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(١٥٦٤–١٦١٦) شكسبري

اع��ت��ب��ارا ت��رج��و األرض) (ب��ن��ي وزرت (األث��ي��ر) ب��م��ل��ك ول��ك��ن ُول��دت
اخ��ت��ب��ارا! ال��ع��ل��ي��م أن��ت ازددت وم��ا خ��ب��رت ق��د م��ا ك��ل ف��أع��ط��ي��ت��ه��م
ان��ت��ش��ارا! إل��ي��ن��ا ان��ت��ق��ل��ت وم��ن��ه ال��ع��ال��م��ي ب��م��ول��دك ف��أن��ت
ازده��ارا؟! ف��ي��ه ن��ب��وغ��ك م��ن ح��وى ال��ف��ض��اء ف��ي ك��وك��ب ك��م ظ��ن وم��ن





َتوِطَئٌة

شادي أبو زكي أحمد بقلم

Poetry الشعر (جمعية لدعوة تلبيًة قرضتها منظومات الشعريُة املجموعُة هذه تتضمن
Shakespeare Memorialالتذكاري شكسبري (َمْمثَل فتح ملناسبة لندن بمدينة (Society
شعراء إىل عامة دعوة وهي حديثًا، به نكب الذي االحرتاق إثر عىل تجديده بعد (Theatre
شخصيته الفهم حق ويفهمون الخالدة وآثاره شكسبري مزايا يقدرون الذين األمم جميع
ميالد ذكرى (وهو ١٩٢٧ سنة أبريل ٢٣ يوم اختري وقد املثقف. الرائع وأدبه العظيمة

املرموق. لالحتفال عيًدا بل يوًما شكسبري)
العبقري لهذا إكباري أولهما؛ قويني: بعاملني مدفوًعا إالَّ نظمها عىل أقدمُت وما
يف االشرتاك دافع وثانيهما؛ الجبار. وعقله الفخم بنبوغه اإلنسانية رأس رفع الذي العظيم
ع يُوزَّ أن يجب الذي الواجب ذلك — العظيم لإلنسان العايل املثل هذا نحو قومي واجب
هذا لذكرى فإجالًال ٍف، مثقَّ شعٍب أيِّ أدباءُ عنه يتخىلَّ ال وأن املتحرضة، األمم جميع عىل
(امللك الجاللة صاحُب لنا رضب التي األدبية وطني بسمعة وبًرا الحكيم، املمثِّل الشاعر
هذه نظمُت شكسبري)؛ (مَلْمثَل السخيِّ بتربعه عليها الغرية يف الصالَح املثَل األول) فؤاد
فيه ما النفسية ولذتي الواجب بأداء وحسبي امُلقلِّ، جهَد تكن وإن الثالث املنظومات

ووجداني. لشعري الرىض
املنظومات: هذه نظمُت (Poetry Society الشعر (جمعية القرتاح وتبًعا هذا

شكسبري. مثال عىل أنشودًة أو سونيتًة1 (١)



شكسبري ذكرى

امَلْمثَل. جدران عىل للكتابة مناسبًة رباعيًة (٢)
حجم. أو بوضع مقيدٍة غري عامًة قصيدًة (٣)

املتأدِّبني جمهور بني تُذاَع ال أن عىل ملطالعتها، تسهيًال خاصًة طبعة بطبعها وقمُت
املألوف، األدبي والواجُب الكياسُة بذلك تقيض كما بلندن فيها النظر من الفراغ بعد إال
ففاته اإلنكليزية اللغَة يعرف ال الذي العربي القارئ لفائدة قليلة رشوح عىل واقترصُت
بني رفيعٌة منزلٌة املرتجمِة شكسبري لقصص كانت وإن شكسبري، أدب عىل االطَِّالع
من يشء عىل يطلع لم َمْن بينهم يندر إذْ معارفهم؛ تباين عىل مرص يف األدب محبي
ألهم مطران بك خليل املشهور الشاعر ترجمة بالذكر وأخصُّ املرتجمة، أو األصيلة آثاره

واإلتقان. البالغة يف آيٌة هي ترجمًة، شكسبري قصص
١٩٢٦ سنة نوفمرب ٣٠ يف بورسعيد

هوامش

عرش أربعة يف األوربي النسق عىل أنشودة أو غنائية قصيدة هي «السونيتة» (1)
عرش الحادي القرن يف داريزو جيدو هو الشعري التأليف هذا ابتدع من إن ويقال: بيتًا،

األخص. عىل وكيتس ووردزورت وملتن شكسبري فيه أبدع وقد للميالد،
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وِنيَتُة السُّ

ال��َم��دى إل��ي��َك ت��ح��نُّ ن��ف��وٌس (ال��رب��ي��ع)1 ت��ح��اي��ا ق��ب��ل تُ��ح��يِّ��ي��َك
اه��ت��دى! س��ن��اك م��ن (ع��اَل��ٍم) إل��ى ال��س��م��ي��ع م��ث��ل ��ُب ال��م��رحِّ وأن��ت
ف��ات��ُن ي��ا ِش��ع��رك ب��م��رآِة ال��ي��ق��ي��ن رس��م (ال��ك��وَن) ل��ه رس��م��َت
ال��ه��ات��ُن ال��ُم��ْج��ِدَب ي��ن��ق��ذُ ك��م��ا ال��َم��ِدي��ن ل��ن��ف��ع ال��ُم��ِدي��َن ف��ك��ن��َت
األم��ان��ي ص��اح��ب��ت��َك إذا وَص��ف��ًح��ا ال��ت��ح��اي��ا أق��ل��ق��ت��ك إذا ف��ع��ف��ًوا
آِن! ك��لِّ ف��ي ال��م��واه��ِب غ��ذاءَ ال��ب��راي��ا م��ن��ح��َت ق��د ال��ذي ف��أن��ت
ال��خ��ش��وْع ه��ذا ك��ل ح��ق��ه��م وم��ن ال��وف��اءُ ه��ذا ��ف��ِو2 ال��صَّ ح��ق��ك ف��م��ن
ي��ض��وْع ن��ف��ٍح غ��ي��ر ب��إح��س��ان��ه��م األن��ب��ي��اء وم��ا 3( (ال��ن��ب��يُّ ف��أن��ت
ال��خ��ل��وِد ع��ط��َر ال��خ��ل��َق ي��م��ن��ُح ك��م��ا ف��جٍّ ك��لِّ م��ن ال��خ��ل��َق ف��ي��ج��ت��ذب
وال��وج��وِد! ال��ُم��ن��ى ف��ي��ل��س��وف إل��ى َح��جٍّ ُرس��َل أق��ب��ل��وا إْن ب��دع ف��ال
ال��ح��ق��ي��ق��ي ال��م��س��ت��ع��زِّ ب��ت��م��ث��ي��ل��َك ض��ح��ك��َت، ق��د وك��م ب��ك��ي��َت ق��د وك��م
ال��ط��ري��ق! ُم��وح��ش��ات ف��ي األن��س م��ن م��ن��َح��ت ق��د م��ث��ل��م��ا ف��أب��ك��ي��ت��ه��م
ال��خ��وال��ي ال��ب��واك��ي ال��ق��رون وف��اءَ ق��ري��ًرا ��ْل ت��أمَّ (ش��ك��س��ب��ي��ر) ف��ي��ا
ال��ت��وال��ي! ال��ق��روِن ع��ه��َد ي��ج��دِّد ك��ب��ي��ًرا ج��ي��ًال ال��ي��وم ح��ول��َك ت��ج��ْد



شكسبري ذكرى

هوامش

سنة أبريل ٢٣ (وتاريخها لشكسبري التذكارية الحفلة إقامة فصل إىل إشارة (1)
العام. الشعري املعنى عن فضًال ،(١٩٢٧

الخالص. الصفو: (2)
الشعر. نبي أي (3)

12



ُة َباِعيَّ الرُّ

ال��ه��ادي! ن��وَرك ت��ن��اج��ي ال��ع��ق��ول ش��ت��ى خ��اش��ع��ًة ال��ش��ع��ر أم��ي��َر إل��ي��َك واف��ْت
آلب��اِد! إب��داٌع ال��ف��ذِّ ُروِح��ك م��ن ب��ح��رق��ت��ه ال��ب��اق��ي (ال��َم��ْم��ثَ��ل)1 ف��إن��م��ا
وأج��س��اِد!2 أرواٍح ح��اض��ر ب��ي��ن م��ا م��ج��م��ع��ة آالًف��ا ت��ل��َق إذن ان��ظ��ْر
ُع��بَّ��اِد! ح��ظَّ ف��ت��ل��ق��ى ال��ن��ب��وَغ ف��ي��ك م��ؤلِّ��ه��ة ال��ك��ب��رى ال��ح��ك��م��ِة إل��ى تُ��ص��غ��ي

هوامش

نكب الذي الحريق رغم دوامه إىل إشارة (الباقي) كلمة ويف .Theatre امَلْمثَل: (1)
الحرارة. والحرقة: به.

َمْمثَله إىل يحجون الذي العالم أنحاء يف بشكسبري املعجبني آالف إىل إشارة (2)
أيًضا. بأشخاصهم وبعضهم بأرواحهم، التذكاري





الَقِصيَدة

عبقريته (1)

م��راَرا؟! َم��ْدِح��ي يُ��ف��ي��ُدَك ف��م��اذا ال��ف��خ��اَرا وم��ل��ك��َت ال��ع��ل��ى ش��أَْوَت1
ال��س��ت��اَرا2 رف��ع��َت ق��د ال��ذي وأن��َت ال��نُ��ف��وَس ع��ن��َك أح��دِّث وك��ي��ف
3 ُم��ن��اَرا! بَ��ح��ثً��ا ل��ع��ق��ل��َك وك��ان��ت َج��الٍل م��ن َق��ب��ًس��ا ل��ه��ا ف��ك��ن��َت
ال��ف��خ��اَرا!4 ف��ي��ه��ا ت��رم��ُق زل��َت وم��ا ال��ف��ه��وِم أذك��ى ت��ن��ف��ُح زل��َت وم��ا
ُم��ع��اَرا5 َف��ض��ًال ن��ف��ح��َك زال وم��ا ُق��روٌن وم��رَّْت ِس��ن��وٌن وك��رَّْت
ال��ك��ب��اَرا! يُ��وَن ال��دُّ َرَدْدن��ا م��ا إذا َدي��ٍن ردَّ ت��ك��ري��ُم��ن��ا ك��ان ف��م��ا
اش��ت��ه��اَرا! ب��ال��ث��ن��اءِ ب��ن��ائ��ل��ٍة ال��ث��ن��اءَ أط��ل��ن��ا م��ه��م��ا ال��ش��م��ُس وم��ا
ون��اَرا! نُ��وًرا نُ��ْرِج��ع وه��ي��ه��اَت وال��ض��ي��اءَ ح��رارتَ��ه��ا ن��ج��لُّ
وج��اَرا! ِخ��الٍّ ل��ل��ش��م��ِس ف��أص��ب��ح��ت األب��يُّ ال��غ��ن��يُّ أن��َت ك��ذل��ك
ال��ِك��ث��اَرا! ال��ح��ق��وَق يُ��ع��ي��ُد َوف��اءٌ وف��اءٍ ف��ي ل��ق��دِرك��م��ا ُم��ح��ال

∗∗∗
ادِّك��اَرا ت��زفُّ ُوف��وًدا وج��اءوا ال��ث��ق��اُة ال��ع��اِل��م��ون وأرَّخ��َك
ِش��ع��اَرا َدْوًم��ا أله��ل��ي��ه ف��ص��رَت (األف��ون)6 ب��أرض ُولِ��ْدت وق��ال��وا
س��اَرا ال��ف��خ��ُر ف��ل��ك ف��خ��روا وإن االن��ت��س��اُب ف��ل��ك ان��ت��س��ب��وا إذا
وط��اَرا ت��ج��لَّ��ى (ال��م��س��ي��ِح) ق��ري��ُن ف��ي��ه��م أن��ت إن��م��ا أج��ْل، ف��ق��ل��ُت:
ال��ِغ��َزاَرا ال��ت��ض��ح��ي��اِت ب��ذل وق��د ُروح��ِه م��ن ال��ن��اَس وه��َب وق��د



شكسبري ذكرى

ت��واَرى ل��م��ا ع��م��رك إرِث س��وى ال��خ��ال��داِت آث��اِرك ك��لُّ ف��م��ا
ُم��ث��اَرا7 ج��ل��ي��ًال ف��ك��ًرا ك��ن��َت وإن ال��ف��ن��اء ل��غ��ي��ر م��ع��ن��ًى ك��ن��َت وإْن
اع��ت��ب��اَرا ت��رج��و األرض) (ب��ن��ي وُزْرَت (األث��ي��ر) ب��م��ل��ك ول��ك��ن ُولِ��ْدَت
اخ��ت��ب��اَرا! ال��ع��ل��ي��ُم أن��ت ازددت وم��ا خ��ب��رت ق��د م��ا ك��لَّ ف��أع��ط��ي��ت��ه��م
ان��ت��ش��اَرا! إل��ي��ن��ا ان��ت��ق��ل��َت وم��ن��ه ال��ع��ال��م��يُّ ب��م��ول��دَك ف��أن��َت
ازده��اَرا؟! ف��ي��ه ن��ب��وِغ��ك م��ن ح��وى ال��ف��ض��اء ف��ي ك��وك��ٍب ك��م ظ��نَّ وَم��ْن
ال��ب��ح��اَرا! وت��ط��وي ال��ف��ض��اء ت��ش��قُّ ال��ض��ي��اء ك��م��وج ال��ح��ي��اة ف��إنَّ
غ��ب��اَرا! أم ال��ُع��َل��ى ف��ي ح��ج��ًى أك��ان��ْت أص��لُ��ه��ا م��ا ال��ن��اُس ي��ع��ل��َم ول��ن
وزاَرا! َح��يَّ��ا ك��ال��ن��ور ك��ان ف��ق��د ال��ض��م��ي��ُن إن��ي ل��ع��ق��ل��ك ول��ك��ْن
واألُواَرا!8 ��نَ��ا ال��سَّ إال ك��ان وال األن��ام ذُن��وُب ل��وَّث��تْ��ه ف��م��ا
ال��ب��واَرا!9 وتُ��ق��ص��ي ال��رج��اءَ ت��ب��ثُّ ك��ال��زَّم��ان ع��م��ُرُه��ا ��تُ��ُه أش��عَّ
ُم��َداَرا10 وك��ْونً��ا ج��دي��ًدا ُوُج��وًدا ل��ل��نُّ��ف��وس ح��َراَرتُ��ه��ا وتُ��ه��دي
ال��ن��ض��اَرا!11 تَ��ْرم��ي ك��أن��ك س��خ��يٍّ��ا ب��ذَْل��َت ق��د ال��ذي ف��ي ِل��ل��غ��ن��ى ف��ي��ا
اغ��ت��راَرا إال ي��ْل��َق ل��م ب��ب��ذل��ك ال��ب��ه��يَّ ال��ق��ُدِس��يَّ ي��َر ل��م ف��م��ن
داَرا 12 ع��زَّ وم��ا ��ا ح��قٍّ ق��ال ف��م��ا ألرٍض ره��ٌن إن��ك ق��ال وَم��ْن
اإلس��اَرا ت��أب��ى ال��ع��ب��ق��ري��ُة ك��ذا ال��ُغ��ُرور أم��ان��ي ف��وق ف��إن��ك
ال��م��زاَرا! ه��َوان��ا ف��ي ع��ش��ق��ْت وإْن ال��وج��وِد ال��رَّح��ي��ِب ف��ي َوط��ٌن ل��ه��ا

∗∗∗
ال��ص��غ��اَرا13 وُس��س��َت ال��ك��ب��اَر ه��دي��َت ال��رِّج��اِل ك��ب��اِر ف��ي َع��ل��ًم��ا ف��ي��ا
ال��ن��ه��اَرا! ق��َدْرن��ا ول��ك��ْن ف��ح��س��ُب، م��غ��رب��يٍّ��ا ك��وك��بً��ا ال ق��َدْرن��اك
ال��ح��ي��ارى ويَ��ه��دي ال��ع��ف��اَة14 ي��س��رُّ �ِه �آالئ� وب� �واره �أن� ب�
ال��وق��اَرا15 ف��ي��ه ال��ف��ض��ُل ص��اح��ب إذا ب��ال��ق��ل��ي��ل ذات��ه ف��ي ال��ف��رُد وم��ا
ال��ي��س��اَرا م��ن��ك ن��اَل ل��م��ن س��واء ن��ج��ٌم ق��ي��َل وإْن ف��رٌد ق��ي��ل ف��إْن
اق��ت��ص��اَرا ع��ل��ي��ه اق��ت��ص��رن��ا م��ا إذا ال��ي��ق��ي��ن َوص��ُف ال��ح��ق��ي��ق��ِة َوح��س��ُب
ال��م��س��ت��ش��اَرا األدَب ون��س��ت��ع��رُض ل��ل��ف��ل��س��ف��اِت أص��ل��ك ف��ن��ت��رك
م��س��ت��ع��اَرا! ل��ن��ا م��ج��ًدا ك��ن��َت وإْن ال��رُّج��وم ب��ي��ن ب��األرِض ون��ف��خ��ر
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الَقِصيَدة

ونمطه تفننه (2)

إم��اَم��ا ده��ًرا ع��ش��َت إن غ��رَو وال وج��ي��ٌل ف��ج��ي��ٌل، ج��ي��ٌل، ائ��ت��مَّ ب��ك
ال��ظ��الَم��ا يُ��ب��ي��ُد ُح��ك��ًم��ا وت��ب��ع��ُث ال��خ��ب��ي��ِر ف��ْح��َص ت��ف��ح��ُص ك��ن��ُت ف��ق��د
اح��ت��ك��اَم��ا ي��دوَم أن وق��وت��ُه ال��ح��ي��اِة ت��ج��رب��اُت خ��الص��ت��ُه
وح��اَم��ى ص��ْونً��ا ال��ف��ض��ائ��َل ف��ص��ان ج��دي��د دي��ن ف��رق��اُن ك��أن��ك
ت��ع��اَم��ى َم��ْن وَه��َدى ب��إع��ج��ازه، اع��ت��ق��اد ف��ي أدي��ان��ن��ا ��د ووحَّ
ذام��ا ن��ال وال ُزوًرا ق��ال ف��م��ا ال��وج��ود م��ع��ان��ي ع��ن ف��ح��دَّث��ن��ا
وال��ُح��ط��ام��ا16 وال��م��ن��َى ال��ورى ُص��ن��وَف إب��داع��ُه ش��اء م��ا وم��ثَّ��ل
ال��م��دام��ا س��ق��ي��ن م��ض��ح��ك��اٍت إل��ى ال��ح��دي��َد ت��ذي��ُب ف��اج��ع��اٍت ف��م��ن
ال��غ��رام��ا بَ��ن��ي��َن م��ح��س��ن��اٍت إل��ى ال��غ��راَم ه��َدْم��َن ح��ادث��اٍت وم��ن
ال��س��الم��ا ال��س��ل��ي��َم ال��ش��ع��وَر َوه��ب��َن ش��ع��رِه ف��ي ال��وص��ِف نُ��خ��ِب وِم��ْن
وداَم��ا ت��ج��ل��ى ك��رس��ٍم ُظ��ه��وًرا ال��س��م��ي��ع ألُذِن ال��ب��ي��اَن ج��ع��ل��َت
األن��اَم��ا! ع��ن��ه18 أغ��ن��ي��َت ك��ن��ت وإْن ب��ت��م��ث��ي��ل��ِه أي��ًض��ا وأغ��ن��ي��َت17
ق��ي��اَم��ا؟! ق��ام��ت س��ط��ورك وه��ذي َم��ْم��ثَ��ل م��ن ال��ن��اس ح��اج��ُة وم��ا
ازدح��اَم��ا ازدح��م��َن ال��م��ع��ان��ي رأي��ن��ا أن��اش��ي��َده��ا ق��رأن��ا م��ا إذا
اغ��ت��ن��اَم��ا م��ن��ح��ت��ن��ا َم��َش��اه��َدك��م ب��أل��ب��اب��ن��ا ف��ص��وٌل وم��رَّْت
ك��َراَم��ا وُع��دن��ا ك��ري��ًم��ا، زم��انً��ا ال��ف��س��ي��ح ال��وج��ود ف��ي ب��ه��ا ف��ُس��ح��ن��ا
ال��ج��س��اَم��ا ال��م��ع��ان��ي تُ��ن��اج��ي َح��ي��اَرى ال��ع��ق��وَل ت��رك��َت أن َع��ج��ٍب وِم��ْن
ت��س��اَم��ى19 ق��د وم��ا اع��ت��ق��دَت م��ا إل��ى ُم��رِش��ٍد ب��ال َوْص��ٍف أل��َف ت��رى
ال��غ��م��اَم��ا! ه��ذا ف��اخ��ت��رت ب��رأي��ك َص��ْدم��ه��ا ِم��ن أش��ف��ق��َت ك��أن��ك
ال��ع��ظ��اَم��ا ح��ت��ى ال��ن��اَس ف��ح��ي��َرِت ت��س��ام��ْت روح م��رآَة ��ب��َت وح��جَّ
أُوام��ا وردَّت رج��اءً وأح��ي��ْت ال��ش��ع��اِع س��خ��يَّ َوه��ب��تْ��ن��ا وإْن
اب��ت��س��ام��ا! ل��ي��س ب��ال��ت��ب��س��م إذا اب��ت��س��اٍم ربَّ ن��خ��ال��ك ف��ب��ي��ن��ا
اق��ت��س��ام��ا! ل��ل��ذك��اء وم��ق��ت��س��ٌم األم��ان��ي ب��ع��ي��ُد ال��م��ع��ان��ي ع��وي��ص
اع��ت��ص��ام��ا! ت��ل��ق��ى ال��ف��راس��ُة وف��ي��ك ن��ص��ي��ٌب ن��وع ك��لِّ م��ن ف��ع��ن��دك
وج��اَم��ا! ول��ه��ًوا وُخ��ل��ًق��ا نُ��ف��وًس��ا ال��خ��ال��داِت ب��آث��ارك وت��ح��ي��ا
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آثاره (3)

ُم��ج��اَدا ج��دي��ًدا ِع��ل��ًم��ا ف��ك��وَّن��ت ال��ع��ل��وِم20 ل��ب��ع��ث ب��ع��ص��ر ن��ش��أَت
ال��ج��م��ادا ال��ض��ن��ي��ن ح��ت��ى وأن��ط��ق��َت ال��رُّج��وم ق��ص��يَّ ح��ت��ى وس��اءل��َت
وزادا غ��ذاءً م��ن��ح��ت ق��د ب��م��ا ال��ف��ه��وم م��س��ت��أه��الِت وأم��ت��ع��َت
وال��ب��الدا21 أم��ت��ه ع��زَّ ب��م��ن ال��ش��ع��وُر ي��س��م��و ك��ي��ف وأل��ه��م��ت��ن��ا
ال��ُم��َع��ادا22 ال��ق��دي��َم ح��ت��ى ف��ي��خ��ل��ق ال��ن��ب��وغ ربِّ ت��ف��نُّ��ُن وك��ي��ف
ال��م��رادا ال��ع��زي��َز ع��ن��ه وي��ن��ق��ل ال��وج��ود ب��ه��ذا ط��رًف��ا ي��ق��لِّ��ُب
ال��م��دادا ال��س��ن��يَّ اس��ت��م��دَّ وم��ن��ه إع��ج��اَزه ال��ح��قِّ ع��ن ف��خ��طَّ
ُف��َراَدى أو ِب��َم��ْم��ثَ��ل��ِه ك��ث��اًرا ل��ألن��ام ف��ح��ص��ه ف��ي ك��ذل��ك
اج��ت��ه��اَدا ب��ح��ث��َت ف��ي��م��ا ي��دان��ي��ك رس��وٌل ق��ب��ًال ع��اش م��ا وح��ق��َك
ج��ه��اًدا أو ص��ورًة ت��ج��س��م��ُه ال��ورى ب��ش��ع��ور خ��ب��رٍة ف��م��ن
ال��ف��ؤاَدا! ووه��ب��ن��ا ل��ه��ا ب��س��ط��ن��ا ال��ح��ي��اة م��زاح م��ن ن��ك��ه��ٍة إل��ى
��ه��اَدا23 ال��شِّ ن��ذوق ك��أن��ا ش��ه��يٍّ��ا ال��ب��ي��اِن اخ��ت��راِع ف��ي ق��وٍة إل��ى
اع��ت��دادا ال��ع��ق��ول ي��زي��د وِخ��ص��ٍب ال��م��ع��ان��ي اب��ت��ك��ار ف��ي ح��ي��ل��ة إل��ى
ال��ح��ص��ادا ��ري��َع ال��سَّ م��ن��ك ف��ن��غ��ن��م س��ري��ع24 اق��ت��ب��اس ف��ي ق��درٍة إل��ى
ال��رش��ادا ال��وح��ي��د ف��ي��ك ن��ش��اه��د ك��أنَّ��ا ح��ت��ى اْل��ُح��ْك��م ��ِة ص��حَّ إل��ى
وآدا25 م��ن��اًال ال��ج��م��اَل َوَه��بْ��َن ال��م��ن��ال ب��ع��ي��ِد ف��ك��ر م��واه��ُب
ال��ع��م��ادا ال��ب��ي��ان ل��رك��ن وك��نَّ ال��ب��ه��ي��م26 ال��ظ��الم أس��رى وح��رَّْرن
ت��ه��اَدى!27 ح��ت��ى ص��دي��ق��ك ت��ن��اج��ي ال��ن��ش��ي��د م��لءَ ش��ع��رك ف��ل��ل��ه
ال��م��ن��اَدى ت��س��ت��ه��ي��ُم ورق��ت��ُه ال��خ��ل��ود ك��ن��ع��ي��م ع��ذوب��تُ��ه
اس��ت��ف��ادا ب��ال��ش��ع��اع ال��ذي أف��ْدَن رائ��ع��ات أم��ث��ال��ُه ول��ل��ه
اع��ت��ق��ادا! غ��دْوَن ح��ت��ى ��ْم��َن ت��ج��سَّ ت��م��ث��ي��لُ��ُه ثُ��مَّ أق��اص��ي��ُص��ه
ان��ت��ق��اَدا ف��ل��ذَّ ا ج��دٍّ ك��ان وك��م م��ازًح��ا28 ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��دأت
ال��ودادا! ب��ال��نُّ��ب��وِغ ف��ج��ازي��ت��ه ه��اديً��ا ب��ه��ا (م��ارل��و)29 وص��اح��ب��ت
وزادا أوف��ى ال��م��ت��ع��ل��ُم إذا ع��ل��م��ِه ف��ي ال��م��ع��ل��ُم ي��ع��ي��ش
وق��اَدا اب��ت��داًع��ا ح��ب��اَك إِم��اٌم ال��ف��ات��ح��ي��ن ف��ي ق��رب��ك وي��خ��ل��د
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ال��ح��دادا ل��ل��ش��ج��ون وأل��ب��س��ت��ن��ا (ال��درام) ل��ع��ه��د ان��ت��ق��ل��ت ول��م��ا
��وادا30 ال��سَّ ال��ض��ي��اء ف��ي��ه��ا ف��ص��اح��ب ب��أل��وان��ه��ا ال��ح��ي��اَة ع��رف��ن��ا
ارت��ي��اَدا االئ��ت��ن��اَس ن��ب��ادل��ك وط��وًرا ط��وًرا ن��ؤاس��ي��ك وع��ش��ن��ا
وال��ع��ب��اَدا! ال��ع��ل��ى ع��ن��ك ت��ح��دَّث ل��ل��ح��دي��ث ن��زْل ��ا ل��مَّ ش��خ��وُص��ك
ارت��ي��ادا!31 بُ��ِل��غ��ن ول��ك��ن ع��زت ال��ك��واك��ب م��ث��ل وح��ي��ك وأس��ف��اُر
اتِّ��ق��اَدا! ت��زه��و ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ن��ل��ق��ى ال��خ��ي��ال س��م��وَّ إل��ي��ه��ا ف��ن��س��م��و
ارت��دادا! ح��ج��اك ع��ن ن��رت��ض��ي وم��ا ال��ن��ج��وم ش��ت��ى رص��ِد ع��ن ون��رت��دُّ

∗∗∗
أف��اَدا ق��د ل��م��ن َديْ��نً��ا ب��ع��ي��دك اح��ت��ف��ل��ن��ا م��ا إذا (ش��ك��س��ب��ي��ُر) ف��ي��ا
اع��ت��ض��ادا! ون��ل��ق��ى ال��ب��ق��اء ب��م��ع��ن��ى ِل��نَ��ْح��ظ��ى ُج��م��ع��ن��ا أن م��ج��دن��ا ف��م��ن
اح��ت��ش��ادا ي��ح��ت��ش��دن خ��الئ��ق��ُه ل��دي��ه تُ��ْل��َف��ى غ��ي��رك وه��ي��ه��ات
ان��ف��رادا ي��ب��غ��ي (ه��م��ل��ُت) وذل��ك ال��م��زاح ج��مُّ (ف��ل��س��ت��اف)32 ف��ه��ذا
ات��ح��ادا إل��ي��ه ت��ص��ب��و و(ج��ل��ي��ي��ُت) ال��ه��وى ب��ش��ع��ر ي��غ��ن��ي و(رم��ي��و)
ُم��َع��ادا! ع��م��ًرا رث��ائ��ك ف��ي ي��رى ي��م��ت ل��م ج��ن��ده ف��ي و(ق��ي��ص��ُر)
ال��ش��دادا ال��خ��ط��وب ح��م��اك ف��ي نَ��ُس��وا (ال��م��ل��وك) وَج��ْم��ُع (ع��ط��ي��ٌل) وه��ذا
ج��ادا ال��ن��اس ع��ل��ى ب��ال��خ��ل��وِد ل��م��ن ال��ن��س��اء وش��تَّ��ى ال��رج��اِل وش��تَّ��ى
ال��ن��ف��ادا33 خ��ش��ي��َت أو ه��ًوى ق��ن��ع��ن��ا ف��م��ا س��واء وج��اءوا ُج��م��ع��ن��ا
تُ��ن��اَدى! رق��ي��بً��ا إال ك��ن��َت وم��ا ال��س��ك��ون34 ب��ي��َت ق��ب��رك ُرْم��َت وق��د
َم��ع��ادا!35 ب��ه��ذا أع��ِظ��ْم م��تَّ ول��و ص��دًق��ا م��تَّ وم��ا ع��نَّ��ا غ��ب��َت ف��م��ا

هوامش

سبقت. شأوت: (1)
لها؛ وتجليه له النفوس وتجيل النفسية الدراسة يف شكسبري تعمق إىل إشارة (2)

يخفى. ال كما أيًضا تمثيلية تورية «الستار» لفظ ويف عنها، الحديث عن أغناه مما
الباحث. عبقريته بنور إياها إضاءته إىل إشارة (3)

بها. لعنايته فخارها أي (4)
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(التوراة املقدسة الكتب خال عام أدب يوجد ال أنه املعروفة الحقائق من (5)
صارت التي شكسبري مؤلفات شهرة اشتهر قد األثرية واملؤلفات والقرآن) واإلنجيل
فضل يعلمون العربية وقراء فجلها. كلها تكن لم إن الحية، اللغات جميع إىل منقولة
الشيخ املرحوم قصصه خرية بتعريب عني حيث املايض؛ القرن أواخر منذ شكسبري
يُقِبل وكان حجازي، سالمة الشيخ املرحوم امَلْمثَل عىل بإظهارها وعني الحداد، نجيب
صيته يزال وال قرون وثالثة نيف شكسبري وفاة عىل مرت وقد إقبال. أيما الجمهور عليها
العاملية الحرب إن حتى واملدنية، الثقافة عالم يف العام اإلجالل موضع وقدره الذيوع، يف
١٩١٦م سنة مايو يف وفاته عىل الثالثة املئوية بالذكرى الفخم االحتفال دون تحل لم
إن نقول: أن لنا يجوز بل أملانيا، يف حتى عظيمة شهرة ولشكسبري املعمورة، أنحاء يف

إنجلرتا. وطنه بعد بشكسبري حفاوة املمالك أسبق أملانيا
واركشري مقاطعة يف األفون نهر عىل الواقعة سرتانفورد مدينة يف شكسبري ولد (6)

بإنجلرتا.
الذهبي، اليصابات عهد — إنجلرتا يف الفكرية الثورة عهد يف شكسبري نشأ (7)
وبدأ الوسطى، القرون مرياث كانت التي العتيقة التقاليد من تتحرر األذهان أخذت وقد

الحديثة. أوروبا تكوين
الحرارة. األوار: (8)

والتلف. الهالك البوار: (9)
السري. مطرد أي مداًرا: كونًا (10)

شكسبري شعر أن تقريره يف (C. H. Herford) هرفورد الدكتور صدق لقد (11)
فليسشعره إليه نظرنا وكيفما اإلنجليزية، شعراء من شاعر أبدعه ما وأقوى «أغنى يمثِّل
الناقد الشاعر “John Dryden” درايدن جون صدق ومثله حياته.» من الصغري بالنصيب

اإلنسانية. وللنفس للحياة الوفية الكاملة املرآة شكسبري شعر اعتباره يف الكبري
كان فما ضائع، بشكسبري الوطني الفخر أن إىل إشارة ونرص. قوي عز: (12)
كتاب هي إنما وآثاره بأرسه، الكون شاعر هو بل ألرضه، رهنًا وال لوطنه ِملًكا شكسبري

الدهر!
الناس. من مختلفة طبقات بها انتفعت التي املتنوعة مبدعاته إىل إشارة (13)

الفضل. طالب العفاة: (14)
Sidney يل (سدني السري قال كما كان فقد شكسبري، سرية حسن إىل إشارة (15)
يف النبيل الشعور هذا يتجىل فكان مستقبلها، إىل مطمئنة عقيدة ذا لوطنه ُمحبٍّا (Lee
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آثاره أن عىل دل ألنه تقديره؛ من هذا فزاد السمعة، رشيف حكيًما رجًال كذلك وكان أدبه،
من كثريين عن ُعرف كما والرياء العبث من أمثلة وليست ينشئ، ما بنفع اإليمان نتيجة
حقائقهم؛ بغري ويتظاهرون صناعيٍّا تأليًفا ويؤلفون ينظمون حيث شتى؛ أمم يف األدباء

استحقاق. دون بهم لعنايته وكسبًا إليهم، الجمهور اللتفات اقتناًصا
الدنيا. متاع الحطام: (16)
الغنى. أسديت أغنيت: (17)

عن املُغني املجسم بإنشائه االكتفاء إىل إشارة كفيت، بمعنى عنه: أغنيت (18)
عىل تقريبًا النقاد أجمع وقد عظيمة. أدبية ثروة ذاته يف تمثيله كان وإن التمثيل،
يف النفسية األحوال تصوير يف وتفننه لتعمقه التاريخ رجال أعظم «من شكسبري أن
أقرب رواياته وأشخاص أبطاله عد فقد العربية؛ (الهدى) صحيفة قالت كما رواياته»
أغلب أن ومع اإلنسانية، مرآة شكسبري أن أيًضا وقيل أنفسهم! األحياء من الحياة إىل
ومنها إفرنسية منها — أجنبية مصادر عن مأخوذة كلها نقل لم إن رواياته مواضيع
وتكييف أبطاله أحوال وتصويره تفننه يف فاق فقد — ذلك وغري التينية ومنها إيطالية
ذهن يف راسخة صفة شكسبري أبطال مشاهري من ولكل تَقدَّمه، من جميع وضعياتهم
الغرية مثال و(عطيل) النفس، للؤم مثال أحسن البندقية) (فتاجر ينساها؛ ال القارئ
فلستاف) و(جون الغدر، مثال و(ماكبث) التعاسة، مثال ليري) و(امللك العمياء، الحمقاء
القارئ يراها ال شكسبري شخوص إن دريدان: جون أقوال ومن واملجون. الهزل مثال
دوقة به سبقت التعبري هذا ومثل لها! وخلقه بل تصويره قوة من أيًضا بها ويحس إال
برأيها نؤمن زلنا وال بارعة، ناقدة وكانت (The Duchess of Newcastle) نيوكاسل

اليوم. حتى
تحليله، يف الواقعي املذهب يتبع كان ما كثريًا أنه األدبية شكسبري صفات من (19)
تنطبق أقوال من ألسنتهم عىل وضعه وفيما أشخاصه تصويره يف الكيل الوفاء ويفي
ا جدٍّ الصعب ومن كتب، فيما الشخيص رأيه عن ينم لم أنه عىل الخلقية، صفاتهم عىل
التي الشخصيات ورشح الدقيق بالتصوير اكتفى ألنه ما؛ موقف الشخيصيف رأيه تحديد

تحليليٍّا. رشًحا عرضها
وأدركه ذلك قبل بذوره بذرت الذي العلمية النهضة أو الريناسنس عرص هو (20)
قاهرة كانت التي العبودية بعد الفني والخيال والقوة الحرية معاني فتذوق شكسبري؛
هزيمة بعد سيما ال يتأصل القومي الشعور أخذ وحيث الوسطى، القرون يف لإلنسان

األسباني. األسطول
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الذين الرجال عظماء كونت التي هي شكسبري روح إن قال: من يكذب لم (21)
مخلًصا. عظيًما وطنيٍّا كان فقد اإلنجليزية، اإلمرباطورية بنوا

املنيس. للتاريخ التصوير تجديد يف مقدرته إىل إشارة (22)
واملعنوية اللفظية شكسبري بحالوة النقاد من تحدث من وأول العسل. الشهاد: (23)

عرصه. لشعراء نقده يف (Francis Meres مريز (فرنسيس هو
من واالقتباس االستفادة عىل القدرة من شكسبري به امتاز ما إىل إشارة (24)

وغريها. البندقية» «تاجر قصة آثارها من كان التي مطالعاته
وتقديره بالجمال، الجليل الشاعر شغف إىل إشارة البيت هذا ويف القوة. اآلد: (25)

مؤرخوه. بذلك نوه كما ولإلنسانية، للطبيعة
الريناسنس. قبل أوربا شمل الذي الفكري الظالم عهد إىل إشارة (26)

وأهداها شكسبري نظمها التي (السونيتات) الجميلة الودية األناشيد إىل إشارة (27)
.(Earl of Southampton سوثامبتن (ايرل ونارصه العزيز صديقه إىل األرجح) (عىل
(مهزلة مثل الرائعة، اإلنجليزية الفكاهة مجموع التمثيلية قصصه أوىل كانت (28)

أخرى. قصص من مختلفة ونبذ (Comedy Of Errors األخطاء
سنة من عاش الذي — (Christopher Marlowe مارلو (كرستوفر يعد (29)
يُعد الذي شكسبري، بعد اإلليصاباتي العرص يف نابغة أديب أعظم ١٥٩٣ سنة إىل ١٥٦٤
العظيمة. آثاره وبمجموع الذهنية بقوته نهائيٍّا شكسبري تفوق وإن ملارلو، تلميذ بمثابة

الوجداني. أو اللرييكي الشعر ويف الدرام، يف مارلو نبغ وقد
نظرته يف السوداء إىل أميل كان بالتأليف عهده آخر يف شكسبري أن املستنتج (30)

ظاهرة. رصاحة بذلك يرصح لم وإن عنها، والتعبري ودراستها الحياة إىل
القمر ارتياد عن التحدث الحارض الوقت يف الشعري التشبيه هذا مناسبة (31)

… املريخ ومخاطبة
إىل وأحبها كثرية، وجوه من إيناًسا شكسبري شخوص أكثر (فلستاف) لعل (32)
شكسبري شخوص أن عىل األمثلة. هذه يف تقديمه سبب وهذا باإلجمال، شكسبري قراء

املحبة! تقاسمنا كلها وتكاد ا جدٍّ كثرية الشهرية
لك. الهوى نفاد أي (33)

بقربه. وأمان سكون يف وشأنه برتكه شكسبري وصية إىل إشارة (34)
موعده العظيم االحتفال هذا أن الختامي البيت لهذا واملناسبة البعث. املعاد: (35)

ميالده. ذكرى
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