؛ املفقود» «الفردوس كتب امللكية استعادة وبعد
القرون، مدار عىل عاشت قصيدة إنها الحساب. يوم حتى الجنة يف األوىل الحرب من
الهزيمة. تجربة عن قصيدة هي ميلتون حالة ففي بعرصها؛ خاصة قصيدة أيًضا ولكنها
صحًفا ينتج أيًضا كان (١٧٤٩) جونز» «توم يكتب فيلدينج هنري كان بينما
من زحفوا الذين اليعاقبة مهاجًما جورنال») و«جاكوبايت باترويت» ترو («ذا أسبوعية
لفرتة منهم انتُِزعت الذين ستيوارت آلل امللكية الستعادة محاولة يف ١٧٤٥ عام اسكتلندا

.١٦٨٨ عام وجيزة
اسكتلندا تعد لم عرص يف االسكتلندي التاريخ عن سكوت والرت السري روايات ُكتبت

. مستقالٍّ سياسيٍّا كيانًا فيه
يف الشعراء وأشهر أهم أحد دبلن يف اًال بقَّ يعمل والده كان الذي مور توماس كان
احتفاًال ُكتب (١٨٠٨–١٨٣٤) أيرلندية» «ألحان ديوانه ولكن العرصي، لندن مجتمع
ساخرة قصيدة مع بالتزامن كتبها وقد . مستقالٍّ سياسيٍّا كيانًا تعد لم التي بأيرلندا
لأليرلنديني. إنسانية أكثر ملعاملة التماًسا مور فيها قدم (١٨٠٨) «التعصب» بعنوان

دبلن كانت عندما (١٩١٤) دبلن» «أهل القصصية جويس جيمس مجموعة نُِرشت
دبلن أصبحت الذي العام يف (١٩٢٢) «عوليس» روايته نُِرشت بينما استعماريٍّا، موقًعا
تصفه بكلمة جويس واختتمه باريس يف صدر قد الكتاب أن رغم حرة، دولة عاصمة فيه

.(«١٩١٤–١٩٢١ باريس – زيوريخ – («تريستي املنفى يف عمل بأنه
املتحدة» «اململكة من نوبل جوائز عىل بالحاصلني الخاصة قائمتي من حذفُت وقد
عىل وحصل ١٩٣٠ عام ُولِد الذي والكوت ديريك وهو لوسيا، سانت مواطني أحد
التزام نتاج وهو تاريخية، رؤية تدعمه التألق شديد شعري «إلبداع ١٩٩٢ عام الجائزة
جزر إحدى وهي جزيرته، انتقلْت ١٥٠٠ عام منذ القرون مدار فعىل الثقافات.» متعدد
تشكَّلت وقد والربيطانيني. للفرنسيني االستعمارية القبضة بني مرات عدة الغربية، الهند
واإلنجليزية األصيل موطنه بني متنوع إرث من والكوت شعر يف واملوضوعات اللغة

والفرنسية.
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بميلتون مروًرا الوسطى القرون أغاني من اإلنجليزي الشعر يف العندليب غرَّد
فمنذ الطيور. من أخرى ساللة يصف والكوت ولكن إليوت، إس تي حتى وكيتس
البطاطس مجاعة من هربًا لالجئني مكان إفساح إىل اإلنجليز اضُطرَّ عرش التاسع القرن
الخاصة اإلنجليزية التفاح أشجار إىل الحلوة الكاريبي فاكهة انضمت واآلن األيرلندية،

وهاردي. بكيتس
وهكذا ،١٩٧٩ عام يف إال املتحدة اململكة عن االستقالل عىل لوسيا سانت تحصل لم
ويعد الربيطانية. املستعمرات رعايا أحد املهنية مسريته معظم طوال والكوت كان فقد
بشدة متداخًال الكاتبني)، بني املواقف اختالف من (بالرغم نيبول نثر غرار عىل شعره،
وموقفها الصغرية جزيرته لغة مع حوار يف يدخله وهو حتى اإلنجليزي، األدبي النهج مع
جورج أمثال من اإلنجليز خطوات يتبع (١٩٩٠) «أومريوس» قصيدته ويف وبيئتها.
بمساعدة األوديسا (ترجمة بوب وألكسندر (١٦١٤-١٦١٥ األوديسا، (ترجمة تشابمان
(قصيدة تينيسون لورد وألفريد (١٧٢٥-١٧٢٦ فينتون، وإيليجا بروم ويليام من
(١٩٣٥ «األوديسا»، (ترجمة «العرب» لورنس إي تي إىل باإلضافة ،(١٨٤٢ عوليس،
الرسد يف أسايس أسلوب باستيعاب وذلك «عوليس»)، (رواية دبلن من جويس وجيمس
وفيلوكتيتيز أخيل من كل أصبح حيث الخاص؛ وبخياله موطنه يف الغربي األدب من

القديمة. العصور يف محاربنِي بطلنِي ال ويندوارد جزر يف صياديِن

اإلنجليزية الرحالت

و«ويلزي» و«اسكتلندي» «بريطاني» هو ما مقابل يف «اإلنجليزي» نوضح أن علينا
الجزر بني والخارج، الوطن بني بالتفاعل أيًضا اإلنجليزي األدب يهتم و«أيرلندي».
يف كانوا أن منذ وموقفهم الناس سلوك بني واإلمرباطورية، املوطن بني الرئيسة، واألرض
األمريكية. املتحدة الواليات وهي ملكهم تَُعد لم مستعمرة أهم إىل وصوًال القديمة البلد
بتناوله كربى إهانة يف (١٨٤٤) تشازلويت» «مارتن روايته يف ديكنز تشارلز تسبب وقد

األخري. املوضوع لهذا
وهي روما، من نفيه عند آخر» مكان يف عاَلم «ثمة شكسبري بطل كوريوالنوس يقول
ويتمثل الربيطانية، الحاكمة الطبقة عىل كبري تكويني تأثري لها كان التي القديمة الدولة
أروع من كانت تلك والعاملية؛ واملنفى واالستكشاف السفر الكالسيكي. تعليمهم فضل يف
وبريطانيا/أيرلندا، إنجلرتا بني املقابلة غرار عىل ولكن اإلنجليزية، الكتابات يف املوضوعات
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اإلمرباطورية يف البعيدة واملواقع القوة مركز أو والخارج الوطن يف ممثلًة الجدلية والثنائية
ليس ولكنه متجانس، مكان إنجلرتا أن تفرتض حيث بها؛ خاصة أخطاء يف تتسبب فهي
(١٧٢٤–١٧٢٧ كاملًة»، العظمى بريطانيا جزيرة عرب («رحلة ديفو دانييل فمن كذلك.
إنجلرتا»، عن («بحثًا مورتون يف وإتش (١٨٣٠ ريفية»، («نزهات كوبيت ويليام حتى
إىل («الطريق أورويل وجورج (١٩٣٤ اإلنجليزية»، («الرحلة بريستيل بي وجيه (١٩٢٧
إلنجلرتا، املختلفة األوجه من العديد واكتشفوا الصحفيون ارتحل ،(١٩٣٧ بري»، ويجان
البيضاء السياجات والفوضوي، املنظم والصاخب، الهادئ والحرضي، الريفي وجهها
املادة يف بثراء تتمتع وكلها والغبار، بالفحم املكسوة السوداء واملساكن بالصقيع املكسوة

املالحظة. قوية للعني الخام
إن وحتى الواحدة»، «األمة باسم متحدثني أو قوميني دائًما ليسوا الُكتَّاب إنَّ
فإن تحديًدا، املنطلق هذا من للوزراء رئيًسا أصبح الذي دزرائييل بنجامني مثل كانوا
يف دزرائييل قال كما تان» «أُمَّ ثمة بأنه معرفتهم من ينطلق الواحدة» «األمة عن دفاعهم
األغنياء هما األمتان كانت لدزرائييل وبالنسبة .(١٨٤٥) «سيبيل» لروايته الفرعي العنوان
وهما ،(١٨٥٥) والجنوب» «الشمال جاسكيل إلليزابيث بالنسبة كانتا بينما والفقراء،
عديدة، صوًرا األمتان وتتخذ امُلْرتَفة. واألرستقراطية العاملة للطبقة املتعارضان العاَلمان
وثمة التقليدية، «الوطنية» مثل اإلنجليزي» «الطابع تشكِّل املعارضة التقاليد كانت فقد
مثل أشخاص يمثلها «أصلية» قومية هوية وهي أخرى»، «إنجلرتا مناشدة من قديم إرث
بني التناقض هنا يتكرر ما وكثريًا الدولة. سلطة يد عىل أُزيحت أو أُفِسدت هود روبن
قد األسود) الفارس (أو «إيفانهو» رواية أن من الرغم فعىل والنورمانديني؛ الساكسون
معنى عن عرش التاسع القرن تصورات عىل هائل تأثري لها كان فقد اسكتلندي، كتبها

إنجليزيٍّا. تكون أن
مدرًسا أرنولد ماثيو كان فعندما والسلت، الساكسون عىل نفسه األمر وينطبق
عىل يربهن أن حاول عرش التاسع القرن ستينيات يف أكسفورد جامعة يف للشعر
الطبيعة يف العمياء بالتقاليد التمسك عليه أُطِلق ملا تصحيًحا يقدم السلتي األدب أن
الخصائص أن إىل وأشار اإلنجليزية، املتوسطة الطبقة حياة يف املتجسد األنجلوساكسونية
الطبيعي للسحر وميله للحزن، وميله لألسلوب، «ميله مثل اإلنجليزي؛ لألدب الرومانسية
كلها رائع» نحو عىل بالحيوية مفعمة حميمة بطريقة وتقديمه الطبيعة سحر واللتقاط
أجراه فيما تكمن شكسبري عظمة فإن أرنولد تقدير ويف سلتية. مصادر يف أصول ذات

إنجليزية». غري الروح، يف ومرونة «انفتاح ب اإلنجليزية الواقعية مزج من
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امللكي البالط اإلنجليزي األدب عليها بُني التي األساسية اإلبداعية املتناقضات من
مقابل يف واملبهجة» الخرضاء و«األرض املدينة، مقابل يف والريف املقاطعة، مقابل يف
القرنني ففي ذاته؛ الوقت يف وسيايس أدبي تكوين وهو الكئيبة». الشيطانية «الطواحني
وأصحاب الريف يف ًال متأصِّ املحافظني لحزب االنتماء كان عرش والتاسع عرش الثامن
طبقة بني الليربالية، والحًقا األحرار، حزب نفوذ ترسخ بينما األرايض متملكي من النفوذ
القاعدة). لتلك استثناءات يكونون قد األفراد من العديد أن (رغم حديثًا املزدهرة التجار
يف الساخرون األدباء هاجم فقد إنجلرتا؛ يف الحرضية الكتابة من كبري إرث ثمة
بأحدث املهتمني النبالء املدن شباب دون وجون مارستون جون مثل اإلليزابيثي العرص
شبابًا بوصفهم مكانتُهم ذلك عىل حرضتْهم وقد والرتقي، املتعة وراء سعيًا الصيحات
مطلع يف رائًجا مرسحيٍّا نوًعا املدينة كوميديا أصبحت وقد تحديًدا. النوع هذا من نبالء
العمران عن البعيدة الغابات رجل أو الساذجة القرية فتاة وأصبحت عرش، السابع القرن
عرش. الثامن والقرن االستعادة عرص كوميديا يف مألوفة خاًما مادة املدينة إىل يأتي الذي
املحنكان يدخل أوستن، لجني بارك» «مانسفيلد مثل روايات ففي ذلك، من العكس وعىل
وتعد املستقرة. حياتها فيفسدان ريفية مزرعة إىل كروفورد) وماري (هنري الحرضيان
والقوة الكآبة شديدة مجموعة د يوحِّ الذي الرئيس املوضوع هي للندن النفسية الجغرافيا
لندن» و«حقول موركوك ملايكل (١٩٨٨) األم» «لندن العرشين: القرن أواخر روايات من
الدكتور و«منزل سينكلري إليان (١٩٩١) النهر» مجرى و«باتجاه أميس ملارتن (١٩٨٩)
لة املفضَّ الخلفية هي العالم نهاية بعد ما لندن صورة وتعد أكرويد. لبيرت (١٩٩٣) دي»
لريتشارد (١٨٨٥) لندن» «بعد رواية من بدءًا الديستوبيا ر يصوِّ الذي القصيص لألدب
(٢٠٠٦) ديف» و«كتاب باالرد جي لجيه (١٩٦٢) الغاِرق» «العالم رواية حتى جيفريز

سيلف. لويل
وبالفعل جوفينال، القديم الروماني الساخر الكاتب إىل العاصمة ترشيح تقليد يعود
بترصف تعديل أو «تقليد» إال هي ما «لندن» عنوان تحمل التي جونسون د. قصيدة فإن
عاَلم مقابل يف الريفية املزرعة عىل املثالية إضفاء وأما الثالثة. الهجائية جوفينال لقصيدة
التقليد يبتعد مما أكثر عنه يبتعد ولكنه هوراس، شعر إىل يعود فهو املحموم البالط
الشعر فإن لالنعزال، ا عامٍّ مكانًا هوراس مزرعة تعد فبينما جوفينال. عن املعاكس
يعكس عمل وهي محلية، وعاطفة جغرافية خصوصية يف مغروس اإلنجليزي الريفي
املائية باأللوان الطبيعية املناظر ر تصوِّ التي باللوحات املهتم املميَّز اإلنجليزي الذوق

التصويرية. والسياحة للمقاطعة والوالء املحيل وبالتاريخ
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منظًرا الرئيس موضوعه يعد محيل «شعر بأنه الطبوغرايف الشعر جونسون د. عرَّف
النص وكان الَعَريض.» التأمل أو التاريخي االسرتجاع … إىل باإلضافة … ما طبيعيٍّا
بجوار تالٍّ الشاعر فيه يتسلق الذي دينام جون للسري كوبر» «تل هو النوع لهذا املؤسس
امللك مدح إىل إشارة (يف ويندسور عىل لألسفل نظرة ويلقي َرسي مقاطعة يف إيجام بلدة
ذلك من أبحروا الذين اإلمرباطورية لصانعي (تحية التيمز ونهر وأسالفه) األول تشارلز
امليثاق ع ُوقِّ (حيث ورونيميد لنا») ملًكا والغربية الرشقية الهند من «كالٍّ وجعلوا املكان
دينام قصيدة نُِرشت اإلنجليزية). الحرية دعائم أرىس الذي — كارتا املاجنا — العظيم
كرومويل، عرص خالل الرسية امللكية الكالسيكيات من وأصبحت ،١٦٤٢ عام مرة ألول
فيها أصبح التي عرش الثامن القرن يف «املحتملة» القصائد من طويلة سلسلة يف وأثرت
القرن نهاية ومع املجتمع. يف املفرتض الطبيعي للتسلسل رمًزا املرتب الطبيعي املشهد
أوضحها التي املنظمة الدولة برؤية اإلنجليزية البلوط لشجرة الشعرية األناشيد ارتبطِت
ويليام تحدَّى وقد .(١٧٩٠) فرنسا» يف الثورة عن «تأمالت يف ببالغة بريك إدموند
الشخصية الذكريات استبدال طريق عن األدبي النوع هذا سياسة البداية يف وردزورث
واملعوزين بالفقراء الطبيعية مناظره وملء تينرتن») «دير يف (كما القومي بالتاريخ
عالمة كان البحريات منطقة يف انعزاله ولكن واالستقالل»)، و«القرار «مايكل» يف (كما
الريفيون الشعراء تميز العرشين القرن مطلع ويف الراديكالية. للسياسات رفضه عىل
شعراء يخص فهو املستقبل أما بالرضا، والشعور الوطن إىل بالحنني «الجورجيون»
توماس شاعرية مواجهة يف الحداثة ضد تحالفهم يف ذلك، وبعد الحرضيني. الحداثة
عن العرشين القرن من الثاني النصف يف اإلنجليز الشعراء أكرب كشف الريفية هاردي
البيوت غزتْه قد الريف أن من الركني فيليب اشتكى فقد الصميم؛ املحاِفظ طابعهم
األرز «أشجار من أفالطونية» «إنجلرتا إىل رثائي نحو عىل هيل جيفري واشتاق املتنقلة،
الشعرية هيل جيفري مجموعة يف الغار» شجرة «فأس (قصيدة الناعم» الجوخ وقماش
هيوز تيد وحاول ،(١٩٧٨ إنجلرتا»، يف املسيحية املعمارية الهندسة إحياء عن «دفاع

امللكية. سحر إحياء البالط شاعر بوصفه
تلك تعد لألدب، السياسية القراءات كل غرار عىل ولكن، القصة. تستمر وهكذا
نظًرا متحفًظا؛ الطبيعة شعر يف الحنني يكون ما وغالبًا بشدة. مخالٍّ تبسيًطا القصة
يوجد لم ربما ولكنه مفقوًدا، أو مهدًدا أصبح للحياة قديم نمط عىل املثالية يضفي ألنه
العاطفة وراء الدافع ولكن الحرضية، السخرية عن نفسه اليشء قول ويمكننا أصًال.
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حزب أي إىل باالنتماء يتعلق مما أكثر الجنة من مطروًدا بنفسه الشاعر بإحساس يتعلق
وهو الطفولة، وبراءة الكاتب مايض بالفعل هي املفقودة السعادة أرض وتعد سيايس،

منه. بدأنا الذي املكان

البوتقة

اليهودي البولندي الالتفي اإلنجليزي للكاتب جديدة مرسحية ُعِرضت ،١٩٠٨ عام يف
واستقبلها العاصمة، واشنطن يف زانجويل إرسائيل الصهيوني والناشط العام الخطيب
هاجرْت يهودية روسية عائلة حول املرسحية وتدور بحماس. روزفلت ثيودور الرئيس
الرئيسة: الشخصية تقول املواضع أحد ويف مدبَّرة. مذبحة من هربًا املتحدة الواليات إىل
األملان … األوروبية األجناس كل تنصهر حيث الكربى البوتقة اإلله، بوتقة هي «أمريكا
ويعاد البوتقة، يف جميًعا معك والروس، اليهود واإلنجليز، األيرلنديون والفرنسيون،
اختصاًرا «البوتقة» املرسحية عنوان اخِتري وقد األمريكي.» يصنع اإلله إن تشكيلها!
حيث باملهاجرين يرحب جديًدا بلًدا بوصفها متميًِّزا يكون أن يُفرتَض الذي أمريكا ملصري

الِعرقي. أصلهم كان مهما جديدة حياة بدء يمكنهم
عام ألَفْي مدار عىل بريطانيا ظلت فقد بالفعل؟ متميِّز املصري هذا هل ولكن
والنورمان والنرويجيون واألنجلوساكسونيون والرومان السلت فيها انصهر بوتقة
ورعايا والالجئون واملهاجرون واليهود والهانوفريون والهولنديون والهوجونوتيون
من ساهموا وقد تشكيلهم. وأعيد بعدها وما أوروبا أعراق وكل السابقة املستعمرات
املصادر أحد ذلك ويعد بعيد، حدٍّ إىل اإلنجليزية اللغة إثراء يف الخاصة لغاتهم جلب خالل

اإلنجليزي. األدب به يتميز الذي والتنوع نوعه من الفريد للثراء الرئيسة
جون األنجلو-إيطايل املعاجم واِضع ترجم عرش السابع القرن من مبكرة فرتة يف
الكلمات من ثروة بذلك جالبًا اإلنجليزية، إىل مونتني دو ميشيل الفرنيس مقاالت فلوريو
ويف شكسبري. لويليام األخرية الكتابات يف قوية بصمة تركت التي الجديدة والعبارات
األدبية اللغة اخرتاع بيكيت وصامويل جويس جيمس األيرلنديان أعاد العرشين القرن
بيكيت). حالة (يف مسبوقة غري ودقة جويس) حالة (يف مسبوقة غري برباعة اإلنجليزية
براثويت كامو إدوارد أمثال والربيطانيون-الكاريبيون؛ الكاريبيون الشعراء أعاد وقد
العامية من منتقاة لغة طريق عن اإلنجليزي الشعر إحياء جونسون كويزي ولينتون
فيعدِّلون منها، جزءًا يصبحون «التقاليد» عىل فيه يتمردون الذي الوقت ويف األيرلندية.
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الجديد «الرتتيب ويعتمد بالضبط. إليوت وصفها التي بالطريقة بأكمله القائم النظام
الشعري: مرياثه مع الحوار عىل جونسون كويزي لينتون لدى للكلمات»

األول الطراز من شاعًرا كنُت لو
أوكيجبو كريس مثل
والكوت ديريك أو
إليوت إس تي أو

قصيدة سأكتب كنُت
العمق شديدة

والعذوبة املرارة شديدة
غالية كذكرى
تبكي فنجعلك

… بالنقص تشعر ونجعلك

مختارة»، قصائد الثوري: «صديقي من
٢٠٠٢ بنجوين، كالسيكيات
ماٍض إىل تنتمي ألنها وذلك تقييمها؛ ويعيدون التقاليد يف «األجانب» الُكتَّاب يشكك
عن التعبري طريق عن غالبًا يتأقلمون ذاته الوقت يف ولكنهم للظلم، أهلهم فيه تعرَّض
األدوات منحوهم َمن هم القدامى اإلنجليز فالُكتَّاب والفضل، بالجميل بالعرفان شعور
يتفق التي القليلة املوضوعات أحد وهو الخاص، صوتهم عىل للعثور الالزمة واإلرادة
العرشين القرن يف تنوًعا األكثر الرتينيداديان الكاتبان — تردد ودون تماًما — بشأنها
آر إل يس الكريكيت لعبة عن بكتاباته اشتُِهر والذي املقاالت وكاتب اليساري خ املؤرِّ

نيبول. إس يف الرحالت وكاتب املجاِدل اليميني والروائي جيمس
بني وويلز، إنجلرتا بني النزاع محل الهامش يف والكوت ديريك يقع
يفرتض القارئ فإن ملكيته» «نزع عن يكتب وعندما والسلت. األنجلوساكسونيني

ذلك: يقصد ال ولكنه الِعرقي، أو االستعماري االضطهاد إىل يشري أنه وهلة ألول

اتجاهها املمطرة العواصف تغري ما أحيانًا
أفالون يف تغطس وهي التنني رأس ذات السفن كأرشعة

لساعات تسري وهي والضباب،
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صورة حملنا ويلز، عباب وتمخر
… باملطر املنثور الزجاج عىل النجالند حارث

إنجلرتا إىل وعربنا …
… هي كما أسماؤها، ال الحقول، كانت

جديًدا العاَلم كان واضحة، كعالمة الشمس وسطعت
الحجريون وامللوك الحصينة والتالل الركام بينما
أظن جعلني ماذا ولكن ونامْت، سيوفها أَغمدْت قد

املطبخ حوض مع الفروسية تصادم بأن
الخاصة؟ مللكيتي نزع هو

،١٩٨٤ الصيف»، «منتصف والكوت،
والثالثون الخامسة القصيدة
ذهاب — الفرنسية الثورة عرص يف بريك إدموند فعله ما غرار عىل — الشاعر يرثي
أفالون جزيرة من آرثر بعودة حاملتني بعينني يحلمون الُكتَّاب يعد فلم الفروسية، عرص
الناقد كتب ١٩٥٤ عام ويف بغضب. املايض إىل ينظر الحديث األدب إن بل املباركة،
الذي براتبي لجون لوحة إىل إشارة وهو املطبخ»، «حوض بعنوان مقاًال سيلفسرت ديفيد
ورسعان اإلنجليزي، الفن يف اململة وتفاصيلها اليومية الحياة تفاهة تقديم إىل سعى
الغاضب» «الشباب وروايات مرسحيات عىل املطبخ» حوض «واقعية مصطلح ُطبِّق ما
الوراء إىل «انظر أوزبورن جون مرسحية وأشهرها االتجاه، نفس يف األدب حوَّلوا الذين
قناة أزمة عام نفس وهو ،١٩٥٦ عام امللكي البالط مرسح عىل ُقدِّمت والتي بغضب»

الربيطانية. اإلمرباطورية من املوقف يف الجذري التحول ميزت التي السويس
الرومانسية بني القديمة املعركة املطبخ وحوض الفروسية بني املقابلة تعيد
ال الجمال وجد دراميٌّ وكاتب وملحمي غنائي شاعر والكوت إن حيث والواقعية؛
الوقت ويف للرومانسية حارس فهو منقسم؛ ووالؤه لوسيا، سانت بلده أصوات يف االبتذال
مكَّنه الذي الفن عىل الديمقراطية العملية تطبيق بسبب الرومانسية تضاءلت فقد ذاته
وهو وحتى الحارس. ذلك يصبح أن من ما وقت يف املستعمرات رعايا أحد كان أن بعد
بحقه يطالب فهو داخلها، يقيم أن من بدًال الحدود عرب يقود دخيًال نفسه من يجعل
التي الغنائية اإلنجليزية املعارضة من وتراث اآلرثرية الرومانسية من كل يف املرياث يف

القريبة. مالفرين تالل عىل عرش الرابع القرن يف اإلنجليزي الفالح رؤيا إىل تعود
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إىل بليك ويليام مقدمة األصيل: سياقها يف «… األقدام تلك خطت «وهل قصيدة :1-9 شكل
فيه ستصبح جديد» «عرص ب فيها يتنبأ التي ،(١٨٠٤–١٨١١) «ميلتون» امللحمية قصيدته

الجديدة». «القدس هي إنجلرتا

القصيدة ففي الثقايف؛ مرياثه نحو الصيف منتصف يف حاج رحلة يف والكوت يعود
يف الشيوخ أصوات يف سايلنس وجاستيس شالو جاستيس شكسبري أشباح سمع السابقة
فيما كالسيف» «ُغِمد مشهًدا يشاهد وبينما وركشري. يف باألشجار محاطة حانة حديقة
اكتشف إلنجلرتا»، ا جدٍّ العميق «النوم كاتالونيا» إىل «الحنني يف أورويل جورج عليه أطلق
القلم ينام وال الذهني، العراك عن الشاعر يتوقف ال عليه. استحوذت قد القراءة تلك أن
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الزمان، قديم يف الخرضاء إنجلرتا جبال عىل سارت التي األقدام آثار يتتبع وهو يده، يف
جديدة وقدس جديد لعاَلم نظرتهم ويُبِقي وبليك، وبونيان وميلتون النجالند أقدام مثل

وحيَّة. متَّقدة — اإلنجليزي األدب ويف اآلن —
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