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دنكان-جونز كاثرين إىل





واقع يف هو لندن يف ألدرمانربي، يف العذراء، مريم القديسة كنيسة ببستان الكائن التذكاري النُّْصب هذا
تَذكاري مجلد يف مرسحياته جمعا اللذين وامُلَحرَِّريْن شكسبري لذكرى إحياء فهو مزدوج؛ تكريم األمر
الكولونيل (الصورة: .(١٦٢٣) والرتاجيدية» والتاريخية الكوميدية «املرسحيات عنوان تحت وفاته، بعد

الربيطانية.) اإلمرباطورية وسام صاحب دورانت، جيه بيرت





مقدمة

البناء وهذا شكسبري، عن نعرفها أننا نعتقد التي األمور من التحقق الكتاب هذا يحاول
فيما املصطلح لهذا استخدامنا يُعزى «خرافات»؟ ملاذا «خرافات». اسم عليه نطلق املعريف
التي هي «الخرافة» أن إىل الكتاب فصول من فصل كل يف الشكسبريي باملحتوى يتعلق
ألنها دقتها؛ وليس الحكايات هذه تؤديه الذي الثقايف العمل تُربز ألنها الَحكي؛ فعل تسبق
باألشخاص تتعلق ألنها املقبولة؛ باملعتقدات تتعلق وإنما محددة، جوهرية بنقطة تتعلق ال
بالحكايات تتعلق ما بقدر إليها، يحتاجون أو يختلقونها أو الحكايات هذه يقبلون الذين
«خرافات» املعتقدات هذه نسمي وإذ الصحة؛ عن بعيدة كلها خرافاتنا ليست نفسها.
كيف نفهم أن وإنما مؤكدة، وغري خرقاء بأنها وصمها ليس األكرب بالقدر يُهمنا ما فإن

ه. تُيَرسِّ أن من بدًال شكسبري أعماَل تفسريَنا ق وتَُعوِّ جامدة، الخرافات تلك أصبحت
املالحظات بعض (٢٠٠٥) للخرافة» موجز «تاريخ أرمسرتونج كارين كتاب يقدم
وفًقا وتتكيَّف الوقت، بمرور تتغري فهي ديناميكية؛ بطبيعة الخرافات تتسم البليغة.
تؤدي أو التناقضات وتُزيل منها، ويُحذف عليها ويُزاد والتاريخية، الثقافية للتطورات
أثرها يتحقق فال التاريخية؛ الناحية من دقيقة تكون ال والخرافات منها. املزيد تراُكم إىل
إنها بالفعل؛ حدث ماذا وليس ما، حدٍث مغزى هو به تهتم فما حقيقية؛ أنها منطلق من
ال قد ليشءٍ تفسريات الخرافات تقدم صحيحة. تكون كي ال مؤثرة، تكون كي مة مصمَّ
يف مختلفة أغراًضا الخرافات تخدم كما الراحة، تمنحنا فهي دونها؛ من فهُمه لنا يَتَأَتَّى
ترى ما. لثقافة السيايس أو الديني أو القومي التاريخ يف نة ُمتََضمَّ لكونها مختلفة؛ أوقاٍت
تستهويهم كائنات أننا معناه وهذا الخرافة.1 وراء تسعى كائنات البرش أن أرمسرتونج
myth كلمة اإلنجليزية يف تقابلها التي «خرافة»، كلمة تعني إليها. وينجذبون الحكايات



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

تخيًُّال، أم رسًدا، أم حديثًا، أكان سواءٌ به، أُبلِغ شيئًا ،muthos اليونانية الكلمة من املشتقة
الَجْمعية). أو (الشخصية املعتقدات من مجموعة تعني فإنها هنا، ومن َحبْكة. أم

الدراسات إىل جزئيٍّا، ذلك، ويرجع زاخرة. شكسبري حول تحوم التي الخرافات
اإلنسان شكسبري وألن الدراسة، أيام من الزمن عليها عفا التي أو املنسية شبه األكاديمية
سيما وال شكسبري، دراسات يف املداخالت وألن ة، ُمَحريِّ كاريزمية ثقافية ملكية بمنزلة هو
(الخرافة التأليف» «مسألة انظر األخبار: عناوين تتصدر منها، واملرسحية البيوجرافية
(الخرافتان الجنسية ميوله أو شكسبري بمعتقدات املتعلقة التخمينات أو الثالثني)،
ألنه شكسبري؛ عن وتكراًرا مراًرا الخرافات تُْحَكى ببساطة، عرشة). والثامنة السابعة
أكاديميٍّا نقًدا عرش التاسع القرن يف أملانيا شهدت منه: أهم أجمع العالم يف مؤلف من ما
عىل بذلك متقدمًة بشكسبري، معنية جمعية الهند وأقامت إنجلرتا، قبل لشكسبري مزدهًرا
حد عىل واملحرتفني الهواة مستويَِي عىل شكسبري مرسحيات تُعرض ما وكثريًا إنجلرتا.
ذلك عىل (تشهد وحسب إنجليزيٍّا ليس وشكسبري العالم. بقاع شتى يف ُمرتَجمًة سواء،
ما، نوًعا لنا، تَِيش بشكسبري املحيطة الخرافات فإن ولذا «شكسبرينا»). األملانية العبارة

أنفسنا. عن بقصص
مغالطة عىل تنطوي أو خيالية، الخرافات تكون أن يمكن أرمسرتونج، ل تَُفصِّ وكما
الظن، أغلب عىل يتضح لكن — كلها ليس لكن كذلك، شكسبري عن الخرافات من وكثري —
أكسفورد «قاموس من «خرافة» لكلمة مرتبطني تعريفني تَتَِّبع أنها وكاشفة، مهمة بطرق

األول: اإلنجليزية»؛ للغة

وتقدِّم د تُجسِّ للطبيعة، خارقة قًوى أو كائنات عادًة، تتضمن، تقليدية قصة
لطقس أو ما، ملجتمع املبكر التاريخ قبيل من ليشءٍ تربيًرا أو: تعليًال أو تفسريًا

طبيعية. لظاهرة أو ديني، معتقد أو

تفرس، نناقشها التي الخرافات من فكثري للطبيعة»؛ «خارًقا كائنًا ليس شكسبري أن ورغم
والتأليف الفن عن غالبًا، مطروقة وغري واسع، نطاق عىل معتنَقة معتقدات تربر، أو
لشخص شعبي «تصور أنها: هو للخرافة الصلة الوثيق الثاني التعريف الثقافية. والقيمة
هذا تُطابق خرافاتنا من وكثري مثايل.» نحٍو عىل يُْظِهرها أو الحقيقة، يف يَُغاِيل ليشء، أو
تُغاِيل ولكنها الواقع، يف أساس لها كان ربما أفكاًرا د تُِردِّ ما وغالبًا شعبية، فهي التعريف؛
الجواب إن الوثائقي. ِجل السِّ يف الفجوات لسد التخمني تتبنى أو امُلتاح، الدليل تأكيد يف
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مقدمة

الشك، هذا من وبدًال واثقني، لسنا أننا يكون أن يجب شكسبري عن ألسئلتنا عادًة الصادق
أن الكتاب هذا يف ونحاول املوضوع. حول وإيجابية مريحة «حقائق» الخرافات تقدم
مما أقل معارفنا بأن تتمثل أحيانًا للقلق املثرية النتيجة أن ولو املريح، الغطاء هذا نَنِْزع

ظنناها.
٥٠ «أشهر مختلف: مجال يف صلة ذي بكتاب اهتمامنا من الكتاب هذا فكرة انبثقت
األضداد قبيل: من مألوفة، مقوالت الكتاب هذا يتضمن .(٢٠٠٩) النفس» علم يف خرافة
موتسارت مقطوعات عزف – عقولنا قوة من ٪١٠ سوى نستخدم ال إننا – تتجاذب
أمست خرافات هذه َكبْتِه. من أفضل الغضب عن التعبري – ذكائهم من يُعزِّز لألطفال
عناوين ذلك عىل تَُدلِّل كما املأثورة، األقوال مكانة اكتسبت أنها والواقع تقليدية، حقائق
املتفشية الخاطئة املفاهيم «دحض للكتاب الفرعي العنوان ويشري الساخرة. الفصول
مفرسين: املؤلفون ويقول للخرافات. ُمبدِّد كتاب فهو غرضه؛ إىل البرشي» السلوك عن
الشعبي، النفس علم يف والخيال الحقيقة بني التمييز عىل سنساعدك الكتاب، هذا «يف
علميٍّا.»2 تقويًما النفسانية املزاعم لتقويم الخرافات تبديد مهارات من بمجموعة وسنمدُّك

لشكسبري؟ الشعبي الفهم تسكن التي امُلقابلة الخرافات ما تساءلنا: وقد
«أصحيح ويلز: ستانيل كتاب وهو أال بالفعل، موجود املسألة هذه يُناِقش كتاب ثمة
الكتاب هذا يف بشكسبري املوسوعية معرفته ويلز يستغل شكسبري؟»3 عن يقولونه ما
غري عىل «تزوج شكسبري كان إذا ما املؤلف ويبحث وتأليفه. حياته عن خرافة ٨٩ ملناقشة
مرسحية «ألََّف أو الزهري»، بمرض متأثًرا «مات أو جنسيٍّا»، شاذٍّا «كان أنه أو رغبته»،
حصيلة «يستخدم كان أو بروسبريو»، بشخصية نفسه ر يَُصوِّ «كان أو كاردينيو»، بعنوان
ويلز كتاب يُعد النفس»، علم يف خرافة ٥٠ «أشهر ِكتاب شأن وشأنه هائلة». مفردات
فصل كل ويختتم شديدة، برباعة الخرافات صنوف يف ويلز يحقق للخرافات. ُمَفنًِّدا
العديد نبحث أننا من الرغم وعىل مرتابًا». زلت و«ما و«ربما»، املستبعد»، «من بُحكم:
إليه انتهى ما مع اختالفنا من ينبع ال لها فبحثنا ويلز، درسها التي عينها الصنوف من
شكسبري «كان إذا ما مسألة نبحث فعندما مختلفة؛ بأمور اهتمامنا من ولكن نتائج، من
للمرء يمكن بكيف امَلْعِنيِّ امُلثبِّط بالسؤال نهتم فإننا مثًال، شعبية»، عرصه مؤلفي أكثر
وما لَدْحضها، أو لدعمها دليل عن يبحث أن يمكن وأين املقولة، هذه مثل تقييم «يبدأ» أن
إىل اإلشارات امُلعادة؟ الطبعات املطبوعة؟ النسخ (عدد األمر واقع يف «دليًال» يُمثِّل الذي

النفي. أو باإليجاب استنتاج إىل الوصول يعنينا وال الجماهري؟)، حضور شكسبري؟
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مقاًال ٨٩ مقابل مقاًال، ٣٠ وهي — الكتاب هذا يحويها التي املقاالت عدد يوضح
تركيزنا بؤرة — النفس» علم يف خرافة ٥٠ «أشهر كتاب يف مقاًال و٥٠ ويلز، كتاب يف
تسعفنا ما بحسب حتى، أو واحدة، فقرة يف موجزة ويلز خرافات من كثري املختلفة.
و٢٥٠٠ كلمة ٢٠٠٠ بني ما يرتاوح ما خصصنا فقد نحن أما واحدة. جملة يف الذاكرة،
املقالة طول نفسه هو هذا أن املصادفة قبيل من وليس خرافاتنا. من خرافة لكل كلمة
فقد األكاديمية، صفتنا من وانطالًقا الصحف). مقاالت (أو الجامعة لطالب القياسية
أن هنا ويعنينا كلمة. و١٢٠٠٠ كلمة ٨٠٠٠ بني ما حجمها يرتاوح فصول كتابَة أِلْفنا
يمكن التي املعلومات وَكمَّ حجًما، األصغر املقاالت نََسق يف فعله للمرء يمكن ما َكمَّ نرى
كيف وإيجاًزا، تسعها. أن يمكن التي الحجج وعدد كلمة، ٢٠٠٠ من مقالة تحتويها أن
أن ونأمل التمرين، هذا من الكثري تعلَّْمنا التفاصيل. تعرقلها أن دون الدليل طلب يمكنها
حججهم. جميع فيه يطرحون الذي بالنسق الخاصة أمثلتنا عىل االطالع من الطالب يتعلم
نأمل فنحن املدرسية؛ التعبري كتب غرار عىل الكتاب هذا وضعنا أننا يعني ال هذا
مادة من طرحناه فيما ُفضوَلهم يُْشِبع ما ومحبيه شكسبري قراء عموم يجد أن ذاته بالقدر
واملناهج املرسحيات إىل غالبًا، واملتكررة املشهورة األفكار من َدْرٍب عىل يعثروا وأن علمية،
معالجات نطرح أن الكتاب، فصول من فصل كل يف وغايتنا، لهم. أُْلَفة األقل والزوايا
يف منهجنا إن األكاديمية. والخالفات الجدلية للنقاط وموضوعية وحديثة بها موثوًقا
كل يُِقيُمه الذي الدليل تقويم يف ينحرص فاهتمامنا وصفيٍّا؛ وليس استقصائي الكتاب
اللحظات وتَعنينا الحاالت. كل يف الحجة إقامة كيفية يف والنظر الخالف، طريف من طرف
من واألهم بدهية. حقائق إىل فتتحول املبدئية، التخمينات عندها د تَتََجمَّ التي التاريخية
متحيزين أنصار استقطاب عىل وقدرتها الخرافات، جاذبية فهم أيًضا نحاول أننا ذلك
كيف وحسب ليُبنَيِّ ال لها، املعارض والدليل للخرافات املؤيد الدليل الكتاب يقيِّم بَشَغف.
تكشفه ما أيًضا ليبني ولكن تفسريها، وإساءة — وغيابها — التاريخية املادة تفسري يمكن
القومي شاعرنا عن ها نَُقصُّ التي القصص تلك الشخيصيف استثمارنا ِحيال العمليات تلك
القصص؛ تلك فوق كلية، بمعرفٍة التحيل مدعني نَُحوم، أن نحاول ال بالتأكيد (والعاملي).
تلك فهم نحاول وحينما ُمْسبَقة، فرضيات طرح يف شكسبري قراء كل مثل ُمتورطون فنحن
املجهول للقارئ ُمْمتَنُّون ونحن األخرى. الخرافات بعض حينئٍذ ننرش فلربما الخرافات،
وَحَمَلنا املتناقضة، اللحظات تلك من عدد عىل الضوء َسلََّط الذي واييل-بالكويل بمؤسسة

بمواقفنا. — أكرب بمبارشٍة — اإلقرار عىل
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مقدمة

فسرية شكسبري؛ حياة سرية عىل الرتكيز إْغواءَ َطيَّاِته يف يَْحِمل كهذا كتابًا إن
وصفها (التي شبابه يف للغزالن الجائر الصيد قصة من بدايًة بالخرافات، حافلة حياته
السجالت)، يف (امُلثْبَتَة زواجه بتفاصيل مروًرا عرش)، الثامن القرن بداية يف رو نيكوالس
بالطبع، األمثلة بعضهذه نَّا ضمَّ مكان). أي يف تَُوثَّق لم (التي الضائعة السنوات إىل وصوًال
وبينما عينها. والقصائد املرسحيات إىل بالنقاش االنتقال استطعنا، حيثما حاولنا، لكننا
اإلليزابيثية، الحقبة وبني بيننا التفسريي الرتاكم من طبقات عىل خرافاتنا أغلب ينطوي
هذا بعض متجاوًزا الطريق، يخترص أن يمكن نفسها شكسبري أعمال عىل االطالع فإن
وال أيًضا. شكسبري كلمات تحليل يف اليقينيات من القليل نجد ولكننا الرسدي. الحشو
سبيل عىل أدائه، يف واقعيٍّا شكسبري تمثيل طاقم كان مدى أي إىل أبًدا، نعرف، أن يسعنا
«الليلة مرسحية مشاهدة تجربة توصيف يسعنا وال نسبي. مفهوم «الواقعية» ألن املثال؛
أحدث إنتاجات خاللها من تمنحنا ُسبُل اقرتاح نستطيع لكننا ،١٦٠١ عام عرشة» الثانية
معتقداته ال — شكسبري أعمال وبإعادة فيها. األداء احتماالت بعض إىل مدخًال وأوثق
األكثر املنطقة هي األعمال هذه أن باعتبار سياقها، إىل — الخاصة حياته أو الشخصية
بها يَلتقي التي السبل بعض اقرتاح نحاول فإننا التفسريات، من للعديد وإثارة إثماًرا

الخاصة. لرشوطها وفًقا املعقدة النصوص وتلك مختلفة َمعاٍن عىل االنفتاُح
من الحد حاولنا أن بعد حتى بذاتها، مستقلة قصة هيئة عىل خرافة كل تخيلنا لقد
ما بقدر يَْطِمس ما غالبًا ق امُلنَمَّ األكاديمي النثر بأن منا وإقراًرا املستطاع. قدر التكرارات
من شبكة يف نَتََعثََّر وأال َسِلس، أسلوب من يُالِئمها بما املادة نقدم أن حاولنا فقد ح، يَُوضِّ
ملزيد الكتاب، بنهاية هة وُمَوجَّ عة ُموسَّ مقرتحة قراءات للقارئ ونقدم املرجعية. اإلحاالت
َدْحض «مهارات مجموعة للقارئ تراكميٍّا، املقاالت، تلك تقدم أن وأملنا االستقصاء. من
وأن النفس»، علم يف خرافة ٥٠ «أشهر كتاب يف جذَّابًا نموذًجا وجدناها التي الخرافات»

وافرتاضاتنا. زالتنا نقد يف املهارات هذه القارئ ع يَُطوِّ

الثانية، (الطبعة تايلور وجريي ويلز ستانيل حرَّرها التي أكسفورد بنسخة استعنَّا
إن وحيث شكسبري. من اقتباساتنا لكل التماًسا (٢٠٠٥ برس، كالرندون أكسفورد:
و«مأساة لري» امللك («سرية لري» «امللك مرسحية من نْي نَصَّ نرشت أكسفورد طبعة
املقتبسات أما ذلك. خالَف نَذُْكْر لم ما «املأساة»، طبعة من اقتبسنا فقد لري»)، امللك
املنشورة بالنسخ فيها فاستعنَّا الرُّبع بقطع املنشورة شكسبري أعمال من امُلحررة غري
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http://www.bl.uk/treasures/shakespeare/homepage.html. التايل املوقع عىل
النهضة. عرص إىل تنتمي نصوص من الكلمات بعض هجاء تحديث وجرى

خرافات يف املحققني أعظم من واحدة دنكان-جونز، كاثرين إىل ُمْهًدى الكتاب هذا
أن نود لكننا الكتاب، بهذا الواردة النقاشات كل يف الرأي توافقنا أن نتوقع وال شكسبري.
عىل لها بمحاوراتنا وتََشكُّله أخرى، أعمال ويف الكتاب، هذا يف تفكرينا تأثر بمدى نُقر

عدة. سنوات مدار

ماجواير لوري
سميث إيما
٢٠١٢ أكسفورد،

هوامش

(1) Karen Armstrong, A Short History of Myth (Edinburgh: Canongate,
2005).

(2) Scott Lilienfield, Steven Lynn, John Ruscio, and Barry Beyer-
stein, Fifty Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread

Misconceptions about Human Behavior (Oxford: Wiley-Blackwell, 2009),
p. 3.

(3) Stanley Wells, Is It True What They Say about Shakespeare?

(Ebrington, Glos.: Long Barn Books, no date).
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األوىل اخلرافة

شعبية عرصه ُكتَّاب أكثر شكسبري كان

يطرح عنها، واإلجابة األسئلة طرح املشاركون فيه يتبادل اإلنرتنت عىل شعبي موقع ثمة
الكاملة اإلجابة وجاءت عرصه؟» يف شعبيٍّا شكسبري كان «هل اآلتي: السؤال املوقع هذا
إيجاٌز واإلجابة شكسبري!»1 كان فقد «نعم؛ اآلتي: النحو عىل القراء أحد وضعها التي
الناس اطلع الذي — شكسبري يكون أن لشكسبري يمكن كيف عامة: الفرتاضاٍت معقول
لغات إىل وتُرجمت سنة، بأربعمائة وفاته بعد املرسح خشبات عىل وظهرت أعماله، عىل
بالشعبية يتحىل يكن لم لو — األرض ربوع يف شتى إعالمية وسائل عرب ونُقلت شتى،
شكسبري عن القائم الدليل كان إذا وما للشعبية، تعريفنا كيفية مسألة لكن عرصه؟ يف
بني ما الفصل إىل أيًضا بحاجة أننا كما البحث، من القليل إىل بحاجة الخرافة، هذه يؤكد

املطبوعة. األعمال مجال يف والشعبية املرسح ميدان يف الشعبية
فرقة إىل شكسبري انضم حينما فصاعًدا، ١٥٩٤ عام منذ املرسح: إىل أوًال لنتجه
نجد ُمِقيًما، مرسحيٍّا وكاتبًا جزئيٍّا) (مالًكا رشيًكا بوصفه تشامربلني» اللورد «رجال
فرقة تطور فإن ولذا، عينها. الفرقة بشعبية األصل حيث من مرتبطة كانت شعبيته أن
ملرسحيات عزوهما يمكن ال لندن مسارح اقتصاد يف املتزايدة وهيمنتها تشامربلني» «رجال
«جلوب» مرسح سعة بلغت لقد نفسه. الوقت يف عنها فصلهما يمكن وال وحدها، شكسبري



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

٣٠٠٠ من أكثر ١٥٩٩ عام بانكسايد بمنطقة تشامربلني» «رجال فرقة أقامته الذي
لعروض «بالكفرايرز» باسم آخر مغلًقا مرسًحا الفرقة افتتحت ،١٦٠٨ عام ويف مشاهد.
فتغريَّ — جيمس امللك — الجديد امللك رعاية عىل الفرقة حازت ،١٦٠٣ عام ويف الشتاء.
نفسها شكسبري ثروة بدأت امللك. بالط يف بانتظام عروًضا وقدمت امللك»، «رجال إىل اسمها
أفراُدها معه ونال النَّبالة، شعار عائلته حازت ١٥٩٦ عام ففي الفرتة؛ تلك إبان النمو يف
خمس من مكونًا َمهيبًا بيتًا شكسبري اشرتى عام، وبعد «النبالء». ب بوا يَُلقَّ أن يف الحقَّ
أضخم ثاني أنه ويُشاع بليس»، «نيو له يُقال سرتاتفورد-أبون-أفون بلدة يف وحدات
االجتماعيني والنبل الرقي ومؤرشات االقتصادية املؤرشات هذه كل توحي باملنطقة. بيت
أعمال بأن بدوره ذلك ويوحي ازدهار، حالة يف كانا املقيم الدراميَّ ومؤلفها الفرقة بأن
ومنهم آخرين، دراميني ملؤلفني الفرقة عرضتها التي املرسحيات شأن شأنها — شكسبري

شعبية. كانت — جونسون وبن ميدلتون توماس
ممن تقريبًا أحد من فما التحديد؛ من مزيًدا نتحرى أن الصعب من ذلك، مع
بكلية الطالب مانينجهام، جون ويُعد ملشاهدته. ذهب عما كتب آنذاك املسارح عىل ترددوا
١٦٠٢ فرباير يف تمبل ميدل بقاعة عرشة» الثانية «الليلة مرسحية شاهد الذي الحقوق،
إىل املنزل مدير يُدفع أن فيها الرائع «من كان أنه ذكر حيث للقاعدة؛ نادًرا استثناءً
عموًما فيها تُْخربه سيدته، من رسالة بتزييف حبه، يف واقعة املطلَّقة سيدته بأن االعتقاد
وما ملبسه، وبََهاء يتبسم، إذ َلَفتاته عىل واقفًة غريها، دون فيه تحبها التي بالِخصال
مجنونًا».2 يرونه كانوا بأنهم يؤمن جعلوه ُودَّها، ليخطب ظهر عندما وبعدها، ذلك. إىل
مالفوليو، عىل ُموِرست التي الخدعة تضمنتْها التي امَلْوِقِفيَّة بالفكاهة مانينجهام استمتع
سيساريو، يُدعى رجل هيئة يف فيوال تَنَكُّر عىل تعليق أي لديه يكن لم أنه امُلْحِبط من لكن
أو املرسحية، بخصوص بالذاكرة يَْعَلق ما ملحة كانت التوءمني. األخوين تجسيد عىل أو
كتبها التي الجيكوبيَّة الروايات عن كثريًا الحال يختلف وال رسيًعا. تَتَبَدَّد عنها، يشتهر ما
و«ماكبث» الشتاء» «حكاية مرسحيات عروض عن فورمان سيمون الطبيب الفلك عالم
لدينا التي الوحيدة املؤكدة التفاصيل إن عرشة). الثالثة الخرافة (طالع و«سيمبلني»
ووثائق األدمريال»، «رجال املناِفسة، الفرقة مصدرها اإلليزابيثي املرسح اقتصاديات عن
مالطا» «يهودي مرسحية بأن الوثائق تلك توحي هينسلو. فيليب أعمالها بمدير ترتبط
باراباس، األخالق، من وامُلتََحلِّلة للحياة املِحبَّة امُلْحَوِرية بشخصيتها مارلو، لكريستوفر
أشهر، ستة يف مرات ١٠ ُعرضت حيث اإلطالق، عىل عرًضا املرسحيات أكثر ضمن كانت
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وعندما شكسبري. مرسحيات من أيٍّ عرض ملرات ل املسجَّ العدد بمراحل يتجاوز عدد وهو
ساخرة وهيمرسحية توماسميدلتون، ملؤلفها شطرنج» «لعبة مرسحية مرة ُعِرَضتألول
أنها املذهل من كان ،١٦٢٤ عام جلوب بمرسح األنجلو-إسبانية، العالقات تتناول الذعة
مثل نالت لشكسبري مرسحيات ثمة بأن الزعم يمكن وال متتاليات، مراٍت تسع ُعِرَضت
ربما الكالسيكية، األدبية للدراما األيقونية املرجعية نقطتنا أن وبينما امُلَدوِّي. النجاح هذا
والعرشين)، السابعة الخرافة (طالع يوريك املهرج بجمجمة ممسًكا هاملت صورة كانت
اإلفصاح يمكن الذي الدرامي العمل يكن لم الحديثة، الحقبة بدايات إىل بالنسبة أنه نجد
«الرتاجيديا كيد لتوماس الدموي االنتقام تراجيديَا كان بل شكسبرييٍّا، وهلة أول من عنه
نسخة لِيٍّا، أَوَّ ا نصٍّ كيد مرسحية أَْفَرخت لقد تقريبًا). ١٥٩٠ عام ُكِتبَت (التي اإلسبانية»
خشبة عىل بقائها إطالة بغية املرسحيون املؤلفون الحًقا صياغتها أعاد شعبية غنائية
املسارح. أُْغِلقت حتى الزمة منها وجعلوا بسخرية، وتناولوها الُكتَّاب، واقتبسها املرسح،
االقتباس يف املدى هذا بلغت شكسبري مرسحيات من أيٍّا أن عىل معارص دليٌل يوجد وال
سبيل عىل صياغتها. وأعادوا مرسحياته نسخوا آخرين مؤلفني أن نعلم كنا وإن ع، والتوسُّ
مرسحية وهما أال تقريبًا، معارصتنَْي مرسحيتنَْي يف «هاملت» مرسحية أصداء تتجىل املثال،
أوائل ويف شيتل. لهنري هوفمان» «مأساة ومرسحية مارستون، لجون أنطونيو» «انتقام
لكوميديا تتمة وهي املرأة»، «جائزة مرسحية فليترش جون كتب عرش، السابع القرن

النمرة». «ترويض الجنسنْي بني الرصاع د تَُجسِّ التي شكسبري
شعبية فيه نتلمس أن يمكننا الدرامي شكسبري عمل جوانب من ُمَحدَّد جانب ثمة
جون السري البدين، املحبوب معة السُّ سيئ الفارس تجسيد وهو أال كبرية، معارصة
يبدو، ما عىل عليها، أُْطِلق مرسحية يف مرة ألول ظهر فالستاف أن واضح فالستاف.
للنبالء املرسحية لتجسيد وساخًرا بطوليٍّا ال نقيًضا بوصفه يتجىل حيث الرابع»، «هنري
األمري رفيق كونه من وانطالًقا الثاني. ريتشارد بامللك اإلطاحة أعقاب يف يقاتلون الذين
من بديًال عاَلًما فالستاف لنا يقدم هنري، للملك — ما نوًعا السفيه — األكرب االبن هال،
محتوى عن بعيًدا املرسحية وجمهور العرش وريث من كالٍّ يسحب والحانات، الِحيَل
«هنري — تتمة ُوِضَعت فورية. كانت فالستاف شعبية أن ويبدو السيايس. املرسحية
مدينة وهي أال تماًما، مختلفة محلة يف مجدًدا فالستاف وُزِرَع — الثاني» الجزء – الرابع
الثامنة الخرافة (طالع البهيجات» وندسور «زوجات كوميديا يف الربجوازية ويندسور
اسمه أن عىل الحقبة لتلك تنتمي التي الرسائل بعض يف قائم دليل هناك والعرشين).
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للمرسحيات، املعارصة لإلشارات الكالسيكية املجموعة فهرس يف جاء وكما شعبيٍّا. صار
فالستاف، يُعامل الفهرس، هذا «ألغراض لشكسبري»: الضمنية اإلشارات «كتاب امُلَعنَْونة
ألي الضمنية اإلشارات عددها، حيث من بكثري، تتجاوز إليه واإلشارات عمل.» وكأنه
مرسحياٍت يف تعليقاٌت بالفهرس املوجودة املداخل بني ومن أخرى. مرسحية أو جانب
لثرثرة حاشية تتضمن خاصة، إشاراٌت وكذا وساكلينج، وميدلتون ماسينجر مثل ملؤلفني
ها أَُزفَّ أن أستطيع أنني أعتقد التي األخبار «كل زوجها: إىل رسالة يف ساوثامبتون كونتيسة
الرأس عظيم لطفل أبًا أمىس فالستاف جون السري أن هي ستُْسِعُدك، أنها وأحسب إليك،
فاتحة كان فالستاف بأن أيًضا الزعم ويمكن بينتبوت.»3 ديم السيدة من الجسم ُمْكتَِنز
من واحد إىل تطورت شخصيته تجسيد تناولت التي فالنقاشات الشكسبريية؛ للدراسات
فالستاف»، جون للسري الدرامية الشخصية عن «مقاٌل وهو أال شكسبري، عن الكتب أوائل

.١٧٧٧ عام َخطَّه مورجان ملوريس دفاعي مقاٌل وهو
كما قط تُطبع لم ألنها وضاعت املرسح يف شعبية كانت أنها نعرف مرسحيات ثمة
مدار عىل مراًرا ُعِرَضت التي تشيسرت» ويست «حكيم مرسحية ذلك ومثال واضح. هو
كيفية مسألة الرابعة الخرافة يف نتناول و١٥٩٧.4 ١٥٩٤ عاَمْي بني طويلة زمنية فرتة
طباعة من امُلْستَقى الدليل استغالل نحاول وإذ بالتفصيل. شكسبري مرسحيات طباعة
املرسحية أعماله ِنْصَف أنَّ باملالحظة جدير املعارصة، شعبيته لتأكيد شكسبري أعمال
مثًال، «ماكبث» ملرسحية الرُّبْع َقْطع من لطبعات سوق ثمة تكن فلم حياته؛ يف نُرش فقط
عىل أحٌد يُْقِبْل (لم شعبية تكن لم املرسحية بأن بالزعم الحقيقة هذه تفسري يمكن لكن
أنه إىل إرن لوكاس ذهب بيعها). الفرقة تُِرِد لم ثَمَّ، (ومن شعبية كانت أنها أو رشائها)،
فرتة أية من أكثر املطبوعة املواد سوق يف شكسبري ِصيت فيها ذاع التي — ١٦٠٠ سنة يف
باختالف العام ذاك املنشورة املطبوعة املواد إجمايلِّ من ٪٤ تُمثل أعماله كانت — أخرى
وهو حياته، يف املطبوعة شكسبري مرسحيات من منفصلة طبعة ٤٥ إرن ويحدد أنواعها.
الشعبية، األعمال أبرز من له. معارص مرسحي مؤلف ألي املطبوعة املواد يتجاوز رقم
قبل طبعات (ست الثاني» «ريتشارد األوىل التاريخية املرسحيات الطبعات، عدد بمعيار
يف الفضل يعود التي الرابع» و«هنري طبعات)، (خمس الثالث» و«ريتشارد ،(١٦١٦ عام
مثيًال، نجاًحا يحقق لم منها الثاني الجزء أن (ويبدو فالستاف شخصية إىل طبعاتها كثرة
ملرسحية املنشورة الطبعات عدد بلغ املقارنة، وألغراض ات).5 التَِّتمَّ من الكثري شأن شأنه
الرومانسية الكوميديا وكانت نفسها، الزمنية الفرتة مدار عىل ستٍّا اإلسبانية» «املأساة
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العمل هي ،(١٥٩٨ عام مرة ألول (املنشورة «موسيدوراس» الكاِتب، املجهولة الريفية،
اثنتي من أكثر منها ُطِبَع إذ الجديدة؛ الطبعات أعداد إىل استناًدا مبيًعا؛ األكثر املرسحي
إىل أو شكسبري، إىل مطبوعة مرسحياٍت نْسبة تشري وقد عقود. ثالثة خالل طبعة عرشة
عموًما يُعتقد ال مرسحياٌت وهي — التلميح من ملزيد إس»، «دبليو اسمه من األوىل األحرف
والكوميديا ،(١٥٩٥) «لوكرين» لندن، لتأسيس األسطورية القصة ومنها أعماله، من أنها
— (١٦٠٨) يوركشري» «مأساة الحقيقية الجريمة وقصة ،(١٦٠٥) لندن» «سفيه املدينية

جيدة. مبيعات ق يَُحقِّ كان شكسبري اسم أن حقيقة إىل
للنصوص التاريخي الصمود بني ما عكسية عالقة عىلوجود دليل ثمة ذلك، عىل عالوة
املمات. حتى تُْقَرأ ظلت أنها يبدو املطبوعة النصوص فبعض املعارصة؛ شعبيتها وبني
األوىل للطبعة مكتملتني، غري وهما صامدتان، فقط نسختان املثال سبيل عىل وتوجد
قصيدة من األوىل الطبعة من فقط واحدة نسخة وثمة ،(١٦٠٣) «هاملت» مرسحية من
العمل وتَُعدُّ أعماله، من ُطِبَع ما أول وهي ،(١٥٩٣) لشكسبري وأدونيس» «فينوس
الروائية القصيدة جانب إىل حياته، طوال به اْشتََهر ما أكثر كان ربما الذي اإلبداعي
اإلشارات غالبية إن .(١٥٩٤ عام مرة ألول ُطِبَعت (التي لوكريس» «اغتصاب املأساوية
تاسعة طبعًة ُطِبَعتا اللتني القصيدتنَْي هاتنَْي مؤلف باعتباره إليه تومئ لشكسبري امُلعارصة
يف popular «شعبي» لكلمة املعجمي االشتقاق .١٦١٦ عام قبل الرتتيب عىل وخامسة
يف كاِتب أي بأن الزعم بمكان الصعب ومن إجماًال.» الناس إىل «ينتمي هو: اإلنجليزية
بالقراءة املعرفة معدالت بلغت ربما حيث املعنى، بهذا شعبيٍّا كان اإلليزابيثية الِحْقبة
بني ٪١٠ من وأقل الرجال بني ٪٣٠ حوايل كرييس، ديفيد تقديرات حسب والكتابة،
أي طبعات تزيد بأن الحقبة تلك خالل يُْسَمح لم ذلك، إىل إضافًة 6.١٦٠٠ عام النساء
٣٠٠٠ يََسَع أن باستطاعته كان جلوب مرسح أن ننىس (ال نسخة ١٥٠٠ عن فني عمل
النرش سوق من محدود جزء سوى تمثل حال أية عىل األدبية األعمال تكن لم مشاهد).
والتفسريات، واألناجيل، الصلوات، وكتب كالِعظات، — الدينية األعمال عليها هيمنت التي
كان شكسبري لكن التعليمية، واألعمال السلوك، وكتب املنزلية، واألدلة — املزامري وتراجم

شك. بال ا مهمٍّ العبًا امُلَقيَّد السياق هذا يف
الفنية باملكانة اإلقرار أو الشخصية والشهرة بالشعبية يُْقَصد أن بالرضورة ليس
عىل توقعنا، ملا الحايل، عرصنا يف مبيًعا األكثر الكتب عىل نظرة ألقينا فلو نفسه؛ اليشء
عىل الحائزة أو «الكالسيكية»، األدبية األعمال مع كبري بقدر الفئة تلك تتداخل أن األرجح،
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بتقدير تحظى كانت شكسبري أعمال أن عىل دليٌل ثمة النطاق. واسعة نقدية إطراءات
:١٥٩٨ عام يف َكتََب إذ شكسبري؛ هيمنة إىل مرييس فرانسيس ويشري معارصيه،

والرتاجيديا الكوميديا تأليف يف األفضل بأنهما وسينيكا بالوتوس إىل يُشار كما
تميًُّزا األكثر بوصفه شكسبري إىل كذلك يُشار بالالتينية، كتبوا من بني من
مرسحياته: فلنتأمل الكوميديا، عن أما املرسِحيَّنْي. اللونني كال يف اإلنجليز بني
ليلة و«حلم ضائع»، مجهود و«الحب و«األخطاء»، الفريونيان»، «السيدان
مرسحياته: فلنتأمل الرتاجيديا، عن وأما البندقية». و«تاجر صيف»، منتصف
جون»، و«امللك الرابع»، و«هنري الثالث»، و«ريتشارد الثاني»، «ريتشارد

وجولييت». و«روميو أندرونيكوس»، و«تيتوس

موضع يف ولكن، واضحة. ليست رابح» مجهود «الحب مرسحية مؤلف ُهِوية أن ويُالَحظ
الُكتَّاب، من ُمعارصيه مع املساواة قدم عىل شكسبري مرييسيضع أن يبدو تحليله، يف آخر
التي قائمته إليكم املثال، سبيل عىل الشعبية. أو الجودة حيث من منهم أعىل مرتبة يف ال

عرصنا»: يف الكوميديا ُكتَّاب «أفضل فيها يُورد

كان الذي ُرويل، والسيد األكسفوردي، جيجر والدكتور أكسفورد، إيرل إدوارد،
يف املتعمقة هول بيمربوك بكلية النادرين الدارسني من الفرتات من فرتة يف
والبَُلَغاء الجاللة، صاحبة كنيسة رجال أحد إدواردز، والسيد كامربيدج، جامعة
وشكسبري، وجرين، وجاسكوين، ولودج، ِلييل، جون الحارضة: البديهة ذوو
الحبكات يضع َمْن أبرع مانداي، وأنطوني هيوود، وتوماس ناش، وتوماس

شيتل.7 وهنري وهاثواي، وويلسون، وبورتر، وشابمان، لدينا، الدرامية

النسخة ووجود ُمنتقاة. كوكبة وليس الحقبة، لتلك املرسحيني املؤلفني بأسماء بيان هذا
األنيق النِّصف ِقْطع بنََسق (١٦٢٣) وفاته بعد َعة امُلَجمَّ الدرامية شكسبري ألعمال املطبوعة
دليٌل الجادة، الطوبوغرافية أو التاريخية واألعمال باألناجيل ارتباًطا األكثر الثمن، الباهظ
نرى أن بعد وحتى شعبيته. عىل برهانًا كونه من أكثر — واملالية — األدبية قيمته عىل
إىل األبرع «من القراء» من العظيم «التنوع إىل يهدونها النصف قطع نسخة محرري أن
جمهور وزُن باإلمكان كان لو يتمنون بأنهم ويَتَنَدَّرون التهجي»، إال يسعه ال الذي القارئ
«شعبيٍّا» نسميه أن يجوز ما تكلفته تتجاوز ُمَؤلَّف صدر يف ذلك ويكتبون َعدُّهم، ال الُقرَّاء

الناس». لعموم ص «ُمَخصَّ أي الصحيح؛ بمعناه
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جيًدا تعليًما متعلًما شكسبري يكن لم

ال نحو عىل جذابة الِعصامية، املرأة أو الِعصامي الرجل أو املتعلم، غري العبقري فكرة إنَّ
من جامحة طبيعية بنغماٍت يصدح الخيال، «ابن ميلتون: رأي يف شكسبري، وكان يُقاَوم.
الرومانسية األعمال عىل امُلْلَهم ح الفالَّ مفهوم هيمن فقد السعيد»)؛ «الرجل (قصيدة نَْظمه»
معرفته وذكر عارصشكسبري، الذي جونسون ِبن نلتقي اآلخر الجانب وعىل وراءها. وما
من لكان سياقها، من العبارة هذه أخرجنا لو باإلغريقية.» واألضأل بالالتينية «الضئيلة
ثمَّ ومن تقريبًا»؛ كالسيكية معرفة أية ل يُحصِّ لم «شكسبري أن عىل معناها فهم السهل
بشكسبري مطوَّلة إشادة من جزءًا كانت العبارة هذه أن األمر وحقيقة متعلِّم». «غري فهو
أيًضا. القدماء عىل ولكن وحسب، معارصيه عىل يتفوق ال إنه عنه جونسون قال الذي
ومعرفته ضئيلة بالالتينية معرفته أن و«رغم براعًة، ومارلو وكيد ِلييل شكسبري يفوق
أنتجته ما «كل ب والرتاجيديا، الكوميديا يف ُمقارنًة، «متفرًدا» يقف فهو أضأل»، باإلغريقية
(أتَُسمي َرماَديْهما.» من انبعثتا أن منذ فعلتاه ما أو املختالة روما أو املتغطرسة اليونان
القليل يعرفون املؤلفني فأغلب نفسه، جونسون آخر: سياق مالحظة وعلينا َقْدًحا؟) هذا
ذلك، ومع الزاخر. الكالسيكي جونسون بتبُّحر ُمقارنًة اإلغريقية، من واألقل الالتينية من
ذي شكسبري خرافة تستمر ثَمَّ ومن سياِقها؛ خارج جونسون عبارة تُْقتَبَس ما فدائًما

القارص. التعليم
ذي التعليمي املناخ يف أوًال فلنفكر عدة؛ بُطُرق الخرافة هذه مثل من التحقق يمكن
هي اإلنسانية» «النزعة شكسبري. فيه ُولَِد الذي عرش السادس القرن يف اإلنسانية النزعة
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النصوص استعاد الذي الوسطى القرون بعد ما العلمي النشاط عىل نخلعه الذي االسم
نزعة كانت َطموح. نحٍو عىل املستويات متعددة كانت اإلنسانية النزعة لكن القديمة.
وكانت املسيحي. والكون الوثني الكالسيكي الفكر ُمثُل أَْسَمى بني امُلَزاَوَجة تَُروم أخالقية
ملعرفة ولكن وحسب، قالوه ملا اْلِتماًسا ال القدماءَ، اإلنسانية الحركة ُدعاُة درَس أسلوبية:
، يُّ العامِّ اإلنجليزي األدب عليه كان ربما الذي الشكل يف وفكروا أيًضا؛ قالوه كيف
اليونانية من كلمات فاستعاروا اإلنجليزية، اللغة عىل تجارب وأَْجَرْوا َوْقُعه، كان وكيف
اإلنسانيون ألََّف إذ تربوية؛ كانت كما والعرشين). الحادية الخرافة (طالع والالتينية
علمية؛ وكانت الالحقة. األجيال ُمثُلهم وأورثوا وكليات، مدارس وأسسوا دراسية، كتبًا
أيًضا وكانت القواميس. وصنعوا وفهرسوها، وحرروها، النصوص، اإلنسانيون ترجم إذ
وضعت لكنها األلوهية، فكرة إىل امْلْرتَِكَزة العاَلم رؤية تنكر فلم إيجابي؛ نحو عىل علمانية
والبالط، والنبالة، الحكومة، حول أسئلة وطرحت الرؤية، هذه قلب يف وإمكاناته اإلنسان
يف فرًدا اإلنسانية النزعة ذات النصوص تَُصدِّر ما (عادًة والطغاة. العامة، واملصلحة
ونص البالط»، «رجل كاستيليوني ونص «الحاِكم»، إليوت توماس السري نص عنوانها:
أيامنا يف اإلنرتنت تُضاِرع التي — الطباعة آلة اخرتاع ساعد ولقد «األمري»). ماكيافيليل

مهولة. برسعة اإلنسانية النزعة ذات والقيم األفكار انتشار يف — هذه
آثاٌر لها كانت اإلنسانية النزعة أن هي املحورية النقطة لكن ط، ُمبسَّ ملخص هذا
كان اللغوية». القواعد «مدرسة ر وتََطوُّ اإلليزابيثي التعليمي النظام عىل سيَّما وال عملية،
رئيس ابنة مارجريت، مثل الفتيات، من ا جدٍّ السادسعرش(وقليل القرن يف املدرسة تلميذ
رسمي؛ تعليم عىل حصلن الالئي هن مور، توماس الثامن هنري امللك لوردات مجلس
جديد تعليمي نظام من املستفيد هو املدرسة) من بدًال بالبيت تعليمهن أكملن ثَمَّ ومن
وستمنسرت، يف تعليمه تلقى جونسون ِبن أن ورغم قوميٍّا. منهًجا أعني البالد؛ مستوى عىل
بمدرسة تعليمه تلقى توماسكيد وأن كامدن، ويليام املؤرخ اآلثار عاِلم يد عىل تتلمذ حيث
يكن لم تعليمهما فإن مولكاسرت، ريتشارد الكاِتب الرتبوي الخبري يد عىل تايلور مريشانت
سجالت أية ِبَحْوَزتنا ليست سرتاتفورد-أبون-أفون. يف شكسبري تعليم عن كثريًا ليختلف
— مفقودة الفرتة تلك فسجالت — املحلية الثانوية باملدرسة اْلتََحَق شكسبري أن عىل تَُدلِّل

بها. يلتحق لم لو العجيب من سيكون لكن
اللغوية، القواعد تَُدرِّس كانت ألنها االسم بهذا اللغوية» القواعد «مدارس يَت ُسمِّ
هو الرسمي القواعد ِكتَاب (كان التينية، للتالميذ تَُدرَّس التي اللغوية القواعد وكانت
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وال دراسته، عىل بيج ويليام يَْعُكف الذي الكتاب عينه وهو ِلييل، ويليام كتاب نفسه
يف أبوابها تَْفتَح املدارس كانت البهيجات»). ويندسور «زوجات مرسحية يف ذلك، يف يربع
املنزلية واجباتهم أداء األوالد عىل يَتََعنيَّ وكان مساءً، السادسة يف وتُْغِلقها صباًحا السادسة
اللغة كانت التعليمية، املستويات يف يتقدمون الطالب وبينما املدرسة. من االنرصاف بعد
مبالغة، بال يُقال، كان ما وكثريًا الالتينية. هي تعليماتهم بها ويتلقون بها يتحدثون التي
ما يَُضاِرع كالسيكيٍّا تعليًما َل حصَّ قد يكون القواعد مدرسة يف يتخرج عندما الولد إن

هذا. وقتنا يف الكالسيكيات يدرس الذي الجامعي الطالب له يَُحصِّ
فقد الُجَمل؛ ِبنَى تحليل يَتَجاوز ما عىل تَنَْطِوي كانت اللغوية القواعد دراسة لكن
ب تَْرضِ عدة، فروع من بدورها تتألف كانت التي البالغة من جزءًا اللغوية القواعد كانت
نفسه اليشء قول بني ما الدراسية التمارين وتراوحت األسلوبي. الوعي يف كلها بجذورها
إىل الالتينية من الرتجمة: لتَثِْنيَة مرموق مؤلف أسلوب محاكاة ومحاولة عدة، بطرق
يمكن بالالتينية الطالب تعبري كان إذا مما للتأكد مجدًدا؛ الالتينية إىل ثَمَّ ومن اإلنجليزية،
التمارين هذه َمت وُصمِّ عرشة). الخامسة الخرافة (طالع األصيل النص بالغة إىل يَْرَقى أن
يف أو الكنيسة، يف كالعمل بالغية؛ مهاراٍت تتطلب ِمَهن الْمِتهان الفتيان إعداد بهدف
يف وغرست كاِتب، ألي مثاليٍّا تدريبًا أيًضا وكانت املحلية. الحكومة يف أو القانوني، املجال
عىل نَُقدِّرها التي السمات وهي الكلمات، وأصوات األسلوبي والتنويع للغة عشًقا شكسبري

اليوم. كتاباته يف الخصوص وجه
يتوقف ال التعليم لكن اإلعداد. حسن وهو املدرسة من شكسبري تخرَّج فقد وهكذا،
التعليم منتهى هو هذا بأن يوحي الخرافة بهذه اإليمان أن (ولو الرسمية املدارس عند
أو كيد توماس بها يلتحق لم (وكذا بالجامعة يلتحق لم شكسبري أن ورغم يبدو). ما عىل
أشعار عىل اطِّالعه عىل مرسحياته مصادر وتَُدلِّل القراءة. عن يَُكفَّ لم فهو جونسون)، ِبن
والتاريخ وشينتيو)، (بوكاتشيو، اإليطالية والروايات وجاور)، (تشورس، الوسطى العصور
واألعمال (بلوتارك)، القديم والتاريخ ،(١٥٨٧ ،١٥٧٧ هولينشيد، (رفاييل املعارص
الرومانسية واألعمال جرين)، وروبرت سيدني، فيليب (السري املعارصة الرومانسية
الفرنيس الفيلسوفاإلنساني (مقاالت املعارصة يَّة الَقارِّ والفلسفة (أبولودورس)، اإلغريقية
بهاتني مكتوبة بمصادر مستعينًا وإيطالية، فرنسية أعمال عىل شكسبري واطََّلَع مونتني).
اللغتني من بأيٍّ جونسون يتحدث (لم بعد. اإلنجليزية إىل تُرجمت تكن لم إذ اللغتني؛
وقرأ هاوثورندن). بلدة ابن درومند ويليام صديقه من عنه ورد ما حسب الحديثتنْي
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السفيل) العالم (إله بلوتو بني ما مرتني خلط فقد زالت؛ يف وقع فقد ذلك ومع بالالتينية.
خلط الذي الوحيد ليس أنه كما الشنق، تستحق ال جريرة تلك الثروة). (إله وبلوتوس
تقطيع يف الفروق أن بوتر لويس يوضح أيًضا. القدماء الرومان فعل فهكذا االثنني؛ بني
يف شارك التي الفريونيان» «السيدان مرسحية يف برييثوس الكالسيكي االسم مقاطع
(شكسبري).1 اآلخر من باإلغريقية أعلم (فليترش) أحدهما بأن يُوِحي قد مؤلفان تأليفها
شكسبري ترك من عاًما ثالثني من أكثر بعد أي ،١٦١٣ عام أُلَِّفت املرسحية هذه لكن
التعليمي. الُقصور عىل ال ئة، امُلْهَرتِ الذاكرة عىل يدل فإنه يشء، عىل ذلك دلَّ وإْن املدرسة.
تحت طالعها شكسبري ولعل الثمن. غالية عدة مجلدات من املكوَّنة الكتب كانت
سرتاتفورد، يف شكسبري معارصي أحد فيلد كان لندن. يف فيلد ريتشارد الطبَّاع رعاية
.(١٥٩٤) و«لوكريس» (١٥٩٣) وأدونيس» «فينوس قصائده أوىل طباعة تََوىلَّ من وهو
فيلد تزوج َ تُُويفِّ عندما الذي الهيوجونوتي الطَّبَّاع فوترولييه توماس يد عىل فيلد تتلمذ
وكان األجنبية. األعمال طباعة يف التخصص وواصل عمله، وورث ،١٥٨٨ عام أرملته
الناطق الجمهور إىل فوريوسو» «أورالندو امللحمية أريوستو قصيدة قدََّم َمن أول فيلد
مبهرة أعماله قائمة لكن .١٥٩١ عام هارينجتون جون السري ترجمها أن بعد باإلنجليزية
املرتجم الالتيني واألدب اإلنجليزي األدب كالسيكيات حاليٍّا يُعترب ما تتضمن إذ أيًضا؛
واسكتلندا» وأيرلندا إنجلرتا «تاريخ كتاب فيلد طبع ،١٥٨٧ عام ويف اإلنجليزية. إىل
الشعر «فن طبع ،١٥٨٩ عام ويف هوليندشيد، لرفاييل مجلدات، ثالثة من املؤلَّف الرائد،
اإلنجليزية. الكتابة عن إنسانية نزعة ذو إبداعي ُمَؤلَّف وهو بوتنام، لجورج اإلنجليزي»
ويف ألوفيد. «التََّحوُّالت» لقصيدة التفاعيل داِسية السُّ لودج توماس ترجمة أيًضا وطبع
أُِعيَدت (الذي لبلوتارك موازية» «حياوات لكتاب نورث توماس ترجمة طبع ،١٥٩٥ عام
الجن»، «ملكة امللحمية سبنرس إدموند قصيدة طبع ،١٥٩٦ عام ويف .(١٦٠٣ عام طباعته
املثري ومن سيدني. فيليب للسري «أركاديا» امَلْلَحمي النَّثْري العمل طبع ،١٥٩٨ عام ويف
وبلوتارك أوفيد أن فاألرجح فيلد؛ نرشها التي شكسبري مرسحيات مصادر عدد لالهتمام

شكسبري. لدى لة امُلفضَّ الثالثة النصوص أصحاب هم وهولينشيد
مطالعة تَْجُدر الذين الُجُدد واملؤلِّفني الحديثة املطبوعات إىل بلده ابَن فيلد نَبََّه هل
مطبعته من باالستفادة سمح فيلد أن أم املطبوعات؟ تلك شكسبري اشرتى وهل أعمالهم؟
هناك؟ يقرؤها أو الكتب هذه شكسبري منها يستعري رسمية، غري مكتبة وظيفة لتؤدي
إىل وصولها لحظَة الجديدة األدبية واالكتشافات األفكار يُطاِلع كان شكسبري أن الواضح

اإلنجليزية. السوق
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شكسبري مرسحيات يف بعينها لجوانب الفنية املعرفة مستوى أن يُْزَعم ما كثريًا
يف لغوية قواعد مدرسة يف متخرج فتًى ومعرفة يتوافق ال — البالط أو كالقانون —
مرسحيات لتأليف آخرين مرشحني عن البحث وراء يكمن التأكيد وهذا سرتاتفورد.
مؤلفها أن بد ال املرسحيات أن عىل تدل القانونية فاملعرفة ة؛ امُلَحاجَّ تستمر وهكذا شكسبري.
كان املؤلف بأن تُوِحي وشئونه بالبالط واملعرفة بيكون)، فرانسيس يحرض (وهنا محاٍم
املعارف عن ُمماِثلة ادعاءاٌت وأُِثريَت أكسفورد). إيرل البال عىل يخطر (وهنا أرستقراطيٍّا
كثرية مشكالت ثمة الطيور. علم أو البحار علم أو النبات علم عن املرسحيات يف الواردة
الوجدانية أو املهنية تجاربهم عىل يَُعوِّلون املؤلفني أن تفرتض أنها أُوالها: ة؛ الُحجَّ هذه يف
ُمفاُدها التي عرشة الثامنة للخرافة الدافع هي هذه الوجدانية التجربة (وفرضية الخاصة،
يكتسب كي محاميًا يكون أن املرء يحتاج ال الطابع). ذاتية أنها بد ال سونيتاتشكسبري أن
بالتقايض حافًال كان الذي العرصاإلليزابيثي يف تحديًدا الحال كان وهكذا قانونية، معرفة
٧٠ من أكثر بوتنام جورج لدى كان واحد عام خالل أنه بيل بيرت (أثبت مدهش نحو عىل
القانونية الساخرة األعمال قضايا). ست يف متورًطا نفسه شكسبري وكان جارية، قضية
تستهدف ألنها مؤثرة ترم»، «مايكلماس مثل املدينية، ميلتون توماس لكوميديا املنتمية
املتخصصة. القلة إال يفهمه ال نحو عىل املتخصصة ال مألوف، نحو عىل اليومية األمور
تشامربلني» «رجال فرقة ُدِعيَْت أن وقت شكسبري لدى مألوفة أيًضا البالط حياة كانت
هم َمْن به يتندر العظماء أنجزه «ما الفرتة، تلك قبل حتى لكن، هناك، عروضها ألداء
بأن واإليمان .(٢٩ البيت الثاني، املشهد األول، الفصل عرشة»، الثانية («الليلة دونهم»
يحتكرون األرستقراطيني وأن قانونية، تلميحات يَُسوِّقوا أن يستطيعون وحدهم املحامني
هو فالخيال الخيال؛ وهو أال أسايس، مفهوم عن يَْغَفل البالط، من امُلْستوحاة التلميحات

الكتابة. الحرتاف اإلطالق عىل األهم الوحيد ل امُلَؤهِّ
أن والواضح عدة. أشكاًال البحث ويتخذ أيًضا، يبحثون فهم الُكتَّاب يتخيل حينما
أشكال: يف التاريخ نسخ من بالعديد اسرتشد التاريخية مرسحياته َخطَّ أن ساعَة شكسبري
ويورك» النكسرت عائلتي بني األهلية («الحروب والشعر لهولينشيد)، («الوقائع» النثر
املؤلف). مجهول الخامس»، لهنري الشهرية («االنتصارات والدراما دانييل)، لصامويل
فما البرشية؛ املالحظة وهو أال فني، اسم له ليس البحث أشكال من آخر شكًال َة ثَمَّ لكنَّ
مراقبة حوله: من للعالم الكثيبة املراقبة من لينبع يكن لم شكسبري مرسحيات يف يشءٍ من
واملفارقات. والسياسة، والهرمية، والتعاطف، واإلنسانية، والنِّفاق، البرشية، الخصوصية
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فليس وميلتون، جونسون إىل تُنَْسب بَحواٍش ُمذَيَّلة كتبًا تحوي املكتبات أن ورغم
الدارسني أغلب ويفرتض وصيته، يف كتاب أيَّ يرتك لم فهو لشكسبري؛ َمِثيلة كتب لدينا
معرفتنا نستقي فإننا وعليه، هول. جون الطبيب ابنته، لزوج بالفعل كتبه منح أنه
طويلة لفرتة الظن شاع وحسب. مرسحياته بمصادر معرفتنا من شكسبري قراءات عن
دي ميشيل الفرنيس اإلنساني الفيلسوف «مقاالت» ل فلوريو ترجمة من نسخة بأن
فالصفحة لشكسبري؛ األصل يف هي الربيطانية، باملكتبة حاليٍّا املوجودة ،(١٦٠٣) مونتني
للصفحات الببليوغرايف والتاريخ شكسبري». «ويليام توقيع تحمل املقاالت بداية يف الفارغة
التي الحقيقة لكن د، ُمَعقَّ عدة) مرات يف ترتيبُها أُِعيَد (التي املجلد لهذا واألخرية التمهيدية
الثامن القرن أواخر إىل ترجع التوقيع تحمل التي الصفحة أن هي الشك إليها يَْرَقى ال
من سريفع شكسبري توقيع أن ظنَّ أحًدا أن ويُْفَرتَض عرش. التاسع القرن أوائل أو عرش
األخري عادة أن رغم ولكن جونسون، نسخة الربيطانية املكتبة (تمتلك الكتاب. هذا قيمة

منها.) تخلو كانت النسخة هذه فإن بحواٍش، كتبه تذييل عىل جرت
كيفية يف التفكري أيًضا بنا ويجدر شكسبري، طالعه فيما التفكري عىل اآلن إىل عكفنا
شكسبري إن ذلك. يف مونتني ألعمال فلوريو جون ترجمة تساعدنا قد طاَلَعه. ملا قراءته
نفساني» «فيلسوف فمونتني اإلنسانية؛ بالُهِويَّة مهتم فكالهما مونتني؛ مع فكريٍّا ُمتَناِغم
شكسبري طالعها التي املواد كمية عن شيئًا ندري ال نفساني».2 مرسحي «كاتب وشكسبري
«العاصفة» مرسحية يف ألقاها التي جونزالو خطبة إن زاخرة). األخري (فأعمال ملونتني
من مستقاة بعده) وما ١٥٣ البيت األول، املشهد الثاني، (الفصل املثايل الكومنولث عن
أخرى، مواضع يف األفكار يف عامة شبه أوجه وهناك البرش». لحوم آكيل «عن مونتني مقالة
يَُميِّز أن املرء عىل يصعب والفرد، والباطنية بالفردية باهتمامهما كاتبان يَِيش عندما لكن
فلوريو ترجمة أثر سيَّما وال شكسبري، مفردات إىل النظر ولكن والتَّأَثُّر. التَّالِقي بني ما

ُمِفيد. عليها، ملونتني
لها فلوريو جون ترجمة عرب باإلنجليزية الناطق العالم إىل مونتني «مقاالت» ُقدِّمت
شكسبري أن الواضح ومن مجلدات، ثالثة قوامه ضخًما مرشوًعا الرتجمة كانت .١٦٠٣ عام
فصاعًدا. ١٦٠٣ عام منذ مفرداته عىل مشهود أثر لها كان حيث ت؛ نُِرشَ أن بعد عليها اطََّلَع
كلمة ٧٥٠ محدًدا ،١٩٢٥ عام التوازي نقاط َفْهَرَس َمن أول تايلور كوفني جورج وكان
هذا بعد كلها ظهرت أنها بَيَْد ،١٦٠٣ عام قبل شكسبري مفردات ضمن تكن لم وعبارة
الهوس فيها شاع فرتة يف تايلور كتب ملونتني.3 ترجمته يف فلوريو أوردها وكذلك التاريخ،
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من إنه حتى باالعتيادية تتسم متوازية عباراٍت عىل اد النُّقَّ انَْقضَّ إذ التوازي؛ أوجه برصد
تأثري نرى أن السهل من هو ما بقدر ِحَدٍة، عىل ُكلٍّ لها، املؤلفني مداعبة تخيُّل السهل
(«هاملت»، «بلبلة» الفئة: هذه إىل تنتمي ال تايلور كلمات أغلب لكن اآلخر. يف أحدهم
فيه ظهرت الذي الوحيد املوضع هو وهذا ٨٢؛ البيت الخامس، املشهد الرابع، الفصل
الرابع، املشهد األول، الفصل لري، (امللك الرسيرة» «ناصع كلها)، شكسبري أعمال يف الكلمة
مُلغرم فلوريو إن شكسبري). جانب من الوحيد االستخدام هو هذا أخرى مرة ،٢٣٧ البيت
املقدس» «املاء عبارة أن رغم ولذا، بها. اْفتَتََن شكسبري أن ويبدو امُلَركَّبَة، الكلمات بَسكِّ
يستخدمها لم شكسبري فإن ،١٥٨٣ عام من اإلنجليزية للغة أكسفورد بقاموس مدونة
(الفصل املقدس» البالط «ماء عبارة يف تظهر حيث لري»؛ «امللك مرسحية كتب أن إىل
وراء «اْسَع باملثل): ساخر سياق (يف فلوريو ويكتب .(١٠ البيت الثاني، املشهد الثالث،
«اْلتَِمْس مونتني لنَثْر امُلتََخيَّلة نسخته هي (هذه املتذبذبة» األمراء وِمنَِح امُلَقدَّس البالِط ماء

امللوك.»)4 َعطايا ِرياَح
حاالت عىل الحني ذلك منذ عثروا اإلنجليزية للغة أكسفورد قاموس باحثي أن رغم
كلمات من وكثري بالعديدة، تكن لم فهي قدَّمها، فلوريو أن تايلور زعم لكلماٍت أسبق
«مثري كلمة عىل عثرنا االنتباه: تثري مرة، ألول فلوريو استخدمها التي املميزة، تايلور
الخامس، (الفصل بالعني» «العني مرسحية ويف فلوريو ترجمة يف الجسدية» للشهوة
مرسحية ويف فلوريو ترجمة يف َوتَر» عىل ب «يَْرضِ وعبارة ٩٨)؛ البيت األول، املشهد
عبارة قريب موضع ويف ١٨٩-١٩٠)؛ البيتان الثاني، املشهد الثاني، (الفصل «هاملت»
«هاملت» مرسحية يف باألفكار» َلة ُمَحمَّ … و«ُرُدود فلوريو ترجمة يف باألفكار» «زاخر
فلوريو ترجمة يف «جراحون» وكلمة ٢١٠-٢١١)؛ البيتان الثاني، املشهد الثاني، (الفصل
.(١٤٦ البيت األول، املشهد الثاني، (الفصل «العاصفة» مرسحية يف جراحية» و«بطريقة
«ترويلوسوكريسيدا» مرسحية ويف فلوريو ترجمة يف الدَّم» «َقرابَة تعبري نُصاِدف وعندما
األخرى)، شكسبري أعمال من أيٍّ يف لها وجود وال ،٢٣ البيت الثالث، املشهد الرابع، (الفصل
،١٦٠١-١٦٠٢ عاَمْي األخرية املرسحية تأليف تاريخ عىل الشك بِظالل نُلقي أن علينا
ينطبق نفسه واألمر مخطوطة.5 شكل يف رائجة كانت فلوريو ترجمة أن افرتاض أو
هاتني ُوقوع مصادفُة االنتباَه تسرتعي حيث ،(١٦٠١-١٦٠٠) «هاملت» مرسحية عىل

«هاملت». يف ومتجاورتني فلوريو لدى السابقتني العبارتني
نمًطا تَُشكِّل ملونتني فلوريو لرتجمة شكسبري توظيف أن ماثيسني أوه إف يُالحظ
وبعده ١٦٠٣ عام شكسبري مفردات ضمن غالبًا مستخدمة الجديدة فالكلمات مثريًا؛
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«العاصفة» مرسحية يف مجدًدا لتظهر تعود أن قبل وتريتها ترتاجع ثَمَّ ومن مبارشة؛
إزاءَها: فعِله وِردَّة مونتني، مقاالت عىل شكسبري اطِّالع بكيفية ذلك ويوحي .١٦١٠ عام
شكسبري أن ديسان فيليب ويعتقد الحقة. قراءة إعادُة ثُم تدريجي، َفنَأٌْي َمبَْدئي، انِْغماٌس
يف وهذا نفسها.6 مونتني بأفكار اهتمامه من أكثر فلوريو َسكَّها التي بالتعبريات اهتم
بالنظر طالعه. عندما شكسبري «أذن» استمال ما تحديًدا؛ انتباهنا يُثِري ما هو األمر واقع
بهذا استجاب أنه َعَجَب ال شاعًرا، الالحق وعمله البالغة، عىل دراسته أياَم تدريبه إىل

للغة. الشديد الحماس
تأسيًسا َسته أَسَّ دراسته أن شك ال جيًدا؟ تعليًما شكسبري تلقى هل ذلك، كل ضوء يف
بنفسه. امَلِتني األساس هذا عىل البناء واصَل لكنه البالغية، والِبنى الكالسيكي األدب يف قويٍّا
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إليزابيثية بمالبس شكسبري مرسحيات تمثيل ينبغي

ُكونْت تشخيص الشخصيات أحد من يُْطَلب «الخيميائي»، جونسون ِبن كوميديا يف
اإلنجليزية)، عن تختلف اإلسبانية األزياء أن الحواُر ح (يَُوضِّ إسبانية ُحلَّة يَْطلُب إسباني.
استعارة «عليك : حالٍّ أخرى شخصية تقرتح إسباني. رداءٌ يتوفر ال إذ مؤقتة؛ أزمة فتقع
العتيقة هريونيمو َعباءُة ستَُؤدِّي / … املمثلني؟ عند لك َحْظَوٍة ِمْن أَما إسبانية. ُحلَّة

1.(٦٧–٧١ األبيات السابع، املشهد الرابع، (الفصل الَغَرَض» وُقبََّعتُه وطوُقه
أبرز من واحد إىل الساخرة املحاكاة من بلمسة يُشري إذ ساخر؛ االقرتاح هذا
الِحْقبة مرسحيات أقوى من واحدة يف — هريونيمو — اإلسبانية املرسحية الشخصيات
لقد األوىل). الخرافة (طاِلع اإلسبانية» «املأساة كيد توماس مرسحية وهي أال اإلليزابيثية،
هو العكس أن والواقع املرسحية. الِفرق رها تَُؤجِّ تكن ولم امُلَكلِّفة، البنود من املالبس كانت
الثمن الباهظة املالبس كانت الواقعية. الحياة مصدرها كان املالبس من فكثريٌ الصحيح؛
قانون وَحَظَر املثال). سبيل (عىل للخدم األثرياء األعمال أرباب يََهبُها للعرص املواكبة
االجتماعية املكانة بني ما القانون ساوى (حيث املالبس تلك ارتداء الخدم عىل اإلنفاق
ر تصوُّ جاء هنا ومن ارتداؤه، فئة لكل يمكن ما ًدا ُمَحدِّ واإلكسسوارات، امللبس وطبيعة
فاوست» «دكتور يف حريًرا بَْعُد يتخرجوا لم الذين الطالب أَْلبََس إذ األناركي؛ فاوست

األموال. من واستفادوا املمثلني، إىل َوِرثوها التي املالبس الخدم باع وعليه، ملارلو).
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ُكِتبَت اللذَيْن واملكان الِحْقبة يف «الخيميائي» جونسون ِبن مرسحية أحداث تدور
عىل تعتمد فهي املدينية، الكوميديا أعمال من وكغريها .١٦١٠ عام لندن فيهما؛
ديكر مرسحية من بدايًة املرسحيات يف للسخرية املعارصة األزياء تَتََعرَّض الحاِليَّة:
املدينة» «سيدة الكارولينية ماسنجر فيليب بكوميديا وانتهاءً ،(١٥٩٩) اإلسكايف» «إجازة
للعرص مالءمًة أكثر كانت التاريخية املرسحيات حتى بأنه يُوحي دليًال َة ثَمَّ لكنَّ .(١٦٣٢)

شخصياتها. مالبس حيث من تاريخيٍّا دقيقًة كونها من
رسم شكسبري: مرسحيات إلحدى واحدة معارصة صورة سوى لدينا توجد ال
(١٥٧٨–١٦٤٤) بيتشام هنري الكاِتب رسمه «تيتوسأندرونيكوس»، ملرسحية تخطيطي
التي املخطوطة عن مستقالٍّ اْسِتنْساُخه يُعاد ما عادًة الذي والرسم تقريبًا. ١٥٩٥ عام
أربعني بيتشام عليها َكتََب التي املخطوطة صفحة بأعىل أفقيٍّا رشيًطا يَُشكِّل فيها يظهر
عىل يُبِْقي أن تيتوس إىل ل تَتََوسَّ القوطيني، ملكة تامورا، الرسُم ر يَُصوِّ املرسحية. من بيتًا
األسود، بالحرب امللونة املغربي آرون شخصية تقف الصورة أقىصيمني ويف أوالدها، حياة
املستبعد من الراكعة. وامللكة تيتوس املنتصف ويف جنديان، يقف الصورة أقىصيسار ويف
قد لكنها املثال!)، سبيل عىل بسيفه ح يَُلوِّ آرون (فالسجني ِفْعِليٍّا أداءً الصورُة تَُمثِّل أن
الرُّبع َقطع ذات للنسخة بقراءته «تيتوس» ألداء بيتشام لدى ذكرى جنباتها بني تضم
ثالثة ظهور يقتيض املرحلة تلك عند املرسحي األداء أن ورغم .١٥٩٤ عام ت نُِرشَ التي
الخرافة (طالع فقط الثنني مدخًال ر يَُوفِّ خطأ) (عن املرسحي اإلخراج فإن لتامورا، أبناء
يُطاِلُعه، ا نصٍّ يرسم كان بأنه توحي قد وحسب ولديْن رسم بيتشام أن وحقيقة الثامنة).
والِحَقب األساليب بني الرسم يف املوجود االنتقائي امَلْزج ولكن الذاكرة. من يستعيده أداءً ال
انتقاء بكيفية اإليحاء يف مفيد فهو ثَمَّ ومن الخيال. من ال الذاكرة، من ناِبٌع أنه األرجح من
عرش. السادس القرن تسعينيات يف التاريخية شكسبري تراجيديات من لواحدة املالبس

من الرغم عىل التاريخية، الدقة إىل تَْسعى تكن لم املالبس أن مالحظتُه تَْجُدر ما
من لشعب األسطورية امللكة تامورا ترتدي التاريخي. بامُلناخ اإليحاء يف امُلبِْهر النجاح
اإلليزابيثي، العرص أو الوسطى العصور ِطراز عىل َفْضفاَضة َعباءة الخامس القرن
يحمالن خلفه الواقفني الجنديني أن غري رمًحا، ويحمل رومانية، َشْمَلة تيتوس ويرتدي
وكالهما رشقيٍّا، معقوًفا سيًفا يحمل كالهما، وربما وأحدهما، تيودوريني، ِمْطَرديْن
منهما الواحد (يُْعَرف اإلليزابيثي الطِّراز عىل َفْضفاَضنْي ُمتََهدِّلني واَلنْي ِرسْ يرتدي أيًضا
ودروًعا عرصية)، ريشة ذات (إحداهما إليزابيثيتنْي قبعتنْي ويَْعتَمران ،(« «الفينييسِّ باسم
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التي اْلَمصاِدر شكسبري مرسح فرقة تمتلك لم الوسطى.2 العصور إىل ترجع جسدية
التاريخية املالبس صور عىل تحتوي التي (الكتب عرصنا يف املالبس مو ُمَصمِّ بها يستعني
تلك يف رغبة لديهم تكن فلم منهم؛ ُقُصوًرا ذلك يكن ولم املتغرية). األزياء تُْظِهر التي
التيسري. إىل تهدف كانت املرسحية الفرقة أن هو املبدئي بيتشام رسم يَُجلِّيه وما املصادر.
املالبس كانت فقد للمالبس؛ اختياراتهم يف ُمتعاِلني أو ُمْهِمِلني كانوا أنهم يعني ال هذا
حماية هو «جلوب» مرسح فوق امُلقاَمة اْلِمَظلَّة من الهدف وكان لديهم، تكلفة البنود أكثر
الساتان ُحَلل عىل الباهظ اإلنفاق هينسلو فيليب مذكرات تسجل املمثلني. ال املالبس،
والرساويل املذهب، والقماش والنحاسية، الفضية واألرشطة التفتا، وَعباءات الضيقة،
جانبيه)، أحد عىل َمْخَميل َزَغب ذو صويف (قماش امُلَوبَّر والقماش اْلَمْخَملية، القصرية
والتصاميم واأللوان، والزخارف، والبطانات، األقمشة، قص أساليب يف املذكرات وتُْسِهب
املرسحية الفرق لرأسمال تراكم «أعظم كان لقد بالربق). والتوشية والتحشية، (التخريم،
يَُؤدِّي الذي املرسح قيمة تتجاوز قيمتها كانت ربما التي املالبس من حصيلتها يف يتمثل

أدوارهم».3 املمثلون فيه

االنتقائية املعالجة أندرونيكوس» «تيتوس مرسحية من لشخوص الرسم هذا يبني :١ شكل
لونج دار باث، ماركيز من بترصيح تقديمه أُِعيد التاريخية. املرسحية للمالبس اإلليزابيثية

العظمى. بريطانيا ويلتشري، وارمينسرت، ليت،

فكذلك والتاريخي، العرصي بني ما َمَزَجت اإلليزابيثية املرسحية املالبس كانت إذا
مرسحية يف تاريخية مفارقة فيه بَرنني تَُدقُّ ساعة ثمة واللغة. املساعدة األدوات حال كان
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وقد «الورقة اللَّفائف، ثقافة يف يَحيا الذي امُلَؤرَّق، بروتوس ويَُرى قيرص»، «يوليوس
البيتان الثاني، املشهد الرابع، (الفصل عنده» القراءة تركُت الذي املوضع حيث / انقلبت
نكتة لري، امللك عرص يف القديمة بريطانيا سكان أحد جلوسرت، يروي .(٣٢٤-٣٢٥
هاملت ويلتحق الوسطى. العصور يف إيطاليا يف مرة ألول ُعِرَفت التي النظارات عن
عام قبل أساسها حجُر يُوَضع لم التي (ويتنربج) بالجامعة الوسطى العصور ابن
من هكتور يقتبس وكريسيدا» «ترويلوس بمرسحية طروادة حرب مشهد ويف .١٥٠٢
«امللك بمرسحية املهرج يعرتف (كما عدة بقرون هكتور بعد وكتب عاش الذي أرسطو
املشهد الثالث، (الفصل زمانه» قبل أعيش ألنني النبوءة؛ هذه مريلني ق «سيَُحقِّ لري»،
أيام عىل االعتيادية األكاديمية الكتب من أرسطو أعمال كانت .((٩٥-٩٦ البيتان الثاني،
مرسحياُت ب تَْرضِ مألوفة. أشياءَ والنظارات، والكتب الساعات كانت كما تماًما شكسبري،
لندن — فقط واحدة مدينة عن كتب شكسبري كان إن الحارض. يف بجذورها شكسبري

«املعارصة». لندن هي دوًما املدينة تلك كانت فقد — عرشة) الرابعة الخرافة (طالع
األخطاء» «كوميديا مرسحية فنجد الكوميدية؛ األعمال يف يتجىل ما أكثر ذلك يَتََجىلَّ
إىل بالوتوس إىل املنسوب مصدرها يف رومان أنهم عىل التعرف يمكن الذين العبيد تُغري
«حلم مرسحيات يف جدٍّا بارزٌة اإلليزابيثيِّ الزواج وتقاليد أُْلَفة. األكثر اإلليزابيثيني الُخدام
الكوميدي العالم ويف ِطْحن». بال و«َجْعَجَعة النمرة»، و«ترويض الصيف»، منتصف ليلة
الثرية اإلليزابيثية االبنة حياة جولييت تحيا وجولييت»، «روميو مرسحية يف الرتاجيدي
تلك اإلليزابيثيون الفنانون يَُمثِّل أن الطبيعي من وكان النموذجية. نفسها عىل اْلُمتََقْوِقَعة

اإلليزابيثي. باللِّباس املرسحيات
املالبس كانت حال، أية عىل َحذَْوهم؟ نَْحذَُو أن علينا يتعني أنه إذًا الطبيعي أِمَن
علينا يتعني أنه املساواة منطُق علينا يُميل قد عرصية. مالبس ١٥٩٠ عام اإلليزابيثية
اإلنتاجية األعمال بعض نحا وبالفعل، شكسبري. ملرسحيات عرصية مالبس انتقاء اليوم
بن الربيطاني املمثل نان تريفور املخرج َه وجَّ ،٢٠٠٤ عام ففي امَلنَْحى؛ هذا ا جدٍّ الناجحة
شخصية فخرجت التسعينيات؛ وأوائل الثمانينيات جيل ألبناء هاملت دور للعب ويشو
يفكر األلوان، زاهية صغرية وقبعة الجينز من بنطاًال يرتدي مراهق، طالب زي يف هاملت
وكانت الطبيب. له وصفه الذي لالكتئاب املضاد دوائه زجاجة يف يَُحدِّق بينما االنتحار يف
ويف َلُعوبًا. ا أُمٍّ التسعينيات، يف الجديد االكتشاف ذلك هي ستَبْز) (إيموجني جريترود
جهاز ومعها نومها، غرفة يف وحدها املدريس زيها مرتدية أوفيليا رقصت املرسحية، هذه
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الحًقا، للنساء الكارهة هاملت سخرية استفز الذي املشهد (وهو أذنني وسماعتا بود آي
البيت األول، املشهد الثالث، (الفصل «امُلْغِويَة»». أيتها «أنت جنسها، بنات كل إىل املوجهة

ويشو)). لدن من (التشديد ١٤٧؛
ملرسحية نسختيهما (٢٠٠٨) تينانت وديفيد (٢٠١٠) كينري روي من كل أقام
(يف أوفيليا ظهرت فعندما املالبس؛ حيث من باملثل واقعية َحداثية أجواء يف «هاملت»
الداخلية مالبسها سوى ترتدي ال بالجنون، فيه أُِصيبَت الذي املشهد يف تينانت) «هاملت»
تََجلَّت — قصريًا ورسواًال املظهر، بريئة اللون، وردية قطنية، للصغار، َصْدر الة حمَّ —
أن يمكن كان مما أكرب بقوة الطائش لسلوكها الشخيص والضعف االجتماعية البَذاءة
تصدمنا ال الجنس عن تُنِْشد) (أو تتحدث التي فاملراهقة فقط؛ داِعرة أنشودة به توحي
(غطت ذلك فتفعل الداخلية بمالبسها املأل عىل تظهر التي املراهقة أما قلقنا، تثري أو اليوم
أن نجد كينري، أخرجها التي «هاملت» نسخة ويف تعاطف). يف بشالها أوفيليا جريترود
ويحملون رسمية، حلًال يرتدون الذين باملسئولني عنها أُْعِرَب البوليسية كلوديوس دولة
وباملثل، التعليمات. ويتلقون املعلومات يتبادلون وهم السلكية، وأجهزة للكتابة، ألواًحا
يَُشقُّ وجولييت»، «روميو مرسحية يف كابوليت ِعْزبة بُستان ُجدران روميو تََسلََّق عندما
املراقبة شاشات من صفوف العدو. أرض إىل يَْدِلُف إذ به؛ امُلْحِدق الخطر تقدير علينا
«روميو فيلم يف كما األَْلزاِسيَّة، كالبهم برفقة الدوريات وحراس األمنية، التليفزيونية
بطرق املرسحية أجواء ويخلقون للمشهد دون يَُمهِّ لورمان، باز للمخرج جولييت» +
بها يَِيش التي االجتماعية اإليحاءات هذا عرصنا يف نعي إننا الفور. عىل نحن نستوعبها
الِجرابات بها تَِيش التي اللِّباسيَّة املكانة «نقرأ» كيف نعرف نعد لم بينما الحديث، اللِّباس

الذََّكرية.
«حلم مرسحية ففي الحداثية؛ للمالبس منطقي امتداد هي الحداثي املرسح أعمال إن
فعًال يظنوه أن (خشية للجمهور نفسه عن ار النجَّ سناج يُْفِصح صيف»، منتصف ليلة
الذي سناج خلع ،١٩٩٠ عام املرسحية براناه كينيث أخرج وعندما ده). يَُجسِّ الذي األسد
بني من الزواج حديثي الشباب من جمع نحو وتقدم قناعه، جيمس كارل دوره أدى
البيت األول، املشهد الخامس، (الفصل ار.» النجَّ سناج أنني إذًا «اعلموا قائًال: الجمهور،
كان أنه يبدو جديدة، زيجات ثالث ظل يف امِلَهِنيَّة؛ بطاقته ُمَوزًِّعا تمثيله وبارش .(٢٢١
الذي املقطع بإبداع املرسحية اللَّْفتة هذه َمْت تَمَّ لقد كثرية. منزلية تحسينات إجراء يتوقع

املرسحي. الوهم تبديد أجل من مًعا َعِمال إذ رافقها؛
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ثالثينيات أن ثبت فقد الحالينْي؛ وزماننا مكاننا إىل التحديث بنا ينتقل بأن حاجة ال
الثالث» «ريتشارد فيلم ذلك ومثال شكسبري، أعمال إلنتاجات مناسب وقت العرشين القرن
االستبداد بني ما وازى الذي لونكرين) ريتشارد (إخراج ماكيلني إين الربيطاني للممثل
الفريونيَّان» «السيدان مرسحية وتبدو الفاشية. نجم وصعود ريتشارد للملك املتصاعد
أهم الرجال بني الصداقة بأن أهلُها آَمَن ِحْقبٍة ونِتاج بزمانها، بشدة ُمْلتَِصَقة كوميديا
اإليمان هذا يؤدي األخري، الفصل ويف العارشة). الخرافة (طالع الجنسنْي بني الحب من
البطالت من واحدة واختزال نظرنا)، وجهة (من الدافع نفسانية ليست عدة، تقلبات إىل
امللكية شكسبري بفرقة املرسحية ثاكر ديفيد أخرج عندما الرجال. أيدي تتناقله يشء إىل
العرشين، القرن من والثالثينيات العرشينيات عاَلم أجواء يف تدور جعلها ،١٩٩١ عام
الواقعي، العالم ال وهارت؛ وروجرز برلني، وإرفينج وجريشوينز، بورتر، كول ألحان مع
عليها املتعارف التقاليد من مجموعة استبدل فقد وبذلك املوسيقي. هوليوود عالم بل

ونقبلها. نفهمها تقاليد املرة هذه لكنها أخرى، بمجموعة
بمالبس شكسبري مرسحيات أداء من تمنع «أيديولوجية» أسباب من فما وعليه،
كل بإمكان فليس ذلك؛ من تمنعنا كثرية «منطقية» أسباب هناك كانت ربما ولكن، حديثة.
رشط عىل مبنية النمرة» «ترويض مرسحية اإلليزابيثية. الحقبة من االنسالخ املرسحيات
بالطاعة تَِدين الزوجة أن مفاده النهضة، عرص يف األرسية الحياة يف يتمثل رضوري،
عام يف املرسحية. هذه نقل فيها يمكن فرتة آخر هي الخمسينيات لعل ولذا، لزوجها.
كاثرين، من كان فما الحارض، الزمن يف املرسحية هذه بوجدانوف مايكل أخرج ،١٩٧٨
أَتَساءل: «َطِفْقُت قائلة: ِفها تَأَفُّ عن أَْعَربَت أن إال ديونيسوتي، بوال دورها تؤدي كانت التي
تداعت، قد كاثرين حرية حواجز كانت فصاعًدا، الستينيات منذ وأرحل؟»؛ أَنَْهْض َلْم ِلَم
ديونيسوتي (قالت مغًزى. ذي غري ١٩٧٨ عام بأجواء املرسحية إخراج أضحى حتى
تفادت ولقد وترحل»).4 تنهض أن كيت تستطيع ال تستطيع. ال أنها «املشكلة مجدًدا:
مكانة بإيضاح املشكلة هذه الحارض أجواء يف املرسحية أخرجت التي الحديثة اإلنتاجات
يلعبها مرسحية حبكة هي النمرة (ترويض مرسحية داخل مرسحية باعتبارها الحبكة،
الشخصيات كل أن حقيقة إىل االنتباه ذلك ويُثِري واِهم). َمْخمور لَسبَّاك الة َرحَّ ممثلون
آخر). دور مجرد الخاِنعة الطَّيَِّعة (والزوجة األمر حقيقة يف أدواًرا يلعبون الحبكة يف
أفعال مشكلة من املرسحية اإلنتاجات تخلصت األَُرسي، الواقع عاَلم من املرسحية وِبنَْزع

شكسبري). لعالم تكن لم إن لعاملنا مشكالت تمثل (التي وتوجهاتها الشخصيات
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بال «َجْعَجَعة مرسحية عىل أُْدِخلت التي التحديثات عىل شبيهة مخاوف تنطبق
الزواج بسلبية، هريو، تَْقبل إذ الخامس؛ الفصل يف العرصية اإلنتاجات َمأِْزق يَتََجىلَّ َطْحن».
نيكوالس أخرج عندما الرابع. الفصل يف امَلذْبَح عند وِبِريبَة برسعة نَبَذَها الذي الرجل من
غري (بياتريس خاص طابع ذات هريو ابتكر ،(٢٠٠٧ القومي، (املرسح املرسحية هايتنر
الزواج بمراسم تقبل أن قبل الحقيقية كالوديو بتوبة إقناعها يتعني النضج) مكتملة
الفصل يف تَة ُمتَنَصِّ بجعلها هريو شخصية إىل املحدودة باإلضافة ذلك وتحقق املقبلة.
عىل امَلنُْقوش ويقرأ كالَخيْش، قماًشا يرتدي كالوديو رأت فقد الثالث؛ املشهد الخامس،
وإىل أبيها إىل أذنت وعندئذ قربها، عىل ويستلقي إليه)، يَُخيَّل (كما املتوفاة َعُروسه َرضيح
جديدة» ُحلَّة يف «شكسبري برنامُج َث َحدَّ عندما شكسبري. حبكة بمتابعة الكاثوليكي الراهب
تدور أحداثها فجعل ،٢٠٠٥ عام ِطْحن» بال «َجْعَجَعة مرسحية الربيطانية اإلذاعة لهيئة
الرياضية، األخبار بث منصة عىل وكلود األخبار، مذيعا وِبن (بي معارصة أخبار غرفة يف
فكرة خال» «ما يُرام ما خري عىل األمور كل سارت الطقس)، أخبار مذيعة هريو وكانت
قدمت (وعليه، النهاية. يف لها كلود عودة تقبل امِلَهني بمستقبلها املنشغلة الفتاة هريو أن
الوقت، من ُفْسحة لِك تُتَاح عندما ولكن، «كلود»: الحوار: هذا الربيطانية اإلذاعة هيئة لنا
ولو مستحيل! منك؟ الزواج أتقصد ماذا؟ «هريو»: مجدًدا؟ إيلَّ الرجوع يف فكرِت ربما
أن حقيقة إن (… ولكن القصري، املدى عىل ليس ربما حسنًا، «كلود»: سنة. مليون بعد
لكالوديو، النفسانية التوبة لبيان املرحلة، تلك يف حوار إضافة عليه َ تََعنيَّ املرسحي اإلنتاج
الجزئية، هذه يف الترصف عليه تََحتََّم التلفزيوني اإلنتاج وأن َقبوله، عىل هريو ولتشجيع
من نزعها عند الحبكة من اللحظة هذه عىل املرتتبة الصعوبة عىل تدل الحقيقة هذه

.١٦٠٠ بعام املرتبطة أجوائها
ربما ُمبِْهر، بنجاح والتاريخية السياسية شكسبري مرسحيات تحديث يَُكلَّل ما عادًة
الكتابة اإلليزابيثيني الدراما مؤلفي عىل ُحِظَر لقد بالفعل. بها ُمْدَمجة الزمنية القفزات ألن
يف للمشاركة جونسون (ُسِجَن َوِخيمة ذلك فعل تَِبعات وكانت املعارصة، السياسة عن
لُْكنَة ذات شخصية تضمني ألن الكالب»، «جزيرة الكوميدية السخرية مرسحية كتابة
— إنجلرتا ملك أمىس ما رسعان الذي — امللكي إنجلرتا لجار ُمِهينًا يَُعدُّ كان اسكتلندية
،(١٦٠٣) «سيجانوس» الرومانية تراجيديته جونسون نرش وعندما السادس). جيمس
أعمال من ُمْستَقاة األصلية مادته أن عىل تَُدلِّل وافرة هامشية مالحظات تحوي كانت
جونسون لرتويج آخر مثاًال أيًضا املرسحية تلك العلماء ويرى تاسيتوس. الروماني املؤرخ
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نفسه. حماية يف الغريزية رغبته عىل دليًال أيًضا كانت وربما العلمية، ملؤهالته د امُلتََعمَّ
ترجمة هو أفعله ما كل السياسية: القالقل أثري ال إنني «انظروا! تعلن: املالحظات وكأن

تاسيتوس». أعمال
عن فيها يُعربون امُلَحرِّر» إىل «رسائل تحويصفحة اإلليزابيثينيصحف لدى يكن لم
تحتكر الدولة كانت إذ سياسة؛ آراء لهم تكون املفرتضأن من يكن (فلم السياسية. آرائهم
وشأنُها العرص، ذاك صحافة هي اإلليزابيثية الدراما كانت عنهم). بالنيابة السيايس الرأي
للرقابة. خاضعة األعمال تلك كانت ديمقراطية، غري دولة يف الكتابة ألوان من غريها شأُن
أيرس كانت فقد وعليه عرضها). قبل املرسحيات جميع عىل رسميٍّا املصادقة تتعني (كانت
السياسات عن للكتابة «الوحيدة» الطريقة بل — املعارصة السياسات عن للكتابة وسيلة
للرقابة الكتابات هذه أُْخِضَعت حتى التاريخ، عن الكتابة هي — األمر حقيقة يف املعارصة
حظر بموجب الخطرة، األدبية األشكال من وغريها الهجائية، األعمال إىل باإلضافة أيًضا،

.١٥٩٩ عام األساقفة
روما تناول إذا إال جمهورية أية لتناول مباحة وسيلة من شكسبري لدى يكن لم
إذا إال اللهم امَلَلكية، أو الحكومة عن للحديث جائزة طريقة لديه يكن ولم الجمهورية.
«ماكبث» أو املرتقب)، االستبداد تناقش (التي قيرص» «يوليوس مثل مرسحيات كتب
الجوانب تحليل «إن بقوله: يَْستَِهلُّها (التي بالعني» «العني أو طاغية)، تصور (التي
أو نائبه)، إىل السلطة الدُّوق يَُسلِّم إذ الحديث» يف أُْسِهب أن يقتيض للحكومة املختلفة
فيها مشكوك بُسبُل يستعني بالغيٍّا بارًعا ُمَفوًَّها َمِلًكا ر تصوِّ (التي الخامس» «هنري
يف الخامس» «هنري نجم ويَبُْزغ قومية). غاية لتحقيق — أجنبية دولة غزو — أخالقيٍّا
باالستقطاع إال يتحقق (ال هنري يف اإليجابي أوليفييه رأي كان لقد األجنبي. الغزو فرتات
عام للحلفاء الحربي الجهد يف مهمًة مساهمًة شكسبري) نص من ع امُلَوسَّ االسرتاتيجي
هذا أجل من لألسطول الجوي بالسالح خاصة واجبات من أوليفييه وانْتُِدَب ،١٩٤٤
،(١٩٨٢) فوكالند حرب من وجيزة فرتة بعد أي ،١٩٨٦ عام ويف املختلف. الحربي الجهد
حربًا يخوض القدم كرة مشاغبي من َجْمع وكأنه هنري جيش بوجدانوف مايكل أخرج
َعَكَس الضفادع»)، عىل («اللعنة متطرف قومي وبشعار ُمتَناِغَمة، غري قدم كرة بأناشيد
الصفراء. اإلنجليزية الصحف من واحدة من بامِلثْل، ُمسيئة رئيسية عناوين أسلوبهم
بينما الكبري، الَقطع ذات الصحف عناوين عينها هذه الصفراء الصحف عناوين وتصدرت
خوض يتعني التي املناسبة التوجهات امُلسيئة الصحيفة مطالعة عن امُلْعِرضون ناقش
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َر ُصوِّ حيث — الفرنسية بوجدانوف َمشاهد ونربة النبيل التوجه يكن ولم بها. الحرب
امُلَحدَّث أوليفييه إنتاج كان لقد أوضح. مقابلًة ليقدم — انطباعية لوحة هيئة عىل أحُدها
كما (كانت، لإلنجليز ناقدة بوجدانوف نسخة كانت بينما لإلنجليز، ا ُمناِرصً للمرسحية
ولكن الفرنسيون). ينترص لو فعًال املرء فيه يتمنى مرسحي إنتاج أول النقاد، أحد َعلََّق

ُمعارصة. شكسبري سياسة كانت الحالتني، كلتا يف
درامية أعماًال أيًضا، جمهوره وإىل إليه بالنسبة شكسبري، مرسحيات كانت لقد
امللك، ومسئوليات الزواج، ودور املرأة، مكانة األهمية: بالغة اْلُمعارصة القضايا تناقش
أألبسنا وسواء األجنبي. الغزو وأخالقيات األهلية، الحرب وأخطار املواطنني، وواجبات
التطبيق قابلية إخفاء يمكننا وال طفيف. فالفارق إليزابيثيٍّا لباًسا أم حديثًا لباًسا املمثلني

املرسحيات. تلك نؤدي زلنا ما حال، أية عىل فلذلك، للمرسحيات؛ املعارصة
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مرسحياته تُْطبَع بأن ا مهتمٍّ شكسبري يكن لم

فيها. به ا خاصٍّ قسًما يحتل شكسبري أن فستالحظ هذا، عرصنا يف مكتبة أية إىل َدَلْفَت إذا
سوق يف الكاملة األعمال من أو املنفردة، شكسبري مرسحيات من نسخ تنترش عام، كل ويف
الروائي، خالف عىل الدرامي، الكاتب وجهة أن ورغم (والربحية). التنافسية شديدة نرش
عرصنا يف الدراميني الُكتَّاب إىل بالنسبة النرش فإن تُْطبَع، أن ال أعماله، تَُؤدَّى أن هي
فالجانبان األدبية؛ ومكانتهم املرسحي لحضورهم وتأكيٌد مرغوب، نهائي منتٌج هو هذا
ولو شكسبري، أيام عىل إنجلرتا يف كذلك يكن لم الحال لكن األدب. هي الدراما مرتبطان:
اآلخر. إىل أحُدهما بموجبها َل تََحوَّ التي العملية عىل ساطًعا دليًال تقف ربما الفرتة تلك أن
األدبية، الُهِوية تأمل عىل ينطوي املطبوعة شكسبري مرسحيات بشأن التفكري فإن وعليه
جديدة قضايا كانت هذه كل «مؤلًفا». املرء يكون أن ومعنى وقوانينها، املهنة ومفاهيم

عرش. السادس القرن أواخر يف الدراما يكتب شخص ألي
عرش. السادس القرن قبل دراما) (أو محرتفون دراميون إنجلرتا لدى يكن لم
يعني mystery «ِرس» (االسم األرسار وكانت هاوية، الوسطى العصور دراما كانت فقد
سنويٍّا تعرضها طويلة دورة من جزءًا تَُشكِّل قصرية إنجيلية مرسحيات (trade «تجارة»
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راجع الوسطى، العصور لدراما رائعة حديثة مقاربة عىل (لالطالع التجارية. الطوائف
األخالقية والفواصل املرسحيات وجالت وشغف»). «زالجتان مينجيال أنطوني مرسحية
فقد نعيه؛ الذي باملعنى محرتفني يكونوا لم املمثلني لكن خر، إىل بلد من اإلنجيلية غري
الجولة وكانت إليهم، يُْحتاج ال عندما يتجولون وكانوا اللوردات، أحد بمقر ملحقني كانوا
يكن لم الرتفيهي العمل لكن معيشتهم. نفقات عليهم وتوفر الثقافية، بمكانتهم ترتقي
ميدوول هنري مرسحية َمثََّل عرش، السادس القرن أوائل يف مقيمة. فرقة عىل دوًما يعتمد
امللك عائلة أفراد العشاء، بعد ما ترفيه أشكال من شكًال بوصفها ولوكريس»، فولجني «آل
رويسرت «رالف وهما كوميديتني، مرسحيتني أول وأُلَِّفت هامبتون. قرص يف الثامن هنري
عىل يؤديهما بحيث عرش، السادس القرن منتصف يف جريتن»، جامر و«إبرة دويسرت»

الجامعات. وطلبة املدارس طلبة الرتتيب
املرسحي، التمثيل ألغراض لندن تاريخ يف مبنى أول إنشاء قبل ١٥٧٦ هو العام كان
منطقة يف التيمز نهر من الشمايل الجانب عىل بريبيج جيمس يد عىل «املرسح»، وهو
إزلنجتون-إييس١). عىلحدود ُمقام حاليٍّا شورديتش(واملرسح بمقاطعة فيلدز فينزبري
الجانب عىل وبعدها، عينه، املوقع يف ثييرت» «كريتن باسم جديد مرسٌح عام خالل وتبعه
املسارح مع وبالتزامن .١٥٨٧ عام ساذورك بحي «روز» مرسح أُِقيم النهر، من الجنوبي
أحيانًا عددها وبلغ األقل، عىل فرقة ١٢) ُكربى ِفَرق يف املحرتفون املمثلون َظَهَر الدائمة،
و«رجال ديربي»، و«رجال وسرت»، «رجال اللوردات: ألحد االسمية الرعاية تحت فرقة) ٢٠
أثناء خال (فيما للمسارح اليومية العروض ظل ويف تشامربلني». و«رجال ساسيكس»،
بأكثر املسارح إلمداد للُكتَّاب الفرص سنحت املسارح) الوباءُ أَْغَلَق وعندما الكبري، الصوم
ديسمرب ٢٧ من الفرتة إىل هينسلو مذكرات من الرقم هذا (يشري سنويٍّا أربعنيمرسحية من
مفهوم لكن عرشة). السابعة الخرافة طالع ١٥٩٤؛ عام ديسمرب ٢٦ حتى ١٥٩٣ عام
مارلو ُوِصَف فقد بعُد؛ راسًخا يكن لم محرتمة مهنة إىل يشري بوصفه الدرامي املؤلف
الشعر أما َرة، ُمَحقِّ صفة املرسحي للتأليف فكانت البذيء»؛ املرسحي واملؤلف «الشاعر ب

فال.
عىل الظن، أغلب يف وقائًما، شاعريٍّا، آنذاك «املزعومة»، األدبية، املهنة مفهوم كان
غري أصدقاؤهم، وقرأه امللك، بالط يف الشعر الشباب أذاع فريجل. الكالسيكي املؤلف نموذج
«نََرش» للفعل الحريف املعنى هو هذا شعبيٍّا: أصبح (أي نُِرشَ باألحرى، إنه، أو يُنَْرش. لم أنه
للسلم الدنيا الطبقة عىل ينطبق ذلك وكان املخطوطة. للنسخ تداول هيئة عىل (publish
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،١٥٩٨ عام متداولة كانت شكسبري سونيتات بعض أن الواضح فمن أيًضا؛ االجتماعي
«انظروا الجديد: «أوفيد» بأنه إياه واصًفا شكسبري، عىل مرييس فرانسيس أثنى حينما
التي العذبة سونيتاته وإىل لوكريس»، و«اغتصاب وأدونيس»، «فينوس قصيدتيه: إىل
و«اغتصاب وأدونيس» «فينوس قصيدتا كانت ذلك.»1 وغري املقربون، أصدقاؤه يتداولها
أن ِلِمرييس يكن لم وعليه مطبوعة، تكن فلم السونيتات أما آنذاك، مطبوعتني لوكريس»

اليد. بخط مكتوبة مخطوطات يف إال عليها يتعرف
ُسمعة إىل وأساء السوق. معه اقتحم الشعر ألن «األدب»؛ مسألة الطباعة َدت َعقَّ لقد
سلعة. إىل وتحويلها املختلط، وتداولها لألشعار، العشوائي والتوافر القذر» «الكسب الشعر
والسلبية عاهرة».2 واملطبعة عذراء، «امَلْخطوطة اإلليزابيثية: األمثال من واحد وحسب
لقاء يدفعون كانوا العامة فألن املرسح؛ عىل دة امُلجسَّ الدرامية باألعمال اْلتََصَقت نفسها
الخاص العالم عن البعد كل بعيدة تجارية ُمعاملة التجربة ُعدَّت املرسحيات، مشاهدة
عام وكريسيدا» «ترويلوس مرسحية نص من نسخة ثمة امللكي. البالط لشعر النبيل
جديدة «مرسحية ب تَِعد نارشها، بقلم ربما استهاللية، رسالة تَيْها َدفَّ بني حملت ١٦٠٩
املرسحية كون مسألة قط»: الغوغاء براثن بها تعبث ولم قط، املرسح خشبة تَُدنِّسها لم
صفحة تحوي البديلة والنسخة صحيحة، غري معلومة وهي — املرسح خشبة عىل تُؤدَّ لم
باعتبارها هنا مطروحة — جلوب» بمرسح امللوك جالالت ُخدَّام مثََّلها «كما عبارة عنوانها
املسارح. مرتادي «الغوغاء» من غريهم من بجالء املتميزين املحتملني للُقراء جذابة سمة
فيتربأ مؤلفيها، وفاة بعد املطابع وصلت اإلليزابيثية الشعرية املجموعات من كثريٌ
سلسلة ونُرشت ،١٥٨٦ عام سيدني فيليب السري َ تُُويفِّ لذاته. الرتويج من بذلك املؤلف
أخرى شعرية مجموعات ووصلت .١٥٩١ عام وستيال» «أسرتوفيل املعنونة سونيتاته
نهاية يف واستسالمه النرش، يف املؤلف تردد عىل تدلل استهاللية مواد برفقة املطبعة
واطسون توماس سونيتات سلسلة عنوان صفحة وتخربنا أصدقائه. توسالت إىل املطاف
النبيل، واطسون توماس تأليف «من القصائد بأن ،١٥٨٢ عام املنشورة «هيكاتومباثيا»،
شعرية مجموعات واحتوت النبالء.» أصدقائه أخلص من مجموعة طلب عىل بناءً ت ونُِرشَ
أرستقراطية لشخصية تَْقِدَمًة امُلجلد فتجعل َقة، ُمنَمَّ تمهيدية ورسائل إهداءات عىل أخرى
لشكسبري منشوريْن عملنْي أول أن بالذكر جدير نرش. مرشوع ال راٍع، إىل وهديًة ما،
وأدونيس» «فينوس قصيدتا أُْهِديَت األخرية: الفئة تلك تحت واندرجا قصيدتنْي، كانا
الخرافة (طالع ساوثهامبتون إيرل إىل كلتاهما (١٥٩٤) لوكريس» و«اغتصاب (١٥٩٣)
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إىل امُلهداة الرسائل لكن مؤلفهما، للقصيدتني العنوان صفحتا تَُحدِّد وال عرشة). السادسة
اللورد]، لسيدي املخلص [لوكريس: لَفخاَمتكم «امُلْخِلص التوقيع: بهذا َمْمُهورتان الراعي
ليسا فاملجلدان املؤلف، مجهولتا العنوان صفحتَِي أن فرغم وعليه، شكسبري». ويليام

كذلك.3
الرسائل تكن لم استهاللية. رسائل عىل تحتِو لم شكسبري، مرسحيات ُطِبَعت عندما
َخطَّ فقد أيًضا؛ باملرة غريبة تكن لم لكنها اعتيادية، الدرامية لألعمال االستهاللية
آراءه فيها استعرض ،(١٦١٢) األبيض» «الشيطان ملرسحيته استهاللية رسالة وبسرت
جونسون وكتب املرسحية، لهذه الجمهور استقبال تاريخ فيها وَطَرَح الرتاجيديا، عن
وتشري وغريهما. ،(١٦١١) و«كاتيلني» ،(١٦٠٦) «فولبون» ملرسحيتيْه: استهاللية رسائل
النرش، عملية يف املؤلف مشاركة إىل للمرسحيات االستهاللية املواد من أخرى رضوب
وعندما جونسون، بن إىل «الناقم» مرسحيته مارستون جون أهدى فقد منها؛ موقفه أو
استهاللية بقصيدة مارستون أسهم ١٦٠٥ عام «سيجانوس» مرسحيته جونسون نرش
تحوي وال وغريهما. ووبسرت ماسينجر ملرسحيات مدحيَّة أبياتًا فورد جون وكتب لطبعتها،
يكن ألم مرسحياته، بطباعة ا مهتمٍّ شكسبري كان ولو شبيهة. مواد شكسبري مرسحيات
فعل كما أو قصائده، يف فعل كما والثناء املديح من بيشء يَُصدِّرها نراه أن املتوقع من

مرسحياتهم؟ يف الدراما مؤلفي من غريه
اإلهداءاتخمسمرسحيات تتصدر مثرية. بقصة اإلحصاءات تخربنا ليسبالرضورة.
١٦٠٣ عامْي وبني ،(٪٥ (بنسبة و١٦٠٢ ١٥٨٣ عاَمْي بني املطبوعة املرسحيات من فقط
الدراما من ٪١٩ (بنسبة مرسحية ٢٢ إىل اإلهداءات ذات املرسحيات عدد يزداد و١٦٢٢
4.(٪٥٨ (بنسبة مرسحية ٧٨ إىل العدد يقفز و١٦٤٢ ١٦٢٣ عامْي وبني املطبوعة)،
لقد املثال. سبيل عىل الشخصيات كقوائم النصيَّة، شبه املواد إىل بالنسبة مثيلة واألرقام

مهل. عىل ولكن مطبوعة، ُهِويَّة لنفسها تطور الدراما كانت
صفحاُت بها تَُعرِّف التي امُلَشوَّشة الطريقة أيًضا الناشئة الهوية تفرس وربما
اسَمه نُِرشت، التي شكسبري مرسحيات أوائل تحِو فلم املرسحيات؛ مؤلفي العناوين
أدتها: التي املرسحية الفرقة هي للمرسحية الرتويجية امليزة كانت فقد العنوان؛ بصفحة
ُكلَِّلت الذي املرسح هي ما مطبوعٍة ملرسحية النجاح َضِمنَت التي التسويقية امليزة كانت
وتَِبَعتْها ،١٥٩٤ عام أندرونيكوس» «تيتوس مرسحية ت نُِرشَ بالفعل. خشبته عىل بالنجاح
ولم .١٥٩٧ عام وجولييت» و«روميو الثالث»، و«ريتشارد الثاني»، «ريتشارد مرسحيات
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الفرقة اسم ذكرت جميًعا لكنها شكسبري، هو مؤلفها أن الطبعات تلك من أيٌّ تذكر
نرشمرسحيتَْي أُِعيَد فعندما املشهد؛ إىل ٌل تََحوُّ تََسلََّل ،١٥٩٨ عام ويف املرسحية. أدت التي
وكذا مؤلفهما، باعتباره لشكسبري َروََّجتا العام، ذاك الثالث» و«ريتشارد الثاني» «ريتشارد
(نفدت ضائع» مجهود «الحب مرسحية من ١٥٩٨ عام طباعتُها امُلعاَدة النسخة فعلت
فيما ُمْلتَِبَسة شكسبري» ويليام حديثًا حها ونقَّ حها «صحَّ صياغتها أن ولو األوىل)، الطبعة
اسم تقديم لكن وحسب. َحه نَقَّ أم النصاألصيل ألََّف الذي هو شكسبري كان إذا يختصبما
طبعة ٣٩ هناك كانت شكسبري، حياة خالل ُمتَساِوًقا. ليس العنوان صفحة عىل شكسبري
«كتبها عبارة الطبعات هذه من فقط ٪٦٦ تذكر مرسحياته: من مرسحية عرشة لست
يكن لم شكسبري». ويليام حديثًا حها «نقَّ أو «… حديثًا حها «صحَّ أو شكسبري»، ويليام
دليًال الهوية بإخفاء يُْعتَد أن ويستحيل العنوان. صفحة متطلبات من بعُد املؤلف مفهوم
االستهاللية املواد بغياب يُْعتَد أن يجوز ال كما بالنرش، شكسبري اهتمام قصور عىل قاطًعا

أيًضا. ذلك عىل دليًال
فاملؤلف أعمالهم؛ نرش عىل السيطرة من القليل إال املرسحيات مؤلفي لدى يكن لم
املؤلف وحقوق عليها. الحقة حقوق له يكن لم مرسحية لفرقة مرسحيته يبيع الذي الدرامي
اإلليزابيثية املرسحية الفرق كانت فقد وعليه عرش. الثامن القرن يف استحدثت النرشية
املسألة تعقيد من ويزيد تملكها. التي املرسحيات نصوص يف لها يرتاءى حسبما تترصف
يكن لم أنه ولو هذه، وبصفته «جلوب». مرسح يف مساهًما كان شكسبري أن حقيقة
تتخذها التي القرارات يف يساهم أن املمكن من كان مرسحيٍّا، مؤلًفا بوصفه مساهًما

املمتلكات). من املرسحي الكتاب (وكان وبيعها املمتلكات برشاء يتعلق فيما الفرقة
نسخ بوجود مرسحياته بطباعة ا مهتمٍّ شكسبري كان إذا ما مسألة تعقيد ويتفاقم
،١٥٩٧ عام مرة أول وجولييت» «روميو ُطِبَعت فعندما مرسحياته؛ بعض من متنوعة
عىل الساعتني «تفاعالت عمليٍّا يوازي بما بيتًا، ٢٢٢٥) ما نوًعا قصرية نسخة يف جاءت
لها ج تَُروِّ عنوان بصفحة ١٥٩٩ عام طباعتها وأُِعيَدت ،(١٢ رقم ديباجة مرسحنا» خشبة
النسخة أن نجد وباملثل بيت. ٣٠٠٠ وتتجاوز حديثًا»، َلة وُمَعدَّ َحة وُمنَقَّ «ُمصححة أنها عىل
للدقة وتفتقر وجامدة، بيتًا)، ٢١٥٥) قصرية (١٦٠٣) «هاملت» ملرسحية املنشورة األوىل
وشاعرية أطول طبعة ظهرت الطبعة، تلك من عام غضون يف أجزائها. بعض يف النحويَّة
الطبعة العنوان صفحة وَروََّجت لألدوار. أدق تشخيص وذات فلسفيَّة، أكثر نحو عىل
عليه كانت الذي للحجم وصوًال فيها التوسع وجرى حديثًا، «ُطِبَعت باعتبارها الجديدة
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بيتًا). ٣٦٦٠) االدعاء هذا األرقام وتُثْبت املثالية.» الصحيحة للنسخة وفًقا مجدًدا، تقريبًا
ح مرصَّ غري نسخة يُبَدِّل صالحيات ذا ما شخًصا بأن والتوسع التصحيح مفردات وتوحي
والحريص، األدبية، سمعته تلطيخ بشأن الَقِلق شكسبري طبيعة ذلك يعكس وقد بها؛

موثوقة. نسخة نرش عىل لذلك،

عىل يأتي ال لكنه حبكتها، عن بالكثري املرسحية ألحداث البَِشع الوصف هذا (يَِيش :٢ شكل
العنوان). صفحة ،٤٧ هوث الربيطانية، املكتبة (هيئة املؤلف ذكر

َقْرنًا النقاد الَقْطع الرُّبْعية «املوجزة» النسخ تلك مصدر استنباط محاولة َشَغَلت لقد
فاإلرشادات مرسحية؛ نية أو ممارسة إىل تشري النسخ تلك أن عىل أغلبهم ويتفق كامًال.
مجدًدا» تلتفت ثم الدخول تقرتح «ممرضة ذلك: ومثال الشخصيات، حركة ه تُوجِّ املرسحية
واألسلحة» الدماء عىل نظرة ويلقي فراير، «ينحني ،(sig. G2r ،١٥٩٧ وجولييت (روميو
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القرب يف هاملت يقفز … القرب يف لريتس «يقفز ،(sig. K2r ،١٥٩٧ وجولييت (روميو
اخترصتها مطوَّلة نسخة شكسبري كتب هل .(sig. G1v ،١٦٠٣ (هاملت لريتس» بعد
الفكرة لهذه ُمعاَرَضًة البعض يَُسوُقها التي الحجة املرسحي؟ األداء ألغراض الفرقة
يعلم كان إذا بيت ٣٠٠٠ قوامها مرسحية املؤلف يكتب أن اإلرساف من يبدو أنه مفاُدها
ثم املرسحي لألداء موجزة نسخة شكسبري أََكتََب بيت. ٢٠٠٠ سوى تمثل لن الفرقة أن
األعمال بعض أن مفادها أخرى حجة نشأت هذه النظر وجهة مقابل يف فيها؟ أسهب
يشء أي عن لغويٍّا ومنسلخة بوضوح، الطابع ِشعرية غري الرُّبعيِّ القطع ذات القصرية

شكسبري. يخطه أن نتوقع أن يمكن
للقراءة، املخصصة نصوًصا األطول النسخ أن فكرة إرن لوكاس يؤيد ذلك، ومع
إن إرن يقول املرسحي. لألداء املخصصة األوجز النسخ إىل استناًدا شكسبري وضعها قد
املرسح، جمهور ذلك ُكلُّ يَْستَْهِدُف ال األطول واملحادثات األدق، والتشخيص األكرب، الطول
عىل دليل فهو ذلك، صح وإن والتفكر.5 التدبر برفاهية املتمتع للقارئ مخصص هو بل
بعض ملراجعة يكفي بما ا مهتمٍّ بالنرش؛ ا مهتمٍّ أيًضا كان لكنه للمرسح، كتب شكسبري أن

لطباعتها. تمهيًدا وتعديلها مرسحياته
والطويلة املوجزة الرُّبْع َقطع ذات للنسخ النسبية الجودة تالئم إرن رواية أن رغم
أن ولو املرسحيات. أغلب لطباعة املطلقة الجودة توائم ال فإنها بينها)، الفروق (أي
تكون ما أبعد الربع قطع ذات املطولة فالنسخ إشكالية، الربع قطع ذات املوجزة النسخ
بالقدر ا مهتمٍّ كان شكسبري افرتاضأن إىل تدعونا إرن نظرية فإن ولذا، أيًضا. الكمال عن
معنيٍّا يكن لم لكنه أكمل، ا نصٍّ يقدم أن أراد إنه حتى املطبوعة، األعمال يف بسمعته الكايف

البديلة. النسخة جودة التغايضعن لدرجة بذلك
عة امُلَجمَّ أعماله جونسون ِبن نرش ،١٦١٦ عام يف الكاملة: األعمال مفهوم إىل لننتقل
من ضخم مجلد يف ترفيهية) وعروض غنائية، وتمثيليات وقصائد، مرسحيات، (من
العهد؛ حديثَة مرسحياٍت تحوي التي امُلجمعة األعمال فكرة تكن ولم النِّْصف. قطع
مع بالتعاون ألفها التي مرسحيته نورتون توماس «أطروحات» َحَوت ١٥٧٠ عام ففي
جورج أشعار مجموعة تضمنت ،١٥٧٣ عام ويف «جوربودوك»،6 بعنوان ساكفيل توماس
كان (حيث الحجم كان الجديد مرسحيتنْي.7 متنوعة» زهرة «مائة املعنونة جاسكوين
تفصح أن («أرجوك األعمال والعنوان: كاإلنجيل)، الجادة لألعمال مخصًصا النصف قطع
أحد كتب هكذا عمًال؟» أنت تدعوه مرسحية الناس يسميه فما / الرس يكمن أين ِبن يا يل
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زمالء من اثنني لحث يكفي بما جذابة كانت فالفكرة هذه، السخرية نربة ورغم الظرفاء).
شكسبري مرسحيات َجْمع عىل كوندل، وهنري هيمينج، جون وهما: املمثلني، شكسبري
املجلد). هذا ُطِبَع حتى عامنْي األمر (استغرق ١٦٢٣ عام النصف قطع بشكل ونرشها

رسالتهما ففي نفسه؛ شكسبري فكرة النصف بقطع املطبوعة املجموعة كانت وربما
وكوندل: هيمينج كتب أطيافهم»، اختالف عىل «القراء إىل املوجهة

عليها ويرشف كتاباته ن ليَُدشِّ نفسه املؤلف عاش لو نأمل كنا بأننا نعرتف
عن تخىل الحياة، بمفارقته وأنه، ذلك، خالف له ُقدِّر أنه دام ما ولكن بنفسه.
عنايتهم جهود أصدقائه عىل تستكثر أال القارئ عزيزي نرجوك الحق، هذا

أعماله. ونرشهم جمعهم ومشقة

قبل عليها و«يرشف» َعة امُلجمَّ كتاباته ن» «يَُدشِّ بأن النية بيَّت شكسبري بأن ذلك أيوحي
أن رغم األخرية. سنواته خالل شكسبري حياة سرية عن نعرفه ما ذلك يوافق قد مماته؟
بالفرقة عالقاته قطع أنه يبدو فال امللك»، «رجال فرقة مع التعامل يف تراجع نشاطه
العقارات من اشرتاه ما أول وهو ،١٦١٠ عام جيتهاوس» «بالكفرايرز منزله (فرشاؤه
كان وإذا سرتاتفورد). يف االعتزال شخصيعتزم عليها يُْقِدم التي بالخطوة ليس اللندنية،
عام التأليف دون التمثيل اعتزال بصدد العرشين، الخرافة يف سنستكشف كما شكسبري،

للتحرير. لوقته توفريًا الخطوة هذه عىل أقدم أنه فربما ،١٦١٠
توماس السري أخرب ،١٦١٢ عام يف نقاشنا: يف االعتبار يف وضعه يجب آخر أمر ثمة
املرسحيات؛ يستثني بأن مكتبته أمني اسمه، تحمل التي أكسفورد مكتبة مؤسس بوديل،
التي والكتب … وتافهة فارغة «كتبًا كمكتبته نبيلة مكتبة تحوي أن الالئق من يكن لم ألنه
عىل بوديل مكتبة حصلت عاًما، عرش بأحد وبعدها متاعه.» يف حملها املسافر عىل يسهل
ائي أخصَّ إىل وأرسلتها ستيشنرز، لشكسبريمنرشكة الكاملة لألعمال مجلد أول من نسخة
املواقف تبدلت ربما ُمَجلََّدة). غري تُباع األحوال أغلب يف الكتب (كانت أكسفورد كتب تجليد
َقْطع من املرسحيات مجموعة ُمجلد إىل ينظرون كانوا الناس أن ربما أو املرسحيات، من
يف املطبوعة واإلعالنات» واملرسحيات «التقاويم إىل نظرتهم عن مختلفة بطريقة النِّْصف
فربما ذلك، صحَّ وإن بوديل.8 عليها اعرتض التي الصغري الحجم ذات املنفصلة الطبعات
فردية. مجلدات بنرش يُْعَن ولم ُجملًة، بالفعل مرسحياته بنرش ا مهتمٍّ كان شكسبري أن

بنرش شكسبري اهتمام عدة: خرافات إىل تنقسم الخرافة هذه أن األمر وحقيقة
قسمنْي إىل ينقسم نفسه املرسحي العنرص لكن أشعاره. بنرش واهتمامه مرسحياته،
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لنا يرتك ولم كاملة. أعمال نرش يف ورغبته ُفرادى، مرسحياته نرش يف رغبته فرعينْي:
املسائل. تلك يف ِلْلبَتِّ دليًال عينه شكسبري
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قط شكسبري يرتحل لم

ُولَِد (حيث سرتاتفورد-أبون-أفون من الرحلة أن ورغم فعًال؛ ارتحل شكسبري أن نعلم
عىل ساعتني سوى تستغرق ال نزهة اآلن أمست شكسبري) عمل (حيث لندن إىل شسكبري)
يف ورد ملا ووفًقا شاقة. السادسعرشرحلة القرن يف كانت فإنها «إم٤٠»، الرسيع الطريق
يف والتقى بانربي، بمدينة مارٍّا شكسبري سافر عرش، السابع القرن أواخر يف الشعبي األدب
املتشابهة األلفاظ بني ما يخلط رشطيٍّا باكينجهامشري بمقاطعة أندروود جرندن أبرشية
بال «َجْعَجَعة الكوميدية مرسحيته يف دوجبري شخصية نسقه عىل بنى الذي وهو صوتًا،
تافرين فندق بضيافة مستمتًعا أكسفورد، عرب سافر بأنه تفيد أخرى قصة وثمة ِطْحن».1
زعم، الذي ديفنانت ويليام بالرضيع التقى حيث «التاج»)، باسم الحًقا َي ُسمِّ (الذي
(َكتََب) التي نفسها بالروح َكتََب «أنه الحًقا، أوبري جون عنها كتب التي اإلشاعة حسب
الرحلتنْي مسار من التأكد يتسنى ال ابنه».2 أنه الناس يظن بأن راضيًا وبدا شكسبري، بها
تستغرق كانت الرحلتني من أيٍّا أن املفرتض من لكن — أُبُوَّته شائعة من التثبت وال —
فرًسا، استأجر أثري أن بعد أنه ويُفرتض األقدام، عىل سريًا خمسة، أو أيام، أربعة مسرية
من سرتاتفورد إىل عاد مرة كم نعرف وال النصف. بمقدار الرحلة زمن بذلك فاخترص

عرشة). الرابعة الخرافة (طالع لندن يف املرسحي تأليفه مقر
حدود يَتََخطَّ لم أنه بذلك يُراد ما فعادًة ، قطُّ يُسافر لم شكسبري أن يُْزَعم عندما لكن
االرتحال دام ما ذلك، فعل أنه املستبعد ومن ذلك، يؤكد األمر يفحقيقة دليل من وما إنجلرتا.
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له امُلعارصين الُكتَّاب من غريه نََزَع لقد بذلك. رسميٍّا إذنًا يقتيض كان البالد خارج إىل
استناًدا نعلم، ونحن مهنية. عسكرية أو دبلوماسية بصفة االرتحال إىل أوروبا جابوا الذين
كامربيدج، بجامعة طالبًا بصفته مارلو، كريستوفر أن امللك، مجلسشورى من رسالة إىل
جونسون ِبن والتحق للحكومة، خدمًة ربما الفرنسية»،3 ريمز مدينة إىل بحًرا «سافر
وبلجيكا هولندا [تشمل الخفيضة البلدان إىل املتجهة االستكشافية اإلنجليزية بالقوات
(«فظاظات كوريات توماس كتب وتَُوثِّق عرش، السادس القرن تسعينيات يف الحاليتني]
عىل أسفاره يحوي … رحلة «مخطط نُِرشَ — موريسون وفينيس (١٦١١ عام كوريات»
وهولندا وسويرسا وبومرالند ألملانيا عرشة االثنتي النفوذ مناطق إىل سنوات عرش مدار
مجلدات ثالثة يف وأيرلندا» واسكتلندا وإنجلرتا وفرنسا وتركيا وإيطاليا وبولندا والدنمارك
إحدى هي أوروبا إىل شكسبري سفر مسألة بالطبع أوروبا. يف أسفارهم — ١٦١٧ عام
عاَمْي بني الفرتة خالل حياته يف املزعومة املفقودة» «السنوات فجوة تسد التي الفرضيات
أنشطته. أو تواجده أماكن يثبت وثائقي دليل أي يوجد ال حيث تقريبًا، و١٥٩١ ١٥٨٨
له كيف هكذا: السؤال لنا يبدو فقد إنجلرتا، خارج ارتحل قد شكسبري يكن لم وإذا
و«السيدان وجولييت»، «روميو مرسحيات: أحداث مرسح خاصًة، بإيطاليا علًما يُحاط أن
و«ُعطيل»، البندقية»، و«تاجر النمرة»، و«ترويض ِطْحن»، بال و«جعجعة الفريونيَّان»،
الثانية «الليلة أحداث مرسح الحاليتني)، وسلوفينيا (كرواتيا إيلرييا بإقليم معرفته وكذلك
مرسحية وقائع حيث وبوهيميا، وصقلية «هاملت»، أحداث مرسح والدنمارك، عرشة»،
األخطاء»، «كوميديا أحداث تقع حيث الحديثة) تركيا دولة وإفيسوس(يف الشتاء»، «حكاية
«ُعطيل»، أحداث مرسح وقربص، بالعني»، «العني مرسحية أحداث جرت حيث وفيينا،
«الجزيرة عن ناهيك «بريكليس»، مرسحية مجريات مشهد املتوسط، البحر وحوض
وجهتها تحويل وتونس نابويل بني ما رحلة ألية يمكن مكان يف الواقعة املأهولة» غري
ال. أم ويندسور شكسبري زار هل حتى نعرف ال إننا «العاصفة»؟ مرسحية يف إليها
عينها هي األماكن بتلك شكسبري معرفة كيفية سؤال عن الحال بطبيعة اإلجابة لكن
(«حلم القديمة اليونان إىل شكسبري «ارتحل» كيف وهو: أال صلة، ذي لغز عن اإلجابة
القديمة روما وإىل وكريسيدا»)، و«ترويلوس األثيني»، و«تيمون صيف»، منتصف ليلة
وإىل وكليوباترا»)، («أنطونيو القديمة مرص وإىل و«كوريوالنوس»)، قيرص»، («يوليوس
والخامس عرش الرابع القرنني إنجلرتا إىل أو و«سيمبلني»)، لري»، («امللك القديمة بريطانيا
أنه هي اإلجابة الثالث»)؟ «ريتشارد إىل الثاني» «ريتشارد من التاريخية عرش(مرسحياته
عنها. قرأ ولكن األماكن، هذه يقصد لم فهو الكتب؛ صفحات عىل محموًال قارئًا، ارتحل
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باألجواء أكرب معرفة يتطلب األجنبية لألماكن شكسبري استخدام يف يشء من ما
بها استعان مصدرية قصة من جزءًا يمثل مما أو بالقراءة، تحصيله يمكن مما املحددة
«فريونا ب وعالقتها املثال، سبيل عىل وجولييت»، «روميو مرسحية إىل لننظر شكسبري.
إيطاليا، شمال الواقعة فريونا مدينة يف .(٢ استهاللية، (كلمة مشهدنا» أقمنا حيث الجميلة،
برشفته؛ حالته عىل كامل والبيت للسائحني؛ ِقبْلًة يُعد الذي جولييت» «بيت اآلن ستجد
تعرف شكسبري وكأن بالفعل، هناك وقعت ربما املرسحية أحداث وكأن يبدو جعله مما
وال شكسبري، مرسحية زمن عىل متأخرة السياحية الوجهة لكن إياه. بزيارته املكان عىل
يف السائحني. لدى تَْستَِفزَّها أن من بدًال فريونا بمدينة األدبية الصالت تستغل وهي تسبقها.
للمقبلني يسمح فريونا»، يف «لنتزوج عنوان تحت مرشوًعا املدينة مجلس َن َدشَّ ،٢٠٠٩ عام
نوًعا املشئومة، بالسابقة ربما عابئني غري جولييت، فة ُرشْ عىل أعراسهم بإقامة الزواج عىل
مدينة يف وجولييت» «روميو مرسحيته أحداث شكسبري أقام باملرسحية.4 وقعت التي ما،
األسايس املصدر تَُعدُّ التي لقصيدته مرسًحا بروك آرثر جعلها التي املدينة ألنها فريونا؛
وأُعيد ،١٥٦٢ عام مرة ألول نُرشت وجولييت»، لروميو املأساوي «التاريخ للمرسحية:
للكاتب رواية من قصيدته أحداث مرسح بروك استوحى ناحيته، ومن .١٥٨٧ عام نرشها
سيما وال بروك، قصيدة عىل التعديالت من العديد شكسبري أجرى بانديللو. ماتيو اإليطايل
عن وَْعِظيَّة قصة هذه أن لربوك االستهاليل الخطاب يورد األخالقي. بمزاجها يتعلق فيما
«شائعات عىل الالئق غري واالعتماد الشبابية، الشهوات وعن والديه، املرء عصيان تَِبعات
الناس يحذر األرشار «أذى الكاثوليكيني)»: (أي بالخرافات املؤمنني والرهبان املخمورين
يف نفسه ليجد شكسبري مرسحية قراءة من املرء ينتهي أن الصعب ومن الرش». اتباع من
مريكوتيو، شخصية أيًضا، شكسبري، يضيف ذلك، عىل عالوة املتناحَريْن. الوالَديْن صف
«أرستيكما»، يلعن وهو الثالث، الفصل يف وفاته أن يبدو الذي الخاطر، روميورسيع صديق
األحداث. مرسح وهو أال شكسبري؛ يبدله لم واحد يشء ثمة لكن حتمية. املأساة جعلت

األحداث مواقع ذات األخرى املرسحيات من الكثري مصادر عىل ينطبق نفسه واألمر
ِطْحن» بال «جعجعة ملرسحيته الصقيلِّ األحداث مرسح شكسبري استوحى فقد اإليطالية؛
للروائي «الساذج» قصة من واستوحى أفكاره)، بنات من الساعة أن (ولو بانديللو من
لألديب «الهيكاتوميثي» كتاب ويف البندقية، يف اليهودي املرابي حبكة فيورنتينو اإليطايل
لنا فأخرج ديدمونة، تزوج الذي الفينييسِّ املغربي قصة عىل شكسبري عثر شينتيو،

«ُعطيل». مرسحيته

55



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

فاأللفة نسبيٍّا؛ نادرة دقيقة محلية تفاصيل أغلبها، يف شكسبري، مرسحيات وتحوي
الثالث، املشهد األول، (الفصل الريالتو؟» أخبار «ما شايلوك لسؤال واضح هو كما الخبرية،
أن بد ال الحديث، العرص بداية يف فينيسيا ملدينة التجاري القلب إىل إشارة يف ،(٣٦ البيت
يف اليهود للمقيمني املخصص (الجيتو) املدينة معزل إىل إشارات أية غياب بموازاة تُوَضع
الفينيسية، والعادات باألماكن خبريًا كان شكسبري أن يبدو ال البندقية». «تاجر مرسحية
سبيل عىل نستشهد، أن لنا ويجوز كذلك. تكون أن ملرسحيته الرضوري من وليس
بحسب امرئ «كل الكوميدية ملرسحيته املعارصة املنقحة جونسون ِبن بنسخة التشبيه،
مرسح وهي لندن، إىل فلورنسا من األصيل أحداثها مرسح نقل يستلزم فلم مزاجه»؛
ولو سطحية، وأكثرها التعديالت أقل سوى الشعبية، املعارصة املدينية الكوميدية األعمال
باملثل. محدودة صياغة إعادات توقعنا لكنا مرسحياته، أحداث مرسح نقل شكسبري أن
عىل أو بالكاد، ُمَموَّهة نسًخا ملرسحياته شكسبري يختارها التي األماكن تبدو ما وكثريًا
األدرياتيكي الساحل اختيار رغم املثال، سبيل عىل ألفة. أكثر ألماكن وحسب، متقطع نحو
بذائقة بيلشيذكر توبي السري وفيها عرشة»، الثانية «الليلة فإنمرسحية لألحداث، مرسًحا
(تأمالته الضخم بحجمه يشتهر أعمدة أربعة معارصله رسير وهو وير»، «رسير إنجليزية
جمهور معرفة إىل تستند [٤٥-٤٦ البيتان الثاني، املشهد الثالث، [الفصل إنجلرتا» «يف
باملجانني تَِعجُّ أصبحت وقد إنجلرتا عن بالنكات يستمتعون كانوا أنهم لو كما تماًما لندن،
أن بد ال «هاملت»). مرسحية نهاية يف هيليسينكور لبلدة ظاهريٍّا الدنماركية األجواء يف
الجنوبية «األطراف يف إليفانت فندق وسيباستيان، أنطونيو فيه نزل الذي الفندق اسم
إىل استدعى ،(٣٩ البيت الثالث، املشهد الثالث، الفصل عرشة، الثانية (الليلة للمدينة»
عرشة). الرابعة الخرافة (طالع بانكسايد منطقة يف عينه االسم تحمل التي الحانة الذاكرة
الرشطة رجال ِطْحن» بال «جعجعة مرسحية يف املراقبني من وفريقه دوجربي ويحاكي

ساخرًة. محاكاًة الصقليني، ال اإلنجليز،
قط، مرسحياته ألحداث مرسًحا املعارصة إنجلرتا من يجعل ال شكسبري أن ورغم
نذهب فقد البهيجات»، ويندسور «زوجات الريفية الكوميدية مرسحيته خال فيما ربما
تَْخَلع وكما واضح. هو كما أجنبي أحداث مرسح من تخلو مرسحياته جميع أن إىل
ساعة تحكمهم القدماء فالرومان — مرسحياته عىل رسمديٍّا طابًعا التاريخية مفارقاته
فراغها وقت تشغل كليوباترا أو األول)، املشهد الثاني، الفصل قيرص»، («يوليوس تدق
الجغرايف الغموض هذا يعني فهكذا — الثالثة) الخرافة (طالع البليارد لعبة بممارسة
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ويرى الحديث. العرص بدايات يف للندن مألوف لعالم ترمز أن يمكن أحداثها مسارح أن
مسارح وبعض الخاص. الجغرايف موقعه منظور من تلك األحداث مسارح شكسبري
األردين غابات عينها هي تشاء» «كما كوميديا يف املذكورة الغابة هل عمًدا: غامضة األحداث
التي لودج توماس للكاتب (١٥٩٠) «روزاليند» املصدرية الريفية القصة يف كما الفرنسية،
مقاطعة يف الواقعة إليه، األقرب أرِدن غابة أنها أم مرسحيته؟ شكسبري منها استوحى
فالدوق إنجليزيتها؛ يؤكد للغابة شكسبري تصوير أن يبدو املواضع، بعض يف وركشري؟
ويبدو املرحني، الرجال من ريفية بمجموعة امُلحاط هود روبن بشخصية أشبه املنفي
لكن بامتياز. إنجليًزا الرضوري، غري القسيس مارتكست، أوليفر والسري وويليام أودري
و١٣٤)، ١٣٣ البيتان األول، املشهد األول، (الفصل عناًدا» فرنسا شباب «أكثر أورالندو
اللون إىل مائًال أخرض «ثعبانًا الغابة تُْخِرُج وعندما فرنسية، أسماء لهم ولوبو وجاك،
البيتان الثالث، املشهد الرابع، (الفصل تماًما» أَثْداُؤها ْت َجفَّ «َلبَُؤة إىل يرتقي الذهبي»
عند الزواج إلهة «هايمن»، ظهور مع بالتزامن مدهشة، ذَْروة إىل ويصل و١١٥)، ١٠٩
واقعي مكان من بدًال واإليهام، للدهشة مكان» «ال من تَْولِيَفة موُقعها يُْميس اإلغريق،

املرء. إليه يرتحل أن يجوز
تخيل فقد مرسحياته؛ لبعض الالحق املرسحي التاريخ يف ذلك نرى أن املمكن من
يف فيوال ملغامرات مرسًحا كان الذي إيلرييا إقليم شديد، بتنوع واملصممون، املخرجون
روبرتالنجمرسَح استخدم ،١٩٧٣ عام ريجنتسبارك ويف عرشة». الثانية «الليلة كوميديا
للحبكة اإليطايل املرسحي الشكل سمات لتأكيد عرش، الثامن للقرن ينتمي فينيسيٍّا أحداٍث
جيليز ديفيد أخرجه (الذي التلفزيوني الربيطانية اإلذاعة هيئة فيلم واستخدم الكوميدية،
الباروكي، الطراز عىل فانربا جون َمه َصمَّ ريفي بيت وهي هوارد، قلعة (١٩٧٤ عام
هاندز تريي املخرِج أحداِث مرسُح ذكََّر ولقد األرس. لدى والرتف الثراء جانبَِي إلبراز
مهجور، بارييس «ميدان ب النقاد أحد ١٩٧٩ عام امَلَلكية شكسبري بفرقة الطابَع الشتويُّ
يتمثل التليفزيون إلهام مصدر كان التايل العام يف السماء»، يف ُمرقرق ضبابيٌّ بدر والقمر
لوحات الذاكرة إىل يعيد لباًسا توبي السري ارتدى حيث الهولنديني، الرسامني كبار يف
عليه ليس رومانيس» وَْعر أثينيٍّ «ساحل عىل كريد جون املخرج اختيار ووقع رامربانت.
لدوق خلود «أرض بأنه إيلرييا إقليم بني امُلَعقِّ أحد ووصف مهيبة، وحيدة شجرة سوى
الرواية (يف فورنييه آالن للروائي املفقود» «املجال قصة مع بتواٍز ُموحيًا يَِشيخ»، يرفضأن
إذ وُمتوسًعا؛ ،(١٩١٣ عام مرة ألول ت نُِرشَ التي الطويل» «مولن الكالسيكية الفرنسية
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ميكلر نانيس للمخرجة املرسحي لإلنتاج بالنسبة منا». كلٍّ بداخل موجودة «إيلرييا قال:
املصمم يُِعدَّه الذي األحداث مرسح يوحي ،(١٩٨٤) ليسرت بمدينة هايماركت بمرسح
امُلَشوَّهة. الخشبية وأشغاله الَعِفنَة بأَْرِوَقته مكتمل متداٍع، إليزابيثيٍّ بمرسٍح هيز ديرموت
يونانية «جزيرة ألكسندر لبل ١٩٨٧ عام امللكية شكسبري فرقة إنتاج يف إيلرييا كانت
إيست سرتاتفورد يف امللكي، املرسح وتخيل الشمس»، َلَفَحتْها بيضاء جدران ذات صغرية
تراك هول فرقة أما الربيطاني»، الحكم من األخرية األيام يف وُمَرتَِهالٍّ ُمنَْحالٍّ إيلرييا «إقليم
نظرها وجهة من إيلرييا إقليم فكان جودبر، جون املرسحي للكاتب التابعة املرسحية
من نسختها بروتون بيب املخرجة وجعلت (١٩٨٩)؛ ُمتََقْوِقع أكاديمي عالم يف يستقر
ريبريتوري، برمنجهام (مرسح املوز» أشجار ه تَُحفُّ «شاطئ عىل تغتسل فيوال شخصية
أوبرا من «مزيًجا بدا الذي أورسينو الدوق ببالط منبهًرا يكن لم واحد ناقد وثمة .(١٩٨٩
،«١٩٠٠ عام حوايل الخيالية روريتانيا ملدينة البحري واألسطول اًرا) بَحَّ َعِشَقْت َمن (آخر
نفسه، رأسشكسبري ملسقط كصدى إيلرييا جادج إيان تخيل ،١٩٩٤ عام سرتاتفورد ويف
برداء الشخصيات فيه تَتَِّشح تَْطِهريي، نسيان «موطن أنها عىل إيلرييا بروبلر َر وصوَّ
دوجالس للمخرج العاصمة، بواشنطن للمرسحية نسخة وثمة ،(١٩٩٩) « جنائزيٍّ أسود
ُمَحطََّمة، أَيُونِيَّة أعمدة ذي وُمتَداٍع، بديع روماني يوناني ملعبد موقًعا «َحَوت ويجر، يس
عىل مهل» عىل فيها يتساقط «الثلج كان أخرى نسخة وهناك منهارة»، تماثيل ومجموعة
َلَمَعت ،٢٠٠٠ عام كولورادو بوالية شكسبري مهرجان ويف امللتوية»، بالتالل حافل «مشهد
إن الثالثينيات.5 حقبة إىل يرجع هوليووديٍّ بتصميم أحمر، نيون بضوء «إيلرييا» كلمة
«الليلة مرسحية أحداث مرسح أن إىل تشري اإلخراجية القراءات من للعديد العينات هذه
مكان، أي يف أحداثها تقع أن يمكن املرسحية وأن املطاف، نهاية يف خيايل عرشة» الثانية
أفكارها عن مخرجها نظر وجهة غريه من أكثر يُناسب تعبرييٍّا، أم واقعيٍّا أكان سواء

وشخوصها.
واألخرى الَفيْنَة بني يَِيش فهو مرسحياته، أحداث مسارح شكسبري يُبَدِّل عندما
مرسحية َشاَب الذي الزيف من اشتكى من أول جونسون ِبن كان الجغرايف. بجهله
نوًعا يرجع، االدعاء هذا لكن ساحًال، الحبيسة بوهيميا ُمِنَحت حيث الشتاء»، «حكاية
رواية مصدره، من مكاننَْي بني ما التبديل عىل رأيه استقر شكسبري أن حقيقة إىل ما،
جرين يجعل .(١٥٨٨) الزمن» انتظار أو «باندوستو، النثرية الرومانسية جرين روبرت
ومالذ بوهيميا، يف شكسبري) لدى ليونتيس شخصية (وتََمثُّله املستبد الَغيور امللك بالط
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ألسباب ال سياسية، ألسباب أبدلهما شكسبري أن ربما ولكن صقلية، يف الريفي برديتا
الربوتستانتي بالبالط وثيقة سياسية بعالقات يرتبط جيمس امللك كان فقد طوبوغرافية؛
«الَحَصاَفة» من كان أنه ِبيت جوناثان ويفرتض بوهيميا. يف الثاني رودولف لإلمرباطور
والتَّْجديف» والقسوة «الطيش ب املتصف هو الكاثوليكي الصقيل امللك وجعل امللوك، تبديل
أحداث بتغيريشكسبريمرسح اآلخر).6 هو قديًسا يكن لم بوهيميا ملك بوليكسينز أن (ولو
بلوتوس، ملؤلفها «ميناكمي» مرسحية يف كما إيبيدامنوس، مدينة من األخطاء» «كوميديا
أهل إىل بولس برسالة اإلنجيلية العالقات من مجموعة ل يَُفعِّ برتكيا، إفيسوس مدينة إىل
بإفيسوس. املرتبطة السحرية العالقات وكذلك الزواج، عىل قيودها سيما وال إفيسوس،
جغرافيٍّا مصدًرا ال والقراءة، املطالعة من ُمْستًَقى أدبيٍّا إفيسوسمصدًرا نجد أخرى ومرًة

والسفر. االرتحال طريق من معلوًما
أو الجغرافية واقعيته بطبيعة شكسبري عن السؤال هذا يُْعنَى ال األمر، حقيقة يف
كثريًا الثالثني). الخرافة (طالع التأليف» «مسألة يف نزاع مثار أمىس إنه بل تلك، خالف
بمواقع شخصية معرفة إىل بحاجة شكسبري مرسحيات أن سرتاتفورد أهل أعداء زعم ما
فمن شخصية، خربة األماكن تلك َخَربَ شكسبري أن عىل دليل أي لغياب نظًرا وأنه أجنبية،
وكثريًا املرسحيات. وألََّف أوروبا أرجاء إىل ارتحل الذي هو بديًال مرشًحا ثمة أن األرجح
السادس القرن سبعينيات يف شبابه يف أكسفورد، إيرل دوفري، إدوارد بسفر يُْستَْشَهد ما
األصعب واألمر شكسبري، أعمال ُمْجَمل بتأليف مزاعمه عىل ِمْحَوِريٍّا دليًال باعتباره عرش،
املشوار كان إذا املتواضعة. الشعرية بمهارته املرسحيات تلك إنجازه كيفية هو تفسريًا
مواقع يف أحداثها تدور عظيمة مرسحيات تأليف املمكن من بأنه يوحي لشكسبري املهني
وهو أال النظرية، لتلك املؤيد االقرتاح لنا يقدم أكسفورد إيرل فإن ترحال، دون من أجنبية

التأليف. براعة إىل الحال برضورة تُْفِيض ال السفر تجربة أن
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سياسيٍّا الئقة غري شكسبري مرسحيات

سياسيٍّا الئقة غري اإلليزابيثية الِحْقبة دراما أن الواضح من الحايل، عرصنا بمعايري
واليهود، والنساء، السود، مكان: كل يف امتيازاتها من محرومة فاألقليات مقيت؛ بشكل
تلك تطرحه الذي والسؤال والحيوانات. الجديد، العالم وسكان ام، والُخدَّ والكاثوليك،
برؤية عرصه أيديولوجية عىل تتسامى شكسبري مرسحيات كانت إذا بما يتعلق الخرافة
أم َمَضٍض)، عىل أو خاطر طيب (عن لثقافته السائدة للمعايري تخضع أم سامية، إنسانية
مرسحياته يف األقليات مع تعاطًفا نستشف أن عىل قدرتنا كانت إذا وما الحياد، عىل تقف

إمكاناتها. أو املرسحيات واقع من بدًال والعرشين الحادي القرن يف رغباتنا يعكس
يف الربية واألرانب الثعالب صيد كان الصيد؛ وهو: أال ظاهريٍّا، مبارش بمثال لنبدأ
تكن ولم أيًضا. اآلفات ملكافحة اعتيادية ووسيلة ترفيهية، رياضة اإلليزابيثي العرص
تنحرص ما دائًما أيًضا. تُصاد الغزالن كانت بل الوحيدة، الطَّراِئد الَربِّيَّة واألرانب الثعالب
الربيء الحيوان مع تعاطفه عىل إال تدلل وال الغزالن، يف الصيد عن الشعرية شكسبري صور
الرابع، الفصل («ماكبث»، قتيلة» «غزالن املذبوحون ماكدوف فأطفال الضحية؛ صورة يف
املغتصبون طاردها جميلة» ظبي «أنثى امُلْغتََصبَة والفينيا .(٢٠٧ البيت الثالث، املشهد
الثاني، الفصل أندرونيكوس»، («تيتوس الصيد» كالب أو بالجياد … «ال وحارصوها،
كالذئب َعَويْت «هنا العاجز: يوليوسقيرصاألََصم يُذْبَح و٢٥). ٢٦ البيتان الثاني، املشهد
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كنت لقد العالم أيها أوه، / … صائدوك وقف هناك / … الشجاع القلب صاحب يا
من الكثري سهام أصابته كغزال هنا اآلن تستقر كيف / … الغزال لهذا الغابة بمنزلة
وكان ٢٠٥–٢١١؛ األبيات األول، املشهد الثالث، الفصل قيرص»، («يوليوس األمراء؟»
شائًعا). النطق حيث من لتشابهما hart وغزال heart قلب كلمتَْي بني ما اللفظي التالعب
إسقاط لها النقطة (هذه األردين غابة يف غزاًال يقتل إذ ضمريُه سينيور دوق يؤنب
الفصل تشاء»، «كما إقليمهم: يف ظلًما ُطِعنوا أصليون» «مواطنون فالغزالن سيايس؛
«الحب يف مماثلة بوسوسات فرنسا أمرية وتنطق .(٢٢–٢٥ األبيات األول، املشهد الثاني،
األفعال ردود تكن لم .(٢٤–٣٥ األبيات األول، املشهد الرابع، (الفصل ضائع» مجهود
بالذكر الجديرة األخرى االستثناءات تتمثل السادسعرش: القرن يف تقليدية هذه املتعاطفة
صور شديد: بوضوح يتجىل السياق هذا يف فالدليل وعليه ومونتني.1 وإرازموس، مور، يف

آنذاك. السائد والعرف يتعارض الذي األمر دوًما، متعاطفة البالغية شكسبري
حيوانية بصفات الكاتب يصفها املتمردة، كاثرين نرى النمرة» «ترويض يف
من صغريًا حيوانًا تعني األخرية (والصفة وَزبَّابَة يَّة، بَرِّ وِهرَّة ُزنْبُور، فهي (مختلفة)؛
ومن النساء من املرسحية هذه موقف تقييم الصعب من ثَْرثارة). امرأة ومجاًزا الثدييات،
امرأة لحبكتها: ظاهريٍّا مباًرشا ملخًصا يقدم املرسحية عنوان أن ويبدو كاثرين. بطلتها
نمطيٍّا كوميديٍّا موضوًعا ترويضالنمرة كان لقد شخصيتها. َجذَْوة تُْطَفأ وثابة، روح ذات
اإلنجليزي املرسح عىل املوضوع (ويرجع والدراما الشعبية واألغاني النثرية األعمال يف
َرة ُمَصوَّ شكسبري نمرة النقاد، الحظ كما ولكن، الرسية). الدوائر يف نوح زوجة إىل تاريخيٍّا
فتقول: ثَْرثََرتها، علة فيها تفرس قصرية، مناجاة ولكاثرين سابقاتها. من أكرب بتعاطف
البيت الثالث، املشهد الرابع، (الفصل قلبي» به يَْعتَِمل الذي بالغضب لساني «َسيَِيش
األنثوي. التَّنِْميط أنه نستنتج أن يمكن أننا ولو غضبها، سبب تُعنيِّ ال إنها غضب؟ .(٧٧
ترصفاتها َفتَِصُف الواضح؛ بيانكا أختها ُخضوع من تشكو نراها املرسحية، بداية يف
بيانكا، «صمت» حب يف وقع إنه لوسينتيو يقول ناحيته، ومن يُْخِزيني.» «صمتها قائلة:
املشهد األول، الفصل ،٢٩ البيت األول، املشهد الثاني، (الفصل املتساهل» و«سلوكها
(وتعني أخفاه إذا قلبي فسينفجر «وإال كاثرين: مناجاة وتستمر .(٧٠-٧١ البيتان األول،
كوبيليا أبانت كما كاثرين، تقول .(٧٨ البيت الثالث، املشهد الرابع، (الفصل غضبها)»
ويَْحَفل ُحزنًا، يَنُْضح هذا كاثرين وبيت لبقائها»2 نفسيٍّا «رضوري الكالم إن كون،

بالبصرية.
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يقسم فاملجتمع املرأة؛ تجاه مزدوجة نظرة املرسحية، بداية يف شكسبري، يقدم وهكذا،
(ومن الثرثارة واملرأة للزواج)، صالحة فهي ثم (ومن الصامتة املرأة قسمنْي: إىل النساء
األخري فاملشهد كاثرين، مع الظاهر التعاطف هذا ورغم للزواج). صالحة غري فهي ثم
وهي — طويلة كلمة كاثرين وتُْلقي املطيعة. املتفانية الزوجة بمظهر يُْظِهرها باملرسحية
وتصيب بالطاعة. لزوجها تَِدين الزوجة أن فيها تفرس — املرسحية طوال كلماتها أطول
املبنية اإلنتاجية األعمال ولدى باِالْمِتعاض، الحداثيني والقراء الحديثة الجماهري هذه كلمتها
ُمفاَرَقة؛ عىل املوقف هذا ينطوي الكلمة. هذه لتربير عدة ُطُرٌق النقاد، وكذا املرسحية، عىل
ال أنه فالواقع املرأة، وتُطيعه عمله يف الرجل إطارها يف يَِكدُّ متبادلة عالقة تصف أنها فرغم
بيتًا ٤٣ تحمل بمكان الصعب من (تنبيه: وصفها وفق يترصف املرسحية رجال من أحد
الحقيقي: الحب عن تعبريًا باعتبارها الكلمة هذه إىل يُنظر املرسح). يف باملفارقة حافًال
إليها ويُنَْظر بالقسوة؟) الحبُّ يُْغَرس أن أيمكن (تنبيه: ُمَروِّضها حب يف كاثرين وقعت
خطة بوصفها إليها ويُنَْظر ِرهان. لكسب وَحْسب تمثل كاثرين أداءً: بوصفها أيًضا
اكتشفت لكنها — الكالم وهي أال — رغبتها بفرض املرسحية تختتم فكاثرين بارعة؛
يمكنِك بالحديث، أمرِك أو الزوج دعاِك إذا وبرضاه. املجتمع بموافقة تَْفِرُضها كيف
فقد الثمن؟ باهظ انتصاًرا هذا أليس (تنبيه: بيتًا ٤٣ يوازي بما الكالم يف تُسهبي أن
ستنال منهن الواحدة كانت إذا نفًعا النساء قضية يُْجِدي لن لكنه منه، كاثرين تستفيد
دليًال بوصفها الكلمة تلك إىل ويُنظر العلن). يف والطاعة الُخنوع بادعائها الرس يف حريتها
السابقة شخصيتها عبثية تعلمت التي السعيدة املتطورة الجديدة كاثرين شخصية عىل
إال نفسها عىل تعثر أن عىل تقدر ال املرأة بأن اإليحاء امُلهني من أليس (تنبيه: تقبُّلها وتََعذُّر
الواضح من ليس أقواس، بني املحددة االعرتاضية ُجَملُنا توحي وكما الرجل؟) بمساعدة

نظرنا. وجهاِت األخري املشهُد يَُسوق أين إىل
بالنظر السؤال هذا مع التعاطي أمكننا ربما املشهد؟ هذا إىل اإلليزابيثيون نظر كيف
ألفها التي — امُلَروِّض» «ترويض مرسحية أي — النمرة» «ترويض مرسحية تتمة إىل
ال ثانية، زوجة برتوشيو ويتخذ كاثرين، تموت املرسحية، هذه يف .١٦١١ فليترشعام جون
الحديدية: الجديدة برتوشيو زوجة تقول الناهية. اآلمرة هي أنها له تُثِْبت كي جهًدا تألو
الزوجة َشِكيمة كاِرس املهيب، االْسم تحمل وأنك النساء، مروِّض أنك عنك شاع «لقد
الثالث، املشهد األول، (الفصل النبيلة» األلقاب تلك اآلن ستسلبك امرأة ثمة الشجاعة:
أن إىل نظروا اإلليزابيثيني أن عىل تدلل الحبكة هذه أن ويبدو 3.(٢٦٦–٢٦٨ األبيات

63



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

أما وترويضها، الزوجة عىل سيطرته الزوج ببسط تختتم النمرة» «ترويض مرسحية
«ترويض قراءات فإن الحال، هو هذا كان إذا األدوار. فتعكس فليترش كتبها التي التكملة
ُمْستَساَغة غري مرسحية تأهيل إعادة يف رغبتنا تعكس كاثرين فيها تنترص التي النمرة»
تسعينيات هو العرص وهذا معطيات. من له ما بكل عرصها إىل تنتمي مرسحية أخالقيٍّا،

عرش. السادس القرن
السادسعرشحني القرن تسعينيات يف الحياة من شخصيات يرسم شكسبري يكن لم
نَْفي فمنذ البندقية»؛ «تاجر مرسحيته يف شايلوك املشهور اليهودي املرابي شخصية رسم
املؤرخني أن ولو علنًا، إنجلرتا يف يعيشون يهود هناك يكن لم عرش، الثالث القرن يف اليهود
اإلليزابيثي. العرص يف لندن يف ي ورسِّ صغري يهودي مجتمع وجود تعضد أدلة عىل عثروا
أبرز أمىس بأرسها، املرسحية من وحسب مشاهد خمسة يف ظهوره رغم شايلوك، لكن
البندقية» «تاجر ففي الحبكة؛ يف دوره عىل يتسامى الذي الثقايف بحضوره شخوصها
يخطب أن يود الذي باسانيو صديقه إىل ليعطيه املال من مبلًغا أنطونيو شايلوك يُْقِرض
بيلمونت. بنة بورشيا تُدعى (١٦١ البيت األول، املشهد األول، (الفصل ثرية» «سيدة ُودَّ
ألنطونيو يحمل شايلوك أن األمر يف ما ُجلُّ مودة: بعد من عداء وأنطونيو شايلوك ليسبني
املشهد األول، (الفصل مسيحي.» ألنه أكرهه «إنني قائًال: عنها ويُفصح عتيقة»، «ضغينة
واْزَدراه، َخصمه عىل بََصَق بأنه طواعيًة، أنطونيو، ويعرتف و٤٠). ٤٥ البيتان الثالث،
املشهد األول، (الفصل شايلوك يمتهنها التي املرابي مهنة بسبب بذلك الحق له أن ويشعر
موقف لنا يظهر شكسبري أسلوب أن هنا املفرتض من .(١٢٨–١٣٥ األبيات الثالث،
مما أكثر وشخصيته شايلوك عن تفاصيل لنا يقدم شكسبري هو فها الداخل؛ من الدخيل
الدور شايلوك يلعب وبينما الكوميدي. الرشير ببساطة هو كان لو الرضورة تقتضيه
عىل للحصول خداعها يجب التي الجماعات، ومفرقة اللذات هادمة للشخصية التقليدي
أب عينه الوقت يف فهو الرومانسية؛ للكوميديا تمكني عامل أيًضا فهو كوميدية، نهاية
عن يتحدث وعندما لباسانيو). مبارش غري نحو (عىل داعمة وشخصية (لجيسيكا)، قاِمع
نراه أبيها، ثروة تهدر وَطِفَقت لورينزو، املسيحي عشيقها برفقه فرَّت التي جيسيكا
ألتخىل أكن ولم أعزب، كنت عندما ليا إياها «منحتني ويقول: مفقودة، فريوزة يلتقط
أن شك وال .(١١٣–١١٥ األبيات األول، املشهد الثالث، (الفصل الدنيا.» بكنوز ولو عنها
أنها يقرتحون املحررين أن ورغم األسطر، هذه يف إال بليا نسمع ال (لكننا عاطفية نربته
العتامة جوانب من جانب وهذا أبًدا. بذلك الجزم نستطيع فال املتوفاة، شايلوك زوجة

والعرشين). التاسعة الخرافة يف سنناقش كما بالحياة تَُضجُّ الشخصيات تجعل التي

64



السادسة الخرافة

املساحة يشغل إذ املرسحية؛ يف إليه امُلوكَّل الدور شايلوك يتجاوز وتكراًرا ومراًرا
إنتاج أي عىل تهيمن وسلوكياته دوافعه عن أسئلة فثمة الدراما؛ يف الكربى التفسريية
املعادية القراءات بعض ظهور ورغم البندقية». «تاجر ملرسحية قراءة أو جديد مرسحي
لشخصية االضطراري العقائدي بالتحول أصحابها َسِعَد فقد للمرسحية، بعمق للسامية
نرى أن عرش التاسع القرن نهاية منذ شيوًعا أكثر أصبح فقد الرابع، الفصل يف شايلوك
ومنذ املرسحية. يف الدخيل وضعه مع والتعاطف عاَلَمنْي، بني ُمَمزََّقة شخصية شايلوك
ولو ِعْرِقيٍّا، مصنًفا رشيًرا بوصفه شايلوك شخصية طرح ا حقٍّ املستحيل من كان امَلْحَرقة
هذه عرض ينبغي ال أنه اقرتحوا الذين بني ِمن كان ويسكر أرنولد املرسحي الكاتب أن
املفضلة املرسحيات من تكن لم البندقية» «تاجر أن األمر وحقيقة األساس. من املرسحية
أنه وشكسبري األملان واملفكرين الُكتَّاب بني امَلِديَدة العالقة اقتضت فبينما النازيني؛ لدى
فإن األجنبي، الفن يف القومي بالطابع امُلْكتَيس الثالث الرايخ ارتياب من ما نوًعا َمْحِميٌّ
بترصف إال تَُؤدَّ لم املرسحية أن يعني كان « «اآلِريِّ الجنس من شخص من جيسيكا زواج
النزعة يفضلون كانوا النازيني أن (يبدو ا حقٍّ شايلوك ابنة بموجبه جيسيكا تكن لم د، ُمَعقَّ

وجمودها). كوريوالنوس ملأساة الذكورية العسكرية
تكرهيني «ال لبورشيا: يقول أسود مغربيٍّا أمريًا أيًضا البندقية» «تاجر مرسحية تقدم
األصل مغربي وهو عطيل، وليس .(١ البيت األول، املشهد الثاني، (الفصل برشتي» للون
فيها؛ قصته أحداث تدور التي البندقية ملواطني نفسه اليشء يقول ألن بحاجة أيًضا،
إليه يلجأ الذي البندقية ِحَمى وحامي عسكريٍّا قائًدا به ويثق ره، يوقِّ الدوق هو فها
الشيوخ مجلس عضو ويدعوه األُُفق، يف تهديد أي يظهر حاملا غريه قبل الشيوخ مجلس
بداية مع ولكن، املغامرة. وحياته قصصه إىل ويُنْصت («كثريًا»)، منزله إىل برابانتيو
عطيل زوجة ديدمونة، خادمتها أن عىل تحتج أن إيميليا تستطيع الخامس، الفصل
البيت الثاني، املشهد الخامس، (الفصل القذرة» بصفقتها فيه مبالغ نحو عىل «ُمْغَرمة
األجناس تَماُزج بأن القائلة النظر وجهة عن ما نوًعا مسئولة الترصيحات هذه مثل .(١٦٤

املأساة. هذه لُبُّ هو
الجغرافية السياسات ومزيج املتوسطية «عطيل» مرسحية أحداث مسارح يف
مرسحيات يف امُلَمثَّلة العرص بصيحة صالتها املرسحية هذه تُرينا بها، الخاصة والجنسية
مرسحيات تستند عرش. السابع القرن وأوائل عرش السادس القرن تسعينيات يف الرحالت
الثالثة» اإلنجليز اإلخوة و«رحالت املؤلف، املجهولة (١٦٠٥) توماسستوكيل» «السري مثل
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وهناك حقيقية، قصص إىل ويلكينز) وجورج رويل، وويليام داي، جون بقلم ،١٦٠٧)
عام (نُرشت هيوود لتوماس الجميلة» الغرب «سيدة مثل خيالية، أخرى مرسحيات
قصص وجميعها تقريبًا). ١٥٩٧–١٦٠٣ بني ما الفرتة خالل ُكِتبَت ربما ولكن ،١٦٣١
اإلنجليز اإلخوة «رحالت يف االندماج. فكرة وتناقش أوروبا، تتجاوز ومغامرات رحالت
هذه وتستكشف طفلة. منها وينجب عثمانية، أمرية فعًال اإلخوة من واحد يتزوج الثالثة»
حرفيٍّا سواء أتراك، إىل املسيحيون يتحول إذ بالُهِويَّة؛ يرتبص الذي التهديد املرسحيات
بالخارج وموتهم بعيشهم مجازيٍّا أو الختان) لعملية والخضوع الدينية عقيدتهم (بتغيري
تركي»)، إىل تحول «مسيحي ١٦١٢ عام دابورن روبرت كتبها مرسحية عنوان (كان
جنسيٍّا، البيض الرجال الغريبات السوداوات النسوة تُْغِري إذ املادي؛ التهديد وتستكشف
رأًسا ويقلبها عة، ْ الرصَّ هذه شكسبري يتبع «عطيل»، مرسحية يف الهالك. إىل فيَُسْقنَهم
إىل مسلم من فيها ويتحول أوروبا إىل أفريقي فيها يرتحل مرسحية «عطيل» عقب. عىل
ال تها ِعفَّ بسبب الكارثة وتقع سوداء، ال بيضاء الفاتنة األخرى املرأة نجد وفيها مسيحي،
يكمن «عطيل» مرسحية يف فاالبتكار هاوارد، جني الحظت وكما الجنيس. تحررها بسبب

األوروبية.4 ال األفريقية، النظر وجهة من اآلخرية تجربة مشاهدة يف
فرتة يف وُروِجَعت أُلَِّفت (التي مور» توماس «السري يف يحدث مثيل يشء وثمة
تأليف يُْرِجع الذي جاويت جون األخري، املرسحية محرر بحسب تقريبًا، نفسها «ُعطيل»
مرسحية وجوهر .(١٦٠٤ عام إىل وتنقيحاتها ١٦٠٠ عام حوايل إىل مور» توماس «السري
هي لألجانب املوازية (الكلمة لندن إىل املهاجرين جانبني: يف يَْكُمن مور» توماس «السري
توماس السري وانهيار اآلن)، عليه هي مما داللتها يف بكثري أقوى كلمة وهي «الغرباء»،
ذلك ويفعل اللندنيني، املشاغبني ثورة من مور يُهدِّئ املرسحية، من األول النصف يف مور.
املواقف أن لو الوضع تخيل إىل لندن أهل تدعو ،١٦٠٤ عام شكسبري أضافها بخطبة

األرض: من نُفوا إذا أي انعكست؛

ستذهبون؟ أين إىل
إثم؟ من أيديكم اقرتفت بما إليها اللجوء حق ستمنحكم بلد وأي

الفالمندي؟ اإلقليم أم فرنسا أََستَْقِصدون
إلنجلرتا: بالوالء يَدين ال مكان أي إىل تذهبوا لن ال،

غرباء؟ تكونوا أن يجب ِلَم
والطبع، املزاج بَْربَِريَّ شعبًا تجدوا أن أيُْرضيكم
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األرض؟ عىل موطنًا لكم ليكفل يكن لم بشعة، عنف أعمال يرتكب
رقابكم، عىل سيوفه ِنصال ويَْشَحذ

… كالكالب؟ ويَنْبُذكم
النحو؟ هذا عىل استغاللكم جرى ما إذا رأيكم ما

الغرباء، وضع هو هذا
الَجبَليَّة. همجيتكم هي وهذه

(١٤١–١٥٦ األبيات ،٦ صفحة الثاني، (امللحق
وجهة من األمور وتخيلوا أعماقكم، يف الكامن الَفَلَمنْكي مع تواصلوا فعليٍّا: يقول وهو
ح تَُلمِّ فهي برباعة؛ الَقْلب هذا هذه التقليدية غري «الَجبَليَّة» صفة تجسد الدخالء. نظر
اإليحاء هذا إحالة بُْغيََة جبلية؛ منطقة يف يعيشون الذين املتحرضين غري أو الجهالء إىل
تعاطف يف متمثًال شكسبري أعمال يف وتكراًرا مراًرا نراه أسلوب وهو الذات. عىل باآلخرية

امُلْضَطهد. الشخص أو األقلية نظر وجهة مع خيايل
الجموع املثال، سبيل عىل نقديٍّا: تمثيلها يمكن األقليات أن أيًضا فصحيح ذلك، ومع
الذي «العاصفة» يف امُلستعبَد كاليبان أو و«كوريوالنوس» قيرص» «يوليوس يف املتلونة

جديد: سيد له يكون أن يف ببساطة الحرية يرى

السمك، لتصطاد اليوم بعد سدوًدا لك أبني لن
رغبتك، عىل نزوًال الحطب لك أجلب أو

الصحون. لك أغسل أو األطباق لك أنظف أو
كاليبان! يا مرحى َمْرحى!

جديد. خادم عن لنفسك فابحث جديد؛ سيد لك أصبح
رائع، يوم رائع، يوم من له يا الحرية،
الحرية! رائع، يوم الحرية، الحرية،

(١٧٩–١٨٥ األبيات الثاني، املشهد الثاني، (الفصل
غري أو الئًقا، شكسبري كان إذا ما عىل االستقرار الصعب من تجعل التي األسباب من
ملرسحية الحديثة املرسحية اإلنتاجات حاولت لقد األمرين. بني يجمع أنه هو سياسيٍّا الئق،
للمرسحيتني السياسية للتحيزات االستقرار تحقق أن قيرص» «يوليوس أو «كوريوالنوس»
الذين الحرية مناضيل ُحلَّة يف املتآمرون فظهر للمالبس— عرصي بتصميم االستعانة عرب
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— ديمقراطية غري بدولة النفعيني األثرياء حلة يف القوم ِعْليَة أو الدكتاتورية، يواجهون
استبدادية لدىقيرصطموحات هل حساسية. أكثر التحيزاتبنييديشكسبري ميزان لكن
وليس منقول، املشهد ألن الجزم نستطيع ال إننا التاج؟ وَقبول الجمهورية بتفكيك

معروًضا.
ونعزلها حساسية، املرسحيات تلك أكثر بعض سياق خلق نعيد أن أيًضا املمكن ومن
بروبالر «فرقة ل البندقية» «تاجر ملرسحية حديث إنتاج ثمة تاريخيٍّا. املحددة املشكالت عن
مرسح يجعل — الرجال من فيها العاملني وجميع — هول إدوارد لصحابها املرسحية»
دون البندقية» «تاجر من نسخة يؤدون السجناء كان عرصيٍّا. سجنًا املرسحية أحداث
وعند الحراس، مر كلما تُْدَعك السجن أرضية وكانت موافقتهم. أو السجن حراس معرفة
السجناء مجموعة لكن املرسحية. من مشاهد تمثيل يف السجناء يرشع املوقع، من اختفائهم
كما متكافئتني، غري جماعتني إىل املمثلون انقسم فقد متجانسة؛ وحدة تكن لم هذه الُهواة
الضحايا. وجماعة النفوذ أصحاب املتسلطني جماعة املؤسسية: السياسات يف العادة هي
نُِظَر املنطلق، هذا ومن املسيحيني. أدوار املتسلطون ولعب اليهود أدوار الضحايا ولعب
األغلبية، جماعات مقابل يف األقلية لجماعات تمثيًال اعتبارها عىل شكسبري مرسحية إىل
الجماعتان كانت إذا ما بمكان األهمية من يكن ولم طرف. كل تُصاِحب التي والسلوكيات
ديانتني أو عرقني إىل ينتمون أفرادهما كان أم متنافسني، قدم كرة مشجعي تمثالن
ال السياسية، الَهَرمية للسالسل العاطفية االنفعاالت عن املرسحية كشفت فقد مختلفتني؛

الِعْرِقية. أو الدينية السياسات
أننا أم السياسية؟ اللياقة فقدان عىل تسمو شكسبري مرسحيات أن إىل ذلك أيشري
الخرافة تفيد كما ولكن، نجزم. أن يستحيل كذلك؟ نجعلها أن نستطيع الذين نحن
وبني املرسح خشبة عىل تنقطع ال التي الجاذبية هذه من جزءًا فإن والعرشون، الثانية
مختلفة معاٍن وقصد مختلفة، فرتات مخاطبة عىل املرسحيات تلك قدرة هي القراء أيدي

أيًضا. ولنا لإلليزابيثيني، معارص كاتب فشكسبري متباينة؛ أزمنة يف
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كاثوليكيٍّا شكسبري كان

اإلنجليزية ألبان القديس بكلية عرش السابع القرن مطبوعات مراقب أن الواضح من
ألعمال املكتبية النسخة َجْعل عىل بالعمل يُسارع اإلسبانية الوليد بلد مدينة يف اليسوعية
حذف يف بعيد، حدٍّ إىل هذا، عمله ويتمثل الالهوتيني. للطلبة مقبولًة الكاملة شكسبري
الداِعرة، بالُفكاهة املتعلقة األسطر سيما وال املرسحيات، ُمتون من الالئقة غري الِفْقرات
أن روزاليند اعتبار مثل الكاثوليكية، العقيدة مع باستخفاف تتعامل أنها بدا التي واألجزاء
الفصل تشاء»، («كما امُلَقدَّس» الُخبْز َمسِّ قداسة تُضاِرع قداسة يفوح أورالندو «تقبيل
تجاه البادي األدب سوء أهمية، أكثر نحو عىل أو ،(١٢-١٣ البيتان الرابع، املشهد الثالث،
مرسحية إىل نظرنا إذا ذلك، ومع جون». «امللك مرسحية يف باندولف البابوي املبعوث
الجنس عن السمعة سيئة شكسبري قصة تلطيف املستطاع يف يكن لم بالعني»، «العني
تحسينها أو أخالقيٍّا، غامض متنكر وراهب مبتدئة راهبة بطولتها تلعب التي والقهر
من التلخيص، سبيل عىل عرشة، االثنتا الصفحات ُمزِّقت أن إال كان فما النحو؛ هذا عىل
أنه لو يُْصَدم أن شأنه من كان ربما الكاثوليكي القارئ هذا أن املفرتض من املجلد.
ذات املرسحية هذه يف « امُلتََفيشِّ املسيحية «مناخ ل نايت ويلسون جي الناقد تفسري طالع
مستنرية برشية «بصرية من الدوق به يتمتع ما نايت، نظر وجهة من الدينية. اإلشكالية
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بصفتها املرسحية قراءة وتتعني املسيح»، به يتمتع وما تماًما «متوافق هو مسيحي» وُخلُق
نايت، ويلسون مرسحية أن شك ال أخالقي.1 مغًزى ذات دينية رمزية حكاية أو قصة
القديس لطالب رضورية قراءة تكون أن يجب كان املجلد، من االنتزاع مسألة عن بعيًدا

الالهوتيني. ألبان
نطاق عن ملحة تعطينا بالعني» «العني مرسحية عن هذه املتناقضة النظر وجهات إن
بأن أيًضا توحي وربما مرسحياتشكسبري، من استخالصها يمكن التي الدينية التفسريات
جانبًا أن األمر وحقيقة إليها. الناظر بعني بعيد حدٍّ إىل تتشكل شكسبري مرسحيات ديانة
مذهبيٍّا متحيزة كانت وأعماله شكسبري حياة يف بالعقيدة املتعلقة النقاشات من كبريًا
املتدينني من — بها املتمسكني عن كبري بقدر لنا فأفصحت أيديولوجيَّة، بدوافع ومتأثرة
الدينية باالنتماءات املتعلقة املسائل لكن غايتها. عن أفصحت ما بقدر — والعلمانيني
املاضيني، العقدين مدار عىل والنقد الحياة لسري الرئيس التيار إىل َدَلَفت نفسه لشكسبري
أن املتحيزة)، الدينية بالناقدة ليست (وهي كاالهان ديمبنا أََقرَّت كما اآلن، ذلك عن فنتج
كانت ربما قوميٍّا بروتستانتيٍّا شاعًرا شكسبري اعتبار حول ُطرحت طاملا التي «الفرضية

باملرة».2 دقيقة غري
للديانة بوالئه احتفظ نفسه شكسبري بأن افرتاضات قرون مدى عىل شاعت
الحجة أما حجج: بثالث يُْستَْشَهد ما وكثريًا اإلصالح. حركة بعد القديمة الكاثوليكية
القرن منتصف يف عاملون عليها َعثََر التي الرُّوحية شكسبري والد وصية فهي األوىل
عليها واطلع بسرتاتفورد، هينيل شارع يف الواقع للبيت الخشبية الَعواِرض يف عرش الثامن
زائفة، وصية أنها الحًقا مالون شك ضاعت. ثم شكسبري، حياة درس الذي مالون، إدموند
وثائق أمني بريمان، روبرت قدمها التي اتزانًا األكثر الحديثة الدليل تقويمات وتوحي
األمر بارو كولني يصف شكوكه. يف حق عىل كان ربما مالون بأنَّ شكسبري»، «مركز
بصفة لكن يكن، لم وربما كاثوليكيٍّا، شكسبري كان «ربما مميز: نحو عىل جافة بكلمات
عليها ُعِثَر صادقة، تكون أن معه يستقيم ال بقدر جيدة تبدو وثيقة هناك كانت إذا عامة
ظروف يف تختفي ثم فيه، عليها عثوره عىل اآلمال اإلنسان يَْعِقد الذي املكان يف تحديًدا
هذه يف صادقة.»3 تكون أن معه يستقيم ال منطقي غري بقدر جيدة بالفعل فهي غامضة،
الخطَّائني مالذ اإلله، أم الَجِليلة، العذراء «مريم شكسبري جون يدعو الضائعة، الوصية
كانت إذا التقليدية. للعقيدة األَبَدي بالوالء ويُْقِسم «ُمَخلَِّصته»، تكون أن ونصريتهم»
ولكن معروف، مثيل لها يكن لم اكتشافها فعند بالغيب؛ عاملة كانت فقد مزورة، الوصية
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الوثيقة هذه بأن يوحي بما شبيهة، وثائق من أخرى نسخ عىل ُعِثَر العرشين القرن يف
إدموند بعثة إنجلرتا إىل جلبته ربما قاَلب إىل استندت — ا حقٍّ وجود لها كان إذا —
أن أَكََّد الكاثوليكي اإليمان عن اإلعالن هذا أن بدا ولقد .١٥٨٠ عام اليسوعية كامبيون
١٥٩٢ عام الكنيسة إىل الحضور عن إلعراضه شكسبري جون تكبدَّها التي الغرامات
الظروف أن مفاده البديل والتفسري اإلصالحية. للديانة مذهبية مقاومة عىل مؤًرشا كانت
أنصار ويحتج دائنيه، من يَتََملَّص كان إنه حتى ا جدٍّ متأزمة كانت شكسبري لوالد املادية
الحضور عن الكاثوليكيني من للعازفني شائًعا عذًرا كان يْن الدَّ بأن الكاثوليكية النظرية
يحاول شكسبري جون كان العصاة، من غريه شأن فشأنه ذلك، عىل وعالوة الكنيسة. إىل
يف كانت الظاهرة املالية أزماته وأن لها، السلطات مصادرة من ليحفظها ثروته إخفاء
األخرى هي ُغرَِّمت املفضلة، شكسبري ابنة سوزانا، أن وحقيقة حيلة. َمْحَض األمر واقع
لم نفسه شكسبري أن لالنتباه املثري ومن العائلة. انتماءات تؤكد أنها يبدو ،١٦٠٦ عام

عصيانه. بسبب َقطُّ يَُغرَّم
ربما أو «املمثل»، ب ُوِصَف الذي شيكسشافت» «ويليام هو شكسبري أن افرتاض أما
للطقوس الرافضة (الكاثوليكية) الالنكسرتية هوتون بأرسة وُمْلحًقا ُمعلًِّما َعِمَل الذي
أنه ولو الحجج، من ثالث نمط فهو عرش السادس القرن ثمانينيات خالل الكنسية
بعيد أو قريب من تشبه شكسبري اسم تنويعات من نسخة من ما بأنه اإلقرار يجب
جرينبالت ستيفن يتخيله مغموًرا. شماليٍّا عائليٍّا اسًما يكن لم الذي «شيكسشافت» اسم
كامبيون يجد أن شكسبري شأن من «كان كامبيون: إدموند اليسوعي املبرش يلتقي وهو
لنفسه»: مشوهة صورة إىل ينظر كان أنه بد فال أمامه، ركع املراهق كان ولو … مدهًشا
كان شكسبري أن من قط يقني عىل لسنا أننا بما جاذبيته، عىل مستبعد، سيناريو إنه
ربما ولكن التاريخ.4 ذاك يف كامبيون التقى أنه من حتى متأكدين ولسنا النكشري، يف
وتقاليد باملنطقة، قوية بصالت يرتبط كان الذي — شكسبري أستاذ كوتوم، جون َج َروَّ
طبقة وأن الشمايل، الديني العصيان بحركة صلة وجود إىل — الكنسية الطقوس رفض
تمثييل عمل ألول لشكسبري الطريق َدت َمهَّ ربما باملقابل، املحلية، الكاثوليكيني النبالء
أمور هذه كلُّ هوتون، بآل أيًضا عالقات تربطهم كانت الذين سرتينج» «رجال مع له
هذه وكون املؤكدة.5 غري االفرتاضات من سالسل عىل تَتَِّكئُ ذلك، مع لكنها، للريبة، مثرية
الرحالت خطوط يف النكشري إقحام عىل حريصني علماء من إحياؤها أُِعيَد بكاملها النظرية

مزاعمها. إىل يشء أي بالرضورة يضيف ال والسياحية األكاديمية
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الحرمان بعد — عرش السادس القرن أواخر يف خطرة كانت الكاثوليكية وألن
الكاثوليكيون أمىس ،١٥٧٠ عام الخامس بيوس البابا يد عىل إليزابيث للملكة الَكنَيس
أفكارها أن فكرة كانت فقد — العنيف للقمع عرضة وأصبحوا بالداخل، الَخِطر العدو
: الظِّلِّ «خيال كتاب استند لقد جذابة. شكسبري مرسحيات يف مسترتة املجازية وصورها
أسكويث، كلري ملؤلفته شكسبري»، لويليام زة امُلَرمَّ السياسية واآلراء الخفيَّة االعتقادات
املاكرة، املزدوجة «اللغة عن تحدثت إذ الباردة؛ الحرب عن كاتبته مالحظة إىل أصًال
من دها َمْرسَ أسكويث وتصف الروس». املنشقني كتابات يف امُلَوظََّفة الخفية والُهِويَّات
تكون وتكاد سحيق زمن منذ منسية لغة إىل دخول «نقطة بأنه َزة» امُلَرمَّ «املصطلحات
للمقاومة لة مفضَّ «صورة فهرقل شكسبري؛ أعمال يف ر امُلَشفَّ الكاثوليكي للمذهب أجنبية»
من تحديًدا تَُوظَّف لكنها األغراض، كل تخدم «صورة الحمراء والوردة لإلصالح»، املناوئة
لحركة صورة و«العاصفة» الجميلة»، القديمة الديانة إىل إشارٍة يف الكاثوليكيني جانب
فرعيٍّا عنوانًا «يوفر األوىل الكاملة األعمال بداية يف «العاصفة» مرسحية ووضع اإلصالح،
الحداثي.»6 للقارئ «األزمات» أو «الربق» يفعل قد كما سياسيٍّا مشحونًا باعتباره للكتاب،
يف الحمراء الورود مرتابًا: املرء يكون أن ا جدٍّ املمكن من الرموز، جميع حال هو وكما
مشهد يف كما ديني، ال سيايس، بانتماء بالفعل َرة ُمَشفَّ التاريخية شكسبري مرسحيات
«هنري مرسحية من األول الجزء يف والنكسرت يورك عائلتي أنصار بني املعبد» «بستان
اسمه» تغري لو حتى عطرة رائحته ستظل / وردة نسميه «ما فإن نعرف وكما الرابع»،
نظريات أن ورغم .(٨٥–٨٦ البيتان األول، املشهد الثاني، الفصل وجولييت» («روميو
(طالع البيكوني الرسية الرموز فك علم يبلغه الذي الحد إىل كثريًا تتمادى ال أسكويث
فيها، املبالغ الرباعة من رضبًا سرتاتفورد أعداء مؤلفتها تشارك فهي الثالثني)، الخرافة
من العديد تقبل قصيدة ال رموزها، فك يتعني شفرة هو األدبي النص بأن وإحساًسا
هذه جانب إىل « يُّ الرسِّ «شكسبري كتابه يف ويلسون، ريتشارد فرضية تَْصَطفُّ القراءات.
الديني الجدل يف رصاحًة مشاركته بعدم شكسبري، أن يدَّعي فهو مختلفة؛ لكنها الفكرة،
لها حدود ال التي شكسبري «موهبة أن ويلسون يخمن الصمت»: من «دراما يَْخلُق املعارص،
الكاثوليكية إنجلرتا لتعبري فعل ألعظم … أساسية وظيفة كانت اآلخرين وعي إىل الُولُوج يف
لشكسبري الشخيص الخفاء عن تايلور جريي الحظ وكما الذات.»7 نسيان عن الباطني
ا جدٍّ غريب فعل فأي للذات؛ املحو لهذا الدوافع من العديد هناك أن «ربما مرسحياته، يف
ذاتك حماية يف الرغبة لكن عديدة. بعوامل محكوًما يكون وأن بد ال طويلة، لفرتة وممتد
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القانون عرَّفها ديانة أنصار لدى مفهومة تكون ربما رسك»، قلب ينتزعون «الذين من
خيانة.»8 بأنها

فهو أيًضا؛ ملحوظ كتاباته يف الدينية املوضوعات بشأن الواضح شكسبري تحفظ إن
هي َلْحفاة» والسُّ «الَعنْقاء املبهمة قصيدته أن اْرتَأَيْت إذا إال (اللهم دينية أشعاًرا يكتب ال
اإلطالق). عىل غموًضا شكسبري كتبه ما أكثر من واحدة ا حقٍّ وهي مشفر. ُقدَّاسكاثوليكي
واضح نحو عىل مرسحية غاياته بدت دينية وشخصيات موضوعات شكسبري عالج حيثما
ونظريه وجولييت»، «روميو يف األخرق الراهب ل نَُحوِّ أن الصعب فمن مذهبية؛ ال ا، جدٍّ
هريميون «تمثال» ل املحتملة املريمية األصداء أو ِطْحن»، بال «جعجعة يف َسْطَوة األكثر
و«التالعب للبابا امُلغتَصبة» «السلطة من املوقف أو الشتاء»، «حكاية مرسحية بنهاية الحي
جون»، «امللك مرسحية يف و٩٥) ٨٦ البيتان األول، املشهد الثالث، (الفصل بالشعوذة»
الكاثوليكية إىل اإلشارات هذه إن ذاته. للمؤلف الدينية املعتقدات عن ُمتَجاِنس تعبري إىل
ببعض متزايد نحو عىل العلمانيُّ املرسح اْضَطَلَع حيث دينية، ال مرسحية، مهمة تؤدي
ما جانب إىل التقليدية، بالديانة املرتبَطنْي الجمعيَّنْي للعرضوالطقس االجتماعية املهمات
لكنه مساعدة)، أدوات بوصفها املرسحية الفرق اشرتتها ما (كثريًا أَْرِدية من بها يرتبط

الرُّوحاني.9 محتواها يف تََحوًُّال أحدث
خرافاتنا تناقشها التي للمرسحيات األخرى البيوجرافية القراءات حال هو وكما
عقيدة استنتاج محاوالت تميل عرشة)، والثامنة عرشة والثانية العارشة (الخرافات
تناسب بحيث انتقائي نحو عىل الفنية املواد مجموعة تشكيل إىل كتاباته من شكسبري
شكسبري أن الواضح فمن الدراسة؛ يستحق مثال «هاملت» ومرسحية املحددة. أجندتها
موقف أي يدعم أن ال الدينية، العالقات من مجموعة يرسم أن املرسحية هذه يف يحاول
بسلف (وكذلك لوثر مارتن بامُلْصِلح بقوة املرتبطة فيتنربج بمدينة طالب فهاملت بعينه؛
مارلو). لكريستوفر فاوست» «دكتور للكاثوليكية، بشدة امُلناِوئ املرسح خشبة عىل هاملت
ال بعد، يُْكتََشف لم «بلًدا باعتباره املوت تقليدية بروتستانتية بكلمات هاملت ويصف
واجه لكنه ،(٨١-٨٢ البيتان األول، املشهد الثالث، (الفصل مسافر» حدوده من ينفلت
نحو عىل الكاثوليكي املطهر من عائًدا مميز، نحو عىل الكاثوليكي والده شبح بنفسه
نفسه يجد النهار يف بينما / الزمان من لفرتة ليًال األرض يجوب أن له «ُمقدر جيل
املشهد األول، (الفصل ماضية» ذنوب من اقرتف مما يتطهر حتى املطهر لنريان أسريًا
الروحانية الوصية لغة من وصفه مستمدٍّا جرينبالت، يصف .(١٠-١٣ األبيات الخامس،
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تطارده الذي بالربوتستانتيِّ نفسه، املرسحي الكاتب شأن شأنه هاملت، شكسبري، لجون
كاثوليكيٍّا واحد آٍن يف «يبدو املرسحية يف شكسبري أن مالحظة مع الكاثوليكي، أبيه روح

االثنني.»10 يف عميًقا ارتيابًا ومرتابًا وبروتستانتيٍّا
كاثوليكيٍّا كان ربما شكسبري أن عىل اإلطالق عىل حسًما األكثر الدليل أن األمر وحقيقة
عرش السادس للقرنني التصحيحية بالتواريخ بل مطلًقا، شكسبري بشخص يتعلق ال
أعاد الديني، االمتثال عن أعىل من امُلْمالة بالتأكيدات التسليم من فبدًال عرش؛ والسابع
العائالت يف اإلصالحية املمارسة إىل التحول أن عىل كثرية أدلة عىل وعثروا النظر، املؤرخون
املثال، سبيل عىل السابق. يف اْعتُِقَد مما اكتماًال وأقل أعظم، بقدر تدريجيٍّا كان واألبرشيات
يف الكنائس، أجراس دق يف استمرت ألبرشيات األمثلة من العديد كرييس ديفيد جمع
ُعدَّ (فقد التعميد أحواض نقل إمالءات تحدي أو الرسمية، اإلصالحية للسياسة تحدٍّ
خروج لتيسري الكنيسة باب من مقربة عىل األحواض وضع الكاثوليكية «الخرافات» من
مقاَومة واضح، هو كما املظاهر، بعضهذه وكان التَّْعميد).11 ساعة تُْطَرد التي الشياطني
تظل ألن ا عامٍّ تفضيًال األرجح، عىل كان، أكثرها ولكن الجديدة، للديانة وُمطَّلعة مبدئية
ُمجاَزة، كانت التي املمارسات ِحيال العميل الشك من وشيئًا عليه، كانت ما عىل األمور
خالل مناصبهم يف حال أية عىل القساوسة أغلب ظل ولقد املحظورة. كانت التي وتلك
النظر عن توقفنا ولقد عرش. السادس القرن منتصف يف العاصفة الدينية التغيريات فرتة
الربوتستانتية. الهيمنة نظر وجهة من الحديث العرص بداية يف الديني إنجلرتا تاريخ إىل
شك محل امُلتَأَْرِجَحة القرن تقلبات نتائج كانت شكسبري، معارصي من واحد أقر وكما

كبري:

البابا سلطة ألغى أمري بمقام رجل بيننا كان … الرجال من واحد ذاكرة يف
طفل، لدينا وكان آبائه. إيمان عىل أبقى أخرى، نواٍح من ولكنه، بقوانينه،
وكانت بأكملها. القديمة الديانة مًعا والباباوية هو أبطل املثيلة، بقوانينه
الربوتستانت. عىل بعنف العقوبة وأنزلت مجدًدا، االثنتني استعادت امرأة لدينا
االثنتني شبيهة بقوانني طويلة فرتة منذ أبطلت التي جاللتها هي ها وأخريًا،
بالربوتستانت؛ اآلخر فعل كما الكاثوليكيني عىل بقسوة عقابها تُنزل مجدًدا،

تقريبًا.12 عاًما ثالثني غضون يف وقعت الغريبة التباينات هذه وكل
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االختالط هذا فإن امُلْحَدِثني، شكسبري حياة سرية ُكتَّاب من كثري نظر وجهة من
يف تشريش بشارع امُلقامة جيلد كنيسة يف صورته تتجىل والجديد القديم بني الديني
الداخلية األجزاء ُطِمسطالء وجيزة، بفرتة شكسبري يُوَلد أن قبل سرتاتفورد-أبون-أفون.
إلزالة أمواًال املدنية السلطات دفعت سنوات سبع وبعد البياض، من بطبقة الكنيسة من
تحطيم ويسجل محلها. شفاف زجاج ذات نوافذ وإحالل امللون، الزجاج ذات النوافذ
حياة مدار عىل واإلصالحية الراسخة الدينية الهويات بني ما التداخل هذا األيقونات
أو، ا رسٍّ كاثوليكيني كانوا شكسبري آل بأن «القول شابريو: جيمس يقول وكما شكسبري.
محدودة أقلية خال فيما أنه مسألة عن يَْغَفل الغالب، التيار من بروتستانتيني لذلك، خالًفا
املتعددة الطبيعة رصد يف أخفقت التسميات هذه فإن آخر، أو ديني مذهب طريف عند
القديمة اللوحات فآثار دونها.» فمن امللكة من بدايًة ا حقٍّ اإلليزابيثيون به آمن ملا الطبقات
الطريقة، وبهذه للمعتقدات.13 اُكب الرتَّ هذا إىل ترمز األبيض الطالء غطاء تحت الكائنة
كاثوليكيني آبائهم كون تجربة االنتقايل اإلليزابيثي جيلهما وشكسبري هاملت شارك
النصف يف امُلْضَطِرَمة الكاثوليكية املناهضة ظل يف ومعيشتهم اإلصالح، قبل ُولِدوا ممن
جيمس. للملك الجديدة الدينية السياسَة ِلَوَرثَِتهم وتَْوريثهم اإلليزابيثي، الحكم من الثاني
أكرب وبقدر فردية، حياة بسرية أقل بقدر تتعلق مسألة الدينية شكسبري معتقدات وتصبح
املنشدين «رشفات له؛ املعارصة املذهبية وااللتباسات والشكوك للتحوالت خاطفة بصورة
والسبعون، الثالثة (السونيتا اإلنشاد» عىل العذبة الطيور اعتادت حيث امُلَحطَّمة املكشوفة
الرهبانية العمارة أطالل وسط وثقافيٍّا شخصيٍّا، ال ا، عامٍّ حنينًا توجز الرابع) البيت

اإلنجليزية.
العرص أوائل دراسات يف انتقاديٍّا عاديٍّا أمًرا الدين» إىل «التحول يسمى ما أصبح
التفكري إعادة عىل ساعد امُلتََحوِّل الفكري املناخ وهذا األخرييْن، العقديْن مدار عىل الحديث
أجنداتها من تخلو ال الحركة هذه لكن شكسبري. كاثوليكية حول القديم السؤال يف مجدًدا
الشعبية الثقافة يف الدينية عرش السادس القرن سياسة ويف بها، الخاصة األيديولوجية
التلفزيوني املسلسل أو سانسوم، جيه يس مثل ملؤلفني البوليسية الروايات يف —
— املثال سبيل عىل ،(١٩٩٨ كابور، شيخار (للمخرج «إليزابيث» فيلم يف أو تيودور»، «آل
عرصنا يف الدينية باألصولية املتعلقة للمخاوف تاريخيٍّا مجاًزا اإلليزابيثية الفرتة أمست
شكسبري والعلماني: املتشكك شكسبري عن بيشء االختتام بنا يجدر كان وربما الحايل.
العاملية نظرته ألن ولكن الخفاء، يف متحيز ألنه ال الديني، املعتقد أمور بشأن املتحفظ
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اإلشارات من حفنة عىل إال يَْعثُْر لم الذي سانتايانا الفيلسوفجورج انتهى مختلفة. لألمور
العقيدة مسألة يف لشكسبري بالنسبة «الخيار أن إىل شكسبري أعمال يف املسيحية إىل املبارشة
يف ونفسه أبطاله يرتك أن اختار يشء؛ ال اختار وهو يشء. وال املسيحية بني ما يستقر
امُلَدنَّس العالم بها يوحي أن يمكن التي تلك سوى أخرى فلسفة بال واملوت الحياة حرضة
القرن نظر وجهة من لشكسبري هذه بقوة اإليجابية التفسري إعادة وتتجىل ويستوعبها.»14

الكئيب: ماكبث تقويم يف الوجودي العرشين

وغًدا، وغًدا غًدا
يوم، بعد يوًما الحقرية الُخَطى بهذه يزحف غد وكل

… املكتوب الزمن من األخري املقطع حتى
يشء. أي تعني وال والعنف، الصخب يملؤها معتوه، يحكيها حكاية إنها

(١٨–٢٧ األبيات الخامس، املشهد الخامس، (الفصل

النمط أن نجد شكسبري، كاثوليكية عن األخرية النقاشات يف وكذا سانتايانا، مناقشات يف
تحول لقد نجحده. أو نحن به نؤمن عما بحثًا شكسبري إىل ننظر إذ مألوف؛ التفسريي
هذا ألن جزئيٍّا؛ األقل عىل شكسبري، كاثوليكية باتجاه والبيوجرايف النقدي االهتمام ميزان
شخصيٍّا وموقًفا سياسيٍّا، موقًفا يمثل ولكنه ديني، موقف مجرد اآلن لنا بالنسبة يمثل ال
واملمتلكات، الثروات ببساطة يجمع ال شكسبري عن ملحة النقاش هذا ويقدم وعي. عن
باآلليات كتابته وتتشكل ضمريه، مع ورصاًعا داخليٍّا، تَناُزًعا واضح، هو كما يُعاني، بل
بوصفها الكاثوليكية تُْظَهر النموذج، هذا يف وبدنيٍّا. نفسيٍّا الذاتية، لحمايته طورها التي
بوصفها تُْظَهر ما بقدر — املؤسسة لقيم املفارق الشاعر — فرديٍّا وتحدٍّ تأكيٍد فعَل
كان إذا ما مسألة عن قاطعة إجابة نجد أن املستبعد من أنه ورغم محدًدا. مذهبيٍّا والءً

كذلك. كان لو أن نود بأننا نجزم أن بالتأكيد فبإمكاننا كاثوليكيٍّا، شكسبري
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مناظر تحوي شكسبري مرسحيات تكن لم

الجانبني من تنزلق أو َعُل ِمْن تهبط التي املطلية األسطح — نعرفها كما املرسحية املناظر
عىل أدوارهم شكسبري ممثلو أدى القديم. املرسح مرحلة نتاج هي — املشهد لتغيري
الجمهور؛ صالة داخل إىل لألمام ممتد الناتئ فاملرسح االسم؛ يوحي وكما ناِتئَة. مسارح
خشبة كانت لجناحني. مكان به يكن ولم الثالثة، جوانبه من الجمهور به يحيط حيث
الفرسان أُْعِجَب فقد عرش؛ السابع القرن خالل فرنسا من مستعاًرا شكًال القديم املرسح
رجعوا وعندما العرش، ُخلُوِّ فرتات خالل الفرنيس للبالط املرسحية بالطُُّرز املنفيون
كل وانقطعت الفرنيس، املرسح ممارسات معهم جلبوا «اإلصالح»، عرص يف إنجلرتا إىل
شكسبري مرسح كان وبينما حاسم. نحو عىل اإلليزابيثيِّ املرسح بممارسات الصالت
بُْرُجواِزيَّ اإلصالح عرص مرسح كان عرشة)، الثالثة الخرافة (طالع ديموغرافيٍّا متنوًعا
اإلصالح مرسح قدم الصبية، يلعبها العرصاإلليزابيثي اإلناثيف أدوار كانت وبينما الطابَع.
خال (فيما ُمَدرَّج بمرسح الطلق الهواء يف تَُؤدَّى شكسبري دراما كانت وبينما املمثالت.
بالك مرسح بني ما امللك» «رجال فرقة بدَّلت إذ فصاعًدا؛ ١٦٠٨ عام من املمتدة األعمال
تَُؤدَّى اإلصالح عرص دراما كانت املواسم) بحسب املفتوح جلوب ومرسح املغلق فرايرز
توائم بحيث شكسبري مرسحيات ُعولِجت ثَمَّ، وِمْن مغلقة. قديمة مسارح خشبات عىل

اإلصالح. لعرص واملرسحية الجمالية األنماط
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التي املرسحية اإلرشادات فإن عرش، السابع للقرن نتاًجا املرسحية املناظر كانت إذا
رو نيكوالس أنتج ،١٧٠٩ عام يف عرش. الثامن القرن نتاج هي املشهد سيقع أين تبنيِّ
ومشواره شكسبري حياة عن استهاللية بمقالة تامًة، شكسبري، ألعمال علمية نسخة أول
ولويس ،١٧٢٥ عام بوب ألكسندر بأقالم النسخ: من سيًال النسخة تلك واْستََحثَّت الفني.
وربوتون وويليام ،١٧٤٣-١٧٤٤ عاَمْي هانمر وتوماس و١٧٣٤، ١٧٢٦ عاَمْي ثيوبولد
زالت ما التي املرسحية اإلرشادات من العديد املحررون هؤالء واستحدث .١٧٤٧ عام
ِفَرقهم وكذا ضخمة، كانت مسارحهم لكن اآلن. إىل شكسبري أعمال نسخ يف موجودة
مرسحية من رو نسخة من األول الفصل يف اإلليزابيثية. املمارساِت تَْعِكس وال املرسحية،
يف الثاني واملشهد «قرص»، يف األول الفصل من األول املشهد أحداث تقع بالعني»: «العني
التاسع القرن وبحلول للراهبات». «مسكن يف والرابع «دير»، يف الثالث واملشهد «الشارع»،
آخر جزء املنظر: الغابة؛ «املنظر: تَُحدِّد تشاء» «كما ملرسحية نسًخا نجد أن يمكننا عرش،
تحدث إنها بل غابة؛ يف وال قرص يف تقع ال شكسبري مرسحيات أحداث لكن الغابة.» من
اإلرشادات استحداث املرسحية املناظر استحداث أوجب ولقد عارية. مرسح خشبة عىل

املنظر. تغيريات تَُعنيِّ كانت التي املرسحية
فقد لدينا، املفهوم باملعني مناظر يحوي يكن لم اإلليزابيثي املرسح أن ورغم
حرصه يف هينسلو فيليب املرسح مدير ن يَُضمِّ املشهد. لتهيئة عدة بطرق يستعني كان
مرسحية يف وفاوست مفيستوفيليس لزيارة (ربما روما» «مدينة للممتلكات ١٥٩٨ عام
الشمس «قماش — ذاته بالقدر طموحة مساعدة أداة وتوحي فاوست»)، «دكتور مارلو
خلفية يف ملونة ستائر عىل يتم ذلك كان إذ الخلفية؛ املناظر عرضتلك بكيفية — والقمر»
عىل الحافل هينسلو حرص يف الوجود نادرة النوع هذا من الخلفية الستائر لكن املرسح.
لإللهة قزح وقوس تانتالوس، شجرة مثل: ضخمة، مساعدة بأدوات نموذجية أكثر نحو
وحصان ديدو)، وقرب جويدو، قرب مالكها: بحسب (مميزة القبور من والعديد إيريس،
وِقْدر طروادة)، قصة تتناول التي باملرسحية الخاص طروادة حصان كان (ربما ضخم
الجحيم وثغر فاوست») «دكتور (ملرسحية وتِنِّني مالطا»)، «يهودي مارلو (ملرسحية كبرية

فاوست»). «دكتور ملرسحية أيًضا (ربما
ُرِسَمت ألنها االسم بهذا ى تَُسمَّ (وكانت ُعْلِويَّة «سماوات» اإلليزابيثي للمرسح كانت
األدوات إنزال يف بها االستعانة يمكن وإنزال، رفع ماكينات َحَوت الربوج) بعالمات
وللخارج للداخل — ة كاألَِرسَّ — الضخمة املساعدة األدوات دفع ويمكن واملمثلني. املساعدة
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مرسحي إرشاد لألمام» مدفوع «رسير للمرسح؛ الخلفي الجزء قلب أبوابيف من أو باب من
«رجال بفرقة الخاصة املساعدة لألدوات ١٥٩٨ عام هينسلو فيليب حرص (يحتوي شائع
بقدر نحن، أين األساسية املساعدة األداة وتخربنا واحد»). رسير «هيكل عىل األدمريال»

تماًما. حقيقي خلفي منظر يخربنا ما
وفرشاة املرآة تشري باملكان. أيًضا، واملالبس املحمولة، الصغرية املساعدة األدوات تَِيش
الُفتات امَلْرء بها يمسح التي وامَلْحَرَمة رجل)، غرفة (وأحيانًا ما سيدة غرفة إىل الشعر
منظر إىل يشري امِلْهماز ذو والحذاء تَوٍّا، عشاءها أنهت الشخصية أن إىل تشري الخيالية
نهضوا «وكأنهم الشخصيات دخول تقتيض التي املرسحية اإلرشادات وتستعني ارتحال.
مكتبه» يف جالس «كأنه أو القضبان»، «وراء أو صيد»، رحلة من «عادوا أو تهم»، أَِرسَّ من
عىل وَصْقر بالِفراش، يوحي نوم قميص املشهد؛ لتهيئة صغرية مساعدة وأدوات بمالبس
طاولة عىل املطروحة والكتب بالسجن، توحي األقدام أَْغالل مفتوح، بميدان يوحي الساِعد
تجهيز أدوات أهم من فإن األمثلة، تلك لنا تُبني كما ولكن، بالخلفية.1 كتب بخزانة توحي
لو «كما العمل: تُنِْجز التي هي املساعدة، األدوات ال املمثل، فحركات املمثل؛ جسد املشهد
«امرأة هيوود، (توماس تَوٍّا.» عشائه من قام وكأنه بَمْحَرَمة مالبسه من الُفتات يزيل كان
هذا يف الواضح من وليس .(١٨١ البيت األول، املشهد الثاني، الفصل الشفقة»، قتلتها

لو». «كما بفرضية نحويٍّا محكومة أنها أم فعليٍّا موجودة املحرمة كانت إذا ما املثال
لهذه التقليدي والتفسري املرسحية. اإلرشادات من تخلو شكسبري مرسحيات تكاد
فإن ولذا، بتعليماته؛ لإلدالء متاًحا كان فقد فرقته يف رشيًكا لكونه أنه هو الظاهرة
فاملالحظ ا؛ جدٍّ صحيًحا هذا كان ربما رضورية. تكن لم املفصلة املرسحية اإلرشادات
متقاعد؛ شبه كان (إذ األخرية ومرسحياته رشيًكا) يكون أن (قبل األوىل مرسحياته أن
أكثر تعليمات تحوي ١٦١٠؟) عام الجيتهاوس يشرتي كي بالرشكة أسهمه باع فهل
تدخل (مسترتًا)، بأعىل وبروسبريو للعاصفة، وغريبة مهيبة «موسيقى مثل: تفصيًال،
التحية، سبيل عىل لطيفة بحركات وترقصحولها َولِيَمة، معها جالبًة عدة، غريبة أشكال
االقتباس الثالث؛ املشهد الثالث، (الفصل ترحل.» ثم الطعام، لتناول وآخرين امللك وتدعو
تلك تمثيليات لكن األسطر). ترقيم نظام بحسب ١٥٣٥–١٥٣٨ األعمال مجموعة من
التي بالتمثيليات الشبيهة السمات ولعل مفصلة، مرسحية بإرشادات أيًضا تتسم الفرتة
اإلليزابيثون املؤلفون وكان التمثيليات. لتلك بالفضل تَِدين املتأخرة مرسحياته بها تتحىل
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ملك «ألفونسو جرين روبرت مرسحية نهاية يف املرسحية. متطلباتهم يف وسلسني بارعني
يهبط كرسيٍّا دَْع لك، تسنى إن أو، فينوس، أخِرج اآلتي: املرسحي اإلرشاد نجد أراجون»،
نفسه بالقدر إبداعيٍّا شيئًا أن وربما .(١١-٢١٠٩-٢١١٠) ألعىل واسحبها املرسح، أعىل من
قول بمجرد تكتفي التي اإلليزابيثية الدراما يف املرسحية اإلرشادات من الكثري وراء يَْكُمن

كذا.» «أَْخِرْج
هابطة، وكرايسَّ ضخمة مساعدة أدوات من به تمتع بما اإلليزابيثي، املرسح كان
مرسحية من كلٍّ يف مذهلة سمة األحصنة تجرها التي العربات وتَُعدُّ عامًرا. برصيٍّا فضاءً
بينهما فصل اللتني «تمربلني» مارلو كريستوفر ومرسحية ألكازار»، «معركة بيل جورج
صغري. مرسح عىل األشياء لهذه الدرامي األثر شأن من نقلل أن يجب وال واحد. عام
أنه اتضح ،١٩٨٩ عام التيمز لنهر الجنوبية الضفة عىل الواقع روز مرسح أُْخِيلَ عندما
عند بوصات و٦ قدًما ٣٧ عرضها بلغ : ُمَعنيَّ شكل عىل صغرية مرسح خشبة يحوي كان
أقىص بلغ بينما بوصات، و٩ قدًما ٢٤ إىل مقدمتها عند العرض ذلك وتراجع املؤخرة،
املرسح خشبة الالحقة اإلليزابيثية البناء إعادة أعماُل (نََقَلت بوصات و٦ قدًما ١٥ لها عمق
عىل وهو تمربلني يُلِقي عندما حجمه). من كثريًا تُبَدِّل لم لكنها أكثر بقدر َمال الشَّ إىل
وراء اآلفاق يف أسعى بَِرْحُت «ما — الطموحة ُرؤاه عن بيتًا ١٨ تمتد كلمة عربته متن
الثاني، (الفصل أبًدا.» تهدأ ال التي الُكروية كاألجرام دوًما وأتحرك / الالنهائية املعرفة
الحركة عن الجديدة األفالطونية باللغة يتحدث نراه — (١٢–٢٩ األبيات السابع، املشهد
عىل األحصنة تجرها التي لعربته املمكنة الوحيدة الحركة لكن األلوهية. نحو الُعْلِويَّة
نسمع إذ اللفظي؛ األثر تُوِهن املرسح خشبة وصورة دائرية. الصغرية روز مرسح خشبة
األدوات فإن وعليه مكانها. تربح ال شخصية سوى نرى ال لكننا الالنهائي، الصعود لغة
أن أيًضا تستطيع خلفية، ستارة خالف عىل لكنها، املشهد، تأسيس عىل تساعد املساعدة

والعرشين). السابعة الخرافة (طالع املرسحية َمْغزى يف َمْوُضوِعيٍّا تُْدَمج
أن تُبنَيِّ الخامس» «هنري مرسحية مقدمة إن املزاح، سبيل عىل يُقال، ما عادًة
أنكم األبطال عن نتحدث إذ «فكروا هوليوود: أفالم أحٌد يخرتع لو يتمنى شكسبري
الفصل يف الَجْوَقة تعتذر والعرشين). السادسة الخرافة طالع ٢٦؛ (مقدمة ترونهم.»
السيوف أكثر من خمسٍة أو بأربعٍة بمبارزة وسنمثلها / شأنها من ر «َسنَُحقِّ الرابع
أجينكورت.» السم العار تجلب — عذًرا — للمعركة ساخرة محاكاة اهرتاءً، القصديرية
األكثر أغراضك عن إال تعتذر ال املرسح، يف لكن .(٤٩–٥٢ األبيات املقدمة، الرابع، (الفصل
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بوجود اإليحاء عىل لغته بقدرة كاملة ثقة واثًقا كان شكسبري أن الواضح من َمْوثُوِقية.
َمْلَحمية. معركة إىل خمسة أو أسلحة أربعة تحويل عىل ممثليه وقدرة فرسان،

خلقها يمكن التي البرصية والتجهيزات باملؤثرات شكسبري مرسحيات تُْعنَى
ل ُمَطوَّ مرسحي إرشاد يشري والتحركات. املواكب سيما وال املمثلني، بأجساد باالستعانة
ينبغي الذي الشكل إىل أندرونيكوس» «تيتوس مرسحية صدر يف العادة غري عىل ومفصل
يف املبنيَّ النحو عىل املرسحي لإلرشاد نسخة ييل (وفيما املرسح خشبة عليه تكون أن

الرُّبْع): قطع نسخة

رجالن ثم تيتوس، أبناء من اثنان يدخل ثم وأَبْواق، ُطبول صوت يصدر
تيتوس ثم تيتوس، أبناء من آخران اثنان ثم بالسواد، مغطٍّى كفنًا يحمالن
وديميرتيوس شريون وابناها القوطيني ملكة تامورا تدخل ثم أندرونيكوس.
بأكرب وغريهم املغربي آرون بصحبة أالربوس] ومنهم ثالثة، أنهم األمر [حقيقة

تيتوس. ويتكلم األرض، عىل الكفن يضعون ثم ممكن، عدد

بسلسلة بدقة م ُمَصمَّ املوكبيُّ والرتتيب وأَبْواق»). («ُطبول َطْقِسية بأصوات املشهد يبدأ
واسمة عمل عينه الوقت يف يعمل الزمني، للتتابع مميز لفظ وهو «ثُمَّ»، العطف حرف من
يَنَْصبُّ الكالم. يبدأ فقط وبعدها األرض.» عىل الكفن يضعون «ثم محدد: والفعل مكانية.
الجزء – السادس «هنري مرسحية تُْفتَتَح املرسح. خشبة صورة عىل شكسبري تركيز
يعرتضه طقويس، جنائزي بموكب أعوام، ببضعة الذكر السابقة املرسحية قبل األول»،
متفاقم نحو عىل سيئة أنباء َجْعبَتِهم ويف املرسح خشبة إىل يسارعون رسل ثالثة تَتابُع
منهما كلٌّ يشري االفتتاحية، املناظر من كالهما املثاالن هذان املفقود. الفرنيس اإلقليم عن
مرسحية يف وانتصار السادس» «هنري مرسحية يف (جنازة للمناسبة بالتأسيس املكان إىل

كليهما). يف (رسمي العام واملزاج «تيتوس»)
يف كامًال منظًرا يُشكل فالركوع االفتتاحية؛ املناظر عىل وحسب ذلك ينطبق وال
هنري امللك إىل ركبتيها عىل راكعة يورك ُدوَقة تتوسل إذ الثاني»؛ «ريتشارد مرسحية
يورك ُدوق زوجها ويتوسل أومريل، الخائن البنها يغفر أن حديثًا العرش اْلُمْعتَيل الرابع
يمنحه ينهضحتى يرفضأن منهما وكل الخائن. يُعاقب أن هنري إىل مثلها، راكًعا أيًضا،
ويقرتح ركوعهما. من قط انتصبا أنهما الواضح من ليس أنه األمر (حقيقة أمنيته. هنري
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مفاده: لرشيدان «الناقد» مرسحية من مرسحيٍّا إرشاًدا نقتبس أن يجب أننا زيتنر شيلدون
أيًضا. مرسحية صوًرا يرسم ولكنه وحسب، ُخُطبًا يكتب ال شكسبري إن راكًعا».)2 «يخرج
يخلق ال الثاني» و«ريتشارد األول»، الجزء السادس– و«هنري «تيتوس»، مرسحياته: ويف

املمثلني. بأجساد ولكن باملناظر، املرسحية الصور شكسبري
املذهلة البرصية للمؤثرات عديدة أمثلة شكسبري ملرسحيات الحديثة اإلنتاجات وتُقدم
النبيالن» «القريبان ملرسحية كايل باري إنتاج كان املمثل. بجسد إنجازها يمكن التي
ان، السجَّ ابنة دور ستَبْز إيموجني ولعبت .١٩٨٧ عام بسرتاتفورد سوان ملرسح ُمفتتًحا
وسارت يديها، عىل واقفًة الخلف من املرسح خشبة إىل َدَلَفت لها، ُجنون مشهد أول ويف
تنشد وهي األيرس، الجانب إىل وصوًال املرسح، لخشبة الطويل الُقطر عرب يديها عىل
َت عربَّ صورة هي بل وحسب، تُنَْىس ال التي بالصورة هذه تكن ولم مجنونة. أنشودة
«ُمَؤثِّر أي من وإيجاًزا بالغة أكثر نحو عىل املجنونة املرأة إىل املقلوبة العامة النظرة عن
أجساد مارلو ويوظف خاص. مؤثر ذاته هو املرسح خشبة عىل املمثل جسد إن خاص».
مفيستوفيليس يُحيل عندما فاوست»، «دكتور مرسحيته يف باملثل إبداعية بطريقة املمثلني
تقليد يف املمثلني مواهب باستخدام التحول ويتم وكلب. َسعدان إىل املهرجني من اثنني

الحيوانات.
غالبًا فهو اللغة؛ وهو أال يمينه: ملك املنظر لتجهيز آخر تكتيك لديه شكسبري لكن
إىل مرسحياته نقل تيرس التي األسباب من سبب (وهذا للمكان. بنقاش املنظر يستهل ما
عرشة»: الثانية «الليلة مرسحية يف سفينتها تحطمت التي — فيوال تسأل بسالسة). اإلذاعة
فيوال ًها ُمَوجِّ سيدتي.» إيلرييا «هذه البحار ُقبطان فيجيبها الرفاق؟» أيها هذه دولة «أي
املرحلة، تلك حتى .(١-٢ البيتان الثاني، املشهد األول، (الفصل سواء حدٍّ عىل والجمهور
أمر من يقني عىل لكننا اسميهما. الكاتب لنا يقدم ولم القبطان، أو فيوال هوية نعرف ال
املشهد الثالث، الفصل — الثاني» «ريتشارد مرسحية يف امللكة تسأل مكاننا. وهو أال واحد،
التفكري ِعْبء عنا ندفع كي / البُْستان هذا يف هنا سنبتكره لهو «أي األول: البيت الرابع،
املشهد الثاني، (الفصل تشاء» «كما مرسحية يف روزاليند وتقول صدورنا؟» عىل الجاِثم
التعجب (فأداة النربة يضبط البيت وهذا األردين.» غابة هذه «حسنًا، :(١٣ البيت الرابع،
بالتعجب النربة تَِيش ربما أو بعُد. تَنْبَِهر لم إنها أي دقيقة: صياغة إعادة تكون قد «هاه»

للمشهد. د وتَُمهِّ التفسريي.)
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يف كوينس بيرت يقول إذ صيف»؛ منتصف ليلة «حلم مرسحية يف نفسه األمر ونجد
الخرضاء البقعة هذه «ستكون لتدريبنا.»، املثايل املكان هو «هذا الثالث: الفصل مستهل
املشهد الثالث، (الفصل مالبسنا.» غرفة هذه الَربِّي الزَّْعُرور أََجَمة وستكون مرسحنا،
جزء هو بل للمشهد، للتمهيد موجزة طريقة فقط ليس البيت هذا .(٢–٤ األبيات األول،
خلق يف البارعة إمكاناته بني ما شكسبري فيها يقابل املرسحية، طوال تمتد مزحة من
يؤدون الذين املمثلني مجموعة تحمله الذي االسم (وهو لآلليني الَحْريف باألسلوب مشاهد
اآلليون يرى ال القصرية، مرسحيتهم ففي األساسية). املرسحية داخل مصغرة مرسحية
(وكانوا فعليٍّا القمر بضوء باالستعانة إال ليًال سيُْعَرض مشهًدا ة ثَمَّ أنَّ لبيان وسيلة من
طريق تعرتض عقبة ثمة أن لبيان أو القمر)، رجل دور ليلعب بممثل حرفيٍّا يستعينون
للتدريب، اآلليون يلتقي وعندما حقيقي. جدار بجلب إال لقائهما دون وتحول عاشقني
بها لالستعانة كوينس إليها يشري التي الخرضاء فالبُْقعة املزاح؛ يف شكسبري يُسهب
أرض قطعة وهلة ألول هو تخيله مرسًحا إال ليست األمر واقع يف هي مرسح كخشبة
غرفة ا حقٍّ هي مالبس كغرفة املشهد يف يُْقِحمها التي الَربِّي الزَّْعُرور وأََجَمة خرضاء،
من املبكرة الفرتة تلك يف حتى بري. زعرور أجمة أنها واملمثلني الجمهور إىل يَُخيَّل مالبس
الحرفية؛ املرسحية للتمثيالت بدائل حينئذ جمهوره عىل شكسبري يطرح األدبي، مشواره
وربما أثينا». خارج «غابة أو روما» «مدينة نظره وجهة من تمثل ال املرسح خلفية فستارة
أسوأ بريبوم هربرت مثل ملخرجني واإلْدواْرِديَّة الفكتورية املناظر سيعترب شكسبري كان
ظهر منتصفصيف» ليلة «حلم ملرسحية ١٩٠٠ عام تري بريبوم فإنتاج مطلًقا؛ كوابيسه
الالئي الِجنِّيَّات من كاملة باليه فرقة فيه وظهرت األكروبوليس، قلعة أعىل باِزًغا القمر فيه
يف تَتَقاَفز حية أرانب عىل عالوة اْلُمتََسلِّق، الُفْطر عىل ويجلسن قصرية تنورات يرتدين
شتاء» «حكاية ملرسحية الريفية الحياة نفسه املخرج وعرض املرسح. خشبة أرجاء شتى
بنسخة «العاصفة» مرسحية واستهل هاِدر، ونَُهرْي راٍع، وكوخ غابة، يف بُفْرجة ُمستعينًا
فأعاد البندقية» «تاجر من نسخته أما واقعية. وعاصفة إليزابيثية سفينة من األصل طبق
التي املواضع يف الواقعية من املزيد ولخلق النهضة. لعرص ينتمي فينييسٍّ معزل َخْلق فيها
مرسحية إىل العظيم امليثاق عرض املخرج أضاف مجهولة، ألسباب شكسبري أسقطها
أعمال هي تلك الثامن»؛ «هنري مرسحية إىل بولني آن تتويج ومراسم جون»، «امللك

كوينس. بيرت أخرجها كما شكسبري
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الكوميدية مرسحياته من جدية أكثر الرتاجيدية شكسبري مرسحيات

فيها تنبذ التي لري» «امللك مثل فقصة التفكري؛ عناء تستحق ال مسألة هذه أن شك ال
أكثر تُْعتَرب أن يجب َحتَْفه يَْلقى ثم بالجنون، ويُصاب سلطانه، ويفقد أباهن، امللك بنات
يف التوائم من زوج يلتقي إذ تتتابع؛ التي الهزلية االلتباسات تتناول مرسحية من جدية
الكاتب أنكر اآلخر. زوجة مع ينام أحدهما ويكاد األخطاء»)، («كوميديا عينها املدينة
«مؤلفات باعتبارها الكوميدية، مرسحياته شكسبري عىل شو برنارد جورج املرسحي
االسم [وهو تريد» و«كما ِطْحن»، بال و«َجْعَجَعة تشاء»، «كما حق عن سماها رديئة
تلك عناوين فإن إذًا، شو، وبحسب وتِجارية. عرشة»]»1 الثانية «الليلة ملرسحية البديل
شكسبري مرسحيات فقط وليست َلة. اْلُمتَأَصِّ بسطحيتها تَِيش نفسها الكوميدية املرسحيات
عىل األمر ينطبق بل الكوميدية، مرسحياته من يَّة ِجدِّ أكثر أنها يُْفَرتَض التي هي الرتاجيدية
التأسيسية الوثائق من واحدة من جزء هي الرتاجيديا طبيعة بذاتيهما. األدبيَّنْي النوَعنْي
«فن امليالد قبل الرابع القرن إىل ترجع التي أرسطو أُْطروحة وهي أال الغربية؛ للثقافة
لنص وجود وال ما». أهمية وله وتامٍّ جادٍّ لفعل ُمحاكاة «الرتاجيديا بأن تُِقرُّ التي الشعر»،
العصور إىل ترجع التي البوليسية إكو أومربتو قصة أن ولو كوميدية، لنظرية مثيل أصيل
إكو يتخيله الكوميديا، عن ألرسطو مفقود عمل وجود اقرتحت الوردة» «اسم الوسطى
الخاصة للُسْلَطِويَّة املناهضة للدوافع فلسفيٍّا دعًما َمنََحت ألنها الكنيسة، تهابها وثيقًة
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الشعر «فن بعنوان املستقبل لشعراء دليًال كتب إذ بوتنام؛ جورج َقيََّم ولقد بالكوميديا.
التصنيفات تَُقوِّض بلغة والرتاجيديا الكوميديا بني ما الفروق ،(١٥٨٩) اإلنجليزي»
«سلوكيات مع الكوميدية األعمال تتعاطى لبوتنام، ووفًقا واألسلوبية. واالجتماعية األدبية
أن نجد بينما البرش»، من لُْؤًما األكثر النوع وكأنهم وهكذا، خاصة، لشخصيات … عامة
أظهروا ألنهم وذلك كهذه؛ َخِسيسة بمسائل أنفسهم يشغلوا «لم الرتاجيدية األعمال ُكتَّاب
منزلًة األدنى وأبطالها للكوميديا، التافهة» «املادة إن املنكوبني.»2 لألمراء امُلْحِزنة الزَّالت

و«اْلُمحزنة». الجليلة الرتاجيديا مواجهة يف املقارنة يخرسان اجتماعيٍّا،
وشخصية فلسفية أفكار عىل تشتمل الرتاجيدية شكسبري مرسحيات أن شك من ما
قضايا باستمرار «ماكبث» مرسحية أحداث تتناول املثال، سبيل عىل ثقل. ذات وسياسية
ماكبث هل أفعالنا. عن املسئول ما أو َمن حول أسئلة مراًرا تطرح حيث والرجولة، اإلثم
الذي بالتشجيع أم (٢٧ البيت السابع، املشهد األول، (الفصل الوثَّاب» «طموحه ب مدفوع
املشهد األول، (الفصل الطبيعي» وراء ما «التحريض ب أم زوجته، من يََملُّ وال يَِكلُّ ال
نقاشات درامي شكل يف شكسبري يقدم الساحرات؟ األخوات من (١٢٩ البيت الثالث،
ويف وهوبز. ماكيافيليل بمؤلفات أخرى مواضع يف تَْرتَِبط التي الوسيلة عن مهمة فلسفية
هي القضية الثالث»، و«ريتشارد الثاني» «ريتشارد يف كما قيرص»، «يوليوس مرسحية
شكسبري مرسحيات مدار يف تدور ة امُلِلحَّ السياسية القضية وهذه الصالح، الحكم طبيعة
مًدى لديهم أن ملجرد واألباطرة األمراء يف الرتاجيدية الشخصيات تنحرص وال الرتاجيدية.
هو تأثريهم نطاق وألن والخاص، العام بني ما تَْمِزج أفعالهم ألن ولكن للسقوط، أبعد
تفتح «الرتاجيديا أن سيدني فيليب السري اإلليزابيثي البالط شاعر كتب البيت. ال الدولة
يتحولوا أن يخشون امللوك و«تجعل األنسجة» تغطيها التي القروح وتُظهر الجروح أعظم
صورة إنها االستبدادي.»3 الساخر جانبهم يُظهروا املستبدين وتجعل مستبدين، إىل
قرحة وكأنه يُتََخيَّل الذي البالط فساد ترشيح يف بَحِميِميَّة ُمتَواِشَجة تتخيلها للرتاجيديا
مرسحية وتوافق بالسخرية. يرتبط ربما الذي الدور وهو الثمني، اللباس أو الجلد تحت

املوافقة. تمام سيدني وصف الفرئان» «مصيدة هاملت
حيث — عظماء رجاًال تصور ألنها ال الرتاجيدية، املرسحيات لتقدير حاليٍّا نميل إننا
— الحال» وميسور ا جدٍّ مشهور «بشخص الرتاجيديا تُْعنَى أن بد ال أنه أرسطو اشرتط
هاملت وكون والعرشين). التاسعة الخرافة (طالع شمولية أكثر تجارب ترينا ألنها ولكن
تجسيد يف كما غالبًا، تظهره، التي الحديثة اإلنتاجات معظم شأنها من يقلل مسألة أمريًا
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مرتديًا ،٢٠١٠ عام هايتنر نيكوالس أخرجها كما للشخصية القومي باملرسح كينرَي روري
لكن الثالثة). الخرافة (طالع الضيقة سرتته من بدًال الطالب، يرتديه مما بقلنسوة سرتة
األرسي الهيكل يف ومكانَه أبيه، وفاة إِثَْر الحزن يصارع رجًال كونه يف تكمن جاذبيته
باملقارنة األهمية قليل ملًكا لري كون يبدو وباملثل، للحياة. ُمبَدِّل حدث بعد االجتماعي
والحكمة املمالك وحدة سياسة وفقدت السن. يف يطعن إذ ُقواه؛ تَُخور ورجًال والًدا بدوره
التوحيدية، جيمس امللك طموحات عن قالها التي الوطني، االنقسام بأخطار املتعلقة
الزوج بني العالقة أن نجد أخرى، ومرة مرة. ألول املرسحية ُعرضت عندما ميزتها
الَعقيم» ْوَلجان و«الصَّ ، سيكولوجيٍّ سياٍق يف لنا مهمة تبدو «ماكبث» مرسحية يف والزوجة
عاطفيٍّ بصًدى َمْشحونًا زواَجهما يُطاِرد الذي (٦٣ البيت األول، املشهد الثالث، (الفصل
ُمعينة، حياتية مراحل الرتاجيدية شكسبري مرسحيات وتشغل اليلِّ. السيايسوالسُّ من أكثر
االجتماعية، مكانتهم عرب يكن لم إن شخصياته، تجارب أصداء عرب أوسع أهمية وتحقق

جماهريه. لدى
يف ومهمة جادة ملوضوعات بجالء تتصدى الرتاجيدية شكسبري مرسحيات كون
غري الكوميدية مرسحياته أن — الحال برضورة — يعني ال والعامة الخاصة الحياة
حساباته، من الكوميدية شكسبري ملرسحيات شو إسقاط إن املقابل. يف أهمية ذات
َعلََّمتنا لقد التعديل. من يشء إىل بحاجة معنًى، له ليس نحو عىل شعبية باعتبارها
الضحك، وهي أال الفسيولوجية، فعلها وِردَّة الكوميديا أن الالحقة العرشين القرن سنوات
فالرغبات ومهيمنة؛ عنيفة طاقات عن تان معربِّ لكنهما حميدتني، وال محايدتني ليستا
فرويد يؤكد كما النكات، إلقاء يف بها التسامي يجري الجنسية أو العدوانية، أو املرفوضة،
ليلة «حلم مرسحية يف الغابة إىل لننظر .(١٩٠٥) بالالوعي» وعالقتها «النِّكات كتابه يف
شأنه الفرار، وهذا األثينية؛ الحياة كبت من العاشقان إليها يَِفرُّ التي صيف» منتصف
املرسحية، أداءات وتُزاِوج واحد. آٍن يف ومرعبًا كوميديٍّا متنفًسا يمثل نفسها، املزحة شأن
الِجنِّيَّنْي ونظرييهما وهيبوليتا ثيسيوس املكبوتنَْي األثينيَّنْي الحاكَمنْي بني ما الغالب، يف
« امُلَحريِّ «العالم يَُعطِّل الذي الغابة عالم يف اْلَمْشبوب النزاع ُمِحيلة وتيتاينا، أوبريون
لفوز — الالواعي ربما — التعبريي امُلقابل إىل (١١٣ البيت األول، املشهد الثاني، (الفصل
.(١٧ البيت األول، املشهد األول، (الفصل بجروح» «أصبتك األمازونية بعروسه ثيسيوس
للغابة: املخيفة الحرية سياق يف مجدًدا عليها التدرُّب يمكن الَخِطرة القاتمة الرغبات إن
جلسَت بينما / قلبي التهم ثعبانًا أن «ظننت منامها يف هريميا تكتشف كما األحالم،
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مليئة ،(١٥٥-١٥٦ البيتان الثاني، املشهد الثاني، (الفصل الوحيش.» الفرتاسه تبتسم
وجود «ال أنه ناش يقرتح اللييل»: «الرعب لشكسبري، اْلُمعارص ناش، توماس اه سمَّ بما
ففيها ليًال؛ أحالمنا يف نراها التي كتلك العالم منها اْستُْخِلَص التي األوىل للفوىض لهيئٍة
عظيم كتاب ثمة كلها.»4 وتلتقي مرتبكة، األماكن، وكل األجناس، وكل الحاالت، كل نجد
منتصف ليلة «حلم مرسحية فيه وصف كوت، جان البولندي املرسحي املخرج ألفه األثر
مناسبة ومرسحية خيايل، لعالم ريفي بريء تصوير بأنها توصف ما عادًة التي صيف»،
مرسحيات بني من وعنًفا» ووحشية صدًقا املرسحيات «أكثر باعتبارها لألطفال، تحديًدا
تبادل قابلية سياق يف الجنسية الرغبة عن فيها اإلنسانية الصفة تُنَْزع حيث شكسبري،
عىل للمرسحية األبرز اإلنتاج وراء كوت رؤية تكمن لبوتوم؛ الحيواني والتحول الُعشاق
أجواء عن التقليدية الريفية الزخارف نََزَع الذي سرتاتفورد-أبون-أفون يف بروك بيرت يد
صندوق داخل اْلُمتَأَْرِجَحة الِحبال أراجيح عىل تدور املرسحية أحداث وجعل املرسحية،

األبيض.5 باللون مدهون
يف اللفظية دوجربي (التباسات من نضحك أن إىل نميل شكسبري، مرسحيات يف
الثانية «الليلة مرسحية يف ملالفوليو املتخالفة واألربطة ِطْحن»، بال «جعجعة مرسحية
شكسبري بعد هوبز، توماس الفيلسوف قال كما الضحك، هذا ِمثل معها: ال عرشة»)
من ما» مفاجئ «فعل ب التمتع من إما الذات»، «إرضاء من هجوم هو قرن، بنصف
فجأة.»6 أنفسنا نمدح به، باملقارنة اآلخر، لدى ُمَشوَّه يشء «بتقدير أو املرء أفعال
وإذ تصحيحية».7 أداة «الضحك أن العرشين القرن بداية يف بريجسون هنري يكتب
أشكال من معقد شكل عىل مبني ، جادٌّ عمل فهي عدواننا، عن الكوميديا لنا تكشف
ُمعارصه النقيضمن عىل شكسبري، لنا يَُخلِّف لم االجتماعي. الضبط أشكال وعىل اإلدراك،
للكوميديا جونسون وصف أن فربما ولذا، الدراما. عن نظرية كتابات أية جونسون، ِبن
من بدًال البرش» «حماقات وتُظهر فيها»، نشأت التي العصور «صورة تُظهر التي
ال فهي منها، بالضحك / جميًعا بها ستعرتفون التي األخطاء «تلك — «جرائمهم»
تلك َمَحلَّ يَُحلَّ أن يمكن — (١٥٩٨ مزاجه، بحسب امرئ (كل ذلك.» من أقل تستحق

النظرية. الكتابات
إىل لننظر الجادة. املوضوعات مع الكوميدية املرسحيات تتعامل أن فيمكن وعليه،
يف بها املستشهد ظاهريٍّا الهزلية الخفيفة املرسحية وهي األخطاء»، «كوميديا مرسحية
حيث من لري» «امللك ملرسحية الواضح التفوق عىل الفداء، ككبش الخرافة، هذه صدر
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بمسائل شديدة عناية األخطاء» «كوميديا مرسحية تُْعنَى لري» «امللك شأن شأنها الجديَّة.
من وريجان جونوريل ابنتاه تتربأ إذ الجنون؛ يف لري امللك يسقط وكما والفردية. الُهِويَّة
يخلط إذ الجنون؛ من عاَلًما ودروميوس أنتيفولوسيس التوءمان كذلك يدخل لهما، أبوته
زوجة أدريانا، الرسقويس أنتيفولوس تنهر وبينما واآلخر. منهما الواحد بني دوًما الناس
أبصارنا يَُضلِّل الذي الخطأ «ما أنتيفولوس: يتساءل الكايف، االهتمام يُولِيها ال ألنه أخيه؛
داللة هنا error الخطأ ولكلمة .(١٨٧ البيت الثاني، املشهد الثاني، (الفصل وأسماعنا؟»
من األول الكتاب يف وصفها ورد كما فهي، الحارض؛ وقتنا يف mistake لكلمة مما أقوى
والفكري الروحاني التِّيه من مرعبة حالة ،(١٥٩٠) الجن» «ملكة سبنرس إدموند ملحمة
أنتيفولوس يرجع وعندما هدى»). غري عىل «يَِهيم ويعني ،errare الالتيني الفعل (من
الدخول يستطيع ال إنه قائًال: الدخول من فجأة يمنعه خادمه ليجد بيته إىل اإلفيسويس
استكشاًفا اْلَمْغلوطة الُهِويَّة كوميديا تميس بالداخل، العشاء طاولة إىل جالس بالفعل ألنه
أو يميزوننا، ال إلينا الناس أقرب كان إذا ا حقٍّ أنفسنا بأننا نُوِقن أن لنا كيف ُوُجوِديٍّا:
جون مالحظة إن هم؟ أننا نظن الذين غري آخرون أشخاص إننا لنا يقولون كانوا إذا
مالئمة الدقيقة»8 يف ة لفَّ ألف برسعة مدارة تراجيديا «الهزل أن ها نَصُّ التي مورتيمر
مثيلة، موضوعات تعالج قد الرتاجيدية املرسحيات أن رغم األخطاء»؛ «كوميديا ملرسحية
النطاق عرب الكوميديا تندفع بينما وعي، عن ًال وتأمُّ تفصيًال أكثر نحو عىل ذلك تفعل فهي

هائلة. برسعة عينه الشاق
والرتاجيدية الكوميدية املعالجات بني ما للتداخل آخر مثال مع التعاطي شئنا وإن
الجنسية للغرية املدمر األثر األدبيَّنْي النوَعنْي يف ر يُصوِّ شكسبري أن فسنجد عينه، للموضوع
زوجة بأن كالوديو جون، دون الرشير يُقِنع ِطْحن»، بال «جعجعة مرسحية ففي للذكور؛
يُمارس «ُعطيل»، مرسحية ويف املأل. عىل فيَنْبُذُها عرسهما، ليلة خانته هريو املستقبل
َشِبَقة» َلُعوب «امرأة ديدمونة زوجته بأن يعتقد ليجعله الساذج، عطيل عىل أالعيبه إياجو
الضحيتان هما املرأتنْي أن حقيقة ورغم .(٤٧٨ البيت الثالث، املشهد الثالث، (الفصل
املوت هريو، حالة يف عقابهما. املوت كان فقد الذُُّكوِريَّنْي؛ والتالعب للمنافسة الربيئتان
نهاية يف كالوديو مع تتصالح وحينما . الطقيسِّ التطهري أثر له ذلك مع لكنه زائف،
الحياة قيد عىل ذا أنا ها لكن سمعتها، ُشوَِّهْت أن بعد هريو «ماتت له: تقول املرسحية
املشهد الخامس، (الفصل طاهرة.» عذراء أيًضا فأنا الحياة، قيد عىل أنا ما وبقدر /
للحياة ترجع أنها رغم مثيل؛ «بعث» من فما ديدمونة، أما .(٦٣-٦٤ البيتان الرابع،
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اللوم من إعفاؤه فقط هي ذلك فغاية زوجها، عليه خنقها الذي الرسير عىل وجيزة لفرتة
شكسبري، مرسحيات أواخر من واحدة يف ًدا مُجدَّ مطروًقا املوضوع ونجد جريمته. عىل
الكوميدية املرسحيات من مجموعة إىل املرسحية هذه تنتمي الشتاء». «حكاية وهي أال
وراء ما أو الخيايل للجانب وتوظيفها عامة، عنارص بني ما َمْزُجها يَْعِني التي الجيكوبية
«رومانسية». تُسمى غالبًا أنها أجيال، عرب امتداًدا األكثر الزمانية وتسلسالتها الطبيعي،
مع خانته هريميون زوجته بأن اقتناع صقلية، ملك ليونتس، لدى يتكون املرسحية ويف
يعتقد الذي الطفل وينفي الفاحش، الزنا بتهمة للمحاكمة ويخضعها بوليكسينز. صديقه
املشهد الثالث، (الفصل الغيور» «املستبد ب الدلفيَّة العرَّافة تصفه عندما ولكن زنا. ابن أنه
ويعرتف إثمه، عن يتوب َحتَْفهما، ماميليوس وابنُه هريميون ويَْلَقى ،(١٣٣ البيت الثاني،
املشهد الثالث، (الفصل سلواي» … «الدموع تظل أن عىل ويُْقِسم أبدي»، «عارنا بأن
أن يف يكمن هنا الفارق لكن أيًضا. عطيل حال وهكذا .(٢٣٨-٢٣٩ البيتان الثاني،
يف الراحة تجد أن لها يُجاز ال تراجيدية شخصية ليونتس فامللك بَْعُد؛ تنتِه لم املرسحية
الوقت يف بحلٍّ الكاتب لها يسمح ال غيورة وشخصية — عطيل وجدها كما — االنتحار
النصف ويشهد البشعة. زالته مع يعيش أن عليه بل لكالوديو، به سمح كما املناسب
سنة، ١٦ مقدارها زمنية فجوة بعد أحداثه تقع حيث الطابع، والكوميدي الريفي الثاني
من وكان وهريميون. لليونتس الضالَّة االبنة بريديتا إىل بوليكسينز بن فلوريزيل َد تََودَّ
العائلة شمل يلتئم صقلية، يف آبائهما. جيل أصاب الذي دَْع الصَّ االثنان يَْرأََب أن اْلُمَقدَّر
النهائية املعالجة هذه إن الحياة. إىل هريميون عادت أن العجب كل والعجب جديد، من
من نسخة إال ليس اآلخر الجانب عىل ما أن وترينا الرتاجيديا، تتجاوز الذكورية للغرية
األدبي، شكسبري مشوار من أخرى مواطن يف وكما والصلح. بالزواج تنتهي الكوميديا
بامتداداتهما التزامه من أقل والرتاجيديا الكوميديا بني بالفروق التزامه أن واضًحا يبدو
الضحك ُقَوى بني ما شكسبري َد «َوحَّ جونسون: الدكتور قال وكما بينهما. والتداخالت

أيًضا.»9 واحد مؤلَّف يف ولكن َفَحْسب، واحد عقل يف ال اْلُمِثرية، واألىس
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زوجته يكره كان شكسبري

من والعرشين بالخامس مؤرخة هي وإذ عدة. أوجه من مثرية وثيقة شكسبري وصية
محاميه إعداد ومن كيو، بمدينة الوطني باألرشيف ومحفوظة ،١٦١٦ عام مارس
تعديالت تُظهر ثانية، ومسودة صفحات ثالث يف تمتد فهي كولينز، فرانسيس
توقيع — به نعرف الذي شكسبري لتوقيع الباقية األمثلة نصف وتحوي وتصحيحات.1
وسقيًما.2 واهنًا كان ع امُلَوقِّ بأن القديمة الخطوط تحليل ويوحي صفحة. كل عىل واحد
يوجد ال املتوقع، غري عىل وربما، واحد). بشهر وصيته كتابة بعد َ تُُويفِّ شكسبري أن (يُذكر
من كان مرسحية مسودات (فأي توزيعها اْلُمْزَمع املمتلكات ضمن أوراق أو كتب ألي ذكر
عىل الرابعة). الخرافة طالع امللك»؛ «رجال فرقة ممتلكات تظل أن الحال املفرتضبطبيعة
الترصف يف مميز نحو عىل ًا َخريِّ شكسبري يكن لم اآلخرين، الِعصاميني بعض النَِّقيضمن
دلويتش، لكلية إلني إدوارد املمثل وهب املثال، سبيل عىل الخريية: لألغراض ممتلكاته يف
وباملقارنة .١٦٢٦ عام وفاته إبان ساذورك يف للفقراء مالجئ عرشة لبناء ماًال وترك
عىل باعثة سرتاتفورد لفقراء شكسبري تركها التي العرشة الجنيهات تبدو الكرم، بهذا
طبيب املحرتم، وزوجها سوزانا ابنته ذلك، من بدًال ل، فضَّ شكسبري أن ويبدو السخرية.
قد الَحظِّ الَعِثُر زوجها كان التي جوديث الصغرى أختها عىل هول، جون سرتاتفورد،
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واعتاد زواجه. قبل بلدته أهل من امرأة َحْمل يف لتََسبُِّبه الكنيسة، محاكم أمام مؤخًرا مثل
ُمَميًِّزا لندن، يف املرسح عالم ومن سرتاتفورد من ألصدقاء صغرية هدايا يقدم أن شكسبري
كوندل وهنري هيمينج، وجون بريبيج، ريتشارد امللك»، «رجال بفرقة زمالءه الجميع عن
واحد بسبب واسعة شهرة اشتهرت الوصية لكن ِحداد. خواتم رشاء لهم تتيح بهدايا
أهب «بند. مفادها: سطرين بني فراغ داخل ُمقحمة عبارة وردت األخرية. رشوطها من
نظر، إعادة بعد إال تُذَْكر لم هاثاوي آن أن واضح األثاث.» مع تي أَِرسَّ أفضل ثاني زوجتي
امتد وزواج أطفال ثالثة عىل لها مكافأة رسير، أفضل ثاني زهيًدا: لها َص ُخصِّ ما وكان
يف ورغبته لزوجته شكسبري احتقار عىل دليل هذا أن شك ِمن هل عقود. ثالثة من ألكثر

لها؟ كراهيته عن للتعبري وصيته استغالل
بِزيَجة املتعلقة الرواية يف ا جدٍّ جذَّابة رسير أفضل ثاني قصة جعل ما إن ربما.
عن نعرفها أننا نعتقد أشياء مع بها تتناغم أن يمكن التي الطريقة هو التَِّعَسة شكسبري
عند واضح، هو كما حبىل، كانت آن ألن نفسه؛ زواجهما أوًال: وآن؛ ويليام بني العالقة
أشهر)، بستة زواجهما بعد الكربى، ابنتهما سوزانا، (ُولَِدت ١٥٨٢ عام أواخر زواجهما
متعاقبة، آحاد أيام مدار عىل املناسبة عن باإلعالن التقليدية بالطريقة يتم لم الزواج وألن
ُكتَّاب كان التعجل، من بيشء يوحي قد ما وهو وسرت، مدينة أسقف من بترصيح ولكن
يوجد كما العروس. جانب من اإلجبار أو بالرتدد إحساس استشفاف عىل حريصني رَي السِّ
تخمني وثمة — ويتييل» «آن العروس اسم كتب الذي األبرشية كاتب ارتكبه واضح خطأ
الطرف أنه باعتبار الغامض الشخص هذا يختلق بالكامل، خيايل نوع من لكنه رومانيس
هاثاواي آن أن ذلك من واألدهى وشكسبري. وآن آن األطراف: ثالثية حب عالقة يف الثالث
الجاف السري كاتب لسان عىل جاء ما وبحسب زوجها. من سنٍّا أكرب كانت — هللا معاذ —
من أكرب كانت «آن أن هي القاطعة» «الشهادة ف شونباوم، صامويل ما نوًعا األسلوب
زواجها إن أي ١٥٨٢؛ عام والعرشين السادسة بلغت وأنها ثمان، أو سنوات بسبع زوجها
ُمراِهًقا عشيًقا اتخذت أن إال منها كان فما األيام، تلك ملعايري ووفًقا اليشء، بعض تأخر

وتزوجته.»3 منه وحبلت
بالجناس الحافل وباألسلوب تنوًعا، أكثر بصورة املوقف ديداالس ستيفن ويرسم

جويس: لجيمس «عوليس» رواية يميز الذي واإليحاء،

إرادتهم، لآلخرين كان إذا عليه. وقع االختيار أن يل يبدو االختيار؟ أساء هل
بمرادها؛ أقنعته التي فهي عليها؛ يقع اللوم أن أقسم طريقة. تمتلك كانت فآن
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تقديمها (يُعاد متأخرة؟ خاطرة أهي ُمقحم، بند صورة يف آن تَِرَكة الوصية توضح :٣ شكل
الوطني). األرشيف من بترصيح

الشمطاء اإللهة هي ها عمرها. من والعرشين السادسة ويف ة َغضَّ كانت إذ
هي ها للتكرب، كاستهالل تتمكن، حتى وتتمسكن أدونيس، الصبي عىل تنثني

منها.4 أصغر عاشًقا ِشباكها يف تُوِقع الَوِقَحة سرتاتفورد امرأة

قصيدة يف فينوس العاشقة اإللهة ه ُودَّ تَْخُطب الذي الكاره أدونيس مع هنا والتناُظر
.(١٥٩٣) وأدونيس» «فينوس اإليروتيكي والرسد الكبرية، الشعبية ذات األوىل شكسبري
يف شكسبري، آن اقرتضته الذي املبلغ وهو جنيهان، مقداره َديْن ِذْكُر ِبلَّة الطني زاد ومما
زوجها بأن واضح، هو كما يوحي، ما وهو ويتنجتون، توماس سرتاتفورد، راعي وصية
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عليه اتفق ما هذا الحب، من وخالية خاوية الزِّيَجة كانت الكافية. النفقة عليها ينفق لم
خلفه تارًكا لندن إىل بالسفر شكسبري ل يَُعجِّ أن عجب فال ولذا غالبًا؛ الذاتية السري ُكتَّاب
قل شئت إن أو رغبته)، غري عىل (املحارص املسكني شكسبري املرغوبة. غري العائلة هذه

وقسوة). بجفاء عائلته يُعامل (الذي الظالم شكسبري
برشائه حياته، طوال بسرتاتفورد قوية روابط عىل حافظ شكسبري أن األمر حقيقة
ويف أيًضا. عمل عالقات عىل ومحافظته ،١٥٩٧ عام بليس نيو ومنها هناك، ممتلكات
ولكنه األدبي، مشواره من األخرية الفرتة حتى لندن يف ممتلكات يشِرت لم أنه نجد املقابل،
جعل أو عائلته عن تخىل أنه قط الواضح من فليس وعليه امَلَهاِجع. من سلسلة يف عاش
بني دفئًا أكثر عالقة عىل أدبية أدلة أيًضا َحت واْقُرتِ دونهم. من لندن يف املستقرة حياته
مجموعة يف ُجِمَعت التي اكتماًال األقل القصائد من واحدة بأن اإليحاء ذلك ومن الزوَجنْي،
الشفرية بالعبارة آن به يُخاطب ُمبَكِّر عمل هي ،١٦٠٩ عام مرة ألول ونُرشت سونيتاته،

«هيتاواي»:

نفسه، الحب يدا صنعتهما التي عشيقتي شفتا
«أكره» يل قالتا

حبها؛ إىل أتوق الذي أنا
لها، يُْرثَى التي حالتي رأت عندما لكن

نفسها، قرارة يف بالرأفة شعرت
العذب، لسانُها َفَالَن

املناسبة؛ هذه غري يف قاسيًا يكن لم الذي
جديدة؛ عاشقة بطريقة إيلَّ يتحدث أن لسانها ولقنت

«أكره»، لكلمة كلمات بضع أضافت إذ
بَديع كنََهار أضافتها التي الكلمات تلك وتتابعت

كشيطان الليل يتبعه
الجحيم؛ إىل الفردوس من يَِفرُّ

away بعيًدا أكره» «أنا من hate «أكره» ب فألقت
أنت». «لسَت بقولها حياتي وأنقذْت

(١٤٥ (سونيتا
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املتحدث يحل حيث مألوف، غري جديد ضوء عليها يَُسلَّط بينهما فالعالقة ذلك، صح وإذا
(تقاليد السري كتَّاب يتخيله ما كثريًا الذي املمتنع املتودد محل حبها» إىل «تاق الذي

عرشة). الثامنة الخرافة طالع هنا: مهمة محاذير السونيتات
تصورنا إطار يف يمكننا، وال شكسبري، زواج بأرسار علًما نُحيط أن بالطبع، يمكننا، ال
َفْهَم جسَديْن، بني هو كما عقلني بني ما اتحاًدا باعتباره الزواج عن الحديِث الغربي املثايل
العالقة. هذه بها اتسمت ربما التي الحديث العرص بدايات يف براجماتية األكثر التوقعات
باأللفاظ الرجال بني الصداقة مناقشة إىل نزوًعا أكثر لعرصالنهضة املنتمون املعلقون كان
الرومانسية. العالقات لتوصيف حًرصا اآلن نحن نستخدمها ربما التي العاطفية الحميمة
نسخة يف ١٦٠٣ عام اإلنجليزية إىل املرتجمة «املقاالت»، يف مونتني دي ميشيل قال وكما
أخربه أن عىل رجٌل َحثَّني «إذا الثانية): الخرافة (طالع بكثرة إليها َرَجَع شكسبري أن نُوِقن
وألني هو، كان ألنه أجيبه: لكنني عنه، التعبري يمكن ال له ذلك أن أشعر له، حبي ِبِعلَّة
باعتباره درامي، قاَلب يف الزواج تضع الكوميدية شكسبري مرسحيات من كثري أنا.»5 كنت
وبوليكسينز ليونتس بني املثالية بَا الصِّ كعالقة الرجال، بني القوية للعواطف املؤلم املدمر
توءمني» كَحَمَلنْي الشمس أشعة تحت فرًحا «رقصا اللذين الشتاء» «حكاية مرسحية يف
املشهد األول، (الفصل الصورة يف املرأة دخلت عندما فقط براءتهما وفقدا «تََعثََّرا» ثم
يف بينيديك يُْقِسم عندما أنه املصادفة َقِبيل من ليس وباملثل، و٧٧). ٦٩ البيتان الثاني،
منه، يشء أي تطلب أن إىل ويدعوها لبياتريس، حبه عىل ِطْحن» بال «جعجعة مرسحية
:(٢٩٠ البيت األول، املشهد الرابع، (الفصل كالوديو.» «اْقتُْل اْلُمْقتََضب: جوابها يكون

حبيبته. مع يكون أن أراد إذا أصدقائه أعز يقتل أن بينيديك فعىل
رسير)، أفضل ثاني أم (األفضل الزواج رسير أرسار معرفة عن عجزنا إذا ولكن،
َعنَْونَْت العبقري. زوجها تفهم ال التي الزوجة لخرافة الثقافية العمليات نعي أن فيمكننا
الفرضيات ضد هاثاواي آن عن املتحمس الدفاعي مؤلفها من األول الفصل جرير جريمني
عموًما، للزوجات السيئة السمعة يف «النظر ا جدٍّ واهن دليل عىل املبنية للنساء الكارهة
برباعة جرير وتوضح األلفية.» رجل لزوجة التقليدي واالمتهان ُخصوًصا، األدباء وزوجات
عاطفيٍّا الباردة أو اللسان سليطة أو ِكَسة الشَّ أو الحمقاء باملرأة شكسبري زوجة تصوير أن
للعبقرية األيديولوجية البنية من جزء فهو ثم ومن األدبية؛ السري مجازات من واحد

الذكورية.6 اإلبداعية
يف املتناثرة الحقائق من كاملة مجموعة مع رسير أفضل ثاني مسألة تتفق وبهذا
عادًة بالالِئَمة فيها يُنَْحى ال تَِعَسة لِزيَجة رواية إىل تحويلها عىل وتساعد شكسبري، سرية
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بتهمة يتعلق فيما شكسبري عن الدفاع الباحثني محاوالت أوحت ولقد املراهق. شكسبري عىل
الُعْرس، رسير هو الجيكوبية األرسة لدى رسير أفضل ثاني بأن لزوجته معاملته إساءة
وأكد الطابع. رومانسية كانت كة ِ الرتَّ فإن ولذا للضيوف؛ األِرسة أفضل ص يَُخصِّ حيث
والكرم الشديدة العناية عن تنم َلْفتَة شكسبري تركة أن روز إل إيه العاطفية السري كاتب
سونيتا وتَُطوِّر الرتكة.7 «وضاعة» حول دنكان-جونز كاثرين رأي عىل ا ردٍّ زوجته، تجاه
مارسنا الذي «الرسير حيس: بأسلوب روز تفسري هاثاواي» «آن املعنونة دايف آن كارول
املنحدرات وقمم املشاعل وأضواء والقصور الغابات من / دوَّاًرا عامًلا كان الحب فيه
أكد أو 8.(١–٣ األبيات الثاني، (الجزء الآللئ» عن بحثًا يغطس كان حيث / والبحار
افرتضوا أو لندن، أعراف بحسب األقل عىل لألرامل، املستحقة املتبقية الحقوق االعتذاريون
كما هنا، الحجج تميل وجون. سوزانا رعاية موضع ستكون زوجته أن َعِلَم شكسبري أن
العكس. من ال الدليل، يف النظر إىل رجوًعا املنشودة النتيجة من االنطالق إىل معتاد، هو
أفضل ثاني يف املمثلة لزوجته شكسبري تركة كانت إذا ما نعرف أن نستطع لم إذا
الكاتب لشكسبري ليس مهم؟ هذا فهل لها، إهماله عىل دليًال ١٦١٦ عام لديه رسير
شكسبري يكن لم عرشة، والثامنة عرشة والثانية السابعة الخرافات برهنت كما املرسحي.
ركن هناك كان حياته. سرية تلقاء من يكتب له املعارصين املرسحيني املؤلفني من أيٌّ وال
القواعد مدارس مناهج يف بكثرة املنسوخة اإلنسانية، النزعة ذات التعلم لنماذج رئيس
utramque partem باسم يُْعَرف سرتاتفورد، يف الجديدة امللك مدرسة كمنهج اللغوية،
كلتيهما النظر وجهتي من املحاجة عىل القدرة عىل التدريب هذا كان املسألة). جاِنبَِي (ِكال
وارتادتها، الجديدة اإلليزابيثية للمسارح أعماًال أَلََّفت التي لألجيال تشكيليٍّا ما ملوضوع
مختلفة منظورات دوًما فيه الذيحرضت البالغي الروائي للشكل التدريب هذا َلَهم أهَّ حيث
من اإلنسان شكسبري عن يشء أي نستنتج أن هكذا ببساطة يمكننا وال واحد. آٍن يف
ا، جدٍّ الطابع اعرتافية كتاباته فيها تبدو قد التي اللحظات تلك يف وحتى األعمال، شكسبري
عن فالبحث وعليه عرشة). الثامنة الخرافة (طالع والخيال والصنعة بالتقليد تتشكل فهي
يتعامل التي الطريقة استخالص محاولة أو مرسحياته يف الزوجات من شكسبري مواقف

باملرة. تجدي ال النساء مع بها
تَتََودَّد وهي خربة أو ُدنْيَِويَّة أكثر كانت ربما التي النَِّشَطة املرأة مشهد أن جرير ترى
للرضا مصدٌر الكوميدية، شكسبري مرسحيات يف اللسان، معقود أو سذاجة أكثر شاب إىل
تشاء»، «كما مرسحية يف أورالندو تغوي وهي روزاليند يف (لنفكر والدراميِّ اإليروتيكي

102



العارشة الخرافة

لهذه البيوجرايف جرير تطبيق إن البندقية»). «تاجر يف لباسانيو بورشيا استمالة أو
نظر وجهة من محظوًرا، يكون أن يجب وهاثاواي شكسبري بني العالقة عىل املالحظة
املتكررة التصويرات بأن املتعلقة السابقني السري ُكتَّاب افرتاضات شأن شأنه جدلية،
أو الشتاء»، «حكاية أو «عطيل»، (يف شكسبري مرسحيات يف الجنسية الذكورية للغرية
ستيفن تحليل يف كما أو، املفرتضة، هاثاواي آن خيانة عن بيشء تخربنا «سيمبلني»)
وعىل وويليام. آن بني ما التودد عن بيشء يطلعنا املرتدد أدونيس أن السابق، ديدالوس
شكسبري مرسحيات فنساء متناقضة؛ أمثلة شكسبري مرسحيات تطرح ما دائًما حال، أية
التقليدية غري كاثرين ومن الفاتنة، كليوباترا إىل وصوًال الرزينة أوفيليا بني ما يرتاوحن
أن بمكان الصعب ومن «سيمبلني». مرسحية يف إينوجني املظلومة إىل النمرة») («ترويض

بيوجرافية. قراءة لبناء نختار الشخصيات تلك أي نعرف
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اليومي الكالم بإيقاعات مرسحياِته شكسبري َكتََب

لغة عن بعيًدا منظم نحو عىل وينحرف ويَُكثِّفها، العادية اللغة األدب ل يُحوِّ
عروس زلِت «ما وتمتمت الحافالت محطة يف مني َدنَْوت إذا اليومي. الكالم
ذلك أعلم األدب. حرضة يف أنني الفور عىل فسأعلم املستباحة»، غري السكينة
ولغتك … للتجريد القابل معناها يتجاوز كلماِتك وصَدى وإيقاَع َمْلَمَس ألن
ترصيحات ذلك تفعل ال كما املادي وجودها عىل وتستعيل لذاتها، االنتباه تلفت

العمل؟»1 عن مرضبني اليوم السائقني أن تعلم «أال مثل

كيتس لقصيدة األول البيت وهو أال األدبي، للكالم إيجلتون تريي يَُسوقه الذي املثال إن
كتابات يف العروضية األنماط ألشهر مثال أيًضا هو إغريقية»، مزهرية عن «قصيدة
منها كلٍّ تفعيالت خمس من نمًطا البحُر هذا ويَبْنِي التفاعيل. الُخمايس البحر شكسبري:
«دي-دم، اآلتي: النحو عىل عادة نقرؤها مشدد، / مشدد غري املقاطع من زوج من مكونة
غري السكينة عروس زلت «ما البيت بناء كان ثم ومن دي-دم»، دي-دم، دي-دم، دي-دم،
أعمال يف الخمايسالتفاعيل البحر تتبنى التي الشعرية األبيات اآلالفمن هناك املستباحة.»
وجولييت» («روميو هناك؟» النافذة من الساطع الضوء هذا ما ْل، تََمهَّ «ولكن شكسبري:
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بالوقت» تُْعِلمنا التي الساعة أحيص «عندما أو ،(٤٤ البيت األول، املشهد الثاني، الفصل
الثانية («الليلة العزف» فلتواصلوا الحب، وقود املوسيقى كانت «إذا أو ،(١٢ رقم (سونيتا
ما الزائفة وجهك بتعابري «فلتُْخِف أو األول) البيت األول، املشهد األول، الفصل عرشة»،
البحر لكن .(٨٢ البيت السابع، املشهد األول، الفصل («ماكبث»، الزائف.» قلبك يعرفه
أيًضا: اليومية املواقف من الكثري يف النقاد، من كثري أشار كما يتجىل، التفاعيل الُخمايس
«امللك – األمريكي) االستقالل إعالن من األول (السطر بدهية» الحقائق هذه نعترب «إننا
من صغري «كوب – كوهني) لليونارد «هللويا» (أنشودة هللويا» أنشودة يؤلف املتخبط
البحُر يُعترب ناحية، من ستاربكس). يف نحن (كالمنا بالخارج.» نتناوله فضًال، القهوة،
ناحية ومن أدبي، هو ما كل تُْجِمل التي السمات من مجموعة من جزءًا التفاعيِل الخمايسُّ

أيها؟ اليومي؛ والكالم الشعبية واألغاني النثر يف يتجىل فهو أخرى،
فاإلرشادات السؤال؛ هذا عن اإلجابة عىل شكسبري أعمال من مثال يساعدنا قد
ملرسحية الكبري القطع ذات األوىل النسخة يف نثًرا. تُكتب ما دائًما مرسحياته يف املرسحية
تسحب خادًما: تَْطَعن كي لريجان اآلتي املرسحي اإلرشاد نجد ،(١٦٠٨) لري» «امللك
التي النسخة أعد الذي املرسحي املسئول واخترص .(H2r) الخلف من وتطعنه سيًفا
عىل مقتًرصا اإلرشاد هذا ،١٦٢٣ عام وتحديًدا سنوات، بعدة بعدها املطبعة إىل وصلت
تقدم الغرض. تَُلبِّي بطريقة ،(٢١٥٥ األسطر، ترقيم (نظام (H2r) «تقتله» جوهره:
القتل جريمة بها تتم التي الطريقة عن إضافية تفاصيل ببساطة الرُّبْعي القطع نسخة
لنسخة املرسحي اإلرشاد الشعر. من بيتًا أيًضا؛ آخر شيئًا تضيف لكنها املرسح. عىل
شكسبري أسلوب عىل مثال أهذا التفاعيل. الُخمايس للبحر مثايل نموذج الربعي القطع
اإليقاع يُسقط ولم التفاعيل الخمايس بالبحر الحوار ربط حيث مرسحياته؛ تأليفه أثناء
اليومية؟ الكالم للغة الشعرية اإليقاعات عىل آخر مثال أنه أم املرسحي؟ اإلرشاد كتب إذ

مًعا. االثنان هو بالطبع
بأنه التفاعيل الخمايس الشعر الشعرية، األشكال عن كتابته يف أتريدج، ديريك يصف
وحدات يُشكِّل وال نصفية أسطر إىل ينقسم ال حيث نسبيٍّا، ضعيفة إيقاعية «بنية يمتلك
ال فهو ُمْسَرتَْسًال؛ أو مقطوعات من ُمَؤلًَّفا أو ى مقفٍّ يكون ال أو يكون أن ويمكن أكرب.
ويضيف اإليقاعي).» النمط بها يوحي صامتة (إيقاعات االفرتاضية اإليقاعات من يستفيد
والفكر.»2 الكالم الستحضار تحديًدا مناسبًا البحر هذا تجعل «السمات هذه أن أتريدج
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جزءًا بوصفها التفاعيل الخمايس البحر نََسق عىل أبياتًا يَُوظِّف أن شكسبري يستطيع
بني الحوار إىل لننظر املحادثة؛ إىل ميًال أكثر إشارة أو الراقية، الرسمية األدبية اللغة من

كابوليت: آل حرضحفل الذي املتوقع غري الضيف عن وممرضتها جولييت

مونتاجيو؛ آل من وهو روميو، اسمه املمرضة:
أعدائك. ألََلدِّ األوحد االبن إنه

أكرهه! الذي الوحيد الرجل ابن هو أعشقه الذي الوحيد الرجل جولييت:

(١٣٥–١٣٧ األبيات الخامس، املشهد األول، (الفصل
لجولييت تقدم فاملمرضة تعبريي؛ حوار أيًضا لكنه شعري، التفاعيل خمايس بحر هذا
جولييت استجابة ا: جدٍّ واضح نمط ذو حوار أيًضا لكنه ونسبه. روميو اسم معلومات:
وترتيب باملفردات املوضع هذا يف األثر ويتعلق وُمفاَرقة. كِطباق ُمَحدَّد بناء ذي واحد ببيت

باإليقاع. يتعلق ما بقدر الكلمات
مكتوب بيت كل يف ولكن فقط، الحوار داخل أثره يُْعِمل ال التنوع من الرضب وهذا
اإليقاع نحو التفاعيل الخمايس البحر يجنح ما ودائًما أيًضا. التفاعيل الخمايس بالبحر
وحمايس؛ استباقي فعل اإليقاع هذا وَقْلب برسعة: يتحرك لحنه فإن ثَمَّ ومن امُلَشدَّد؛
الفصل الثالث»، («ريتشارد أزماتنا» انتهت «اآلن املشهورة ريتشارد امللك فافتتاحية
عىل استحواذه بقدر بأنه املشدد، األول بمقطعها توحي، (١ البيت األول، املشهد األول،
تتحدث وعندما العرش. عىل يستحوذ أن أيًضا امللك يستطيع املتوقع، الشعري الوزن
الشمس أيتها رسيًعا «اغربي الوزن: املعكوس بالبيت روميو، بانتظار وهي جولييت،
الشعري؛ الوزن صربها نفاد يَُجيلِّ ،(١ البيت الثاني، املشهد الثالث، (الفصل املشتعلة»
الخمايس البحر عىل األخرى التنويعات وتتضمن املشدد. املقطع انتظار عىل تقوى ال فهي
السؤال» هو هذا أكون؛ ال أو «أكون لهاملت األشهر فالبيت مقطعية؛ تنويعات التفاعيل
تسمى ما (أحيانًا مشدد غري إضايف بمقطع ينتهي (٥٨ البيت األول، املشهد الثالث، (الفصل
هاملت لفكرة املكتملة غري بالطبيعة يوحي هذا ولعل «األنثوية»). بالنهاية الظاهرة هذه
شكسبري فرقة لدى املخرضمة األصوات مدربة بريي، سيسييل (تقرتح املشهد. هذا يف
األحداث حيث التاريخية املرسحيات يف وجودها «يندر اإلضافية املقاطع هذه أن امللكية

بالعناية.»)3 جدارة وأقل إيقاًعا أرسع وربما حسًما، أكثر
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كل لدى جنيس حتى أو قوي بوعي كثريًا يوحي بما املتحدثني، بني ما األبيات تنقطع
النمرة»، «ترويض مرسحية يف وبرتوشيو كاثرين بني األول اللقاء اآلخر: بإيقاع متحدث
بالعني». «العني مرسحية يف وإيزابيال أنجيلو بني املشحونة الحوارات أو املثال، سبيل عىل
البيت بتعليق ذ نُفِّ دنكان مقتل تبعات بعصبية يستوعبان إذ وزوجته ماكبث بني التوتر

بينهم: التفاعيل الخمايس

تتكلم؟ ألم
متى؟
اآلن.

نزويل؟ أثناء

(١٦ البيت الثاني، املشهد الثاني، (الفصل
مقالة يف القلعة. أبواب عىل املستمر القرع بفعل أكرب بقدر املشهد إيقاعات شوكة وتقوى
القرع هذا أن كوينيس دي توماس لألفيون املدمن الرومانيس الشاعر الحظ املرسحية، عن
البحر إيقاع لكن القتل، جريمة فيها تقع التي الحاملة الغفوة من املرسحية عالم يوقظ
مجدًدا.»4 تقرع بدأت الحياة «نبضات عينه: اليشء من دقة أكثر نسخة التفاعيل الخمايس
ومن جميل، تصور القلب بنبضات أشبه بإيقاع يتمتع التفاعيل الخمايس البحر وكون
تصور أنه (ولو الفسيولوجية واإليقاعات الشعري اإليقاع بني ما الربط محاولة املفيد
حتى تماًما، مختلفة شعرية بأوزان تتمتع األخرى فاللغات ما؛ نوًعا التمركز إنجليزي

عينها). الجسمانية للسمات بها الناطقني امتالك رغم
تقليًدا ليس فهو إنجليزية، جسمانية ظاهرة التفاعيل الخمايس البحر يكن لم إذا
زاخر تاريخ اإلليزابيثيني املرسحيني املؤلفني لدى يكن لم أيًضا. إنجليزيٍّا دراميٍّا
القروسطية الغامضة الروايات وُوِضَعت التفاعيل. الخمايس البحر ذات باملرسحيات
الجناس عرب جزئيٍّا تتحقق السمعية الوحدة وكانت املقاطعيَّة، البنى من تنويعة يف
الشعرية باملقاطع تُكتب الكوميدية واألعمال املرسحية الفواصل كانت ما وعادًة االستهاليل.
عام (املنشور جريتن» جامر «إبرة الكوميدي العمل لنا ب ويَْرضِ اة. امُلَقفَّ األبيات الزوجية
الجامعية: للدراما مثًال إدوارد) امللك أو ماري امللكة حكم إبان ُكِتَب ربما ولكن ١٥٧٥
ِجيب مع فيه رأيته الذي اليوم هذا / وأحظر ألعن ربما لألسف! يا هودج! يا لألسف «يا
فرقة كانت القرن، نهاية ويف 5.(١-٢ البيتان الرابع، املشهد األول، (الفصل الحليب.» وِقْدر
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منها (والبيت عرشية» «األربع الشعرية األبيات أداء بصدد الناجحة املحرتفة امللكة» «رجال
(نُرشت كالميديس» والسري كليومون «السري ملرسحية مشددة) مقاطع سبعة من يتألف
األول املشهد يف كالميديس والسري جوليانا بني اآلتي الحوار إىل استمع .(١٥٩٩ عام

للمرسحية:

عنك. سأقوله ما تؤدي أن يل أقسم جوليانا:
لك. أقسم أبًدا، أرجع لن أنني سيدتي تأكدي أفعل لم إن كالميديس:
بفروسية؛ عهد حديث فارًسا هذه ُحلَّتك يف تبدو أنك بما إذن، جوليانا:

اسمي. مع اسمك واحمل البكر، األبيض الدرع هذا فخذ

أشبه ويميس أجزاء إىل محالة ال ينقطع عرشي األربع الشعري فالبيت واضحة؛ املشكلة
بالَهْرَوَلة.

ألنه «امُلرسل» ب (وُوِصف امُلرسل الشعر أنشأ الذي هو مارلو كريستوفر كان لقد
التفاعيل الخمايس البيت من نطاًقا واستغل الدرامي، الشعر وسيلة باعتباره مقفى) غري

قال: إذ (١٥٨٧) «تَمربلني» مرسحيته مقدمة يف ابتكاره عن وأعلن سالسة، األكثر

الناصعة، القرائح عنها تمخضت التي الركيكة األشعار من
الجماهري، تسيل التي البهلوانية األلعاب تلك ومن

املهيبة، الحرب خيمة إىل سنقودك
السكوثيِّ تمربلني إىل ستستمعون حيث
جريئة. صاعقة بألفاظ العالم يهدد وهو

ال بجنود، القارئ يَِعد (حيث املوضوع حيث من القديمة الدرامية األشكال يعتزل إنه
جريئة»). صاعقة «ألفاظ بالقوايف: ال بالبالغة يَِعد (حيث الصوت حيث ومن مهرجني)
كل حاول العمل، هذا بعد ومن العام. النموذج يف سمعيٍّا تحوًال عليه أقدم ما كان لقد
بيل، مارلو: محاكاة عرش السادس القرن تسعينيات أوائل يف تقريبًا املرسحيني الُكتَّاب
وعي عىل كانوا الذين هم وحسب املؤلفون وليس وأنون. وشكسبري، وناش، وجرين،
تجربة تذكر ما كثريًا نفسها األدبية فالشخصيات واملرسحية)؛ (البطل تمربلني بصوت
عمدة صار الذي اإلسكايف أير، سايمون يقول تمربلني. غراره عىل الكالم أو تمربلني سماع
القوم ِعْليَة لقاء من بالتوتر يشعر ال إنه اإلسكايف» «إجازة ديكر توماس كوميديا يف
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لو وتمربلني سليمان والسلطان البابا يخاطب كيف «يعرف ألنه امللكية؛ والشخصيات
6.(٥٩-٦٠ البيتان العرشون، (الفصل أمامه» كانوا

صوته نربة يف ويتحكم أعصابه يتمالك أن يستطيع أنه األول املقام يف أير ويعني
اإليقاعات تجاه ذاته بالقدر حساسية لديها أخرى أدبية شخصيات ثمة لكن وألفاظه.
عجوز» زوجة «حكاية بيل جورج مرسحية يف النوعني. بني والفروق والنثرية الشعرية
ستة من املكون الشعر (وهو التفاعيل السدايس بالشعر تحدثت شخصية ثمة ،(١٥٩٥)
البيت األول، (الفصل نثًرا.» إليها وأتحدث هيئتي من اآلن «سأعدل قائلة: مشددة) مقاطع
تشاء» «كما مرسحية يف جانيميد/روزاليند عىل التحية أورالندو يلقي وعندما 7.(٦٤١
بالخروج: له إشارًة العبارة هذه جاك يَعترب — روزاليند!» عزيزتي سعيد «نهارك —
األول، املشهد الرابع، (الفصل املرسل.» بالشعر الحديث تعتزم كنت إذا وداًعا سأقول «ال،
إىل الجمهور انتباه يلفت فهو روزاليند؛ إىل نثًرا توٍّا يتحدث جاك كان .(٢٩-٣٠ البيتان
نجد وباملثل .( (البرتاركيِّ الشعر إىل (الساخر) النثر من اآلن يتبدل املشهد أن حقيقة
تنتقد وهي لها. أورالندو حب قصائد مرة ألول سيليا تَْقتَِبس إذ شعريٍّا؛ اسة َحسَّ روزاليند
تطيقه ال التفاعيل من «عدًدا تحوي (حيث فيها املبالغ لتفاعيلها نظًرا القصائد هذه
املرسحية، هذه ويف .(١٦٢-١٦٣ البيتان الثاني، املشهد الثالث، الفصل الشعرية»؛ األبيات
كتابة بنيديك يحاول وعندما «شاعري». معنى عن حتى تتساءل أودري، املاعز، راعية نجد
نراه ِطْحن»، بال «جعجعة وهي أال نثًرا، تقريبًا بالكامل أُلَِّفت مرسحية يف حب قصيدة
برحوا «ما وترويلوس ليندر أمثال الكالسيكيون فالعشاق األدبية؛ بالسابقة دراية عىل
الثاني، املشهد الخامس، (الفصل املرسل» للشعر املمهد الطريق يف بسالسة يتحركون
يتنبأ إلسينور، إىل املمثلون يصل عندما للشعر. ُمرادف املرسل والشعر .(٣٢-٣٣ البيتان
وإال ِبُحريَّة ببالها يجول عما «ستفصح السيدة دور يلعب الذي الصبي املمثل بأن هاملت
وبتعبري .(٣٢٦-٣٢٧ البيتان الثاني، املشهد الثاني، (الفصل املرسل.» الشعر سيتوقف

الشعرية. األبيات تتم فلن املقاطعة، أو للرقابة تعرضت إذا آخر،
يف كلها تجتمع فهي لشكسبري؛ الثالث املرسحيات هذه تواريخ مالحظة املثري من
تامة دراية عىل الشخصيات نجد املرسحيات هذه ويف و١٦٠٠. ١٥٩٨ بني ما الفرتة
الفرتة يف بالصوت. ذاتي وعي هو الوعي هذا من وجزء والحياة، الدراما بني ما بالعالقات
امُلتَناِفرة القوايف عىل كاسيوس يُعلِّق ،(١٥٩٩) قيرص» «يوليوس مرسحية ويف عينها،
بني ما لإلصالح محاولة يف بيتني من شعري بمقطع املشهد إىل دخل الذي للشاعر
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البيت الثاني، املشهد الرابع، (الفصل الرجل!» هذا قوايف لبشاعة «يا وبروتوس: كاسيوس
الرابع، (الفصل القوايف» ذي «األحمق ب الشاعر واصًفا الرأي، بروتوس ويوافقه 8.(١٨٥
الركيكة» «األشعار مارلو بعبارة أشبه َرة ُمَحقِّ عبارة وهي — (١٨٩ البيت الثاني، املشهد
عىل «مسجوعة بأنها العبارة هذه امللكية شكسبري بفرقة الخاصة شكسبري نسخة (حشت
فرقة نسخة حاشية تشري وكما الشعري»). الوزن حيث من للياقة يفتقر متلون نحو
فهما الوزن؛ إىل لإلشارات ُمالزمة القافية إىل اإلشارات تأتي ما فعادة امللكية، شكسبري

الشعر. عليه يكون أن يجب الذي بالشكل الوعي من جزء
الشعري الوزن عن نقاش ثمة ،(١٥٩٩) وميليدا» «أنطونيو مارستون مرسحية يف
األبيات تلك تشهد كما بالتَّْوِريَات: أيًضا (ويحفل القافية عن حوار إىل يتحول ما رسعان
جنسيٍّا). عنًرصا الشعري لإليقاع فإن بشدة، واملشحونة املنقسمة التفاعيل الخماسية
يطرح وبعدها نظمه، يف خطأ عىل ديلدو خادمه فيقع يقرضقصيدة، أن بالوردو يحاول

(ركيكة): قافية

جسارة. بكل العدو وسأطعن الرسيع، جوادي سأمتطي بالوردو:
الشعري، البيت توائم ال وتكاد الالزم، من أطول جسارة» بكل العدو «سأطعن ديلدو:

سيدي.
شجاعة. بكل وسأطعن قحة بقافية سأتكلم بالوردو:

«بكل ل قافية — شجاعة بكل — ُطْرَفة كان لو كما بالحب سأُلقي إنني حتى
شجاعة»؟

دثار. ديلدو:

(٢٦٨–٢٧٣ األسطر األول، املشهد الرابع، (الفصل
أن أستطيع «ال يقول: إذ ِطْحن» بال «جعجعة مرسحية يف عينها املشكلة بنيديك يعاني
البيتان الثاني، املشهد الخامس، (الفصل «رضيع»» سوى «سيدة» قافية توافق كلمة أجد

.(٣٥-٣٦
منتبهون لكنهم القافية، صيف» منتصف ليلة «حلم مرسحية يف اآلليون يُناقش ال
فإن لفاصلهم، مقدمة إلضافة يخططون فعندما الشعري؛ للوزن فيه مبالغ نحو عىل
كوينس ويقرتح له. وفًقا املقدمة صوغ يجب الذي الشعري الوزن اعتباراتهم أبرز
ل ويَُفضِّ املقاطع)، داِسيَّة والسُّ اْلَمقاِطع الثُّماِنيَّة األبيات بني (التبديل وُسداسية» «ثُمانية
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الثالث، (الفصل املقاطع.» ثمانية مزدوجة بأبيات «لنكتبها فيقول: اثنني إضافة بوتوم
النبيل» «دليل شابمان مرسحية يف شخصية وتقرتح .(٢٢–٢٤ األبيات األول، املشهد
الثاني، (الفصل التفاعيل) خمايس (أي مقاطع» ١٠ من شعري «بيت تأليف (١٦٠٥)
الشعرية باألوزان محالة ال دراية عىل الجماهري، بني ونحن، 9.(٧١ البيت الثاني، املشهد
والقافية الوزن أن رغم ولكن إليها. انتباهنا تلفت الشخصيات ألن حتى ولو لشكسبري،
بمعزل اإلشارات هذه إىل ننظر أن نستطيع فال املرسحيات؛ يف يُستحرضان ما عادًة
مرسحية يف الكوميدي بولونيوس من بدايًة فالشخصيات عموًما؛ اللغة إىل اإلشارات عن
هو ها لغويٍّا. دوًما وعي عىل وميليدا» «أنطونيو مرسحية الرومانيسيف البطل إىل «هاملت»
الثاني، (الفصل وجيهة» املقيدة» ««امللكة يقول: إذ أدبيٍّا؛ ناقًدا يكون أن بولونيوسيحاول
التشبيهات قصور يواجه أنطونيو مارستون بطل هو وها .(٥٠٧ البيت الثاني، املشهد

محبوبته: جمال عن التعبري عن وعجزها

تشبيه من ما أوه، … ب أشبه وهي تنزل انزيل؛
كاٍف أنيق أو الئق أو نفيس هل

آتية هي فها القلب، أيها اقفز نزولها؟ لبيان
آتية. هي ها

10(١٥١–١٥٤ األبيات األول، املشهد األول، الفصل وميليدا، (أنطونيو
«شاعرية» آتية» هي «ها عبارة أن نجد — املتكررة ولكن — املقاطع األحادية ببساطته

تشبيه. أي شأن شأنها
أنعرصشكسبري يف الثانية) الخرافة (طالع اإلنسانية الحركة إىل نسبيٍّا الفضل يرجع
ُمركبة عنارص مجموعة من جزءًا الوزن وكان اللغوية. الناحية من لذاته واعيًا عًرصا كان
هذه وكل البالغية. واألدوات والقافية واالستعارات املفردات تتضمن الشعرية، اللغة تؤلِّف
كالقرع — املرسحية الضوضاء تضمني وعند للمرسحية. الصوتي الفضاء العنارصتُشكل
أن لنا سيتضح — اإلنذار» «أجراس صوت أو الطبول» «رضب أو «ماكبث» مرسحية يف

الشعرية. لألبيات اآليل التقطيع كثريًا يتجاوز شكسبري يوظفه كما «الصوت»
لقواعد وفًقا محدًدا نسًقا النثر يتبع ال قد أيًضا. إيقاع له النثر أن ننىس أال يجب
التصاعدية وتطوراته الخاص الداخيل توازنه له لكن الشعر، حال هو كما معينة،
يقتحم عليها. الشعر بأثر أشبه نحو عىل آذاننا عىل أَثََرها كلُّها تُْعِمل التي وتكراراته
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عرشة» الثانية «الليلة مرسحية يف الليل منتصف بعد ما إىل الساهرين مجلس مالفوليو
إن .(٨٣ البيت الثالث، املشهد الثاني، (الفصل بالجنون؟» أُصبتم هل «سادتي، قائًال:
أيًضا العبارة لكن القافية، عن يختلف ال أنيًقا تناظًرا العبارة عىل يخلع التجانيسَّ اإلطار
االختتامي التشديد إىل تفيض التي الثالثة األحادية املقاطع بسبب لإليقاع بتَساُرع تتمتع

املرسحية. يف محورية فكرة وهي «الجنون»، صفة عىل
أو األخالق أو الذكاء من بيشء تتحلون «أال ثالثيتني: ببنيتني مالفوليو ويتابع
الثالث، املشهد الثاني، (الفصل والوقت؟» واألشخاص املكان تحرتمون أال … الصدق؟
مقولة ذلك عىل ومثال أيًضا، املرسل الشعر يف ثالثيات شكسبري يستخدم األبيات٨٣–٨٩).
قيرص» «يوليوس مرسحية يف جلدتي!» بني الرومانيون! أيها األصدقاء! «أيها أنطونيو
«امللك مرسحية يف الرشعي غري االبن ومقولة ،(٧٤ البيت الثاني، املشهد الثالث، (الفصل
البيت األول، املشهد الثاني، (الفصل جنونية!» توليفة مجانني، ملوك مجنون، «عالم جون»
شعره. مع نثُره فيتداخل عينَها، البالغية الِبنَى هنا وشعُره شكسبري نثُر يَُوظِّف .(٥٦٢
ضمن عبارة يف نراها أن يمكن الشعري واإليقاع النثري اإليقاع بني الوثيقة العالقة إن
يف عينيه. سحرت كما شكسبري أُذُن فتنت أنها الواضح من التي ملونتني فلوريو ترجمة
ملواطن القانوني من «هل مونتني: يتساءل سيبوند»، ريموند من «معذرة ب فلوريو ترجمة
«ما األمري: يتساءل «هاملت»، مرسحية ويف أمريه.»11 ضد السالح ويحمل يتمرد أن …
من يٍّ لُجِّ بحر مواجهة يف السالح يحمل أم / … ذهنيٍّا املرء يُعاني أن نبًال أكثر كان إذا
فلوريو/مونتني استخدام إن .(٥٩–٦١ األبيات األول، املشهد الثالث، (الفصل األزمات.»
استعارة إىل شكسبري عند يتحول الحاكم) معارضة معناه (فيما «السالح» لكلمة الحريف
انتباه أثار ما أن يبدو ما ولكن تقريبًا). له قيمة ال سائل بحر مواجهة يف املادي (فالسالح
الشاعر قال شعًرا. َسِمَع النثر ففي فلوريو؛ لنثر البنائي التوازن هو وهلة ألول شكسبري
الفساد.» من اللغة يمنع الذي التجميد أشكال من شكل القصيدة «إن بورتر: املعارصبيرت
البحر بني ما الفصل يسعنا ال فكما شكسبري؛ نثر عىل نفسه القول نطبق أن ويمكننا
والشعر. النثر بني ما بالكامل الفصل أيًضا يمكننا ال اليومي، والكالم التفاعيل الخمايس
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شكسبري بابن تيمنًا االسم بهذا هاملت َي ُسمِّ

متعتنا من استقيناها أمور وهي املتكررة، واملصادفات والتناظر بالتكافؤ جميًعا نستمتع
متعة إىل ووصوًال املتماثلة، بالتوائم بافتناننا ومروًرا سناب بلعبة ابتداءً الورق، بألعاب
كاسيوس يموت «يوليوسقيرص»، مرسحية يف القافية. يف نجدها التي البهجة أو املصادفة
بي سينتهي بدأت وحيثما / الدوائر دارت فيه. تنفست يوم أول يوافق («اليوم ميالده يوم
شكسبري؛ حال كان وهكذا .(٢٣-٢٤ البيتان الثالث، املشهد الخامس، الفصل املطاف»؛
ثالثة أو بيومني اليوم ذاك قبل ُولد أنه وربما أبريل، من والعرشين السادس يف َد ُعمِّ فقد
الوطني إنجلرتا شاعر ميالد يوم ويُصادف أبريل. من والعرشين الثالث يف ومات أيام.
هو عاًما ٥٢ الوفاة عند شكسبري عمر وكان الوطني. إنجلرتا لقديس املخصص اليوم

فريجل. العظيم األغسطي روما شاعر عنه َ تُُويفِّ الذي العمر نفسه
ضمن هاملت الرتاجيدي والبطل هامنت، شكسبري، ابن اسم بني ما العالقة وتَُصنَّف
واثًقا املثال سبيل عىل فرويد سيجموند كان وراءه. السعي أو املمتعة التكافؤ رؤية فئة
فرويد: كتب ،(١٩٠٠) األحالم» «تفسري كتابه ففي واحًدا؛ شخًصا كانا واألمري االبن بأن

فقد هاملت؛ يف يواجهنا الذي هو الشاعر عقل يكون أن الحال بطبيعة يمكن
ترصيًحا (١٨٩٦) براندس جورج بقلم شكسبري يتناول كتاب يف الحظت
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(عام مبارشة شكسبري والد وفاة بعد ُكِتبَت «هاملت» مرسحية أن مفاده
تجددت وبينما ألبيه، خسارته تأثري تحت واقًعا الكاتب كان بينما أي ،(١٦٠١
أن أيًضا املعلوم ومن نفرتض. أن يمكن كما أبيه، تجاه للتو الطفولية مشاعره
الذي االسم وهو «هامنت»، يُدعى كان صغريًا مات الذي الوحيد شكسبري ابن

«هاملت».1 يُطابق

يساوي وهامنت شكسبري، يساوي فهاملت — والبيوجرايف التفسريي الحذف لنالحظ
الشاعر عقل يكون أن الحال بطبيعة «يمكن عنه: التعبري به يتم الذي والتأكيد — هاملت

هاملت.» يطابق هامنت … هاملت يف يواجهنا الذي هو
املعارص الكاتب عائلة اسم يف لنا يتجىل كما مائعة، شك بال اإلليزابيثية األسماء إن
ومارلني وماريل، مارلو، مختلفة؛ بطرق باإلنجليزية يُْكتَب الذي مارلو وغريمه لشكسبري
ويختلف آنِّيس. أو آجنس أو آن تُدعى شكسبري زوجة وكانت ومريلني. وموريل، ومالني،
أن يُمكن «آجنس» فاالسم متطابًقا؛ يكون يكاد هنا النطق ألن مارلو اسم تنويعات عن هذا
طاهرة (أي «هاجنوس» اإلغريقي االسم من مشتق املطاف نهاية يف (فهو «آنِّيس» يُنَْطق
للمسيح))؛ رمز (حَمل، آجنوس الالتينية بالكلمة أيًضا مرتبًطا كان لكنه عفيفة)، أو
«آّن». إىل يُْختَرص ثم ومن «آنِّيس»؛ فيصبح «ج» حرف بإدغام االسم يُنَْطق أن ويمكن
تنويعة «الم» وال «نون» ال حرفا هذه. التنويع فئات من أي إىل وهاملت هامنت ينتمي وال

هاملت. يكون) أن (مرجًحا ليس هامنت فرويد، خطى عىل سريًا تقليدية. غري
وجاَريْهما الرُّوحيَّنْي بأبويهما تيمنًا جوديث؛ التوءم وأخته شكسبري، بن هامنت ي ُسمِّ
يبلغ ولم هامنت َ وتُُويفِّ ،١٥٨٥ عام التوءمان ُولِد سادلر. وجوديث هامنت سرتاتفورد، يف
.(١٦٦١ فرباير حتى جوديث (عاشت ١٥٩٦ عام وتحديًدا عرشعاًما، أحد سوى العمر من
شهر دوًما كان نحبه فيه قىض الذي الشهر أغسطس، (لكن مجهولة هامنت وفاة وعلة
يكون ما دائًما التوءمني من واحًدا أن الحياة سري ُكتَّاب ويوضح بئيًسا). ووباء بالء
وأخته هامنت وفاة تاريخي بني ما سنة ٦٥ املمتدة الفجوة وتوحي اآلخر. من أضعف

األضعف. الطرف كان ربما بأنه التوءم
هاملت يؤدي التي الرتاجيديا أن هو هاملت هو هامنت بأن للظن الداعي السبب إن
الحزن؛ تتناول مرسحية أيًضا وهي واالبن. األب بني العالقات عن تدور فيها البطولة دور
أبيه عىل الرسمية البالط حداد مدة يتجاوز (فهو لهاملت املمتد الطبيعي غري الِحَداد فمن
هو / الحياة] [يف الشائع («املوضوع أبيه وفاة إثر أمه زوج حكمة رفضه إىل ،( اْلُمتََوىفَّ
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كالوديوس مالحظة هي [١٠٣-١٠٤ البيتان الثاني، املشهد األول، [الفصل اآلباء» وفاة
املرسحية يف الزائَريْن إىل نفسه)، َشتاَت يَُلْمِلَم أن هاملت من فيها يطلب التي املواسية
الفصل يف يوريك وجمجمة والثالث األول الفصلني يف (الشبح القرب وراء من جاءا اللذين
واألرض («السماء اْلُمْعِجز الذاكرة حزن إىل والعرشين])، السابعة الخرافة الخامس[طالع
موت حكايات إىل ،(١٤٢-١٤٣ البيتان الثاني، املشهد األول، الفصل أتذكر؟» أن أيجب /
يف خاص تدبري («ثمة للموت َقبوله إىل االنتحار، يف هاملت تفكري إىل قيرص، يوليوس
أسرية املرسحية ،(١٦٥-١٦٦ البيتان الثاني، املشهد الخامس، الفصل عصفور»؛ سقوط

البعض. ظن بحسب مؤلفها عقل كان وكذلك املوت. يف التأمالت
العام من ديسمرب يف شكسبري، عم هنري، وتويف ١٥٩٦؛ أغسطس يف هامنت َ تُُويفِّ
ثمة كتابًة؟ فاِجَعته من نفسه عن يَُفرِّج كي أعوام خمسة شكسبري انتظر هل نفسه.
شكسبري والد بوفاة السابق) االقتباس يف فرويد استهل (كما ُمضاف تبسيط) (أو تعقيد
عىل ابن، ال والد وفاة تتناول «هاملت» مرسحية فإن حال، أية (عىل ١٦٠١ عام سبتمرب يف
تركيزه يَنَْصبُّ الذي اإلسبانية» «املأساة العظيم اإلليزابيثي األويل نموذجها من النقيض
بداية قرب اإلبداعي شكسبري مخزون من جزءًا األىس كان لقد ابنه). عىل األب حزن عىل
ترتدي ،(١٦٠١ عام ُكِتبَت (التي عرشة» الثانية «الليلة مرسحية ففي الجديد؛ القرن
عىل ولكن وحسب، رجل هيئة عىل ال وتتنكر (التوءم). أخيها لفقد الحداد مالبس فيوال
املكلوم فيها ص يَتََقمَّ الحداد مراحل من بها ُمْعَرتَف ملرحلة لبايسٍّ تجسيد يف أخيها؛ هيئة
التوءم يموت عندما التوءم، سيكولوجية يف عميق يشء «هناك الفقيد. شخصية (صفات)
إىل باإلضافة حياته بتمثيل التوءم، ذلك حياة عىل اإلبقاء بشدة تريد يجعلها ما هو اآلخر،
شكسبري لفرقة املرسحية أخرج إذ كريد؛ جون املرسحي املخرج َعلََّق هكذا هي.» حياتها
عىل حكًرا ليست باملناسبة، النفسية، الحالة وهذه 2.١٩٣٨–١٩٨٤ عامْي بني امللكية
يمثلون التوائم لكن للحزن)، كالسيكيٍّا ُمَكوِّنًا باعتبارها فرويد حددها (حيث التوائم
ألنهما ال الحزينني، التوءمني بني القارئ يخلط شكسبري، عند الحالة. لهذه صارًخا تبيانًا
موتاهم. مع مؤقتًا يندمجون الحادِّين ألن ولكن وحسب) توءمان ألنهما ال (أو توءمان
الرابع، املشهد الثاني، (الفصل أيًضا.» أوالدها وكل / أبي عائلة بنات كل «أنا فيوال: تقول
عودته تمثل الخامس، الفصل يف فيوال إىل سيباستيان يرجع وعندما .(١٢٠-١٢١ البيتان
كريد: جون يلحظ وكما أيًضا. أخيها مالبس ارتداء بانتهاء وإيذانًا حدادها، انتهاء عالمة
ورغم بعد.»3 الصبي دور تلعب أن عليها يتعني ال أنه يعني مما املشهد؛ يف األخ «يظهر
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وتُنهي السهولة، بهذه لفيوال جنسيٍّا امللتبسة الشخصية إثارة عن تتخىل ال املرسحية أن
نحصل، أننا املهم فمن االسم، بهذا وتُناَدى سيساريو مالبس ترتدي وهي املرسحية هي
أحد، يَْعِرف لم اللحظة تلك فحتى األنثى؛ للتوءم اسم عىل املرسحية، حوار يف مرة ألول

يسمونها. ماذا الجمهور، حتى وال
ان تَتَماسَّ و«هاملت» عرشة» الثانية «الليلة مرسحيتَِي أن رؤية املمكن من أنه رغم
أي حياة نسيج ضمن كانا واألىس املوت أن ننىس أال املهم فمن شكسبري، مع شخصيٍّا
السابعة يتخطَّ ولم بنجامني األكرب ولده جونسون ِبن فَقَد اإلليزابيثية؛ إنجلرتا يف إنسان
العام يف جوزيف الثاني ابنه ومات .١٦٠٣ عام البالد رضب الذي الطاعون إثر عمره من
يجاوز ولم أعوام، ببضعة ذلك قبل ماري، األوىل، ابنته يَت وتُُوفِّ ذاته. بالسبب ربما نفسه،
شكسبري يكن ولم وماري. لبنجامني رثاء قصائد جونسون وكتب أشهر. ستة عمرها
لكنه جون» «امللك أو السادس» «هنري من الثالث الجزء ألََّف عندما أبنائه من أيٍّا فقد
عليها تشتمل (التي السادس» «هنري من الثالث الجزء يف الفقد. هذا يتخيل أن استطاع
كما يورك» دوق «ريتشارد عنوان تحت لشكسبري الكاملة األعمال من أكسفورد نسخة
األصغر االبن فرنسا» «ُمْستَذِْئبَة مارجريت امللكة تقتل ،(١٥٩٥ عام الصادرة طبعتها يف
أىس ويدفع األخرية. البشعة بجريمتها بيورك وتستهزئ راتالند، ويُدعى يورك، لدوق

نورثمربالند: يقول عليه، لإلشفاق أعداءه حتى يورك

مني تنال مشاعره إن إلهي! يا
الدمع تَذِْرفا أن من عينيَّ أمنع أكاد ال حتى

∗∗∗
جلدتي بني لكل قاتًال كان لقد
بحزنه تأثًرا أنتحب أن يجب وال

روحه. من األحزان تنال كيف أرى بينما

و١٧٠–١٧٣) ١٥١-١٥٢ األبيات الرابع، املشهد األول، (الفصل
ابنها بدورها، تفقد، حينما الخامس؛ الفصل يف الحًقا املأساوي مشهدها مارجريت تعيش
يف املقلوبة البنية ذا الحداد اإلطالق عىل األشهر املرسحيُّ اإلرشاد ويصف إدوارد. األمري
(املجلد، آخر.» باب من ابنَه َقتََل وأٌَب األبواب، أحد من أباه َقتََل ابٌْن «يدخل الثاني: الفصل

األسطر). ترقيم نظام بحسب ١١٨٩–١١٩١
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ويف آرثر. األمري الصغري ابنها لفقدانها كونستانس تَأَْىس جون»، «امللك مرسحية يف
لشعورها: النفسانية الوظيفة مفرسًة الحزن يف حقها عن تدافع التالية، الفقرة

الغرفة، يمأل الغائب طفيل عىل األىس
وذهابي، إيابي يف ويالزمني مهده عىل ويستلقي

كلماته، ويكرر الجميل بمظهره ويزدان
لطائفه؛ بكل ويذكرني

هيئته: يف ويتجسد الخاوية عباءاته ويخرج
هذا؟ كل بعد لألىس عاشقة أكون أال

(٩٣–٩٨ األبيات الرابع، املشهد الثالث، (الفصل
الذي عينه هو للفقد) العاطفي الخواء يمأل (األىس السياق هذا يف توظفه الذي املنطق إن
يف يصور الذي الرابع، بالقرن أوغسطني القديس إىل وصوًال املايض، يف كثريون عنه عرب
كانت وحدها «الدموع صديقه: مكانة تحتل باعتبارها حزنه دموع «االعرتافات» ُمَؤلَّفه
ثابتة فكرة األىس فإن وعليه أصدقائي.»4 أعز مكانة قلبي رغبة يف احتلت حيث يل؛ حلوة

الشخصية. ظروفه عن منفصمة مرسحياته، أوائل منذ شكسبري لدى
شكسبري، ويليام يميل إذ بجمال؛ الجانب هذا «ويل» راش كريستوفر رواية وتبني
هو «املوت» إن شكسبري يقول محاميه. عىل وصيته الكتاب، لعنوان اللفظي التالعب يف كما
لم بلد من القادم اإلنجييل الرحالة بذاك الطفولة منذ افتتانًا الكتاب ويحوي فيه. يربع ما
املجازي واملوت امليت؟») حال يبدو كيف الزاروس، أحد: يسأله َلْم («ِلَم أحد يكتشفه
املرسحيني للمؤلفني األسايس املؤهل أن ومالحظته هاثاواي، آن مع املراهقة لعالقته
عام «تويف واطسون (توماس شبابهم» يف املوت عىل «القدرة هي الجامعات خريجي
ليس االنتقامية، باملأساة اهتماًما ليس «هاملت» ب (فاهتمامه األدبية وتجاربه ،(«٩٢
عىل قادر وإنني القتل، مهنتي إن «أوتعرف، ذاته»). باملوت ولكن إنسان، «قتل ب اهتماًما
النحو.»5 هذا عىل يشء … ساق» عىل نبتت حمراء أزهار كأربع «شفاههم األطفال. قتل
— يَُعزُِّزه أو — صلة ذي احتمال مع يتالزم هامنت هو هاملت أن تخمني إغواء إن
(يف وعاطفيٍّا وركشري) (يف جغرافيٍّا شكسبري، من قريبًا حدثًا أوفيليا غرق يكون أن هو
تُدعى ١٥٧٩ عام ديسمرب يف شابة غرق بواقعة يعرفون والنقاد طويل وقت منذ عائلته).
كانت التي تيدينجتون بقرية يمر النهر من جزء يف أفون، نهر يف غرقت هاملت، كاثرين
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أشبه بدا غرقها أن ورغم اإلكليلية.»6 وأعشابها املتدلية الصفصاف «أشجار ب تشتهر
مسيحية، بجنازة تحظى أن عىل مفهوم نحو عىل الحريصة عائلتها، ادعت فقد بانتحار،
وتُواِزي النهر. من باملاء حليبها َسْطل تَْعِبئَة محاولتها من نتج حادثًا، كان غرقها أن
موت ظروف االنتحار عن الدائر والنقاش واألعشاب الصفصاف وأشجار الغرق واقعة
َجن، ستيفن وقع ،٢٠١١ يونيو يف أخرى. تََماسٍّ نقطة أيًضا العائلة اسم ويوفر أوفيليا،
عىل إنجلرتا، يف الحديثة الحقبة أوائل يف الرشعيني األطباء سجالت دراسة عىل القائم املؤرخ
بينما غرقت التي العام، ونصف عامني العمر من البالغة شكسبري جني وفاة عن تقرير
تربطها أكانت وسواء .١٥٦٩ عام أبتون طاحون بركة من املخملية الزهور تلتقط كانت
أن وربما بقصتها، دراية عىل كان شكسبري أن املحتمل فمن ال، أم شكسبري بويليام عالقة
اإلعالمي االهتمام لكن األعشاب. جامعة أوفيليا إىل َرت ُحوِّ املخملية الزهور صاحبة جني
«أوفيليا» لوحة من نسخة دوًما تالزمها التي شاكسبري، جني (الرضيعة جان بكشف
األخرى) األرشيفية أعماله كل عىل طغت ميليس، إيفريت جون الرفائيلية قبل ما لفنان
أحداث من شكسبري شخصيات تُْستَْوحى أن نريد أننا وهو أال ذلك: من أكثر بيشء يوحي
كموت إدراكه، يمكن بيشء ونلصقه إلهامها عىل قبضتنا نحكم أن نود ألننا ربما حقيقية،

االبن.
بهذا له فأنَّى ابنه، شكسبري فقد من حزنه أو هامنت، من اسمه هاملت يستمد لم إذا
من شكسبري استفاد مرسحياته، كل شأن شأنها «هاملت»، شكسبري كتب عندما االسم؟
وشفهية). ومكتوبة، ومعارصة، وكالسيكية، ونثرية، وشعرية، (درامية، مرجعية مواد
متعددة؛ املرجعية شكسبري مواد كانت أخرى، كثرية حاالت يف كما الحالة، هذه ويف
وُطِبَعت أملوثي. املنتقم البطل فيها يُْدَعى دنماركية، أسطورة من مستوحاة فالحبكة
الثالث القرن يف مخطوطة يف بالالتينية جراماتيكاس ساكسو خطَّها التي القصة هذه
فرانسوا مجموعة ضمن ١٥٧٦ عام الفرنسية إىل وتُْرِجَمت ،١٥١٤ عام (بالالتينية) عرش
تحولت قد القصة هذه كانت الزمان من عقد غضون ويف تراجيدية». «قصص بلفورست
يتحدث أن ناش توماس أمكن ،١٥٨٩ عام وبحلول اإلنجليزي. املرسح عىل مرسحية إىل
حفنة أقول أن يجب هاملت، عن كاملة «قصص قائًال: مبتذلة قصة إياها معتربًا عنها،
ويُْعتََقد «مينافون»). جرين روبرت رواية عىل تعليًقا (رسالة الرتاجيدية.» الخطب من
(مرسحية شكسبري. لنسخة سابقة كانت التي «هاملت» مرسحية كتب كيد توماس أن
اإلسبانية» «املأساة ملرسحيته واضحة رفيقة تكون أن بد ال أبيه موت عىل ابٌن فيها يأىس
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يسجل هينسلو، فيليب آنذاك، املرسح مدير يزل ولم ابنه). موت عىل والد فيها يأىس التي
كان اإلنجليزية النسخ هذه جميع ويف .١٥٩٤ عام يونيو يف «هاملت» مرسحية عروض

هاملت. البطل اسم
(ففي مصادره؛ يف عليها عثر التي األسماء واآلخر الحني بني يبدل أن شكسبري اعتاد
البطلة ى تَُسمَّ لبوكاتشيو، «ديكامريون» حكايات وهو بخواتمها»، «األمور مرسحية مصدر
مرسحية مصدر بطل روزيدر، اسم َ غريَّ ولعله هيلني. إىل تسميتها شكسبري أعاد جيليتا؛
واسم اسمه من األول املقطع يف االلتباس ما نوًعا يتجنب لكي أورالندو، إىل تشاء»، «كما
ولعله البطل، باسم شكسبري يحتفظ «هاملت»، ويف اختصارهما). عند روزاليند البطلة
يف بنا يَُزجُّ االسم بهذا احتفظ أنه افرتاض ولكنَّ الشخصية. ظروفه من لقربه به احتفظ
السونيتات قراءة عىل يشجعنا دافع من عليه تنطوي وما عرشة، الثامنة الخرافة غياهب
لكن بالحزن، مشحونة مرسحية «هاملت» مؤلفها. حياة سرية عن تلقائي تعبري وكأنها
صادفه). (وإن شكسبري حياة يف َغمٍّ من ُمْستَْوًحى الحزن هذا أن نفرتض ألن حاجة ال
لكن املؤلف. وابن البطل اْسَمِي بني التقارب مثل بالضبط هو هناك الشعور تقارب هناك

«تطابًقا»! ثمة أن ندعى أن يسعنا ال التطابق؛ نفسه ليس التقارب
من مارسيلوس يطلب فعندما ذاتها؛ املعضلة هذه نناقشها التي املرسحية تستكشف
يُطمئنه ، اْلُمتََوىفَّ الدنمارك ملك بحق يشبه رأوه الذي الشبح أن الرأي يوافقه أن هوراشيو

تبدو: كما مبارشة ليست مجازية بصورة هوراشيو

امللك؟ يشبه أال مارسيلوس:
نفسك. أنت تشبه ما بقدر يشبهه هوراشيو:

(٥٧-٥٨ البيتان األول، املشهد األول، (الفصل
أثَرها التشبيهات تُْعِمل ذاته. «هو» ألنه بذاته «شبيًها» يكون أن يستحيل مارسيلوس لكن
حافلة «هاملت» ومرسحية األمر. واقع يف َشبٌَه بينهما ليس شيئني بني مؤقتة صلة بإقامة
كالوديوس يتزوج فإذ اْلَماِزَجة؛ املناورات يف الشك دوًما منا تقتيض التي اللغوية بالحيل
وخالة ا أمٍّ جريترود فيجعل العالقات، بني ما يمزج فإنه املثال، سبيل عىل أخيه زوجة من
وابنًا. أخ ابن هاملت ويجعل عينه، الوقت يف ووالًدا ا عمٍّ نفسه من ويجعل واحد، آٍن يف
غارق «إنني يقول: إذ — بالتورية باالستعانة املازجة اإلجراءات هذه مثل هاملت يقاوم
،(٦٧ البيت الثاني، املشهد األول، (الفصل الالزم.» من أكثر االبن الشمس/دور ضوء يف
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— (٦٥ البيت الثاني، املشهد األول، (الفصل عطوف» من وأقل قريب من «أكثر أمه وزوج
يقاوم ملرسحية هذه إن الجديدة. والعاطفية الداللية العالقات بني ما الفصل إىل تعمد التي
ربما مثال وهي فرد، واحد كيان إىل منفصلني شيئني تحويل محاوالت دوًما البطل فيها

له. االنتباه علينا ينبغي
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العامة، تستهدف شكسبري مرسحيات يف ة الَفجَّ األقسام
العليا للطبقات والفلسفة

الزاوية عايل تصويري بدوران (١٩٤٤) أوليفييه للورانس الخامس» «هنري فيلم يُستَهل
لتستقر واملنطق، يَتَِّسق ال نحو عىل األزرق التيمز ونهر اإلليزابيثية، لندن مدينة عرب
للعرض استعداًدا يجتمع الجمهور ونرى املسقوف. جلوب مرسح عىل أخريًا الكامريا
يف يجلسون األلوان باِهتة مالبس يف ونساءً رجاًال امَلَشاِهد تَتابُع لنا ويُظهر املرسحي.
يدخل إذ األلوان؛ من َوَمضات تَتََخلَّلهم الساحة، حول األطراف وعىل األَْرِوَقة يف مقاعدهم
يلعبان، ضئيالن َصِبيَّان ثمة القبعات. الرجال لهما يرفع األنيقات، النساء من زوج
حشود بني َمرَّ لونني ذات مشقوقة ضيقة وسرتة ريش ذات قبعة يَْعتَِمر النبالء وأحد
كل داللة معها. سلة من الربتقال تبيع امرأة برفقة واملواطنني، واملتدربني الحرفيني
وأن اجتماعيٍّا، متباين جمهور له كان جلوب مرسح أن وهي أال واضحة: املشهد هذا
اعتادوا والنساء الرجال وأن سواء، حد عىل والعامة النبالء استمالت شكسبري مرسحيات
من مختلفة بجوانب استمتعوا أنهم املفرتض ومن متساهلة، كبرية بأعداد املسارح ارتياد

أداؤها. الجاري املرسحية
قبل هاربيدج ألفريد نرشه مهم كتاب من جلوب ملرسح التصور هذا أوليفييه أخذ
معارصة وثائق شكسبري» «جمهور مؤلفه يف هاربيدج تََصيََّد قليلة. بسنوات فيلمه إخراجه
«الشباب أن رغم لندن»، لسكان عرضيٍّا «مقطًعا كانت الحقبة تلك يف الجماهري أن لبيان
والعلمانيني النساء الذكور أعداد وتجاوز السن، كبار أعداد عىل ما نوًعا أعدادهم طغت ربما
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يشاهدون لندن، يف بناؤه امُلعاد لشكسبري جلوب بمرسح الحايل عرصنا يف جمهور :1 شكل
كريم بترصيح تقديمها أُِعيَد ماي. لو بيت (الصورة: ٢٠١٠ عام الثامن» «هنري مرسحية

لشكسبري). جلوب مرسح من

عن هذه النظر لوجهة َروَّجا إذ خاصة؛ أجندة وأوليفييه هاربيدج من لكل كان املتدينني.»1
الحقبة مرسح بني ما املقابلة كانت هاربيدج، إىل بالنسبة الحديث. العرص أوائل يف املرسح
فلم االجتماعية، الناحية من للغاية محدوًدا كان الذي عارصه، الذي واملرسح اإلليزابيثية
عارضبمرسح تصادم شأن من كان «لو شكسبري: أعمال من حديثة نسخة إنتاج يستطع
أمام سيضعنا اليوم مرسح العارضيف االصطدام فإن ال، بقَّ مواجهة يف يجعلنا أن جلوب
به تمتع الذي لندن ملجتمع العريض القطاع أهمية كانت ألوليفييه، وبالنسبة ُمَدرِّس.»2
ُحِذَفت الحرب. زمن عن فيلمه يف الدعائية غايته مع أيديولوجيٍّا تتسق جلوب مرسح
أوليفييه، رسمها كما هنري فشخصية — املرسحية من والخيانة املنافسة مؤرشات كل
والذبح، باالغتصاب املحارصين هارفلور مواطني تهدد ال شكسبري، هنري نقيض عىل
غري نحو عىل فائز فيلم إنتاج أجل من — ليخونوه فرنسيٍّا ذهبًا نبالؤه يتقاىض وال
خمسة يف الوطني «النشيد اسم بعد فيما نان تريفور املخرج عليه أطلق ما (وهو إشكايل
وكأنها املرسحية يجعل جلوب مرسح لجمهور تمثيله فإن نفسها وبالطريقة فصول»).3
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وكما طبقات. وبال َدة، وُمَوحَّ مثالية، إنجليزية ُهِويَّة — ذاته الوقت يف وتبني — تخاطب
وعنوانها — وأوليفييه هاربيدج نظر لوجهة ُمراِجعة دراسة يف كوك، جينَّايل آن الحظت
— يشء بكل ييش «١٥٧٦–١٦٤٢ شكسبري زمن عىل لندن يف املميزون املسارح «مرتادو
األمر واقع يف املرسحيات مشاهدي أن تحليلها ويقرتح عاطفية.4 نظر وجهة هذه فإن
عىل عالوة أنه ُمبَيِّنًَة االجتماعي»، النظام من األعىل املستويات من األول، املقام يف «جاءوا،
الفراغ وقت إىل إضافة التيمز، نهر عرب االنتقال ورسوم للدخول، ما نوًعا املتوسطة التكلفة
أكثر َمْسًعى املسارح عىل التوافد جعل املرسح حضور عىل املشجع الظهرية بعد ما فرتة

هاربيدج. أجاز مما بالنخبة لياقة
الصعب من كان شكسبري أيام عىل املسارح فعًال ارتاد الذي َمن مسألة أن والواقع
وهم أكتافهم تتالمس الذين والعامة والنخبة والفقراء لألثرياء املثالية الصورة عن فصلها
للصياغة نموذًجا باملرسحية سكوليكر أنطوني (استشهد «هاملت». بمرسحية يستمتعون
القرن أوائل يف هاملت» األمري أمثال الناس كلَّ تُْعِجب أن «ينبغي التي الرصينة األدبية
املسارح مرتادي هوية عىل القائمة األدلة تقويم بمكان الصعب من عرش).5 السابع
التي الجماهري من املختلفة القطاعات املرسحيات خاطبت كيف مسألة سنتناول —
تلك من كبريًا جزءًا ألن كبري حدٍّ إىل وذلك — متباين نحو عىل ملشاهدتها حرضت
«مواطنات املثال سبيل عىل جوسون ستيفن خاطب عندما املشايعون. مصدرها األدلة
عن الترسية يردن منكن «كثري بقوله: اإلساءة» «مدرسة مرسحيته يف النبيالت» لندن
الشعراء يف جميل «قدح ملرسحيته: املطول العنوان نعي أن املهم من باملسارح»، أنفسهن
شعار يرفعون وهم الكومنولث متحويل من وأمثالهم واملهرجني واملمثلني والزمارين
يبالغ جوسون كان وربما محايدة، رواية ليست هذه الخبيثة»: بممارساتهم العصيان
أرسل وحينما أخالقيٍّا.6 أثًرا ليرتك للمرسح الوليد الجمهور ضمن النساء دور يف كثريًا
حظر يف ليُِعينهما امللك شورى مجلس إىل لندن يف املحيل املجلس وأعضاء العمدة اللورد
البعيدون الرشيرة النزعات ذوو القوم «حثالة بأنهم املسارح مرتادي َوَصَفا املرسحيات،
وعندما سيد»، لهم ليس الذين و«الرجال والخدم» والتالمذة «السائقون ومنهم الرب» عن
«األجيال ب وصفهم باملسارح» واملتسكعني العامة من «املشاهدين عن كروس هنري كتب
أتى أين من الشأن؟ هذا يف سديد حكم هناك يكون أن يجب أال األفاعي: يَّة وذُرِّ امُلَدنََّسة
الَخبَث، كل إليها يسيل باملدينة ببالوعة أشبه املرسحية امَلْولِد؟ الَجَهنَِّمية الكائنات هذه نسل
لهم مؤلفيها بأن الشكاوى لغة وتَِيش والغضب.» م التََّجهُّ يستحرضكل الجسم يف ُخرَّاج أو
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منظور ومن االجتماعي.7 العلمي بالوصف ليس وصفهم وأن أولية، بيوريتانية نزعات
ما «كثريًا الجميل» «الشعر فينور ويليام خطاب فإن شبيهة، بنتيجة انتهاءً ولكن مختلف
أحكامه / جمهور يد عىل عادلة محاكمة دون من / باملوت عليه ويُْحَكم ويُْستَْهَجن يُدان
وأشاحت شفاهها «مطت التي الجماهري فعل بردة يستشهد والوقاحة.» األمية تعيبها
«أثنت (بينما «سيجانوس» ق ُمنَمَّ نحو عىل الكالسيكية جونسون ِبن دراما عن بوجوهها»
يزعم للكاتب»).8 املدوية بالشهرة احتفاءً عالية بصيحات / عينه العمل عىل النبالء عقول
افتقرت املرسحية أن األبيض»، «الشيطان مرسحيته فشل لقرائه مفًرسا ويبسرت، جون
ربما أيًضا لكنه جهلة»، «أغبياء كانوا املسارح رواد ألن ومتفهمة»؛ مصغية «أذن إىل
بطبيعة يفيدنا أن منها أي يستطيع ال املتحيزة، التوصيفات هذه متحيًزا.9 شاهًدا يَُعدُّ

ا. حقٍّ الجماهري
املسارح لدخول رسم أرخص كان فقد املسارح؛ ارتياد تكلفة عن شيئًا نعلم إننا
أرخص من جالون «ربع ل معادل أقل وهو واحًدا، بنًسا الساحة، يف للوقوف املفتوحة،
أرخص يف وجبة سعر وثُلث تبًغا، صغري غليون ملء تكلفة ثُلث يوازي وما الجعة، أنواع
رواًدا استقطبت املختلفة املسارح أن نفرتض أن املعقول ومن التقليدية].»10 [املطاعم
أكثر مرسحية تجربة يقدم كان املغلق فرايرز بالك مرسح أن شك وال ما، نوًعا مختلفني
الدخول تكلفة جعلت وبينما العالية. وأسعاره املنخفضة سعته ظل يف وتميًزا حرصيًة
خشبة إىل األقرب هم املقامرين جلوب، مرسح مثل املفتوحة املدرجة للمسارح الدنيا
فريرز بالك كمرسح املغلقة باملسارح املشهد من املميز القرب هذا تكلفة بلغت املرسح،
ولكن شلن. نصف فريرز بالك مرسح لدخول تكلفة أرخص وكانت ِلن. الشِّ ونصف ِشِلنًا
الخصوص؛ وجه عىل املرسح ذلك لجمهور مرسحياته ألََّف شكسبري أن الواضح من ليس
فرايرز. وبالك وجلوب امللك» «رجال فرقة مسارح يف أُدِّيَت أنها يبدو الالحقة فمرسحياته
الرتفيهي الربنامج يكن لم ا، جدٍّ متباينة كانت ربما الجماهري تركيبة أن فبينما وعليه

كذلك.
ال بالوقت تَُقدَّر كانت املرسح الرتياد املبارشة غري التكاليف أن ذلك من األهم وربما
يوم يف مساءً الثانية من ُمتََفرًِّغا يكون أن عليه كان املرسح الزبون يرتاد فلكي باملال.
امُلَقدِّران املرسح ُمْرتاَدا وزوجته، البقال يحرض عندما العطالت. بخالف األسبوع أيام من
«فارس الساخرة الرومانسية بومونت فرانسيس مرسحية يف أدبية بذهنية واملتمتعان
وهما بمتجرهما َحلَّ ما لنا يتضح ال املرسح، إىل رايف، خادمهما برفقة املشتعل» املدق
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َمْسًعى ما، نوًعا األقل عىل املسارح، ارتياد كون إىل عديدة إشارات وتفيد عنه. بعيدان
بعنوان الحرضية القوالب عن مشهور كتاب يف بارع» «ممثل عن تدوينة ثمة ترفيهيٍّا:
ي «يَُرسِّ أنه تزعم والعرشين) التاسعة الخرافة (طالع أوفربري توماس للسري «زوجة»
أو للدراسة باملرة املالئم غري الوقت وهو الوجبات، بني ما أي فراغنا، أوقات أفضل يف عنا
ضمنًا توحي «عنا» كلمة يف املخاطب الضمري أن الواضح من يجعل مما البدني»؛ التمرين

العيش.11 لكسب للعمل له حاجة ال بمجتمع
تتعلق املسارح ارتادوا الذين الواقعيني األفراد عن لدينا املتاحة األدلة أغلب أن الواقع
رسائلهم ِحْفُظ تََسنَّى الذين األشخاص إذًا لكنهم عليا، اجتماعية طبقات من بأناس
الفضل ويرجع للجماهري. أوسع اجتماعي ألساس تلميحات أيًضا وهناك ومستنداتهم.
املرسح ارتادوا الذين األفراد العريضمن للنطاق وثائقي دليل وجود يف جور أندرو لجهود
املسارح مرتادي تقليدية مدى من التأكد الصعب من أنه ولو النقاش، محل الفرتة خالل
مليون ٥٠ حوايل أن جور يُقدِّر املرسحيات؛ حرضت التي املهولة األعداد بني من هؤالء
القرن ستينيات يف لندن مسارح أول افتتاح بني ما الفرتة يف بيعت للمرسح دخول تذكرة
تحوي التي جور قائمة وتتضمن .١٦٤٢ عام البيوريتانيني يد عىل السادسعرشوإغالقها
تحديد وتم الفوىضباملسارح، حاالت من العديد يف املتورطني امُلدَِّعني من اسم ٢٠٠ قرابة
والخدم والجرَّاحون واإلِْسَكاِفيُّون ارة والبحَّ اللَّبَّاد وصانعو الجزارون منهم فكان هوياتهم؛
باكينجهام دوق منهم ونبالء: زرقاء»، سرتة يرتدي و«خادم الكاثوليكيون والقساوسة
رسم الذي دوفيت ويوهانيس بالتر توماس منهم وسائحون: كافنديش، ويليام والسري
ويندسور ماري منهن العليا: الطبقة من ونساء ،١٥٩٦ عام سوان ملرسح مبدئية صورة
زوجة أوفرول، والسيدة مايلدماي جني والسيدة ،١٦١٢ عام جلوب مرسح ارتادت التي
جون السري كاتب لسان عىل جاء ما وفق تتحىل، كانت التي بول، سانت كاتدرائية رئيس
فعندما عجيب؛ بشكل مستهرتة كانت لكنها اإلطالق، عىل رآهما عينني «بأجمل أوبري

حولها.»12 ون يَْلتَفُّ املغازلون كان املرسح، أو البالط تزور كانت
عن املسارح مرتادي من قليل أعرب املختلط؟ الجمهور هذا به استمتع الذي ما
يف الصحيحة «املمارسات من أنه عىل مانينجهام جون املحاماة طالب فَصدََّق تجاربهم؛
املطلَّقة سيدته بأن االعتقاد إىل املنزل مدير يُدفع أن عرشة]، الثانية الليلة [مرسحية
فيه تحبها التي بالخصال عموًما فيها تخربه سيدته، من رسالة بتزييف حبه، يف واقعة
ظهر عندما وبعدها، ذلك. إىل وما ملبسه، وبهاء يتبسم، إذ لفتاته عىل واقفًة غريها، دون
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حيال يشء عن يفصح لم لكنه مجنونًا.» يرونه كانوا بأنهم يؤمن جعلوه ُودَّها، ليخطب
استعمالها يتعني وثيقة يف — فورمان سايمون م اْلُمنَجِّ واستمتع للتوءم.13 التمثييل األداء
بتصميم عرش— التاسع للقرن ترجع التي املزيفة األعمال من تكون أن يمكن حيث بحذر،
مقعد عىل وجلس بانكو شبح ظهر حيث «ماكبث»؛ بمرسحية الوليمة مشهد يف الرقصات
املتعلقة الوحيدة مالحظته لكن نائمة، وهي ماكبث زوجة َمْيش بمشهد وكذلك ماكبث،
مرسحية شاهد وحينما حوريات»، أو جنيات أو سيدات «ثالث أنهن كانت بالساحرات
فيبدو تماًما َرثَّة بمالبس يظهر الذي د «اْلُمتََرشِّ أوتوليكوس حيل ذكر الشتاء» «حكاية
الخامس الفصل يف الحياة إىل هريميون تمثال عودة عىل يَُعلِّق ال لكنه « ِجنِّيٍّ بُمْهر أشبه
عام أكسفورد يف «عطيل» ملرسحية عرض ويف املرسحية). نهاية قبل املرسح غادر (لعله
يف زوجها نحرها التي الشهرية «ديدمونة املرسحية: بخاتمة جاكسون هنري تأثر ،١٦١٠

وحسب.»14 وجهها بمالمح املشاهدين شفقة التمست … حرضتنا
هل الخرافة. هذه بموضوع مثقفني رجال لسان عىل الثالثة التعليقات هذه تتصل
الفلسفية والجوانب الناس، عامة بها مخاطبًا مرسحياته يف ة الَفجَّ األقسام شكسبري كتب
أنه الواضح من الذي مانينجهام بحسب صحيح غري هذا العليا؟ الطبقات بها ا ُمْختَصٍّ
عرشة»، الثانية «الليلة مرسحية يف حسية لكوميديا هزيل بتسلسل استمتاع أيما استمتع
مرسحية من الحسية املرسحية املؤثرات أيًضا يسرتجع الذي فورمان بحسب وكذلك
الذي جاكسون بحسب وكذا الشتاء»، «حكاية مرسحية من الكوميدي والجانب «ماكبث»
باعتباره مكتسبًا شيئًا املشاهدين هؤالء أيمن يحدد ولم وجدانيٍّا. تعاطًفا فعله ردة جاءت
وبني االجتماعية املكانة بني يسري تكافؤ أي أن نقرتح أن يمكننا ثم ومن ملتعتهم؛ مصدًرا
يف الجامعات لطلبة املخصصة املرسحيات وتلعب مغالطة. هو الجمهور استمتاع جوانب
(التي جريتن» جامر «إبرة مرسحية يف كما اإلباحية، الفكاهة وتر عىل بشدة الفرتة تلك
املسمى األداة عىل يُْعثَر حيث املثال، سبيل عىل كامربيدج)، بجامعة كريست بكلية يَت أُدِّ

أحدهم. رسوال دكة يف بها تيمنًا الفني العمل
ا مستمدٍّ املكانة لحدود شكسبري مرسحيات من الجوانب تلك انتهاك يكون ربما
بداية يف بريدجز روبرت نظر وجهة من االجتماعي. التهذيب عن الفكتورية األفكار من
بالنسبة مؤسف أثر (وهو شكسبري» دراما عىل الجمهور «أثر عن كتب إذ العرشين؛ القرن
للفاحشني، والفاحشة السذج، عن للرتفيه مرسحياته يف الساذجة األشياء «ُكتبت لربيدجز):
معها» التساهل أو الجوانب هذه بمثل «اإلعجاب أن من محذًرا وتابع للقساة.» والقاسية
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الكائنات تلك من بملوثات واالحتكاك جمهوره، مستوى إىل بمستوانا «الهبوط يقتيض
العالم يف املرسحيني واملؤلفني الشعراء أعظم منع يف دورها أبًدا لها نغفر ال التي البائسة
لجمهور كان بريدجز، نظر وجهة من وهكذا، اإلطالق.»15 عىل فنان أفضل يكون أن من
مثل للعوام، املمتعة الوحشية األعمال إىل الراقي الشاعر اْستَْدَرَج حيث ُمْؤٍذ َدْور شكسبري
املرسح خشبة عىل بالعمى جلوسرت إصابة أو «ماكبث»، مرسحية يف ماكدوف أطفال قتل
لكن بها، الخاصة املرسحيات يف وحشية مشاهد بالتأكيد وهذه لري». «امللك مرسحية يف
بريدجز؛ تخيلها التي املربرة غري الفضالت تلك أنها األحوال من حال بأي الواضح ليسمن
حرفيٍّا، ويؤكدهما املرسحية يف والبصرية العمى موضوعي يطور جلوسرت عينَْي فاقتالع
شكسبري يضاعف املرسح خشبة عىل الوحيش املشهد هذا وبعرضه املثال، سبيل عىل
شأن شأنهم / برش لحوم آكيل البرش «سيميس ألباني: لدوق القايس التشخيص من
البيت هذا ٤٧-٤٨)؛ البيتان ،١٦ املشهد لري»، امللك («تاريخ املتوحشة» البحار أسماك
يف البؤس أخالقيات يف أسايس عنرص الواقعة هذه فإن ولذا، بالرتاجيديا. موجوًدا ليس

العرشين. بالقرن ظهر الذي القسوة بمرسح الجازم وتنبؤها املرسحية،
عن النظر بغض مرسحياته كتب بريدجز، اقرتح كما شكسبري، بأن القول إن
هو الجمهور ألن نظًرا جور، أندرو قال وكما املستمر. نجاحه يعلل أن يمكن ال جماهريه،
بوصفه يَُقدَّم فإسهامه ، الشكسبرييِّ نصاألداء يف وتغريًا وضبابية، تقلبًا، «العنرصاألكثر
الجماهري مع متناقضة تبدو التي املرسح صناعة سمات أثر من للتخفيف يسرية وسيلة
الذين لندن سكان من متنوعة مجموعة ُمعاديًا، ال مخاطبًا، شكسبري كتب لقد الحديثة.»16
املؤلفني زمالئه من العكس وعىل فرايرز، بالك مرسح بعده ومن جلوب، مرسح ارتادوا
مادة يف ع ُمَوسَّ نحو عىل جمهوره يخاطب ال فهو وجونسون، ويبسرت ومنهم املرسحيني،
«سيداتي لغة ُمجاملة: وحتى بل مهذبة، نربته نجد يفعل، (وعندما تقديمية أو استهاللية
الخامس»، «هنري مرسحية مقدمة من الثامن] البيت مقدمة، األول، [املشهد ساداتي»
فإنه عرش] الحادي البيت [خاتمة، «العاصفة» مرسحية خاتمة من عليل» «نسيم ال أو
عن نظرية أو نقدية مادة أي شكسبري لنا يرتك لم االجتماعية). الجمهور بمكانة يرقى
حول الدائر للنقاش يمكن إذًا، ربما، نفسها: املرسحيات بخالف الدراماتيكية، ممارسته

فعاًال. بديًال يكون أن «هاملت» بمرسحية املرسح
تدريبهم عىل حريًصا هاملت وكان إلسينور، إىل وصلوا الة الرحَّ املمثلني من مجموعة
هاملت ويطلب امللك. جريرة عن والكشف الشبح رسالة تأكيد عىل سيساعد أداء عىل
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من ربما — موحيًا بالكالم، والتشدق فيها املبالغ اإليحاءات عن اإلحجام املمثلني من
ال الذين العوام آذان «تَُصمُّ املمارسات هذه بأن — جلوب مرسح جمهور بهجة فرط
الثاني، املشهد الثالث، (الفصل املربرة.» غري والضوضاء البلهاء العروض إال أغلبهم يََسُع
الساذَج «يجعل أن الطبيعي، غري فيه، املبالغ املرسحي للتمثيل يجوز .(١٠–١٣ األبيات
تكون أن يجب الذين هؤالء باألىس؛ يشعرون العقالء «يجعل أن يجب لكنه يضحك»،
يجب وال .(٢٦–٢٨ األبيات الثاني، املشهد الثالث، (الفصل إسعادهم.» عىل حريًصا
(الفصل البلهاء» «املشاهدين لدى أخرى ضعف نقطة فهذه يرتجلوا، أن املهرجني عىل
وإينيس ديدو قصة تتناول مرسحية هاملت يتذكر .(٤١ البيت الثاني، املشهد الثالث،
كانت لكنها املاليني. تُمتع «لم املرسحية املفجعة: طروادة سقوط وقصة األسطورية،
ولكن .(٤٣٩-٤٤٠ البيتان الثاني، املشهد الثاني، (الفصل العامة» عليها يقتات وليمة
مرسح ساحة الواقفيف الجمهور وسط املمثلون أداها التي التعليقات هذه املفرتضأن من
للكلمة املشهودة االفتتاحية هاملت يلقي مبارشة. منها أكثر األول املقام يف مرسحية جلوب
ونرى ،(٤٥٣–٤٦٧ األبيات الثاني، املشهد الثاني، (الفصل املتوحش» «بريوس ب الخاصة
«عىل ينتقدها الذي هو جامعي، تعليم عىل األصل األحمق املستشار وحده، بولونيوس أن
مرسح جماهري نتخيل وقد ٥٠١)؛ البيت الثاني، املشهد الثاني، (الفصل فيه» مبالغ نحو
بقيود يستمتعون ما بقدر وامُلْلِزم اْلُمَشدَّد لُحْكمه هاملت إصدار يف منغمسون وهم جلوب
شأنها «العَوام». تستميل أن املرجح من التي املتدنية التمثيل أساليب عن املمثل-األمري
مرسحية شكسبري، مرسحيات جمهور مسألة عىل املفرتضني اآلخرين الشهود أولئك شأن
املعقدة — «هاملت» مرسحية أن هو اليقني علم نعلمه ما وجل منحازة. أيًضا «هاملت»
عىل املرسحية يتناول نقدي علمي كتاب أو مقال أسبوع كل عنها ينرش أن لدرجة ا جدٍّ
به وارتبطت املرسح، عىل لتُعرض ُكِتبَت — املرسح عىل تمثيلها بعد من عام ٤٠٠ مدار
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سرتاتفورديٍّا مرسحيٍّا كاتبًا شكسبري كان

وكما بفريونا. جولييت عالقة نفسها هي بسرتاتفورد-أبون-أفون شكسبري عالقة إن
زيارة أيًضا يمكنك الخامسة)، الخرافة (طالع فريونا يف جولييت رشفة زيارة تستطيع
ربما التي واملدرسة ته، وجدَّ أمه فيها ُولَِدت التي والبيوت شكسبري، فيه ُولَِد الذي البيت
شخصية جولييت أن هو الوحيد الفارق وُدِفَن. فيها َد ُعمِّ التي والكنيسة بها، اْلتََحَق
السياحة (فصناعة الفريونية؛ السياحة صناعة نتاج سوى ليست رشفتها وأن خيالية،
يتمنون الذين كل رغبات تلبي نراها الصدد هذا ففي ذاتها؛ بخدمة بالكامل معنية ليست
الحياة تدب أن يف األطفال لرغبة الراشد املعادل وهو واقعية، ما خيالية شخصية كانت لو
يف ملموس مادي وجود ولعائلته وله بالفعل. حيٍّا كان شكسبري لكن ليًال). لعبهم يف

سرتاتفورد. لبلدة القانونية والسجالت األبرشية سجالت
ألف ٢٥ حاليٍّا سكانها تعداد (ويبلغ القروسطية التجارية سرتاتفورد بلدة تتمتع
حقبة إىل يرجع الذي املرسحي لكاتبها فيه الفضل مزدهرة، سياحية بتجارة نسمة)
فرقة عىل عالوة باملدينة، زيارتها يمكن لشكسبري ممتلكات ستة فهناك النهضة؛ عرص
نفكر أن املفارقة قبيل ومن املرسح. عىل أعماله لتمثيل وممارسًة اسًما ُمَكرََّسة مرسحية
عرش، التاسع القرن يف مرة ألول لشكسبري سنوي احتفال إقامة مسألة أُِثريَت عندما أنه
صغرية تجارية بلدة زيارة عناء سيتجشم الذي ذا «من للشك ميالة األوىل الفعل ردة كانت

سنويٍّا. شخص ماليني ٣ هي: هذا عرصنا يف السؤال هذا عن اإلجابة وركشري؟»1 يف
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توجد وال عرش. السادس القرن ثمانينيات أواخر يف سرتاتفورد شكسبري غادر
حضور عىل قادًرا كان إذا وما الثالثة، وأطفاله زوجته لزيارة عاد مرة كم توثق سجالت
يف استمر أنه الواضح لكن .١٦٠٨ عام أمه جنازة أو ١٥٩٦ عام هامنت ابنه جنازة
١٥٩٨ عام سرتاتفورد يف إجراءات أو استثمارات يف مشارًكا كان حيث أرسته؛ دعم
(عندما ١٦٠٥ وعام لندن) يف وزاره كويني ريتشارد باملدينة صديقة راسله (عندما
الذين السبعني املواطنني من واحًدا أمىس (إذ ١٦١١ وعام األعشار) يف سهًما اشرتى
١٥٩٧ عام سرتاتفورد يف ممتلكات يف واستثمر الطرق)، لتحسني للربملان بالتماس تقدموا
وتقاعد لني)، تشابل يف كوخ إىل إضافة تاون أولد يف أفدنة ١٠٧) ١٦٠٢ وعام بليس) (نيو
نوقشت قضية (يف فصاعًدا ١٦٠٨ عام من ما فرتة يف منها) ارتحل (أو سرتاتفورد يف

سرتاتفورد-أبون-أفون). باعتباره عنوانه أعطى ،١٦١٢ عام لندن بمحكمة
من واحدة وتُْفتَتَح شكسبري. بعضمرسحيات يف ولغتها وسكانها سرتاتفورد تظهر
سالي، كريستوفر يُْدَعى مخمور بسمكري النمرة»، «ترويض وهي أال مرسحياته، أُوليات
«سل له: جاٍر تأييد يطلب نسبه، حول نزاع ويف وركشري. يف بجذورها تجاربه ترضب
الثاني، املشهد (مقدمة، ال» أم تعرفني هل السمينة وينكوت نُُزل صاحبة هاكيت ماريان
من الحقة فرتة ويف أميال). بأربعة سرتاتفورد عن تبعد قرية وينكوت ٢٠-٢١؛ البيتان
،(١٦٠٨) «كوريوالنوس» مرسحية يف وركشري. لُْكنَة شكسبري يوظف الفني، مشواره
التي والفأر القط لعبة وتصف كوريوالنوس. البن التدمريية بالقدرات شخصية تعجب
نهاية يف إربًا يُمزِّقها أن قبل األخرى تلو املرة وُمْفِلتها بها ُمْمِسًكا فراشة، مع الصبي لعبها
الثالث، املشهد األول، (الفصل َمزَّقها.» كيف «أذكر باستحسان: تقول بأسنانه. املطاف
شكسبري حوله وقد وركشري، بلغة ممزقة» «بقايا يعني Mammock واالسم .(٦٧ البيت

إربًا». «يَُمزِّق بمعنى فعل إىل
بالعلوم املشتغلون استعار حيث اإلنجليزية اللغة توسع عرش السادس القرن شهد
والتينية، يونانية كلمات الكالسيكية، النصوص وتحريرهم ترجمتهم يف اإلنسانية،
مور توماس السري ومنحنا والعرشين). الحادية الخرافة (طالع اإلنجليزية إىل وأدخلوها
كلمتْي بيكون فرانسيس العاِلم منحنا بينما ،lunatic مثل الالتينية من مشتقة كلمات
الكريس أستاذ شيك جون السري وكان يونانيتان). (وهما thermometerو skeleton
بني من األلفاظ من السيل لهذا وحيًدا معارًضا صوتًا بكامربدج اليونانية للغة امللكي
األسماء استخدم (حيث كلمات ابتكر فقد شكسبري أما الكالسيكية. امليول ذوي معارصيه
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آنذاك، هذا عىل يَُعلِّق لم أحًدا أن ويبدو وركشري. من واستعارها أفعال) صيغة يف
وعليه اللغوي. باإلبداع الحافلة الفرتة تلك خالل معقولة هذه ممارسته بدت ربما وعليه
جهوده عن شيك جون السري شبح تخىل حتى الجهات، شتى من كَمدٍّ اللغة نجم «صعد

املستميتة.»2
بمرسحية لفيدل الجنائزية املرثاة شكسبري أعمال يف الشعرية األبيات أبدع بني من
ال وتموت ستَذْبُل والسيايس الطبيعي العامَلنْي يف أشياء األبيات هذه وترسد «سيمبلني».
الشعري املقطع ويبدأ الرتاب». إىل «تئول املخفف، الشعري التعبري بحسب أو، محالة،

اآلتي: النحو عىل

الشمس، حر اآلن بعد تخَيشْ ال
القارسة، الشتاء برد موجات وال
الدنيوية، مهمتك أنجزت فقد

مكافأتك. ونلت الوطن أرض إىل وعدت
الذهبيون، والفتيات الصبية يَئول أن من مفر ال

الرتاب. إىل املداخن، كمنظفي

(٢٥٩–٢٦٤ األبيات الثاني، املشهد الرابع، (الفصل
مثري نحو عىل مالئمة غري صورة الفكتورية، بتداعياته املداخن»، «منظفي تعبري يبدو
يف إال الباحثون يكتشف ولم طويلة. لفرتة املحررين أربك إنه حتى املرثاة، يف للفضول
عشب وهو الربية»، «الهندباء وركشري لغة يف يعني املداخن» «منظف أن العرشين القرن
املقطع لهذا وفانيًا ا هشٍّ رمًزا املداخن) منظف فرشاة تُشاكل (التي الناضجة زهرته تمثل

الزوال. رسعة عن الشعري
بلدة من له معارص صديق عىل عظيًما ثناءً شكسبري يثني ذاتها املرسحية ويف
سيدها، اسم تذكر أن املتنكرة إينوجني إىل ُطلب ملَّا فيلد. ريتشارد يُدعى سرتاتفورد،
فيلد ترجمة يف [الكامنة املرتجمة والتورية دوشامب». «ريشار فرنسيٍّا اسًما ارتجلت
َطبَّاًعا فيلد ريتشارد كان فقد مستويات؛ عدة عىل الئقة الفرنسية] دوشامب إىل اإلنجليزية
صفحات من العديد عىل اسمه وَخطَّ الثانية). الخرافة (طالع األجنبية الكتب يف متخصًصا
الذي الكتاب لغة مع يتناسب بما صوتيٍّا أو حرفيٍّا مرتجم بشكل مطبعته واسم العناوين
فإننا ولذا (اْلُمستعارة). والويلزيَّة والالتينية والفرنسية باإلسبانية طباعته: بصدد كان
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بعامنْي، شكسبري يكرب فيلد كان اإلسبانية. النصوص يف كامبيللو» «ريتشارد االسم نجد
«فينوس الروائيتني والقصيدتني لشكسبري املنشورة األوىل لألعمال لندن طبَّاع وكان
شكسبري ملشوار الخاتمة هذه إن .(١٥٩٤) لوكريس» و«اغتصاب (١٥٩٣) وأدونيس»
عىل حافَظا الرجلني بأن توحي النهاية) يف وتورية البداية يف (كطبَّاع فيلد بذكر املهني

للنهاية. بينهما تربط التي الصداقة عالقة
(يف سرتاتفوردية بروابط مرتبًطا سرتاتفورديٍّا رجًال ظل شكسبري كان إذا ولكن
الزمان، من لعقديْن لندن يف أيًضا املهنية حياته له كانت فقد لندن)؛ ويف نفسها املدينة

املدينة؟ تجاه لديه كان االنتماء من نوع أي
املدينة. ملهرجان ا نصٍّ يكتب أن قط إليه يُْطَلب لم شكسبري أن باملالحظة جدير
بعمدة لالحتفاء مهنية نقابات ترعاها حية، تمثيلية مشاهد هي املدينة ومهرجانات
للندن الجديد للملك امللكي بالدخول ١٦٠٤ عام يف واالحتفال عام، كل الجديد املدينة
للمدينة آنذاك األوان وآن .(١٦٠٣ عام الطاعون تََفيشِّ بسبب جيمس امللك دخول (تأخر
وتوماس ديكر، وتوماس جونسون، وِبن بيل، جورج ساهم وقد مؤلفيها. أكابر تكلف أن
قط يفعل فلم شكسبري أما املدينة. نصوصمهرجانات يف جميًعا وتوماسهيوود ميدلتون،
لندن حدود خارج فامليالد باملرة؛ مجهولة ذلك وأسباب عرشة). السابعة الخرافة (طالع
افتقار يفعل لم وكذا لينكولنشري)، مدينة من هيوود انحدر (فقد جدارته أحًدا يُْفِقد لم
النقابات عضوية كانت ربما بالجامعة). يلتحق لم (فجونسون الجامعي للتعليم املرء
كان بينما حتى البنائني، لرشكة سنوية الربع رسومه يسدد جونسون (ظل ميزة املهنية
املهرجانات نصوص مؤلفي جميع يكن لم لكن مرسحيٍّا)، مؤلًفا بوصفه صعود يف نجمه
التي األدبية العالقات علمنا، بحد شكسبري، لدى يكن لم ولذا، مهنية. لنقابة تابعني أحراًرا

معارصيه. من كثري امتلكها التي سنوي مهرجان يف بها االحتفاء عرب بلندن تربطه
السادس القرن بتسعينيات السائد الكوميدي النوع مع أيًضا شكسبري يصطف ولم
املدينة كوميديا وتنتمي (لندن). املدينة كوميديا وهو أال عرش: السابع القرن وأوائل عرش
املنتمني لندن مواطني ضعف لنقاط كاريكاتريية صورة يرسم السخرية من فرع إىل
هذا مكونات من محوري مكون لندن أن الواضح ومن وعجائبهم، الوسطى الطبقة إىل
بأن: (١٥٩٨) مزاجه» خارج امرئ «كل جونسون مرسحية مقدمة تعلن األدبي. النوع
وينصب مدينتنا.» من مرًحا أكثر مدينة من ما / إنه القول يسعنا ألنه لندن، «مشهدنا
التفصيلية الجمهور معرفة عىل (١٥٩٨) رأيي» يف «إنجليز هوتون لويليام مرسحية تركيز
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ثالثة ُودَّهن يخطب بنات ثالث حول الحبكة وتدور ومعاملها. الطوبوغرافية لندن بطبيعة
إرشادات بإعطائهم األجانب اللندنيون الخطاب ويخدع لندنيني، ُخطاب وثالثة أجانب
بالتلميحات املرسحية تحفل وإذ عنه. سألوا ِلَما املعاكس االتجاه إىل بهم تُْفِيض طرق
خريطة حديثة نسخة (تقدم الياء إىل األلف من حقيقية إليزابيثية فهي الهادفة، الجغرافية
كوميديا نوع إىل شكسبري كتبه ما أقرب إن الحبكة). متابعة من اللندنيني غري لتمكني
حوايل ظهرت التي املرسحية وتنتمي البهيجات». ويندسور «زوجات مرسحيته هو املدينة
يف املذكورات البهيجات بالزوجات فالستاف ينخدع حيث األدبي، النوع هذا إىل ١٥٩٧ عام
املدينة أجواء عن تكون ما أبعد وهي ويندسور، يف أحداثها تدور املرسحية لكن العنوان.

لندنيٍّا. مرسحيٍّا كاتبًا شكسبري يكن لم األدبي. النوع هذا يف املعتادة
كلها أحداثها أن ويُْزَعم لندن، يف ُعِرَضت مرسحياته فكل آخر؛ بمعنى كذلك كان لكنه
(ويصفها روما أو بادوفا أو البُنُْدِقيَّة املدينة اسم عىل يُْطَلق ربما لندن. يف تدور كانت أيًضا
تغرق وعندما تمييزه. يسهل نحو عىل إنجليزي الطابع لكن اإلمرباطورية)، أو بالجمهورية
يويص عرشة»، الثانية «الليلة مرسحية يف حديثًا) (كرواتيا إيلرييا يف بأنطونيو السفينة
(الفصل إليفانت» نُُزل حيث الجنوبية «الضواحي يف سيباستيان يستقر بأن أنطونيو
الجنوبية الضواحي (وهي ساذورك كانتضواحي ولقد .(٣٩ البيت الثالث، املشهد الثالث،
التلميح هذا يكون وقد هورسشو. جادة نهاية يف االسم بهذا بالفعل نزًال تحوي للندن)
املنتَج»: «إدخال عليه نُطلق أن يمكن ما تمثل حيث وحسب، محلية إشارة من أكثر
مكان أفضل / إليفانت بنُزل الجنوبية، الضواحي «يف األمر: واقع يف أنطونيو يقول
سيباستيان، يرتكه وعندما ،(٣٩-٤٠ البيتان الثالث، املشهد الثالث، (الفصل إلقامتي.»
أتذكر.» «إنني قائًال: سيباستيان ويطمئنه إليفانت.» نُُزل إىل «َهلُمَّ قائًال: أنطونيو يذكره
يف شالو وجاستيس فالستاف ذكريات إن .(٤٨ البيت الثالث، املشهد الثالث، (الفصل
معالم الحال بطبيعة تتضمن الثاني» الجزء – الرابع «هنري ملرسحية اإلنجليزي العالم
تتضمن لكنها امُلطاعنة)، وساحة ترينبول وشارع لندن يف األربع القانونية (الهيئات لندنية
جورج سانت بمنطقة الكائنة «الطاحونة ساذورك: بمدينة ماخوًرا) (أو حانة أيًضا
يربز مائل سقف (وهي السقيفة .(١٩٢ البيت الثاني، املشهد الثالث، (الفصل فيلدز»
«جعجعة مرسحية يف الحديث أطراف وكونراد بوراشيو تحتها تبادل التي البناية) بأعىل
إنجليزي لسبب بها يحتميان وهما ملحوظ، بشكل الطابع وإنجليزية إيطالية ِطْحن» بال
.(١٠١ البيت الثالث، املشهد الثالث، (الفصل السماء» من تنزل خفيفة «أمطار مألوف:
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كانت تقريبًا) و١٥٩٦ ١٥٩٢ عاَمْي بني (ما سنوات وألربع لندن. يف شكسبري أقام
وجمالها، حالها عىل الكنيسة زالت (وما بيشوبسجيت هيلينز سانت هي أبرشيته كنيسة
أنها ولو الثانية، العاملية الحرب يف األملاني والقصف العظيم، لندن حريق من نجت حيث
عام األيرلندي الجمهوري للجيش قنبلة بفعل — َمت ُرمِّ ثم — جزئيٍّا ألرضار تعرضت
ويف بيشوبسجيت، يف غرًفا واستأجر لندن، يف املرسح خشبة عىل شكسبري َمثََّل .(١٩٩٢
وفاته قبل لندن يف بيتًا اشرتى املطاف، نهاية ويف كريبلجيت، جايلز سانت ويف ساذورك،
الجوالت من تخلو شكسبري أيام عىل لندن تكاد ولكن، .١٦١٣ عام فقط، سنوات بثالث
شكسبري وأمىس شكسبري. كنيسة هي هيلينز سانت كنيسة أن عن يُْعَلن ولم األقدام، عىل
«اصِقل بورتر كول أغنية كلمات تدلل كما سرتاتفورد، بلدة من مرسحيٍّا مؤلًفا لنا بالنسبة

بداخلك»: شكسبري

بينهم من الشاعر لكن
ببساطة يهذون سيجعلهم الذي

اسم الناس عليه يطلق الذي الشاعر هو
سرتاتفورد-أون-أفون. شاعر

من «رجل مثل عناوين (انظر سرتاتفورد بها تتمتع التي الجاذبية من جزءًا إن
يف مدويًا نجاًحا يحرز الذي الصغرية البلدة لصبي الرومانسية القصة هو سرتاتفورد»)
الحضيض من االنتقال قصة نسخ من ونسخة وتينجتون، ديك بقصة أشبه إنها املدينة.
ويليام يد عىل يتتلمذ أو وستمنسرت، بمدرسة يلتحق شخص أي أن يُعتقد الثراء. إىل
كون أن شك ال جونسون). ِبن إىل ينتسب كامدن (كان ناجًحا يكون أن بد ال كامدن
الرؤية لصالح شهادة هو مكافئًا، اللغوية القواعد مدارس يف شكسبري تلقاه الذي التعليم
ولكن، الثانية). الخرافة (طالع عرش السادس القرن يف اإلنسانية الحركة ألنصار الرتبوية
بنا َحِريٌّ ربما سرتاتفورد، من رجًال وظل كان شكسبري بأن القول يصح أنه رغم
(«شاعر سرتاتفورد من املرسحي» و«املؤلف سرتاتفورد، من «الرجل» بني ما الفصل
(سرتاتفورد/لندن) جغرافيٍّا محايدة شكسبري مرسحيات إن سرتاتفورد-أون-أفون»).
(محافظة/راديكالية). سياسيٍّا أو (بروتستانتية/كاثوليكية) عقائديٍّا محايدة هي ما بقدر
سرتاتفورد. من الرجل نفسه الشخص كان لندن يف املمثل شكسبري أن شك وال
يمكن ال شكسبري مرسحيات يف يشء من ما الثانية، الخرافة يف رأينا كما األمر، وحقيقة
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وكما املالحظة. عىل مذهلة بقدرات واضح هو كما يتمتع كان الذي املؤلف إىل يُْعَزى أن
علًما نحيط ال تجعلنا التي األسباب بني فمن عرشة، السادسة الخرافة يف الحًقا سنناقش
املتأنق بمارلو املثال سبيل عىل معرفتنا من النقيض (عىل شكسبري شخصية عن بالكثري
الزاوية يف االعتزال يفضل الذي النوع من أنه بدا شكسبري أن هو املزاج) العصبي املتمرد

الناس. ومراقبة
سواء. حد عىل لندن ويف سرتاتفورد يف الناس شكسبري وراقب

هوامش

(1) For a history of the town’s festival attempts from Garrick’s bicen-
tenary celebration onwards, see ‘The Borough of Stratford-upon-Avon:
Shakespearean Festivals and Theatres’, in A History of the County of

Warwick, vol. 3: Barlichway Hundred, ed. Philip Styles (1945), pp. 244–7;
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=57017 (accessed
10 July 2012).

(2) George Puttenham, The Arte of English Poesie, ed. Gladys Willcock
and Alice Walker (Cambridge: Cambridge University Press, 1936), p. xciii.
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سارًقا كان شكسبري

جروتسورث «جرينز ى تَُسمَّ نرشة يف مؤلًفا بصفته شكسبري إىل ُمسجلة إشارة أول وردت
يعتقدون حاليٍّا العلماء من كثريًا لكن جرين، روبرت بقلم صيغت أنها (ويُْزَعم ويت» أوف
ولكنه ريُشنا، يَُزيِّنه ُمبْتدئ ُغراب «هناك األمر): حقيقة يف خطها الذي هو شيتل هنري أن
ليضاهي الرديء الشعر تفخيم عىل قادر أنه ُمَمثِّل، بتَنَكُّر امُلَغلَّف نَِمِره بقلب يعتقد،
بالبالد.»1 األوحد الشاعر املجاالت، من العديد يف بارًعا لكونه نظًرا نفسه، ويرى أَبَْرَعُكْم،
عندما الثالث»، الجزء – السادس «هنري بمرسحية بيت إىل إشارة النمر» «قلب عبارة يف
وراء مسترت نمر قلب «تحمل إنها قائًال: له َة اْلُمعريِّ مارجريت امللكة األسري يورك يجيب
إثر شكسبري» «أكسفورد مؤلَّف يف يورك» دوق «ريتشارد املرسحية (ُعنِْونَت امرأة» قناع
شأن وشأنه .(١٣٨ البيت الرابع، املشهد األول، الفصل ١٥٩٥؛ عام مرة ألول نرشها
من مجموعة وشهد للتمحيص، التلميح هذا تََعرََّض الوثائقية، شكسبري تلميحات جميع
مؤلف أن عادًة املفرتض من صًدى: لها كان التي هي بعينها فكرة ثمة لكن التفسريات،
ريشنا»، و«يزينه يبتكر، وال يحاكي الذي بالغراب شبهه حيث شكسبري، يتهم النرشة

بالرسقة. أشبه بيشء
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شهدت األدبية وامللكية الرسقة أفكار ألن سيما وال التهمة، هذه مناقشة الصعب من
األدبية بالسمة «األصالة» اآلن نَِصُف فبينما اآلن؛ حتى عرصشكسبري منذ مهولة تغريات
من الجيدة األمثلة نسخ بها ونعني املحاكاة، أهمية النهضة عرص ُكتَّاب تعلَّم اْلُمْلِزمة،
ترفرف التي النحل «َمثَل ل بتأمُّ الكاتب سينيكا نََصَح والحديثة. الكالسيكية املصادر
متقدمة تكن لم بالنحل القديمة املعرفة أن ورغم العسل»، إلنتاج املناسبة األزهار وتنتخب
َكثَُر هذه «التحول» عملية فإن عسل، إىل الطلع غبار ل تََحوُّ كيفية لفهم يكفي بما
مالئم نحو عىل جونسون ِبن صياغة وبحسب يُْحتَذَى.2 نموذًجا باعتبارها بها االستشهاد
ثرواته أو آخر شاعر مادة تحويل عىل قادًرا «يكون أن الشاعر عىل سينيكا، إىل مستنًدا
املهضومة، غري أو النيئة أو الخام صورته يف يأخذه ما يبتلع ال … الخاص الستخدامه
يشء كل وتحويل والفصل الخلط عىل قادرة بمعدة ويتمتع بشهية، يقتات كمخلوق ولكن

خطاهم.»3 عىل ويسري الُكتَّاب، أفضل حاكى كيف «يَْرُصد غذاء»: إىل
— الغذائية املواد وتمثيل هضم ويعني — بالتغذية للمحاكاة جونسون تشبيه يوحي
املنشودة املحاكاة وإيجاًزا: تكرارية، ال وإبداعية عضوية ولكنها آلية ليست املحاكاة بأن
أعمالك باعتبارها لها والرتويج اآلخرين أعمال بانتحال البلهاء املحاولة عن تكون ما أبعد
وهو — إليوت إس تي يصوغ للرسقة. الحديث املفهوم تميز التي السمة وهي الخاصة،
املسألة — املقدسة» «الغابة مؤلَّفه يف شكسبري يُعاِرص كاد الذي ماسينجر فيليب يتناول
فيرسقون، الناضجون أما يحاكون، الناضجني غري «الشعراء لالقتباس: أنسب نحو عىل
األقل عىل أو نونه فيُحسِّ البارعون الشعراء أما يقتبسونه، ما يُشوِّهون السيئون والشعراء

مختلف.»4 يشء إىل يحولونه
املرجعية املواد بعضكتب هناك ملصادره. التحوييل شكسبري استخدام إىل إذن لننظر
سبيل عىل ومنها، املعنية، املرسحية كتابته إبان مكتبه عىل فتحها شكسبري أن بد ال التي
به استعان الذي «الوقائع»، هولينشيد، رفاييل للمؤرخ اإلنجليزي التاريخ كتاب املثال:
ساليك، لقانون املطول الوصف إىل نظرنا إذا اإلنجليزية. التاريخية مرسحياته تأليف يف
به استشهد فرنسا، يف الحكم مقاليد تويل النساء عىل يحظر خفي ساليل قانون وهو
نرى أن يمكننا مثًال، حرب، بَشنِّ الخامس هنري امللك إلقناع كانرتبري أساقفة رئيس
«تيتوس مرسحيته ويف مصدره.5 من حرفيٍّا وتاريخية حسابية أخطاءً يكرر شكسبري أن
املرسح؛ خشبة عىل — «التحوالت» أوفيد قصيدة وهو أال — املصدر يظهر أندرونيكوس»
ويف أوفيدهم. سواء حد عىل وشخصياته املرسحي املؤلف يعرف املرسحية، هذه ففي
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جاور، جون القروسطي الشاعر شكسبري، مصدر مؤلف يُْميس «بريكليس»، مرسحية
اْقتُِبس حيث وكليوباترا» «أنطونيو مرسحية من ينبع أشهر مثال وثمة للمشهد. جوقة
مبارشة املرصية للملكة إينوباربوس عادًة البليغ الروماني الجندي به أدىل الذي الوصف
«حياة بلوتارك املؤرخ لكتاب نورث توماس السري ترجمة وهو أال شكسبري، مصدر من
وضعنا وقد نورث، وصف عىل شكسبري عثر ،٩٨١ صفحة يف والرومان». اإلغريق النبالء
تَُعدُّ هنا استعارته هل بنفسك تقرر أن يمكنك حتى النص لهذا شكسبري صياغة إعادة

رسقة:

استهزأت أصدقائه، من وكذلك نفسه أنطونيو من رسائل وصلتها فعندما ولذا،
مسارها، تغيري استهجنت حتى سخرية، أيما أنطونيو من وَسِخَرت ا جدٍّ بها
مصنوًعا الزورق مؤخر وكان سيدناس، بنهر َزْوَرقها متن عىل انطلقت بل
وأخذت الفضة، من فكانت املجاديف أما اللون، أرجواني ورشاعه الذهب من
والقيثارات واألوبوا النايات من املنبعثة املوسيقى صوت مع تناغًما املياه ترضب
لنتناول واآلن الزورق. تعزفعىل كانت التي الشبيهة اآلالت من وغريها والكمان
ترتدي الذهب، من نسيجها خيمة تحت مستقرة كانت فقد بالوصف؛ شخصها
عىل الصور: يف عموًما مرسومة نراها التي فينوس اإللهة بلباس أشبه لباًسا
كيوبيد، الرسامون بها يكسو التي األردية يرتدون ِحسان ِفتيان وقف جانبيها
والنبيالت والسيدات حولها. من الهواء بها يحركون صغرية مراوح أيديهم ويف
بعضهن كان الُحسن، وإلهات البحار حوريات مثل أجملهن ترتدي الالئي أيًضا،
وفاحت وحباله، الزورق بتجهيزات يعتني اآلخر والبعض الزورق دفة يوجه
الناس عموم عليه َع تََجمَّ الذي امَلْرَفأ جانب َعطََّرت بديعة عطرة روائح منهن
وهرول كلها، النهر ضفة بطول الزورق بعضهم وتَِبَع وَصْوب. َحَدب كل من
هؤالء تدافع النهاية، ففي ولذا، قادمة. وهي لريوها املدينة خارج آخرون
وحده تُِرَك أنطونيو إن حتى اآلخر تلو الواحد موكبها من طرًفا ليلمحوا العامة
بألسنتهم الناس الَكها شائعة وثمة امللكي، مقعده يف بُعد عن يَُشاَهد السوق يف
كلها. آلسيا العام للصالح باخوس اإلله مع لتعبث جاءت فينوس اإللهة بأن

التقارير أوفتها إن لالنتصارات، تحقيًقا النساء أكثر إنها ماسيناس:
حقها.
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قاطعًة قلبه خطفت مرة، ألول أنطونيو مارك التقت عندما إنوباربوس:
سيدناس. نهر

وصفه. يف بالغ أخربني من فإن وإال ا، حقٍّ ظهرت هنالك أجريبا:
سأخربكما. إنوباربوس:

مصقول عرش وكأنه تألأل فيه جلست الذي الزورق
بَة، ُمذهَّ مؤخرته وكانت املاء. صفحة عىل
بالكامل وُمعطرًة اللون أرجوانية وأرشعته

اللون. فضية فكانت املجاديف أما عشًقا. بها أُْغِرَمت الريح إن حتى
األمواج وجعلت املاء، صفحة عىل رضباتها تهادت الناي أنغام ومع

أرسع، وبوترية عجل عىل تتبعها رضبتها التي
وصفها، عن أما رضباتها. حب يف وقعت وكأنها
خيمتها يف استلقت لقد عاجزة. تقف فالكلمات

ذهبي نسيج من املصنوع بلباسها
فيها نرى التي فينوس اإللهة صورة عىل متفوقة
غلمان جانبيها وعىل الطبيعة. عىل تتعاىل الفتنة

باِسم، بكيوبيد أشبه منهم الواحد ِحسان
هواءها أن بدا األلوان بديعة مراوح ويحملون

تربدهما، أن يُفرتض كان اللتني الرقيقتنَْي الوجنتني أْوَهج
تفعله. أن يجب كان ما نقيض فعلت أن إال منها كان فما

أنطونيو! لحظ يا أجريبا:
البحار كحوريات ونبيالتها إنوباربوس:
راقبتهن بينما بها يعتنني عدًدا الكثريات

جماًال. للمشهد البديعة تحركاتهن فأضافت
الدفة. ه تَُوجِّ بحر عروس وكأن وبدا

والِحبال الحريرية األرشعة أَْوداج وانتفخت
كالزهور. الناعمة الُحوريات أيادي برباعة َطوََّعتْها التي بالريح تأثًُّرا

النهر ضفاف عىل الناس واستطاع
الزورق من النابعة الفاخرة العطور رائحة وا يَْشتَمُّ أن
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عبورها ليشهدوا جميًعا الناس وخرج بهم. مر إذ
السوق. يف بانتظارها وحيًدا َك فُرتِ أنطوني أما

كليوباترا، يف ليَُحدِّق َهْرَوَل أيًضا نفسه الهواء أن ولو
الطبيعة. يف شاذ فراغ يف ذلك لتسبب

(١٩١–٢٢٥ األبيات الثاني، املشهد الثاني، (الفصل

وتحديًدا االختالف: أوجه رصد أيًضا السهل من ولكن هنا، الشبه أوجه رصد السهل من
فالريح والحيس؛ اإليروتيكي الجانب عىل الضوء تَُسلِّط للمشهد شكسبري نسخة أن نجد
«نعومَة نعومتُها تحاكي «حريرية» يٌَد والرشاع الحب» يف «واقعة واملياه عشًقا» «مغرمة
عىل شكسبري تركيز انصب مساعدة، بأدوات املشهد بلوتارك حشد وبينما األزهار»،
النثري املشهد بني محوري فارق وهناك بالحياة. النابضة املشهد إلهة باعتبارها كليوباترا
فالشكل املشهد؛ ومبالغات الوزن بني تكافًؤا شكسبري كتابة يف نرى إننا الشعري. واملشهد
وهي َمنْبُور، غري إضايف بمقطع الشعرية أبياته من عدد ينتهي لهما. انفصام ال واملضمون
الحادية الخرافة (طالع األنثوية» «الخاتمة باسم استحقاق، وعن آنذاك، املعروفة النهاية
تفعيلة عىل تشتمل وبعضاألبيات — و«رشاع» «فراغ» النهايات تلك عىل ومثال — عرشة)
اللون» فضية فكانت املجاديف أما عشًقا. بها أُْغَرَمت الريح إن «حتى إضافية. كاملة
التفعيلة، السدايس البحر إىل ينتميان وصفها» عن أما رضباتها. حب يف وقعت و«وكأنها
الفني الجانب من التخفيف شئنا إن التقليدي. التفاعيل الخمايس اإليقاع من يربزان حيث
وصف استحالة هذا بشكلهما يصوران حيث إسهابًا وأكثر أطول البيتنْي هذين إن لقلنا
حرفيٍّا، بلوتارك من شكسبري يقتبس لم وصفها». عن الكلمات «تعجز التي كليوباترا
املشهد. مبالغات يف نفسه فيها الشعري الشكل يساهم كليوباترا من نسخة خلق بل
بلوتارك شبَّه فعندما مذهًال؛ أثًرا مضيًفا لبلوتارك تشبيًها أيًضا شكسبري َل َحوَّ ولقد
أشبه لباًسا «ترتدي ا. جدٍّ مبارشًة مكافئة صورة تشبيهه نجد فينوس، باإللهة كليوباترا
كليوباترا املستويات: متعدد التشبيه فنرى شكسبري، لسان عىل أما فينوس.» اإللهة بلباس
الطبيعة»، عىل تتعاىل الفتنة فيها نرى التي فينوس اإللهة صورة (تتجاوز) عىل «متفوقة
الطبيعة. الفن فيها يتجاوز التي فينوس لإللهة الشهرية الصورة تلك كليوباترا تفوق
باملزحة ستوبارد توم (انتقل كليوباترا. ← الفن ← فينوس ← الطبيعة مذهل: والتتابع
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تلميذته هودج سيبتيموس املعلم يخرب إذ (١٩٩٣) «أركاديا» مرسحيته يف أخرى خطوة
ذلك؛ تفعل كيف لها ويبني بلوتارك، لكليوباترا ترجمتها إىل الشغف من شيئًا تضيف أن

امُلْرتََجَلة.) الشعرية ترجمته وكأنها الكلمة، هذه من شكسبري نسخة بانتحاله
شكسبري مرسحيات إىل النظر يكشف ما وغالبًا استثناء، هذه بلوتارك فقرة
«امللك مرسحية فافتتاحية جذريٍّا؛ صياغتها املؤلف أعاد كيف بمصادرها بمضاهاتها
من واحدة كانت التي King Leir القديمة لنظريتها ثوريٍّا تََحوًُّال تمثل ،King Lear لري»
بناته عىل ينتابه والقلق حديثًا َل تََرمَّ الذي امللك بمشهد البدء من بدًال شكسبري: مصادر
مناًخا شكسبري يخلق الدولة، شئون ثقل بسبب منه ينال واْلَهمُّ أمهم، رعاية غياب يف
أيًضا تؤسس وِكنت جلوسرت من َشذًَرا بنظرة يفتتحها وإذ امللك. سلوك حول الشك من
أي دون الحب اختبار إىل شكسبري ينتقل لري، وبنات جلوسرت أبناء قصة بني ما للتداخل
أكثر نحو عىل ولكن، ولَِماذا. يُْطَلب مما ككورديليا يقني عىل لسنا إننا حقيقي: تفسري
يف الواردة القصة محصلة من مرسحيته خاتمة يف تحوًال شكسبري أحدث دراماتيكية،
ترضب وكذلك هولينشيد، تاريخ يف لها سابقة حكايات إىل لري امللك قصة ترجع مصادره.
وريجان جونرييل (هل سندريال قصص غرار عىل أقدم، شعبية قصص يف بجذورها
فيليب َخطَّها نفسها للحقبة ترجع أخرى نصوص ويف الدميمتنْي؟) األختنْي دور تلعبان
السري عن املعارصة البالط شائعات يف أثر لها كان حتى وربما سبنرس، وإدموند سيدني
مجنونًا باعتباره حكم عىل للحصول تسعى الكربى ابنته كانت الذي العجوز أنيسيل برايان
اسمها أن يُْفَرتَض التي املخلصة األصغر ابنته رغبة غري عىل ممتلكاته) عىل تحجر ثم (ومن
اْلِتفات ويعطي بعده. من ملكة وتصري والدها، تُنِْقذ القصص، هذه كل يف ولكن، كورديل.
جها يَُؤجِّ التي الجمهور فتوقعات الضاربة؛ قوتها املرسحية مشهورة قصة إىل شكسبري
رواية يف جونسون الدكتور وأقر بقسوة. تَنَْسحق الرابع الفصل يف واالبنة األب شمل َلمُّ
خاتمة قراءة يعيد أن يُِرْد لم إنه حتى كورديليا» بموت للغاية «ُصِدَم بأنه عنه مشهورة
فيها «انترص مرسحية من غضبه أن يصدق أن أراد أنه يبدو ال لكن مجدًدا، املرسحية

بالكامل.6 شكسبري تصميم من كانت الخري» فيه وُهِزَم الرش
ففي كاشفة؛ ولكنها بسيطة تفاصيل مصادره عىل شكسبري تعديالت تكون وتارة
هو أسًدا أن نجد تشاء»، «كما شكسبري منها اقتبس التي الريفية الرومانسية القصة
عىل بالكامل روزاليند فيها تهيمن التي مرسحيته ويف النائم. أورالندو يهدد كان الذي
الرابع، (الفصل تماًما» رضوعها ت َجفَّ «َلبَُؤة إىل األسد شكسبري تغيري يمثل خاطبها،
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للزوجني «ُعطيل»، مرسحية مصادر ويف كاشًفا. عنًرصا (١١٥ البيت الثالث، املشهد
قصد، بغري ديدمونة انتباه تشتت صغرية، ابنة وإميليا إياجو شكسبري جعلهما اللذين
شكسبري أن املرسحية يف العواطف ُعْقم إىل يضيف ومما املشئوم. الوشاح أبوها يأخذ بينما
موجهة التوليدية إياجو دوافع تارًكا إنسانية، بصبغة الصابغ الجانب هذا جانبًا طرح
وبعون الرتتيبات. وضعت لقد األمر. «ُقِيضَ عطيل: ضد حبكته يف الفاسد «الطفل» نحو
الثالث، املشهد األول، (الفصل الرهيبة.» الخطة هذه نجاح عىل سأحرص الشيطان، من
مما بأبيه روحانيٍّا استتاًرا أكثر أيًضا شكسبري لدى هاملت شخصية .(٣٩٥-٣٩٦ البيتان
واألب بالجن املسكون األمري يشرتك وحدها املرسحية هذه ففي املصدرية؛ القصة يف هو
شكسبري ص ويَُشخِّ فورتنربا). األمريين حوار يف صداه (يرتدد يجمعهما اسم يف الشبح
«روميو مرسحية يف مريكوتيو واألبله «كوريوالنوس» مرسحيته يف فولومنيا املهيبة األم
واالبن الرابع» «هنري مرسحية من والثاني األول الجزأين يف السمني وفالستاف وجولييت»
إما جون» «امللك مرسحية يف فولكنربيدج فيليب الجذَّابة الشخصية صاحب الرشعي غري
أخرى، حاالت ويف بالكامل. خياله من وإما مصادره، من صغرى بتفاصيل باالستعانة
البناء إن الخاصة. شكسبري دراما يف األولية حالته يف يزال ال للمصدر بَحي الشَّ الشكل نجد
«العني ملرسحية اجتماعية» مشكلة تُعالج التي «املرسحية هيكل أو الكوميدي الرتاجيدي
وكاساندرا» «بروموس ويتستون جورج مرسحية ألثر ما بيشء يدين قد مثًال بالعني»
كوميديا. والثاني تراجيديا، األول الجزء فيها يمثل جزأين، من مرسحية وهي ،(١٥٨٢)
مرسحية بنهاية املتعددة الشمل َلمِّ لقاءات تشوب التي الصعوبة من جزء يكمن وربما
فيها تقع التي «باندوستو» النثرية جرين روبرت لرواية املظلم الشبح يف الشتاء» «حكاية
فرط من وتنتحر طويلة، لفرتة املفقودة ابنته حب يف ليونتس اسم عىل اة امُلَسمَّ الشخصية
للحياة هريميون يُعيد ال جرين وعجبًا، للحدود. املتجاوزة رغبتها بسبب واألىس العار

أيًضا.
مرسحيات حبكات محدد: رئيس مصدر لها تقريبًا شكسبري مرسحيات أغلب إن
ضائع» مجهود و«الحب صيف» منتصف ليلة و«حلم البهيجات» ويندسور «زوجات
مشواره يف شكسبري يرتقي بينما ولكن، شكسبري. أفكار بنات من تبدو فقط و«العاصفة»
التالية ملرسحياته مصدًرا بها ينتفع التي هي السابقة الخاصة مرسحياته أن نجد األدبي،
الرومانسية «سيمبلني» مرسحية يف ذروتها تبلغ الذاتية الرسقة هذه ولعل متزايد. نحو عىل
بالحبكة. التمتع ترسفيف مرسحية وهي حياته، من متأخرة مرحلة يف شكسبري كتبها التي
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(كما ذكورية غرية البالغية: شكسبري لصور موجًزا «سيمبلني» مرسحية تكون وتكاد
البهيجات»)، ويندسور و«زوجات ِطْحن» بال و«جعجعة «عطيل» مرسحيات يف شهدناها
الجزء – الرابع و«هنري أندرونيكوس» «تيتوس مرسحيات (فلنقارن املتآمرة وامللكة
تشاء» و«كما الفريونيان» («السيدان الرجال لباس املرتدية واملرأة و«ماكبث»)، الثاني»
و«السيدان تشاء» («كما الريفي والفاصل عرشة»)، الثانية و«الليلة البندقية» و«تاجر
من والعديد بالعني»)، و«العني («ماكبث» الرأس وقطع الشتاء»)، و«حكاية الفريونيان»
األعمال محتويات قائمة يف عالمة (ضع الُهِويَّات يف وااللتباسات الشمل َلمِّ مناسبات
شكسبريية؛ مواد صياغة تُعيد املتأخرة األعمال أن نجد أخرى مواضع ويف الكاملة).
امللك الطموح األخ يعزل ففيها «هاملت»؛ من َفة ُمَخفَّ نسخة تَُعدُّ «العاصفة» فمرسحية
وسيلة يكون بأن «العاصفة» مرسحية يف الراشد للطفل يسمح ما وهو يقتله، أن دون
«هاملت». يف كما انتقام وسيلة يكون أن من بدًال الجريمة، عن الناجمة للجراح تضميد
ويف ثانية. فرصة وجود احتمالية إتاحة مع «عطيل» يف نظر إعادة الشتاء» «حكاية وتمثل
بابنته. شمله َلمِّ يف لري، امللك من العكس عىل خالًصا، البطل يجد «بريكليس»، مرسحية
«سيمبلني» مرسحية يف وزوجه الزوج يدمر أن يف ينجح) أن (دون يَُخطِّط الذي والرشير

صداه. يرتدد نحو عىل الصغري») «إياجو (ويعني إياكيمو يُدعى
السنوات يف جديًدا منعطًفا اتخذت سارًقا شكسبري كان إذا ما مسألة فإن وأخريًا،
واملعاقبة رسقاتطالبها لتمييز التعليمية للمعاهد املصممة الربمجيات ُطبِّقت فقد األخرية؛
العرص بدايات يف املرسحيني املؤلفني من وغريه شكسبري أعمال مجموعة عىل عليها،
فيكرز برايان نسب املثال، سبيل عىل التأليفية. أصالتهم لضمان محاولة يف الحديث،
تحليل عىل بناءً شكسبري إىل الثالث» «إدوارد مرسحية من أجزاء املنهجية هذه عميد
هذه تستند وبالطبع شكسبري.7 أعمال وبقية املرسحية هذه بني ما املشرتكة للعبارات
ثابتًا قسًما هناك وأن بالفعل، له هي بشكسبري الخاصة األعمال أن فرضية إىل املنهجية
بثقافتَِي النهضة عرص إىل املنتمية املحاكاة ثقافات هنا وتصطدم مرسوق. غري أعماله من

الحديث. العرص إىل املنتميتني واألصالة الرسقة

هوامش

(1) Quoted in Samuel Schoenbaum, Shakespeare: A Compact Docu-

mentary Life (Oxford: Oxford University Press, 1987), p. 151.
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(2) Seneca, Epistulae morales 84, quoted in Brian Vickers (ed.), English
Renaissance Literary Criticism (Oxford: Clarendon Press, 1999), p. 24.

(3) Ben Jonson, Discoveries, in Jonson, ed. Ian Donaldson, Oxford Au-
thors (Oxford: Oxford University Press, 1985), pp. 585-6.

(4) T. S. Eliot, The Sacred Wood (London: Methuen, 1920; reissued
Faber & Faber, 1997), pp. 105-6.

(5) For Holinshed see http://www.english.ox.ac.uk/holinshed
(6) Quoted in Emma Smith (ed.), Blackwell Guides to Criticism: Shake-

speare’s Tragedies (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), p. 20.
(7) http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainm

ent/stage/article6870086.ece.
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شكسبري حياة عن الكثري نعرف ال

سرية ت نُِرشَ عندما شكسبري. حياة عن الكثري نعرف ال أننا رسوًخا الخرافات أكثر بني من
مئات إىل «بالنظر أنه عىل النقاد اتفق ،٢٠٠٧ عام برايسون بيل بقلم شكسبري حياة
الرجل عن نعرفه ما هو نسبيٍّا القليل فإن شكسبري، عن ُكِتبَت التي الكلمات من اآلالف
السطر ذي ستيفنز جورج بموجز برايسون كتبها التي السرية تبدأ وبالفعل، نفسه.»1
هناك، له عائلة وأنشأ سرتاتفورد-أبون-أفون، يف «ُولَِد شكسبري: سرية عن الشهري الواحد
ورغم ومات.» وصية، وكتب سرتاتفورد، إىل عاد ثم وكاتبًا، ممثًال وأمىس لندن، إىل وذهب
ليس «وهذا قائًال: ستيفنز إىل يميل فإنه معرفتنا، منتهى ليس هذا بأن يُِقرُّ برايسون أن
وتحركاته، شكسبري حياة عن بالكثري علًما نحيط أننا والواقع أيًضا.»2 الحقيقة عن ببعيد
وربما اآلخرين. اإلليزابيثيني املرسحيني املؤلفني أغلب عن نعرف مما أكثر عنه ونعرف بل
عن دقيقة تفاصيل نعرف ال أننا ربما أو علًما، به نحيط أن نود ما كل نعلم ال أننا
التاريخية السجالت بأن القول الخطأ من لكن غريها، من أكثر اهتمامنا تثري التي األشياء

شحيحة.
ونعرف .َ تُُويفِّ متى ونعلم بعده)، أو ذلك قبل يوم (بفارق شكسبري ُولَِد متى نعلم إننا
بعائلة علًما ونحيط الروحيَّنْي. أبَويْهم ونعرف الثالثة، ألبنائه والوفاة امليالد تواريخ أيًضا
واملراباة، التهريب مجاَيلِ يف وأنشطته سرتاتفورد، يف األهلية أبيه وأنشطة أبيه، وعائلة أمه،
املمتلكات، من مرياثه ونعلم سرتاتفورد، يف شكسبري جريان ُهِويَّة ونعرف الالحقة. وديونه
لني، تشابل يف وكوخ بليس، ونيو هنيل، شارع يف منازل فيها؛ واستثماره لها، ورشاءه
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يف وحصة بلندن، بالكفرايرز منطقة يف حارس وبيت سرتاتفورد، يف تاون أولد يف وأرض
بالنزاعات). حافلة عرصه ثقافة كانت (فقد القضائي بنزاعه ونعلم سرتاتفورد. أعشار
عن بذلك مقارنتها يمكن معلومات نفتقد وإننا ابنتيْه. وزيجتَِي صغريًا، ابنه بوفاة ونعلم

والجيكوبيني. اإلليزابيثيني شكسبري معارصي من كثري
بَمْسَقط ِصالت عىل حافظ أنه هو شكسبري عن نسبيٍّا الثرية معرفتنا أسباب من جزء
ما نعلم ال فنحن فجوات؛ هناك بأن نعرتف ذلك، ومع حياته. يف الثوابت أحد لنا فقدم رأسه
لندن، يف وظهوره سرتاتفورد مغادرته بني ما املحورية الفرتة خالل شكسبري يفعله كان
(يُالحظ عرش. السادس القرن ثمانينيات أواخر من املفقودة» «السنوات تحديًدا وهي
قصد هل املفقودة»).3 السنوات بعدد يتعلق فيما حتى تتباين «اآلراء أن بوروز كولني
«رجال فرقة ممثل وفاة بسبب كبرية جلبة (حدثت ممثًال؟ بها وعمل مبارشًة، لندن
قبل وتحديًدا لها، فنية بجولة تقوم الفرقة كانت بينما ١٥٨٧ عام نيل ويليام امللكة»
جون أخرب كما عمل، هل أم محله؟) ليحل بشكسبري اْستُعني هل سرتاتفورد. زيارتها
النكشري، يف ربما بالريف، ملدرسة مديًرا عرش، السابع القرن أواخر يف مرة ألول أوبري
وركشري مع وعالقات كاثوليكية روابط ذات تاور) هوتون (يف عائلة وضمن مقاطعة يف
نعرفها، أن نود التي املعلومات من الكثري هناك أن الواضح من السابعة)؟ الخرافة (طالع
نفعله ما «بالفعل». علًما بها نحيط التي املعلومات حجم عن يعمينا أن ينبغي ال هذا لكن
نخلص التي واالستنتاجات السلبي)، (والدليل للدليل تقويمنا كيفية وأعني — نعرفه بما

املهم. هو — إليها
وعليه، سياقه. يف نضعه أن هو نعرفه بما نفعلها أن يمكن التي املحورية األشياء أحد
كونها حقيقة جانب إىل شكسبري، وويليام هاثاواي آن بني باإلكراه حدث الذي الزواج فإن
عىل فأرغمته املراهق عشيقها حارصت آن بأن يُرتَجم ما كثريًا سنوات، بثماني منه أكرب
لم املتزوجات غري الحباىل النساء أن األمر وحقيقة العارشة). الخرافة (طالع منها الزواج
أواخر يف العرائس من ٪٢٥ أن املؤرخون ويَُقدِّر سرتاتفورد، يف شائعة غري ظاهرة يَُكنَّ
العالقة إىل يُنَْظر كان خاصة، ظروف ويف تزوجن.4 عندما حباىل ُكن السادسعرش القرن
أنف رغم الزواج من العاشقني مَكنت ألنها عيبًا؛ ال ميزة، بوصفها الزواج قبل ما الجنسية
ممن رشعي زواج من أحفادهم يُوَلد أن األرجح عىل يفضلون كانوا اآلباء دام ما آبائهم،
املتعجل شكسبري زواج تفسري ويمكن ِسفاح. من يأتوا أن عىل قبل، من تزويجه رفضوا
الزواج. رشك يف وقوعه عىل دليل بأنه تفسريه يمكن كما الزواج، يف رغبته عىل دليل بأنه

152



عرشة السادسة الخرافة

يصف (كما إراديٍّا» … «أًرسا استمراره، أو وشكسبري، هاثاواي زواج كون ويعتمد
عىل (٨٩-٩٠ البيتان األول، املشهد الثالث، الفصل «العاصفة» مرسحية يف الزواج فرديناند
الزوجني إخفاق يشري وقد الالحقة. األدلة جوار إىل السياق يف املسألة هذه وضعنا كيفية
العارشة)، الخرافة (طالع ١٥٩٦ عام الوحيد ابنهما وفاة إثر األطفال من املزيد إنجاب يف
أو منذئذ، طويلة لفرتة توقفت الزوجية العالقة أن إىل دنكان-جونز، كاثرين تعتقد كما
تُْحَكى أن يمكن للتوءمني.5 املتعرسة الوالدة بعد آن عقم حيادية أكثر نحو عىل تعكس قد

عينه. الدليل إىل استناًدا طريقة من بأكثر القصص
الخرافة (طالع شكسبري َله حصَّ الذي بالتعليم السياق إىل مثيلة حاجة وتحيط
االلتحاق من منعه ربما حدثًا بوصفه شكسبري بزواج النقاد يستشهد ما فكثريًا الثانية)؛
شكسبري ولكن حرفيٍّا. ُعزَّابًا اآلداب ليسانس عىل الحاصلون كان الفرتة، هذه يف بالجامعة.
السادس القرن يف بالجامعة لاللتحاق متأخر عمر وهو عمره، من عرشة الثامنة يف تزوج
بني ما ترتاوح وأعمارهم بالجامعة التحقوا لطالب السجالت من الكثري (هناك عرش.
لم الجامعة أن الواضح من كان إذًا، ،١٥٨٢ عام بحلول عرشة). والثالثة عرشة الحادية
فإن بوتر، لويس كشف كما األمر، وحقيقة البكر. البنهم شكسبري عائلة أولويات من تكن
(وأخذ بالجامعة التحق الذي هو ١٥٦٤ عام املولودين سرتاتفورد أبناء من فقط واحًدا

إليها).6 للوصول الالزم التدريب هي الجامعة كانت كهنوتية، رتبة
معامالت عن املعلومات من كبري بكم علًما نحيط أننا رغم أنه السجالت من الواضح
ويناقض بشخصيته. ا جدٍّ قليًال إحساًسا لدينا فإن املالية، وشئونه وأنشطته شكسبري
لنا. تماًما واضحة جونسون ِبن فشخصية اإلليزابيثيني؛ املرسحيني املؤلفني من غريه ذلك
ًا وتكربُّ عناًدا األكثر واملرسحية األدبية «الشخصية الالذع ويلز ستانيل موجز وفق كان،
كان مارلو أن ويتضح عرصها.»7 سيف َرشِ نحو عىل للذات وترويًجا وجعجعًة ومشاكسًة
حادة بأرسها عائلته وكانت وحسب. ُمدَّعيًا كان وربما واجتماعيٍّا، فكريٍّا تقليدي غري
بذاته»، ا ومعتدٍّ ومنشغًال وأخرق وشكًسا «مشاغبًا أبًا السجالت تذكر وعفوية: الطباع
لكونها عوقبت وأخرى الزوجية، العالقات نطاق خارج للرجال بالتودد متهمة وأختًا
عام اْعتُِقَل أن بعد — كيد توماس أعلن واللعن.»8 للسباب نزَّاعة الرب باسم «مجدفة
تعرض أن وبعد ملارلو، مملوكة املستندات تلك أن — إلحادية مستندات لحيازته ١٥٩٣
ابن املسيح بأن يؤمن كان إنه قائًال مارلو، معتقدات عن التفاصيل من باملزيد أقر للتعذيب
شاذيْن، عاشَقنْي كانا املعمدان ويوحنا يسوع وأن مخلصة، غري العذراء وأن رشعي، غري
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والفتيان التبغ يعشقون ال الذين «كل وأن اإلنسان» «إلرهاب إال س يؤسَّ لم الدين وأن
فاتهمه مارلو، العتقال ادعاءاته أفضت الذي الرسي العميل بينز، ريتشارد أما بلهاء.»
والرت السري (أمثال األحرار املفكرين خالط مارلو أن شك وال اإللحاد. الناسعىل بتحريض
وبينز كيد لكن املجوّيس)، نورثمربالند وإيرل هارييت، توماس الرياضيات وعالم رايل،
ولعل الحكومية. الخدمة يف بينز وكان للتعذيب، خاضًعا كيد كان نزيهنْي: شاهديْن ليسا
أكثر القرن مطلع يف كامربيدج يف ُعِرَضت التي «برناسوس» مرسحيات مؤلف الطالب
قال: إذ عنه يعرفونه أنهم الجميع ظن ما عنه أخرب لكنه مارلو، يعرف لم فهو موثوقية؛

هكذا؛ عليًال الفطنة تسكن أن أسف من
الجحيم. من لعنة اآلثام بينما السماء من منحة فالعبقرية

9(٢٨٨-٢٨٩ البيتان الثاني، املشهد األول، (الفصل

يف الدقيقة كأنشطته — مارلو عن معرفتها نود التي التفاصيل من الكثري هناك أن ورغم
للقانون باملخالفة للعمالت وسكه حكومية، مهمة يف كامربيدج عن غائبًا كان حينما ريمز
هذه فإن — األخرية لحظاته وحقيقة حياته، من يوم آخر وأنشطة فالشينج، بمدينة
عن الكثري نعرف وألننا اإلنسان. مارلو نحو شعورنا تبدل أن املستبعد من املعلومات
آرائه عن تعبريات باعتبارهم — وفاوست تمربلني مثل — أبطاله نقرأ فإننا شخصيته
نقرأ فإننا شكسبري، شخصية عن «القليل» إال نعرف ال ألننا أنه املفارقة ومن الشخصية،

شخصية. تعبريات أنها عىل مرسحياته
رسالة وهي كلها، حياته خالل شكسبري إىل موجهة فقط واحدة مكتوبة رسالة لدينا
جذب فيها يحاوالن ١٥٩٨ عام املحيل سرتاتفورد مجلس أعضاء من اثنني من عمل
شكسبري من رسالة كونه إىل يرقى يشء وأقرب استثماري.10 مرشوع إىل شكسبري انتباه
الروائيتنْي قصيدتيه بها َر وصدَّ ساوثهامبتون، إيرل إىل أرسلها التي املطبوعة اإلهداءات
أشبه اإلهداءات تلك وكانت .(١٥٩٤) لوكريس» و«اغتصاب (١٥٩٣) وأدونيس» «فينوس
يف رشيك فأنت أيًضا، لك أنجزه أن ينبغي ما وكل لك، أنجزته ما «كل الغرامية: بالرسائل
جولييت كلمات هذه تكون أن يمكن كان لوكريس). (اغتصاب لك» املخلص أملك، ما كل
عىل أو (١٥٩٥ عام «لوكريس»، قصيدة لنرش التايل العام يف وجولييت» «روميو (ُكِتبَت
تصاعديٌّ لتعبري وإنه .١٥٩٦ عام ُكِتبَت التي البندقية» «تاجر مرسحية يف بورشيا لسان

154



عرشة السادسة الخرافة

(ما املستقبل إىل أنجزته) (ما املايض الزمن من للعبارات الثالثية البنية تنتقل أنيق.
غري نحو عىل يتجاوز الذي أملك) ما كل يف (رشيك املستمر الزمن إىل ومنه سأنجزه)
ووحدة تكافل عالقة إىل ورعية راٍع عىل القائمة املتوقعة واإلخالص االعتماد عالقة عادي
تبدو. هكذا أو القلب، من ونابعة بسيطة الكلمات وهذه أملك). ما كل يف رشيك (فأنت
بالتملق يتسم أدبه كان الذي اإلهداءات نوع بغايات تفي فهي بالطبع، املنطلق هذا ومن
بالذات، الواعية اإلنسانية بالبالغة اتسم الذي العرص هذا يف عينه: الوقت يف واإلخالص
يبدو قد الذي والصوت األساليب. من غريه شأن شأنه فني بناء له املجرد األسلوب أن نجد

عنه. يكون ما أبعد يكون قد شكسبري بصوت أشبه
القصة أن هو املرسحيات إلينا تتحدث أن يف باستماتة رغبتنا يعلل الذي السبب ولعل
عدد هناك لسماعها. نصبو التي القصة دائًما ليست القانونية املستندات علينا تمليها التي
املؤسسية أو األهلية الخريية شكسبري أعمال قصور ساءهم ممن الحياة ُكتَّابسري من كبري
الحبوب تخزينه عىل أدلة توفر بسبب باإلحباط شعروا أو وصيته، يف حاله) يُْرس (رغم
سيما وال املحاصيل، سوء بسبب سرتاتفورد أبناء املجاعة هددت حينما ١٥٩٩ عام
«كوريوالنوس»،11 مرسحيته مستهل يف تحديًدا السيناريو هذا عن كتب شكسبري أن
سرتاتفورد يف اندلع احتجاج خالل شكسبري، أن حقيقة بسبب ظنهم خاب لعلهم أو
بمحاٍم استعان ،١٦١٤–١٦١٥ عاَمْي كوم ويليام اقرتحه الذي األرايض تسييج ضد
لويس وتتحدث دقيًقا، تسجيًال ُمسجلة والواقعة كوم. َسانََد أنه وبدا أراضيه، لحماية
نجد أن املحبط ومن ا، جدٍّ مستفزٍّا … كوم سلوك «يبدو كتبت: إذ كثريين بلسان بوتر
الناس ألطف يكونوا لم الذين املبدعني للفنانني بأمثلة حافل التاريخ صفه.»12 يف شكسبري
آخر). مثال مانداي أنطوني اإلليزابيثي املرسحي والكاتب األمثلة، هذه أحد (موتسارت
الراقية املوسيقى تأليف املقبول من (ربما) التناقض. َقبول د يَُعقِّ األدبي اإلبداع لكن
الدرامي العالم مركز يف واملتعاطف اإلنسان وضع ولكن راٍق، غري نحو عىل والترصف
أو ما، لشخص الخاصة الحياة يف هذا مجافاة ثم شكسبري)، يفعل (كما ما لشخص
توماس السري مع متعاطفة مرسحية تأليف ثم مانداي)، فعل (كما الكاثوليكيني اضطهاد

13… مور
كيفية نعرف ال إننا نعرفه؛ ال الذي وحده ليس شكسبري ويليام فإن ذلك، وعىل
الذي والشخص الفني. واإلبداع الواقعية الحياة بني ما التناقض أو التداخل أو التفاعل
تاريخها يحتمل التي الغامضة هاثاواي آن شخصية هو أملنا خيبة عىل اللوم كل يحمل
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الوقائعية: البسيطة ستيفن برواية عالقات من شكسبري تاريخ يحتمله مما أكثر الزواجي
بشخصية متصل إحساس أي إىل نفتقر إننا وماتت. أطفال، ثالثة وأنجبت تزوجت،
«زوجة كتابها يف جرير جريمني لسان عىل جاء ما بحسب االفتقار، وهذا شكسبري،
للرومانسية امُلعادية القراءات يؤجج الذي هو العارشة)، الخرافة طالع ،٢٠٠٨) شكسبري»
ُمحاِرصة شخصية باعتبارها هاثاواي، آن لشخصية األساس، حيث من للنساء، والكارهة
مشواره يف لشكسبري ُمَمكِّنَة أو وجدانيٍّا، دعًما داعمة (مثًال) تكون أن من بدًال لزوجها
ألنها هاثاواي آن نحسد الرؤية. هذه وراء يكمن ما هو الحسد بأن جرير وتوحي الفني.
جالت التي األفكار ومعرفة ُهِويَّته، وفهم شكسبري، من القرب وهو أال نملكه: ال شيئًا تملك

بها. شعر التي واملشاعر بعقله
الباب ترك وهي أال شكسبري: شخصية بشأن اليقني إىل الفتقارنا وحيدة ميزة هناك
كالشمس» يشء «ال بريجس أنطوني رواية ترصد ال الفجوة. لسد املبدعني للُكتَّاب مفتوًحا
نفسها اإلليزابيثية الحياة أيًضا ترصد ولكنها فقط، العاطفية شكسبري حياة (١٩٦٤)
حياة عن كتب أن بعد كرره الذي اإلنجاز (وهو املستساغ اإلليزابيثي نثره خالل من
عىل الضوء مادن جون فيلم ويسلط .(١٩٩٣ دتفورد»، يف ميت «رجل رواية يف مارلو
عاشًقا» «شكسبري — عنوانه يف الطالع سيئ الِغرِّ املرسحي للمؤلف العاطفية الحياة
صائًغا لبريجس، التاريخي للطيف اآلخر الطرف من شكسبري ويتناول — (١٩٩٨)
األجرة، لسائق اإلليزابيثي املقابل وهو (مراكبي، اإلليزابيثية للحياة بإبداع عرصية مشاهد
خنزير قدم اليوم الخاص «طبقنا قائًال: يفرس والنادل املرسح، رواد عىل يفرضنصوصه
لكن السوداء»). الحنطة من ومصنوعة ُمحالة فطرية وتَُقدَّم العرعر، خل يف منقوع
ويالن بيرت يفعل وكذلك قلبه. فيه يتحكم شخًصا بوصفه شكسبري إلينا قدما الكاتبنْي
نظرياتهما عن وشكسبري مارلو فيها يتناقش التي (١٩٩٢) الليل» «مدرسة مرسحيته يف
«السمكة والضحك يضحكون، عندما البرش ينكشف مارلو، نظر وجهة من الكوميديا. عن
يشعر الفلسفة وبهذه الُخطَّاف.» يُْخِفي الذي «الطُّعم هي والكوميديا فاَهَها»، الفاِغرة
ال السمكة تُطعم أن تود أنك لو ماذا «ولكن، شكسبري: بسؤال حتًما باالضطراب مارلو
لإلنسانية. موجه وتعاطفه عطوف، شخص فشكسبري تصطادها؟»14 أن دون … أكثر

راشمنستصفحات يصوغ مختلًفا: منهًجا راش«الوصية» كريستوفر رواية تقدم
الفراشوصيته. طريح شكسبري فيها يُميل خيالية، حياة سرية الوطني باألرشيف قانونية
مشرتكة قواسم أي تربطهما ال األخرية وشهادته اإلنسان وصية أن شكسبري محامي يلحظ
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العكس عىل َعِميلُه: فيجيبه غموض؛ وال فيها عاطفة فال مرسحياتشكسبري؛ من بمرسحية
السطور بني مسترتة الدراما» من و«القليل املشاعر من الكثري فيها فالوصية تماًما،
يف عالقاته عن منطقية ذكريات إىل وصيته كات لَرتِ شكسبري تفسريات تُْفِيض املحايدة.
بشهريْن»). سبقني حيث حتى؛ قبيل ُولَِد «لقد ملارلو: منافسته (عن ولندن سرتاتفورد
هاثاواي آن وآخرين: شكسبري من وبإبداع بترصف املقتبسة األبيات من الكثري وهناك
بلوى، الزواج كان إذا زوجتي.» العضال، املرض «هذا الجحيم»، من اآلتية «ملهمته
البولينج»)، يلعبون السعداء املرسحيات. يؤلفون ال («السعداء أيًضا مرض فالكتابة
التي الخرافات كل وشهيًدا. ودارًسا وتاجًرا وأبًا زوًجا بالفشل شكسبري إحساس ونلمح

بإبداع. راش رواية تعالجها الكتاب هذا يف نناقشها
السبب «أيًضا إنه بل ذاته، بحد وحسب البديهة رسيع ليس فالستاف أن وكما
الفصل الثاني»، الجزء – الرابع («هنري البديهة» برسعة البرش من غريه تحيل وراء
حياوات أخرى، حياوات شكسبري حياة َجت أَجَّ ،(٩-١٠ البيتان الثاني، املشهد األول،
يف جولييت رشفة من هذا نرى حقائق. إىل الخيالية القصص تتحول ما، وبطريقة خيالية.
«هنري أوليفييه لورانس فيلم إىل خيالية)، لشخصية حقيقية رشفة (فهي فريونا مدينة
يف األقل عىل منا، لكثريين بالنسبة يصبح إليزابيثي بمرسح أحداثه الجارية الخامس»
نون امُلَلقِّ (كان . اإلليزابيثيِّ املرسح يف يحدث كان ما عىل دليل بمنزلة الضعف، لحظات
فيلم يف رأيناهم هكذا ذلك؟ نعرف أن لنا كيف املرسح. خشبة عىل ظاهرين اإلليزابيثيون

أوليفييه).
لآلمال املخيبة وفجواتها أحيانًا) (املحبطة وحقائقها شكسبري حياة بشأن التشاور إن
أكسفورد «قاموس بتعريفات مقدمتنا، يف استشهدنا، الخرافات. يف التفكري إىل يدفعنا
«قاموس يف الساخر بريس أمربوز تعريف أن نجد وهنا، «خرافة». لكلمة اإلنجليزية» للغة

مفيًدا: (١٩٠٦) الشيطان»

يخص فيما بدائي شعب تبناها التي املعتقدات مجموعة اسم. امليثولوجيا،
«الروايات عن لها تمييًزا ذلك، إىل وما وآلهته وأبطاله، املبكر، وتاريخه أصله،

جانبنا.) من (التنصيص الحًقا. «يخرتعها» التي الحقيقية»

نقصها. قصص إال هي ما رَي فالسِّ الحياة؛ ِسرَي جميع يف «اإلبداع» «الحقيقة» تُالزم
ِسرَي بقدر — حقيقي ابتكار إنها أي — خرافية برجس أنطوني أو راش كريستوفر وسري

نيكول. تشارلز أو أكرويد بيرت
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منفرًدا يكتب أن شكسبري اعتاد

فيلم يُظهر صومعته. يف وحيًدا الكاتب يعمل إذ منعزًال؛ فنٍّا العبقرية اعتبار إىل نميل
يتدرب وهو ظهر حيث — املؤلف عثرة من عدة مراحل يف شكسبري عاشًقا» «شكسبري
ابنة وإيثيل («روميو خاطئ باستهالل ويبدأ ُمعالجه، إىل ويتحدث توقيعه، إتقان عىل
بالحب. مدفوع إبداعي بجنون األخرى تلو الصفحة من ينتهي أن قبل — القرصان»)
وينطبق إخفاقه. يف أو نجاحه يف سواء وحده، الكتابة) يف يخفق (أو ليكتب الكاتب إن
نتخيل أن أبًدا يمكننا فال كاملوسيقى؛ الفنون، من أخرى أشكال عىل أيًضا النموذج هذا
مستقاة (صياغتنا ومراجعوه» ومساعده «بيتهوفن ألفها التاسعة بيتهوفن سيمفونية أن
راسموسن، وإريك بيفينجتون ديفيد حررها التي فاوست» «د. ملرسحية ريفلز نسخة من
مارلو). مرسحية صنع يف شاركت التي املتعددة األيادي عن عنوانها صفحة وتُعلن
لم بأنها معرفتنا رغم هذا، باسمها معروفة ملوتسارت املوت» «قداس مقطوعة زالت وما
إىل يُنَْسب — األكرب الجزء حتى ربما — منها جزءًا وأن موتسارت وفاة قبل تُستكمل

سوسماير. اكسافر فرانس
مشاركة يتطلب فهو التعريف؛ بحكم تآزري فاملرسح انعزاليٍّا، العبقري كان إذا ولكن
(عىل واملوسيقيني األزياء، ومصممي املمثلني، الناس: من كثرية مجموعات من وتنسيًقا
مرحلة يف بعضهم) األقل عىل (أو املتعاونون الرشكاء هم هؤالء الحرص). ال املثال سبيل

التأليف؟ مرحلة يف األمور كانت فكيف اإلنتاج؛
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لِفَرق املالية الدفعات بانتظام هينسلو، فيليب اإلليزابيثي، املرسحي املدير يسجل
وأشهر واحد. يد خط من أكثر الباقية املرسحيات مخطوطات تُظهر ما وغالبًا املؤلفني.
مؤلفني/مراجعني خمسة عليها عمل التي مور» توماس «السري مرسحية األعمال تلك
يف رويل وصامويل ميدلتون توماس اشرتك وعندما مراجعيها). من واحًدا شكسبري (وكان
اختص بينما الكوميدية الفرعية الحبكة رويل كتب ،(١٦٢٢) «امُلْستَبَْدل» مرسحية تأليف
يف متخلًفا دابورن روبرت كان وعندما الرتاجيدية. األساسية بالحبكة نفسه ميدلتون
فصل تأليف أجل من الباطن من تعاَقد ،١٦١٣ عام هينسلو فيليب بها كلفه مهمة
اإلليزابيثي. املرسح يف التعاون نماذج من الكثري هناك أن الواضح من العمل. لترسيع

كثريًا أن نفسه بالقدر الجيل فمن غريبًا؛ يكن لم التآزر أن الواضح من كان إذا ولكن،
برجس أنطوني يرضب اآلخرين. عن بمعزل يكتبوا أن وفضلوا ُفرادى، ألفوا املؤلفني من
الجيكوبيِّ التأليف ثنائي يصور إذ السمراء» إندربي «سيدة روايته يف الوتر هذا عىل
كما أيًضا، واحدة عشيقة ولكن وحسب، واحًدا مكتبًا يتشاطرا لم اللذين وفليترش بومونت
ليست مسافة «عىل ويجلس حانة، إىل برجس، يصوره كما شكسبري، يدلف عنهما. ذُِكَر
قبالتها بمنح مرسورة كانت التي املشرتكة وعشيقتهما وفليترش بومونت عن بالبعيدة
بومونت فرانك ألقى امليزان.» برج مواليد من كانت إذ بالتساوي، لكليهما وأحضانها

قائًال: استحياء، عىل شكسبري عىل بالتحية

بيننا التعاون وهي أال بشأنها، إليك نتحدث أن نود مسألة ثمة شكسبري، «سيد
هنا.» وبينك

بثالث.» بالك فما اثنني مداعبة عىل قادرة «إنها

بقصة تيش األدلة لكن التعاون، أشكال من شكل أي برجس صوره الذي يرفضشكسبري
مختلفة.

األعمال األدبية: أنواعها بجميع واحد شخص تأليف من شكسبري أعمال مجموع إن
أعمال يف والثالثني الثمانية املرسحيات بني ومن والرتاجيدية. والتاريخية الكوميدية
آخرين، مؤلفني مع شكسبري فيها تعاون فقط مرسحيات ست أن ُوِجَد الكاملة، شكسبري
األثيني»، و«تيمون أندرونيكوس»، و«تيتوس األول»، الجزء – السادس «هنري وهي: أال
هذا (ويرتفع الثامن). (هنري حقيقي» يشء و«كل النبيالن»، و«القريبان و«بريكليس»،
مرسحية من والثالث الثاني الجزأين سلف بما ألحقنا ما إذا مرسحيات ٨ إىل الرقم
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توماس أعمال نصف للمقارنة: إجماع). عليه ليس الذي األمر وهو الخامس»، «هنري
تأليًفا مؤلَّفة اإلليزابيثية املرسحيات نصف من وأكثر ؛ تَعاُونِيٌّ تقريبًا، الكاملة، ميدلتون

مشرتًكا.1
األدبي. مشواره نهاية يف آخرين مع تعاون شكسبري أن طويلة فرتة منذ عرفنا
تُْدَرج لم التي املرسحية وهي ،١٦٣٤ عام الصادرة النبيالن» «القريبان نسخة ت نُِرشَ
السيد «النبيالن العنوان: صفحة عىل باسمنْي ،١٦٢٣ عام شكسبري أعمال مجموعة ضمن
فليترش َ (تُُويفِّ ١٦٣٤ عام قبل يَا تُُوفِّ قد االثنان وكان شكسبري». ويليام فليترشوالسيد جون
عرصهما أهل «أجدر ب العنوان صفحة وتصفهما .(١٦١٦ عام وشكسبري ،١٦٢٥ عام
من لعقديْن امللك» «رجال بفرقة املرسحيني املؤلفني أنجح من فليترشواحًدا كان بالتذكر.»
كان و١٦٤٣، ١٦٢٠ عاَمْي بني وفيما نرشها. ويُعاد تُنَْرش مرسحياته برحت وما الزمان،
يشهد ولم النبيالن». «القريبان مرسحية ومنها مرسحياته، من لست طبعات عرش هناك
«الراعية مرسحية كذلك ولكن وحسب، النبيالن» «القريبان مرسحية نرش ١٦٣٤ عام
ُطِبَعتا لفليترش أخريني مرسحيتنْي التايل العام وشهد منفرًدا، فليترش ألفها التي املخلصة»
من .١٦٣٤ عام مضمونة تسويقية ميزة كان وحده فليترش اسم فإن ولذلك مرة. ألول
مرسحية عنوان صفحة عىل شكسبري اسم إلضافة يدعو واحد سبب هناك يكون أن املمكن

مشارًكا. مؤلًفا ا حقٍّ كان أنه وهو النبيالن»، «القريبان
البصمات املشرتكة، األعمال يف اإلسهامات تعيني بها يمكننا التي القليلة السبل من
وعليه، شعوري. ال مستًوى عىل تتجىل التي اللفظية الالزمات وأعني للمؤلفني: اللغوية
ويفضل ،«’em» باإلنجليزية «ُهم» املحور الضمري شكل فليترش ل يَُفضِّ املثال، سبيل عىل
هاتنْي تحوي التي املشاهد نجد النبيالن»، «القريبان مرسحية ويف .«them» شكسبري
الصيغتنْي تحوي املشاهد بعض لكن بعيد. حدٍّ إىل بوضوح محددة املتباينتنْي الصيغتنْي

فيها. وساهم اآلخر مشاهد منهما الواحد قرأ املتعاونني املؤلفنْي أن الواضح من مًعا.
تعاون بالنجاح: الرشاكة وُكلَِّلت .١٦١٣ عام النبيالن» «القريبان مرسحية أُلَِّفت
(هنري حقيقي» يشء «كل مرسحيتَْي تأليف يف نفسه العام يف مجدًدا وشكسبري فليترش
املتأخرة الرومانسية أعماله بدأ شكسبري أن ورغم حاليٍّا). (مفقودة و«كاردينيو» الثامن)
جورج مع بالتعاون (١٦٠٧ (عام «بريكليس» كتب حيث آخرين، مؤلفني مع بالتعاون
فمن مختلًفا؛ نفسه بينهما التعاون شكل وكان ويلكنز. مع رشاكته تتكرر فلم ويلكنز،2
«بريكليس»، من الخامس حتى الثالث من الفصول عن مسئوًال كان شكسبري أن الواضح

والثاني. األول الفصلنْي ويلكنز كتب بينما
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نقاط طياتها يف تحمل الفرتة تلك أن بما األدبي، شكسبري مشوار بداية إىل لنرجع
يف تدخلت غريبة يًدا ثمة أن يف النقاد شك لطاملا ويلكنز. مع التآزري املنهج مع تماس
من األول الفصل ويف األول»، الجزء – السادس «هنري مرسحية من األول الفصل تأليف
وكان ا. شاقٍّ أمًرا الغريبة (األيادي) اليد تلك تعيني وكان أندرونيكوس». «تيتوس مرسحية
التعاون مسألة َد َعقَّ ومما بيل. جورج هو أندرونيكوس» «تيتوس ملرسحية املفضل املرشح
يف الزمني، التسلسل حيث من نضعها، أين األول» الجزء – السادس «هنري تأليف يف
يعتقد الثالث. إىل األول من السادس» «هنري مرسحية أجزاء ضمن اآلن املعروف الرتتيب
السادس «هنري بعد ُكِتبَت األول» الجزء – السادس «هنري مرسحية أن النقاد من كثري
عائلتي عن متتابعني جزأين شكسبري كتب أن فبعد تمهيدي؛ كجزء الثالث» الجزء –
واقتبسها ناش؟) أو بيل بقلم (ربما مرسحية مصادفًة يديه بني وقعت والنكسرت، يورك
الدونية) وحتى (بل البساطة يكفي بما الحسبان يف تضع ال النظرية هذه لكن بترصف.
املرسحية من األخرى باألجزاء مقارنة األول» الجزء – السادس «هنري ملرسحية اللغوية
يمكن التي أيرساملرسحيات من واحدة األول» الجزء – السادس «هنري فمرسحية نفسها؛
أو نحويَّة ِبنًى من فما واحدة؛ فكرة يوازي فيها بيت وكل لشكسبري. املرء يطالعها أن
عىل املرسحية هذه إىل ننظر أن الصعب ومن اإلطالق. عىل معقدة أفكار أو بيانية صور
بصدد وكان الثالث»، الجزء – السادس «هنري للتو كتب شخص أفكار بنات من أنها

الثالث.» «ريتشارد مرسحية تأليف
من التسعينيات أوائل أو الثمانينيات (أواخر ا جدٍّ قريبان املرسحيتني هاتني وتاريَخا
القرن تسعينيات وأوائل األول»، الجزء – السادس «هنري ملرسحية عرش السادس القرن
شكسبري مشوار يف مبكرتنْي ليستا فهما أندرونيكوس»)؛ «تيتوس السادسعرشملرسحية
أيًضا وهناك أيًضا. االحرتايف اإلليزابيثي املرسح حياة يف مبكرتان ولكنهما فقط، األدبي
مرسحية من أفضل فمرسحيتان أكرب؛ برسعة الكتابة تسري إذ للتعاون؛ عملية أسباب
حديثًا االحرتايف الطابع اكتسب الذي املرسح كان وأفضل. أفضل أربع أو وثالث واحدة،
،١٥٩٤ ديسمرب و٢٦ ١٥٩٣ ديسمرب ٢٧ من الفرتة وبني جديدة. مرسحيات إىل بحاجة
حاشيته كانت وإذا مختلفة، مرسحية ٤١ ل مرسحية عروًضا ٢٠٦ هينسلو يوميات تُسجل
الكاتب وكان جديدة. كانت املرسحيات تلك من ١٥ يقتيضأن هذا فإن «جديد»، تعني ne
بحاجة كان كلما الفريق خارج من بمؤلفني االستعانة إىل يلجأ دابورن روبرت املرسحي
الخياليتان. برجس شخصيتا وفليترش بومونت فعل وكذلك معني. نهائي بموعد للوفاء
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معي تعاونك «أعني امُلقرتح: لتعاونه الجنيس شكسبري تفسري (سوء) بيومون يصحح
اللعوب»، أيتها عليك «اللعنة بعنوان كوميدية مرسحية كتابة بصدد فنحن جاك؛ ومع
نرشع لم لكننا اآلن، من يومنْي غضون يف املرسحية للتدريبات جاهزة تكون أن ويجب
كان السياق: هذا يف يرسي ثاٍن عميل اعتبار وثمة أموالها.» استلمنا أننا رغم كتابتها يف
من الخربة قليلو املرسحيون املؤلفون سياقه يف يتعلم للتمرين، كنظام يعمل التعاون
شكسبري كان ربما و١٦١٣، ١٦١٢ عامي بني ما الفرتة ويف معهم. بالتعاون اآلخرين
«رجال فرقة مع متعاقًدا) (أي «ملحًقا» مرسحيٍّا كاتبًا فليترش جون (أمىس خلفه يَُدرِّب

لشكسبري). خلًفا امللك»
شكسبري تعاون ،١٦٠٧ عام يف املهني؟ شكسبري مشوار من الوسيطة الفرتة عن ماذا
مكتملة غري املرسحية ولعل األثيني». «تيمون الساخرة املرسحية يف ميدلتون توماس مع
(اقتبس بالتأكيد. املرسح خشبة عىل لألداء قابلة أنها ولو فضفاضة)، نهايات تحوي (فهي
الخرافة طالع شكسبري؛ وفاة بعد بالعني» و«العني «ماكبث» بترصف بعد فيما ميدلتون
وشكسبري ميدلتون بني العمل عالقة مدى استكشاف يف توٍّا بدأنا لقد والعرشين). الرابعة
مجنون «عالم املدينية ميدلتون كوميديا يف املحورية الشخصيات بني من الفرتة. تلك خالل
ُمغاٍل فارس مبارشة، األثيني» «تيمون مرسحية قبل كتبها التي ،(١٦٠٧) السادة» أيها
سري نفسه هو تيمون أن إىل وبالنظر بروديجال. باونتيوس السري يُدعى السخاء يف
األثيني» «تيمون مرسحية ميدلتون استهل فربما تراجيدية، صيغة يف بروديجال بونتيوس
اكتشافه إثر األدبي، النوع حيث من منطقية تالية خطوة بوصفها األمر واقع يف التعاونية
مؤلًفا كان ميدلتون بأن يوحي دليًال مؤخًرا قدمنا لقد الكوميدي.3 الشكل يف اإلرساف
الحظ ولطاملا .(١٦٠٧ عام (حوايل بخواتيمها» «األمور مرسحيته يف لشكسبري مشارًكا
لعام الكاملة األعمال (مجموعة املرسحية لهذه األول املطبوع النص يف شذوذات النقاد
املرسحية واإلرشادات الكالم سوابق يف الشخصيات تسمية يف تنويعات وأعني ،(١٦٢٣
الحًقا، يقع ال بحوار تَِعد غريب نحو عىل فضولية روائية مرسحية إرشادات الحوار؛ ويف
النصية السمات من الكثري ويتطابق ذلك. إىل وما حاسمة، شكسبريية غري حرضية ولهجة
ُمَركََّزة ونراها ميدلتون، لتوماس املعروفة والعادات التفضيالت مع واألسلوبية واللهجية
لكنها — مثًال بباروليس الخاصة الكوميدية الفرعية الحبكة — بعينها مشاهد يف تحديًدا
التقليدية القصة تعديل إىل بحاجة فإننا وعليه أيًضا.4 هيلني مشاهد بعض يف تظهر
لفرتة فيها، تعاون التي القصة وهي املهني، شكسبري مشوار يف املشرتك بالتأليف الخاصة
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بال ولكن املهني مشواره نهاية يف أكرب بانتظام ثم مشواره، بداية يف بنجاح، ولكن قصرية،
نشاًطا كان التعاون أن اآلن لنا يبدو مشواره. منتصف يف منتظم نحو عىل أو يُذَْكر، نجاح
نظره وجهة من الكايف بالقدر وناجًحا الخط، طول عىل نظره وجهة من وعمليٍّا مستساًغا

مجدًدا. وفليترش) (ميدلتون آخريْن مؤلَفنْي مع التعاون يف يرغب لكي
التعاون، أشكال من آخر نوًعا هناك لكنَّ التأليف. ُمْشَرتََكة مرسحيات اآلن إىل بحثنا
يف حدث ما وهذا آخر. مؤلف ملرسحية وجيز تتابع أو مشهد أو بخطبة املؤلف فيه يُْسِهم
الشعبية الكوميدية جرين روبرت ملرسحية تتمة وهي الربدييل»، «جون مرسحية مخطوط
(تُِرَكت واحدة خطبة شيتل هنري كتب حيث (١٥٨٩) بانجاي» والراهب بيكون «الراهب
املجهولة التاريخية املرسحية يف أيًضا الحال هو وهذا الغرض). لهذا كبرية خالية مساحة
١٥٩٦) سالزبري كونتيسة مشاهد شكسبري فيها ألََّف التي الثالث» «إدوارد املؤلف
شكسبري أضاف حيث مور»، توماس «السري مرسحية يف كذلك الحال هو وهذا تقريبًا).
خاص الهتمام مثرية حالة وهذه ثورتهم. من ويُهدئ املشاغبني مور فيها يُخاطب ُخطبًا

عندها. بالتوقف وجديرة
بالتاريخ أساسينْي حدثنْي عىل درامية صبغة مور» توماس «السري مرسحية تُضفي
تأييد مور ورْفض ،١٥١٧ عام اندلعت التي املشئوم» مايو «يوم شغب أحداث الحديث:
تأييد رفضه مع باملرسحية (املختلط ١٥٣٢ عام الثامن هنري بطالق املتعلقة املواد
املشاغبني يقنع مور تجعل إذ االثنني بني املرسحية وتربط .(١٥٣٤ عام التعاقب قانون
املرسحية. من الثاني النصف يف مللكه االمتثال هو يرفض بينما األول، النصف يف بالطاعة
وناسخ، مؤلفني/مراجعني، خمسة مشاركني: سبعة بصمات املرسحية مخطوطة وتحوي
ا، جدٍّ متشدد نحو عىل رقابته مارس الذي تينيل إدموند امللكية االحتفاالت عن واملسئول
َحت نُقِّ الحقة، ما مرحلة يف عنها. تخلوا أصحابها أن ظنوا النقاد من كثريًا إن حتى
تأليفها إىل الداعي ما الذًعا: نقًدا املرسحية انتقدت طاملا التي األسئلة ومن املرسحية.
القرن يف علنًا مناقشتها باإلمكان يكن لم مادًة مرسحي قالب يف تصوغ ألنها نظًرا أصًال
املرسحية مؤلفي أحد وهو مونداي، يدعو الذي ما املرسحية؟ أُلَِّفت متى عرش؟ السادس
هل كاثوليكي؟ شهيد مع متعاطفة تأليفمرسحية إىل الكاثوليكية، ضد ومعارضمتشدد
السبعة املشاركون هم َمن بعدها؟ أم الرقابية تينيل قرارات بعد مبارشة التنقيحات تمت

الخمسة؟ واملؤلفون
األسئلة.5 تلك عرب واضًحا خطٍّا جاويت لجون (٢٠١١) الجليلة أرِدن طبعة ترسم
مرسحي ناسخ َق ونَسَّ عليها، رقابته تينيل وَماَرَس األصلية، املرسحية وشيتل مانداي ألََّف

164



عرشة السابعة الخرافة

ويَُسكِّن وشكسبري. وهيوود ديكر وهم آخرين: مؤلفني وثالثة شيتل مراجعات مجهول
املرسحيات كانت (فقد ١٦٠٠ عام حوايل اإلليزابيثية، الحقبة أواخر يف املرسحية جاويت
وأن آنذاك)، للفرق الفنية املؤلفات ذخرية ضمن تُْدَرج الثامن هنري حكم فرتة تتناول التي
للتاريخ اطمئنانًا» «أكثر بأنه جاويت يشعر .١٦٠٣-١٦٠٤ عاَمْي خالل كانت مراجعتها
١٦٠٣ / ١٦٠٤ تاريخه ويدعم األصيل. التأليف لتاريخ ارتياحه من للمراجعة املقرتح
بداية يف التعاون حرص من وبدًال آخرين. مع كمتعاون شكسبري عن الجديد املنظور
بالتعاون تأليفشكسبري فكرة يؤيد سيناريو لدينا أصبح وحسب، ونهايته األدبي مشواره
أن التعاقدي االلتزام من رضبًا كان (لقد األدبي. مشواره منتصف يف وألجلهم آخرين مع
ى تََلقَّ ،١٦٠٢ عام يف جديدة. خاتمات أو مقدمات إليها يضيف أو غريه، مرسحيات ع» «يُرقِّ
ولو كيد، لتوماس اإلسبانية» «املأساة ملرسحية أنجزها إضافات لقاء أجًرا جونسون ِبن
صامويل تلقى نفسه، العام يف املنشورة.6 اإلضافات تلك مؤلف هو شكسبري أن ثبت أنه

فاوست»). «د. مارلو ملرسحية إضافات عن أجًرا رويل وويليام بريد
مطلوبًا كان املنقح النص أن عىل عالمة يكون ما عادًة األيدي من كبري عدد حشد إن
كما بالتعاقب، ال واحد، آٍن يف يعملون كانوا املراجعني أن إىل بالنظر (وخاصًة بإلحاح
عهد بداية يف التنقيح عمليات لتواريخ جاويت تعيني يساعدنا قد املخطوطة). تظهر
لشكسبري: األدبي املشوار عن املحرية األسئلة بني من املناسبة. تحديد عىل جيمس امللك
فقد عرشة)؟ الرابعة الخرافة (طالع املدينة ملهرجانات نصوًصا شكسبري يؤلف َلْم ِلَم
(١٦٠٤ عام جيمس امللك تتويج (واحتفاليات السنوية لندن مدينة عمدة مواكب كانت
من كلٍّ إىل أُوِكَل ولقد البارزة. املرسحية األعمال عن املدينة فيها تُْعِلن مواتية مناسبات
املدينة. ملهرجانات نصوص تأليف وبيل وديكر وهيوود وجونسون وميدلتون مانداي
وتعاون املؤلفني هؤالء جميع يعرف شكسبري كان نفسه؟ باألمر شكسبري يَُكلَّف َلْم ِلَم
مثًال، جونسون مرسحيات يف َمثََّل (فقد متباينة وبطرق متعددة مراحل يف بعضهم مع
«السري مرسحية مراجعة ولعل أندرونيكوس»). «تيتوس مرسحية يف بيل مع وتعاون
من فعالية إىل تُْعَزى كانت و١٦٠٤ ١٦٠٣ عامْي بني الفرتة يف عجل عىل مور» توماس

لندن. فعاليات
توماس «السري ملرسحية شكسبري إضافة تأريخ بشأن جاويت ة ُمحاجَّ وتُِطيُح
«األمور ملرسحية التآزرية بالطبيعة املتعلق اقرتاحنا عىل عالوة ،١٦٠٤ عام حوايل مور»
املشوار من الوسيطة الفرتة عن فرضياتنا من بالكثري ،١٦٠٧ عام حوايل بخواتيمها»

165



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

ذاك عىل وال الفرتة تلك يف ليس ولكن آخرين، مع تعاون أنه نعلم لشكسبري: األدبي
بالبالط عالقة ميلكيوري جيورجيو يرى تفكرينا. نطاق توسعة أمكننا وربما النحو.
وحسب تكن لم هذه بأن ويحتج .(١٥٩٧) البهيجات» ويندسور «زوجات مرسحية يف
مرسحية إنها بل شكسبري، مرسحيات من كثري حال هو كما بالبالط تُْعَرض مرسحية
َح (نقَّ الثاني هانسدون للورد خاصة شكسبري كتبها للبالط قصرية مرسحية من تطورت
هرين سنديان شجرة مشهد من أطول نسخة إىل وحولها القصرية املرسحية شكسبري
جاويت نسخة شأن وشأنها 7.(١٦٢٣ عام الصادرة الكاملة األعمال يف الحًقا ُطِبَع الذي
البهيجات» ويندسور «زوجات مرسحية نسخة لنا تفتح مور»، توماس «السري ملرسحية
النسخ هذه إن شكسبري. فيها شارك الكتابة من أخرى أنواع يف للتفكري الباب مليلكويري
شكسبري كان التي والبالط، باملدينة االجتماعية، الظروف عن مفهومنا ع تَُوسِّ مجتمعًة

بالكتابة. فيها ويَُكلَّف فيها يكتب
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حياته بسرية متعلقة كانت شكسبري سونيتات

أن شك ال هي: املوجزة اإلجابة حياته؟ سرية عن تلقائي تعبري شكسبري سونيتات هل
تبدو) بحيث مصممة (أو تبدو األخرية وبعض كذلك، ليس اآلخر والبعض كذلك، بعضها

كاألوىل.
عن تلقائي تعبري بأنها ِلِالدِّعاء قويٍّا أساًسا تملك ١٤٥ رقم السونيتا بأن القول يمكن
hate بني ما لفظي تالعب حول (حرفيٍّا) تدور فهي الذات؛ إىل اإلشارة أو الحياة، سرية
مشواره بداية يف شكسبري كتبها حب قصيدة أنها يُْعتَقد ما وكثريًا ،Hathawayو away
بيتًا عرش اثني مدار عىل العارشة). الخرافة (طالع هاثاواي آن املستقبل لزوجة األدبي
مؤخًرا نفيًا الجملة بنية تَُقدِّم الختامي األبيات زوج يف ثم املرأة، كراهية الشاعر يسجل

مفعول): ال (أو متوقع غري ومفعوًال

،away بعيًدا أكره» «أنا من hate «أكره» ب فألقت
أنت». «لست بقولها حياتي، وأنقذت

قراءة املمكن فمن «آن»، االسم صوتيٍّا يطابق يكاد and «و» العطف حرف ألن ونظًرا
يصفها (التي الشعرية البساطة إن حياتي.» أنقذت «آن اآلتي النحو عىل األخري البيت
(حيث املعتادة غري التفاعيل الرباعية وبنيتها القصيدة، لهذه الشعرية) بالسذاجة البعض
أبيات من األخرى ١٥٣ ال السونيتات تتألف بينما نربات، أربع من سطر كل يتألف
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عىل أيًضا تدلل قد عرشة)، الحادية الخرافة طالع نربات: خمس ذات التفاعيل ُخماسية
يف الدقة، من املزيد شئنا إن ربما (أو األدبي شكسبري مشوار من مبكرة فرتة يف تأليفها

أصًال). أدبي مشوار له يكون أن وقبل شكسبري حياة من مبكرة فرتة
ملحوظ وبتكرار جالءً، أكثر نحو باأللفاظعىل يتالعبشكسبري ١٣٥ رقم السونيتا يف
قائمة إىل تضمه أن الغامضة املرأة الشاعر يستعطف حيث باسمه، مستعينًا املرة، هذه

عشاقها:

ويل، عشيقك فلك أنت أما البسيطة، رغباتهن للنساء
به. لك حاجة ال ثالث وويل شئِت، إن آخر وويل
∗∗∗

تشبع، وال مهولة رغبتك أن وبما
رغبتك؟ يف رغبتي أدفن أن ملرة ولو تسمحي ألن

يف يرتدد بيتًا، عرش أربعة يف مرة عرش ستة will كلمة القصيدة هذه يف استخدم وإذ
و«العناد» «األمنية» مثل للكلمة املختلفة املعاني عىل الطارئة التحوالت صدى القصيدة
أسماء من اسم وكذلك املرأة»، و«فرج الذكر» «قضيب العامية وداللتها الجنسية» و«الرغبة
الشاعر واسم ناحية من اللفظية التالعبات هذه بني ما الفصل املستحيل ومن الذكور.
كان يعشق من اسم أو باسمه اللفظي املرء تالعب أن األمر وحقيقة أخرى. ناحية من
اسمان هما — ونجم النجوم عاشق — وستيال أسرتوِفل الفرتة. تلك إِبَّان شعرية َعة َرصْ
بينيلوبي السيدة املنال بعيدة معشوقته وعىل عليه أطلقهما سيدني، لفيليب خياليان
تتابع يف الحقيقية ُهِويَّتها عن ويُْفَصح ريتش)، اللورد زوجة كانت ألنها املنال (بعيدة
فهي الزواج؛ بعد باسمها تتالعب التي ٣٧ رقم السونيتا يف اللفظية التالعبات من ُمَركَّز
أنها الشاعر مأساة لكن والفضيلة)، الجمال حيث (من النواحي كل من غنية أي rich

ريتش). (زوجة «ريتش»
واضحتان الرتتيب عىل ١٣٥ وسونيتا ١٤٥ سونيتا Willيف وكلمة Hate away عبارة
معارصي من واحد وجود االسم، غياب بسبب ربما وضوًحا، منهما وأقل تلميحيهما. يف
خيبة تعكس قد التي املنافس» «الشاعر سونيتات يف شابمان، جورج كان ربما شكسبري،
شابمان كان ،١٥٩٨ عام يف السادسعرش. القرن تسعينيات أواخر يف املهنية شكسبري أمل
اه سمَّ عرش الثامن الكتاب يف جزء — هومريوس «إلياذة» من لجزء ترجمته توٍّا نرش قد
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«هريو اإليروتيكية القصرية الروائية قصيدته مارلو نرش ذاته، العام ويف — أخيل» «درع
لم شابمان. كتبها معارضٍة مع نفسه العام يف طبعها أُعيد فقد ذلك، عىل عالوة وليندر»،
ترجمة حالة و(يف واسعة، شهرة أصابت ولكنها وحسب، أدبيٍّا نجاًحا األعمال هذه تكن
متملًقا شابمان شبهه راٍع إىل أخيل» «درع ترجمة (أُْهِديَت مرموقة ومكانة شابمان)
معارضة وكانت مارلو. خليفة إيجاد منه يُراد تحديًا أدبية؛ معركة وكانت بأخيل)،
يف الخليفة. ذاك نفسه َعدَّ بأنه رصيح إعالن بمنزلة وليندر» «هريو لقصيدة شابمان
بإنجازات إليه) افتقاره (أو الشعري نجاحه شكسبري يقارن لشكسبري، ٨٦ رقم السونيتا
أساء ألنه شكسبري يأىس املقارنة. تلك يُطابق منطقي منافس وشابمان آخر. شاعر
القصيدة تلك («أكانت شابمان نالها التي بالرعاية يَُفْز لم حيث األدبي، مشواره إدارة
عن أحجم وجعلتني أحبطتني التي هي ألجلك منافيس َقَرَضها التي املبهرة الطموحة
ينافسه أن يستطع ولم كلمات؟») يف أصوغها أن قبل أفكاري وطمست قصيدتي، تأليف
القدماء؛ بهم ويريد — الكتابة» علمته التي األرواح من («بعون الكالسيكية معارفه يف
يخدعه الذي املألوف/ املحبب الجني «ذاك الليلية؛ دراسته — ليًال» يزورونه الذين «أعوانه
األمر، وحقيقة هومريوس). من يستلهم أنه شابمان ادعى — ليلة» كل مغلوطة بمعلومات
الذي الجني أن اعتربنا إذا السونيتا هذه يف واحد منافس شاعر من أكثر هناك أن ربما

هومريوس.1 وليس مارلو هو شابمان يلهم
مارلو ذكر عىل مرة ألول شكسبري أتى الفرتة تلك يف أنه املصادفة َقِبيل ليسمن وربما
األردين، غابة يف .(١٥٩٩) تشاء» «كما مرسحية وهي أال واحدة، مرسحية يف (مرتنْي)
كانت الراحل: الشاعر (أي الراحل الراعي «أيها الحب: سحرها التي فيبي الراعية تقول
الذي ذا من قلت: إذ تعنيه كنت ما عرفت اآلن الريفي)، للشاعر اختصاًرا «الراعي» كلمة
.(٨٢-٨٣ البيتان الخامس، املشهد الثالث، (الفصل األوىل؟» النظرة من يحب لم إن أحب
الثانية اإلشارة وتأتي وليندر». «هريو مارلو قصيدة من مبارش اقتباس البالغي وسؤالها
التي األمل خيبات عن ألقاها كلمة يف تاتشستون املهرج يقول عندما املرسحية يف ملارلو
تفعل مما موتًا أكثر ويجعله املرء يصيب «إنه أشعاره: أحد يَُقدِّر لم إذ املرء تصيب
البيتان الثالث، املشهد الثالث، (الفصل صغرية.» غرفة يف إقامة عىل باهظة حساب فاتورة
أمىض حيث نُُزل، يف (ِحساب) فاتورة خالفحول بسبب ١٥٩٣ عام مارلو ُقتل .(١١-١٢
تشارلز كتبها التي مارلو حياة سرية عنوان هو («الحساب» اليوم. آخرون وثالثة هو
بصدمة املرسح عالم أصاب لندن يف املرسحيني الكتاب أشهر وفاة أن الواضح من نيكول.)
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يصيب «إنه تاتشستون: عبارة يف املوت تشبيه دنكان-جونز، كاثرين أشارت وكما كبرية.
غري صغرية» غرفة يف إقامة عىل باهظة حساب فاتورة تفعل مما موتًا أكثر ويجعله املرء
لم ما حي.2 وإما ميت إما فاملرء درجات؛ للموت وليس تغيريه، يمكن ال فاملوت منطقي؛
عىل السمعة إىل النظر يمكن حيث األدبينْي، واملوت الحياة عن يتكلم بالطبع املرء يكن
السونيتا يف واملوت. الحياة بني أو ميتًا، أو حيٍّا يكون أن الشاعر إلنتاج يمكن نسبي. نحو
إن الصمت» فألزمه «صعقه منافسه حققه الذي النجاح أن عىل الشاعر يأىس ،٨٦ رقم
امتدت الذي العام خالل شكسبري كتبها التي تشاء»، «كما مرسحية يف عنها امُلَعربَّ املشاعر
بها املرصح باملخاوف ترتبط وليندر»، «هريو قصيدته نرش عرب شعريٍّا فيه مارلو حياة
يكون، أن من القلق شكسبري ينتاب األدبية. واملقارنات السمعة حول ٨٦ رقم السونيتا يف
أيًضا وتساعد ا. حقٍّ امليت مارلو من األدبية الناحية من مواتًا أشد الحي، الشاعر وهو
األدبي السياق يف بوضعها السونيتا هذه تأريخ عىل املخاوف عن التعبريات هذه مثل

عرش. السادس القرن لتسعينيات
تعني املنافس» «الشاعر سونيتات أو «االسم» لسونيتات القراءات هذه أكانت سواء
تعني ال أم حياته سرية عن تلقائي تعبري وكأنها شكسبري سونيتات كل قراءة بإمكاننا أنه
حبكات عن درامية تقل ال قصة إجماًال، السونيتات، علينا تقص جديل. أمر فهذا ذلك،
فيها وتنبذ واحدة، امرأة حب عىل رجالن سياقها يف يتنافس حبكة شكسبري: مرسحيات
يف املنافسة تجربة فيها ويعيش لشاب، حبه عن الشاعر فيها ويعرب الشاعر، املعشوقة
(فقد محدًدا روائيٍّا تسلسًال بوصفها القصائد تُكتب لم سواء. حد عىل والشعر الحب
نحو عىل يعمل القصائد تلك بعض أن ورغم سنة). ١٦ من تقرتب فرتة مدار عىل أُلَِّفت
«لذا» أو «لكن» مثل املقارنة أو العطف عىل تدل ربط بأدوات يبدأ منها (فكثري متتابع
١٥٣ رقم (كالسونيتا أخرى سونيتات فهناك سابقة)، سونيتا أنه يَُظنُّ مما بيتًا لتستأنف
وتبدوان األخرى، منهما الواحدة تطابق كيوبيد) قصة وتتناوالن ،١٥٤ رقم والسونيتا
للقراءة قابلة أكثر أو قصيدة أن وحقيقة واحد. موضوع عىل تجريبية بتنويعات أشبه
قصتها أو ١٥٤ ال السونيتات أن الحال برضورة يعني ال الذاتية، السرية من جزء وكأنها
مجموعة أن كاالهان، ديمبنا الحظت كما والواقع، الحياة. سرية عن ذاتي تعبري الرتاكمية
(تقابل لألحداث ومكان بزمان ملحوظ، نحو عىل محددة، غري مجموعها، يف السونيتات،
ترتك ال بينما أنه بوتر لويس وتوضح دانيال)، صامويل أو برتارك تفاصيل كاالهان
نجد تتناولهم، الذين األشخاص يف للشك مفتوًحا املجال األخرى اإلليزابيثية السونيتات
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وإيف وهيلني أدونيس وحسب: خرافية شخصيات إال ي تَُسمِّ ال شكسبري سونيتات أن
وتايم.3

إذ املؤلف؛ شكسبري ١٦٠٩ عام الصادر للمجلد العنوان صفحة تربز ذلك، ومع
وبني املؤلف بني امللكية ضمري ويربط شكسبري»، «سونيتات هذه أن العنوان صفحة تُعلن
العنوان صفحة إن الحقبة. تلك يف املنشورة السونيتات يف معتادة غري بطريقة اإلبداع
«أسرتوِفل سونيتات مجموعة عنوان صحفة هي امللكية لفظة تحوي التي الوحيدة األخرى
(١٥٩٣) «فيليس» توماسلودج سونيتا تورد ولم .(١٥٩١) سيدني» فيليب للسري وستيال
.(١٥٩٥) بارنفيلد لريتشارد «سينثيا» سونيتا وكذلك العنوان، صفحة عىل الشاعر اسم
واطسون: لتوماس (١٥٨٢) «هيكاتومباثيا» سونيتا يف يتجىل ملحوظ تناقض وهناك
يف املؤلف معاناة عن يعرب أولها جزأين: إىل ينقسم املتقد الحب قرن أو «هيكاتومباثيا
تأليف من عذابات. من عليه ينطوي ما وكل لحبه الطويل وداعه عن يعرب واآلخر الحب،
عرض يف أوروبيٍّا تقليًدا يتبع حيث تقليدي، غري واطسون لكن واطسون.» توماس النبيل
هذا لكن قصائده، من كالٍّ بها يقدم التي االستهالالت يف أيًضا شهدناه أن سبق السونيتا،

إنجلرتا. يف برواج يحظ لم األسلوب
(والشعر السونيتات فيه عرصكانت يف كتب الذي وردزورث ويليام أن إذن عجب ال
شكسبري أفصح / املفتاح «بهذا إنه قال الذات عن للتعبري أدوات مختلفة) بأشكاله عموًما
شكسبري أن نفرتض أال نتساءل: قد ولكن، السونيتا»). تزدروا («ال قلبه» مكنون عن
يُنَْظر ما فكثريًا ما؛ حد إىل بالطبع نفرتضه ما هذا مرسحياته؟ يف قلبه مكنون عن أفصح
هامنت ابنه ملوت حزنه للتنفيسعن شكسبري من محاولة باعتبارها «هاملت» مرسحية إىل
يفقد التي «العاصفة» مرسحية تُعترب ما وعادًة عرشة). الثانية الخرافة (طالع ١٥٩٦ عام
شكسبري لظروف انعكاًسا املرسحية مهاراته عن ويتخىل زواجها بعد ابنته األب فيها
مرسحية يف أورسينو ونصيحة العرشين). الخرافة (طالع ١٦١٠ عام واملهنية الشخصية
سنٍّا» منهن أكرب «رجًال دوًما النساء تنتقي بأن فيها يويص التي عرشة» الثانية «الليلة
شكسبري ندم أنها عىل تَُفرسَّ ما كثريًا (٢٨-٢٩ البيتان الرابع، املشهد الثاني، (الفصل
بثماني هاثاواي آن يصغر كان حيث زواجه، يف معاكًسا موقًفا تَبَنيه عىل الشخيص
عىل توائم تحوي بحبكات شكسبري استعانة إىل ويُنَْظر العارشة). الخرافة (طالع سنوات
مرسحية (تحوي عموًما بالتوائم لتوءمني، والًدا بصفته الشخيص، افتتانه عن تعبري أنها
الثانية «الليلة مرسحية تشتمل بينما املتطابقة، التوائم من مجموعتني األخطاء» «كوميديا
عاش شكسبري أن أبًدا نفرتض ال لكننا متطابقني). غري توءمني من واحد زوج عىل عرشة»
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السحر أثر تحت طارده م املتوهَّ الشخص أن أو إيلرييا، إىل سافر أو سفينة غرق تجربة
السؤال: هذا إىل أحيانًا بنا تفيض صيف» منتصف ليلة «حلم مرسحية حبكة أن (ولو
عكس عىل ذاتيٍّا تفسريًا املشاعر نفرس فإننا آخر، وبتعبري بالجنيات؟») شكسبري آمن «هل

ذاتيٍّا. تفسريًا االثنني نفرس حيث السونيتات حالة يف خال فيما املرسحية، الحبكات
«تعبري أن بولو إدوارد كامربيدج جامعة من النفساني العالم كتب ،١٩١٢ عام يف
الناس لعامة يتحدث الذي الخطيب أو الرسائل كاتب تعبري يُشاكل ال ذاته عن الفنان
تعبريًا حتى وليس الواقعية، الفنان شخصية عن «املبارش» التعبري ليس فهو ذاته؛ عن
الشخصية وتجربته الكاتب عرص بأن بولو ويقر الواقعية.»4 الشخصية عن مبارش» «غري
العصور تلك عىل العثور فقط يمكنهم القراء أن يضيف لكنه أعماله، عىل ا حقٍّ ينعكسان
يمكننا آخر، وبتعبري عنها. يبحثون التي املنعكسة التجارب ماهية يدركون حاملا والتجارب
من انطالًقا حياته معرفة يسعنا ال ولكن شكسبري، حياة إىل بالرجوع السونيتات قراءة

السونيتات.
إىل (املرتجمة مونتني «مقاالت» الذات: تصوير إىل النهضة عرص أدب يفتقر وال
مثاالن (١٦٤٣ عام (نُرشت براون لتوماس ميديتيش» و«ريليجيو (١٦٠٣ عام اإلنجليزية
ال التي الحياة سري عن الذاتي التعبري أعمال فحتى بولو، نظر وجهة من ولكن جليان.
أي املنعزل.»5 العقيل للمحتوى املبارشة غري «الصياغة وهي فنية، أعمال هي الشك تحتمل
للعامل نظًرا الذات؛ عن مبارشة تعبريات تكون أن الرضوري من ليس الذات تصوير إن
من العديد «املذكرات» الحايل األدبي النوع لنا (يقدم الفني. التشكل يف املمثل الوسيط
وكما أنجيال»). «رماد ماكورت فرانك رواية املثال سبيل عىل انظر الظاهرة؛ لهذه األمثلة
«الفكرة لكن فعلية» تجربة بها توحي أن يمكن «الفكرة فإن ببالغة املسألة عن بولو يعرب
انعكاسات هي شكسبري أعمال جميع فإن املنطلق، هذا ومن فعلية»6 تجربة هي ذاتها

(باملعنَينَْي). الفنان حياة سرية عن تلقائية تعبريية شخصية
إدهاًشا األكثر األشياء «أحد أن هولربوك بيرت يوضح السونيتات: إىل لنرجع
ه ويَُحفُّ قيمة، وبال محزون، الشاعر ذاتها.» تعرية يف وتهورها جرأتها هو بخصوصها
اآلخرين بتفوق ويشعر وذليل، ومتألم، للغري، وحاسد ذاته، ويكره بأحد، يثق وال األىس،
تصويرها السونيتات يميز ما أن إىل هولربوك ينتهي شعريٍّا».7 عليه «وتعاليهم عليه،
هذه بأن القصائد يف الضمني «واالدعاء التجارب من مجموعة خضم يف معيب إلنسان
يف بالفرد شكسبري اهتمام مع ذلك ويتسق تجربته.»8 ألنها عظيمة قيمة ذات التجربة
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ببعيدة ليست (١٢١ السونيتا (من عليه» أنا ما «أنا مقولة أعماله؛ بمجموعة أخرى مواضع
(مرسحية املغربي آرون أو الثالث لريتشارد الشبيهة الوجودية الذاتية التوكيدات عن
(مرسحية إياجو أو بخواتيمها») «األمور (مرسحية باروليس أو أندرونيكوس») «تيتوس

باإلعجاب. جديًرا نظريًا ليس الشخصيات هذه من أيٍّا أن املذهل ومن «ُعطيل»)،
خيالية، شخصيات وباروليسوإياجو وآرون الثالث ريتشارد ننىسأن أال يجب ولكن
أن ننىسأيًضا أال وينبغي ذاته. بالقدر خيالية تكون ربما السونيتات يف الشاعرية «أنا» وأن
«شكوى بعنوان روائية بقصيدة أُتِْبعت األصل، حيث من مطبوعة أنها بموجب السونيتات،
بدورها هي تروي وَمْكُروبة، ُمنْتَِحبَة ريفية صبية راٍو يرى القصيدة، هذه يف العاشق».
يرعى جليل («رجل مزارع اآلن وهو املدن، قاطني من كان عجوز لرجل املغدور حبها قصة
الجزء وباملدينة»؛ بالبالد / عاشاضطرابات صلًفا كان ما وتارًة / قريب مكان يف ماشيته
تخفيف عىل ساعدته ربما خربته بأن العجوز املزارع يوحي .(٥٧–٥٩ األبيات الثاني،
اكتسبتها، التي الحكمة قصة علينا تقص الصبية، تتشجع أن وبعد الصبية. معاناة عبء
الخائن لحبيبها الستجابت املوقف تكرر لو أنه وهي املذهلة، الخاتمة لنا تقدم لكنها
وترتكنا القصيدة. تنتهي وهنالك سبق، كما تُْخدَع بأن لنفسها ولسمحت عينها، بالطريقة
قصتها (فهي ا جدٍّ شخيصٌّ شعور وهو الشابة، استسالم يف املتمثلة األليمة املفارقة مع
جاذبية (مقومات الغائب ضمري إىل املتكلم ضمري من تنتقل فهي واحد؛ آٍن يف وعامٌّ هي)
تَخدع أن يمكن املصطنعة عواطفه كل / سابًقا خانته من أخرى مرة «ستخون العاشق
وضع مناورة وتُوَضع .(٣٢٨-٣٢٩ البيتان الثاني، الجزء التائبة.» الفتاة تلك مجدًدا
— قصة داخل قصة داخل قصة — املسافات ثالثية رسدية بنية داخل هذه املسافات
عن بعد شيئًا فيها نسمع ال ومحبطة، مشوقة خاتمة (ال) إىل املطاف نهاية يف تفيض
األول. الشعري املقطع يف املذكور الراوي أو التاسع، الشعري املقطع يف املذكور العجوز
الوثيقة الحكمة أو الخربة طبيعة أو العجوز، املزارع فعل ردة عن شيئًا أبًدا نعرف وال
وهي الصبية َع وتََسمَّ راقب الذي الراوي وجود علة عن أو يقدمها، أن يمكن التي الصلة

األساس. من للعجوز قصتها تروي
من وكثري والعام، الشخيص يتعايش ففيها السونيتات؛ قراءة تجربة هي وهذه
الشخصيات. وال املكان وال الزمان فيها يَُحدَّد وال مركزية، مكانة تحتل الشخصيات

القصة. هذه ِلمن نوقن ال فإننا لذلك، ونتيجة

175



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

هوامش

(1) Katherine Duncan-Jones, Shakespeare: Upstart Crow to Sweet

Swan, 1592–1623 (London: A. & C. Black, 2011), pp. 140–6.
(2) Ibid.
(3) Dympna Callaghan, Shakespeare’s Sonnets, Blackwell Introduc-

tions to Literature (Oxford: Wiley-Blackwell, 2007), p. 3; Lois Potter,
The Life of William Shakespeare: A Critical Biography (Oxford: Wiley-
Blackwell, 2012), p. 414.

(4) Edward Bullough, “‘Psychical Distance’ as a Factor in Art and an
Aesthetic Principle,” British Journal of Psychology, 5 (1912), pp. 87–118
(p. 113).

(5) Ibid., p. 115.
(6) Ibid.
(7) Peter Holbrook, Shakespeare’s Individualism (Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2010), pp. 193-4.
(8) Ibid., p. 194.

176



عرشة التاسعة اخلرافة

عرصنا، يف يؤلف شكسبري كان لو
ألعماله ِقبَْلًة هوليوود لكانت

وسمحت وتوزيعها، املرسحيات إنتاج عىل سيطرت التطور ورسيعة جديدة تقنية ثمة
مرتادي من أجيال خيال يشكل لألحالم، مصنع عام. كل املنتجات من كبري عدد بعرض
األفكار نبذت صناعة السلطات. متناول عن بعيًدا مستقر تجاري ترفيهي عمل املرسح.
نسمع أن السهل ومن والعوام. والبالط امللوك لتخاطب بها ارتبطت التي املشبوهة األوىل
املفضلة بالحجة دراية عىل وكلنا العرشين، القرن هوليوود يف املبكر الحديث املرسح أصداء
أِمَن وعليه، شكسبري. أيام عىل الشائعة الرتفيه وسيلة كان املرسح أن وهي املتحذلقني، لدى
هوليوود؟ لصالح لكتب الحديث عرصنا يف موجوًدا شكسبري كان لو أنه افرتاض املنطق
املرسح صناعة نمت فكما وموحية؛ َعة ُموسَّ هذَيْن الرتفيه عامَلِي بني التوازي نقاط إن
لندن سلطات رقابة لتفادي التيمز، لنهر الجنوبية الضفة عىل الحديث العرص أوائل يف
منها مقربة عىل كانت حيث املكسيكية، الحدود من مقربة عىل هوليوود تطورت املدنية،
من عريض جمهور إىل الصناعتني كلتا وتصل املحاكم. اختصاص خارج آمنة منطقة
ألبرز الثراء وتحققان وجماليٍّا، تجاريٍّا ناجحتان وهما األوىل) الخرافة (طالع املشاهدين
والحجج تشامربلني»). اللورد «رجال فرقة يف املساهم شكسبري، (ومنهم فيهما املشاركني
كانت فقد أيًضا؛ متماسة التمثيليني الوسطني هذين بأخالقيات يتعلق فيما ِسيَقت التي
أي إنتاج يجوز «ال أنه ضمان ١٩٣٠ عام منذ هوليوود عىل املفروض هيز قانون غاية
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«تؤثر األفالم أن حاكًما ً مبدأ واْعتُِمَد ملشاهديه»، األخالقية املعايري من الحط شأنه من فيلم
عام ستَبْز فيليب كتب الشاشة.» عرب وُمثَُلَها أفكارها يستقبلون للذين األخالقية املعايري يف

إيحاءً: أكثر أنها ولو مثيلة، بألفاظ املرسح من شاكيًا ١٥٨٣

وصحيح (املرسحيات)، فيها نتعلمها أن يمكن عظيمة ُمثًُال هناك إن تقولون
شئت وإن التدليس، تتعلم أن شئت وإن الزيف، تتعلم أن شئت إن ذلك فيها أن
وتزور، وتكذب وتداهن الفضيلة، ادعاء تتعلم أن شئت وإن الخداع، تتعلم أن
والتكشري، واإليماء والتجهم والسخرية والضحك التهريج تتعلم أن شئت وإن
واألرض، السماوات وتلعن وتدمع وتقسم الرذيلة، ادعاء تتعلم أن شئت وإن
عذريتهن العذراوات تُْفِقد وكيف ونَِجًسا َقوَّاًدا تصبح كيف تتعلم أن شئت وإن
والفتك والنحر القتل تتعلم أن شئت إن املخلصات، الزوجات بكارة وتَُفضُّ
األمراء، عىل التمرد تتعلم أن شئت وإن والترشد، والسطو والرسقة والنشل

1… الثروات وتبديد الخيانات، واقرتاف

— الشاشة عىل أو املرسح عىل سواء — تمثَّل وهي األفعال رؤية آنية وكون َدَواَليْك. وهكذا
صورة يف يتجىل املحاكاة سبيل عىل محمودة غري أخالقيات إىل املشاهدين تدفع ربما

مشرتك. هاجس
أن الصحيح: هو العكس بأن اإليحاء الفنينْي الوسطني عن املدافعون حاول ولقد
ويليامز روث ليندا جمعت إيجابية. سلوكيات املشاهد تلقني يمكنها األفالم/املرسح
قاتلة» «جاذبية اإليروتيكي املغامرات فيلم حضورهم أثناء الجماهري سلوك عن مالحظات
سواء حد عىل والرجال النساء أن أثبتت أنها ويبدو ،(١٩٨٩ لني، أدريان إخراج (من
الذين النقاد من واحد وكتب الزواج. خارج عالقة تصوير معارضني بقوة استجابوا
ليس الفيلم وهذا سريدعك.»2 الفيلم هذا فإن اإليدز، يردعك لم «إذا أنه بهم استشهدت
تدور مرسحية تشاهد كانت التي نورفولك امرأة عن هيوود توماس حكاية عن ا جدٍّ ببعيد
زوجي! يا آٍه وتولول: ترصخ َطِفَقت و«فجأة زوجها، تقتل خائنة زوجة حول أحداثها
قد كانت نفسها املرأة أن ويتبني بقسوة.» ويتوعدني يهددني زوجي شبح أرى إني زوجي!
باملوت.3 عليها ُحِكَم املرسحية عليها أملته الذي الطوعي» «اعرتافها وبعد زوجها، َمت َسمَّ
استمد محددة، أفالم ونوعية بأعينهم بنجوم املنافسة االستوديوهات ارتبطت وكما
خالل تشامربلني» اللورد و«رجال األدمريال» «رجال فرقتي بني الفعال الثنائي االحتكار
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الفرقتنْي عمل طاقمي من والفنية التجارية قوته عرش السادس القرن تسعينيات
األدمريال» «رجال فرقة أن يبدو املثال، سبيل عىل املختلفني. وأسلوبيهما املتناقضني
السري أحفاد اعرتض إذ األول» الجزء – الرابع «هنري مرسحية عىل السخط استثمرت
(ُغريِّ متبجح بدين جندي هيئة عىل ظهر حيث له املهني التصوير عىل أولدكاسل جون
جون «السري امُلَعنَْونَة ومرسحيتهم فالستاف)، اآلن املألوف االسم إىل الشخصية اسم
األعمال أن نجد املقابل، ويف الهوى. الربوتستانتي لسلفهم ُمتََملِّق تصوير أولدكاسل»
الفنية. تشامربلني ذخرية يف ُقلَِّدت األدمريال» «رجال لدى مارلو الت مفضَّ من الرائجة
مرسحيات يف املحورية بأدواره اْشتََهَر الذي ألني إدوارد صيت ذاع هوليوود، نجوم ومثل
وهاملت. الثالث ريتشارد أدوار َمثََّل من أول بربيج وريتشارد املدوية، البارزة مارلو

ذلك: عىل مانينجهام جون الحقوق طالب يوميات يف واردة حكاية وتشهد

إحدى به أُْعِجبَْت الثالث، ريتشارد دور بربيج فيها يلعب كان التي الفرتة إِبَّان
تلك يرافقها أن املرسح تغادر أن قبل إليه طلبت إنها إعجابحتى أيما املواطنات
اتفاقهما وعرف السمع شكسبري اسرتق أن وبعد الثالث. ريتشارد باسم الليلة
وصلت وبعدها بربيج. يظهر أن قبل الرتفيه من نصيبه عىل وحصل املمثل سبق
تفيد وجعلها أعادها شكسبري لكن الباب، عىل الثالث ريتشارد أن مفادها رسالة

الثالث.4 ريتشارد سبق الغازي ويليام بأن

الخسائر: من الكثري مرثيته ندبت بربيج، وفاة وعند

بموته. مات الذي للعالم ويا مات
العجوز5 وهريونيمو هاملت للشاب وداًعا

وغريهم، املحزون واملغربي الرحيم لري وداًعا
األبد. إىل ماتوا واآلن داخله عاشوا الذين

الذي تارلتون ريتشارد املهرج ومنهم كبرية، بشعبية الكوميديون املمثلون تحىل أيًضا
وويل واملخارج»6 للمداخل صانًعا بوصفه املرسحية وراء ما و«موهبته بتجهماته اْشتََهَر
بال «جعجعة مرسحية يف دوجربي البهلوان الرشطي ذاك محل اسمه يحل الذي كيمب
جامعة يف طالبية مرسحية قدَّمت القرن، بداية إبَّان للمرسحية. األوىل الطبعة يف ِطْحن»

عرصيَّنْي. نجمنْي باعتبارهما وكيمب بربيج كامربيدج

179



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

لدور تماًما مكافئًا يكن لم املبكر الحديث املرسح يف املرسحي الكاتب دور أن ورغم
شكسبري مرسحيات من الكثري ُطِبَع فقد مستفز؛ فالتناظر هوليوود، يف األفالم مؤلف
الطبعة يف الزاخرة العنوان صفحة ذلك عىل ومثال مؤلفها، ال التمثيل، فرقة ذكر مع األوىل
مؤامراته تحوي / الثالث. ريتشارد امللك «مأساة الثالث»: «ريتشارد ملرسحية األوىل
عىل املستبد واستحواذه املؤسف: األبرياء أخيه أبناء ومقتل كالرينس: أخيه ضد الغادرة
اللورد ام ُخدَّ مؤخًرا مثََّلها كما املستحق. وموته البغيضة، حياته مسار إىل إضافة العرش:
(١٩٤٢) «كازابالنكا» كفيلم األيقونية هوليوود أعمال أحد ومثل املوقر.» تشامربلني
البعض ويستطيع الرومانسيني، أبطاله واسم عباراته أشهر أغلبنا ينىس ال ربما الذي —
الذين أن يبدو مؤلفه؛ اسم يذكرون الذين هم القليلني لكنَّ مخرجه، هوية تحديد حتى

مؤلفها. هوية من املرتقبني للمشرتين أهم وموضوعها املرسحية هذه يؤدون
ينجذبان وال والفانتازيا، لإليهام تَْوِقهما يف شكسبري ومرسح هوليوود تشرتك وأخريًا،
حول جدٍّا غريبة نظرة املستقبل مؤرخو سيكتسب وكما الواقعية. يف املغرقة الدراما إىل
عىل بوتر هاري ألفالم مطالعتهم من انطالًقا املبكرة والعرشين الحادي القرن ثقافة
تعكس صوًرا باعتبارها املدينة» يف «الجنس فيلم أو بورن» «ثالثية أو املثال سبيل
للتجربة مبارشة انعكاسات عن البحث أيًضا التبسيط يف املغاالة فمن اليومية، الحياة
الحديث العرص من املبكرة الحقبة فنساء الفرتة؛ تلك مرسح يف الجيكوبية أو اإلليزابيثية
الحب يف األزواج كل يقع ولم يواجهنها، التي الصعوبات لحل الرجال مالبس يرتدين لم
النساء من الواحدة تحل أو بمذبحة، العائلية النزاعات دوًما تَنْتَِه ولم األوىل، النظرة من
وال حمري، رءوس لهم ليس الرجال فإن نفسه وبالقدر الرجل، رسير يف األخرى محل
التي املرسح خشبة إن اآلخر. بوجود يجهل منهم والواحد ما مدينة املتطابق التوءم يجوب
النوع عىل مؤرش هي أندرونيكوس» «تيتوس أو «هاملت» مرسحية نهاية يف بالجثث تَِعجُّ

عنًفا. أكثر مجتمع عىل ال للرتاجيديا األدبي
عوالم لريوا املرسح إىل الناس يذهب لم االدِّعاء. عالم هي هوليوود شأن شأنها الدراما
— بالتر توماس رصح كما غريبة؛ أشياء ليَْخربوا ولكن أمامهم ممثلة مألوفة أو واقعية
األعم يف اإلنجليز يسافر «ال :١٥٩٩ عام جلوب مرسح عىل تردد سائًحا كان نفسه وهو
الوطن.»7 أرض يف واالستمتاع األجنبية األمور عىل التعرف يفضلون لكنهم كثريًا، األغلب
األحالم أرايض من رضبًا كانت هوليوود، شأن باملسارح الحافلة بانكسايد منطقة وشأن
… «فكروا قائًال: صيف»، منتصف ليلة «حلم مرسحية نهاية يف للجمهور باك رصح كما
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لم / الساكنة الواهنة الفكرة وهذه / الرؤى تلك ظهرت بينما / هنا الكسل إىل ركنتم لقد
ويندسور «زوجات مرسحية وباستثناء .(٢–٦ األبيات (الخاتمة، حلم.» عن إال ْض تَتََمخَّ
مرسًحا شكسبري يخصص لم النمرة»، «ترويض ملرسحية االستهاليل واملشهد البهيجات»
جمهوره موطن العاصمة لندن من يجعل ولم له، املعارصة إنجلرتا يف مرسحياته ألحداث
املدينية» «الكوميديا موضة يقاوم كان النهج، هذا اتبع وإذ مرسحياته. ألحداث مرسًحا
تَُشكِّله بَِرَح ما الذي األدبي النوع وهي مارستون، جون أو ميدلتون لتوماس املزعومة
موضوعه نفسه الجغرايف وموقعها لندن أخالقيات من ويتخذ امُلَعلَّبَة واألفكار التقاليد
أدبية مصادر إىل بعيد حدٍّ إىل تستند شكسبري مرسحيات أن نرى ذلك، من وبدًال األسايس.
صياغة وإعادة بترصف»، «اقتباًسا باعتبارها أعماله جل تصنيف ويمكن عامة، ونماذج
الجديد الوسط إىل املختلفة املصادر من املستقاة مادته وتحويل بالفعل، لنصوصموجودة

للمرسح.
تجعل الحديث العرص أوائل يف واملرسح هوليوود بني التشابه أوجه أن يبدو قد
لكنَّ ِقبْلته. هي األفالم لكانت حاليٍّا، يَُؤلِّف شكسبري كان لو حقيقة. الخرافة هذه من
املرسح كان فقد النتيجة؛ هذه يهدد الوَسطني هذيْن بني وحيًدا أساسيٍّا فارًقا هناك
مرسح األدبي، شكسبري مشوار من األول النصف يف سيما وال الحديث، العرص أوائل
الثامنة). الخرافة (طالع البرصية الصنعة من بكثري أهم اللفظية الصنعة حيث كلمات،
مرسحية يف سالي كريستوفر السمكري يقتنع عندما بذلك، تيش اللفظية والصياغة
عليك أن … أطباؤك «ظن مرسحية: يحرض أن ينبغي وأنه لورد، بأنه النمرة» «ترويض
الثانية، االستهاللية (الفقرة والبهجة» املرح عىل ذهنك تعوِّد وأن / مرسحية إىل االستماع
املواقع — الصور حيث هوليوود، سينما عىل ينطبق والعكس .(١٢٧–١٣١ من األبيات
املؤلفون ويُنَْصح املعنى. إيصال يف الحوار من بكثري أهم — والتفاعالت والتعبريات
حيث دقيقة، لكل واحدة صفحة بواقع موجزة، السينمائية نصوصهم بإبقاء املبتدئون
فقط، األخطاء» «كوميديا مرسحية أن ونجد كلمة. ٢٠٠٠٠ حوايل إىل إجماًال النص يصل
نصها. طول حيث من هوليوود ألفالم عمل أقرب هي شكسبري، مرسحيات أوجز وهي
وعليه الحديث، املرسح يف الساعة يف سطر ٨٠٠–٩٠٠ بواقع شكسبري مرسحيات وتتحرك
التي هي هوليوود سينما يف النص أهمية قلة أن وربما ساعات. ثالث قرابة إىل تمتد فهي
فماذا الوسط؛ هذا يختار أن الحداثي شكسبري عىل املطاف نهاية يف املستحيل من تجعل
املرسح أو الشعر وال الالزم) من أكثر توجيهية (فهي الروايات ال إذن؟ يكتب أن يمكن

أفضل. األفالم أن يُزعم لإلذاعة؟ يكتب أن أيمكن الالزم)، من نخبوية أكثر (فهما
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العرشون اخلرافة

«العاصفة» بمرسحيته املرسح َودََّع شكسبري

الشعراء زاوية يف شكسبري ذكرى لتكريم الطبيعي بالحجم تمثال أُِقيم ،١٧٤٠ عام يف
ويشري الكتب، من كومة عىل بمرفقه يميل املرسحي املؤلف تمثال ونرى وستمنسرت. بدير
«العاصفة» مرسحية يف الوداعية بروسبريو كلمات عىل تنويعة عليها مكتوب لفافة إىل
القصور / األبراج يلف «السحاب :(١٥٢–١٥٦ األبيات األول، املشهد الرابع، (الفصل
سيتحلل / يرثه ما كل نعم، / نفسه العظيم جلوب مرسح / املقدسة املعابد / البديعة
عمل النص هذا يعمل حطاًما.»1 وراءه يخلف لن / ما لرؤية الواهي وكالنسيج ويتبدد،
نفسه، لشكسبري شفاًفا قناًعا املرسحية يف األصيل املتحدث ويُميس املرسحي، للكاتب مرثية
ماديٍّا، شكًال «العاصفة» مرسحية الشخيصيف لوداعه شكسبري كتابة خرافة تكتسب وهنا

رخاميٍّا. باألحرى أو
الساحر قصة تقص وهي شكسبري. مرسحيات أواخر من واحدة «العاصفة»
أنطونيو أخوه عزله أن بعد مرياندا ابنته بصحبة جزيرة عىل يعيش الذي بروسبريو
وصديقه أنطونيو سفينة جعل أن إال بروسبريو من كان فما ميالن، دوق منصب من
جزيرته. شاطئ عىل تتحطم ألونسو بن فرديناند مع جميًعا ألونسو وحليفه سيباستيان
سحرية لعقوبات أعداءه بروسبريو يَُعرِّض أرييل، األثريي، الشبح خادمه وبمساعدة
أخاه املطاف، نهاية يف أخاه ويواجه مرياندا، إىل التودد عىل فرديناند فيحمل عديدة،
ال الفضيلة يف يكمن / نبًال األكثر «فالفعل يُعاقب: أن ال يغفر، أن إىل أرييل يدفعه الذي
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مفعمة بنربة يُْقِسم وإذ .(٢٧-٢٨ البيتان األول، املشهد الخامس، (الفصل االنتقام.» يف
إىل للعودة بروسبريو يتأهب البحر، يف السحر بكتب ويلقي قواه عن يتخىل بأن بالرثاء

دوقيته. ليستعيد ميالن
إشارة يف الرمز من رضب أنها عىل تَُفرسَّ أن يمكن املرسحية هذه أن حقيقة إن
إىل يرجع طويل؛ نقدي تاريخ يطارده تفسري هي مرسحيٍّا، مؤلًفا بصفته شكسبري إىل
مؤلفان وهما دافينانت، وويليام درايدن جون يد عىل «العاصفة» ملرسحية معالجة أول
يالئم بما شكسبري مرسحيات صياغة إعادة يف برعا اإلصالح لعرص ينتميان مرسحيان
أو «العاصفة مرسحيتهما مقدمة يف أقرَّا ولقد عرش. السابع القرن أواخر يف األذواق
بروسبريو. لسحر مكافئًا باعتباره شكسبري» «سحر ب (١٦٦٧) املسحورة» الجزيرة
صورًة بروسبريو رؤية من َعزََّز الذي عرش الثامن القرن خالل النقد عرب القياس ويتطور
ما ذلك مثال بروسبريو. لشخصية ا جدٍّ إيجابية قراءة بالرضورة وخلق عجوًزا، للفنان
شكسبري: عن مؤثرة فكرية حياة سرية يف عرش، التاسع القرن نهاية يف داودن، إدوارد كتبه

يف بروسبريو ألن نفسه؛ وشكسبري ما نوًعا بروسبريو بني ما نماهي ال إننا
يُْغِرق وأن السحرية قواه عن يتخىل أن وشك عىل عظيم ساحر األول املقام
العملية املمارسة إىل ويعود الشبح، خادمه يرصف وأن األعماق، أعمق يف كتبه
العجيب واالنسجام بروسبريو، مزاج ألن ولكن يشغله، كان الذي الدوق ملنصب
وعدله الخطأ، تجاه وحساسيته إرادته، وقوة ألعصابه، وتمالكه شخصيته، يف
عنها، ونأيه وأحزانه الشائعة العالم متع عن اليقينية رغبته جانب إىل الثابت،
األخرية.2 مرسحياته كل يف لنا تجىل ما بحسب شكسبري بها يتسم سمات كلها

ألن بشكسبري يذكرنا فربوسبريو وقياسية؛ بل دائرية، بأنها داودن حجة تتصف
شكسبري: شخصية وسمت وأنها بد ال التي الطبيعة عن فكرتنا تَُشكِّل شخصيته
هو بروسبريو فإن ولذا، (٣) صالح. رجل شكسبري (٢) صالح. رجل بروسبيو (١)

(.١ ،٢ ،٣ حتى أو ٢ ،٣ ،١ هو الصحيح الرتتيب لعل (أو شكسبري. نفسه
حددها كما تواٍز، نقاط هناك داودن، مقولة يف املنطقية املغالطة من الرغم عىل
مثال املرسحية من األول واملشهد املرسح. وفن بروسبريو سحر فن بني ودرايدن، دافينانت
عاِصف َدِويٌّ «يُْسَمع — للمرسحية الدراماتيكي االفتتاحي املرسحي اإلرشاد إن ممتاز.
العاصفة قلب إىل بنا يلقي — ارة» البحَّ ورئيس السفينة ربان ويدخل والرعد، للربق
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املنكوبة السفينة متن عىل املرتبكون الركاب يستمع حيث اسمها، عىل املرسحية املسماة
نحو عىل يائسة فنية تعليمات يتبادلون الذين البحارة إىل العاصفة بها اطاحت التي
«أنزلوا السادس)، البيت األول، املشهد األول، (الفصل الُعلوي» بالرشاع «أمسكوا متزايد:
نَنَْشِطر.» «نَنَْشِطر. ،(٣٣ البيت األول، املشهد األول، (الفصل برسعة» األعىل! الصاري
لكن «حقيقية»، عاصفة خضم يف أننا نعتقد .(٥٩ البيت األول، املشهد األول، (الفصل
من بسحره بروسبريو ابتكره مرسحي وهم مجرد هذا أن عن لنا يكشف التايل املشهد
األحداث بدت قط: خطر يف بحًرا املسافرون يكن لم لسيطرته. أعداءه يُْخِضع كي الجزيرة،
وكما منطقي. ونصمرسحي املساعدة األدوات من القليل بمساعدة اختُِلَقت لكن معقولة،
أخرى حبكة لنا لتجلب مرئي؛ غري مرسحي بكاتب محكومة األحداث، تقع املرسحية، يف
وكأنه أخرى شخصيات عىل بروسبريو يسيطر املرسحية وطوال مجهولة. برحت ما
أو فيها يجمعهم عابرة لقاءات خالًقا أحداثهم، خلفيات ثغرات فيسد مرسحي، كاتب
«فني» بعبارة ِسْحره إىل ويشري يشء. كل فيه ينكشف القصة لعقدة وحالٍّ بينهم، يَُفرِّق
مائدة مساعدة: مرسحية أدوات ويستخدم (٢٩٢ البيت الثاني، املشهد األول، (الفصل
البيت األول، املشهد الرابع، الفصل مرسحي، (إرشاد الرباق اللباس من وخطٍّا مختفية،
عن بالتخيل يُْقِسم وعندما ومرياندا. فرديناند لِخطبة مرسحية داخل مرسحية ،(١٩٣
لغة من يستلهم الشعراء، بزاوية التذكاري النصب عىل املنقوش كالمه، يبدو سحره،
األول، املشهد الرابع، (الفصل العظيم» جلوب «مرسح استحضاره يف سيما وال املرسح،

بانكسايد). منطقة يف املرسحية شكسبري فرقة اسم ١٥٣؛ البيت
رغم يعني ال املرسحي الكاتب بدور شبيه املرسحية يف بروسبريو دور بأن القول إن
شكسبري أعمال مجموعة ضمن أخرى شخصيات فهناك لشكسبري؛ ذاتية صورة أنه ذلك
يتالعب الذي والدوق «عطيل»، مرسحية األسايسيف املتآمر إياجو — الخصال تلك تشاركه
يف األرسار حافظة وباولينا بالعني»، «العني مرسحية يف راهب هيئة يف ويتنكر باألحداث
«العاصفة» ملرسحية الذاتية االنعكاسية نستشف أن ويمكننا — الشتاء» «حكاية مرسحية
وكلتاهما صيف»، منتصف ليلة «حلم أو «هاملت» ملرسحية الذاتية االنعكاسية جانب إىل
بني املشوشة والخطوط املرسح طبيعة عن تعليقات تستتبع داخلية مرسحيات تحويان
من وقوتها زخمها اكتسبت لشكسبري صورة بروسبريو كون فكرة لكن والواقع. الوهم
سرتاتفورد. إىل عودته قبل لشكسبري األخرية املرسحية هي «العاصفة» بأن املستمر الزعم
إىل الشديد الخاتمة ونزوع للمرسح، لشكسبري وداًعا لسحره بروسبريو وداع يتحول
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الستار إلسدال أخري نداء إىل يتحول والتهليل والغفران التاسع) البيت (الخاتمة، «التحرر»
امللك». «رجال لفرقة املتقاعد املرسحي املؤلف عىل

وُعِرَضت ُكِتبَت التي «العاصفة» مرسحية بأن الجزم نستطيع ال أننا األمر وحقيقة
دليل من فما األخرية: شكسبري مرسحية هي ١٦١٠-١٦١١ عاَمْي خالل املرسح عىل
«حكاية مثل متأخرة أخرى مرسحات بني املرسحية تلك ترتيب لنا يضمن موثوق خارجي
فإننا للمرسح، شكسبري وداع أنها عىل الخاتمة تَُفرسَّ لو نود ألننا و«سيمبلني». الشتاء»
التاريخية املكانة هذه نستغل ثم ومن مرسحياته؛ آخر تاريخيٍّا «العاصفة» مرسحية نعترب
بتأليف انشغل أنه نعلم إننا الخاصة. شكسبري مشاعر تسجل أنها بد ال املرسحية أن لنؤكد
فهي وعليه الحًقا، فليترش جون بمساعدة الثامن» و«هنري النبيالن» «القريبان مرسحية
أُدِّيَت التي شكسبري كلمات آخر أن األمر وحقيقة للمرسح. كتب ما آخر تأكيد بكل تكن لم
«دعونا ثيسيوس: لشخصية ما نوًعا النربة الخفيضة الكلمات كانت ربما املرسح خشبة عىل
يف (١٣٦-١٣٧ البيتان السادس، املشهد الخامس، (الفصل ظروفنا.» وتقبلوا / ننطلق
فليترش إىل املرسحية هذه خاتمة العلماء أغلب (ينسب النبيالن» «القريبان مرسحية نهاية
بمنطقة أمالًكا ١٦١٣ عام يف اشرتى شكسبري أن أيًضا ونعلم مشارًكا). مؤلًفا بوصفه
أمالًكا فيها اشرتى أنه يبدو التي األوىل املرة وهي — املرسح من مقربة عىل فريرز بالك
من االنسحاب بصدد كان أنه مفادها التي العاطفية للفكرة تكذيبًا يَُعدُّ ما — لندن يف
تماًما؛ مناقضة بروسبريو حركة أن عىل (وتأكيًدا سرتاتفورد هدوء إىل الضجيج حياة
َح اْقُرتِ ميالن). دوق بوصفه النشطة الحياة إىل والعودة تقاعده عن التخيل بصدد فهو
ربما التأليف، عىل للرتكيز التمثيل معرتك من املتقاعد املمثل شكسبري هو بروسبريو أن
الخرافة (طالع جونسون ِبن مناِفِسه غرار عىل الكاملة أعماله مجموعة إلعداد تأهبه إِبَّان
األوىل املرتبة يف جاءت حيث «العاصفة»، مرسحية موقع َ ُفرسِّ متصل، سياق ويف الرابعة)،
فيها يؤكد كان شكسبري بأن إقرار أنه عىل ،(١٦٢٣) األوىل الكاملة األعمال مجموعة يف
بروسبريو بني ما التماهي تفسري الخارجي الدليل يهدد لم لو حتى ولكن، التأليفية. هويته
العرص أوائل إىل منتٍم مرسحي مؤلف أي بأن الظن التاريخية املفارقة فمن وشكسبري،
السابعة الخرافات (طالع حياته سرية عن تلقائيٍّا تعبريًا بوصفها أعماله ألَّف الحديث
الكتاب، هذا مقاالت يف وتكراًرا مراًرا ذكرنا كما ذلك، من وبدًال عرشة). والثامنة والعارشة
ومقنعة متنافسة عاملية رؤى وطرح مختلفة نظر وجهات من الرؤية عىل القدرة فإن
مدارس يف البالغي التدريب عها وشجَّ الناجحة، املرسح لصناعة محورية هي عينه بالقدر
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وتشاركيٍّا، شعبيٍّا األدبي التعبري فيها كان لثقافة مالئمة وهي اإلليزابيثية، اللغوية القواعد
واعرتافيٍّا. ا خاصٍّ ال

ترتيب يف املرسحية موقع من حجتها تستمد التي «العاصفة» مرسحية قراءات إن
سرتايش ليتون عارض املرسحية. هذه عىل حكًرا ليست شكسبري ملؤلفات مفرتض زماني
الزمني التسلسل بشأن الفكتورية الدراسات فرضيات العرشين القرن أوائل كتاباته يف
يمكن الفنان عقل أن مفادها التي العامة الفكرة سرتايش وعارض شديدة. معارضة
تقول التي الرواية خصوًصا سرتايش وازدرى يمارسه، الذي الفن طبيعة من استنباطه
(األعمال كئيبة عمر منتصف وفرتة الكوميدية) األعمال (كتابة هانئة شباب فرتة «بعد إنه
التي الهادئة السكينة من حالة — العام الرأي بحسب — النهاية يف بلغ الرتاجيدية)،
فإذا األثر؛ بعيدة التفسريي اإلطار لهذا القاطع رفضسرتاتيش تداعيات إن فيها.»3 مات
«التأخر»، ل الجمالية القيم حول الفرضيات من استفادت «العاصفة» مرسحية كانت
أحد استفرس وكما الزمني. التقويم من الرغم عىل أخرى مرسحيات كذلك أُْهِملت فقد
مرسحية يف فجأة تتجىل أن يمكن التي املتوقعة غري الفضائل عدد «كم برصاحة: النقاد
اعتمادها ١٦٠٣؟ عام … أو ،١٥٩٧ عام إىل ترجع أنها ثبت إذا الفريونيان» «السيدان
وقد النضج، غياب عىل عالمة بعُد يُعترب لن مثًال، النفس ومناجاة الثنائي الحوار عىل
التقليدي»: الرومانيس الزخم لضبط اسرتاتيجي نحو عىل تكاملية غري ملحة بوصفه يظهر
ُمَرتَّبَة تبدو التي الكلمات أن ساخرة بطريقة هنا للواقع املناقض السيناريو يكشف
ردة سلًفا وتحدد ضمنية ِقيَِميَّة أحكاًما تحمل و«ناضج» و«متأخر» «مبكر» مثل زمانيٍّا
«برياموس لآلليني العبثية الحب تراجيديا يضع زمانيٍّا ترتيبًا نفضل إننا النقدية.4 فعلنا
فيها يَْقتُل التي صيف») منتصف ليلة «حلم مرسحية تحويها التي (املرسحية وثيسبي»
كآبة األكثر نظريتها بعد ميت، اآلخر أن منهما كل يعتقد إذ خطأً؛ نفسيهما العاشقان
تُظِهر أن نتوقع إننا الرتتيب. هذا لتأكيد خارجي دليل يوجد ال ولكن وجولييت»، «روميو
إىل افتقاًرا والثالث»، الثاني الجزأين – السادس «هنري مثل األقدم، التاريخية املرسحيات
املرسحيات تصوير هو ها انظروا للمفاجأة ويا لها، التالية باملرسحيات باملقارنة النضج
تَُرتِّب ما عادًة التوقع. ذلك يدعم أنه يبدو الوردتني حرب يف املقابل واالدعاء لالدعاء
(التي شكسبري» «أكسفورد طبعة سيما وال الكاملة، شكسبري ألعمال الحديثة الطبعات
وفًقا املرسحيات ها، نصَّ تِبعت التي شكسبري» «نورتون وطبعة وتايلور) ويلز حررها
التقسيمات عىل املعتادين للقراء الرتتيب هذا يكفل وبينما املفرتض. الزمني لتتابعها
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واملثمرة املفاجئة التجاورات بعض ١٦٢٣ عام الصادرة األوىل الكاملة لألعمال العامة
بال «جعجعة املتجاورتني املرسحيتني يف التودد ومن املعركة من املواقف — واحد آٍن يف
«امللك ملرسحية الكئيبة الخيالية القصة أو املثال، سبيل عىل الخامس»، و«هنري ِطْحن»
فهو — «سيمبلني» مرسحية جوار إىل والعرشين) الرابعة الخرافة (طالع امُلنقحة لري»
الحياة؛ سرية عن تلقائيٍّا تعبريًا بوصفها األعمال لقراءة امتياًزا املطاف نهاية يف يمنح

املؤلف. لحياة هو الزمني فالتسلسل
فإذ الحياة؛ سرية عن التلقائي التعبري من بدًال تجارية أولويات سرتاتيش ويقرتح
يفرتض لشكسبري، األخرية املرسحيات بها تحفل التي الجن حكايات جوانب إىل انتبه
«سكينة ال األدبي بالنوع وعيٍّا تُظهر املرسحيات لتلك السعيدة النهايات أن سرتاتيش
شكسبري عقلية عن يشء بأي املرسحيات تلك أفصحت إذا صانعها». جانب من صافية
أو يحدث، بما غالبًا، املرء يشعر كما ا، مهتمٍّ يعد «لم وأنه بامللل» يصاب «بدأ أنه فهو
أثر أو عليها، غبار ال غنائية لقصيدة مكانًا يجد أن بإمكانه كان طاملا ماذا، قال ِبَمن
الدارسني من كثري أراد وبينما وغامضة.»5 مهيبة خطبة أو عقل، يتخيله ال جديد إيقاعي
يستخلصوا وأن شكسبري، أعمال آخر هي «العاصفة» مرسحية أن فكرة خوا يَُرسِّ أن
اإلنسانية الحميدة الذروة هي املرسحية باعتبار وختامية، مالئمة حكمة هذا موقعها من
من بدًال ملسته يفقد فشكسبري تراجًعا. بوصفها هنا سرتاتيش يراها الدرامي، ملشواره
أكثر نثرية بلغة صداها يرتدد التي النظر وجهة وهي غامًضا. شعريٍّا عرًشا يرتقي أن
ذهب شكسبري»، عمر منتصف «أزمة عنوان تحت تايلور. جريي بقلم صحافية مقالة يف
عرش، السادس القرن تسعينيات يف املدوي التجاري الرواج من فرتة بعد أنه إىل تايلور
«شأنه قائًال: باستفزاز تايلور ويتابع الركود. يف األدبي شكسبري مشوار منحنى بدأ
سمعته ينقذ أن عمره من األربعينيات يف شكسبري حاول بريقهم، فقدوا ممن غريه شأن
عمره.»6 من والثالثينيات العرشينيات يف أنتجها التي أعماله تدوير بإعادة املتدهورة
من يائسة محاولة ، التنقيحيِّ النقاش هذا بحسب فليترش، جون مع مشاركاته وأصبحت
النظر عىل العادة جرت كما (ال سنٍّا أصغر مؤلف كتف عىل للصعود املرهق الكاتب ِقبَل
طالع سنٍّا: األكرب السيد إرشاف تحت بالعمل تلميذ أبدعه الذي العمل بوصفها إليها،

والعرشين). الرابعة الخرافة
من دليل يعضدها ال للمرسح شكسبري وداع أنها عىل «العاصفة» فقراءة ذلك، وعىل
بشأن تاريخية مفارقة عىل ينطوي بيوجرافيٍّا إطاًرا وتفرض األدبي، شكسبري مشوار
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لشخصية قراءة عىل أساًسا وبَيَّنا، سلف كما أيًضا، القراءة هذه تعتمد الدرامي. التأليف
كي بمعرفته مستعينًا بالرعاية، الوحيدة ابنته يتعهد ًا َخريِّ حكيًما بوصفه بروسبريو
أن األمر وحقيقة حقه. يف أخطئوا الذين معاقبًا، ال مسامًحا، واملصالحة، االنسجام يحقق
ويمكننا بروسبريو، شخصية صناعة يف إشكالية جوانب يتجاهل اإليجابي التفسري هذا

كاليبان. «َعبْده» ب عالقتها بحسب الجوانب تلك مناقشة
املعرفة يل سيدني العالم ناقش حينما األقل، عىل عرش التاسع القرن أواخر منذ
بقصص «العاصفة» مرسحية ارتبطت الحديث، العرص أوائل يف إنجلرتا يف الجديد بالعالم
القراءة هذه اكتسبت ولقد لألمريكتنْي. املبكر باالستعمار أقدم، نحو وعىل االستكشاف،
البارزة الكولونيالية بعد ما الصياغات إلعادات نظًرا سيما وال كبريًا، زخًما للمرسحية
للغتها — (١٩٦٩) «عاصفة» سيزير إيمي املارتينيكيِّ الشاعر مرسحية بينها ومن —
أوكتاف النفسالفرنيساملدغشقري عالم كتاب تُْرِجَم وعندما وانهزامها. وتسلطها الرمزية
«بروسبريو عنوانه كان ،١٩٥٦ عام اإلنجليزية إىل االستعمار» «سيكولوجية مانوني
الذي كريمود فرانك بني الفارق إىل باإلشارة النقد يف التحول إيجاز لنا يجوز وكاليبان».
إيضاح من أيًضا بد «ال الرشيقة بمقولته ١٩٥٤ عام للمرسحية الثانية أرِدن نسخة َر َصدَّ
لو ليتواجد يكن لم أفكارها لبنية محوري العاصفة مرسحية يف يشء من ما أنه مسألة
فون تي وألدين فون ميسون فرجينيا نظر وجهة وبني ُمْستَْكَشَفة»، غري أمريكا ظلت
الخطابات أن النقاد من كثري «يفرتض :١٩٩٩ عام أرِدن سلسلة من الثالثة الطبعة يف
حتى وأحداثها»، الدراما لغة يف بعمق بجذورها ترضب االستعمار عن واملتنوعة املوسعة
املرسح يف ووقع اإلمربيايلِّ.»7 للنموذج مصغًرا مرسحيٍّا «عامًلا تُعترب أن يمكن املرسحية إن
املرسحية ١٩٧٠ عام ميلر جوناثان تقديم فبعد التفسريية؛ األولويات يف مماثل تحول
املوصوم غري اآلخر مع املتعاطف بروسبريو إنقاذ الصعب من أمىس املرسح، خشبة عىل
«ُعصابيٍّا بروسبريو كان الهام، اإلنتاج لهذا النقاد وصف وبحسب االستعماري. بالذنب
بفطرته املستعمر سلطة لنفسه «ادعى الذي وهو القوة»، ُمركَّب وضحية وحساًسا، مهيبًا
عصا املثقف األفريقي أرييل يلتقط االستعمار: دورة تكتمل النهاية ويف … اإللهية شبه
السيد دور يلعب ألن — واضح هو كما — االستعداد أهبة عىل وهو السحرية، بروسبريو
الشديد، بالبغض االتصاف إىل الحديثة بروسبريو شخصيات مالت كما املتنمر.»8 امُلطلق
املرسحي املؤلف عىل ا جدٍّ سلبي بشكل تنعكس قد بشكسبري تربطها َعالقة أي إن حتى

نفسه.

189



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

هوامش

(1) The lines in Shakespeare read: “The cloud-capped towers, the gor-
geous palaces, / The solemn temples, the great globe itself, / Yea, all which
it inherit, shall dissolve; / And, like this insubstantial pageant faded, /
Leave not a rack behind.”

(2) Edward Dowden, Shakspere: A Critical Study of His Mind and Art

(Cambridge: Cambridge University Press, 1875), pp. 319-20.
(3) Lytton Strachey, “Shakespeare’s Final Period,” in Literary Essays

(London: Chatto & Windus, 1948), p. 2.
(4) Anthony B. Dawson, “Tempest in a Teapot: Critics, Evaluation, Ide-

ology,” in Maurice Charney (ed.), “Bad” Shakespeare: Reevaluations of the
Shakespeare Canon (Rutherford, NJ: Fairleigh-Dickinson University Press,
1988), p. 62.

(5) Strachey, “Shakespeare’s Final Period,” pp. 11-12.
(6) Gary Taylor, “Shakespeare’s Midlife Crisis,” Guardian, 3 May 2004.
(7) The Tempest, ed. Frank Kermode (London: Methuen, 1954; repr.

1958), p. xxv; The Tempest, ed. Virginia Mason Vaughan and Alden
T. Vaughan, Arden (London: A. & C. Black, 2001), pp. 39-40.

(8) Reviews by Eric Shorter and Michael Billington, excerpted in
John O’Connor and Katharine Goodland, A Directory of Shakespeare in

Performance 1970–2005, vol. 1: Great Britain, 1970–2005 (Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2007), pp. 1357-8.

190



والعرشون احلادية اخلرافة

املفردات من هائًال مخزونًا يمتلك شكسبري كان

فقد املمتدة؛ وجاذبيته سمعته من كبريًا جزءًا يمثل لشكسبري اللفظي اإلبداع أن نعلم كلنا
الشعبيتني الروائيتني القصيدتني سيما وال — أعماله من مقتطفات جمع عىل العمل بدأ
االقتباسات كتاب ويتضمن حياته. خالل — لوكريس» و«اغتصاب وأدونيس» «فينوس
«الحب مرسحيات من مقتطفات ألوت روبرت ملؤلفه (١٦٠٠) برناسوس» «إنجالندز
األول»، الجزء – الرابع و«هنري الثالث» و«ريتشارد الثاني» و«ريتشارد ضائع» مجهود
أعمال من مقتطفات جمع مرشوع واستمر وجولييت». «روميو مرسحية عىل الرتكيز مع
ألعمال ١٧٢٥ عام بوب ألكسندر طبعة أَْسَدْت ولقد اآلن. إىل الحني ذلك منذ شكسبري
وبينما الهوامش، يف بفواصل مميزة الفقرات أملع «بعض لقرائها: نافعة خدمة شكسبري
وتضمنت املشهد.» قبل نجمة ُوضعت املجمل، يف ولكن التفاصيل يف الجمال يكمن ال
بمرسحية املحكمة قاعة يف الرحمة عن بورشيا حديث النحو هذا عىل املميزة الفقرات
خيال وشطحة ،(١٨١–٢٠٢ األبيات األول، املشهد الرابع، (الفصل البندقية» «تاجر
الرابع، املشهد األول، (الفصل وجولييت» «روميو مرسحية مابيف كوين بالجنيَّة مريكوتيو
بالفعل — الرابعة) الخرافة (طالع نارشوه أو — شكسبري تنبأ لقد .(٥٥–٩٦ األبيات
يف االقتباس بعالمات أيًضا تستعني املطبوعة األوىل فالنصوص اإلبراز؛ من الرضب بهذا
بولونيوسلاليرتس نصيحة أن ونجد اقتباسها. يمكن التي الفقرات األيرسلتمييز الهامش
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بولونيوس ب لُقِّ (حيث ١٦٠٣ عامي الصادرتني نصوصالطبعتني يف «هاملت» يفمرسحية
األبيات الثالث، املشهد األول، (الفصل الطريقة بهذه مميزة و١٦٠٤ بكورامبيس)
عن معربة بالطبع وامُلقرضني املقرتضني تتناول التي الشعرية أبياته وكانت .(٥٨–٨١
وهما الراشَديْن الصبيني املشهد لهذا الحديث املرسحي اإلخراج يصور ما فعادة األمثال؛
بها ندين لعبارات قوائم عىل العثور ويسهل القديمة. للمناشري أبيهما قائمة يتفحصان
ا جدٍّ مألوف العبارات تلك من وكثري أيًضا، املطبوعة الكتب ويف اإلنرتنت عىل لشكسبري
ومعقود آثم، من أكثر مظلوم شكسبري: مرسحيات يف بسياقه املبدئية عالقته فقد إنه حتى
غاضب، من أكثر ومحزون سخرية، ومحل سبب، أو إيقاع وبدون ودم، ولحم اللسان،
وال تنفع ال ومواساة يمينك، ملك والعالم عيلَّ، وغريب والعقاب، اإلدانة بني قصري ووقت
الشاعر كتب كما «فالريي» قبل (أو الشجعان شجاعة قبل والرأي الهثة، وأنفاس تشفع،
بد فال تقدم، ما عىل وبناءً .((١٩٦٩) «شعارات» مؤلفه يف بارز نحو عىل ميجاو روجر
من هائل مخزون لديه كان العالم يف األلفاظ صائغي أعظم يَُعدُّ ربما الذي شكسبري أن

كذلك؟ أليس املفردات،
يتعني التي املثىل الطريقة حيال تتباين اآلراء أن دام ما عنه اإلجابة يصعب سؤال هذا
يستشهد املسألة، بهذه الخبري كريستال، ديفيد لكن كميٍّا. املرء مفردات تقدير لها وفًقا
واألزمنة الجمع صيغ يستثني الرقم (وهذا منفصلة كلمة ٢٠٠٠٠ شكسبري: ملفردات برقم
والفعل كلمتنْي؛ ال واحدة كلمة تُحسبان و«صقور» «صقر» فكلمتا نفسه؛ للفعل املختلفة
إبان اإلنجليزية اللغة بمفردات وباملقارنة واحدة). كلمة يُحسبان «طار» وماضيه «يطري»
يبلغ كان اللغة مفردات إجمايل أن نجد أعماله، فيها يؤلف شكسبري كان التي الفرتة
هائًال َمعينًا شكسبري يمتلك له، معارصين آخرين بمؤلفني باملقارنة مفردة. ١٥٠٠٠٠
الذي األمر مختلفة، أدبية أنواع عرب تأليفه إىل جزئيٍّا يرجع املعني هذا لكن املفردات، من
ألغراض بغزارة. ألَّف فقد مهول؛ الواسع إنتاجه وألن اللغة، من مختلفة مستويات تطلب
بداية يف املتعلم الشخص لدى الفاعلة املفردات عدد متوسط أن افرتضكريستال املقارنة،
عىل تشتمل اإلنجليزية اللغة كانت بينما مفردة، ٥٠٠٠٠ هو والعرشين الحادي القرن
مفردات فإن ذلك، وعىل اإلنجليزية». للغة أكسفورد «قاموس بحسب مفردة ٦٠٠٠٠٠
أيامه عىل متاحة كانت التي املفردات إىل نسبتها وتمثل مفرداتك، نصف من أقل شكسبري

حاليٍّا.1 املتاحة املفردات إىل مفرداتك نسبة من أقل
للغة أكسفورد «قاموس كان السياق، هذا يف األلفاظ؟ َسكَّاك شكسبري عن إذن ماذا
شكسبري إىل نُِسَب فقد ما؛ نوًعا مضلًال مصدًرا — حاليٍّا مراجعته الجاري — اإلنجليزية»
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«مشئوم» بينها ومن حاليٍّا، الشائعة اإلنجليزية الكلمات من للعديد األول االستخدام
وكثري .sanctimonious بالتقوى» و«متظاهر embrace و«يحتضن» inauspicious
ص» «ُمَخصَّ كلمة ذلك عىل ومثال رواًجا، تحقق لم ابتكرها أنه الواضح من التي األلفاظ من
(٦٩ البيت األول، املشهد األول، الفصل تشاء» «كما مرسحية (يف نصيب وتعني allottery
البيت الثاني، املشهد الثاني، (الفصل لري» «امللك مرسحية يف fleshment «إثارة» كلمة أو
ثم، ومن اإلثارة؛ «فعل بأنها اإلنجليزية» للغة أكسفورد «قاموس يَُعرِّفها والتي (١٢٠
كلمة ٢٠٠٠ من أكثر ويحيصكريستال مرة.» ألول نجاح عن الناجمة اإلثارة تعني فهي
املستخدم أو استخدمها، من أول شكسبري يُعترب اإلنجليزية»، للغة أكسفورد «قاموس من
كانت ربما األمثلة هذه لكن لها.2 ثاٍن معنًى استحداث يف الفضل له يرجع أو لها، األوحد
للنصوص السابق العرص يف القاموس مدخالت جمعوا الذين املعاجم فواضعو مضللة؛
معارصيه أعمال من لهم بالنسبة ألفة أكثر شكسبري أعمال كانت للبحث القابلة الرقمية
لشكسبري املستحدثة الكلمات تقدير يف املغاالة إىل نزعوا فقد ثم ومن ناش؛ توماس أمثال
وطور ،١٩٨٠ عام املنشورة البارزة دراسته يف ذلك عىل شافر يورجن دلل القاموس. يف
املستحدثة الكلمات عدد تراجع ذلك عن فنتج إليها، توصل التي النتائج الحقون علماء

كبريًا. تراجًعا شكسبري إىل بيقني املنسوبة
يف حاد ارتفاع فهناك مفيد؛ نحو عىل تاريخيٍّ سياق يف النقاش هذا وضع ويمكن
والحافز .١٦٥٠ عام حتى ١٥٥٠ عام من املمتد القرن خالل املستحدثة الكلمات عدد
الرسيع والتوسع اإلصالح، عرص يف اإلنجيل ترجمات خلقته الذي العامية استخدام عىل
أخرى ثقافات من ألفاظ من بها يتعلق وما الجديدة األشياء وتدفق الطباعة، لثقافة
هذه كل — العلمية لالكتشافات متخصصة لغات وتطور والتجارة، لالستشكاف نتيجة
«درجة مثل —كلمات الجديدة الالتينية املفردات انبعثت مطرًدا. لغويٍّا نموٍّا يرست العوامل
ارتبطت ما (غالبًا اإليطالية من كلمات مقابل — «خبيث» أو الجوي» «الغالف أو الحرارة»
(عادًة الربتغالية أو اإلسبانية أو شعري») و«مقطع و«سونيتا» موسيقي» «حفل بالثقافة:
لغات ومن شبكية»)، و«أرجوحة و«تبغ» «إعصار» الجديد: العالم باستكشاف ارتبطت ما
من «بازار» أو الرتكية من («قهوة» غريبة منتجات استرياد عىل تُدلل ما عادًة أخرى
ولقد الهولندية). من طبيعي» («منظر األشياء إىل للنظر جديدة طرق أو الفارسية)
أو الثنائية التوائم من بنيًة الحديث العرص بداية يف اإلنجليزية املستعارة املفردات منحت
فاإلنجليزية ولذا، أخرى. لغات من باالستعارة اللغة دخلت مرتادفة شبه مفردات الثالثية؛
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قديمة/فرنسية/التينية: إنجليزية باشتقاقات املتصلة الكلمات من كبريًا عدًدا تمتلك
خوف/رعب/رهبة – اثنان/ثاٍن/ثنائي – ينتهي/يختتم/ينجز – يرتفع/يرتقي/يصعد
باسم املعروف البالغي الشكل يف املرتادفات، أشباه واستعمال ملكي/ُسلطاني/ملوكي. –
حد وال نهاية ال / روميو «نُِفَي اللغوية: الكثافة هذه يرسته شكسبرييٌّ أسلوب «النسخ»،
املشهد الثالث، الفصل وجولييت» («روميو الكلمة» هذه ملوات / منتهى وال مقدار وال
(«ترويلوس وتفككت» وتحللت انسلت السماء «روابط ١٢٤–١٢٦)؛ األبيات الثاني،

.(١٥٩ البيت الثاني، املشهد الخامس، الفصل وكريسيدا»
مخصصألبناء إنجليزي قاموس أول رصدها هذا املفردات تدفق غرابة من ملحة ثمة
الحافلة العنوان صفحة عىل ١٦٠٤ عام الصادر كاودري روبرت قاموس يفرتض اللغة.
األجنبية: الكلمات استرياد بسبب أهلها عىل غريبة أمست اإلنجليزية اللغة أن بالتعليقات

التقليدية اإلنجليزية الكلمات كتابة القارئ ويُلقن يحوي ألفبائي جدول ثمة
إلخ، … الفرنسية أو الالتينية أو اليونانية أو العربية من املستعارة الصعبة
عادية إنجليزية بكلمات األلفاظ هذه تفسري مع الصحيحة، بالطريقة وفهمها
والرباعة املهارة عديمي من غريهن أو النبيالت أو السيدات لنفع ُجِمَعت
فهم أفضل نحو وعىل أكرب بسهولة يستطيعون الطريقة وبهذه ومساعدتهم.
أو املقدس الكتاب يف سيقرءونها التي الصعبة اإلنجليزية الكلمات من العديد
بطريقة نفسها الكلمات استخدام من وسيتمكنون أخرى، مواطن يف أو املواعظ

بأنفسهم. مناسبة

كاودري، اقرتحه لو الراقي، املستهدف لجمهوره نظًرا مناسبًا؛ ليبدو األمر يكن لم
أفضل فهًما املفردات لفهم ووسيلة الجديدة للكلمات مصدًرا أيًضا كانت املرسحيات لكن
كلمة أو مألوفة غري كلمة تُذيِّل إذ عادًة شكسبري أعمال يف ذلك ويتجىل ذاته. الوقت يف
كلمة األثيني» «تيمون مرسحية تُذيِّل عادية»: إنجليزية «كلمة القاموس، يف كما جديدة،
الخامس، املشهد الخامس، (الفصل املقرر» و«الُعْرش الُعْرش» م «َقدَّ بكلمتَْي «التعشري»
متكررة؛ بوترية جديدة كلمات استعمال شكسبري لشخصيات ويطيب .(٣١–٣٣ األبيات
يتمتع عرشة» الثانية «الليلة بمرسحية املنحوس املتودد أوجوتشيك أندرو السري فنرى
ومثقل، «روائح، كلمات يستظهر أن وعليه األنيقة، الكلمات تلتقط حادة سمع بحاسة
ويقتبس مستقبًال. ليستخدمها (٨٩-٩٠ البيتان األول، املشهد الثالث، (الفصل وُمْستَِحق»
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القوية مارلو أبيات الثاني» الجزء – الرابع «هنري مرسحية يف بيستول املفوَّه الجندي
الخامس» «هنري مرسحية يف ونيم (١٦٠–١٦٥ األبيات الرابع، املشهد الثاني، (الفصل
األول، املشهد الثاني، (الفصل العرصي اللغوي االختالج من كنوع «فكاهة» كلمة يستخدم
أوفيليا: إىل أرسلها التي رسالته يف ل» «ُمَجمَّ هاملت بكلمة بولونيوس وينشغل .(٥٧ البيت
كل إن .(١١١ البيت الثاني، املشهد الثاني، (الفصل خبيثة.» عبارة معيبة، عبارة «تلك
لفلوريو مونتني ترجمة يُطالع وهو نفسه شكسبري شأن شأنها ربما — الشخصيات هذه
تركز كي مرسحياتها، يف للحظة واملحتوى الحبكة تتجاهل — الثانية) الخرافة (طالع
بال «جعجعة مرسحية يف دوجربي مثل أخرى شخصيات وهناك اللفظية. التفاصيل عىل
يتمخض بما الالتينية املفردات استخدام تيسء بالعني» «العني مرسحية يف إلبو أو ِطْحن»
شخصيات بإحدى تيمنًا بعد؛ فيما ُعِرَفت التي الظاهرة وهي مضحك، ساخر أثر عن

املتشابهة. األلفاظ استعمال إساءة باسم ،(١٧٥٥) «املتنافسون» شرييدان مرسحية
خالل املجهر تحت يكن لم معارصيه، من غريه من العكس عىل شكسبري، لكن
شكسبري يقرتحه الذي اللسان» «معسول تعبري وصف يوحي اللغوية. غرابته فرتة
فأول اإلنجليزية»؛ للغة «قاموسأكسفورد ملشكلة الفت مثال الصفة (وهذه اللغة. بسالسة
مجهود «الحب مرسحية يف وتحديًدا نفسه، ١٥٩٨ عام يف جاءت لها مسجلة استخدامات
فرانسيس توصيف يف وكذلك ،(٣٣٤ البيت الثاني، املشهد الخامس، (الفصل ضائع»
عباراتشكسبري من مرييسواحدة أيستخدم القرائح». «خزانة مؤلفه يف مرييسلشكسبري
أن أم بها، إياه واصًفا — «معسولة» ل الالتيني املرادف وهو — وعذوبة برقة امُلنسابة
الكاتب وحالة سبق ما بني نقارن أن يجوز االستخدام؟) شائعة كلمة يسجالن الكاتبنْي
يف كريسبينوس بشخصية جونسون ِبن َمثََّله الذي مارستون جون املعارص املرسحي
كل تقيؤ عىل ويُْجَرب مطهًرا كريسبينوس يُْمنَح :(١٦٠١) الهاوي» «الشاعر مرسحيته
تباديل – «رجوعي جويف من تخرج الكلمات هي هل املرسح: خشبة عىل الغريبة مفرداته
يتضمن الذي اللغوي التقيؤ من مشهد يف منقرض» – السطح أملس – و«زلق كابوس» –
للنسيان قابلة كلمات إىل باإلضافة — و«منقرض» «تباديل» مثل — حاليٍّا بها نسلم كلمات
واعية كانت املعارصة الثقافة أن جونسون تثبتسخرية و«أملسالسطح». «رجوعي» مثل
للكثري مشرتكة سمة «املتحذلقة» لالصطالحات االزدرائية فالالزمة امُلفِرطة؛ للمسكوكات
شيك جون سماه ما حول النقاش اشتعل حيث الحديث، العرص بدايات يف النصوص من
أخرى.» لغات من باالستعارة املشوهة وغري املختلطة غري الخالصة «النقية اإلنجليزية
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أنه، املذهل فمن عرصه؛ خالل جديدة كلمات َسكُّوا الذين أنشط شكسبري اعتربنا أننا رغم
معارصيه من أحد من ما حاد، نحو عىل أيديولوجية اللغوية الخيارات فيها كانت بيئة يف

الصدد. هذا يف بالالئمة عليه يلقي أو عليه ليثني يختاره
املوجودة بالكلمات تالعبه املعجميُّ شكسبري ثَراء بها يتجىل التي الطرق ومن
(«ريتشارد كعوبهم» يف «اعقرهم — كأفعال واألسماء كأسماء لألفعال فاستخدامه بالفعل؛
استغالل فيه — املثال سبيل عىل (١٣٧ البيت الثالث، املشهد الخامس، الفصل الثاني»،
يف اإلنجليزية تمتلك للقواعد. واحتكاًما تقييًدا األكثر قالبها يف بعد تستقر لم لغة ملوارد
thouو you بني فالفارق الحني؛ ذاك منذ فقدناها دقيقة فروًقا الحديث العرص بداية
والحميمية والتماسك السلطة عالقات بتصوير سمح املثال سبيل عىل املخاطب لصيغة
لري» «امللك مرسحية ببداية الحب اختبار يف الضمائر استخدام (ويعد الدقيقة الفروق ذات
بقوة، موجزة صيغة يف الكلمات بني ما تربط املركبة واأللفاظ جيد). اختبار سيناريو
fiery- املشتعلة» الحوافر ذات الجياد أيتها برسعة «انطلقي يف كما واصلة برشطة بربطها
صيفية» «شهوة أو («١ البيت الثاني، املشهد الثالث، الفصل وجولييت، («روميو footed
وتستغل .(٨٧ البيت الثالث، املشهد الرابع، الفصل (ماكبث، summer-seeming lust
املستوى عىل — َد تََجسَّ حيث املركبة، الكلمات موسًعا استغالًال «العاصفة» مرسحية
«ما بأرسها: املرسحية يميز الذي واملوضوعي البنيوي اِالْخِتزاُل — املفردة للكلمات ر املصغَّ
urchin- الَقناِفذ» و«عروض sea-change البحر» و«تقلُّب still-vexed ُمغتاًظا» بَِرح
الثاني، املشهد الثاني، والفصل و٤٠٣، ٢٣٠ البيتان الثاني، املشهد األول، (الفصل shows

.(٥ البيت
فمرثية تُنىس؛ ال عبارات يخلق الذي هو املعجمي التنوع أن نجد أخرى َمَواِطن ويف
وكليوباترا»، («أنطونيو لها» نظري ال «فتاة أنها فيها ذكرت التي لكليوباترا شارميان
امللكي والجالل الحميمية مزيج تكتسب (٣١٠ البيت الثاني، املشهد الخامس، الفصل
الشمالية املقطع الوحيدة lass «فتاة» كلمة بني ما املتوقع غري التجاور من النفس يف املؤثر
الالتينية unparalleled لها» نظري «ال وصفة الوسطى، اإلنجليزية إىل واملنتمية املنشأ
اإلنجليزية» للغة أكسفورد «قاموس (يُْرِجع األوىل من شهرة واألقل املقاطع العديدة
يمكن املستغربة الكلمة إن فقط). بعامنْي بعده ُعِرَضت واملرسحية ،١٦٠٥ عام إىل الكلمة
لكلمة ماكبث فاستخدام تربزه؛ الذي اليشء حيال يشء عىل للداللة غرابتها تستغل أن
اقتباس أول وهو الثاني؛ البيت السابع، املشهد األول، (الفصل assassination «اغتيال»
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أال — بخاطره يجول ما أن عىل يربهن اإلنجليزية») للغة أكسفورد «قاموس يف للكلمة
لتوصيفه، مستغربة كلمة إىل بحاجة إنه حتى الطبيعي السلوك عن يشذ — ملك قتل وهو
unking امللك» «يُبطل للفعل ساخًرا الثاني ريتشارد امللك استحداث ما نوًعا ذلك ويشاكل
املشهد الرابع، (الفصل بولينجربوك عمه ابن يد عىل به واإلطاحة عزله طبيعية ال لبيان
يستخدم وأحيانًا .(٣٧ البيت الخامس، املشهد الخامس، والفصل ،٢١٠ البيت األول،
العقيل: االضطراب حالة لبيان نطقها؛ يصعب مألوفة، غري كلمات عمد عن شكسبري
يف آخر مكان يف تظهر ال التي c الساكن الحرف تحوي لكلمات لوينتس تجميعة تصور
الواقع يخالف «بما به: الخاصة املظلمة خياالته يف بجنون يتخبط عقًال شكسبري، أعمال
تنضم أن / ا جدٍّ املقبول من أنه نجد وبعدئذ أحًدا. تتبع وال / اآلخرين بمنافسة تتأثر أنت
املشهد األول، الفصل الشتاء» («حكاية تكليفك.» يتجاوز وهذا / تفعله ما وهذا ليشء، أنت
حيث لنفسه أنجيلو مناجاة يف يحدث لغويٍّا مماثل أمر وثمة .(١٤٣–١٤٦ األبيات الثاني،
«العني مرسحية يف واضح هو كما حياته، يف مرة ألول الجنسية الرغبة من لحظة يعيش
الفقرات هذه مثل وجدنا إذا .(١–١٧ األبيات الرابع، املشهد الثاني، (الفصل بالعني»
— املفردات أو الرتكيب حيث من سواء — فاللغة القصيد؛ بيت هو فهذا الفهم، صعبة
شبقه. ُهوَّة يف أنجيلو يقع بينما غريته هاوية يف لوينتس يسقط إذ انهيار؛ نقطة بلغت

هذه «مثل لورانس إتش دي سماه بما شكسبري استمتاع مدى نرى أن يمكننا
وهي أال نفسها: باللغة منشغلة تكون تكاد وكأنها تبدو مرسحية يف الجميلة» اللغة
ولورداته بأنه نافار امللك بإعالن املرسحية تُْفتَتَح ضائع». مجهود «الحب مرسحية
حيث ١٣)؛ البيت األول، املشهد األول، (الفصل صغرية» «أكاديمية يف سيعيشون الثالثة
الفور عىل تدخل سنوات. لثالث النساء صحبة وينبذون للدراسة أنفسهم سيكرسون
التناظر عىل وعالوة الثالث. رفيقاتها بصحبة البالط زيارة بصدد كانت التي فرنسا أمرية
دون وأولهم لغويٍّا. متنوعة بشخصيات تعج املرسحية أن نجد النُّبالء، لهؤالء العددي
البيت األول، املشهد األول، (الفصل كليٍّا» جديدة كلمات لسانه عىل تجري «رجل أرمادو
يف معنًى بال ُمتعالية للملك أرسلها التي ورسالته بالبالغة، مهووس وإسباني ،(١٧٦
أعني التي التي؛ األرض إىل «واآلن األسلوبية: والوفرة املهجورة العتيقة لأللفاظ مزجها
شهدُت حيث أعني حيث؛ املكان إىل وبعدها ُمنتزهك. تُْدَعى وهي عليها. مشيت أنني
الثلج، بياض األبيض قلمي من يسحب والذي للمنطق، ومنافاة ُفحًشا األحداث أكثر
هنا.» عليه عيناك تقع أو تفحصه أو إليه تنظر أو تراه الذي اللون األبانويس الحرب
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الفصيح الفالح كوستارد بعده ويأتي .(٢٣٤–٢٣٩ األبيات األول، املشهد األول، (الفصل
بكالم تكلمت «كلما والتعنيف: التقريع عليه يجلب جنسية بتورية بيتًا يسطر الذي
ُوِصف .(١٣٦ البيت األول، املشهد الرابع، (الفصل قذارة.» شفتيك رائحة زادت َدِبق،
اللغة تلك هي فلغته األوىل؛ الكاملة األعمال مجموعة نص يف «املتحذلق» ب هولوفرنيس
متعالية، فكاهته تماًما؛ أعرفك كما الرجل «أعرف للمدارس: متصنع نحو عىل املوسعة
وسلوكه ساحرة، ومشيته طموحتان، وعيناه متجاوز، َطْلق ولسانه حاسم، باتٌّ وخطابه
التعبري، جاز إذا ا جدٍّ وغريب ومتكلف ومتأنق مختال وهو . وَمْزُهوٌّ وسخيف مختال العام
ويستفزه .(٩–١٤ األبيات األول، املشهد الخامس، (الفصل أجنبي.» إنه القول ويسعني
متفرًدا «نعتًا باعتبارها الساذجة األخرية الصفة تلك عىل ُمثِْنيًا ناثانيال، الفاضح القسيس
اللغوي التنوع إن .(١٥ البيت األول، املشهد الخامس، (الفصل بعناية» ومختاًرا ا جدٍّ
مرسحية يف املوضوعات أبرز من واحًدا يمثالن اللغوية باملوضة الساخر الذاتي والوعي
آٍن يف شأنها من ويحقر اللغوية براعته يستعرضشكسبري حيث ضائع»، مجهود «الحب

واحد.
عدد كان فإذا َكميٍّا؛ ال نوعيٍّا اللغة يف شكسبري إسهام تقييم يكون أن ينبغي ولذلك،
برح ما أثره فإن السابق، يف شاع مما أقل مفرداته وحجم شكسبري سكَّها التي الكلمات
يتعدى ال الذي — شكسبري أن أثبتت اللغوية الدراسات أن نتذكر أن بنا حري لكن قائًما.
تنظيًما األكثر األشكال عن بعيًدا اللغة تعلم لغوية قواعد مدرسة خريج كونه حال أية عىل
شكسبري، لغة إن اللغوية.» القواعد يف التغيري عن التخلف إىل «مال — لندن إلنجليزية
الجماهري وجدتها ربما دائًما، اللغوي االبتكار طليعة احتالل عن تكون ما أبعد هي التي

ينتهي.3 ال الذي ابتكارها عىل حتى اليشء، بعض عتيقة للمرسح األوىل

هوامش

(1) David Crystal, Think on my Words: Exploring Shakespeare’s Lan-
guage (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), pp. 2-3.

(2) The list is under ‘Additional Material’ at www.thinkonmywords
.com.

(3) Jonathan Hope, “Shakespeare’s ‘Natiue English’,” in David Scott
Kastan (ed.), A Companion to Shakespeare (Oxford: Blackwell, 1999),
p. 253.
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خالدة شكسبري مرسحيات

العديد يف شعبية اكتسبت مرسحياته أن وهي أال بشكسبري، تتعلق فيها مراء ال حقيقة ثمة
يذيع ثم بريقها تفقد بعينها مرسحيات هناك الحال، وبطبيعة القرون. أغلب يف الدول من
عىل سواء عام بوجه شعبيٍّا ظل املرسحي الكاتب شكسبري لكن واآلخر، الحني بني صيتها
شكسبري عىل ثناء يف كتب إذ النظر؛ بعيد جونسون ِبن كان املرسح. خشبة وعىل الورق
بل واحد لعرص ينتمي يكن «لم إنه :١٦٢٣ عام الكاملة األعمال من األوىل بالنسخة ُطِبَع
يف الصادر «شكسبرينا» بكتاب مروًرا ١٦٢٣ عام جونسون ِبن ثناء ومن العصور.» لكل
شكسبري أعمال ت (نُِرشَ املعارصة الرتجمة صناعة إىل وصوًال عرش، التاسع القرن يف أملانيا

الزمن. اختبار أمام شكسبري مرسحيات صمدت مختلفة)، لغة بثمانني
من غريهم؟ دون الزمن اختبار أمام املؤلفني بعض يصمد ِلَم نسأل: أن بنا حري
شكسبري كان أنه شكسبري نجاح عن التساؤل عن — املضللة ولكن — السهلة اإلجابات
فقدانها أو الثقافية اإلنجازات عمر طول تايلور جريي استكشف األوىل). الخرافة (طالع
اإلنجازات بعض تصمد ملاذا الثقايف: «االنتقاء يشء كل عنوانُه يُْجِمل الذي كتابه يف عموًما
السالسة، شديد بأسلوب املكتوبة الدراسة هذه يف غريها؟»1 دون الزمن اختبار أمام
(كالنظام الطارئة الظروف املثال سبيل عىل الظروف: من معقًدا مزيًجا الكاتب لنا يقدم
مؤلفني إلنتاج تماًما املناسب النظام وهو الثانية، الخرافة يف درسناه الذي التعليمي
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(املحررون) التآزرية اإلرشافية والعوامل مطلًقا)، الغرض لهذا م يَُصمَّ لم وإن مرسحيني،
عن ولكن عموًما الثقافة عن ال نفسه، السؤال كولديرون آن وطرحت الكثريون. وغريهم
يف املمتدة تايلور لقائمة اإلضافية املكونات من عدًدا مقالتها يف وزادت خاصًة، شكسبري
وتأليفه الغزير إنتاجه شكسبري صمود عىل ساعد مما أن وتفرتض كلها. كتابه صفحات
مرسحياته تصعد حينما حتى نقية، سمعته بقاء عىل ذلك فساعد متعددة؛ أدبية أنواع عرب
النصية وراء ما شكسبري ميول عىل الضوء تسلط وهي التقييمات. يف تهبط أو الفردية
باعتبارها الدرامية أعماله إىل ذاتي انعكايس نحو عىل بها يشري أن يحب التي (الطريقة
قراء بذهن سيعلق أنه نعلم الذي الواحد «فالنص صموده: عوامل أحد بصفتها خيالية)
شكسبري قدرة كانت ولقد يسمعونه.»2 أو يطالعونه الذي الواحد النص هو املستقبل
مكونًا واألفالم) واإلذاعة املسارح من مختلفة (أنواع املختلفة الوسائط مع التكيف عىل
هموم مع بتعاطف «تتعاطى فأعماله وشموليتها؛ ثقافته مصادر تعدد وكذا محوريٍّا.
والعجائز والفقراء، األثرياء نظر وجهات عن بتعاطف ويعرب الجماهري. من نوع من أكثر
والقراء الجماهري من كثرية ألنواع متيًحا واألمريات والصعاليك والذكور، واإلناث والشباب،
صمود يف الحظ أهمية يُثِْبت الناقَديْن هذين وتحليَال شخصياته.»3 مع التماهي متعة
النجاح عن َوْحَدها مسئولة متأصلة جمالية سمة من فما الزمن؛ اختبار أمام الفنان

شكسبري. أحرزه الذي ولألمم للتاريخ العابر
(ولو نفسه اليشء ليسا بالخلود أعماله واتصاف الزمن اختبار أمام الصمود لكن
شك ال املقارنة: ألغراض اختبارية كحالة ميدلتون توماس إىل لننظر يتداخالن). أنهما
الزاخرة أعماله بمجموعة عرصه يف املرسحيني املؤلفني أبرع من واحًدا كان ميدلتون أن
واقتباسات املدينية، املواكب وخطب التمثيليات، (باستثناء مرسحية ٣٢ عددها البالغ
ومع شكسبري. مرسحيات مثل عموًما أدبيٍّا متنوعة ومرسحياته بترصف)، شكسبري أعمال
يحذرن «النساء وربما و«امُلستَبَدل» «املنتقم» — تراجيديتني مرسحيتني فباستثناء ذلك،
ذلك ويرجع حاليٍّا. املرسح خشبة عىل تَُؤدَّى التي هي مرسحياته من قليل — النساء»
ا جدٍّ وموضوعي محيل أدبي نوع حول يتمحور تقريبًا مرسحياته نصف أن إىل ما نوًعا
اللندنيَّة)؛ (أي املدينية املعروفبالكوميديا السخرية نوع —وتحديًدا، السخرية وهو أال —
اللندنيني نزوع من تسخر الخمسة» و«شجعانك ميخائيل» القديس «عيد مثل فمرسحيات
وال وحسب، لندن عىل تقترص ال النزعات وهذه الرسيع. الثراء ولخطط للتقايض الشديد
وتفاصيل بإيحاءات بشدة مقيدة ميدلتون مرسحيات لكن وحده، عرش السابع القرن عىل

200



والعرشون الثانية الخرافة

عليها يصعب إنه حتى أنماط، صورة يف األحيان أغلب يف شخصياتها تظهر حيث محلية؛
بتعريف الخمسة» «شجعانك مرسحية تُْستَْفتَح فيها. ُخِلَقت التي الحقبة تتجاوز أن

الشجعان:

فرسان، ُحلل يف سيدات ثالث وبصحبته القواد الفارس املرسح: خشبة عىل يمر
ننتقل واآلن … الغشاش والفارس السارق والفارس الداعر الفارس به ويلتقي
(١–٦ (مقدمة، اآلن. إىل بمنزله الجالس السمسار، الفارس اآلخر، الفارس إىل

أسماؤهم فحتى الحًقا، يُسميهم الكاتب أن ورغم أنماط. صورة يف علينا الفرسان يُْعَرض
(الفارس وبورسنيت الداعر) (الفارس وتيلبي السمسار) (الفارس فريب أنماط؛ أسماء
تترصف الشخصية أن نجد للشخصية، أنماط أسماء شكسبري يستخدم وعندما السارق).
الثاني») الجزء – الرابع («هنري شجاًعا فيبل فرانسيس نجد ولذا، نوعها. عكس
متلكئًا وسبيد الثاني»)، الجزء – الرابع («هنري يسكر عندما ثَرثاًرا يُْميس وسايلنس

تفرده. يؤكد والنوع الفريونيان»). («السيدان
ميدلتون مرسحية تعترب ميدلتون. توماس املقارنة، االختبارية حالتنا إىل لنرجع
إدانات معارصة: شائنة أحداث إىل تستند كوميدية تراجيديا (١٦١٦) «الساحرة»
أوفربري. توماس السري مقتل يف لدورهما كار روبرت الثاني وزوجها هوارد فرانسيس
إسيكس وإيرل عرشة الثالثة ابنة فرانسيس (بني ُمَدبَّر زواج عىل وتنطوي معقدة والقصة
بسبب (العقم السحر وممارسة بالعقم واتهامات الحقة، وخيانة عرشة)، الرابعة ابن
الزيجة عارض الذي القوي الرجل وقتل وتسميم، وطالق، للُعذْرية، واختبار السحر)،
الطالق عىل هاوارد فرانسيس (حصلت لها مربر ال برسعة آخر وزواج (أوفربري)، الثانية
عام ويف أشهر). بثالثة بعدها كار من وتزوجت ١٦١٣ عام سبتمرب يف إسيكس من
يف «الربج». سجن وكار هاوارد أُودَِع أوفربري، مقتل عىل بالتآمر اتُِّهما أن بعد ،١٦١٦
عن أحداثها تدور للنساء، كارهة مرسحية وهي «الساحرة»، ميدلتون ألََّف نفسه، العام
فرانسيس اسمها يشابه — فرانسيسكا — الرئيسية وشخصيتها للنساء، الجنسية الرشاهة
تطول ال املحلية يف املغرق املرسحي النص «إن أكسفورد محرر تعليق وبحسب كار.4

املرسح.»5 خشبة عىل حياته
«امُلستَبَدل»، كتب إذ ١٦٢٢ عام املادة هذه َح نَقَّ ميدلتون أن لالنتباه املثري ومن
حققت العرشين، القرن (يف قصرية. املرسحية حياتها تكن لم التي املرسحية وهي
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حيث من شكسبري مرسحيات بعد النهضة عرص أعمال نجاحات أكرب املرسحية هذه
عام مجدًدا املحلية االهتمامات إىل كار فرانسيس قصة وعادت مشاهدتها). إيرادات
لكشف بياتريس-جوانا البطلة تخضع «امُلستَبَدل»، مرسحية ويف رساحها. بإطالق ١٦٢٢
بنجاح. الكشف اجتياز تستطيع ال أنها أيقنت أن بعد خادمتها مساعدة وتلتمس عذرية،
عىل تمثيله يمكن ال الذي الشكل اتخذ الذي — عذريتها لفحص كار فرانسيس (حرضت
محتجبة، وهي — النساء أمراض فحوص أشكال من موثوقية، أكثر كان وإن املرسح،
ولكن عنها). نيابة للكشف تخضع كي أخرى بامرأة استعانت بأنها الشائعات ذلك فأشعل
تراجيديا فهذه املحلية؛ قراءتها عىل اآلن تعلو املحلية باألحداث املرتبطة ميدلتون مادة
األخالقي، واالنحالل املدبر، والزواج الفخ، يف الوقوع عن تراجيديا وهي فضيحة، وليست
ووصفت للجريمة، ألفة جاردنر وهيلني إمبسون وويليام إليوت إس تي اعتربه ما وهو
«إرصارها بفعل «ُمَشوَّهة» ولكنها «فاسدة» ليست روح بأنها بياتريس-جوانا جاردنر
أشبه املرسحية تبدو الجوانب، هذه ومن تتعارضوطبيعتها.»6 أفعال إتيان الشخيصعىل

بها. جاردنر تقارنهما اللتني ملارلو فاوست» «د. أو لشكسبري «ماكبث» بمرسحية
السكتلندا حاكًما فقط ليس فماكبث الصلة؛ وثيقة ومارلو شكسبري بني املقارنات إن
يختلف املدنية الحياة يف القتل أن إدراك يف يُْخِفق جندي ولكنه عرش، الحادي القرن خالل
«يوليوس مرسحية بروتوسيف يشبه فهو املنطلق، هذا ومن العسكرية. الحياة يف القتل عن
«هاملت» مرسحية يف هاملت أو َمِشني)، فعل القرتاف تُْستَْدعى نبيلة (شخصية قيرص»
فاوست شخصية تستند للمهمة. املناسب غري الرجل عنيف)؛ فعل لعمل يُْستَْدعى (مفكر
من أرواح مستحرض مجرد ليس فهو ذلك ورغم مشعوذتني، شخصيتني من مزيج عىل
الحياة، له قدمته مما بالخذالن يشعر طموح شخص أي ولكنه عرش، السادس القرن
«الساحرة» مرسحيتَي بني ما واملقارنة محرمة. أو محظورة أنشطة ممارسة إىل وينساق

خالًدا. يستحيل أن للمحيل يمكن كيف نرى أن عىل تساعدنا و«امُلستَبَدل»
عن مختلف نحو عىل معه تتعامل لكنها املحلية، شكسبري مرسحيات تتفادى ال
يف املرأة مكانة — معارصة تكون ما كثريًا شكسبري استقصاءات أن ورغم ميدلتون.
«امللك يف توحيدها أو مملكة وتقسيم صيف»، منتصف ليلة «حلم أو األخطاء» «كوميديا
— «ُعطيل» يف األكاذيب ومرتبة «بريكليس»، يف والشواطئ الحدود وتعريفات لري»،
يف عليها يُثنى إليزابيث امللكة بسيطة. تلميحات أو إيحاءات يف املحلية شكسبري يحرص
ألصل أوبرون (وصف صيف» منتصف ليلة «حلم مرسحية يف بيتًا عرش اثنا قوامها كلمة
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،(٢٨ الخرافة طالع :١٥٥–١٦٨ األبيات األول، املشهد الثاني، بالفصل الثالوث زهرة
العائد الجليلة» إمرباطورتنا («جنرال إسيكس بإيرل بتفاؤل يُقاَرن الخامس هنري وامللك
من الخامس الفصل كورال يف (٣٠ البيت املقدمة، الخامس، الفصل أيرلندا، من منتًرصا
يساعدنا ولذا االنتصار؛ عن يكون ما أبعد وهو إسيكس (عاد الخامس» «هنري مرسحية
بدقة الكورال، هذا األقل عىل أو الخامس»، «هنري مرسحية تأريخ عىل التلميح هذا
األبيات الثالث، املشهد الثاني، (الفصل «ماكبث» يف التورية إىل بورتر تلميحات عالية)؛
وسيلة املحكمة يف بالتورية استعانوا الذين «الكاثوليكيني ل محلية تلميحات هي (٧–١١
للثورة تورية فيه تلميًحا األخطاء» «كوميديا مرسحية وتحوي االتهام.»7 من لإلفالت
hair/heir»؛ وريثها/شعرها عىل حربًا («شنت هولندا يف اندلعت التي الربوتستانتية
األسطول إىل جون» «امللك مرسحية وتلمح ،(١٢٧ البيت الثاني، املشهد الثالث، الفصل
لسان عىل أوانها غري يف اآلتية ١٥٩٦ إىل ١٥٩٤ من األعوام أصياف وتُوَصف اإلسباني،
اندلعت التي الشغب أعمال ذكر ويأتي صيف»، منتصف ليلة «حلم مرسحية يف تيتانيا
إىل ١٠٧ رقم السونيتا وتلمح «كوريوالنوس»، مرسحية يف ١٦٠٨ عام الحبوب بسبب
البيت الثاني، املشهد الثاني، (الفصل الصغرية» «الصقور وفقرة إليزابيث، امللكة وفاة
لندن، يف املرسحية الصبية فرق إىل تلميح ١٦٠٤ عام «هاملت» مرسحية نص يف (٣٤٠
إلسينور) إىل املمثلني ارتحال جاء ثم (ومن تجاريٍّا تهديًدا الكبار ِفَرق انبعاثها هدد التي
محليٍّا، اهتمام محل يعد لم عندما الكاملة األعمال مجموعة التلميح هذا وأسقطت —
متشدد («إنه عرشة» الثانية «الليلة مرسحية يف البيوريتانيني من سخر مالفوليو أن وربما
املشهد الثاني، (الفصل الكاملة، املجموعة يف الكلمة أكسفورد محررو َعدََّل — ما») نوًعا
أورسيني فريجينيو دون إىل أورسينو ح يُلمِّ وربما «بيوريتاني»)، إىل ،١٣٥ البيت الثالث،
الثانية «الليلة ملرسحية مرسحيٍّا عرًضا وشاهد إليزابيث، للملكة رسمية بزيارة قام الذي
دام ما فهمه يصعب التلميح هذا من املقصد (لكن ١٦٠١ عام طبعة إىل املستندة عرشة»
التلميحات هذه وأغلب ُمجاملة). تكون ال تكاد النخاع حتى العاشق أورسينو صورة أن
عرشة» الثانية «الليلة مرسحية فكشف تجاهلها؛ أو استخالصها السهل من (وغريها)
ومرسحية ال، أم بيوريتانيٍّا باعتباره املرء إليه أنظر سواء ثماره يؤتي مالفوليو الدِّعاءات
ال لكنها آخرها، إىل أولها من املحلية باألحداث ارتباًطا مرسحياته أكثر هي «ماكبث»
الثامنة الخرافة (طالع مجامالته أو جيمس امللك وبني بينها التوازي نقاط عىل تعتمد
الشغب أعمال املشاهد أرأى سواء املشاهد، «كوريوالنوس» مرسحية وتستميل والعرشين)،
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١٦٠٨ عام وقعت التي األحداث لتلك انعكاًسا الحبوب واكتناز القمح بسبب اندلعت التي
كذلك. يََرَها لم أم

دينيٍّا.8 شعًرا َقطُّ يكتب لم فهو املحلية؛ تفادي يف يجتهد شكسبري أن األمر وحقيقة
باريس» يف «مذبحة مرسحيته يف الحديثة الفرنسية السياسة مع مارلو يتعاطى وعندما
معارصة مرسحية نراها ،(١٥٧٢ عام بارثولوميو القديس عيد يف الربوتستانت (مذبحة
عنها يزيل نراه عينها، املادة مع شكسبري يتعامل وعندما عنوانها. يشري كما بوضوح
فرنسا بني ما الحرب تحيل ضائع» مجهود «الحب فمرسحية السياسية؛ صبغتها بعناية
الشخصيات (فجميع باملهمة تقوم وحسب األسماء تارًكا رومانسية، كوميديا إىل ونافارا
ولكنه سياسيٍّا ليس العمل وهذا معارصة). فرنسية شخصيات بأسماء يَت ُسمِّ الرئيسية

السيايس).9 (ال العام األدبي بالنوع يُْعنى أدبي،
ميدلتون مرسحية لكن كذلك. تكون أن يمكن أو الحالرسمدية، بطبيعة السياسية إن
وقد كذلك. ليستا (١٦٠٧) بابل» «عاهرة ديكر مرسحية أو (١٦٢٤) شطرنج» «لعبة
يرجع وقد الرتتيب). عىل الدينية والرمزية السياسية (السخرية األدبي النوع إىل ذلك يرجع
يفشكلنيمتساميني؛ املحلية السياسة أدمج أنه إىلحقيقة أعمالشكسبري منرسمدية جزء
كالكوميديا مقيِّدة محددة صفة بأية تتقيد ال أنها نلحظ قد (كوميديا والكوميديا الرتاجيديا
األكثر األدبي النوع تكن لم السخرية أن األمر وحقيقة الساخرة). الكوميديا أو املدينية
و«تيمون وكريسيدا» «ترويلوس بمرسحيتيه ذلك عىل ويُْستََدل شكسبري، لدى نجاًحا
ُربِْعيَّة وكريسيدا» «ترويلوس مرسحية نسخ من واحدة يف الطابع رسالة تكشف األثيني».
مرسحية كانت األثيني» «تيمون ولعل املرسح، خشبة عىل بالفشل باءت أنها عن القطع

عرشة). السابعة الخرافة (طالع مكتملة غري
املؤلفون يكتب السبب ولهذا محلية. قضايا بالتأكيد شكسبري مرسحيات تعكس
الخامس القرن تاريخ حول تدور السادس» «هنري فمرسحية مرسحياتهم؛ املرسحيون
اغتصاب حول «هاملت» وتدور أيًضا. األهلية الحرب من الخوف تتناول ولكنها عرش،
السيايس، والتعاقب السياسية بالخيانة «ماكبث» وتُعنى الحداد. تتناول لكنها العرش،
تحيي ولذلك الرجولة. وتعريفات والسلبي) (اإليجابي والخيال السطوة تتناول أيًضا لكنها
ومادتها مجدًدا، للتطبيق قابل باألحداث فارتباطها األقدم؛ املرسحيات الالحقة القرون
املصادفة َقِبيل من وليس نهائي. وال الحاالت، بعض يف وعاملي للتجدد، قابل نحو عىل آنيَّة
عرص يف أُْحِييَت التي شكسبري مرسحيات أُوَليَات من واحدة كانت «بريكليس» مرسحية أن
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َصًدى لها كان ُملكه يسرتد منفي ملك حول تدور التي فحبكتها ١٦٦٠؛ عام النهضة
العائدين.10 الفرسان مع ت تماسَّ إذ خاص؛

الصلة بني فارق هناك باألحرى، أو الصلة. بخالف بالرسمدية يرتبط ما هناك لكن
شكسبري مرسحيات بني الفروق بعض يف للتفكري هنا التمهل بنا وحري الرسمدية. وبني
فخلفية املثال؛ سبيل عىل الثاني» «إدوراد مارلو مرسحية لنأخذ معارصيه. ومرسحيات
الزراعي الدمار يصور الذي إنجلرتا» «وقائع هولينشيد كتاب من مستقاة املرسحية هذه
من الشمايل الجزء اجتاحت فقد عرش؛ الرابع القرن مستهل يف والطوبوغرايف واملايل
وعانت سنوية، املحاصيل من نقص حاالت ووقعت املستمرة، االسكتلنديني غارات إنجلرتا
كانوا حيث الناس من والضعف الَوَهن وتمكن املوت، واستنفدها األمراض من القطعان
من وغريها والكالب «الجياد أكل إىل املجاعة أثناء يف ولجئوا البقاء، أجل من يكافحون
وكما مارلو. مرسحية إىل تسلل األحداث تلك من حدث من وما الكريهة».11 الحيوانات

مارلو.»12 ال شكسبري، عناية محط العادي الرجل «كان جيل روما الحظت
القرن خالل ساد الذي األدبي للنوع املوضوعية املادة هو العادي» «الرجل أن ورغم
اآلنية. الساخرة الكتابة تلك إىل شكسبري يُْستَْدَرج فلم — املدينية الكوميديا عرش— السابع
النوع التشخيصعن من مختلًفا رضبًا يتطلب األدبي النوع هذا أن ذلك أسباب من ولعل
وشخصيات شكسبري شخصيات بني الفارق عادًة املمثلون ويالحظ يكتبه. كان الذي
يعج وحديثها للمسافات، الساخر الوضع بواسطة تُْخَلق مارلو فشخصيات معارصيه؛
املخرجني أحد ويالحظ بها. خاصة شخصية عمد عن تُنِْشئ حيث الجانبية؛ بالتعليقات
النص مع التعاطي عىل ُمِرصٌّ شخص ألي ما نوًعا مستعصية «مادة مارلو مرسحيات أن
عىل املناجواتيفمرسحياتشكسبري تساعد ما ونادًرا «واقعية».»13 أو «طبيعية» بمنهجية
أسلوبشكسبري إن التعقيد. من مزيًدا الشخصية إىل تضيف ما عادًة لكنها الحبكة، تطوير
العرشين القرن يف قياسيٍّا أمىس الذي اإلعداد لنوع تحديًدا مناسب الشخصيات بناء يف
تاريخ بإنشاء املمثلون يقوم (وفيه املنهجي» «التمثيل طريق عن بموسكو الفنون بمرسح
ستانيسالفسكي. قسطنطني املرسحي للمخرج للشخصية) ودوافع داخلية وحياة َقبْيلٍّ

تتغري، فالسياسة رسمديته؛ يفرس ما هو الشخصية بدواخل شكسبري اهتمام ولعل
شكسبريية مرسحية كل مركز ويف يتغري. ال اإلنساني القلب لكن يتبدل، املرأة من واملوقف
العش متالزمة يواجه أب فهو ذلك، عىل عالوة ثانيًا. وملك أوًال أب هو لري امللك إنسان.
شفا عىل حاكم وهو ستتزوج، التي األخرية ابنته يخرس أن وشك عىل إنه حيث الخايل؛
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أيًضا، جامعي طالب لكنه عرشه، واغتصب والَده ه عمُّ قتل أمري وهاملت املبكر. التقاعد
يسمع أن قبل من حتى يعزيه يشء (وال أبيه فقدان فكرة مع يتصالح أن يستطيع ال
فليس األب فقدان أما نخبوية، معضلة العرش فقدان إن طويلة). بفرتة القتل بجريمة

. َمِديٌّ َرسْ صنف فاإلنسان األمراء؛ أو امللوك يف تنحرص ال إنسانية مواقف هذه كذلك.
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املرسح خشبة عىل منحوسة «ماكبث» مرسحية

لصالح «اليسيوم» بمرسح «ماكبث» ملرسحية إنتاًجا بريبوم ماكس راجع ،١٨٩٨ عام يف
جورج من بدًال املرسحي الناقد دور مؤخًرا توىل قد كان ريفيو». «ساترداي صحيفة
عىل املعنونة األوىل مقالته يف للصحيفة. وحسب الثانية مقالته هي هذه وكانت شو، برنارد
«إنني قائًال: ذلك الكاتب َ َفرسَّ للدراما»، ناقًدا أصبح أن ينبغي يكن َلْم «ِلَم موفق غري نحو
األخرى الفنون من أيٍّ من أقل يفَّ ويؤثر يهمني الدرامي فالفن باملرسح؛ مفتونًا لست
جدلية بمناشدة الثانية مقالته وتبدأ املوضوع.» حول نظريات أي من بريء وأنا …
ألنه «هاملت»؛ مثل القوية شكسبري مرسحيات عرض عن يُْحجموا بأن املسارح ملديري
وتموت.»1 … املرسحية صبغتها تفقد فإنها الدراما يف كالسيكية املرسحية تصبح «عندما
املرسح: عىل تمثيلها يصعب التي الكالسيكية األعمال تلك من واحدة إىل يلتفت وبعدها
بذلك (مكذبًا عرش السابع القرن يف النقد مؤلفي من بمؤلَفنْي يستشهد وهو «ماكبث».
(١٦٢٦–١٦٩٧) أوبري جون :( مرسحيٍّ تاريخ أو نظرية أية من بريء بأنه السابق زعمه
اليوميات وكاتب موجزة»، «َحيَوات بعنوان وفاته بعد نُِرشَ مجلد يف أبحاثه ُجِمَعت الذي
ألوبري مدينون بأننا يخربنا .(١٦٣٣–١٧٠٣) بيبس صامويل اإلصالح، لعرص املنتمي
دور يمثل أن املفرتض من كان الذي الشاب برييدج، «هول أن مفادها التي باملعلومة
بتمثيل نفسه شكسبري السيد قام ولذلك الَجنَب؛ ذات مرض فجأة «أصابه ماكبث، زوجة
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للشخصية» الشاعر تمثيل عن ما «رواية يقدم لم أوبري ألن بريوم ويُْفيضأسف دوره».»
مطول اقتباس التاريخي: الدليل عن ثانية بمقالة مدعوًما التمثيل، أساليب عن نقاش إىل
ماكبث زوجة دور تلعب وهي (خليلته) نيب السيدة األخري فيه يصف بيبس يوميات من

.١٦٦٧ عام
مرسحية بأن تفيد التي الخرافة أصل هي برييدج هول مرض عن أوبري ُطرفة إن
شكسبريي مذاق الصبي املمثل السم املرسح. خشبة عىل الحظ يحالفها لم «ماكبث»
لكن الرابع. هنري للملك املتمرد االبن مع االسم من األول بالجزء يشرتك حيث جميل؛
ولم املرض، رصيع وقع ممثل من فما نفسها؛ الواقعة وكذلك بالكامل، ُمتََخيَّل املمثل
بيبس وال امُلقتبَس. هذا مثل تعليًقا أوبري يكتب ولم دوره. يلعب أن قط شكسبري يضطر
ثالث شاهدها أنه رغم «ماكبث»، مرسحية عىل موجزة تعليقات سوى يعلق لم الذي
عىل علَّق حيث وديفينانت)، درايدن نسخة يف (إحداها و١٦٦٨ ١٦٦٧ عامْي خالل مرات
بريبوم اقتباس ويحوي بيرتتون. محل حل الذي البديل املمثل وانتقد والرقص، املوسيقى
نومها، أثناء زوجته وميش نومها أثناء ماكبث زوجة َمْيش بيبس فيه يُقارن الذي املطول
نيب)، والسيدة بيبس (السيدة حقيقية شخصيات للدور، نيب السيدة أداء عىل ويثني
املعرفة بإنكار تبدأ التي الساخرة العبارات سلسلة وتستمر اليوميات. يف له وجود ال لكن
االقتباس هذا يف املرسح عىل املفضلة شكسبري مرسحيات عرض إلغاء واقرتاح الدرامية
سنوات عرش حتى مسترتة وظلت بخدعته، َقطُّ بريوم يُِقرَّ لم ُمختلق. دليل عىل القائم

وبيبس.2 أوبري من يتحقق أن يف ويلز ستانيل فكر حينما ماضية،
أو «ماكبث» ملرسحية إنتاج أي يف املشاركة أن مفادها ُسنَّة بريوم َسنَّ وهكذا،
مفضلني باسمها، املرسحية إىل اإلشارة الشؤم من أنه املمثلون يعترب شؤم. بها االرتباط
أحدهم نطق وإذا االسكتلندية». «املرسحية وهو لها، ف مخفَّ وصفي اصطالح استخدام
نطق الذي البيت (ويُعد تطهريية طقوس إىل يلجئون فاملمثلون املرسح، يف املرسحية اسم
(الفصل الحماية!» لنا اكفيل املالئكة «أيتها قال: إذ «هاملت» مرسحية يف هوراشيو به
أنها يُعتقد التي األبيات من العديد بني من واحًدا — (٢٠ البيت الرابع، املشهد األول،
حتى «بالكادر» من بداية التلفزيونية، واملسلسالت األفالم من كثري ويسخر الشؤم). تدفع
مسلسل من امللكية» «املناجاة حلقة ففي املرسحية؛ الخرافة هذه من سيمبسون»، «آل
ويبسط الربق. ويرضبه إال املرسحية باسم ماكيلني إيان ينطق إن ما سيمبسون»، «آل
وهي (أال أخرى مرسحية خرافة إىل تمتد بحيث «ماكبث» مزحة سيمبسون» «آل مسلسل
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يستقطب أن املرء عىل يتعني وعليه سعيًدا»، «حظٍّا املرء يقول أن الطالع سوء من أنه
وتتمنى سعيًدا)). حظٍّا بها (ويراد رجلك!» «فلتنكرس نقيضه: باستحضار الطالع حسن
تتفوق ساِقط. حجٌر أرًضا يطرحه وبعدها سعيًدا»، «حظٍّا ملاكيلني سهًوا سيمبسون مارج
أن بالزعم بريوم اختالق عىل (٢٠١٠) شكسبري» «لعنة البوليسية كاريل إل جيه رواية
طقًسا مصادفًة شهد حيث اسكتلندا؛ يف يجول كان بينما برييدج محل حل شكسبري
مثري حديث «قاتل ل شنيع بوعد الخارجي غالفها يَِعد مرسحيته: يف فدمجه أسود، لسحر

قرون.» عمرها لعنة تسوقه لالشمئزاز،
منحوسة، «ماكبث» مرسحية بأن لالعتقاد تاريخي أساس أي يوجد ال أنه رغم ولكن،
تكفي وحدها الخرافة إن التحقق. ذاتية نبوءات تستحيل أن إىل تميل الخاطئة فاملعتقدات
من بداية بماكبث، املرتبطة بالكوارث زاخرة والحكايات املرسحية، عىل شؤًما تكون كي
(نتيجة املرسح خشبة عىل املوت حتى الديكور، انهيار إىل باملمثلني، لحقت التي اإلصابات

الجمهور.3 بني اندلعت التي الشغب وأعمال مساعدة) أدوات ال حقيقية أسلحة
لعب التي «ماكبث» نسخة كبريًا: تجاريٍّا نجاًحا حقق للمرسحية كارثي إنتاج ثمة
يشء كل فوربس. بريان وأخرجها ١٩٨٠ عام فيك» «أولد بمرسح أوتول بيرت بطولتها
«بعد أنه النقاد أحد كتب فقد (الساخرة)؛ النقاد حفيظة أثار املرسحي اإلنتاج هذا عن
األوىل الليلة جمهور الطاقم أعاد املرسحية، أثقلت طاملا التي الرتاجيدية الجوانب استئصال
أوتول أن «األرجح كوشمن: روبرت وكتب السعيد.» الضحك من يهتزون وهم بيوتهم إىل
أوتول ظهر عندما شخصيٍّا.» انتقاًما منها ينتقم بأنه يوحي لها أداءه لكن املرسحية، يحب
أحد إن حتى األحمر باللون مغطٍّى كان املرسح، خشبة خارج تمت التي القتل واقعة بعد
حتى املرسح، خشبة عىل جدٍّا مهولة الدم كمية كانت كلوز. بسانتا أشبه بدا إنه قال النقاد
عملية: مشكالت إىل اإلضاءة تصميم وأدى «ماكديث». َي ُسمِّ للمرسحية اإلنتاج هذا إن
خروج ثالث يف بالحائط يعدو وهو اصطدم أن (أوتول) طالع سوء من بالطبع «كان
«دييل صحيفة ناقد كتب هكذا الظالم)»، يف يَُؤدَّى املرسحية من كبري (فقسم استعرايضله
الرياضية ماكبث زوجة نيوز» إيفنينج «لندن صحيفة وانتقدت مصطنع. بتعاطف ميل»
بأن زوجها عىل التحية «ألقت حيث توميلتي فرانسيس املمثلة دورها لعبت التي القوام
بوضعيات أشبه هي وضعية يف خرصه حول رجليْها ولفت فاحتضنته باتجاهه قفزت
الثياب رثات السوداوات «العجائز يمثلن الالئي الساحرات، وكانت الجنسية.» الكتيبات
األول، املشهد الرابع، (الفصل شكسبري مرسحية يف الليل» منتصف يف ا رسٍّ يظهرن الالئي
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بأحد ذلك فحدا األبيض، الشيفون من مالبس ارتدين حيث امللبس أنيقات ،(٦٤ البيت
لم املرسحية أن بيرتز جون وكتب إند». «وست منطقة يف تسوقن أنهن يفرتض ألن النقاد
بني ما خالف اندلع فقد بكثري؛ أسوأ كانت بل آخرون، نقاد به رصح الذي بالسوء تكن
تربأ حيث املرسحية، مخرج مع املأل عىل وست، تيموثي فيك»، «أولد ملرسح الفني املخرج
الحشود ووصلت عنها. ليدافع املرسح خشبة فوربس فاعتىل املرسحية، إنتاج من وست

املرسحية.4 عرض فرتة طول التذاكر ونفدت مهولة بأعداد
تلقي فعندما حبكتها؛ إىل بالشؤم املرتبطة «ماكبث» مرسحية سمعة املمثلون يُرجع
للعناتهن ويُصبح ما، بطريقة الخيال يتجاوزن املرسح خشبة عىل تعويذاتهن الساحرات
أو «إنجازية» أوستن إل جيه اللغة فيلسوف عليها يُطلق كما اللعنات هذه إن حقيقي. أثر
يف بالسحر. تعبث ال القول: وخالصة بنفسها. محتواها ل تَُفعِّ كلمات أي خطابية»: «أفعال
أخرى مرسحية يف السحرية التعويذات بأن االعتقاد شاع السادسعرش، القرن تسعينيات
يستحرض فاوست هو فها حقيقية؛ تبعات له كانت فاوست»، «د. وهي أال سحًرا، حوت
املمثلون الحظ ،١٥٩٣ عام إكسرت يف جولتها يف املرسحية الفرقة كانت وحينما الشيطان.
إال والجمهور العمل طاقم من كان فما املرسح؛ خشبة عىل إضافيٍّا شيطانًا هناك أن فجأة
غري عىل التايل اليوم صباح يف املدينة من املمثلون خرج سمعت) «(كما رعب يف فروا أن
مرسحية بأداء ترتبط مثيلة قصة ثمة والصالة.» القراءة يف الليل يمضون كانوا إذ عادتهم
تكتسب لم الحكايات، هذه ورغم تقريبًا.5 ١٥٨٩ أو ١٥٨٨ عام لندن يف فاوست» «د.
فريدي أوبرا وكذلك املرسح، يف الطالع سوء تجلب بأنها سيئة سمعة فاوست» «د. مرسحية
هذه مثل شكسبري مرسحية تجذب قد ِلَم بريوم، عن وبعيًدا .(١٨٤٢–١٨٥٠) «ماكبث»

الخرافة؟
٢٥٠٠ من أقل شكسبري؛ أعمال مجموعة يف املرسحيات أقرص من واحدة «ماكبث»
برسعة، تتحرك التي وحبكتها فواصل). دون املرسح خشبة عىل تَُؤدَّى ما (وعادة بيت.
املؤثرة: باملشاهد حافلة وهي ُمَركًَّزا. تكثيًفا عليها يخلعان فرعية لحبكة وافتقارها
يف «الغارق القتيل بانكو وشبح التعويذات)، (حابكات التعويذات صانعات الساحرات
من واحدة يف ملاكبث يظهر الذي (١٣٩ البيت األول، املشهد الرابع، (الفصل دمائه»
العجيب واملشهد يديها، بغسل واملهووسة نومها، أثناء السائرة ماكبث وزوجة الوالئم،
املرسح خشبة عىل الساحرات ورؤى دونسينني، قلعة باتجاه برينام غابة فيه تتحرك الذي
ملوك، لثمانية «استعراض له: نهاية ال صف هيئة عىل بانكو عرب ستيوارت امللك لذرية
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البيت األول، املشهد الرابع، الفصل مرسحي، (إرشاد وبانكو» يده، يف بمرآة يمسك آخرهم
الجديد امللك عىل الثناء يف شكسبري فرقة رغبة للمرسحية السياسية املادة تعكس .(١٢٧
أيًضا جيمس لدى وكان والعرشين)، الثامنة الخرافة طالع بانكو؛ إىل نسبه ادعى (الذي
وربما .(١٥٩٧ عام الشيطانيات» «دراسة حول كتابًا نرش (فقد بالسحر ُمَوثَّق اهتمام
طاب ِقَرصها أن بد فال ذلك، صح وإن ،١٦٠٦ عام امللك بالط يف ُعِرَضت املرسحية أن
بما الجزم املستحيل من ولكن املطولة. للمرسحيات املزعومة األول جيمس امللك لكراهية
ُكِتبَت أنها أم القصرية، جيمس امللك انتباه لفرتة تلبيًة االختصار يعكس قرصها كان إذا
ما نتخيل أن الصعب فمن األول، هو السبب كان وإن عمًدا. قصرية مرسحية صورة يف
األسقام يُعالج الذي الصالح» «امللك ل اإلنجليزي البالط يف مشهًدا ثمة أن ولو منها، اْجتُِزئَ
أحيانًا. يُْقَرتَح و١٥٧) ١٤٨ البيتان الثالث، املشهد الرابع، (الفصل الشافية» «بركته ب

إعادة (ألجل ١٦١٦ عام ونقحها الجيكوبية، الحقبة طوال املرسحية اشتهرت
هيكيت اإللهة مشاهد أضاف الذي ميدلتون توماس يُفرتَض) كما املرسح عىل تجسيدها
التي بالعني» «العني مرسحية أيًضا ميدلتون وعالج لحذفها. تمهيًدا الكلمات بعض وَميََّز
وشأنها .(١٦٢١ عام إىل املعالجة أكسفورد ُمَحرُِّرو (أَْرَجَع ١٦٠٤ عام شكسبري كتبها
فهي جيمس؛ امللك اهتمامات بالعني» «العني مرسحية تعكس «ماكبث»، مرسحية شأن
«هدية بعنوان امَلَلكية عن كتابًا جيمس امللك نرش امللكي. والحكم السلطة تتناول مرسحية
إنجلرتا. عرش اعتىل عندما ١٦٠٣ عام طباعته وأُِعيَدت الكتاب ح ونُقِّ ،١٥٩٩ عام ملكية»
مع بالعني» «العني مرسحية يف وصوره فينتشنزو دوق مشاعر من الكثري ويتصادف
برعاياه، يلتقي املرسح عىل كشخص الحاكم صورة األول؛ جيمس امللك كتاب يف نظريتها
جنون املرسحية، للتحوالت فينتشنزو ودوق جيمس امللك وعشق متنكًرا، عليهم ويتجسس

املثال.6 سبيل عىل التشهري من ارتيابهما
للطبيعة الخارقة الجوانب تطمس ميدلتون، إضافات مع وخاصًة املرسحي، اإلنتاج يف
وكأنه هذا يرى أن املرء عىل السهل من جاعلة السيايس، الجانب «ماكبث» مرسحية يف
األعمال مجموعة يف العام موضعها عىل أيًضا ذلك وينطبق الحكم. عن ال الرش، عن دراما
التاريخية املرسحيات شأن شأنها عينه التاريخي املصدر إىل تستند أنها رغم األوىل. الكاملة
املتعدد (١٥٨٧) وأيرلندا» واسكتلندا إنجلرتا «تاريخ هولينشيد رفاييل (كتاب اإلنجليزية
١٦٢٣ عام الصادرة الكاملة األعمال مجموعة يفطبعة «ماكبث» مرسحية تظهر املجلدات)،
قسم يف هيمينج، وجون كوندل هنري فرقته، ومدير شكسبري زميال املمثلون أعدها التي
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التواريخ سوى يستحق ال اإلنجليز، نظر وجهة من أنه، الواضح من الرتاجيدية. األعمال
فأرايض أكرب؛ أيًضا «ماكبث» مرسحية نطاق لكن «التاريخ». ضمن تَُصنَّف أن اإلنجليزية
أي والجحيم، الفردوس إىل تمتد بل (وحسب)، واسكتلندا إنجلرتا ليست املرسحية معارك
التي لسابقاتها املرسحية به تدين فيما ذلك نستشف أن ويمكننا العالم. نهاية منطقة
الفجر، لزوار القلعة بوابة الحارس فيه يفتح الذي املشهد يف الوسطى. القرون يف ظهرت
قلعة هيئة عىل تمثل الجحيم (كانت الجحيم وثغر «ماكبث» قلعة بني ما املؤلف يُقارن
الليلة عاصفة شذوذ لينوكس فيها يصف التي والكلمة الوسطى). القرون مرسح عىل
ماكبث فعل ردة استحثت — جنباتها» واهتزت محمومة كانت / «األرض — املاضية
ليس الغضة «ذاكرتي قائًال: حديثه لينوكس ويتابع عصيبة.» ليلة كانت «لقد املقتضبة
ولكن .(٥٨–٦٣ األبيات الثالث، املشهد الثاني، (الفصل كهذا.» حدث استدعاء بإمكانها
لينوكس كلمة توازي تستطيع»: قد األقدم «الذاكرة طويلة فرتة منذ ويكهام جلني َ بنَيَّ كما
القروسطية.7 الجحيم أبواب كرس مرسحيات يف الكارثة تسبق التي الظواهر توصيفات
(فقد التاريخية وبيئتها األدبي تأثريها يف قروسطية املرسحية كانت إذا ولكن،
يف تتنبأ فهي تقريبًا)، و١٠٥٧ ١٠٠٥ عامْي بني الفرتة خالل التاريخي ماكبث َحَكَم
(ُكِتبَت تاريخيٍّا. منها تدنو التي املتأخرة الرومانسية باألعمال لشكسبري الكاملة األعمال
وسائل «عرب «ماكبث» تُْعَرضمرسحية .(١٦٠٧ عام و«بريكليس» ،١٦٠٦ عام «ماكبث»
وهي الشعبية، والحكاية والرومانسية القصرية املرسحيات تقاليد إىل تنتمي مرسحية
رؤى ونبوءات، ألغاز ووالئم، مواكب واحتفال، عرض األخرية. شكسبري مرسحيات تقاليد
املتأخرة املرسحيات من أي ترتبط لم 8«… كامل ملك حكم تحت ذهبي لعالم مثالية
خوارق أن إىل ذلك يرجع وقد «ماكبث». مرسحية بها ارتبطت التي النحس بعالقات
عىل جوبيرت اإلله وهبوط رؤية، يف لربيكليس ديانا اإللهة تََجيلِّ إيجابية: املرسحيات تلك
للساحر املرسحية واالستحضارات بوستوموس، لطمأنة «سيمبلني» مرسحية نرسيف ظهر
يف الفردوس إىل كاثرين امللكة رافقت التي واألرواح «العاصفة»، مرسحية يف بروسبريو
بذلك، تَُقاَرن خبيثة للطبيعة خارقة استحضارات شئنا وإن الثامن». «هنري مرسحية
املرسحية، هذه ولكن الثاني»، الجزء – السادس «هنري مرسحية إىل النظر علينا يتعني
املرسح خشبة عىل عرضها، تاريخ مدار عىل مدويٍّا نجاًحا القت منحوسة، تعترب أن من بدًال
عرضمرسحية بقدر كثريًا تُْعَرض ال أنها حقيقة أن (ولو زماننا يف التلفاز شاشات وعىل

ُمجدية). غري بينهما املقارنة يجعل «ماكبث»
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«ماكبث» مرسحية عىل امللكية شكسبري لفرقة الفني املدير بويد مايكل اختيار وقع
الثالثة الساحرات محل بويد وأحل .٢٠١١ عام حديثًا م امُلرمَّ التذكاري املرسح الفتتاح
استباقية، انتقامية تراجيديا املرسحية وأمست — ماكدوف أبناء وهم — أطفال ثالثة
نحس كان إذا هالكه. إىل فساقوه بماكبث، بَْعُد يُْقتَلوا لم الذين األطفال فيها تالعب
من الخايل املرسحي اإلنتاج هذا فإن تحويه، الذي بالسحر يرتبط «ماكبث» مرسحية
جوناثان تََعرََّض حتى األقل عىل االرتباط، هذا كرس أنه يبدو ا) جدٍّ (والناجح السحر
موضعنْي يف ذراعه كرس إىل أدى سري لحادث ماكبث) دور لعب الذي (املمثل سلينجر
مشاهد ُحِذَفت أنه حقيقة إىل حوادثها املرسحية من أسبق نسخة منِتج وعزا مختلفنْي.
عىل تمثيله عند — االتجاهنْي يف يعمل السحر أن الواضح من ميلدلتون. كتبها التي هيكيت
مزدوجة، معاٍن حول مبنية مرسحية مع يتناسب بما ربما — حذفه وعند املرسح خشبة

حديْن. ذات مضللة وترصيحات محرية، ونبوءات
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مرسحياته ح يُنَقِّ لم شكسبري

وجود ال «ربما املراجعة أن جريج دبليو دبليو يُْدعى نافذ ناقد كتب العرشين، القرن يف
ُمتََعْجِرف البيان وهذا أخرى.»1 أعمال يف ا جدٍّ شائعة أنها رغم شكسبري، مرسحيات يف لها
رغم إنه، حيث من شكسبري عشق عىل وداللة — («ربما») لكلمة استخدامه الحظ —
عىل تنطبق ال املعروفة املمارسة هذه بأن يقر إليزابيثية، ظاهرة املراجعة بأن إقراره

أعماله. يراجع ال فشكسبري ثم، ومن النظر، يعيد ال واإلله إله، فشكسبري شكسبري؛
أن األمر وحقيقة الرؤية، هذه عىل اآلن يوافق تقريبًا شكسبري اد نُقَّ من أحد من ما
غري بدت ملاذا نبحث أن قبل األدلة هذه بعض إىل لننظر العكس. تدعم كثرية أدلة هناك

الدارسني. من سابق لجيل مستساغة
ِقبَل من املبارشة النظر بإعادة يبدأ طيف عىل شكسبري أعمال مراجعة رسم يمكن
عرشة). السابعة الخرافة (طالع شخصآخر ِقبَل من الالحقة املعالجة إىل وصوًال شكسبري،
وجولييت» «روميو مرسحية فإن لشكسبري، كاملة مخطوطات أي نملك ال أننا ورغم
شكسبري مخطوط يف كان ما نستنبط أن (يمكننا مباَرشيْن لتصحيَحنْي مثالنْي تمنحنا
يدخل سواء). حد عىل والثانية األوىل األفكار للطباعة أََعدَّ الطباعية الحروف د ُمنَضِّ ألن
يعتقد)، (كما جثمانها يخاطب وإذ جولييت. جسد يرقد حيث كابوليت، آل مقربة روميو

قائًال: زوجته جمال يف يستغرق

جولييت، عزيزتي آه،
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أؤمن أن أينبغي هكذا؟ الجمال رائعة زلت ما ِلَم
حبك، يف واقع الواهن املوت بأن
يبقيك، البشع الوحش هذا وأن

خليلة؟ له تكوني كي أسريته هنا

(١٠١–١٠٥ األبيات الثالث، املشهد الخامس، (الفصل
هذا؟ جمالك عىل تظيل أن لك كيف اآلتي: النحو عىل األبيات لهذه الصياغة إعادة تبدو (قد

له؟) خليلة القبو هذا يف يحبسك وأنه حبك يف واقع املوت شبح أن أظن أن أيُْفَرتَض
،١٥٩٩ عام الصادرة الرُّبع قطع نسخة يف الفقرة هذه عليه كانت الذي الشكل إليكم
املقارنة، لتيسري لألحرف الهجائي الشكل ثنا (حدَّ شكسبري مخطوطة عىل بناءً املطبوعة

أخرى): تعديالت أية نُجِر لم لكننا

جولييت، عزيزتي آه،
سأؤمن، هكذا؟ جميلة برحت ما ِلَم

عاشق، الواهي املوت هذا بأن أؤمن أن عيلَّ هل
يُبقي الكريه الوحش هذا وأن

خليلته؟ لتكوني الظالم يف هنا عليك

(sig. L3r)

أن عيلَّ «هل / «سأؤمن» مقولته يف الرتدد األوىل: الفور؛ عىل مشكلتنْي مالحظة يمكنك
املستقبل، الزمن يف عبارة البداية يف شكسبري كتب خاطئة. انطالقة أيدينا بني ما أؤمن.»
العبارة يحذف أن نيس أنه (ويُفرتض بالغي سؤال بصيغة كتابتها األفضل من أنه قرر ثم
بالغيٍّا، ال فعَّ إنَّه أي — متعمد التكرار هذا بأن االحتجاج وراء ننساق قد أننا ورغم األوىل).
هي: املشكلة وتلك هذا. تدحض الثانية فاملشكلة — روميو ارتياب تصاعد يُسجل حيث
يحوي عاشق»، الواهي املوت هذا بأن أؤمن أن عيلَّ «هل التفعيالت: متعدد التايل البيت أن
عبارة أن الواضح من عرشة). الحادية الخرافة (طالع ١٠ من بدًال تفعيلة ١٢ البيت هذا

الحاجة. عن زائدة «سأؤمن»
عىل املرة هذه ممتد لكنه نفسها، املرسحية من أسبق جزء يف يحدث مماثل أمر وثمة
حديقة روميو يغادر ،١٥٩٩ عام الصادرة الربع قطع نسخة ففي أبيات؛ أربعة مدار
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أربعة منشًدا فيخرج لورانس؛ الراهب لزيارة طريقه يف وينطلق الحفل، بعد كابوليت آل
ولقد نفسها. بالكلمة التايل املشهد لورانس الراهب ويستهل الفجر. عن غنائية أبيات
قطع نسخة من الكلمتنْي اقتبسنا أخرى، ومرة متوازينْي. عمودين يف الكلمتنْي وضعنا
الكلمات. لبعض الهجائي الشكل لتغيري إال نعمد ولم هي، كما ١٥٩٩ عام الصادرة الربع

الراهب روميو
املتجهم، لليل يتبسم املحيا الرمادي الصبح املتجهم، لليل يتبسم املحيا الرمادي الصبح

الضوء، من بخطوط الرشقية ُحب السُّ مخضبًا الضوء، من بخطوط الرشقية ُحب السُّ صابًغا
الحارقة تايتان عجالت مسار عن تنتحي والظلمة تايتان عجالت مسار عن الظلمة وتنتحي

برأسه. الخمر لعبت كإنسان برأسه. الخمر لعبت كإنسان

وعندما للراهب. يعطيها أن قرر ثم لروميو الكلمة هذه كتب شكسبري أن املفرتض من
بد ال إنه قائًال كلمته يستكمل فالراهب فيها؛ أطال لورانس، للراهب تخصيصها أعاد
الكلمة أن الواضح فمن وعليه الشمس. تعلو أن قبل حديقته من طبية أعشابًا يجمع أن
للنقل قابل الكالم أن (وحقيقة الوقت. عن للحديث داٍع فلديه للراهب، أكرب بقدر «تنتمي»
هل والعرشين: التاسعة الخرافة يف للشخصية نقاشنا يف االعتبار يف وضعها ينبغي ربما

ثانيًا؟) والشخصية أوًال الكالم يف شكسبري يفكر
فقد املتكلم؛ تبديل مجرد وجولييت» «روميو مرسحيته يف تجاوز شكسبري أن الواقع
يعني لفعل منوعان شكالن و«مخضبًا» «صابًغا» فكلمتا جمايل؛ نحو عىل بالكلمات تالعب
الطبعة اإلنجليزية»، للغة («قاموسأكسفورد مختلفة» ألوان من بخطوط أو بأشعة ن «يَُلوِّ
و«الظلمة darkness fleckled الظلمة» و«تنتحي يف الكلمات ترتيب وبدَّل الثانية).
اكتسبت حيث األخري، البيت يف يؤثر األكرب والتغيري 2.fleckled darkness تنتحي»
إعادة ذلك ويقتيض «نارية». صفة الراهب لسان عىل الشمس إلهة تسوقها التي العربة
من بدًال وعجالت، (مسار صورتنْي إىل واحدة صورة وفصل الشعرية، التفعيلة ترتيب
يف يكفي بما أخفق شكسبري كان إذا ما معرفة إىل سبيل وال العجالت). شكلته مسار
العالمات. قراءة أساء الطباعية األحرف د ُمنَضِّ أن أم روميو كلمة من ُحِذَف ما تمييز
مرسحياته يؤلف وهو شكسبري مراقبة من يمكِّننا النسختنْي يف املطبعة منضد خطأ لكن

يُراجعها. وهو ومشاهدته
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أال نفسها، الفرتة قرابة كتبها كوميدية مرسحية يف نفسه األمر نرى أخرى، ومرة
١٥٩٩ عام الصادرة األوىل طبعتها تحوي التي (١٥٩٥) ضائع» مجهود «الحب وهي
أن الواضح ومن بريون. عىل مهام روزاليند فيه تفرض حوار من متعاقبتنْي نسختنْي
متعاقبنَْي، ُطِبَعا فقد ذلك من وبدًال األول، محل يحل أن املفرتض من كان الثاني الحوار
مرسحية يقترصيف ال شكسبري تردد لكن مختلفة. بصياغة ولكن ازدواجية هي والنتيجة
يف شكسبري نية كانت فقد أيًضا؛ الحبكة إىل ويمتد التعبري، عىل ضائع» مجهود «الحب
يف األول، الخاليف بريون حوار يجري روزالني: إىل ال كاثرين إىل بريون يتودد أن األمر بادئ
وفيما ُخَطب)، (سبع «كاثرين» تُدعى التي الشخصية مع الثاني، الفصل من األول املشهد
بروزالني، الحبكة تربطه املرسحية، بقية ويف «كاثرين». عن بويت يسأل ذاته املشهد يف بعد
لالنتباه العنارصاملشتتة ُمِحيَت ،١٦٢٣ النصعام طباعة فيه أُِعيَدت الذي الوقت وبحلول
إىل الحوارية واإلشارات الكالم مقدمات اْستُبِْدَلت فقد الثاني؛ الفصل من األول املشهد يف

«روزالني». ب «كاثرين»
بالفعل؛ املرسحية يؤلف شكسبري كان بينما جرت تنقيحات هناك أن الواضح من
واحد. نص يف مًعا تتعايشان النسختني وكلتا النص، من صغرية بوحدات تُْعنَى وهي
نصية نسخة يف ما مشهد يوجد (كأن النصوص عرب كبرية مشاهد يف فروقات نجد عندما
الذي هو شكسبري كان إذا ما حول أسئلة تُْطَرح أخرى)، نسخة يف ويختفي مطبوعة
به قام الذي هو آخر أحًدا أن أم الحًقا) أم الفور (عىل به قام متى أو الحذف، بهذا قام
املثال، سبيل عىل و١٦٠٥ ١٦٠٤ عامْي خالل الصادر «هاملت» نصمرسحية يف (الحًقا).
مبارشة، الشبح ظهور قبل األول، الفصل من األول املشهد يف مطولة كلمة هوراشيو ألقى
عبور يستثري املرسحية، يف والحًقا القيرص، وفاة قبل القديمة روما يف النُّذُر يصف وفيها
يؤنب هاملت، من مناجاة بولندا الحتالل املرسح لخشبة والرسيع الرشيق فورتنرباس
أن نفهم أن ويمكن الكاملة. األعمال يف يظهر اللحظتنْي هاتنْي من وما لتأخره. نفسه فيها
نحو عىل للطبيعة خارًقا الشبح يبدو أن املهم فمن بحتة؛ مرسحية الحذفني هذين أسباب
أثناء ذهنهم تشتت ما إذا يفعلون (كما يميشصامتًا وهو املشاهدون شاهده فإذا مرعب؛
دون الُحئول أيًضا يَْكُمن وقد املفاجئ. لظهوره الشبحي األثر فسيضعف ُمطولة) كلمة
لالهتمام املثري (ومن الرابع. الفصل يف هاملت مناجاة إزالة وراء الجمهور انتباه تراجع
عىل كبريًا تركيًزا هناك أن نجد متعددة، نسخ يف شكسبري نصوص تتواجد عندما أنه
هو املمثل حماس أن أم املشاهد، حماس يضعف أن يمكن حيث الرابع الفصل يف الحذف

بالوهن؟) يصاب أن يمكن الذي
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األحيان بعض ويف أيًضا، وشاعر درامي كاتب شكسبري أن نتذكر أن إىل بحاجة إننا
الحذوفات هذه مثل إىل الحاجة ولعل الدراما. لصالح بالشعر التضحية الحاجة تقتيض
لعلها الحذوفات؟ هذه أجرى الذي َمن املرسح. خشبة عىل املرسحية أداء حتى تتضح لم
كان إذا لكن لها. األول األداء بعد أو للمرسحية، تمهيدي أداء بعد لشكسبري اتضحت
كان (فقد شكسبري موافقة عىل حصلوا أنهم املفرتض فمن اقرتحوها، الذين هم املمثلون
عرشة). السابعة الخرافة (طالع تآزري فن فاملرسح املرسحية). فرقته يف مساهًما رشيًكا
فاملشهد شكسبري؛ أعمال يف وتكراًرا مراًرا مرسحية ألسباب تنقيحات نرى إننا
املجنون لري فيه يعقد حيث ا جدٍّ طويل لري» «امللك ملرسحية الثالث الفصل من السادس
هذا أن نجد ،١٦٢٣ عام الصادرة الكاملة األعمال ويف الجاحدتنْي. البنتيه مزيفة محاكمة
األوىل النسخة أن فرغم الحذف؛ يقترصعىل ال األمر لكن بيتًا. ١٦٠ بمقدار اْختُِرصَ املشهد
األعمال تحويها ال التي األبيات من العديد تحوي ١٦٠٨ عام لري» «امللك ملرسحية املطبوعة
الربع. قطع نسخة يف املوجودة غري األبيات من العديد تحوي الكاملة األعمال فإن الكاملة،
ألغراض يجيزها أو ضخمة حذوفات يجري الدرامي الكاتب شكسبري كان فبينما وعليه،
مفردة. وكلمات بسيطة بلحظات العبث عن يكف أن بداخله الشاعر يستطع لم مرسحية،
سبيل عىل املرسح. ظروف يف التغيريات الستيعاب أيًضا بالتنقيح املرسحيات تحظى
مرسحية من الرُّبع قطع نسخة يف يُْختَتَم بالعمى جلوسرت فيه يُصاب الذي فاملشهد املثل،
يخططان االسم مجهويلْ خادَمنْي بني عاطفي بحوار ١٦٠٨ عام الصادرة لري» «امللك
جزء فهو ثم ومن الكاملة. األعمال يف وجود الحوار لهذا وليس امُلصاب. اإليرل ملساعدة
ولكن، وعنًفا. كآبة أكثر عامًلا نسختها تمثل التي الكاملة األعمال يف الحذوفات من نمط من
وأُْلِقَي بالعمى أصيب أن بعد موضوعية. ال عملية، للحوار األصلية الوجود علة كانت ربما
الرابع املجلد لري»، امللك («تاريخ دوفر» إىل طريقه / «يتشمم كي الطريق قارعة عىل به
بعد مجدًدا ليدخل جلوسرت، يخرج «املأساة»)، يف محذوف الحوار ٩١-٩٢؛ ص عرش،
بالدماء، امللطختني عينيْه تنظيف إىل بحاجة نراه وحينئذ التايل، املشهد من أبيات تسعة
التحول هذا لكان أبيات، لثمانية املمتد الخادَمنْي حوار ولوال رأسه. حول ملفوفة وعصابة
«بالك مرسح اشرتت قد امللك» «رجال فرقة كانت ،١٦٠٨ عام بحلول ما. نوًعا حرًجا
الحاجة (كانت الفصول بني ما فواصل بالتبعية املرسحيات واكتسبت املغلق، فرايرز»
املغلق). املرسح تيضء التي الشموع لتغيري الفصول بني ما اسرتاحة فرتات تقتيضوجود
كان الذي التغري إمكانية الكاملة باألعمال لري» «امللك مرسحية يف املرسحي الفاصل ويتيح

حواًرا. السابق يف يتطلب
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يف املوجودة املرسحية النصوص تلك إىل ننظر عندما خطرية: معضلة ذلك ويطرح
(تقليص التنقيح «أثر» إن واألثر؟ السبب بني الفارق استبيان يمكننا كيف متعددة، نسخ
التنقيح و«سبب» الخادَمنْي) مشهد بحذف املثال سبيل عىل لري» «امللك عالم يف العاطفة
قد الحاجة) عن زائدة للخادمني الثمانية األبيات للمرسح الجديدة الظروف جعلت (حيث
نفسه يُكيِّف الفن أشكال من َمِرن شكل فاملرسح نفسه؛ األمر أو واحًدا أمًرا يكونان ال

اآلنية/العملية/السياسية. الظروف مع دوًما
نسخة نسبيٍّا: مستقرَّيْن نصنْي بوجود يوحي نحو عىل التنقيح اآلن حتى ناقشنا
استوعبت ربما شكسبري مرسحيات ولكن أخرى. نسخة بها واستبدلت نُِبذَت مرفوضة
يف مراحل. عدة يف مرن نحو عىل متنوعة كانت ربما إنها أي املنتظمة: الظرفية التغيريات
بالط إىل اليرتس بوصول هاملت أورسيك يخرب «هاملت»، مرسحية من الخامس الفصل
كان اليرتس دام «ما املعلومات هذه إىل بحاجة ليس هاملت أن بوتر لويس وتُالحظ امللك.
موجوًدا يكن لم املقابر مشهد أن إىل بوتر وتنتهي السابق.»3 املشهد يف يخنقه أن يحاول
مدموغة الكاملة األعمال يف األخرى اللحظات من مجموعة وترسد عرضللمرسحية. كل يف
واإلقليمية (السياسية األغراض من متنوعة ملجموعة صغريًا، أم كان كبريًا التعديل، بعالمة
ألن مقدسة نصوصشكسبري نعترب أن فيه مبالغ بقدر علينا السهل من والعملية). واآلنية
بالنسبة الوطني إنجلرتا شاعر بعُد يكن لم ولكنه «شكسبري». هو إلينا بالنسبة شكسبري

الرابعة). الخرافة (طالع عامًال مرسحيٍّا مؤلًفا كان بل لفرقته،
املسألة. هذه به استهللنا الذي جريج دبليو دبليو من املستقى االقتباس إىل لنرجع
علة وكانت للتنقيح. وِبعناد أيديولوجيٍّا املعارضني النقاد من جيل من جزءًا جريج كان
النصوص ثنائيات سياق يف التفكري عىل َكيََّفهم الذي النيص تدريبهم هي ما نوًعا ذلك
املوضعية املراجعة فكرة تقبل عىل قادرين وكانوا والسيئة. الجيدة والخاطئة، الصحيحة
«روميو مرسحية مثال يف (كما أخرى قراءة لصالح مباَرشًة واحدة قراءة تُنْبَذ حيث
وجود أو بأكملها املرسحية مراجعة لفكرة تعرضوا عندما ولكن السابق). وجولييت»
بشاتنْي، نُواَجه «عندما معضلة: يف وقعوا عينها، للمرسحية متكافئتنْي كانتا ربما قراءتني

عنزة.»4 أنها بد ال إحداهما أن عىل نُِرصَّ أن ا جدٍّ السهل من
«ترويلوس مرسحية لنص تنويعتني يف تتمثل عويصة مشكلة جريج واجه وملَّا
عىل «عالوة تردد: لكنه الكاملة، األعمال نص يف التنقيح احتمالية يف تَفكَّر وكريسيدا»،
خضع أنه املفرتض من النصوص أي تحديد صعوبة ثمة عمومية، األكثر االحتجاجات
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يبدو ذلك، عىل وبناءً استطاع.»5 إن تفاديها عليه الناقد أن أعتقد فرضية وهي للتنقيح.
أن بوسعه وليس قيمة، ذا حكًما يطلق أن عن عاجز الناقد ألن أنه نستوعب أن علينا أن
ويواجه التنقيح. بشأن األفكار جميع جانبًا يطرح أن عليه يتعني نص«أفضل»، أي يحدد
إيه الالذع، النيص الناقد الكالسيكي، العالم الشاعر، عنها أفصح التي املعضلة هنا جريج

:١٩٢٢ عام هاوسمان إي

بني ما يختار أن املحرر عىل فسيتعني مخطوطتان، تتساوى أن القدر شاء إذا
فسيكون ذلك يفعل ولكي فيهما، املتأصلة الجدارة العتبارات وفًقا قراءتيهما
به يتسم يكن لم ما وكل املشقة، لتحمل واالستعداد والحياد الفطنة إىل بحاجة
يمكن ال الفراء املجزوزة للشاة الريح يَُلطِّف الذي هللا أن وسيوقن يتمناه، أو

العبء.6 هذا مثل عاتقه عىل يلقي أن تعمد قد يكون أن

التي والنظري النَّيصِّ التغيري برياح ساخرة بطريقة يتنبأ زمالءه هاوسمان ملز إن
بني ما االختيار إىل بحاجة لسنا أننا التوجه يف التغري هذا وأثبت القرن. نهاية يف هبَّت
والتحقق مميزات، من به يمتاز ملا وفًقا نص كل معاملة بإمكاننا ولكن النصوص،
عىل لري» «امللك ملرسحية األوىل الطبعات أنتجت فبينما بإنتاجه؛ املحيطة الظروف من
املمارسة (وهي املتمايزتنْي النسختنْي عنارص من مزيج من مفرًدا ا نصٍّ املثال سبيل
(الصادرة الكاملة األعمال من عدد اآلن هناك ،(« النيصِّ «الدمج باسم املعروفة التحريرية
بوصفهما الكاملة األعمال ونسخة الربع قطع نسخة ْ نيصَّ تحوي مثًال) أكسفورد عن
آن حررتها التي «هاملت» ملرسحية أردن نسخة تحوي كما منفصلتنْي. مرسحيتنْي
املرسحية من نسخ ثالث بدورهما يحويان مجلَديْن ٢٠٠٦ عام تايلور ونيل طومسون
األعمال ونسخة و١٦٠٥ ١٦٠٤ عامْي وخالل ١٦٠٣ عام الصادرتان الربع قطع (نسختَْي

.(١٦٢٣ عام الصادرة الكاملة
عىل وكوندل هيمينج ثناء من ما نوًعا مرسحياته يُنقح لم شكسبري أن خرافة تنبع
الكاملة األعمال مقدمة يف أطيافهم» اختالف عىل القراء «إىل رسالتهما يف مخطوطاته
به نطق بخاطره جال وما متالزمني، ويده عقله «كان قاال: إذ ١٦٢٣ عام الصادرة
يف شكسبري مساهمة ذلك عىل وتشهد شطبًا.»7 أوراقه يف نرى ما نادًرا إننا حتى بسهولة،
الخالية األوراق لكن شطب. وبال سلسلة أبياته تأتي حيث مور» توماس «السري مرسحية
صحح التي امَلواِطن «مور» مثال يُظِهر (حيث ُمنقحة ليست أنها تعني ال الشطب من

الكتابة). أثناء أخطاءه شكسبري فيها
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العرص يف املرسحيني املؤلفني بني شائًعا التنقيح كان كم آيوبولو جريس أثبتت لقد
مؤلفي من كبري عدد أشعار مخطوطات يف تنقيحات هونيجمان إرنست وحلل . اإلليزابيثيِّ
من أكثر تدوم الرصاصية أقالمه إن نابوكوف فالديمري وقال النهضة. عرص بعد ما
وسأله مرة. ٣٩ للسالح» «وداًعا روايته خاتمة كتابة هيمنجواي إرنست وأعاد ممحاته.
من السليمة.»8 الكلمات عىل «العثور هيمنجواي: فأجابه عطلك؟» الذي «ما ُمحاوره:

منقحون. البارعون فاملؤلفون أعمالهم؛ ينقحون ال مؤلفني نجد أن النادر
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النساء أدواَر صبية ممثلون لعب

من كان سوان. بمرسح باذخ ترفيهي عرض عن فينار ريتشارد أعلن ،١٦٠٢ عام يف
تمثيل يف اإلسباني األسطول لهزيمة تصويًرا إنجلرتا» «فرحة مرسحية تتضمن أن املقرر
عليها املعتدي اسبني املؤسف» «األرس يف تركها فاتنة جميلة كسيدة «بلجيا» ل رمزي
هذه، الجذب عوامل عىل وعالوة املرسح. خشبة تحت من غريبة» نارية و«ألعابًا املستبد،
أن ويبدو بأعينهم».1 ونبيالت «نبالء سيؤديها املرسحية هذه أن واسع نطاق عىل شاع فقد
عامل كانت النارية، واأللعاب الوطنية كاللوحات باملجتمع، راقيات نساء تمثيل احتمالية
مرسح يف اجتمعوا الذين املشاهدين طالع سوء ومن اإلليزابيثي. للجمهور عظيم جذب
العرض ضمن يكن ولم أموالهم عىل فينار استوىل فقد خدعة؛ كانت كلها املسألة أن سوان

باملرسحية. أدواًرا يلعبن نساء ال وبالطبع متعة، وال نارية، ألعاب أية
ذكوريٍّا مجاًال اإلنجليزي املرسح كان عنها، الكشف الصعب من تاريخية ألسباب
جميع لعب فقد ثم ومن ومعارصيه؛ شكسبري مرسحيات يف مثَّلن نساء من فما بالكامل.
سافر عندما القاريَّة. أوروبا يف الحال تكن لم هذه لكن ذكور. ممثلون اإلناث أدوار
يُمثلن، نساء «رأيت الجديدة: املمثالت رؤية ظاهرة وصف البندقية، إىل كوريات توماس
أدوارهن لعبن وأنهن لندن، يف أحيانًا باعتماده سمعت أنني ولو قبل، من أََرُه لم أمر وهو
يتسم أن يتعني التي الصفات من ذلك وغري والسالسة والرباعة البهاء من نفسه بالقدر
النساء أن إىل كوريات إشارة إن قبل.»2 من ذََكر ممثل أي عند رأيته الذي ممثل، أي بها
يومئ أنه وحسب املحتمل من أخرى. معلومات أية نملك ال لكننا مثرية، لندن يف مثَّلن
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رؤية تجربة أن السياق هذا يف إثارة واألكثر األسطورية. إنجلرتا» «فرحة مرسحية إىل
يف الطفيفة املفاجأة فنربة كاشفة؛ ليست لكوريات بالنسبة نسائية أدواًرا يمثلن نساء
إقناًعا أكثر ُكنَّ أنهن نتوقع أن يجوز كما ال، الرجال، براعة بارعات كن بأنهن تيش كالمه
عىل كوريات تعليق ويمنحنا النساء. أدوار لعبوا الذين الرجال من — نساء بصفتهن —
املمثلون فيه يرتدي الذي املرسح ناله الذي النجاح يف للتفكري طريقة الفينييسِّ املرسح
«الرقة «املمثل» يحاكي وفيه له، مرسحياته شكسبري كتب الذي اآلخر، الجنس مالبس

برباعة. األنثوية واإليماءات» والترصفات
ممثلون، لعبها مرسحياته يف األنثوية الشخصيات أن مسألة حول الشكوك تحوم وال
للتغاير الدرامي األثر وثانيٍّا: املمثلني، هؤالء ُعمر مسألة أوًال: للجدل؛ إثارة األكثر لكن
لم صغار ممثلني بوجود صبية» «ممثلون الشهرية عبارتنا توحي هذا. املرسحي اللبايس
األصوات بأن توحي شكسبري مرسحيات يف التلميحات من وكثري بعد. أصواتُهم تَْخَشْوِشْن
بصوت أشبه / الناعم «صوتك أن سيساريو أورسينو يخرب النساء: أدوار مثلت الحادة
.(٣٢-٣٣ البيتان الرابع، املشهد األول، الفصل عرشة»، الثانية («الليلة وعاٍل» حادٍّ / فتاة
وصديقتي سيدتي «مرحبًا خاصة بعاطفة إلسينور يف املمثلني عىل التحية هاملت ويلقي
الثاني، املشهد الثاني، الفصل («هاملت»، بعد» يتغري لم صوتك أن أتمنى … الشابة
أن تخيل الحديث العرص قراء عىل أحيانًا الصعب من كان ولكن، .(٤٢٦–٤٣١ األبيات
تمكنهم التي والجاذبية بالنضج البلوغ مرحلة مقتبل يف هم الذي املمثلون هؤالء يتحىل
تحت كليوباترا دور لعبت التي سوزمان جانيت تفصح كليوباترا. دور أداء من مثًال
هذه عن ،١٩٧٤ عام الفضية للشاشة تصويرها تم نسخة يف نان تريفور املخرج إرشاف
صبي ألجل (كليوباترا) كتب شكسبري أن أصدق أن الصعب من أنه «أرى تقول: إذ الريبة
صبي يكون أن يستحيل النساء. أدوار تلعب فرقته ضمن أوىل مغنية هناك أن بد وال …

الدور.»3 هذا لعب الذي هو
شكسبري كان التي للفرتة التالية الحقبة من القائم الدليل يمنحنا أخرى، ناحية ومن
مراهقني كانوا النساء أدوار يلعبون الذين املمثلني أن مفاده اقرتاًحا مرسحياته فيها يؤلف
حول الدائرة للنقاشات الطريفة املفارقات بني ومن سنة.4 ٢١ عن أعمارهم تقل عادًة
املرسحية املمارسات عن لدينا التي األدلة أغلب أن الحديث العرص بدايات يف املرسح
يف للمرسح املوجه االستنكار من كبري وقسم أخالقيٍّا. املرسح يف وا ذَمُّ َمن أكثر ِمن مستقاة
أكسفورد، بمدينة الالهوت عالم كتب النساء. أدوار املمثلني أداء عىل ينصب الحقبة تلك
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وتشدد ملعونون»، النساء لباس يلبسون الذين الرجال «كل أن ١٥٩٩ عام راينولدز، جون
يقرتح النساء. مالبس يرتدون الذين الشباب املمثلني عىل للمرسح املناهضة املضادة حجته
أدوار أن أيًضا الهجمات هذه ضد املرسح عن مدافًعا هيوود توماس املرسحي املؤلف
مالبس ارتداء بني ما التمييز يحاول لكنه سنٍّا، أصغر ذكور ممثلون ا حقٍّ يلعبها النساء
العالم أعني خداع القانوني من أنه أعترب «وال فيقول: وخارجه، املرسح داخل اآلخر الجنس
هيئة عىل عذراء أية أو عذراء، هيئة عىل شاب أي بإبقاء الجنسنْي، أشكال بني ما بالخلط
النوايا من ذلك لغري أو عليهم، األوصياء أو معلميهم أو آبائهم أعني عن لحجبهم فتًى،
يعرف ال الذي ذا فمن النساء، لباس يرتدون شبابنا نرى عندما ولكن، كانت. أيٍّا الرشيرة
الذكور املمثلني بأن هيوود يحتج الخداع، باطنها رشيرة» «نية توجد ال وألنه نواياهم»5
لبقية األخالقية املعايري سياق خارج مفهوم مرسحي تقليد النساء لباس يلبسون الذين

املجتمع.
و«الشباب» و«الصبية» الرجال» «شباب بني ما يماهي القائم فالدليل ذلك، وعىل
توحي السابقة واملسميات النساء، أدوار يلعبوا أن األرجح من الذين املمثلني باعتبارهم
ذلك يف بما املبكرة، املراهقة فرتة ولعل النضج. حتى الطفولة من يمتد األعمال من بنطاق
مما الحديث العرص أوائل يف إنجلرتا يف شيوًعا أكثر كانت ربما البلوغ، عند الصوت تغري
أصواتهم تغري ح «يُرجَّ الصبية أن األكاديمية الطبية الكتب أحد يفرتض اآلن. عليه هي
طالب بني الحق نضج عىل دليًال هناك ولكنَّ تقريبًا»، عاًما ١٤ العمر من يبلغون إذ
ديفيد ويبني عاًما.6 ١٨ أو ١٧ عمر حتى الحاد الصوت يظل حيث الجوقات مدارس
هولندا» «حصار مارميون شاكريل مرسحية يف النساء أدوار أدوا الذين املمثلني أن كاثمان
كانوا (١٦٢٦ عام املرسح عىل (ُعِرَضت الروماني» «املمثل ماسينجر ومرسحية (١٦٣١)
بلغ وربما للمرسحيتنْي.7 أدائهم إبان عاًما و١٧ ١٣ بني أعمارهم ترتاوح مراهقني جميًعا
بني ما ويبسرت مرسحية يف ملالفي دوقة أول دور لعب الذي شارب ريتشارد املمثل عمر
ويثبت الفرقة. مع الذكور أدوار ألداء بعدها وارتقى والعرشين، والحادية عرشة السابعة
أن املسارح إغالق إىل ووصوًال الفرتة خالل املمثلني ألسماء الشمويل كاثمان تمحيص لنا
عىل قط، يلعبوا لم املرسحية الفرق يف الحصص) (مالكي الناضجني الذكور املشاركني
عرشة الثالثة بني أعمارهم ترتاوح الذين الشباب الرجال وأن للنساء، أدواًرا معرفتنا، قدر
تعني «صبي» كلمة أن كاثمان ويوضح األدوار. هذه تولوا الذين هم والعرشين والحادية
سياق يف «صبي» اصطالح إىل النظر إىل حاجة هناك تكون ربما وعليه «ُمتدرب»، أيًضا
وحده. بالعمر يرتبط سياق يف ال — مرسحيني متدربني كانوا هؤالء إن أي — مؤسيس
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نهاية فقرابة ا؛ جدٍّ ومشهورين بارعني كانوا الشباب املمثلني أن عىل آخر دليل هناك
ِفَرق هو تشامربلني» «رجال لفرقة وفني تجاري تهديد أكرب كان عرش، السابع القرن
مجموعة «ثمة أن مفاده الذي روزنكرينتس تقرير كان حديثًا: امُلَشكََّلة املرسحية الصبية
ويتلقون قلب، ظهر عن يحفظون بما يجأرون الذين الصغار، األفراخ األطفال، من
األبيات الثاني، املشهد الثاني، (الفصل حاليٍّا.» الرصعة هم هؤالء ذلك. عىل عظيًما ثناءً
نجاًحا املراهقني الذكور املمثلني فرق أحرزت حينئذ. الجارية املوضوعات من (٢٤٠–٢٤٢
عىل راشدين مشاركني دون ساخرة، أو بذيئة وعادة معقدة، مرسحيات أدوا حيث مدويٍّا؛
ميدلتون وتوماس جونسون ِبن أمثال بارزون مرسحيون مؤلفون لهم وكتب اإلطالق،

شابمان. وجورج مارستون وجون
ومستقرة، راسخة مرسحية لفرقة املقيم املرسحي املؤلف باعتباره شكسبري، كتب
تقتيض تقريبًا مرسحياته فجميع ملرسحياته؛ املتاحة البرشية املوارد عىل حريصة بعني
ِطْحن» بال «جعجعة مرسحية نسائية. أدوار يف ممثلني وأربعة اثنني ممثلنْي بني ما وجود
األول املشهد يف للخديعة تتعرضبياتريس بينما سيدات أربع من جماعة فيها تلتقي التي
من شكسبري قلق أن ويلز ستانيل ويفرتض القاعدة. لهذه استثناء الثالث، الفصل من
يف إضافية أنثوية شخصية أجل من األصلية خطته يفكك جعله املناسبني املمثلني نفاد
رغم املرسحية اإلرشادات من زوج يف اسمها (يظهر هريو والدة إنوجني وهي أال املرسحية،
جوزي إنتاج أعاد الصياغة: يف خطأ باعتبارها املحررون يحذفها ما وعادة تتكلم، ال أنها
شكسبري يخصصها التي األبيات وأعطاها الشخصية، تقديم ٢٠١١ عام للمرسحية رورك
امللكة (فأين شكسبري مرسحيات يف امللحوظ األمهات غياب أن ويلز ويفرتض ألنطونيو).
حدث ما ولننظر إيجويس؟ السيدة أو سينيور أو فريدريك أو بروسبريو الدوقة أو لري
أسباب له تكون قد الشتاء») و«حكاية «بريكليس» يف أنجبتا أن بعد وهريميون لثايسا
املزيد أن إذًا بد فال إينوجني، بشأن صواب عىل كان وإذا اجتماعية.8 ال عملية، مرسحية
أربع عىل تحتوي (صفحات ضائع» مجهود «الحب ملرسحية متاحني كانوا الصبية من

األخري). املشهد يف املرسح خشبة عىل تَُؤدَّى اثنني وصبيني سيدات
عىل املرسح يف اآلخر الجنس مالبس ارتداء ممارسة عن املنطقي هيوود دفاع ويوحي
شكسبري حبكات لكن املرسح. يف اإليهام من جزءًا تقليًدا: بوصفها تُْفَهم أن يجب أنها
سيما وال النساء، مالبس وراء املسترت الذكر املمثل بمعرفة تغيظنا وكأنها تبدو ما كثريًا
تتنكر عندما رجال. هيئة يف تتنكر نسائية شخصيات يف املمثلة الشائعة الحبكة أداة عرب
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(وكان األردين غابة يف جانيميد يُدعى رجل هيئة يف تشاء» «كما مرسحية يف روزاليند
حول النكات من العديد نجد الذكورية)، الجنسية باملثلية وثيقة بروابط يرتبط االسم هذا
املتنكرة — روزاليند فيه تتزوج الذي املشهد نهاية يف الغامض. الجنيس موقفه/موقفها
سيليا تُعنفها زائًفا، زواًجا أورالندو ِمْن — روزاليند بأنها واملتظاهرة جانيميد هيئة يف
لبنات املرأة تلك أساءت كيف العالم لنُري عنِك الرجالية مالبسك نزع علينا «يتعني قائلة:
الخيايل الجانب وبداخل .(١٩٢–١٩٤ األبيات األول، املشهد الرابع، (الفصل جنسها.»
املستخلصة للمزحة، املرسح؟ داخل ولكن أنثى، جسد املالبس وراء يستقر ما للمرسحية،
َمْصَدًرا شكسبري بها يستعني التي النثرية الرومانسية لودج توماس رواية من مبارشة
الجنس مالبس الرتداء امليالني املمثلني ذات املرسح خشبة عىل مزدوج صًدى ملرسحيته،
مرسحية يف (فيوال رجالية مالبس يرتدين الالئي األخريات شكسبري وكبطالت اآلخر.
تماًما الواضح من ليس الفريونيان»)، «السيدان مرسحية يف وجوليا عرشة» الثانية «الليلة
أن ولو املرسحية، بنهاية األنثوي لباسها مرتدية مجدًدا ستظهر روزاليند كانت إذا ما
بالجاذبية الجمهور تثري خاتمتها لكن كذلك. تُظهرها للمرسحية الحديثة اإلنتاجات أغلب
لإلفاقة): طلبًا يُْهَرع املسكني رينولدز جون تجعل (التي للرجل–املرأة املزدوجة الجنسية
الرابع، املشهد الخامس، (الفصل «… لًحى لهم ممن منكم عدد أكرب لَقبَّلت امرأة كنُت «لو
مرسح أََحلَّ ِلَم أو مثايل، أحد «ال العبثية أورجل ستيفن مقالة تلعب .(٢١٢–٢١٤ األبيات
فيلم من الغامض األخري السطر وتر عىل النساء؟» محل الصبية اإلنجليزي النهضة عرص
«البعضيفضلونها الجنسني بني امللبس تباُدل فكرة إىل يستند الذي الكوميدي وايلدر بييل
زوج شمل باجتماع ينتهي (الذي الفيلم شأن شأنها روزاليند، وخاتمة :(١٩٥٩) ساخنة»
واضح هو كما الجأش رابط أوزجود وَقبول وشوجار، جو وهما الجنس، متغايري من
إليها امُلشار املألوفة» «غري للجنسانية حاسمة نهاية يضع ال الطابع)، العملية «دافني» ل

اآلخر.9 الجنس لباس بارتداء
ولم إذًا. محايًدا النساء أدوار يلعبون الذين الذكور للممثلني املرسحيُّ األثر يكن لم
للممثل اإليروتيكية اإليحاءات ينكرون فيها األخالقيون القادحون وال عينها املرسحيات تكن
الكوميدية، مرسحياته يف هذا إىل شكسبري يضيف ما وكثريًا أنثى، لباس يرتدي الذي
تايلور صامويل والناقد الشاعر صاغ حبكاته. يف اآلخر الجنس بلباس تنكر بتضمني
بني املربم الضمني العقد لتعريف وسيلة بوصفه للشك» اإلرادي «التعليق فكرة كولريدج
مستعملة كولريدج فكرة أن رغم ولكن األدب، يف الالواقعية والعنارص املشاهد أو القارئ
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أن الصعب فمن بالكامل؛ مالئمة ليست فهي ، الشكسبرييِّ املرسح يف األحيان بعض يف
إىل االنتباه تثري الحبكة تظل إذ عرشة» الثانية «الليلة مرسحية يف فيوال أنوثة يف َشكَّنا نَُعلِّق
عن فلوت فرانسيس إعراض يثري كما بالضبط املرسحي، األداء أشكال من كشكل الجنس
منتصف ليلة «حلم مرسحية داخل املتضمنة املرسحية يف األنثى ثيسبي شخصية دور لعب
وتيتانيا وهيبوليتا وهريميا هيلينا أدوار يلعبون الذين الذكور للممثلني انتباهنا صيف»
إىل بحاجة املرسحيات أن يبدو الشك» «تعليق فكرة من وبدًال «األساسية». املرسحية يف
تطرحه الذي الخيال يف اإلغراق بني ما للتبديل املستعدة الجماهري من التآمر من نوع
استخدم املقابل، ويف املرسح. يف املادي بأساسها الذاتي الوعي دراية من ومزيد املرسحية،
املؤنث الضمري أكسفوردي، مرسحي إنتاج يف املؤثر ديدمونة موت واصًفا املشاهدين، أحد

متمايزان. بأنهما الظن يمكن املمثل وجنس الشخصية فجنس تردد؛ دون
ففي املرسحي؛ بالجنس الوعي لهذا تطرًفا األكثر النسخة تعطينا كليوباترا ولعل
وقعت إذا بها سيلحق الذي العار كليوباترا تتخيل وكليوباترا»، «أنطونيو مرسحية نهاية

صارخ: نحو عىل ذاتيٍّا انعكاسية بكلمات لقيرص أسرية

املتهورون الهزليون املمثلون سيمثل
وسيصورون بارتجال، أدوارنا

باإلسكندرية. نقيمها كنا التي االحتفاليات
مخمور، سكري هيئة يف أنطونيو وسيظهر

الصوت، نَْربِة حادَّ ما فتًى وسأرى
عاهرة. وكأنني كليوباترا دور يلعب

(٢١٢–٢١٧ األبيات الثاني، املشهد الخامس، (الفصل
املرسحي؛ التمثيل لدهاء جريء تلميح هو «صبي» تشخيصقارصباستخدام من الخوف
عىل املرسحي األداء قدرة إن بالفعل. صبي كليوباترا دور يمثل ، الجيكوبيِّ املرسح يف
من بيشء توحي األخرية كليوباترا مأساة من ا جدٍّ الدانية الكاشفة اللحظة هذه تعزيز
يلعبون الذين الشباب املمثلني من شكسبري يتوقعهما أن يمكن اللذين واإلحكام الدقة

النساء. أدوار
ذكور ممثلون ليلعبها مرسحياته يف النساء أدوار شكسبري كتب فقد ذلك، وعىل
–١٦٤٢) الكروموييلِّ الحكم فجوة بعد مجدًدا املسارح افتتحت أن بعد ولكن صغار.
للنساء، املكتوبة شكسبري أدوار كانت مرة، ألول علنًا التمثيل يف النساء ورشعت ،(١٦٦٠
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سمحت التي اآلخر الجنس ألبسة أدوار أو القصرية»، «الرساويل ى يَُسمَّ ما أدوار سيما وال
كانت املرسحيات: إحياء يف أساسيٍّا عامًال املرسح، خشبة عىل سيقانهن بالكشفعن للنساء
ولكنها عرشة». الثانية «الليلة مرسحية هي تُْعَرضمجدًدا التي الكوميدية املرسحيات أوىل
ممثالت قرون طوال لعبها النساء أدوار أن شكسبري أعمال تكرار إمكانية عىل عالمة
التي وولرت هارييت تقول وإيماءاتهن. وترصفاتهن الحقيقيات النساء برقة تقمصنها
وإينوجني وفيوال ماكبث وزوجة ِطْحن») بال («جعجعة وبياتريس كليوباترا أدوار د تَُعدِّ
وعمقه بديع، هو ما بقدر مشحون شكسبري شعر «إن األدوار: من وغريها («سيمبلني»)
اإلناث شخصيات يف معقدة وسيكولوجيته إبداًعا، أكثر فكاهته حتى رائع، العاطفي
وأنا أعتقد، أن للفضول املثري من أنه «أرى قائلة: تضيف أنها ولو نفسه.» بالقدر والذكور
ثالثة أو جيلنْي بقيود تحددت الشكسبريي األدبي املخزون يف فريص أن الحديثة، املمثلة

بتميزهم.»10 أو اإلليزابيثيني الصبية املمثلني من
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السينما لصناعة تصلح ال شكسبري مرسحيات

الخرافة (طالع هوليوود وبني الحديث العرص بدايات يف املرسح بني ما التناظر نقاط رغم
إىل تَُرتَْجم أن يمكن ال املرسحيات بأن يفيد بتأكيد نصطدم ما فعادًة عرشة)، التاسعة
الفيلم كان الفكرة: هذه الطرق بعض من نفسها األفالم صناعة أحكام وتَُعزِّز أفالم.
أوليفييه للورانس «هاملت» هو فيلم ألفضل أوسكار بجائزة فاز الذي الوحيد الشكسبريي
آرثر جيه للفيلم، الرئييس الداعم عن صحتها يف مشكوك قصة تشهد وربما ،(١٩٤٨)
املرء إن حتى «رائًعا كان النهائي شكله يف الفيلم بأن تأكيدات تلقى أنه مفادها رانك،
شكسبري بني ما العالقة تناقض عىل أصًال»، لشكسبري كان إذا ما يميز أن يستطيع ال
مقتبس سينمائي نص أفضل فئة ضمن فقط واحدة مرة شكسبري ح ُرشِّ فقد والسينما.1
بليد» «سلينج فيلم أمام خرس :١٩٩٦ عام براناه كينيث أخرجه الذي «هاملت» فيلم (عن
الذي الوحيد الشكسبريي الفيلم فإن األوسكار، جائزة ملعايري وفًقا ثورنتون). بوب لبييل
الكوميدية الحياة سرية عن ولكن اإلطالق، عىل مرسحية عن يُْقتَبَس لم بحق نجاًحا أحرز
جائزة منها أوسكار، جوائز بسبع فاز حيث :(١٩٩٨ مادن، (جون عاشًقا» «شكسبري

سينمائي. نص أفضل
الخامس» «هنري الحربية الدعاية لفيلم تجهيزاته عن أوليفييه لورانس كتب ملَّا
تحتملها: أن للسينما يمكن التي اإلمكانات تَْستَِبق شكسبري أعمال أن افرتض ،(١٩٤٤)
جلوب مرسح قيود من شكسبري يتذمر غريها، من أكثر الخامس هنري مرسحية «يف
ُمْحبََطة.»2 سينما هي مرسحياته، من الكثري يف تلك، القصرية املعارك مشاهد وكل …
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من برضب يتحدث الخامس» «هنري مرسحية كورال أن الواضح من أنه األمر وحقيقة
خالل من للثناء بالغية (صيغة اإليجاب عن تعبريًا النفي إىل تستند التي البالغية الصيغ
لديه أوليفييه ولكن عرضه، يريد عرضما عىل فائقة بقدرة املرسح يتمتع النقيض): نفي
أن وربما ذلك. مع بدائية، سينمائية جوانب شكسبري لكتابات له. الرتويج عليه يتعني فيلم
املمتد والتقاطع العمر، يف املتقدمني املشهورين بأبطالها وكليوباترا» «أنطونيو مرسحية
بني من تدنو ما أكثر تدنو العسكري، للعمل الرسيعة الوترية لتصوير معسكَريْهم ملشاهد

السينمائية. الرواية يبني الذي التحرير نمط إىل شكسبري أعمال
وسط مع بغزارة اللفظية شكسبري نصوص مالءمة يف صعوبات هناك أن شك ال
الرتجمة كوزينتسيف الرويسجريجوري املخرج ناقش البرصية. املعاني عادًة فيه تهيمن
يجب نفسه الشعري والنسيج برصي. إىل الشفهي يتحول أن «يتعني قائًال: الرضورية
فالتسلسل ذلك؛ إنجاز يمكن كيف كوزينتسيف أفالم وتوضح برصي.»3 شعر إىل تحويله
إينوكينتي املمثل دوره يلعب الذي األمري، يُظهر (١٩٦٤) «هاملت» لفيلمه االفتتاحي
املصفحة البوابة عابًرا فرسه، يمتطي وهو سيبرييا، يف باعتقاله املشهور سموكتونوفسكي،
سجن» «الدنمارك أن هاملت ملالحظة مرئية صورة وهي ورائه، من تنغلق التي للقلعة
ما لشوستاكوفيتش املؤثرة املوسيقى وتمزج .(٢٤٦ البيت الثاني، املشهد الثاني، (الفصل
واللقطات َرج، والدَّ املياه، وصفحة املنتفخة، املالبس املتكررة: البرصية الصور ألحان بني
مرسحيات تحققه الذي الشعري االنسجام الفيلم تمنح التي خفيضة زوايا من املأخوذة
لكن تقريبًا، النصف بمقدار املرسحية نص اْختُِرصَ اللغوية.4 الزخرفة عرب شكسبري
فيلم يمثل وقد البرصي. العالم يف عنه ُعوَِّض اللفظي العالم هذا يف عنه استُغِني ما
لألبيض الواعي االستعمال يضخم هنا آخر: مثاًال ويلز أورسون أخرجه الذي «عطيل»
تركيزها بؤرة تنقل حيث واألخالقية، العرقية اللون بثنائيات املرسحية انشغال واألسود
بداية فخ، يف الوقوع بصور ويلز عناية إن الجمايل. باتجاه األخالقي عن بعيًدا اللونية
الحمامات نوافذ تلقيها التي الظالل وحتى ديدمونة، حجاب عىل املغزولة الشبكة من
تعبريًا تخلع إياجو، فيه اْعتُِقَل الذي والقفص يو، كاسِّ عىل الهجوم يف الشبكية العمومية
لخطة مطول استكشافرسومي الفيلم وكأن جن، بالسَّ املتعلقة شكسبري أفكار عىل برصيٍّا
الحسنة نواياها من وأنسج عهًرا، (ديدمونة) فضيلتها سأحيل «وهكذا الرشيرة: إياجو
إن .(٣٥١–٣٥٣ األبيات الثالث، املشهد الثاني، (الفصل جميًعا.» فيه يقعون كبريًا ا فخٍّ
األفالم، هواة رأي استطالعات تقريبًا دائًما يتصدر الذي كني» «املواطن فيلم مخرج ويلز،
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(١٩٤٨) «ماكبث» ففيلمه شكسبري؛ مع التعامل عىل القادرين السينمائيني أبرز من واحد
فرتة دعايات من مستقاة أخالقيٍّا غامضة ملهمة سلطة بتصوير شكسبري مرسحية يربط
«هنري ملرسحيات صياغته وإعادة الفودو، سحر عن للطبيعة خارقة وفكرة الحرب،
سرية بوصفه التعاقب تخيل يُعيد (١٩٦٥) الليل» منتصف «دقات فيلم شكل يف الرابع»

دوره. نفسه ويلز يلعب الذي لفالستاف رثائية حياة
«هاملت» فيلم — فيلمي شكسبريي عمل لخلق الرضورية اللغوية الحذوفات إن
يمتد حيث السينما، يفصناعة استثناء ١٩٩٦ عام أُنِْتَج الذي براناه لكينيث الكامل امللحمي
عىل «هاملت»، ملرسحية االفتتاحي فاملشهد — ما نوًعا نسبيٍّا اإلنجاز ساعات—سهلة ألربع
الدائر الحوار فيه يثبت حيث اللفظية؛ التأسيسية» «اللقطة من كنوع يعمل املثال، سبيل
أن جلوب مرسح يف الساطع الظهرية ضوء يف املرسحية يشاهد الذي للجمهور الحراس بني
ذلك يُظهر أن املوقع يف التصوير ويمكن ليًال. القلعة رشفات عىل تدور املشهد هذا أحداث
ربما؛ رضوري؟ غري وفرانشيسكو بارناردو بني الدائر الحوار أيَُعد وعليه، — لحظة يف
— واإلخبار البيان اعتياده لرباناه «هاملت» فيلم لها تعرض التي االنتقادات بني فمن
قبيل من بدت التي املستفيضة البرصية واملحفزات للمرسحية اللفظي النص بني بالجمع
مرسحية افتتاحية تؤسس ومكانه، املشهد زمان تعيني عىل فعالوة ال؛ ربما أو الحشو.
مرسحية صياغة إعادة يف بروك بيرت املخرج وجد —وكما مهم عصبي ملزاج أيًضا «هاملت»
الحاسم االفتتاحي السؤال يستطيع — هناك؟» «من عنوان تحت ١٩٩٦ عام للمرسحية
سياقه من االنتقال األول) البيت األول، املشهد األول، (الفصل هناك؟» «من للمرسحية

الهوية. عن املرسحية لتساؤل وشموًال استقصاءً أكثر تناول إىل الرباجماتيِّ الظاهري
َحذََف ُمْعِضًال: السينمائية النسخ يف الشكسبرييِّ النص اختزال مدى يبدو قد
روزنكرينتس شخصيات بالكامل اْجتَثَّ حيث األبيات؛ نصف ألوليفييه «هاملت» فيلم
من ٪٤٠ من أقل زيفرييليل للمخرج «هاملت» فيلم وحوى وفورتنرباس. وجيلدنشترين
بنسبة األبيات شكسبري مرسحيات عىل القائمة األفالم غالبية وتختزل شكسبري، نص
صلة أوثق الفيلم كان كلما أنه تفرتض «األمينة» املعالجة عن الشهرية لغتنا إن شبيهة.
هناك إن بل تقريبًا؛ أبًدا الحال واقع ليس هذا أن األمر وحقيقة أفضل. ذلك كان باملرسحية
شكسبري فأعمال السينمائية؛ وقيمته ما فيلم «شكسبريية» بني ما تقريبًا عكسيٍّا ارتباًطا
ا. حقٍّ القديمة األعمال صياغة إعادة يف بالثقة الجديد الوسط يتحىل عندما سينمائيٍّا تنجح
الياباني للمخرج (١٩٥٧) الدم» «عرش فيلم يُعترب النقاد، من كثري نظر وجهة ومن
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مرسحية عن ُصِنَع فيلم أنجح «ماكبث»، مرسحية عن املقتبس كوروساوا، أكريو
من واحدة كلمة يحوي ال الفيلم أن بسبب، أم من، الرغم عىل الثناء أهذا شكسبريية.
هيئة عىل الساحرات خلق ويعيد الساموراي، إقطاع سياق إىل ُمَرتَْجم وأنه نصشكسبري،
التي تلك الغالب يف هي الفيلمية الشكسبريية األعمال أنجح إن للَقَدر؟ دوَّار وحيد شكل
فنية أعماًال بوصفها املرسحيات تخيل وإعادة األدوار، توزيع بإعادة تماًما ُصناعها آمن
سكونيٍّ نحو عىل محصورة تكون أن يمكن نجاًحا أقلها فإن املقابل، ويف جديدة. إبداعية
هيئة أنتجتها التي الشكسبريية املسلسالت بعض الفئة تلك إىل (ينتمي املرسح تقاليد يف
األعمال هذه أن رغم والثمانينيات)، السبعينيات خالل االستوديوهات يف الربيطانية اإلذاعة

ألصولها. «إخالًصا» أكثر
والربق الرعد أوج «يف جوبيرت اإلله فيها ينزل «سيمبلني» مرسحية يف لحظة هناك
الخامس، الفصل مرسحي، (إرشاد األرض عىل بصاعقة ويلقي نرس: ظهر عىل مستقرٍّا
يمكننا مجدًدا: ألعىل يُنْتَشل بيتًا وعرشين بواحد وبعدها .(١٨٦ البيت الخامس، املشهد
املرسحية عىل القائمني ألن يَُؤدَّى لكنه للحبكة، الرضوري باملشهد ليس هذا نفرتضأن أن
تطور حسب حديثًا له املتاحة الخاصة املؤثرات هنا شكسبري يستخدم تأديته. يستطيعون
أحيانًا ينطبق نفسه واليشء الرواية. تَُسوق التي هي املؤثرات هذه أن وربما املرسح، تقنية
يُناجيه طافيًا خنجًرا يُِريَنَا أن «يستطيع» بوالنسكي رومان ألن فقط شكسبري؛ أفالم عىل
(«ماكبث»، يدي؟» باتجاه ومقبضه أمامي/ أراه الذي ذاك خنجٌر «أهذا قائًال: فينش جون
أن عليه» «ينبغي أنه يعني ال ذلك فإن ،(٣٣-٣٤ البيتان األول، املشهد الثاني، الفصل
ماكبث تردد ١٩٧١ عام لفيلمه األخرق البرصي التصوير يُفسد طافيًا. خنجًرا يُظهر
مؤثًرا كونه إىل إضافة ال، أم بالفعل موجوًدا الخنجر كان إذا بما يتعلق فيما الطفيف
املؤثرات من أرسع يتحرك يشء من فما محدد؛ بزمن الفيلم الفني تنفيذه يقيد ما رسعان

الخاصة.
ما التداخل من خاصًة تنبع السينما شاشات عىل شكسبري فرص من كثريًا لكن
(جورج النجوم» «حروب فيلم فأصداء وقواعده؛ ولغته الفيلم وتكنولوجيا شكسبري بني
لكينيث الخامس» «هنري فيلم يف (١٩٨٦ ستون، (أوليفر و«الفصيلة» (١٩٧٧ لوكاس،
ماكبث زوجة وتحتل املعارصة. البطولة سياق يف البطل الشاب امللك تضع (١٩٨٩) براناه
السينمائي النوع من امُلستقى اللعوب» «الفاتنة دور ويلز أخرجه الذي «ماكبث» فيلم يف
«هاملت» فيلم يضع ألوليفييه. «هاملت» فيلم يف أيًضا أثََّر الذي املظلم» «الفيلم الشهري
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(«أكثر عادي غري نشاًطا النشط األمري قاَلب يف جيبسون ميل زيفرييليل، للمخرج (١٩٩٠)
من الكثري شخصيته تستمد الذي للفيلم) الدعائي املقطع أعلن هكذا اكتئابًا»، منه فحولة
الرشطي دور فيها لعب التي القاتل» «السالح أفالمه سلسلة يف لجيبسون السابق الدور
جلني البطولة، يف رشيكته شخصية اصطبغت كما بالضبط ،(١٩٨٧ دونر، (ريتشارد
األفالم يف تاريخها بسبب البداية، من جنسية بصبغة جريترود، دور أدت التي كلوز
يف ي تَْرسِ ارتباطات هناك .(١٩٨٧ لني، (أدريان قاتلة» «جاذبية مثل اإليروتيكية الشائقة
عالقته سياق يف ال األفالم، من بغريه عالقته سياق يف الفيلم يُْفَهم عندما السينما مجال
تسويق يف عليها الضوء ويَُسلَّط االرتباطات هذه تُْستََغل وأحيانًا . الشكسبرييِّ بالنص
الرشيط أن ُوِجَد املثال، سبيل عىل املقابل. يف نفسه «شكسبري» إهمال مع شكسبري، أفالم
أنه عن أُْعِلَن الذي نان، تريفور للمخرج (١٩٩٦) عرشة» الثانية «الليلة لفيلم الدعائي
الصحراء»، ملكة و«بريسيال و«توتيس» ساخنة» «البعضيفضلونها أفالم نهج عىل «يسري
تصنع التي هي أحيانًا املالبس أن ويُثِْبت الكالسيكية، الرومانسية الكوميديا عن يَُعربِّ
للمخرج (١٩٩٥) الثالث» «ريتشارد لفيلم الدعائية العبارات أن ويبدو ا.» حقٍّ الرجال
— ألجله» نقتل أن يستحق … أجله من نموت أن يستحق «ما — لونكرين ريتشارد
— والحب» والغرية والطمع «الحسد — باركر أوليفر للمخرج (١٩٩٥) «ُعطيل» فيلم أو
شبيه تبادل وثمة بشكسبري.5 تربطها َرة ُمنَفِّ عالقات يكون أن يحتمل ما عمًدا تتفادى
«كوريوالنوس» مرسحية ُملصق أعلن إذ ١٩٩٤؛ عام حدث كما املرسح، يف نراه أن يمكن
فيلم اسم من الفكرة ا مستمدٍّ بالفطرة»، «قاتًال بوصفه البطل عن امللكية شكسبري لفرقة
شباك أرقام إىل استناًدا شكسبري، أفالم أنجح إن .١٩٩٤ عام أخرجه الذي ستون أوليفر
للفيلم الكامل العنوان أن نجد وهنا — (١٩٩٦) جولييت» + «روميو فيلم هو التذاكر،
يخفيها. أن من بدًال شكسبري» لويليام جولييت + «روميو بشكسبري بارتباطاته يختال
إىل استناًدا لشكسبري، أعمال عن فيلًما ٢٠ عىل يربو ما أُنِْتَج التسعينيات، فرتة خالل
أخرى عنوانًا ٢٠ وثمة براناه. كينيث للمخرج الخامس» «هنري فيلم أحرزه الذي النجاح
ملرسحية صياغتها امُلعاد كالنسخة — للرواية محوريٍّا عنًرصا شكسبري حبكات فيها تقدِّم
النجر، (جيل فيك» أكرهها أشياء ١٠» عنوان تحت العامة الثانوية لطلبة «ترويضالنمرة»
األصل. الشكسبريية األفالم إنتاج تاريخ يف تنوًعا األكثر العقد هذا جعلت — (١٩٩٩
تجاريٍّا نجاًحا حققت التي هي لشكسبري مرسحية عن املأخوذ لورمان فيلم نسخة لكن
تحريره بأسلوب املراهق جمهوره يُخاطب الفيلم أن إىل نجاحه يف الرس ويرجع يًا. ُمَدوِّ
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وليونارديو دينز، كلري وأبطاله، الشبابية التصويرية وموسيقاه البوب فيديو عىل امُلعتمد
إبان فريونا من القصة أحداث موقع لورمان ويَُحدِّث الخصوص. وجه عىل كابريو دي
املقران عليه يهيمن الذي الحداثي الحرضي املنظر فريونا»، «شاطئ إىل النهضة عرص
مرضية لكاثوليكية الفيلم تضمني — للمسيح ضخم وتمثال العائلتنَْي، ألعمال الرئيسان
افتتاحية تشهد اإلبداعية. البرصية لوحته من جزء هو — الوشم وفن واألرضحة، رديئة،
شكسبري: مقدمة األخبار مذيع فيها ويقرأ الحياة، فيها تدب تلفاز شاشة اذة األخَّ الفيلم
تقريًرا بوصفها األول) البيت (املقدمة، املكانة» يف املساواة قدم عىل كبريتان «عائلتان
حيث كابوليت؛ عائلة وشباب مونتاجيو عائلة شباب بني آخر حرضي لصدام جامًدا
األسماء بطاقات وتتخلل السالم. عىل الحفاظ الرشطة، رئيس برينس، النقيب يحاول
بكلمات االجتماعية، الحياة مسلسالت غرار عىل الفيلم، شخصيات أسماء تستعرض التي
مميز نحو عىل الرسيعة الفيلم وترية تتقاطع حيث واملكتوبة؛ املنطوقة املرسحية مقدمة
خلق بصدد لورمان أن الواضح «من كرول: صامويل يقول وكما الرواية. من صور مع
وتَُرتَْجم السينمائية.»6 لغتهم يتحدث وأنه يف، تي إم لجيل وجولييت روميو من نسخة
العنيفة «للُمتع حيث املراهقة لفرتة املشحون العاطفي الطابع تتناول التي املرسحية هذه
معارص أحداث مرسح إىل التاسع) البيت الخامس، املشهد الثاني، (الفصل عنيفة» تبعات
القَدرية، البوب ثقافة كلمات تقابلها التي الرسيع اإليقاع ذات املتهورة بالحياة حافل
أن لورمان فيلم يستطيع ولذلك الحديثة. للثروة العاطفي والجمود املادي، واالضمحالل
التفسريات كل شأن شأنه — طرح وإن حتى عليه، يتعاىل أن دون جمهوره يستميل
إنه للمرسحية. مدروًسا تفسريًا — وجولييت» «روميو ملرسحية املثىل املرسحية أو النقدية
منزل يف األزياء بأرقى الزاخر الحفل يشهد املثال، سبيل عىل تفاصيله: يف ممتع لفيلم
الخيايل الطابع إىل يشري مما فارس؛ زي وروميو مالك زي مرتدية جولييت كابوليت آل
حقيقة يف يحدث عما بانفصامه بنجاح فضاء رجل زي باريس ارتداء ويوحي لعالقتهما.
ويرتدي املتقنة، غري خوذته ُمْعتَِمًرا القناع، وراء من صخب وبال رسيًعا يمر حيث األمر؛
تضيع لجنسه. مغاير لباس يف فيظهر مريكوتيو أما فاسد، روماني إمرباطور زي كابوليت
أحد من ما ألنه مانتوان؛ يف املقطورات انتظار مكان يف املنفي روميو إىل الراهب رسالة
البليارد قاعات قرب وجهه عىل يَِهيم املزاج املتقلب روميو املرسال. من ليستلمها بالبيت
فرط من املوت فكرة الفيلم نهاية وتَُشكِّل بروزالني. حامًلا الشاطئ عىل املطلة والحانات
وجولييت روميو شمل يلتئم حيث شكسبري، غموضمقربة من املستخلصة األوبرالية الحب
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إيحاءات عىل برصية صورة تخلع التي الشموع من مهول عدد وسط الكنيسة يف وحدهما
األبدي. الزواج هو موتهما بأن املرسحية

املراهقة رومانسية اإلطالق، عىل األشهر شكسبري مرسحية ابتكار لورمان يعيد
فعل كما بالضبط العرشين، القرن أواخر يف السينما لجماهري وجولييت»، «روميو ل
تتناول شكسبري ألعمال ناجحة أفالًما هناك ولكنَّ عقود. بثالثة قبلها بنسخته زيفرييليل
املرسحية إىل املستند تيمور، جويل للمخرجة (١٩٩٩) «تيتوس» فيلم شهرة. أقل نصوًصا
األسلوب برصيٍّا يصور فيلًما يمثل أندرونيكوس» «تيتوس املبكرة الدموية الرتاجيدية
الفيلم يُْستََهلُّ وإذ الطبيعية. غري السينمائية التقنيات من بمجموعة للمرسحية اللفظي
جنود، هيئة عىل بدًمى مستعينًا العنف، متزايدة ألعابًا صغري صبي فيها يمارس بمقدمة
روماني فيلق لجنود مسرية إىل لتسوقنا األحداث رؤية تتسع الصلصلة، من مصنوع ودم
من صورة أول هي وهذه املعركة. رصعى حاملني عودتهم، طريق يف بالوحل ملطخني
تحاول ال لكنها جويل، خاللها من تَُرتِْجم التي تُنَْىس ال التي الصور من سلسلة بني
«من املرسحيني املمثلني أحد وصفه كما مشدود» «بحبل الشبيه املرسحية طابع تنظيم،
شخصية يمثل الذي هوبكنز أنطوني ويستمد والرتاجيديا.»7 الكوميديا بني ما العبث
الحمالن» «صمت السابق فيله يف رشير نحو عىل العنيفة شخصيته من الكثري تيتوس
املرسح خشبة عىل كالسيكي كممثل الرفيعة مكانته من وكذلك (١٩٩١ ديم، (جوناثان
الطبيعي، التمثيل لتعطل الكوالج من بتعاقبات تيمور وتستعني السينما. شاشات وعىل
وتُسكت شاهًدا، الصغري لوشيوس وتستحرض لشخصياتها، الذاتية املنظورات وتصور
آرون طفل يحمل تجعله النهاية ويف املرسحية، بشاعات عىل الضوء لتسلط الكورال
اللون. زهري فجر إىل ومنه الكبري، ج املدرَّ أطالل خارج وئيدة طويلة مسرية يف الرضيع
ترفرف إذ شهي؛ نحو عىل تامورا أبناء من املخبوزة الفطائر فيه تربد الذي الفيلم تَتَابُع
ألنشودة تصويرية موسيقى أنغام عىل بالنسيم تأثًرا رقيق قماش من املصنوعة الستائر
أن بالفعل أدركنا لقد وامُلَزْعزعة. املطمئنة األمزجة بني الصدام ص يَُلخِّ جذلة إيطالية
بال «جعجعة فيلم — السينما شاشات عىل تنجح أن يمكن الكوميدية شكسبري مرسحيات
و«روميو «هاملت» أفالم جميع وتشري — (١٩٩٣ براناه، (كينيث الطابع اإليطايل ِطْحن»
الفضية. الشاشة عىل تنجح أن للرتاجيديا بها يمكن التي الطرق بعض إىل وجولييت»
يفرسها، أو املرسحية، م يُضخِّ ال فيلًما كان «تيتوس» مرسحية مع تيمور حققته ما ولكن
يواجه فيلم هو بل صعوباتها، عن بعيًدا ينأى أو الدراسية، للصفوف مناسبة يجعلها أو

مبارشة. مواجهة شكسبري أعمال تحدي
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حقيقية كانت يوريك جمجمة

كان جديًدا. قربًا يجهز قبور ار حفَّ األمري يقابل «هاملت»، مرسحية من الخامس الفصل يف
ِمن مدفونني كانوا َمن جماجم ار الحفَّ أخرج يحفر، كان وبينما قبل: من مسكونًا القرب
ظلت التي املمارسة (وهي مميزة تكن لم العوام فمقابر الغريب؛ بالحدث هذا ليس قبل.
املقابر استخدام إعادة فرص كانت ثم، ومن عرش)، السابع القرن أوائل حتى حالها عىل
كان القرب نَبُْش أُِعيَد إذا وعليه، توابيت، يف ال بأقمشة، مكفنة الجثامني وُدِفنَت عالية،
من املخرجة الرفات أُزيلت الخشب. من بدًال الجثامني عظام ينبش الكنيسة خادم فأس
الكنيسة، حدود داخل َمْعَظَمة، أو عظام، بيت وهو املوتى، رفات قبو إىل ونُِقَلت قبورها،

الشخيص.) املكان من أهم املقدس املكان يَُعد الوفاة، (بعد مقدس. مكان فهي وثم
مهرجي من ملهرج إنها قائًال الجماجم، من واحدة شكسبري قبور ار حفَّ يُعرِّف
(الفصل مرة!» ذات رأيس عىل خمر كأس سكب فقد مجنون؛ «رجل يوريك: يُدعى البالط
ال بدعابة يتمتع «رجل بأنه هاملت ويذكره .(١٧٤-١٧٥ البيتان األول، املشهد الخامس،
ألف ظهره عىل «حملني قائًال: املهرج، مع الطفولة عبث ويسرتجع ممتاز»، وخيال تنتهي
الفكتوري، الفنان ر (يصوِّ .(١٨١-١٨٢ البيتان األول، املشهد الخامس، (الفصل مرة»
هاملت «اللورد املعنونة لوحته يف ظهره عىل هاملت املهرج َحْمل كولديرون، فيليب
ليورك املايض من لقطات ١٩٩٦ عام يف براناه كينيث فيلم ويُقحم ،(١٨٦٨) الصغري»
شكسبري أن ورغم البالط). عن ي يُرسِّ وهو دود] كني الكوميدي املمثل دوره يلعب [الذي



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

إىل استناًدا والعرشين الحادي القرن يف أُنِْتَجت التي املرسحية هذه تستكشف :٥ شكل
بالعنوان) الضاحك» («الصبي والجمجمة والذاكرة. املوت موضوَعي «هاملت» مرسحية
من مهداة الجمجمة صورة بيب. إين تصميم تخاطبها. أوفيليا إن حتى لألحداث محورية

.iStockphoto موقع

النسخ فجميع الجمجمة، يلتقط أن هاملت عىل فيه يُميل مرسحيٍّا إرشاًدا لنا يقدم ال
يخاطب هاملت أن وبما الجمجمة.» «يلتقط اإلرشاد: ذاك تُقحم املرسحية من الحديثة
ار لحفَّ يقول إذ بيده؛ وهي ذلك يفعل أن املنطقي فمن أبيات، عرشة مدار عىل الجمجمة
واضح إرشاد وهو ،(١٧٩ البيت األول، املشهد الخامس، (الفصل أرى» «دعني القبور:
حيث شكسبري، أعمال يف اللحظات أبرز من واحدة هذه أمست ولقد إليه. الجمجمة بتمرير
الصلة، ذات املتحركة الرسوم أعمال ويف املرسحية، وإنتاجاته أفالمه إعالنات يف ظهرت
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وظهرت الرصاص)، قلمه أو يوريك أسنان ببيانات عادًة (املتعلقة الساخرة واملحاكاة
تينانت، ديفيد مثلها التي هاملت شخصية صورة :٢٠١١ عام ملكي بريد طابع يف حديثًا
ال أو «أكون األمري مناجاة من األول البيت فوق مركَّبة نراها يوريك، جمجمة يحمل وهو

للمرسحية. األخرى الحاسمة اللحظة وهي أكون»،

قدمها التي النسخة يف يورك، ُجْمُجَمة ًال متأمِّ هاملت، دور يَُؤدِّي وهو تينانت ديفيد :٦ شكل
مجموعة محفوظة، النرش حقوق .٢٠٠٨ عام امللكية شكسبري فرقة بمرسح دوران جريج

شكسبري. رأس مسقط مؤسسة ديفيز، مالكوم

كانت فقد املرسح؛ خشبة عىل شكسبري يقدمها أن قبل بالفعل أيقونية الصورة كانت
غرض للمرء املستقبيل باملوت التذكرة لهذه كان ولقد املوت. تذكُّر تقليد من جزءًا الجماجم
«الذي العجوز هاملت كامللك غرة حني عىل املوت يأخذك ال كي الذنوب تقرتف ال مواعظي:
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(الفصل كاهله» تثقل ذنوب(ه) و«كل للذنوب» اقرتاف(ه) خضم يف حتى حياته انقطعت
الثاني»، الجزء – الرابع «هنري مرسحية يف و٧٩). ٧٦ البيتان الخامس، املشهد األول،
العجوز الفارس أيًضا)، زبونها أنه يُْفَرتَض (الذي صديقها تريشيت دول العاهرة تسأل
واملجون اليوم، طوال الشجار عن ستكف «متى فالستاف: جون السري البدين، الكسول
االقرتاح هذا فالستاف ويدرأ األخري؟» ملرقده هذا العجوز جسدك وتؤهب الليل، طوال
(الفصل بنهايتي.» تذكريني وال املوت، رأس وكأنك تتكلمي «ال قائًال: حياته نمط بتغيري
«جمجمة»، لكلمة بديلة صيغة املوت» و«رأس .(٢٣٣–٢٣٧ األبيات الرابع، املشهد الثاني،
لهذا ذكًرا نجد ،(١٦١١ عام (نُرشت امللحد» «مأساة ترينور مرسحية يف املوت. تذكُّر أو
املوتى، رفات قبو إىل يدخل «لكي األقل: عىل مرسحية إرشادات ثالثة يف نفسه االصطالح
مشهد يف يبدأ يتوسدانها؛ رأسموت منهما كل ومع يستلقيان برأسموت؛ يمسك أن عليه

موت.» رأس
لتذكريه جماجم؛ صاحبها بنجاح تحتفي التي األشخاص لوحات َحَوت ما كثريًا
يوًما سيقوضها املوت وأن دنيوية، إنجازاته أن املرسوم الشخص ينىس ال كي باملوت؛
باملعرض حاليٍّا املعروضة األصغر، هولباين لهانز (١٥٥٣) «السفريان» لوحة ر تَُصوِّ ما.
الثقافية حياتهما زخارف بهما تحيط الثامن، هنري امللك بالط يف سفرييْن بلندن، الوطني
الذي هنري طالق عن الناجم السيايس لالضطراب مشفرة رموز عىل عالوة املتحرضة،
موسيقية وآلة دائرة) وربع شمسية، وساعة (كرات، علمية أدوات إنجلرتا: إىل جلبهما
والعقيدة). والتعليم للمعرفة (رموز مفتوحة وكتب رشقي) (سجاد ومنسوجات (عود)
عىل الصورة طليعة يف ُمَشوَّش شكل ينتظم أن يمكن بَميَالن، اللوحة إىل النظر وعند
يمسكون وهم تصورهم ما عادًة الشابات أو الشباب لوحات فإن وباملثل، جمجمة. هيئة
حي هو ما «كل بأن جريترود، قالت كما (وتذكرينا)، لتذكريهم يتأملونها أو بجمجمة
البيتان الثاني، املشهد األول، (الفصل الخلود.» إىل الطبيعة عرب فيمر / يموت أن بد ال

.(٧٢-٧٣
بهاملت املرسحية تستهل املوت. تتناول مرسحية يف بجمجمة يمسك شاب هاملت
بعد الحداد مالبس ارتداء يف ويستمر أبيه. موت عىل األىس فرط من عجز حالة يف وهو
بمنأًى يقف شخص صارخة: املرسحية (والصورة للبالط. الرسمية الحداد فرتة انتهاء
املشهد يف الحرب»). سواد السوداء «عباءته ب امللبس حيث من عنهم ويمتاز اآلخرين عن
تقليدية حكمة لهاملت كالوديوس يقدم األول، الفصل من الثاني املشهد للبالط، األول
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«سنة أباه»؛ فقد املفقود األب وذاك / أباه؛ فقد «أباك بأن إياه مذكًرا باملوت، كتذكرة
مات الذي ذلك حتى األوىل الجثة من / تبكي زالت وما … اآلباء موت هي / الطبيعة
واألبيات ،٨٩-٩٠ البيتان الثاني، املشهد األول، (الفصل األمور» طبيعة هي هذه / اليوم،
طبيعة هي «هذه بأن يقبل أن من أعجز األىس، فرط من هاملت، لكن .(١٠٣–١٠٦
الحتمية. النهاية هو املوت وأن ،٪١٠٠ تبلغ الدنيا الحياة يف الوفيات نسبة وأن األمور»
يوريك، بجمجمة ممسًكا هاملت، يدرك إذ الخامسصارخة؛ الفصل مع املقابلة فإن ولذلك
اآلن «انطلقي هاملت: يقول يخاطبها، وإذ باملوت. امُلذكِّر الرمز دور تلعب الجمجمة أن
حالك إىل املآل بها سيئول بالزينة وجهها لطخت مهما بأنها وأخربيها سيدتي غرفة إىل
.(١٨٨–١٩٠ األبيات األول، املشهد الخامس، (الفصل يضحكها.» بأن كفيل هذا ما. يوًما
حقيقة من تفر أن تستطيع فلن تزينت، مهما بأنها الجمجمة أيتها ذكريها آخر: وبتعبري

نفًعا. زينتها أدوات تجدي لن وحينئذ ما، يوًما ستموت أنها
مارجوري املثال، سبيل (عىل املرسحية يف اللحظة هذه أهمية النقاد من كثري الحظ
توضح ماسلني. إليزابيث لسان عىل جاءت األدق املالحظة لكن فراي)، إم وروالند جاربر
وهي أال شكسبري، أعمال يف التقليدي املهرج وظيفة فقط يؤدي ال يوريك أن ماسلني
املرسحية هذه يف إنه بل للبطل، األخالقية اإلحداثيات ترتيب يعيد حيث التوازن، تحقيق

«ميت».1 مهرج سوى املهرج وظيفة يؤدي أن يمكن ال والحداد باألىس الحافلة
للمرسحية الحديثة اإلنتاجات يف مساعدة كأداة كثريًا انتباًها يوريك تجذبجمجمة لم
إنتاج يف حقيقية جمجمة امللكية شكسبري فرقة استخدمت عندما ،٢٠٠٨ عام حتى
َ تُُويفِّ الذي تشايكوفسكي أندريه البيانو أوىصعازف دوران. جريج إخراج من للمرسحية
امللكية شكسبري لفرقة جمجمته تُْمنَح بأن عمره من األربعينيات يف بمرضالرسطان متأثًرا
ريس روجر مع فوتوغرايف تصوير جلسة يف اْستُْخِدَمت الجمجمة أن ورغم .١٩٨٢ عام
ريالنس مارك لعب إذ الربوفات يف أيًضا واستُخدمت ،١٩٨٤ عام هاملت دور لعب حينما
دوران نسخة حتى املأل، عىل للمرسحية عروض أية يف تظهر فلم ،١٩٨٩ عام هاملت دور
إعالمي باهتمام التقليدية غري املساعدة األداة وحظيت .٢٠٠٨ عام صيف تينانت وديفيد
ومن الجمهور؛ تنفري من رضبًا اْعتُِربَت إنها حتى التلفاز، شاشات وعىل الصحف يف كاسح
إنها قيل األقل (عىل لندن. إىل دوران نسخة انتقلت عندما االستخدام من اْستُبِعَدت فقد ثم
ومع ولندن.) سرتاتفورد يف املرسحية عروض يف األمر واقع يف ُوظَِّفت لكنها اْستُبِعَدت،
أن كامبن فان كلري الحظت حيث الدراما، يف الوهم دور بخصوص أسئلة ُطِرَحت ذلك،
حقيقية.2 دماء استخدام شأن شأنها مالئمة، غري خطوة كان حقيقية جمجمة استخدام
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تقدمها حيوانية ولكن برشية، دماءً (ال حقيقية دماءً اإلليزابيثي املرسح استخدم
أيًضا؟ حقيقية جماجم اإلليزابيثي املرسح استخدم هل مثائن). داخل القريبة املسالخ
املخلصة» «العاهرة وميدلتون ديكر مرسحية يف ا. جدٍّ نادرة مساعدة أدوات الجماجم
ويف وشمعة»، وكتابًا وصورة جمجمة عليها ويضع «الطاولة الخادم يُِعدُّ ،(١٦٠٤)
الزنبق أزهار من أصيًصا الشبح يحمل ،(١٦١٢) األبيض» «الشيطان وبسرت مرسحية
وممتدة،؛ شاذة تنويعة (١٦٠٧) املنتقم» «مأساة ميدلتون مرسحية وتقدم جمجمة. فيه
ويضع ويُلبسها، دمية، أعىل سنوات تسع محبوبته بجمجمة احتفظ الذي البطل يضع إذ
عام هينسلو فيليب َجَرَد عندما الوحيش. قاتلها من لينتقم ا؛ سامٍّ شفاه أحمر شفتيها عىل
وهذه جماجم. أية قائمته تتضمن لم األدمريال»، «رجال لفرقة املساعدة األدوات ١٥٩٨
األول العقد يف محصورة املرسحية اإلرشادات يف الجماجم أمثلة فجميع باملفاجأة؛ ليست

عابرة. رصعة كانت بأنها يوحي مما عرش؛ السابع القرن من
املشهد ويف هوفمان». «مأساة مرسحيته شيتل هنري كتب تقريبًا، ١٦٠٢ عام يف
حيث املشنقة، حبل عىل من السابق يف أبيه جثمان استعاد أنه عن هوفمان كشف األول،
املشهد، وبنهاية الجمهور. أمام لسنني أخفاه الذي العظمي واستعرضهيكله ُظلًما. ُشِنَق
واحد مشهد يف حقق (وبذلك الشنق عملية عن مسئوًال أبوه كان الذي األمري قتل من تمكن
الجثمان عظام هوفمان ويعرِّي فصول). خمسة شكسبري من استغرق الذي االنتقام فقط
(١٦ البيت الثالث، املشهد األول، (الفصل املجرد» للموت و«صورة دقيق» «ترشيح الجديد،

راييل).3 ساج ريتشارد الحظ كما كبري»، بمجهود («يُفرتض
املرسح خشبة عىل عظمي هيكل إبراز إن عظميني. هيكلني عىل اآلن املرسحية تحتوي
ا حقٍّ يعرف أن املرء ويود جمجمة. استعراض من بكثري أعظم مشهد اثننْي) عن (ناهيك
هناك لها. استجابة ُكِتبَت أنها أم زمنًا «هاملت» تسبق «هوفمان» مرسحية كانت إذا ما
يبدو التي الطرق النقاد الحظ ولطاملا االنتقاميتني، املأساتني بني التََّماسِّ نقاط من العديد
من واحدة وترتبط عليها. وتتفوق «هاملت» مرسحية بها تنافس «هوفمان» مرسحية أن
عام املرسحية أخرجت التي دوتون إليزابيث تقول املساعدة: باألدوات التناص لحظات
بأكمله.»4 العظمي الهيكل لديه هوفمان لكن جمجمة، يملك هاملت كان «ربما :٢٠١٠
دفعات أية املرسح خشبة عىل املرسحية هذه أدت التي الفرقة أدار الذي هينسلو يُدرج ولم
التاريخ إبان أي ،١٦٠٢ عام بنهاية تنتهي يومياته لكن حساباته، يف عظمية لهياكل مالية

حاسم. غري فسكوته ثم ومن «هوفمان»؛ عرضمرسحية فيه بدأ ربما الذي
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الوفاة حاالت وقعت اإلليزابيثي، العرص إبان لندن يف املعيشة تكلفة لرخص نظًرا
مقابر ويف عجل، عىل تتم كانت الدفن عمليات إن حتى مهولة، وبأعداد فجأة بالوباء تأثًرا
شيئًا الحقيقية الجماجم وأمست وتكراًرا، مراًرا استخدامها أُعيد املقابر إن حتى جماعية
املرسومة فالجماجم حال، أية وعىل استخدامه. إساءة أو إعادة املستطاع يف ا، جدٍّ مألوًفا
منه تُْستَْخَلص الذي املصدر نفس من ربما ما، مكان من تأتي الشخصية اللوحات بداخل
أيرس يوريك) (كجمجمة حقيقية جمجمة عىل الحصول أن ويبدو املرسحيات. جماجم
وحسب، الجماجم ال العظمية، الهياكل أن بما ولكن كامل. عظمي هيكل جلب من بكثري
رسقة بسهولة كامل عظمي هيكل رسقة كانت فربما املوتى، ُرفات َقبْو إىل تُنَْقل كانت
عظمية هياكل إنتاج إىل والجراحني» الحالقني «رشكة سجالت تشري ما كثريًا جمجمة.
شك فال الترشيحية، الدراسة ألغراض املساعدة األداة صناعة باإلمكان كان فإذا زائفة؛

ألغراضمرسحية. أيًضا صناعتها يمكن أنه
عملية أسباب وهناك املساعدة. األدوات عىل بشدة تَُعوِّل ال شكسبري مرسحيات إن
األخطاء» «كوميديا مرسحية (يف مساعدة أدوات تتطلب التي فاملرسحيات لذلك؛ وجيهة
تقتيض ذهبية) وسلسلة حبل، وطرف والفضية، الذهبية العمالت من ُرصة أهمية تتجىل
املأساة تتعطل «ُعطيل» مرسحية يف املنديل وبدون الكواليس. وراء عليه غبار ال تنسيًقا
عمله إن املايض القرن ستينيات يف أورتون جو املرسحي املؤلف (قال املرسحية. وتفسد
يف يستعني أال علمه ألنه كاتبًا؛ بوصفه ساعده مساعد، مرسح مدير وظيفة يف السابق

املساعدة). األدوات من فيه مبالغ بعدد كتابته
وتعتمد الرومانسية. األعمال هو املساعدة األدوات عىل تعويًال األكثر األدبي النوع إن
— األدبي مشواره من متأخرة فرتة يف شكسبري كتبها التي — الرومانسية املرسحيات
من قطعة يف تتمثل ما كثريًا مميزة، أمارة عرب منفصلة عائالت شمل التئام عىل عادًة
بريديتا الرضيعة تُهَجر الشتاء»، «حكاية مرسحية يف اللقيط. الطفل بحوزة تُِرَكت الُحِيلِّ
الخامس، (الفصل رقبتها» حول معلق وحليها هريميون، امللكة غطاء «يسرتها سلَّتها يف
تعول التي الشمل لم مشاهد يؤلِّف ال شكسبري لكن .(٣٢-٣٣ البيتان الثاني، املشهد
يقص الشتاء»، «حكاية مرسحية يف مساعدة. أدوات بوصفها املساعدة األدوات تلك عىل
التوءمان يتعارف ال عرشة»، الثانية «الليلة مرسحية ويف الشمل. لم قصة الثالث النبيل
يقصانها. مشرتكة جسدية وعالمات أبيهما، ذكريات عرب ولكن املساعدة، األدوات عرب
إىل بريكليس يدفع ما هو عذابها عن مارينا َحْكي أن نجد «بريكليس»، مرسحية ويف
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املشهد عنِك.» يصدر ما كل سأصدق / تقولينه حرف كل («سأصدق ابنته أنها إدراك
املصالحة ترضب «العاصفة»، مرسحية ويف .(١٥٥-١٥٦ البيتان والعرشون، الحادي
النهاية يف ألونسو بروسبريو يعانق عندما الحي. بروسبريو جسد يف بجذورها اإلخوة بني
مسحوًرا» واهيًا «شيئًا ليس وأنه حقيقي، الجسد أن ألونسو يعرف — جسدك» «أُعانق —
١١١ األبيات األول، املشهد الخامس، (الفصل حقيقتك» ُمْعِلنًا يَُدقُّ / «نَبَْضك ألن آخر؛

و١١٤–١١٦).
استعمال مخاطر فراين مايكل كتبها املرسحية للرومانسية ساخرة محاكاة توضح
فيها يثبت الخطأ» لغرض «خطأ عنوان تحت مرسحية فراين يتخيل املساعدة. األدوات
— قالدة — مساعدة أداة باستخدام نَسبه مولده، إثر اختُِطف الذي للدوق، املفقود االبن

االرتجال: إىل املمثلون فيضطر التقاطها، يُحسن ال الذي الدوق إىل يلقيها

أصابعي! بني من انسلَّت أنها أعتقد لألسف! الدوق:
السن، يف الطاعن ظهرك أحِن سيدي، فرديناند:

مجدًدا. برشاقة والتقطها
القالدة. أرى أن أستطيع ال فأنا االنحناء عىل ساعدني الدوق:

املتشابكة؟ ِلَحاُكم ُسون أَتَتََحسَّ ساداتي،
بعيًدا تدحرجت أنها أخىش لألسف! يا لها؟ أثر ال
الكرتونية. األشجار من املتشابكة األيكة هذه وسط

تدحرجت إذ خاطفة نظرة تكن ألم فرديناند:
ورائها؟ من العام املغزى لفهم بكافية

قبالتك؟ واقًفا الضال ابنك هو هذا أن —
قلقي يثري ما لكن — ملشكالتك أكرتث إنني الدوق:

هكذا: أستهلها التي خطبتي سألقي كيف هو

وأتذوق معاناتك، من بعًضا عنك ألمسح أقبلك دعيني القالدة، أيتها عودي
اإلخالص. حالوة

الغابة. هذه لنَُجْب تعالوا، اللعينة! القالدة دون من
ومرتفعاتها. القصوى نهايتها تولوا

طويًال؟ ُفِقد بابن يليق اللقاء أهذا فرديناند:
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ا! حقٍّ طويًال ُفِقد بابن يليق للقاء إنه الدوق:
يُضيِّع الذي ذاك املفقودين األبناء من نوع أي
الرضورية األدوات العجوزتنْي يدي بني من

كلماته؟ أطول طويًال فقده الذي أبيه عىل ويقطع
املطاف نهاية يف تتعلم حتى ولدي يا مجدًدا َفْلتُْفَقد

قذفها. من بدًال املساعدة األدوات إلقاء فن

شكسبري مرسحياُت بها تُِعدُّ التي الطريقة عفويٍّا الساخرة فراين محاكاة تكشف
استخدامها.5 تتفادى ثم الرومانسية، املساعدة األدوات تقاليد

املساعدة األدوات تتطلب ا، حقٍّ مساعدة أدوات شكسبري مرسحيات تتطلب عندما
تاريخية مفارقة عىل تنطوي ربما مثًال الثاني» «ريتشارد مرسحية يف فاملرآة االنتباه؛
وال الثاني)، ريتشارد امللك حكم فرتة إبان إنجلرتا يف شائعة الزجاجية املرايا تكن (لم
ريتشارد امللك فيه يتأمل ا جدٍّ رمزي غرض فهي ثم ومن شكسبري. مصادر يف لها وجود
عىل انعكاسه بها يعكس ال التي الطريقة ريتشارد) السابق امللك يصبح أن يوشك (الذي
خشبة عىل دراميٍّ نحو عىل املرآة يحطم ريتشارد أن املشهد لغة وتوحي معاناته. املرآة
امُلتََداَوَلة امَلْحَرَمة تبدأ «ُعطيل»، مرسحية يف الشظايا». مئات إىل ُمتََشظِّيَة هي، «ها املرسح؛
اكتساب يف — كاسيو إىل ثم ومن إياجو إىل ومنها إيميليا إىل ديدمونة من تنتقل حيث —

أيًضا.»6 املرسحية أحداث ضمن ُممثًال لكن وحسب، عالمة «ال فتصبح لنفسها، حياة
خلفيات تمتلك ولكنها وحسب، مادية ممتلكات ليست املساعدة املرسحية األدوات إن
قصتني تُْمنَح ُعطيل وَمْحَرَمة املهرج، أنشطة عن طرائف يوريك جمجمة (تستحرض
مرسحية بدء قبل ذهبية سلسلة بجلب التكليف عن أنباء وتصلنا أصولها، عن متعارضتني
نلتفت (فنحن الوسطاء عمل وتعمل والصالت. املشاعر إىل ح تلمِّ فهي األخطاء»)؛ «كوميديا
(جميع رموز عن عبارة وهي الشخصيات). تحركات إىل نلتفت ما بقدر تحركاتها إىل
وتتعني باملوت). تذكريية تقليدية وظيفة لها الجيكوبية املرسحيات يف املوجودة الجماجم
تصل فهي املادي، وجودها ويف أخرى. مرسحية صورة أية شأن شأنها وتفسريها قراءتها
بوجودها يوريك، جمجمة إن املالبس). تفعل (وكذلك الواقع وعالم الخيال عالم بني ما
جمجمة املعنى، وبهذا حي. ملمثل املادي الجسم حضور حارضة املرسح، خشبة عىل املادي

«حقيقية». املساعدة، املرسحية األدوات كل شأن شأنها يوريك،
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شكسبري مرسحيات أحبت إليزابيث امللكة

أثناء «كريتن» مرسح إىل تدلف تهكمي نحو عىل الحكيمة إليزابيث امللكة األول: مثاالن؛
أحد أن عن الكشف من االحتفاالت مسئول تمنع كي وجولييت»، «روميو عرضملرسحية
شكسبري امللكة تدعو لها، ُعماًال وال ماًال تدخر ال وإذ امرأة. األمر حقيقة يف هو املمثلني
العالم إىل هناك ومن زوجها، إىل عاشقته ترسل بينما جرينتش، يف مستقبلية ملناقشات
امللكة فيها تخاطب عرش، الثامن القرن بنهاية وتُنَرش تُكتَشف رسالة والثاني: الجديد.
لنهنئك وإننا … ويليام سيد ا، جدٍّ أشعارك لنا راقت «لقد واإلجالل: التقدير بنربة شكسبري

الشديديْن.»1 وإحكامها براعتها عىل
مادن جون فيلم خاتمة األول: خياليان؛ وامللكة املرسحي املؤلف بني اللقاءين كال
عىل الحائزة — دينش جودي فيه لعبت الذي (١٩٩٨) عاشًقا» «شكسبري ا جدٍّ املمتع
بالقرن املشهور املزور اصطنعه ُمختلق لقاء والثاني: امللكة، دور — أوسكار جائزة
املكتبة يف اكتشفها أنه زعم املستندات من رزمة ضمن أيرلند، هنري ويليام عرش، الثامن
عام ٢٠٠ بينهما الفاصل الخياليتان الروايتان وهاتان الغامض. إتش» «للسيد الخاصة
بشكسبري. املعجبني أكثر من كانت امللكة أن مفادها التي الخرافة حيوية عىل تشهدان
األخرى: بعضخرافاتنا من تمييزهما يمكن ومؤكِّدتنْي، موِحيَتنَْي اسرتاتيجيتنْي وتمنحاننا
يف الرومانسية للكوميديا الخيايل النوع يف اختالقه؛ من بد فال املطلوب الدليل يُْعِوز حيثما

العلمية. أيرلند ُخدَع ويف الفيلم،
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بدايات يف الكتابة األوائل شكسبري حياة ُكتَّابسرية بدأ أن منذ تحديًدا، أكثر نحو وعىل
البهيجات» ويندسور «زوجات مرسحية أن تأكيد عىل العرف جرى عرش، الثامن القرن
مرسحيتَْي السمنييف النجم فالستاف، شخصية إحياء أرادت التي امللكة من بتكليف جاءت
عاشًقا». «ستُظهره التي الثاني»، الجزء – الرابع و«هنري األول» الجزء – الرابع «هنري
واستحسانها ثناءها منحته شك «دون إليزابيث امللكة أن ١٧٠٩ عام رو نيكوالس الحظ
امللكة تكون أن يستحيل أنه ورغم ذلك.2 عىل دليل أي يُقدم ال أنه ولو مرة»، من أكثر
فرقة قدمت إذ إليها؛ املرسح استدعت فقد السمعة، سيئ العام املرسح ارتادت قد إليزابيث
عيد مواسم من موسم كل امللكي بالبالط عروًضا تشامربلني»، اللورد «رجال شكسبري،
منها كثريًا أن فاألرجح ُمسجلة، ليست ُعِرَضت التي املحددة املرسحيات أن ورغم امليالد.
مجهود «الحب مرسحية عنوان صفحة تصف شكسبري. امُلقيم املرسحي املؤلف تأليف من
امليالد عيد يف جاللتها يدي بني ُعِرَضت «كما بأنها املرسحية ١٥٩٨ عام املطبوعة ضائع»
مرة أول ت نُِرشَ التي البهيجات»، ويندسور «زوجات مرسحية أن أيًضا ويُْزَعم املايض»،
يَت «أُدِّ ،١٦٠٢ عام البهيجات» ويندسور وزوجات فالستاف جون «السري عنوان تحت
كان فقد النقاد، من كثري قال وكما أخرى.» أماكن ويف امللكة، جاللة أمام … مرة من أكثر
حدٍّ إىل مرسحيٍّا املرسح، بملوك اشتهر عرص يف امللكية، بالسلطة نفسه إليزابيث إحساس
عىل املرسح خشبات عىل نُوَضع األمراء نحن إننا لكم «أقول بلسانها: هي أملحت كما بعيد

أفعالنا.»3 ترى الناس من كثري أَْعنُي كثب: عن ونُراَقب العالم، ومشاهدة مرأى
يبدو ال سبنرس، وإدموند جونسون ِبن ومنهم معارصيه، من كثري النقيضمن وعىل
خاطب التي الخاتمة تُناسبه وال أعماله. يف مبارشًة إليزابيث امللكة َر َصوَّ شكسبري أن
مرسحيته يف ديكر أو مزاجه»، بحسب امرئ «كل مرسحيته يف امللكة جونسون بن بها
ليلة «حلم مرسحية يف إال امللكة طيف نلمح أن يسعنا وال العجوز». «فورتشوناتوس
أوبريون وصف بني ما منطقي نحو عىل الصلة أُِقيمت املرسحية، تلك يف صيف». منتصف
الهائج البحر إن حتى / ا جدٍّ جميلة عذبة أنشودة تنشد / درفيل ظهر عىل «حورية ل
(١٥٠–١٥٢ األبيات األول، املشهد الثاني، (الفصل بأنشودتها.» تأثًرا واستكان استسلم
.١٥٧٥ عام كينلوورث بقلعة إليزابيث للملكة املرسفة الرتفيهية لسرت إيرل بعروض
العني تراها التي النارية واأللعاب النريان وإطالق الباذخ املشهد هذا أن األرجح من ويبدو
القريبة، سرتاتفورد بلدة ساكني َشَغَل كيلومرتًا) ٣٢) ميًال ٢٠ يتجاوز بُعد من املجردة
رائعة «عذراء ل أوبريون تعيني يكون وقد عرشة.4 الحادية ابن شكسبري منهم كان وربما
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بمرسح إليزابيث امللكة دور تلعب التي تيتانيا دور تؤدي وهي دينش جودي :٧ شكل
أرينابال. / كالرك نوبي الصورة: .(٢٠١٠) كينجستون-أبون-تيمز يف «روز»

الحب أفكار تعرتضها أن دون العذرية أفكارها واصلت … ملكية «عذراء أو الجمال»
إليزابيث امللكة إىل إشارة (١٥٨–١٦٤ األبيات األول، املشهد الثاني، (الفصل والُهيام»
ملكة تيتانيا أن بد فال أيًضا؛ املرسحية يف الدفينة اإلملاحات من املزيد وهناك العذراء.
امللكة فيها خاطب التي املؤثرة املعارصة سبنرس إدموند ملحمة استحرضت الجنيات
بمرسح هول بيرت إخراج من مرسحي إنتاج َر وَصوَّ الجن». «ملكة ب إياها واصًفا إليزابيث
كما امللكات، بني ما العالقة هذه ٢٠١٠ عام كينجستون-أبون-تيمز يف الواقع «روز»
عىل ينطوي الذي املهيب دورها عن شيئًا تيتانيا لشخصية أدائها يف دينش جودي رددت
التفاصيل دقيقة فنية لوحات ُمستدعيًا عاشًقا»، «شكسبري فيلم يف مستعار َشْعر اعتمار
صارخ، نحو عىل برصية كانت العالقة أن رغم ولكن، بالجواهر. َعة امُلَرصَّ إليزابيث للملكة
كجزء العشق من بجرعة تُعاَلج التي تيتانيا تقع املرسحية، يف ُمتعادلة: أيًضا كانت فقد
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إىل رأسه َل تََحوَّ الذي أدنى، لطبقة املنتمي بوتوم حب يف أوبريون، عاشقها مع شجار من
بوتوم تلميحات لكن بعدئذ، يحدث ما نرى وال الجني. عريشها إىل فتأخذه ِحمار، رأس
األول، املشهد الرابع، (الفصل أمتلك» أنني وظننت كنت، أنني «ظننت — الحًقا املمتعة
كانت لو اآلذان. مداعبة يتجاوز حدث ما بأن للتخمني جيًدا املجال تفسح — (٢٠٦ البيت
اإلنتاج هذا ففي ا: جدٍّ حميدة ليست دالالتها فإن إليزابيث، للملكة ُمَقنَّعة صورة هذه
الفضيحة، هذه ملثل نفسها، إليزابيث أو دينش، جودي هول بيرت يَُعرض لم املرسحي،

عفيفة. أرملة بُقبالت السخيف الطويل بوتوم أنف عىل باإلنعام فاكتفى
«هنري مرسحية يف الجليلة» «إمرباطورتنا إىل شكسبري يشري أخرى، َمواطن يف
املعارصاملتوقع بالنجاح أجينكورت معركة يف لهنري النرصالتاريخي يَُشبِّه إذ الخامس»،
فقرة يف (٣٠ البيت املقدمة، الخامسة، (الصفحة أيرلندا يف الثورة قمع يف إسيكس إليرل
وقطعية دراماتيكية واألكثر رصاحًة األكثر «اإلشارة باعتبارها ُمْقِنع نحو عىل ُوِصَفت
امللك أن املهم من أنه وربما الكاملة.»5 األعمال مجموعة من موضع أي يف معارص لحدث
وهذه إسيكس. بجنرالها ولكن نفسها، بامللكة يَُشبَّه ال املرسحية يف مثايل نحو عىل امُلَصوَّر
عىل وإليزابيث. شكسبري بني ما تربط التي العالقات يف أخرى مواطن يف واضحة الفكرة
عىل ضعيف بملك اإلطاحة — الثاني» «ريتشارد مرسحية قصة اكتسبت املثال، سبيل
امللكة حكم نهاية فرتة اضطرابات وسط آنية صلة — بولينجربوك هنري عمه ابن يد
الرابع هنري للملك النثري تأريخه إلهدائه هيوورد؛ جون الكتاب، أحد وُسِجَن إليزابيث،
ويليام األثريات عاِلم مع حوار يف إليزابيث. للملكة ُمتحديًا اْعتُِرب الذي إسيكس إيرل إىل
ال امللك، الثاني؛ بريتشارد نفسها َشبََّهت إليزابيث امللكة إن قيل ،١٦٠١ عام المبارد
ُقبَيْل ما عرضمرسحيٍة أجل من أموالهم من إسيكس إيرل أنصار دفع وعندما املرسحية.
أنه ولو الثاني»، «ريتشارد مرسحية عىل اختيارهم يقع أن الحتمي من كان ربما تمردهم،
«رجال فرقة أعضاء اْستُْدِعَي شكسبري. مرسحية كانت أنها اإلطالق عىل املؤكد من ليس
تحديًدا السياسية األجندة هذه عىل للرد امللك شورى مجلس أمام تشامربلني» اللورد
عىل الفرقة حصلت أن إال كان فما الرباءة؛ فيليب، أوجستني الفرقة، باسم املتحدث (ادعى

قديمة»).6 «مرسحية تعرض لكي سخي مال
اهتمام محل كان رضاها بأن إلليزابيث األدبية شكسبري تصويرات توحي ال اآلن، إىل
املديح من َسيْل ِخَضمِّ ففي أيًضا؛ كاشفة ١٦٠٣ عام وفاتها تجاه فعله وردة خاصلديه.
بغيابه. لالنتباه مثريًا شكسبري كان الجديد، االسكتلندي وامللك املتوفاة للملكة الشعري
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رامًزا شكسبري، ١٦٠٣ عام إنجلرتا» حداد «عباءة مرثيته يكتب إذ شيتل هنري وينتقد
إن صحرائه.» عىل أنعمت التي تلك موتها، عىل «الحزن يف إلخفاقه ميليسريت؛ باسم إليه
رو نيكوالس لفرضية يمهد حيث لالنتباه؛ مثري شكسبري عىل «أنعمت» إليزابيث بأن القول

املرسحي. واملؤلف امللكة بني ما العالقة عن الالحقة
وما طويلة. بفرتة وفاتها بعد شكسبري لسان عىل إلليزابيث وصف أطول يأتي
أوائل مرسحيات من لعدد مميزة سمة هو الذهبي إليزابيث لعرص جيكوبيٍّا حنينًا ُعدَّ
املستندة ستعرفني» تراني «عندما رويل صامويل مرسحية ومنها عرش، السابع القرن
تعرفني، تكن لم «إذا هيوود توماس ومرسحية الثامن، هنري امللك حكم فرتة أحداث إىل
مساهمة وتتمثل إليزابيث. امللكة لحياة مشهورة درامية رواية وهي أحًدا»، تعرف ال فأنت
الثامن» «هنري املتأخرة الرومانسية التاريخية مرسحيته يف األدبي النوع هذا يف شكسبري
الشبيهة املرسحية هذه تنتهي فليترش. جون تأليفها يف شاركه التي حقيقي» يشء «كل أو
األساقفة، كبري فيه َ بَرشَّ إليزابيث، الرضيعة تعميد ملشهد مذهل بتمثيل املهرجانات بُخَطب
األرضبألف هذه / «تَِعد التي العذراء» «العنقاء هي امللكية» الرضيعة «هذه بأن كرينمر،
التي الفرقة وراعي الحايل، بامللك تتنبأ بعني ولكن الوقت.» بمرور َستَيْنَع / نعمة ألف
خليفة جيمس، عن كرينمر كلمة ذروة يف شكسبري يكتب امللك»، «رجال باسم اآلن تُْعَرف
وعظمة رشفه سيسطع / الالمعة السماء شمس سطعت «أينما قائًال: إليزابيث، امللكة

.(١٧–٥٢ األبيات الرابع، املشهد الخامس، (الفصل جديدة.» أمًما وسيصنع / اسمه
جديدة مرحلة تميز املرسحية للفرقة املبارشة جيمس امللك رعاية أن األمر وحقيقة
املرسحيات من عدًدا أن نستشف أن ويمكننا وامللكية، شكسبري بني ما العالقة يف مهمة
لري»، و«امللك «ماكبث» ومنها جيمس، لحكم األوىل السنوات يف للنور خرجت التي
مجال يف منشورة؛ مؤلفات ذا كاتبًا جيمس كان مبارشًة. جيمس اهتمامات تخاطب
التبغ وعن السياسية، الفلسفة وعن السحر، عن دراسات ويف السونيتات، ومنه الشعر،
شديدة بعناية املنشور اإلنتاج هذا يرصد شكسبري أن نرى أن ويمكننا العرصي. املستورد
بالعني»، «العني مرسحية ففي العتيدة؛ امللك» «رجال لفرقة ألفها التي مرسحياته يف
الجديد امللك خجل صَدى املدينة لزحام املتقاعد الدوق كراهية تردد املثال، سبيل عىل
يف وعروسه الجنرال شخصية توطني شكسبري يُعيد «ُعطيل»، مرسحية ويف عنه. املشهور
الدول وتحالف العثمانية اإلمرباطورية بني البحرية ليبانتو معركة وقعت حيث قربص،
شكسبري يقتنص «ماكبث»، ويف طويلة. قصيدة جيمس عنها كتب التي الكاثوليكي،
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تكون أن يمكن التي االسكتلندي التاريخ يف القليلة الحوادث من واحدة تشكيل ويُعيد
وامللك السكتلندا، امُلعادية املشاعر عىل املعتاد لندن مرسح جمهور من كل لدى مقبولة
الفاتن املوضوع الساحرات—وهو دور املصدرية مادته عىل تعديالته ر وتَُطوِّ االسكتلندي.
لطموح األخالقي امُلعاِدل باعتبارها َحة امُلنَقَّ بانكو لشخصية س وتَُؤسِّ — جيمس للملك
املصادر يف األصل حيث من كان، الذي بانكو إىل وصوًال نسبه جيمس تَتَبََّع — ماكبث
جيمس ملحاوالت ظالٍّ نجد لري»، «امللك مرسحية ويف ملاكبث. اح السفَّ الرشيك التاريخية،
األول، (الفصل اململكة» «انقسام بمسألة املرسحية عناية يف واسكتلندا إنجلرتا توحيد
باملقابر االهتمام يكون ربما وكليوباترا»، «أنطونيو ويف .(٣-٤ البيتان األول، املشهد
إليزابيث، للملكة تذكارية نُُصب بإقامة جيمس امللك تكليف أثر من نابًعا املَلكية النسائية

وستمنسرت. دير يف االسكتلنديني ملكة ماري، وألمه
عىل أدلة فهناك امللكي، براعيه كبريًا اهتماًما املرسحي املؤلف شكسبري أبدى وكما
اشتهر أنه ولو بها، إليزابيث اهتمام عن يتوفر مما أكثر بالدراما اإليجابي جيمس اهتمام
املرسحية، للفرقة رعايته عىل وعالوة القصرية. باملرسحيات إال يستمتع يكن لم بأنه
الذي ق، ُمنَمَّ نحو عىل األوبرايل املجازي الدرامي الشكل وهي التمثيليات، أيًضا ازدهرت
أن مفادها خرافة نجد ال إذًا، ِلَم، حكمه. فرتة خالل للغاية، امللكي البالط به استمتع
من أيقونية أقل شخصية جيمس ألن ببساطة، شكسبري؟ مرسحيات أحب جيمس امللك
الوطني الذهبي بالعرص ترتبط إليزابيث ببالط املتعلقة الخرافة كانت وإذا إليزابيث.
حافًال فاسًدا، باعتباره كاريكاترييٍّ نحو عىل جيمس امللك بالط ر ُصوِّ فقد العذراء، للملكة
لديه. املفضلني بالرجال الوثيقة امللك عالقات حول ومبنيٍّا والسياسية، الجنسية بالفضائح
وامللكة الجذَّاب الذََّكر املرسحي املؤلف بني للرومانسية الحماس يف استثمارنا َصنََع لقد
شكسبري مشوار نصف أن حقيقة ورغم جاذبية، أكثر إليزابيثية خرافة العاطفية العذراء
ظاهرة باعتباره شكسبري إىل للنظر دائًما ميًال نجد جيمس، امللك حكم تحت كان األدبي
يقرتب، اإلسباني األسطول كان بينما البولينج يلعب وهو دريك جانب إىل إليزابيثية،
تربط التي العالقة عن فيلًما أحد يصنع لم الوحل. فوق عباءته ببسط املباِدر والشهم
لشكسبري جونسون ِبن مرثية أن ولو االثنني، بني رسائل ر زوَّ أو جيمس، بامللك شكسبري
تقوم ونراك مجدًدا. جوارنا يف نراك أن / مشهد من له يا / الرقيق أفون «شاعر تناجيه
جيمس.» ومليكنا إليزابيث احتوتا طاملا اللتنْي / التيمز نهر ضفتْي بني الرحالت بتلك

نبحث زلنا ما أيرلند، هنري ويليام واملزور مادن جون السينمائي كاملخرج ولكننا،
الكاملة» األعمال «مجموعة كانت لقد وإليزابيث. شكسبري بني العالقة عىل دليل عن
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وإيريك بيت جوناثان حررها والتي امللكية، شكسبري فرقة عن ٢٠٠٧ عام الصادرة
أيتها «إليك مخطوطتها يف معنونة قصيدة تحوي التي األوىل الكبرية الطبعة راسموسن،
وتُْستََهلُّ .١٥٩٩ عام مجهولة ملرسحية بالطيٍّ عرٍض مقدِّمة وهي ممثليِك»، من امللكة
/ بالوقت الساعة عقرب يخربنا «بينما هكذا: بيتًا ١٨ أبياتها عدد البالغ القصيدة
لها أن باعتبار املهيبة» «امللكة وتُخاطب قبل» من عندها توقف التي األخرى والساعات
االستشارية مجالسك يف الجالسني / اللوردات هؤالء أطفال «يكرب أن أمل عىل أبديٍّا وجوًدا
هذه نسبة ِبيت ويصف آبائهم.» مليكة كانت التي للمرأة / مهيبني أجالء رجاًال لنراهم /
«هل الجذاب العنوان تحت للطبعة، صحافية متابعة ويف تماًما»، «دامغة بأنها القصيدة
لبالط بديعة صغرية «مقدمة بأنها القصيدة عىل يحكم سقيفتك؟» يف مفقود شكسبري ثمة
الخفيض البحر أن شك ال نضجه.»7 مرحلة يف لشكسبري مميز «بتأكيد تتمتع امللكة»
صيف»، منتصف ليلة «حلم مرسحيته يف شكسبري به استعان بحر هو للقصيدة التفعيلة
«دامًغا ليس شكسبري أفكار بنات من هي الساعة» «عقرب قصيدة أن عىل الدليل ولكن
عموًما مرتابني مؤخًرا، هيكيت هيلني مراجعات بحسب العلماء، كان ولطاملا اإلطالق»، عىل
لهذه األرجح املؤلف هو ديكر توماس أن ُمْقِنع نحو عىل هاكيت (تقرتح النسبة هذه بشأن
لن وامللكة املرسحي املؤلف بني ملموسة عالقة إيجاد يف فالرغبة ذلك، ورغم القصيدة).8

أبًدا. تذوي
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الحقيقيني بالناس شبيهة شكسبري شخصيات

بليني يصف حقيقي. كواقع معه الناس تَعاِطي الناجح للفن التقليدية امَلعاِلم بني من
كشف امليالد. قبل الخامس القرن يف وباراسيوس زيوكس بني مشهورة رسم مسابقة
َحطَّ طائًرا إن حتى ا جدٍّ مغرية األعناب فيها بدت ساكنة لحياة لوحته عن الغطاء زيوكس
األخري فأجابه لوحته، عن الستار يزيح أن باراسيوس من زيوكس طلب وبعدها، ِليَنْقرها.

اللوحة. هو نفسه الستار أن
للسري الفاضلة» «املدينة رواية ت نُِرشَ عندما األدب. عالم يف مناظرة قصص وثمة
املدينة إىل يرسله أن أسقفه من قسيس َطَلَب عرش، السادس القرن يف مور توماس
«ال اإلغريقية يف يعني يوتوبيا اسمها خيالية جزيرة هي الفاضلة (املدينة الفاضلة.
حتى كانوا وربما أسماءهم، الناس عامة يشاركون الرواية شخصيات لكن مكان»)،
عىل وهو بلزاك استدعى الفاضلة. املدينة إىل زيارته أحدهم ويصف حقيقية، شخصيات
عدًدا فرويد يستقبل أن وقبل الخيالية. اختالقاته من واحد وهو بيانكون، د. املوت فراش
شكسبري لدى — الواقعية الدراما إىل لجأ حالة، دراسات عليهم ليجري املرىض من كبريًا
عن الحديث املستغرب من يبدو وقد شخصياتها. لتحليل — اإلغريقية والرتاجيديا وإبسن
فرويد لكن «واقعية»، أنها عىل تقليدية وجوقات أقنعة من به تحفل بما اإلغريقية الدراما

للمرسحيات. «العاطفية» الواقعية إىل يستجيب كان
بهما نحكم ومقياسنْي َمتنَْي، ُمتَمَّ و«واقعي» بالحياة» «نابض ِصَفتا تكون ما دائًما
صفة لكن نجحت).1 كانت إذا ما (أو ما مرسحية أحرزته الذي النجاح كيفية عىل
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الصفة عن تختلف عرش السادس القرن مرسحيات من مرسحية يف بالحياة» «النابض
القرن خمسينيات يف وتحديًدا املتحدة، اململكة يف والعرشين. الحادي القرن يف نفسها
للمشاهدين، بالحياة نابًضا بدا امليالد بعيد امللكة احتفاالت بث أن شك ال العرشين،
أوضح وكما طبيعيٍّا. نراه يشء أي إىل بصلة تَُمتُّ وال متكلفة ٢٠١٢ عام بدت ولكنها
عرص دراما يف بالحياة نابًضا يكون أن يمكن بما املتعلقة األسئلة فإن بيشرت، إدوارد
أنه بدا أي — «أنشد برتتون توماس املمثل ولعل واآلثار. الوسائل بني ما تخلط النهضة
القرن أواخر يف امللكي املرسح إىل املايضوصوًال إىل السفر باستطاعتنا كان إذا ما لنا يُنشد
مثل بدا ربما مختلف»، تردد عىل «املتوالف لجمهوره، بالنسبة أداءه ولكن عرش… السابع
مفهوم عىل تنطوي ألنها محرية؛ الخرافة هذه مناقشة فإن ذلك، وعىل نفسها.»2 الحياة
إىل بتقسيمها الخرافة هذه مع التعامل لنحاول ثابت. غري — بالحياة/واقعي نابض —

الحقيقيني. والناس الشخصيات، جزأين:
اإلغريقي املؤلف كتب امليالد، قبل الرابع القرن نهاية يف الشخصيات. أوال:
أن ورغم («الشخصيات»). شخصية لثالثني مبدئية لتخطيطات ُمَؤلًَّفا ثيوفراستوس
استحدثه الذي الشكل كان فقد ،١٥٩٢ عام حتى الالتينية) (إىل يُرتَجم لم ثيوفراستوس
مبدئيٍّا تخطيًطا (١٥٥٣) البالغة» «فن ويلسون توماس كتاب لنا يقدم إنجلرتا، يف مؤثًرا.
توماس السري ووضع الشخصية»، «وصف البالغي االصطالح عىل كمثال للشخصية قصريًا
طباعته أُِعيَدت إْن حتى شعبيٍّا (وكان ١٦١٤ عام نُِرشَ «الشخصيات» عن كتابًا أوفربري
طبعات)، (ثالث و١٦١٦ ١٦١٥ عامْي يف مجدًدا نرشه وأُِعيَد نفسه)، العام يف خمسمرات
و١٦٢٧ و١٦٢٦ و١٦٢٢ ١٦١٨ األعوام يف ظهرت التي الطبعات من املزيد إىل إضافة
إىل يرجع أوفربري لكتاب األولية التجارية األهمية من جزءًا ولعل و١٦٣٠. و١٦٢٨
طالق فضيحة يف وتورطه لندن)، برج يف ُقِتَل (حيث ١٦١٣ عام لوفاته املثرية الطبيعة
وجود علة جعل الذي األمر والعرشين) الثانية الخرافة (طالع بالبالط جديد وزواج
. ُمَدوٍّ نحو عىل آنيٍّا موضوًعا — «زوجة» ل شعرية شخصية وهي — األصيل املجلد
من وتألفت نثًرا، بالكامل ُوِضَعت بانتظام) اآلخرون َها َكربَّ (التي الالحقة النسخ لكن
منحرف، رشير أكرب، أخ حكيم، رجل للشخصية: صفحتني إىل صفحة من تصويرات
الشخصيات إىل منها الكاريكاتري إىل أقرب الشخصيات هذه من كثري خيل. وسائس
شخصيتان املتبجح والويلزيَّ السكري الهولندي أن الواضح (فمن النفسية األبعاد ذات
تدرج أوفربري يالحظ ذلك. رغم موجودة الدقيقة السيكولوجية الجوانب لكن نمطيتان)،
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و«أرملة طاهرة» «أرملة وبني ا» جدٍّ و«عاهرة «عاهرة» بني ما اختالف فهناك الشخصية؛
والتصوير العادات.3 إىل السلوك إىل امَلْلبَس من الدائن لشخصية تصويره وينتقل عادية».
الداخلية، وخصاله الرجل مظهر بني ما يُقابل النبالء غري من األرض ملالك املتعاطف
إىل «اذهبوا لخدامه يقول ال فهو سيد، أنه «ورغم الكالم: أنماط أهمية عىل الضوء ويسلط
تقرؤه ما إىل حتى ألوفربري التخييل التفصيل ويمتد الحقل».»4 إىل «لنذهب ولكن الحقل»
النثرية الرومانسية األعمال (ويعني وتكراًرا مراًرا جرين أعمال تطالع «إنها الخادمة:
مرة غري عزمت إنها حتى الفروسية» «مرآة بكتاب ا جدٍّ مفتونة لكنها جرين)، لروبرت
التي تلك قصرية لخطوة وإنها املغامرات.»5 عن باحثة وتميس جلدها من تَنَْسِلخ أن عىل

لستانيسالفسكي. املمثل» «إعداد كتاب وحتى هنا من نخطوها
لكن بالكامل، واضحة «الشخصيات» كتابه من ثيوفراستوس غاية أبًدا تكن لم
البالغية املهارات بني فمن قانوني؛ هدف ذا كان أنه يظنون اآلن الكالسيكي األدب باحثي
وباملثل، هدمها. أو الشاهد، أو عليه املدََّعى شخصية بناء عىل قدرته للمحامي الرضورية
البالغية التقاليد مؤخًرا استكشفوا ماكبني، وجيمس هوتسن لورنا أمثال نقاًدا، أن نجد
عرش، السادس القرن منتصف دراما يف َصبَّت التي لندن يف األربع القانونية للهيئات
الشخصية، أن الواضح ومن عرش. السادس القرن أواخر يف التجاري املرسح إىل ومنها

بالغي. بناء هي شكسبري، وحتى الكالسيكية األزمنة من
األشياء بني فمن لشكسبري؛ بالنسبة األقل عىل سيكولوجي، بناء أيًضا الشخصية لكن
وفهمها. األخرى الخيالية الشخصيات قراءة محاولة شكسبري شخصيات عليها تُْقِدم التي
لري؛ شخصية فهم أساء بأنه كينت تََفاُجَؤ لري» «امللك ملرسحية االفتتاحي البيت لنا يقدم
(أي كورنوول» دوق يف أثر مما ألباني دوق يف أكرب بقدر أثََّر امللك أن «ظننت يقول: إذ
«ُعطيل»، مرسحية ويف .(١-٢ البيتان األول، املشهد األول، الفصل الفهم»؛ أسأت … «همم
«ربما الفينييس: واألعمال املال عاَلم ضغوط إىل لعطيل الغريب السلوك لودوفيكو ينسب
أن هاملت ويحاول .(٢٣٢ البيت األول، املشهد الرابع، (الفصل فيه» أثَّرت الرسالة أن

هاملت: قال غايته، ووضوح فورتنرباس عزيمة رأى أن فبعد نفسه؛ يقرأ

ذلك أكان سواء واآلن،
الُجبن من نابع تردد من أو حيواني، غباء من نابًعا

الحدث يف دقيق نحو عىل التفكري فرط من
∗∗∗
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أعلم ال
العمل»، بهذا أقوم أن «يجب أقول كي بي العمر طال ِلماذا

والوسيلة والقدرة واإلرادة العلة أمتلك دمت ما
به. للقيام

6(٣٤–٣٧ ،٣٠–٣٢ األبيات الرابع، املشهد الرابع، (الفصل
هو — هاملت؟ تلكأ ملاذا — العرشين القرن خالل النقاد شغل الذي السائد السؤال إن
الوسيلة يمتلك أنه يفرتض سؤال وهو نفسه. عىل األمر واقع يف هاملت يطرحه سؤال

واقعي. كائن أنه آخر، وبتعبري والدافع، واملشاعر والخيار
كائنات شكسبري، شخصيات من وغريها هي أنها، شكسبري شخصيات افرتَضْت إذا
من شكسبري نقد يبدأ أيًضا. األوائل وجماهريها قرائها فرضية كانت فهكذا حقيقية،
وُمَؤلَّف ،(١٦٦٤) اجتماعية» «رسائل كافينديش مارجريت ُمَؤلَّف ذلك ومثال الشخصية:
من .(١٧٧٧) فالستاف» جون للسري الدرامية الشخصية عن «مقالة مورجان موريس
تيفاني عثرت فقد مرسحياتهم؛ خارج حياة أيًضا لشخصياتشكسبري كان مبكرة، مرحلة
عرش، السابع القرن من ُمَركَّبَة مرسحية يف أملانيا يف أجويتشيك أندرو السري عىل سترين
ماريا تَُفرِّق الرواية، عن األخري كتابها ويف عرشة». الثانية «الليلة ملرسحية بصلة تمت ال
تقول األوىل. حساب عىل الروايات، وشخصيات املرسحيات شخصيات بني ما باتيستا دي
أندرو السري ينتقل عندما لكن باملرسح.7 «مقيدة» املرسحية الشخصيات إن باتيستا دي
«مقيًدا» نراه أن الصعب من عرشة»، الثانية «الليلة غري مرسحية يف أملانيا إىل أجويتشيك

حال. بأي
النابضة الشخصيات وهم شكسبري يخلق كيف املرحلة: هذه يف نسأل أن بنا ويجدر
كلمة تقابلها حيث اإلغريقية؛ اللغة يف بجذورها «شخصية» كلمة ترضب بالحياة؟
كتابًة. ل يَُسجَّ يشء فالشخصية شكسبري؛ عرص يف السائد املعنى هو هذا وكان «كتابة»،
تصبح العملية هذه ويف شكسبري، شخصيات تقاومه ما هو بالهوية اإللزام هذا لكن
مرسحية لذلك مثال وأبرز الخيال. إطار خارج حياة لهم تكون أن يحاولون أفراًدا
الشخصيات فمعضلة ،١٩٨٩ عام برباعة تشارنز ليندا بينت كما وكريسيدا»، «ترويلوس
األدب يف ألسمائها سلًفا املكتوبة االرتباطات من االنسالخ محاولتها يف تكمن االسمية
يكون أن ترويلوس يََودُّ خائنة). امرأًة وكريسيدا الخيانة، ضحية عاشًقا (ترويلوس
ولكن، .(١٧٧ البيت الثاني، املشهد الثالث، (الفصل الخاصة لقصته أصيًال» «مؤلًفا
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الشخصيات يف املعضلة هذه تنحرص ال له؟8 سلًفا مكتوبة وقصته يكون، أن له أَنَّى
التوقعات يتحدى أحد أي عىل تنطبق بل وحسب، الخيالية/التاريخية/الخرافية/الشهرية
أهله ناكًرا نفسه، مؤلف يكون أن يتمنى حني كوريوالنوس حالة يف رأينا كما العائلية،
عن البحث هذا إن مأساوية). نهاية املرسحية وتنتهي استقالليته، توكيد يف ينجح (وال
ال أفراًدا، بصفتها بالحياة النابض تََجلِّيَها شكسبري شخصيات يمنح الذي هو الحرية
قط. الخيال يتعدَّ لم وجودها أن رغم فعًال، فريونا مدينة يف رشفة جولييت لدى أنماًطا.
البَْعِديَّة. الحياة تلك يُقارب يشء بأي ميدلتون أو جونسون شخصيات من أية تتمتع وال
نابضة شخصيات شكسبري خلق بكيفية املتعلق السؤال عن أخرى إجابة هناك
يف سيعتزل إنه بروسبريو يقول عندما الثغرات. إىل االنتباه بجذب وهي: أال بالحياة،
املشهد الخامس، (الفصل قرب(ه)» هي ببايل تخطر ثالثة فكرة كل «ستميس حيث ميالن،
توني كتب كما والثانية؟ األوىل فكرتاه هما ما اآلتي: السؤال يستدعي ،(٣١٥ البيت األول،
بأن وهًما هذا ويخلق نعرفهم.» ال ألننا الشخصيات هذه نعرف بأننا نشعر «إننا دوسون:

معرفتهم.9 املمكن من وأن الناس، مثل الشخصيات هذه
بجذب الخيالية ملكانتها تتنكر شكسبري شخصيات أن يف هنا أخرى اْلِتفاتَة وهناك
يلعبون ربما الذين الصبية املمثلني تزدري ألنها لنا واقعية كليوباترا تبدو إليها. االنتباه
يميل دوره كان لو ألنه واقعيٍّا؛ ُعطيل ويظهر والعرشين). الخامسة الخرافة (طالع دورها
مرسحية يف واقعيٍّا فابيان ويبدو خارجي. ز ُمَحفِّ أي دون ذلك لعرف ا حقٍّ القتال عليه
املرسح. خشبة عىل مورست لو مالفوليو خدعة ليصدق كان ما ألنه عرشة» الثانية «الليلة
يف ليسوا التعريف، حيث من فهم، ثم ومن املرسحيات؛ ماهية تعرف الشخصيات هذه إن

مرسحية.
أن نتذكر أن ينبغي الحقيقيني. الناس الخرافة: هذه من الثاني الجزء إىل لنرجع
فهي ط، ُمَوسَّ شكل الرواية أن رغم الرواية. إىل يستند الشخصية إىل املوجه النقد أغلب
املمثل جسد يلعب ماديٍّا: وسيًطا فتمتلك املقابل، يف الدراما، أما ماديٍّا. وسيًطا تمتلك ال
يروا أال الجماهري عىل الصعب من ا، جدٍّ بدائي مستوى فعىل وعليه، فيها. الوسيط دور
بالفعل. حقيقيون ناس املرسح عىل ألنهم حقيقيني؛ ناًسا بوصفهم شكسبري شخصيات
آٍن يف واحتفاء سخرية محط حقيقيني، باعتبارهم وشخصياتها املرسحية بني والخلط
تستقي التي املرسحية وهي ،(١٥٩٤ عام (املطبوعة نمرة» «ترويض مرسحية يف واحد
املرسحيتنْي كلتا يف «ترويضالنمرة». مرسحية يف املثيلة شكسبري حبكة من ما نوًعا مادتها
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نراه منهما واحدة يف ولكن، له. مرسحية أول كِّري السِّ السمكري سالي كريستوفر يشاهد
(ومن للسجن ويصطحبه الشخصيات أحد الرشطي يعتقل أال طالبًا األحداث يُقاطع
واقعيٍّا؛ يراه ما أن سالي ويظن لسالي). بالنسبة ما نوًعا مألوفة تجربة أنها الواضح

واحد. آٍن يف الجمهور من مثايل وفرد الجمهور من ساذج فرد فهو
شكسبري بأن القول الخرافة هذه مع التعاطي بها يمكن التي األخرى الطرق ومن
«أدواًرا»، يكتب هو بل ذلك، خالف أم بالحياة نابضة أكانت سواء شخصيات، يخلق ال
القح» «النبيل تافيتا تَُعرِّف فعندما ثم، ومن الشخصيات. يخلقون الذين هم و«املمثلون»
أقمشة تاجر «َشكََّله تقول: نراها باري، للوردينج (١٦٠٧) رام» «زقاق مرسحية يف
يمنحه وممثل / شكًال) له جعل (أي يصنعه وحائك الخام)، باملادة أمده (أي حريرية
وودي فيلم يف مناقشته جرت الذي املوضوع هو وهذا .(F3v) حياة]» فيه ضخ [أي الروح
تنتمي منزل ربة فارو) (ميا سيسيليا .١٩٨٥ عام إخراج األرجوانية» القاهرة «زهرة آلني
البطل، ويالحظ السينما. دور عىل املتكرر ترددها يف السلوى تلتمس الكساد، عرص إىل
ليكون الشاشة ويرتك حبها، يف ويقع املتكررة، مشاهداتها بريدجز)، (جيف باكسرت توم
(جيف شيبارد جيل املمثل يتوصل دونه، من يستمر أن يستحيل الفيلم وألن برفقتها.
ذلك عىل يرتتب نقاش وثمة بالعودة. باكسرت إلقناع الشخصية خلق الذي أيًضا) بريدجز
كتب الذي الرجل ذلك يفعل «ألم املرتبكة: سيسيليا تسأل الشخصية. خلق الذي َمن حول
وجعلت يعيش جعلته لكنني الفنية. الناحية من «نعم، شيبارد: يجيبها الفيلم؟» قصة

فيه.» تدب الحياة
الطريقة هو الخيالية الشخصيات به تتسم الذي «النبضبالحياة» قدر مقاييس أحد
يف َوِظيَفة َخَدموا التي املرسحية عن مستقلة بَْعديَّة حياة الشخصيات تلك بها تكتسب التي
البهيجات» ويندسور «زوجات مرسحية يف فالستاف جون السري ذلك عىل ومثال حبكتها.
خالل أملانيا يف أجويتشيك أندرو السري آخر ومثال والعرشين)، الثامنة الخرافة (طالع
شكسبري شخصيات لكن ثالث. مثال فريونا يف جولييت ورشفة عرش، السابع القرن
اختلقها التي والشخصيات األسطورية فالشخصيات البعدية؛ الحياة هذه يف فريدة ليست
وعقدة الجوردية، العقدة وأعراض: ومواقف وتوجهات لسلوكيات أسماءها تمنح تشورس
كونها من طويل تاريخ لها الدراما أن وحقيقة يناير–مايو. وزواج هرقلية، ومهمة أوديب،
الدراما يف والعرشين: عرش التاسع القرنني يف عرقلتها محاوالت يف تتجىل بالحياة نابضة

املثال. سبيل عىل لربيشت التغريب تكنيك ويف وغريه، ملايرتلينك الرمزية
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لعدة األدبيني النقاد بني حقيقية وكأنها الشخصيات عن الحديث رصعة انتهت لقد
وما للبنيوية، املثرية التحديات وهو أال آخر؛ مضماًرا النقد اقتحم ذلك، من وبدًال عقود.
املدارس هذه جلبت ولقد والنسوية. الثقافية، واملادية الجديدة، والتأريخية البنيوية، بعد
أن وهو أال جديًدا: خطًرا أيًضا جلبت لكنها جديدة، اكتشافات معها التجديدية النقدية
العاديَّنْي، املرسح ومرتاد القارئ عىل عصيٍّا شكسبري نقد جعلت املتخصصة مفرداتها
باملرة مالئمة غري فئة الشخصية «بجعل هددت املفردات تلك فإن سينفيلد، آالن قال وكما
تَُعِد لم وإذا بذيئة.»11 كلمة فعليٍّا أمست «الشخصية أن دوبرو هيثر كتبت للتحليل.»10
تَُعْد لم بالحياة/واقعية» «نابضة صفة فإن بالتفكري، جديرة مهمة فئة بعُد الشخصية

بالتحليل. جديًرا ا مهمٍّ مصطلًحا
لألدب املهني التطور إىل الكيل النموذج يف التحول هذا وراء السبب من جزء يرجع قد
إىل ترجع الجامعات يف اإلنجليزية دراسة إن األكاديمية. للدراسة مادة بصفته اإلنجليزي،
الفقراء، كالسيكيات بمنزلة ُعدَّت حيث شاقة، دراستها بدايات وكانت مىضوحسب، قرن
اضطرت فقد ذاتها، بحد قارصة كانت وملَّا فنية، وغري متخصصة غري مفردات لها وكان
من اإلسكندنافية). والدراسات (كالتاريخ، أخرى أقسام مع بالتحالف ذاتها تعزيز إىل
(أو بالحياة نابضة باعتبارها الشخصيات يف التفكري عليها ينطوي التي املشكالت بني
باملعنى («الهاِوي» الهواة يفعله ما هو هذا أن هو عموًما) الشخصيات يف التفكري حتى
للمرء يمكن كيف باملرسحيات). يستمتعون الذين القراء أو الجماهري للمحبني: الحريف
الهواة، القراء يفعله ما هو يقدمه ما كان إذا بالجامعة لإلنجليزية قسم وجود يربر أن
النقاشات من الشخصية استبعاد فإن ذلك، وعىل مادي؟ مقابل أي ودون تدريب دون
بني ما الهيمنة فرض عىل باملنافسة يرتبط ربما املاضية األربعة العقود خالل األكاديمية

الثالثني). الخرافة (طالع القراء وعامة املحرتفني األكاديميني
وهذا شكسبري. بشخصيات االهتمام إحياء عىل مؤرشات األخرية السنوات أظهرت
وكأنهم الخيالية الشخصيات مع يتعامل كان الذي العتيق االهتمام يماثل ال االهتمام
بني الحدود لفهم وتفصيًال؛ دقة أكثر نحو عىل محاولة، هو بل حقيقيون، أشخاص
أشبه التمثيل تجعل التي الفنية الرباعة وبني بالحياة، النابضني والتمثيل التشخيص
األشياء من واحد بالحياة النابض بالتشخيص االهتمام أن اآلن ندرك إننا بالتشخيص.

االنتباه. تسرتعي مرتبة يف فهو ثم، ومن معارصيه. عن شكسبري تميز التي
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شكسبري أعمال يكتب لم شكسبري

ستار ملواجهة فاستعد شكسبري، أعمال يكتب لم شكسبري أن بالفعل تعتقد كنت إذا
فال ا، حقٍّ شكسبري أعمال كتب شكسبري أن بالفعل تؤمن كنت إذا أما آخر. كاذب مؤسيس
األكثر الخرافة هذه تُعد خرافاتنا، جميع بني من الخرافة. هذه قراءة َعناء نفسك ْم تَُجشِّ
املؤسسة تؤكد شديدة ببساطة باملواقف. التشبث فيها يستحكم حيث التفنيد؛ عىل عصيانًا
املنسوبة املرسحيات كتب قد سرتاتفورد-أبون-أفون ابن شكسبري ويليام أن األكاديمية
املرسحيات بعض (وربما ١٦٢٣ عام الصادرة األوىل الكاملة األعمال مجموعة يف إليه
األطراف من ِحلف وثمة الصدد). هذا يف اليشء بعض يتبدد االتفاق أن ولو أيًضا، األخرى
واملرسحيني القانونيني من به بأس ال عدد ومنهم بشكسبري، الخرباء غري من املعنية
جيمسممن وهنري ويلز، وأورسون فرويد، سيجموند أمثال البارزة، وبعضالشخصيات
يعتقدون، ألنهم وإما كتبها آخر شخًصا أن يعتقدون ألنهم إما ذلك، يفعل لم أنه يعتقدون
إن إليه.1 املرسحيات نسبة يف مقبوًال» «شكٍّا ثمة أن اإلنرتنت، التماسعىل يف جاء ما بحسب
جديًدا، مرشًحا ما كتاب يقرتح أو الدائر، الجدل ما تنرشصحيفة إذ العنف أعمال اندالع
الفرعي: وعنوانه (٢٠١١؛ «مجهول» إيمرييش روالند بفيلم أشبه يشء يشرتك حينما أو
القانعني الرأي متصلبي الدارسني يَُحرِّض ذلك كل النقاش، يف محتاًال؟») شكسبري «أكان
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الهواة، خصومهم لدى لني مفصَّ وتحقًقا معرفة يبدو ما قدر من يحطُّون الذين أحيانًا،
األستاذ جرينبالت، ستيفن اقرتح للغاية: الجدل يسخن ما وأحيانًا ذلك. يفندوا أن من بدًال
،٢٠٠٥ عام تايمز نيويورك صحيفة راسل إذ شكسبري؛ يف املتخصص هارفرد، بجامعة
املرء يتأمل أن إىل الكايف بالقدر حميًدا يبدو شكسبري) تأليف أصالة (مناقشة «مطلب أن
املعياري املنهج من جزءًا تحدث لم املحرقة بأن املتعلقة املزاعم نجعل أن أينبغي تداعياته.
شكسبري مؤلفات أصالة حقيقة بني ما املساواة الِحجاج خطابة استطاعت إذا أيًضا؟»

متوازن. نقاش خلق الصعب من سيكون أنه الواضح فمن املحرقة، وقوع وحقيقة
نستطيع لكننا واملرشحني، الحجج جميع يف اإلبحار يسعنا ال املوجزة، الرواية هذه يف
املؤيد الفريقني بأدلة املتعلقة وبعضالقضايا الجدال، هذا نشأ وكيف ملاذا بيان نحاول أن
مرسحياته عناوين صفحات عىل دائًما يظهر ال شكسبري اسم أن رغم أوًال: واملعارض؛
جون امللك»، «رجال بفرقة زميليه فإن الرابعة)، الخرافة (طالع حياته إِبَّان املنشورة
أي يداخلهما لم شكسبري وفاة بعد عة امُلَجمَّ الطبعة جمعا اللذين كوندل، وهنري هيمينج
الكاملة األعمال ملجموعة العنوان صفحة تفخر املرسحيات. مؤلف هوية حيال قط شك
والتاريخية الكوميدية شكسبري ويليام السيد «مرسحيات عبارة بوجود (١٦٢٣) األوىل
أخرق نحو عىل رأسه يعتيل األصلع لشكسبري املطبوع األيقوني والنقش والرتاجيدية»،
مجموعة من العكس (عىل الفنية األعمال وراء الرجل أن عىل يؤكد ُمنَىشٍّ ِرييشٌّ َطْوق
رمزية َرة ُمَصدَّ بصورة وامُلزدانة ١٦١٦ عام الصادرة «أعمال» املعنونة مثًال جونسون بن
شكسبري وكوندل هيمينج عرف ولقد للكتاب). الكالسيكية بالسوابق توحي ومعمارية
فما وعليه، — للحداد خواتم لرشاء ماًال شكسبري لهما ترك وصيته ويف — عقود مدار عىل

الشك. إليها يرقى ال شهادتهما أن يبدو مؤامرة، من جزءًا يكونا لم
أعرب أحد من فما التأليف؛ أصالة ملسألة محورية هذه املؤامرة فكرة أن األمر وحقيقة
حتى وال الحديث، العرص بدايات يف املرسحيات تأليف أصالة حيال تردده أو شكه عن
ثروة فإن املؤامرة، نظرية ألنصار الجنوني للمنطق ووفًقا عرش. التاسع القرن إىل وصوًال
ننسبها التي املرسحيات ا حقٍّ ألََّف سرتاتفورد ابن شكسبري أن املؤكدة املعارصة األدلة
وبالعكس، تصدقه»)، أن «يريدون» ما («هذا ُمقحمة باعتبارها استبعادها يجب إليه،
أعمال كتب شكسبري أن يف نشكك لكي آخر، بتعبري أو ا. حقٍّ املهم هو الدليل غياب فإن
ونجتهد فعًال، كتبها أنه عىل كثرية أدلة حسباننا من نُسقط أن إىل بحاجة فإننا شكسبري،
بصفته ُمْدَرًجا شكسبري فكون ذلك، وعىل ألفها. آخر شخًصا أن احتمالية عن البحث يف
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بني ما تربط زاخرة أدلة هناك وأن املعارصة، املصادر عديد يف مرسحيٍّا ومؤلًفا ممثًال
صلة بأوثق ليس سرتاتفورد-أبون-أفون يف وُدِفَن وتزوج ُولَِد الذي والرجل الرجل هذا
عامْي يا تُُوفِّ أكسفورد، وإيرل مارلو كريستوفر املحتملنْي، البديلنْي املؤلفنْي أن حقيقة من
التاريخية الحقائق هذه املرسحيات: من الكثري تأليف قبل أي الرتتيب، عىل و١٦٠٤ ١٥٩٣
مؤامرة. من عارضة أجزاء بوصفها باألحرى، صياغتها، يُعاد أو ببساطة، بالتجاهل تُقابَل
مارلو وفاة تاريخ بعد استفهام عالمة عىل الحصول يف مارلو جمعية حتى نجحت ولقد
يُفتح أن أمل عىل ،٢٠٠٢ عام وستمنسرت دير يف املوجودة التذكارية النافذة يف املسجل
أيًضا الجمعية وتقدم شكسبري، إىل املنسوبة لألعمال مارلو تأليف احتمالية أمام الباب
عاَلم إقناع يقتضيه مما الشك يُداخله ال دامًغا دليًال «يقدم باحث ألي كبرية جائزة
ويليام إىل اآلن عموًما املنسوبة واألشعار املرسحيات جميع بأن الشكسبريية الدراسات
الجائزة. بتلك أحد يطالب ولم مارلو.»2 كريستوفر تأليف من األمر واقع يف هي شكسبري
بجذورها ترضب جهة، من فهي، شاذ؛ أيديلوجي تنافر هي التأليف أصالة مسألة إن
تطرفها كان ما، نوًعا الفلسفي. شكسبري مرسحيات ملغزى أساسية تمحيص إعادة يف
َخت َرسَّ هويته. إخفاء مؤلفها يود أن املنطقي من جعل الذي هو حديثًا امُلْدَرك السيايس
«إماطة الغامض كتابها يف التفسريي التقليد هذا بيكون ديليا األمريكية والباحثة الكاتبة
ناثانيال استقطب الذي الكتاب وهو ،(١٨٥٧) شكسبري» مرسحيات فلسفة عن اللثام
عالقة الحًقا دربها عىل سار ومن بيكون أيدت دعواها. إىل إيمرسون والدو ورالف هوثورن
املعنية الالحقة الدراسات من الكثري سبقت بطرق لها املعارصة بالسياسة املرسحيات
االجتماعية، الناحية من عدوانيٍّا باعتباره العرصالحديث، أوائل يف إنجلرتا يف املرسح بمكانة
حديثة مستفيضة دراسة يف شابريو، لجيمس (يلحظ السياسية الناحية من للفتن ومثريًا
مرتبطة األفكار هذه تكن لم لو أنه واجتماعية، نقدية نظر وجهة التأليفمن أصالة ملسألة
الجدد، املؤرخني باكورة باعتبارها بالحفاوة حاليٍّا بيكون «لحظيت التأليف أصالة بمسألة
إنجلرتا شهدتها التي السياسية االضطرابات استرشفت املرسحيات بأن يفرتض من وأول

عرش»).3 السابع القرن منتصف يف
التأليف أصالة ملسألة للمرسحيات، وامُلَسيََّسة املتطرفة القراءة هذه مقابل يف ولكن،
من قفازات صانع ابن بأن يؤمنوا أن يستحيل فأنصارها بشدة؛ اجتماعيٍّا متحفظ قالب
أن األحوال، من حال بأي يمكنه، جامعي تعليم عىل يحصل لم ريفية سوقية مدينة
هذه لتأليف البدالء املرشحني أن املصادفة قبيل من وليس إليه. املنسوبة األعمال يؤلف
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وإيرل أكسفورد، وإيرل نيفيل، هنري والسري بيكون، فرانسيس نبالء؛ كلهم األعمال
عن للكشف بالحاسوب، متولد رسومي بتحلل مدعومة إليزابيث امللكة وحتى بل ديربي،
األوىل. الكاملة األعمال مجموعة صدر يف شكسبري هيئة يف متخفية العذراء للملكة صورة
جامعة خريج مارلو، كريستوفر هو القائمة يف الناس» «عامة إىل املنتمي الوحيد والبديل
األدبية القدرات بني ما الربط وراء االجتماعي، التعايل إال اللهم داٍع، من ما ولكن كامربيدج.
املرسحي املؤلف كان حيث املرسح، عالم يف سيما وال النسب، أو االجتماعية املكانة وبني
والعرشين)، الحادية الخرافية (طالع جديدة مهنة تصف جديدة كلمة وهي «َصناِئِعيٍّا»
أن إما بأن املزاعم إن السفن. صانع أو العجالت كصانع املاهر، الِحَريف عىل قياًسا ْت اْشتُقَّ
أن يستطع لم األرستقراطي مؤلفها أن أو البالط، رجال أحد أنه بد ال املرسحيات كاتب
أخرى مواطن يف أدلة. ال توكيدات مجرد هي العامة الطباعة سوق باقتحام ذاته يَُدنَِّس
وأنه الثانية)، (الخرافة ًعا موسَّ كان شكسبري تعليم أن أوضحنا أن سبق الكتاب هذا من
نعرفه ما إن الخامسة). (الخرافة مرسحياته ليكتب الخارج إىل السفر إىل بحاجة يكن لم
تأليف بإمكانه كان أنه — الكايف بالقدر معارصوه به يشهد وما — ا حقٍّ شكسبري عن
ملختلف اللغوية والكفاءة العاملية الرؤية مالزمة عىل اشتملت وجذابة خيالية مرسحيات

مختلفة. اجتماعية طبقات إىل ينتمون الذين املتحدثني
لتأليفمرسحيات املفضل املرشح كان العرشين، القرن عرشوأوائل التاسع القرن يف
الكتابة هي «الحقيقة» هذه لتأكيد املفضلة والطريقة بيكون، فرانسيس هو شكسبري
عن للكشف فكها يمكن املرسحيات يف شفرات وضع بيكون بأن اْعتُِقَد فقد امُلشفرة؛
دونيليل إجناتيوس كتاب َطبََّق بالرشح. العناوين من متالحقة سلسلة وبرشت توقيعه.
(١٨٨٨) شكسبري» مرسحيات يسمى فيما بيكون فرانسيس شفرة العظيمة: «الشفرة
منها كلمة يكتب لم سبري «شاكست مفادها رسية رسالة إلنتاج الشفرات فك حيل من عدًدا
يف املقتنعني، غري سرتاتفورد وأهل الظرفاء من الالذع للنقد تعرضت طرائقه لكن قط»،
شكسبري، أعمال من أخرى وعىلصفحات نفسه، عمله عىل الطريقة لهذه تطبيقاتساخرة
املرسحية»4 هذه كتب سبري جاك إيه وييل «السيد أن عن املثال سبيل عىل «كاشفة»
فرانسيس للسري الثنائية «الشفرة كتابها نرشت فقد جالوب، إليزابيث تَْرتَِدع لم وإذ
امُلستحدثة الكلمة عىل حصيفة تعديالت وقادت ،(١٨٩٩) أعماله» يف املكتَشفة بيكون
مجهود «الحب مرسحية من الرشف) تحقيق عىل (القدرة honorificabilitudinitatibus
ُجملة إىل دانينج-لورانس إدوين السري (٤٠ البيت األول، املشهد الخامس، (الفصل ضائع»
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للعالم» محفوظة فرانسيسبيكون أفكار بنات من هي املرسحيات «هذه أن مفادها التينية
مقدمة عىل كوني تخطيطي لرسم وبمراكبتها (١٩١٠)؛ شكسبري» هو «بيكون كتابه يف
رايس ناتايل كشفت ،(١٩٢٢) شكسبري» يف بيكون «تدريج كتابها يف «العاصفة» مرسحية

بيكون.» إف أكون إس، دابليو «أنا، مفيد: نحو عىل الرصيح البيان عن كالرك
هو اآلن شكسبري أعمال تأليف عىل املتنافسني أبرز وأمىس ذوى، بيكون نجم لكن
بعيد: حدٍّ إىل الحياة بسرية متعلقة أكسفورد مزاعم إن أكسفورد. إيرل فري، دي إدوارد
بقدر عنها تعرب املرسحيات أن يُْعتََقد التي الحياة تناسب حياته بأن تقيض والحجة
أكسفورد بني ما يربط خارجي دليل أي يوجد وال شكسبري. حياة سرية تفعل مما أكرب
شكسبري حياة ُكتَّابسرية أفضل زال ما الذي شونباوم، يصفصامويل شكسبري. وأعمال
للدوار املسببة «الفجوة برأب أشبه بأنها شكسبري حياة كتابة مشكلة حرًصا، وأكثرهم
إيرل ملؤيدي بالنسبة الوثائقي.»5 للسجل العادية والالمنطقية املوضوع سمو بني ما
وخاوية أيًضا، بائسة ولكن وحسب، عادية لشكسبري املوثقة الحياة تعترب ال أكسفورد،
حِّ الشُّ بشكوك ذلك من بدًال ومشوبة املرسحيات، لتأليف الرضورية االجتماعية املزايا من
تهيِّئ أن املمكن من كان املقابل، ويف وأوالده. زوجته وهجران والرتبح االجتماعي والتسلق
فقد الخاتمة)؛ خال (فيما «هاملت» مرسحية يف الواردة التفاصيل أكسفورد إيرل حياة
بريجيل، اللورد حماه، وكان إليزابيث، امللكة ببالط وثيقة عالقة عىل وكان أوروبا، إىل سافر
ُمرتجم جولدينج آرثر يعرف وكان بولونيوس، لشخصية نموذًجا يمثل أن املفرتض من
«حلم ومرسحية وأدونيس» «فينوس قصيدة يف بها (امُلستعان ألوفيد «التحوالت» قصيدة

وغريها). أندرونيكوس» «تيتوس ومرسحية صيف» منتصف ليلة
تستند حال، أية عىل ولكن كذلك، تكون ال وقد جوهرية هذه التوازي نقاط تكون قد
واليشء حياته. سرية عن تعبري شكسبري أعمال أن مفادها خاطئة فرضية إىل الحجة
تمرد إثر اعتقاله ألن مرشح نيفيل هنري فالسري املرشحني؛ بقية حالة عىل ينطبق نفسه
كتابات يف كآبة أكثر وتراجيدية كوميدية مرسحيات إىل التحول يفرس ١٦٠١ عام إسيكس
يكون أن األرجح ومن ما، نوًعا فيه مبالغ التحول (وهذا التاريخ ذلك إبان شكسبري
زار ألنه راتالند إيرل َح واقُرتِ املؤلف)، بمزاج منه الجمهور بأذواق حال، أية عىل مرتبًطا،
ربما املرسحية تأليف إىل الدافع أن األمر (وحقيقة «هاملت» مرسحية نرش قبل الدنمارك
مرسًحا الدنمارك من تجعل أيًضا للمرسحية املكتوبة فاملصادر أرضالوطن؛ يف أقرب كان
أن أيًضا فيجوز الحياة، سرية عن تلقائيٍّا تعبريًا كانت املرسحيات بأن آمنا وإذا لألحداث).
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تشتهي وامرأة جنود)، جميعهم وُعطيل وتيتوس وكوريوالنوس (ماكبث جندي عن نبحث
و«تاجر الفريونيان» «السيدان مرسحيات يف رجال هيئة يف يتنكرن (نساء الرجال لباس
(طالع راشدات بنات والد أو و«سيمبلني»)، عرشة» الثانية و«الليلة تشاء» و«كما البندقية»
البندقية» و«تاجر ِطْحن» بال و«جعجعة الفريونيان» و«السيدان أندرونيكوس» «تيتوس
و«سيمبلني») و«العاصفة» الشتاء» و«حكاية و«بريكليس» لري» و«امللك تشاء» و«كما
أن فسنجد الجد تحرينا لو ولكن، .(… الراشدات البنات أبا شكسبري كان لقد (مهًال!
البيانات ر تَُشفِّ الحديث، العرص أوائل يف املرسحيات سيما وال األدبية، النصوص أن فكرة
بُْعد بقدر األدب أشكال من شكًال بوصفها النصوص تلك فهم عن بعيدة الحياة سرية

فكها. يمكن النصوصشفرات تلك أن مفادها التي البيكونيَّة الفكرة
العرشين القرن ستينيات منذ املؤلف» «موت عن اإلعالن عىل األدبيون امُلنَظِّرون َعَكَف
ذلك قبل الحياة سري إىل املستندة القراءات وإفالس بارت)، روالن إىل العبارة هذه (تُنَْسب
آخر شخص أو شكسبري كان إذا ما املهم من يكون أن يجب ال ثم، ومن طويلة. بفرتة
هذا لكن إليه، ونسبها املرسحيات كتب قد ُخبث) يف توين مارك قال كما عينه، االسم (له
شكسبري إىل حديثًا مرسحية تُنسب عندما أنه األخرية السنوات يف رأينا ا. حقٍّ مهم أمر
جديدة، طبعات ظهور ذلك عىل يرتتب — الثالث» «إدوارد مرسحية املثال سبيل عىل —
َمة السِّ تَُعزِّز، األقل عىل أو تَبْتَِكر، االنتباه من وأشكال جديدة، ودراسات وعروضجديدة،
لكنها السابق، يف مجهولة الثالث» «إدوارد مرسحية تكن لم تصفها. أنها تزعم التي األدبية
تحرير خالل ِبيت جوناثان أقر النقدية. املقربة يف االسم» «املجهولة بصفة موسومة كانت
قائًال: جماليٍّا معيبة السابق يف ُعدَّت التي املرسحية وهي أندرونيكوس»، «تيتوس مرسحية
املنتمي أرِدن طبعة محرر فعل كما أدفنها أن من بدًال املرسحية عىل أثني أن بشدة «أردت
مرة نرى وهنا لها.» الفردي للتأليف املؤيدة الحجج نقد بال قبلت إنني حتى السابق، للجيل
عرشة).6 السابعة الخرافة (طالع مرتبطتان األدبية والقيمة التأليفية األصالة أن أخرى

املرسحيات؟ هذه كل ألََّف كيف شكسبري. تأليف أصالة يكتنف لغز ثمة بالتأكيد
تفسريات مع متوائمة وأنها نهاية، بال بترصف اْقتُِبَست أعماله أن يستقيم وكيف
يُْرَجأ لغز وهو فيها؟ ُكِتبَت التي الثقافة عن كثريًا مختلفة للتفكري وطرق وأحاسيس
تلك ألَّف «كيف ليست املشكلة دامت ما باألعمال، مختلف اسم بإلحاق يَُحل، وال فقط،
يفرتضجوناثان كتبها؟» «كيف أعمق: نحو عىل ولكنها الجامعة؟» يَْرتَد لم دام ما األعمال
أن عجب وال شكسبري».7 بشأن غريبًا كان ما لتفسري َعت اْخُرتِ فئة ««العبقرية» أن ِبيت
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هو ودكتور (١٩٤٧ عام صدرت دييسللقصصاملصورة مجلة من نسخة (يف سوبرمان
املسافَريْن شكسبري معاونَْي بوصفهما مؤلفاهما تخيلهما (٢٠٠٧ عام أُِذيَعت حلقة (يف
الذي هو خارًقا بطًال ثمة أن فربما أعماله، كتب َمن هو شكسبري يكن لم إذا الزمن: عرب

ذلك. فعل
الخرافة، لهذه تأييًدا بها امُلستشهد اإلنرتنت ومواقع الُكتب بعض عن بحثت إذا
هي سرتاتفورد لخصوم الجدلية األساسية النقاشية األدوات من واحدة أن فستجد
التنس»، ملعب يف يتساقطون «شباب إىل «هاملت» بولونيوسيفمرسحية «يشري التفاصيل:
ملعب يف وسيدني أكسفورد بني وقع الذي املخجل الشجار إىل األرجح، عىل إشارة، وهي
أكسفورد)؛ (إيرل فري لدي مشفرة إشارات و«مطلًقا» «كل» كلمتْي مواضع تعترب التنس»؛
ومن شكسبري.8 مرسحيات يف أيًضا نجدها عبارات املبتذل بيكون فرانسيس كتاب يحوي
شعوري، ال دخاني كستار النقاش وتََحزُّب التفاصيل من الوابل هذا نرى أال الصعب
وأعني الخرافة: هذه تطرحها التي األهم األسئلة يف التفكري لتفادي تضلييل وتكتيك
السؤال وكذا األدبية، والقيمة والطبقة، األعمال، ومجموعة بالعبقرية، املتعلقة األسئلة

املتحمس؟ جمهوره أم األكاديميون «شكسبري»: يملك بَمن املتعلق
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خامتة

مدرسني أو شكسبري فضاء يف باحثني باعتبارنا علينا، تُْطَرح ما غالبًا التي األسئلة بني من
شكسبري أن إىل بالنظر ا؟ حقٍّ شكسبري عن نضيفه أن يمكن جديد يشء من أما ألعماله:
سؤال فهذا سنويٍّا، عنه املنشورات من اآلالف تصدر حيث العالم يف طلبًا األكثر املؤلف هو
بعد. شكسبري عن ويُْعَرف يُقال أن يمكن الذي الكثري هناك األمر وحقيقة ا. جدٍّ منطقي
(املنشورة «هاملت» مرسحية من األوىل الرُّبع قطع نسخة اكتُشفت ،١٨٢٣ عام يف
هذا َل بَدَّ ولقد الطبعة). هذه من وحسب نسختني عىل فقط اليوم إىل (ُعِثَر .(١٦٠٣ عام
نعرفه أننا ظننا وما نعرفه ما متغايرين، ولغة أحداث من عليه يشتمل بما املوجز، النص
َه َغريَّ ربما ما أو النصوص، انتقال وكيفية مرة، ألول «هاملت» عرضمرسحية كيفية عن
نسخة وجود يطرحها التي األسئلة زالت ما املرسحية. يف فرقته أو شكسبري يغريه لم أو
نسخة أن عىل خالف ال لكن وخالف، نزاع محل «هاملت» مرسحية من األوىل الربع قطع

جواب. عن الجارية البحث عملية يف ا جدٍّ مهم دليل هذه األوىل الربع قطع
الرتاكمية الصغرية الخطوات لكن يوم. كل نصادفها ال كهذه الجديدة االكتشافات إن
معارصي بدراسة تتحقق الخطوات هذه من فكثري النموذجية؛ التحوالت عن أهمية تقل ال

به. أحاطت التي والظروف شكسبري
بخواتيمها» «األمور مرسحية تسمية إىل جاكسون ماكدونالد أشار عرشسنوات، منذ
مرتنْي اسمه ورد (املزيف). «سبوريو» ب إسبانية-إيطالية كتيبة يف لشخصية املألوفة غري
(١٦٦ البيت الثالث، املشهد الرابع، الفصل – ٤١ البيت األول، املشهد الثاني، (الفصل
واحد موضع يف إال له وجود وال مألوف، غري واالسم املرسحية. يف فعليٍّا يظهر ال أنه ولو
حيث (١٦٠٧) املنتقم» «مأساة ميدلتون مرسحية يف تحديًدا النهضة؛ عرص دراما يف فقط
أفىض ولقد للدوق. (املزيف) الرشعي غري االبن عىل وينطبق رمزيٍّا واملنطق االسم يتسق
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شكسبري. التقطه ثم ومن ميدلتون يد عىل نشأ االسم أن استنتاج إىل بجاكسون ذلك
التأريخ من بدًال ١٦٠٦ عام بعد بما بخواتيمها» «األمور مرسحية بتأريخ هذا ويفيدنا
استخدام يف خصوصية ذات مزحة حتى هناك كانت وربما .١٦٠٢ بعام لها املعتاد
مرسحية يف للدوق الرشعي غري االبن اسم هو «سبوريو» أن ورغم لالسم. شكسبري
اإلرشادات يف فقط اسمه (يَِرد املنتقم» «مأساة مرسحية حوار يف قط يُذَْكر فال ميدلتون،
الحوار يف مذكور شكسبري عند «سبوريو» أن نجد اآلخر الجانب عىل ولكن املرسحية)،
ملرسحية مكتوب لنص شكسبري أُْلَفة إىل ذلك ويشري املرسحية. يف أحداث يف يظهر ال لكنه
َمثََّل ربما شكسبري أن تايلور جريي (افرتض مخطوطة هيئة يف سواء املنتقم»، «مأساة
.١٦٠٧/١٦٠٨ عام الصادرة لها األوىل الطبعة يف أو الرتاجيدية)1 ميدلتون مرسحية يف
يخرجها سنوات خمس مستقبًال برتحيلها بخواتيمها» «األمور مرسحية تأريخ إعادة إن
وهي و١٦٠٤، ١٦٠١ عامْي بني الصادرة اإلشكالية» الثالثة «املرسحيات مجموعة من
(١٦٠٢) وكريسيدا» «ترويلوس هما األخريان (املرسحيتان قط توائمها لم التي الفرتة
(وهي األخرية شكسبري مرسحيات أوائل من واحدة ويجعلها ((١٦٠٤) بالعني» و«العني
أن هي هنا ها املهمة النقطة العرشين). الخرافة طالع أيًضا: للتمحيص خاضعة فئة

األدبي. شكسبري ملشوار فهمنا تُغريِّ مليدلون مرسحية قراءة
ومتسارع؛ مهول نحو عىل مشهدنا األخرى هي تُبَدِّل زالت ما الرقمية املرشوعات
الطبعة عىل تَُعوِّل تَُعْد لم معارصيه وإحصاءات شكسبري بمفردات الخاصة فاإلحصاءات
الخرافة (طالع شكسبري حول املتمحورة اإلنجليزية» للغة أكسفورد «قاموس من األوىل
للمخطوطات. النساء كتابة وكذلك الخاصة، الرسائل َرْقَمنَة اآلن وتم والعرشين). الحادية

هائل. نحو عىل توسعت بشكسبري الخاصة سياقاتنا فإن ثم ومن
عن بعد تُْكتََشف لم زالت ما جديدة حقيقية معلومات هناك أن من يقني عىل إننا
بَْعُد، أَْغواُرها تُْسَرب لم بأرشيفات زاخرة املتحدة واململكة دراستهم. نود الذين اإلليزابيثيني
ورغم بلندن. املهنية النقابات األرشيفات تلك ومثال والرَّْقَمنَة، الدءوبني الباحثني بانتظار
تلك إىل ينتمون معارصيه من كثري كان فقد مهنية، بنقابة عضًوا يكن لم شكسبري أن
بانتقاء منشور أو منشور غري أغلبها موسعة سجالت مهنية طائفة لكل وكان النقابات،
معارفنا إىل مضيًفا النقابية، السجالت يف املمثلني أسماء عن كاثمان ديفيد كشف وحسب.
قوائم وهي أيًضا، مثيلة بنتيجة الجنازات سجالت وتَِعد وأنشطتهم. حيواتهم سري عن
مهم. شخص جنازة يف سار من لكل األسلحة» «كلية يف موجودة موسعة بيانية ورسوم

شخص. كل معارف شبكات رؤية من تمكننا فهي وعليه
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املبكرة» اإلنجليزية الدراما «سجالت مرشوع من الباحثني فرق تعكف لندن، خارج
املالية (الدفعات الوثائق دونوا حيث املقاطعة، سجالت عرب طريقها شق عىل تورونتو يف
للتفاعل ثرية صورة لنا فقدموا الزائرة)، املرسحية الفرق وأسماء املمثلون، تلقاها التي
«سجالت مرشوع باحثو دعم املثال، سبيل وعىل املقاطعات. وبني لندن يف الدراما بني ما
الذي امللكة» «رجال ماكميلني وسكوت ماكلني سايل-بيث كتاب املبكرة» اإلنجليزية الدراما
«رجال لفرقة املنتظمة الفنية الجوالت مسارات الباحثان َحلََّل كتابهما يف بجوائز؛ فاز
يف شاع كما املمثلون، إليه لجأ شيئًا ال راقيًا، نشاًطا كان التجول بأن ا واحتجَّ امللكة»،
املقاطعات سمعة تشويه (إن لندن. يف مرسحياتهم تقديم من الوباء منعهم عندما السابق،
الثقافة عاصمة لندن من جعل قديم نظام نتاج وهو عرش، التاسع القرن به يتسم موقف

الربيطانية.) املرسحية
امتالك إىل ألجيال نفسها للعائلة موروثة ظلت التي الراقية واملساكن البيوت وتنزع
كم سيثبت الحديث األدبي التاريخ من ومثال املخطوطة. الوثائق من ضخمة مجموعات
واحتفظت اختزال، دون ساكفيل-ويست فيتا كتبت زاخرة. الخاصة املخزونات تلك كانت
أحالمها، فيها دونت التي واملفكرة املنشورة، وغري املنشورة «الكتب مخطوطاتها: بجميع
وأشعارها، الصبا، فرتة إىل ترجع التي األدبية وآثارها البَْستَنَة، مجال يف ومقاالتها
الذخائر تلك إجمايل ويبلغ هائلة. بكميات النقدية ومقاالتها ومرسحياتها، وقصصها،
حتى سنة ألربعني سيسينجهريست قلعة يف األرشيف هذا استقر صفحة.»2 ٩٠٠٠ حوايل
وهناك .٢٠٠٢ عام يوليو من العارش يف سوذبيز بمزاد نيكلسون نايجل ابنها باعه
دنكان-جونز كاثرين أحرزت ،٢٠١٠ عام ففي سنة؛ ٤٠٠ من ألكثر تُبَع لم أرشيفات
املهرج كيمب، ويليام بأن يوحي دليل عن عبارة بريكيل، قلعة أرشيفات يف عظيًما كشًفا
برح وما حيٍّا كان عرش، السادس القرن تسعينيات خالل شكسبري فرقة لدى الشهري
هنري عائلة سجالت يف دنكان-جونز اكتشاف وكان .١٦١٠ نوفمرب حتى مهنته يزاول
عام نوفمرب أواخر يف أنه خادمه سجل الذي (١٦١٣–١٥٣٤) لبريكيل السابع البارون
سيدتي تتعهده الذي كيمب لويليام «كمكافأة دفع حيث لندن»، يف سيدي «استقر ١٦١٠
املرسح، كيمب اعتزل أن بعد بنسات».3 وأربعة شلنات أربعة بالرعاية هانسدونز السيدة
يف «املرسحية» الشذرة هذه تكمن خاص. بيت يف يرعاه من عىل عثر أنه الواضح من

بالرعاية. تعهدته التي لألرسة املالية السجالت
مكتبات تحوي كانت ما عادة الفخمة فاملنازل املنزلية، املخطوطات عىل وعالوة
يَْسُرب ولم كلها، تُْفتَح لم الكتب هذه فإن مفهرسة، كتبها مجموعات أن ورغم ضخمة.
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يف جونسون ِبن توقيع تحوي كتبًا يجدون الباحثون بَِرَح ما صفحاتها. جميع أَْغوار أحٌد
شكسبري. توقيع تحمل كتب عىل سنعثر يوم وذات الكتاب. صدر يف البيضاء الورقة

التغري من بل الفعلية، االكتشافات من تنشأ ال الجديدة االكتشافات من كثريًا ولكن
العرشين القرن أوائل يف شكسبري تتناول التي املقاالت صيغت فقد األكاديمي؛ املوقف يف
«… أن نرى أن يمكننا تقدم ما عىل «وبناءً الظافرة بالعبارة فانتهت علمية، إلجراءات وفًقا
األدبيون الباحثون يرى حاسم. نحو عىل لونها بدلت قد الشمسلشكسبري عباد ورقة وكأن
نرتاح فنحن منمقة؛ إجابات صياغة إىل الحاجة دون أسئلة طرح يف قيمة هذا عرصنا يف
مع التعامل يف بارعني وأمسينا والفجوات، والتضارب التعارض أوجه بيان إىل أكثر بقدر
يكتب لم ِلَم املثال، سبيل عىل السلبي: الدليل بحث من ذلك ويمكننا املتسقة. غري النتائج
التي األسئلة بتغيري غالبًا املهم البحث يبدأ السابعة)؟ الخرافة (طالع دينيٍّا شعًرا شكبري

نطرحها.
مثيلة منفعة يحققون فهم األرشيفات، يف نافًعا وقتًا يُمضون األكاديميون كان إذا
املرسحية اإلنتاجات الكتاب هذا يف تناولنا مرة كم الحظت بالتأكيد للمرسح. زياراتهم من
العرض. أثناء ما فكرة اكتُِشَفت كيف أو األداء يف ما فكرة أفلحت كيف ما؛ مبدأ إلثبات
العمل مع املساواة قدم عىل يقف العدائية، البيئة عن يكون ما أبعد وهو املرسح، إن
عىل بناءً لشكسبري تفسريات هي الكتب، شأن شأنها املرسحية، فاإلنتاجات األكاديمي؛
عام «كاردينيو» مرسحية إنتاج ذلك ومثال متبادل. والتفاعل للنص. وثيقة دراسة
هذه أن عرشة السابعة الخرافة يف ذكرنا أن سبق سرتاتفورد-أبون-أفون. يف ٢٠١١
األدبي، مشواره آخر يف فليترش مع بالتعاون شكسبري ألفها التي املشرتكة املرسحية
عندما عرش الثامن القرن حتى موجودة مخطوطتها (ظلت مفقودة. ،١٦١٣ عام وتحديًدا
(«دون مصدرها نعلم إننا َخبْز). ورق صورة يف واربريتون ويليام طبَّاخ استخدمها
عام فليترش-شكسبري مرسحية اقتبس ثيوبولد لويس أن ونعلم لرسفانتس)، كيشوت»
املقتبسة والصورة األصل لدينا أن وبما مزدوج». «زيف مرسحية إىل وحولها ١٧٢٧
فينبغي — وود4 مايكل املؤرخ مؤخًرا عليها عثر التي املوسيقى من يشء إىل إضافة —
دوران جريج فعله ما وهذا املفقودة. الوسيطة للصلة تقريب خلق املمكن من يكون أن
ومؤلف وأكاديمي املقتبسة واملرسحية املصدر مع تعاطى حيث بالضبط ٢٠١١ عام
املرسح.5 خشبة عىل للتمثيل قابلة املفقودة املرسحية من نسخة إنتاج بغية مرسحي
يف فعليٍّا شكسبري؛ بخصوص عنه الكشف يمكن الذي الكثري هناك زال فما ذلك، وعىل
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نستشهد التي املثرية التطورات جميع أن كيف الحظ املرسح. يف واستنباطيٍّا األرشيفات،
وإعادة كيمب، إىل واإلشارة ميدلتون، طبعة األخرية: العرش السنوات يف وقعت هنا بها
الخرافة طالع توماسمور»، «السري مرسحية (وكذلك بخواتيمها» «األمور مرسحية تأريخ
الواضح ومن املفقودة. باملرسحية الخاصة جونسون روبرت وموسيقى عرشة)، السابعة

ة. َجمَّ بمفاجآت حافًال بَِرَح ما شكسبري دراسات نطاق أن
وهي — والحارض املايض ملعتقدات فهم عىل أيًضا املستقبلية االكتشافات تنطوي
شاعرنا وعىل علينا الفرضيات لهذه الثقايف األثر تمثل التي — «الخرافات» سميناها ما
من بدًال االكتشافات باتجاه الرحلة عىل الضوء تسليط الكتاب هذا يف حاولنا وقد الوطني.
عىل عنايتنا انصبت الثالثني، الفصول هذه وطوال الخالصة. من بدًال والقراءة الوجهة،
عدة، بطرق عينه الدليل استخدام وكيفية تشكيله، وإعادة التفسريي املعنى تشكيل كيفية
والجاذبية الخرافات، أو القصص تلك نشأة وكيفية نقصها، التي القصص يف واستثمارنا
تأكيدها. أو لدحضها استخدامه يمكن الذي الدليل وماهية الناس، عىل تمارسها التي
اإلنذار هذا يف خال فيما — أيًضا كتابنا يخلدها خرافة هي ذلك، مع الكربى، الخرافة ولعل
ففي نفسها؛ نصوصه محل بشكسبري املحيطة الخرافات تحل أن غالبًا املمكن من األخري.
أردنا «إن قائًال: عليها والتعليقات نصوصشكسبري بني هازليت َميََّز عرش التاسع القرن
التعلم تفاهة نرى أن شئنا وإن شكسبري. قراءة فعلينا البرشية العبقرية قوة نعرف أن
العبقرية — متطرفة ازدواجيته إن أعماله.»6 عىل التعليقات دراسة علينا فربما البرشي،
ولقد بالنص. الوثيقة للمعرفة بديل يوجد ال سليم: العام مبدأه لكن — التفاهة مقابل يف
«اقرءوها رصيح: بأمر ١٦٢٣ عام للمرسحيات َعة امُلَجمَّ طبعتهما وكوندل هيمنج َر َصدَّ

سداًدا. أكثر نصيحة نجد أن الصعب من عام، بأربعمائة وبعدها وتكراًرا.» مراًرا
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قراءاتإضافية

مطالعتها تستطيع ولن تقريبًا. يوم كل ساعة كل للنور تخرج جديدة مقالة أو كتاب ثمة
نقدم قراءته؟ تَْحُسن ما نختار إذن كيف أيًضا. نحن نستطيع وال الحال، بطبيعة كلها
بمحتوى إحساًسا نعطيه كي رسدي شكل يف اإلضافية القراءات من نخبة للقارئ هنا

النقدية. الناحية من لنا استمالتها وعلة بها نويص التي الكتب

شكسبري حياة

The standard life of Shakespeare is still Samuel Schoenbaum, Shake-
speare: A Documentary Life (1975; there’s also a Compact Documentary

Life, 1987): Schoenbaum gives the documentary evidence and assesses
difficult questions with even-handed restraint. His Shakespeare’s Lives

(1991; paperback 1993) is a perfect supplement, taking as its subject
the history of Shakespearean biography, and enjoying many of the more
eccentric interpretations of Shakespeare’s life. Other recommended bio-
graphical works include James Shapiro on Shakespeare’s most productive
year, 1599: A Year in the Life of William Shakespeare (2005; paperback
2006), Stephen Greenblatt’s Will in the World: How Shakespeare Became

Shakespeare (2004; paperback 2005), and Michael Wood’s book accompa-
nying his television series In Search of Shakespeare (2003). We quote often
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from the detailed work of our colleague Katherine Duncan-Jones: her bi-
ography of a less than likeable Shakespeare is Shakespeare: An Ungentle

Life (2010 – a revised edition of her 2001 Ungentle Shakespeare), and her
account of Shakespeare’s immediate reputation is Shakespeare: Upstart
Crow to Sweet Swan, 1592–1623 (2011). Park Honan’s Shakespeare: A Life

(2000) is especially good on the early years in Stratford; Jonathan Bate’s
Soul of the Age: The Life, Mind and World of William Shakespeare (2008;
paperback 2009) looks at Shakespeare and his context through the life-
stages identified by Jaques in As You Like It (“All the world’s a stage, / And
all the men and women merely players”; 2.7.139-40). Charles Nicholl’s
in-depth analysis of a court case in which Shakespeare was called as
a witness (a somewhat evasive one, it has to be said) is in The Lodger:

Shakespeare on Silver Street (2008). Lois Potter’s The Life of William

Shakespeare: A Critical Biography (2012) is not just (just!) a biography of
Shakespeare: it is a biography of his theater world, informed by Potter’s
unrivaled theatrical understanding.

عمله يف شكسبري

The conditions of writing and printing drama are well covered by
the contributors to David Kastan (ed.), A Companion to Shakespeare

(1999), and Kastan’s Shakespeare and the Book (2001) is a readable
account of changes in editing and bibliography and why they matter.
The British Library’s digital quartos website (http://www.bl.uk/treasures/
shakespeare/homepage.html) allows access to all the early printed edi-
tions of Shakespeare: you can view a number of digital facsimiles of the
First Folio online via the Folger Shakespeare Library (www.folger.edu).
Lukas Erne’s controversial Shakespeare as Literary Dramatist (2007) has
turned old notions of the relation between long and short versions of
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Shakespeare’s plays on their head; he posits a Shakespeare who was in-
terested in the publication of his plays.

John Jowett’s Shakespeare and Text (2007) is accessible and learned;
his editions of Timon of Athens (2004) and Thomas More (2011) extend
the discussion of collaborative working practices. Andrew Gurr’s The

Shakespeare Company, 1594–1642 (2004) studies Shakespeare’s works
from the point of view of the structure and methods of the Chamber-
lain’s, later King’s, Men. Tiffany Stern’sDocuments of Performance in Early

Modern England (2009) is one of those books that changes totally how
you think about the early modern play – she shows it not to be a uni-
fied text as published by Arden or World’s Classics, but rather an assem-
blage of fragments: songs, letters as props, parts, epilogues, prologues.
David Crystal is the expert on Shakespeare and language, in a vast array of
works including Shakespeare’s Words (with Ben Crystal, 2002) and “Think

on MyWords”: Exploring Shakespeare’s Language (2008); Frank Kermode’s
Shakespeare’s Language (2001) is a more evocative and associative take
on Shakespeare’s poetic use of rhetoric and vocabulary.

املرسح يف شكسبري

Classic books on the Elizabethan theater are by Andrew Gurr again: The
Shakespearean Stage, (4th edn., 2009) and Playgoing in Shakespeare’s

London (3rd edn., 2004). Christie Carson and Farah Karim-Cooper’s
Shakespeare’s Globe: A Theatrical Experiment (2008) is full of insights
from a decade of productions in the rebuilt Globe on London’s Bankside.
Tiffany Stern’s Making Shakespeare: From Stage to Page (2004) under-
stands the literary and theatrical contexts for Shakespeare’s work, and
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her Shakespeare in Parts (with Simon Palfrey, 2007) is a groundbreak-
ing study of the way Shakespeare’s actors understood their roles. Mar-
tin Wiggins’s Shakespeare and the Drama of his Time (2000) is recom-
mended as a way to counter the myopia with which we often consider
Shakespeare, and Arthur Kinney’s Renaissance Drama: An Anthology of

Plays and Entertainments (2nd edn., 2005), is the best place to sample
contemporary writers.

Cambridge University Press’s series Players of Shakespeare (6 vols.,
1985–2004), supplemented by Michael Dobson’s Performing Shake-

speare’s Tragedies Today (2006), provide a series of unique perspec-
tives. Written by actors reflecting on their roles, these essays combine
sophisticated analysis of individual actors’ roles with a deep understand-
ing of the play in which they perform. Carol Rutter’s Clamorous Voices:

Shakespeare’s Women Today (1988) gives Shakespeare’s female charac-
ters the same treatment: conversations between actors about their in-
terpretation of, for example, Measure for Measure’s Isabella or As You

Like It’s Rosalind, are revelatory about the sexual politics of specific pro-
ductions at specific historical moments. Barbara Hodgdon, W.B. Worthen,
Carol Rutter, and Bridget Escolme are all writers on Shakespeare in the
theater who are methodologically sophisticated and genuinely revealing
about performance: any of their works is well worth reading.

شكسبري تفسري

There is no single way of interpreting Shakespeare: here we propose some
recent survey volumes, all of which introduce a range of interpretative
methods and frameworks and offer extensive suggestions in turn for fur-
ther reading. Finally, we highlight some specific critical works to which we
find ourselves returning for their acumen and provocation.
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There are any number of guides to Shakespeare: particularly useful
are Robert Shaughnessy’s The Routledge Guide to William Shakespeare

(2011), which works through the plays and their historical, theatrical,
and critical contexts; Stanley Wells and Lena Cowen Orlin’s Shakespeare:
An Oxford Guide (2003), which tries to set out, with detailed examples,
different interpretative approaches; and The New Cambridge Companion

to Shakespeare (2011), edited by Margreta de Grazia and Stanley Wells,
which covers different historical and critical aspects and has good
suggestions for further reading. Russ McDonald collects significant
twentieth-century criticism in his Shakespeare: An Anthology of Criticism

and Theory, 1945–2000 (2003). There are two excellent series, the Oxford
Shakespeare Topics (Oxford University Press) and Arden Critical Com-
panions (Arden, Bloomsbury), giving up-to-date interventions in a range
of topics, from biography to religion to literary theory. Works such as
Dympna Callaghan (ed.), A Feminist Companion to Shakespeare (2000),
Sonia Massai (ed.), World-Wide Shakespeares: Local Appropriations in

Film and Performance (2005), and Ania Loomba and Martin Orkin (eds.),
Post-Colonial Shakespeares (1998), give a sense of how the field has
changed. We, and our students, love Doing Shakespeare, Simon Palfrey’s
brilliant book of close reading (2nd edn., 2011); Marjorie Garber’s collec-
tion of provocative essays, Profiling Shakespeare (2008), is similarly lively.
Michael Neill’s Putting History to the Question: Power, Politics and Society

in English Renaissance Drama (2000) offers lucid, humanely historicist
arguments.

Gary Taylor’s Reinventing Shakespeare: A Cultural History from the

Restoration to the Present (1990; paperback 1991) reads like a critical
version of Virginia Woolf’s novel Orlando, in which our hero morphs
through centuries. Anything by Taylor is well worth reading: here he

287



شكسبري عن خرافة ٣٠ أشهر

combines performance history, publication history, and political history;
as an added bonus, each chapter is written in the style of the period it
chronicles. Alexander Leggatt has published on every Shakespeare genre
over thirty years: Shakespeare’s Comedy of Love (1974, reprinted 2005),
Shakespeare’s Political Drama (1988), and Shakespeare’s Tragedies (2005).
His critical interpretations are based on the words in the play and the
play’s theatrical effects: no other critic could get away with this lim-
ited focus, but Leggatt’s critical insights show you why he can. A. D.
Nuttall’s Shakespeare the Thinker (2007) and Tony Tanner’s Prefaces to
Shakespeare (2010) each offer a play-by-play approach, highly recom-
mended if you require a refresher before going to the theater. Nuttall fo-
cuses on Shakespeare’s ideas; Tanner on the language in which those ideas
are expressed.

Our final injunction was to read Shakespeare himself: there is
a plethora of available editions, each aimed at a particular readership.
Although publishers offer Shakespeare series in individual volumes, it’s
hard to recommend any one series uniformly: you will have your own
criteria – portability, price, font size, electronic or paper, amount of in-
trusive explanation, page design – for choosing. We are drawn to differ-
ent editions for different reasons: New Penguin for carrying to lectures,
with their up-to-date and crisp introductions; Bedford St Martin’s “Texts
and Contexts” series for its inclusion of historical material to contextu-
alize each play; Arden series 3 for extensive scholarship and annotation.
The “Shakespeare in Production” series from Cambridge University Press
does not cover every play in the canon, but for those currently available
in this series it gives a reading experience referenced to the myriad inter-
pretations on stage: each line is keyed to how it has been interpreted by
actors and directors, thus offering a quickly accessible range of interpre-
tative possibilities. Elizabeth Schafer’s The Taming of the Shrew (2002),
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for instance, is a particularly good volume to start with. You may wonder
whether or why you would need to buy a new edition: is not a text from
school or college days adequate? But interpretation of Shakespeare has
developed, and new things are being discovered, as this book has shown:
these changes and developments also affect the text we read. Publishers
therefore are constantly updating and recommissioning editions to reflect
this evolution.

Three academic journals dominate the market for new work:
Shakespeare Quarterly, published by the Folger Shakespeare Li-
brary, Shakespeare Studies (Farleigh Dickinson University Press), and
Shakespeare Survey (Cambridge University Press); Shakespeare (Rout-
ledge) is a relatively new entrant. The professional association in the USA
is the Shakespeare Association of America: there are Shakespeare asso-
ciations in India, Japan, Germany, Australia and New Zealand, Norway,
Korea, Southern Africa, and many other countries. The British Shake-
speare Association (http://www.britishshakespeare.ws/) has a wide base
of teachers, theater practitioners, academics, and enthusiasts: the website
highlights new work, Shakespeare in the news, and events and recordings.
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