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أو شاعر بلسان تَُحدِّثك كأنها فتحس صورة أو تمثال أو رسٍم أمام تقف أن جرَّبت هل
لكنها غريبة، لفكرة إنها ا! حقٍّ متعجبًا: لنفسك قلت ربما واأللحان؟ األنغاَم أُذنَيك يف تسكب
الذي املرسم أو املعرض أو املتحف يف جولتك وتواصل سبيل. لعابر خطرت عابرة فكرة
وجدانك عىل تؤثر وترتكها فيها تستغرق قد النحت. وأعمال والصور الرسوم متأمًال تزوره
ونظريات وآراء أفكار التأمل لحظة يف تُزاحمك وقد يشء، وبينها بينك يتدخل أن دون وعقلك
النظر تعيد أن دون لحالك ستميض الظن أغلب يف لكنك هناك، ومن هنا من عليها حصلت
مئاٍت أن لك لتبنيَّ وفعلت تصادف ولو الفكرة، تلك عند الوقوف تطيل أو التجربة، تلك يف
والتأثر، التأثري تبادلوا قد السنني من املئات مدى عىل التشكيليني والفنانني الشعراء من
واأليقونة، والزهرية واملسلة واملعبد والتمثال، والنقش والصورة اللوحة الشاعر فاستلهم
البناء ومصمم والخطَّاط واملثَّال ر واملصوِّ الرسام استوحى كما قصيدة، يف إلهامه َل وسجَّ
الشاعر كان ما َم وجسَّ وخطَّط وصوَّر فرسم الشعراء، من شاعر قصيدة إلخ، … واملعمار

… واإليقاع والوزن بالكلمة ره وصوَّ تخيَّله قد
قصة — الرسم وفن الشعر فن خصوًصا — الفنون بني املتبادل التأثري هذا وقصة
قصة وهي والرشق. الغرب ال والفن، األدب تاريخ يف سنة آالف بثالثة عمرها يَُقدَّر طويلة
واستقبال الفن، ألعمال الشعراء تلقي عن وجواب سؤال من أكثر تطرح ة وُمحريِّ مثرية
والتصوير الشعر وفني عام، بوجه الجميلة الفنون بني العالقة عن لفيضالشعراء، الفنانني
منها يجعل بحيث الفنون كل فيه تشرتك الذي األسايس التكوين أو البنية عن خاص، بوجه
ال صارًما تمييًزا اآلخر عن منها كالٍّ تُميِّز التي الجوهرية االختالفات أو وأخوات، إخوًة
وفريجيل هومريوس ومن … الفوىضواالضطراب فيها تشيع ال حتى بينها باملقارنة يسمح
القيسوذي امرئ ومن الغربي، األدب يف إلخ، … وأودين وجئورجه ورلكه كيتسورامبو إىل
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وابن املعتز وابن الرومي وابن واملتنبي والبُحرتي نَُواس وأبي «الديارات» وشعراء الرُّمة
وصالح «أبولو»، حركة شعراء وبعض شادي أبو زكي وأحمد ومطران شوقي إىل زيدون،
الجديد، العربي شعرنا يف يوسف وسعدي سعيد وحميد والبياتي وحجازي الصبور عبد
يومنا حتى الوسطى العصور من حرصهم يصعب األقىصواألدنى الرشَقني يف شعراء ومن
بل والعمارة والنحت والتصوير الرسم يف التشكييل الفن أعمال استلهم من سنجد الحارض،
فنية وآثاًرا ولوحات رسوًما — أقل بدرجة — سنجد كما قصائد، يف لها وسجَّ واملوسيقى

َمة. ُمنَغَّ أو َمة ُمَجسَّ أو رة ُمصوَّ شعرية قصائد بأنها تجاوًزا نِصفها أن يمكن أخرى
نسميه أن يمكن الذي املتميِّز األدبي الجنس هذا الغربي األدب تاريخ عرف ولقد
ِقَدم قديمة بأنها القول يمكن حتى والروماني، اإلغريقي العَرصين منذ الصورة قصيدة
أن فحاول الشعري الوجدان حرََّكت قد التشكيلية األعمال وأن نفَسيهما، والفن األدب
قصيدة وأن البقاء، حظ لبعضه ُكتب فنية لُغوية ِصيَغ يف عنها انطباعه عن يَُعربِّ أو يُخلِّدها
وأن قيمة، منه أعىل املنظِّرين بعض رأي يف كانت وربما الفني، النقد من أقدم الصورة
اللغوية الكنوز هذه من هائل بعدد السابقة القرون عىل يزهو أن يستطيع العرشين القرن

… واملتذوِّقني1 الُقراء وُحب النقاد باهتمام اليوم تحظى التي
واملقارنة واإلشكاليات باملخاطر محفوف حديث الصورة قصيدة عن الحديث أن بيد
يُعربِّ أو عنه، خواطره ل يُسجِّ أو يصفه، أن الشاعر حاول الذي الفني واألصل القصيدة بني
نفسها املقارنة هذه وِقيمه. العرص لنقد مناسبًة يجعله أو وروحه، َجوِّه يف اندماجه عن
يف ومعايشتهما فنيَّني عمَلني بني املوازنة لنا تتيح ما بقدر فهي البسيط؛ الهنيِّ باألمر ليست
ووظيفته، ونظريته الفن طبيعة عن األسئلة رياح منه تهبُّ باب من أكثر تفتح واحد، وقت
األمريكي الشاعر يقول ببعض. بعضها الفنون وعالقة واملجتمع، والواقع بالحياة وعالقته
من عمل مائة إىل تفسريه يحتاج الذي ذلك هو ا حقٍّ املثمر الفني العمل «إن باوند: عزرا
مائة نواة هو والرسوم الصور من ُمختارة مجموعًة يضم الذي والعمل آخر. أدبي جنس
املذهل واطالعه الواسعة، بثقافته معروف كبري شاعر قالها التي العبارة هذه قصيدة.»

١٩٧٥م، الجيب، كتاب نرش دار ميونيخ، لوحات ومعرض مختارات صور، عىل قصائد كرانس، جسربت 1

ص٩–١٣.
Gisbert Vranz (Hrsg), Gediclte auf Bildet. Authologie und Galerie. München, DTV., s.

9–13.
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وأن مرشوع، أمر الفنية لألعمال الشعراء استيحاء أن تُبنيِّ العاملية، واللغات اآلداب عىل
بد ال الفنون من فن يف اإلبداع ألن فني؛ عمل من بأكثر يوحي الذي هو الحق، الفني العمل
ما مع تتمىشَّ أمور هذه كل اإلبداع. من املزيد إىل األخرى الفنون يف املنتجني يدفع أن من
من نوع اللوحة ل تأمُّ أو القصيدة قراءة أن من الحديث األدبي والنقد الفن فلسفة تُؤكِّده
ما بقدر الدالالت من بعدد كلتاهما يوحي أن يمكن الصورة أو القصيدة وأن خلقها، إعادة
ملموسة حقيقًة الصورة قصيدة تكون أن هذا بعد الطبيعي ومن قراءات. من لهما يُتاح
بني التفاعل يكون وأن خاص، بوجه الغربي األدب تاريخ يف الشعرية األعمال مئات تُعزِّزها
فقد ذلك ومع … السواء عىل الفن نظرية ويف الفن يف اإلبداع من املزيد عىل حافًزا الفنون
من وحذَّروا األدبي، الجنس هذا عىل الشك ظالل ألَقوا ممن كثريًا والنقد الفن تاريخ عرف
اإللهام، نوع من ُمبَهمة ألفاظ إلقاء ومن املقارننَي، واألدب الفن أهمية تضخيم يف املبالغة
يحفل التي األلفاظ من وغريها الشعر، ورسم الرسم، وشعر املقارن، ل والتأمُّ واالستيحاء،
سنحاول التي املشهورة عباراتها وهوراس أرسطو أطلق أن منذ الفني النقد تاريخ بها

… أطول2 وقفًة عندها نقف أن اآلن
يف ننظر أن ويكفي أحد، فيه يشك ال بديهيٍّا أمًرا تكون الفنون بني العالقة تكاد
العالقة بهذه توحي أنها لنعرف واألدبي الفني النقد يف الشائعة والتعبريات الكلمات بعض
وموسيقاها، الكلمة تصوير الرواية، معمار البناء، إيقاع واحد؛ آٍن يف والغامضة الحقيقية
كما — املختلفة بأشكالها والفنون إلخ. … والشخصية النغمة لون والفكرة، املوقف تجسيم
أساسية خاصية يف وتشرتك الحياة ر تُصوِّ — الشعر فن عن كتابه بداية يف أرسطو يؤكِّد
عىل قائَمني فنَّني بوصفهما — والتصوير للشعر ينبغي ولذلك املحاكاة. أو «املميزيس» هي
يف العقدة أو الحكاية وهو البناء، أو للتكوين بعينه واحًدا ً مبدأ يستخدما أن — املحاكاة
فالشعر ٢١)؛ ،١٩ ،٦ الشعر، (فن الرسم يف التخطيط أو والتصميم (الرتاجيديا) املأساة
آخر محاٍك أي أو ر امُلصوِّ مثل مثله محاٍك الشاعر إن محاكاة: فن وهو فن، أرسطو عند
تكن وإن ُمتباَدلة، عالقات الفنون بني تقوم أن الطبيعي ومن ب–٨). ١٤٦٠ الشعر، (فن
خطبته انظر رهيفة»، دقيقة عالقات ذلك «بعد ٤٣ق.م. إىل ١٠٦ (من شيرشون قال كما

الجميلة الفنون مادة Princeton Encyclopedia of Poetics الشعر لفن برنستون موسوعة انظر 2
عبارة وهي ،Ut pictura poesis الشعر يكون — التصوير أو — الرسم يكون كما ومادة والشعر،

«امللحق». املشهورة هوراس
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الشعر بني وهلة ألول يربط أن إنسان أي عىل الصعب من وليس .(٢ ،١ أرخياس عن دفاًعا
الشعر مفهوم يف جذوًرا تمد بينهما املبارشة العالقة أن بنفسه يُحس وأن واملوسيقى،
وأن واإللقاء، والتنغيم واإليقاع الوزن عن ينفصل ال الشعر أن يتذكَّر أن يكفي إذ نفسه؛
التي (لريا) املوسيقية اآللة من جاءت قد اليوناني أصلها يف نفسها الغنائي الشعر كلمة
الوسيط العرص طوال والعزف بالغناء مرتبًطا بقَي الشعر أن كما الغناء، تُصاحب كانت
— الجرمان عند زانج واملينة الربوفانس، يف الطروبادور وأغاني األندليس، ح امُلَوشَّ يف —
القرن وبداية عرش التاسع القرن أواخر يف الرمزيني عند املحضة املوسيقى أصبحت حتى
واألدب والنقد الفن تاريخ يف قلَّبت ولو والشعراء. للشعر واملطلق األعىل املثل هي العرشين
البناء يف بينها املشرتكة الوحدة وتلتمس الفنون، بني تَُقرِّب كثرية نصوص عىل لعثرت
عىل الُقدرة ومدارج القيمة ُسلَّم عىل الرتتيب حيث من اختالفها من الرغم عىل والغاية،
يميل ومن موسيقي، تكوين بأنه اإلغريقي املعبد بناء يصف َمن مثًال تُعدم ولن التعبري.
يف املدرسية الفلسفة تأثري يُؤكِّد من أو اإلغريقية، (الرتاجيديا) املأساة وبني بينه للمقارنة
الداللة يف بينهما الكامل التطابق حد إىل القوطية الكنيسة عمارة عىل الوسطى العصور

خلقه.3 وروعة هللا عظمة عىل
وتفاعل تبادٍل أو تواٍز عالقة رناها تصوَّ سواء الفنون، بني العالقة إلنكار إذن سبيل ال
بيشء لها نتأمَّ حني بديهيًة تبدو ال املسألة أن غري واآلداب. العصور عرب وتأثُّر وتأثري
ووظيفتها طبيعتها حيث من الفنون بني العالقة هذه نوع نبحث وحني التفكري، من قليل
لوجدنا والنقد والفن األدب تاريخ يف األمر تتبُّع حاولنا ولو الجمالية. وأشكالها ووسائلها
فأديب واالرتياب؛ التشكُّك أو واالضطراب الخلط حد إىل متفاوتة وآراءً متضاربة أحكاًما
األدب أن يرى — املثال سبيل عىل — شليجل فيلهلم أوجست وناقدها األملانية الرومانطيقية

حواس تُثري أن يمكن التي البرص حاسة عىل أساًسا يعتمد الفني للعمل تذوُّقنا أن املعروفة الحقائق من 3

خاصًة كيمياء للكلمات أن إىل — رامبو مثل — الشعراء بعض يذهب وكما والذوق. والشم كالسمع أخرى
بعض يرى كذلك والرائحة، واللون والطعم وامللمس واإليقاع بالصورة توحي أن يمكن الكلمة وأن بها،
فقط، وخطوًطا ألوانًا نرى ال ما صورًة أعيننا تمسح حني أننا — سليمان حسن الفنان مثل — رين املصوِّ
بدوره لنا د يحدِّ الذي االنفعال من طاقًة لتصبح الخلق بوتقة يف تتفاعل أصواتًا ونسمع رائحًة نشم بل
١٩٧٠م، الكتاب، هيئة القاهرة، صورة؟ تقرأ (كيف املرسوم السطح عىل بأعيننا نتبعه ونغًما، إيقاًعا

ص٢٤). الثقافية، املكتبة
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إىل أقرب والرومانطيقي الحديث األدب أن حني عىل النحت، إىل بطبيعته أقرب الكالسيكي
الرسم بني التوازي عن مقالته (يف ريد هربرت املشهور الفني والناقد والتصوير. الرسم
أن إىل يذهب ١٩٣٦م) أخرى ومقاالت شيليل عن الدفاع يف كتابه ضمن والشعر اإلنجليزي
رسمه طبيعيٍّا منظًرا وأن بزخارفهم، تُقاَرن أن يمكن األنجلوسكسونيني عند الشعر أوزان
«١٧٢١–١٧٥٩م» كولينز بقصيدة يذكِّرنا شبابه يف «١٧٢٧–١٧٨٨م» بورو جينز الفنان
حياته أواخر يف الفنان ذلك رسمها التي الطبيعية املناظر تذكِّرنا بينما للمساء، أنشودة
من تأثريات اكتشف من النقاد ومن «١٧٧٠–١٨٥٠م». وردزورث ببعضخصائصشعر
لقد بل وكولينز، وجراي ويونج طومسون مثل شعراء قصائد عىل الباروك عرص عمارة
مرًة بالتصوير «١٧٩٥–١٨٢١م» كيتس شعر يقارن راح عندما النقاد بعضهؤالء َنا حريَّ

ثالثة! مرًة واملوسيقى أخرى والنحت
وبينها البارز النحت وبني بينها باملقارنة تسمح أفريقي وعاء عن املشهورة فأنشودته
ال صوًرا شعره يف يرسم إنه «ييتس» الكبري األيرلندي الشاعر عنه قال ولقد الرسم. وبني
باللون عنده األزرق اللون فيُشبِّه آخر ناقد ويأتي الصيني. الرسم ِغنى باإليقاع غنية تُنىس،
بني ثالث ناقد يربط كما (١٧٢٣–١٧٩٢م)، رينولدز اإلنجليزي ر امُلصوِّ لوحات يف األزرق
ويُشبِّه لربامز، األوىل السيمفونية يف (اإلندانتي) البطيئة الحركة وبني عندليب إىل أنشودته
من عىل «١٧٧٥–١٨٥١م» ترينر صور بتأثري ُقرَّائها نفوس عىل أشعارهما تأثري رابع ناقد

جمالها. ويتذوَّق يشاهدها
أكثر والنقاد الشعراء شغلت قد والرسم الشعر بني العالقة أن تُبنيِّ وغريها األمثلة هذه
لنعرف اإلحصاءات إىل للجوء بحاجة ولسنا الفنون. وسائر الشعر بني العالقة من بكثري
والبناء والنحاتني النحت عن كتبوا ا ممَّ أكثر والرسامني الرسم عن كتبوا قد الشعراء أن
طائفًة الشعراء من عدًدا ألهمت قد األخرية الفنون تكون أن يمنع ال هذا كان وإن والبنائني،
وتبقى جئورجه. وستيفان ورلكه، ورامبو، هلدرين، منهم نذكر قصائدهم، أجمل من
استوحى ا ممَّ أكثر الرسم استوحى قد الشعر إن الضوء؛ ساطعة ناصعًة ذلك مع الحقيقة
يف تفوق الرسم عن قصيدًة — مثًال اإلنجليزي األدب يف — نجد ولن الفنون، من غريه
نستشهد أن ويكفي اإلغريقي، الوعاء عن الذكر سابقة كيتس قصيدة وبساطتها روعتها

البداية: هذه تبدأ التي القصيدة هذه من بأبيات

أحد، يمسسها لم التي السكون عروس يا أنت
الوئيد، والزمان الصمت تبنَّاها من يا أنت
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تحكي أن تستطيعني من يا الغابات، راوية يا
4… أشعارنا من عذوبًة أكثر مزهرة قصًة

أم لبرش أم آللهة هي هل جوانبها، عىل َرت ُصوِّ التي األسطورة عن الشاعر ويتساءل
يسمع التي والدفوف واملزامري للهرب، والنضال املجنون، الطراد وعن متمنِّعات؟ لعذارى
تصوير يف ويبدأ الحسية. باألذن ال الروح بأذن يسمعها عارمة، نشوة يف العذبة نغماتها
األشجار، تحت يجلس الذي الجميل الفتى فهناك واحد؛ آٍن يف ويسمعها يراها التي املشاهد
هو إنه أوراقها. من تتجرَّد أن األشجار تلك تستطيع ال كما أغنيته، يرتك أن يستطيع ال
أغاني األبد إىل يعزف أن عىل قدرته من ينبعان وسعادته وجسارته السعيد، الجسور املحب
فسيظل للحزن، يستسلم أن عليه ينبغي فال حبيبته يُقبِّل أن عليه استحال وإذا أبًدا. جديدًة
العواطف كل فوق متساميًا فتيٍّا دافئًا حبه وسيبقى األبد، إىل جميلًة هي وستظل يحب،
الذي املوكب وصف يف يستطرد ثم األبد. إىل متجدًدا ربيعيٍّا جمالها وسيبقى اإلنسانية،

املذبح: عىل التضحية لتقديم غامض كاهن يقوده

التضحية؟ إىل القادمون هؤالء من
الغموض، يلفه الذي الكاهن أيها أخرض، مذبح أي إىل

السماء، إىل ُخوارها يرتفع التي البقرة هذه تقود
الزهر؟ بأكاليل الحريرية جوانبها كل تزيَّنت وقد

بحر، شط أو نهر ضفة عىل مبنية صغرية مدينة أي
آمنة، قلعة تُحيطها جبل، عىل أو

الورع؟ الصباح هذا يف الناس، هؤالء أخالها
الصغرية، املدينة أيتها

ساكنة، أبًدا شوارعك ستظل
يعود أن سيستطيع امرئ من وما

ُمقفرة؟ أنت لَم ليحكي

يف الرومانتيكية عن كتابهما يف زيد عيل ومحمد املسريي الوهاب عبد الدكتور األستاذَين ترجمة عن 4

ص٢٩٧–٢٩٩. ١٩٦٤م، العرض، سجل مؤسسة القاهرة، اإلنجليزي، األدب
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كما والحياة الحب بحركة يفيض الذي الجميل الشكل بمناجاة القصيدة وتنتهي
األبدية: سكون صمته يف م يُجسِّ

جميلة! هيئًة يا أفريقيٍّا! شكًال يا
الرخام، من وعذارى برجال يزينها، بنسيج

األقدام. وطئته وعشب وغابات بأغصان
أفكارنا عن بالكدر تُخرجنا الصامت، الشكل أيها أنت،

البارد! الرعوي النشيد أيها األبدية، تفعل كما

والفلسفة: األدب ويتالحم الفكر، الشعر فيه يحتضن نادر بعناق األنشودة وتُختَتَم

الجيل، هذا الشيخوخة تُضني عندما
آخر حزن وسط أنت ستبقى
لإلنسان، صديًقا أحزاننا، غري

الجمال، هو والحق الحق، هو الجمال له: تقول
األرض، عىل تعلم ما كل هو هذا

تعلم. أن تحتاج ما وكل

الغامضة الساحرة العالقة هذه عن الغربي والنقد األدب تاريخ يف نصنعرفه أقدم لعل
جزيرة (من الكيويس سيمونيدس إىل املنسوبة العبارة هي التشكيلية والفنون الشعر بني
يقول التي ٤٦٨ق.م.) سنة حوايل إىل ٥٥٦ سنة حوايل عاش وقد اليونان، بالد يف كيوس

صامت.5 شعر التصوير أو الرسم وإن ناطق، رسم أو ناطقة صورة الشعر إن فيها
الروماني للشاعر الشعر» «فن كتاب من العبارة تلك الخاطر عىل ترد أن تلبث وال
يكون الرسم يكون (كما بالصورة القصيدة فيها يُشبِّه التي وهي ق.م.)، ٦٥–٨) هوراس

وتشكيله. الشعري البيت لصقل الجهد ببذل يطالب كما ،(٣٦١ الشعر، فن الشعر،

األثينيني مجد عن كتابه يف ١٢٠م» إىل «م٤٠ فلوطرخس أو بلوتارك اإلغريقي والفيلسوف خ املؤرِّ ذكرها 5

إىل ٤٣٠ حوايل (من سيدونيوس هو ر متأخِّ التيني كاتب لسان عىل نفسها العبارة وتتكرَّر ،١٣٤٧ ،٣
العبارتنَي أن الواضح ومن ناطقة. صور والشعر صامت شعر التصوير إن يقول حيث ٤٨٥م)، حوايل
وقدرة اإلبداعية القدرة بني املزاوجة ومحاولة الذاكرة فن بيتس فرانسيس الباحثة أسمته ما عىل تقومان
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بني التشابه أكََّدت أنها العصور عرب رشوحها تعدَّدت التي العبارة هذه يف واملهم
النهضة عرص يف النقاد جعل الذي الحد إىل — والرسم الشعر بني وخصوًصا — الفنون
القصرية العبارة هذه كانت ولقد الرسم. يكون الشعر يكون كما اآلخر: الوجه عىل يقرءونها
منذ خصوًصا الفنون، بني والعالقة الفن نظرية حول دارت التي العديدة الت التأمُّ وراء
ق تفوُّ إىل الشعراء من قلة ذهبت وبينما عرش. الثامن القرن معظم إىل السادسعرش القرن
للشعر، حماًة نفسها من األغلبية جعلت البرشية، الطبيعة محاكاة ال الشعر عىل الرسم
الساخر اإلغريقي الكاتب وصف أن ومنذ الرسامني. أعظم هم الشعراء أن تؤكِّد وراحت
مجيد ام رسَّ هومريوسبأنه األكرب اإلغريق شاعر ١٨٠م»، حوايل إىل ١٢٠ حوايل «من لوكيان
–١٣٠٤» برتارك النهضة عرص شاعر هذا يف وأيَّده ،(–٨ األيقونات، أو الصور كتابه (يف
يمتد الشعراء من كبري عدد عىل الِعظام رين املصوِّ أو الرسامني صفة انطبقت ١٣٧٤م»
وملتون وشكسبري، سبنرس، إىل وأوريوستو تاسو، وتوركواتو وفرجيل، ثيوكريتيس، من
رافائيل»،6 «السابقنيعىل عرشباسم التاسع القرن يف أنفسهم وا سمَّ الذين الشعراء وجماعة
من أخرى ناحية من األمر يخُل ولم الحديث. العرص شعراء من كبري وعدد والبارناسيني
أنجلو مثل الخيال رائع فنانًا وأن شعراء، رين واملصوِّ الرسامني أن يؤكِّدون اد نُقَّ وجود
الرسامني! بالشعراء الشعراء الرسامني بمقارنة ويسمح الرسم فن شاعرية عىل يشهد

القائمة العالقة تأكيد يف نجحت قد املشهورة «هوراس» عبارة فإن األمر يكن ومهما
العصور، عرب والفن الشعر نظريات عىل وأثَّرت الفنون، من وغريهما والرسم الشعر بني
الغامضة، ومسالكه اإللهام دروب عىل التشكيليني والفنانني الشعراء من العديد وهدت

املثمر. اإلبداعي نشاطهم مواصلة عىل وحفزتهم
تراسل أصحابه يُنكر الذي املضاد االتجاه عىل كذلك أثَّرت قد نفسها العبارة أن غري
الجمال علم «وباء وكأنه حاسًما رفًضا بينها املقارنة مبدأ ويرفض وتجاوبها الفنون
الرسم بني املقارنات عقد من ١٧١٢م» النحت «فنون شافتسربي حذَّر فقد … الحديث»

«جوتو» وتصوير النهضة عرص يف الفن عن بحوثها يف وذلك قوية برصية بانطباعات االحتفاظ عىل الذاكرة
والرذائل. للفضائل

تصويرهم يف واعتمدوا رافائيل سبقوا الذين الكبار الفنانني استلهموا الذين الشعراء من مجموعة وهم 6

وبعض ترجمته تجد الذي «روسيت» أهمهم ومن الفنية، بالقواعد تقيُّد دون املبارشة والتجربة الرؤية عىل
الكتاب. هذا يف قصائده
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كله االتجاه لهذا الكربى الرضبة جاءت ثم وباطلة. عقيمة محاوالت بأنها ووصفها والشعر،
والكاتب التنوير عرص ألديب (١٧٦٦م) «الئوكون» كتاب هو الصيت ذائع هام كتاب من
واملكان بالزمان عالقتهما حيث من والرسم الشعر إىل نظر فقد «ليسنج»؛ املرسحي والناقد
عواقب َ وبنيَّ املكانية، األشكال من ا حادٍّ تمييًزا الفن يف الزمانية األشكال وميََّز الرتتيب، عىل
يف املختلفة الداخلية البنية عن الناجمة والتأثريات الواحد الفني العمل يف بينها الخلط
يف هي «هوراس» مبدأ إىل استندت التي الفنية النظريات كانت ولقد الرسم. يف عنها الشعر
عرصنا يف جاء ثم عرصه. يف الفنون بني املؤسف والخلط لالضطراب الرئيس السبب رأيه
بابيت أيرفنج (املؤلفة الفنون» بني الخلط عن مقال الجديد، «الالئوكون ألََّف من الحارض
— والروماني اإلغريقي األدبنَي من استمدَّها التي — وشواهده ليسنج حجج فأيََّد ١٩١٠م)،
السواء.7 عىل والواقع الفن لطبيعة املخل وتبسيطها كلها املحاولة عبث تؤكِّد جديدة بحجج
أواخر منذ أخرى مرًة ظهرت أن تلبث لم والرسم الشعر بني القرابة عالقة لكن
الغربيون عليها تَعرَّف التي الرشق فنون وكانت … الحارضة أيامنا إىل عرش التاسع القرن
بشاعرية الناس أحسَّ فقد ل؛ التحوُّ هذا عن املسئولة هي الحني ذلك منذ واسع نطاق عىل
الدراسات وتزايدت والتصوير. الرسم إىل والياباني الصيني الشعر وبنزعة الرشقية، الرسوم
معظم يف الصينيون الشعراء كان والرسم، الشعر بني الوثيقة العالقة ح تُوضِّ التي النقدية
خاص— بوجه عرش والثاني عرش الحادي القرننَي يف — النقاد كان كما رسامني، األحيان
سيمونيد عن املأثورة العبارات من قريبة عبارات يف والرسم الشعر بني التوازي أكَّدوا قد
واحد، فن والكتابة الرسم أن يقرِّر — كورسون وهو — منهم واحد ذا هو وها وهوراس.
صوت بال قصائد يكتب أن الرسام يستطيع كما الشعر يرسم أن يستطيع الشاعر وأن
حدَّدها التي القواعد اتباع إىل واألمريكيني األوروبيني الشعراء من بعدد هذا أدَّى وقد …
هؤالء ببعض األمر وبلغ للرسم. الصينيون وضعها التي والقوانني للقصائد اليابانيون

النظر أعادت جديدة وفكرية علمية مبادئ عىل القائمة الجديدة الرؤية أُسس الجديد الالئوكون ح يوضِّ 7
— الثبات منطق محل والتناقض والتطور التغري تُحل — جديدة مفاهيم وأبرزت السابقة املفاهيم يف
كيف إذ كافية؛ والرسم الشعر بني «الئوكونه» يف ليسنج أقامها التي القديمة املقارنة تَُعد فلم وإذن
ألي مرادفًة اللوحة عىل الفنان يكرسها التي الخطوط تكون أو للون، مقابًال اللون ذكر يكون أن ر نتصوَّ
الرؤى إعادة يف كافية حريًة الرسام يستخدمها التي املرصية الوسائل أتاحت لقد األدب؟ يف لغوي تكسري
والشعر التصوير عناني محمد للدكتور (راجع … املنطق حبيس زال فما األدب ا أمَّ الواقع، صور وتشكيل

ص٢٧). والفنون، األدب ١٩٨٥م، الثاني، العدد الخامس، املجلد فصول، مجلة الحديث، اإلنجليزي
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وانطباعات مبارشة، العني إىل تتجه صوًرا أي «رشقية»؛ قصائد ورسموا كتبوا أن الشعراء
عن ال الطبيعة تمثُّل طريق عن ُمركَّزة وإيحاءات والسطور، املقاطع من محدود عدد يف حرًة
يف املعروف «األبيجرام»8 نوع من واألحكام الرتكيز شديدة مقتصدة وأبيات نسخها، طريق
الذين والفنانني الشعراء من كبريًا عدًدا أن فيبدو األمر يكن ومهما اإلغريق. عهد منذ الغرب
بني العالقة عن العريق الرتاث بهذا كثريًا أو قليًال تأثَّروا قد املشرتكة أعمالهم عىل ستَطَّلع
مثله د وتعقَّ تطور قد واملعارص الحديث الشعر أن ومع خاص— بوجه — والرسم الشعر
الرسم أو الشعر مفهوم بتحديد يسمح كالهما يعد لم واملعارصبحيث الحديث الرسم مثل
العرص شعراء من الكبري العدد هذا كتبها التي القصائد فإن اآلراء، عليه تتفق تحديًدا
عىل كافية شهادًة تشهد والحديثة والوسيطة القديمة النحت وأعمال واللوحات الصور عن

… خاص9 بوجه والرسم والشعر ببعضها الفنون تجمع التي الرحم» «عالقة
هي تنظر كما منها، ويستعري األخرى الفنون إىل بعينه الشعر ينظر ما أكثر ما نعم!
كثرية أمثلة املختلفة اآلداب يف املتبادلة الصلة هذه عىل واألمثلة منه! وتستعري إليه أيًضا
ال موضوعات رءوس صورة عىل منها القليل العدد هذا نذكر أن ويكفي لها، حرص ال
(النشيد اإللياذة يف أخيل لدرع هومريوس َوْصف تفصيالتها؛ يف بالدخول املجال يسمح
لدرع اإللياذة من الثامن النشيد يف فرجيل ووصف ،(٦٠٨ إىل ٤٧٨ من السطور ،١٨
(السطور من الثامن النشيد يف فرجيل ووصف ،(٦٠٨ إىل ٤٧٨ من (السطور إنياس
العذراء، ملريم البشارة تمثال عن املرئي» «وحديثه دانتي وصف ،(٧٢١ إىل ٦٢٥ من

إىل تطوَّرت ثم لذكراهم، تخليًدا املوتى قبور عىل تُنَقش كانت بيتنَي من تتألَّف ما غالبًا موجزة قصيدة 8

مستقل. أدبي نوع
فإنه كالصورة يكون أن من بد ال — السابقة عبارته يف هوراس قال كما — ذاته الشعر كان إذا 9
تعمل جميًعا أنها هي واحدة خاصية يف والنحت) (كالرسم رة امُلَصوَّ أو التصويرية الفنون مع يُْرتَك
يف ميسرتييه فرانسوا كلود وهو عرش السابع القرن يف املفكرين أحد هذا أكَّد وقد الصور، خالل من
فصول مجلة من الذكر السابق العدد يف (راجع الصور» «فلسفة وهو ١٦٨٢م، سنة نُِرش الذي كتابه
وهبة، مجدي الدكتور ترجمة تاتاركيفتش، ف. لألستاذ الفنون تصنيف بعنوان مقاًال والفنون األدب من
اللغة، من امُلَجرَّدة بالصورة التعبري حد إىل م امُلَجسَّ بالشعر اليوم ى يُسمَّ فيما األمر بلغ وقد ص١٧).
الحدود تخلخل نتيجة هذا وكل النص-الصورة، ى يُسمَّ فيما والجرافيكية الفوتوغرافية الصور وإدخال
وإسهام ُهويتها، لفقدان وتعرُّضها األدبية األنواع أزمة عن والتعبري التشكيلية، والفنون األدب بني الفاصلة

… ذلك يف والتجريدية والرسيالية والدادية واملستقبلية التكعيبية
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اإللهية، كوميدياه من األعراف) (أو املطهر من العارش النشيد يف وتراجان داود وتمثاَيل
تصوير الباروك، عرص يف التصوير وفن الكلمة فن يف املهزوم واملوت املنتِرص املوت
الحارض عرصنا يف التكعيبية إىل والرومانطيقية الوسطى العصور منذ األدبية األعمال
الصور مرسحياته، يف شكسبري رسمها التي الصور ودويف، وبيكاسو ديران أعمال يف
القرننَي يف وازدهرت شعرية بنصوص ارتبطت التي «اإلمبليمات» والشعارات الرمزية
عن قليل قبل قدَّمناها التي كيتس قصيدة خاص، بوجه عرش والسابع عرش السادس
وبوسان، تسيان بلوحات متأثًرا كتبها التي قصائده بجانب األفريقية الزهرية أو الوعاء
الفنون تأثري املوسيقية، لألبنية ومشابهتها ويتمان والت شعر يف والشكلية الرمزية األبنية
«رلكه» شرب عىل وبيكاسو وباوكليه وسيزان رودان أعمال وبخاصة الحديثة، التشكيلية
عن قصائده بجانب الفنانني، أولئك وعند عنده الشعور عن التعبري يف التناظر حد إىل ر املتأخِّ
األملان التعبرييني الشعراء بعض لدى الشعري التعبري يف التصويرية السمات الكاتدرائيات،
هريمان رواية يف السيمفوني القالب شتادلر، وأرنست تراكل، وجورج هايم، جورج مثل
وماكس كرييكو السريياليني الفنانني صور يف القصصية السمات فرجيل»، «موت بروخ
شونفيزة أرنست األملاني الشاعر كتبها التي املفقود» غري «الفردوس قصائد أرنست،
اإلنجليزي الشعر يف التصويريني مدرسة الحجر، عىل بارالخ إرنست واملثال املصور لرسوم
قد وكالهما إليوت، س. ت. أبنائها من وبرز باوند، عزرا مها تزعَّ التي الحديث واألمريكي
الفنون مع جاءت التي املعرفية الثورة باألحرى أو (املودرنية)، الحداثة معني من نهل
والدوامية التكعيبية مع وخصوًصا والتطبيق النظرية يف الحديثة والتشكيلية البرصية
مايكل مثل واحدة مبدعة شخصية يف فنَّني اجتماع عن كله هذا بعد ناِهيَك والرسيالية،
جربا، إبراهيم وجربا جربان، خليل وجربان بليك، ووليم هوفمان، أ. وفاجنروت. أنجلو،
تحرضني ال ممن وغريهم مريس، وأحمد جاهني، وصالح سليمان، وحسن يونان، ورمسيس
لوحات الشعراء فيها «وصف» التي القصائد عدد نحرص أن الصعب ومن أسماؤهم. اآلن
الرومانطيقيون الفنانون رها صوَّ كما الطبيعة لوحات وخصوًصا شعريٍّا، وصًفا الفنانني
ذلك من وأصعب «١٦١٥–١٦٧٣م». روزا وسلفاتور «١٦٠٠–١٦٨٢م»، لوران كلود مثل
منذ نحتية وأعماًال ونقوًشا وتماثيل ورسوًما صوًرا استلهمت التي القصائد نحرصعدد أن
إىل الشعري الفن هذا فيه ازدهر الذي العرشين القرن حتى والرومانية اإلغريقية العصور
أحد! عنهم يسمع يكد لم مبتدءون وآخرون مشهورون كبار شعراء فيه وساهم مذهل، حد
مشهورين لشعراء قصائد روا وصوَّ رسموا الذين الفنانني فعدد صحيح؛ كذلك والعكس
وبودلري وبريون وجوته والفونتني وملتون وشكسبري ودانتي وفريجيل هومريوس من —
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فنان من أكثر ألهمت التي القصائد أكثر وما الحرص. يفوق عدد — املعارصين الشعراء إىل
للشاعر قصيدًة نذكر أن ويكفي مثَّال! عنها وعربَّ رسام، ورسمها موسيقي، مؤلف نها فلحَّ
الرسام رها صوَّ التي الغاب» إله «عرص قصيدة وهي (١٨٤٨–١٨٩٢م)، ماالرميه الرمزي
سنة نيجنسكي الباليه فنان وحوَّلها ديبوس، التأثريي املوسيقي نَها ولحَّ مانيه، التأثريي

… باليه إىل ١٩١٢م
حماًسا أقل هؤالء وجدنا َلَما والنقاد النقد إىل وانتقلنا والفنانني الفنون تركنا لو
طبيعة حول والجدل والنقاش املختلفة الفنون بني والتجاوب التقارب ببيان اهتماًما أو
التوازي عن يكتب «١٦٣١–١٧٠٠م» درايدن اإلنجليزي والناقد فالشاعر بينهما؛ العالقة
األلوان تساوي الشعر يف الجريئة االستعارات أن ُمؤكًِّدا «١٦٩٥م» والرسم الشعر بني
وأشكال والكنايات التشبيهات بعض عن الناتج التأثري وأن الرسم، يف جة املتوهِّ القوية
الرسام. لوحة عىل واألضواء والظالل األلوان من املنبعث التأثري تُشبه الشعري التعبري
برتجمة يطالب (١٧٦٧–١٨٤٥م) شليجل فيلهلم أوجست وناقدها الرومانطيقية وأديب
كان التي السوناتات من مجموعة الفنية الصور بعض عن ويكتب شعرية، ترجمًة الصور
الفني والناقد كبرية. أدبية قيمة ذات تكن لم وإن الصورة قصيدة تطور عىل كبري تأثري لها
التحليل عالم بجانب — ولوتريامو رامبو الشاعَرين صورة ملح قد براز»10 املعارص«ماريو
وبني الرسيايل الرسم بني قارن كما دايل، وسلفادور بيكاسو رسوم يف — فرويد! النفيس
الخراب»، «األرض املشهورة «إليوت» قصيدة يف البيت هذا بعد تأتي التي التسعة األبيات

النار»: «موعظة عنوان تحت الشاعر وضعه الذي الثالث الجزء من

املزروعات بني خفة يف فأر زحف لقد
الضفة، عىل الدبقة بطنه يجرُّ وهو

املعتمة القناة يف السمك أصطاد كنت بينما
الغاز مستودع خلف الشتاء أمسيات من أمسية ذات

امللك أخي حطام يف أُفكِّر وأنا
قبله. من امللك أبي موت ويف

الرطبة، الوطيئة األرض عىل عارية بيضاء أجساد

١٩٦٧م. برنستون البرصية، والفنون األدب بني التوازي منيموزينه، كتابه يف 10
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السطح عىل جافة ضيقة صغرية غرفة يف ُملقاة وعظام
عام. إىل عام من الفأر أقدام غري يطؤها يكاد ال

والحني الحني بني ظهري وراء من أسمع أنفك ما لكني
ستُعيد التي واملحرِّكات األبواق صوت
الربيع.11 يف بورتر مسرت إىل سويني

الفن بني الوثيقة العالقة عن براز) ماريو (وهو نفسه الناقد هذا كشف فقد وأخريًا
كمنجز الشاعر قصائد ذكرته كما «كاليجرام»، آبوللينري جيوم الشاعر وقصائد التجريدي
بعض وصف لقد بل كليه، وباول وكاندنسكي موندريان وصور برسوم (١٨٩٤–١٩٦٢م)
الذي القديم للمبدأ جديد تطبيق وأنها واحد، آٍن يف ورسم شعر بأنها الشاعر هذا قصائد

… الشعر» يكون الرسم يكون «كما قال عندما هوراس عنه عربَّ
الفنون بني املقارنات هذه يف الغلوِّ من الفن وفالسفة بعضنُقاد تحذير من يكن ومهما
سوريو وإتيني ويليك، رينيه (مثل بينها الحدود وتذويب والغموض االضطراب درجة إىل
الفنان رؤية نَُجرِّد أن وال بينها، املتبادلة التأثريات نتجاهل أن يمكن فال مربمان)، وجيمز
التجاوب من التشكييل والفن األدب جناها التي الثمار نُغفل أن وال قيمة، كل من للقصيدة
الفروق بعضوأبرزنا عن بعضها الفنون ميَّزنا مهما أننا يف شك وال بينهما. والعميل الروحي
واحدة الرمزية الوظيفة فإن مختلفة، بوسائل مختلفة عوالم عن تُعربِّ تجعلها التي البنيوية
التقسيمات كل أن كما النجر)، سوزان الفيلسوفة تقول (كما الفني التعبري أنواع كل يف
واحدة وحدة إىل العميقة أعماقها يف تنتهي املختلفة الجمالية والتصورات والتصنيفات
جميع أن األخرية الوحدة هذه من فهمنا وسواء الشعر). عن كتابه يف كروتشه يقول (كما
وصالة، عبادة إىل النهاية يف تتحوَّل أن أو وموسيقى، انسجاًما تصبح أن إىل تطمح الفنون

… الفنون جميع بني الحميمة الصلة عىل األحوال كل يف تدل املأمولة الوحدة هذه فإن
الشعرية القصيدة أن ببساطة يعني ال الحميمة الصلة هذه تأكيد بأن القول من بد وال
هذَين أن أو لها، مطابقًة تكون بحيث التشكييل العمل أو الصورة «تمثِّل» أن يمكن
تنطوي التي والعقلية النفسية واملواقف واألخيلة، املشاعر يرتجما أن يمكنهما األخريَين
الشعري املضمون استيحاء صعوبة عن ثنا يحدِّ من أنفسهم الفنانني فمن القصيدة؛ عليها

طفيفة. تغيريات مع فريد شفيق ماهر الدكتور ترجمة من 11
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تشكيل إيجاد العسري من بأن كليه» «باول األملاني الفنان اعرتف وقد صورة. إىل وتحويله
فمن صحيح؛ كذلك والعكس تامة. مطابقًة الشعري املوتيف) (أو املوضوع يطابق فني
والتماثيل، الصور تناظر التي القصائد) (أي اللغوية الفنية األعمال عىل نعثر أن الصعب
لنا يتبنيَّ وسوف والتشكيل. والخط والظل اللون يف الفنان أظهره ما الكلمة عىل تعكس أو
ومنهم الصورة، بوصف اكتفى من الشعراء من أن الصور» «قصائد من عدد قراءة بعد
يخاطبها أخذ من كذلك ومنهم عليها، ويتهكَّم ينقدها أو صاحبها، د ويمجِّ دها يمجِّ راح من
وحياتها، نشأتها قصة وروى مضمونها ذَكَر ومن وتناجيه، تخاطبه تركها أو ويناجيها
بالشاعر فوجئنا وربما الشخصية. وتجاربه تأمالته يف لالسرتسال مناَسبًة استخدمها ومن
تكمن الذي الخفي األصل أو األساس ذلك إىل هبط أنه إلينا فيَُخيَّل صورة عن يكتب الذي
ق تتدفَّ كأنها والكلمات الصور كل وتنبثق واألحالم، الرياضيات وتتالقى الوجود، قوانني فيه
األصيل االنسجام ذلك جرََّب قد الفريد الشاعر كأن عندئٍذ نحس أن بد وال جياش. نبٍع من
عملها تعمل التي والالواعية الواعية الحياة عنهما تصدر اللذَين األصيل االنشقاق ذلك ومعه

… الفنون كل يف
املقارنة لك سيُتيح الكتاب هذا يف تراه الذي النحو عىل والقصائد الصور تجميع إن
أحدهما يُلقي أن والرسم الشعر من لكلٍّ سيتيح كما عنها، ُكتب الذي والنص الصورة بني
بيشء يَُفرسَّ وإنما نثري، بنص يَُفرسَّ ال الشعري فالنص معه؛ ويتواصل اآلخر عىل الضوء
كانت وملَّا بالنص. يُقاَرن وأن يَُرى أن يمكن يشء آخر، فني مليدان ينتمي عنه مستقل
وال التصوير، وفن اللغوي الفن بني القائم االختالف أساس عىل تقوم الصورة قصيدة
ما تفرسِّ أن واإليقاعية اللغوية بوسائلها تستطيع فإنها بينهما، الفاصلة الحواجز تمس
يجنيها أن يمكن التي الفائدة تخفى وال آخر. وسط يف الِعيانية بوسائلها الصورة تمثِّله
لينعكسعىل واألدب الفن حدود ليتخطى األمر إن بل املقارنات، هذه أمثال من واألدب الفن
العلوم هذه بأحد املهتم إمكان ففي والجمال؛ املقارن واألدب واللغة والنفس االجتماع علوم
يف تشغله. مشكلة عىل اإلجابة فيه ليلتمس املقارن البحث من الفريد اللون بهذا يقوم أن
األعمال من عمًال الناس ى تلقَّ كيف يعرف أن — املثال سبيل عىل — االجتماع عالم إمكان
ودالالت اجتماعية مضامني من الفن تلقي عليه ينطوي ما بكل ُمعنيَّ عرص يف الفنية
أن النفس عالم استطاعة ويف املختلفة. الطبقات وميول املجتمع وثقافة العرص روح عىل
وإبداعه. صنعته أرسار عىل واالطالع الفنان نفسية يف للتغلغل الشعري بالنص ل يتوسَّ
والتكوينات والصور الكلمات داللة عن ليكشف القصيدة دراسة عن اللغة عالم يرتدَّد ولن
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الرمز قوة حملت أم والوصف، اإلشارة عىل الشاعر كلمة اقترصت وهل واإليقاعية، اللغوية
الجمال وفيلسوف األدب وناقد الفن مؤرخ ا أمَّ والتلوين. واإليحاء اإلشعاع عىل وقدرته
ملشكالت حلوًال فيها وجدوا وربما تنفد، ال للبحث موضوعات املقارنات هذه يف فسيجدون
الفن بني تفصل كانت التي الحرام األرض هذه ولوج قبل عليها اإلجابة السهل من يكن لم
من عوا تجمَّ الذين والشعراء الفنانني من بعرشات أمامه تزدحم بها فإذا واألدب، التشكييل
إبداعي هدف عىل يلتقوا لكي واللغات الجنسيات حدود واخرتقوا مختلفة، وعصور بالد

… واحد وإنساني
مشكلة واللوحاتستواجهه القصائد هذه بقراءة لالستمتاع أدعوه الذي القارئ أن غري
أن يف شك ال الصورة؟! يقرأ وكيف القصيدة، يقرأ كيف مشكلتان؛ باألحرى أو عويصة
أخرى، إىل لحظة من الواحد القارئ عند اختلفت وربما الُقرَّاء، بتعدد تتعدَّد القراءات
كانت النص طبقات من طبقًة يكتشف مرة كل ويف مرحلة، إىل العمر من مرحلة ومن
األدبية تجاربه أعانته وربما الحال، بطبيعة السابقة قراءاته ستُسعفه … عليه خافيًة
وعىل األعماق. تلك يف الغوص عىل والفني األدبي بالرتاثنَي خربته من اكتسبها التي والفنية
عليها املتفق األمور ومن القراءة. عمق يكون الحية الخربة هذه بلغته الذي العمق قدر
من فيه ما نتمثَّل شعًرا نقرأ عندما فنحن واإلبداع؛ الخلق من نوع الشعر قراءة أن اليوم
واملواقف واملناظر الصور من مجموعة بصريتنا لعيون وتنفتح وأخيلة، وتجارب مشاعر
وشعورية شاعرية بحالة لنعايشها جديد من رسمها عىل ودفعنا الشاعر «رسمها» التي
الحال يكون وربما قصيدته. كتب عندما صادفته التي الحالة ذات من قريبًة تكون تكاد
فهي عاملها؛ إىل ندخل أن ونحاول لها نتأمَّ التي النحت وأعمال واللوحات الصور مع كذلك
— إلخ والنحاس… والخشب بالحجر أو والظل، والضوء واللون بالخط — تظهر أو م تجسِّ
الحاَلني ويف ووجدانه، الفنان عقل يف اختلجت التي والتجارب واألفكار املشاعر من مجموعًة
األلفاظ فيه انصهرت خاص بناء أو تشكيل أو تكوين يف للمشاركة مدعوين أنفسنا نجد
ناحية من والظالل واملساحات واأللوان والخطوط ناحية، من واإليقاعات واألوزان والصور
من — الواهن! الرتجمة جرس عىل — نُقلت قصائد مع املشكلة صعوبة وتزداد أخرى.
والواقع والداليل. والرتكيبي والنحوي الصوتي نظامها يف عنها مختلفة أخرى لغة إىل لغة
وبجرسها القصيدة، يف سياقها برتتيب — الكلمات! هذه أحرف بل — الشعر كلمات أن
عالم إىل منه ننفذ الذي — املغلق! الباب أو — الضيق الباب مفتاح هي الخاص، ورنينها
ولم قراءته. عند بألبابنا يأخذ الذي و«التعجيب» والعجب النشوة أصل السحري، الشعر
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محل األسماع من محلها «أصوات بأنه الشاعر كالم وصف عندما القايضالجرجاني يبالغ
12«… األبصار من النواظر

الرتجمة كانت وإذا األصلية؟ لغاتها يف تَُقدَّم ال القصائد كانت إذا العمل ما ولكن
األصيل اللفظ تنقل بل معناه، من زأ يتجَّ ال جزء هو الذي اللفظ بصوت مضطرًة تضحى
أليس مختلَفني؟ وجرس صوت إىل آخر لفظ إىل ينُقله آخر لغوي نظام إىل الخاص بجرسه

ُمرتَجم؟ نص أنه ملجرَّد مستحيًال أمًرا الشعري النص قراءة تُصبح أن هذا معنى
الشعر وترجمة عام بوجه األدبية الرتجمة عىل نفسها تطرح وأسئلة مشكالت هذه كل
قائل من اآلراء حولها تتفرَّق التي املعضلة هذه مناقشة مجال هو هذا وليس خاص. بوجه
الذي هو نفسه الشعر جوهر إن أو — امُلْشَهَرة عبارته يف كالجاحظ — يُرتَجم ال الشعر إن
خالف وال إلخ. … منه يضيع ا ممَّ أكثر بعدها منه يبقى ما إن أو الرتجمة، مع يذهب
تُمثِّل — األصلية! لغاتهم يف الشعراء أشعر لها ُقيِّض لو حتى — الشعر ترجمة أن عىل
لدالالت الدقيق والذوق العميق الفهم يصحبها حقيقية قراءًة قراءته أمام الكربى العقبة
العربية الرتجمة جاءت لو تمنَّيت ولقد والرمزية. والصورية الصوتية وإيحاءاتها األلفاظ
ال العربي عاملنا يف النرش ظروف لكن بها، قرأته التي لغته يف األصيل النص مواجهة يف
لزيادة رضورة ال التي والطبع النرش أعباء من يزيد وربما الواجب، العمل بهذا تسمح
فإن املنال، بعيدة أو مستحيلًة أصبحت قد كانت إذا املثالية القراءة أن هذا إىل أضف ثقلها.
النصوص مقارنة بجانب والرسم النص بني املقارنة تتيحها التي املمتعة القراءة فرصة

تنعدم. أن يمكن وال تنعدم لم ببعض بعضها الشعرية
يف ستجدها التي الصور بعض نقرأ أن — الفقرية النثرية بوسائلنا — اآلن ولنجرب
ينظرون، كيف عرفوا الذين الشعراء بعيون إليها ننظر أن ولنحاول املختارة، املجموعة هذه
هذا دروب يف نحن نسري بينما فيه، برعوا الذي الرؤية فن من شيئًا منهم نتعلم فربما

… يرون وال أعينهم يفتحون كالذين العالم
األرسار بكنوز غني بمنجم أشبه الحقيقي الفني العمل إن قلنا إذا نبالغ ال لعلنا
تتحكَّم معينة نظر وجهة من هذا يفعل أن من بد ال ذخائره يتأمل من وكل الكنوز، وأرسار
وموهبته قدرته حسب ذلك أو الثمني الجوهر هذا منه ويستخرج لها، حرص ال عوامل فيها

الطبعة إبراهيم، الفضل أبو محمد األستاذ املرحوم ورشح تحقيق وخصومه، املتنبي بني الوساطة 12
ص٤١٢. ١٩٦٦م، الرابعة،
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أمام نقف أن الحال بطبيعة نستطيع ولن والفن. والكون للحياة ونظرته وخربته وثقافته
إتاحة من الغاية يفسد ذلك ألن الصغري؛ «املتحف» هذا يقدِّمها التي واألشعار الصور جميع
النظر بمحاولة سأكتفي ولذلك الكاملة؛ بحريته ويُجرِّب ق يتذوَّ لكي قارئ لكل الفرصة
عن تخرج ال املحاولة أن علمي مع لوحة، أربعني من أكثر من اخرتتها لوحات ثالث إىل
ع وتُشجِّ الفريدة، القراءة هذه عالم يف الدخول عىل القارئ ز تُحفِّ التي األسئلة بعض إلقاء

… بعضهما إىل أيديهما بمد ر واملصوِّ الشاعر وتغري باملغامرة، القيام عىل
نص بني أقارن وكيف الصورة؟ قصيدة أُفرسِّ أن يمكنني كيف القارئ: يسأل وربما
وهي حدة، قارئعىل لكل مرتوكة وأمثالهما السؤاَلني هذَين عىل واإلجابة مرئي؟ وآخر لغوي
والحياة. النقد يف نظره ووجهة وثقافته وتجربته، ذوقه عىل — القول سبق كما — تعتمد
قارئ كل وأن الُقرَّاء، د بتعدُّ تتعدَّد القراءات أن من الشعر اد نُقَّ بعض يقوله ما صحَّ وإذا
فال األصلية، الشاعر تجربة استحضار عىل يقترص وال طريقته عىل القصيدة إبداع يُعيد
املتاهة داخل تهديه التي النظرية هات املوجِّ بعض — ٢٤ — عن نفسه القارئ لهذا غنى
القراءة عىل عليها اإلجابة تساعد أن يمكن التي األسئلة بعض سنطرح ولذلك السحرية.
فيه؛13 يتحرَّك مجاًال الحر ق للتذوُّ نرتك حتى املوضوعية أو العلمية نقول وال املنظمة،
ومجتمعه وعرصه حياته مواقف من موقف أي ويف بالصورة، الشاعر التقى ومتى كيف
ملتحف زيارًة املناسبة هذه تكون كأن ُمعيَّنة، مناسبة يف قصيدته نشأت هل اللقاء؟ هذا تمَّ
بريدية بطاقة عىل الحصول حتى أو فنان، بذكرى احتفاًال أو معرضصور، أو مرسم أو
رته نَفَّ أم إليها جذبته هل عليه؟ الصورة هذه تأثري كان وكيف الصورة؟ عليها ُطبعت
الراحة له وتقدِّم وتُلهمه عاطفته تُحرِّك أنها أحسَّ أم وغموضها، بغرابتها شعر هل منها؟
بنية تعكس بحيث القصيدة لغة إىل وشكلها مضمونها ينُقل أن يف نجح وهل والعزاء؟
واألدوات الوسائل هي فما هذا يف نجح قد كان وإذا لها؟ املكوِّنة العنارص بعض القصيدة
من إلينا وتتحدَّث تنطق الساكنة الصور يجعل أن استطاع كيف إليها؟ لجأ التي الفنية
معالم بعض عن التعبري يف ق ُوفِّ قد كان وإذا املبارش؟ الحارض أو البعيد املايض طوايا
تمكَّنت هل ذلك؟ فعل وملاذا أخرى، تفصيالت أغفل فهل الدقيقة، وتفصيالتها الصورة

ص٩٠. ١٩٧٥م، هوبر، ماكس نرش دار ميونيخ، األملانية، القصيدة يف أملانية صور كرانس: جسربت 13

Kranz, Gisbert, Deutucle Dildwepke im deutschen Gediclt. München, M. Hueber Ver-
lag, 197 s. 90.
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ثم ذلك؟ لتحقيق بها استعانت التي الوسائل هي وما للصورة، تفسري تقديم من القصيدة
نقد هو الهدف كان هل ُمحدَّدة؟ صورة عن قصيدته كتابة من الشاعر هدف كان ماذا
دورر «كآبة» عن يكتبون ستجدهم الذين الشباب الشعراء معظم مثل ومجتمعه، عرصه
الصواريخ؟ وقواعد النووي والرعب واألورام القلق عرص فيُدينون دافنيش، «جوكندا» أو
الوجود عىل الضوء وإلقاء ومشاعره، لخواطره الِعنان إطالق هي الشاعر غاية كانت أم
غري النهاية يف الهدف كان أم ومعناه؟ رسه من االقرتاب ومحاولة عام، بوجه اإلنساني
وهي غرض، أو هدف كل عن املنزَّهة ق والتذوُّ ل التأمُّ متعة إال اللهم هدف، بأي مرتبط

الجمالية؟ واملرسة واالستمتاع الفني التذوق محور «كانت» جعلها التي املتعة
وصنعتها القصيدة «بحرفية» ارتباًطا أكثر أخرى أسئلة إىل القارئ ينتقل وربما
هل ورموزها؟ وصورها وعباراتها كلماتها و«وظََّف» قصيدته الشاعر عالج كيف فيسأل:
بينه الحوار إىل لجأ أم والحكاية، القصة درب عىل سار أم املبارش، الوصف طريق سلك
أوجز وهل املثل؟ ورضب التعليم أسلوب أم التقريري أم الغنائي األسلوب اتبع هل وبينها؟
التزم وهل ومقاطعها؟ أبياتها ورتََّب قصيدته وضع قالب أي يف وأطنب؟ أسهب أم وكثَّف
وكتب األحيان بعض يف وبالغ الحر الشعر َل فضَّ أم القوايف، ونوع ُمعنيَّ بحر من أوزانًا
حتى سطوره وتنظيم الشعر عالم يف صيحة آخر كان (الذي امُلَجسم الشعر طريقة عىل
أم واإليحاء، اإليماء طابع أم العاطفي، التعبري طابع النص عىل يغلب هل قريب)؟! عهد
الفنان عن أم نفسها الصورة عن الشاعر يتكلم وهل ؟ ُمعنيَّ فعل أو انفعال إىل الدعوة
أو «رسالته» أو تجربته «توصيل» يف األمر آخر ق ُوفِّ وهل مًعا؟ عنهما أم رسمها الذي
اإلجابة عنها ضت تمخَّ التي الحقائق وبني وبنائها القصيدة أسلوب بني واملالءمة «كلمته»
اإلجابة وتعنيُّ القصيدة ق تذوُّ يف ترى كما تصب األسئلة هذه إن السابقة؟ األسئلة عىل

… أحد حولها يختلف ال التي الجمالية املتعة غاية تحقيق عىل عليها
ضوء عىل الكتاب هذا يف تجدها التي القليلة الصور بعض مًعا نقرأ أن فلنحاول
قراءات بني من واحدة قراءة سوى ليست قراءتنا أن ولنتذكر عنها. قيلت التي القصائد
ولنبدأ الوحيد. التفسري هو أنه تزعم وال واحًدا تفسريًا تُقدِّم إنها أي ممكنة؛ أخرى
املميَّزة ابتسامتها تَُعد كما الفن، كنوز أشهر من تَُعد التي «املوناليزا» أو «الجوكوندا» ب

… الهول أبي ابتسامة وسخريته وحنانه غموضه يف يفوق ربما أبديٍّا لغًزا
امُلفعمة الهادئة النظرة هذه تتحدَّث وبماذا تنطق؟ ال التي االبتسامة هذه تقول ماذا
اإليطالية السيدة هذه تحيطان والصرب الرزانة إن والتعايل؟ والدعابة واألىس بالتعاطف
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اإلحساس من فتزيدان تتناجيان كحمامتنَي عىلصدرها املشبوكتان ويداها مة، امُلنعَّ البيضاء
يف ويُقلقه اإلحساس هذا يكرِّس خلفها ومن فيها يشء كل والحنان. واالستسالم بالرىض
ساكنة، طبيعة إىل نفسها هي يحيلها أن يوشك الذي الساكن الطبيعي املنظر واحد؛ آٍن
الجبل، من الفيضاملنحدر واملاء الزرقة، املتالشية والسماء البلَّورية والصخور البعيد البحر
«الخلفية»، عىل يتحدَّد الذي الداكن الراسخ والظل البياض، ناصعة الشجر وجذوع والشجر
ج املتوهِّ الفجر وأنوار املرمري والصدر الوضاء الجبني نصوع الفيضوال املاء ملعان يفلح وال
عة. املرتفِّ والحكمة والنضوج األُفول ومعه الجاثم الظل هذا زحزحة يف كلها تفلح ال بعيد، من
أن تستطيع ال الحداد ثوب يف أو الغروب ثوب يف امللتف الطبيعي املنظر روعة لكن
عنهما! عينَيك تُحول أن يمكنك وال عنك، تتحوَّالن ال اللتنَي العيننَي إىل النظر عن تشغلك
الحب عن تفَرتُّ هل تدري ال التي االبتسامة إىل انتباهك تشتيت عن بالتأكيد تعجز وهي
النمرة ابتسامة أم إليها، تجذبك التي الخالدة األنثى ابتسامة هي وهل القسوة؟ عن أم

… عليها؟ انتصارها لقرب وتُهلِّل ضحيتها تُغوي التي املرتبصة
أنها يف شك ال وشفتَيها. عينَيها عىل عينَيك وتُثبت ترفعه ثم وعذابًا، حريًة رأسك وتهز
صورتها، رسم عىل عاكًفا كان الذي للفنان تقوله هل لكن أشياء، أو شيئًا تقول أن تريد
عزف يف نفسها به تخاطب أم واألجيال، األيام مستقبل يف أمامها سيقف من لكل تقوله أم
من الرغم عىل — بالحياة املمتلئة النظرة إن صمته؟ يف وينطق نطقه يف يصمت منفرد
والظل اللون من اإلفالت محاولًة الشفتنَي عىل تختلج التي والبسمة — الظاهر سكونها
الزمان، يف وتتحرك وتهتز لرتقص قرون، خمسة من أكثر منذ فيه ُقيَِّدت الذي واملكان
وحبها وحنانها جمالها من عينَيك وتمأل أمامها ف تتوقَّ هل تدري فال ك لتحريِّ جميًعا إنها
وتفضح أرسارك، صندوق يف وتنفذ عاداتك، ثياب من تُعرَّى أن قبل بالفرار تلوذ أم ودفئها،
أن قبل منها «نسخة» لنفسك وتُجرجر وظلماته، وسخافاته بغروره املزهو عاملك تفاهة
املرأة أمام كنت هل تطاردك؛ ألغازها أو املوناليزا لغز من الحرية وتظل الباب. من تخرج
أم القديمة، العرَّافة بصوت إيلَّ تكلَّمت هل البتول؟ القديسة أم «الهويل» أم العروس أم
من طردتني أم بزيارتي بت رحَّ وهل بكت؟ أم ضحكت هل الراضية؟ املؤمنة صلوات رتَّلت
روحي أثقلت أم — عمري لبقية زاًدا املوسيقى مع النور — بهداياها حملتني أتُراها بيتها؟
هل شعري وليت ولغزي؟ ورمزي رسي عن بالبحث ضمريي وأرهقت وأرسارها، برموزها
فهل الناس— ماليني يفعل كما — بيتي يف صورتها وضعت وإذا ابتعدت؟ أم منها اقرتبت
رسم قد العظيم الفنان إن األبدي؟ اللغز فض من يوًما أتمكَّن وهل نقمة؟ أم نعمًة ستكون
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شأن شأنه — ولكنه املالك، — الحواء هذه أو الهويل — املرأة هذه رسم عندما «فلسفته»
ر والتحجُّ التمذهب من رؤيته وصان والحوار، للمشاركة دعانا قد — حق فيلسوف كل
يعرفون والحياة والعلم والفن األدب يف واملستبدِّين املتسلِّطني صغار وليت … ب والتعصُّ
… والجماد بالبهيم إال تليق وال واالستبداد التسلُّط تُناقض نفسها املفاهيم هذه أن أخريًا
والجوكوندا (١٤٥٢–١٥١٩م) دافنتيش ليوناردو بعد قليلًة سنوات الزمان يف وننتقل
أصحاب من آخر فنان رسم ما آخُر هي لوحة أمام لنقف ١٥٠٣م، سنة حوايل رها صوَّ التي
(وقد الستة العميان إن ١٥٦٩م). إىل ١٥٢٥م حوايل (من األكرب بروجل بيرت وهو الرؤية،
اآلخر بعد واحًدا الطريق سون ويتحسَّ الرعب، يجتاحهم ١٥٦٨م) سنة حوايل رسمها
عىل يده يضع منهم كلٌّ بطرَفيه. وآخرهم أولهم يمسك طويل قضيب أو بعًصا متشبثني
الرس ما توازنه. واختل جسده ارتُج قد عليه يستند والذي الصف، يف عليه املتقدم كتف
ال مثَلهم كان وإن يعرف الصف يف الثاني إن الداهم؟ املوت أو العاصفة أو الزلزلة وراء
الباقون األربعة ا أمَّ عليه، وانهار التايل فوقع وانهار حفرة، يف والقائد الرائد وقع فلقد يرى؛
الظلمة يَروا أن يريدون كأنهم اتساعها عىل الجوفاء املحاجر وفتحوا الخطر استشعروا فقد
أيسريون الستة؟ الرجال هؤالء هم من … وإطباًقا كثافًة ازدادت أنها من ويتأكدوا امُلطبقة
ع؟ توقُّ غري عىل فاجأتهم أم قبل من الحفرة هذه يف وقعوا هل يوم؟ كل املعتاد طريقهم عىل
والبحرية. الراسخة واألشجار الصغرية الريفية والكنيسة القرية بعضبيوت تظهر بعيد من
يف اندفعوا كيف أحد؟ بهم يشعر أن دون الحفرة يف السقوط عىل يوشكون أو يسَعون ولَم
ينتظروا لم وملاذا عنهم؟ يتخىلَّ وملاذا أعمى؟ قدٌر مثلهم هو هل حرَّكهم؟ َمن األعمى؟ الليل

أتمَّ؟ تكون بالليل الرؤية أن بخاطرهم دار هل نهار؟ شمس تطلع أو فجر يُرشق أن
… أعمى كتَفي عىل يَديه يضع أعمى، يمسكها بعًصا يمسك أعمى، يتبعه األعمى،
العميان هؤالء الفنان رسم هل ونبوءة؟ رؤية أهي … الحفرة يف حتًما وسيسقط تعثَّر والكل
من السابع الكتاب وبداية السادس الكتاب (آخر الكهف أسطورة يف كأفالطون كان أم
األعمى القدر أو واملوت املقصودون، العميان نحن هل أُمثولة؟ أو رمًزا يُقدِّم الجمهورية)
يف نحن علينا النبوءة أو الرؤية تنطبق أَال الحفرة؟ تلك هو الكربى امِلحن من شئت ما أو
التي والصغرى الكربى والكوارث به، نشقى الذي الشامل االضطراب عرص العرص، هذا
الكوارث عون ويتوقَّ الجميع، عىل الحرب الجميع فيه عرصيشن مكان، كل يف أمامنا د تتجسَّ
نقول أن يمكن أَال مساء؟ كل نومهم إىل ويأخذونها صباح، كل عليها ويقتاتون يوم، كل
جمع زمن يف وصية، بل صورة، مجرَّد ليست إنها العميان «قرءوا» الذين الشعراء أحد مع
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املجهول من الرعب َد وجسَّ وشكسبري)، ومونتني (رابليه بروجل أمثال من الرؤية أصحاب
أكثر بأعينهم يَرون بروجل عميان إن أخريًا نقول أم والشعوب؟ لألفراد تخريبه أفظع وما
إال فينا من املجهول. القيد أرسى هم بأنفسنا؟ نُحس ا ممَّ أكثر بنا ون ويُحسُّ نرى، ا ممَّ

مشنوق؟ أو سجني العميان، مثل أسري اليوم وهو
فان فنسنت إنه آخر؛ لراءٍ أخرى لوحًة لتجد الزمن عرب تنتقل وأنت خطاك وتوسيع
رسم ما آخر كانت التي الغربان مع القمح حقل هي ولوحته (١٨٥٣–١٨٩٠م)، جوخ
تضاهيها أن قبل تقرأها أن وحاول الصورة انظر قليلة. بأيام االنتحار عىل إقدامه قبل
أنفاسك وستُمسك الذهبي، القمح طوفان الدهشة حد إىل سيفاجئك الشعراء. بنصوص
ووهج النار ودائرة املوج، سطح عىل الطافية السوداء الغربان أرساب من عجبًا أو خوًفا
بعد املتبقي العدم رماد أم وحريقه الوجود غضبة أهي األرض، وزفري السحب وتلبد الربيق،
واألصفر باألحمر لوَّنَها التي «امليتافيزيقية» بهواجسه املتمزِّق الفنان قلق هو أم الثورة؟

األصلية!)14 باأللوان ال واألسود باألبيض الصورة أن األسف (من الفاجَعني
نشيجه هي الصورة فكانت يأسه من يُخلِّصه أن هلل ع يترضَّ الفنان هذا كان هل
اتجه والسهم َجعبته، يف سهم آخر أطلق قد الفنان لكن َصالته، هي األلوان وكانت وبكاءه،
اإلنسان وجود جرح هو هل السوداء. الهاوية تنفتح كما الجرح وانفتح لحمه، يف وغار إليه
العني جرح البائس، الفنان جرح هو أم والتعذيب، القسوة، الجوع، زمن يف األرض، عىل
ما بعض نرى أوالء نحن وها البرش؟ عني تطيق ا ممَّ أكثر الحقيقة هول من «رأت» التي

… الدوار فيصيبنا بالدوار أصابها
لقصيدة أثًرا نجد هل السؤال: هذا ونطرح العربي أدبنا عىل نعرج أن علينا بقي
للجواب عنا توقُّ صحَّ وإذا ومعارصه؟ وحديثه قديمه والنقدي الشعري تراثنا يف الصورة
نتتبع أن — التقديم! هذا مثل يف الحال ملقتىض ومراعاًة العريق الرتاث إزاء — يمكننا فهل
من الشعر بني القديمة املقارنة يؤكِّد الذي جانبها يف بالصورة لالهتمام األساسية الخيوط

أخرى؟ ناحية من الرسم أو والتصوير ناحيٍة
يف ووظائفها ومستوياتها أنواعها اختالف عىل الفنية الصورة نجد أن الطبيعي من
جوهر هي تَزل ولم الصورة كانت فقد آخر؛ شعر كل شأن ذلك يف شأنه العربي، الشعر

(النارش) واألسود. باألبيض التي بالصورة ن امللوَّ األصل استُبِدل 14
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واإلنسانية الشعرية الحقائق عن الكشف يف عنها يُستغنى ال التي ووسيلته الثابت الشعر
أيًضا الطبيعي ومن وتوصيلها. عنها الكشف عن العلمية واللغة العادية اللغة تعجز التي
اللغويني جهود من يستفيد وأن الُقدامى، والبالغيني النقاد بعناية الصورة بحث يحظى أن
رشوح من يستفيد كما واملجاز، واالستعارة التشبيه مفاهيم تحديد يف واملتكلِّمني واملفرسين
والنفس والخطابة الشعر يف كتبه ضوء عىل ألرسطو املحاكاة لنظرية املسلمني الفالسفة

الطبيعة. بعد وما
«رضب هو حيث من الشعر طبيعة إىل التفت من أول هو «الجاحظ» يكون وربما
األفكار بعض العربي النقد تاريخ يف طرح من وأول التصوير»، من وجنس النسيج من
عبارته قرأنا ولو بعده، من والنقاد البالغيني من طويلة أجيال عىل سيطرت التي الهامة
من يفهمها التي املختلفة الدالالت لتبينَّا (٣ / ١٣١–١٣٢) الحيوان كتاب يف املشهورة
يعرفها الطريق يف مطروحة «املعاني الفهم: هذا عليها يقوم التي واملبادئ التصوير، كلمة
السبك، وَجودة الطبع صحة ويف املاء، وكثرة واملدني، والقروي والبدوي والعربي، العجمي

التصوير.» من وجنس النسيج من ورضب صناعة الشعر فإنما
يف يستخدمه والجاحظ السياق. هذا يف يُهمنا الذي التصور مصطلح لنا تُقدِّم والعبارة
أولها: مبادئ؛ ثالثة منه نستشف أن يمكننا استخداًما ووسائله كتبه ويف السابقة العبارة
االنفعال إثارة عىل يقوم أسلوب وهو املعاني، أو األفكار صياغة يف ا خاصٍّ أسلوبًا للشعر أن
يقوم الصياغة يف الشعر أسلوب أن وثانيها: املواقف. من موقف إىل املتلقي واستمالة
بالتجسيم. اآلن نسميه ما مع يرتادف التصوير إن أي حسية؛ بطريقة املعنى تقديم عىل
طريقة يف له ومشابًها للرسم قرينًا يجعله للشعر الحيس التقديم أن املبادئ هذه وثالث
ر ويُصوِّ بها يصوغ التي املادة يف عنه اختلف وإن والتلقي، والتأثري والصياغة، التشكيل
أو لوحة رسم عىل التصوير كلمة داللة إىل يُشري األخري املبدأ أن الواضح ومن بواسطتها،15
الشعر ربط ويكون املرسومة، للوحة مرادًفا الصورة معنى يُصبح بحيث تمثال، تشكيل
بني مشرتك عنرص التجسيم أو للمعنى الحيس التقديم أن إدراك عن ناتًجا أمًرا بالرسم

برصية. بطريقة املعنى يقدِّم والشاعر الرسام من كالٍّ ألن والرسم؛ الشعر

املعارف، دار القاهرة، والبالغي، النقدي الرتاث يف الفنية الصورة عصفور: أحمد جابر للدكتور راجع 15

وقد واالستقصاء، بالتعمق تتسم معالجًة املوضوع عالج الذي الكتاب وهو ص٢٨١–٢٨٣، ١٩٧٣م،
القديم. النقدي تراثنا يف والتصوير الصورة عن القليلة اللمحات هذه عرض يف كبريًا اعتماًدا عليه اعتمدت
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الجاحظ كتابات يف والرسم الشعر بني املقارنة لفكرة النظري األساس نفتقد أننا ومع
النقدية أحكامه بعض فإن الشعر، نصوص عىل لها العميل التطبيق نفتقد كما املعروفة،
واضًحا منظوًرا أو مشهًدا يقدِّم الذي الشعر من النوع ذلك وإىل املقارنة، هذه إىل َميله تؤكِّد
،٢ السائر، املثل (يف األثري ابن رواية كانت وربما رسام. يرسمها لوحة كأنه املتلقي ملخيِّلة
— (٤٠ (ص٣٩، منظور نَُواسالبن أبي أخبار يف تتكرَّر التي الرواية —وهي (٢٤٦–٣٤٧
التي والفوارس واملها أسفله يف كرسى الكأسوصورة وصف يف املشهورة نُواس أبي ألبيات
بل نُواس، أبي شعر من عرفه ما أفضل إنها الجاحظ لسان عىل قوله ثم بالِقيس، ترميها
الجاحظ عند التصوير مصطلح أن تؤكِّد الرواية هذه كانت ربما وحديثه، قديمه الشعر من
نفسه الوقت يف يُشري فهو اآلخرين، يف التأثري عىل كصانع الشاعر قدرة إىل يشري ما بقدر
يجعله ا ممَّ حسيٍّا، تقديًما املعنى تقدِّم تصويرية بوسائل صناعته يف يستعني الشاعر أن إىل
التصوير فكرة طرح عندما الجاحظ أن واملهم التقديم.16 طريقة يف له ومثيًال للرسام نظريًا
وقدرته للشعر الحيس الجانب فكرة العربي النقد يف مرة ألول يطرح كان النحو هذا عىل
التصوير بني للعالقة األوىل املقدمة تَُعد فكرة وهي ن، املتلقِّ ذهن يف برصية صور إثارة عىل
اح والرشُّ ون واملفرسِّ واللغويون والنقاد البالغيون منه التقط وقد للمعنى. الحيس والتقديم
— رشيق وابن سنان وابن واملرزوقي والزمخرشي والعسكري جني وابن كالرماني —
الحسية خصائصه ل بتأمُّ ون ويهتمُّ األدبي التصوير إىل يلتفتون وبدءوا الفكرة، هذه خيط
القرآني النص إزاء يتوقفون جعلهم كما للحواس، املعنى تمثيل يف الخاصة وطريقته
تصوير عىل قدرتها يف تكمن التي واستعاراته تشبيهاته وبالغة إعجازه، أرسار الكتشاف
العيني، بالحس املجرَّد املعنوي ربطها طريق عن محسوًسا تقديًما وتقديمه املجرَّد املعنى

الحسية.17 الصفات يف تمكُّنًا منها أشد بأخرى الحسية الصور ربطها أو
الجرجاني القاهر عبد عند ذروته إىل الشعري والتصوير الصورة عن الكالم ويصل
اإلعجاز، دالئل (يف الصورة عن معرضدفاعه يف يحتج إنه املشهورة. النظم نظرية صاحب
عىل قدرتها إىل وتأثريها وجمالها والتمثيل واالستعارة السابقة الجاحظ بعبارة (٣٣٠
ليكاد حتى فيه والحركة الحياة وبث وتشخيصه حسيٍّا تقديًما وتقديمه املعنوي تجسيم

بعدها. وما ص٣٨٦ نفسه، السابق املرجع 16
ص٢٨٧–٢٨٨. نفسه، املرجع 17
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الحيس التقديم الخالصمن البرصي الجانب عىل القاهر عبد تركيز أن العيون…ويبدو تراه
التصوير براعة إىل الشعر روعة يرد جعله قد العني أمام وتشخيصه وتجسيمه للمعنى
التصويرات يف والصنعة االحتفال أن أساس عىل الرسام، وعمل الشاعر عمل بني ويقارن
يُشكِّلها التي «التصاوير» إىل الناظر نفس يف يقع بما شبيًها فعًال تفعل الشعرية والتخييالت
النفس وتدخل وتروق وتخلب تُعجب تلك أن «فكما رين: املصوِّ أو الرسامني من الُحذَّاق
مكانُه يُنَكر ال الفتنة من رضب ويغشاها رؤيتها، قبل تكن لم غريبة حالًة مشاهدتها من
يف ويوقعه البدع من ويُشكِّله الصور من يصنعه فيما الشعر حكم كذلك شأنُه، يخفى وال
األخرس واملوات الناطق، الحي الصامتيفصورة الِجياد بها يتوهم التي املعاني النفوسمن
املشاهد.»18 املوجود حكم يف املفقود واملعدوم املميز، واملبني املعرب الفصيح قضية يف
ومصطلح «الدالئل» يف والتصوير الصورة ملصطلح القاهر عبد استخدام أن يف شك وال
الرسام، و«تصاوير» الشاعر تخييالت بني مقارناته عن فضًال «األرسار»، يف التخييل
سينا ابن إىل الفارابي (من اإلسالم فالسفة من أرسطو ُرشاح مساهمة مدى عن يكشف
بأن والتمثيل، التصوير عن مفهومه بلورة يف املؤكدة) حكم يف به ِصلته أصبحت الذي
واألصنام والنقش والتخطيط التصوير مثل احه وُرشَّ أرسطو مرتجمي كلمات استخدام يف
بني العالقة أن يف أيًضا شك وال الشعر.19 يف أرسطو لكتاب سينا تلخيصابن يف وردت التي
الحيس، التقديم فكرة وراء كانت النقدي، الرتاث يف به ُفِهَمت الذي النحو عىل والرسم، الشعر
ثم الشعري، للتصوير الحسية الجوانب عىل واإللحاح الشعر، ملعاني البرصي التجسيم أو
حسية، بطريقة املعنى يقدِّم الرسام مثل الشاعر أن يفرتض كان بالرسم الشعر ربط إن
مباًرشا، برصيٍّا تلقيًا املشاهد فيتلقاها اللوحة عىل يرسمها التي املشاهد طريق عن هذا

العقل.20 بعني يراها صوًرا املتلقي ذهن يف تُثري التي لغته طريق عن وذلك
فكرته تقبَّلوا الذين أرسطو رشاح عند والرسم الشاعر بني املقارنة مبحث ازدهر وقد
يحاكيانها التي املادة يف يتمايزان قد املحاكاة أنواع من نوعان والرسم الشعر أن عن

أن مالحظة مع ،٣٠٨ من السابق املرجع عصفور، جابر عن ،٣١٧ اإلعجاز دالئل القاهر، عبد 18

حيث من الصورة عىل الداللة طياته يف يحمل إذ دة؛ موحَّ بطريقة الصورة مصطلح يستخدم ال القاهر عبد
داللة مع يتفق ا ممَّ الصياغة أو الشكل وعىل والتشبيه، والتمثيل االستعارة يف الشعر ملعاني الحيس التقديم

أرسطو. عند الصورية والعلة الصورة مصطلح
ص٢٦١. ١٩٦٧م، العربية، املكتبة القاهرة، الشعر، يف أرسطوطاليس كتاب عياد، محمد شكري راجع 19

بعدها. وما ص٣١٢ السابق، املرجع عصفور، أحمد جابر 20
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طبيعة يف يتفقان لكنهما — بالكلمة ل يتوصَّ واآلخر والظل، باللون ل يتوصَّ فأحدهما —
التقديم هذا يف املجال ضيق ولوال — النفس عىل وتأثريها التشكيل يف وطريقتها املحاكاة
الشعر بني التشابه أوجه وعن ألرسطو، املحاكاة نظرية عن الحديث يف السرتسلنا املحدود
قدر أقىص إحداث يف والرسام الشاعر طريقة وبني واملمكن، للواقع محاكاتهما يف والرسم
ني املتلقِّ نفوس يف خاص تأثري وإحداث مادتهما عنارص بني والتناصب التآلف من ممكن
من أرسطو اح ُرشَّ بيَّنها كما وذلك ؛ ُمعنيَّ فعل عىل يحثهم أو انفعال، إىل يدفعهم نحو عىل
قوتها يف تفاوتت مختلفة بدرجات والنقاد البالغيني بعض بها تأثر وكما اإلسالم، فالسفة
القاهر وعبد سنان، وابن َطباطبا، وابن والباقالني، جعفر بن قدامة بني ودقتها ووضوحها
العرب، النقاد من أرسطو تالميذ أنبغ عند وأعمقه لها فهم أدق بلغت أن إىل الجرجاني،
الطبيعة يدرك أن استطاع الذي الوحيد العربي الناقَد كان الذي القرطاجني حازم وهو
الشعر لطبيعة متماسك ر تصوُّ ضمن الحيس، التقديم عىل صوره وقدرة للشعر، الحسية

الوقت.21 نفس يف وأهميته
اآلراء ح توضِّ التي الشعرية النماذج بعض القديم تراثنا من نلتقط أن اآلن يمكننا هل

محدد؟ فني عمل أو تصوير أو برسم وتقرتن السابقة، النظرية
إىل١٩٠ه/٨٠٦م ١٣٠ه/٧٤٧م نَُواس(من أبي سينية هو البال عىل يخطر ما أول إن
شعر من غريها عىل لها وفضَّ بها أُعجب قد الجاحظ أن إىل أرشنا أن سبق التي تقريبًا)،
بني الصلة فيها أكَّد التي الشهرية عبارته وراء تكون أن يُستبعد وال نفسه، نُواس أبي

غريه. عىل املناظر م ويجسِّ املشاهد يرسم الذي الشعر َم وقدَّ والتصوير، الشعر
بعض فرأى األكارسة، مقر املدائن عىل ومرَّ صحبه بعض أخذ قد نُواس أبو وكان

الشهرية: قصيدته فكتب أطالل، غري منها يبَق لم التي وأنسهم لهوهم وُدور حاناتهم

ودارُس ج��دي��ٌد م��ن��ه��م أث��ر ب��ه��ا وأدل��ج��وا ع��طَّ��ل��وه��ا، ن��دام��ى ودار
وي��اب��ُس ج��ن��يٌّ ري��ح��ان وأض��غ��اث ال��ث��رى ع��ل��ى ال��زق��اق ج��رَّ م��ن ح��بُّ م��ا
خ��ام��س ��ل ال��ت��رحُّ ي��وُم ل��ه وي��وًم��ا وث��ال��ثً��ا وي��وًم��ا، ي��وًم��ا ب��ه��ا أق��م��ن��ا
ف��ارُس ال��ت��ص��اوي��ر ب��أن��واع ح��ب��ت��ه��ا ع��س��ج��دي��ة ف��ي ال��راح ع��ل��ي��ن��ا ت��دور

.٣٢٧ ص نفسه، املرجع 21
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ال��ف��وارُس ب��ال��ق��س��يِّ ت��دَّري��ه��ا م��ًه��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا وف��ي ك��س��رى، ق��رارت��ه��ا
ال��ق��الن��ُس22 ع��ل��ي��ه دارت م��ا ول��ل��م��اء ج��ي��وبُ��ه��ا ع��ل��ي��ه ُزرَّْت م��ا ف��ل��ل��خ��م��ر

الفارسية؛ التصاوير من بألوان الحافلة الذهبية الكأس تصف األخرية الثالثة واألبيات
وتحتال تختلها، وفوارس وحيش بقر صور جوانبها وعىل كرسى، صورة أسفلها ففي
أو الجيوب، مواضع إىل الخمر بلغت بحيث الكئوس ُمِلئَت وقد بالنشاب. لرتميها عليها
أو القالنس، عليها تدور التي الرءوس حيث عليها املاء وُصبَّ الصور، تلك من الحلوق
زالت قد نُواس أبو وصفها التي الكأس أن ومع الحني. ذلك يف الشائعة الرأس أغطية
أن ومع عليهم، تُدار كانت الذين والندامى الدار زالت تصاوير، من عليها نُِقش بما
فإن األبد، إىل ضاعت قد الفارسية والتصاوير القصيدة صور بني الجمالية املقارنة فرصة
يف وضعناها وإن بالحياة. متدفقًة تَزل لم األخرية الثالثة أبياتها رسمتها التي املشاهد
الحياة «جدلية» الستشعرنا عليها، املتقدمة الثالثة باألبيات عالقتها ويف القصيدة سياق
من فيها يبَق لم دارسة، أطالًال وصارت الدار خلت لقد وصدقها. قسوتها بكل واملوت
ويابس. َجِني ريحان وبقايا الثرى، عىل الزقاق َجر من آثاٍر سوى هجروها الذين الندامى
املايضيف أحداث الشاعر وضع حزن، عىل حزنًا الرحيل زاده الذي والفناء، الزوال إطار ويف
لشعره. مستمع أو لسطوره قارئ أو إليه ناظر كل خيال يف حاًرضا وتجعله تثبته، صورة
بدت وكيف العرش؟ عىل يجلس كان هل الكأس؟ قرار يف كرسى يبدو كان كيف تُرى
ومكوِّناته عنارصه بمختِلف الصيد وفعل واملها، والفوارس عينَيه. ونظرات وجهه مالمح
اإلجابة تُثري أن يمكن كان التي األسئلة من جدوى ال … وظالله؟ وحركاته وزخارفه
أو صورة قصيدة ال ر، تصوُّ قصيدة أمام فنحن لها؛ وتذوقنا بالقصيدة إحساسنا عليها

أثر! لألسف لهما يبَق لم تصوير
يف الشهرية تقريبًا)، ٢٨٤ه إىل ٢٠٤ (من البُحرتي رائعة عند نقف أن أيًضا يمكننا

ومطلعها: باملدائن كرسى إيوان وصف

ِج��بْ��س ك��ل ج��دا ع��ن وت��رفَّ��ع��ُت ن��ف��س��ي ي��دنِّ��س ع��م��ا ن��ف��س��ي ص��نْ��ُت

الرسالة دار بغداد، الحديثي، الغفور عبد بهجت الدكتور تحقيق الصويل، برواية نُواس أبي ديوان 22

هللا عبد أحمد بتحقيق هانئ، بن الحسن نُواس أبي ديوان وكذلك ص١٥٩–١٦٢؛ ١٩٨٠م، للطباعة،
ص٣٧. ١٩٥٣م، مرص، مطبعة القاهرة، الغزايل،
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صورة أمام البُحرتي فيها وقف التي (٢٨ إىل ٢٢ (من باألبيات منها وسنكتفي
عند دارت حربية معركة صورة وهي اإليوان. فيه كان الذي القرص جدران عىل لة ُمَسجَّ
حتى التصوير أجاد قد ر املصوِّ أن ويبدو ٥٤٠م. سنة والروم الفرس بني أنطاكية مدينة
واقًفا أنورشوان كان بينما فيها، ماثٌل املوت أن إليه وُخيِّل أمامها، بالرهبة البُحرتي شَعر
هل ندري ال (إذ النحات أو ر املصوِّ وكان القتال. عىل جنده يُحرِّض الكبري علمه تحت
لوَّن جدار!) عىل بارًزا نحتًا يصف أو صورة، أمام ورؤاه مشاعره يصف الشاعر كان
صورة يف الدائر القتال ر وصوَّ باألصفر، جواده صبغ كما األخرض، باللون كرسى ثوب
ُمَقيَّدين كانوا أنهم ولوال أحياء». «جد بأنهم الشاعر عني وصفتهم أن الحيوية من بلغت
ونقوشه النحت بروز يف مأسورين أو وظاللها وخطوطها الصورة بألوان الجدار عىل
يتبادلون خرس أنهم إليه ُخيِّل وال جرسهم، وسكون صوتهم خفوت أحسَّ َلَما الحجرية،
لريى بيده الصورة إىل يندفع الشاعر جعل ا حدٍّ الحيوية من التصوير بلغ ولقد اإلشارة.

حقيقة! أم هي أصورًة

وُف��رس روٍم ب��ي��ن ارت��ع��ت ك��يَّ��ة أن��ط��ا ص��ورة رأي��ت م��ا وإذا
َرْف��س23 ال��دِّ ت��ح��ت ال��ص��ف��وف يُ��زج��ي وان وأن��وش��ر م��واث��ٌل، وال��م��ن��اي��ا
َوْرس24 َص��ب��ي��غ��ة ف��ي ي��خ��ت��ال ـ��ف��ر أص��ـ ع��ل��ى ال��لِّ��ب��اس م��ن اخ��ض��رار ف��ي
ج��رس وإغ��م��اض م��ن��ه��م ُخ��ُف��وت ف��ي ي��ديْ��ه ب��ي��ن ال��رج��ال وِع��راك
ب��تُ��ْرس25 ��ن��ان ال��سِّ م��ن وُم��ل��ي��ح ُرْم��ح ب��ع��ام��ل ي��ه��وي ُم��ش��ي��ح م��ن
ُخ��ْرس إش��ارُة ب��ي��ن��ه��م ل��ه��م ء أح��ي��ا ج��دُّ أن��ه��م ال��ع��ي��ن ت��ص��ف
ب��ل��ْم��س26 ي��داي ت��ت��ق��رَّاه��ُم ح��ت��ى ارت��ي��اب��َي ف��ي��ه��ُم ي��غ��ت��ل��ي

مدح يف قالها التي (٣٠٣–٣٥٤ه/٩١٥–٩٦٦م) املتنبي قصيدة نذكر أن بد وال
وهي ٩٤٨م)، الثاني ٣٣٧ه/ترشين األوىل (جمادى أنطاكية يف مقامه أثناء الدولة سيف

الكبري. العلم َرْفس: الدِّ يسوق. يُزجي: 23
صفراء. صبغة ذات نبتة الورس: 24

امِلَجن. والرتس: الحذر. واملليح: الحريص. الجاد املشيح: 25
كامل حسن الشاعر املرحوم ورشح بتحقيق البُحرتي ديوان راجع تتبعهم. تتقراهم: يزيد. يغتيل: 26

بدوي، أحمد أحمد للدكتور وفنه البُحرتي حياة وكذلك ص١١٥٦؛ ١٩٦٣م، الثاني، املجلد الصرييف،
ص١٠٢–٢٠٥. املرصية، األنجلو القاهرة،
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ملك صورة عليها نُِقَشت الديباج من — مظلة أو خيمة أي — فازة فيها وصف التي
الستقبال الدولة سيف جلس حيث والحيوان، الوحش من مختلفة أنواع وصور الروم،

أنطاكية. وفود
ُمتْقنة وهي وتعقيده، تركيبه بصعوبة املعروف املتنبي شعر أصعب من والقصيدة

الشهري: مطلعها ذلك عىل يشهد كما التصنُّع حد إىل الصنع

س��اج��ُم��ه أْش��ف��اه وال��دم��ُع تُ��س��ع��دا ب��أن ط��اس��ُم��ه أش��ج��اه ك��ال��رَّبْ��ع وف��اؤك��م��ا

إىل يؤدِّي (١٤–١٧) غنائي باستطراد متبوعة (١–١٣ (األبيات غزلية بمقدمة وتبدأ
27:(١٨–٢٥) تُهمنا التي األبيات يبلغ حتى املديح،

ش��ائ��ُم��ه أن��ا ف��ازة ف��ي ب��ارق َح��يَ��ا ك��لِّ��ه ال��ش��ب��ي��ب��ة م��اء م��ن وأْح��َس��ُن
ح��م��ائ��ُم��ه ت��غ��نِّ ل��م َدْوح وأغ��ص��اُن س��ح��اب��ه تُ��ح��ْك��ه��ا ل��م ري��اٌض ع��ل��ي��ه��ا
ن��اظ��ُم��ه ��بْ��ه ي��ث��قِّ ل��م ِس��م��ٌط ال��درِّ م��ن ��ه م��وجَّ ث��وب ك��ل ح��واش��ي وف��وق
ويُ��س��ال��م��ه ض��دَّه ض��دٌّ ي��ح��ارُب ب��ه��ا ُم��ْص��ط��ل��ًح��ا ال��ب��رِّ َح��يَ��وان ت��رى
َض��راغ��ُم��ه وت��ْدأى َم��ذاك��ي��ه ت��ُج��ول ك��أن��ه م��اج ال��ري��ُح ض��رب��تْ��ه إذا
ع��م��ائ��ُم��ه إال ت��ي��ج��ان ال ألبْ��ل��ج ذل��ة ال��ت��اج ذي ال��روم��ي ص��ورة وف��ي
وب��راج��م��ه ��ه ُك��مُّ ع��ن��ه��ا وي��ك��بُ��ُر ب��س��اَط��ه ال��م��ل��وك أف��واُه تُ��ق��بِّ��ُل
َم��َواس��ُم��ه َق��ْرٍم ك��لِّ أُذْن��ي ب��ي��ن وَم��ن ك��يُّ��ه ال��داء م��ن يَ��ْش��ف��ي ل��م��ن ق��ي��اًم��ا

كما وكرمه ُجوده ب ويرتقَّ خيمته يف الجالس الدولة سيف إىل يتطريَّ املتنبي إن
وصف يف يبدأ وهو املطر. من به يجود ما الالمع الربق ذي السحاب إىل الناظر ب يرتقَّ
لرياض ب فيتعجَّ الصامتة، الطبيعة اليوم نسميه ما أو الخيمة قبة عىل املرسومة الصور
يومئ وبذلك تُغنِّي، ال حمائم عليها عظيم شجر وأغصان السحاب، من غيث يُنبتها لم
يجول ثم الطبيعة. أليدي اإلنسان يد حاكته ونسيج ُمَمثَّلة، صور أنها إىل البداية منذ

ص٢٦١–٢٦٧، الثاني، الجزء اليازجي، ناصيف للشيخ الطيب، أبي ديوان رشح يف الطيب الَعرف راجع 27

ص٣٢٥–٣٤٢. الثالث، الجزء العكربي، برشح املتنبي ديوان وكذلك
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بيضاء ونقوًشا دوائر عليها فريى الخيمة، منها اتُِّخذت التي األثواب حوايش يف بعينَيه
وحوش صور يشاهد كما حقيقيٍّا، بدًرا ليس ألنه ناظمه يثقبه الذي الدرِّ من قالئد كأنها
الوقت يف تبدو بأنها ويذكِّرنا فيتذكَّر الفور عىل يستدرك بطبيعتها، متحاربة وحيوانات
التي الدرامية اللوحة فإن ذلك ومع فيها. روح ال صور مجرَّد ألنها مساملة؛ حيوانات نفسه
فيقول وحركتها بحيويتها تُغريه أن تلبث ال ويسامله»، ضدَّه «يحارب قوله يف رها صوَّ
تصول عليها التي (امُلذاكي) املسنَّة الحيل وكأن ماجت الثياب تلك رضبت إذا الريح إن
التجربة نعيش أن املمكن من كان وقد لتصيدها. الظباء تختل األسود وكأن وتجول،
و«كأن» «إذا» استخدم قد الشاعر أن لوال والرصاع، بالحركة املائج املنظر يستغرقنا وأن
الذي التايل البيت يف هذا تأكيد إىل يسارع وهو محاكية. صور بأنها أخرى مرًة ليذكرنا
الحقيقي التاج فإن ج متوَّ امللك أن ومع الدولة. لسيف ساجد وهو الروم ملك بصورة يبدأ
الشاعر يزيد ثم عمائمها. هي العرب تيجان ألن الدولة؛ سيف رأس تُزيِّن التي الِعمامة هو
يَُقبِّلون إنهم فيقول امللك، هذا غلب كما الدولة سيف يغلبهم الذين امللوك ذلِّ تصوير يف
َلها سجَّ التي الصورة كانت إن ندري وال يده. أو كمه تقبيل عىل يقدرون ال ألنهم بساطه
وشفاهم الدولة سيف أذلَّهم آخرين ملوًكا الرومي امللك ذلك جانب إىل حوت قد املتنبي لنا
عىل املرسوم الروم ملك سجود إن أم لهم، قهره آثار عليهم وترك وطغيانهم، غيِّهم من
وقوته. شجاعته وتعظيم ممدوحه تمجيد يف أخرى صوًرا فابتداع خياله ألهب قد الخيمة
املتنبي، رآها التي الصورة عنارص كل هي السابقة التفاصيل أن فيبدو األمر يكن ومهما
املفازة قبة عىل املرسومة الصورة وحي من ال خياله إبداع من فنية صور تالها ما كل وأن

… والشعراء األرسى وفود ليستعرض الدولة سيف تحتها جلس التي
أن دون الصورة قصيدة من خطوًة تقرِّبنا السابقة القليلة النماذج أن يف شك ال
عليه أتت الذي الفني واألصل اللغوي النص به الجمالية املقارنة تتيح أو بمقوِّماتها، تفي
من العربي الشعر ديوان يف أخرى نماذج عىل يعثر أن الباحث يستطيع وقد الفناء. يد
الحرص ال املثال سبيل عىل نذكر أن (ويكفي اإلحياء أو البعث عرص حتى القديمة عصوره
عن قصيدته أو الوجود أنس معبد عن قصيدته مثل املشهورة شوقي قصائد بعض
الشعر يف املفهوم بمعناها الصورة قصيدة إن تقول التاريخية الحقيقة ولكن الهول)، أبي
شادي أبو زكي أحمد الدكتور العالم الشاعر يد عىل إال محدَّدة بصورة تظهر لم العاملي
سبتمرب (بني أعدادها حفلت التي مجلتها ومؤسس أبولو، جماعة رائد (١٨٩٢–١٩٥٥م)
التصوير». «شعر سماه مستقل باب يف وضعها منها بنماذج ١٩٣٤م) وأكتوبر ١٩٣٢م
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فيه يشاركه ولم الشعر، من النوع هذا بكتابة انفرد الذي هو شادي» «أبا أن والغريب
الصائدة بعنوان قصيدًة كتب الذي — الدهشان ي رسِّ إسماعيل هما اثننَي شاعَرين غري
وأحمد — البحر28 مياه يف ركبتَيها إىل تقف لحسناء فوتوغرافية صورة أمام املتجرِّدة
فكتب «ماناسيه»، اسمه فرنيس لرسام أخرى صورًة شادي أبي مع استوحى الذي مخيمر

شيطان.29 أم مالك وهو الصورة لتلك ُوضع الذي العنوان تحت قليلة أبياتًا
أرفق قصيدًة عرشة سبع اه سمَّ كما التصويري الشعر هذا من شادي أبو َم قدَّ
من خالية األحوال، أغلب يف باأللوان مطبوعة توضيحية صور وهي نفسها، الصور بها
أسماء إىل منسوب رة امُلصوَّ اللوحات أو الصور هذه من والقليل حقيقية. فنية قيم أي
يف كانوا ألنهم أبًدا بها يعلقوا لم لعلهم أو الفن، تاريخ ذاكرة من سقطوا الذين أصحابها
وليس وماناسيه)، جلن، دي وج. بول، إيفلني (مثل رة امُلصوَّ املجالت رسامي من الغالب
ُوضعت التي اللوحة (وهي كبري ملصور تكون أن يُحتََمل واحدة لوحة سوى بينها من
نجد التصويري الشعر من القصائد هذه وبمراجعة وصموئيل). إيليا عن قصيدته أيام
الصورة لتفاصيل املبارش التوضيحي الوصفي بمعناه التصوير حدود عند تقف أنها
أبولو حركة فيه سارت الذي الوجداني التيار مع تتسق أنها نجد كما معها، املنشورة
ومدرسة مطران وبشعر ناحية، من والفرنسية اإلنجليزية الرومانطيقية بشعر مهتديًة
داللتها لها وموضوعاتها القصائد وعناوين أخرى. ناحية من املهجر وشعراء الديوان
أن واختار شادي، أبو سها أسَّ التي الجماعة هذه ره تصوِّ كما التجديد معالم عىل الكافية
املتنوِّعة ثقافته عىل داللتها إىل باإلضافة اليونانية، األساطري يف الفنون رب باسم يسميها
عن معربة قصائد ثالث فبجانب خاص؛ بوجه اإلنجليزي الشعر عىل الواسع واطالعه
شيطان)، أم مالك الواحة، يف الصحراء، يف املساء (وهي عام بوجه الرومانطيقية الروح
واملثال، نفرتيتي (مثل وأساطريها القديمة مرص تاريخ من ُمستََمدَّة القصائد سائر نجد
يف موىس بيبلوس، تغادر إيزيس األمري، والطفل إيزيس والتابوت، أوزوريس املعبد، يف
بلوتو وأدونيس، أفروديت ويوروبا، زيوس (مثل القديمة اليونانية األساطري من أو اليم)
عىل ينطبق فهل وصموئيل). (إيليا القديم العهد أسفار من أو ودفني)، أبولو وبرسفون،
الجامع الحر النظم من معتدلة أمثلة بأنها نفسه شادي أبي وصف هذه الصورة قصائد

ص٥٧٨. ١٩٣٣م، يناير عدد أبولو، مجلة 28

ص١٠٠٢. ١٩٣٤م، يونيو عدد أبولو، مجلة 29
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مجلة من األخري العدد يف قاله ما عليها يصدق وهل التصوير؟ القصيصوشعر الشعر بني
اتهام ويرد شعره يف التصوير عن يدافع فيها راح التي النقدية هواجسه ضمن أبولو30
املحسوس عىل التصوير ملكة تطبيق يف باإلرساف عليه وعيبهم والتقليديني املحافظني
املظاهر ر يصوِّ أن له وليس وحده العاطفي التصوير عىل وقف الشعر «كأن وامُلتَخيَّل،
للشاعر حقائق بمثابة هي التي الفنية األخيلة م يجسِّ أن وال واألشياء، الكائنات يف الفنية
أنه زعم الذي الشعري تصويره يف شادي أبو نجح هل لغريه!» وهًما أو عدًما كانت وإن
مختلفة تصاوير يف والوجدان املخيلة من الحاالت شتى إبراز يف املنوَّعة الدقة عن يعربِّ
قصائد استطاعت وهل قصصية؟ تصاوير أم ذاتية تصاوير أكانت سواء بالحياة نابضة
أم الطموح والنقدية النظرية مزاعمه ق تحقِّ أن كتابتها حاول من أول كان التي الصور

البعيدة؟ أجوائها يف التحليق عن شعره أجنحة ت قرصَّ
الحديث. أدبنا تاريخ يف نادرة وفكرية وعلمية أدبية ظاهرة شادي» «أبا أن الواقع
االبتكار يف موهبته ولكن لهما، نظري ال ة وهمَّ بحماس به َ وبرشَّ التجديد ُمناَخ أوجد لقد
اللذَين والنحل الدجانة يف أو واألدب، الشعر تجديد يف سواء — املجهولة اآلفاق وريادة
مؤلم، مأساوي حدٍّ إىل الفقرية الشعرية موهبته فاقت قد — أخريني! بمجلتنَي هما خصَّ
جعله والفلسفة والتصوف والعلم الفكر من هائل قدر ع املترسِّ الغزير شعره يف فامتزج
الذات عن وتعبريه وتصويره وصدقه الشعر لسحر أثر كل من خاليًا نظًما األعم الغالب يف
حتى — وصدق وتضحية بشجاعة أجلها من وحارب إليها دعا التي القيم كل من أي —
بنغمة عليه ويؤثِّر القلب، إىل يتسلَّل أن يمكن واحًدا بيتًا الكثرية دواوينه يف تجد أن ليندر
الزمني، عمَره الفني عمُره يتعدَّ لم مرحليٍّا شاعًرا كان لقد موحية. صورة أو شجية
يف ويُخفقون الكبرية املرشوعات ووضع البيانات كتابة يُتقنون الذين املنظِّرين أولئك من
البتكاراته تبَق لم ولذلك وغاياتهم؛ مبادئهم معظمه يف يَُكذِّب الذي إنتاجهم يف تحقيقها
إال بها يُحس ال تاريخية قيمة إال نفسه التصويري والشعر واألوبرا الشعري املرسح يف
بالشعر والتأثر التأثري قضية متابعة أو التاريخ، صفحات تقليب مشقة نفسه يكلِّف من
السطحية، واملحاكاة املبارش التقليد عند وقفت قد التصويرية قصائده أن ليكتشف الغربي
املجدِّدين شعر من عديدة نماذج يف بلغتها التي الناضج واإلبداع التوليد مرحلة تبلغ ولم

الخمسينيات. أوائل منذ الحر الشعر حركة يف الكبار

ص٧٢٣–٧٢٦. ١٩٣٤م، ديسمرب عدد أبولو، مجلة 30
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بظلم نُتََّهم ال لكي ذكرناها التي القصائد من واحدة قصيدة عىل نطلع أن ويكفي
قصرية وقفًة ولنقف — التقدير كل أبولو جماعة ودور دوره نُقدِّر الذي — شادي أبي
هذا تأصيل عن قصورها من لنتأكَّد ذكرناها التي املجموعة تلك من األوىل القصيدة عند
أول هي الصحراء»31 يف «املساء وقصيدة إليه. األنظار جذب يف وإخفاقها األدبي النوع
نماذج يحاكي فيها راح التي التصويري الشعر نماذج من الطويلة السلسلة تلك يف قصيدة
تحاول ساذجة لوحة ستطالعنا التحديد. وجه عىل نعرفها ال إنجليزيًة باألحرى أو غربيًة
الرمادية الرمل كثبان خلفيته يف تظهر صحراويٍّا منظًرا وتمثِّل عنها، تعربِّ أن القصيدة
مساحته تقرتب مستطيل للصورة األسفل الجانب من يحدُّها الغامقة، الخرضة إىل امليَّالة
ثالثة وأمامهما بيضاء، بُردة يف عربي أمامه يقف جمًال نشاهد وفيها القاتم، البناء من
الصورة يف وليس ودخان. نار منها يتصاعد مجمرة حول القرفصاء يجلسون أعراب
عن للحديث مناسبًة تكون أن إال وخياله، الشاعر وجدان يُثري أن يمكن يشء الراكدة

عام: بوجه واملساء الصحراء

وس��ك��ون راح��ة ف��ي ل��م��ح��ت وإن ل��ه روع��ة ف��ي وال��ص��ح��راء ال��ل��ي��ل دن��ا
وح��ن��ي��ن ص��ف��رة ف��ي ل��وع��ة س��وى ون��وره��ا ال��غ��روب ش��م��س م��ن ي��ب��َق ول��م
ح��زي��ن وي��أس وْج��ٍد ف��ي تُ��ق��بِّ��ل م��ا وك��ل ال��رم��ال ك��ث��ب��ان تُ��ق��بِّ��ل
ق��رون أل��وف ف��ي داول��ت��ه��ا وك��م م��س��ع��ف وال��وق��ت ال��زن��ج ج��ن��ود غ��زت��ه��ا
ك��غ��ب��ي��ن ع��ن��ده س��ع��ي��د وك��ل ب��رح��م��ة ج��م��اًال ي��رع��ى ال ال��وق��ت ه��و
ض��ن��ي��ن وب��خ��ل م��وتً��ا ح��رارت��ه��ا أخ��ل��ف��ت ال��س��خ��يَّ��ة وال��ش��م��س ال��ل��ي��ل دن��ا
ِل��خ��ئُ��ون! س��اب��ق َل��خ��ئُ��ون ف��ي��ا م��ج��ي��ئ��ه ق��ب��ل ال��ل��ي��ل ق��ر وأق��ب��ل
ل��دي��ن ال��ع��اب��دي��ن م��ث��ل ال��ن��ار ع��ل��ى ��ع��وا وت��ج��مَّ أه��ل��ه��ا م��ن��ه ت��ه��ارب
م��ب��ي��ن ل��س��ان ف��ي ع��ل��ي��ه��م ف��ن��ادت ن��وال��ه��ا ال��س��ائ��الت األي��ادي وم��دُّوا
أم��ي��ن وأم��ن وإي��ن��اًس��ا ح��ي��اًة ي��رت��ج��ون��ه ال��ذي ال��س��ح��ر ووزَّع��ت
ل��س��ن��ي��ن ذخ��ره��ا م��ن��ه��ا ت��ن��اول ل��ه��ي��ب��ه��ا ال��ن��اظ��رات ال��ع��ي��ون ت��ك��اد
ب��ف��ن��ون أل��وان��ه��ا م��ن وت��ؤخ��ذ ي��ف��وت��ه��ا ب��ال��دخ��ان ح��ت��ى وت��ب��خ��ل
م��دي��ن خ��ش��وع ف��ي ع��ل��ي��ه��ا أط��لَّ ال��ذي ك��ال��ج��م��ل ��ال ال��ج��مَّ وق��ف وق��د

ص٣٩. األول املجلد ١٩٣٢م، سبتمرب عدد أبولو، مجلة 31
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س��ج��ي��ن! ك��غ��ي��ر ل��ك��ن ُس��ج��ن��ت وق��د ت��ن��وَّع��ت روًح��ا ل��ل��ش��م��س ب��ه��ا ك��أن
ع��ي��ون؟ ج��ود ق��ب��ل وح��يٍّ��ا ج��م��اًدا ل��ش��م��س��ه��ا إال ال��ص��ح��راء دان��ت وه��ل
ث��م��ي��ن ب��ك��ل ف��اع��ت��زَّت ال��ش��م��س م��ن أش��ع��ة ك��ن��ز ال��رم��ل ت��الل ك��أنَّ
م��ه��ي��ن غ��ي��ر واألص��ب��اغ ال��ظ��ل م��ن م��ن��وًَّع��ا م��وٍت ق��ب��ل ف��اخ��ط��ْف ال��ل��ي��ل دن��ا
وَم��ن��ون ُم��نً��ى م��ن م��ع��اٍن وه��ذي ت��ب��دَّدت ح��ي��اة م��ن ص��ن��وف ف��ه��ذي

كثريًا يختلف ال ألنه التصويري؛ الشعر هذا من أخرى نماذج اقتباس من جدوى وال
يف هللا رحمه شادي أبي بفضل ننوِّه أن علينا الواجب من كان وإذا املنظومة. هذه عن
والشعر، التصوير فنَّي بني املتبادل التفاعل طريق وريادة األدبي النوع هذا إىل التنبيه
موضوًعا الصورة تصبح ولم الحقيقية الشعرية بدايتها تبدأ لم الصورة قصيدة فإن

… الحر الشعر حركة مع إال للقصيدة متكامًال
يرجع (وربما الستينيات بعد فيما شادي أبو بدأه الذي الطريق عىل الحر مىضالشعر
عن والدفاع طريقها س بتحسُّ الخمسينيات يف الجديدة الحركة انشغال إىل هذا يف السبب
أسبقيتهم حول أعالمها بعض بني والرصاع عليها، الضاري الهجوم إزاء الوجود يف حقها
فتستوحي التمثال أو الفنية اللوحة تصف التي الصورة قصيدة وظهرت ريادتها!) إىل
للعرص نقده أو للعالم، الشاعر رؤية لتقديم مناسبًة تجعلهما أو شكلهما، أو مضمونهما
وأنماطها القصيدة هذه أشكال وتعدَّدت ومعناه. اإلنسان وجود عن تأمالته أو واملجتمع،
عام بوجه التشكييل الفنان طريقة يستلهم أن الشاعر فيها يحاول قصيدة فمن املختلفة؛
الفنانني كبار أحد إىل هة ُمَوجَّ قصيدة إىل وبنائها، القصيدة تشكيل خاصيف بوجه والرسام
ُمحدَّدة. فنية ولوحات صور من ُمستوحاة قصيدة إىل الغربيني، أو العرب رين وامُلَصوِّ

ديوانه (من الصبور عبد صالح الشاعر للمرحوم قصيدة يف فيطالعنا األول النمط ا أمَّ
املاضية». الليلة عن تشكييل «تقرير ومنحاها أسلوبها عىل عنوانها يدل الليل) شجى
يشكِّل وإنما ًدا، محدَّ فنيٍّا عمًال يستوحي وال يصف — نعلم ما بقدر — هنا الشاعر
عنارص أولها يقدِّم مقاطع، ثالثة من مؤلَّفة صورًة عباراته وبنية وإيقاعاته بكلماته

بها: املحيط االكتئاب وإطار والحركة، اللون من الصورة

عنارصالصورة:
جامدة سماء رمادي، لون
بطاقة. عىل رسم كأنها
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والضباب، الرتاب من أخرى مساحة
امُلتَعبَة، الغصون من بضعة فيها تنبض

اإلفاقة غفوة يف مخدَّر كأنها
كاملحال، كاملوت، بينهما، وصفرة

اإلهمال غاية يف منثورة
امُلعذَّبة). املدينة (نوافذ

الحركة:
هامدة. ثقيلة: محبوسة:

اإلطار:
املعشبة، بالهموم امليلء قلبي
املضطربة، الخائفة وروحي

املكتئبة. املدينة ووحشة

بالكلمات، رسام إىل الشاعر فيها ل يتحوَّ التي الوحيدة القصيدة هي هذه وليست
نكاد فنيٍّا تشكيًال واإليقاعية اللغوية البنية وتصبح وتظلِّل، ن تلوِّ ريشًة القلم ويغدو
(مثل عديدة أخرى قصائد يف هذا الشاعر جرَّب لقد بأيدينا. سه ونتحسَّ بأعيننا نلمحه
الجسارة ولكن تنتظر)، األمرية الشعرية مرسحيته من األوىل واللوحات وتوافقات، رؤيا
تشكيليٍّا تقريًرا يقدِّم بأنه فيها يعرتف التي الفريدة القصيدة هذه يف تتجليان واألصالة
لم بصورة تأثَّر قد الشاعر كان إن — القول سبق كما — ندري ولسنا ماضية. ليلة عن
كلمات من تحويه بما توشك محاكاًة ومساحاتها وخطوطها ألوانها يحاكي فراح يذكرها،
تكرار الحظ — وجوده نؤكِّد وال نعرفه ال الذي لألصل مطابقة صورًة تكون أن اسمية
واإلشارة األول، املقطع يف (تنبض) واحد فعل ورود ولوال — األول! املقطع يف كأن كلمة
أن ْحنا لرجَّ — الثقيل الهامد السكون حركة هي تكن وإن — الثاني املقطع يف الحركة إىل
وضَعنا قد الشاعر أن والواقع نراها. ال أصلية صورة من شعرية نسخًة القصيدة تكون
قصيدة من مألوف غري جديد نمط قصيدته إن نقول فهل تحديده، يستعيص موقف يف
يف الصور قصائد مثل — تقرتن ال أنها ملجرَّد بأكملها الفئة هذه من نُخرجها أم الصورة،
الشاعر همَّ إن نقول أم تستوحيه؟ أو تصفه الذي الفني العمل أو باللوحة — الكتاب هذا
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ال وأنها ومدينته، وروحه قلبه مأل الذي لالكتئاب فنية صورة رسم عىل مقصوًرا كان
شعره؟ بها يزخر التي الفنية الصور إحدى تكون أن عن النهاية يف تخرج

رسوم «ثالثة البياتي الوهاب عبد الشاعر قصيدة تواجهنا الحائرة األسئلة هذه وبمثل
بريشته، ر ويصوِّ الرسام بعني ينظر فالشاعر الطني»32 عىل «الكتابة ديوانه من مائية»
حائر سندباد إنه اإلطالق. عىل الشكيل بالجانب يُعنى وال تشكيليٍّا، تقريًرا يقدِّم ال ولكنه
يف املاضية مغامراته عىل أولها يف يتحرسَّ الوحيد، منفاه يف مائية رسوم ثالثة يرسم ثائر
التي الحرية!) أو (الحورية املحبوبة ثانيها يف ويناجي البعيدة، واملدن والقلوب املرافئ
من «هربًا املنفى يف مثله تموت وراحت طقوس»، بال املجوس ارتحل «كما مثله ارتحلت
بعاشقها غدرت كما والدنيا األلوان بهما غدرت أن بعد الطويل»، والليل واألموات الظلمات
خلف وأخرى ساحرة، زيِّ يف مرًة تتنكَّر التي املجهولة املرتحلة هذه يخاطب ثم لعوب،
عىل فراشًة ترتاقص الجبال، يف غزالًة وتركض البحار، قاع يف الربق تضاجع أمرية، قناع
تشعلني، الشوارع ليل ويف املقهى نوافذ زجاج وعىل الطيور؛ مع وتهاجر العاشقني، وجوه
السندباد الشاعر يموت بينما تمطرين، البعيدة املدن منازل سطوح وعىل الحنني، نار
يف نعرفها التي التحوالت هذه كل يتحوَّل أن يستطيع ال وهو الحزين»، املطر «كقطرة
أو الطفولة أعياد بقناِع يتنكر أن هو منفاه يف عليه يقدر الذي الوحيد التحول ألن شعره؛

… العابرين وجوه عىل الحزين املطر كقطرة يموت ويظل الرافضني، بعناد
يف استلهمها أو الشاعر، رها صوَّ أصلية لوحات وجود نفرتض أن الصعب ومن
املألوفة ألحانه يعزف الشاعر أن الصعوبة هذه من ويزيد املائية. باأللوان الثالثة رسومه
زمنية وأحداثًا ذكريات منها ويطلق — والتحول والرحيل كاملنفى — املعروفة أوتاره عىل
شك وال وخطوطهما. وظاللهما ألوانهما يف بها يمسكا أن والرسام املصور عىل يستحيل
وامليناء فاملاء مائية؛ رسوًما الشعرية الصور هذه ى سمَّ عندما التوفيق غاية ق ُوفِّ أنه يف
تشكيل حاول الذي الثائر السندباد هذا عىل حية داالت والتحول والرحلة واملنفى والسفن
الكلمة امتزجت بحيث املائية، رسومه الرسام يشكِّل ما نحو عىل أغنيته يف الثالثة املقاطع
وكادت بالكلمة، رسوًما تُصبح أن القصيدة مقاطع معه أوشكت الذي الحد إىل باللون

… ُملوَّنة ألحانًا تُصبح األلوان
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عىل بنفسه رسومه يعلِّق الشاعر نجد بل املائية، باأللوان الرسم عند األمر يقف وال
رسوم بأنها قصائده إحدى مقاطع يصف دنقل» «أمل الشاعر املرحوم هو فها جدار!
تشف القصيدة عنوان إىل األوىل والنظرة اآلتي).33 العهد ديوانه (من عربي بهو يف ُمعلَّقة
امُلثقل العربي الزمن بهو يف ُمَعلََّقة رسوم ومقاطعها واملمكن، والواقع املايض عاملها عن
واحد بكل الشاعر ألحق رسوم، أربعة من ُمكوَّنة والقصيدة واألزمات، والكوارث باملحن
من األوىل فاللوحة ملعرضه؛ متخيَّلة لزائرة االستقبال دفرت يف بكتابة وختمها نقًشا منها
إن واألحفاد. األبناء نفوس يف الحرسة وخلَّف وىلَّ الذي ماضيه من ُمنتَزعة الرسوم هذه
الربتقالية الخيوط فرتى األندلس، شمس ملغيب الحمراء رشفة من ترنو الدمشقية ليىل
موالي حروفه: فتقول النقش ا أمَّ والغبار». الصمت وطبقات وفسقية، أندلسية «وكرمًة
الرواق)، يحرتق أن (قبل األقىص املسجد علينا تعرض األخرى واللوحة هللا، إال غالب ال
ال موالي محذًرا: فيرصخ النقش ا أمَّ الصغار. حروفها تآكلت وآية والرباق، الصخرة وقبة
لعاشق الخيوط، واهية الخطوط دامية هي فإذا الثالثة اللوحة أمام ونقف النار. إال غالب
امُلْلَحق والنقش السقوط، شفا عىل بندقيًة يمسك «رسحان»، اسمه كان األجفان محرتق
تأتي ثم الجمرة.» فوق يقبض الثورة، فوق يقبض «من يقول: الثائر العاشق هذا برسم
لطخًة تحريرها قبل الشاعر لعينَي بدت التي سيناء خريطة ترسم التي األخرية اللوحة
الشاعر فيه ف ترصَّ رشيف حديث فهو عليها املكتوب النقش ا أمَّ الصورة. كل تمأل سوداء
الذي املبارش الخطابي أسلوبه مع ويتسق الشعري ملعرضه السيايس البعد يالئم ًفا ترصُّ
املشط، كأسنان — الذلِّ يف — سواسية الناس ته: ِحدَّ من الداخلية والقافية الوزن يلطِّف
الشاعر له يسجِّ قاٍس باتهاٍم والرسوم الصور مقاطع تنتهي ثم املشط. كأسنان ينكرسون

الُخزاعي: لِدعِبل املعروف البيت نه ويضمِّ االستقبال، دفرت يف

يلدا وأن يعطي أن النيل تسأيل ال
أبدا … تسأيل ال

أفتحها) (حني عيني ألفتح إني
أحدا! أرى ال ولكن كثري عىل
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عىل التأثري أو املتلقي، خيال إثارة إىل تقصد ال الشعرية الرسوم هذه أن الواضح من
باملبالغة ل وتتوسَّ واالنهيار، السقوط زمن عىل التمرُّد إىل تستفزُّه وإنما الجمايل، ه حسِّ
الشاعر يجد لم ولهذا ووجدانه؛ عقله يف الضياع صور لتثبيت املبارش والخطاب والسخرية
لرسم البالغية والحيل الفنية للوسائل اللجوء أو ق الخالَّ خياله إعمال إىل بحاجة نفسه
وضوًحا يزيدها أن إال الشاعر عىل يكن ولم عربي، لكل وواضحة ُمحدَّدة فالصور صوره؛

القاسية! الحقيقة بمسامري املذنب الضمري جدار عىل ويثبتها وتحديًدا،
الصورة غرار عىل نفسها تشكِّل أن حاولت قد الحديث الشعر بعضقصائد كانت إذا
والخطوط األلوان استكشاف إىل اتجه قد اآلخر بعضها فإن ُمحدَّدة، بصورة التقيُّد دون
… إنتاجه مجموع من محدَّدة بصورة كذلك التقيد دون بعينه فنان عالم يف واإليقاعات
وشاجال بروجيل عالم مع الكتاب هذا يف تجدهم الذين الشعراء من عدٌد فعل ما نحو (عىل
«آيات حجازي املعطي عبد أحمد الشاعر قصيدة الجانب هذا يف وتربز ومريو). وبيكاسو
١٩٧٤م سنة أوالهما ُكتبت متصلتنَي قصيدتنَي من الواقع يف تتألَّف التي اللون» سورة من
يف شك وال هللا.34 رزق عديل للفنان ١٩٧٧م سنة الثانية وُكتبت وانيل»، «سيف للرسام
انتظار لحظات يعيش نفسه وجد إذ يسرية؛ تكن لم األول الرسام مع الشاعر مهمة أن
لحظات يف شعر أنه من بد وال لونية! وإلهامات إيحاءات من شعرية وإلهامات إيحاءات
الوسائط اختلفت وإن جوهره، يف واحد عالم والرسام الشاعر عالم أن تلك والفناء الوجد
تأتي. اللحظة ذي هي ها املطر. ماء يغسلها بلورة يف العالم «يرقد كليهما: يف والوسائل
ويلهو التجاعيد، املوج يغمر حتى نفسك، تسلمه ربما أو تصطاده، ما اإليقاع أم اللون، أهو
ثم للعشب، للفضة الياقوت من يهبط وهو اللون رحلة الشاعر ويتابع الشعر؟!» بُخصيالت
املتفلسف الشاعر ويندمج تنفجر». حتى تلبث ال األضواء من «فقاقيع الصوت سلم يعلو
ويستسلم اإليقاع، مع اللون يتعانق حيث اللونية، الجذب لحظات يف املتصوِّف الرسام مع
ويجرتُّ والدفء، باأللفة «ينعم نادر وَْعل هيئة يف تبدو وهي عليه الواردة لرؤاه الفنان
رًؤى وكلها امللهى. يف يرقصون أغراب ارة بحَّ أو السحر، بخيمات ينقر ديك أو العكر»،
أن وعليه الصوت، مع اللون فيها ويتداخل القمر»، وجه يف الغيم «ركض أمامه تركض
ال الذي الضوء مع أخرى مرًة ويحاول الصيف، رجوع فينتظر الشاعر نصيحة إىل يستمع

… ينتظر
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الفنان هذا ولوحات هللا. رزق عديل الرسام مع أخرى تجربًة نفسه الشاعُر ويدخل
إحساسه فيها ر يصوِّ واألصفر، واألخرض والربتقايل األحمر أمواج فيها تهدر لونية بحار
جذورها ودفء العميقة، ينابيعها ر تفجُّ عن ويعربِّ األصيلة، وتكويناتهما بالطبيعة
املرتعشة صريورتها وتدفق الشفافة، وزهورها وأوراقها أضوائها رهافة مع العريقة،
األلوان وهج فيها يتفاعل متكرِّرة تكوينات وهي قة. الخالَّ وتوتراتها الحياة بنبضات
سيمفونية أمام وكأنك الحاملة، املتماوجة واإليقاعات والخطوط األلوان مع الفاقعة الساطعة
مرة كل يف وتَُفاَجأ باألذننَي، وتراها — التعبري هذا جاز إن — بالعيننَي تسمعها لونية
يف الصحو، من «قطرتان الفاتحة: أو القاتمة وإيقاعاتها الشاحبة، أو الالهبة بأنغامها
الغالب هو املختلفة بتدرجاته األحمر اللون كان وملَّا نًدى». من قطرة يف الظل، من قطرتنَي
والثورة الحرة الحياة عىل معنويًة دالالت الشاعر منه استنبط فقد الرسام، هذا صور عىل

قرآنية: إيقاعات يف عنها َ وعربَّ املنتظرة،

اللون! هو قل
كان، البدء يف

غًدا، يكون وسوف
السطح. فاجرح
مفعم، غًدا إنَّ

الدم! يسيل ولسوف

«السادة سيُفاَجأ الخرض، األغاني وتنطلق والخصب، بالحياة اللون هذا يسيل وعندما
لكي املوميات؛ خشب يف والخمر الخبز مع خبئوها أسالفنا «كان موقوتة بقنابل األغراب»
الذي اللون الشاعر يفتقد وهكذا للحياة». عودتهم مواعيد تحني حني الدفن غرف يف ر تتفجَّ
… املعدني األصفر أو الطحلبيُّ األخرض عليه طغى الذي عامله يف والحرية بالحياة س يتنفَّ
نُشعل أو األرض، هذه نشتهي كما ن نلوِّ «تعاَلوا أن بُقرَّائه يهيب أن ذلك بعد عجب وال

موقًدا». شجًرا وتزرعنا قزحيٍّا، مطًرا «تُسقطنا ثم وتطري، تحملنا فلعلها فيها»، النار
الرسام إىل اتجه كما األجنبي الرسام إىل يتجه أن العربي الشاعر عىل غريبًا يكن ولم
يف الروح. وقرابة التاريخ وشائج بهم تجمعه الذين أولئك إىل اتجاهه يكون وأن العربي،
بيكاسو بابلو إىل البياتي الوهاب عبد قصيدة تربز واحد وقت يف والحميم العاملي األفق هذا
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… دايل سلفادور شوارع يف املرور سعيد36 حميد وقصيدة والكلمات)35 النار ديوانه (من
ُمحدَّدة صورًة تستوحيان ال القصيدتان كانت وملَّا الغجرية)، األغاني ديوانه (من الخلفية
ثراء واملفارقات والتضادات بالغرائب الثري عاملهما تستلهمان وإنما الفنانني، صور من
فيهما نلمس أُخرينَي قصيدتنَي إىل القصيدتنَي هاتنَي نتجاوز فسوف الشعري، عاملهما
زالت ما التي «جرينيكا» املشهورة بيكاسو لوحة رسم إعادة عربيَّني شاعَرين محاولة
الجدارية اللوحة هذه أن والواقع املذهلة. واإلنسانية التشكيلية لقيمها ين املفرسِّ تتحدَّى
بوجه العاملي الفن مسار يف كاملة انعطافة هي وإنما عادية، غري لوحة مجرَّد ليست
الدقيقة الرياضية التكوينات من شاسًعا كونًا تشبه وهي خاص. بوجه بيكاسو وفن عام،
الحس درجات أعىل مع تتفاعل التي الحادة الهندسية والخطوط والزوايا واملساحات
الحرب، كارثة والتقزُّز والتمزُّق بالغضب الجياش االنفعايل والتوتر والبدائي، التلقائي
قاست التي اإلسبانية القرية هي جرينيكا أن ننىس (وال بالدوار املتلقي تُصيب بحيث
أساليب بجانب — تتميَّز اللوحة لكن اإلسبانية). األهلية الحرب يف الفاشيني وحشية من
تتجىلَّ التي «األرابيسك» روح يف يتمثَّل عربي بإيقاع — آثارها عليها تركت عديدة فنية
عن تعبريها إىل باإلضافة الروح، هذه ولعل املتشابكة. الالنهائية وخطوطها أشكالها يف
فلكها يف للدوران العربيَّني الشاعَرين جذبت التي هي وتشويهاتها، ورعبها الحرب مأساة

… ُدوامتها يف أو
الجرينيكا، رسم إعادة (محاولة سعيد حميد الشاعَرين لقصيدتَي األوىل والقراءة
ديوانه من الخامسة الساعة أو (جرينيكا حجازي املعطي عبد وأحمد ديوانه)، من ص٤٣٩
موضوعها أو اللوحة، بعنارص تقيدهما عدم عن تكشف ص٧١)، الليل، مملكة كائنات
استلهما لقد عنها. املشهورة قصيدته يف إلوار الفرنيس الشاعر فعل ما نحو عىل األصيل،
الكوارث كل مع القائم بالويل تُنذر وإشعاعات طاقات يُطلق يزال ال الذي املخيف عاملها
من فما بيكاسو؛ بلوحة تربطها عالقة بأي توحي ال سعيد حميد الشاعر وقصيدة املشابهة.
فيها، املنشورة مة املتضخِّ األشالء عن نبحث وعبثًا بها، يذكِّر مبارش رمز أو وصف أو يشء
تحمل التي األم أو املرعب، الثور رأس أو التمزُّق، من يرصخ الذي الحصان رأس عن أو
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مشوارها وتبدأ مكان، إىل مكان من تتنقل قلقًة عصافري األول املقطع يف سنجد امليت. طفلها
املعارص اإلسباني الشعر يف قيثارة (أعذب لوركا غارثيا أشعار وقراءة الصباحي بالحوار
جذبه يف اللوحة مجال من يقرِّبنا الذي الثاني املقطع إىل وننتقل الفاشيون). اغتالها
فرح عن تبحث العصافري وراحت الذاكرة، يف «يحلُّون القدامى السجناء بدأ فقد وطرده؛
وبحثها قلقها عىل العصافري وتظل القاطعة». الشفرة تَر لم مدن عن الحزن، يَر لم واحد
االسم أن بعيد من ح فترتجَّ الشاي؛ تسقيها كانت التي «ألكسندرة» وعن فارغ» «مقعد عن
تبحث األرض فنجد الرابع املقطع إىل ونصل طفلها. مات التي املرأة عن ينوب ربما األخري
يرث «الذي السيد تنتظر كما الضاحك»، دمها من «يخرج الذي الفعل عن عاًما ثالثني منذ
يصادفه باب أول يطرق الثاني املقطع ذكرهم الذين السجناء أحد كان فقد ل»؛ املرتمِّ الجسد
من بد وال أرسارها، عىل ُمغلقة بمحارة أشبه نرى كما والقصيدة ألكسندرة. الباب فتفتح
منها. االقرتاب عىل يساعدنا لم ورموًزا مضامني إسبانيا يف الشاعر تجربة من تحمل أنها
وسيطر األهل وهجره الفرح، منه ضاع خرب عالم يف تدور أنها نُحس فنحن ذلك ومع
يرد التي «خيخون» يف ضياعها ولعل واملأوى، الحب يف العصافري أمل وخيَّب الحزن، عليه
لم للشاعر: اللوحة بها أوحت التي األساسية الداللة عىل ينطوي الثالث املقطع يف ذكرها
… العصافري إليها تطمنئ أن يمكن مدن ثمة وال القاطعة، الشفرة تَر لم مدن ثمة تعد

لوحات خمس يف بيكاسو لوحة فيستوحي حجازي املعطي عبد أحمد الشاعر ا أمَّ
الحرب زمن عن الباقية بدالالتها مبارش غري ارتباًطا السابقة كالقصيدة ترتبط شعرية
والسيايس الخطيب مرصع تُصوِّر األوىل فاللوحة املستمر؛ والقمع واالغتيال والرعب
أغنياته السيف بامتشاق فيها ج «توَّ التي األوىل خطبته إلقاء أثناء لوسياس اإلغريقي
بحارة ر تصوِّ فهي والخوف؛ الحزن زمان يف منها أبعد قفزة الثانية واللوحة للحق».
األرض هذه ماجالن، فيها يدفنون ساعة دورانها األرض توقف أن يتمنَّون الذين ن ماجالَّ
الثالثة اللوحة وتضعنا بالقبور. — وموسكو نيويورك بني امتدادها عىل — ت غصَّ التي
أثر عىل نريودا بابلو الشييل الشاعر بموت الشعر أحباب فجعت عرصية مأساة قلب يف
والعالقة رأسه. عىل كان الذي الليندي صديقه ومرصع الوطني االشرتاكي الحكم سقوط
عن عاجًزا أصبح قد الستني عام يف مات الذي فالشاعر مبارشة؛ عالقة بيكاسو بلوحة هنا
كان كما لوركا» أشعار ومن بيكاسو لوحات من اآلن «يقوم الذي الخرايف الثور مالقاة
العرصية هيئته «يف اآلن يأتي بيكاسو لوحة يف املشهور والثور الثالثني. يف وهو يفعل
ويأتي … امللعون املرض فراش يف ُملًقى املحترض الشاعر بينما الصفراء»، حلَّته يف النكراء،
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البولييس واإلرهاب القمع موضوع عالج الذي «Z «زيد (فيلم شهري فيلم من األخري املشهد
«وجنود القتىل، حراسه مع املقتول االشرتاكي الرئيس ر فيصوِّ الحديثة)، الدول إحدى يف
… البهو» يف الجوفاء كاألعمدة ون ويصطفُّ القبض، جثته عىل يُلقون األوجه جامدو االنقالب
يف يوسف سعدي الشاعر عند الصورة لقصيدة ناضج نموذج إىل نصل وأخريًا
فالقصيدة حسن».37 فائق جدارية «تحت دواوينه ألحد عنوانًا جعلها التي قصيدته
عراقي، لفنان جداري رسم باألحرى أو صورة تحت ُكتبت قد — عنوانها يشهد كما —
القرب شديدة يجعلها وحده هذا أن ومع عليها. شعري تعليق أو نقش هي وكأنما
مدى عن بيشء نجزم أن نستطيع فال الكتاب، هذا يف الصورة قصيدة عن مفهومنا من
الشاعر أن ذلك واإليقاعية؛ والشكلية اللونية تكويناته وتفاصيل الرسم بموضوع ارتباطها
ينرش أن آلخر أو لسبب يشأ لم — املجدِّدين شعرائنا من زمالئه شأن هذا يف شأنه —
مدى وبني بينهما املقارنة فرصة من مثلهم حرمنا وبذلك القصيدة، مع الرسم صورة
أن املمكن من كان جمالية متعًة ُقرَّائه عىل وأضاع منها، تحرُّره أو بالصورة تقيُّده

… مًعا والصورة القصيدة قراءة يف قة الخالَّ املشاركة عىل تساعدهم
جدل ونتابع نفسها القصيدة تكوين ل نتأمَّ أن إال أمامنا يبقى فال األمر يكن ومهما
واملحور الصورة. بعنارص شبيهًة تكون أن يُحتَمل التي عنارصها بني املحتدم الرصاع
يف الجالسون الفقراء هو هدفه ويحدِّد وجهته ويتخذ الرصاع حوله يدور الذي األسايس
وتبدأ وعرقهم. كدَّهم سيشرتي الذي املستغل للمقاول أذرعهم يمدُّون الطريان، ساحة
ببناء املناضلني أحالم عن ًة معربِّ الطريان، ساحة يف تطري التي بالحمامات القصيدة

الفاضلة: مدينتهم
دافئًة تسقط الحمامات، وتطري تتبعها، البنادق الطريان، ساحة يف الحمامات «تطري

أذرعهم.» يبيعون الرصيف يف جلسوا من أذرع فوق
جداًرا لها يُقيموا أن أرادوا التي الحمامات تطري كما املدينة يف املناضلون طار لقد
وصاغوا الحمائم، سماء يف مًعا وارتفعوا القديم، للهديل شجًرا أو البنادق، منه تبلغ ليس
الدموع أوان هذا الرطب: وللسنبل النخيل لسعف وقالوا الجدار، وجه املتألِّق الحجر من
رفضت الحمامات ولكن املقبلة. املدن إىل الرحيل أوان وهذا فيها، الشمس تضحك التي

ص١٤٩–١٥٢. ١٩٧٨م، البغدادية، األديب مطبعة بغداد، الشعرية، األعمال يوسف، سعدي 37
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البنادق، بالد هي بالدهم أن وعرفت يَروه، لم ما سمائها يف رأت فقد بالجدار؛ تلوذ أن
يأتي، «املقاول الثقيلة: الحقائب وأصحاب الجنود ومعه يجيء يشرتيهم الذي املقاول وأن
دمها ويسقط مذبوحة، الحمامات وتطري املقصلة.» الوطن عىل وتهوي الجنود، إىل ويأتي
زمانًا ويقيضامُلتعبون للحمام. ومالذًا بيتًا يكون أن وأرادوا بنَوه، الذي الجدار فوق األسود
الجدار مون ويرمِّ القرى، يف يطلقونها أجنحًة الرس يف ويرسمون الحمائم، دماء فيه ون يلمُّ
ينتهون يكادون ال فاضلة مملكًة الروح» هاجس «عىل ويبنون حجًرا، وحجًرا قطعة قطعًة
يغادر … جديد من فيبدءون يساندونه الذين والجنود املقاول يهدمها حتى بنائها من
عىل يبَقون ولكنهم الجدار، تحت يسقط من ويسقط يُقتل، من ويُقتل يغادر، من منهم
املخربون. خرَّبها كلما املدينة بناء عىل وإرصارهم الجذور، لزمان ووالئهم للوطن، حبهم
الصورة قصيدة ومن والحديث، القديم شعرنا يف التصويرية القصيدة من نماذج تلك
إىل أقصد لم ولكنني علمي، إىل تصل لم أخرى نماذج عني غابت ربما الجديد. شعرنا يف
نخلُص ولعلنا الطاقة. جهد نفسها الفكرة تتبُّع إىل قصدت ما بقدر واالستقصاء اإلحصاء
نوع لنا يكون بحيث الطريق، يف السري عىل عة مشجِّ نتيجة إىل الرسيع الغرض هذا من
الجمالية املتعة ق ويحقِّ السواء، عىل ون واملتلقُّ املبدعون عليه يُقبل مستقل أدبي نمط أو
حتى تحَظ لم التي الصورة قصيدة نضوج عىل ويعمل الفنون، بني التفاعل رها يوفِّ التي

… الحديث وفننا أدبنا يف عناية من تستحقه بما اآلن
عني لكل تتيح الكتاب هذا يف تطالعك التي والتماثيل والرسوم الصور فإن وأخريًا
والجنسيات العصور مختِلف من غربيون شعراء ل تأمَّ ولقد يشاء. كما يقرأها أن وعقل
إن (إال ومنك مني الرؤية عىل أقدر والشعراء وغريها. الصور هذه واآلداب واللغات
طالسم وفك الفني العمل أغوار يف للغوص محاوالتهم تعدَّدت ولهذا منهم)؛ واحًدا كنت
السخرية أو املبارش، الوصف من بدءًا ذلك عىل قدراتهم الحال بطبيعة وتفاوتت «شفرته».
التمثال. أو الصورة خالل من لهم تجلَّت التي «الحقيقة» ورؤية الهادئ التأمل إىل الفجة،
تكون أن عن — قلت أن سبق كما — النهاية يف تخرج ال منهم كلٍّ قراءة أن يف شك ال
والتذوُّق التأمل يف حريتك يُقيِّد وال ممكنة، أخرى تفسريات عىل يحجر ال واحًدا تفسريًا
الصافية الحرة املتعة يف حظَّنا ونجرِّب اللوحات هذه أمام نقف معي فتعاَل واملقارنة.
عالم إىل نكون ما أحوج أننا مًعا ولنتذكَّر والحكم. والتأمل التفكري يف ثم يشء، كل قبل
السنوات يف نفوسنا تشوَّهت والخارج. الداخل من القبح علينا تراكم أن بعد الجمال
الجشعة والصدور املريضة والقلوب البذيئة األلسن من السيل فاض قبح، والتشوه األخرية
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القبح غابة يف بل — العالء أبو قال كما حندس يف ال — نتصادم أصبحنا حتى املسعورة
طريق عن االجتماعي أو الفردي خالصنا نتصوَّر أن الحال بطبيعة الغفلة ومن الكريه.
الطيبون به يتعزَّى وهًما إال يكون لن ذلك إن كتاب. أو معرض أو متحف يف صور تأمل
يتذكَّر يزال ال من كل يشارك أن من بد وال القبح. حصار من به ويلوذون دون واملتوحِّ
ما يغريِّ ال هللا ألن النفس؛ قبح من (بدءًا أشكاله بكل القبح عىل الحرب إعالن يف الجمال
بالجمال اإلحساس وتربية الجمال يصبح أن من مفر وال بأنفسهم)، ما وا يغريِّ حتى بقوم
وتنتبه تتحد لكي األوان آن عربية. إرادة سبيلها يف تكافح التي القومية همومنا مقدمة يف
إرصارها العمل ومكان والشارع البيت ويف والحياة السلوك يف قه وتحقِّ الجمال عىل وترصَّ
أن قبل سلمها قلبنا التي القيم وحدة نؤكِّد بذلك والتحرض؛ والتقدم والعلم الحرية عىل
الرش من ونقائضها أضدادها مع الحياة ونألف ننساها ثم جثثها، عىل وندوس نغتالها
امُلَزيَّفون أربابها أصبح التي القبح أشكال من وغريها والتظاهر واالدعاء والتزوير والكذب

… قتاله عىل القاتل تباكي عليها ويتباَكون سمومها وينفثون يمارسونها
وأطبقت الباطن يف عناكبها استقرَّت التي البشاعة إىل ينبِّهنا أن يمكن العني فتح لكن
الفن يف الرؤية أصحاب من نتعلمه الذي الخالد الدرس هو العني فتح — الظاهر عىل
نصمت. أو نتكلَّم أن نبقى، أو نذهب أن ننىس، أو نتذكَّر أن يمكننا إذ — والحياة والفكر
برشط كالحرية. ألنها كالتنفس، ألنها عنها؛ وال لها بديل ال التي الكلمة فهي الرؤية ا أمَّ
عني بل الجسد، عني نفتح أن عىل نقترص أالَّ وبرشط ونرى، أعيننا نفتح كيف نتعلم أن

الثقيل. نومها طال التي والضمري البصرية
التي املصادر أهمَّ أذكر أن واالمتنان العرفان واجب وأداء األمانة تقتضيني النهاية ويف
املختصني أحد — كرانس ِجسِربت األستاذ كتابا وهما القصائد، نصوص منها استقيُت
األول والكتاب — خاص بوجه واألملاني عامة، الغربي األدب يف الصورة قصيدة يف القالئل
١٩٧٥م األملانية، الجيب دار ميونيخ، صور، ومعرض مختارات صور»، عىل «قصائد
وقد الطريق، وبداية العون نعم كان قد املصادر). وثبت املقدمة يف الهوامش (انظر
أملانية «صور الثاني والكتاب األدبي. النوع هذا عىل التعرف يف تَُقدَّر ال مساعدًة ساعدني
الثالث كتابه ا أمَّ األول. الكتاب يف النقص جوانب بعض أكمل قد األملانية»، القصيدة يف
وعرشون «سبع وهو وقراءتها الصورة قصيدة تفسري يف الطيبة محاوالته فيه قدَّم الذي
ليستطيعوا أنفسهم رون واملصوِّ الشعراء يكن لم ما منه تعلَّمت فقد ة»؛ مفرسَّ قصيدة
برص إىل الناقد علم جمعت التي الرقيقة الدقيقة وتحليالته تجاربه مع وعشت تعليمه،
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ما والشعراء والنحاتني رين باملصوِّ التعريف عىل حرصت وقد الشاعر. وبصرية الفنان
تطور عىل املؤثِّرين األعالم عن طيبة نبذة بتقديم الحال بطبيعة العناية مع الجهد، وسعني
شعراء من بعدد الكايف التعريف عن األحوال بعض يف عجزت قد كنت وإن والشعر، الفن
الثاني الجزء إىل القارئ يرجع أن ويمكن األدباء! معاجم بعُد تستوعبهم لم الذين الشباب
فيه ليجد ١٩٧٢م)، الكتاب هيئة (القاهرة، الحديث» الشعر «ثورة املتواضع كتابي من
الجزء وإىل الكتاب، هذا يف املذكورين الشعر كبار من والنصوصلعدد املعلومات من املزيد
من العديد عىل انعكس الذي واملعارص الحديث العربي الشعر بناء عىل ليتعرَّف األول
شعر أو الجديد، الشعر طريقة عىل موزونًة جاءت التي القصائد عن ا أمَّ الكتاب. قصائد
العربية، إىل نقلها يف والدقة األمانة يت وتوخَّ عَيل، نفسها فرضت بأنها فأعرتف التفعيلة،
محاوالت وهي قوَسني، بني القافية أو الصياغة اقتضتها عندي من زيادة كل وضع مع
الطموح. هذا عن األبد إىل تخلَّيت أن بعد الحال بطبيعة شاعًرا مني تجعل ال وتجارب

أمدَّتني التي بُوَمر-بيلز إيفا السيدة الدراسة زميلة إىل شكري بعاطر أتقدَّم وأخريًا
الكريم أخي أشكر أن يل يطيب كما الهامة، املصادر من وبغريها كرانس األستاذ بكتب
املرموقة السلسلة هذه راعي ا أمَّ وفضله. بعلمه غمرني الذي عصفور جابر الدكتور األستاذ
وإتاحته تشجيعه كريم عىل والتقدير االمتنان خالص مني فله زكريا، فؤاد الدكتور األستاذ

النور. يرى لكي الكتاب لهذا الفرصة
والتوفيق. الهداية ومنه وأخريًا، أوًال الحمد وهلل

مكاوي الغفار عبد
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األكروبوليس… فتاة

أكمام، بال طويل ثوب يف بيبلوس) بفتاة املعروفة (وهي أتيكا من فتاة لتمثال اللوحة
مطل مرتفع عىل امُلَقدَّسة واألطالل املعابد مجموعة (وهو األكروبوليس متحف يف موجود
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بعضها يزال وال السقف، حامالت تُصوِّر التي التماثيل أحد يكون ولعله أثينا)، مدينة عىل
نذكر الشعراء من عدد استلهمها وقد امليالد). قبل ٥٣٠ لسنة (يرجع اليوم حتى قائًما

منهم:

هاوسمان مانفريد (1)

األوىل، العاملية الحرب يف ُجِرح كاسيل، مدينة يف ١٨٩٨م سنة ُولد معارص، أملاني شاعر
قصص بنرش األدبية حياته بدأ حر. كان حياة الجامعية دراسته إتمام بعد عاش ثم
وتجاربهم دين امُلَرشَّ إحساس عن معربة الرومانطيقي، والحنني باالكتئاب ُمْفعمة وقصائد
الثانية العاملية الحرب بعد اتجه ثم األملاني. الشمال يف بة الخالَّ الغامضة بالطبيعة الباطنة
بعض وكتب بارت، وكارل لكريكجور بقراءاته تأثَّر أن بعد املسيحية، الوجودية نوع إىل
شعره يف يميل املسيحي. التاريخ من امُلستوحاة التمثيلية األلعاب باألحرى أو املرسحيات
قصائد من كبري لعدد املبدعة صياغاته اشتهرت وقد واألحكام، الحكمة إىل الرقيق الغنائي
رأى أن بعد ١٩٤٠م سنة القصيدة هذه الشاعر كتب والياباني. والصيني اإلغريقي الشعر
١٩٧٤م. العمر سنوات ديوانه يف ونُرشت األكروبوليس، متحف يف ١٩٣٣م سنة التمثال

اإلنسان، يعرفها أن يمكن كثرية أشياء
أبًدا. يُْعَرف فلن اليشء هذا ا أمَّ

وصفاء، سكون يف الشامخ الرأس هذا
الزمردتنَي، عينَيه يف الالنهائية تُغيِّم
بآٍت؛ يحس وال بماٍض يشعر ال وهو

كالرضيع، فيه فيغوص ويذهله بالنشوة يغمره الحارض إن إذ
لألثري، ويبتسم الباطن حلمه يف ويستغرق

الربيع. رعشات فوقه تثور الذي
الخد فوق تنفث والبسمة

أحد، يصدِّقه أن يصعب ظالٍّ
العليلة الرباءة ترف الظل ويف

الحلو! الرأس أيها آه العالم. هذا براءة كل
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إدفيلت يوهانيس (2)

ُعرف عديدة. شعرية مجموعات له ونُرشت بالسويد، كريكفاال بلدة يف ١٩٠٤م سنة ُولد
وظهرت وفريفل. وتراكل ورلكه لهلدرلني خصوًصا األملاني، الشعر لروائع برتجماته
بعنوان املعارص السويدي الشعر من مجموعٍة ضمن األكروبوليس فتاة عن هذه قصيدته
كتب وقد ١٩٥٧م. سنة زاكس نيليل الشاعرة ونرشتها ترجمتها وطن»، بال الشمس «وهذه
كمتحف عديدة متاحف يف شاهدها القديم الفن من مختلفة بتماثيل متأثًرا قصيدته الشاعر
أثينا. يف األكروبوليس متحف زيارة ذلك بعد له تُتاح أن قبل ١٩٤٣م سنة ودوَّنها اللوفر،

قديمة» «لوحة
األسطورة ضياء أهو االبتسام؟ عىل يحملها الذي ما

الشفتنَي؟ هاتنَي عىل بسمات أشعل
تعرف أتُراها تبتسم، قديم صمت عني

الشمس تُعدُّ الذي الربيق ذلك
إليه؟ بالقياس ظل مجرَّد

واملاس؟ كالندى نهارها أكان
كان. كالكهرمان مساءها أن بد ال

الكثيف. الظالل بحر من الضوء النتشال جهاد
الناس. أغلب عند النهار هكذا

الجليد، ليل يف عيوننا َعِشيت الذين ونحن صديقتي،
النار: عالمة شفتَيك من نقرأ
بالسالم. يهمس نبًعا، تسكب
أبًدا. تخبو لن بسمة، يهدي

أوبرلني أورس (3)

زيوريخ، يف مهنته يزاول أسنان طبيب وهو ١٩١٩م. سنة «سويرسا» برين مدينة يف ُولد
شعرية، مجموعات أربع نرش الفن. وتاريخ اآلثار ودراسة الفنية التحف بجمع يهتم كما
١٩٦١م سنة املوجزة القصيدة هذه كتب (التلفاز). املرئية لإلذاعة وتمثيليتنَي وروايتنَي،

للعذراء. ورؤيته األكروبوليس ملتحف زيارته أثر عىل
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«عذراء»

بعيدة بَْسمتُك
الضوئية، السنوات بُْعَد

الفجر) كغموض (غامضة
لبيته؟ يحملك ذا من
يوًما؟ عريسك أيجيء

اليوم أيجيء
موكبه يف ويزفك

— املظلم موكبه —
(… الطري؟ لكما (ويُهلِّل

هريمانوفسكي جورج (4)

ويعيش بون، بجامعة الفن وتاريخ األدب ودرس ألنشتني، بلدة يف ١٩١٨م سنة ُولد
ومرسحية، وقصصية شعرية مجموعات له نُرشت الحرة. للكتابة متفرًغا ضواحيها يف
األكروبوليس فتاة عن قصيدته ظهرت وقد الهولندي. األدب عن الغزيرة برتجماته وُعرف

١٩٧٠م. سنة الصادر «القارب» ديوانه يف

«عذراء»

النحل رسب
املرمر مسام بني

وتاه، ضاع
عبثًا يبحث
«نكتار» عن

حياة)؛ رحيق (والنكتار
شفتَيك سوى يشء ال إذ
البكر الحسن عذراء يا

رحيًقا يرتشف أن يمكن
الفجر، أنداء من
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… األكروبوليس فتاة

َديْدايل،1 زمن شفتَي من
الحر. اإلبداع زمن

املتاهة صنع الذي هو أنه اإلغريقية األساطري إحدى تذكر الذي «ديدالوس» املبدع الفنان إىل نسبًة 1

«املينوتاوروس» الخرايف الثور ليقتل ثيسيوس البطل دخلها التي وهي «كريت»، جزيرة يف املشهورة
ابنه مع فحلَّق الطريان حاول من أول كذلك وهو منها، للخروج هداه الذي بالخيط «أريادنه» وأنقذته
(راجع هاِلَكني! فسقطا صهرتهما؛ أن الشمس حرارة لبثت ما الشمس من جناَحني عىل الهواء يف إيكاروس

(… عنه بروجيل لوحة مع إيكاروس عن املزيد
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الثاني الفصل

املواتية اللحظة رب

كايروس



وصورة قصيدة

يف املولود «ليسيبوس» اإلغريقي للمثَّال أصل من نسخة الرخام. عىل بارز نحت
عربَّ يوغوسالفيا. أعمال من تروجري متحف يف موجودة ٣٠٠ق.م.، سنة حوايل سيكيون
حوايل مدونية أعمال من «بيال» يف ُولد الذي Poseidippos «بوسيديبوس» الشاعر عنه
إليه. نسبتها تتأكد لم التي القصيدة بهذه السكندرية للمدرسة ينتمي ٢٧٥ق.م. سنة

«كايروس» (1)

مكان؟ أي من البازر النحت –
البلقان. أعمال من «تروجري» ب املتحف يف يرقد –

الفنان؟ ومن –
ليسيبوس. –

والعنوان؟ واملسكن –
سيكيون. يف –

أسأل: له. أتأمَّ منه. أتقدَّم
أنت؟ من

.. اللحظة رب –
قدَميك؟ أصابع فوق حذًرا تخطو لَم يل: قل –

سريي. عن أبًدا ف أتوقَّ ال ألني –
جناحان؟ قدَميك يف ينبت وملاذا –
الريح. من العدو يف أرسع ألني –
يمناك؟ يف سكينًا تحمل وملاذا –

سواي يشء ال أن لإلنسان أُعلن كي –
.. السكني من أحدُّ

شعر َخصلة تتدىلَّ ملاذا –
جبينك؟ فوق من

زيوس، وبحق ألني، –
يلقاني من أدعو
بي، يمسك أن

لثواٍن. د يرتدَّ أن وأُحذِّره
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املواتية اللحظة رب

ملاذا؟ الخلف من صلعاء رأسك وبقية –
«اآلن» أن يعرف حتى –

يرجع، لن … أبًدا يرجع فلن عَرب إن
اإلنسان، يجد لن ال،
الفرصة، ضياع بعد

والخذالن؛ الحرسة غري
قدماي. بي وطارت أرسعت إن ألني

… جناحان قدَمي ففي تنس ال
كان قد بمن وعربت
للقائي يوًما ف يتلهَّ
أبًدا، يدركني لن

ثاٍن. بلقاء أسعده لن
يل: قل –

الفنان؟ أبدعك قد وملاذا
وملن؟ تسأل: أن بك أحرى –

فأجيبك:
األرض؟ ابن يا غريك وملن

إنسان؟ يا غريك وملن
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الثالث الفصل

بلفيدير أبولو

يف محفوظة املرمر من نسخة امليالد. قبل ٣٤٠ سنة حوايل ليوخاريس، الفنان أعمال من
الشعراء: استوحاها الفاتيكان. متحف



وصورة قصيدة

ترييمني فرانز (1)

واعًظا كان برلني. يف ١٨٤٦م سنة ومات أوكرمارك، جرامزوف، يف ١٧٨٠م سنة ُولد
مولر آدم األديبنَي وبني بينه الصداقة وربطت برلني، بجامعة وأستاذًا الالهوت يف وعامًلا

كاليست. فون وهينريش
القصص بعض كتب كما الديني، واإلرشاد والدعوة الخطابة يف كتب عدة ألَّف
إىل روما من بإرسالها وأمر نابليون، نهبها التي القديم النحت من أعمال عن واملرثيات

القصيدة). فيها ُكتبت التي نفسها السنة وهي ١٨٠٨م، سنة (حوايل باريس

الفاتيكان» «أبولو

السماوية، الَجوقة قائد يا
أبولو! يا أحييك

الشباب، نبل األوليمبي الجالل عليك يضفي بينما
شفتَيك، الغضب ويعقد الفساد، يف عيناك وتحدِّق

الرائع، بالتاج جبينك امللتف الشعر ويحيط
الخالد، بالسالم األثريي الصفاء حوله ويرق

التنني، نسل قتلت أن بعد سواء نحونا، تتقدَّم
التونا1 الت توسُّ فيك أشعلت أن بعد أو

اإللهي، الغضب نار
«نيوبه». أبناء من ألمومتها فثأرت

(Giambattista Marino) مارينو جمباتستا (2)

من سنوات سجونها يف قىض أن بعد ١٦٢٥م سنة بها ومات نابويل يف ١٥٦٩م سنة ُولد
األدبية الحركة ممثيل أهم وهو ١٦٢٣م، عام إىل ١٦١٥م عام من فرنسا يف عاش عمره.
عرص يف األوروبي األدب عىل كبري تأثري لها وكان «املارينية»، اسم عليها أُطلق التي

ديلوس. جزيرة أرض عىل زيوس من لها ُولدا اللذَين وأرتيميس أبولو أم هي أوليتوهي التونا 1
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بلفيدير أبولو

الشعر كتب (١٥٩٤–١٦٦٥م) يوسان نيقوال مثل والرسامني الرسم عىل وكذلك الباروك،
يف شاهدها ولوحات صور عن القصائد من كبريًا عدًدا ألَّف كما والغنائي، امللحمي
سنة القصائد هذه بعض وظهر الخاصة، ملجموعته وضمها اقتناها أو الفنية املجموعات
ذلك بعد ُطبع الذي الفني» «املعرض ديوانه يف ١٦١٩م سنة كاملًة صدرت ثم ١٦٠٢م،
املجلد واحتوى مارينو»، للفارس الفني «املعرض عنوان تحت ١٦٢٦م سنة البندقية يف
«ديلوس»، جزيرة إىل القصيدة من الثاني السطر ويشري القصيدة. هذه عىل منه الثاني
التي «نيوبه» ا أمَّ أبولو. موطن كانت إنها ويُقال اإليجي، البحر يف الجزر إحدى وهي
غرورها عىل تعاقبها أن قرَّرت اآللهة أن األسطورة فرتوي العارش السطر يف ذكرها يرد
جميع فأصاب — تطيش! ال التي السهام رامي — أبولو اإلله عليها فسلَّطت واستعالئها،
التحوالت (انظر … حجر إىل تحوَّلت حتى تبكي وظلَّت األم وحزنت مقتل، يف أبنائها

.(٣١٢ إىل ١٤٨ السطر من ،٦ ألوفيد،

بلفيدير» «أبولو

القلب! إىل وأحبَّه أجمَله ما
ديلوس، من اإلله هذا املرمر، من القوس رامي

وثائر! الغضب وحيش هو كم
يهدِّد، أنه عليه يبدو

الجميلتنَي، بعينَيه واالنتقام الغضب من يطلق وأنه
بيَديه. السهام من يُطلق ا ممَّ أكثر

سالحه، منه الكهنة ورع ينزع لم ولو
وسهامه، قوسه من ويجرِّده

الحجر، من وهو نيوبه، منه لخافت
جامد. حجر إىل تحوَّلت قد إنها مع

(James Thomson) جيمسطومسون (3)

ومات جشاير»، «روكسبور بمقاطعة «أدنام» يف ١٧٠٠م سنة اإلنجليزي الشاعر ُولد
الشعر كتب اسكتلنديٍّا. قسيًسا أبوه كان ساري. بمقاطعة «ريتشموند» يف ١٧٤٨م سنة
نها لحَّ التي «الفصول» أشهره (ومن الطبيعة وشعر املرسحية وامللحمة الساخر النقدي
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وصورة قصيدة

القديم النحت وأعمال التماثيل وشاهد ١٧٣٠م، سنة إيطاليا إىل رحلة يف سافر هايدن).
مع ونُرشت ١٧٣٦م، سنة بلفيدير أبولو عن قصيدته كتب أشعاره. من كثري يف ووصفها
١٩٦٥م، لندن، روبرتسون، ل. ج. وإصدارها تحقيقها عىل أرشف التي الكاملة أشعاره

ص٣٦٢.
التنني هو التعريب من والثاني األصل من األول السطر يف يُذَْكر الذي و«بيثون»
بعده. وما ٣٤٨ السطر ،١ أوفيد، تحوالت يف األسطورة تفاصيل وتجد أبولو، قتله الذي

بلفيدير» «أبولو
«بيثون»، عىل بالنرص مبتهًجا

التنني، هذا أردى فلقد
جعبته، ومعه ويجيء

بسهامه. مألى والجعبة
ذراعه، ويمدُّ وقفته يف جميل

يده، من تدلَّت بالقوس
رداؤه. ينسدل وخفيًفا
رائع، جسد عن يكشف

ناعم، وفتيٍّ
اآللهة شباب وكأن

الناصع. الخد يف ج تتموَّ
البطل حماس لكن
وجهه، ويدفئ يفور
المع، حليق والوجه

بسمة، بعذوبة يسمح
سمحة، والبسمة
بالفرحة، ُمِزجت
النرص، أجل من

الجبهة فوق مرَّت ما فإذا
الرش؛ نذر

القدر! وجالل الحكمة فهي
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بلفيدير أبولو

(George Gordon Lord Byron) بريون لورد جوردون جورج (4)

يف ومات لندن، يف ١٧٨٨م سنة ُولد األشهر، اإلنجليزي الرومانتيكي الشاعر هو
اليونان، وبالد إسبانيا إىل ١٨٠٩م سنة سافر ١٨٢٤م. سنة اليونان ببالد ميسولونجي
وخصوًصا إيطاليا، يف واإلقامة بالده مغادرة إىل — عديدة فضائح بعد — اضُطر ثم
وأُِصيب الرتكي، الحكم عىل الثورة ليساند اليونان إىل ١٨٢٣م سنة يف اتجه روما. يف
والشعر واملرسحيات الشعرية املالحم كتب ١٨٢٤م. سنة تقدَّم كما ومات املالريا بحمى

الساحرة. النقدية واألشعار املؤثِّر العذب الغنائي
أناشيده من مأخوذة ١٨١٧م، سنة كتبها التي الفاتيكان» يف «أبولو هذه وقصيدته
راجع واألربعون. التاسع املقطع الرابع، النشيد هارولد»، تشايلد «أسفار باسم املعروفة

ص٢٤٨. ١٩٦١م، لندن الكاملة، الشعرية بريون مؤلفات كذلك

الفاتيكان» يف «أبولو

قوسه، يخطئ ال لإلله هنالك انظر
والنور. والشعر الحياة له تعنُّ الذي

برشي، بجسد الدفء السارية للشمس (انظر)
االنتصار. بفرحة املشع والوجه

لتوه انطلق السهم
خالد، إله ثأر يثأر كي

فاتن، غرور األنف وفتحتَي العني يف
فيه، يشء كل من يسطع والجمال القوة وبريق
الواحدة. النظرة تلك توهج يف األلوهية ويجلو

(Friedrich Hebbel) فريدريشهيبل (5)

سنة ومات ديتمارشن، منطقة يف فيسلبورن يف ١٨١٣م سنة النمسوي الشاعر ُولد
وفرنسا الدنمارك إىل طويلة برحالت قام البناء. ال ُعمَّ من أبوه كان فيينا. يف ١٨٦٣م
شعرائها أكرب من كواحد ويُعَرف ١٨٤٦م، سنة فيينا يف يستقر أن قبل وإيطاليا

املرسحيني.
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وصورة قصيدة

الرابع املجلد يف ١٨٤٥م سنة روما يف كتبها التي بلفيدير أبولو عن قصيدته نُرشت
يف وظهرت ًقا، محقَّ تاريخيٍّا نًرشا فرينر م. ي. نرشها التي الكاملة أعماله طبعة من

١٩١٣م. سنة برلني

يوم! ذات فليحطِّمك مثلك جميًال كان من
صنعك، أكمل أن بعد املعلم قال هكذا

بريُقك، عينَيه يُعيش أمامك ووقف
بكالمه. شيئًا يخرس يكن ولم

الحسود، الطبيعة أرسلته الذي كان فأيٍّا
خلقك، وسوَّى نشأت منذ

هنا، دائًما ينتهي انتصاره كان فلقد
مرتدِّد. وهو إال أمامك وقف شاب من وما
أحد يأتي أن املستقبل يف أمكن لو أجل!

يكرهك، أن يقدر ذلك ومع يشبهك،
نزوته؛ عن ر يكفِّ أن أبًدا يمكنه فلن

بيده الفأس يتناول لن إذ
منه؛ تسقط يرتكها حتى

نفسه. عىل البشع بالقبح يقيض ال كي

(Wilhelm Waiblinger) فايبلنجر فيلهلم (6)

روما. يف ١٨٣٠م سنة ومات هايلربون، مدينة يف ١٨٠٤م سنة األملاني الشاعر ُولد
تعلَّم أن سبق الذي املشهور الديني توبنجن معهد يف الدين) (أصول الالهوت درس
الكتب وجامع الشاعر عىل تتلمذ وشيلنج. هيجل والفيلسوفان هلدرلني الشاعر فيه
إدوارد األديب الشاعر وبني بينه الصداقة وجمعت شقاب، جوستاف الشعبية والحكايات
ولوحات صور عن القصائد من كبريًا عدًدا كتب كما واألشعار، القصص كتب موريكه.
مع القصيدة هذه نُرشت وقد ١٨٢٩م. سنة وُطبعت روما، يف معظمها شاهد فنية
١٨٩٣م، سنة ليبزخ، باخ، جريز أ. إصدارها عىل وأرشف إيطاليا يف كتبها التي قصائده

ص٥٠. الثاني، الجزء
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بلفيدير أبولو

بلفيدير» «أبولو

أنت، أساخط اإللهي، املنترص أيها
الغضب؟ بنريان يشتعل ووجهك

األفضل؛ العالم اآلن
منك؟ ضاع األوليمب ألن

طريقك؛ يتجنَّبن الفنون ربات آه!
جبار. عاٍت غضبك ألن

أبولو، يرعى ال الفاسد والجنس آه!
يحميه. وال

67





الرابع الفصل

يفساموثراكا النرص(نيكا) متثال

جزيرة من مثَّالون نحته امليالد، قبل ١٩٠ سنة إىل تاريخه يرجع املرمر، من تمثال
بباريس. اللوفر متحف رودوس.



وصورة قصيدة

(Hajo Jappe) يابيه هايو (1)

نرش الفن. وتاريخ الحديث األدب ودرس البنج، مدينة يف ١٩٠٣م سنة ُولد أملاني شاعر
مجموعًة عرشة اثنتَي حوايل — والفن األدب يف العلمية ودراساته مقاالته بجانب —
سنة كتبها التي القصيدة هذه ظهرت وقد الصور. قصائد من كبريًا عدًدا نها ضمَّ شعرية
«مريان». النارش لدى نفسها السنة يف صدر الذي روما» إىل «رحلة ديوانه يف ١٩٥٠م

النرصنيكا» «إلهة

القاعدة؟ هذه عىل ُقيِّدِت هل
األنفاس. الالهث الصدر فوق تلعب الشمس

الثوب خالل تنفذ الركبة ثنية
الريح، نفخته وقد للوراء يرتاجع الذي

األرض، لفظتهما وقد القدَمني، عىل وكأن
الشواطئ يبلغا حتى يطريا أن

القتال، حولها يدور التي
جناحاها ُفقد لو حتى

فستنترص؛
لتطري ُولدت ألنها
… جناح دون ولو

(Ellen Glines) جلينيس إيلني (2)

مراجع من يَدي بني فيما عنها معلومات أي أجد أن لألسف أستطع لم هولندية شاعرة
نارشها صها خصَّ شعرية مجموعة يف القصيدة هذه ظهرت وقد العالم. أدباء عن ومعاجم

لوند. مدينة يف ١٩٦٥م سنة وصدرت الصور، لقصائد تيديسرتوم ج.

العاملية» الحرب مشوَّهي تخاطب ساموثراكا النرصيف «آلهة

الجسد لعنَة عرفُت
… اإلرادة ولعنة
ُقِطع الذي ورأيس
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.. الرياح به طارت
الحتوف، مرارة من جرَّبت ما جرَّبُت

عجزت قد لكنما
السيوف! قتيل عن

النجاة. يل يضمن ما لديَّ يزل ولم
… الجناح هذا
… والجناح

(Rabbe Enekell) إنكيل رابيه (3)

ومرسحيات مجموعات ونرش تاميال، مدينة يف ١٩٠٣م سنة ُولد فنلندي. ورسام شاعر
النرص إلهة عن قصيدته نُرشت السويدية. باللغة نثرية كتابات له ظهرت كما شعرية،

ص٥٣. هلسنجفورس، يف ١٩٣٥م سنة صدر الذي ديوانه يف ساموثراكا يف

ساموثراكا» النرصيف «إلهة

الرتاب، حذاء يلبس الذي الشقاء ال
االنتصار، نشوة وال

النهار، ضوء من الخجول النريان لهب بل
األشياء، وازدهار

الخفيفة، «نيكا» خطوة هي
األرض، بعطر تفوح
زرقاء، بنار تتقد

النور، يف لهيبها تخفي والروح
هناك إىل تطري و«نيكا»

الريح. ثوب يف

(Zbignieiv Herbert) هريبرت زبجنييف (4)

عدة يف والفلسفة الحقوق ودرس «ليمبريج»، يف ١٩٢٤م سنة البولندي الشاعر ُولد
سنة ُعنيِّ أن إىل الصحفي، بالتحرير الزمن من فرتًة اشتغل ثم بولندية، جامعات
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شعرية، مجموعات أربع نرش أنجلوس. لوس جامعة يف األوروبي لألدب أستاذًا ١٩٧٠م
وإيطاليا وإنجلرتا فرنسا يف ورحالته أسفاره عن وكتابًا إذاعية، وتمثيليات ومرسحيات،

اليونان. وبالد
سحرها من والحديثة القديمة األساطري تجرِّد أن تحاول قصائده أن النقاد ويالحظ
عندما نيكا النرص «إلهة التالية قصيدته ظهرت والعقالنية. العقل باسم األسطوري
أملانية ترجمة يف صدر الذي سنوات»، عرش مدى عىل قصائد «نقش ديوانه: يف ترتدَّد»
ص٣٢–٣٣. ١٩٦٧م، سنة املاين نهر عىل فرانكفورت مدينة يف زوركامب النرش دار عن

ترتدَّد» عندما النرص«نيكا» «إلهة

جمالها أبهى يف تكون
ترتدَّد، عندما

الهواء، عىل بيمناها مستندة
صارم، كأمر رائعة

الجناحان، يرتجف بينما
الوحيد الفتى فرتى تنظر
الحربية، العربة أثر يتبع
املقفر الطريق ويقطع

املقفرة األرض يف
بالصخور، املليئة

العاري. العرعر وشجر
يموت، أن وشك عىل الفتى

قدره، كفة
فعًال. ثقلت قد

فيها؛ الرغبة تشتعل
منه، تقرتب أن
جبينه، وتقبِّل
تخىش لكنها

أبًدا يجرِّب لم الذي وهو —

72



ساموثراكا يف (نيكا) النرص تمثال

— العناق عذوبة
عرفها لو تخىش

املعركة من يهرب أن
سواه. هرب كما

«نيكا»، ترتدَّد وهكذا
وضعها عىل تبقى أن وتقرِّر

املثَّالون، لها علَّمه الذي
التداني. لحظة من خجلة

تعلم إنها
الفجر، غبش يف الفتى سيجدون أنهم

الصدر، مفتوح
العيون، ُمْغَمض

املتصلِّب لسانه وتحت
الِحرِّيف. الوطن طعم

(Verena Rentsch) رينتش فريينا (5)

معلًما. أبوها كان ١٩١٣م. سنة (أوبال) «بازل» مدينة يف ُولدت سويرسية، شاعرة
والتعليم واملراجعة السكرتارية وظائف يف وتقلَّبت واإلدارية، التجارية العلوم درست
ظهرت أطفال. ثالثة وولدت ١٩٤٦م، سنة طبيب من تزوَّجت للُعمال. النفسية والرعاية
«زهور مجموعتها يف هذه قصيدتها ونرشت قصصية، ومجموعة شعريتان مجموعتان لها

ص٤٤. ١٩٧١م، فالمبريج، النارش لدى زيوريخ مدينة يف صدرت التي صحراوية»،
بعد — النرص تمثال لت تأمَّ عندما ١٩٦٩م سنة أبريل شهر يف القصيدة كتبت وقد
دفعتها شخصية بتجربة مرَّت قد وكانت السنة، تلك يف — طويلة سنني استمرَّ إعجاب

األبيات: هذه يف ومشاعرها رؤاها تسجيل إىل

النرص» «إلهة

تلعنينه، حزين انتصار أي
الحجرية اإللهة أيتها
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املكسور؟ الجناح ذات
عيننَي بال تقفني من يا

خدَّين وال
متحف، جدران بني

زائف. مركب فوق أسريًة
حزين انتصار أي

عني تكتمينه
«نيكا»؟ يا

(Ole F. Vivel) فيفيل ف. أوليه (6)

يف وفاز األدب درس حيث كوبنهاجن مدينة يف ١٩٢١م سنة الدنماركي الشاعر ُولد
كتب جئورجه». «ستيفان الحديث األملاني الشعر يف الرمزية رائد عن أدبية مسابقة

١٩٥٨م. سنة «نيكا» النرص إلهة عن اآلتية قصيدته وأنشأ واملقال، الشعر
السطر ويف الحديث، الصاروخ إىل يُشريان عرش والثاني الرابع السطَرين أن يُالَحظ
املتحدة الواليات خارجية وزير داالس فوسرت جون إىل إشارة بعده وما والثالثني الخامس
رئيس ثم بريطانيا، خارجية وزير ماكميالن وهارولد (١٨٨٨–١٩٥٩م)، األمريكية
إىل ١٩٥٦م سنة (من نورستاد لوريس األطلنطي حلف وقائد ١٩٥٧م، سنة وزرائها
الفيلسوف (١٨٧٥–١٩٦٥م) شفيتزر ألربت إىل فيشري ٤١ السطر ا أمَّ ١٩٦٢م)، سنة
لعالج حياته وهب الذي الناسك والطبيب األورغن وعازف املوسيقى وعالم الدين ورجل
األحراش يف سها أسَّ التي املستشفى يف الحارة املناطق أمراض من وغريها الجذام مرىض

«المبارنيه». يف األفريقية والغابات

النرص«نيكا»» «إلهة

عانقتك. العواصف
السفينة، مقدم يف البحر، عىل خطوت

نهَديك. حول رفاف برداء
الهواء، مملكة ملكة شقيقتك، لكن

السحب، تخرتق
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جبار. برعد تئز وهي
«رودس»، حلم يا أنت

الصبح، شمس يف ساطعًة يا
يسقط، أن يتحتَّم املرمر هذا حتى

غباًرا ويصري يُسحق أن
واحدة، برضبة

الجديدة. «نيكا» يد من
لديك. مجهولًة كانت مفرداتنا
الشاملة، الحرب الرعب، توازن

الرهيب، االنتقام
الورديات، بناتك رودس، وفتيات

عارية، بأقدام حولك رقصن الالئي
شيئًا، تفهم ال بنظرات يحدِّقن

محتقرة، نظرات
وتمتماتنا، خشوعنا يف

الجديدة. «نيكا» مذبح أمام وسجودنا
الصواريخ، قاعدة

الساعة تلك يعرف من
صغري؟ أزرق ضوء فيها يتعطَّل التي

الرائد، أعصاب أو التحكم زرار
النساء، نكد من وعانى سيئًا، نوًما نام الذي

الصدام، احتمال باله عىل يخطر لم بل
الظالم، يف ترتفع و«نيكا»

الشالل، فوران فائرًة
الراعد. العدم شالل

منها. جدوى ال االستغاثة
األطلنطي، حلف يف أصدقاؤنا الجادون، الخرباء
نورستاد، الجنرال ماكميالن، داالس، فوسرت

واحدة؛ نصيحًة ينصحون
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التطور، حساب تحسب لم
املختلفة القواعد بإقامة

املختلفة القنابل وقاذفات
ب. أ، النموذج من

الزنوج. أبناء من أطفاله يرحم شفيتزر ألربت
الغابة يف مكان
رطوبة، (جحيم

عجبًا). شيئًا هرم رجل من يجعل
حيارى

«هيالس» من الساطع النور يعد لم
أعيننا، إىل يصل

أسري صيد رصاخ أهمية وما
بالقلق امُلْفَعم الليل وحرب

بعيد؟ زمن (الجثمانية)1منذ جلجثة عىل

عليها ويُطَلق السالم، عليه املسيح السيد صلب مكان أنها اليهود يزعم القدس مدينة يف تقع حديقة 1

«جشسماني». اسم أيًضا
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الخامس الفصل

املحترض املصارع

بروما. الكابيتول متاحف يف محفوظ املرمر، من تمثال

(Friedrich De la Motte Fouqué) الموته) ريشدي فريد (البارون فوكيه (1)

باندنبورج يف ١٧٧٧م سنة فوكيه الرومانتيكي واملرسحي القصيص والكاتب الشاعر ُولد
اإلقطاعيني، النبالء أصول من انحدر برلني. يف ١٨٤٣م سنة ومات الهافل، نهر عىل
التي املعارك من كثري ويف نابليون قبضة من التحرير حروب يف ١٨١٣م سنة وشارك
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الرتاث إحياء عىل يعمل حياته طوال ظلَّ فرسانه. أحد كان الذي الربويس الجيش خاضها
فضائل وتمجيد الوسيط، العرص يف والفروسية البطولة روح وبعث الجرماني الثقايف
النعرة عليه وتغلب الرومانتيكي، الحنني فيه يشيع عاطفي بأسلوب والنبالة النبالء

الثرثرة. حد إىل «الشمالية»
وترجمها لألوبرا، ولورتسنج هوفمان نها لحَّ التي — «أندينة» الفنية حكايته ولعل
فلسفة عن ة املعربِّ الشعرية أعماله خري من تكون — للعربية بدوي الرحمن عبد الدكتور

الرومانتيكية. الحركة يف الطبيعة
رحالته، ذكريات عن ألَّفه الذي الكتاب يف املحتَرض املصاِرع عن قصيدته وردت وقد
الشاعر أن ويبدو ص٢٠٣–٢٠٦، األول، الجزء ١٨٢٣م، سنة درسدن مدينة يف وظهر
نسخها التي الجنسية التماثيل مجموعة مشاهدة بعد واحد بعام ذلك قبل القصيدة كتب

القديمة. أصولها عن (١٧٢٨–١٧٧٩م) منجس رافائيل الفنان

املحتَرض» «املصارع

املنَقضة، الحشود غلبته ملَّا قديًما،
العالم. سيدة روما يف عبد عيشة األمري عاش

الجرمانية الغابة يف كان وبعدما
والصيد، الحرب يف الجميع يتقدَّم

مني، املتجهِّ السادة أثر يف يسري صار
البناء، أساس يف حجر بعد حجًرا يدحرج عمالق وبقوة

والبهاء. بالروعة الدارة1مزدانًة ارتفعت حتى
العامة، أقوال محتقًرا بالصمت، ع يتذرَّ صبوًرا كان

الجبار. روحه يف الكئيب قدره محتمًال
رضاعته؟ إله سمع هل وفجأة،

معهم، وأخذوه وسيًفا، درًعا إليه حملوا
الرائع املبنى ارتفع حيث

السماء، ُقبة إىل

الفيال. أو 1

78



املحترض املصارع

أمامه يصطف الهائل الحشد ورأى
بأكمله! الشعب كان بل النظارة، حشد يكن لم

اذ، األخَّ الساحر بجمالهن الفاتنات النساء
والشيوخ. الكهنة وبجوارهن األوىل، الصفوف يف يتألقن
عاٍل، بصوت الشكر فجاوبه الفارس، تحية الجميَع حيا

سالحه. بكامل واجهه رجٌل الحلبة يف ظهر ثم
يكون، ما الرصاع هذا من الهدف ليكن

الرباءة إلنقاذ الثأر هو كان وسواء
لآللهة؛ كسؤال الناصع السيف رفع أو

االستعداد. أُهبة عىل فاألمري
والنساء الكهنة يبتغي وماذا

لآللهة؟ وُمرٍض عظيم هو ما كل يشاهدوا أن سوى
للنزال، الداعية األبواق نداء تردَّد

والرسور، بالفرح فشعر
وينترص، ويبارز يصارع وراح

انتصار. كل مع يتجدَّد الحشود وهتاف
ويرصعه، يغلبه حتى جديد عدو يظهر يكاد وال

والرصاع والتهليل الرصاع ويتتابع الصيحات وترن
األمري. صدر يف القوة تنطفئ حتى

بشكواه. يبوح فال فمه يُغلق الحياء لكن
والنزال، الرصاع يواصل وهكذا

املنهوك، الصدر يف الحربة تستقرَّ حتى
الصامد، الدرع فوق النازف دمه يف ويهوي
أذنَيه، يف ترتدَّد التهليل صيحات تَزل ولم
يسمعها. وهو تخامره الفرحة تزل ولم

الشجاع: قلبه يف الفكرة وتجول
التكريم.» رشف بالتهليل تزف كَجوقة «أصواتهم

املنسكب. دمه عىل الجادة نظرته ويُثبِّت
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بحيوان، تصيحون كأنكم به تصيحون كنتم إن
… األبطال سقوط األرض عىل سقط فلقد

(James Thomson) جيمسطومسون (2)

سنة ومات روكسبورجشاير، بناحية «إدنام» يف ١٧٠٠م سنة االسكتلندي الشاعر ُولد
يف عديدًة قصائد كتب قسيًسا. أبوه كان ساري. بمقاطعة «ريتشموند» يف ١٧٤٨م
واملالحم األهاجي كتب كما هايدين، نها لحَّ التي «الفصول» أهمها أن من الطبيعة وصف

واملرسحيات. الشعرية
فيها قام التي الفرتة إىل فرتجع القديم النحت تماثيل فيها وصف التي قصائده ا أمَّ
قصيدته ظهرت وقد ١٧٣١م. سنة إىل ١٧٣٠م سنة من واستمرَّت إيطاليا عرب برحلة
وصدرت روبرتسون، ل. ج. نرشها التي الشعرية أعماله ضمن املحتَرض» «املصارع عن

ص٣٦١. ١٩٦٥م، سنة لندن يف

املحتَرض» «املصارع

امللوية، ذراعه عىل يستند
يعاني وهو بوجهه ويميل

االحتضار. آالم
رأسه، يحني القدر ثقل

والتحدي الثأر يف الرغبة لكن
الكسري، واالنتقام والخجل والغضب

امُلَعذَّبة، قسماته من كئيبًة تطل
يسقط. أن ع تتوقَّ العني وتظل

(George Gordon Lord Bryon) بايرون لورد جوردون جورج (3)
(١٧٨٨–١٨٢٤م)

القصيدة هذه ظهرت وقد بلفيدير»، «أبولو تمثال مع املنشورة القصائد مع ترجمته راجع
ص٢٤٥ هارولد، تشايلد بأسفار املعروفة وأناشيده أغانيه ضمن املحتَرض» «املصارع عن

بعدها. وما
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املحتَرض» «املصارع

أمامي؛ راقًدا املصارع أرى
ذراعه، إىل مستنًدا

باملوت، راضية الصامدة ورجولته
االحتضار. عذاب تقهر لكنها

فشيئًا، شيئًا يميل رأسه
دمه من األخرية القطرات تتساقط جنبه ومن

بطيء، أحمر تيار يف
واحدة، واحدًة ثقيلة، تتساقط
الراعد، النوء قطرات أول كأنها

عينَيه، يف الحلبة وتغيم
التهليل صيحات ترتدَّد زالت وما ويموت

للفائز. الوحشية
ساكنًا! يحرِّك لم ولكن سمعها

قلبه، مع عيناه كانت
بعيًدا، هناك القلب وكان

فقدها، التي بالحياة يكرتث لم
بالثناء، يعبأ ولم

الدانوب ضفاف عىل الخشن بيته يقوم فحيث
الصغار، برابرته يلعب هنالك

الداسية2 أمهم الوطن أرض عىل وهناك
والزوج، واألب سيدهم هو ا أمَّ

ممتع! بعيد الرومان يحتفل لكي ذُِبح فلقد
دمه، مع ق تتدفَّ الذكريات هذه كل راحت

بني منطقة يف وعاشوا اليونان بالد شمال ثراقيا من انحدروا الذين الداكيني بالد إىل نسبًة الداكية أو 2
منذ وأصبحت تراجان، بقيادة الرومان غزاها برومانيا. اليوم يُعرف فيما ودنجسرت وكاريلتيا الدانوب

الثالث. القرن يف «الرصب» والكربيون القوط عليها انقضَّ حتى رومانية، واليًة ١٠٦م سنة
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له؟ أحد يثأر وال أيموت
القوط! أيها انهضوا

غليلكم! واشفوا

فيسنربج فون فرايهري إجناسهينريش (4)
(Ignaz Heinrich Freiherr Von Wessenberg)

مدينة يف ١٨٦٠م سنة ومات النبالة، عريقة أرسة يف درسدن مدينة يف ١٧٧٤م سنة ُولد
التنوير، عرص بأفكار متأثًرا الكنيس اإلصالح يف شارك األملاني. بالجنوب كونستانس
مرسح من انسحب أن يلبث لم أنه بيد بادن، لوالية برملان أول يف حرٍّا عضًوا وانتُِخب
التي والصور التحف واقتناء ورحالته األدبية ألعماله وتفرَّغ والسياسية، الكنسية الحياة

الفنية. مجموعته بها َع وسَّ
كتب أنه ويبدو اإليطالية، رحلته أثناء املحترض» «املصارع تمثال الشاعر شاهد وقد
حتى يحرص الرشيف املصارع إن فيها: يقول لشيرشون عبارٍة تأثري تحت عنه قصيدته
الكاملة، األدبية مؤلفاته ضمن القصيدة ظهرت وقد برشف. يسقط أن عىل موته يف

ص١٠٥. وتوبنجن، شتوتجارت الثالث، الجزء

الكابيتول» يف تمثال املحتَرض، «املبارز

املبارز، أيها أنت من
البديع، ق املنمَّ املوت هذا تموت من يا

وإشاراتك أعضائك وبوضع
الحقري؛ وثناءهم الخليعني الرومان ود تخطب

األرض؟ عىل دمك مع حياتك تنسكب إذ
النشوة، بهرتها وقد العيون كل تطرف كيف

السلم! درجات عىل الكرة كسقوط رأسك تسقط بينما
البرشية! لهوان ويا الرق عار يا آه

العاصفة! بأجنحة أرسعوا الربابرة، أيها انهضوا
غاباتكم ابن يموت أن يصح فال

السبع! التالل شعب لتسلية
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الشحوب. يكسوه اآلن انظروا!
الصفوف كل من اسمعوا

للثأر! تدعو الوحشية التهليل صيحات

(Conrad Ferdinand Mayer) ماير فرديناند كونراد (5)

١٨٩٨م سنة ومات بسويرسا، زيوريخ مدينة يف ١٨٢٥م سنة ُولد كبري. وروائي شاعر
سنة املحترض املصارع تمثال «ماير» شاهد وقد زيوريخ. من بالقرب كيلشربج قرية يف
ملؤلفه األملانية الصورة قصيدة كتاب يف مرة أول عنه قصيدته وظهرت روما، يف ١٨٥٨م

ص٢٦٤. ١٩٣٠م، ليبيزخ روزنفلد، ه.

املحتَرض» «املبارز

الطعنة، أصابته وقد األرض عىل سقط
قسماته، من ينطق واأللم

مفتوحًة تحدق العني، وتطل
جرحه. من النازف الدم يف

تلمع وهي الحمراء القطرات يرى
أسفل، إىل بطء يف وتتحدَّر

ترشبها، العطىش األرض ويرى
قلبه، عىل اليد يضع وال

املنترص بالفائز التهليل وصياح
ويموت، أذنَيه يف يخفت
الطيب، الروح واملوت،

بقناعه. األخرية نظرته يكسو
الوطن، أرض إىل روحه ت تتلفَّ

النور، عىل عينه فيه فتح الذي الكوخ إىل
العبودية، أغالل فتتحطَّم
منه. قريبًا البعيد ويصري

األنهار، وأحواض الجبال، أنفاس عىل يتحرسَّ
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ظهرها، فوق حملته طاملا التي واملوجة
وتفور تتحدَّر التي الينابيع تحية عىل

النسور تحليق وعىل جسورة،
تتكلَّم، يجعلها كالسحر يشء

العذب، للنغم سعيد وهو فينصت
املنعش الرنان الصوت وبهذا
البعيد، ابنه الوطن يحيي
وتسقط، عليه تميل الجبال

األمواج، خفقان يعلو
وترتاخى، أعضاؤه تنَحل

النهار. وجه ويسودُّ
املنكرسة، العني وترى تنظر والرومانية

سعادة، أيَّ تسعدها واللعبة
الوقحة هذي ق وتُصفِّ

البديعة. سقطته يسقط وهو للعيد

(١٨٣٠–١٩١٤م) (Paul Heyse) هايزه باول (6)

بجانب القديمة واآلداب اللغات درس ميونيخ. يف ومات برلني يف األملاني الشاعر ُولد
إىل عديدة برحالت قام والرومانية)، والفرنسية واإلسبانية (اإليطالية الرومانية اللغات
القديمة اللغات عن ترجم كما والقصيدة، واملرسحية القصرية القصة وكتب إيطاليا،
املبارز عن قصيدته نُرشت وقد ١٩١٠م، سنة اآلداب يف نوبل جائزة عىل حصل والحديثة.

ص٣٧٣. وبرلني، شتوتجارت مؤلفاته، من الخامس املجلد يف املحتَرض

املحتَرض» «املبارز
ويصارع، يبارز راح لَم

قضية؟ وألي
سواء. األمر

القوت أجل من يصارع أخذ لو حتى
.. يموت وهو عظيًما اإلنسان فيظل
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(١٩١٠–١٩٦٨م) (Erik Lindegrén) لينديجرين إريك (7)

أربع نرش استوكهولم. يف ومات السويد، شمال الواقعة لوليا بلدة يف السويدي الشاعر ُولد
الفرنيس والنثر الشعر عن وترجم األوبرات، نصوص من عدًدا وكتب شعرية، مجموعات
همرشولر. لداج خلًفا السويدية األكاديمية يف عضًوا ١٩٦٢م سنة انتُِخب واإلنجليزي.
يف ١٩٦٢م سنة صدرت التي قصائده مع املحتَرض املصارع عن التالية قصيدته ظهرت

١٩٤٧م. سنة القصيدة كتب قد وكان ص٥٣، استوكهولم،

املحتَرض» «املصارع

جسدك؟ إىل الرمح دفع من
الشبكة، ألقى من

الخيط، وشدَّ الرأس فوق
الحاسم، بالنرص وهلَّل

سقطت؟ الرمل ويف فتلويت
فوقك، الجاثم هو ليس

رخاميَّني عموَدين ساَقيه تحسب
عليك، يميالن

الخنجر، الحاملة اليد تلك هي ليست
سود بظالل ألقت

مساء، ذات الحلبة فوق
الخادم هو ليس وكذلك

القيرص. قرص يف
هناك يبرصك من لكن

تسمعني؟ وهل
عمى. النظارة

إليك، يتجهون الظلمة يف هم
األبيض، الزبَد يكسوها كاملوجة

الصخر، كتل لتنطح تندفع
هاديس. يف املعتم
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النشوة يف هم أو
لضباب-الدم، حدٍّ آلخر ينطلقون
وعليك. أنفسهم عىل ويخافون

أسقطك، من
إليك؟ ينظر ومن
األجل، بدنوِّ تشعر
قصري الوقت لكن

العمر، قرص
الدهر، أبد وتصارع اللحظة تأتي

حياتك، فتصري تسقط
موتك، وكذلك
يَديك. ملك
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ميلوس جزيرة من أفروديت تمثال اللوفر، — مرمري رخام — امليالد قبل األول القرن من
العرص وهو األخري، عرصه يف اإلغريقي الفن روائع أحد وهو ميلو. بفينوس املعروف
إلهة فينوس إىل نسبًة عليه االسم هذا أُطلق ق.م.). الثاني القرن (حوايل الهيلنستي
التمثال عىل فيها ُعِثر التي باإليطالية) (ميلو ميلوس جزيرة وإىل الرومان، عند الجمال
تحمالن املفقودتان الذراعان كانت وربما نحته، الذي املثَّال اسم يُعرف ال ١٨٢٠م. سنة

عليه. املنعكسة صورتها اإللهة ل تتأمَّ اليسار ناحية أعىل إىل مرفوعًة درًعا األصل يف

(Wilhelm Waiblinger) فايبلنجر فيلهيلم (1)

درس روما. يف ١٨٣٠م سنة ومات هايلربون، مدينة يف ١٨٠٤م سنة األملاني الشاعر ُولد
الفيلسوفان به درس الذي املعهد وهو توبنجني، مدينة يف الديني املعهد يف الالهوت
القصص ونرش ١٨٢٦م سنة منذ إيطاليا يف استقرَّ هلدرلني. والشاعر وشيلنج هيجل
١٨٢٧م، سنة يف بها وتأثر رآها التي واللوحات الصور عن قصائده كتب وقد واألشعار.
يف فينوس عن القصيدة هذه ظهرت روما». من ومرثيات «أناشيد ديوانه يف ونُرشت
مدينة يف وظهر جريزباخ، أ. األستاذ نرشه الذي روما» من «قصائد الشعرية مجموعته

ص٤٨. الثاني، الجزء ١٨٩٣م. سنة ليبزج

ميلو» «فينوسمن

السماء، إىل يرتفعون البرش
الباهر النور يف وهنالك
األرضية البذرة تتفتَّح

حسناء. أوليمبية زهرة عن
الروح. مع الروح ينصهر

حرية، أكثر حياة ويف
وقدسية. بهاءً أكثر الفاني الشكل يتجىلَّ

السماوي الحس إىل األريض الحس تهدين هكذا
— القاهرة بمعجزتك — وتحيلينه

كاملة. صورة إىل
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(Afansij Afansijewifsch Fet) فيت أفانايسأفاناسييفيتش (2)
بوالية نوفوسلكي نواحي يف عائلته تملكها ضيعة يف ١٨٢٠م سنة الرويس الشاعر ُولد
يف ودرس أملانية. وأم رويس ألب ُولد وقد موسكو. يف ١٨٩٢م سنة ومات أوريل،
انتهائها بعد رجع التي «القرم» حرب وخاض بالجيش التحق ثم موسكو، جامعة
وجوفينال، هوراس، ألشعار ومرتجم شاعر وهو حياته. بقية فيها ليقيض ضيعته إىل
عن قصيدته كتب وشوبنهور. وجوته، لشكسبري، ترجماته بجانب الشريازي، وحافظ
١٩٥٩م سنة صدرت التي الشعرية مجموعاته إحدى يف ونُرشت ١٨٥٦م، سنة فينوس
يف فينكيل تسوم هانزبورجن بقلم األملانية ترجمتها ظهرت كما ص٢٣٨، ليننجراد، يف
لألستاذ املهدى الكتاب وهو بها»، املعَجبون الروس والشعراء ميلو من «فينوس كتاب

ص١٣١. ،١٩٦ مونسرت فيجنر، م.

ميلو» «فينوسمن
يد، تلمسه لم عذريٌّ
الخوف منه منزوع
جنبَيه، حتى وعاٍر
يزدهر يسطع،
الرباني الجسد
جمال نور يف

يخمد. وال ينطفئ ال
املتقلِّب الظل تحت
— نزوة كتقلُّب —

بخفة. املرفوع للشعر
أبيٍّا الفرح صبَّ
بقوة، وانسكب

العلوي! الوجه هذا يف
طويًال غمرتك باقوس1

امليكيني، العرص يف األركاديون استوطنها قربص، لجزيرة الغريب الساحل عىل ومملكة مدينة هي 1

أفروديت. عبادة فيها وازدهرت
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غامر، بحنان
البحر كزبَد فغدوت

— وعابر البحر زبد هو وفاٍن —
القاهر السحر منك ق وتدفَّ

الباهر؛ واملجد
تطلني رحِت ولهذا

أمامك املمتد األبد عىل
حائر). رس عن (بحثًا

(١٨١٨–١٨٩٤م) (Charles Leconte De Lisle) ليل دو ليكونت شارل (3)

ثماني وعمره فرنسا إىل أرسته مع انتقل ثم الهندي، املحيط يف «ريونيون» جزيرة يف ُولد
تغنَّوا الذين الربناسيني جماعة وأعضاء «الربناس» شعراء أهم من وأصبح سنة، عرشة
هومريوس أشعار برتجمة أيًضا الشاعر قام وقد اإلغريقية، والقداسة واملجد الجمال بمثل

اليونان. شعراء من وغريه
ويجدها الفاالنج. مجلة يف ١٨٤٦م سنة مارس شهر يف ونُرشت القصيدة هذه كتب

ص١٣٤–١٣٦). ١٩٥٢م، باريس، القديم، العالم عن قصائده مع القارئ

ميلو» «فينوسمن

املقدس، املرمري التمثال أيها
والروح، القوة بثوب تتزيا من يا

بأمجاده، النرص يملؤك من يا تُقاَوم، ال التي اإللهة أيتها
كالربق، صافيًة كاالنسجام، نقيًة يا

فينوس، يا وآه اآللهة، وأم بيضاء يا آه
الساطع! الحسن نور يا

محارتها عىل الثلج بياض البيضاء قدمها تضع التي «أفروديت»، لست
األمواج، تهدهدها التي الزرقاء

وشقراء) وردية (والرؤية حولك ترف بينما
كالذهب. الرنان والضحك الدعابات من نحل خلية
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تعبق تزال ال التي «كيثريا»2 لست
السعيد، أدونيس3 قبالت بعطر

الغرام، بها برح وقد به التصقت الذي
املياد الغصن فوق عليها شاهد من وما

املرمر. لون يف العاشق الحمام إال
الفصيحتنَي، الشفتنَي ذات الفن ربة ولست

الشهوانية، «عشرتوت» وال الحيية «فينوس» ال
األقنثوس وأوراق بالورد الجبني ُمتَوَّجة — ترقد التي
الشهوة. من تموت وهي اللوتس، زهر من رسير فوق

والحنان، واللطف واللعب فالضحك ال!
بالحب، جت وتوهَّ تشابكت مهما

تصاحبك. التي هي ليست
النجوم، من ُمَؤلَّف يحرسك الذي املوكب

خطاك. يف تسري بالغناء تزفك التي واألفالك
الباقية، للسعادة معبوًدا رمًزا يا

الصايف، كالبحر صافيًة يا
باٍك، نشيج الصامد قلبك يكرس لم أبًدا

سناك. البرش دموع عكرت وال
ملرآك. خفقانه ليشتد القلب إن لك! سالًما

البيضاء. قدمك يرطِّب مرمري جدول
العالم، فيهتز عارية فخورًة تمشني

يمينك. ملك — العظيمتنَي! الفخذَين صاحبة يا — والعالم

املورة)، جزيرة (شبه البيلوبينيز جنوب يف جزيرة اسم كذلك وهو أفروديت، أسماء من آخر اسم 2
ومعبدها. أفروديت بعبادة اشتهرت

هاديس (زوجة لبريسيفونة املحبوبة لت فتوسَّ بري، خنزير رصعه الذي الجميل أفروديت حبيب هو 3

ميالده بعيد يحتفل وفيها السنة، يف شهور ستة األرض عىل باإلقامة له تسمح أن السفيل) العالم وإلهة
السيد. أي الفينيقية؛ أدون كلمة من للزراعة، فينيقي إله األصل يف وهو الزهور. ونثر بالغناء الطبيعي
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اآللهة! موطن يا الجزر أيتها وأنت
هيالس! القدسية األم أيتها أنت

الرائع األرخبيل ضفاف عىل ُولِدت ليتني آه!
باإللهام املنتشية األرض كانت حيث

نداء! أول عند إليها تهبط السماء ترى
القديم. ثيتيس،4 فوق أبًدا يسبح لم مهدي كان إن

الفاتر. البلوري موجه يقبله لم أبًدا
األتيكي، معبدك سقف تحت أصل لم كنت إن

املنترصة، الفتنة أيتها مذبحك عند وال
العلوية، الرشارة صدري يف فاقدحي
الهموم، قرب يف مجدي تحبيس وال

ذهبية، إيقاعات يف تنساب أفكاري ودعي
املصبوب اإللهي كاملعدن

… البديع املنسجم القالب يف

(١٨٤٠–١٩٢٢م) (Wilfrid Scawen Blunt) بلنت سكاوين ويلفريد (4)

بحروف ذاكرتهم يف منقوًشا ويبقى معروًفا يكون أن ينبغي أو للمرصيني معروف اسم
باالحتالل حياته طوال وندَّد مرص، حرية عن دافع فقد بريقه؛ ينطفئ ال ذهب من
شييل. يف ١٩٢٢م سنة ومات «سسكس» يف ١٨٤٠م سنة ُولد الربيطاني. واالستعمار
وبالد مرص إىل ورحل الدبلومايس، السلك يف ١٨٦٩م سنة إىل ١٨٥٨م سنة من عمل
عاش حيث القاهرة ضواحي يف فيه أقام بيتًا اشرتى ١٨٤١م سنة ويف والفرس. العرب
عن املخلص دفاعه بسبب األيرلندية السجون أحد يف شهَرين قىض عربي! شيخ عيشة
والتاريخ. السياسة يف كتب كما وأسفاره رحالته مذكرات ن ودوَّ الشعر كتب وقد الحرية.

ثيلنتاليا) منطقة يف فثيا (ملك بيلويس أكرهها اإلغريقية، األساطري يف البحر حوريات أشهر هي ثيتيس 4
بحر أو نهر وبني بينها خلط قد يكون الشاعر ولعل أخيل. الشهري البطل منه وأنجبت منه، الزواج عىل

البيت. سياق يف يقصده
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ميلو فينوس

إيمونز، أ. ف. األستاذ نرشه الذي الرحالة أشعار كتاب يف فينوس عن قصيدته ظهرت
ص٨٩. ١٩٧٠م، عام نيويورك يف وصدر

ميلو» «فينوسمن

أنت؟ من
أفروديت؟ الربة فحسب؟ أنت امرأة
السحب، عايل من شبيهك يأِت لم أبًدا

البحر. زبد من وال
ُولدت، األم-األرض رحم من
البرشي الفرح ضاجعها ملَّا

الدهر ينساها لن عرس ليلة يف
العمر!) مقتبل يف صغريًا اإلنسان (كان

أنت، خالدة
عليك. التأثري عن عجز قد و«خرونوس»

فأجيبيني: سؤاًال أسألك
أين، وإىل توىلَّ أين

ترين كنِت َمن
يحمر؟! — األبيض هذا — ووجهك

ذاهلة أمامي أنت ها
العالم. هذا عن
منكرس وجهك

أزيل، عذاب عليه يرتسم
مر، حزن

السمع ني فتصمِّ حبي أعلن
— وقر؟ أذنك أيف —

املرأة تملكه يشء من ما لكن
بر، أو حنان فيض من
غدر، أو خبث من أو
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وصورة قصيدة

فيك؛ ع وتجمَّ إال
املرأة، فأنت
حواء، صورة

الخالدة األنثى يف وما
الرش. أو الخري من

(P. D. Buturlin) بوترلني د. ب. (5)

طفولته قىض ١٨٥٩م. سنة ومات فلورنسا يف ١٨٥٩م سنة الرويس الرمزي الشاعر ُولد
سنة يف إال بالده يَر ولم بإنجلرتا، برمنجهام يف الكليات إحدى يف وتربَّى إيطاليا، يف
مدينة يف التحق كييف. من بالقرب أرسته تملكها التي الضيعة يف استقرَّ حيث ١٨٧٤م
السفارة يف ١٨٨٣م سنة وعمل الدبلومايس، بالسلك الحالية» «ليننجراد بطرسبورج

باريس. يف ثم روما يف الروسية
قصائد مع ونُرشت فينكيل، فون هانز-يورجني األملانية إىل هذه قصيدته ترجم
لألستاذ امُلهَدى التذكاري الكتاب يف فينوس عن الروس الشعراء من ملجموعة أخرى

ص١٤٠). ١٩٦٢م، مونسرت، فيجنر

فينوسميلو» «إىل

الحية القاعات هذه من الخيال يطري
األزمان. ظلمات عرب القديم، املرسم إىل

بالكربياء. املشتعلة نشوته مع الفنان يحيا هنالك
اآللهة، أيتها اإلزميل، منه انزلق لقد

جمالك. فرط من
اليد قيدت فلقد إليه؛ حاجة يف يعد لم

اللحم من العارية رؤيته
املستوية، األشكال أرس يف

الخلق عاطفة عصفت حيث — الفؤاد ويف
والنشوة. البهجة سكينة امتدَّت — ريح كُدوامة

أمامه رآك حني ذلك، مع لكن
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ميلو فينوس

اسمه حجب الذي الفذ العبقري هذا —
— رشير قدٌر املجد عن

بسعادته؟ ا حقٍّ شعوًرا شعر هبط
الشفاف النبوي اإلحساس أنبأه هل

بفضلك، انترص الفن بأن
دوًما. سينترص منك وبعون

األعىل، الُحسن مثل يا
خاٍل جمال رمز يا

اإلثم؟ أو الذنب أثر من

(Dimitrij Mereschkowskij) مرييشكوفسكي ديمرتي (6)

١٩٣٠م سنة منتحًرا ومات بالقوقاز، بغدادي بلدة يف ١٨٩٣م سنة الرويس الشاعر ُولد
يتجاوز ولم الشيوعي الحزب إىل وانضمَّ الغابات، يف يعمل فقريًا أبوه كان موسكو. يف
مع ١٩١٣م سنة س أسَّ ثم التشكييل، الفن مدارس إحدى يف تعلَّم ربيًعا. عرش األربعة
جدَّدت التي (الفوتوريزم) املستقبلية جماعة موسكو يف والشعراء الرسامني من عدد
هذا يمنعه لم وإن البلشفية، الدولة تمجيد إىل ذلك بعد انرصف واألدبية. الفنية الحركة
يف الكالسيكيني الشعراء من يُعدُّ وثغراته. النظام عيوب إىل سخريته سهام تسديد من
فينوس عن القصيدة هذه كتب الشعر. كتب كل للمرسح كتب وقد السوفييتي، الشعر
ضمنية بطريقة فيها وهاجم باريس، يف اللوفر متحف فيها زار رحلة بعد ١٩٢٧م سنة
نُرشت بولونسكي. ت املتزمِّ الفني الناقد — ماياكوفسكي السوفييتي الشاعر فعل كما —
ص١٤١. نفسه، املرتجم وترجمها إليه أرشنا الذي التذكاري الكتاب نفس يف القصيدة

ميلو» «فينوسمن

السري أحب كم الوقور، اللوفر متحف يا آه
الشارع! ضوضاء عن بعيًدا الساكنة، ظاللك تحت
فينوس؟ أو املادونا — سواء عندي يشء كل أليس

األعىل، باملثل فاإليمان ذلك مع
الفساد من لنا بقي الذي الوحيد اإليمان هذا
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وصورة قصيدة

العام والخراب
األخري! املعبد وهو األخري، اإلله هو

ميلوس، ربة يا يوم، ذات
الحرية!» «عاشت الشعب: صياح إليك نفذ

املارسيلييز. بسحر باريس وسكرت
جميًعا، للمضطهدين الحرية أجل من

الناس، كل لسعادة
الرصاص، وابل وتحت الدخان يف

— عيونهم يف واألمل — الشعب حشود اندفعت
املوت. لتستقبل املتاريس نحو

املرمري الوجه ذات الجمال ربة لكن
بعيًدا البارزتنَي وبعينَيها صمٍت يف تنظر راحت
فينا، وتنَهني تأمرين كما املرة! الصامدة أيتها

سلطانك األبد إىل تفرضني سوف
أجمعني. البرش عىل

املفسدين، إىل برصك هي وجِّ آه،
نقاسيه! وبما فيه نحن بما واشعري

تسمع، وال تنظر ال هي .. ال
… أبدي جمال يف بسمتها س تتنفَّ لكن

الفساد، مع أتصالح قدَميك عند أنا فينوس،
لك، أتبتَّل عندما أُحبك، وعندما
األبدية، أرى املرمري الوجه ويف

املوت! أُبارك كما الحياة أُبارك أجدني
ضجيج، التفكري عيلَّ قطع فجأًة

يُثرثرون. السواح من حشد القاعة ودخل
املنقوش السفر ومعطف األحمر الشعر ذات النحيلة السيدة

إبْطها، تحت السياحي «بيديكر» دليل تحمل
هنا. إىل جاءوا ملاذا يعلم وحده هللا
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ميلو فينوس

اإلنجليز بالد من السواح يدفع فامللل
العالم. أركان كل إىل والبحار الجبال عرب

مندوبو يسوقهم شلن وبمائتي
العواصم؛ كل إىل كوك رشكة

معبد. وكل أثر وكل تمثال، كل عىل ليفرِّجوهم
البال، خليِّي اإلنجليز هؤالء من مهرب وال
لندن، يف املستعملة السلع دكاكني أصحاب

النساء! من والقبيحات
الخالدة، كيربيده5 يا قدَميك عند أيًضا، فهنا

وجوههم إىل أتطلَّع أن عيلَّ ُقيض
والغم. بالهم مفعم وقلبي

الفذة والعبقرية الجمال تحسبون إنكم
الديمقراطي. عرصنا يف اإلسرتليني بجنيهات

الداعي ما نشقى؟ أو نعمل وملاذا
الخالد؟ لألبدي نتطلَّع أن

املاليني يملك الذي األعمال ورجل البنك صاحب إن
يشء، كل من الرغم عىل هنا إىل سيأتي

يشء، كل ويستوعب
تضحياتنا يف يفكِّر أن دون

داتنا. تنهُّ يتذكَّر أو
يعترصني. واأللم حويل ما ل أتأمَّ رحت هكذا

الجمال، ربة األبد إىل تبَقني وسوف زلِت ما لكنك
ترينا، أن دون صمت يف بعيًدا، تنظرين أخذِت

صافية. بعيون كالسماء
أفضل، عًرصا جديًدا، قرنًا رأيت لعلك

ُعِبدت التي األماكن أهم من كانت التي قربص جزيرة وهي «كيربوس»، إىل نسبًة أفروديت، أسماء من 5

فيها.
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وصورة قصيدة

إليك، اإلنسان فيها يرجع أخرى أياًما
العالم، سيدة وتعودين

الخالدة! الطبيعة غري جمالك يف يشبهك ال
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السابع الفصل

حواء

١١١٥م. سنة حوايل (Gislebertus of Autun) األوطوني جيسليربتوس للفنان

القصيدة عنها فكتب ،(Weiter Helmut Fritz) فريتس هلموت فالرت الشاعر لها تأمَّ
والفلسفة التاريخ ودرس كارلزروه، مدينة يف ١٩٢٩م سنة الشاعر هذا ُولد وقد التالية.
وتمثيليات وقصصية شعرية مجموعات عدة ونرش هيدلربج، بجامعة الحديثة واللغات

الفرنيس. الشعر عن وترجمات ومقاالت إذاعية



وصورة قصيدة

«حواء»

التفاحة، يدها تتناول بينا
تنصت،
تفهم،

الجسَدين أن
املوجة كأنهما
املوجة، تتبعها

تعرف
فيه توجد لن العالم أن

تكفي شفاه
يغمرها ا عمَّ تتحدَّث كي

ويحوِّلها
أرسار. من

تشعر
دوًما ستخلط الناس أن

العيش بني
املوت. وبني
جوابًا تلتمس
أسئلة عن

بعد، أحد يطرحها لم
التفاحة يدها تتناول بينا

تنصت
الصمت. يف
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الثامن الفصل

فرباير

وهي «ليو» الكبري للمعلم تُنسب براغ، جامعة مكتبة يف محفوظة مخطوطة عن منمنمة
ويبلغ ،١٣٦٥ سنة حوايل تاريخها الفن مؤرخو ويُقدِّر (الرق)، الربجامنت عىل مرسومة

السنتيمرت. ونصف سنتيمرتات أربعة األصل يف املنمنمة ارتفاع



وصورة قصيدة

(١٩١٣-١٩٦٧م) (Milosiav Bohatec) بوهاتيك ميلوسالف (1)

اللغات درس براغ. يف ومات مريين، بمقاطعة نوفيتيش بلدة يف التشيكي الشاعر ُولد
وزيوريخ براغ جامعات يف والالهوت والتوراة العربية اللغة يف ه وتفقَّ القديمة السامية
سنة حتى ١٩٣٧م سنة من «الربوتستانتية» اإلنجيلية الكنيسة بخدمة التحق وإدنربج.
عن مسئوًال فمديًرا التشيكية، العاصمة يف اليهودي املتحف ملكتبة أمينًا صار ثم ١٩٥٠م،
بحوثًا نرش وفاته. إىل ١٩٥٣م سنة من األهيل املتحف مكتبة يف القديمة املطبوعات قسم
الشهور صور عن مرحة أبيات السماء، «عالمات بعنوان شعريٍّا وديوانًا عديدة، الهوتية
فرباير. عن القصيدة هذه بينها من عديدة قصائد عىل يشتمل الوسطى»، العصور يف

«فرباير»

النار عىل يدفئ العجوز فرباير
اليابسة. أعضاءه

فرباير مهرجانات كانت
روما، يف املواطنني عن ارة الَكفَّ عيد هي

للموتى، األضحيات فتقدم
اإلله1 هذا كهنة ويسري

املدينة شوارع يف
بالسياط؛ النساء يرضبون وهم

باإلخصاب. العقيمة األرحام لتخَرضَّ
السمكة، برج يف تدخل الشمس

أمه به حملت الذي والطفل
املشرتي برج يف

املزاج، معتدل يغدو
البارد. كالثلج قلب ذا

الوحشية بالشهوات الرجل ويمتلئ

الرومان. عند والحقول والغابات الحيوانات آلهة أحد به املقصود 1
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فرباير

أبًدا، يشبع ال الذي والشوق
الوهم عليه ويتسلَّط

مجهولة امرأة أي رحم بأن
األرض. عىل القصوى السعادة يطوي

الربج هذا من التي املرأة ا أمَّ
ومثقفة، ذكية فهي
وقوية، ومثرية فاتنة

رتها مؤخِّ عىل ناري وبوشم
عليها ويُغمى تنهار
العناق، وحشة يف

الحمقاء النزوة وبسبب
املهجور. البيت يف
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التاسع الفصل

واملتعلم املعلم

إىل ويرجع أملانيا، يف النيكر نهر عىل الواقعة روتفايل مدينة كنيسة برج عىل بارز نحت
١٣٨٠م. سنة حوايل



وصورة قصيدة

(Jan Czerski Brabt) تزيرسكي-برابت جان (1)

بني «التواصل القصيدة هذه كتب وقد فيدافا يف ١٩٤٧م سنة البولندي الشاعر ُولد
لكنيسة زيارته أثناء البارز النحت فيه شاهد الذي اليوم نفس يف عديدة» أطراف
فقه يف إيطايل عالم اسم القصيدة يف األخري السطر إليه يشري الذي واالسم «روتفايل».
الشاعر درسها التي كتبه وأهم (١٨٣٥–١٩٢٧م). كومباريتي دومينيكو وهو اللغة

الوسطى». العصور يف «فريجيل كتابه هو — اللغة علم يف املختص —

والتعلم» للتعليم الرضوري «املثلث

للمتعلم، أحيانًا ينظر املعلم
للمعلم، أحيانًا ينظر املتعلم

للموضوع، مًعا يحظران الغالب يف لكنهما
رابع يشء طريق عن يَُرشح واملوضوع
املتعلم: أذن إىل املعلم فم من يتجه

اللغة.
الكتاب؟ لغة أهي

الفهم. تعوق قد أخرى لغًة إن
هنا يُْفَهم أن ينبغي الذي املوضوع ألن

بني مطروح كتاب هو
اللغة

والقارئ. واملؤلف
واملوضوع.

متعلًما. األيام من يوم يف كان املعلم
مستمًعا. األيام من يوم يف كان املتكلم
قارئًا. األيام من يوم يف كان املؤلف

معلًما يصبح سوف واملتعلم
بعد. فيما يأتون ملتعلمني

متكلًما يصبح سوف املستمع
بعد. فيما يأتون ملستمعني

106



واملتعلم املعلم

مؤلًفا أصبح ربما القارئ
بعد. فيما يأتون لقراء

يضاعف وهذا
املمكنة. الفهم سوء أسباب من

توماويٍّا، يكن لم (اإلكويني) توماس
ماركسيٍّا يكن لم ماركس

تولستوي. أتباع من يكن لم تولستوي
أفضل؛ فهًما اإلنيادة فهم من

فريجيل؟ معارصو
عرش؟ الرابع القرن من قارئ أم

١٩٧٣م؟ سنة هارفارد جامعة خريج أم
الفهم، سوء من ألوان هنالك

عنها، شيئًا كومباريتي يعرف لم
مثمرة. تكون — املستطاع بقدر — فليتها

107





العارش الفصل

كاريتُّو ديل إيالريا رضيح

الفنان إبداع من لها بارز نحت وعليه «لوكا»، كنيسة يف كاريتو ديل إيالريا رضيح
املثَّالني أكرب من وهو ١٤٠٦م. سنة ه أتمَّ وقد (١٣٧٤–١٤٣٨م)، كوبرشيا ديال ياكوبو



وصورة قصيدة

هما الفلورنسيني املثَّالني أعاظم من اثننَي عارص وقد بإيطاليا، «سيينا» مدرسة يف
يف نافسهما اللذَين (١٣٨٦–١٤٦٦م) تيللو دونا وتلميذه (١٣٧٨–١٤٥٥م)، جيربتي
وفاز الربونزية، أبوابها عىل البارز النحت إلقامة فلورنسا معمدانية أعلنتها مسابقة
أول لوكا كاتدرائية يف كاريتو ديل إيالريا رضيح البارز النحت هذا يعدُّ جيربتي. فيها
األوروبي والشمال هولندا يف الواقعية النحت بمدارس تأثُّره يظهر وفيه له، خ مؤرَّ عمل
مدينة كلَّفته القديم. الكالسيكي وبالفن ١٣٨٠–١٤٠٦م)، سلوتر مدرسة (خصوًصا
وتُعَرف و١٤١٩م، ١٤١٤ سنتَي بني ذها نفَّ عامة نافورة بنحت ١٤٠٩م سنة يف سيينا
البارز النحت يف و١٤٣١م ١٤١٧ سنتَي بني وعمل املرحة). (النوافري جايا بالفونته اليوم
سبقت اللذان وجيربتي دوناتيلو وشاركه سيينا، رأسه مسقط يف املعمدانية أبواب عىل
األموال بإعادة الثالثة الفنانون فطولب تنفيذه، تأخر قد العمل أن ويبدو إليهما. اإلشارة
النحت بإقامة ١٤٢٥م سنة آخر تكليًفا ى تلقَّ ولكنه املدينة! مجلس من تقاَضوها التي
حتى فيه العمل يواصل وظلَّ بولونيا، مدينة يف برتونيو القديس لكنيسة البارز الحجري

شديًدا. إعجابًا النحت بهذا أُعجب قد أنجلو مايكل إن ويُقال وفاته.

(١٨٧٩–١٩٧٣م) تاوبه فون أوتو (1)

الضياع أصحاب من أبوه كان جاوتنج. يف ومات «ريفال» يف األصل اللتواني الشاعر ُولد
وتاريخ الحقوق درس حيث أملانيا إىل ١٨٩٢م سنة أرسته مع وانتقل البلطيق، شمال يف
كان كثرية برحالت قام القديسني. سري ومؤرخ ومرتجم ومؤرخ وقاص شاعر وهو الفن،
وعىل «لوكا»، مدينة يف «إيالريا» رضيح مشاهدة له أتاحت إيطاليا إىل رحلة أهمها من

١٩١١م. سنة هذه قصيدته كتب أثرها

كاريتو» ديل «إيالريا

١

املرمري، النوم إىل بأنفسكم نجوتم من يا
والصفاء بالصفو ونعمتم

بيننا، اليوم تعيشون كأنكم
قليًال للنوم وأخلدتم
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بعيد. عهد من رحلتم أنكم مع
األبدية، حياة تحيَون أنتم

أبدي؛ بربيق الناصع الوجه ويشع
وديعة. بخًطى منه الوديعون يقرتب إذ

مرقدكم، تجلِّل التي األطفال صور
آلهة أم مالئكة أهي

الورد؟ إكليل حاملة خاشعًة تتمايل جاءت
الوفاء، رمز وهو الصغري، والكلب

بهائكم، يف يشارك بقدَميكم، ملتصًقا ينام
بنباحه؟ ويداعبكم ويحيِّيكم يصحو أن يوًما يقدر هل

لنا؟ يقول أن اليوم يريد ماذا لكن
جديرين به كنتم الذي وفاؤكم يُمتدح هل

بوفاء؟ وفاءً الناس به وبادلكم
جديد. من واملتلقي الواهب يتحد وكذلك

البديع! األثر هذا عن أفرتق أن يحزنني كم
اآلن يكن لم وإن الفن نور يا

نورك. يعكس ظل سوى
ضياءً، الزوج بيت تمأل إيالريا كانت كم

الصامت! الحجر تيضء اآلن وهي

٢

ألحد شأن ال إيالريا، سيدتي يا
عندك. بمكاني أو عندي بمكانك

حسبي، وهذا تعرفني. املباركة أيتها أنت
عمري. آخر يف األوحد مكسبي هو هذا

النساء. جماُل ذُِكر إذا جمال أصفى يا أنت
الجالل؟ هذا من سيدتي يا ينبعث سحر أي

املرمري: تمثالك أمام ألركع إني
الصالة. عن عجزُت إن أجيل من صيل

111



وصورة قصيدة

قديسة، رسموك وال القديسني مع يضعوك لم
أطرافك، من يحوطك والنبل نبٌل لكنك

لك. فطوبى هللا عند من أيًضا هذا
ويحسه، هذا يعرف شعبك حتى

والورود الزهور لك يقدِّم سواه ومن
القرمزية. بألوانها قدَميك عند تنعس التي

… مرضيٍّا رضيٍّا عنك وسأرحل منها، واحدًة هبيني

(١٩٠١–١٩٦٨م) كوازيمودو سلفاتر (2)

ومات صقلية، بجزيرة «رسقسطة» سرياقوزة يف الكبري اإليطايل والروائي الشاعر ُولد
يف وتعليمه اإليطايل األدب لدراسة اتجه ثم للطرق، مهندًسا حياته بدأ نابويل. مدينة يف
واالوبرالية املرسحية الفنون مدينة يف املرسحي بالنقد اشتغاله بجانب العالية املعاهد
إيطاليا شعراء أهم — أونجاريتي بجانب — يعدُّ الذي الشاعر كوازيمودو ُعرف ميالنو.
لآلداب نوبل جائزة عىل حصوله بعد خصوًصا العرشين، القرن من الثاني الثلث يف
الفهد)، رواية صاحب (فهو كبري كروائي نفسها الشهرة ق يحقِّ لم ولكنه ١٩٥٩م، سنة
لألملانية مرتَجمًة التالية قصيدته ظهرت القديم. والالتيني اليوناني الشعر عن ومرتجم
١٩٦٣م، بيرب، النرش دار ميونيخ، يف صدرت مفتوح» «قوس بعنوان شعرية مجموعة يف

بعدها. وما ص٥٠

كاريتو» ديل إيالريا صورة «أمام

الساحر القمر ضوء يف
تاللك، اآلن تبدو

«رسكيو» شاطئ وعىل
خفاًفا الفتيات تميش
الحمراء، األثواب يف

الزرقة. الناصعة الزرقاء أو
عهدك، يف كذلك األمر كان
محبوبة، يا النعمة عهد
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اليمنية، عرى الشِّ وجه يشحب
الساعات، جميع تنطمس
يصيح وهو النورس يضج

املهجورة. الشطآن عىل
إيقاع عىل العشاق يخطو
سبتمرب، يف صاف نسيم

إيماءات تصاحب الكلمات وظالل
وإشارات أيديهم من
الحلوة الكلمات (تلك

سمعك!) يف تهمس زالت ما
أقساهم! ما

األرض، بجوف اآلن أنت
الشكوى؟ فِلَم
وحيدة. تركوك

الرجفة، نفس تعروني مثلك ولعيلِّ
القلب رعشات تتجاوب

الرعب. يف كما الغضب يف
بعيدون، األموات

أحياءً؛ نحسبهم من منهم وأبعد
الجبن، ورفاق هم رفاقي

الصمت
… الحب عن العجز
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القديسأنطونيوس إغواء

مدريد. يف برادو متحف بوش، موس هريونو للمصور

١٤٥٠–١٥١٦م) حوايل (من (Hieronymus Bosch) هريونيموسبوش

يف ُولد قد يكون أن يُحتَمل الفن! تاريخ عرفه خيال وأوسع أعجب صاحب كان ربما
اسمه منها واستمدَّ ١٤٨٠ / ٨١م، سنة وثقائقها يف ُسجل التي بهولندا «هريتوجنبوش»
إذ عليها؛ تُلقيها نظرة أول من الغريبة صوره تعرف أن ويمكنك حياته. فيها وقىض



وصورة قصيدة

شفق عليه وخيَّم متسلطة، وأخروية شبحية أفكار قبضة يف ُوضع قد عالم يف تضعك
من تربز غريبة حرشات جيوش كأنها — سطحه عىل وبرزت الغاربة، القوطية الروح
ك وتَُحريِّ وأشواقه. ومخاوفه ونبوءاته الوسيط العرص هواجس — باأللغاز! مأهول جحيم
بأنها السريياليون فعل كما تُفرسها هل تدري فال عليك وتستغلق الصور هذه معظم
معاني عن تعربِّ أنها عىل النقاد بعض توافق أم طويل، بزمن فرويد قبل «فرويدية»
مجرد وليست الوسيط، العرص من محدَّدة أخالقية وأُمثوالت وحكايات ورموز دينية
(مثل صوره تفسري حول مختلفًة اآلراء تزل لم الالشعور. هاوية من ق تدفَّ مختلط فيض
وأصولها تواريخها ومعرفة املميتة)، السبع والخطايا األريض والفردوس الحمقى سفينة
مذابح بها تَُزيَّن ِقطًعا لتكون الصور هذه بعض ُرِسمت فهل وراءها. الكامنة والدوافع
كانت أم عنيفة؟ «باخية» أو شبقية طقوًسا تمارس كانت التي املجدفة الفرق بعض
(مثل الوسيط العرص يف الشائعة الدينية والقصص والخرافات الرموز بعض عن تعبريًا
برانت لسيباستيان ١٤٩٤م سنة ظهرت ساخرة ملحمة عىل تقوم التي الحمقى سفينة
نفرسِّ وكيف عليها)، وتهكَّمت الرذائل دت وجسَّ العنوان، نفس تحت بازل مدينة يف

واحد، وقت يف له وحمايتها وبرعايتها وإيمانها، بتقواها ُعرفت شخصيات إىل إهداءها
تهمة ونفي عنه الُكتَّاب بعض دفاع نفهم كيف ثم إسبانيا؟ ملك الثاني فيليب مثل
الرسوم ببعض العجيب الفنان هذا تأثر ترى أم حياته؟ أثناء به أُلِصقت التي التجديد

الحني؟! ذلك يف واملساكني الفقراء بني املتداولة الدينية والصور الشعبية

(Bernt Von Heiseler) هيزلر فون برينت (1)

١٩٦٩م. سنة بها ومات اإلن»، نهر عىل «برانينبورج يف ١٩٠٧م سنة األملاني الشاعر ُولد
قائد وصار الروسية أكتوبر ثورة إىل انضمَّ الذي هيزلر فون هنري الشاعر هو أبوه كان
وقام ميونيخ، جامعة يف (الالهوت) الدين وعلوم التاريخ درس األحمر. الجيش يف فرقة
عرصه شعراء كبار عىل وتعرََّف الشمالية، وأمريكا وروسيا بأوروبا فيها طاف برحالت
املرسحيات نرش قوية. صداقة وبينهما بينه ربطت اللذَين جئورجه وستيفان رلكه مثل
هريونيموس صورة عن قصيدته ظهرت وقد والرتجمات، واملقاالت والقصص والقصائد
١٩٥٧م، جوترسلوه، بريتلسمان، نرش دار «قصائد»، بعنوان شعرية مجموعة يف بوش

ص٩٨.
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لهريونيموسبوش» صورة «عن

وحشية، نحيلة صورة
املعنى. فاقدة تحسبها ال

الحلم، يف كما رؤاه تضطرب العالم
علينا، يلحُّ والقلق

الحرسة. ومعه القلق
الخاشع القديس هذا تواضع لكن

هللا. رداء طرف يلمس

(Jan Czerski-Brant) تشريسكي-برانت جان (2)

صورة عن هذه وقصيدته واملتعلم. املعلم لوحة مع ترجمته سبقت بولندي، شاعر
نسخة مشاهدة بعد ١٩٧٤م سنة يف أنشأها فقد بوش، لهريونيموس أنطونيوس القديس
الثاني السطَرين كتب قد الشاعر أن القارئ يالحظ أن وأرجو بطاقة. عىل منها مطبوعة
بطريقة يوحي نحو عىل سطوره رتََّب كما كبرية، بحروف مقطوعة كل من والثالث
يشارك بحيث رياضية، أو هندسية بصورة أبياتهم تشكيل يف م امُلَجسَّ الشعر أصحاب

بدالالتها. اإليحاء يف طباعتها أسلوب

117



وصورة قصيدة

أنطونيوسلهريونيموسبوش» «القديس

السماء، يف الذي أبانا
جهنم، بقاع النار طقطقة

امُلجرم. الشيطان رشج من عفن
ملكوتك. ليكن

النرص، لصواريخ وعرض إبليس، موكب
السم. طوفان منها يدَّفق وعقارب

تشاء. ما وليكن
النفس. فتغمُّ ُدبُر من السحرة تطلقها ريح
همس. مختنق رصخة زناة املشنقة حبل

الجبال. نحو أتطلَّع
امللعونون، فيها يغرق براز ِبَرُك

املعونة. منها ع أتوقَّ التي
ينتحرون. عصاة وجنون آالت ضجة

يهون، لن آماله فيك يضع من
يَديك، بني مصريي وضعت قد وأنا

إليك، وجهي هت ووجَّ
أستجري، وبمن
املصري، ومنك
املصري، إليك

إليك؟ منك وألجأ

(Paul Wiens) فينس باول (3)

فيها ومات ُولد التي وهي — كونجزبرج مدينة يف ١٩٢٢م سنة األملاني الشاعر ُولد
الفلسفة درس النازي. الطغيان بداية مع ١٩٣٣ سنة منها هاجر ثم — كانت الفيلسوف
وجنيف لوزان جامعتَي يف ١٩٤٢م سنة إىل ١٩٣٩م سنة من السيايس واالقتصاد
١٩٤٧م. سنة منذ الرشقية برلني يف املقام به استقرَّ أن إىل فيينا إىل انتقل ثم السويرسيتنَي،
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كتب كما والقصائد اإلذاعية والتمثيليات والطويلة القصرية القصص ونرش كتب
«تفاعل، التالية: قصيدته ظهرت وماياكوفسكي. وأراجون إليلوار أشعاًرا وترجم للسينما،
سلسلة نرشتها التي يدي»، من خطوط «أربعة الشعرية مجموعته يف بوش» هريونيموس

١٩٧٢م. سنة ليبزيج يف الشهرية ركالم

هريونيموسبوش» «تفاعل،

بيتًا. أدخل كتاب. صفحات أفتح
إنسان؛ يُوَلد فيه
أنا. واإلنسان
نافذة، أفتح

منها، أقفز أتسلقها،
إنسانًا ألقى

الشارع، فانوس يف ُعلِّق
أسود، جلد ذا
لسانه؛ ويمدُّ
أنا. واإلنسان

يشاكس، القمح حقل يف
مثله؛ عارية عار رجل

أنا. والرجل
الواحد يفرتسون هم

اآلخر؛ لحم
رباني! عشاء أي

اآلن لكني
الطرق. مفرتق عىل
عراك شبَّ هنالك

اثننَي. بني
يرصخ أحدهما

بطنه؛ يف أحمر ثقب من
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أنا. والجرح والصارخ
كنيسة فناء وسط واآلخر
نفسه؛ يخيص عمود فوق

أنا. وهو
برصي. أخفض

العالم إرسال مركز يلمع
تحتي،

نومه؛ يف رجل يغرق وهنالك
أنا. والرجل

الزر، فوق يضغط شخص
ينئ،

أنا. الزر؛ فوق الضاغط والشخص
قطار، يقف لحايل، أنرصف

ولياٍل، لياٍل عرب نتدحرج أركبه،
مًعا؛ الشطرنج دور نلعب

نفيس. مع الالعب وأنا
متقد، رشر الخارج يف

فيه؛ ج يتوهَّ رجل
أنا. والرجل

هدف، إصابة دون أسقط
بيضاء؛ الورقة أجد

نفيس. والورقة
النار، وسط من وأقفز أحرتق

املسك، رائحة مني ع تتضوَّ معاًىف
إليه، هللا قرَّبني طهوًرا
كتاب، بعد من وسيفتح
بيتًا، إنسان وسيدخل
وليد؛ البيت يف وسيولد

… أنا أنا، أنا، أنا،
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دومينيكوسالمبسونيوس (4)
يف ١٥٩٩م سنة ومات «بروجه»، مدينة يف ١٥٣٢م سنة األملاني النهضة عرص شاعر ُولد
أساقفة رئيس بول الكاردينال خدمة يف وعمل «لوفني»، جامعة يف درس «لوتيش». مدينة
مدينة ألسقف سكرتريًا وعمل إنجلرتا غادر ١٥٥٨ سنة الكاردينال مات وملَّا كانرتبريي،
علماء معظم عرف منصبه. يف خلفاه آخَرين وأسقَفني برجيس، دي روبرت «لوتيش»
كبريًا عدًدا كتب كبرية. وفنية تاريخية قيمة ذات رسائل معهم وتبادل وفنانيه عرصه
لوتيش، يف مثله عاش الذي لومبارد المبريت ر املصوِّ لسرية روايته بجانب القصائد من
يف ١٥٧٢م سنة نُرش الهولنديني»، الرسامني مشاهري بعض «صور بعنوان كتابًا وألََّف
أبيات أربعة من تتألف (أبيجرام) موجزة قصيدة صورة كل وتحت أنتفريبني، مدينة
ُكتبت التي هي هنا نوردها التي — األصل الالتينية — والقصيدة بيتًا. عرش اثنَي إىل
وقد .٣ رقم الكتاب يف وتحمل بوش، هريونيموس املصور رسم من املرفقة الصورة تحت
بوراي، ج. األستاذ عليه والتعليق بتحقيقه وُعني حديثة، فرنسية ترجمة يف الكتاب نُرش

ص٢٨. ١٩٥٦م، باريس

هريونيموسبوش» الرسام «إىل
املرعبة نظرتك تعني ماذا

الشاحب؟ ووجهك
املوتى، أرواح بنفسك أرأيت

الرفافة بالصور أشبه
جهنم؟ نار يف

أمامك انفتحت لقد
تشبع؛ ال التي تارتاروس1 أعماق

أيًضا يدك استطاعت لذلك
تطويه ما كان أيٍّا —

— السحيقة إكليجيس أعماق
… الرائع الرسم هذا ترسم أن

مكان وهو وتانتالوس). وسيزيف التيتان (مثل واملجدفون اآلثمون فيه ُحِبس الذي اآللهة سجن هو 1

اإلغريق). أساطري يف السفيل (العالم هاديس أعماق أو األرض أعماق أعمق يف ُمْعتم
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إيكاروس

إىل إشارًة «املزارع»، بروجل أو (١٥٢٥–١٥٦٩م) األكرب أو األب بروجيل لبيرت الصورة
وهو التالية)، اللوحة مع ترجمته (راجع وأخالقهم وعاداتهم القرويني بحياة اهتمامه
البرشية الحياة مفارقات من الساخرين وأهم اإلطالق، عىل الطبيعة مصوري أعظم من
تَُخلِّد والصورة (١٤٦٠–١٥١٦م). بوش هريونيموس الهولندي مواِطنه بعد البرش ورذائل
وإيكاروس للطريان. اإلنسان يبذلها محاولة أول تَُعد التي الَجسور «إيكاروس» مغامرة
كريت. جزيرة ملك ملينوس الشهرية املتاهة بنى الذي األسطوري واملهندس الفنان ابن هو
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يساعده بخيط ثيسبوس تمد بأن «أريادنه» نصح أنه اكتشف عندما امللك منه انتقم وقد
امللك أن ويبدو «املينوتاوروس». الخرايف الثور قتل بعد الرهيبة املتاهة من الخروج عىل
بطريقة وأهلها مِلُكها الجاحد الجزيرة من ابنه مع فهرب السجن، يف البارع بالفنان زجَّ
السماء. يف التحليق عىل يساعدانهما الشمع من جناَحني ولولده لنفسه ركَّب إذ مبتكرة؛
صهرت التي الشمس من اقرتب حتى التحليق يف باإلمعان أغراه إيكاروس طموح أن غري
بعد ي ُسمِّ الذي البحر يف مفجعة سقطًة النبيل الطائش الطائر وسقط الشمعيَّني، جناَحيه
منهم: نذكر املعارصين1 الشعراء من كبريًا عدًدا بروجيل صورة ألهمت وقد باسمه. ذلك

(Albert Vervey) فرييف ألربت (1)

من كان زيه. آن نوردفيك يف ١٩٣٧م سنة ومات أمسرتدام، يف ١٨٦٥م سنة الشاعر ُولد
منذ وعمل الشهرية، حلقته أعضاء ومن جئورجه، ستيفان الكبري الرمزي الشاعر ُمريدي
شكسبري. وسوناتات دانتي وترجم ليدن، بجامعة الهولندي لألدب أستاذًا ١٩٢٥م سنة
صدرت التي أشعاره مجموعة من الثاني الجزء يف إيكاروس عن التالية قصيدته نُرشت

١٩٣٨م. سنة

«إيكاروس»

محراثه، يجر الفالح إيكاروس؟ يا أسقطت
املدوية. السقطة سماع عن مشغول وهو

حركة. عنه تصدر ال الصخرة عىل الجالس الصياد
والسنارة. للطُّعم برصه يمد وهو همه، الصيد
منتبه، منه قريب غصن عىل الواقف الطائر

يلتقطه. يشء منها يسقط الغنيمة لعل
الصغرية، الحربية السفينة أرشعة تنفخ الريح

الحبال. شد يف منهمكون والبحارة

فيها صاغ «إكاروس»، بعنوان طويلة قصصية قصيدة العقاد محمود عباس لألستاذ أن بالذكر الجدير 1
راجع بروجيل. لوحة يف نظر قد العقاد بأن يوحي يشء أي من خاليًة كانت وإن اإلغريقية األسطورة

ص١٧٩–١٨٣. ت، د. االستقامة، مطبعة القاهرة، دواوين، من ديوان
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الوحيد هو فوقك يُحلق الذي النورس رسب
املاء. تحت البيضاء ساقك سقوط يالحظ الذي
الهواء يف ملح الراعي أعىل؛ إىل يتطلع واحد رجل

وغاب. اختفى أين نفسه وسأل غريبًا شيئًا
الشمس، أشعة تغمره كله ساموس خليج

يستطع. فلم منها يقرتب أن إيكاروس أراد التي

(Wystan Hugh Auden) َهف) (ويستان أودين (2)

يورك يف ١٩٥٧م سنة ُولد ثقافة. وأعمقهم أثًرا وأبعدهم املعارصين الشعراء أهم من
١٩٤٠م سنة انضم ثم ماركسيٍّا، حياته بدأ أمريكا. إىل ١٩٣٩م سنة وهاجر «إنجلرتا»، ب
أواخر يف وهاجر أكسفورد، بجامعة لألدب أستاذًا عمل اإلنجليكية. الكنيسة لواء تحت
كما واملقال واملرسحية الشعر كتب ١٩٧٣م. سنة فيينا يف مات حيث النمسا إىل حياته
مجموعته من مأخوذة الجميلة» الفنون «متحف بعنوان التالية قصيدته لألوبرا. كتب

١٩٤٦م. سنة فابروفابر النرش دار أصدرتها التي آخر» «وقت الشعرية

كافية، معرفًة العذاب يعرفون كانوا
أحسنوا َلكم القدامى، املعلمون أولئك

الناس، بعض يصيب كيف وقدَّروا اإلنساني، دوره فْهم
نافذة يفتح أو يأكل اآلخر البعض بينما

سأم، يف طريقه يتابع أو
وخشوع، قلق يف املعجز امليالد العجائز تنتظر وكيف

يكرتثون ال حولهم من األطفال بينما
لون ويفضِّ يتم، ال أو يتم بأن

البحرية تغطي التي الثلوج عىل يتزحلقوا أن
الغابة، طرف يا

أبًدا املعلمون ينَس لم
الفظيعة واالستشهاد التعذيب أرسار أن

منزٍو، ركٍن يف تتم أن بد ال
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الكالب، طريقة عىل الكالب فيها ف تترصَّ قذرة بقعة أو
شجرة. ساق عىل الربيئة مؤخرته الجالد حصان ويحكُّ

املثال: سبيل عىل «إيكاروس» عن بروجيل لوحة يف
للكارثة، تام برود يف ظهره يدير يشء كل
باملاء االرتطام صوت الفالح سمع ربما

نظره يف كان هذا لكن الضائعة، والرصخة
االهتمام، يستحق ال يشء

— واجبها هو كما — ضوؤها سطع والشمس
املاء، يف غاصتا اللتنَي البيضاَوين الساَقني عىل

الثمن، الباهظة املتكربة والسفينة
وقع ا ممَّ شيئًا رأت قد أنها بد ال التي

— السماء من سقط فتًى —
إليه؛ تتجه مرسوم هدف لها كان قد

هدوء. يف رحلتها واصلت ولهذا

(Ronald Bottral) بوترال رونالد (3)

يف األدب بتدريس اشتغل كورنويل. كامبورن، يف ١٩٠٦م سنة األمريكي الشاعر ُولد
السويد، يف لبالده مبعوثًا الدبلومايس بالسلك والتحق وسنغافورة، برنستون جامعتَي
والدراسات الشعرية الدواوين من عدًدا نرش وقد واليابان. واليونان، والربازيل، وإيطاليا،
بروجيل لوحة شاهد قد وكان ١٩٤٥م، سنة إيكاروس عن قصيدته كتب الفن. تاريخ يف

بروكسل. يف الجميلة الفنون قرص يف
سنة لندن يف صدر الذي وترحيب» «وداع الرابع ديوانه يف مرة أول القصيدة ظهرت
التي الذهبي» «الكنز الصيت الذائعة الشعرية املنتخبات مجموعة يف نُرشت ثم ١٩٤٥م،
قصيدته يف تأثَّر أنه اده نُقَّ بعض زعم ١٩٦٤م). (لندن بالجريف األستاذ عليها أرشف

قصيدته. كتابة قبل قرأها قد يكن لم أنه أكَّد ولكنه الذكر، سابقة «أودن» بقصيدة

أبيه عيني أمام
السماء، يف عاليًا يحلِّق راح
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األيجي البحر مدن انفتحت حتى
املجهر. تحت الدموية األوعية تنفتح كما

تحته من األشجار جذوع شاهد
املكان-الزمان ازدهر بينما نهاية، بال ممتدًة

الشمس. إىل املرشعتنَي عينَيه يف
الخفيفة األفكار امتداد وهما املجنَّحتان، ذراعاه

اإلبداع، وكربياء
البرش. فوق به ترتفعان أخذتا

لنفسه: قال
طرت» ما «وإذا

املميتة، الطاقة منبع «إىل
الوصفة عىل يدي أضع فسوف

والنور». الدفء إغداق من اإلنسان تمكِّن التي
العيون كل تحتمله ال الشمس ضوء أن بيد

الدماء. كل تطيقها ال الشمس وحرارة
األرض، نحو حركته مالت
غروره. مساندة عن عاجزًة

الحرة املرفرفة الطيور سقوطه يف ورأى
القوية الكتَفني عضالت تحملها
الفضاء، عرب الواسعة دوراتها يف

األشياء، شظايا وفوق الشطآن فوق
الكلمات. وفوق السيوف فوق

منزوعة، شجر وكورقة
الريح، قبض يف مستضعفًة

ذرات من ركاما سقط
متساوية رسعات يف انتظمت

الوقع متوازية
الحركة)، قوانني (وفق
األرض. نحو ساعيًة
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البحر فوق عاٍل منحدر وعىل
الخشنة األيدي ذوو الفالحون دار

الرتبة، حرث يف دورتهم
بطموحه، الزاخر الجسد ذاك عن ُعميًا

حيوية؛ املفعم الجسد
البحر قاع يف يخمد إذ

أثر أي يرتك لم
ِكْرب. أو لغرور

(Michael Hamburger) هامبورجر ميخائيل (4)

األملاني للشعر الحساسة الدقيقة برتجماته ُعرف أملاني. أصل من إنجليزي شاعر
أرسته مع هاجر ثم برلني، يف ١٩٢٤م سنة ُولد وهلدرلني). جوته ألشعار (خصوًصا
األدب بتدريس الحايل الوقت يف يقوم النازي. الطغيان من فراًرا لندن إىل ١٩٣٣م سنة
١٩٥١م، سنة كتبها إيكاروس» عن «سطور التالية وقصيدته لندن. بجامعة األملاني
١٩٧٣م. سنة ظهرت التي صاحب» بال «أرض الشعرية مجموعته من مأخوذة وهي

بالسمك، يحلم والصياد يحرث، الحارث
الحبال، من عالم وسط العايل، يف وهنالك

املتشابكة، تأمالته ار البحَّ يعقد
مهجورات، بنات عن بذكرياته محموًما

قصري، لقاء يف وبآماله
جديدة، اكتشافات ويف

تجرَّعه، الذي «الروم» يف
املمكن. و«الروم» املوعود، و«الروم»
أعىل إىل رءوسها ترفع تُرَعى، األغنام

باألغنام؛ العامر عاملها حارض يف وتحملق
لألشياء، املحدود غري الجوهري العصري يف

والبني. واألصفر األخرض غري منها ترى ال التي
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أجنحة رفيف سمع املتثاقل الفظ الراعي
— نرس جناَحي تكون أن ح رجَّ —

حرية، يف يبحلق وأخذ
ا؛ جدٍّ ر تأخَّ الوقت لكن

وقوعه يمكن ما أسوأ وقع فلقد
البرشية؛ نظر يف مفقوًدا

أبدية، سقطًة إيكاروس سقط
املصهوَرين، بجناَحيه سقط
الشمس من اقرتب عندما

املسيطر الكوكب هذا من سخريته معلنًا
تهكم يف يُطل وبدأ عليه انترص الذي

جديد. من يرشق لكي
— أسفل إىل يسحبه الخائب وطموحه — هو ا أمَّ

للغرق، تُِرك فقد
الشاطئ، عىل الباقني إخوته عن بعيًدا بعيًدا

تصوره. عن عجزوا الذين إخوته

(Raissa Martain) ماريتان رايسا (5)

١٩٦٠م. سنة وماتت الدون، نهر عىل ١٨٨٣م سنة األصل الروسية الشاعرة ُولدت
اليهودية ديانتها عن وتحولت ماريتان، جاك الشهري املسيحي الفيلسوف تزوَّجت
الليل» «رسالة الشعرية مجموعتها يف إيكاروس» «سقطة قصيدتها نرشت املسيحية. إىل
يف ق الخالَّ «الحدس زوجها كتاب يف وردت كما ١٩٣٩م، سنة باريس يف ظهرت التي

ص٣٢٧. ١٩٦٦م، سنة باريس والشعر»، الفن

البحر، يحتضن عطر غصن
الكون، يف تتفكر سفن

ينام. األغنام قطيع الشط وعىل
مت، السَّ من سقط إيكاروس
اليمِّ، بقاع غاص كالنورس
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املخلوقات كل هاجعة
الظهر، شمس يف

يشء. يُزعجه ال العالم وجمال
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عرش الثالث الفصل

العميان

نابويل. بمدينة الوطني املتحف يف محفوظة وهي ١٥٦٨م، سنة رسمها األكرب، بروجيل لبيرت

الريفي أو الفالح بروجيل باسم كذلك ب يَُلقَّ الذي األول، أو األكرب بروجيل بيرت
رسام وأهم الطبيعية، املناظر مصوري أعظم من كان أبًدا!) بالزراعة يشتغل لم (وإن
إىل ١٤٥٠م حوايل (من بوش هريونيموس بعد الوطيئة) (األرايض هولندا أنجبته ساخر
بني ُولد قد يكون أن يُْحتَمل ولكن التحديد، وجه عىل مولده سنة تُْعَرف ال ١٥١٦م).
أنتفريب يف الفنانني اتحاد إىل انضمامه تاريخ عىل قياًسا وذلك و١٥٣٠م، ١٥٢٥ سنتَي
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سنة روما زار وصقلية. وإيطاليا فرنسا إىل مبارشًة ذلك بعد وسفره ١٥٥١م، سنة
هائًال تأثريًا عليه مناظرها أثََّرت التي األلب جبال طريق عن وطنه إىل رجع ثم ١٥٥٣م
تصوير يف أسلوبه ر تطوُّ لت وسجَّ عودته، طريق يف رسمها التي اللوحات عليه تشهد
بدأ بلده إىل عودته وبعد اإليطايل، للفن أثر أي ذلك مع عليها يبُد لم وإن الطبيعية، املناظر
سنة إىل له معروف رسم أول يرجع موضوعاته. نفس ويتناول «بوش» طريقة عىل يرسم
لوحاته أشَهر حياته من األخرية عرشة االثنتَي أو العرش السنوات يف أبدع وقد ١٥٥٣م،
رحبة طبيعية مناظر داخل دينيًة موضوعاٍت الدقة يف املتناهي بأسلوبه فيها َر صوَّ التي
القرويني بمباذل وسخريته الريفية بالعادات اهتمامه عن فيها َ عربَّ بالتفاصيل، غنية
صوره يُفيضعىل ا ممَّ إلخ. … وبُخل وجشع ونََهم ُسكر من «الربيئة» وأخطائهم ورذائلهم
والبيئة اإلنسان ووحدة بالطبيعة العميق شعوره ويؤكد األخالقية، الرسائل طابع املبكِّرة
عن صورته أن إىل النقاد بعض ذهب وقد املتمردين)، املالئكة سقوط عن صورته (مثل
من رحيله وأن لبالده، اإلسباني الحكم مظالم عىل احتجاجه عن تُعربِّ األبرياء» «مذبحة
لالضطهاد. التعرض من خوفه بسبب كان ١٥٦٣م) سنة (حوايل بروكسل إىل «أنتفريب»
ولعلها حياته، يف رسم ما آخر فهي الستة للعميان رسمها التي الصورة هذه أما
حفر يف دائًما يسقطون البرش وأن خرياتهم، ملسوا بأنهم للمبرصين تحذيًرا تحمل
وصيته «يرسم» أن يمكن امللهم الفنان وأن املوت، أو القدر حفرة تبتلعهم حتى الطريق

… لألجيال ونبوءته

(١٩٠٤م–…) (Walter Bauer) باور فالرت (1)

واشتغل العاملة، الطبقة من ألب الزاله نهر عىل مريزيبورج يف األملاني الشاعر ُولد
نريان اندالع بعد العسكرية للخدمة استُدِعي عندما و١٩٣٩م ١٩٢٩ سنتَي بني بالتعليم
حتى مختلفة أعمال يف حظَّه وجرََّب ١٩٥٢م، سنة كندا إىل هاجر الثانية. العاملية الحرب
بحياة والقصيص الروائي إنتاجه يف اهتمَّ تورنتو. بجامعة التدريس إىل املطاف به انتهى
أنجلو ومايكل جورجونه عن وقصًصا جوخ، فان عن روايًة كتب فقد الكبار؛ الفنانني
فريدريش، دافيد وكاسبار جويا عن ومقاالت أنجلو، مايكل عن ذاتية وسريًة ورمربانت،
املقطع أن القارئ يالحظ لألطفال. وكتبًا إذاعية وتمثيليات شعريًة مجموعات نرش كما
عىل تخفى ال رسيعة ملحات يف األساسية بروجيل أعمال يستعرض القصيدة من الثاني
قوًة يقل ال طفولته منذ والرسامني للرسم عشقه إن املؤلف ويقول فنه. ومحبي عارفيه
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زيارته عند — ١٩٢٥م سنة — شبابه يف «العميان» صورة شاهد وإنه لألدب، عشقه عن
يف وهو فأحسَّ بضائع، سفينة عىل يعمل الحني ذلك يف وكان نابويل، يف األهيل للمتحف

… العميان هؤالء يف الشمال صورة يرى بأنه الجنوب

«العميان»

الصورة، يخرتق عميان ستة موكب
حتمي؛ السقوط أسفل، إىل ينحدر

يسقط. أن من بد ال أعمى، يتبع فاألعمى
السقوط. هو نراه ما لكن بديع، اليوم

األخرية فالكلمات وصية؛ وهي الصورة، هي تلك
البداية. يف ال النهاية يف ع وتُوقَّ تُكتب

١٥٦٩م. سنة بروجيل، يموت مبارشًة بعدها
الرؤية؛ أصحاب من رفاًقا جمع زمن يف

شكسبري. مونتني، رابليه،
رؤية. صاحب بروجيل، كان وكذلك
والجديد، القديم بني يرص الزمن كان

والجوع الخوف وسط م ويصمِّ
املجهول. يجد أن عىل

أخرى؛ أشياء العميان صورة سبقت لكن
«الفالندر»، يف أعماله وسجل بأكمله بروجيل

كله العالم يف
أحد، إليه ينتبه أن دون إيكاروس، سقط

واحدة. بقعة صفوه تعكِّر لم الساطع والنهار
األشجار ترتفع كما يرتفع بابل برج

السماء، إىل
ذلك. من يمنعها أن حريص الفنان لكن

مكان، أي يف ال شعبي، عيد كأنه يبدو الصلب
«فالندر»، منطقة يف بل
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أحد. به يشعر ال املوت يدركه من لكن
أغسطس، عهد عىل السكان وتعداد األطفال، اغتيال وكذلك

واملمتلئة؛ الشبعى األرض فوق يتم يشء وكل
فالندر، منطقة يف «بروجل» تربير
وجبال، تالل ثم كانت لو حتى

الخالق، فعل وحاكى أزاحها قد فالرسام
العام، طول األدوار تتبادل السنة فصول

بالرعاية، تحظى الثمرة
األيدي، تنزعها الذهبية القمح وقرشة

الشجر. تحت الحصادون يتمدَّد الظهرية ويف
البيت، إىل األبقار رجوع يشهد نوفمرب
بالدفء، يفرحون والكالب الصيادون

ثلجيٍّا، ربيًعا األطفال عيون يف تصبح الشتاء وأيام
األقدام. عليه تُخشخش بارًدا طريًقا والنهر
كالرعد، مدويًا رقًصا يرقصون الفالحون
البطون يملئون والناس تلتوي، األرائك
الحزام. ويفكون ويتقيَّئون، ظون، ويتلمَّ

كذلك. يكون وأن يكون أن حسن العالم. هو هذا
والغد، األمس بني يقع الحارض واليوم

إسبانية، وتصبح السماء تسَود حني حتى
وهورن). (إجمونت الرءوس وتتدحج

باطل؛ والكل أحمق، يشء وكل
األطفال، لعب من لعب حياة، يشء كل ألن

ضحكات، وبال جاد
إنسان، كل يتبعها أمثال

حقيقتها، عىل يعرفها الكل كان وإن
القيد، أسري فالكل تُعني؛ ال املعرفة لكن

مشنوق. أو سجني والكل
التخمة، أثر من كساىل املتخمون
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األحالم. أرض يف
يرتدَّدن ال وصاحباتها املجنونة»1 و«جربته

نفسه. الجحيم نهب يف
الجوع، اخرتمهم مساكني، شياطني

عنده. ف يتوقَّ ا حدٍّ يعرف ال املحسوس النهم
املوت، من أرساب املوت، يجيء ثم

أسود نرص عفن، جثث، وسقوط، عجز
الناس. جميع بني سوَّى

الحصاد. ه َسمِّ
فالندر، منطقة يف «بروجيل» سجل هو هذا كل

العالم. يف
الجميلة، فالندر يف جميل، يوم وذات

خفيفة، ُزرقة تكسوها والسماء
ناعم، نور يتخلَّلها

الثمرة صوت لتسمع حتى ساكنة واألرض
األرض، وتلمس تسقط حني

شحاذين، ستة قادمني، تراهم
أعمى، يسحبهم عميان ستة
اليوم، هذا يف وكذلك يوم، كل

ببعضهم. يثقون كما عمياء، ثقًة به يثقون وهم
صاحبه، كتف عىل منهم كلٌّ يضعها التي واليد

— نراها ال كنا وإن بها نشعر —
واألمان. بالدفء تربطهم

عينَيه يف فالظلمة الصف؛ يف بأولهم يثقون إنهم
األبعد. البعد تعني

القرية، يعني كذلك الدفء

فاوست. الكربى مرسحيته يف غوته خلَّدها األملاني الشعبي األدب يف محبوبة شخصية إىل نسبًة 1
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الحر، األفق هي والريح
والثلج، املحدق الخطر هو واملطر

وسكون، برد والعالم
فيه، يثقون لكنهم

يرى؛ ال أنه بيد يُبرصون. ال ما يبرص وكأنه
فجأة. يسقط ولذلك

جدول، معناها: الرطوبة
جديد؛ من الدورة تبدأ وهنا أعمق. سقطته لكن

العصا، منه أفلتت قد الثاني
معه، الثالث وجرَّ عليه فانهار

يعرف: أن يحاول وهو بعد، يعرف لم والثالث
اليشء؟ هذا هو فما … حدث قد يشء

املبرص. عىل األمر هذا أيرس ما
كتفه، عىل يده ويضع وراءه يميش والذي

يتفكَّر: يرتدَّد، ف، يتوقَّ ذا هو ها
تسحبني، والحركة بحركة، ألحس إني

الرأس من الخاويتان عيناه تخرج أن يتمنَّى كم آه،
يقدر؟! هل لكن … ينظر لكي

والسادس؛ منهم للخامس بالنسبة كذلك واألمر
كثريًا، يكرتث وال األمن، يُحس الرجَلني فكال

السقوط لكن بعد، تبلغهما لم والرسالة
نصيبهما. من سيكون

للسادس، األول من وتنداح تنسكب املوجة
لآلخر. أولهم من الظلمة يف تتمدَّد تنمو،

السكينة، هدأة يف يتم يشء وكل
األرض، فيه سكنت جميل، يوم يف

النور يف ويَرون النور يف يمشون والذين
اإلنسان يتمنَّى ذلك (مع أفضل حالهم
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يَرون)، ا ممَّ أكثر يَرون املبرصون كان إن يعرف أن
األرض فوق تسقط والثمرة شامل. سكون ينترش

األرض عىل العميان سقوط لكن فتُسمع.
اليوم. هذا راحة يزعج لم

تفعل؟ تراها أم ترى. وال تسمع األرض
أعمى يسوقهم الذين العميان فرتى
تتأثر. أو تتحرَّك أن دون يسقطون

سقطتهم، من ينهضون فسوف صربًا؛ صربًا
مالبسهم، عن الغبار وينفضون أنفسهم، ويتمالكون

… الظالم يف مسريتهم ويواصلون

(١٨٩٦–١٩٧٣م) (Erich Lotz) لوتس إريش (2)

العاملية الحرب يف برصه وفقد جزاًرا، أبوه كان توبنجن. يف ومات دورتموند، مدينة يف ُولد
باالنطباعات االحتفاظ عىل ذاكرته وتدريب بخياله الصور رؤية ذلك مع تعلَّم ولكنه األوىل،
ثم العليا، باملدارس التعليم يف عمره من سنًة عرشين وقىض الالهوت درس الصورية.
زوجته ماتت الحرة. والكتابة للتأليف غ تفرَّ أن إىل هامبورج بجامعة بالتدريس ُكلِّف
ومقاالت شعرية مجموعات عدة نرش أيام. بأربعة موتها بعد بها ولحق نفسه عىل فانطوى
«والليل ديوانه يف بروجيل عميان عن القصيدة هذه ظهرت وقد شبابه، عن وذكريات
هليوبوليس. النرش دار عن توبنجن بمدينة ١٩٥٧م سنة صدر الذي كالنهار» يسطع

العميان» أمثولة «بروجيل:

البيت، أرجاء يف يُجلجل الجرس
الساكن. الليل فؤاد يرج والرعب

ُجفوني. النوم يجفو مضض وعىل
الصورة، رأيت الحلم يف

بروجيل: الرسام صور آخر
ستة. رجال أقدام تتعثر الداهم املوت نحو

جوفاء، األعني بتجويف الكريات
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بريق، بغري
ُمطَفأ، كذلك الحب وشعاع

دربه. وجهة س وتحسَّ بقضيب تشبَّث والكل
أعمى، قدر قبضة يف سقطوا
األعمى. الليل يف واندفعوا

(١٩٥٠–١٩٧٣م) كاردونا كارلو (3)

واتجه العمال، من أبوه كان نابويل. بمدينة ومات فوريو، بلدة يف اإليطايل الشاعر ُولد
القارئ ويالحظ ومؤسسيه. رواده أحد كان الذي م امُلَجسَّ بالشعر ى يُسمَّ ما إىل شعره يف
يساعد تشكيًال الصفحة عىل القصيدة كلمات بتشكيل يهتمون االتجاه هذا أصحاب أن
عىل تأثريه بجانب العني عىل يؤثر بحيث العام، وانطباعها وإيقاعها جوها إبراز عىل

والعقل. الوجدان

بروجيل» «عميان
عىل

اليسار
الكنيسة ترتك
ك يتمسَّ أعمى
أعمى، بعصا

أعمى، بجسد يتشبث
أعمى، بعصا يتمسك
أعمى، بجسد يتشبث
عمياء أرض يف يسقط

قرار. بغري
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عىل البداية يف تتلمذ األوروبية. النهضة عرص يف «العلماء» الفنانني أبرز من «دورر»
ابنة من ج وتزوَّ نورمربج، مدينة يف ١٤٥٥م سنة استقرَّ صائًغا كان الذي — أبيه يَدي
فولجيموت ميشيل الخشب عىل ار والحفَّ الرسام يَدي عىل ثم — ١٤٦٧م سنة معلمه
والخشب النحاس عىل والحفر الرسم عىل سنوات ثالث تدرَّب حيث (١٤٣٤–١٥١٩م)

للكتب. التوضيحية للصور
رجع — واسرتاسبورج وبازل كوملار مثل — مختلفة مدن بني سنوات أربع ل تجوَّ
برحلته قام قد يكون أن يُحتمل ١٤٩٤م. سنة ج وتزوَّ نورمربج، رأسه مسقط إىل بعدها
بها وأقام ١٥٠٥م، سنة زارها أنه واملؤكَّد ١٤٩٥م، سنة خريف يف البندقية إىل األوىل
النهضة عرص فنان عىل الفرتة هذه خالل تعرَّف وقد ١٥٠٧م. سنة فرباير شهر حتى
شديًدا، إعجابًا به فأعجب ١٥١٦م)، إىل ١٤٣٠م حوايل (من بيلليني جوفاني الكبري
عىل تشهد التي الصور بعَض البندقية يف املقيمني األملان التجار من بتكليف رسم كما
ثقافته تعميق يف األصيل موطنه إىل عودته بعد وبدأ وبيلليني. ليوناردو بفن تأثره
النزعة أصحاب من واملفكرين واملصلحني العلماء باألدباء، واالختالط والعلمية، األدبية
عيَّنه الفنانني. بزمالئه اختالطه من أكثر ولوثر) وإرازموس ميالنشتون (مثل اإلنسانية
سنة سافر اإلمرباطور مات وملَّا بالطه، يف رساًما ١٥١٢م سنة ماكسيميليان اإلمرباطور
وتنقل الرابع)، (تشارلز الجديد اإلمرباطور تتويج فيها حرض طويلة رحلة يف ١٥٢٠م
والتكريم. بالحفاوة فيها استُْقِبل التي األوروبية املدن من وعدد الوطيئة األرايض بني
(١٥٢٦م،) «الرسل» لوحة مدينته وأهدى ١٥٢١م، سنة يوليو شهر يف نورمربج إىل رجع
تنفيذها يتمَّ ولم مقدس، عشاء أو حوار عن كربى لوحة من جزءًا كانت أنها يبدو التي
واإلنتاج العمل عىل مثابًرا وظلَّ الديني. اإلصالح ثورة صاحبت التي االضطرابات بسبب
«زيالند» مستنقعات يف بالخوض مخاطرته أثر عىل مزمنة ى بُحمَّ إصابته من الرغم عىل

ميت! حوت ملشاهدة
والنحاس، الخشب عىل والحفر الرسم ميادين يف ضخًما إنتاًجا «دورر» أنتج
(١٥٢٧م)، الحصون وتقوية (١٥٢٥م)، القياس عن النظرية والبحوث الرسائل وكتابة
وهو الوطيئة. األرايض إىل رحلته مذكرات بجانب (١٥٢٨م)، الفنية والنظرية والتناسب
األملاني. الشمال إىل اإليطالية النهضة عرص أفكار عليه عربت الذي الرئيس الجرس يُعد
وعملت القوطي الرتاث من إليه انحدرت التي الفردية النزعة مع األفكار هذه تفاعلت وقد
فضًال وتعبريها، خيالها وحيوية غزارتها يف املذهلة وأعماله الفذة شخصيته تكوين عىل
خاص. بوجه والخشب النحاس عىل الحفر يف الحرفية الصنعة من صاحبها تمكُّن عن
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وقد — (١٤٩٨م) يوحنا» «رؤيا مثل الشهرية األعمال من سلسلة يف هذا تمثَّل وقد
املسيح وعذاب — بنفسه! ونرشه وطبعه تصميمه عىل واحد فنان يقوم كتاب أول كان
املفردة األعمال من وغريها (١٥٠١–١٥١١م)، العذراء وحياة ١٥١١م)، إىل ١٤٩٨م (من
وحواء وآدم (١٤٩٧م)، املعجز واالبن البحر، ووحش (١٤٩٧م)، الرجال» ام «حمَّ مثل
التي (١٥١٤م) الكآبة أو واالكتئاب (١٥١٣م)، والشيطان واملوت والفارس (١٥٠٤م)
هذا مع تراها التي الصورة (وهي مًعا! والحزن الفكر عميقة امرأة صورة يف رها صوَّ

الكالم.)
منهم: نذكر الشعراء من عدد الشهرية اللوحة استلهم

آومولر بيرت (1)

هذه وضع واملقال. والدراسة والرواية الشعر وكتب ١٩٠٩م، سنة نورمربج مدينة يف ُولِد
الشعرية مجموعته يف وظهرت ١٩٦٧م، سنة دورر» ألربشت صوة عن «كآبة، القصيدة

١٩٧١م. سنة صدرت التي «٤٦ «تأمل

«كآبة»

الفكر تطيلني فيَم
الفضفاض؟ الثوب ذات يا

معقودة، تبدو الجبهة
اليمنى، يدك يف والربجل

مستغرقة، والنظرة
ومحدقة

مجهولة. أبعاد يف
بجوارك، يجلس وصبي
الطاحونة، حجر معتليًا
ميزان، الحائط وعىل

رملية، زمن ساعة ناقوس،
املشهورة. األعداد لغز يمثِّل املحفور واللوح

املنثورة؟ األدوات من الحشد هذا لَم
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أخرس؟ قيْد من ينشلها من
الفعل؛ خطوات تتعثَّر هل

يُوَلد؟ جديًدا ألن
اليد ترتفع بدأت هل

الربجل؟ حاملًة
تحيا املضمومة قبضتك يف

توَّاقة، عزم قوة
قة، خالَّ روح وإرادة

بعد! تْفُرت لم

دال فولفرام إدفني (2)

يف ١٩٧٤م سنة التالية قصيدته ونرش «زولنجني»، بلدة يف ١٩٢٨م سنة الشاعر ُولد
إسلنجن. بمدينة بشتله النرش دار عن أمفورتا» عن «البحث الشعرية مجموعته

«كآبة»

اليوم مجلسها سيبدو كيف
الخربة وأهل العلماء وسط

صاروخية؟ قاعدة يف
الخلفية يف

والعقلية. النفسية األمراض علماء
ذكرى من أكثر تستيقظ
األخرى املدن أسماء عن
هريوشيما)، (ناجازاكي،

مختفية، أو ظاهرة أعراض عن
اليوم؟ ِجلستها ستبدو كيف

أحد، يعرفها لم
الخونة. أسلمها أو
األعصاب خرباء
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استعداد عىل
املخ. رسم يُْجروا أن
منهم أحد يلحظ لم

كآبة أن
جناَحني ذات
الرخ)! (كطري

زايدل إينا (3)

بمدينة ١٨٨٥ سنة ُولدت الجديدة. الرومانطيقية املدرسة من وشاعرة كبرية روائية
التي الكالسيكية بالروح شعرها يف تأثرت ١٩٧٤م، سنة وماتت الزالة، نهر عىل «هالَّة»
قصائدها يف الرومانطيقية بالروح تأثرت كما املتزن، وتعبريه املحكم بنائه عىل انعكست

العميقة. الدينية وعاطفتها للطبيعة حبها عن ة املعربِّ
النفيس والتصوير الدقيق الواقعي بالوصف التاريخية ورواياتها قصصها تميَّزت
بوابة رواياتها من والحلم. الخيال يف املغرقة الروحية والتجارب للشخصيات الصادق
أشهر من تعدُّ التي الباقي واملرياث بريجرين، صديقنا املتمني، الطفل املتاهة، الفجر،
نرشت وشبابي». «طفولتي روايتها يف الذاتية سريتها كتبت وقد رواًجا. وأكثرها رواياتها
سنة شتوتجارت بمدينة صدرت التي «قصائد» الشعرية مجموعتها يف التالية قصيدتها

األملانية. النرش مؤسسة لدى ١٩٥٥م

دورر» كآبة «عن

الربجل، لديك الزوايا. مقياس لديك
وامليزان، الساعة زجاج ووجدت

توازنهما يوم كل وحسبت
أغنيتي إال أملك ال وأنا
األعداد. رس تعرفني

املاسية. األعداد مربع يسطع رأسك فوق
الحيوان. ينعس قدميك عند
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وصورة قصيدة

األفالك.1 موسيقى يف أسبح وأنا
رأسك. عىل املعقود التاج تحت جبينك تحنني

عظيمة، فكرة وجدانك يف تختمر
موجزة، صيغة يف تتجىلَّ

األزيل اللوح عىل ترسمني الواثق القلم وبسن
جديد. كوكب ومسار موضع

صدري يف ويزدهر يحرِّكني ما إن انظري!
وشكًال، هيئًة يتخذ

نفيس. أنا أزدهر، ذا أنا وها

… وأفالطون فيثاغورس ذلك ر تصوَّ كما واألفالك، الكواكب دوران من تنبعث التي املوسيقى إىل إشارة 1
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عرش الخامس الفصل

الربيع

(١٤٤٥–١٥١٠م) (Sandro Botticelli) بوتيتشيليل لساندرو الربيع (1)

أعظمهم يكن لم إن عرش الخامس القرن أواخر يف فلورنسا يف رين املصوِّ أبرز من وهو
املؤكَّد ومن (١٤٠٦–١٤٦٩م)، فرافيليبوليبي يَدي عىل تعلَّم قد يكون أن يُحتَمل تأثريًا.



وصورة قصيدة

يف فنية ورشة أنجح يديران كانا (اللذَين يولو وبيريوليوال أنطونيو باألخَوين تأثر أنه
والتصميم والحفر والنحت الرسم يف العلمية األساليب استخدام عىل وأقدرها فلورنسا،
لتُضاف ١٤٧٠م سنة حوايل الشجاعة لوحة رسم الذي وهو وأنه الذهب). وصياغة
يف محفوظة (وهي بيريو رسمها التي «الفضائل» عن الست اللوحات مجموعة إىل
األخرية لوحاته خالف عىل الشديدة بواقعيتها اللوحة تلك تميَّزت وقد األوفيتيس). متحف
مثل صافية، رقيقة ودينية شاعرية ِغاللًة واكتست الواقعية، عن تماًما ابتعدت التي
املعجز» «امليالد وهي له، مؤرََّخة لوحة آخر وتعدُّ توقيعه، تحمل التي الوحيدة لوحته
أواخر يف اشتعلت التي الدينية األزمة آثار فيها ونلمس بلندن)، األهيل املتحف (١٥٠٠م،
سافوناروال، الثائر الراهب من الغامض موقفه عىل وانعكست عرش، الخامس القرن
عن هنا تجدهما اللتنَي الشهريتنَي صورتَيه ل نتأمَّ أن ويكفي إليه. اللواط تهمة وتوجيه
األسطورية املوضوعات اختيار يف القديم األسلوب امتزاج لنرى فينوس»، و«مولد «الربيع»
تحديد يف الخطوط عىل باالعتماد العاطفة، عن التعبري مع املسيحية، والرموز باملعاني
رسم وقد عرش. الخامس القرن يف للتصوير العام االتجاه ص يلخِّ ا ممَّ األشكال، معالم
تحكم كانت التي «امليديتيش» عائلة أفراد ألحد الشهريتنَي اللوحتنَي هاتنَي بوتيتشيليل
شيئًا نعرف نكاد ال ولكننا رعايتها، بفضل املبكِّرة اإليطالية النهضة لها وتدين فلورنسا،
تُشبه التي النادرة الفرتة تلك يف الكبار اإلنسانيني بدوائر أو العائلة بهذه عالقته عن

البرشي. التاريخ ظلمات بحار فوق السابحة الصغرية املنارة
«املادونا» العذراء لوحات من كبرية ثروًة وجمع والشعبية، النجاح بوتيتشيليل لقي
األُفول يف بدأت شهرته ولكن كبرية. بأعداد ينتجها راح التي الرقيق، الحنون الوجه ذات
التي املبدعة واألساليب الجديدة األفكار وجه يف الصمود تستطع ولم ١٥٠٠م، سنة بعد
عن شيئًا نعرف ولسنا أنجلو. ومايكل دافنيش ليوناردو بظهور املرسح عىل ظهرت
«امليالد عن الذكر سابقة لوحته إنجاز بعد خصوًصا حياته، من األخرية العرش السنوات
ضت تمخَّ السوء بالغة حالٍة يف تردَّى قد كان أنه ويبدو ١٥٠٠م، سنة حوايل املعجز»
إىل أسلوبه فيها اضطرب (البييتا) «الرحمة» أو «التقوى» عن اللوحات من عدد عن
أبدعها التي الرائعة الرسوم تلك األخرية السقطات هذه له يغفر وربما هستريي. حدٍّ
حساسيته عن وكشفت اإللهية، الكوميديا شاعر لدانتي ١٤٩٠م) سنة (حوايل ذلك قبل

وحنانه. ورقته أسلوبه وشفافية
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الربيع

(Manuel Machado) ماتشادو مانويل (2)

١٩٤٧م. سنة مدريد يف ومات ١٨٧٤م، سنة إشبيلية يف الكبري اإلسباني الشاعر ُولد
أنطونيو شقيقه مع س أسَّ بالصحافة. واشتغل الفلسفة درس العلم. أهل من أبوه كان
ظهرت مرسحي. وكاتب شاعر وهو الشعري. املرسح يف غنائيٍّا اتجاًها ١٩٢٢م سنة منذ
يف ١٩٤٠م سنة صدر الذي «أشعار» ديوانه يف لبوتيتشيليل الربيع صورة عن قصيدته

١٩١٠م. سنة القصيدة كتب وقد ص١٥٥، بارثيلونا،

«الربيع»
الغائمة الهامسة التمتمة هذه من آه

األوىل! للروعة
شاب قبلة نشوة من
الحياء! يغالب يزل لم

عناق! بأول الخربة قلة من آه
والحب نومك من ستصحو

أغاٍن بني قلبك يداعب
رطبة، ونسائم

حزن، وال هم بغري وستبكي
اإللهي املرض وتعاني
الروح. يُشبع الذي

الربتقال، بزهور تنبئ بادرة أول
أنثى. طفل، ملك،

بالشهوة، املثقلة والعيون
رطوبة، تسيل بالنوم سكرى

املذهلة، الُعصارات تتصاعد حني
اليوسفي، شكل عىل ووجوه
الشمس، يف كالزهور حيية

ُمحَمرة، ذهبية
الربيع، مروج يف

والبهجة. النشوة من تضحك التي
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وصورة قصيدة

(١٨٨٤–١٩١٠م) (Alex Gutteling) أليكسجوتيلنج (3)

«دريربجن» مدينة يف ومات جاوه، جزيرة يف فونوسوبو بلدة يف ُولد هولندي شاعر
ُمريدي من وكان الرمزية، بالحركة تأثر الذي فرييف أ. الهولندي الشاعر عىل تتلمذ بهولندا.
مع بوتيتشيليل ربيع عن قصيدته ظهرت وقد جئورجه. ستيفان الكبري الرمزي الشاعر
مبكرة، سن يف الشاعر وفاة أثر عىل فرييف أستاذه بنرشها ُعني التي أشعاره مجموعة

أمسرتدام. يف ١٩١١م سنة وصدرت

«الربيع»

فيها تنمو التي الحنني غابة يف
الظالل، شاحبة الزيتون أشجار

جميلة نساء أشكال تسطع
محزونة. رقيقًة تكن وإن

بعيًدا، وتنظر تتفكَّر الحبىل فينوس
النحيالت، الحنان ربات تُبرص تكاد ال لكن

الحب رب «آمور» ويصوِّب آه
اإلنسان منه يتعلم سهم أول

البهجة، من حظه يطلب أن يوًما عليه أن
يدوم. أن يمكن ال الشباب حلم وأن

باملروج، مترسبًال صافيًا الربيع يأتي وهنالك
بعروسه، يمسك أن يحاول وزفري1

حياء. يف منه وتضحك فتفلت
الزهور، تسطع بدأت حيث العشب، وعىل

امُلَجنَّح، بصندله «هريميس» يقف
السعادة. هذه كل رسيًعا ستمر سريه يف يرسع وكما

الغربية. الريح أي 1
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الربيع

(١٨٢٨–١٨٨٢م) (Dante Gabriel Rossetti) روسيتي جابرييل دانتي (4)

ت تخريَّ التي رافائيل عىل السابقني جماعة بتأسيس اشتهر ومرتجم، ورسام شاعر
الشعراء من الجماعة هذه ست تأسَّ وقد املبكِّرين، اإليطاليني الفنانني من املثىل نماذجها
روسيتي وكان ميلليه. أ. وج. هنت هوملان أعضائها أهم من وكان ١٨٤٨م. سنة والفنانني
أجل «من القصيدة هذه ظهرت … وصفها يف القصائد ويكتب بنفسه رسومه يستوحي

ص٣٥٢. ١٩٠٦م، لندن، الكاملة، أعماله من األول الجزء يف لبوتيتشيليل» الربيع

بوتيتشيليل» ساندرو ربيع «ألجل

قديمة سنة رأس ألي موكب بأي
الريح، فتها جفَّ

السيدة؟ هذه تحتفي
الوشيك، الوضع يُسعدها التي فلورا2

األزهار، وتزيِّنها
وزفري3 أورورا

الرفاف شعرهما يتشابك
يقرتبان، وهما

والحنان الرقة ربات وحلقة
البيضاء، األذرع قوس يف تهيم أن توشك
قدَميه، يف امُلَجنَّح الصندل ذو وهريميس،
اآللهة. إرادة عن يعلن الذي الرسول هو

املوت. عري عاريًة بعُد تصبح لم ُولدت، كما عارية
سامقًة الشابة األشجار جذوع تقف
السيدة. هذه معبد يف أعمدة كأنها

«آمور» الحب إله رأسها فوق

النبات. وملكة األزهار ربة 2

الغربية. والريح الفجر ربتا 3
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وصورة قصيدة

سهامه. يطلق
األمل؟ أم العرفان رس هو هنا الرس أيكون

ميت؟ ربيع الجواب يقدِّم وكيف
األقنعة هذه تقدِّمه كيف بل

الريح؟ فتها جفَّ التي الجديدة السنة لرأس

(١٩٢٣م–…) (Boseeter Lind) لند بوزيرت (5)

دواوين ونرش واألنثروبولوجيا، والالهوت الفلسفة درس فاكسيوه. يف ُولد سويدي، شاعر
صورة رأى الدينية. واملرسحيات الرحالت وكتب والقصص الروايات بجانب عديدًة
أخرى قصائد مع ظهرت وقد نفسها، السنة يف القصيدة وكتب ١٩٦٣م، سنة بوتيتشيليل

ص٢٦. استوكهولم، يف ١٩٦٤م سنة صدر الذي ديوانه يف

بوتيتشيليل» «ربيع

عينيك، يف ينظر من
بالنجوم املرصعة السماء النهار عز يف يرى

محجَريك، فوق
الدقيقة النور شبكة يرى

الليل. تلتقط التي
عينَيك، يف ينظر من
املستقبل، أغوار يسرب

الليل، يرى النهار منتصف ويف
األزلية النجوم فيه ع تتجمَّ الذي
القلب، يقرؤها واحدة لغة يف
تدخرينه الذي الجواب يرى
املطبق. اإلظالم انتظار يف

أبعاد، أي آه
نائية، دروب أي

عينَيك! يف تجوباها أن عينيَّ عىل سيكون
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الربيع

نهائية، ال نجوم مجرات
ضبابية، بقع

مستعصية، لبنية طرق
الكوني! فضائه يف القلب يشعها

عينَيك، يف ينظر من
العني، عىل القدر كتبها التي الدروب يتبع

الزمان يف البرشية رحلة يرى
املستيقظ النجم صورة نحو

النهار. ضوء يف
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عرش السادس الفصل

فينوس مولد

وهي ١٤٨٥م، سنة حوايل رسمها (١٤٤٤–١٥١٠م). بوتيتشيليل ساندرو للمصور
السابقة). الربيع لوحة مع ترجمته (انظر فلورنسا بمدينة األوفيتيس بمتحف محفوظة

(Rafael Alberti) ألربتي رافائيل (1)

البناء عىل آخر شاعر أي من أكثر قصائده وتدل املعارصين، اإلسبان الشعراء أبرز من
يف ١٩٠٢م سنة ُولد املعارص. (األبولوني) أو العقيل للشعر والصايف امُلْحَكم الريايض



وصورة قصيدة

تكعيبيٍّا، رساًما ١٩٠٧م سنة الفن مع حياته وبدأ كاديز، بمنطقة ماريا سانتا بويرتودي
١٩٣١م، سنة منذ الشيوعية الحركة إىل وانضمَّ العرشينيات، منذ الشعر إىل اتجه ثم
سنة منذ وعاش بالده من هاجر الفاشية، بانتصار اإلسبانية األهلية الحرب انتهاء وبعد
عنوان: تحت نرشها كبرية مجموعًة الصورة قصيدة بصدد له نذكر األرجنتني. يف ١٩٤٠م
وأهداها و١٩٥٢م، ١٩٤٥ سنتَي بني كتبها وقد والخط»، اللون عن قصائد الرسم، «إىل
عن التالية وقصيدته األوروبي. الرسم فن روائع منها واستوحى بيكاسو، صديقه إىل
ُكتبت قد ص٦٢٠)، ١٩٦١م، آيريس بوينس الكاملة، أشعاره مع (نُرشت بوتيتشيليل
عن املشهورة بوتيتشيليل صورة عن الشفافة الدقيقة وإيحاءاتها صورها من يتضح كما
إىل البحر من ُولدت التي الحب، إلهة سفر استوحى قد نفسه الرسام ولعل فينوس. مولد
من بثياب وتغطيتها لها، الربيع إلهة واستقبال الرياح إلهات بمساعدة القربيص الشاطئ
أو فينوس إىل هومريوس أنشودة من األسطورية الصور هذه استوحى قد لعله عندها،
اللغات فقه يف اإلنساني العالم كتبها التي الشعرية املقطوعات ومن أفروديت، باألحرى
جوليانو حلم فيها ر وصوَّ (١٤٥٤–١٤٩٤م)، بوليتسيانو النهضة عرص وشاعر القديمة

الرسمدية. فينوس مملكة يف خالد ربيع لجنة وأشواقه بالحب ميدتيش دي

ت، رقَّ الرقة
ت. رفَّ حنان روح

سكبت، شفة بسمة يف
تسحر، فرشاة ملسة
هبت، ريح يف وتثنت
المع، صاٍف وهواء

ناصع، مصقول لوح من
يتكثَّف،

رخاء، الريح الثوب يف
البحر وفوق البحر، عرب
ج، متموِّ شعر يرفرف
معجب. متلوٍّ شعر

هندسة
— وترطب تنعش أن من أبعد —
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فينوس مولد

الريح، ترسمها راحت
الحافة، نحو وتدفعها

تمطر والحافة
تزهر، ووروًدا طريًا

هندسة يف
وسطوح. خطوط
الصورة وحواف
يرتاقص، خط

بالرقصة، يغري وربيع
مكان ضمن

الفنان، فن أبدعه
ليسعد

مطرب، مالئكة جوف
إرسافيل ويبارك

الخصبة وأنشودته
العذبة، باأللحان

الرائع وامللك
بسمة يف حييٍّا ينسكب

رقة. املفعم الروح خلف
ت، رفَّ حنان روح

سكبت، شفة بسمة يف
هبَّت، ريح يف وتثنَّت،
المع، صاٍف وهواء

رائع مصقول لوح من
يتكثَّف،

الوجه شاحبة فينوس
رداء. بغري
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وصورة قصيدة

(Herbert Budek) بوديك هربرت (2)

الفن، تاريخ درس الزالة. نهر عىل هالَّه مدينة يف ١٩١٦م سنة األملاني الشاعر ُولد
من بأعجوبة ونجا النازي، الجيش إفساد عىل العمل تهمة ١٩٤٢م سنة إليه هت وُوجِّ
ضحية — جامعيٍّا أستاذًا وكان — أبوها ذهب أوكرانية سيدة من ج تزوَّ املشنقة. حبل
كان وقد فني، املثقَّ ماليني ضحيتها وراح ستالني، اقرتفها التي البشعة التصفية جرائم
الثانية. العاملية الحرب انتهاء بعد بالده مغادرة إىل الشاعر دفعت التي األسباب أحد هذا
عن قصيدته كتب بالنرش. ويعمل األمريكية املتحدة الواليات يف كاليفورنيا يف يعيش
التي الصور قصائد من املختارات مع مرة أول ونُرشت ١٩٤١م، سنة حوايل أفروديت

كرانس. جسربت األستاذ جمعها

«أفروديت»

وجهك، افتح
تربق، املوجة بعد املوجة تَزل لم

رطبة، ساحرة
املرشق، الجسد حول

فجأة، فتسطع الساعات ا أمَّ
نهاية. بغري البحر هذا ق بتدفُّ تشعر

آتية، أنا انظر:
… األنثى األرض، وأنا
ترفرفان واإلغراء الفتنة

األعضاء. حول
هللا؟ وجه عينك تلمح هل انظر:

وتنظر، وتميل تفزع األنجم
الرعب يأخذها وشعوب
تضحك، قليل بعد ولكن

م؛ تتبسَّ
الحلوة، صورتها تبرص إذ

مرآة، يف متجليًة
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… العلوية مرآتي هي
قلبك؛ عقدة واحلل
الرائعة، فاللذات
العشاق، ومتع
العشاق، جميع

سأسكب
وأِحب، محبوبي فكن دمك، يف

األبدي النبع ودِع
فيك، النشوة يصب يفيض،

ُغص، املوجة يف فغص
للطوفان! واستسلم

وتنضج تزدهر وحياة
األشكال، آالف يف

إليك، الكون هذا مركز من ستنفذ
حولك، تعبق وحدائق

ربيع، بعد وربيع
الخجل ثلج يدفئ نوًرا تنسج

ويهتف: فيك البارد
عانقني،

إليك، الصدر ضم
العالم هذا وسيصبح

يديك! ملك
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دافنيش لليوناردو املوناليزا

وكان الرسم، فن تاريخ يف (بورتريه) إنساني وجه أشهر هي «املوناليزا» كانت ربما
الذين العباقرة أعظم من واحًدا (Leonardo Da Vinci) دافنيش ليوناردو صاحبها،
الرسم فنون عبقريته تجاوزت … أبدعوه كما (الرينيسانس) النهضة عرص أبدعهم
واالخرتاعات االكتشافات من كبري بعدد امللهمة حدوسه يف وتجلَّت والعمارة، والنحت
اآلالت وهندسة الفضاء وطريان الترشيح ميادين يف ذلك بعد إليها التوصل تمَّ التي
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مجاالت بني وتوزَّعت والفنية، العقلية اهتماماته تنوَّعت امليادين. من وغريها الحربية
الدورة اكتشاف عىل أوشك فقد الكربى؛ مرشوعاته إنجاز من يتمكَّن لم بحيث مختلفة
بالطائرات اليوم يُعَرف ا ممَّ كبريًا عدًدا م وصمَّ حربية، مدرعة أول واخرتع الدموية،
واحًدا اخرتاًعا يُتم لم ولكنه الغواصة، فكرة واستبق (الهيليكوبرت)، العمودية أو السمتية
قبل معظمها اكتُِشف التي الهندسية التصميمات من كبريًا عدًدا وراءه خلَّف وإنما منها،
قليل وعدد التخطيطية والرسوم واملذكرات املالحظات آالف إىل باإلضافة قليلة، سنوات

إنجازها. من يفرغ لم التي الزيتية اللوحات من
مدينة إىل (نسبًة فلورنتيني عقود ُمَوثِّق أبوه وكان ١٤٥٢م. سنة فينيش يف ُولد
الذهب وصائغ والنحات الرسام يد عىل أبيه بيت يف الرسم فن عىل وتدرَّب فلورنسا)،
كانت التي امليديتيش لعائلة عديدة فنية أعماًال أنجز الذي (١٤٣٥–١٤٨٨م) فريوكيو
فريوكيو لوحة يف األيرس املالك رسم الذي هو ليوناردو يكون أن ويُحتمل املدينة، تحكم
جعل حدٍّا الكمال من بلغ رسًما فلورنسا) يف األوفيتس متحف يف (املحفوظة «العماد»
مسقط يف الفنانني اتحاد إىل انضمَّ النحت! عىل جهوده ويقرص الرسم عن يتوقف معلمه
يمر الذي «أرنو» لنهر طبيعي منظر هو له معروف رسم وأول ١٤٧٢م، سنة رأسه
١٤٧٣م، سنة إىل يرجع املتوسط، األبيض البحر يف ويصب وبيزا، فلورنسا بمدينتَي
يف ريادته ليوناردو أثبت وقد األرض. وتكوين الصخور بنية تصوير عىل بقدرته ويتميَّز
الرسم ويف للنسيج دراساته يف جديدًة أساليب وجرَّب بعده، ملن الطريق شقَّ عندما الفن
أثارت حيث — ميونيخ متحف يف املحفوظة «املادونا» العذراء عن لوحته يف (كما بالزيت
جينيفرا لوحته ويف — معارصيه دهشة البلورية الزهرية عىل الندى قطرات تفصيالت
للوحته دت مهَّ أنها يبدو كما ١٤٧٤م، سنة ها أتمَّ قد يكون أن يُحتََمل التي بينتيش دي
كان التي التكليفات عليه فانهالت ١٤٨١م، سنة منذ شهرته وذاعت املوناليزا. الشهرية
يسوع الطفل لزيارة الرشق من قدموا (الذين امللوك» «ابتهال عن كبرية لوحة أهمها من
«دوناتو» القديس دير رهبان لرغبة استجابًة نفذها والدته)، بمعجزة واالحتفاء املسيح،
دفع عن الرهبان ف لتوقُّ كعادته اللوحة يُتم لم وإن فلورنسا، من بالقرب «سكوبيتو» يف
فيها، الحاكم الدوق استجاب أن بعد ميالنو، إىل ١٤٨٣م سنة يف ه وتوجَّ امُلْستََحق! أجره
مسودته تزال ال خطاب (يف إليه قدَّمه الذي للعرض املورو، سفورتزا لودفيكو وهو
ومواده أشكاله بكل والنحت العمارة، يف خدماته لتقديم استعداده فيه وأبدى محفوظة)،

العسكرية! والهندسة والرسم، الطني، أو الربونز أو الرخام من
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كراكوف)، مدينة يف اليوم (املحفوظة الفراء» ذات «السيدة لوحته رسم ميالنو ويف
خصائص نفس وتعكس املدينة، حاكم لودفيكو عشيقة جالرياني شيشيليا تُصوِّر التي
الصخور»، «عذراء باسم املعروفة لوحته من نسختنَي يف كذلك تجىلَّ الذي املبكِّر أسلوبه
ثار اللتان النسختان وهما بلندن، األهيل املتحف يف واألخرى باريس، يف إحداهما توجد
ليوناردو وبقي الفنان. إىل نسبتهما وأصالة تاريخهما حول الفن نقاد بني طويل جدل
يفرغ لم التي والعلمية الفنية بمرشوعاته مشغوًال ميالنو، بالط يف ١٤٩٩م سنة حتى
والد — سفورزا لفرانتشيسكو الربونز من ضخم تمثال مرشوع أهمها ومن كعادته، منها
بعض بقيت وإن أبًدا، التمثال يُصبَّ ولم حصان. صهوة راكبًا — لودفيكو الدوق
إعداد عىل املرشوع بذلك انشغاله أثناء عكف ليوناردو بأن توحي التي املذهلة الرسوم
األخري» «العشاء الشهرية لوحته ذلك إىل يُضاف … الحصان ترشيح عن كامل كتاب
نفوس إىل النفاذ يف براعته فيها تجلَّت التي جراتسيه)، ديليل ماريا سانتا (لكنيسة
خيانته وشك عىل أحدهم أن فيها أعلن التي اللحظة توتر عن والتعبري املسيح، تالميذ
الشديد وولعه الجدارية اللوحة هذه تنفيذ يف ليوناردو بطء أن والظاهر به. والوشاية
متأمل مفكر الفنان أن من تاٍل جيٌل إليه نسبها التي الفكرة برَّرا قد والتجريب بالبحث
ياردات بضع يوم كل يدهن صناع محرتف مجرد ال فلسفته، يرسم فيلسوف وأنه مبدع،
عن عرش السادس القرن يف شاعت التي الفكرة أن يف شك وال جدار! سطح عىل مربعة

والقدوة. املثل منه وتستمد إليه ترجع فكرة الفنان كرامة
فرجع امليديتيش، حكم وأسقطوا ١٤٩٩م، سنة يف ميالنو مدينة الفرنسيون غزا
«شيزار خدمة يف عسكريٍّا مهندًسا ١٥٠٣م سنة حتى وعمل فلورنسا إىل ليوناردو
مرشوعات يف وشارك للترشيح، فلورنسا يف الثانية إقامته فرتة أثناء غ وتفرَّ بورجيا».
اآلخر الكبري ولفنانها له املدينة مجلس من بتكليف وكان ذريًعا، فشًال أولها فشل فنية
بعد انتصاراتها بتخليد لها!) ألحد كراهيًة لآلخر يُكن منهما كل (وكان أنجلو مايكل
العذراء عن لوحات بمجموعة انشغاله فكان اآلخر املرشوع ا أمَّ جمهورية. أصبحت أن
األهيل املتحف يف إحداهما اثنتان اللوحات هذه من بقي وقد أنا، القديسة مع والطفل
معه حملها ثم ميالنو يف األوىل بدأ أنه ويبدو بباريس، اللوفر صحف يف واألخرى بلندن،
التي األعمال أهم من كان ١٥٠٦م. سنة فيها العمل بدأ فقد الثانية ا أمَّ فلورنسا، إىل
املوظفني كبار أحد زوجة فيها ر صوَّ التي الشهرية هذه لوحتنا الفرتة هذه يف أنجزها
سنتَي بني رسمها عىل عكف وقد «الجوكوندا»، أو «املوناليزا» باسم وُعرفت فلورنسا، يف

و١٥٠٤م. ١٥٠٠
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األول لفرانسيس ومهندًسا رساًما وُعنيِّ ١٥٠٦م، سنة ميالنو إىل ليوناردو رجع
خطَّط كما والرياضية، العلمية وتجاربه ببحوثه األخرية سنواته يف ُشغل ثم فرنسا، ملك
لم املرشوع ولكن حصان، صهوة عىل تريفولزيو الفرنسية القوات لقائد تمثال ملرشوع
ه أتمَّ رسم آخر وكان الترشيح! يف براعته تُظهر الرسوم من مجموعة عن إال ض يتمخَّ
محفوظة (وهي يوحنا القديس عن لوحته هو فرنسا إىل ١٥١٧م سنة نهائيٍّا انتقاله قبل
املذكرات من وفاته بعد ُجِمعت فقد الرسم فن عن رسالته ا أمَّ اللوفر)، متحف يف

١٦٥١م. سنة يف إال تُنَْرش ولم دوَّنها، التي واملالحظات
بلدة يف وذلك فرنسا، ملك إليه أهداه قد قرصكان يف ١٥١٩م سنة ليوناردو مات وقد
البرشية. بها تفخر نادرة عبقرية قصة بموته وانتهت «أمبواز»، مدينة من بالقرب «كلو»

(١٨٤٣–١٩١٣م) (Edward Dooden) دودن إدوارد (1)

أستاذًا وأصبح الالهوت، درس «دبلن». يف ومات كورك، مدينة يف األيرلندي الشاعر ُولد
من والعرشين الرابعة يتعدَّ لم وهو دبلن يف املقدس الثالوث كلية يف اإلنجليزي لألدب
عن ودراسات بحوثًا ونرش وكامربيدج، أكسفورد جامعتَي يف بالتدريس كذلك قام عمره.
قصيدته ظهرت عديدة. شعرية مجموعات بجانب ومونتني، وشيليل وملتون شكسبري
هوجالند ك. األستاذ ونرشها حرَّرها األيرلندي الشعر من مختارات مع املوناليزا عن هذه

ص٥٣٨. ١٩٦٢م، نيويورك، األيرلندي، الشعر من عام ألف بعنوان:

«موناليزا»

بنفسك عرفيني العرَّافة، أيتها
اليأس، كل معرفتك من أيأس ال حتى
روحي. وأُبدِّد الساعات، أنتظر وأظل

الشفتنَي بني تختبئ التي القدر كلمة هي ما
تتمنعان؟ ذلك ومع تبتسمان اللتنَي

الروعة! متناهي ا رسٍّ يا
السماوي! الكمال أيها

تفعلني؛ ا ممَّ أكثر الوجدان تحريي ال
الرقيق. طغيانك أكره ال حتى
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جليل، اتزان يف املشبوكتان يداك
الجانبنَي. عىل املتساقط والشعر
غالظ. بكلمات ألوذيك إني ال. ال،

ومستعصية! منترصة، صافية، ابَقي
تتكلَّمي! ال ولكن كعادتك ابتسمي

جفونك. ظل يف دائًما تختبئ فالدعاية
معرفتنا! فوق وارتفعي تعايل ثم

إيطاليا، من الهوىل أيتها
تشائني! كما شأننا وحقري أغوينا

(١٨٣٩–١٨٩٤م) (Walter Horatio Pater) باتر هوراشيو والرت (2)

وتوىل أكسفورد يف وتعلم طبيبًا، أبوه كان شادويل. مدينة يف اإلنجليزي الشاعر ُولد
وإيطاليا، أملانيا إىل عديدة بأسفار قام عمره. سنوات معظم فيها وقىض فيها، التدريس
أنفسهم عىل أطلقوا الذين الفن ونُقاد الشعراء جماعة وبني بينه الصداقة أوارص وجمعت
اإلنجليزي والرسام الشاعر سها أسَّ التي الجماعة (وهي رافائيل» قبل ما «إخوان اسم
والتمسوا ميليه، أ. وج. هنت هوملان زميَليه مع ١٨١٤م سنة روسيتي جابرييل دانتي
رسومهم من استوَحوا كما رافائيل، قبل اإليطاليني الفن عباقرة لدى الجمالية نماذجهم
عن دراسات ونرش الفن، تاريخ يف «باتر» كتب شعرهم). من كثريًا الفنية وأعمالهم
وقصائد قصرية وقصًصا روايات نرش كما وبوتيشيليل، أنجلو ومايكل دافنيش ليوناردو

شعرية.
الشاعر نرشها التي املختارات مجموعة مع موناليزا عن القصيدة هذه ظهرت
أكسفورد، الحديث»، للشعر أكسفورد «كتاب عنوان تحت ييتس ب. و. الكبري األيرلندي
لوحتَي إىل يشريان القصيدة من والعارش الثامن السطَرين أن الحظ — ص١ ١٩٥٢م،

آنا. والقديسة ليدا عن ليوناردو

«موناليزا»

بينها، تجلس التي الصخور من عمًرا أكرب هي
كالخفاش.
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قبل، من مرات ماتت قد كانت
القرب، أرسار وتعلَّمت

العميقة، البحار يف وغاصت
الضائعة، بأيامها تحتفظ زالت وما

الرشق. تجار مع العجيبة املنسوجات يف وتاجرت
ليدا،1 ومثل

الطروادية، هيلينا أم كانت
آنا، القديسة ومثل
مريم، أم كانت

نظرها يف هذا كل يكن ولم
والناي، القيثار كأنغام إال

يعيش وال
الرقة يف إال

ة، املتغريِّ الخطوط بها صاغت التي
واليَدين. الجفون ولوَّنت

(Michael Field) فيلد مايكل (3)

١٨٤٨م سنة ُولدت التي براديل كاترين وهما أختها وابنة خالة لشاعرتنَي ُمْستَعار اسم
سنة ُولدت التي إيماكوبر وأديث ريتشموند، يف ١٩١٤م سنة وماتت برمنجهام، يف
بمقاطعة ريتشمولد يف ١٩١٣م سنة وماتت وركشري، بمقاطعة وورث كينل يف ١٨٦٢م
باسمهما ونرشتا األدبية، وكتاباتهما وأسفارهما حياتهما يف الشاعرتان تالزمت ساري.
اإلغريقية الغنائية للشاعرة ترجماتهما وتَُعد شعرية. ومجموعات مرسحيات املشرتك
١٨٩٢م سنة ونرشتاها الفنية واللوحات الرسوم من استوحتاها التي وقصائدها سافو،

زيوس إن يُقال اسربطة. ملك رويس تيندا وزوجة طروادة، حرب بسببها اشتعلت التي هيلينا أم هي 1

من كبري عدد رها وصوَّ وبوليدويكيس. كاستور التوأَمني ولَديه منه فأنجبت وأغواها، بجعة هيئة يف تََشكَّل
وغريهما. ودافنيش تيموثيوس بينهم القديمة العصور منذ الفنانني
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إن األخرية: املجموعة هذه يف الشاعرتان تقول أعمالهما. أهم من وأغنية» «رؤية بعنوان
املعتاد الرتكيز من التخلُّص طريق عن الخاص، مركزها من األشياء لرؤية املبذول الجهد
والحصول الذاتية صورنا استبعاد من بها نتمكن عملية أنفسنا، يف ندركه كما املرئي عىل
الجهد هذا يتم وعندما النفس. من قربًا وأكثر سلبيًة وأقل وضوًحا أكثر انطباع عىل
للمزاج بد وال به، تقوم دور للفردية الحتمية للقوة يتبقى أن بد فال وإرصار، بأمانة
املذكور، الكتاب يف القصيدة هذه نُرشت وقد ى. امُلنَقَّ االنطباع يصوغ أن من الشخيص

دافنيش. لليوناردو الجيوكوندا بعنوان: ص٨

دافنيش» لليوناردو «الجيوكوندا

تاريخيتان، معربتان، مائلتان، العينان
كالقطيفة، ناصعة الخدَّين عىل بسمة

أعىل، إىل رزينتان شفتان هها توجِّ
طرية، متوهجًة ترقد بل

بالقسوة، امُلْفَعم هدوئها يف الصرب يبدو
الفريسة، عن يبحث وال ينتظر الذي

وصدر كالغسق، جبني
وحنان، بحب والنضوج الغروب فيهما يتالمس

بلورية، صخور وخلفهما
الزرقة، متالشية وسموات بحر
واملاء. السحاب عىل تنعكس

جوعه شدة من مرهًقا يبدو طبيعي منظر
الرجال. عليها يستميت التي التقلُّبات لتلك

(١٨٥٣–١٩١٢م) (Jaroslaw Vrchlieky) فرشليكي ياروسالف (4)

درس «تاوس». يف ١٩١٢م سنة ومات «الون»، يف ١٨٥٣م سنة ُولد تشيكي، شاعر
براغ. جامغة يف امُلقاَرن لألدب أستاذ منصب ١٨٩٣م سنة يف وشغل والتاريخ، الالهوت
حوايل استوحى كما واملقالة، القصرية والقصة واملرسحية وامللحمي الغنائي الشعر كتب
من إيطاليا يف إقامته أثناء أصولها معظم شاهد فنية ولوحات صور من قصيدة مائتَي
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وجوته. وثريفانتيس وكالديرون لدانتي ترجماته له تُذَْكر ١٨٧٦م. سنة إىل ١٨٧٥م سنة
يف نُرشت التي الكاملة مؤلفاته مجموع من السادس املجلد يف القصيدة هذه نُرشت وقد

ص١٩٦. ١٩٠٥م، سنة براغ

«موناليزا»

الرس، بسحر ُمْفَعَمة ابتسامة
والجمال، الحنان فيها
ضحيتها تُغوي أتراها
النتصارها؟ تُهلِّل أم

(١٨٧٤–١٩٤٧م) ماتشادو مانويل (5)

يف الجيوكوندا عن قصيدته نُرشت ليوتينشيليل. «الربيع» لوحة مع السابقة ترجمته انظر
قصائد له أوردنا وقد ص١٦١، ١٩١٠م، سنة ظهر الذي تصويري» مرسح «أبولو، كتابه

الترشيح). يف (محارضة ورمربانت الثوار) (إعدام جويا صور من استلهمها أخرى

«الجيوكوندا»

فلورنسا،
العطر، منها ع يتضوَّ موسيقى زهرة

ليوناردو ومدينة
الفكر)، أو القول يدركه ال يُوَصف، ال (من

الحر النابغة أم
كالم، غري من الصادق

الثائر، واألسد
كحمامة. الطائر والروح

املوناليزا، تبتسم
وتهوي، تنزلق قرون فوق البسمة وتُطل

أيًضا، أنفسنا يف تنظر
العمر بقي ما تبقى والبسمة
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شيئًا)، تثبت لم لو (حتى
الجيوكوندا، تبتسم

فرحة؟ أي
الحلوة لألحالم أرض أي

النشوة؟ فيها تسكب
وترسح؟ الغامضة العني تتوه أين

قناع؟) خلف رس عن (أتفتِّش
كلمة فأي القدر كلَّمها

أذنَيها؟ بلغت
خاطرها؟ داعب دالل أي

الهائل الرس أيكون
عليها؟ القلب ملك قد

(١٨٦٠–١٩١١م) (Gostav Froding) فرودنج جوستاف (6)

بروك ألسرتز مدينة يف ُولد الذي فرودنج جوستاف السويرسي للشاعر القصيدة وهذه
عمره سنوات معظم قىض دراسته. يُتم ولم أوبساال جامعة يف تعلََّم استوكهولم. يف ومات
من الرابع املجلد يف املوناليزا عن قصيدته نُرشت وقد النفيس. العالج مصحات يف األخرية

ص٢٤٧. ١٩٣٧م، استوكهولم، الكاملة، مؤلفاته

«موناليزا»

موناليزا،
موناليزا،

أعطيك أن أملك ال أنا
أغنيتي. سوى

سواي يمدحك قد
يك، ويوفِّ قدرك فريفع

اتجهي! فإليه
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(Hermann Cloudius) كالوديوس هريمان (7)

الشمال يف (وهي ألطونا من بالقرب النجنفيلد يف ١٨٧٨م سنة األملاني الشاعر ُولد
عمل كالوديوس. ماتياس أملانيا يف املتصوِّفني الشعراء أكرب حفيد وهو هامبورج). ناحية
هامبورج، مدينة يف الشعبية املدارس يف بالتدريس ١٩٣٤م سنة إىل ١٩٠٠م سنة من
مجموعات نرش مدرسته. يف النازية األغاني بإنشاد السماح لرفضه عمله من ُطِرد ثم
يف «إيرفورت» أكاديمية يف عضًوا ١٩٥٦م سنة يف وُعنيِّ الغنائية، وأشعاره قصصه من
الذي بيتي» «يف ديوانه يف التالية القصيدة ظهرت وقد (الديمقراطية). الرشقية أملانيا
جنوا مدينة يف القصيدة أنشأ أنه الشاعر وذكر ص١٠٢، ١٩٤٠م، سنة ميونيخ يف صدر
باللوحة يحتفظ اللوفر متحف أن واملعروف األصلية. ليوناردو لوحة أمام ١٩٣٩م سنة

جنوا. يف ذلك قبل ُوِجدت قد كانت إن أدري وال الخالدة،

«موناليزا»

الكنائس. ترتفع كانت قديًما
املداخن. ح تتبجَّ اليوم

عمياء بخًطى
مسريه. الزمن يتابع

الصحاري، لهيب فوق سار كم
الثلج، وجبال

الضخمة. واألشجار املنقرضة األفيال فوق
رسها واستكنه ها أحسَّ من

روحه، أعماق يف
الحكمة، استشعر

الكلمات، كل وواجه
بابتسامته، األعمال وكل
يفزعه. يشء عاد فما

املوت ساعة يف
الباب. من ينفذ
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دافنيش لليوناردو املوناليزا

به، ت أحسَّ التي هي
يتبدل، ال الذي بالخالد

األبدية، بروحه
موطنها إىل ترجع

بسمة. شفتَيها وعىل

(Thomas Mcgreevy) توماسمكجريفي (8)

يف بالتدريس يقوم فني ناقد وهو كريي، كونتي يف ١٨٩٣م سنة األيرلندي الشاعر ُولد
الفنون يف ودراسات شعريًة مجموعات نرش باريس. جامعة ويف بلندن الوطني املتحف
األيرلندي» الشعر من عام «ألف كتاب يف الجيوكوندا عن قصيدته وظهرت التشكيلية،

ص٧٠٦. ١٩٦٢م، نيويورك، يف هوجالند ك. األستاذ نرشه الذي

«جيوكوندا»

الثائر، الفيض املاء من الجبل منحدرات
أسفل،

الجبل، حول
وَعربَه،

البيضاء، الناصعة الشجر جذوع حول
الحساسة، العني تُدركه ا ممَّ أبعد أبعد،

ووراءه، الوادي جنبات وعىل
مكان، كل يف

الهادر! الفيض املاء ينحدر
الزرقاء، السحب
اللون الداكنة

الورد بماء األطراف منها ُصبغت —
— فضية أطر داخل وُوضعت

الكون. هذا ل تتأمَّ
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الشمس فت توقَّ
ترشق فلم
تغرب، أو

الساسة. به ينشغل بما تهتمَّ لم
انتفضت البيضاء األعراف

الطائر، كالزبد
ذابت قد ُزرق وأفاٍع

بسمة، فتحة يف
املاسة. ملعان تلمع

(١٨٩٠–١٩٣٥م) (Kurt Tucholsky) توخولسكي كورت (9)

بلدة يف منتحًرا ومات برلني، يف ُولد يهودي. أصل من انحدر السخرية، الذع أملاني كاتب
حياته سنوات معظم وقىض بالصحافة، اشتغل ثم الحقوق دراسة أتمَّ بالسويد. هنداس
قصًصا نرش ١٩٢٩م. سنة السويد إىل نهائيٍّا ينتقل أن قبل باريس يف ١٩٢٤م بعد
ومرسحية وأشعاًرا، أملانيا، يف «الربجوازية» بالحياة السخرية مريرة ولوحات قصرية
صدرت التي الكاملة مؤلفاته من الثاني الجزء يف املوناليزا عن قصيدته ظهرت واحدة.

ص١٣٢٢. ١٩٦٠م، سنة روفولت النارش لدى
«هذه فيقول: القصيدة هذه عىل ماير» هانز «وهو الصيت ذائع أدبي ناقد يعلِّق
أن تريد وهي شوبنهور، طريقة عىل متشائمة قصيدة املوناليزا عن املشهورة القصيدة

«… عدم فهو الكرام، مرَّ العالم هذا عىل مرَّ تقول:

«املوناليزا»

عنك؛ نظراتي أُحوِّل أن أملك ال
بحراستك، املوكَّل الرجل فوق ُمَعلَّقة ألنك

الناعمتنَي، يَديك شبَّكِت وقد
سخرية. يف تبتسمني ورحِت

بيزا، يف الربج ذلك شهرة مشهورة أنت
الدعابة. مأخذ تُْؤَخذ وابتسامتك
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املوناليزا؟ تضحك ملاذا … أجل
معنا، منا، الرغم عىل بسببنا، علينا، ضحك هل

ماذا؟! أم — ضدنا —
يحدث؛ أن ينبغي ما هدوء يف تُعلميننا أنت

تقول: الصغرية، ليزا يا صورتك، ألن
كافية، خربًة العالم هذا خرب من

يبتسم، أن من بد فال
ويسكت. بطنه عىل يَديه يضع وأن

(١٩٢٣م–…) (Birta Arnback) آرنباك بريتة (10)

عمال من أبوها كان فيبورج. مدينة من بالقرب ليزالند بلدة يف الدنماركية الشاعرة ُولدت
يف املوناليزا عن القصيدة هذه كتبت وقصصية. شعرية مجموعات عدة نرشت الغابات.

١٩٥٥م. سنة

«موناليزا»

نفيس، يف أحمله ما كله، هذا عذب
يعنيك. ال وما ترين ال ما كل
بكنوز، أحتفظ كياني غرفة يف

ذكرياتي مرابع مرياثي،
حياتي، يف لقيته ما كل عن

تعريف، أن تريدين عندما ودائًما،
باسمي، وتخاطبينني يدي، وتقبِّلني شعري، تلمسني عندما

صمتي، ألزم صمتي، ألزم
اآلمن. مينائي هو هذا

نفيس. عىل أنغلق حقيقتي، أتكتم
كذلك؟ أليس ا، رشٍّ ذلك من أقصد ال لكن

عذبًا، صمتًا أصمت البال، مرتاحة أصمت إني
واالطمئنان، بالراحة معه أشعر صمتًا
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أشعر أكاد ال ثم
… أبتسم بأنني

(١٨٨٢–١٩٤٨م) (Peter Spann) سبان بيرت (11)

قصيدته كتب نيس. مدينة يف ومات ليدن بمدينة ُولد هولندي. موسيقي ومؤلف شاعر
سنة أمسرتدام يف صدر الذي «التمجيد» ديوانه يف ونُرشت ١٩١٧م، سنة املوناليزا عن

ص١٣. ١٩٦١م،

«الجيوكوندا»

األلوان تبدو ُمْفَعَمة
الفجر، بنور

حد، بال التعبري
القول جاز إن أو

رحمة. بال
الناعمتان، الكفان

والصدر، الرائع الجسد
الحب، من تنتفخ

… السحر بلد الخفية يف

(…–١٩٢٩) شرير ستيفان برونو (12)

راهب وهو الفن. وتاريخ األدب ودرس جريتسنباخ، مدينة يف األملاني الشاعر ُولد
مجموعات تسع له ظهرت ألتدورف. بمدينة الثانوي املعهد يف وأستاذ بنيديكتيني
صدر واستعارة» «صورة بعنوان: له ديوان يف املوناليزا عن قصيدته نُِرشت وقد شعرية.
ُكتبت قد القصيدة أن ومع ص٢٨. وميونيخ، لوزيرن يف ركس نرش دار عن ١٩٧١م سنة
عندما سنوات عرش من أكثر إىل ترجع تجربتها أن يؤكد الشاعر أن إال ١٩٧٠م، سنة
التجربة هذه سبق كما ١٩٥٩م، سنة اللوفر ملتحف زيارته أثناء املشهورة اللوحة عايش
… بسنوات ذلك قبل دافنيش وعن عنها دوَّنها التي ومالحظاته باللوحة اهتمامه الحية
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دافنيشاملوناليزا» لوحة «املرأة،

العيننَي بريق ينبثق
الذهبية، األعماق من

األبدية. نبع
قناع؛ الشعر ويغطِّي

الرب. وبتول وعروس، امرأة،
اليد. عىل ترتاح واليد
الظهر حر يف س تتنفَّ

الورد، أفراح
الخد. وفوق الشفة فوق والبسمة

دوًما عرفتك أعرفك، أنا
إيلَّ، ثِت وتحدَّ

ألف. وليال الليلة قصص من
الجسد جمود حطَّمت

الكذب، نسيَج
الحس، فتوَن أَحْلت

النفس، سعار
واملجد، اللذة لعبث

بالحمد، وسبح القلب رتلها صالًة
بالعهد. أوىف للمنعم
عرفت، أنت وكذلك

عنك. أرساري غابت وما
األرض، جمال نهر يف

يفَّ، ويرسي دمك ق يتدفَّ
أنفايس. يف نفسك يتغلغل
الصمت، يعروك أبكي،
الروح، باب عىل تصغني
ومكاني لبيتي وتأتني
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املوسيقى. مع النور هداياك؛ معك
عيلَّ؟ أتنادين

جوابًا: وتنتظرين
املرأة أنت

املطوي. األزل رس
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عرش الثامن الفصل

جلورجونه اخلالء موسيقىيف
١٥١٠م) إىل ١٤٧٨م (منحوايل

ص٢٢٠. شتوتجارت، الكاملة، مؤلفاته من العارش الجزء يف لجورجونه» «صورة

يد عىل تتلمذ البندقية. مدرسة من الرسامني كبار أحد (Giorgione) جورجونه
تأسيس يف وشارك التالية، واألجيال جيله علَّم الذي (١٤٣٠–١٥١٦م) بيلليني جوفاني
كان أنجلو). ومايكل ليوناردو وعىل عليه تتلمذ الذي تيسيان (بجانب كله الحديث الفن
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الغالب يف وكانت للكنائس، ال لالقتناء البندقية يف الصغرية الزيتية الصور عرض من أول
كالعاصفة صور تفسري عن معارصيه من كثري عجز وقد موحية. غريبة موضوعات ذات
متوتر ومزاج نفسية حال عن املعربة الطبيعية املناظر أول بأنها تُوَصف أن يمكن التي

الرعدية. العاصفة مواجهة يف
–١٤٨٠) كاتينا الرسام شارك أنه إال عنه نعرف نكاد وال بحياته، الغموض يحيط
لوحته خلف ُوِجدت كتابة هذا عىل تدل مًعا، فيه َعِمال مرسم يف ١٥٠٦م سنة ١٥٣١م)
رسوم بتنفيذ تيسيان مع باالشرتاك ١٥٠٨م سنة قام وأنه فيينا، يف املحفوظة «الورا»
الرسوم هذه اندثرت وقد البندقية. يف املقيمني األملان التجار مجمع واجهة عىل جدارية
(من تيسيان مع تعاون أنه واملهم باهتة. شذرات سوى منها تبَق ولم الفريسكات) (أو
يتعذَّر ذلك ومع أصالة. يفوقه الفرتة تلك يف كان وأنه ١٥٧٦م)، إىل ١٤٩٠م حوايل
وصعوبة بحياته، أحاط كما بفنه يُحيط الذي الغموض بسبب املسائل هذه يف الحسم
من ويزيد منها. ست من أكثر صحة يثبت ولم إليه، تُنَْسب التي القليلة الصور توثيق
بعض وأن ١٥١٠م، سنة بالطاعون أُِصيب عندما شبابه يف مات أنه املشكلة تعقيد
يزال وال عميًقا. تأثًرا به تأثَّرا اللذان بيومبو ديل وسياستيانو تيسيان أكملها قد صوره
إليه، املنسوبة الصور من عدد أصالة حول ومؤرخيه الفن نُقاد بني مستمرٍّا الجدل

… واألمريكية األوروبية املتاحف من كثري يف واملتناثرة

(١٨٢٨–١٨٨٢م) روسيتي جابرييل دانتي (1)

لوحة فيها وصف التي القصيدة هذه ا أمَّ لبوتيتشيليل. الربيع صورة مع ترجمته سبقت
١٨٤٩م سنة خريف يف مرة أول شاهدها فقد الخالء»، يف املوسيقى «عزف جورجونه
البندقية من رعوي «ملشهد عنوانها جعل التي القصيدة هذه كتب ثم اللوفر، متحف يف

ص٣٤٥. ١٩٠٦م، لندن، الكاملة، أعماله من األول الجزء يف وظهرت لجورجونه»،

لجورجونه» البندقية من «رعوية

الشمس؟ مغيب عذاب لهيب ليطفئ املاء أين
ببطء، املاء يف إناؤك غطس لكن
املوجة شهقة واسمع ِمل بل ال،

الفراغ. حافة تالمس حني املرتدِّدة
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١٥١٠م) إىل ١٤٧٨م حوايل (من لجورجونه الخالء يف موسيقى

األعماق جميع وراء إن أنصت،
املساء. يف أخرس — كالنائم — الحر د يتمدَّ
الكمان وتر عىل تلعب أن اآلن تحاول اليد

بالبكاء. ينشج الذي
الغناء، عن توقفوا البنية الوجوه أصحاب
تعساء. السعادة فرط من صاروا أن بعد

اآلن، نظراتها ترسح أين وإىل
مقطبًا، يزل لم الذي فمها الناي ترك أن بعد
العاري؟ جنبها يرطِّب الظليل العشب بينما

شيئًا؛ لها تقل ال اآلن! دعك
البكاء، يف تنخرط ال حتى

باسمه. أبًدا ه تسمِّ وال
الدوام؛ عىل كان كما الزمن ليكن

هدوء يف الخلود تقبل — بها كالعهد — فالحياة
وسالم.

(Adolf Friedrich Von Schake) شاك فريدريشفون أدولف (2)
(١٨١٥–١٨٩٤م)

شقريين من بالقرب بروسيفتس يف ُولد والغربية. الرشقية اآلداب يف وعالم أملاني أديب
إيطاليا يف األوروبي والفن الحضارة مراكز فيها زار عديدة برحالت قام روما. يف ومات
املتحف يزال وال ميونيخ، مدينة يف ١٨٥٥م سنة منذ واستقرَّ اليونان، وبالد وإسبانيا
أجمل من حياته يف جمعها التي واللوحات الصور مجموعة ويضم اسمه يحمل الذي
شعرية وترجمات واإلسبانية، والهندية الفارسية اآلداب عن مؤلفات له املدينة. هذه معالم

التالية: قصيدته نُرشت اآلداب. هذه عن

لجورجونه» «صورة

هذا عىل يقدر وهل رسمها! الذي هو
جورجونه؟ سوى
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الَكْرمة، أسوار عىل املتدلية العنب عناقيد
القمح حقل يف الحصادين وأرساب

األبدي. الثلج يجاور األبدي الربيع أن تعلن
∗∗∗

الرشفة تحت األخرض امللتف الشجر ظل يف
الحمراء. القطيفية بعباءاتهما الفارسان يجلس

األوتار، إيقاع عىل الناعمة األنسام
األلحان. العذبة أغانيهما يف حبٍّا تيَّمتهما
∗∗∗
غطاء؟ بغري هنا الحسناَوين ترى هل

العظيم1 كاستيلفرانكو ابن رسمه ما كان إن تسألوا ال
السماء! حب أم األرض حب هو اللوحة هذه يف

∗∗∗
البديع، الجمال هذا من بنصيبكم واقنعوا

الجميع، عىل قرون منذ هنا يشع برح ما الذي
والصفاء. بالنور املقفر العالم هذا زحام ويغمر

(Beate Brechbühl) بريشبول بآت (3)

الحروف جمع صباه يف تعلَّم برين. التحاد التابعة «أوبلتجن» يف السويرسي الشاعر ُولد
مجموعة من أكثر ونرش اليونان، وبالد وإيطاليا تركيا إىل عديدة بأسفار وقام املطبعية،
وجعل ألربتي، رافائيل الشهري اإلسباني بالشاعر فيها تأثر مجموعة بينها من شعرية
سنة املجموعة هذه ظهرت وقد الصور. لقصائد صها وخصَّ وأنا»، «الصور عنوانها
الذي األصل من يستوِحها لم التي القصيدة هذه فيها وتجد زيوريخ، مدينة يف ١٩٦٨م
متجوِّل! متحف وكأنه جيبه يف سنوات يحملها ظلَّ رة مصوَّ بطاقة من بل يشاهده، لم

تريفيزو. مدينة من بالقرب الفنان بها ُولد التي كاستيلفرانكو بلدة إىل نسبًة 1
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١٥١٠م) إىل ١٤٧٨م حوايل (من لجورجونه الخالء يف موسيقى

لجورجونه» الريف يف موسيقي «حفل

رائع حفل يف
الطبيعة، يف الناس بارباريليل جورجيو وضع

— والبسني عراًة — منهم طلب
هللا، حدائق يف املوسيقى يعزفوا أن

واالنسجام. الصفاء عليهم تُفيض التي عينه تكلؤهم
أسافر عندما هذا يف أفكِّر أكاد ال أنا

قريتي، إىل املدينة من
— فرًحا أتوثب وأنا — الشارع وأقطع
ليًال، عرشة الحادية الساعة حوايل يف

بيتي. رائحة س وأتنفَّ أهيل يعيش حيث إىل
فيها، أتحكَّم ال أفكاري، تتناثر

والعطش. بالبهجة عيناي وتمتلئ
الهاجعة. القرية أعرب هنالك

الخنافس، رائحة أشم
الطازج، بالعشب الهواء يحتد

الليل، يف الودودة والعيون
نائمة. كدجاجة الغابة تبدو وبعيًدا
حلًما، والسحب النجوم تكون هنا
الرحبة، اآلفاق إىل تنطلق وهنا

لغة يف الكلمات وتضم
تفسري. إىل تحتاج ال

مكان ثَم يوجد ال وهنا
بالربو، مصابة قصائد ينظِّمون لشعراء

األفكار، يلوون ملن مكان وال
يقولون: الذين لألدباء وال

نجيء. هنا وإىل مجدي، يزدهر هنا
املتواضعني مكان هذا ال،

179



وصورة قصيدة

أنفسهم،2 ويف الحياة يف آمالهم يضعون الذين
هم موسيقاهم يعزفون والذين

الليايل. هذه مثل يف
الليل، يف الهاجعة القرية طرقات يف أميش

جئت، أني يعلم أحد ال
املعروفة األصوات الهواء، األشجار، لكن

جئت؟» «هل تسأل:
«جئت، وأقول:

منكم.» ودمي رئتي أمأل ذا أنا وها
مني، بالقرب وكأنها ويمينًا،
القرن جبال سالسل تقف

نبوءة، يحمل ليل بعابر أشبه
السويرسية، األلب جبال خلفها من

النجوم، رائحة حولها من تفوح وبعيًدا
وأنام، أذهب وأخريًا

بيتي. يف

االجتماعي. بالنقد الحافل ملضمونها تأكيًدا املائلة بالحروف السطَرين هذَين كتب الشاعر أن يالَحظ 2
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عرش التاسع الفصل

جاالتيا انتصار

بروما. فارينزينا فيال يف ١٥١٤م سنة رسمها (١٤٨٣–١٥٢٠م). (Rafael) لرافائيل جدارية لوحة



وصورة قصيدة

اإلبداع قمة يمثِّلون الذين أنجلو ومايكل ليوناردو بجانب الكبار الثالثة أحد هو رافائيل
له أتاحت موته. بعد شعلتها انطفأت التي النهضة عرص بذروة ى يسمَّ فيما الفني
آنذاك، املزدهرة فلورنسا يف الفني املجتمع يف عالية بمكانة يتمتَّع أن املبكِّرة عبقريته
عرشة السابعة يف يزل ولم — الند معاملة ويعاَمل أبوابه، أوسع من إليه يدخل وأن
أنجلو ومايكل عمره، من واألربعني الثامنة يف كان الذي ليوناردو من — عمره من
إىل الناس نظرة تغيري يف الفضل يرجع جميًعا وإليهم والعرشين. السابعة يف كان الذي
رافايللو هو الحقيقي اسمه التقديس. حد تبلغ تكاد درجة إىل وإجالله واحرتامه الفنان
الغموض وخيَّم ١٤٩٤م، سنة األب مات سانتي. جوفاني الرسام هو أبوه وكان سانزيو،
سنة حوايل إليه تنتبه التاريخ عني ولكن النابغة، ابنه حياة من األوىل السنوات عىل
الرسوم يف ١٥٢٣م) إىل ١٤٥٠م حوايل (من بريوجينو أستاذه مع عمله أثناء ١٥٠٠م
صورته أنجز قد يكون أن يحتمل كما بريوجيا، بمدينة «الكامبيو» قاعة يف الجدارية
حياته. من املبكِّرة الفرتة هذه يف بلندن) األهيل املتحف بها يحتفظ (التي الفارس» «حلم
الذي الرائع والدَّور نبوغه ١٥١٠م) إىل ١٥٠٠م (من التالية العرش السنوات أكدت
تأثرت قد األوىل أعماله كانت وإذا النهضة. عرص ذروة إىل بالفن االرتفاع يف به ساهم
خطبة عن لوحته (وهو توقيعه يحمل عمل أول فإن الصلب)، عن لوحته (مثل بأستاذه
وصفائه. التكوين قوة يف عليه بتفوقه وشهد التأثر هذا تجاوز قد ١٥٠٤م) العذراء
قد يعرفه كان ما كل أن ١٥٠٤م) سنة حوايل من (ابتداءً فلورنسا يف إقامته له وكشفت
فلورنسا. يف والفنانني الفن من تعلمه استطاع ما كل يتعلَّم وبدأ العهد. عليه وتقادم بيل
من تلقاه ما تمثُّل عىل العجيبة قدرته تُبنيِّ الفرتة هذه يف أنتجها التي ورسومه وصوره
الوجوه رسم يف أنجلو مايكل وخربة ليوناردو علم من استفاده وما وتجارب، دروس
التي صوره سلسلة يف (خصوًصا وصفائه التنفيذ ورصامة والظل الضوء بني واملوازنة

املادونا). أو للعذراء الفرتة تلك يف ها أتمَّ
الثاني جوليوس البابا عزم عن سمع أن بعد ١٥٠٨م سنة أواخر يف روما إىل اتجه
عىل وعكف هناك إىل سبقه قد أنجلو مايكل وكان حجراته، وتزيني الفاتيكان تجديد عىل
العمل رافائيل وبدأ سيستينا»، «الكابيال السيستينا سقف عىل املشهورة رسومه تنفيذ
سنتَي بني ها أتمَّ التي الرائعة برسومه الغرف جدران تزيني عىل ومعاونيه تالميذه مع
يف لها تحليلية قراءًة تجد (التي أثينا» «مدرسة وهما أهمها ونذكر ١٩٠٠–١٩١١م،
من كمرحلتنَي والالهوت الفلسفة تصوران اللتان و«الجدل»، الحكمة)، مدرسة كتابي
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جاالتيا انتصار

الرسوم عن فضًال واالتزان، الصفاء بالغ كالسيكي بأسلوب البرشي العقل تطور مراحل
جدران عىل لها وتالميذه مساعديه تنفيذ عىل وأرشف مها صمَّ أو بنفسه أنجزها التي
وألوان دراميًة أكثر بأسلوب — فيها ر وصوَّ دوروس، هيليو غرفة هي أخرى غرفة
من هيليودوروس طرد وهي للكنيسة، اإللهي بالتأييد متصلة موضوعات — حيوية أكثر

بولزينا. يف املناولة ومعجزة بطرس القديس وتحرير املعبد،
واألمراء، وامللوك البابا من العروض عليه وانهالت رافائيل، عىل العمل أعباء تراكمت
للمهندس خلًفا الجديدة بطرس القديس كنيسة بناء عىل الهنديس اإلرشاف إليه وأُسند
يف القديم العهد من املستمدة املشاهد مجموعة وتنفيذ ١٥١٤م، سنة مات الذي برامانته
عىل اقترص قد فيها دوره يكون أن ح ويَُرجَّ ١٩١٩م، سنة ها أتمَّ وقد الفاتيكان، مدخل
« «التجيلِّ الكبرية لوحته هو به ُكلِّف عمل آخر وكان ومشاغله. مهامه لكثرة التصميم
وريثه فأكملها إتمامها، قبل ومات رسومها، معظم ذ ونفَّ مها صمَّ التي الفاتيكان) (متحف
األخرية األعمال هذه وتشهد ١٥٤٦م)، إىل ١٤٩٢م حوايل (من رومانو جوليو وتلميذه
والثالثني. السابع عامه يف املنية عاجلته أن لوال جديد، فني تحول مشارف عىل كان بأنه
اليونانية يف (ومعناها جاالتيا البحر عروس عن فتُعربِّ الجدارية الصورة هذه ا أمَّ
ثم ،(٤٥ سطر ،١٨ (النشيد إلياذته يف مرة أول هومريوس ذكرها التي اللبني) األبيض
األعور العمالق عشقها فقد بعده)؛ وما ٧٣٨ سطر ،١٣ (التحوالت، قصتها «أوفيد» روى
الذي فهو شك؛ بغري األوديسة قارئ يذكره الذي بوليفيموس السيكلوب) (أو الرهيب
حتى ومساء، صباح كل منهم اثننَي يزدرد وراح كهفه، يف ورفاقه أوديسيوس سجن
ورفاقه هو أطعمه أن بعد ناري بعمود الوحيدة عينه وفقأ بدهائه الداهية عليه احتال
وينادي يتخبَّط األعمى العمالق وخرج منهم، ى تبقَّ من مع أوديسيوس وهرب وأسكروه؛

له! لينتقم البحر رب بوزيدون أبيه وعىل به غرَّر الذي «الالأحد» عىل
يجري أن قبل الحب قلبُه عرف قد الرهيب العمالق هذا أن السياق هذا يف واملهم
جاالتيا، البحر بعروس جنونه ُجن فقد ورفاقه؛ اليوناني السندباد يد عىل جرى ما له
أكيس. اسمه شاب بحب عنه مشغوًال كان قلبها ألن ذلك فائدة؛ دون إليها د يتودَّ وراح
كان التي اليائسة الحب ألغنيات حبيبها مع يوم ذات تستمع املتكربة املحبوبة وكانت
مخبأهما، يغادران وهما إليهما وانتبه أغنيته من العمالق وانتهى بوليفوموس. ينشدها
وأدرك فيه، وغاصت املاء إىل جاالتيا أرسعت وراءهما. يجري وانطلق الغضب به فاستبدَّ
فحوَّلته حبيبها تنَس لم الحبيبة لكن سحقته، عظيمة بصخرة وقذفه حبيبها العمالق

… األبد! إىل اسمه يحمل نهر إىل
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(١٩٠٦م–…) (Roland Bottral) بوترال رونالد (1)

هذا اإلنجليزي الشاعر شاهد وقد إيكاروس». «سقطة بروجيل لوحة مع ترجمته سبقت
«مراكز كتابه يف ووصفه ١٩٤٩م، سنة مرة أول لرافائيل الجداري الرسم أو «الفريسكو»
القصيدة ا أمَّ ص٣٠. ١٩٦٨م، سنة ونيويورك لندن يف صدر الذي روما» العالم، يف الفن
الذي العجوز أن ويُالَحظ ١٩٧٢م. سنة أنشأها فقد السوناتة) نوع من (وهي نفسها
(السيكلوب) األعور العمالق حب قصة ا أمَّ البحر، إله نريويس هو األول السطر إليه يشري
كتابه يف أوفيد الروماني الشاعر رواها فقد نريويس، البحر إله ابنة لجاالتيا بوليفيموس

… قليل قبل وذكرناها ٧٤٩–٨٩٧ السطور عرش، الثالث الفصل التحوالت،

«جاالتيا»

البحر، عجوز بنت يا نرييدا،
والفيل الدب كرهت كم

بزيارتهما، يوم كل عليك يُثقالن اللذَين
العليل! بوليفيم من غرام رسول إليك ويجيء

الجسور، ُعريك يف هنا نراك نحن
الريح. يف يرفرف األنيق األحمر ورداؤك

العربة عن تنرصفان وأذناك عيناك
الدلفني؛ زوج يجرها التي

السقيم. املارد بها يرتنَّم التي الحب أغنية إىل تتجه لكي
العريق، الحي املرسح هذا عىل يتحرك ما كلُّ

وبديع، الصنعة ودقيق راٍق فن من
عنك، يستغني وال خدمتك يف هو

الخرضاء، األعشاب يف امللتفة الخشنة املاء ووحوش
الحب، أدوار تبادلها البحر، حوريات مع تُعب
املرحة، باأللحان وتشدو الناي يف تنفخ وهي
سهامه. القلب إىل «كيوبيد» كل يصوب بينا
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العرشون الفصل

الليل

(Michalangelo Bounanoti) بونارتي أنجلو مايكل النهضة عرص لفنان (نحت
يف ميديتيش جوليان رضيح ليُزيِّن ١٥٢١م سنة أبدعه ١٥٦٤م). إىل ١٤٧٥م (من

فلورنسا).



وصورة قصيدة

(Giovanni Strozzi) سرتونزي جوفاني (1)

النزعة أو الحركة ازدهار عارص ١٥٧٠م. سنة فيها ومات فلورنسا، يف ١٥١٧م سنة ُولد
وباإلنتاج مدينته، يف «اإلنسانيون» بعثها التي اليوناني الرتاث بثمرات وانتفع اإلنسانية،
لإلنسان. األعىل املثل وجالل الطبيعة جمال من فيه نفخوا الذي الرفيع والفني األدبي

يف النهضة برعاية التاريخ يف اسمها ارتبط التي «امليديتيش» أرسة رعاية يف عاش
األبيجرام كتب عديدة. وثقافية دبلوماسية بعثات يف ميديتيش» «كوزيمو وبعثه إيطاليا،
مايكل معارصه «ليل» من استوحاها التي القصيدة وهذه والسوناتة. املوجز) (القصيد
إىل التوصل أستطع ولم رلكه»، ماريا «رينيه املشهور األملاني الشاعر ترجمها أنجلو،

١٥٤٥م. سنة الشاعر كتبه الذي اإليطايل أصلها

أنجلو» مايكل ليل «عن

تمثال يف الليل
هناك، نومه يف مستغرق
املثَّال، صاغه قد حجر يف

املالك، هيئة يف
تراه، ذا أنت ها

والجالل، بالجمال كساه قد والنوم
نومه، يف حياته
حياة. ونومه

الكالم، تصدق ال كنت إن
السالم! يقرئك كي أيقظه؛

بوناروتي أنجلو مايكل (2)

سنة ومات أريستو، مدينة من بالقرب كابريزه يف ١٤٧٥م سنة العظيم الفنان ُولد
يعرف ال قد وروما. فلورنسا يف معماريٍّا ومهندًسا ونحاتًا رساًما عمل روما. يف ١٥٦٤م
وروحه مضمونه يف تأثر كما الشعر شكل يف برتاركا بمواطنه تأثر شاعر أنه منا الكثريون
خاص بطابع عام بوجه وأدبه شعره احتفظ ذلك ومع سافوناروال. الشهيد بالراهب

186



الليل

أو «األبيجرام» عىل «مايكل» من «رد» القصيدة وهذه عرصه. يف اإليطايل األدب عن ميَّزه
والثالث الثاني السطَرين أن يُالَحظ سرتوتزي. للشاعر اآلن أوردناه الذي املوجز القصيد
وقد فلورنسا، مدينة يف السياسية األوضاع عىل الفنان سخط عن ان يعربِّ القصيدة من
لحكم واملقاومني الجمهورية عن املدافعني صفوف يف ١٥٣٠م سنة أنجلو مايكل وقف

اإلمارة. عىل واستوَلوا إليها رجعوا أن يلبثوا لم ثم املدينة، من ُطِردوا الذين «املدينة»

«رد»

أنام، أن دنياي من أحببت ما أحب
األيام مرارة من جربُت ما جربُت ما وبعد

الحجر، د أُمجِّ أن قرَّرت
لإلنسان لت فضَّ
صنًما يكون أن

كاألصنام، يعيش وأن
الزمان طغى فإن

والقذر، والدمار العار فيه وعمَّ
كالعميان يعيش أن الخري كل فالخري

اآلذان. ويغلق
الحجر، تنبِّه ال … أرجوك
فاحرتس، فاك فتحت وإن

حذر! عىل وكن

(Giambattista Marino) مارينو جامباتيستا (3)

عديدة مرات السجن دخل ١٦٢٥م. سنة بها ومات نابويل مدينة يف ١٥٦٩م سنة ُولد
وامللحمي الغنائي الشعر كتب فرنسا. يف (١٦١٥–١٦٢٣م) سنوات سبع عمره وقىضمن
بني خاص بوجه اإليطايل والفن األدب يف املعروفة الحركة ممثيل أبرز من ويعدُّ والهجائي.
والعاطفي الذاتي األسلوب أصحاب مدرسة (أو «املانريية» باسم و١٦٠٠م ١٥٢٠ سنتَي
أنجلو مايكل منهم كبار، «عصابيون» وأساتذة فنانون اتبعه الذي فيه املباَلغ املتكلَّف
وتلجأ اإلنساني، الوجه الرسم يف تُركِّز مدرسة وهي وتنتوروتو). وإلجريكو نفسه
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بظروف تأثرت قد كلها املدرسة ولعل واالضطراب، القلق عن ة املعربِّ الفاقعة لأللوان
… التفتيش محاكم وإرهاب املضاد واإلصالح الديني اإلصالح وبثورة املضطربة العرص
الزمنية الناحية من تقع اللذَين والباروك النهضة عرص يف الفن روح عن فابتعدت إلخ،
لوحات من استوحاها القصائد من كبريًا عدًدا ألََّف قد مارينو أن واملعروف بينهما.
هذه معظم نرش وقد الخاصة، مجموعاته يف حازها أو شاهدها، أخرى فنية وأعمال

١٦١٩م. سنة املتحف أو «الجالرييا» اه سمَّ ديوان يف القصائد

أنجلو» مايكل «ليل

أمامي، تقف من يا
تراني حني تَْعَجب هل

الراقد الليل وأنا
البارد الحجر يف

والصاعد؟ الهابط النفس يفَّ يرتدَّد
وحياتي حي، مثلك أنا
الخالد النحت هذا يف

أتحرَّك، ال تراني كنت إن
واحد. حرف شفتَي من يخرج ال

الفنان؛ عىل الذنب تُلِق ال
الكتمان، هو الليل فطبع
العابد. كقلب الليل وقلب
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والعرشون الحادي الفصل

املُحَترض العبد

ومتحف محفوظ ١٥١٣م، سنة حوايل الفنان نحته أنجلو، ملايكل املرمر من تمثال
األملاني: الشاعر ألهم وقد اللوفر.



وصورة قصيدة

(١٨٧١–١٩١٤م) (Christian Morgen Stern) سترين مورجن كرستيان (1)

حفيد وهو بإيطاليا. مريان يف ١٩١٤م سنة ومات ميونيخ، مدينة يف ١٨٧١م سنة ُولد
مورجن إرنست كارل أبوه كان كما (١٨٠٥–١٨٦٧م)، سترين مورجن كرستيان الرسام
املناظر بتصوير — والجد األب — كالهما واشتهر رساًما. (١٨٤٧–١٩٢٨م) سترين
بالد فيها زار برحالت وقام الفن، وتاريخ والفلسفة الحقوق درس والريفية. الطبيعية
«رودلف الروحاني والعالم املتصوف الفيلسوف إىل وتعرَّف وإيطاليا، وسويرسا النرويج
بالسخرية الفاجع اإلحساس يمزج الذي شعره عىل انعكس كبريًا تأثًرا به وتأثر شتاينر»
كبريًا حظٍّا املشنقة» «أغاني الدال العنوان هذا تحت جمعها التي قصائده نالت املرة.
عن األدبية األعمال بعض لغته إىل ترجم أشعاره. بعض بنفسه رسم وقد الشهرة، من
قصيدته نُرشت هامسون. وكنوت وسرتندبرج إلبسن وخصوًصا والسويدية، النرويجية
يف ١٩٤٥م سنة هادئ» «نضج ديوانه يف أنجلو ملايكل املحتَرض» «العبد تمثال عن

ص٦٧. ميونيخ،

املحتَرض العبد تمثال أمام
أنجلو ملايكل

األلم أنت
الغريبة، العيون يتحاىش الذي

عمقه، يف املوغل األلم
بنفسه. عينَيه يغمض الذي

األلم أنت
دموع بال يتعذب الذي

ينسكب تيارها ألن
داخلك. يف صامتًا

املوت حد إىل الضارية الحرسات
مذعورة تفرُّ

جفونك خلف لتحتمي
… همود يف املرتخية
ثورتها ر تتفجَّ وعندما
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امُلحتَرض العبد

الحاد بسوطه العقل يلسعها
حدودها. لتلزم

متالصقة ذي هي ها
مفزوعة، كخيول

مرتجفة الرءوس مطرقة
.. والدم املتكاثف الزبد غطَّاها

األرض عىل تهوي ثم
الصاعقة أصابتها كأنما

أخرية برضبة
املوت. حتى أرعبتها

الحرسات تضنيه الذي وجسدك
األرض. عىل معها يهوي أن يريد

األسود الجرح يلتهب … آه
.. املنقبض صدرك يف

.. تتنهد
الصلبة، بمالمحك
وتحتمل تحتمل
… مصريك عذاب

(١٨٩٦–١٩٦٦م) (Hermann Kasack) كازاك هريمان (2)

سنة ومات بوتسدام، مدينة يف ١٨٩٦م سنة ُولد كبري. ومرسحي روائي وكاتب شاعر
النرش. دور يف األدبية للنصوص مراجًعا وعمل طبيبًا، أبوه كان شتوتجارت. يف ١٩٦٦م
«الوجود ديوانه يف وظهرت ١٩٣٥م، سنة يف املحتَرض العبد تمثال عن القصيدة هذه كتب

ص١٦٠. ١٩٤٩م، سنة فرانكفورت يف زوركامب النرش دار أصدرته الذي األبدي»

أنجلو» مايكل «عبد

الصخر من نحت من يا
والساق، والذراع الجسد بعض
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جسدي تخلِّص أن إليك أبتهل
الرخام؛ مخالب من

تمسك، أن تريد اليد ألن
تنطلق، أن تريد والقدم

املبدع! الروح أيها
حي. مرئي شكل يف نفيس ُصغ

الغشاء عني وانزع ارضب،
الحياة مدى قيَّدني الذي
الفراغ، وأمأل أتحرَّر حتى

الصدر. منرشح س أتنفَّ حتى
تتكرسَّ هي ها تسقط، ذي هي ها

الصخرية، األسمال هذي
تتشكَّل لم التي السطوح ومن
لإلنسان. العاري النهم ينمو

املكان رهبة من آه لكن
عيلَّ، بجربوتها تهوي التي

املستباح عريض يتمنَّى فجأًة
فيه. ويختبئ بالحجر يلوذ أن

مشبوب، بوجدان عت ترضَّ إليك من يا
قدري: سوَّى الذي الروح أيها
أُوَلد؛ أن قبل كنت كما أرجعني

مزَّقتني. قد فالحرية
القديمة، األغالل يف ارمني

كتَفي. عىل الحمل ألِق
خاليص ألتمس أن عىل ساعدني
منه. أخرجتني الذي الحجر يف
آهاته، ويطلق الجسد ليشق
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أحد؛ يعرفه فال الحجر يف وليبَق
عبًدا، لك أظل أن أريد ألنني
لك. ا ندٍّ أكون أن أريد وال

(١٩٠٠–١٩٥٨م) (Vitezslav Nizval) نيزفال فيتيسالف (3)

١٩٥٨م سنة ومات مريين، والية جنوب بيسكوبكي يف ١٩٠٠م سنة ُولد تشيكي. شاعر
أعظم — هاالس الشاعر بجانب — ويُعد الفن، وتاريخ األدب درس براغ. مدينة يف
من كثريًا وترجم واملرسحية، والقصة الشعر كتب املعارصين. تشيكوسلوفاكيا شعراء
شعره من مختارة أخرى قصائد مع القصيدة هذه وردت وقد لغته. إىل األدبية األعمال
رشوفر، ي. األستاذ تحريرها عىل وأرشف كامب، زور النرش دار عن باألملانية صدرت

ص١٠٢. ١٩٦٧م، فرانكفورت،

اللوفر» «يف

أنجلو مايكل نحته الذي الفتى هذا
صباح. كل البحر يف بنفسه يلقي بالتأكيد كان

االستدارة، غاية يف فخذَيه جعلت قد للعناق امُلِلحة حاجته
صغرية فتاة عينَي يف كبريًا أًخا يبدو وجعلته

ترصفه. تحت عذريتها تضع
يحميه الذي هو يكتمل لم الذي رأسه

األوان. قبل يشيخ أن من
الحيي، الفتى أيها
الحكمة كل الحكمة
… االنفعال تُظهر أالَّ

(١٨٦٥–١٩٣٢م) (Sophos Michaelis) صوفوسميكائيليس (4)

ودرس اليدوية، باألعمال يشتغل فقري ألب نشأ أودنسة. يف الدنماركي الشاعر ُولد
الفنانني لحياة ترجم كما واملرسحية، والقصة الشعر كتب الفن. وتاريخ الفرنيس األدب
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التي قصائده من كبريًا عدًدا أثمرت ورحالت بأسفار قام وقد املحدثني. التشكيليني
١٩١٧م، سنة التالية القصيدة كتب شاهدها. التي واللوحات الصور من استوحاها

نفسها. السنة يف كوبنهاجن يف ونُرشت

أنجلو» مايكل «عبد

د، تتنهَّ كالبذرة
الرتبة، يف نائمة
رفق يف تتفتح

األول، برعمها من
تطلع، لكي الوقت حان قد

آنا، قد الرغبة وأوان
تنزع لكي جاء واملوعد
األغالل، ترمي قرشتها،
األرض، قيد من تتحرَّر

د، تتنهَّ كالبذرة
الرتبة، يف نائمة

علَّمها الذي ذا من
لألعايل؟ الصعود
الرباعم أول إن

النهار، وضح يف كالحلم
فالرباعم ذلك ومع
الغابة. وجه تغمر

الرقيقة النبات أرواح
حاملًة د تتنهَّ

واملجد. بالقوة
علَّمها الذي ذا من
لألعايل؟ الصعود

قلب ينبض هدوء يف
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الثرى، تحت
الخصبة الحياة أفكار

دقاته. يف تنعس
األجيال كل خرجت ذلك مع

القلب، هذا من
الحياة خاليا كل

منه. أحفادها تُحيص
قلب ينبض هدوء يف

الثرى. تحت
فينا الكامن الشوق

أعمى، يوَلد كما ُولد قد
النور إىل نحنُّ ذلك ومع

يصعد رضيع حنني
الحر. الهواء يف

أعيننا؟ تتفتَّح فمتى
القرشة؟! ثمرتنا عن تسقط متى

ومعرفتنا إيماننا كل إن
الزمن. مع يشيخ

بأنفسنا الشوق أن مع
أعمى، يولد كما ُولد قد
أعىل، إىل نحنُّ سنظل
األسمى. األبدي للنور

(Wolf Heinrich Von Der Mulbe) مولبه دير هاينريشفون فولف (5)

روايات نرش ميونيخ. يف ١٩٦٥م سنة ومات برلني، يف ١٨٧٩م سنة ُولد أملاني. شاعر
هي املحترض العبد عن هذه وقصيدته مختلفة. وترجمات وأشعاًرا قصرية وقصًصا
مجموعته يف وظهرت أنجلو، مايكل عن كتبها التي السوناتة قالب من القصائد إحدى

١٩١٢م». سنة هانوفر مدينة يف سوناتات باقة أنجلو، «مايكل بعنوان: الشعرية
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املحتَرض» «العبد

حياتك، ذرى أعىل تبلغ عندما
بالهموم، وأرهقتك قيَّدتك التي األغالل تلني

وأفراحك، سعادتك أجنحة وعىل
النجوم. تتشابه كما والحياة املوت يتشابه

العالمات لك تبدو وسوف سقطت، قد األقنعة
األسماء، تدركها ال بعيدة أشياء عن منبئة

العجيب، بجمالها أعضاؤك تتغنَّى
للمغيب. وتميل تنطفئ بينما شفتاك وتزدهر

عميق، نبع انبثاق كأنها موسيقى بسمعك وترن
الثقيل، صمته املقلق، صمته عن تند

الغريق، الليل يف مضيئة بيضاء زهرات
السوداء، كالهاوية معتمة أعماق من نادتها

األعايل، إىل لرتتفع السماء أنوار
الألالء. ساطعة األبدية أضواء تتألَّق حيث

(١٨٢٥–١٨٩٨م) (Conrad Ferdinand Meyer) ماير فرديناند كونراد (6)

وواضح زيوريخ. من بالقرب كيلشربج قرية يف زيوريخ مدينة يف ُولد كبري وروائي شاعر
فالسطور أنجلو؛ مايكل إبداع من مشهورة تماثيل عدة إىل تشري أنها التالية القصيدة من
يف اللوفر متحف به يحتفظ الذي املحتَرض العبد تمثال بكلماتها ر تصوِّ منها األوىل
رضيحه فوق ميديتيش جوليانو تمثال عن ان يعربِّ والسادس الخامس والسطران باريس،
تمثال إىل املوحية اإلشارة تتتابع ثم فلورنسا، مدينة من بالقرب امليديتيش عائلة مقربة يف
من كل يعرفهما اللذَين حجرها) عىل امُلَمدَّد املسيح تحمل مريم (السيدة والرحمة موىس
ا أمَّ الفاتيكان. يف بطرس القديس وكنيسة بروما، فينكويل يف بيرتو سان كنيسة زار
يف يجري الذي «استيكس» نهر عرب األرواح حادي اإلغريقية األساطري يف فهو «خارون»
الكبري رسمه يف أنجلو مايكل ره صوَّ وقد املوتى، إله هاديس إىل ليسلمهم السفيل العالم
من األول املجلد يف القصيدة نُرشت الفاتيكان. كنيسة يف سيكستينا قبة عىل املشهور

ص٣٣١. ١٩٦٣م، سنة «برين» يف ظهر الذي الكاملة «ماير» مؤلفات
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وتماثيله» أنجلو «مايكل

العبد، أيها
فمك، تفتح إنك
د. تتنهَّ ال لكنك

صامتتان. شفتاك
— باألفكار امتألت من يا — يُرهقك ال

الخوذة. أثقلتها التي الجبهة حمل
عصبية، بيد ذقنك عىل تقبض وأنت
واقًفا. تهبُّ ال موىس، يا ذلك، ومع
الرصيع ابنك مع مريم يا وأنت
الدمعة. تنسكب ال ولكن تبكني،

والعذاب، األلم مالمح تصوِّرون إنكم
عذاب! أو ألم بال أوالدي، يا لكن

املتحرر الروح يُطلُّ هكذا
عليه. انترص الذي العذاب عىل

الحي الصدر يصيب أن يمكن وماذا
وسعيد؟ منتٍش أنه الحجر يف يحس الذي

اللحظة، تُخلِّدون إنكم
متم، وإذا

موت. بال املوت كان
خارون، األرواح حادي ينتظرني الكثيف الدغل يف

… الناي عىل بالعزف وقته يسيل الذي

197





والعرشون الثاني الفصل

مسلة فيلحيمل

يرجع مرصية مسلة مع (١٥٩٨–١٦٨٠م) (Bernini) برينيني لورنز لجوفاني نحت
مينرفا. ميدان روما، امليالد، قبل ٥٧٠ سنة إىل تاريخها



وصورة قصيدة

الدينية ورؤاه العاصفة، شخصيته بطابع روما مدينة طبع الذي هو برنيني
يستحيل بحيث والفاتيكان، املدينة ميادين يف املنترشة ونحته وتماثيله وعمارته العميقة،

روما! خارج برنيني نُقدِّر أو برنيني، بغري روما ر تُتصوَّ أن
١٦٠٥م سنة حوايل روما إىل انتقل توسكانيٍّا نحاتًا أبوه وكان نابويل، يف ُولد
العنزة (مثل النحت يف املبكِّرة أعماله تميَّزت الخامس. بول البابا خدمة يف ليعمل
و١٦٢٠م) ١٦١٥ سنتَي بني تقع وكلها وتريتون، ونبتون، وأنكيزيس، وإينياس، أمالتيا،
بعضها. إنجاز عىل ساعده وربما إليهما، ينتمي أبوه كان التي «املانريية» بأسلوب بالتأثر
١٦٠٠م، إىل ١٥٢٠م سنة حوايل من اإليطايل الفن ساد والنحت الرسم يف أسلوب واملانريية
تأكيد يف املبالغة إىل واتجه املبارش، الحيس اإلدراك من أكثر الذهني التصميم عىل واعتمد
العواطف عن التعبري يف واإلرساف والجسم، الوجه وقسمات اإلنساني الشكل أهمية
ثورًة املانريية كانت وقد واالضطراب. التكلُّف حد إىل والحركة والضوء باللون الذاتية
االضطرابات آثار عليها وانعكست رافائيل، عند الرزين الكالسيكي األسلوب صفاء عىل

عليها. الكاثوليكي الفعل ورد (الربوتستانتي) الديني اإلصالح ثورة عن نجمت التي
«الباروك» عرص لفن األكرب املمثِّل وأصبح املدرسة هذه تأثري من «برنيني» تحرر
الثامن القرن حتى نفسه العرص روح سادت وإن ١٦٨٠م، إىل ١٦٣٠م (من ذروته يف
أهم كان وربما التنوير)، عرص يف الجديدة فالكالسيكية «الروكوكو» فن تبعه عندما عرش
وبساطة والحركة، واللون بالضوء «اإليهام» هو — الباروك — العرص هذا يف الفن سمات
يف للمشاركة وجذبه املشاهد، عواطف عىل للتأثري هذا وكل التعبري، وطبيعة املوضوع
ومع وآالمهم. عذابهم وتُربز القديسني، من األتقياء شخوص تتملَّك التي الدينية املشاعر
فقد (١٤٧٥–١٥٦٤م)، أنجلو مايكل وبفن القديم الوثني بالفن تأثر قد برنيني أن
أشكاله يُحرِّر وأخذ وريني)، وكارافاجيو كاراتيش (مثل معارصيه بأسلوب كذلك تأثر
الزوايا إبراز يف «املانريية» طريقة ومن بها، يُلصقها أنجلو مايكل كان التي الكتلة من
والوجهة الواحد الوجه ذي الشكل عن الجديد ره تصوُّ إىل واتجه البرشي، للوجه املتعدِّدة
مكان يف لينفذ املكانية حدود من وتخلَّص الحجرية، الكتلة قيود من انطلق الذي الواحدة
وكثريًا والصوفية. الدينية وعواطفه النفيس، وتعبريه فعله عالم إىل ويشده املشاهد املتأمل
األبيض الرخام من مختلفة مواد استخدام إىل العواطف هذه إلبراز برينيني عمد ما
الزخرف يف املبالغة حد إىل بينها واملزج والزجاج، والحجر والجص والربونز وامللون،
الثامن أوربان البابا رضيَحي عىل تماثيله مجموعة هذا عىل األمثلة خري (من والتلوين
تصويًرا األخريَ ر صوَّ حيث بالفاتيكان، بطرس القديس كنيسة يف السابع إسكندر والبابا
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البابا اسم ن يُدوِّ وهو املوت ملالك برونزي تمثال مع وُمَلوَّن أبيض رخام يف حيٍّا دراميٍّا
االستبصار عىل قدرته عن تكشف النصفية وتماثيله النحتية ومجموعاته كتابه.) يف
التي والقوى اإليمان ومشاعر النفس أحوال عن التعبري عىل وحرصه الروح، بأعماق
القيام ُفرص البابوية الرعاية له أتاحت وقد مخلص. كجزويتي عليه تسيطر كذلك كانت
حولها، وما بطرس، القديس كنيسة يف العد يحرصها يكاد ال ونحتية معمارية بأعمال
روما زائر ينساها ال التي البديعة والنوافري األرضحة وفوق والكنائس الفاتيكان ويف
تصميم بإعادة ١٦٦٥م سنة عرش الرابع لويس «امللك-الشمس» كلَّفه وقد والفاتيكان.
محفوظ (وهو رائًعا نصفيٍّا تمثاًال له أتمَّ حيث باريس لزيارة ودعاه «اللوفر»، مبنى
١٦٨٥م) (سنة ذلك بعد يصل يكد لم حصان عىل له آخر وتمثاًال فرساي)، قرص يف
به ويُزخرف يكرسه أن جرياردون الخاص مثَّاله وأمر امللك، استبشعه حتى فرساي إىل
األوفيتيس (متحف له شخصية صورة أهمها من عديدة صور لربنيني وتُنسب الحديقة.

لندن). يف األهيل (املتحف والقديسان فلورنسا) يف

(١٦٠١–١٦٨٠م) (Athanasius Kircher)أثاناسيوسكريرش (1)

١٦٨٠م. سنة روما يف ومات فولدا، مدينة من بالقرب جيزا بلدة يف ١٦٠١ سنة ُولد
العلماء وأحد اللغة، يف وباحث الطبيعية، والعلوم الرياضيات يف وعالم جزويتي، راهب
من كان كما «الصينيات»، علم تأسيس يف اإلسهام فضل إليه يرجع عرصه. يف املوسوعيني
يف ١٦٦٥م سنة ُعِثر وعندما الهريوغليفية، الكتابة طالسم فك حاولوا الذين الرواد أوائل
الهريوغليفي النقش ألغاز بحل السابع ألكسندر البابا كلَّفه املرصية، املسلة هذه عىل روما
يف املسلة تدخل فني أثر أو تمثال بتصميم برينيني الفنان ُكلِّف كما عليها. املحفور
Elephas Obelisci) بالالتينية كريرش نظمها التي القصيدة هذه جاءت وقد تكوينه.
نقوش فيه ورشح املذكور، البابا إىل ١٦٦٦م سنة أهداه كتاب مقدمة يف (Gestator
العدد الفن، مجلة واملسلة، برينيني فيل عن هيكرش س. و. لألستاذ دراسًة (راجع املسلة

ص١٥٥–١٨٢). ١٩٤٧م، ،٢٩

مسلة» يحمل «فيل
١

الشمس، أشعة رمز املرصية، املسلة
ألكسندر، البابا إىل الفيل يُهديها
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الحيوان؟ هذا حكيًما، أليس
.. السابع أبانا

شمًسا؛ العالم إىل أهدتك الحكمة
هدية. الشمس من اليوم تتلقى ولهذا

٢

القول، سبق وكما حيوان، من ما
ذكائه. يف الفيل يعدل

هنا الفيل إن
— شامخ هيكل يقوم أن يمكن كان حيث —

معلم، باقتدار يحمل
الهريوغليفية. النقوش ذات املسلة

(١٩٢٢م–…) (Walter Höllerer) هولرير فالرت (2)

وهو بافاريا، بمقاطعة زولسباخ-روزنربج يف األملاني واألدب اللغة وأستاذ الشاعر ُولد
أهم من يعدُّ ١٩٥٨م. سنة منذ الغربية برلني يف الهندسية بالجامعة بالتدريس يعمل
أو النقدية دراساته أو املجدد بشعره سواء الحديث الشعر حركة عىل املؤثرين األدباء
ضمن مينرفا بميدان برينيتي فيل عن هذه قصيدته ظهرت وقد الواسع. الثقايف نشاطه
منتصف يف الشعر كتاب «عبور» بعنوان عليها بنفسه أرشف مختارة شعرية مجموعة
يحمل الذي الفيل وتمثال ص١٢٦. ١٩٥٦م، كامب، زور النرش دار فرانكفورت، القرن،
ويقول بروما. مينرفا ميدان يف ماريا سانتا كنيسة أمام يُصوِّب ظهره عىل املرصية املسلة
الثانية، العاملية الحرب انتهاء قبل أي ١٩٤٤م؛ سنة مرة أول التمثال رأى قد إنه الشاعر
خياله يداعب ظلَّ الفيل هذا أن ويبدو ١٩٥٠م. سنة طويل إعداد بعد دوَّنها قد وأنه

الفيل». «ساعة وهي ١٩٧٣م، سنة نرشها التي روايته يف كذلك نراه إذ طويلة؛ فرتًة

مينرفا» ميدان برينيني، «فيل

كثريًا؛ يُضحكه كان املائل ِظله
إليه يلتفت أن باستطاعته كان فقد
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انتظار غري عىل برصه ويمد فرياه
العذراء، سيدتنا كنيسة إىل

البانثيون. إىل بل
عليه؛ محرم يشء هذا أن الواضح من أن غري

حدوده، عن يخرج ال الحقيقة يف فهو
عجوز، كوميدي ممثل يقف كما مكانه، يف يقف إنه

والكاديالك، الفورد سيارات بالغبار تغمره
الساعة، كعقرب مسلته، تلف

الدورة. وتتم رتيب. يشء امليدان. حول
للسالم متحمس داعية ألصق أن يوًما حدث لكن

بيضاء، الفتًة رأسه فوق
خاص وضع يف هناك يقف ما ودائًما

استفهام عالمة يضع كمن
الصعوبة. بالغة أسئلة عىل

ليلة، بعد ليلًة ينامون يرتنَّحون، السكارى
والشمسية. القمرية الساعة ميناء يف
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والعرشون الثالث الفصل

أبوي… حتذير

رسام وهو (١٦١٧–١٦٨١م)، (Gerard Terbursh) تريبورش لجريارد الصورة
يتسم رقيق بأسلوب العائلية الحياة ومناظر (البورتريه)، الوجوه بتصوير تميَّز هولندي
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والعناية والقطنية الحريرية الثياب برسم واهتمامه واألضواء، لأللوان معالجته بدقة
الدمى سحر يشبه سحر منها ينبعث التي الوجوه ومالمح واالنكسارات الثنيات بتفاصيل

والعرائس.
مختلفة، وبالد مدن بني التنقل إىل املبكر نبوغه دفعه الشأن. قليل رساًما أبوه كان
وزار — مجدهما يصنعان و«هالز» «رمربانت» كان حيث — وهارلم أمسرتدام يف فعاش
فناني ِكبار عىل التعرف فرصة له وأُتيحت وإسبانيا، وأملانيا وإيطاليا وفرنسا إنجلرتا
يُذكر. تأثريًا فنه يف يؤثِّروا لم الذين وبرينيني زكويز وفيال وهالز رمربانت مثل العرص
التي الشخصيات أهم فيها ر يُصوِّ التي مونسرت» يف «السالم لوحة هي لوحاته أشهر
وضعت التي ١٦٤٨م) مايو ١٥) فيستفاليا معاهدة لتوقيع األملانية املدينة هذه يف التقت

املدمرة. الثالثني لحرب نهايًة

(١٨٠٠–١٨٤٠م) (Franz Freiherr Von Gaudy) جودي فرانسفرايهريفون (1)

الديمقراطية) أملانيا (بجمهورية األودر نهر عىل فرانكفورت مدينة يف األملاني الشاعر ُولد
الكلية يف درس بالجيش. قائًدا أبوه وكان اسكتلندية، أصول من ينحدر برلني. يف ومات
ثم الربويس، بالجيش ضابًطا عمل «بفورتا». مدينة يف البلدية مدرسة يف ثم الفرنسية،
وقد القصرية. والقصة الشعر كتب ١٨٣٣م. سنة العسكرية الخدمة اعتزل أن يلبث لم
من التاسع املجلد يف أبوي» «تحذير تريبورش جريارد لوحة عن هذه قصيدته ظهرت
مجموعة مع وذلك ١٨٤٤م سنة برلني يف وصدرت مولر، أ. نرشها التي الكاملة مؤلفاته

ص١٠–٨٥. فنية وأعمال صور من استوحاها التي القصائد من أخرى

أبوي» «تحذير

املريح، كرسيه عىل ظهره يسند الفارس
ِحجره. عىل والقبعة الساق، عىل الساق
طويل وقت من اختزنها التي العاصفة

ابنته. رأس عىل تنطلق
سكت، ألنني ظننت، «هل

عيلَّ؟» أحد يضحك أن املمكن من أن
األمر، كان ما أيٍّا
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… أبوي تحذير

هذا. عىل أصرب أعد لم أنا
الراعي َدور يُمثِّل الذي الرقيع هذا من
يوم؟ كل مرًة عرشة اثنتَي بيتي أمام

عينَيه يقلب مزٍر نحٍو وعىل
مخدعك؟ نحو بهما ويطرف
القطط مع تحالف الذي هذا

ليلة؟ كل نومي ليفسد
شيئًا؟ تسمعي ألم رأسك؟ تهزين

صوته. أيقظهم املوتى حتى
تعرتفني؟ هل اسمه؟ ما
املدلَّل؟ الوقح يبغي ماذا
تريه؟ لم رأسك؟ تهزين

أبًدا؟ أبًدا الكبري؟ الشارب صاحب
الشاب ذلك كان من

الكنيسة؟ يف الخطاب سلَّمك الذي
شيئًا؟ تقرئي لم رأسك؟ تهزين

أذنَيه؟ عىل نائم أباك أن وتصوَّرت
البيت؟ ثياب تلبسني ال وملاذا
اآلن؟ «بارت» النبيل سيمر هل
علمك يف ليكن رأسك؟ تهزين

األعياد. يف إال يُلبَس ال الحرير الثوب أن
أنفها فتُخفي األم صوت يحتبس
بالدعوات. تتمتم وهي الكوب يف
الكأس من الراين نبيذ وترشف

دواء. كأنه قطرة قطرًة
هذا، عىل أُقسم خجىل، الشابة األم

طويل؛ زمن من املتيَّم العاشق رشاها وقد
االبنة إغواء يريد من ألن

باألم. يبدأ أن الحكمة من يجد
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باكية، وتنشج العذراء تختنق
األب. قال مهما وتسكت لألرض تنظر
هذا، أرجو وتُثمر؟ املوعظة تُجدي هل

يشء! يتغريَّ لن رأيي يف لكن
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تولب للدكتور الترشيح علم يف حمارضة

سنة حوايل رسمها (١٦٠٦–١٦٦٩م) (Rembrandt) رين فان رمربانت للفنان لوحة
أعظم من واحد ورمربانت الهاج. موريتسهويز، متحف يف محفوظة وهي ١٦٣٢م،
والتعبري البرشية النفس تحليل عىل وأقدرهم إنتاًجا، وأغزرهم العصور، كل يف الفنانني
االستقالل، عىل هولندا حصول غداة ليدن مدينة يف ُولد وهمومها. وهواجسها خفاياها عن
يدعى رسام يَدي عىل وتعلم ليدن، جامعة يف العام حوايل قىض طحانًا. أبوه وكان
سنة إىل ١٦٢٤م سنة (من الستمان بيرت الرسام يَدي عىل آخر عاًما ثم «سواننبورج»،
كارافاجو من بكلٍّ تأثر كما املبكر، الباروك فن عىل طريقه عن تعرَّف الذي ١٦٢٥م)،
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بحيث مبكرة سن يف نضج أنه ويبدو (١٥٧٨–١٦١٠م) وإلزَهيَمر (١٥٧٣–١٦١٠م)
اليومية الحياة مشاهد برسم اشتهر الذي (١٦١٣–١٦٧٥م) «دو» الرسام عليه تتلمذ
أمسرتدام إىل رمربانت انتقل عندما و١٦٣١م)، ١٦٢٨ سنتَي (بني ورائها من وأثرى

فيها. واستقرَّ
بالضوء اهتمامه عىل تشهد وهي ١٦٢٦م، سنة إىل املعروفة لوحاته أوىل ترجع
لوحتَيه مثل العلماء، من معظمها واختار رسمها، التي الشخصيات أرسار يف وتعمقه
انتقاله بعد األنظار إليه لفت وقد السقف». عالية حجرة يف و«عالم العلماء»، «نزاع عن
رسمها التي (١٦٣٢م)، تولب» للدكتور الترشيح «درس عن اللوحة بهذه أمسرتدام إىل
الهاج. مدينة يف ماوريتزهويز متحف يف محفوظة وهي الجراحني، اتحاد من بتكليف
اإلنساني الوجه عن التعبري دقيق كرسام اللوحة هذه من االنتهاء بعد شهرته وذاعت
داي (مارتن املرموقة املجتمع شخصيات من عليه تنهال التكليفات وبدأت (البورتريه).
مجهول رجل عن لوحتَيه بجانب وابنته)، زوجته ومع ابنه مع بيليكورن جان وزوجته،

املروحة. ذات واملرأة
العيش رخاء له أتاحت التي إيلنبورخ» فان «ساسكيا من ١٦٣٤م سنة ج تزوَّ
لنفسه رسمها لوحة من أكثر يف النعم هذه فسجل الراقية، بالطبقة عالقته ووثَّقت
وتركته ١٦٤٢م سنة ماتت أن تلبث لم املحبوبة الزوجة ولكن وحدها. لها أو معها
نفسها السنة ويف صورة. من أكثر يف خلَّده الذي «تيتوس» منها الوحيد ولده مع
من عدًدا فيها جمع التي الليلية»، «الحراسة باسم ُعرفت التي الشهرية لوحته رسم
يف ريجكزموس متحف كوك، فرانز الكابتن (كتيبة أمسرتدام عن للدفاع املتطوعني وجوه

الهولندية). العاصمة
الخانقة قبضته اإلفالس أحكم حتى ١٦٤٢م، سنة من ابتداءً عليه الطلب وقلَّ
وابنه وعاش عندها، وظَّفته التي — ستوفلس هينريكه وأنقذته ١٦٥٦م، سنة عليه
إىل اتجه حياته من الفرتة هذه ويف الدائنني. مع ورطته من — ١٦٦٠م سنة منذ معها
امللك أمام داود عن التالية لوحته (مثل املقدس الكتاب من املستوحاة املوضوعات رسم
ومن وسطهم، يعيش كان الذين اليهود وجوه ودراسة الطبيعية املناظر وتصوير شئول)،
اليهودي التاجر مثل شخصياته أغوار سرب عىل قدرته فيها تتجىلَّ التي روائعه أهمها

(١٦٥٢م). مريح كريس عىل العجوز واليهودي (١٦٥٠م)،
١٦٦٩م وسنة ١٦٢٩م سنتَي بني نفسه فيها ر صوَّ التي الشهرية لوحاته عن ا أمَّ
بتعمق معاناته ولحظات حياته مراحل كل فتُسجل — لوحة الستني نحو تبلغ وهي —
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جهات من عمره أواخر يف عليه تنهال العروض وراحت آخر، فنان فيه يجاريه ال نفيس
(١٦٥٦م)، دايمان» للدكتور الترشيح «درس مثل صوره أهم من مجموعًة فأنجز عديدة،
األهيل املتحف يف محفوظة وهي املدينة، مجلس لقاعة (١٦٦١م الباتافيني» و«مؤامرة
(البورتريه) مجموعات أعظم من تُعد التي النساجني» اتحاد و«صناع باستوكهولم)،
عىل جميعها أثَّرت التي األرسة» و«شمل بأمسرتدام)، ريجكس (متحف الفن تاريخ يف
يخمد لن تأثريًا بعده من الفنانني أجيال وعىل البائسة، شيخوخته يف هالز فرانز معارصه

يموت. أو

(١٨٧٤–١٩٤٧م) ماتشادو مانويل (1)

لبوتيتشيليل. «الربيع» لوحة مع ترجمته انظر

الترشيح» علم يف محارضة «رمربانت،

واألحشاء، األركان يسكنون الذين النور، أعداء
مرة؛ أول السطح عىل يظهرون

ناصعة ورًؤى عاتية رًؤى
املحرقة. هول من وصور املخيفة، الحقيقة عن

والحجر، والعاج، الورد، بلون ألوان
صافية، ناصعة وصفراء دافئة قرمزية

الذهبية، القديسني أرضحة تركت
وصديد. جثث وشحوب دم إىل هنا لتتحوَّل

العاملني، شهرته بلغت الذي رمربانت، كان هكذا
التوتر، شدة من راجفة وحشية ريشة

جبار. لكن كثريًا، ُجنَّ فنان،
والظالم. النور رمربانت قهر وهكذا

صوره، أول ى تلقَّ األلم
وكربياء. روعة يف رسامه ى تلقَّ والبؤس
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امللكشئول أمام القيثار يعزفعىل داود

الترشيح). علم يف محارضة لوحته مع السابقة ترجمته (انظر (١٦٠٦–١٦٦٩م) لرمربانت اللوحة

(Hermann Claudius) كالوديوس هريمان (1)

كان أملانيا. شمال يف ألطونا من بالقرب النجنفيلد بلدة يف ١٨٧٨م سنة األملاني الشاعر ُولد
كالوديوس. ماتياس الكبري الصويف الشاعر حفيد وهو الحديدية، السكك يف يعمل أبوه
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التعليم اعتزل ثم هامبورج، مدينة يف الشعبية املدارس يف بالتدريس حياته معظم اشتغل
كتب النازية. األناشيد بإلقاء مدرسته لتالميذ السماح لرفضه النازي الكابوس أثناء يف
أملانيا (بجمهورية والفنون للعلوم إيرفورت أكاديمية يف عضًوا واختري والقصة، الشعر
بعد رمربانت لوحة من القصيدة هذه الشاعر استوحى وقد ١٩٥٦م، سنة الرشقية)
عن ا أمَّ الحني. ذلك يف بها مرَّ عاطفية تجربة تأثري وتحت ١٩٣٠م، سنة إياها مشاهدته
،١) صمويل سفر إىل فارجع التالية، والقصائد القصيدة هذه عليها تقوم التي الحكاية

.(١٠ ،٦–١٦ ،١٨ ،١٤–٢٣ ،١٦

الهاج» يف رمربانت «لوحة

غالم! يا غنني وقال: تكلَّم شئول وامللك
وغنَّى، عزف القيثار، داود وتناول

القيثار. عىل وعزف وغنَّى
السعيدة، طفولته أيام عن عجبًا شدًوا وشدا

دمه، عن عينَيه، بهرت أفراح عن
الخرساء، الليايل يف صحت أشواق عن

نهَديها عن حبيبته، جمال عن
— إنجادي وادي يف بالَكْرمة أشبه وهما —

األمواج، املضطرب شعرها خصالت عن
— جسدها مفاتن كل عن

وغنَّى، وعزف القيثار عىل وشدَّ
الرزينة الشابة رجولته قوة عن

— الناضج العنب كعصارة عروقه يف قت تدفَّ التي
الجسورة، أحالمه قمم عن

— ومجده الرجل نضال الرجل، رشف عن
وغنَّى األوتار عىل وشدَّ
ونعيمه، شعبه بشقاء

شعبه، رسالة عن وغنَّى وعزف
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— شعبه إله عن وغنَّى وعزف
سعادته. واجرتَّ وغنَّى وغنَّى

النسيان. كل م املتجهِّ امللك ونيس
وقوته، جالله عرش عىل يجلس فكان هذا ا أمَّ

الكثيف. الظل يف يسطع امللكي ورداؤه
الرمح. عىل تقبض يمناه كانت

املقطبة. جبهته إىل الرداء رفع وبيرساه
بالرشر. اتقدت والعني واحدة. بعني جلس هكذا

أمامه. املوت ورأى نفسه يف نظر
صوته وسمع املوت ورأى

قرب: من الخارج كالصوت وكثيًفا أجوف
عرشك عن وانزل الرمح «هات

العجوز!» الرجل أيها
رداؤه. طار وفجأًة

الحربة، رمت اليمنى يده
الجرح. ألم من تأوَّه والقيثار
األبواب وأمام الشارع يف لكن

يهتف: الشعب كان
داود، امللك «مبارك

لداود!» املجد

(١٨٦٥–١٩٣٢م) (Sophus Michaelis) صوفوسميخائيلس (2)

وقد فقريًا، يدويٍّا عامًال أبوه كان ١٩٣٢م. سنة ومات «أودنسه» يف الدنمركي الشاعر ُولد
كتب بجانب واملرسحيات والقصص األشعار ونرش الفن، وتاريخ الفرنيس األدب درس
ساعدته قد العديدة ورحالته أسفاره أن من بد وال املعارصين. الفنانني عن ودراسات
املختلفة. الفن ودور املتاحف يف شاهدها التي الصور عن الكثرية قصائده استلهام عىل
مجموعته يف أنجلو ملايكل املحتَرض العبد تمثال عن قصيدته مع القصيدة هذه ظهرت

ص٨١. ١٩١٧م، سنة كوبنهاجن يف صدرت التي الشعرية
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شئول» أمام القيثار عىل يعزف «داود

أنغامي سأضفر اآلن –
بغنائي، روحك أمأل كي
مرتعًشا قلبك وسيخطر
قيثاري، موجة تحمله
بدهاء ستحرك ويدي
الشمسية، أوتاري جنة
نهر ملكي يا وسينبع
ويفرتُّ، العني بدموع

األبدية، الروح نبع من
بالبحر تشعر هل يل قل
لحني؟ من ويهدر يرتفع
الرش، شيطان أتطارد

الفن؟ عاصفة صدرك يف
أغنية، ينشج قيثارك –
أحزاني لوعة ج فيؤجِّ
عيني بالدمعة ويرطِّب
وحناني، شوقي ويحرِّك

الحرب، إىل السفن ُقدُت كم
الرعب! مع املوت وهزمت
بوتَرين، يدك تلعب هل
نصَفني؟ فؤادي فتشق
كاملاء، انسكبت أيامي

نفيس، من غاضت والفرحة
كالداء، مقيم واأللم

يأيس. يدفع ال وغناؤك
توقف! امللعون ولدي يا

216



شئول امللك أمام القيثار عىل يعزف داود

بأنغامك؛ الجرح طعن عن
ترجف، كفي يف فالحربة
بإعدامك. يهم والرمح

إعصار، أو القيثارة يف عاصفة هبطت –
كاملسمار، الحائط يف الطائش الرمح نفذ
األوتار! أحد مزق العازف قلب يقطع لم

الصوت لرائعة األنغام كل أخذت
املوت، دقات ينزف قلب من ترضع
النبح أغوار وفاضت املاء ارتفع

الدمع! موسيقى الحالك الليل يف رنَّت

(١٨٦٨–١٩٣٣م) (Stefan George) جورجه ستيفان (3)

مدينة يف ومات «بنجن»، مدينة من بالقرب «بوديهايم» يف الكبري الرمزي الشاعر ُولد
الطبيعية الكنوز عىل عرَّفته وأسفار برحالت وقام نبيذ، تاجر أبوه كان «لوكارنو».
كانت التي «الحلقة» اشتهرت وإسبانيا. وفرنسا وإيطاليا وسويرسا إنجلرتا يف والفنية
عليه وفدوا وفالسفة وشعراء ُكتاب من واملعجبني املريدين من كبريًا عدًدا حوله تجمع
العرشين، القرن من األول الربع يف كبريًا تأثًرا به وتأثروا األوروبية، البالد مختِلف من

وكاهنهم. معلمهم بطقوس واألتباع بشيخهم السالكني تأثر يشبه
ديوانه يف ١٩٣١م سنة يف نُرشت ثم ١٩٠٧م، سنة مرة أول القصيدة هذه ظهرت
سنة صدرت التي الكاملة مؤلفاته يف وظهرت طبعها أُعيد ثم ص٤٦، السابع»، «الخاتم

كوبر. هلموت النرش دار عن وميونيخ دوسلدورف يف ١٩٥٨م

القيثار» وعازف «امللك

العازف:
وجهك، أمام الرداء جذبت ملَّا
دمعة، تخفي بأنك أدركت

مسرتيحة. غري إيلَّ سيدي نظرة وأن
عبدك، تكلم ال اليوم كنَت إن
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دعوته من عىل الغضب يأخذك فكيف
غناؤه. عنك يتخىلَّ وال يرتكك أالَّ

ره؟ لتذمُّ الجاحد الشعب رجع هل
يهدِّدونك؟ املتغطرسني الكهنة إن أم

عرفت: اآلن
الغيور. اإلله حفيظة يثري النرص
عاري، عىل س تتجسَّ دامت ما

بك: يخلق وال يحنقك ما فاسمع
أجمعني. لهم أصمد والذين سميتهم الذين األعداء من أكثر

أنت. هو وهذا الحب، يريد من يدمرني
أحد. له يبدِّ ال الذي نصيبك كذلك أنت فاحمل

أكرهه، من ويا أفتقده، أالَّ أحب من يا
ا. سمٍّ يملؤني كم يعلم ال من

به، ملتصًقا املخيف السائل يَزل لم الذي درعي سيفي
صليله. يسمعك أن إىل عليه أنت تطرق
دوائر ويُثر يرقص حتى تلقيه املاء يف
النازل. للقضاء اختارها برضبة أشبه

جاهدًة تنضج راحت التي — حقويل ثمرات
— الطويلة الصيف مواسم عرب

اكرتاث، بغري وتنفضها عليها تمر
منها. بواحدة الشبعان فمك وترطب

املحمومة ليايلَّ وعذابات
الهامس. النغم ريح يف يذروها

حياتي تلتهم التي القدسية وخواطري
ملونة، فقاعات الهواء يف تبدِّدها

وتذيبه تصهره الجليل امللكي وحزني
باطل. نغم يف امللعون بعزفك
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(١٨٧٥–١٩٢٦م) (Rainer Maria Rilke) رلكه ماريا رينيه (4)

األول الربع يف ورسه الوجود محنة عن تردَّد صوت أعذب األشهر. األملاني الشاعر هو
الجوال الشاعر بدور وقام «براغ»، مدينة يف ١٨٧٥م سنة ُولد العرشين. القرن من
بواليس مونت — فال يف ١٩٢٦م سنة مات حتى مرص)، بينها (من كثرية بالد يف
بأب خاص بوجه (وتأثر والفلسفة الفن وتاريخ األدب درس السويرسية. األلب بمنطقة
قصائده من العديد واستلهم والفنانني، بالفن حياته طوال واهتمَّ كريكجور)، «الوجودية»
كالرا املثَّالة ج وتزوَّ باسرتناك، ليونيد الرسام عىل روسيا يف إقامته أثناء فتعرَّف الغنائية،
وأتاحت كتابًا. عنه ألَّف الذي رودان الشهري الفرنيس للمثَّال سكرتريًا وعمل فيستهوف،
بروائعه وجدانه ينطبع وأن اللوفر، عىل يرتدَّد أن ١٩٥٢م سنة منذ باريس يف إقامته له
الصداقة، وبينهما بينه جمعت اللذَين كليه، وباول وكوكوشكا سيزان روائع عن فضًال
لوحات عن دونو إىل املشهورة الثماني مرثياته من األوىل الخمس املرثيات يكتب وأن
تعكس التي قصائده روائع من عدد عن ملرص القصرية زيارته أثمرت كما «بيكاسو»،
ضمن «شئول» أمام يُغني داود قصيدته نُرشت وقد املرصي. النحت بأرسار انبهاره

ص٤٨٨–٤٩٠. األول، املجلد ١٩٥٥م، إنزيل، النرش دار الكاملة مؤلفاته

شئول» أمام يغني «داود

١
القيثار عىل عزيف ملكي يا تسمع هل

فيها؟ نجوس أبعاد يف بنا يلقي وكيف
اضطراب، يف فنتصادم تدفعنا النجوم
املطر، يسقط كما النهاية يف نسقط ثم
قطراته. تلمسها حيث األرض وتزدهر

عرفتهن، الالئي الفتيات تزدهر
يغرينني، نساءً اآلن أصبحن والالئي
تحسها، أن يمكنك العذارى رائحة

— واللهاث التوتر أسقمهم وقد — يقفون والفتيان
األرسار. تتكتَّم أبواب عىل

يشء، كل إليك تعيد ألحاني ليت
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سكران. يرتنَّح نغمي لكن
لياليك، ملكي، يا لياليك،

قواك! هدتها التي تلك كانت وكم
جميلة. األجساد تلك كانت كم آه

وأُناجيها؛ أصحبها أني أحسب تذكاراتك
أشعر. ألني

سيقدر األوتار أي لكن
النشوة، آهات منها يطلق أن

الحرسة. آهات أو

٢
هذا، كل ملكت من يا ملكي، يا

الحياة برصف من ويا
وغمرتني، قهرتني

قيثاري، وحطِّم عرشك فوق من تعاَل
وأضنيته. أرهقته الذي قيثاري
مضمحلة. شجرًة ليشبه إنه

الثمار، لك حملت التي األغصان خالل
آتية، أليام كأنها أعماق، اآلن تُطل

أعرفها. أكاد ال وأنا
نومي يف أسقط ترتكني ال
قيثاري. عىل اليوم بعد

غالم، يد وهي اليد، هذه ل تأمَّ
عاجزة، أنها امللك، أيها أتعتقد،

جسد؟ مفاتيح عىل تعزف أن عن

٣

الظلمات، يف تتخفَّ مهما ملكي، يا
رحمتي. تحت زلَت فما
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تتصدَّع، لم الراسخة أغنيتي انظر،
بربودته. سيلفنا حولنا من واملكان

املرضب وقلبك اليتيم قلبي
غضبك، سحائب يف ُمعلَّقان
جنون، يف بعضهما يعضان

مخلبان. يشتبك كما واحد قلب يف ويشتبكان
أشكالنا؟ نُغريِّ كيف اآلن أتحسُّ

روًحا. ليصبح الثقل إن ملكي، يا ملكي،
نتماسك، أن أمكننا لو آه

بالقديم، وأنا بالجديد أنت فتتشبَّث
الدائر. كالفلك نصبح عندئٍذ
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والعرشون السادس الفصل

بروميثيوسيفمتحفمدريد

ُولد الذي (١٥٩١–١٦٥٢م) Ribera ريبريا خوزيه أو جوسييه اإلسباني للفنان الصورة
ريبالتا الواقعي الفنان يد عىل — الفن مؤرِّخو ح يُرجِّ فيما — وتعلَّم فالنثيا، من بالقرب
يتميَّز ١٦١٦م. سنة من ابتداءً نابويل يف وإقامته إيطاليا إىل سفره قبل (١٥٦٥–١٦٢٨)



وصورة قصيدة

ذروة يف الفني اإلنتاج بمثالية اإلسبانية الواقعية بامتزاج املبكرة أعماله رسم يف أسلوبه
واستخدام واألسطورية، الرتاثية املوضوعات واختيار الدرامية النزعة مع النهضة، عرص
يف اتسمت التي املوضوعات هذه تنفيذ يف والظل الضوء بني املفرط التضاد أسلوب
النار سارق بروميثيوس، عن الصورة هذه يف ترى ما نحو عىل والتكلف، بالقسوة الغالب
إىل ل تحوَّ ما رسعان األسلوب هذا ولكن اإلغريقية. األساطري يف البرش وصانع اآللهة من
اإلسباني بالفنان تأثر قد ولعله الداكن، الظالم بحر يف الضوء كتل وإبراز والرقة النعومة

١٦٣٠م. سنة يف نابويل زار الذي (١٥٩٩–١٦٦٠م) فيالسكويز األصل) (الربتغايل
إسبانية موضوعات ُقدِّمت إذ إسبانيا؛ يف واسعة بشعبية ريبريا أعمال حظيت
اإلصالح ثورة عىل فعل رد بمثابة جاءت التي الفنية الحركة يف تناوله شاع ا ممَّ صميمة
املميزة، وسماتهم املمتدَّة بأطوالهم والقديسات القديِسني بتصوير ت واهتمَّ الديني،
بالعاطفة مفعمة والقديِسني الرسل وحياة املسيح، السيد عذاب من مشاهد وتقديم
الرسوم بأصحاب أعضاؤها يوصف التي — الفنية نابويل مدرسة أن ويبدو واإليمان.

لكارافاجيو. تدين ا ممَّ بأكثر لريبريا تدين — املعتمة

(١٨١١–١٨٧٢م) (Théophile Gautier) جوتييه تيوفيل (1)

شاعر، وهو باريس. من بالقرب نويي بلدة يف ومات تارب، بلدة يف الفرنيس الشاعر ُولد
سنة إسبانيا إىل بها قام التي رحلته ساعدته وناقد. ومرسحي، روائي وكاتب ورسام،
ليال، وفالديس وريبريا وموريللو، زورباران، اإلسبان رين املصوِّ اكتشاف عىل ١٨٤٤م
ظهرت باريس. مجلة يف ١٨٤٤م سنة فرباير يف نُرشت أعمالهم عن قصائد فكتب
شعرية مجموعة يف ١٨٧٠م سنة مدريد يف كتبها التي بروميثيوس صورة عن قصيدته

ص٣٢١. أوىل» «أشعار بعنوان

مدريد» متحف «بروميثيوسيف
القوقاز، صلبان عىل هو مقيد آه!
السماء لنا نهب الذي التيتان1 هذا

وهيربيون وأوكيانوس خرونوس ومنهم (األرض)، وجايا (السماء) أورانوس أبناء من عمالقة أو مردة هم 1

األرض، باطن يف فحبسهم وكرههم أبوهم عليهم غضب إلخ. … وفوييه وكويوس وثيميس وريا وثيا
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مدريد متحف يف بروميثيوس

اآللهة، يسب «جلجتته»2 قمة من
صواعقه. سحقته الذي األوليمبي3 من ويسخر

الصخرة، قاعدة عىل يتكئ املساء، يقرتب عندما لكن
العظيم، الَجسور ذلك عليها ينكمش التي

بالدموع، ُمغرورقة عيونهن البحر، حوريات من رسب
واألنني. الشكوى زفرات معه يتبادلن

جوبيرت4 من أقىس يا القايس، أيها ريبريا، يا وأنت
املخيفة بطعناتك املجوََّفني جنبَيه من تسيل

واألحشاء! الدم شالالت يشبه ما
البحر، فتيات َجوقة تطارد وتظل

املخصبة، الشعلة سارق الجليل، اللص وترتك
ويصيح! يرصخ العميق الظالم يف وحيًدا

تحت سنوات عرش األوملبي آلهة وبني بينهم الحرب اشتعلت ثم فخصاه. منه (الزمان) خرونوس وانتقم
ر صوَّ تارثاروس!) اآللهة سجن (أو األرض تحت الظالم أعماق يف وُغيِّبوا التيتان فاندحر زيوس، قيادة
تحكي أنشودًة روسيني ألَّف كما وجموحهم، عنادهم — باخ فوبر وأنسيلم روبنز مثل — الفنانني بعض

قصتهم.
املسيح. َصلب موقع 2

األوليمب. أرباب رب زيوس هو 3

وإله والضوء السماء وسيد جونو زوج اإلغريق)، عند زيوس (ويقابل الرومان عند األرباب رب هو 4

وأعظمهم، اآللهة خري بوصفه الطقوس له أقيمت والصواعق. والرعد املطر يرسل الذي واألنواء الطقس
ومينرفا. جونو مع الكابيتول فوق معبد له ونُصب
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والعرشون السابع الفصل

قرصأيروس أمام املهجورة بسيخة

١٦٦٤م، سنة رسمها (١٦٠٠–١٦٨٢م) Claude Lorrain لوران كلود للفنان صورة
يف الشاعرية بروحه ُعرف فرنيس رسام ولوران لويد. مجموعة مع محفوظة وهي
طهي عىل حياته بداية يف وتدرَّب نانيس، مدينة من بالقرب ُولد الطبيعية. املناظر تصوير
الفارس عند (جرسونًا) هناك وعمل ١٦١٣م سنة حوايل إيطاليا إىل سافر ثم الحلوى،
عليه بالتتلمذ له وسمح رعاه الذي تايس أجوستينو الطبيعية املناظر ر ومصوِّ داربينو
شهرته وذاعت له. مساعًدا ذلك بعد واتخذه ١٦٢٥م)، سنة حتى ١٦٢٠م سنة (من



وصورة قصيدة

املدرسة وأقطاب «تايس» تأثري وكان ١٦٣٠م، سنة من ابتداءً الطبيعية املناظر رسم يف
يزال ال بريل واألخوين ألزهيمر مثل برنيني) ترجمة يف عنها ذكره ما (راجع (املانريية)
ن يلوِّ مساحات إىل اللوحة تقسيم يف املدرسة هذه تراث يواصل كان فقد عليه؛ واضًحا
والبعيد الفاتح. باألخرض واألوسط الكابي، االخرضار إىل امليال بالبني منها األمامي
جانبَي عىل واألحراش والتالل واألنهار األشجار أو (للكواليس) اللجوء مع باألزرق
؛ يتغريَّ يكاد ال ثابتًا عنده التكوين ظلَّ وقد املتناهي. غري باملكان اإليحاء لخلق الصورة
الجانب عىل حجًما أقل كتلة توازنها الصورة، من جانب عىل األشجار من ضخمة كتلة
مزرعة، أو قًرصا أو جًرسا يكون أن يمكن صغري ملمح يشغلها الوسط ومساحة اآلخر،
الذهبي الضوء يف الغارق البعيد األفق طرف عند يشغلها التي البعدى املساحة ثم
لم إلخ. … والشحن واملوانئ للبحر رسمها التي صوره وحتى وأنهار، وتالل أشجار
أشكال إضافة أو املاء، عىل الضوء انعكاسات تصوير عليه زاد الذي التكوين فيها يتغريَّ
وأحزانها بمآسيها مستغرقة أو الطبيعة، من جزءًا كانت لو كما تبدو صغرية برشية
هذه يف تراها التي بسيخة شخصية (مثل الرؤية وشاعرية والفراغ الضوء نهائية ال يف

وحيدة). ضائعًة الصورة

(١٨٨٧م–…) (Pierre Jean Jouve) جوفيه جان بيري (1)

كتب ١٩٢٤م. سنة منذ الكاثوليكية إىل ل وتحوَّ أراس، مدينة يف الفرنيس الشاعر ُولد
الفرنسيني الرسامني عن ودراسات عديدة ترجمات وله القصرية، والقصة والرواية الشعر
بالشاعر وكتاباته أفكاره يف تأثر ومرييون. وكوربيه ديالكروا مثل عرش التاسع القرن يف
س وبمؤسِّ (١٥٤٢–١٥٦٣م)، كروز ديال خوان سان (القديس) اإلسباني واملتصوِّف
كما باريس، يف كلود-لوران لوحة الشاعر شاهد وقد فرويد. الفيلسوف النفيس التحليل

الفرنيس. الفن لروائع عديدة معارض يف شاهدها

قرصأيروس» أمام املهجورة «بسيخة

تموت؟ أن أيمكن األخرض! الجمال أيها
البحر، فوق مظلم حريق الحزن نور

الخرضاء. املراعي مع ينداح
امللتفة أشجارهم ثنايا يف يتفكرون َمَردة
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أيروس قرص أمام املهجورة بسيخة

تنىس، ال التي
تتالىش، الصخرية والجبال
املتميِّز، املوت مذاق ويسود

باألرسار، املفعم البحر وحش
القلب، يف خالدة ذكرى العاري السيل

الصدر يف األخرض الوحش يحرِّك
بيضاء، عالمات أرشعة البعد عىل تشقه الذي

بالوعود، مملوء معتم مركب وبسيخة
العشب، يف مثلجتنَي بقدَمني مرتخيتنَي، بيَدين

وهناك، هنا الهائمة ِخرافها مع تجلس
املراعي. يأس التهام يف املنهمكة

مبنًى، هيئة عىل قسوة وحش، وانظروا؛
والظالل، الليل العطر الدفء قرص

الصاعقة، عقاب عليه نزل وقد الحب ركام كوم
يقيم حيث األسود اإلبْطني كهف

كاللؤلؤة، الجميلة العني ذو الخائن أحبَّته، الذي ذلك
الدوام، عىل الدخان منها يتصاعد التي األعضاء ذو

التنني وذو
بالدموع، بالصمغ، بالدم، املغطَّى

البديع. املركب خرق والذي أحبَّته! الذي ذلك
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والعرشون الثامن الفصل

وبسيخة آمور

والنفس الحب



وصورة قصيدة

(١٧٤٠–١٨١٤م). Sergel سريجل» فون طوبياس «يوهان السويدي للمثَّال النحت
حيث ١٧٧٨م سنة إىل ١٧٦٧م سنة من روما يف وعاش وباريس، استوكهولم يف تعلَّم
له الكالسيكي. األسلوب إىل به متأثًِّرا كان الذي الروكوكو عرص أسلوب من انتقل
الثالث جوستاف امللك تمثال (مثل تذكارية ونصب نحتية ومجموعات نصفية تماثيل
عند الحب إله هو الالتينية يف كوبيدو أو وآمور ساخرة. رسوم بجانب استوكهولم) يف
تحويل عىل عملت كونية قوًة األصل يف كان وقد اإلغريق. عند إيروس يقابل الذي الرومان
(إله آريس ابن هو أنه عىل بعُد فيما اتفق ثم منظم، عالم إىل (خاءوس) واالختالط العماء
ر ُصوِّ كما الرومان). عند فينوس تقابل التي والجمال الحب (إلهة وأفروديت الحرب)،
املحبني! قلوب إىل يسدِّدها وسهاًما قوًسا يحمل ُمَجنَّح صبي هيئة عىل أمه صحبة يف
تروي كما — كانت ولعلها بسيخة، اإلغريقية األساطري يف فهي زوجته أو حبيبته ا أمَّ
أن استحقت حتى واآلالم املحن بشتى فينوس امتحنتها ملك ابنة — أبوليس حكاية
من اليونانية العقلية الحياة يف طويل تاريخ ذات (النفس) وبسيخة آمور. حبيبة تصبح
قد وزوجها حبيبها مع أنها هنا ويهمنا املحدثة، األفالطونية حتى سقراط قبل فجرها
الحارض عرصنا وحتى القديمة العصور منذ الفنان ره ويصوِّ مه يجسِّ أثريًا موضوًعا ظلت
وتورفالدسن وكانوفا ليزيب وتماثيل بروما، الكابيتول متحف يف الرخامية (املجموعات
املوسيقى وباليه وأوبرا وكوكوشكا وتيسان وروبنز رافاييل ولوحات ورودان، وبيجا

لويل).

(١٨٩٨–١٩٦١م) (Hjalmar Gullberg) جولربج هجاملار (1)

أرسة مع نشأ إدنجن. بحرية يف ١٩٦١م سنة غرًقا ومات مالو، يف السويرسي الشاعر ُولد
وقد مختلفة، ترجمات وله الشعر كتب األدب. تاريخ ودرس الصغر منذ تبنَّته عمالية
كتب السويدية. األكاديمية عضوية يف الجرلوف سلمى الشهرية السويدية الكاتبة خلف
الفنية واألعمال الصور عن عديدة قصائد (١٩٣٩–١٩٤٥م) الثانية العاملية الحرب أثناء
من الرابع الجزء يف القصيدة هذه نُرشت استوكهولم. يف األهيل املتحف عن أُجليت التي
ترجمت وقد ص٩٨. ١٩٥٥م، سنة استوكهولم يف ظهرت التي الكاملة الشعرية مجموعته
يف السويدي الشعر من مختارة مجموعة مع القصيدة هذه زاكس نييل األملانية الشاعرة
ص٩٨). والجرانيت، (املوجة عنوان تحت برلني يف ١٩٤٧م سنة وظهرت العرشين، القرن
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وبسيخة آمور

وبسيخة آمور
والنفس» «الحب

الحكاية نهاية فهذه إذن
فيه. تكافؤ ال زواج عن
بالشكاة؛ مفعم املرمر
الفراق. ساعة حانت إذ

تعذَّبت التي هذه ركبتَيها، عىل راكعة
البرش، من امرأة تتعذَّب كما
وعينَيها: بذراَعيها ضارعة

معي! ابَق السماء! عريس يا
الشكاة أصداء تخفت أن قبل

كالم، بغري الحبيبة تطلقها التي
جناَحيه، رفع قد إله يكون
الفرار، أهبة عىل والقوم

شظايا تحطِّم أن استعداد عىل
الجمال، عن يكشف الذي املصباح

فؤاد عىل بقسوة ويدوس
والوفاء. الحب مأله قد

عينَيك يف جفَّ قد الدمع يكن لم
— للضياء مرفوعتان وذراعاك —

علويٍّا، إلها شاهدت
يلقاه. أن وجهك عىل حرم

حمله، سيئُودك الفاجع الحزن
الرسور، بعض اختلست من يا بسيخة، يا

السماء؛ نعيم من نفحًة تتملني وأنت
الليايل. طول لعذابك قربانًا
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والعرشون التاسع الفصل

الثوار إعدام

سنة إىل ترجع (Goya)(١٧٤٦–١٨٢٨م)، جويا فرانشسكودي اإلسباني للفنان صورة
مدريد. يف الربادو متحف يف اليوم وتوجد ١٨١٤م،

مايو ٣ — توأمها مع ر تُصوِّ وهي ١٨٠٨م)، مايو ٢) باسم أيًضا الصورة توصف
١٨٠٨م، سنة إسبانيا اجتاح الذي نابليون جنود وفظائع الحرب كوارث — ١٨٠٨م
ُعرف بونابرت! يوسف شقيقه مكانه ليضع عرشه عن السابع فرديناند ملكها وخلع
متأثًرا األوىل أعماله بدأ وقد املحدثني. وأول الكبار آخر بأنه الفن تاريخ يف «جويا»
بالفنان اإلنساني الوجه أو للبورتريه لوحاته تأثَّرت بينما الحائطية، «تيبولو» برسوم

عرش. الثامن القرن يف اإلنجليز البورتريه وفناني «منجز»
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عمله يف جويا خلفه الذي — بيالسكويز اإلسباني ر املصوِّ ألعمال دراسته أن غري
ومشاعرها النفس باستيطان املتميِّز أسلوبه قت عمَّ قد — اإلسباني للبالط كمصور
رين املصوِّ عىل األثر أكرب له كان ولهذا التأثرية؛ من مبكر نوع إىل به وانتهت وهواجسها،
«مانيه». عىل وخصوًصا العرشين، القرن وبداية عرش التاسع القرن يف الفرنسيني
رميًا الفرنيس الحكم عىل ثاروا الذين اإلسبان الفالحني إعدام ر تصوِّ الصورة أن واملهم

١٨٠٨م. سنة مايو من الثاني اليوم فجر يف مدريد يف بالرصاص

(Erik Knudsen) كنودسن إريك (1)

مثله واشتغل معلًما، أبوه كان الدنمرك. أعمال من سالجيلز، يف ١٩٢٢م سنة الشاعر ُولد
شعرية مجموعة يف نُرشت التالية وقصيدته واملقال، واملرسحية الشعر كتب بالتعليم.

١٩٥٨م. سنة صدرت

العالم» «نظام

العيون! أغمضوا األفواه! يف األصابع ضعوا
شيئًا! هذا يجديكم لن

الليل، مع تحالف املوت يصيب، املوت
األعمى، الثلجي الليل هذا

جديدة، اعتقاالت غري يلد وال بيشء، ييش ال الذي
املقدس. النظام باسم

يموتوا. أن عليهم والبعض يقتلوا. أن عليهم البعض
ون. يتغريَّ ال وأولئك وهؤالء

الدماء، آثار يزيل إله، دائًما وهنالك
النسيان. أرض فوق دائًما نوره ويسطع

يموتوا، أن عليهم البعض
يحلموا أن عليهم البعض
الزمن من أطول زمنًا

بندقية. طلقة تستغرقه الذي
الليلة، هذه هو الحلم وثمن
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الثوار إعدام

للمصباح، الوحيش الضوء عىل اللحظة هذه
رصخة. يف العالم يتحطَّم حيث

ماتشادو مانويل (2)

الشعرية مجموعته من اآلتية والقصيدة لبوتيتشيليل. «الربيع» صورة مع ترجمته انظر
١٩١٠م. سنة كتبها وقد «شعر»، بعنوان ١٩٤٠م سنة برشلونة يف ظهرت التي

الثوار» «إعدام

… الجحيم نار األسود، الليل … حدث ما شاهد
واألنني، والرصاخ والبارود الدم من رائحته تنبعث عفن

الدَِّوي؛ هذا يف َدة ُمَمدَّ وأذرع
مهولة. آالم عن لتعربِّ

ييضء، يكاد ال مصباح األرض عىل
الرعب، ينرش األصفر نوره

ورتابة، وحشية يف هة امُلَوجَّ البنادق صف
تراه. العني تكاد ال

النار بإطالق األمر صدور قبل .. لعنات نواح،
الورعة، كلمته ترتدَّد لكي الرهبان ألحد الوقت يتسع

تبليغه، يستطيع ما أقىص لكن
هللا. إرضاء الصعب من أن هو

غضبًا. نفوسهم تثور للموت امُلَقدَّمون الضحايا
اتساعها، عىل مفتوحة عيونهم رموش
التحية. األرض يناول األبدي لحمهم

(Walter Bauer) فالرتباور (3)

عامًال، أبوه كان الزالة. نهر عىل الواقعة مريزيبورج بلدة يف ١٩٠٤م سنة الشاعر ُولد
يف ُجنِّد ثم االبتدائية، املدارس يف بالتعليم ١٩٣٩م سنة إىل ١٩٢٩م سنة من واشتغل
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وصورة قصيدة

عىل وأقبل مختلفة، مهنًا زاول حيث كندا إىل ١٩٥٢م سنة هاجر الثانية. العاملية الحرب
عن خصوًصا والقصة، والرواية الشعر كتب تورنتو. بجامعة أستاذًا أصبح أن إىل الدراسة
ورمربانت، أنجلو، ومايكل وجورجون مايكل جوخ، فان أمثال من الكبار رين املصوِّ حياة
من الثاني التالية قصيدته نُرشت األطفال. وقصص اإلذاعية التمثيليات كتب كما وجويا،

١٩٧٣م. سنة يناير يف هيدلربج مدينة يف تصدر التي والرسم األدب مجلة يف مايو

مايو» من «الثاني

األبيض، القميص ذو الرجل مايو»: من «الثاني
املتصلب، املحرتق، املشعل مثل

الليل، يف يهوي أن قبل
الشعب. يموت وهكذا الثورة، تموت هكذا

يشء؟ أي ألجل
الصورة. إىل انظر جديدة. أغالل ألجل يموت. إنه

عني، الرسام والرائي. املبرص جويا
دائًما ذلك مع القادرة الباردة، املفتوحة، والنظرة

يشء، كل امتصاص عىل
والليل. الضوء ع تُوزِّ التي اليد تتبعها
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الثالثون الفصل

بوليفيموس من أوديسيوسيسخر

سنة رسمها (١٧٧٥–١٨٥١م)، (Turner) ترينر مالورد جوزيف اإلنجليزي للمصور
اللوحة من جزءًا تقدِّم (والصورة لندن يف األهيل املتحف يف موجودة وهي ١٨٢٩م،

فحسب).
الطبيعية املناظر مصوري أعظم من (١٧٧٥–١٨٥١م) ترينر وليام مالورد جوزيف
زيتية، لوحة بثالثمائة وراءه تركها التي الصور عدد يَُقدَّر إذ إنتاًجا؛ وأغزرهم وأرقهم

املائية! باأللوان وصورة رسم ألف وعرشين
والخضار الفاكهة (سوق جاردن كوفنت يف لني» «ميدين العذراء حارة يف ُولد
امللكية األكاديمية مدارس فقبلته ُمبكًِّرا، نبوًغا نبغ حالًقا. يعمل أبوه وكان لندن)، يف



وصورة قصيدة

التي األكاديمية هذه يف ١٧٩١م سنة مرة أول أعماله وعرض ١٧٨٩م. سنة اإلنجليزية
وفساد عرصه نُقاد بعض من وحمته بعبقريته اعرتفت إذ بأفضالها؛ حياته طوال غمرته

١٨٠٢م. سنة الكاملة عضويتها إىل ته وضمَّ أذواقهم،
سنة فيها املنظور للعلم أستاذًا وعيَّنته عمره، من والعرشين السابعة يف وكان
الذي — مونرو الدكتور لدى عمل لرئيسها. نائبًا ١٨٤٥م سنة يف اختارته ثم ١٨٠٧م،
صديقه مع — الشبان الفنانني لرعاية أكاديمية إىل بيته ل وحوَّ للفن، هاويًا طبيبًا كان
وتعلَّم املائية، باأللوان الرسم يف ثورًة أحدث الذي (١٧٧٥–١٨٠٢م) جريتني توماس
١٧٩٧م سنة حتى املائية باأللوان التصوير يف واستمرَّ كبرية. مساعدًة وساعده منه
املدرسة بأسلوب فيها تأثر التي الزيتية صوره أوىل امللكية األكاديمية يف عرض عندما
الشبه شديدة املثال سبيل عىل القمر ضوء (فلوحته عرش السابع القرن يف الهولندية
عليه الحاسم التأثري أن بيد نري)، دير فان فيها ص تخصَّ التي القمر ضوء بمناظر
لوران كلود الفرنسيان وهم: اإلطالق، عىل الطبيعية املناظر رسامي أشهر من جاء قد
ويلسون ريتشارد واإلنجليزي (١٥٩٤–١٦٦٥م)، بوسان ونيكوال (١٦٠٠–١٦٨٢م)،
الفرتة تلك يف رسمها التي البارزة لوحاته إحدى يف صداه نجد ا ممَّ (١٧١٣–١٧٨٢م)،
وفتحت والرومانطيقية، الشاعرية بروحها تميزت التي بري»، «كاليه وهي (١٨٠٣م)
عرصه يف الفني النقد دكتاتور من وخصوًصا الالذع، النقد رياح منه هبَّت بابًا عليه
السري فبدأ بجانبه، وقفوا ما رسعان املنصفني النقاد أن بيد بومونت. جورج السري وهو
واتجه نسيانه، عىل والجمهور النقاد أوشك وملَّا عنه، الحار بالدفاع لورنس توماس
الربيع صورة مع عنهم ُكتب ما (انظر رافائيل» عىل «السابقني جماعة إىل اهتمامهم
بثناء فوجئ روسيتي)، جابرييل دانتي اإلنجليزي والشاعر الرسام ترجمة يف لبوتيتشيليل
املحدثني الرسامني عن كتابه من األول الجزء يف عليه (١٨١٩–١٩٠٠م) راسكني جون
تاريخ يف النقاد وأعظم األدباء أكرب من واحًدا يزال وال راسكني كان وقد ١٨٤٣م). (سنة
من إليه ه يَُوجَّ ما كل من الرغم عىل خاص، بوجه عرش التاسع والقرن عام، بوجه الفن
املفاجأة جاءت وقد والدين. باألخالق الفن وربط والعاطفية والتناقض بالشطط اتهام
كتابه: من األول الجزء ذلك عنوان يف ظهر تحمًسا ترينر لفن األديب الناقد تحمس من
القدماء الفنانني كبار عىل الطبيعية املناظر تصوير فن يف تفوقهم املحدثون، «الرسامون
املحدثني، الفنانني أعمال من وعقيل وجميل حق هو ا ممَّ بأمثلة هذا عىل والتدليل جميًعا.

ل». امُلبَجَّ امللكية األكاديمية عضو ترينر و. م. ج. أعمال وخصوًصا
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بوليفيموس من يسخر أوديسيوس

— البداية يف عددها ذكرنا التي — ورسومه ولوحاته صوره بجميع ترينر أوىص
األهيل واملتحف الربيطاني املتحف يف اليوم محفوظ ومعظمها الدولة، ملكية إىل لتئول

لندن. يف تيت ومتحف

(١٨٤٤–١٩١٥م) (James Elroy Flecker) فليكر إلروي جيمس (1)

١٨٨٤م سنة اإلنجليزي الشاعر ُولد بوليفيوس. من يسخر أوديسيوس ترينر: لوحة عن
وأزمري بالقسطنطينية بالده قنصليات يف عمل بسويرسا. داغوس يف ١٩١٥م سنة ومات
وقصيدته العديدة. ترجماته بجانب واملرسحية القصرية القصة وكتب وبريوت، وأثينا
نرشها التي الكاملة أشعاره مع ظهرت ١٨٢٩م، سنة رسمها التي ترينر لوحة عن هذه

ص٣٤. ١٩٤٧م، سنة لندن يف اسكوير جون السري
هومريوس رواها التي األحداث عن ان تُعربِّ والقصيدة الصورة أن القارئ يالحظ
«الكيكلوب» عن (٥٦٦ البيت إىل ١٠٥ البيت (من األوديسة من التاسع النشيد يف
أن إىل اآلخر تلو منهم الواحد يلتهم فراح كهفه، ورفاقه أوديسيوس دخل الذي الرهيب
ًجا متوهِّ حديديٍّا قضيبًا الواحدة عينه يف وغرس فأسكره، بدهائه أوديسيوس عليه تغلَّب
يرصخ هذا فأخذ اسمه، عن الوحش ضلَّل أن بعد رفاقه مع يهرب أن واستطاع بالنار،
حبه عن أخرى روايًة كذلك (انظر أحد) (ال به فعل ا ممَّ العمالقة، من برفاقه ويستغيث
العمالق هذا بها هام التي جاالتيا انتصار عن رافائيل صورة مع جاالتيا البحر لحورية
«ترنكاريا» ا أمَّ لها. تستجيب أن تستطع لم التي عاطفته والغناء باملوسيقى فداوت حبٍّا،
«بوليفيم» موطن كانت التي صقلية اليوم فهي القصيدة من الثاني السطر يف املذكورة
«هيربيون» عن ا وأمَّ املاكر. اإلغريقي السندباد مع حكايته ذكرنا الذي «بوليفيموس» أو
هيليوس، الشمس إله عىل يُطَلق اسم فهو القصيدة، من الثالث السطر يف ذكره يرد الذي
الوحيدة النثرية لروايته عنوانًا (١٧٧٠–١٨٤٣م) هلدرلني األملاني الشاعر جعله وقد
عن كتابي شئت إن (راجع «١٧٩٧–١٧٩٩م») سنتي بني رسائل صورة عىل كتبها التي
ص٨٨–٩٤). ١٩٧٤م، الغربي، الفكر نوابغ سلسلة القاهرة، املعارف، دار هلدرلني،

بوليفيموس» من «أوديسيوسيسخر

تطري املظلمة روحي دَع النهار، رسام يا
ترنكاريا، يف مسينا مضيق إىل
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الخالدة هيربيون خيول لتشاهد
النارية، الساللم عىل صاخبًة تندفع وهي

جديد من اآلخيني سفن طالئع لرتى
منها، بالقرب تنزلق وهي

املجلو غليونه1 يف وهو وأوديسيوس
األمام! إىل له: ينشدن والنرييديات2 بسخرية، يتهكَّم

املذهولون الكيلكوب وعمالقة
البعيد. األفق يف يتالَشون

األرض، عاطفة ترسم إنك املعلم، أيها
خافت، منترص نغم يف مولدها، موسيقى ترسم

ضاعت، التي األشياء ألِق
السن. يف طعنت التي األشياء وروعة

والوهج القوة من معزولة أغنيًة لنا قدم
الجناَحني، الفتيِّ الصباح عن

األكيد، الفرح وبهجة
الرطيب. الزنابق وندى الساطع والذهب

ضخمة. رشاعية سفينة الغليون 1
مع ذكرها سبق التي جاالتيا أشهرهن ومن الخمسني، عددهن بلغ الالئي (نرييوس) البحر إله بنات هي 2

جاالتيا). (انتصار رافائيل صورة
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والثالثون الحادي الفصل

جرايفسفالد ميناء

أكثر من (١٧٧٤–١٨٤٠م) (Caspar David Friedrich) فريدريش دافيد كاسبار يُعد
بوجه واألوروبية خاص، بوجه األملانية الرومانطيقية الروح عن تعبريًا الطبيعة مصوِّري

عام.
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إن أبًدا يغادرها أالَّ خشية إيطاليا زيارة من الخوف ومنعه كوبنهاجن يف تعلَّم
إحساسه ويوشك الفصول، وتغريُّ الضوء تأثري عن بالتعبري اهتمَّ روما! عىل عينه وقعت
(١٤٨٠–١٥٣٨م) «ألتدورفر» عند إال اللهم نظري، له يكون أالَّ وسكينتها الغاية بصمت
طويل. بزمن الرومانطيقية عرص قبل وشاعريته بعاطفته وغمرها الغابات ر صوَّ الذي
صالحية حول الجدل فأثارت ١٨٠٨م، سنة الجبال» يف «صليب لوحته عرض
دينية روح عن تشف صوره أن والواقع الدينية. املوضوعات عن للتعبري الطبيعية املناظر
متحف يف محفوظ ومعظمها الدينية، والشخصيات الرموز إىل مبارشًة تقصد لم وإن
باملتحف محفوظة فهي الصورة هذه ا أمَّ حياته. معظم فيها قىض التي درسدن مدينة

١٨١٠م. سنة حوايل فريدريش رسمها وقد الغربية. بربلني األهيل

(١٩٢٦م–…) (Dagmar Nick) نك داجمار (1)

بعد درس برلني. يف ١٩٣٣م سنة منذ ويعيش برسالو، مدينة يف األملاني الشاعر ُولد
مجموعات أربع نرش الخطوط. وعلم النفس علم ميونيخ يف الثانية العاملية الحرب انتهاء
وقد مختلفة. وترجمات إذاعية مرسحيات وله املقاالت، من مجموعات وثالث شعرية
صور، عن قصائد كرانس: جيسربت األستاذ كتاب يف مرة أول القصيدة هذه نُرشت

ص٢٠٥. ١٩٧٥م، الجيب، كتاب نرش دار ميونيخ، فني، ومعرض شعرية مختارات

جرايفسفالد» «ميناء

صغرية أمواج ساكنة، املراكب
ألواحها. عىل تطرق

البحر، من أنفاسه يرسل املساء
صفراء. ألوان مياهه يف تتقطَّر الذي
عسرية. األمور تجعل رة املتأخِّ الساعة

الهواء، يف تسبح تزال ال وحدها الرائحة
بالقار، الزيت فيها يمتزج غريبة رائحة

ميناء. لكل املميزة العالمة وهي
القوارب، تنعس املطوية األرشعة تحت

األحالم. تعانق فراحت الشمس غروب أسكرها
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جرايفسفالد ميناء

وغناء، ضحك أصداء ترتدَّد بعيد مكان ومن
قيثارة من املنبعثة الهامسة واألنغام

الطويل. الشاطئ طريق الخفيفة بأجنحتها س تتحسَّ
الشحوب ويكسوها تذبل أخذت التي السحب ومن

بالبحر؛ مبتلًة الريح تستدير
الصواري. تعض وهي نفسها لتوازن
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والثالثون الثاني الفصل

بلوط غابة يف دير

الرومانطيقيني الفنانني أعظم (١٧٧٤–١٨٤٠م)، فريدريش دافيد كاسبار للفنان الصورة
سنتَي بني رسمها وقد جرايفسفالد)، ميناء عن لوحته مع السابقة ترجمته (راجع األملان

الغربية. برلني بمدينة شارلوتنبورج قرص متحف يف اليوم وتوجد و١٨١٠م، ١٨٠٩

(١٧٩١–١٨١٣م) (Theodor Körner)كورنر تيودور (1)

من بالقرب ١٨١٣م سنة ومات دريسدن، مدينة يف ١٧٩١م سنة األملاني الشاعر ُولد
جوتفريد كرستيان ابن وهو مبارزة. يف أصابه شديد بجرح متأثًرا جاديبوش بلدة
حميمة رسائل بينهما ودارت شيلر، فريدريش الكبري للشاعر صديًقا كان الذي كورنر
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يف واملناجم التعدين هندسة الشاعر درس وشعره. وفكره شيلر حياة عىل داللتها لها
الجامعة طردته وبرلني. ليبزج يف والفلسفة واألدب والتاريخ الحقوق درس كما فرايربج،
يف وشارك ١٨١٣م، إىل ١٨١١م سنة من فيينا يف وأقام سياسية، ألسباب ١٨١٠م سنة
يف واشرتك ١٨١٣م، سنة الحر الربويس لوستوف جيش يف ع تطوَّ ثم الشعري، املرسح

الشعب. لسان عىل وأغانيه أناشيده وجرت نابليون، قبضة من التحرير حروب
الكاملة مؤلفاته ضمن فريدريش دافيد كاسبار لوحة عن القصيدة هذه ظهرت
قد الشاعر يكون أن ويُحتَمل ص٩٩. ١٩١٣م، سنة ليبزج يف فيلدينوف أ. نرشها التي
سنة أُقيم الذي األكاديمية معرض يف أو دريسدن، بمدينة الفنان مرسم يف اللوحة شاهد
هذا ولعل الصامتة)، (أو امليتة للطبيعة برسمه فريدريش ُعرف وقد برلني. يف ١٨١٠م

فيها: يقول التي األبيات هذه يكتب جعله الذي هو
والفناء؟ القرب تصوير من تكثر وملاذا رسومك، ملوضوعات املوت تختار ملاذا «ُسِئلُت
للموت.» نفسه يُسلم أن األحيان أغلب يف فعليه أبدية، حياة لإلنسان تتسنى لكي فأجبت:

بلوط» غابة يف «دير
ميتة» «طبيعة

١

عميق، عميق حزن يف صامتة األرض
الليل. يف الهائمة األرواح أنفاس فيها ترسي

العجوز، البلوط شجر يف العاصفة الريح لحفيف أنصت
املتداعية! الجدران خالل املدوي ونواحها

الكثيف، الثلج د يتمدَّ القبور فوق
لألبد، يدوم أن يريد كأنما هدوء، يف األرض مع متآخيًا

بالسواد، الليل يلف الذي املعتم والضباب
البارد. املوت برذاذ العالم يعانق

شحوب، يف يرتع وهو يُطل الفيض القمر
وسكون، حنان يف الخربة النوافذ عرب
الناعم. أشعته ضوء يخبو وكذلك

الدير، باب قضبان نحو وبطء وبهدوء
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بلوط غابة يف دير

األشباح، الليل يف صامتًة تتجوَّل كما
األرواح. خطوات جنازة موكب يخطو

٢

األلحان، أعذب أسمع وفجأًة
أنغام، يف ُصبَّت هللا كلمات كأنها

الصليب، من ينسكب كأنه ضوءًا وأرى
بعيد. من نجمي سطوع مع ج يتوهَّ
األلحان، تلك من يل يتبنيَّ هنالك
املوت، يف ق يتدفَّ النعمة نبع أن

هللا بربكة املباركني وأن
األبدي. النور إىل القرب خالل يمرون الذين هم

الفنان! عمل ل نتأمَّ أن بنا يخلق هكذا
حنان، يف ورعته الفنون ربات هدته فقد
األهداف. أجمل نحو طريق أروع عىل
بفؤادي، وأثق ع أتشجَّ أن يل يحق هنا

برود، يف اإلعجاب أُظهر أن عيلَّ ينبغي وما
الكمال. الفنُّ يبلغ الشعور ويف أشعر، أن عيلَّ بل ال،
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والثالثون الثالث الفصل

األحجار قاطعو

سنة رسمها وقد (١٨١٩–١٨٧٧م)، «(Courbet) كوربيه «جوستاف للفنان لوحة
١٩٤٥م. سنة أُتلفت حتى دريسدن متحف يف محفوظًة وظلَّت ١٨٤٩م،

ودعا بالواقعية آمن املتطرِّفة. الطبيعية النزعة عليه تغلب واقعي رسام كوربيه
عليه ألَّبت بقسوة أيامه يف السائدة والرومانطيقية «األكاديمية» الكالسيكية وهاجم إليها،

حياته. يف املتاعب له وسببت النُّقاد،
سافر ثم فرنسا، وبني بينها الفاصلة الحدود من بالقرب بسويرسا «أورنانز» يف ُولد
والرتدُّد «اللوفر» يف اللوحات نسخ طريق عن بنفسه نفسه وعلَّم ١٨٤٠م، سنة باريس إىل



وصورة قصيدة

مدرسة بفن التأثر مع الطبيعية النزعة إىل اتجه السويرسي. (األتيلييه) املرسم عىل
كارافاجيو وبأعمال والظالل، النور وتفاعل الدرامية بالتفاصيل ت اهتمَّ التي البندقية
استمدَّ الفنانني. كبار من العديد ألهمت التي وواقعيتها ببساطتها (١٥٧٣–١٦١٠م)
العارية، واألجساد الوجوه وتصوير الفقراء، ومعاناة اليومية الحياة من موضوعاته
الجبلية البيئة الغالب يف تعكس التي والطبيعة البحر ومناظر واألزهار، الساكنة والحياة
عاريات، نساء مناظر أحيانًا فيها أدخل كما أورنانز، يف رأسه مسقط من بالقرب
الفقراء حياة تصوير إىل ترجع شهرته أن غري الثلج. وسط وغزالنًا صيد، ورحالت
األحجار. قاطعي عن هذه صورته يف ترى ما نحو عىل والفالحني، الُعمال من والكادحني
اللوفر) يف وتوجد ١٨٥٠م سنة (رسمها أورنانز» يف املوتى «دفن الكربى لوحته ويف
(١٨٥٥م، مرسمه» يف «رسام الضخمة ولوحته برشيٍّا، شكًال أربعني من أكثر تضم التي

فلسفي! (بيان) «مانيفستو» بأنها النُّقاد بعض وصفها التي اللوفر)،
لوحته املعارض رفضت وقد ورجالها، للكنيسة العداء شديد يبدو فيما كوربيه كان
ب ُمتعصِّ كاثوليكي اشرتاها ثم سكارى، قساوسًة فيها ر صوَّ التي املؤتمر» من «العودة
واشرتاكه السياسة يف له بتدخُّ واالضطهاد الحقد من املزيد نفسه عىل وجلب رها! يدمِّ لكي
غضب أثار ا ممَّ ١٨٧١م، سنة باريس»1 «كومونة ويف الديمقراطية، ١٨٤٨م ثورة يف
تدمري يف دوره عىل له عقابًا كبرية مالية بغرامة عليه وحكمت سجنته التي السلطة
سويرسا إىل هربه إىل النهاية يف أدى ا ممَّ «فيندوم»، ميدان يف التذكاري نابليون نصب

قليلة. بسنوات ذلك بعد مات حيث ١٨٧٣م، سنة
جمعت التي الصداقة روابط من الرغم عىل واملثقفني، للثقافة بعدائه كوربيه يُتَّهم
برودون جوزيف بيري االشرتاكي والكاتب والفيلسوف «بودلري» الشاعر وبني بينه
ما كتابه، يف وردت التي رسقة»، «امللكية املشهورة: العبارة صاحب (١٨٠٨–١٨٦٥م
الذي البؤس فلسفة أو االقتصادية، التناقضات نظام املشهور الكتاب وصاحب امللكية؟
املثالية النزعة كوربيه رفض وقد الفلسفة). بؤس كتاب يف به ر وشهَّ ماركس انتقده
األدبية املوضوعات شأن من ر وحقَّ والرومانطيقية، الكالسيكية معها أدان كما الفن، يف

بعد املدينة يف السلطة عىل االستيالء حاولوا الذين ١٨٧١م، سنة مايو ٢٧ إىل ١٨ من باريس ُعمال ثورة 1
وحيش قتال بعد أقاموا الذي الثوري املجلس أو «بالكومونة» أُطيح وقد الربوسيني. حصار عنها ُرفع أن

املدينة. بمحارصة «تيرت» ملدينة النظامي الجيش قيام إثر
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األحجار قاطعو

والفالحني الُعمال وتصوير الواقع، إىل االتجاه من بدًال أصحابها جهود تستنفد التي
الفنان. يتناوله أن يمكن موضوع أنبل حياتهم اعترب الذين

الذهبية بامليدالية ١٨٤٩م سنة فوزه من الرغم عىل — عام بوجه أعماله تلَق لم
مستقالٍّ عرًضا لوحاته عرض وقد املرير. والنقد التجاهل سوى — باريس معرض من
بذلك ُمحاِوًال و١٨٦٧م، ١٨٥٥ عاَمي باريس يف افتُِتحا اللذَين الدوليَّني املعرَضني أثناء
التجاهل من املزيد غري يلَق فلم عليه، ُفِرض الذي الرسمي والتجاهل الجحود عىل يرد أن
الحركة عىل قريب من التعرف دون ١٨٧٣م سنة فرنسا من هروبه وحال والجحود!
فيه (وشارك ١٨٧٤م سنة باريس يف افتُِتح الذي األول معرضها وحضور التأثريية
وجيومان وبيسارو وسيسيل وديجا وسيزان ورينوار مونيه مثل أعالمها من كبري عدد
يف بأسلوبه سواء بفضله، اعرتفوا الذين التأثرييني هؤالء عىل أثَّر أنه والواقع وبودان)،
لهم املثل رضب يف أو والذهنية، األكاديمية للنزعة كراهيته يف أو الطبيعية املناظر تنفيذ
تنفيذها، يف أسلوبه أو و«تقنيته»، كوربيه أعمال شابت وقد الخاصة. املعارض بإقامة
ميلودرامي صوت ذات واقعية ملوضوعات اختياره أقلها ليس — كثرية فنية عيوٌب
الشخصية عيوبه أن يبدو ولكن — فرشاته وملسات ألوانه يف للحساسية وافتقاره صارخ،
عىل الجناية يف كبري بنصيب ساهمت قد طبع وحدَّة لسان وسالطة غرور من والخلقية

البائسة. املضطربة حياته

(١٩٠٧م–…) (René Char) شار رينيه (1)

بورفانس. بمقاطعة «ليل-سور-سورج» يف ١٩٠٧م سنة الكبري الفرنيس الشاعر ُولد
الحرب يف شارك الفن. عن كتب كما الشعر وكتب ١٩٣٨م، سنة حتى سريياليٍّا ظلَّ
حركة يف الة فعَّ مشاركًة شارك كما فرانكو، أتباع من الفاشيني ضد اإلسبانية األهلية
فرقة صفوف يف الثانية العاملية الحرب نهاية قرب وكان لبالده، النازي لالحتالل املقاومة
يف ١٩٣٨م سنة مرة أول األحجار» «قاطعو كوربيه لوحة عن قصيدته ظهرت املظالت.
ترجمها التي أشعاره مجموعة يف ذلك بعد نُرشت ثم الليل»، يحكم الخارج «يف ديوانه

سيالن.2 باول هو مثله كبري شاعر األملانية إىل

القاهرة، الحديث. الشعر ثورة كتابي: من الثاني الجزء يف شار رينيه شعر من مختارات شئت إن راجع 2

١٩٧٤م. الكتاب، هيئة

253



وصورة قصيدة

األحجار» «قاطعو

ناعمة، حياًة يعيشان القش، الرمل،
عليهما، يتكرسَّ ال النبيذ

الريش، حصدا الَحمام من
الرشه، اللسان أخذا الزجاجة عنق من

الفتيات كعوب يُعطِّالن إنهما
عرائسهن يخرقان الالئي

فراشات. هيئة عىل
عذابه يستعذبان الذي والدم
خفتهما. دعابة يف يسقط

الحجارة، كوم يف الرمادية النار طاعون نلتهم نحن
البلدي، املجلس يف الدسائس تُحاك وعندما

حال، أحسن يف بأنا املهدمة الطُّرق فوق نشعر
البساتني، يف الطماطم حيث هنالك
الفجر، غسق يف الريح إلينا تحملها

نسائنا، من نلقاه الذي الخبث نسيان معها» «وتحمل
ركبنا. يف املنساب العطش ومرارة
بالرتاب املغربة أعمالنا إن ولدي يا
السماء، يف الليلة هذه تُرى سوف

جديد. من يصحو الرصايص زيتنا هو وها
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والثالثون الرابع الفصل

والغربان القمح حقل

–١٨٥٣) (Vincent Von Gogh) جوخ فان فنسنت الشهري الهولندي للفنان اللوحة
١٨٩٠م؛ سنة يوليو شهر يف مبارشًة انتحاره ُقبيل رسمها لوحة آخر وهي ١٨٩٠م)،
محاولة عىل أقدم — «أوفري-سور-أواز» بلدة من بالقرب — رسمها من فرغ أن فبعد
بعد بجرحه متأثًرا ومات نفسه، عىل الرصاص وأطلق القمح، حقول أحد يف االنتحار

قليلة. بأيام ذلك
يف عمل عديدة. ومدن بالد بني ل يتنقَّ جعلته متقلبة حياًة وعاش قسيًسا، أبوه كان
شقيقه معهم يتعامل كان الذين الفنية واللوحات الصور تُجار بعض مع حياته بداية
مناجم ُعمال بني بالتبشري وقام الالهوت درس وباريس. ولندن الهاج بني «ثيو» وراعيه
لم معيشتهم. وشظف بؤسهم العماَل هؤالء وشارك ببلجيكا، بوريتاج حي يف الفحم
١٨٨٠م)، (سنة التبشري بعثة من الكنيسة طردته أن بعد إال الفن ممارسة يف يبدأ
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والهاج واتني بروكسل بني التالية السنوات مدى عىل ل ويتنقَّ الرسم نفسه يُعلِّم فأخذ
«ثيو» بشقيقه لحق ثم أكاديميتها. يف الرسم دروس بعض حرض التي وأثتفريب ودرنته،
وربطت أعمالهم عىل تعرَّف الذين التأثرييني بالفنانني طريقه عن واتصل باريس، يف
تبعه الذي وجوجان وسورا، وديجا، وبيسارو، تولوز-لوتريك، مثل؛ وبينهم بينه الصداقة
وأخذت الحني، ذلك منذ العقيل املرض أصابه وقد ١٨٨٨م. سنة «أرليس» مدينة إىل
وريمي، أرليس يف أو العقلية، املصحات يف سواء تهاجمه والعقلية النفسية االضطرابات
من شهور ستة بعد تقدَّم. كما منتحًرا مات حيث أوفري-سور-أواز إىل انتقاله بعد أو
الرسائل من مجموعًة له كتب قد جوخ فان كان الذي «ثيو» شقيقه به لحق وفاته

وعذابه. وفنه شخصيته عن تكشف التي امُلَطوَّلة
الراسخة، واألشكال الداكنة باأللوان هولندا يف قضاها التي املرحلة يف رسومه تتميَّز
الشهرية!) الحذاء لوحة (مثل اليومي وكدِّهم الفالحني حياة من امُلستََمدة واملوضوعات
مواطنه وبأعمال الياباني، بالفن عرَّفته قد «أنتفريب» يف القصرية إقامته فرتة أن ويبدو
إذ باريس؛ إىل وصوله بعد ا تامٍّ تحوًال تحوَّل أنه بيد (١٥٧٧–١٦٤٠م). روبنز العظيم
كان «سورا». يتبعها كان التي التنقيط بطريقة االهتمام مع التأثريي، األسلوب تبنَّى
ومناظر والجسور (البورتريه) والوجوه الزهور رسم إىل واتجه القديمة موضوعاته غريَّ
الطبيعية املناظر رسم يجرِّب بدأ فقد «أرليس» يف ا أمَّ الفقراء. وروادها ومقاهيها باريس
وحساسيته والنور، بالحياة دة املتوقِّ مشاعره تعربِّ جة، متوهِّ حية بألوان واألشخاص

وامليتافيزيقي. الكوني واأللم بالعذاب امللتهبة
التي األخرية املرحلة عن تعربِّ الغربان» مع القمح «حقل تراها التي والصورة
حيوية من زاد ا ممَّ ة، امُلِلحَّ العصبية النوبات تأثري تحت فيها ووقع «أوفري» يف قضاها
تأثريًا جوخ فان أثََّر يشء. كل تجرف ناريًة ُدوامات تشبه التي أشكاله واضطراب ألوانه،
الذي (١٨٦٢–١٩٤٤م)، مونش أدفار وهو ُروادها أحد وعىل التعبريية الحركة يف كبريًا

املجموعة. هذه يف «الرصخة» الشهرية صورته تجد

(١٩٢٧م–…) (Anna Pogonowska) بوجونوفسكا أنا (1)

صورة وصف هو البولندية الشاعرة كتبتها التي القصيدة هذه من الهدف يكن لم
خاص بوجه وتأثرها مجموعه، يف جوخ فان بفن إحساسها عن التعبري بل محددة،
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والغربان القمح حقل

الشاعرة ُولدت وقد الصورة. هذه عىل خاص بوجه ينعكس الذي امليتافيزيقي بتمزُّقه
مجموعة من مأخوذة والقصيدة وارسو. مدينة يف وتعيش لودز، مدينة يف ١٩٢٧م سنة
ونُرشت األملانية، إىل ديديسيوس كارل ترجمها الجديد» البولندي «الشعر بعنوان شعرية

مشتات. دار مدينة يف ١٩٦٥م سنة

والغربان» القمح «حقل

الكاستانيا، زهور هندسة
— قستها الذي أنت

الدوار تثري التي البقع آالف
— حسبتها أنت
الحياة، سحابة
أعداد عىل ثبَّتها

والقلب. الفرشاة رضبات
سلسلة، يف تتشابك السحب
الخرضة، تتنفس األرض

طوفانه، العيون يغرق القمح
الفحم رماد — والغربان

— العدم من املتبقي
الشمس. وجه تغطِّي
جوخ، فان يا وأنت

تُضيِّق ما دائًما
.. األلوان عقدة
الشعاع تستعبد
النريان، بلوالب
الربيق وتخنق

والدخان، البخار بسحب
بقيودك؟ تقيِّده الذي ذا من

به؟ تمسك من
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وصورة قصيدة

وسناج،1 رماد منك: ى يتبقَّ ما
األرض، بنفسج يف يفتِّش وهو

السماء، مرارة ويرشب
هللا: إىل يرضع راح

ألوانك، يأَس يل «َقسمَت
أحجارك، شوكك، بكاءك،
— نصيبي من جعلتها

وساكنة، سوداء
— قزح قوس أحشاء هي

الشيطان، أجنحة يف الفاقع الريش ينفجر
األسود الهاوية وجرح

فاه. يفغر

(١٩٢٠–١٩٧٠م) (Paul Celan) سيالن باول (2)

يف كتبها وقد سيالن، باول األملاني للشاعر القصيدة جوخ: فان لفنسنت صورة تحت
ومات السوفييتي، االتحاد يف اليوم تقع التي شرينوفتس مدينة يف ُولد ١٩٥٦م. سنة
باريس يف وعاش الرومانية، واآلداب واللغات الطب درس السني. نهر يف نفسه بإغراق
ويتميَّز املعارصين، األملان الشعراء أهم من يَُعد انتحاره. حتى ١٩٤٨م سنة من ابتداءً
الفردي للقدر الفاجع بالحس ونبضه الكوني باأللم وِغناه الشديدة، برهافته شعره
قريب فرنيس لشاعر الدقيقة الرقيقة برتجمته وُعرف الفرنسية، عن كثريًا ترجم املظلم.
مجلة من الثالث العدد يف مرة أول القصيدة نُرشت شار». «رينيه وهو وعامله مزاجه من
الذي اللغة»، «قضبان ديوانه يف نرشها أُعيَد ثم ١٩٥٦م، سنة األدبية (نربات) «أكسينته»
لحن كتابي شئت إن (راجع ١٩٥٩م سنة املاين نهر عىل فرانكفورت مدينة يف صدر
الثقافية، املكتبة القاهرة، الثانية. العاملية الحرب بعد األملاني الشعر والصمت، الحرية

١٩٧٤م. الكتاب، هيئة

الدخان. من ب ويرتسَّ الزيتية املصابيح بزجاج يعلق الذي «الهباب» وهو 1
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والغربان القمح حقل

والغربان» القمح «حقل

الغربان. أرساب عليها تحط القمح أمواج
هذي؟ سماء أي زرقة

السفىل؟ العليا؟
النفس، تُطلقه سهم آخر

أقوى، خفقان
أقرب. ملعان
وهناك وهنا
العالم. يتجىلَّ

(١٩٠٨م–…) (Albrecht Goes) جوز ألربشت (3)

أملانيا. بجنوب «فريتمبورج» والية يف ُولد وقد جوز، ألربشت األملاني للشاعر القصيدة
للتأليف نفسه يَهب أن قبل حياته من قصرية فرتًة بالوعظ واشتغل قسيًسا، أبوه كان
الدينية، واملواعظ واملقالة والقصة الشعر نرش ١٩٥٣م. سنة من ابتداءً الحرة والكتابة
يف فيرش النارش لدى ١٩٥٨م سنة صدر الذي «قصائد» ديوانه يف هذه قصيدته ونُرشت
يف والغربان» القمح «حقل شاهد أنه الشاعر ذكر وقد املاين. نهر عىل فرانكفورت مدينة

القرن. هذا من الثاني العقد أواخر

والغربان» القمح «حقل

العني»، تبرصه «ما سماءً ليس
سحاب كتل إال هي إن

وسوداء، زرقاء
باألنواء. وُمثقلة

وعذاب. هواجس خطر
يل: قل

القلق؟ ممَّ
تكلَّم،

امُلحدق؟ بالخطر تشعر هل
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تصدع، الجبل هذا وعر
حريق، والحقل
يسطع، ذهبيٌّ

— الجوع غراب وهو — قلبي
األرض فوق يحلِّق

وينِعق.

260



والثالثون الخامس الفصل

الرصخة

(١٨٦٣–١٩٤٤م). (E. Munch) مونش» «إدفارد التعبريية الحركة رواد وأحد النرويجي للفنان



وصورة قصيدة

سنة يف أقام حيث وبرلني باريس يف املبدعة حياته سنوات معظم «مونش» قىض
يف األملانية التعبريية مسرية عىل كبري وتأثري قوي صًدى له كان لصوره معرًضا ١٨٩٢م

التالية. السنوات
أوجست وهو الحديث املرسح يف التعبريية رائد وبني بينه الصداقة روح جمعت
إىل ميله ولكن وجوجان، جوخ فان من بكلٍّ الشكل ناحية من تأثَّر كما سرتندبرج،
حول تدور التي املوضوعات يختار جعله امُلَعذَّبة القلقة النفس هواجس عن التعبري
حيالها؛ اإلنسان عجز ويصوِّر لها، الرمزي املعادل يجد أن محاوًال واملوت، واملرض الحب
هستريي حد إىل األحوال من كثري يف تصل التي «العصابية» من بنوع فنه يتسم ولذلك

الكالم). هذا مع املنشورة الرصخة صورة يف ترى (كما
يف أعماله من عمل ألف بحوايل «أوسلو» مدينة يف باسمه املسمى املتحف يحتفظ
أخرى أماكن يف الحديث الفن متاحف يف أعماله بعض توجد كما والحفر، التصوير

متفرقة.
Margot) شاربنربج مارجوت فهي املعربة صورته استلهمت التي الشاعرة ا أمَّ

.(Scharpenberg
الراين. نهر عىل (كولونيا) «كولن» مدينة يف ١٩٢٤م سنة ُولدت وقد

تعيش حيث األمريكية املتحدة الواليات إىل وهاجرت املكتبات، يف دبلوم عىل حصلت
قصص ومجموعات عديدة، شعرية مجموعات لها صدرت نيويورك. يف ١٩٦٢م سنة منذ
الذي «آثار» ديوانها يف مونش «رصخة» عن قصيدتها ظهرت متنوعة. ومقاالت قصرية،

١٩٧٣م. سنة دويسبورج مدينة يف وفرانكه جيليس النرش دار أصدرته

غناء
املاء، فوق

املاء وموسيقى
النار. إال تطفئها ال
الجرس، فوق غناء
عذارى ورصاخ

إنسان به يتغنَّ لم
الصم، أجل من
الفنان عنه عربَّ
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الرصخة

يهووا ال كي
الصورة جوف يف

كالعميان.
الرصخة
كالشالل،

يد، بأصابع تُْطَلق
البعد، يف توغل

أميال، إىل
حجر قبضة تشبه

الجلد. فوق
الطبلة

الفم. فاغرة
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والثالثون السادس الفصل

صلح

(١٨٨٠–١٩١٦م). مارك فرانز التعبريي للفنان الخشب عىل َحفر

Franz Marc مارك فرانز (1)

التي التعبريية األزرق الفارس جماعة قالت حيث ميونيخ، مدينة يف ١٨٨٠م سنة ُولد
ظلت وغريهم. وَفيننجر ماكيه وأوجست كاندنسكي مع املؤسسني أعضائها أحد كان



وصورة قصيدة

تنويعاته أصبحت حتى الحصان برسم واشتهر الرئيسة، موضوعاته هي الحيوانات
يف تأثر الحديث. الفن يف التصوير أعمال وأملع أبدع من األزرق الحصان عىل املختلفة
فرنسا، يف والتجريدية التأثرية بالحركة — التعبرييني الفنانني بقية مثل — حياته بداية
فاتجهت (١٨٨٥–١٩٤١م)، ديلوتاي التكعيبي بالفنان باريس يف ١٩١٢م سنة والتقى
تجريد وهو التجريد، من املزيد نحو — املنشورة اللوحة ومنها — األخرية أعماله
الشكلية النزعة عن وتبعده وشعرية، رمزية غاللة يف ه تلفُّ وكونية صوفية َمسحة تكسوه
يف األوىل العاملية الحرب يف قتيًال سقط فيه. الكامنة وعاطفته التعبري بقوة والهندسية
الشاعرة أن (الحظ أعماله بمعظم ميونيخ مدينة متحف ويحتفظ «فريدون»، معركة
أَال واملرسح؛ الشعر يف األملانية التعبريية الحركة أعضاء أهم من رسمه استوحت التي

الشاعرة). وهي

(Else Lasker Schuler) شولر السكر إلزه (2)

الطغيان بداية مع — ١٩٣٣م سنة وهاجرت فوبرتال-إلربفيلد، يف ١٨٦٩م سنة ُولدت
أمرَّ قاست أن بعد ١٩٤٥م سنة يناير يف فيها وماتت القدس، مدينة إىل — النازي
أمثال من التعبرييني األدباء كبار وبني بينها الصداقة أوارص جمعت والبؤس. الفقر آالم
حب مع ج املتوهِّ الحي الخيال كتاباتها يف يتحد بن. وجوتفريد تراكل، وجورج دويبلر،
استطاعت وقد إليها. تنتمي التي اليهودية والديانة األملانية للثقافة والوالء الطبيعة،
كوزيل النرش دار يف ١٩٦٦م سنة الكاملة أشعارها مع نُرشت التي — قصيدتها
األصلية، اللوحة تميِّز التي الكونية والروحانية التعبريي الجو تعكس أن — بميونيخ
توحي وكلها املستحيل، إىل والحنني واإلرهاق والتعاسة بالوحدة اإلحساس تكثيف بجانب

السواء. عىل واألدب التشكييل الفن يف التعبريية بطابع

«صلح»

.. هائل نجم ِحجري يف سيسقط
سهًرا، نسهر أن الليلة نريد

بلغات نتعبَّد أن
ا. رسٍّ القيثارة نغم من ُقدَّت

نتصاىف، الليلة تعاَل
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صلح

ثرَّة. بنعم هللا وسيغمرنا
قلبك مع قلبي

للراحة اشتاقا طفالن
املرهق، الحلو النوم ِحضن يف

للقبالت، تاقا
الحرية؟ ولَم ترتدَّد، فلَم

حبي، يا آه
قلبي، قلبك مع يتجاور أفال

الفائر دُمك يصبغ أوال
حمرة؟ خدِّي

نتصالح، الليلة تعاَل
نتعانق لو

املوت، علينا المتنع
املرَّة، شوكته وزالت
الهائل النجم ولسقط

.. مرَّة ِحجري يف
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والثالثون السابع الفصل

اجلائعات

املرسحي والكاتب التعبريي للفنان ١٩٣٢م سنة حوايل إىل يرجع الجبس من نحت
والرسم النحت يف أعماله تميَّزت (١٨٧٠–١٩٣٨م). «Ernst Barlach بارالخ «إرنست
حطَّموا الذين النازيني ثائرة أثارت فاجع، وتشاؤم قاتمة (تراجيدية) مأسوية بروح



وصورة قصيدة

واملتحف األملانية املتاحف بعض بني مبعثر قليل عدد سوى منها يبَق فلم تماثيله معظم
«لينيبورج». مدينة من بالقرب اسمه يحمل الذي الصغري

فالحني فيها ر صوَّ وقد أعماله، خري من الخشب عىل الحفر يف أعماله كانت ربما
أسلوبه وتأثر روسيا، إىل بها قام زيارة من استوحاها كادحًة وشخصيات وشحاذين
والبؤساء البؤس عن بالتعبري بارالخ واهتمام أملانيا. يف املتأخر القوطي الحفر بفن فيها
فنانة أعمال من يقرِّبه اإلنسان، وجود بها يُْمتََحن التي واألشكال الصور مختِلف يف
واألطفال األمهات عذاب أبرزت التي (١٨٦٧–١٩٤٥م) كولفيتس» «كيته هي له معارصة

منهم: نذكر الشعراء من عدد الجائعات عن نحته استلهم والحفر. الرسم يف

(١٨٩٨م–…) (Elisabeth Emundts Dragor) دريجر إمونتس إليزابيث (1)

«كولن» مدينة يف ١٨٩٨م سنة ُولدت وقد ١٩٧٠م، سنة القصيدة هذه الشاعرة كتبت
ومجموعة واحدة روايًة أصدرت بينسربج. مدينة يف حياتها وعاشت بأملانيا، «كولونيا»
«القلب ديوانها أن بالذكر وجدير شعرية. مجموعات وأربع القصرية القصص من
قطعة قصيدة كل وأمام «بارالخ»، نحت من ُمستوحاة قصيدًة عرشين يضم الالمتناهي»
دار عن ١٩٧٠م سنة ظهر الذي املذكور الديوان من والقصيدة استلهمتها. التي النحت

موسينر. النرش

بائسات» «أمهات

الفقراء التعساء نحن
الفقر، عانى من وأتعس

صغاًرا األطفال نلد
العمر، طوال الِحمل ونجر

ثماًرا، للكون نطرحهم
القلب، بدماء نغذوهم
الرحم ليل يف نحملهم

ذَنْب. يُْحَمل كما
الدرب، ونخاف

صعب؛ الجائع ودرب
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الجائعات

الرب. أمام األطفال َجرُّ
اآلمال كل ماتت

األوحد األمل سوى يبَق ولم
الصدر؛ يف يخفق

العبء، هذا نحمل أن
الصعب الحمل نجرُّ نجرُّ

علينا يطل هللا لعل
ويساعدنا،

الطري صغار ننتشل أن
والكرب. املحنة من

(١٩٢٣م–…) (Anneliese Bungoroth) بونجريوت أناليزه (2)

١٩٦٥م سنة يف كتبتها الجائعات مجموعة عن بونجريوت أناليزه للشاعرة القصيدة وهذه
وتدريبًا تعليًما ت وتلقَّ ماينس، مدينة يف ١٩٢٣م سنة الشاعرة ُولدت «الالجئون». بعنوان
«بيربيش» يف الحرة للكتابة متفرِّغًة تعيش وهي الزواج. شئون يف للخربة لها يؤهِّ قانونيٍّا
«َمْعَرب» بعنوان كامل ديوان قصائد إحدى هي والالجئون فيسبادن. مدينة ضواحي من
صدر الذي الديوان هذا من ٣٠ صفحة عىل وتجدها بارالخ، نحت من جميعها استلهمت

وروبرشت. فاندنهوك النرش دار عن جوتنجن مدينة يف

«الالجئون»

الزمن عرب نتجوَّل
وطن، بال

األمن، نجد ال مكان أي يف
الشمس؛ ضوء من حتى نشبع ال

علينا ضنَّ العالم ألن
الظل. يف إال بمكان

جهنم أن يحسب من
فحسب، النار لهب من
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وصورة قصيدة

الوحدة ثلج من فجهنم
القلب. يلف والربد

يذكرنا؟ من
يرحمنا؟ من
ع يترضَّ من

— املتخم وهو —
ويسأل هلل

اليوم، خبز يعطيه أن
اليوم؟ َكفاف

املحنة أيام أنسيتم
البطن جوَع
النفس؟ وذل

اندملت، هل األمس وجراح
األمس؟ وجراح

القلب، أمن يُفزع عما أعينكم َعِميت
غطَّتها قد وضمائركم

الجار، عىل الكذب سحب
املتعب. املسكني

العيش، َرَغد أعماكم
أبرصتم فما

قرب، عن الجائع جوع
التخمة، حتى وشبعتم

يوًما ذقتم هل
جرَّبتم أو

الحب؟ طعم
نرضع أن إال نملك هل

صالة كل يف
الرب؟ لكم يغفر كي
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والثالثون الثامن الفصل

مضطجعة امرأة شكل

وهو (١٨٩٨–١٩٨٦م)، (Henry Moore) مور هنري الشهري اإلنجليزي للمثَّال الشكل
التقى وفيها ليدز، مدينة يف وتدريبه تعليمه مور بدأ لندن. يف «تيت» متحف يف محفوظ
منحة عىل ١٩٢٥م سنة حصل حيث لندن يف ثم هيبورث، باربارا التجريدية باملثَّالة
كانت سواء — مادته واستخدام املبارش الحفر أسلوب تبنَّى وإيطاليا. باريس يف للدراسة
هو املبكرة أعماله أهم كان الطبيعية. األشكال عن للتعبري — الخشب أو الحجر من
أخرى أعمال وتبعته لندن. يف األنفاق» «ميرتو ملبنى أعدَّه الذي الشمال» «ريح تمثال



وصورة قصيدة

يف العديدة تماثيله يف كما الخالء، يف املعروض النحت ومن للمعمار، البارز النحت من
العذراء عن تمثاله بجانب األملاني، بالجنوب وفرايبورج وأرنهيم وروتردام وباريس لندن
شهرته بدأت «نورثامبتون». يف متى القديس لكنيسة ١٩٤٤م سنة ه أتمَّ الذي (املادونا)

بالبندقية. «البينايل» معرض يف النحت جائزة عىل ١٩٤٨م سنة حصوله مع العاملية

(James Kirkup) جيمسكريكوب

أعمال من شيلدز ساوث يف ١٩٢٣م سنة ُولد الذي كريكوب جيمس للشاعر القصيدة
جامعات يف اإلنجليزي األدب بتدريس عمل وقد نجاًرا، أبوه كان بإنجلرتا. دورهام
ومذكرات واملرسحيات الروايات من العديد نرش مختلفة. وآسيوية وأمريكية أوروبية
فالريي بول الفرنيس املفكر الشاعر من كالٍّ ترجم كما الشعرية، واملجموعات الرحالت
قصيدته نُرشت اإلنجليزية. اللغة إىل دورنمات السويرسي والروائي املرسحي والكاتب
أخرى وقصائد صحيح تعاطف ديوانه يف «املضطجعة» مور هنري تشكيل عن هذه

ص٢٥. ١٩٥٢م، سنة لندن يف صدر الذي

مضطجعة» امرأة «شكل

املتحرك الرمل يف قدماها للخلف. مضطجعة
منحدر، شاطئ يف ضاربة كجذور

امُلْلَقاة املرساة هي
املختفية، األرض يف املدفونتنَي نصف بذراَعيها

يشء، كل يفكِّك الذي زماننا ساحل يف
فيها، املشكوك اللذة فيه تدور الذي امللعب ذلك

األكيد. واأللم
آفل عالم شمس تحت املهيب همودها

ورضوخنا، احتجاجنا من أكثر شيئًا يعني
البحار اتزان من أكثر بل

ُمْستَْهَلَكة، نصف كأنها األحيان أغلب يف قوتها تبدو التي
صلواتنا. تغرق ما دائًما فهي ذلك ومع

الشكل. موت إىل مدفوًعا ويتحلَّل، يشء كل يضطجع حولنا من

274



مضطجعة امرأة شكل

فيها، الرُّسو يستحيل التي البحر صحاري يف الهواء، أفران يف
الريفية املناطق الحجر، سقطت، التي الشجرة

ميالدنا، شهدت التي الكهوف ذات
األرض. «إيفريست» فوق الظالم إرعاد

للتسليم، األعمق اإلشفاق يف تضطجع، كذلك وهي
موتنا. سيكون كيف لنا يبنيِّ لألشكال، حر تحوُّل يف

كالصخر. الحارض يف نحدِّق أن علينا ينبغي كذلك نحن
املرساة، كهدوء هدوء يف لنا يؤكِّد املرفوع رأسها إن

يموتون، الجميع أن مع
… أبًدا يموت يشء فال
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والثالثون التاسع الفصل

القبلة

سنة ه أتمَّ (١٨٧٦–١٩٥٧م)، (C. Brancusi) برانكوزي قسطنطني الروماني للفنان نحت
١٩٠٨م.



وصورة قصيدة

املعارصين، النحاتني بني املطلقة التجريدية النزعة ممثيل أبرز من برانكوزي يُعدُّ
شعرية بإيحاءات تشع بحيث وتنقيته صقله يف واملبالغة الشكل ببساطة أعماله وتتميَّز
من عرشة الثامنة يف وهو «بوخارست» يف الفنون بأكاديمية التحق متعالية. وصوفية
حيث باريس يف — ١٩٠٤م سنة من ابتداءً — ليستقر سنوات ست بعد وغادرها عمره،
تمثاله ذلك عىل يشهد كما «رودان»، الشهري الفرنيس املثَّال تأثري تحت البداية يف وقع
«البدائي» بالنحت عميًقا تأثًرا تأثروا الذين الفنانني أوائل من وكان (١٩٠٥م). فتًى رأس
أهم من وكان العرشين. القرن أوائل يف — فرنسا يف خصوًصا — الفنانون اكتشفه الذي
الذي — (١٩٠٨م) «القبلة» نحته ويعدُّ الحديث. التجريدي الفن عىل أثَّرت التي العوامل
وتلمس األفريقي، بالفن تأثره فيه يتضح هام محمل أول — الكالم هذا مع صورته ترى
وإن ذلك بعد ر تطوَّ الذي الناضج الفني واألسلوب الشكل يف الشديد التبسيط نزعة فيه
موضوعاته فيها عالج التي األخرى أعماله ولعل حياته. آخر حتى حاسًما تغريًا يتغري لم
اتجاهه عىل تدل لعلها — والطيور البحرية والحيوانات البرشي الرأس وهي — األثرية
منه يبقى ال بحيث التفاصيل جميع من وتصفيته وتبسيطه، الشكل تجريد نحو املتزايد
والسمكة ١٩١٠م، النائمة الفن ربة رأس (مثل الخالصة البيضاوية الكتلة إال النهاية يف
املوضوع بمثابة «القبلة» نحته كان وقد ١٩٢٤م). للعميان ونحت ١٩٢٢–١٩٢٤م،
القرية من بالقرب العامة «تريجو-جيو» لحديقة بعمله ُكلِّف نحت ألضخم امللهم األسايس
حتى قدم، املائة حوايل ارتفاعه يبلغ الصلب من هائًال عموًدا يمثِّل وهو فيها، ُولد التي
أن ويبدو األبطال. تمثال بتسميته بعضهم عليه تَندَّر كلما الالنهائي، العمود الناس اه سمَّ
غريبة؛ وقضايا عجيبة مشاكل يف أوقعته قد برانكوزي نحت طبعت التي املطلقة البساطة
طائر تمثاله اعتبار ١٩٢٦م سنة األمريكية املتحدة الواليات يف الجمارك موظفو رفض إذ
الرضائب دفع قبل بدخوله السماح وأبَوا فنيٍّا، عمًال ١٩١٩م) سنة إىل (ويرجع الفضاء يف
بوصة! وخمسني أربًعا ارتفاعها يبلغ ر امُلَدوَّ الربونز من كتلة عىل ة امُلستحقَّ الجمركية
وراءه يُخلِّف لم برانكوزي أن ومع نيويورك). يف الحديث الفن بمتحف اآلن توجد (وهي
التجريديني والنحاتني رين املصوِّ من عدد عىل كبريًا تأثريًا فنه أثَّر فقد مستقلة، مدرسًة

مور. وهنري هيبورث، وبربارا آرب، وهانز موديلياني، منهم نذكر املعارصين
البالد مختِلف من ستًة منهم نذكر الشعراء من عدد باهتمام «القبلة» حظيت

واألعمار:
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(Karel Jonekheere) جونكهري كاريل (1)

وصار الرشطة، موظفي كبار من أبوه كان أوستند. يف ١٩٠٦م سنة ُولد بلجيكي. شاعر
هو — التالية قصيدته عنوان وهو — «القبلة» وباب الثقافة. موظفي كبار من بعده من

الشعرية: مجموعاته إحدى عنوان نفسه

القبلة» «باب
الغابة، يف ُعري
مطلق، باب

كقوقعتنَي، شفتان
وشوشتا

والحد، الحافة حول
ثمانية واألفواه
صلد، حجر من

فيها الرعشة تختلج
نتذكَّر إذ

اليد. يف إزميال
القبلة باب
أزيلٌّ رحم

النوء، دقات تطرقه
الرعد. … الربق

(Eugéne Gullevic) جيليفيك يوجني (2)

شعرية، مجموعات عدة نرش باريس. يف ويعيش بريتاني مقاطعة يف ١٩٠٧م سنة ُولد
١٩٧٠م. سنة بوخارست يف صدر «برانكوزي» عن كتاب يف «القبلة» قصيدته وظهرت

«القبلة»
نكون أن

لألبد، ُكنَّاه ما
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يحن ولو
برانكوزي،

يرانا حتًما كان
غارقني، العناق يف

«قبلة» صاغ قد من وهو
العاشقني، لجميع
الرس يف صاغها
الحجر، تشبه

الحجر. يف يفنى حني

(Guy De Bosschere) بوشري دو جي (3)

الحرب أثناء املقاومة لصفوف انضمَّ بلجيكا. يف وتعلَّم فوريست، يف ١٩٢٤م سنة ُولد
باريس. يف النرش دور إحدى يف العمل عىل ١٩٦٠م سنة منذ ويعيش الثانية، العاملية

«القبلة»
نهاية، بال التي العني وردة

نفسه، حول الصمت يدور حيث
حولها يلتف

الحجر، صمت
والجسدان

اندفاعة، بينهما فرَّقت
والوداعة، الصفاء رت دمَّ ظاللها

عناق يف الشفاه وهذه
الفراق. تُنظِّم وقبلة

(Ernst Jandl) ياندل إرنست (4)

يف بالتدريس وعمل واإلنجليزي، األملاني األدبنَي ودرس فيينا، يف ١٩٢٥م سنة ُولد
الحظ هذه. «القبلة» قصيدة ومنه م، امُلَجسَّ الشعر ممثيل أبرز من الثانوية. املدارس

280



القبلة

أن ومع واإلشارة. اإليحاء وتشكِّل املعنى م تجسِّ بحيث طباعتها ونظام الكلمات ترتيب
التأمل. تستحق فهي دعابة، أو فكاهًة تكون أن تشبه «القصيدة»

«القبلة»

ن��ع��م ن��ع��م
ن��ع��م ن��ع��م
ن��ع��م ن��ع��م
ن��ع��م ن��ع��م

ن��ع��م
ن��ع��م ن��ع��م
ن��ع��م ن��ع��م
ن��ع��م ن��ع��م
ن��ع��م ن��ع��م

(Max Alhau) آلهاو ماكس (5)

قصيدته نُرشت وقد األدب، تدريس يف يعمل يزال ال حيث باريس يف ١٩٣٦م سنة ُولد
احتفاًال جمعت التي والدراسات األشعار يضم والذي إليه اإلشارة سبقت الذي الكتاب يف

بوخارست. يف ١٩٧٠م سنة صدر كتاب يف برانكوزي بذكرى

«القبلة»

الزمن، المتحان يصمد لكي الحجر انشق
تفريقه، عىل يشء يقدر لن الذي العناق بهذا
أشبه يشء هو األشياء، صميم يف الحياة تنفذ
الطني، من اإلنسان ُولد حيث العالم، ببداية

جسدها، يف ليغيب املرأة عن وفتش
يف األبدية وتأرس بالفجر تُبرشِّ القبلة هذه

مسارها.
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(Ion Caraion) كارايون يون (6)

جامعة يف اللغة علوم ودرس رومانيا، أعمال من روجافات يف ١٩٢٣م سنة ُولد
الشعرية مجموعته من «أحجار» وقصيدته املجالت. ببعض ُمحرًِّرا واشتغل بوخارست،
عظام بأنها األحجار وصف أن ويُالَحظ ١٩٧٤م. بوخارست يف باألملانية نُرشت التي
السطور األول، (الكتاب التحوالت يف أوفيد الروماني الشاعر إليه سبق قد األرض أمنا
وهما وبريا، دوكاليون أن اليونانية األسطورة وتحكي بعدها). وما ،٣٩٣ ،٣٨٦ ،٣٨٣
عظام يلقيان راحا األرض، عىل زيوس سلَّطه الذي الطوفان من نَجوا اللذان الوحيدان

وإناثًا. ذكوًرا البرش عنها فنشأ وراءهما، — األحجار أي — العظيمة األم

لربانكوزي» ُمْهداة «حجارة

بديعة حجارة
— تَُحسَّ أن ودون جميلة —

.. الطبيعة كأنها
الشمس وتحت الظل يف نامت

األرض. عظام

(George Scherg) شريج جورج (7)

واللغات األملاني األدب درس رومانيا. أعمال من كرونشتات مدينة يف ١٩١٧م سنة ُولد
نرش هريمان-شتات. بجامعة األملاني األدب بتدريس ويشتغل والفلسفة، الرومانية

شعرية. ومجموعات ومقاالت وروايات مرسحيات

القليل» نعرف لكننا ثمني، يشء «املعرفة

ثمني يشء املعرفة
القليل، نعرف لكننا

األشياء، ببعض نُحس كنا وإن
نعرفه، واحًدا شيئًا هنالك أن غري

ونحميه، نصونه واحًدا شيئًا
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منه. أسمى قانون من ما
نعرف ال نحن

الطري، طريان هو ما
ونغويه. أنفسنا نُغوي لكننا

شيئًا نعرف ال نحن
وخطرها، القبلة قوة عن

ولعنتها، نعمتها عن
دائًما ندخل لكننا
القبلة. باب من

من، يفكِّر، الذي ذا من
الثالثني الفضية العمالت يف

رنينها قيمة تربو التي
قيمتها؟ عىل

نعرف ال نحن
الحب، هو ما

نخونه، ذلك ومع
عدو وكأنه

نحميه. كي إلينا لجأ
نعرف ال نحن
السماء، هي ما

باإلحساس، نكتفي وإنما
اإلحساس لكن

هذا. من أكرب يشء
نؤمن، نحن
نؤمن أجل

عموًدا ثمة بأن
وجودنا وراء موجوًدا

السماء. ليحمل األزل من ُخِلق قد
نعرفه، واحًدا شيئًا لكن
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ونحميه. نصونه واحًدا شيئًا
منه. أسمى قانون من ما

واإليمان، واإلحساس، الجهل،
والحب. والقبلة، والخيانة، الغواية،

اليقني، تمحو ال إنها
انهار إذا العمود ذلك بأن

السماء. انهارت
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األربعون الفصل

العجيبة األقنعة

وهي (١٨٦٠–١٩٤٩م)، (James Ensor) إنسور جيمس البلجيكي للفنان اللوحة
قىض ولكنه بروكسل، يف «إنسور» تعلَّم بروكسل. بمدينة امللكي املتحف يف محفوظة



وصورة قصيدة

موضوعات يتخذ وهو املوت، كآبة وتغشاها بالقتامة نظرته تتسم إند. أوست يف حياته
وبوش (١٥٩٣–١٦٣٥م)، كالو مثل النهضة عرص فناني ِكبار من ورسومه صوره
بأسلوب يعالجها ثم ١٥٢٥–١٥٦٩م)، حوايل (من الكبري وبروجل (١٤٥٠–١٥١٦م)،
— الصورة هذه يف يفعل كما — األقنعة إىل يلجأ ما غالبًا وهو ومانيه. وكوربيه روبنز
كاتجاه التعبريية بداية قبل وذلك خفية، باطنة مشاعر عن للتعبري العظيمة الهياكل وإىل

األزرق». و«الفارس «الجرس» جماعتَي من األملان الفنانني عند خصوًصا محدَّد، فني
(وهي ١٨٨٤م سنة يف إليها انضمَّ التي العرشين» «جماعة مع لوحاته عرض
وسيزان، سورا، مثل بلجيكيني غري لفنانني صوًرا عرضت البلجيكيني الفنانني من جماعة
عرض رفضوا أن بعد ١٨٨٩م سنة منها ُطِرد أن يلبث لم ثم وجوجان)، جوخ، وفان

بروكسل». إىل املسيح «دخول لوحته

(Kris Tanzberg) تانسربج كريس (1)

١٩٤٣م سنة ُولد الذي تانسربج كريس السويرسي للشاعر القصيدة العجيبة» «األقنعة
متقطعة فرتات يف فاشتغل واألعمال، املهن مختِلف وجرَّب معروَفني، أبَوين بال لقيًطا
والتجارة والصحافة والحالقة والوعظ واألحجار األخشاب وقطع بالزراعة حياته من
هذه له أتاحت … املكتبات وأمانة الشعبية املدارس يف والتعليم الريايض والتدريب
القلمية ولوحاته قصائده ينرش ظلَّ األوروبية. البالد بني والتجوال السفر فرصة التجارب
واحدة قصيدة من ١٩٧٥م سنة األول ديوانه ظهر حتى اإلذاعة طريق عن ويذيعها
تفاصيل تعكس القصيدة مقطوعات أن القارئ سيالحظ التجليات». أو «أبيفانيا طويلة
هذه افتقار ولعل والعرص. املجتمع أمراض عليها تنعكس مرايا إىل وتحوُّلها الصورة
املصلحني هؤالء تبلُّد عن تعبريًا يكون واألنوف اآلذان إىل العجيبة امُلَشوََّهة الوجوه
العالم أن تؤكِّد األخرية األربعة والسطور والناس. بالحياة اإلحساس وفقدانهم األدعياء،
«الرجال عن املشهورة إليوت بقصيدة وتذكِّرنا فيها، ضجيج ال هادئة نهايًة ينتهي
هذه لكاتب الحديث الشعر ثورة من الثاني الجزء يف الكاملة ترجمتها (راجع الجوف»
الشهرية. إليوت قصيدة من األخرية األربعة األبيات لتُكرِّر الواقع يف إنها بل السطور)،
البلجيكي الفنان صورة بني حميمة عالقًة يوجد أن يحاول السويرسي الشاعر وكان

العرص. قصائد أعظم من وواحد

286



العجيبة األقنعة

العجيبة» «األقنعة
اللون، الفاقعة األقنعة أيتها أين من

عاجزة؟ إيماءات تومئون من يا
الحقول، نواطري يا أين إىل

واألنوف؟ اآلذان تنقصكم من يا
مراء، ال

التعليم، مجلس من قادم أنت
العامة، األسقفية من وأنت

وزارة من وأنت
الفحش.1 وعلم القومي اإلرشاد

مراء، ال
مشغولون أنتم

والتوعية، بالدعوة
لإلنقاذ،

للحضارة.
تشري أصابعكم
املاثلة للمحنة
الجدار، عىل

فقري. عمود بال لكنكم
تتلبَّد جباهكم

املفكِّرين، بتجعيدات
مخاخ. بال لكنكم

تشاءون، كما البائسة مصابيحكم ارفعوا
ناركم. انطفأت لقد

تستطيعون. ما بقدر الزجاجة من أنفسكم ُقووا

الرأسمايل. العالم يف الفاحشة الجنسية أفالمه راجت الذي البورنو أو الربنوجرافيا 1
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وصورة قصيدة

تفعلون؛ عبثًا
تنقصكم. فاألحشاء

ُمَدبَّبَة، خشنًة قبعات رءوسكم عىل ضعوا
املقدسة. القطيفية بامُلسوح عوا تلفَّ

تفعلون؛ عبثًا
جوف. ألنكم

الغوغاء تتدافع الشارع يف
أجلكم، من

الثورة أعالم تخفق
لكم. تأييًدا

عاجزون، لكنكم
أحذيتكم. ربط عن حتى

تسقطوا ال
الخشبية األلواح فوق تهووا ال حتى
الهواء. من ُمَفرَّغ مشدود بالون مثل

العالم، ينتهي هكذا
العالم، ينتهي هكذا
العالم، ينتهي هكذا
مدوية، بفرقعة ال

.. واألنني بالتنهيدة بل

288



واألربعون الحادي الفصل

عىلكريسوثري جالسة امرأة

أعظم من وهو (١٨٨١–١٩٧٣م)، (Pablo R. Picasso) بيكاسو رويز لبابلو اللوحة
هذا يف شأنه إليه، نظرتنا ومن الفن طبيعة من وا وغريَّ جديًدا عًرصا بدءوا الذين الفنانني



وصورة قصيدة

الفني تطوره يف بيكاسو مرَّ وبرنيني. أنجلو ومايكل جوتو أمثال من آخرين عباقرة شأن
مجال ال متعددة، بمراحل واملرأة والخط والشكل اللون مع الرائدة وتجاربه الطويل
أي الثانية؛ العاملية الحرب أثناء رسمها التي اللوحة هذه أن يكفي عنها. للحديث هنا
الثريان مصارعي تصوير فيها بدأ التي للمرحلة امتداًدا تُعدُّ ١٩٤٢/١٩٤١ سنة حوايل
الحرب عىل سخطه ل تسجِّ التي «جرينيكا» الشهرية الكبرية لوحته يف ذروتها وبلغت
ووقوفه والوحشية، للعنف واستبشاعه خاص، بوجه بالده يف األهلية والحرب عموًما،
بطبيعة املرحلة هذه ساد وقد واملنبوذين.1 واملعذَّبني الفقراء وصفوف السالم صف يف
والخيال املقلقة امُلَمزََّقة والوجوه امُلَحرََّفة األشكال يف نفسه عن عربَّ سوداوي مزاج الحال
الوحشية والبهيمية التكوين، وإعادة والتفتيت التكوين عىل قدرته يف املخيف املتحرِّر
كما والصفاء، الجمال يف ترسي تكاد بل والجماد، اآللة يف حتى تتغلغل التي املوحشة

بصددها. نحن التي اللوحة بذلك توحي
آخرين وشاعَرين كوكتو، جان الصدوق صديقه منهم الشعراء، بعض اللوحة ألهمت

هما:

(Luthar Klunner) كلونر لوثر (1)

القصرية والقصة القصيدة وكتب الالهوت درس برلني. يف ١٩٢٢م سنة الشاعر ُولد
متأثًرا أزرق» صدر ذات «امرأة هذه قصيدته كتب الفرنسيني. للشعراء وترجم واملقال،
حجرته جدار عىل ثبَّتها قد كان بطاقة عىل باأللوان مطبوعة بيكاسو للوحة بصورة

الطلب. سنوات يف الصغرية

أزرق» صدر ذات «امرأة

امرأتي، يا لها، وجود ال امرأًة يا
حبيبة. يا عذراء يا املاء، امرأة يا

القلب، رسائل كل امرأة
األلوان، أم

الكتاب. أول يف التمهيد راجع 1
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وثري كريس عىل جالسة امرأة

رطبة، أصابع
ُمتَعبَة. دافئة ويد

بعيد، بعيد من غريب طفل
العميق، األخرض البحر نقاء
فقري، زجاجي تابوت حنان

صوت، بال املمطرة الليايل وشهوة
. ظالٍّ الصدى يلقى ال حيث

منبوذة، شامخة آلهة
كالصاعقة، بسيطة

والكريس، للمائدة خطوط بضعة
وعاملي، عاملك

القلوب، جمال خامل، عظيم جمال
والنور الدم

الليلية. أقنعتنا أمام

(Friedrich Rasche) راشه فريدريش (2)

يف ١٩٦٥م سنة ومات درسدن، مدينة من بالقرب «راديبويل» بلدة يف ١٩٠٠م سنة ُولد
واشتغل «ليبزج»، يف الفن وتاريخ األملاني واألدب والفلسفة الالهوت درس هانوفر. مدينة
الثالث املجلد من مأخوذة اإلنسان» «بيكاسو، القصيدة وهذه أدبيٍّا. ومحرًِّرا وناقًدا معلًما
١٩٦٧م)، (هامبورج األربع» الرياح كل «من بعنوان موته بعد نُرشت التي أشعاره من
العرص رذائل كل د يجسِّ رمًزا اللوحة رها تصوِّ التي «املرأة» يف رأى قد الشاعر أن ويبدو
ينبغي! ا ممَّ أكثر لديه األخالق نغمة ارتفعت ولهذا وروحه؛ وجهه عىل التشويه وآثار

كريسوثري» عىل جالسة «امرأة

للخد، الضيقة االستدارة
ر. ُمصغَّ كقمر مشطوفة

ملوي، األسفل الفك

291
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بالرصخة. ر يتفجَّ والفم
تبحلق، رمش بال العني
العمق، فزَّعها سمكة

بعقلها، الباهت الخوف ذهب
السنارة! خطاف ب ترتقَّ
لألنف ة املتكربِّ االنحناءة

سوداء. قبضة ثنتها
الجبهة طيات يف غارت

األذن. قوقعة
ييش يعد لم وجبني
األفكار، حملته بما

املخرض، العذاب بعرق تصبَّب
املوت. محنة شيَّبته
الجوفاء العنق قصبة
بالعدم، العدم تلحم

الوجه، صحراء
الجسد. أرس

والرحم، اليد ملعونة
الصدع. املشقوق والصدر
الخطايا. يف وكرب شبَّ

أمل. بال اسمه:

(١٨٨٩–١٩٦٣م) (Jean Cocteau) كوكتو جان (3)

والرسم والفيلم واملقال والرواية (املرسح االهتمامات املتعدِّد الفرنيس والفنان الشاعر كتب
١٩٥٤م، سنة لصديقه وأهداها السوناتة أو القصيدة هذه واملوسيقى!) والنحت والرقص
مستفيضة دراسًة عنه ووضع طويلة، أنشودًة ١٩١٩م) (سنة ذلك قبل وهبه أن بعد
الشعرية مجموعته من مأخوذة «الشابة» عنوانها جعل التي القصيدة وهذه (١٩٢٣م).
ويُالَحظ ١٩٥٤م. سنة روشري دي النارش لدى موناكو يف صدرت التي غامض» «واضح،
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وثري كريس عىل جالسة امرأة

الشاعر يستخدمها التي «الربوفيل» لكلمة تعريب الجانبية صورته أو الوجه جانب أن
فنانينا: ألسنة عىل وترتدَّد

كريسوثري» عىل جالسة «امرأة

أصنع؟ ماذا يل، قويل
هذا؟ يحدث كيف

أمام من الشابة إىل أنظر
وجهها، جانب ذلك مع فرتيني

هذا؟ يحدث كيف
واحدة، عني أُواجهها حني لها

عينان. وجهها جانب أرى وحني
أصنع؟ ماذا يل: قويل
أصنع؟ ماذا يل: قويل
هذا؟ يحدث كيف
مرآًة وجهها يزن

وجهها. جانب تعكس
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واألربعون الثاني الفصل

الثورة

–١٨٨٧) (Marc Chagall) شاجال مارك رسمها زيتية لوحة من جزءًا تمثِّل الصورة
إىل الكربى أكتوبر ثورة قيام بعد رجع قد شاجال وكان ١٩٣٧م. سنة يف ١٩٨٣م)
الجميلة، الفنون عن مسئوًال الشيوعي الحزب عيَّنه حيث «فيتبسك»، رأسه مسقط
الثورة يمثِّل اللوحة من األيرس الشطر أن ويُالَحظ فنية. أكاديمية بتأسيس هناك وقام
فيعربِّ منها األيمن الشطر ا أمَّ واألعالم، البنادق رافعني البحارة فيه ويُرى السياسية،
مجموعة إليها تندفع سفينًة فيها نميِّز أن أمكننا وربما واإلنسانية. الفنية الثورة عن
وبنات، وأوالد ورجال نساء فيه يشارك وحفًال آخر، بلد إىل الهجرة َلت فضَّ الناس من
اللوحة وسط يف ا أمَّ كريس. فوق يرتبَّع وقوًرا وحماًرا األرض، عىل مطروًحا أحمر وعَلًما
بلحيته لينني إليتش هو الرجل وهذا مقلوب، وضع يف رجل عليها وقف مائدًة فنرى
أو كبهلوان، اليرسى ذراعه ومدَّ اليمنى، يده عىل جسده استند وقد املعروفة، وُقبعته



وصورة قصيدة

يهودي إليه استند فقد املائدة من اآلخر الطرف ا وأمَّ البارعة! ألعابه يعرض ريايض بطل
اليرسى، يده عىل رأسه يتكئ متدين، رجل أو ُمراٍب أو د، مترشِّ أو شاعر لعله حزين،
التالية القصيدة صاحبة تصوَّرت كما — طفًال تكون أن تشبه لفافًة اليمنى يده وتحمل
التوراة من نسخة الواقع يف هي بينما — بريدية بطاقة عىل مطبوعًة اللوحة شاهدت التي
بجانب ُوضعت عديدة أخرى ووجوه أشياء وثمة الرق. من لفائف عىل منها صحف أو
مألوفة، غري بصورة تتجاور بموضوعات الفراغ َشغل يف شاجال طريقة عىل بعضها
عن وذكريات وشعرية دينية برموز الغالب يف وتوحي اللوحة، فضاء يف قلقًة وتسبح

منهم: نذكر العرص شعراء من عدد الشهرية الصورة استلهم الرويس. الريف

(Sarah Kirch) كريش سارة (1)

درست أملانيا. شمال من الهارس منطقة يف ليملنجرود يف ١٩٣٥م سنة الشاعرة ُولدت
وعاشت ليبزيج، جامعة يف األدب درست كما هالَّة، جامعة يف (البيولوجيا) الحياة علم
أملع من اليوم تَُعد الغربي. شطرها إىل تنتقل أن قبل الرشقية برلني يف حياتها من فرتًة
بلوك ألكسندر (خصوًصا الرويس للشعر ترجماتها لها وتُذَكر األملاني، األدب يف الشعراء
قصيدتها من العارش السطر إليه يشري الذي التاجر أن ويُالَحظ وغريهما)، وأخماتوقا
البحارة وأن اليمني، إىل للوحة، السفىل الحافة عىل موجود ١٩٦٦م) فيتبسك، يف (شاجال
الحامل أمام يقف الذي الرسام وأن منها، األيرس الطرف يف ببنادقهم يلوِّحون الذين
الطفل ا أمَّ اليمني. إىل اللوحة من األعىل الجزء يف موجود الثورة ظواهر لتسجيل ويستعد
طفًال. وليس التوراة من نسخة اإلشارة سبقت كما فهو ركبته عىل اليهودي يضعه الذي

«الثورة»

مشتعًال يزال ال الزيتي املصباح كان
املشدودة. األعالم رافعني الليل يف الُعمال جاء عندما

الريح مهب يف رأسه عىل وقف املائدة عىل
وقبعته. «لينني» ذقن له رجل

عجوز يهودي وتسيل، تنقلب الكأس
األخري، عامه يف إليتش يشبه

حمراء. لفافة يف طفًال ركبته عىل يضع
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الثورة

الهواء. تسكن تَُعد لم الحيوانات
ناعم. بلهب تحرتق والقصور شمعات تسع

السفينة يف األخرض بمعطفه يقفز كيسه، يحمل التاجر
األرض. من البقعة هذه يغادر لكي

بالبنادق، ح تُلوِّ البحارة كتائب
الحامل عىل الُقماش يهيِّئ الرسام

بنجاح. تمَّ الذي االنقالب علينا ليعرض

(Kurt Bartsch) بارتش كورت (2)

والوظائف العملية الِحرف مختِلف بني وتقلَّب الرشقية، برلني يف ١٩٣٧م سنة الشاعر ُولد
سماها التي القصيدة وهذه ليبزيج. بجامعة األدب معهد يف درس والتعليمية. املكتبية
«ماكينة الشعرية مجموعته يف نُرشت — شاجال ملارك لوحة عن — الثورة» «عيد

١٩٧١م. سنة بربلني فاجنباخ دار عن صدرت التي الضحك»

«الثورة»

الفارغة املائدة عىل
رأسه، فوق األحمر الَعَلم يقف
املخرض، باألمل املائدة يفرش

تحته السماء فتصبح رأسه، عىل يقف
الخرضاء، واألسوار السطوح عىل بياضها تُفرِّق

الرأس. مناديل — الحنجرة بملء — للنساء وتخيط
رأسه، عىل يقف أحمر، يتشقلب،

تفاحة، الخرضاء الجيوب من يفقد
الكبرية. امُلالءة قلب يف ر تتفجَّ

(Paul Eluard) إيلوار بول (3)

رين املصوِّ من كبري بعدد حميمة عالقة عىل كان العظيم الفرنيس الشاعر أن املعروف من
الرسيالية الحركة تأسيس يف — ١٩١٧م سنة — حياته مطلع يف معهم اشرتك الذين
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وأراجون). بريتون املشهوَرين الشاعَرين بجانب أرنست، وماكس وكرييكو بيكاسو (مثل
وانضمَّ لبالده النازي االحتالل مقاومة يف وانخرط الرسيالية الحركة عن انشقَّ أنه ومع
أهمهم ومن رين، املصوِّ لكبار وحبه صداقته عىل بقي فقد الشيوعي، للحزب ١٩٤٢م سنة
١٩٤٦م) سنة (كتبها شاجال» مارك «إىل عنوانها جعل التي القصيدة وهذه بيكاسو.
وموضوعات إيحاءات أو «موتيفات» إىل تشري وإنما وحدها، اللوحة هذه من تُْستَوَح لم
املبدع الشعري الخيال جناَحي عىل املحلِّق الفني عامله ورموز شاجال أعمال ابتعثتها
أهل ونفوس األطفال أرواح بساطة وبسيطة غريبة أجواء يف املكتئبة الصوفية والعاطفة

املتدينني. الريف

«الثورة»

حصان، أو ديك بقرة أو حمار
كمان، عازِف جلُد حتى
وحيد، طائر مغنٍّ إنسان
زوجته، مع بارع راقص

ربيعهما. يف مغموسان زوجان
السماء رصاص العشب، ذهب
األزرق. اللعب بينهما يفصل

الصباح ندى صحة من
الفؤاد. يرن الدم، يسطع
الظالل، أول عاشقان

الثلوج. تغطيه نفق ويف
الباذخة الَكْرمة ترينا
قمر شفتا له وجًها
أبًدا. الليل ينَم لم
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واألربعون الثالث الفصل

اجلرس ثورة

١٩٣٧م، سنة رسمها (١٨٧٩–١٩٤٠م) (Paul Klee) كليه باول للفنان الصورة
هامبورج. مدينة يف الفن متحف بها ويحتفظ



وصورة قصيدة

من املتحرِّر ق الخالَّ الخيال عىل — الفنية رؤاه باألحرى أو — كليه أعمال تعتمد
«سريك يف الكائنات ترشك التي الصافية الكونية بنظرته وتتميَّز واملعقول، املنطق قيود
والسخرية، والحلم األلم ويُديره امليتافيزيقية، بالهموم امُلْفَعم القلب أحزان تملؤه فلسفي»

الدموع. تذرف التي والدعابة الرباءة عن بالتعبري التجريد فيه ويمتزج
حياته بداية يف وحفره رسُمه وتأثَّر ميونيخ، مدينة يف األوىل تدريباته «كليه» ى تَلقَّ
مرحلة يف تأثره بجانب بريدسيل، ر واملصوِّ بليك وليم اإلنجليزي والرسام الشاعر بفن
التدريس وتوىلَّ وعاطفته، بفطرته معلًما كان و«إنسور». «جويا» بفن حياته من متأخرة
«الباهوهاوس» باسم املعروفة املدرسة وهي الحديث، العرص يف الفنون مدارس أشهر يف
املدينة (وهي «فيمار» يف ١٩١٩م سنة «جروبيوس» املعماري املهندس سها أسَّ التي
إىل انتقلت ثم وشيلر)، جوته الكبريان الشاعران فيها عاش التي األملانية الكالسيكية

١٩٣٣م. سنة أبوابها النازيون أغلق حيث برلني، إىل ومنها او» «ديسَّ مدينة
املدرسة نرشت كما والتصوير، والنسيج الزجاج أقسام يف بالتدريس «كليه» قام
والكتاب (١٩٢٣م)، الطبيعة» دراسة «أساليب مثل الفنية الرتبية يف كتاباته بعض
رافقه وقد (١٩٢٨م). الفن واقعية يف الدقيقة والتجارب (١٩٢٥م)، الرتبوي التخطيطي
كاندنسكي وهما: التعبريية األزرق» «الفارس جماعة يف زمياله الشهرية املدرسة تلك يف
يف ١٩١٢م سنة أُقيَم الذي الجماعة معرض يف قبُل من شاركهما اللذان وفيننجر،
ماكيه»، «أوجست التعبريي الفنان صحبة يف ١٩١٤م سنة تونس إىل سافر ميونيخ.
إنتاجه يف «تونسية» مرحلة وبدأت األلوان، من جديد عالم املبدع لخياله ف تكشَّ حيث
إىل املائية رسومه وتحوَّلت السابقة، أعماله طبعت التي األدبية النزعة عن ابتعد الذي

عليها. الطفولة روح وسيطرة وسذاجتها برباءتها املوحية البسيطة األشكال
نفس يف استوحى كما الجرس»، «ثورة صورته تانسربج» «كريس الشاعر استوحى
عن املتجوِّل» «الناقوس قصيدة هي «جوته» شعر من (باالد) قصصية قصيدًة الوقت
من أمه فتحذِّره الحقول، يف ليتجوَّل الكنيسة يف الصالة من اآلحاد أيام يهرب طفل
ناقوس أن املرعوب الطفل ر ويتصوَّ معه. ويأخذه بنفسه سيأتي الذي الرنَّان الناقوس
واملروج، الربى عرب الَعْدو يف فيرسع يسحقه أن ويوشك مرتنًحا نحوه يتجه الكنيسة

نفسه! يف متأصلة عادًة ذلك بعد لها زيارته تصبح بحيث الكنيسة ويدخل
سنة السويرسية «شفيز» والية يف لقيًطا طفًال ُولد فقد تانسربج الشاعر ا أمَّ
ق حالَّ وصبي ومزارًعا أخشاب قاطع فكان مختلفة؛ وحرف أعمال بني وتقلَّب ١٩٤٣م،
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الجرس ثورة

له وأتاحت مكتبة. وأمني أحجار وقاطع وبائًعا بدنية رياضة ومعلم وواعًظا وصحفيٍّا
أكثر من كان ولهذا واملتاحف؛ واآلفاق البالد مختِلف يف التجوال فرصة األعمال هذه
والحديث. القديم الفن كنوز من املستلَهمة الصورة لقصيدة إنتاًجا املعارصين الشعراء

الجرس» «ثورة

أبًدا يُِرد لم شعب، هنالك كان
جريانه، مع طيبة عالقة يف يحيا أن

دائًما: يرصخ ظلَّ الجرس أن من الرغم عىل
اآلخر. للشاطئ أنُقلكم أن أريد

يرصخ، الجرس وقال: تكلَّم الرسام
األمر، لك صدر وبهذا

للذهاب، استعداد عىل تكن لم وإذا
معه. ويأخذك يأتي فسوف

وقال: تفكَّر الشعب
أهدايف. عن يُشتِّتني الجرس
نفيس، عىل منطويًا سأبقى

وحدي. اللعبة ألعب أن وأستطيع
يرصخ، يعد لم الجرس الجرس

يَديه. نفض والرسام
ذلك! بعد حلَّ الذي للرعب يا لكن

يرتنح، الجرس أقبل لقد
أحد، يصدِّقها ال برسعة يرتنح

متناثرة، قطًعا أقبل
الحلم، يف كما يقرتب وأخذ
كثرية. كثرية جسور كأنه
أخريًا يريد املفزوع الشعب

الجسور. فوق لجريانه يذهب أن
املستحيل؛ حكم يف اآلن األمر لكن

صغرية. قطًعا تفتَّت فالجرس
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واألربعون الرابع الفصل

الشمس أشخاصوكلبأمام

يَُعد الذي ١٨٩٣م) سنة (ُولد (Juan Miró) مريو خوان األصل اإلسباني للفنان الصورة
صورته تعربِّ العرشين. القرن يف اإلسبان الرسياليني أهم — دايل سلفادور بجانب —



وصورة قصيدة

الطفلية والبساطة الساحرة بالرباءة املتميِّز طابعه عن — صوره من غريها مثل — هذه
بمدينة الفن بمتحف وتوجد ١٩٤٩م، سنة رسمها وقد الوصف!) هذا صح (إن املهندسة
(Peter Jokostra) يوكوسرتا بيرت األملاني الشاعر رآها السويرسية. «بال» أو «بازل»
ظلَّ أنه ويبدو بريدية، بطاقة عىل باأللوان مطبوعًة ١٩٥٢م سنة ١٩١٢م) سنة (ُولد
يف للنور ظهرت حتى ذاكرته، أركان من ركن يف أو مسكنه جدار عىل باللوحة محتفًظا

١٩٦٤م: سنة كتبها التي األبيات هذه

ملريو» صورة «تحت

الرقيق، مريو يا
ظلك، يف يدخل من

الليل خفافيش يطارد
عر، الشَّ من

الريح،1 كالب مع يلعب
وأربعة. عرش سبعة
(كاألرسار) خفيٌّ
الهنديس األثر هو

لظاللك،
القمرية الكرات
وماكرة. حمراء
الشمس كذلك
وتهبط ترتفع

املصعد نفس يف
تغيب. وال
أفق وراء

األنوار. يف أضأَت
تريده، ما هذا وألن

والرسعة. بالِخفة تتميَّز التي النحيلة الهزيلة الكالب من نوع عىل تدل وهي األصل، يف هكذا 1
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الشمس أمام وكلب أشخاص

النجوم، تغوص
مسارها عن الغبار تمسح عندما

فرشاتك. من بلمسة
الرقيق، مريو يا

األشياء، كل
وتناديها، تحبها التي

براءة يف تتالقى
اللطيفة. األشباح (لقاء)
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واألربعون الخامس الفصل

املحرتقة الزرافة

رسمها ١٩٠٤م)، سنة (ُولد (Salvador Dali) دايل سلفادور األشهر للفنان الصورة
أدل من وهي السويرسية. «بال» أو «بازل» مدينة يف الفن بمتحف وتوجد ١٩٣٥م، سنة



وصورة قصيدة

ال غرائب إىل الرسيالية إىل التكعيبية (من مرحلة إىل مرحلة من ر املتطوِّ فنه عىل لوحاته
بيكاسو. مواطنه شأن هذا يف شأنه محدَّد!) مذهب أو وصف تحت تندرج

يحكي التي القصيدة هذه ١٩٣٩م). سنة (املولود برشبيل بييت الشاعر استلهمها
«بازل»، متحف يف ١٩٦٥م أو ١٩٦٣م سنة األصلية اللوحة شاهد إنه فيقول قصتها
ببطاقات االحتفاظ يف كعادته — سنة من أكثر املطبوعة ببطاقتها جيبه يف واحتفظ
ُمستوًحى كامًال ديوانًا ألَّف الشاعر أن بالذكر وجدير — متجول! متحف وكأنه أخرى
زيورخ يف وظهر وأنا»، «الصور اه سمَّ الرسامني ملختِلف الفنية واللوحات الصور من

١٩٦٨م. سنة

املحرتقة» «الزرافة

امرأة، من نسختان
إسبانية، ربيع سماء أفريقية، صحراء

الساونا،1 إنسان بابل، جبال
جًة متوهِّ تحرتق التي الزرافة

هدوء، يف وتنتظر
وسماواتها. الربية مراعيها النار تلتهم حتى

السنوات، عىل تمتد لحظات، هذه
بخيمياء.2 شبيهًة الحياة عىل

الديانات، يس مؤسِّ أحد
الجحيم، يف حياة أو:

بالجملة، املبيعات عىل بالتخفيض أحيانًا فيها يُْسَمح
املشدودة. الفارغة باألدراج الفرشاة صورتها

املنزوع، والطِّحال
يتأرجح الذي املخ هو كان ربما

الرجل صورة إىل يرمز ولعله فنلندا، عن العالم بالد أخذته الذي املعروف البخاري الحمام هو الساونا 1
املحرتقة. الزرافة بجوار الواقف

إلخ. … العمر وإطالة ذهب، إىل الخسيسة املعادن تحويل حول يدور كاد الذي القديم الكيمياء علم هو 2
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املحرتقة الزرافة

خرساء، أسماك وسط
صامتة. وصحراء
هناك، اإليماءات

الجسد، مساند القروح،
البلورية، السموات

— حراك بال املحرتقون — البرش
هناك. يشء كل

األحالم. تكرار هو إليه تفتقر ما
طويًال زمنًا أخبِّئ أن أتمنَّى ما كثريًا

املفرطة، الحساسية من أحميه لكي جيوبي يف
التجارية. واألعمال املتقلِّب الطقس تأثريات من

يشء، كل ينتهي وعندما
الجيوب، من أستخرجه أن أتمنَّى

معه، أتأقلم أن
الناس. من هذا توقعت كما

أتمنَّى ما كثريًا
بالزمن، معي أحتفظ أن
املوت، بيقني أحتفظ كما

محرتقة، كزرافة
بالذكريات مختلجة

القصري، برسواله الصغري الصبي عن
يَديه، صنع من بطائرة قريته فوق يدور الذي

والنوافذ، املطابخ داخل ببرصه وينفذ
املستقبل، يف أبًدا يفكِّر وال
عام، بوجه الحياة يف وال

خاص، بوجه وال
الخشبية بطائرته يدور بل

موتور فيها ركََّب التي
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وصورة قصيدة

قديمة شيفروليه سيارة
القليلة، البيوت فوق

القرية، فوق
واملدن،
والعالم.
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