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متهيد

ابتدائها منذ «نوبل» لجائزة املختارين األدباء تراجم عىل تشتمل مجموعة أمامي كانت
تذكر لم لو تَُرى نفيس: فسألت األوىل، العاملية الحرب سنة إىل الحارض القرن أوائل يف
اختيار أسباب يعلم أن الناقد القارئ يستطيع هل املجموعة، هذه يف الجائزة مناسبة
حدوده يف الجيل تجاوزت التي الِحقبة هذه يف األدباء مئات من غريهم دون األدباء هؤالء

عليها؟! املصطلح
عن يبحث قد ولكنه أسمائها، بني جمعت مقررة وحدة هناك أن شك وال يعلم إنه

الحقيقة. تلك يقارب ما أو حقيقتها عىل يقف أن قبل طويًال الوحدة تلك
فرتة إىل وال واحدة، أمة إىل تنتمي ال األسماء هذه أن مشقة بغري يعلم أن وسعه ففي

األعمار. فيها تتقارب واحدة
األدب؛ مطالب من واحد مطلب يف ي الرتقِّ أو ر التطوُّ عىل داللة فيها يرى ال ولكنه
جميًعا املطالب هذه وتقرن املرسحية، بالرواية هذين وتقرن بالقصة، الشعر تقرن ألنها
األخرى الطرق ارتياد بعد إليه تعود ثم طريق يف وتميض األخالق، بفلسفة أو بالتاريخ

اطِّراد. غري وعىل اطِّراد عىل
وال املتعددة األمم يف األدب نماذج أفضل جمعت أنها املجموعة هذه يف الناقد يرى وال
ويف أمتهم يف يفوقونهم أو يماثلونهم أنداًدا املختارين لألدباء يرى ألنه الواحدة؛ األمة يف

سواها.
من الجوانب متعددة واسعة صورة تعطيه املجموعة أن التحقيق عىل يعلم ولكنه
يمثله ال األدب من نوع غياب فيها يلمح أن يفوته وال قرن، نصف قرابة يف الغرب ثقافة
بما أو والعنف، الهدم بدعوة تسميته عىل نصطلح الذي النوع ذلك وهو أدبائها، من أديب
الجملة عىل املجموعة وصف فقد ذلك الحظ فإذا واملرارة، الخشونة دعوات من ذلك دون
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محدود، رشط عىل الرفيع الفن نماذج تجمع الواقع يف ألنها لحقيقتها؛ مقاِربة صفة
الكفاية يف التوسط مع الرشطان توافر فإذا اإلنسان، بمصري والتفاؤل السالم خدمة وهو

اآلخر. وفقدان منهما بواحد الراجح االمتياز من خري فذلك واإلتقان،
ميسوًرا أو مستطاًعا أمرا مًعا وزنهما أو الرشطني أحد وزن يف العصمة وليست
النفسية البواعث واختالف الزمن اختالف مع الوزن يختل فقد اإلنسان، أعمال من لعمل
بتعريف كفيلة تها عالَّ عىل الجائزة دراسة أن فيه ريب ال الذي األمر ولكن االجتماعية، أو
جوانبها من الحديثة الغربية الثقافة صور من وافية بصورة صحيًحا تعريًفا الناقد
فإن والقنوط؛ الهدم أدب من عنه املسكوت الجانب غياب ذلك يف يقدح وال املتعددة،
املقابلة ُسنَّة عىل رصيًحا رشًحا يرشحه ويكاد إليه، ويشري عليه يدل املختار الجانب

النقيض. عىل النقيض ومعارضة
َمن يستحقها عاملية» «جائزة دراسة فإن ألجله؛ الكتاب هذا تأليف اخرتنا الذي وهذا
تاريخ من صورة تعطينا أن تخطئ لن لوظيفتها، املرشحة الهيئات ِمن هيئة تختارهم
يستحق ا وممَّ كتاب، موضوع عليها يدار أن وتستحق النظر، تستحق الحديث األدب
يف الخطأ ومواطن والخطأ الصحة مواطن املؤرِّخ الناقد يتعرف أن أيضا أجله من النظر
أمم بني الواسع نطاقها عىل واملَلكات الكفايات لوزن تتصدى التي الفنية، الهيئات موازين
واملحاباة، اإلنصاف ومن والخطأ، الصحة من الهيئات هذه بمدى العلم فإن الحضارة؛
نواحيه. من ناحية يف األدب مؤرخ يهمله ال غرٌض االختيار، ومحاباة الرضورة محاباة ومن

نوبل جائزة صاحب «خيمنيز» اإلسباني الشاعر عن الدراسة هذه نكتب االعتبار هذا وعىل
الصفحات. هذه يف للدراسة يعرض الزاوية هذه من فهو ١٩٥٦؛ لسنة

لبعض فخطر سنوات، منذ العاملية الجائزة موضوع يف طويًال البحث دار ولقد
التحكيم لجنة من استحقوا الذين األدباء لجميع مجمًال تقديًرا الدراسة تشمل أن الباحثني
تبتدئ أن لبعضهم وخطر الكتاب، تأليف عند األخرية السنة إىل األوىل السنة منذ جوائزها
أو املناسبة ترشحه َمن ذلك بعد املتقدِّمني ِمن ويختار األخرية، السنة من عنهم الكتابة

العربية. اللغة قراء إىل بالقياس والتمييز التفضيل يرشحه
الشاعر «بسرتناك» عن كذلك وتردد شتى، ملناسبات «خيمنيز» عن الكالم د تردَّ ثم
يف وزاد اإلسباني الشاعر كفة فرجحت أخرى، ملناسبات بعده الجائزة نال الذي الرويس
وصلحت السياسية، املآرب لجاجة من سريته وخلصت األدبية حياته اختتم أنه ترجيحه
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تمهيد

كما اإلنساني، واألدب القومي األدب بني العالقة عن القول لتفصيل صالحها السرية هذه
عليها. املصَطَلح بموازينها العاملية الجوائز تتحراها

عن املتعددة: زواياها من الدراسة هذه لبيان كافية فصول التالية الصفحات ويف
وسنتها التحكيم لجنة وعن الرسمية، وثائقها من ودستورها ونشأتها وصاحبها الجائزة
األدب بيئة وعن فيه، العاملية اآلداب وآثار القومي األدب وعن أدبائها، اختيار يف املتبعة
أدبه وتقدير الشاعر عن الكتاب من األخري الجزء ثم الشاعر، فيها نشأ التي اإلسباني

تقديره. عىل بها يُْستََعان التي األدب هذا وشواهد

عىل القارئ منه خرج إذا غايته، ويستويف قصده إىل سيتأدى الكتاب هذا أن ونحسب
لجائزة رشحته التي باملناسبة علم وعىل وإنسانية، قومية اإلسباني الشاعر برسالة علم

العاملية.
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كتب حياته، تاريخ يكتب أن — الجوائز صاحب — الفريد أخيه من نوبل لدفيج طلب ملا
عند يتواله أن حقيًقا كان النصف هذا وأن الواقع، يف حياة نصف له أن معناه ما هذا إليه
أبواب عىل األوىل صيحته منه بدرت ساعة أنفاسه يكتم الخري محبي من طبيب والدته

الدنيا.
بطاقات من بطاقة صورة يف ترجمته يسطر أن — األدبية بسليقته — وأراد

التالية: الصورة عىل فسطرها الشخصية
طيب طبيب له يتاح أن ينبغي كان ضئيل، Demi-man إنسان نصف نوبل: ألفريد

دنياه. إىل صارًخا َقِدَم يوم عليه يقىض
أحد. عىل يثقل أن يحب وال أظافره، ينظف مزاياه:
الهضم. سيئ كئيب، أرسة، بغري وأخطاؤه: نقائصه
الحياة. بقيد يدفن أال الوحيدة ورغبته رغباته: أهم

«املأمون»! إله يعبد ال خطاياه:
يشء! ال الهامة: حياته حوادث

من ألحد يخطر ال الحزينة» «البطاقة هذه يف الساخرة املسحة من يظهر ما وعىل
متكلًِّفا أو للتواضع، فيها مدعيًا كان أنه وصحبه أهله من الرجل حياة عىل امُلطَِّلِعني
بالفراغ يشعر حياته قىض فإنه الصيت؛ وبُعد الشهرة عن ع الرتفُّ بمظهر للظهور فيها
إال العمل شواغل من خلًوا بنفسه يحس وال الفراغ، هذا عن الدائب بالعمل ويتشاغل
والعزلة! السكينة إىل والحاجة بالوهن جسده يف ويحس األمل، بخيبة ضمريه يف ليحس
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ويدوي املفرقعات، َدِويِّ مع العالم يف اسمه يدوِّي رجل عن هذا الناس يسمع وإنما
والعلم السياسة يف العاملية الشهرة أصحاب مع سنة كل األقل عىل مرة العالم يف اسمه
وكيف الشخصية»؟! «بطاقته يف يذكره هام يشء من حياته تخلو كيف فيعجبون واألدب،
لم لو وحبذا الحياة؟! بقيد يدفن وال املوت بعد يدفن أن الحياة يف الوحيدة أمنيته تكون

األوىل. اللحظة منذ منها يحذره وما فيها، يتمناه ما يعرف ولم دخلها، يكن
أعمالنا يف الفارق وملسنا أنفسنا، إىل رجعنا كلما يزول ولكنه حق هذا من والعجب
الذين عليها يتنافس حلية الغالية الجوهرة تكون فقد منها؛ الناس يهم وما نا يهمُّ ما بني
ويعدها يصقلها الذي عند ولكنها إليها، ينظرون والذين يلبسونها والذين يشرتونها
وقد واالضطرار، الحاجة أعمال من وعمل والنهار الليل تعب هي إنما عليها للتنافس
عند ولكنه السكان، من باأللوف عامرة مدينة املفرقعات مخرتع صنعه الذي اللغم يهز
رقًما عليها ليزيد إال صوتها يسمع أن يهمه ال واألرقام» املعادالت من «تركيبة صاحبه

هناك. رقًما منها ينقص أو هنا،
أقرب وبني وبينه وجدانه، وبني بينه أليم فراغ يف ا حقٍّ يعيش نوبل ألفريد كان وقد
الباعث نعرف أن أردنا إن حياته، يف يشء» «أهم هو األليم الفراغ هذا وكان إليه، الناس
االهتمام من عنده خري وهو الحياة، إبَّان يف االهتمام خلق وإىل االهتمام، خلق إىل له

الحياة. زوال بعد وباآلثار بالذكريات

املهم العمل هذا يكون أن وراقه ماله، فيه ينفق الذي املهم» «العمل عىل رأيه استقر فلما
التقدير هذا يكون أن له يخطر لم العليا، باملثل لإليمان وإحياء اإلنسانية لُخدام تقديًرا
العصور من املوروثة وآياتهم الباقية آلثارهم تجديًدا أو الغابرين، العظماء لذكرى تخليًدا
وجدت وقد حياته، يف اإلنسانية خادم به يشعر حاًرضا تقديًرا يجعله أن أحب بل الخالية،
طلب كل يرفض كان أنه بعضها من وتبني والطلب، الشكر رسائل من ألوف أوراقه بني
عىل صاحبه يعني طلب كل ويجيب والتخليد، التمجيد ذكريات يف يشرتك أن فيه يسأل

رسائله: إحدى يف وجاء حياته، يف ذويه وينفع ينفعه عمل

املوتى. بذكريات العناية عىل األحياء بمعدات العناية أوثر إنني
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نوبل ألفريد

أخرى: رسالة يف وجاء

من كثريًا أضعف املرمرية أنصابنا يبالون ال الذين املوتى تكريم عىل غريتي إن
الفاقة. بمضض يشعرون الذين األحياء إعانة عىل غريتي

العليا، امُلثُل إىل الدائم التَّطلُِّع هذا رس هو — ريب وال — الواقع عىل سخطه وكان
أن قبل دنياهم، يف لها العمل وبإمكان بها واإليمان بخدمتها عليها القادرين وإغراء

سماه. كما املرمرية» «األنصاب عالم أو الذكرى، عالم إىل املوت يسلمهم
دنياه يف امللموس الواقع عىل وأسخطه عيشته من أضجره الذي الفراغ هذا وإن
ويعرفون ومخرتعاته، بأعماله ويسمعون الرجل، شهرة إىل ينظرون من عند لعجيب
يف وهو الغرب عواصم بني انترشت التي مصانعه من أرباحه ووفرة ثرائه عن شيئًا
دون طفولته منذ عمره قىض أنه يعلم من له يعجب ال فراغ ولكنه شبابه، عنفوان
الحب شعور وال السكن، شعور وال الوطن، شعور من قط فؤاده يمتلئ ولم العارشة
بني دعواها تروج كانت التي املبادئ من بمبدأ وال ورشكائه، اِئِه ُعَرشَ من بإنسان والثقة

الستار. وراء الدعوى هذه بحقائق سواه من أعلم وهو زمانه، يف الناس
مركًزا اختارها التي روسيا عاصمة يف بأبيه ليلحق طفولته يف وطنه فارق فقد
روسيا بني متنقًال وفاته يوم إىل عمره سائر قىض ثم ومخرتعاته، مرشوعاته لتجربة
واالسشفاء، النزهة ضواحي أو الدول، وعواصم وإيطاليا وأملانيا وفرنسا وإنجلرتا وأمريكا
واألملانية، والفرنسية اإلنجليزية وهي األصلية لغته غري لغات ثالث هذه رحالته يف وأتقن
الرتدد أو العمل أثناء العاجلة محادثاته يف الثالث اللغات هذه بغري يتكلم أن واستطاع
وشائج عن واالنقطاع للُغربة مثاًال اللغوية» «حياته يف كان ولكنه املختلفة، البلدان عىل
لم ألنه األدبية؛ محاوالته يف إخفاقه من ذلك ظهر وقد البرشية، النفس أعماق يف الفكر
منقولة غري مطبوعة سجية وجدانه رسائر فيها يبث التي اللغة وبني قريحته بني يجمع
غاية فيجيد باإلنجليزية الشعر ينظم فكان والحكاية، الرتجمة عبارة إىل الطبع عبارة من
مرتبة دون به تقف إجادة ولكنها والبيئة، اللسان عن الغريب الناظم يملكها التي اإلجادة
عن أحيانًا يقال كما — األم لغة إىل يعود ثم البديهة، عفو األصيل لسانه يف املبتَكر الوحي
من ينقلها فكأنه وجدانه، رسائر يودعها أن يحاول عنها غريب هو فإذا — الوطن لغة
نفسه وبني بينه أحًدا ط يوسِّ املحاولة هذه يف وكأنه بديهة، إىل بديهة ومن لسان إىل لسان

القراء. وبني بينه الرتجمان يوسط أن قبل
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بالحاجة شعر كما السكن، طمأنينة إىل بالحاجة — العاملي الرسي — نوبل ألفريد وشعر
من نفسه أقىسعىل إليه يأوي الذي الصغري الوطن فقدانه كان وربما الوطن، طمأنينة إىل
عىل بالعسري وليس الديار، بُعد عىل تنقطع ال الوطنية العالقات ألن الكبري؛ الوطن فقدان
الوطن لذلك يؤدي أن عليه باملتعذر وال كان، حيث به الفخور موطنه إىل ينتمي أن مثله
العالئق مناسبات من مناسبة أو العامة الحياة فرص من فرصة له سنحت كلما حقه
بينها يجد وال األرض، رحاب يف والقصور الدور من شاء ما يملك قد ولكنه الدولية،
واألمتعة األموال بنائه يف تفلح وال والقريب، والقرين واالبن األب إليه يأوي الذي «البيت»

الصدور. حنايا بني أركانه له تتوطد لم إن
يف عنه استغنى وربما األوىل، شبيبته يف البيت هذا إىل بحاجة العاملي الرسي وعاش
الشباب، أوقات لها تتسع التي اللهو وشواغل العمل بشواغل عنه ُشِغَل أو شبابه، ريعان
ال املال وملوك األرس أرباب من بأنداده يوم كل يلتقي الذي الجسام األعمال صاحب ولكن
مكتب مع — له بد وال العاملية، بمكانته الجدير مسكنه يف االجتماعي» «املركز عن يستغني
وصفقات والرشاء البيع دواعي غري يف بالناس عالقاته فيه تتصل ملتقى من — العمل
الجسد متاعب إليه أحوجته إذا «البيت» هذا إىل الرجل يكون ما وأحوج والتجارة، الصناعة
الدنيا هذه يف قلق من وهل اتِّساعها، عىل الدنيا بُمقِلقات املشغول الفكر ومتاعب ك املتوعِّ
أقرب صناعة من هل عنها؟! ينقطع ولم فيها عمل التي الصناعة قلق من أشد الواسعة

والبناء؟ الهدم وعرص الحروب عرص يف «املتفجرات» صناعة من القلق إىل
إبان يف فقدها ولكنه يهواها التي الفتاة إىل البيت هذا يسلم أن يتمنى الرجل كان
فوات قبل «البيتي» مصريه تقرير إىل الرجل فيها ينظر التي السن عىل أوىف ثم صباها،
وتوافقه سنه يف توافقه التي البيت» «ربة يجد أن وأوشك املصري، هذا يف التفكري أوان
لرسائله كاتبة النمسوية كنسكي» «برتا النبيلة عنده فعملت عمله، يف وتوافقه مزاجه يف
يوم ذات أحس فلما واألربعني، الثالثة يف وهو والثالثني، الثالثة يف وكانت لبيته، ومديرة
بهواه يفاتحها وأن إليها، حاجتها يستغل أن يشأ لم لحياته قرينة ويرتضيها يحبها أنه
املواربة، إىل اضطرار وال حرج غري يف عليها سيعرضه ملا املنتظر جوابها يتبني أن قبل
أنها منها علم ألنه األمل؛ إىل وال اليأس إىل جوابها يكن ولم القلب؟ طليقة أهي فسألها:
وتفاوت لفقرها بها االقرتان عن أهله فنهاه الفتى، وأحبها بالدها نبالء من فتى أحبت
يف ذهب ولكنه تنىس، أن وشيكة ولعلها لتنىس، وطنها هجرت وأنها وبينها، بينه السن
عودته، قبل سفرها من إليه وتعتذر تستودعه غيبته يف إليه فكتبت رحالته، من رحلة
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بها فتزوج أرسته، مشيئة عىل تمرد وأنه فتاها، من عاجلة لدعوة استجابت أنها علم ثم
أن أخرى مرة العاملي الرسي عىل وقيض بقبوله، األرسة يقنع أن إىل الزواج إعالن وأرجأ

بيت! إىل يأوي وال كله، العالم إىل يأوي
وربح ومقاوالته، مخرتعاته من عريضة ثروة شبابه منذ نوبل ألفريد رِبح وقد
ومراكز الدول وعواصم العالم حوارض بني انتشاًرا وأوسع منها أعرض ثروة كهولته يف
يفتقر كان التي الثقة تلك وكهولته شبابه يف العريضة الثروة تُْعِطِه فلم االجتماعية، الحياة
«املتفجرات»، صناعة من الثروة كسب ألنه أركانها؛ من ركن إىل يطمنئ أن ويََودُّ إليها
العاملني أيدي بني وتتجسم السالم، وقضية التسليح قضية بأوزار تنوء يومئٍذ وهي
فربما السواء، عىل اإلنسانية األخوة ودعوات الوطني املجد دعوات يف الرياء فضائح فيها
أرسارها من يعلم وهو األعداء، خطر من الحماية باسم السالح رشاء إىل الصيحة ارتفعت
صيحات من أخرى صيحة قابلتها وربما والرِّشوة، السمرسة صفقات من صفقة أنها
عىل للمساومة أو للنكاية الخطة تلك إحباط إىل وسيلة باطنها يف وهي السالم، إىل الدعوة
تقرتن صناعة كل يف منها بد ال التي واملنافسة الجاسوسية مكائد وذاك هذا وبني السكوت،
ومنازعات املخرتعات بأرسار نفسه الوقت يف وتقرتن والهجوم، للدفاع الدول باستعداد
الدولية. األسواق واحتكار العقود وإبرام والذخائر، األسلحة توريد عىل التجارية البيوت
بجميع الدسائسواملناورات هذه أرسار عىل امُلطَِّلُع العاملي الرسي ظن يسوء جرم فال
يف القيرصية نظام منها اخترب وقد عرصه، حكومات عليها قامت التي السياسية النظم
امللكية ونظام إنجلرتا، يف الدستورية امللكية ونظام فرنسا، يف الجمهورية ونظام روسيا،
ووجدت األنظمة، هذه من لنظام خربته يحمد فلم أملانيا، يف والتقييد اإلطالق بني املتوسطة
ومعناها ،Avenir أڤنير السيد باسم بطلها وسمى تأليفها، يف رشع قصة فاتحة أوراقه بني
منها نظام كل عيوب عن ًال مفصَّ بيانًا البطل هذا لسان عىل فألقى «املستقبل»، بالفرنسية
قيود عنه تُرَفع حني إليه تَُوكَُّل التي القوة شطط أو النافذ العمل عن األمر ويل عجز بني
— أڤنير السيد رأي يف — والشطط العجز بني ط التوسُّ يتم وإنما واملراجعة، الرقابة
يدي بني كلها الدولة يف العامة السلطة وحرص جهة، من األقاليم والة بني السلطة بتوزيع
ثقته من أقل السلم بمؤتمرات ثقته وكانت النيابية. املجالس وتؤيده يختارونه منهم واحد
ورائها من ينتظر ولم دعواتها، من دعوة يف قط يشرتك فلم زمانه، يف السياسية بالنُُّظِم
بجائزة لها أوىص والتي وجهره، رسه يف لها يعمل كان التي السالم لقضية قريبًا نفًعا
ربما مصانعي «إن :Suttner ستنر برتاڤون للنبيلة يوًما قال بل وفاته، بعد جوائزه من
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يف املتقاتلني الجيشني إبادة فيه يُستطاع الذي اليوم ففي مؤتمراتكم؛ قبل الحروب أبطلت
الجيوش.» وترسيح الحروب اجتناب عىل املتحرضة األمم تتفق أن يرجى قد عني، ملحة

جرى التي الدول ألقاب من مذكوًرا شيئًا له جلبت نوبل ثروة أن الحظ سخرية ومن
شكٍّا فزادته واالستحقاق، الجدارة ألقاب أو والتقدير، الثقة بألقاب تسميتها عىل العرف
لرباعة الشمال حكومات من أللقابه مدين إنه يقول كان أنه عنه ونقل ثقة، تزده ولم
بألقابه مدين وإنه الطباخ، ذلك براعة تقدر كانت التي األرستقراطية وللمعدات طباخه
لولع أو الرئيس، هذا لزيارة الجنوبية أمريكا من وبألقابه الوزراء، أحد لصداقة الفرنسية

واإلنعام. الترشيف أدوار بتمثيل الرئيس ذلك
هي وتلك إليها، سبيله وجد لو الحرية هذه يف بها يعتصم واحدة طمأنينة وبقيت

الدينية. العقائد من بعقيدة اإليمان طمأنينة
وشكوك االجتماعية، والقالقل املادية املذاهب عرص يف وبينها بينه ِحيَل أيًضا فهذه
الواحد الدين أحبار بني العبادة وشعائر هللا إرادة عن األقوال واضطراب والفلسفة العلم
هللا أوامر يطيع كيف فحار املتجاورين، القطرين يف — الواحد الديني املذهب بل —
إىل يهتدي بأن األمر آخر وقنع األحبار، هؤالء من حرب ُسنَِّة عىل العبادة شعائر ويؤدي
بوجود آمن متى هللا إرادة يخالف ال كيف يعلم وأن ضمريه، من بوحي الصالحة عقيدته
دين ذي كل عىل واجبني شيئني يف يخالفه ال أنه يقينًا ويؤمن بوجوده ليؤمن وإنه هللا،
وليس العليا، املثل هدى عىل اإلنساني الكمال ونشدان الخري فعل وهما مروءة، ذي وكل

خفاء. من بها

التي الباطنة الصفحة هي فهذه وباطنة؛ ظاهرة صفحتان: املشاهري لرتاجم كانت إذا
ونعرف الجوائز، صاحب منها نعرف التي السرية هي ألنها نوبل؛ ألفريد سرية من تعنينا
الطمأنينة عن بحث املزاج لطيف يودع رجل ذكراه، به تُناُط الذي الباقي عمله بواعث منها
مماته، بعد والثقة الطمأنينة لتحقيق بالعمل فتََعزَّى حياته، يف يجدهما فلم والثقة،
العمل وما الحياة، بقيد وهم التقدير بهذا وشعورهم لهما العاملني تقدير عىل وحرص
باملثل واإليمان السالم لتحقيق — أخرى بعبارة — العمل إال والثقة الطمأنينة لتحقيق
الغاية بهذه َكَلًفا ويزيده املحدود، بالواقع املشغولون يدركها ال التي الثقة مناط األعىل،
سالًحا الناس أيدي بني رآه أن يلبث فلم الواسع، نطاقه يف للتعمري يصلح شيئًا اخرتع أنه
عن للتكفري الصناعة هذه من ربحه الذي املال يرصد فهو والدمار، الحرب أسلحة من
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هذا غري للتكفري باب من له كان وما الحروب، وزبانية األمم ساسة أيدي يف أثرها سوء
باملستطاع. وال بالنافع ذلك وليس اخرتع، ما ومحو صنع ما إلغاء إال الباب

«املتفجرات» فإن باٍل؛ ذي حدث عىل تشتمل ال إنها قال أصابحني فقد الظاهرة سريته أما
من سلسلة تكون أن تعدو ال يخرتعها من عند ولكنها األسماع، يزعج الذي َدِويَُّها لها

والتنفيذ. املحاولة وتجارب واملعادالت األرقام
عن غريب «نوبل» اسم أن ويعتقد أصله، يجهل — ألفريد أبو — نوبل عمانويل كان
عصور عرصمن يف السويد بالد إىل انتقل إنجليزي قس اسم كان وربما السويدية، اللغة
لهذا يكن ولم العصور، تلك يف الشمال إىل إنجلرتا من هاجر من مع الديني االضطهاد
السويدية نوبولوف بلدة اسم من ُمَحرٌَّف االسم هذا ألن الظن؛ غري أساس من االعتقاد
مدرسة يف تعلَّم أسالفه من رجل أوُل عرش السابع القرن يف به ى تََسمَّ وقد ،Nobbelov
بالجامعات، الطالب أسماء تقييد يف املتبع النظام حسب عىل منسوبًا اسًما له واتخذ عالية،
قد فيه العبقرية مرياث أن نعلم — Olavi برتسأوالڤي السلف— هذا أخبار من بقي ا وممَّ
وابنه عمانويل وأشهرهم األخري، التاريخ يف املشهورين أعقابه إىل وحفدته ألبنائه تخلَّف
الفن، حب عىل مطبوًعا موسيقيٍّا الجامعة دروس يف نجاحه عىل كان أواليف فإن ألفريد؛
الجامعة، عن فضًال املدرسة تعليم يف حظه قلة عىل مخرتًعا فنانًا عمانويل سليلُه ونشأ
املتوسط البحر إىل ُمقِلعة كانت التي السفن بإحدى العمل إىل األرسة أحوال اضطرته وقد
أن واستطاع البنائني، بعض عىل البناء صناعة يف تتلمذ ثم عرشة، الرابعة يقارب وهو
بيته فاحرتق الطالع نحس أصابه ثم العاصمة، يف قصرية فرتة العمارة دروس يحرض
١٨٣٧ سنة ستوكلهم مغادرة إىل فاضطر والصفقة، املال من يده وصفرت اقتناه، الذي
أمًال الروسية العاصمة إىل ولجأ املخفقة، واملحاولة البطالة بني قضاها سنوات أربع بعد
بحاجة الصناعية حركتها أوائل يف تزال ال التي البالد تلك له تتسع جديد عمل تأسيس يف
الدولة طلبات عليه وكثرت فيه وأفلح عمله فأسس والصناع، املهندسني من الخرباء إىل
عىل يستبقيه أن عليه تََعذََّر حتى مصنعه توسيع إىل فأرسع القرم، حرب نشوب بعد
بنفقاته املصنع بقاء اقتضاها التي الديون عليه تكاثرت ثم الحرب، انتهاء بعد اتساعه

بنيه. بمعونة فيه العمل لتجربة وطنه إىل وعاد إفالسه فأعلن األوىل،
ومعنى املصاب معنى من البالء يف بما لألرسة، مشرتًكا بالءً األوىل الهجرة هذه وتعترب
— وراحلها ومقيمها وصغارها، كبارها — األرسة منه عرفت بالء واالمتحان، االختبار
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اليأس، مغالبة عىل والقدرة الشدة، عىل والصرب املبتكر، للعمل استعداد من عندها ما خري
منفرًدا يرحل فاألب وإدباره، الحظ إقبال وبني واإلخفاق، النجاح بني األمل وتجديد
أرض يف تبقى األرسة وربة والخيبة، التوفيق وعوارض الغربة ألعباء وحده ليتصدى
األطفال هؤالء برتبية وحدها مضطلعة — أبناء ثالثة وهم — الصغار أطفالها مع الوطن
وقد املجهول، البلد يف املغامرة تلك من الفرج انتظار ويف أبيهم، غيبة يف معيشتهم وتدبري
(سنة بهم ولحاقه (١٨٣٧ (سنة أبيهم هجرة بني انقضت التي الخمس السنون تمخضت
حضانة يف األوىل طفولتهم َقَضْوا الذين الصغار هؤالء يف والهمة الجد معدن عن ،(١٨٤٢
خوف وعىل تارة، أمل عىل عام، بعد وعاًما يوم، بعد يوًما واألم، األب مقام لهم تقوم أم
رجال من العامليني األقطاب بني نابهني أعالًما — ثالثتهم — فنشأوا تارات، الحرمان من
مؤسس األوسط ولدفيج باكوم، يف النفط صناعة مؤسس الكبري روبرت واملال: الصناعة
أربع عمره كان الذي الجوائز صاحب وألفريد بطرسربج، يف والسالح الذخرية مصانع
اإلنسانة تلك أو — األم تلك فهي األرسة هذه ربة أما السويد. من أبوه رحل يوم سنوات
الحياة فارقت أن إىل والعطف الرب عهد عىل حياته طوال ألفريد لها بقي التي — الوحيدة
إىل ليخف كان حيث وشواغله أعماله يرتك كان أنه سريته يف جاء وقد الستني. يقارب وهو
عن ويسألها عنه، املريض لولدها الراضية األم بََركة منها ويتلقى ميالدها، عيد يف مقرها
يف صباها صديقات من البيوت ربات إىل باسمها ترسلها أن تحب التي السنة رأس هدايا

والكفاف. الضنك أيام
من مدرسة إىل قبلها يختلف لم العارشة دون وهو بطرسربج إىل ألفريد ووصل
يتلقاها كان التي النقصبالدروس فعوَّضهذا شهور، بضعة غري املنتظم التعليم مدارس
عرشة، السادسة يف وهو أيًضا الدروس هذه انقطعت قد ثم داره، يف الخاص أستاذه عىل
واإلدارة االخرتاع عىل أعانته التي املعارف تلك من وعاه ما كل وفطنته باجتهاده فتعلم
اِئِه وُعَرشَ أصحابه بني بالفضل له مشهوًدا ا ندٍّ جعلته ثقافة من حصل ما وتحصيل
للمشاهدة وأملانيا وأمريكا فرنسا إىل الرحلة ثقافة ومنها والرؤساء، العظماء نخبة من
أو املبارش عمله يف يزاوله ا ممَّ تكن لم وإن والعلم، الصناعة معاهد وغشيان واالطِّالع،
أن األرسة لهذه الرتبية رضوب من القدر شاء وكأنما أبيه، ومصالح بمصالحه يتصل
واألموال، األنفس وخسائر الحوادث رضبات من بحصته منهم كل وأبناؤها آباؤها يصاب
إميل الصغري أخيه عىل وقيض ،(١٨٦٤ (سنة باستكهولم ألفريد مصنع االنفجار فدمر
أن وأوشك أبيه عزم من الباقية البقية وحطم والخرباء، الصناع من عليهم قيض من مع
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،(١٨٧٢ (سنة نحبه قىض حتى الفاجعة هذه جرائر من يُِفْق فلم صوابه عىل يقيض
بني أرسته ومعامالت معامالته عىل واإلرشاف املصنع تجديد يف كله بالعبء ألفريد ونهض
واالستطالع. الطلب أيام رحالته أثناء فيها األعمال أقطاب إىل وتعرف زارها، التي األقطار
َظنِِّه سوء مع كبواته من والنهوض أعماله توسيع عىل قدرته من الرجل معدن ويتكشف
ومفاجآت ونحوسه، سعوده أيام يف تجربتهم بعد إليه املقرَّبني وبأقرب عامة بالناس

املرجوين: أصدقاءه له ذكر ملن يقول رسائله إحدى ويف وكساده، رواجه

أو نطعمها، التي الكالب غري يف األصدقاء نجد ال إننا لك أقول حني صدقني
أجسادنا. من نفسها تطعم التي الديدان

القلب متاعب بني بقوتها احتفظت أنها القوية النفس هذه معدن عىل ذلك من وأدل
الجسد ومتاعب الصدرية، بالذبحة مصابًا كان ألنه ومعنى؛ حرًفا القلب متاعب والجسد:
به تسمح كانت الذي الصالح الغذاء هذا قلة من أو الغذاء، سوء ومن الجهد فرط من
ورشاب. طعام من املعدات ألوف بشهوات تفي التي األموال أكداس بني الواهية، معدته
الحسنة؛ «باملعيشة غًدا كفيل بأنه ويؤمن بالعلم يؤمن أن حرمانه عن عزاؤه كان وإنما

املورسين.» من اآلحاد ترف أعني وال الجماعات، معيشة أعني
(سنة عرش التاسع القرن أواخر يف حياته يختتم أن قبل — عمًال — مبادئه وحقق
نصيب ومنه الجماعات، بنصيب حفل كما مرياثه من اآلحاد بنصيب يحفل فلم ،(١٨٩٦

واألخالق. والصحة الصناعة ميادين يف خدامها
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التوصية: وثائق يف املألوفة االفتتاح أسطر بعد وصيته يف نوبل ألفريد يقول

التايل: الوجه عىل املحصلة تركتي يف الترصف يكون
مبلغ منه ويكون مضمونة، ودائع يف الوصية ذي منفِّ بإرشاف املال رأس يودع
السابقة السنة يف قاموا الذين عىل توزَّع جوائز صورة عىل سنويٍّا أرباحه تنفق
متساوية حصص خمس عىل األرباح هذه وتقسم لإلنسانية، الخدمات بأنفع
العلم مباحث يف اخرتاع أو كشف بأهم قام الذي للشخص حصة ييل: كما توزع
يف تحسني أو كشف بأهم قام الذي للشخص وحصة — الفزيقية — الطبيعي
أو الترشيح علم يف كشف بأهم قام الذي للشخص وحصة الكيمياء، مباحث
وحصة مثالية، وجهة ذا ا هامٍّ نتاًجا اآلداب يف أنتج للشخصالذي وحصة الطب،
أو وإللغاء األمم، بني اإلخاء لتحقيق عمل أفضل أو بأكرب قام الذي للشخص

نجاحها. أو للسلم العاملة املؤتمرات ولدعوة القائمة، الجيوش عدد نقص
معهد ويمنح والكيمياء، الطبيعة جائزة السويدي العلوم مجمع ويمنح
جائزة استكهولم مجمع ويمنح والطب، الترشيح جائزة باستكهولم كارولني
ينتخبها أعضاء خمسة من مؤلفة نخبة السالم جائزة منح وتقرر اآلداب،
يف ينظر أال الجوائز منح يف الرصيحة رغبتي وإن النرويجي. النواب مجلس
األمم من كان سواء بها، أحق هو من الجائزة لينال املرشح؛ وطن إىل ذلك

منها. يكن لم أم السكندنافية
١٨٩٥ سنة نوفمرب من ٢٧ يف باريس



عاملية وجائزة أندليس شاعر

،١٨٩٦ سنة ديسمرب شهر العارشمن يف بإيطاليا ريمو سان يف نوبل ألفريد تويف وقد
سنوات، أربع انقضاء بعد إال التنفيذ موضع توضع لم ولكنها أيام، بعد وصيته وأعلنت
يف البدء ألن تنفيذها؛ يف والرشوع الوصية فتح منذ املنتظرة األمور من التأخري هذا وكان
الفراغ قبل مستطاًعا يكن لم تقدم فيما نقلناها التي املجملة بصيغتها الوصية هذه تنفيذ
الوصية، صاحب من إرشاد بغري التنفيذ وكالء يتبعها شتى وعملية قانونية إجراءات من

مثالها. عىل ويعملون بها يهتدون قبلها وصية من سابقة وال
أقطار بني املوزعة الرتكة حرص عىل — أوًال — موقوًفا بالوصية العمل ابتداء فكان
واألعيان العملة قيم عىل واالتفاق التبادل ومعامالت الرتكات قوانني فيها تختلف متفرقة

األخرى. األقطار وبني بينها واملنقولة الثابتة
الذي الوجه عىل الثروة توزيع عن الورثة يرىض أن ذلك بعد الرضوري من وكان
«الشكل ناحية من الوصية يف يطعن من الورثة هؤالء من كان وقد الوصية، عليه ت نصَّ
تتسع كثرية تفصيالت إىل يحتاج الذي التطبيق ناحية ومن فيه، أُفِرغت الذي القانوني»

واملوضوعات. الكلمات مدلول يف والشك للخالف
الحكم بها نيط التي واللجان الهيئات موافقة عىل كله هذا مع يتوقف التنفيذ وكان
تلك أعضاء ومن الجائزة، صاحب اختيار قبل الرتشيحات تلك يف والنظر الرتشيحات، يف
واعتمادها إقرارها قبل الوصية شئون من شأن يف النظر يرفض كان من واللجان الهيئات

الرسمية. املراجع يف
لها املؤيدين بني االجتماعية والدعايات السياسة ملنازعات الوصية وتعرضت
من اختالًسا الوصية يحسب كان من الدعايات هذه أصحاب ومن عليها، واملعرتضني
ووسيلة األمة، لهذه أدبيٍّا كسبًا ذلك خالف عىل يحسبها ومن السويدية، األمة حقوق

العاملية. الثقافة ميادين يف مكانتها لتعزيز كريمة
وعداوات األجنبية الحكومات مشاكل يف التدخل عواقب من الساسة كبار وأشفق
النظر أوان حان كلما أطرافها، إىل والتحيز فيها التحزُّب اجتناب إىل سبيل ال التي الدول
بني الحرب أو السلم ودعاة العالم قادة من يستحقها ال ومن السالم جائزة يستحق فيمن

واملفكرين. الوزراء
ونبَّهه — ألفريد شقيق ابن — نوبل عمانويل إليه فاستدعى امللك، إىل األمر وُرِفَع
عىل السلم لجائزة املرشح واختيار التعميم عىل الوصية تنفيذ تعرتض التي املحرجات إىل
ويحقق السياسة، رضورات يالئم نظام الوصية لتنفيذ يوضع أن واستحسن التخصيص،

املستطاع. جهد صاحبها أمنية
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النساء!» سيما وال السلم دعاة من للمتهوِّسني منقاًدا كان عمك «إن امللك: قال
يقول: كان الذي مولتكي الجنرال يوافق الجاللة صاحب كان «ربما عمانويل: قال

جميل!» غري — هذا عىل — لحلم وإنه حلم، األبدي السالم إن
مرتني. وكررها جميل!» غري وحلم حلم! ذلك؟! «أقال امللك: قال

االستقالل حركة اشتداد بعد السياسة صعوبات إىل أخرى صعوبة وأضيفت
تابعة بمهمة مجلسهم تكليف إىل يسرتيحوا لم ساستها فإن النرويج، يف واالنفصال
وأصحاب املرياث حقوق صاحب إىل املالية مصادرها يف الترصف يرجع السويد لحكومة

عليه. الوكالة

الرتكة تصفية تمت الوصية، بإبرام املوكَّلني األمناء حيل استنفدت مضنية مطاولة وبعد
منها وبقي األجنبية، والقوانني الوطنية القوانني بحساب عليها املقررة الرسوم وسددت
والنرويج، السويد، هي أقطار: تسعة بني موزعة كانت كرونر مليون ثالثني يقابل رصيد
يومئٍذ وقيمتها وروسيا. وإيطاليا، وإنجلرتا، واسكوتالندة، وفرنسا، والنمسا، وأملانيا،
فرق لوحظ إذا الرقم هذا أضعاف عرشة من أكثر وتساوي جنيه، مليوني نحو تساوي

الحارض. والزمن التصفية زمن بني الرشائية القيمة
«الرسمية» باألسماء الهيئات وتعريفهذه التحكيم، هيئات بتنظيم املراسيم وصدرت

عليها. املصطلح
وعهد باستكهولم، امللكي العلوم مجمع إىل والكيمياء الطبيعة جوائز يف الحكم فعهد
جوائز يف الحكم وعهد الخاصة، والجراحة الطب كلية إىل والترشيح الطب جوائز يف الحكم
تنقية عىل للعمل س «مؤسَّ أنه عىل إنشائه مرسوم نصيف الذي السويدي املجمع إىل األدب

وتهذيبه». الذوق سالمة وتحقيق وترقيتها السويدية اللغة
األمة مجلس يختارها أعضاء خمسة من لجنة إىل السلم جائزة يف الفصل وعهد

سنوات. ست ملدة النرويجي
إىل ثالثة من تتألَّف لجنة األخرى الهيئات من هيئة كل يف تخصص أن وتقرر
يَْت ُسمِّ عامة مؤسسة والتحرير التحضري أعمال يف اللجان ملساعدة وتألفت أعضاء، خمسة
ملراجعاتها الرضورية واألسانيد الكتب لجمع خاصة مكتبة بها وألحقت نوبل، بمؤسسة

وأحكامها. ترشيحاتها أسباب وبيان
يف وردت التي املطَلقة العبارات بعض معاني عىل األمر مبدأ من اللجان وتفاهمت
والفلسفية، التاريخية الكتابة فنون تشمل «اآلداب» كلمة أن عىل األعضاء فاتفق الوصية،
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بالكلم تسميتها عىل الغرب يف العرف جرى التي واملنثور املنظوم فنون عىل تقرص وال
الجميل.

يف ظهر الذي العمل إىل تتجه للجائزة الرتشيح يف األوىل العناية أن عىل األعضاء واتفق
يوافق فيما السابقة األعمال بسائر العناية إليه تضاف ثم منحها، لتاريخ السابقة السنة

الوصية. عليها ْت نَصَّ التي العامة االعتبارات
ملعاونتها، إدارية أو علمية ودواوين معامل إنشائها بعد — املؤسسة إىل أضيفت وقد
— ١٩٠١ سنة مرة ألول الجوائز توزيع منذ املتصلة البحوث تجارب من اللجان واستفادت
برنامجها، وتنظيم خطتها وتعديل دستورها تنقيح يف املتتابع أثرها لها كان عملية فوائُد

املحكَّمني. األعضاء وانتخاب بالرتشيح االبتداء مسائل يف وبخاصة
لذكرى تكريًما ديسمرب شهر من العارش اليوم يف الجوائز بتوزيع يحتفل أن وتقرر
بعاصمة جميًعا الجوائز بتوزيع االحتفال ويجرى اليوم، ذلك يف َ تُُويفِّ الذي الجوائز صاحب

النرويج. عاصمة يف يجرى بتسليمها االحتفال فإن السالم؛ جائزة عدا ما السويد،
وأعضاء امللك ويشهدها استكهولم، يف األكرب املوسيقى بمعهد العامة الحفلة وتقام
الدول، وسفراء نوبل، أرسة أفراد إليها ويُْدَعى االحتفاالت، بمالبس والوزراء املالكة األرسة
البالد، ورساة الدواوين، رؤساء وكبار األمة، مجلس وأعضاء السياسية، الهيئات وأعضاء
يف الجوائز ُمِنَح من وكل والفنية، العلمية واملجامع الجامعات عن املختارون واملندوبون
املشهور األثر ذوات املجتمع وسيدات املدعوين زوجات األرسمن وربات السابقة، السنوات

اإلنسانية. والخدمة الرب أعمال يف
كلمة إلقاء مع الجوائز، أصحاب تقديم عند التحية نشيد امللكية الفرقة وتعزف
صورة عليه ُرِسَمْت الذي الذهبي والنوط والشهادة الجائزة تَُسلَُّم ثم والتقدير، التعريف

نوبل. ألفريد
تقيمها مأدبة املساء يف املدعوون يشهد ثم السويد، نشيد برتتيل الحفلة وتختم
ينوب من أو امللك من دعوة وتتلوه امللك، بنخب تفتتح العاصمة، فنادق أكرب يف املؤسسة
غري وهي كلماتهم، إللقاء الجوائز أصحاب يُدعى ثم نوبل، ألفريد ذكرى تحية إىل عنه
غري يف أحيانًا تُلَقى فإنها األدبية، أو العلمية آراءهم فيها يبسطون التي املطوَّلة الكلمات

املؤسسة. تصدره الذي السنوي السجل مع تنرش ثم املأدبة، هذه
اسمه عليه منقوًشا الذهبي نوبل نوط ومعها صاحبها، إىل عادة الجائزة وتسلم
إىل والنوط الجائزة سلمت الحفلة حضور وبني بينه حيل فإن الجائزة، منحه وتاريخ

السويدية. الحكومة عند لها املمثل املندوب أو دولته سفري
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النرويج، عاصمة (أوسلو) يف األمة بمجلس يُقام بها االحتفال فإن السالم جائزة أما
أعضاء من املختارة اللجنة رئيس خطاب ويعقبه رسمي، بخطاب املجلس رئيس يفتتحه
الدولية، املسائل يف الخوض عن بعيد موضوع يف الجائزة صاحب جواب ثم املجلس،
التي والرشوط املبادئ عىل والتعليقات الرشوح من مزيد التالية الفصول يف وسيأتي
املختلفة. ظروفها يف العمل لوازم إليها تسوقها أو دستورها تنفيذ يف املؤسسة تتحرَّاها
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واملنع املنح أسباب

اللجنة نظر يف مستحقوها بها اشتهر التي املوضوعات ومن الجوائز، دستور من يفهم
التي باملوضوعات تتقيد وال األدباء، يتحراه الذي باالتجاه تتقيد اللجنة هذه أن السويدية

نطاق. أوسع عىل األدب عنوان يشملها
واملقاصد األعىل امَلثل إىل السعي أو والرخاء، السالم إىل االتجاه تحقيق من بد فال

اجتنابه. أو قبوله يف للَّجنة اختيار وال عنه َمِحيَد ال الذي الرشط هو وهذا املثالية،
موضوعات من دام ما سواه عىل منها ملوضوع ترجيح وال لها، قيد فال املوضوعات أما

األداء. وجودة الفن جمال من نصيبه له دام وما األدبية، الفنون
كما القصة وأجيزت الطبيعي، الوصف شعر أجيز كما الغنائي الشعر أجيز وقد
كما االجتماعية املباحث وأجيزت واالبتكار، اإلنشاء أجيز كما النقد وأجيز التاريخ، أجيز
األوىل، العاملية الحرب قبل واحد مقياس عىل يطَّرد اللجنة اختيار وكاد الفلسفة، أجيزت
تظهر ألسباب األحوال؛ جميع يف واحدة وترية عىل يطَّرد فلم ذلك بعد واختلف تباين ولكنه

والسالم. الحرب ظروف بني الرتشيحات مراجعة من
الحرب ونشبت العرشين، القرن يف األوىل السنة منذ األدبية جوائزها اللجنة بدأت
وعرشين خمس بعد الثانية العاملية الحرب ونشبت سنة، عرشة أربع بعد األوىل العاملية
وتبنيَّ والسالم، الحرب طريق فيه فت تكشَّ األثناء، هذه يف كامل جيل عليها فمىض سنة،
إىل االتجاه رشوط ورعاية األدبية الفنية الرشوط رعاية بني التوفيق يف اللجنة منهج فيها

والرخاء. السالم وجهة وهي كلها، املؤسسة بإقامة املقصودة الوجهة

من النابهني األعالم بأسماء يتجاوب العرشين القرن مطلع عند األوروبي العالم كان
يف بهم يلحق ومن وإبسن، وزوال وهاردي تلستوي طبقة يف العاملية الشهرة أصحاب
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ألسباب — تجاوزتهم السويدية اللجنة ولكن الحضارة، لغات يف األدباء كبار من شأوهم
األكاديمية عضو برودوم) سويل (رينيه الفيلسوف املفكر الشاعر إىل — ذكرها سيأتي
األربعني عىل قليًال يزيد وهو فرنسا، يف للشعر Vitet ڤيتيت جائزة وصاحب الفرنسية،
الذي الشعر سيما وال األدب، يف لتفوقه «تقديًرا الجائزة منحته إنها وقالت عمره، من
والعبقرية». الضمري بني النادر والتوفيق الفني واإلتقان السامية، املثالية بالروح يتسم

نافذ الفكرة راجح األسلوب فخم أملانيٍّا مؤرًخا التالية السنة يف الجائزة صاحب وكان
أعظم «ألنه الرومان تاريخ يف املستفيضة األسفار مؤلِّف مومسن تيودور هو البصرية
املؤرخ لهذا وكانت رومة»، تاريخ يف بعمله التنويه مع زماننا يف األحياء املؤرخني أساتذة

األملانية. إىل األخرى اللغات من وترجمته الشعر نظم يف قيمة مشاركة الكبري
بجورنسون الشمالية األمم شاعر الثالثة للسنة بجائزتها السويدية اللجنة واختصت
تمنحه إنها وقالت عمره، من السبعني يجاوز يومئٍذ كان الذي النرويجي، Bjornson
بالوحي امتيازه مع املتعددة، جوانبه يف النبيل العظيم الشعري لعمله «تقديًرا جائزتها
عىل صارمة حملة استقباله خطاب عىل الشاعر جواب كان وقد الروح»، وصفاء املبتكر

والصالح. الخري ملبادئ الشاعر مخالفة — للفن الفن باسم — يستبيحون الذين
١٩٠٤ سنة — التالية السنة يف فاختارت الفرنيس، الشعر ميدان إىل اللجنة وعادت
تخرجه بعد للنظم ويتفرغ اإلقليم، بلهجة قصائده ينظم (برفنس) إقليم من شاعًرا —
األكاديمية منحته الذي Mistral مسرتال فردري هو الشاعر هذا القانون. دراسة يف
إنها وقالت عمره، من والثالثني الحادية يف يومئٍذ وهو ،١٨٦١ لسنة جائزتها الفرنسية
فيه الريف وحياة وطنه مناظر بها ر صوَّ التي الفنية وإجادته الرائعة، «لسالسته تجيزه
إسبانيٍّا شاعًرا معه أرشكت وقد اإلقليم»، لغة بدراسة عنايته إليه أضاف صادًقا، تصويًرا
Echegaray إشيجاري جوزي السيايس النائب األديب هو وُكتَّاِبه املرسح شعراء من
اإلسبانية». الدرامة تراث إحياء عىل — وإبداع استقالل يف — واقتداره وإحاطته «لرباعته
Sienkiewicz سينكفيش لهنريك — ١٩٠٥ سنة — التالية السنة جائزة ومنحت
التقدير واستحق أبطاله، وسرية وطنه تاريخ رواياته أودع الذي األشهر، البولوني الروائي
الرشف» «فرقة وسام الفرنسية الجمهورية من استحق كما السالڨية، األمم جامعات من
الستني فيها ناهز التي السنة تلك يف إليه الجائزة توجيه وكان وجهاده، بفضله تنويًها

التاريخية». املالحم تأليف يف لعظمته «تقديًرا
الجائزة صاحب عرش التاسع القرن يف إيطاليا شاعر Carducci كردوتيش وكان
وروعة ملثابرته إجالًال خاصة بصفة الجائزة تمنحه «إنها اللجنة: وقالت ،١٩٠٦ لسنة
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ومباحثه معارفه سعة عن فضًال املنظومة، آياته يف بدت التي الغنائية وَمَلَكته أسلوبه،
النقدية.»

الشهرة»، «عاملي بأنه وصفته إنجليزي شاعر إىل اللجنة تنبهت ١٩٠٧ سنة ويف
ظ، املتيقِّ والوعي املطبوع، والتخيُّل املالحظة، «قوة فيه قدرت الذي كبلنج رديارد وهو

الصادق». والتصوير
تقدير يف األدبية الجائزة استحق فيلسوف أول األملاني Eucken يوكن رودلف وكان
والبصرية الثاقب، وبالنظر الحقيقة، عن البحث يف «بالجد عرف ألنه السويدية؛ اللجنة
العالم جالء يف كله ذلك واستخدم والقوة، الحرارة بني يجمع الذي والتصوير الواسعة،

املثالية». الصورة عىل
الجرلوف سلمى مالحمها وناظمة شاعرتها السويد أمة من الجائزة منح من وأول
الهيئة وهي السويدية، األكاديمية يف عضو أول ذلك بعد أصبحت التي ،Selma Lagerlof
يوجه وهو األكاديمية رئيس قال وقد مستحقيها، واختيار الجوائز توزيع عىل املرشفة
املتنافسة الكربى األمم بني الطليعة إىل السويد لربوز حانت قد الساعة «إن إليها: الجائزة
ملست كما السويد نَا) (أُمِّ شمائل أرشف ملست ألنها بالتكريم جديرة وإنها األدب.» حلبة يف

اإلنسانية. الشمائل أكرم
ألف الذي األملاني، الروائي األديب Heyseهيس فون بول ١٩١٠ لسنة الجائزة ونال
األمم أشعار برتجمة القصص كتابة مع وعني واجتماعية، تاريخية بني قصة مائة نحو
الغنائي الشعر لطائف من نخبة قوية لغة يف ونظم واإلسبانية، اإليطالية من الالتينية
مراتب إىل ى وترقَّ الجائزة نال وقد الشعر، هذا يف الجرمانية اللغات شعراء أكرب يف تسلكه
املمتاز «فنه تقدر إنها فقالت عليه الثناء يف نوبل لجنة وأطنبت واحدة، سنة يف النبالء
الشعر نظم عىل يدأب وهو قيم، طويل جهاد يف عليه توفر الذي املثالية، والروح بالجودة

العاملية». الشهرة ذوات القصار والنوادر والرواية الدراما وكتابة الغنائي
األمة وهي الصغرية، األوروبية األمم إحدى نصيب من ١٩١١ لسنة الجائزة وكانت
من السبعني بلوغه ملناسبة «كونت» رتبة إىل ارتقى الذي موريسمرتلنك فنالها البلجيكية،
بدراسة ويشتغل الدينية، األرسار يف ويبحث «الفكري»، للمرسح يكتب شاعر وهو عمره،
األدبية، ملكاته «لخصب اللجنة من الجائزة واستحق االجتماعية، الوجهة من النحل
التي الشاعرة املثالية والروح الفني بالتخيُّل اتسمت التي املرسحية مبتكراته وبخاصة
وأشواقه القارئ وجدان تمس عميقة بصرية عن املرسحية األسطورة قالب يف أحيانًا تنم

النفسية».
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املرسحية فن يف لجهوده ١٩١٢ سنة يف هوبتمان جرهارت األملاني الكاتب وأجيز
الوصف، يف وبراعته الطبيعة، تصوير يف بصدقه التنويه مع التخصيص، عىل العرصية

والشخوص. املناظر رسم ويف
اللجنة اختصته الذي الوحيد الرشقي الشاعر وهو التالية، السنة يف «تاجور» وأجيز
الكريم باملقام إلحالله اإلنجليزية صيغته يف َق ُوفِّ الذي الرفيع العميق «لنظمه بجائزتها

الغربية». اآلداب بني
جائزتها، إعالن عن اللجنة فيها فتوقفت ،١٩١٤ سنة يف األوىل العاملية الحرب ونشبت
األقالم، حَملة بني السالم أبطال من بطل إىل الجائزة فوجهت عام، بعد عملها استأنفت ثم
عىل وحملته للحرب، واستنكاره السلم عن دفاعه جرَّاء من قومه بني الشديد العنت أصابه
روالن» «رومان املجيد الفرنيس الكاتب هو وذلك والسلطان، املال ُعبَّاِد من املطامع ذوي
بالرواية ارتفعت التي الروايات ومؤلف جيله، أبناء بني املوسيقى يف الفنيني النقاد أكرب
بعد نوبل جائزة جاءته وقد واإلرشاد، اإللهام طبقة إىل الفراغ وتزجية التسلية طبقة من
إنها السويدية اللجنة وقالت بسنتني، الفرنسية األكاديمية من العليا بالجائزة تكريمه
الذي اإلنسانية للشخصيات األمني الزاخر والتصوير املجيد، املثايل «الروح أدبه يف تقدر

العاطفة». وعمق الَغور بُعد عىل يدل
الخامسة سنته Heidenstam هيدنستام فون فرينر السويدي الناقد الشاعر وبلغ
الفعال األدب بجائزة — ١٩١٦ الحرب—سنة سنوات إبان يف اللجنة آثرته والسبعنيحني
جديد عهد إىل الدعوة يف شأنه «عظمة تقدر إنها له تحيتها يف وقالت السالم، خدمة يف
العليا بالقيم يبرش الجمال علم يف بمذهب اشتهر قد الشاعر هذا ألن الجميلة»؛ فنوننا يف
الرخيص التبذُّل إىل والفنانني األدباء إسفاف عىل األنحاء أشد وينحى والفنون، اآلداب يف

الطبيعية». «الواقعية باسم
املشرتكة الكربى الدول جوانب عن تبتعد أن الحرب سنوات يف اللجنة شاءت وكأنما
الصغرية األمم أدباء نصيب من و١٩٢٠) و١٩١٨ ١٩١٧) السنوات جوائز فكانت فيها؛

خاللها. الِحيدة التزمت التي
هذا يف تقدر إنها وقالت ،١٩١٧ سنة Giellerup جلروب كارل الدنمركي فأجازت
معه وأرشكت املثالية»، والنزعة التنوع مع القصة فن يف محصوله «وفرة املفكر الشاعر
،Pontoppidan بنتوبدان هنريك الحكيم الروائي هو آخر دنمركيٍّا أديبًا السنة جائزة يف
وقدرته قومه، أبناء بني له تمثلت كما اإلنسانية الروح مشكالت بحث يف أسهب الذي

بالده». يف الحارضة للحياة القيمة «األوصاف من به امتاز ملا السويدية اللجنة
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املالحم صاحب ،Spitteler سيتلر كارل السويرسي األديب ١٩١٩ سنة يف وأجازت
االجتماعية. واملالحظات والنقد الوصف يف الكثرية واملقاالت املطولة

األوىل سنتها من مستحقيها بني فريًدا نمًطا ١٩٢٠ سنة يف الجائزة صاحب وكان
يف العصاميني من أديب إىل اللجنة وجهتها إذ العظمى، الحرب أعقاب يف السنة هذه إىل
صباه سنوات قىض ولكنه التعليم، معاهد من بمعهد منتظمة دراسة له تتيرس لم األدب
بلد إىل بلد من ويتنقل أخرى، تارة السفن يف العمل ومن تارة، األحذية صناعة من ب يتكسَّ
املزارع أو القطارات أو الرتام يف األعمال من له تهيَّأ ما بكل مشتغًال وأمريكا، أوروبة بني
العيش، شدائد من يعنيه فيما قلمه ويجرب ذلك أثناء يف ويطالع األسماك، مصائد أو
يف القراء فها فتلقَّ «الجوع»، عنوانها دنمركية صحيفة يف صغرية قصة له نرشت حتى
أوقعتها التي الشعوب معظم وبني بينهم الساعة» «موضوع صادفت ألنها الشمال؛ بالد
شعور كان وقد املحرومة، الطبقات وثورات الفقر أزمات من املتالحقة جرائرها يف الحرب
ومبادئ االجتماعية الحياة قواعد عىل م والتهجُّ النقمة آفة عن العيشمنزًَّها بمتاعب الكاتب
حقها صيحته ولقيت والبغضاء، الحسد رذائل عىل اإلنسانية عاطفته فيه فغلبت األخالق،
وفصوله قصصه تتابعت ثم واآلراء، الطبقات جميع يف املنصفني بني والتلبية اإلصغاء من
بالد بني الطواف وتابع الصغرية، والنادرة املطوَّلة الرواية إىل التفت كما املرسح إىل والتفت
والرحالت التجارب هذه لثمرات مسجًال والرحلة التجربة من مستفيًدا واملرشق، املغرب
منهج عىل الكتابة أصول أسلوبه يف ملزًما موضوعاتها، اختالف عىل األدبية آثاره يف
يف العصاميني من لنظرائه خالًفا واألدب؛ الثقافة رواد من السلف بلغاء من املحافظني

واللغة. األدب ميادين
كما بدرسني كنوت أو Hamsun هامسون كنوت العاملي النرويجي الكاتب هو ذلك
الزوايات من الضايف املحصول ذلك عدا فيما به اشتهر ما وأشهر امليالد، شهادة يف كتب
من الشمال ألبناء تحذيًرا خطر» يف «اللغة بعنوان البليغ نداؤه واألقاصيص: واملالحم

والتجديد. التقدم باسم الكتابة فوىض

املتقاتلة، األمم بني السلمية العالقات وتباُدل الصلح انعقاد بعد االختيار مجال اتسع وقد
أناتول فاختارت بفرنسا أخرى مرة وبدأت األمم، جميع من الرتشيح إىل اللجنة فعادت
مطبوًعا األداة، وجمال الكريمة واإلنسانية الرفيع باألسلوب تتسم التي «لرباعته فرانس

الصحيحة». الفرنسية العبقرية بطابع
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Jacinto بينافينتي جاسنتو اإلسباني الروائي الشاعر (١٩٢٢ (سنة واختارت
اعتباره عىل الجنوبية أمريكا ويف وطنها يف اإلسبانية باللغة الناطقني التفاق Benavente

الدراما. فن يف اللغة هذه لبالغة عنوانًا
امللهم لشعره Yeats ياتس بتلر وليام األيرلندي الشاعر (١٩٢٣ (سنة واختارت

أمته. روح عن الفنية بصورته يعرب الذي
ريمونت الوسلو وهو السبب، هذا ملثل بولونيٍّا شاعًرا (١٩٣٤ (سنة واختارت
بمثابة كان أنه — يظهر ما عىل — األخريين الشاعرين اختيار يف ولوحظ ،Reymont

بالحرية. املطالبة نهضة يف ألمتيهما األدبية التحية
برنارد األيرلندي الكاتب يومئٍذ اإلنجليزية اللغة أدباء أشهر (١٩٢٥ (سنة واختارت
يقرتن اإلنسانية، والعاطفة املثايل الطموح من أساس عىل القائمة األدبية لجهوده شو
الكاتب تربع وقد بصاحبها. خاصة شعرية بنفحة أحيانًا يمتزج الذي الشامل بالنقد

اإلنجليزية. والبالد السويد بني الثقافية العالقات لتشجيع الجائزة بقيمة
وصفت ألنها Beledda؛ بليدا جراتسيا اإليطالية الكاتبة (١٩٢٦ (سنة واختارت
جميًعا اإلنسان شئون وتناولت رسدينية، جزيرة يف وطنها أبناء حياة الرفيع بأسلوبها

وحمية. بحرارة
الواسعة «ألفكاره الفرنيس الفيلسوف برجسون هنري (١٩٢٧ (سنة واختارت

البارع». الفني قالبها يف صاغها التي املثمرة
خاصة بصفة Undset أوندست سيجريد النرويجية الكاتبة (١٩٢٨ (سنة واختارت

الوسطى. القرون خالل السكندنافية األمم حياة تصوير عىل القتدارها
لقصته الخصوص، عىل تقديًرا مان توماس الروائي الكاتب (١٩٢٩ (سنة واختارت
كاملالحم ملحمة جعلها ما األيام توايل عىل اإلعجاب من نالت التي بودنريوك) (آل املطولة

الحارض. العرص تصوير يف السلفية
الذي الحي العظيم لفنه لويس، سنكلر األمريكي الكاتب (١٩٣٠ (سنة واختارت
تشملها البرشية النماذج خلق عىل مقتدرة ملكة عىل يدل وصًفا الحياة وصف يف استخدمه

الذكية. الفكاهة
األكاديمية عضو السويدي Karlfeldt كارفيلد آكسل إريك (١٩٣١ (سنة واختارت
بعد كان له اختيارها ولكن األدبية، الرتشيحات يف بالحكم املوكَّلة اللجنة وعضو السويدية،
بمؤلفاته األدب قراء بجهل معتذًرا ذلك قبل إليه َهْت ُوجِّ حني الجائزة رفض ألنه وفاته؛
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عىل الرتشيح إجراءات وابتدأت وظيفته، يف مدته النتهاء قبلها ثم السويدية، البالد خارج
موعدها. يف النتيجة إعالن قبل تويف ولكنه النية، هذه

أول وهو ،Galzworthy جالزورثي جون اإلنجليزي الكاتب (١٩٣٢ (سنة واختارت
عن املطولة روايته يف الذروة بلغ الذي املمتاز لوصفه اإلنجليز صميم من الجائزة نال من

العرصية. الحياة
Bunin بونني) (إيفان وطنه من املنفي الرويس الكاتب (١٩٣٣ (سنة واختارت

الروسية». األمة طبائع تصوير عىل بها اقتدر التي الناطقة الفنية «مللكاته
واإلبداع «الشجاعة من به اتصف ملا اإليطايل، برياندلو لويجي (١٩٣٤ (سنة واختارت

املرسح». وفن الدرامة تجديد يف
،Eugen O’neill أونيل يوجني األمريكي املرسحيات مؤلف (١٩٣٦ (سنة واختارت
عىل القتداره نوبل جائزة ينال أن قبل مرات، ثالث األمريكية بولتايزر جائزة نال الذي
تُمنح لم سنة بعد العام لجائزة اختياره جاء وقد الناجحة، بروائعه الحديث املرسح تزويد

.(١٩٣٥ (سنة وهي السويدية األدب جائزة فيها
السنة تلك يف نال الذي جارد دي مارتن الفرنيس القصيص (١٩٣٧ (سنة واختارت
للجائزة حه رشَّ قد وطنه من أحد يكن ولم حديثًا، إنشائها عقب باريس مدينة جائزة
نوبل جائزة ُمِنَح ولكنه يظهر، ما عىل الفرنسية للجائزة برتشيحه اكتفاءً السويدية
يف البارزة السمات بعض وتصوير اإلنسانية، النقائض وصف يف وصدقه الفنية، «لقدرته
كانت كيف القصة أسلوب يف يبني أن بها أراد التي السمات وهي الحارض»، العرص حياة

محالة. ال العاملية الحرب لوقوع دة ممهِّ الناس أخالق
املسحة ذات «ألوصافها ،Buck بك بريل األمريكية الكاتبة (١٩٣٨ (سنة واختارت
آياتها تقدير مع الصني»، يف الريف حياَة رواياتها يف بها صورت التي الصادقة «امللحمية»

والسري. الرتاجم كتابة يف
وجه يف أمته له صمدت الذي الدفاع أثر عىل فنلنديٍّا أديبًا (١٩٣٩ (سنة واختارت
لجمال ،Sillana سالنبا أميل فرانس أديبها اللجنة فاختصت أرضها، عىل الروسية الغارة

وطنه. يف الطبيعية واملناظر اإلنسانية الحياة تصوير يف أسلوبه
توزيع بوقف ملكي مرسوم السويد يف فصدر الثانية، العاملية الحرب نشبت ثم
من حرج بغري برنامجها تنفيذ لها يتيرسَّ أن إىل عملها عىل اللجنة مثابرة مع الجوائز،

القتال. أثناء الدولية العالقات مراسم
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١٩٥٩ سنة نهاية إىل السنة تلك من فنالها ١٩٤٤ سنة منذ الجوائز توزيع أُِعيَد ثم
وبرتراند األمريكيان، وفولكنر وإليوت الفرنيس، جيد أندريه أشهرهم: عرشمرشًحا خمسة
وخيمنيز األمريكي، وهمنجواي اإلنجليزي، ورششل الفرنيس، ومورياك اإلنجليزي، رسل
بتسليمه االحتفال شهود عن تنحى وقد الرويس، وبسرتناك الفرنيس، وكامي اإلسباني،

إليه. توجيهها عىل اللجنة وشكر إياها قبوله بعد الجائزة
الثانية، العاملية الحرب بعد وال العاملية الحرب بعد الفنية اإلجازة تختلفرشوط ولم
أنواع من أكثر أو نوع كتابة يف امَلَلكة واستقالل اإلجادة يف تتلخص مجموعها يف فهي

األدبية. الكتابة
بحملة األديب إليها يتجه التي الوجهة حيث من اإلجازة رشوط تختلف لم وكذلك

والرجاء. السالم تحقيق يف تتلخص الدوام عىل فهي كتاباته؛
حاالت يف سواء الجوائز، ي مستحقِّ بني كبري التفاوت أن الحالتني يف املالحظ ولكن

والشقاق. بالخطر املنذرة الحاالت أو الحرب، حاالت أو السلم
ورواد األدب أركان العامليني األقطاب طليعة يف يَُعدُّ من الجوائز أصحاب فمن
واحد باب يف املتفوقني األتباع من يحسب من ومنهم املنوَّعة، موضوعاته يف املدارس

قرائه. بني وشهرته بموضوعه محدود
واإليمان األعىل املثل إىل الطموح يف الواضحة وجهتهم لهم أناًسا اللجنة أجازت وقد
غاية إىل تصمد ال التي املحاولة عىل عملهم يزيد ال أناًسا معهم أجازت ثم اإلنسان، بمصري
يستسلمون ال أنهم فضلهم وغاية املتعارضة، املسالك بني الحرية عىل تزيد ال بل معروفة،

ضمري. وطيبة عطف من عندهم التشاؤم يخلو وال لليأس،
أغفلت ولكنها الخلقية، وكرامته األديب لسرية بتقديرها مرة غري اللجنة ورصحت
يف والحياء الُعرف يبالون ال وحني حني بني األدباء من آحاًدا وأجازت مرات، الجانب هذا

والحياء. بالعرف ون مستِخفُّ أنهم كتاباتهم يف يكتمون ال بل االجتماعي، مسلكهم
من أفضل أدباء أو أديب من السنوات أكثر يف يخُل لم العالم أن فيه جدال ال ا وممَّ
عىل االطِّالع أن أو تجهله، أنها اللجنة ُعذُر يكن ولم اللجنة، تقدير يف الجائزة صاحب

األوروبية. اللغات لُقرَّاءِ ميسوًرا يكن لم كتابته
فمن النفسية، األهواء من وال الخطأ، من باملعصومة ليست اللجنة أن البديهي ومن
أهواء من هوى إىل أو الفنية، مقاييسها يف خطأ إىل — ريب وال — يرجع ما التفاوت هذا
املنصفة النظرة ولكن إبانها، يف األمم بني تشيع التي العارضة امليول وغواية السياسة
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يشء كل قبل — الظروف رضورات أن — ودواعيها الرتشيحات بني املقابلة بعد — ترينا
الحاالت. من األعم األغلب يف الجائزة أصحاب بني الكبري التفاوت لتفسري كافية —

يشبه تقارب عىل أو اتفاق عىل العاملية واملقاييس عملها بدأت اللجنة أن يخفى فال
وهو واحًدا غرًضا فيه يعرفون والقادة للمفكرين، املعالم باِدي السالم وطريق االتفاق،
االجتماع، ودعائم األخالق مبادئ تناقض التي الفتن واجتناب األمم، بني النزاع اجتناب
تقدير يوافقه اللجنة قبل من األديب تقدير أن األوىل العاملية الحرب قبل فيما وحدث
أو «الرسمية»، املكافأة وبني األدبية املكافأة بني فيجمع العلمية، هيئاتها تقدير أو دولته،
تختار أن اللجنة واستطاعت اإلجماع، من يقرب بما أو اآلراء، بإجماع الشعبية املكافأة
نطاق يف الحرب أثناء حرصاختيارها إىل اضطرت ثم األوىل، العاملية الحرب قبل سعة عىل
ينقطع لم اللجنة عمل ألن الطرفني؛ بني الحيدة التزمت التي الصغرية األمم من محدود
الشمال. بالد معظم املقاتلني الحتالل الثانية العاملية الحرب أثناء انقطع كما الحرب، أثناء
املكانة أفق من امليزان هبط املحدود النطاق ذلك يف اللجنة اختيار انحرص فلما
الفن رشوط لألديب تجتمع أن املحدود النطاق هذا يف وتعذَّر بكثري، دونها ما إىل العاملية
واألخالق. األفكار مقاييس عليها تتفق التي العليا، األمثلة إىل والطموح السالم ورشوط

الدولية، السياسة ميدان يف شتى وجهات عن األوىل العاملية الحرب نهاية أسفرت ثم
مذاهب فظهرت اإلجمال؛ عىل الفني والنقد التفكري، وميدان االجتماعية، املذاهب وميدان
بالدعاية التأهب إىل املذاهب هذه أتباع من فريق كل واندفع والنازية، والفاشية الشيوعية
واالجتماع السياسة خصومات واقرتنت الهزيمة، من للثأر أو الخطر التقاء وبالسالح
واإلباحة املحافظة بني األخالق وضوابط السلوك ومبادئ والعادات املشارب عىل بالخالف
توحد أن املتعارضة املنازع هذه بني اللجنة عىل يسريًا يكن فلم واالنطالق. ِت التََّزمُّ وبني
املريج الخضم هذا يف املضطربني األقالم حملة من املتفرقة األشتات وبني بينها املقاييس
أحدهما قسمني: إىل جميًعا بقسمتهم اللجنة وقنعت الدعايات، عىل والرد الدعايات من
— القسمني أصغر وهو — واآلخر الطرفني، إىل والنقمة العداء لهجة ترديد كالمه يف يكثر
يتفق وَقلََّما املعسكرين، بني والهجوم الدفاع حمالت يف يتورط وال الحيدة، حدود عند يقف
العاملية. واملكانة النبوغ قمم من العالية القمة عىل املنعزلون املحايدون هؤالء يكون أن

الكبرية األمم نصيب تالحظ أن متوالية سنوات الجوائز توزيع بعد للجنة مناص وال
واإلجحاف، املحاباة تهمة من يربئها الذي القدر عن نقصانها أو بعضها يف النسبة وزيادة
أمة من املرشح قبول إىل ذلك يلجئها فقد األمم، من أمة نصيب يف بالزيادة شعرت فإذا

منافسيه. كحق اإلنسانية الرشوط أو الفنية الرشوط من حق له يكن لم ولو أخرى،
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املغلوبة الصغرية األمم بعض يف الحرية قضايا الدولية الخصومات مع برزت وقد
العاملية؛ الحرب خالل إليها كالتفاتها املرة هذه إليها اللجنة التفات يكن فلم أمرها، عىل
تحية إليها التفاتها كان بل املتقاتلني، بني الحيدة موقف لوقوفها السالم بجوائز لها إيثاًرا
الدول مطامع تفتحه الحرب أبواب من لباب ا وسدٍّ اإلنسانية، بالحقوق املطالبة يف لها
إىل الجائزة وصلت السبيل هذا ومن والسلطان، السيادة عىل املغالبة إليه وتدفعها الكبار،
عليها طغى التي املستقلة األمم بعض أدباء إىل ووصلت وفنلندة، وبولونيا أيرلندة أدباء
تناقض اجتماعية أو سياسية مبادئ عىل فيها حكمهم وأقاموا أبنائها من املستبدون

والسالم. العدالة مبادئ
املكانة هذه لهم تكن لم الجائزة نيل تاريخ يف املتأخرين األدباء أن نذكر أن وينبغي
وهيس (١٩٢٥ (سنة شو برنارد بني — مثًال — التقدير يف تفاوت فال بسنوات، ذلك قبل
إىل به ترجع وال التفاوت، هذا تفرس التاريخني بني سنة عرشة خمس ألن ١٩١٠)؛ (سنة

املقاييس. اختالف
تقدر التي مقاييسها ويف األدب إىل نظراتها يف تتطور نفسها اللجنة أن ننَس وال
الذي األديب يف منها تستوجبه وما األخالق، عىل حكمها يف كذلك تتطور وأنها األدباء، بها
القرن منتصف يف لديها يرجح جرم فال السلوك؛ أمانة له تتوافر وال الفكر أمانة له تتوافر
لديهم مقبوًال يكن ولم األخري حكمها الناس ويتقبل مطلعه، عند لديها راجًحا يكن لم من

ذاك. قبل

قوبل التي الغرابة تنفي وال االعتبار، من حقها تُْعِطي قد الرضورية العوارض هذه أن إال
اللجنة تبدأ أن قبل العاملية، الذروة قمة إىل ارتفعت التي الفئة تلك اللجنة إهمال بها
النرويجي، وإبسن الرويس، تولستوي أسماء منها ونذكر العرشين، القرن مطلع يف عملها
من أخرى لفئة إهمالها الغرابة هذه بمثل قوبل وقد اإلنجليزي. وهاردي الفرنيس، وزوال
من الثاني والربع األول الربع خالل الشهرة درجات تصعد تزل لم واألقطاب األعالم
العاملية، الشهرة من القمة تلك مثل عىل منتصفه قبل استقرت حتى العرشين، القرن

اإلسبانيان. وأنامونو وإبانيز اإليطايل، كروشة ومنهم
األوىل، الجائزة إعالن بعد وهلة ألول الثقايف العالم أرجاء االستغراب هذا َعمَّ وقد
ترتقب كانت التي الغربية البالد يف مظهره من وأرصح أََشدَّ السويد بالد يف مظهره وكان
انتظار. غري عىل إليه َهْت ُوجِّ الذي برودوم دون تولستوي األول الفائز يكون أن جميًعا
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ثم يومئٍذ، بأعذارها له فاعتذرت العاملي، االحتجاج هذا تُْغِفَل أن اللجنة يََسِع ولم
أصدرته كتاب أول يف العموم عىل واإلجازة الرتشيح عوامل ورشح رشحه يف عت توسَّ
وينفع الغرابة، بعض عليه االطِّالع يزيل وقد العرشين، القرن انتصاف ملناسبة املؤسسة
العاملية، املهمة هذه ألمثال تتصدى التي الهيئات بمواقف تحيط التي العوامل إيضاح يف

فيه. لها مشيئة وال إليه تنساق أو باختيارها، تشاؤه ما ومنه
اسم اللجنة لتخطي ومؤلِّفوها السويد أدباء َغِضَب مرة ألول الجائزة إعالن بعد
عىل احتجاًجا الكبري الكاتب إىل تحيتهم وكتبوا منهم وأربعون اثنان فاجتمع تولستوي،
التحية هذه يف السويديني من املثقفون وأيَّدهم السويدية، األمة عن واعتذاًرا اللجنة، عمل

االعتذار. وهذا
األول الرتشيح يف استجابت أنها أعمالها عىل املطَّلعني أقوال من تبنيَّ فقد اللجنة أما
األكاديمية تعترب التي الهيئة وهي الفرنسية، األكاديمية أعضاء جانب من متعددة لتزكية
عن تعرض أن — قالت كما — يسعها فلم أعمالها، يف بها وتقتدي لها وليدة السويدية
يف يكن ولم املسئولني، من أحد يرشحه لم آخر كاتب إىل برودوم وتتخطى التزكية، هذه
التجربة من سنوات بعد تقرر كما والتفضيل، بالرتشيح تستقل أن يومئٍذ اللجنة برنامج

الرتشيح. حق عليها قرص التي الرسمية الهيئات آلراء اللجنة مخالفة فيها تكررت
التالية، السنة يف اإلهمال هذا استدراك إىل اللجنة أعضاء من فريق عند النية واتجهت
ولكنها األدبية، تولستوي أعمال توافق الجائزة رشوط أن أعضائها من آخر فريق ورأى
الحكومة وإنكار الحضارة، معالم بتقويض فيها ينادى التي االجتماعية آراءه توافق ال
الناس تعليم يف والقادة الساسة وحق الجناة، معاقبة يف الحكومات حق وإسقاط بأنواعها،

لباب. إىل تنتهي ال قشور — رأيه يف — ألنها العرصية؛ الثقافة أسس عىل
يسري، الجانبني بني التوفيق أن لهم بدا الرأي ذوي من طائفة الفريقني بني وتوسط

االجتماعية. آراءه فيها تذكر ولم الجائزة، أسباب بيان عىل اللجنة نصت إذا
رأس عىل وكان األثناء، هذه يف غايتها بلغت قد املسألة هذه حول املشادَّة أن عىل
والعناد، اإلرصار َحدِّ إىل الرأي واستقالل الشكيمة، بقوة مشهور رجل السويدية اللجنة
الحكم مقام يف الختياره سببًا هذا استقالله كان Wirsonالذي ويرسن كارل األستاذ وهو
من واإللحاح الرجاء ويكثر األغراض، تضطرب حيث واإلكراه الضغط مؤثرات عن املنزَّه
عىل مستطاع الجانبني بني التوفيق أن األمر أول يرى ويرسن وكان الجهات، مختلف
التي بمزاياه التنويه عند االجتماعية تولستوي آراء استثناء وهو إليه، انتهوا الذي الوجه
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تولستوي أحاديث من بحديث جميًعا فوجئوا ولكنهم والسالم، الفن جائزة بها استحق
األديب، وأدب املفكر لفكرة مكافأة املال يكون أن فيه وأنكر املالية، الجوائز عىل فيه أنحى
العدول فيه ويقرتح بتفصيالته، املوقف فيه يرشح اللجنة إىل األخري تقريره ويرسن فكتب
الجوائز مبدأ الستنكاره يرفضها أن يخىش ألنه السنة؛ تلك لجائزة تولستوي تسمية عن
باعرتاضها بيانها يف حت ورصَّ بأسبابها اللجنة قيدته إذا األدبي التقدير يرفض وأن املالية،

الحضارة. ظل يف والحكومة املجتمع نظام عن وأقواله االجتماعية الكاتب فلسفة عىل

أبناء من ألنه السويدية؛ اللجنة يف الرتشيح إىل األسماء أقرب إبسن هنريك اسم وكان
املباحث وطالب املرسح رواد بني تولستوي من العاملية الشهرة يف أقل يكن ولم الشمال،
افتتاح عند اللجنة تقدير يف يقدمه ولم ره أخَّ الشمال أمم إىل انتسابه ولكن االجتماعية،
العصبية شبهات واتقاء األمم، بني التسوية فيه يشرتط الذي اإلنساني»، «العاملي عملها
فلما عنرصها، ألبناء التعصب شبهة عليها يلقي بما عملها تفتتح أن فأشفقت الجنسية،
أديب إجازة بعد السكندنافية، األمم أدباء من أحد إىل الجائزة توجيه من الحرج زال
والسويد النرويج بني االنفصال إىل الدعوى مشكلة كانت أملانيا، من وأديب فرنسا من
األدباء من لواحد الجائزة منح تأخري أن اللجنة أعضاء لبعض والح وأعنفها، أُشدها عىل
الخصومة يف اللدد محمل عىل ويحمل النية، سوء إىل يُعزى قد الكبار السكندنافيني
شبهة من اللجنة يربئ بها النرويج أبناء من أديب اختصاص أن حني عىل السياسية،
يف وكان الشقيقني، القطرين بني الخصومة توتر من كثريًا ويلطف لوطنها، العصبية
مشرتك أحدهما وبجورنسون، Ibsen إبسن هما العاملي األدب أعالم من علمان النرويج
النزعة أنصار من أحدهما بها، االكرتاث قليل أو عنها منعزل واآلخر السياسية، الحركة يف
أوج يتسنم وأحدهما األخالقية، القيم يف ص والرتخُّ الواقعية إىل أقرب واآلخر املثالية،
كفة فرجحت — اللجنة أعضاء من فريق قال كما — جذوته استنفد قد واآلخر الشهرة،
تخطيه من يفهم لم االختيار تخّطضاه إذا وألنه املطلوبة، بالرشوط أوىف ألنه بجورنسون
اللجنة تسعى التي الخصومة يف ولجاجته الوطنية، الحركة يف اشرتاكه عىل له عقوبة أنه إال
يكن ولم السويد، عن النرويج انفصال بعد إبسن مات ثم كسورها، وجرب تلطيفها إىل
الجائزة فأخطأته ذلك، أُِريَد لو متواليتني سنتني نرويجي ألديب الجائزة منح امليسور من
التي العوامل من عامل الحوادث ظروف أن تولستوي أمر يف ظهر كما أمره يف وظهر
وأزمات العليا باألمثلة اتصلت كلما العاملية، األدب موازين يف اختياره عىل املختار تغلب

السياسة.
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الوجهة من سليًما منه اللجنة موقف كان فقد اص، الَقصَّ الشاعر هاردي توماس أما
تقديرات عن واضحة حقيقة املوقف هذا أثبت وقد النفسية، الوجهة من ضعيًفا الحرفية
هي الواضحة الحقيقة وتلك موازينها، شأن تغضمن ألنها عنها؛ تثبت أن تحب ال اللجنة
من ذلك يحط ال ثم شهرته، أوجه يف سنة بعد سنة تقديراتها من األديب تحرم قد أنها

اإلنسانية. موازين يف وال األدب، موازين يف قدره
تصوير عىل اقتداره ويزكي عمله، يجل إنه هاردي: عن اللجنة رس أمني كارفلد قال
يف إهماله أثر سوء من ويشفق قومه، بني األخالق وخصائص بلده، يف الطبيعة مناظر
أخرى سنة إىل تقديره إرجاء من ياتس الشاعر عىل غضاضة يرى وال وطنه، أبناء نفوس

سنه. لصغر
املؤيدين من كان إنه وجوائزه» الرجل «نوبل: كتاب من األدبي القسم مؤلِّف وقال
فتًحا يعد الذي األخري شعره إىل خاصة بصفة االلتفات وجوب ويرى هاردي، لرتشيح
من األكثرين بني شائعة كانت التي الفكرة ولكن سنه، مثل يف رجل من جديًدا أدبيٍّا
الجوائز روح يالئم ال نحو عىل املقدور للقَدر واالستسالم التشاؤم شديد أنه اللجنة أعضاء
حتى عام، بعد عاًما الرتشيح ترداد مع — الحظ لسوء — الفكرة هذه تتغري ولم ومنحاها.
من الحالة هذه يف سيبدو ملا إليه، الجائزة توجيه دون العوائق أكرب أخريًا ِسنِِّه ِكَربُ أصبح

معناها. وفقدت أوانها فوات بعد جاءته قد أنها
أجازته الذي فرانس أناطول تشاؤم من أسوأ يكن لم هاردي تشاؤم أن هنا والخطأ
ال من فيه يقع َعْجٌز التشاؤم فهم يف اآللية املوازين وأن فنه، وجودة أسلوبه لجمال اللجنة
تشاؤم أو االكرتاث، وقلة الفتور وتشاؤم اإلنسانية، واألىسعىل العطف تشاؤم بني يفرقون
عطًفا لإلنسان يرثى أحدهما كاتبان: التشاؤم يف يتساوى ال إذ الوجدان؛ وجمود النفور
إليها، ويسرتيح اها يتقصَّ كأنه عيوبه عليه ينعي واآلخر شقائه، أو لقصوره وأسًفا عليه
وإثباتها، تسجيلها عىل وحرصه بها ظنه سوء يف تقدح بينها حسنة إىل يهتدي أن يريد وال
نََخالُُه وال يفلح، لم أنه به فصاح وليده، يف الخيبة صدمته إذا متشائًما األب نسمي ال ونحن
الطفل عن ذلك من أهون هو ما يقال أن التشاؤم من نحسب ولكننا حياته، يف مفلًحا
مواطن يف يعم وحيث يكون حيث الرش، إىل واسرتاحة للخري، كراهة القريب أو الغريب
ق والتشوُّ لإلنسانية الحب من فيه هاردي تشاؤم ولعل السواء، عىل اليأس ومواطن األمل
عندهم وليس «املتفائلني»، جمهرة به يتغنَّى الذي الرخيص املرح يف ليس ما إسعادها إىل
الناس، ومصائب مصائبهم عن والغفلة املبذولة املتعة من الساعة عفو إال التفاؤل من

اإلنسان. لبني ويطلبه الخري يريد ن ممَّ تُْحَمُد ال ولكنها مريحة غفلة وهي
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لقد — وهاردي وإبسن تولتسوي — الثالثة األعالم هؤالء عىل اللجنة حكم كان وكيفما
اللجنة دستور نصوص إىل تستند حجة ملعارضيهم وكان مؤيدون، أنصار فيها لهم كان
مفروًغا أمًرا أدبهم إهمال تعترب ولم اللجنة، تتجاهلهم فلم النصوص، تلك تفسري إىل أو

والتأويل. املناقشة عن غنيٍّا منه
بلغوا الذين نظرائهم من موقفها غرابة من أقل منهم اللجنة موقف يف فالغرابة
يف تعرَّضوا بل املثالية، النزعة رشوط كتابتهم يف ووافقوا العاملية الشهرة من مبلغهم
وعرف عنها، يتزحزحوا ولم عليها فثبتوا واالضطهاد، الشدة ملحنة وآرائهم مبادئهم سبيل
الثبات وفضل الجهاد حق — وطنهم أبناء من الرأي ذوو لهم عرف كما — العالم لهم
العامليتني، الحربني أزمات يف العدوان ملقاومة صمد من ومنهم حياتهم، ختام إىل عليه

منفاه. يف األوىل العاملية الحرب بعد نحبه قىض ومن
قواعد عىل والتعمري اإلصالح داعية اإلسباني، الكاتب Ibanes «إبانيز» هؤالء أحد
العاملية الحرب ناهض وقد الجنوبية، أمريكا ويف وطنه يف وعمًال قوًال العادلة االشرتاكية
إىل وترجمت ورواياته، كتبه خاللها يف ذاعت سنوات بضع انقضائها بعد وعاش األوىل،
الشهرة من وله ،(١٩٢٨ (سنة ومات البيضاء، اللوحة عىل وعرضت األوروبية، اللغات
اللجنة عليه آثرت وقد الحديث، العرص يف اإلسبانية باللغة الكاتب يبلغه ما غاية العاملية
هذا يف ما أغرب فكان ،(١٩٢٢) العاملية الحرب بعد شهرته أوج يف وهو مواطنيه أحد
وجه ويذكر األديبني، بني يقابل واحد صوت معه يسمع أن دون حدث أنه التمييز
معدوًدا كان إبانيز إن ذلك تفسري يف يقال وقد األسباب، من لسبب والرجحان التفضيل
عىل ولكنه قومه، أبناء من املحافظني وجماعة حكومته عرف يف السياسيني «املهيجني» من
من يقال أن عىس ما ترشيحه عىل االعرتاض يف يقال وأن يرشح أن خليًقا كان حال أيَّة

القبيل. هذا
حكم يف إبانيز رأي إىل مرجعه يكون أن إال الغريب، املوقف لهذا علة نحن ندري وال
يف خرب قد بأنه العربي الحكم وبني بينه املقارنة عند وترصيحه لوطنه الشمال أبناء

قرون. عدة يف العرب بناه ما كل سنوات
من النحو هذا عىل Unamuno أنامونو الفيلسوف إبانيز مواطن اللجنة وتجاهلت
األلسنة عىل يرتدد واسمه ،(١٩٣٦ (سنة معتقله يف نحبه قىض حتى الصامت، التجاهل
واألدب الفلسفة روائع تقرأ وحيث والحديث، القديم العاملني يف اإلسبانية اللغة تنطلق حيث
يجاريه ال الذي القلم صاحب املحَدثني الفالسفة بني كان ولعله اللغات، سائر يف البليغ
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برشط والفلسفة الفكر ُكتَّاِب أوىف كان لعله بل التعبري، وبالغة اللفظ طالوة يف مفكر كاتب
من عقيدة إىل االستنامة يبغض كان إذ الجائزة؛ رشوط من غريه عىل املقدم املثالثة النزعة
اآلمال إىل والطموح التطلُّع أشواق مع بها املعتقد ينبعث أن دون عليها، والجمود العقائد
الفاجع الجانب عن كتابه يف القائل وهو أعماقها، يف تكمن التي واألرسار تفوقها التي
وكل يثبت، معتقد كل عقيدة أزعزع أن — رسالتي أقول وأكاد — عميل «إن الحياة: من
أومن ألنني وذاك والتفكري؛ البحث عن يكف معتقد وكل يتشكك، معتقد وكل ينفي، معتقد
املذاهب من مذهب إىل يركن من كل وأناقض جوهرها، يف العقيدة وأعتقد لذاته، باإليمان
الشكوكيني.» مذهب عىل تردد أم بالعقل، أم بالكثلكة، دان سواء وتفويض استسالم يف
وشعوًرا، فكًرا يريدها كما وسعيًا، عمًال املثالية ويريد كان، حيث الجمود ينكر فهو
فيما اللجنة رشط خالف عىل املثالية النزعة هذه تكون أن ويجوز الحياة، بقيد دام ما
عنه مسكوتًا الرأي هذا يكون أن نستغربه الذي ولكن املثالية، النزعات معنى من تفهمه

الخالف. طريف من حجة وبغري بحث بغري فيه الحكم يتقرر وأن منه، مفروًغا
اإليطايل الفيلسوف ومعارصه قرينه من بموقفها شبيه أنامونو من اللجنة وموقف
تويف أن إىل حياته طول مقاومتها عىل ثبت الذي الفاشية، وعدو الحرية نصري «كروشه»،
املقبل مذهب الجمال علم ويف الفن يف ومذهبه والثمانني، السادسة يف وهو ،١٩٥٢ سنة
يف عقيدة مجرد هذا إيمانه يكن ولم أدائه. عىل وبالقدرة بالواجب واملؤمن الحياة عىل
ما يعنيه وال النظريات ويرشح يعمل، وال يقول فيلسوف من دعوة أو الضمري، أطواء
النحو عىل ويؤديه اعتقده كما بالواجب يدين كان بل والعمليات، الوقائع حيز يف إليه تئول
بينه ِحيَل يوم العامة الحياة اعتزل ثم التعليم، وزارة يف منصبه اعتزل وقد يرتئيه. الذي
الثانية؛ العاملية الحرب نهاية إىل العزلة هذه والتزم منهجه، عىل والعمل برأيه الجهر وبني
واملنازعات الحروب عواقب عن نبوءاته مصداق بعينيه يشهد حتى يعيش أن له ُكِتَب إذ
(سنة تأليفه تمام بعد ينرشه أن يُباِل ولم الحرية)، سياق (التاريخ سماه الذي كتابه يف
بمناقضة نفسها عىل تشهد أن تشأ لم ألنها تمنعه؛ أن الفاشية تستطع ولم ،(١٩٣٨

واملآل. الحال يف الحرية

إهمالهم يكون أن منه وأغرب مفهوم، غري نظرائهم من وغريهم األعالم هؤالء إهمال إن
فريق وينقضها فريق، إليها يستند ٍة ُحجَّ وبغري املتباينة، اآلراء أصحاب بني مناقشة بغري

الرتشيحات. هذه أمثال يف يحدث كما
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لنا ويخطر عنه، املسكوت اإلهمال ذلك تفسري يف يَِقُف سبب األدبية األسباب يف فليس
يجري وال عليه، التفاُهم يتم الذي السياسة بصمت أشبه عليه املتفق الصمت هذا أن إذن

مقال. أو كتابة يف به الترصيح
يف املسئولون رجالها ويشرتك الدولة، بمراسم ترتبط نوبل جوائز أن يخفى فال
الجائز فمن منحها، وأسباب موضوعها حول والترصيحات الخطب ويتبادلون حفالتها،
تنقسم التي األمم اجتناب عىل الحكومة وِقبَل اللجنة ِقبَل من املسئولني بني التفاهم يتم أن
من ويؤيدها أهلها، بعض عليها يثور مستبدَّة سلطة فيها الحكم وتتوىل نفسها، عىل
عىل السكوت خطة اللجنة تلتزم الحالة هذه ويف رعاياها، سائر من رضا غري عىل يؤيدها
دخوًال لألديب ترشيحها يكون وتتحاىشأن الدولة، رؤساء من املسئولني وبني بينها تفاهم
السويدية الحكومة فإن فيها؛ الحكم نظام عىل للثائرين وتأييًدا األمة، أحزاب بني منها
التجارية والعالقات السيايس التمثيل وتبادلها الحكومات بجميع حال أية عىل تتصل
حني وبخاصة عليها، الخارجني منارصة من تتحرج أن منها يستغرب فال واالقتصادية،
الثالثة األدباء كان وقد وتفكريه، أدبه ومقاصد ووجهته األديب عمل بيان إىل األمر يدعو
يف املطلقة وللحكومة للفاشية بالعداء رصيح موقف عىل — وكروشة وأنامونو إبانيز —
وهم الثورة أو باملعارضة الشتهارهم مقارنة األدبية شهرتهم وكانت وإسبانيا، إيطاليا

معتقلون. أو منفيون
السكوت ذلك تفسري يف يغني السبب هذا غري سيايس سبب أو أدبي سبب من وما

عليه. املتفق

خمسمائة ببعضها املتكلمني عدد يبلغ شتَّى، بلغات يكتُبون وهم الرشقيني األدباء أمر بقي
عدد من قريب وهو ماليني، عرشة عن انتشاًرا بأضيقها املتكلمني عدد يقل وال مليون،

مرات. أجيزت التي األوروبية اللغات من اللهجات ببعض املتكلمني
وهو واحد أديب غري سنة ستني يف األدبية نوبل جائزة يَنَْل لم جميًعا األمم هذه ومن
اآلداب من جزءًا أصبح قد أدبه إن مزاياه: بيان يف قالت أجازته وملا تاجور. رابندرانات
اإلنجليزية اللغة يف بأسلوبه عنها عربَّ كما الشعرية أفكاره جعل «إنه تقول: حيث الغربية،

الغربي.» األدب من جزءًا
الذي الرشقي األدب أو الغربي، األدب غري أدبًا تجيز ال اللجنة أن ذلك من يفهم فهل

منه؟ جزءًا يصبح
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تنجب لم وفنونه بآدابه العريق الرشق يف سنة ستني أن فِهمنا هذا نفهم لم إذا إننا
أديبة منها الجائزة نالت وقد انفراد، عىل السويد ُة أُمَّ أنجبته ما مثل املاليني مئات من

أدباء. وثالثة
بشهادة اشتهارهم تنتظر وال ني، املستحقِّ األدباء عن تبحث اللجنة أن شوهد وقد
األدب صحف عىل اطَّلعنا أننا ذلك أمثلة ومن النقاد، أقالم أو النرش دور أو الصحف
األدب لتاريخ العرشين القرن منتصف عند الدورية سجالتها أصدرت التي اإلنجليزي
،(١٩٥٥ (سنة الجائزة صاحب (الكسنس) اسم فيها نقرأ فلم سنة، خمسني خالل الغربي
الجائزة صاحب (كواسيمدو) اسم وال ،(١٩٥٦) سنة الجائزة صاحب (خيمنيز) اسم وال
فوجئوا أنفسهم والطليان اإلسبان إن األخريتني الجائزتني إعالن عقب وقيل .(١٩٥٩) سنة
خبايا من كأنهم مرشحيها عن تحفر اللجنة أن النقاد أحد تعبريات يف وجاء االختيار، بهذا

األحافري!
معارص الهند أبناء من شاعر إىل اللجنة يهدي أن خليًقا كان البحث هذا من وأيرس
الفيلسوف الصويف الشاعر وهو املثالية، وبالنزعات الكمال بطلب مثله ومؤمن لتاجور،

إقبال. محمد
الصويف بالتسبيح قصائده من الكثري يمتزج متدين شاعر إقبال محمد إن نعم
القصرية، أو املطوَّلة منظوماته يف قليل غري الوجداني الشعر ولكن اإللهية، واالبتهاالت
برهميون ومنهم واآلراء، األديان اختالف عىل الروحية باألشواق املؤمنني من يشاء من يتلوه
وليس املسلمني، من األولني املتصوفة بشعر نفسه تاجور ترنَّم كما بشعره ترنَّموا وبوذيون
مثله اعرتاًضا ألن العاملية؛ الجائزة وبني بينه هذا مع بحائل «روحانياته» عىل االعرتاض
الرتشيح. إقرار إىل فيه النظر بعد وانتهت اللجنة، به تأخذ فلم تاجور روحانيات إىل وجه
هرالد األستاذ كتب الغربيني، ومنافسيه تاجور الرشقي املرشح بني املوازنة أثناء ففي
بني فيه التفريق يتيرس ال تاجور شعر إن فيه فقال تقريره، الجديد اللجنة رئيس هجان
بالرتاث حافلة وهي املوروثة، السلفية العبقرية وحي من هو وما عبقريته وحي من هو ما
الوشائج هذه لتمييز يميض زمن من بد «وال عهودها أقدم من الهندية األمة يف الديني
كالم من مطبوع هو بما والعلم واستقالله، التقدير صحة عىل بذلك لالستعانة التاريخية

«… القديم والشعر الدينية الصوفية تلقني من هو وما تاجور،
جانب عىل اإلقرار جانب فرجحت رئيسها، من االعرتاض هذا يف اللجنة ونظرت
عليها يرد ال رشقيٍّا اسًما يديها بني وضعت التي املناسبة تضيع أن تشأ لم ألنها الرفض؛

مناسبة. كل يف نظريه
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ظروف من تختلف ال إقبال ظروف فإن إقبال؛ أمر يف السيايس الحرج نذكر ولسنا
مرتبة كالهما ُمِنَح فقد السويدية، الدولة إليها تنظر التي السياسة اعتبارات يف تاجور
للمكانة السيايس التقدير هذا يكون وقد األدبية، بمكانته عرفانًا (سري) ولقب الفروسية،
بني أو — أديبني بني التفِرقة لشبهة دفًعا الجانب هذا يف البحث إىل للجنة منبًها األدبية

بينهما. للتفرقة موجب ال — أدبني

منهاج عىل الحكم لتعميم تصلح قد ومنعها الجائزة منح بأسباب تحيط التي البواعث هذه
رشوطها؛ يف العاملية الجوائز لجان به تتقيد الذي الدستور كان أيٍّا جميًعا الجوائز هذه
لواضعي فيها اختيار ال التي الرضورة بحكم واحدة وترية عىل تجري العملية البواعث فإن

منفذيها. أو األدبية الرشوط
يف للتفاوت عرضة السويدية اللجنة غرار عىل العاملية الجوائز لجان من لجنة فكل
بسداد املوثوق اللجان طليعة يف السويدية اللجنة تكون وقد عامدة، غري أو عامدة تقريرها

اإلنسان. بعمل اإلنسان من الثقة جهد عملها، وسالمة رأيها
يف املتداولة اللغات وبني والبعيد، القريب بني االهتمام يتفاوت أن الطبيعي فمن
حني وبخاصة والرواية، السماع عىل يفهمونها أو إليهم تنقل التي واللغات املحكمني بيئة
فوارق أو التاريخية، بالفوارق الفكرية الفوارق وتمتزج األمزجة، وتتباين األقطار، تتباعد

والساللة. العنرص
األمم عرشات بني النظر مجال يتَّسع حيث التقدير، يتفاوت أن الطبيعي ومن
األطوار من لها يعرض ما حسب فيها الثقافة تقاليد واختالف ثقافتها، اختالف عىل

االجتماعية.
التفاوت هذا يحدث وأن املتعاقبة، األجيال أدباء بني التقدير يتفاوت أن الطبيعي ومن
يحدث كما الكتابة، موضوعات من واحد موضوع يف يحدث وأن تدريًجا، يحدث كما طفرة

املوضوعات. هذه جملة يف
الجيل يف يتغريوا لم ولو أنفسهم، املحكمني بني النقد ميزان يتفاوت أن الطبيعي ومن
يف التفاوت قبيل من كان ولو مستغرب، غري مرتقب فالتفاُوت تغريوا فإن الجيلني، أو
التطبيق يف واألساليب الوسائل اختالف حسب الواحد واملقياس الواحدة القاعدة تطبيق

والتعقيب.
اإلجادة رشوط وغري األدبية الرشوط غري رشط التزام مع التفاُوت من مناص وال
تجتمع الذي الوسط تفضيل إىل األحوال هذه يف املحكمون يضطر إذ الكتابة؛ يف واإلتقان
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كفة به تعلو الذي املمتاز الراجح عىل اإلنسانية واملطالب األخالق ورشوط الفن، رشوط له
واألخالق. الفنون بني املشرتك امليزان يف أخرى به وتهبط

حساب يف وجب إذا واإلنسانية، الفنية الرشوط توافر مع التفاوت من مناص ال بل
الفرصة لها أتيحت ثم إياها، إهمالهم طال أمة جانب ترعى أن السنني من سنة املحكمني
األوان؛ فوات بعد الرتشيح هذا تكرار يتاح وال السنة، تلك يف ُحُه تَُرشِّ من لتقديم النادرة
الفن بجودة عليه مقدًما يكن لم وإن االعتبار، لهذا سواه عىل يَُقدَُّم قد األمة هذه أديب فإن

الغاية. وسمو
وال الحسن، تضمن أن االعتبارات هذه بني العاملية الجوائز لجان من ينتظر ما وخري
هو إنه يقال أن بحكمها الناس رضا من وحسبها املوازين، جميع يف األحسن أنه تدعي

اإلمكان. قدر عىل األحسن

45





واألمم اجلوائز

للسنة الجائزة منح قبل املحكمني لجنة رئيس إىل تقريًرا بلنج جوتفريد األسقف كتب
الحق من ولكنه السيايس، العمل صبغة تَتِخذ أال ا حقٍّ ينبغي الجائزة «إن فيه: قال الثانية،
كأنها إليها وسيُنظر فعًال، إليها نظر قد أنها اتقائه إىل سبيل وال أيًضا، فيه نزاع ال الذي
العاملية — الدولية الصالت هذه له عمل يف عنها محيد ال نتيجة وهذه سياسية، صبغة ذات
التعقيبات من مناص فال الدولية، العالقات صبغة عن تبتعد أن اللجنة تحاول ومهما —
القومية.» الجوانب منها مستثنًى غري الجوانب جميع من الصحافة فيها تخوض التي

إىل الجائزة لتوزيع األوىل السنوات منذ توقع ما ووقع الحكيم، األسقف أصاب وقد
أسماء نراجع اليوم فنحن عملها، بداءة من سنة ستني زهاء بعد األخرية السنوات هذه
من فنعلم أمثالها، وأخبار أخبارها بتدوين تُْعِنى التي املراجع أكثر يف بالجوائز الفائزين
ونعلم واألمريكية، األوروبية األمم بني تلك أو األمة هذه أدباء من نالها كم العابرة النظرة
منهم الفائزين جملة إىل األقوام بعض من الفائزين نسبة القومية املوسوعات بعض من

اإلجحاف. أو املحاباة شبهة إىل تلميًحا ذلك من نقصد أن دون جميًعا
تَُفْز ولم أدباء، عرشة منها فاز اإلسكندنافية األمم أن يلحظ أن القارئ يفوت وال
يفوت وال والسكان، األدباء تعداد أو اللغة إىل نظرنا سواء األمم، من أمة النسبة هذه بمثل
عند لها املفروض املعدل أضعاف أربعة نسبتها بلغت امللل من ملة أن يلحظ أن القارئ
املصادفة إىل ذلك فيعزو اللجنة، بنية ظنه القارئ يُحِسن وقد غريها، وبني بينها املقابلة
الجوائز أن الظنون اختالف عىل الباقية املسألة ولكن العارضة، الظروف حكم إىل أو
فيها البحث يمتد طويلة، ومناقشة كثري نظر موضع — املبدأ حيث من — كلها العاملية
إىل عنها، االستغناء وإمكان فائدتها بقلة القول إىل العاملية للجوائز فائدة كل إنكار من

اإلنسانية. أو الدولية العالقات ويف الفنية األعمال يف عقباها وسوء برضرها الجزم
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يعنيها التي الفائدة عن نسأل أن املناقشات هذه يف الراجح الرأي إىل الوصول وسبيل
وكيف الفائدة؟ هذه هي فما يماثلها؟ عمل كل ومن منها ينتظروها أن لهم ويحق طالبها،

العاملية؟! الجوائز تحققها لم إن تحقيقها يستطاع
املوازين؟ جميع عليه وتصطلح اآلراء عليه تتفق الذي اإلنصاف هي هل

األدب يف حكم عمل من اإلنصاف هذا ينتظر الذي الناقد خطأ فهو خطأ هناك كان إن
أفراد. جملة يتواله أو واحد فرد يتواله والفن

يشاء من يريدها التي األحكام من هو وال أحد، استطاعة يف اإلنصاف هذا فليس
أن ويجوز والعيوب، املحاسن وزن يكون ما وأحسن النية، تكون ما أحسن عىل باختياره
قراره إىل به ينتهي حتى تصحيحه ويعيد يصححه التاريخ إىل اإلنصاف هذا كل يوكل
الثناء أسباب واختالف الفهم اختالف له يعرض القرار هذا إىل انتهائه بعد ولكنه األخري،

واالنتقاد.
التي الفائدة هي فما التحكيم، لجان من املطلق اإلنصاف انتظار يف نخطئ كنا وإذا
املوهوبني األعالم خلق منها ننتظر أن لنا يجوز هل مخطئني؟! غري ننتظرها أن لنا يجوز

التقدير؟ مبلغ فيها ويبلغون اإلجازة يستحقون الذين
الطريق، نهاية بلغوا أن بعد استحقوها إنما الجوائز استحقوا الذين أن البديهي من
الجائزة توجد أن قبل العاملية الشهرة إىل بعيدة مرحلة خطوه يف وتقدَّم خطا من ومنهم
أو ابتداء عالمة َقطُّ تكن ولم انتهاء، عالمة إليهم بالنسبة الجائزة كانت وإنما بأعوام،
ألنها تخلقها فإنما أدبية عبقرية خلق يف الجائزة هذه أفادت فإذا االبتداء، عىل حض
هذه تكون وقد الجزاء. ذلك مثل يف األمل بدافع النبوغ إىل وتدفعها القدرة، عىل تستحثها
بني الناس شئون من املعهود يف االستحالة مبلغ تبلغ ال التي املرجوة الفوائد من الفائدة
نخطئ ولكننا واألغراض. املساعي شتى يف الشأن ونباهة النبوغ وطالب األدب طالب
بل واحد، وقت يف تحقيقه عىل القدرة وتعطي األمل تعطي أن منها انتظرنا إذا كذلك
فإن يقال؛ كما رشط وال قيد وبغري ثقة عىل األمل تعطي أن منها انتظرنا إذا نخطئ
ما فغاية عليها، قدر ولو أديب كل يرضاها ال التي برشوطها مرشوطة نفسها الجائزة
عليه يلقي ال األمل من يشء عىل يبتدئ أن فنه إتقان عىل القدرة أحس إذا األديب يستفيده
محالة ال — طريقه يف ملبتدئ وإنه ملكاته، وصفوة كفايته كل منه يستمد وال تعويله، كل

اآلمال. تحقيق تنتظر ال التي البواعث من سليقته يف بما —
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لم الجوائز جدوى فيها انحرصت إذا ولكنها عمومها، عىل للجوائز تذكر فائدة هذه
ينفق وما والشكوك، الريب من حولها يدور وما الجهد من فيها يبذل ملا أهًال تكون تَكد

واملعلقني. والنقاد املحكمني أوقات من فيها
اإلحصاء، بها يحيط أن من أكثر واألمريكية األوروبية األمم يف والفن األدب فجوائز
يخصص ما ومنها والتربعات، الوصايا أصحاب أو األدبية والجماعات األكاديميات توزعها
مئات تبلغ وقد والدراسات، للمقاالت يخصص وما واملرسح، للرواية يخصص وما للشعر،
معروفة الجوائز هذه وكل األخري، الزمن يف العملة هبوط قبل الجنيه بحساب الجنيهات
ظهور أوقات فيه ُعِرَفْت الذي عرش التاسع القرن قبل ما إىل يرجع ما منها يندر التاريخ
وبعد وجودها قبل بالجوائز الفائزين أعمال بني املقارنة فدلت الكتاب، ونشأة الكتب
أفادته أديبًا أن يثبت ولم باٍل، ذي غري أو محسوس غري بينها الفرق أن عىل وجودها
والتشجيع باملوازنة شملت أنها يثبت لم بل بغريها، له ميسورة تكن لم فائدة الجائزة
من حذًرا املحكمني إىل التقدم عن يُحِجمون منهم األكثرون كان إذ أجمعني؛ األدباء طائفة
فتمرد عاد القضاء بهذا اعرتف ومن إليهم، االحتكام بعد بقضائهم واالعرتاف التفضيل
وال املعكوس، التنويه مفاخر من مفخرة كأنه يعلنه النجاح، من بديًال الخيبة وجعل عليه،
والخيبة بها فخره شوبنهور الفيلوسف بها أعلن التي والنقمة الحرد فكاهة القراء ينىس
تصادف لم (إنها غالفها عىل وكتب األخالق يف نرشرسالة فإنه الشباب؛ أيام تجربتها بعد
الجائزة وعىل املحكمني عىل له شهادة الحق يف وكانت سماها، التي الجامعة) من قبوًال

عليها. املتنافسني عنها ورصفت قيمتها بها سقطت
يف نزاع كبري هناك وليس العبقريات، خلق عن عامة الجوائز هذه عجز يف نزاع فال

الطريق. واختصار الهمة بشحذ منها يقنع الذي العبقري عىل جدواها قلة
إىل األنظار ولفت الرتويج فائدة فهي نزاع، بغري الجوائز لهذه ثبتت التي الفائدة أما
يستحق ملا تشهد أن خليقة ريَب وال وهي العاملية، الهيئات من الشهادة تأتيه الذي األثر
يف يكون وقد الحسنات، بأفضل لها ا مستحقٍّ يكن لم إن الحسنات من بحسنة الشهادة
حقبة، إىل حقبة من اآلداب ر تطوُّ يف الطريق معالم عىل دليل املتعاقبة شهاداتها جملة
— األنظار ولفت الرتويج فائدة — املحققة الفائدة هذه تبينت وقد ميدان، إىل ميدان ومن
أصحاب املشهورين أعمال يف تبينت كما املحدودة، الشهرة أصحاب أو املغمورين أعمال يف
عىل منسوقة طبعات ملؤلفاته ظهرت من ومنهم املعمور. العالم جوانب بني الذائع الصيت
يتواتر مما السآمة وآفة داد الرتَّ لكثرة عليها الثناء واستنفاد اإلعراضعنها بعد جديد نسق

عليه. الثناء
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أي وعىل أمة، أية يف بالدولة اتصالها أن — بعُد — العاملية الجوائز هذه يف ما وأحسن
يجعلها وقد بالدها، وراء فيما األدباء أقالم عىل السيطرة يخولها ال الحكم أنواع من نوع
آونة بني البعيد التوجيه موقف منه تقف أن لها سمح إذا العام الرأي التجاه تابعة أحيانًا
سيطرة فيها تتحكم جائزة من يُخىش الذي كالخطر حال أية عىل منها خطر وال وأخرى،
بطالء وتموِّه الطغيان، قيود إىل اإلغراء قيود تضيف الحالة هذه يف فإنها املستبد؛ الحاكم

الحديد. سالسَل الذهب
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املختارون اإلسبان

الذي الفصل يف اللجنة أعضاء أحد Anders Osterling أوسرتلنج آندرز األستاذ يقول
وجوائزه): الرجل – (نوبل كتاب من األدب جوائز عن كتبه

للتطور نموذًجا يتتبع أن للجائزة املختارين أسماء يف النظر بعد أراد أحًدا أن لو
أمامه يجد أن العسري من لكان املايض؛ القرن نصف خالل العاملي األدب يف
من البارزين األقطاب غياب إىل يعود ال أمر وهو األدبية، للحركات مطَّرًدا نسًقا
األدبية الحركات يف النسق هذا فقدان إىل كذلك يعود بل وحسب، األدب أعالم

العلمية. البحوث آثار يف تتبعه الذي املثال عىل

عىل اطِّراد هناك فليس إطالقها؛ عىل العاملية اآلداب عن يقال فيما صحيح وهذا
الختيار عام بعد عاًما الجوائز لجنة اتبعتها التي الخطة يف وال األمم، آداب يف واحد نسق
الواسعة اآلفاق من ننتقل ولكننا املوضوعات، تلك كتابة يف املمتازين اختيار أو املوضوعات
فال أدبائها، من املمتازين اختيار تكرر التي األمم آداب إىل العاملية باآلداب تحيط التي
العاملية اآلداب آفاق يف عنه نبحث الذي املطَِّرد النسق معالم هنالك نرى أن علينا يعرس
أملانيا أو فرنسا أدباء من االختيار أصابها التي الفئة أسماء نرسد أن يكفي إذ نراه؛ فال
لم أمة كل من األدباء أولئك «تصنيف» أن األثر عىل لنعلم إسبانيا أو أمريكا أو إيطاليا أو
تلك يف تمثيلها ومظاهر الثقافة جوانب إىل نظر بغري عفًوا يأِت ولم املصادفة، باب من يكن
اللغة أدباء من اختيارها تم التي األربعة بالنماذج نُِلمَّ أن املثال سبيل عىل وحسبنا األمة.
لجوانب ممثَّلة نماذج أنها الحق يف لنرى — الكتاب هذا موضوع خيمنيز لغة — اإلسبانية
بعض إىل بعضها جمع من يفكر لم متفرِّقة فردية حاالت مجرد وليست جوهره، يف أدبها
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التامة الصورة وإىل ومتشابهاتها، فوارقها إىل والنظر بينها املقابلة يف الصورة هذه عىل
جملتها. يف تؤلفها التي

اختارتهم كأنها ،١٩٥٦ وسنة ١٩٠٤ سنة بني اإلسبان من أربعة اللجنة اختارت فقد
الخمسني. عىل مجموعها يف تزيد السنني من فجوة بينها تفرق ال متوالية سنوات أربع يف
نظريه سنة عرشين نحو بعد اختارت ثم أشيجاري، جوزي ١٩٠٤ سنة يف اختارت
ثم األوروبية، بالقارة األصيلة األمة من إسبانيان وهما بينافنتي)، (جاسنتو ونقيضه
فاختارت اإلسبانية، اللغة عالم من األخرى الضفة إىل سنة عرشين من أكثر بعد نظرت
فاختارت سنة، عرشة إحدى بعد وعادت مسرتال، جابرييال هي الجنوبية أمريكا من أديبة
الوسطى، أمريكا بحار يف (بويرتريكو) بجزيرة واملقيم إسبانيا يف املولود خيمنيز الشاعر
وهم سائرهم، يمثله ال اإلسبانية العبقرية جوانب من جانبًا يمثِّل األربعة هؤالء من وكل

النسوية. نهضتها منها ننىس وال أتمها، عىل العبقرية هذه يربزون جميًعا
تجلَّت كما األدب فنون من فن يف وحديثًا قديًما تتَجلَّ لم اإلسبانية العبقرية روح إن
االجتماعي قوامها أركان إىل فيها تنظر التي مرآتها املرسح كان فقد واألغنية؛ املرسح يف
فعىل وضيقه، واتِّساِعه وفقره غناه بني الريف مروج أو والضيعة، والقلعة الكنيسة من
كرامات من تداولته وما وأبطالها، قديسيها وأنباء وتراتيلها موسيقاها تفرعت الدين جذور
والدنيوي الديني النسيج ذلك منه وتألف والعظماء، األبطال مفاخر أو والشهداء، األولياء
به يكفر وال الصالحون به ويؤمن املتبتل، والقديس املجاهد الفارس فيه يتقارب الذي

والتجديف. النقمة فلتات ألسنتهم عىل جرت ولو العصاة،
الحس عالم إىل وابتهاله واإليمان، الغيب عالم إىل ابتهاله الشاعر يودع األغنية ويف
املؤمن هيام يف قريب من وقريب الحياة، لغة ويف الفن لغة يف قريب من قريب والعاطفة:

باملحبوب. العاشق هيام أو باملعبود،
اليقظة وأثر العربية الثقافة أثر من الوسطى القرون يف أوجه الَفنَّنْيِ ارتقاء بلغ وقد
ولوب رسفانيتز، أمثال: الخالدين أعالمها أكرب يف واملرسح القصة عبقرية وتمثلت القومية،
الظواهر كأنهم وامللحمة الرواية ألوان من الزاخر بالفيض فتدفقوا وكلدرون. ڨيجا، دي
به تتأتى وال املائج، والبحر األَِتيِّ السيل عطاء ينابيعها أعماق من تعطي التي الطبيعية
الطبيعة وظواهر األفذاذ هؤالء َمَلكات وتشابهت والساقية، الحوض أناة الفن قيود مع
تفارقها ولم والتعمري، للبناء الصالحة الخامات نضج يعوزها فلم وخشونتها، نضجها يف

والتنسيق. التسوية تنتظر التي بساطتها وال الصقل تنتظر التي خشونتها كذلك
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من املأل بني وال األمة سواد بني ذخريته تنفد ال الذي الشائع الفن فهي األغنية أما
وأولها وصباه، فتوته عىل العرف بفريضة يشعر أن فتًى كل يكاد إذ والسادة، العلية
متأخر أو متقدم عرص يخلو وال الصالة، مجامع يف والرتتيل الحبيبة نافذة تحت الغناء
النكسة عصور يف املحفوظ الشائع يرتضون قد ولكنهم وبناته، أبناؤه يستطيبه غناء من

والطموح. النهضة عصور يف املتجدِّد املبتكر إىل ويتطلعون والجمود،
شيئًا تنبهت الوسطى، القرون سبات يف اإلسبانية األمة عىل غربت قرون ثالثة وبعد
فالحت األمريكية، والثورة الفرنسية الثورة بعد والحديث القديم العاَلَمنْي أصداء عىل فشيئًا
بعد الحضارة ركب وأدركت عرش، التاسع القرن ختام ُقبَيَْل واإلحياء البعث تباشري فيها
األوىل العاملية الحرب مقدمات بني الغرب أمم شغلت التي الجياشة الحركة إبان يف ذلك
ثورتها األثناء هذه يف وحدثت الثانية، العاملية الحرب أيام إىل تالحقت التي ومعقباتها
اإلنساني: العالم يف املتقابلني املعسكرين كال املتنازعني جانبيها يف تمثل التي األهلية
اإلسبان أخذ وقلما اإلسبانية. بصورته املطلق الحكم ومعسكر الحرة، الديمقراطية معسكر
التي القومية بصبغتها عندهم تصطبغ فلم الحكم، صور من صورة العريق تاريخهم يف

القارتني. يف جاراتها من تميزها
(جوزي األديب الشاعر الريايض املهندس نبغ واإلحياء البعث عرص إبان يف
أطوار تالزم التي العجيبة املفاجآت تلك من بمفاجأة األدب إىل فتحول أشيجاري)،
يناهز وهو للمرسح وألَّف الوسطى، القرون أعقاب يف النادرة الشخصيات ذوي النوابغ
أسالفه بها ُعِرَف التي التقليدية الوترية تلك عىل قلمه من الدرامات فتدفقت األربعني،
املتداركة والحركة الصاخب بالعجيج دراماته وامتألت وكلدرون، ڨيجا ودي رسفانتيز
له تيرس بما منها فاكتفى بالتمثيل، التأليف مالحقة عن املرسح وعجز مهل، غري عىل

املغمور. املنيس طبقة يف وهو وإخراجه إبرازه
التاسع القرن أزياء يف الحياة إىل يعود كلدرون مرسح هو أشيجاري مرسح كان
الذي نده أشيجاري بعد جاء الجديد، البعث ومن الذكرى من حظه استوىف فلما عرش،
— الحديث الند هذا واستطاع املحصول. وغزارة العمل، ودفعة املردة، قوام يف يضارعه
وراء يتوارى يََكْد وملا القريب، سلفه تركه الذي الفراغ يمأل أن — بينافنتي جاسنتو

األسلوب. ذلك غري أسلوب وعىل املحصول، ذلك غري بمحصول مأله ولكنه الستار،

املشكالت انتقال قبل املرسح رواد وإشباع الغابر، الرتاث إلحياء كافيًا أشيجاري فن كان
واملزرعة املصنع وأزمات العظمى الحرب طوارئ مع اإلسباني املجتمع ساحة إىل العرصية
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عىل غلبت حدودها وراء من املشكالت تلك إليها انتقلت فلما والتمويل، التموين ومضانك
وصخب الفروسية ضجة الفن طالب يفتقد ولم الحياة، مرسح عىل غلبت كما الفن مرسح
مشكالت ألن الحوادث؛ وافتعال الخيال نسج من «امللودرامة» تخلقها التي املفاجآت
وبوادر املايض بقايا بني املشدودة النفوس ونوبات الطبقات وكفاح والعمل، الصناعة
مثال عىل املدبرة والشواغل املولية القوارع من لها أمأل هو بما األذهان شغلت قد الحارض،

الحديث! ثوبه يف خليفته أشيجاري وأيام كلدرون، أيام وشواغله املرسح قوارع
العرف كان — جانبها إىل تعيش التي واألغنية «امللودرامة» عهد — العهد هذا وإىل
يمر اإلسبانية اللغة عالم يف النهار) نصف (خط أن والذوق الفكر، قادة بني به املسلَّم
الوسطى أمريكا إىل األصيل الوطن أرض عن تحولوا الذين مع عنها يتحول وال بمدريد،
نبتت الجديد العالم يف بأعبائها األمريكية الجاليات تلك نهضت فلما الجنوبية. وأمريكا
جنب إىل جنبًا املستقلَّة األدب مدارس فيها وظهرت بواعثها، معها وجاشت مشاكلها، لها
الجديد عامله إىل النازح اإلسباني وأبى املوروث، الرتاث عىل واملحافظة التقليد مدارس مع
أوثق وقدرة غريته، من أعمق وغرية أصالته، من أصدق بأصالة الوطن يف لقرينه يسلم أن
أن املقيمون اإلسبان كاد بل الفنية، ورسالته القومية بأمانته النهوض عىل قدرته من
من االجتماعية دعوتهم يف الحرية وأنفاس لغتهم، يف الجديدة الحياة أنفاس يسرتِوحوا
واستجابوا لغنائهم فاستمعوا األطليس، البحر وراء الشمس مع الذاهبني إخوتهم ناحية
ال وأشيجاري كلدرون مرسح يقابل الذي مرسحه اإلسباني الغرب يف قام ولو لهتافهم.
اإلسباني املرسح ولكن بمدريد، األصيل الوطن أبناء علَّقه الذي الزوال» «خط إليه تنقل
أبنائه، من املهاجرين مع تهجره وال الوطن أرض يف جذوره ترسي نبات يظهر ما عىل
بني املهاجر الطري رسيان الجديد والوطن القديم الوطن بني ترسي وحدها األغنية فراحت
فطاب األهلية، الحرب بعد الهجرة هذه طريق يف مًعا واألغنية املغني وانتقل العدوتني،

فيه. يطاق ال أو األصيل، الوطن يطيق ال شاعر من ألكثر االغرتاب هذا
الجو هذا يف اإلسبانية العبقرية عن تعرب التي األغنية تردَّدت اإلسبانية أمريكا ويف
االستقالل، دواعي مع االنطالق يأبى وال القديم، الرتاث يستوعبه ال الذي الفسيح، العاملي
القارة يف أو األمريكتني يف والرشق بالغرب اتصل حيثما العاملي املجال يف واملباراة
الرشقية البحار وجزر الصني أطراف إىل العاملية الصالت به ترامت وربما األوروبية،

واالستعمار. الكشف عهود من حية بقية اإلسبانية للغة بقيت حيث
لم التي باللغة امرأة تُنشده إذ العاملية؛ الطالقة لهذه تمثيًال الشعر يكون ما وأبلغ
يشتهر أن عجبًا يكن فلم كتاب. صفحات من للمرأة صوتًا يستمعوا أن أبناؤها يتعود
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قليل غري يمِض ولم الشاعرون، أندادهن يبلغه لم ما الشهرة من ويبلغن الشاعرات، النساء
أكربهن كانت حتى الجنوبية، أمريكا يف اإلسبانيات الشواعر من األوىل الباكورة ظهور عىل
وقد لغتها، ُقرَّاءِ إىل غناء وأحبهن األدب أعالم أشهر — مسرتال جابرييال — وأنبغهن
واللسان األدب قرابة نسبتها أن األول ديوانها ذيوع بعد تلبث لم ولكنها «شييل» يف نشأت
جامعة ودعتها بالدهم، زيارة إىل املكسيكيون فدعاها الالتينية، أمريكا أمم من أمة كل إىل
وأتاحت وطالباتها، طالبها أسماع عىل أناشيدها وإلقاء فيها للمحارضة (بويرتريكو)
ما تحس وأن آفاقها، أوسع يف قومها عبقرية تمثل أن بالدها خارج الطويلة الرحلة لها
فأصبحت أخباره، تسمع أو فيه تعيش مجتمع كل يف الحديث العرص مشكالت من حولها
يف الشعر هاتف بها يهتف أن ينبغي كما اإلسبانية النفس بلواعج ناطًقا لسانًا بحقٍّ
حني الستني تقارب — لوسيال األصيل واسمها — جابرييال كانت وقد العرشين. القرن
اسمها وكان ،(١٩٤٥ (سنة الثانية العاملية الحرب نهاية عند بجائزتها نوبل لجنة تْها َخصَّ

اإلسبان. بلغة يرتنم لسان كل عىل يومئٍذ وأغانيها
نصف (خط ثبت األربعني بعد الشاعرة عبقرية فيها نضجت التي (بويرتريكو) ويف
يمثل أن له كتب الذي الجديد، شاعره صوت إىل منها اإلسباني العالم استمع حتى النهار)
تثوب أن لها بد ال كان إذ األهلية؛ والحرب السياسية الثورة غاشية بعد اإلسبانية العبقرية
التعب فرتات من أو والتأمل العربة فرتات من فرتة إىل — جوانبها من جانب يف ولو —
معارك من واالنقباض السآمة حنني النفوس تحن الفرتات هذه أمثال ويف والسكون،
ترجع أن تارة بها يهيب من وهناك هنا من بينها فينجم والنزاع، اللجاجة ودوافع الرصاع
الطفولة، وسالمة الفطرة بساطة إىل ترجع أو الطبيعة، أحضان إىل ترجع أو هللا، إىل
الوسطى القرون بعد والغارات الحروب قوارع الناس َسِئَم يوم املغرب يف حدث وكذلك
إىل بالعودة فتنادوا الصناعية الثورات قوارع سئموا ويوم الدين، إىل بالعودة فتنادوا
الكاذبة، األهداف وراء الضاللة وهذه املذهبية، النوازع هذه أخريًا سئموا ويوم الطبيعية،
والسالم األمن براءة أو الطفولة وداعة أو الزهد تقشف إىل استطاعوا ما يتناَدْون فراحوا

الريف. ظالل يف
الحربني بني الثورية الدعوات ومذاهب األدب مذاهب اإلسباني العالم يف اختلطت فقد
محافظ مجتمع لكل دائًما يحدث كما املذاهب، أطراف بني ُة قَّ الشُّ وتباعدت العامليتني
يمتدُّ واسع نطاق عىل الجديد العرص بقضايا فجاءة يصطدم واملوروثات التقاليد عريق
ال الذين املحافظني دعوات اإلسبانية اللغة يف فربزت والجديد، القديم العاملني قارات بني
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وقابلت والتاريخ، الدين بقداسة املجلَّل التالد بنائهم من واحد حجر نزع يف صون يرتخَّ
سواه. من وال البناء ذلك من واحد حجر عىل تُبِقي أن تريد ال التي الهدم دعوات فيه
كل بعد الخيبة وتجربة طرف كل من الثورات تجربة يف الحربني بني ما فرتة ومضت
داٍع كل ويف دعوة كل يف الشك توحي والحرية امللل من فرتة النفوس عىل فرانت ثورة،
املزاج أصحاب عىل وغلب واألقوال، باألعمال الثقة تزعزع كما بالنيات، الثقة وتزعزع
من األمني املالِذ إىل الفتن هذه غوائل من النجاة حب والشعراء الفنانني من الطيب الوادع
وبساطة الربيء، الطفل وبساطة الفطري، اإلنسان بساطة تكون حيث البساطة، حياة
هذا يربز ولم والريفيات. الريفيني ونجوى الرعاة أغاني بها تشع التي الصافية املحبة
صوت من بالحنني والغبطة باألمل الرضا إىل أقرب وال أصدق وال أعذب صوتًا األمني املالذ
زمنًا، فاستقر الغرب إىل وهاجر الوطن، أرض يف ُولَِد الذي اإلسبانية اللغة شاعر خيمنيز
خطه ينقل أن العالم ذلك يف النهار» «نصف أوشك وحيث اإلسباني، العالم يتوسط حيث
الريف. ظالل إىل املشوق الريفي واألدب اإلسبانية املرأة أدب بني متصًال هناك، إىل األخري
مشتجر بني «اإلنسانية» ضالتهم عن الباحثون السويد نقاد ينظر الفرتة هذه ويف
أقربها ألنه املثال؛ هذا من املطلوب بالرشط أوىف مثاًال لها يجدون فال والدعوات، املذاهب
ت تمَّ قد اإلسبانية العبقرية هيكل يف الرابعة الجهة وألنه واألمل، السالم حظرية إىل جميًعا
جهة — بعد — وهاتان املتجدد، املرسح وجهة املوروث، املرسح جهة األربع: جهاته عندها

الريف. صميم من الغناء وجهة املجتمع، صميم من الغناء
ينتقل وهو األصيل الوطن إىل وينتمي الطبيعة، إىل يدعو وهو الفن يتقن خيمنيز إن
يتخطاه ال عنوان فهو التاريخ، عن ينقطع ال وهو بالحارض ويتَّصل الهجرة، وطن إىل
بعد خاليًا َة ثَمَّ مكانه رأى إال أمامه يعرضه ولن قومه، أدب أمامه يعرض الذي القارئ

مسرتال. وجابرييال وبينافنتي أشيجاري
األمة أدب يف النظر جوانب عن يغفل أن يملك ال كان كيفما األدبي الناقد أن ونحسب
السويدية اللجنة كانت فإذا إليها، التفت كلما ممثليها وإنصاف تمثيلها ليستويف الواحدة
استيفاء إىل مسوقة فهي كله، اإلسباني العالم أدب يف التمثيل هذا تستويف أن تملك ال
للجائزة، مرشحيها من والالحقني السابقني تراجع حني حدة عىل أمة كل يف األدب تمثيل
لرشطها، موافق معروضلها وهو غريه، تهمل ثم واحد، مذهب تزكية يف نفسها تكرر فال
فإن الَخصلة؛ هذه يف الالتيني األدب كشأن عندها السكسونية اآلداب شأن أن ونحسب
الدولة، وشاعر والقصاص، والفيلسوف، الشاعر، تشمل: — مثًال — اإلنجليزية قائمتها
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وقائمتها الشخوصالفنية. وناظم الشخوصاالجتماعية، وناظم املستقلة، الجزيرة وشاعر
القصة وأديب والدرام، املرسح وأديب الجنوب، وأديب الشمال، أديب تشمل: األمريكية
ديار من يختارها ومن دياره، يف بيئته يختار ومن والكاتبة، الكاتب تشمل كما واملقال،
كما والسكندنافيني، األملان أدباء عن هذا مثل ويقال والصني، اليابان يف األقىص املرشق
إىل الجوائز منح يف العاملية الرشوط تئول وهكذا والطليان، الفرنسيني أدباء عن يقال
صفة تحقق ال ولعلها منه، مناَص ال قصد عىل وجوانبها بأجزائها «القوميات» تمييز
حسبما تعنيها، التي القوميات بني العامة املوازنة من تحاوله بما إال تقديرها يف «العاملية»

العناية. أسباب من لها تراءى
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وهو الهجرة، وطن ويف األصيل وطنه يف األدب ظواهر من كبريتني ظاهرتني أسبانيا عرفت
اإلسبانية. البالد غري يف النحو هذا عىل يعرف لم لعلَّه اآلداب تواريخ يف نادر أمر

اللغة هذه آداب تشمل ألنها العربية اللغة أبناء نحن نعرفها الظاهرتني هاتني إحدى
أحدهما يسمى متعادلني شطرين من شطًرا واملؤرخني النقاد بعض ويحسبها املغرب، يف
القيمة يف بينهما املقابلة إىل بذلك يقصدون وقد املرشق، أدب اآلخر ويسمى املغرب، أدب

الزمنية. واملدة املوقع تقسيم عىل يقرصون وال والغزارة،
موطن فيها أسبانيا أصبحت التي الحديثة، الظاهرة هذه فهي األخرى الظاهرة أما
الوسطى أمريكا أقطار يف املختارة أوطانهم إىل منها املهاجرين انتقال بعد األصيل األدب

الجنوبية. وأمريكا
العربي األدب يف الهجرة آثار بني قريب تشابه عن تُسِفر الظاهرتني بني واملقابلة

األمريكية. البالد إىل املنتقل األندليس األدب يف الهجرة وآثار األندلس، إىل املنتقل
أثرين منه املنتقلة الجاليات نفوس يف يُحِدث عريق أصل من باالنفصال فالشعور
يشء هما وإنما متعارضان، أو متناقضان أنهما األوىل النظرة عند إلينا يخيل متالزمني

ناحيتني. من النظر يستقبله واحد
أراد سواء واضطراًرا، حتًما البيئة عوامل تختلف أن باالنفصال الشعور أثر إن
موطنهم إىل الحنني بهم زاد اختلفوا كلما ولكنهم يريدوا، لم أم االختالف ذلك املنفصلون
بني الضياع من املشفق مبالغة ذلك يف يبالغون وقد البعيد، بماضيهم واالعتزاز األصيل،
الذين اللصقاء ومصري وتركتهم، أصولهم تركوا إنهم عنهم يقال الذين األدعياء مصري

إليهم. بانتسابهم يرحبون وال يرفضونهم قوم بني ينزلون
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أنها ترى أن تلبث وال فارقتها، التي والتقاليد العادات قيود من تنطلق فالجاليات
أحيانًا به وتتربم أحيانًا التغريُّ هذا إىل تسرتيح وأنها منها الرغم وعىل باختيارها، تغريت
والرشيك للند، الند مناظرة بعيد من تناظرها تزال وال أصولها، تنىس ال ولكنها أخرى،
يقال فال املكتسب، بالنسب عليها وزادت النسب، صيانة يف سبقتها أنها لو وتود للرشيك،
الرتبة يف نبتت الشجرة جذور إنها عنها يقال بل أرومتها، عن منقطع فرع إنها عنها

تربتها. يف بها تجود ال التي بالثمرة فجادت الجديدة،

أثر وأن وأثَّر، تأثر أنه األندلس يف الهجرة وطن إىل العربي األدب انتقال بعد حدث والذي
ومعناه. مبناه ويف ونثره شعره يف ملحوظ الجديد الوطن يف املعيشة أحوال إىل االنتقال

كأنه والسالسة، ص الرتخُّ إىل وأقرب وأبسط أسهل — األندليس — العربي فاألسلوب
املتكلمني بني تعوَّد بالعربية الناطق فإن اليومية؛ املعيشة ولغة الفصيحة اللغة بني وسط
بالقياس والخطأ باإلسفاف يحس فال لغتهم، إىل لغته يقيس أن عنها الغرباء من بها
الشائعة لهجته وأن لهجاتهم، من وأقوم أفصح أنها الشائعة لهجته يف يرى يزال وال إليهم،

وفهمها. حكايتها من األعاجم يحاوله فيما رفيًعا مطلبًا تزال ال إسفافها عىل
إىل أقرب واألندليس العربي فأصبح ومعانيها، البالغة أنماط إىل السهولة رست وقد
استطاعة، مسألة هنا املسألة ولعل الهجرة، وطن يف املعيشة أحوال مجاراة وإىل ف الترصُّ
أحواله عىل يحافظ أن يستطيع ال القديم وطنه عن املنقطع فإن ومشيئة؛ َرِويٍَّة مسألة ال
األحوال تلك بني ويمسون يصبحون الذين أهلوه ذلك يستطيع كما معيشته، وأطوار

عليها. املحافظة يف حركة وال جهًدا يتكلفون وال واألطوار،
السليقة عىل الفنون أعز يف مًعا االجتماعية الحياة وأثر الطبيعية البيئة أثر ظهر وقد
وتوسع واألنهار، الجداول والرياضوذكر البساتني وصف فيه فكثر الشعر؛ وهو العربية
املرشقيون يتوسع ولم واالزدواج، بالتسميط املرشق يف بدأ الذي القوايف تعديد يف الشعراء
الجامعة الحلقات الرقصيف حركات عىل واإليقاع املشرتك الغناء إىل بينهم الحاجة لقلة فيه
التي قافيته األندليس العربي الشاعر يرتك فلم واملنشدات، املنشدون فيها يشرتك التي
للمنشدين األدوار تنويع وبني بينها التوفيق عىل احتال بل العربية، القصيدة بها انفردت
والرتديد. اإلعادة مواضع حسب عىل وتوزيعها القافية مواضع من باإلكثار واملنشدات

كما والعلم، الفكر موضوعات يف والوقت البيئة ومجاراة املحافظة بني الفرق ووضح
— األكرب األندلس فيلسوف — رشد ابن يعتصم فلم واألدب، الفن موضوعات يف وضح
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الوجوه من وجه عىل يلحقها أن يحاول ولم اليونانية، الحكمة أمام املحافظة باستقالل
عىل حرًصا أشدَّ عنها ودفاعه أرسطو لفلسفة رشحه يف يكون كاد بل املرشقية، بالحكمة
الدفاع يف يعتدل أن حريٍّا كان ولعله اليونانية، الثقافة ورثة األوروبيني من الفيلسوف آراء
دفاع عنها دافع ولكنه األوروبية، مصادرها من اها وتلقَّ الغرب من أخذها أنه لو عنها
قبلها يشعر فلم العربية، بثقافته إليه جاء كما الغرب، إىل بها جاء بضاعته أنها يعلم من
املقاومة رأى بل واالعرتاض، املقاومة نزعة الذهن يف تنبه التي والغرابة، الغربة بعصبية
موقف منها يِقف فلم قومه، أبناء من يراهما أن قبل نفسه الغرب من واالعرتاضعليها لها

بالنفور. أو باملحافظة يقابلها ولم املرشقيني، زمالئه
النازحون إليه يركن الذي الدائم السند فهي املهاجر الوطن يف املقدَّسة األصول أما
ألن والنسيان؛ التفريط عىل بها املضنون الذخرية وهي الهجرة، ديار إىل ديارهم من
يبلغ وال منبته، من املنبوذ الطريد مسلك الغريب املهاجر يسلك نسيانها أو فيها التفريط
يف يكون أن وقصاراه فيها، استقر التي الغربة بالد يف املعرقني األصالء من يَُعدَّ أن به

مجهول. غمار يف ينطوي أو بالقوة يحتمي غاصبًا دخيًال البالد هذه
األرضية والرتبة الجغرايف اإلقليم قبل األمة وطن هو الروحي املالذ أن عىل اآليات وآية
يف اشتداده غاية ويشتد والعاطفة، الروح تراث يتلخصيف األصول عىل حرصاملهاجر أن
بشئون يسمى أن يمكن وما املحلية الشئون يف يوًما الشدة هذه مثل يبلغ وال األمور، هذه

واملناخ. اإلقليم
يكن فلم األندلسية، العربية الهجرة دار يف الضياع من صينت التي األصول هي وتلك
الروحي الرتاث عىل غرية وأقوى الدين عقائد عىل حرًصا أشد الرشقية األوطان من وطن

األندلسيني. العرب من
والتحليل، التحريم مسائل يف تسامحه أو تشدُّده من وال الفرد، عمل من ذلك يتبني وال
املوطن يف أخيه من والطرب املتعة لغواية وأسلس لهواه أطوع األندليس الفرد كان فربما
يتمثَّل التي العامة اآلداب ويف االجتماعي، الُعرف يف األصول صيانة تتبني وإنما األصيل،

البقاء. عىل املحافظة َمَلَكة فيها وترتاءى الوطنية»، «الروح قوام بها
املذاهب بدع من بدعة فيها تنترش لم األندلس أن املحافظة هذه عالمات وأظهر
عدد يِزد فلم العربية، البالد صميم ويف املرشق بالد يف شاعت التي املنحرفة أو املتطرفة
جريانهم، بني يشيعونها وال ألنفسهم يفهمونها متفرقني أفراد عىل املذاهب بهذه القائلني
التي الفرق عداد يف تحسب قليلة أو كثرية طوائف بها والقائلني أتباعها من تتجمع ولم
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األندلس من املغرب يف تجمعت وإنما الرشقية، البالد أبناء بني يقال فيما السبعني جاوزت
الذين املتنطسني الغالة من إليهم ومن واملرابطني املوحدين طوائف الشمالية أفريقية إىل

الدين. يف الحرية أدعياء عىل حرب املرشق يف وهو الفكرية، الغزايل حرية استكثروا
وكان املرشقيني، زمالئهم من القليل غري به يصب لم بما املغرب فالسفة وأصيب
األمم اختالف عىل فكرية حركة لكل يحدث كما وهؤالء، هؤالء أصاب فيما عملها للسياسة
بها يسوِّغون التي الذرائع تعوزهم لم املغرب أمراء بني الفالسفة أعداء ولكن واألديان،
أصحاب عىل حمالتهم يف املرشق أمراء من الكثريين أعوزت كما ومصادرتهم، اضطهادهم
كان فما الطريق، وأبناء واملتكلمني واملتصوِّفة املعتزلة من أو الفقهاء، من والبدع املذاهب
وال يوم، كل يف مخالفيهم الضطهاد ذرائعهم يخلقوا أن املرشقيني األمراء هؤالء وسع يف
فرص من فرصة الحمالت تلك لتسويغ الغالبة مناسبتهم كانت وإنما مناسبة، كل يف
يخلقوا أن ذلك عدا فيما عليهم ويصعب واالنقالب، التمرُّد فرص أو السياسية الفتنة
األمر لويل تجيز دينية زمرة يف جمعها وصعوبة والفرق، املذاهب لكثرة االضطهاد ذرائع

الدين. عىل الخارجني معاملة يعاملها أن
من واحًدا كتابًا تنرش لم أنها باألندلس نشأت التي التصوف مذاهب عىل يالحظ ومما
بن الدين محيي — املغرب أبناء من األكرب الصويف وأن املغرب، ربوع يف الكبرية مراجعها
ينترش ولم الرشقية، الحوارض بني تالميذه أكثر وعلم املرشق، إىل املغرب هجر — عربي

ون. مفرسِّ أو أتباع الحوارض هذه غري يف له
بني تنترش لم أنفسهم السنة أهل مذاهب أن الباب هذا يف باملالحظة ذلك من وأحق
وملا النيل، وادي تخوم إىل الهند تخوم من املرشق مسلمي بني كانتشارها املغرب مسلمي
أهل مذهب عىل األول اختيارهم وقع األربعة السنة مذاهب بني مذهبهم املغاربة اختار
أنس بن مالك اإلمام قيام عند املالكي املذهب سمي كما — الرسول مدينة — املدينة
املذاهب أقرب أنه عندهم املذهب هذا فضائل من وكان الرسول، قرب جوار إىل بتدريسه
به تمذهب وقد الرسول. مدينة يف الصحابة بقية عن رواية وأكثرهم السلف، من مأخذًا
مثال عىل وهو األندلس، بحكيم امللقب يحيى بن يحيى يد عىل الثاني الرحمن عبد الخليفة
قيل وقد والحديث، الكتاب عىل واالعتماد السلف سنن عىل املحافظة يف مالك اإلمام أستاذه
كان من إال املغرب، يف الشيعة مذاهب عن اإلعراض يف أثرها لها كان األموية العصبية إن
وخرج خلفاءها وناَرص الفاطمية، الدعوة عىل أقبل فإنه األمويني، عىل ثائًرا املغاربة من
بسبب ُ يَُفرسَّ ال املغرب يف املالكي املذهب انتشار ولكنَّ األمويني، سلطان عىل باختياره
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الرسول؛ مدينة عن املنقول باألثر التربُّك وحب السلف، سنن عىل املحافظة حب غري آخر
املرشق، يف العباسية للدولة معروف والء له يكن ولم عيل، آلل مواليًا مالك اإلمام كان فقد
األمني وهما: عباسيان خليفتان — هذا مع — له تتلمذ وقد املغرب. يف األموية للدولة وال

للعلويني. املحاربني أمية بني خلفاء مذهبه يف ودخل واملأمون،
وهو املرشق، يف السابقون دعاته له كان السنة مذاهب من مذهب املغرب يف ظهر وقد
الدراسات صاحب حزم ابن الحكيم الفقيه باملغرب إمامته توىلَّ الذي الظاهري املذهب
اإلسالمية، وغري اإلسالمية املذاهب وسائر والشيعة، السنة ومذاهب والنَِّحل، امِلَلل يف الواسعة
األخذ غري مذهبه عليه يقيم سنًدا له يرتِض لم عنه ويدافع يَُعلُِّمُه مذهبًا له اختار ملا ولكنه
يف «يتفلسف» أن يشأ ولم السالم، عليه النبي وأحاديث القرآن آيات من النصوص بظاهر

والفقهاء. الفالسفة بأقوال عرصه أبناء أَْعَرُف وهو الدين، أمور

وحرمة اللغة حرمُة الهجرة بديار النازلني عند املقدسة حرماتها يف والشعائر العقائد وييل
ينطقون ال من بني بالضاد، والناطقني الضاد بلغة فخًرا به الفخر يحسب الذي األدب،

اللغات. أبناء من بها
إذ األوىل؛ صفحاتها من األندلس كتب يف للناظر تبدو جميًعا املحافظة نزعات وتكاد
يتلوه مذهبه، وإىل بلده وإىل قبيلته إىل منسوبًا املؤلف اسم من الصفحات هذه تخلو ال
وأسانيد اه، تلقَّ الذي األدب بمصادر وتعريًفا نسب وثيقة يكون أن يوشك الذي التقديم

عليها. َل َعوَّ التي الرواية
أهم اليوم العربية البالد يف متداَول مرجع من املغربي األدب موسوعات يف وليس
أهل محاسن يف والذخرية ربه، عبد البن الفريد الِعقد الثالثة: الكتب هذه من وأنفس
املغرب صلة عىل املحافظة يف ُمثُل وكلها ِري، للَمقَّ الطيب ونفح بسام، البن الجزيرة
حالها ولسان واملقابلة، باملحاكاة الفخر دالئل تخفي ال التي املناظرة يف ُمثُل أو باملرشق،

املرشقيون. أيها مثلكم هنا ملرشقيون إننا السطور: ثنايا من املفهوم
العرص إىل الجاهلية عرص من وآدابها العربية تواريخ يروي ربه عبد ابن فكتاب
السالم عبد وابن مخلد، ابن أستاذيه: من رواه ما أكثر املؤلف ويقتبس فيه، عاش الذي
قرطبة، مكتبات يف أدبه من إليه وصل بما يقنع ولم املرشق إىل رحل وكالهما القرطبيني،

كثري. وهو
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عىل منها ليطَِّلع ها فتصفحَّ عباد، بن الصاحب إىل الكتاب من نسخة وصلت وقد
كتابًا يديه بني وجد ألنه إلينا.» ردت بضاعتنا «هذه يقول: وهو فطواها املغرب، أخبار

السماع. عىل يذكره كمن إال ذََكَرُه، إن املغرب، يذكر َقلََّما
الذين املغرب أبناء من األدب عرضلنوابغ الجزيرة» أهل محاسن يف «الذخرية وكتاب
للجزيرة أن — أسلفنا كما — حاله ولسان املرشقيني، من ونظرائهم أندادهم مع يُذَْكُروَن
العرب جزيرة الجزيرتني: فخر من سبق بما جديًرا العربية فخر من نصيبًا األندلسية

النهرين. بني ما وجزيرة
رحلوا الذين املغاربة أخبار تروي الرشقية، البالد إىل رحلة الطيب» «نفح وكتاب
العربي، األدب حوارض أو بغداد، أو دمشق، أو القاهرة، أو مكة، إىل الرحلة هذه مثل
إال الكبرية املوسوعة هذه يف يذكر ال األديب ويكاد اإلسالمية، البالد رقعة من كانت حيث
«أدبية وَحجة دينية، َحجة من به قام وما الحوارض، تلك من حارضة إىل به ينتسب ملا

تفرتقان. قلما لغوية»
بنظري شعرائهم فحول من شاعر كل يشبهوا أن املغرب يف النقاد ديدن من وكان
األندلس. ونوايس األندلس، وبحرتي األندلس، متنبي عندهم فكان املرشق، شعراء بني له
من البحر وراء فيما أبيات له تُرَوى أن شهرته من بلغ إذا بالشاعر يفخرون وكانوا
السلف موطن يف للبنني النجابة حجة وأقام الذمة، أبرأ قد كأنه بالضاد، الناطقني بالد

الغابرين.
إذا الوطنني، ذات األمم يف األدبية الحركات بواعث من الكثري اليشء لندرك وإننا
وعرب الرشق عرب بني واملهاجرين املقيمني عند باألصول الفخر مناط إىل بها رجعنا

العموم. عىل واملغرب األندلس
فإن الِعيان؛ عليه يقع ا ممَّ بيشء وال بالسكان وال باملكان هنا الفخر مناط فليس
وحارضة، بادية الرحلة عىل نشأت أمة عن يكون ما أبعد لذاته األمكنة من بمكان الفخر
وعلمتها األرض، يف تسيح أن كتابها وأمرها والتجارة، الكسب طلب يف أو املرعى طلب يف
وال له عقوًقا وليست للوطن، امتداد هللا ملك يف املضطرب سعة أن والنقلة الفتوح تجارب

سواه. إىل منه خروًجا
الذين املهاجرين إخوانهم خواطر عن يشء أبعد بالدهم يف املقيمني بالسكان والفخر
منتسب كل يستمدها كما النسبة ويستمدُّونرشف وأصولهم، أعراقهم إىل مثلهم ينتسبون

واألعراق. األصول تلك إىل
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فيه تركهم بسكان وال املرشق، يف تركه بمكان ُمَفاِخًرا األندليس العربي فليس
جميًعا عندهم الفخر ولكنما إليه، ينتمي الذي الرشف إىل وينتمون زمانه يف معه يعيشون
وجدان من اإلنسان يرشف وبما والفكر بالضمري بنوه إليه ينتمي واحد روحي» «بوطن
يتنافسوا أن ذلك بعد عليهم ُجناح فال والصيانة القداسة من حقه أعطوه هم فإذا ولسان،
زمنه حارض مع منهم كل ويذهب ويتنافروا، يتنازعوا أن عليهم ُجناح ال بل ويتناظروا،

رحاب. وأوسع مطاف أبعد يف الذهاب له طاب حيث سكنه، ومآلف
فترصفوا اليومية، املعيشة مطالب من واللهو الِجدِّ دواعي يف األندلسيون صنع وكذلك
املجلس هوى عىل العامي والزجل الفصيحة املوشحة وطوَّعوا والغناء، النظم بفنون
الراقصة السوامر لتلك يبدعوا أن واستطاعوا الجديد، الوطن رحاب يف ألفوه الذي والسامر
الجزيرة أبناء وبني بينهم املقابلة وتمموا املستحدثة، واألوزان الشعرية املعاني من وفاقها
حول الفارسية والفنون العربية الفنون ازدواج عند املعروفة غاياتها أبعد إىل املرشق يف
لم ولكنهم موسيقاهم، وآالت معازفهم الفرس من العرب أخذ فقد النهرين؛ وبالد الِحرية
من وبحوًرا عربية، أوزانًا نقيضذلك عىل أعَطْوهم بل عروضهم، وال ِشعرهم منهم يأخذوا
ُع تَُوقَّ التي أغانيهم عليها ويقيسون الفارسية أشعارهم فيها ينظمون العربي العروض

واإللقاء. للتالوة تنظم التي وأناشيدهم املعازف عىل
بفنون العربي الشعر امتزاج بعد جاورها وما كلها األندلس يف حدث قد هذا ومثل
ومعازفها مجالسها املقيمة األمة من أخذت الوافدة األمة فإن اإلسبانية؛ الرقصواملوسيقى
األوزان أعطتها ولكنها الجنسني، من املشرتكة الجماعة يف ورقصها إنشادها وعادات
الكالم يف ينظم أن يسريًا يكن لم ما الغرب بلغات فيها ينظم ملن ت ويرسَّ واألعاريض،

ذاك. قبل املوزون
باملغرب العربية اآلداب تاريخ يف كبرية مرحلة فاتحة لألندلس العرب فتح يكن ولم
اإلسبانية القومية آداب يف األوىل املرحلة فاتحة ذلك من أوضح صورة عىل كان بل وحدها،
يف عهدين بني املعالم واضح ا حدٍّ كان الفتح هذا أن فيه شك ال ا َلِممَّ فإنه عهودها؛ أقدم منذ
يصح يشء اإلسبانية لألمة فيه يكن ولم الفتح، لفرتة سابق أولهما الثقافية: اإلسبان حياة
عليها أطلق التي اآلداب أو املقروءة اآلداب سيما وال اإلسبانية» «اآلداب اسم عليه يطلق أن
النظم آثار إليه تنسب العربية بالدولة الحق واآلخر ،Polite املهذبة الفنون اسم ذلك بعد
تاريخ يف مرحلة أول — تقدم ما عىل — ويعترب املهذبة، والكتابة املرسحية والرواية والنثر
تتسع عامة لغة العرب فتح قبل األمة لهذه يكن فلم اإلسبانية، باألمة تسمى موحدة أمة
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ولهجة قسطيل لهجة بني موزَّعة فيها الكالم لغة وكانت الفنية، واآلثار والدراسة للتأليف
دخلت وقد قومية. ثقافة أداة تكون أن قط تبلغ لم التي املتفرقة األقاليم ولهجات الباسك
من ورست الحكم، ورجال الخاصة فتعلمها الرومان، فتح بعد اإلسبان بالد إىل الالتينية
يف العامة بتعبريات فامتزجت وأوالدهم، زوجاتهم إىل الدارجة بلهجاتهم الجنود ألسنة
باإلسبانية، وال بالالتينية هي ال هجينة لغة منها وتولدت البالد، لهجات من لهجة كل
كتابها بني به يتميزون أسلوبًا الفصحى الالتينية من يرتضخون املتعلِّمون اإلسبان وظل
Aliquid الجالفة أو باللوثة شيرشون فيصفه الالتني، فصحاء به يتندر بها والناطقني
الريف. أبناء من يحاكيهم بمن اليوم الحارضة أهل يسخر كما منه ويسخرون ،Pingue
فيه وُوِجَدْت اإلسبانية، اللغة ر تطوُّ فيه بدأ الذي الدور إِبَّاِن يف العربي الفتح وجاء
مقصورة كانت التي املؤلفات إليها وتنقل املكتوبة، اللغة تودع أن يمكن التي الثقافة
شيوع بعد كله التطور هذا تم وقد إليها، وما الدين كتب من وكلها الالتينية، عىل
من العلية وصفوة املتعلِّمني طبقة بني عليها واالطِّالع فيها البحث ورسيان العربية الثقافة
الراضني أقوال من الشيوع هذا مدى عىل أدل وليس والرياسة. الحكم ملناصب املرشحني
اإلسباني الكاتب رسالة منه ننقل أن هذا مقامنا يف ويكفي السواء، عىل به واملتربِّمني عنه
الفطنة أرباب «إن يقول: حيث األندليس اإلسالم عن كتابه يف (دوزي) أوردها التي الفارو
قاهريهم بلغة يكتبون وجعلوا الالتينية فاحتقروا العربي، األدب رنني سحرهم والذوق
نصيب من أوىف الوطنية النخوة من نصيب عىل كان معاًرصا ذلك وساء غريها، دون
بشعر يعجبون املسيحيني إخواني إن يقول: وكتب األسف، ُمرَّ لذلك فأسف معارصيه،
وال املسلمون، والفقهاء الفالسفة كتبها التي التصانيف ويدرسون وأقاصيصهم، العرب
من اليوم فأين الفصيح، العربي األسلوب القتباس بل عليها والرَّدِّ إلدحاضها ذلك يفعلون
األناجيل يقرأ من اليوم وأين واإلنجيل؟ للتوراة الدينية التفاسري يقرأ من الدين رجال غري
يُحِسنُوَن ال األذكياء املسيحيني من الناشئ الجيل إن أسفاه! وا واألنبياء؟ الرسل وصحف
منها ويجمعون العرب كتب ليلتهمون وأنهم العربية، واللغة العربي األدب غري لغة أو أدبًا
حني يف العربية، الذخائر عىل بالثناء مكان كل يف ويرتنَّمون األثمان، بأغىل الكبرية املكتبات
يستحق ال يشء بأنها ني محتجِّ إليها اإلصغاء من فيأنَفون املسيحية، بالكتب يسمعون
واحًدا اليوم فيهم تجد فلن لغتهم، نَُسوا قد املسيحيني إن لألىس! فيا االلتفات، ُمْؤنََة منهم
التعبري يُحِسنون الذين أكثر فما العرب لغة أما صديق. إىل خطابًا بها يكتب ألف كل يف
األناقة يف أنفسهم العرب شعر يفوق شعًرا بها ينظمون وقد أسلوب! أحسن عىل بها

األداء.» وصحة
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الالتينية إلهمال سببًا الواسع املدى هذا عىل بالعربية التعليم شيوع كان ولقد
والعلم والبالغة الشعر وتداُول الشعبية اللغات إلحياء منها بُدَّ ال وخطوة واإلغريقية،
النظم أنماط القوم لغة إىل ْت َرسَ الطريق هذا ومن الدين، رجال طريق غري طريق من
بتجويدها يحتفلون كانوا العربية متعلمي إن الرسالة: تلك صاحب قال التي والتعبري،

األداء. وصحة األناقة يف أنفسهم العرب به يفوقون احتفاًال
واألذواق األفكار إىل رسى الذي أثرها لها كان البالد عىل الطارئة الثقافة أن شك وال
واملزايا األرزاق وتوزيع ومعامالته، نظمه وتبديل املجتمع، مرافق يف التأثري طريق من
األمة تكوين َصاَحَب الَغْوِر بعيد ب متشعِّ تأثري وهو وأفراده، طوائفه بني االجتماعية
الناشئة األمة به تتميز تغيري كل يف نتائجه له فشوهدت الجديدة، نشأتها يف اإلسبانية
بالعقائد يتَِّصل التغيري وبعضهذا الرومانية، للدولة خضوعهم منذ األقدمني أسالفها من

عليها. القائمني الكنيسة لوكالء وتركوها ألهلها، الفاتحون تركها التي
التاريخ: يف العرب كتاب صاحب قال

املقدس الكتاب يرتجم أن نفسه الوقت يف الرضوري من رأى إشبيلية أسقف إن
بل به للتبشري ذلك يفعل ولم اللغة، بهذه وتعليقاته ويضبطرشوحه العربية، إىل
كان قساوسة ومنهم الدولة، بأعمال املسيحيني من كثري واشتغل أتباعه، لفائدة
املستعِربني اسم وأطلق الهامة، السياسية للسفارات يرسلونهم أمية بني أمراء
منهم الداخلون عرف وقد املسيحيني، من بالعربية املتكلمني عىل الفرتة هذه يف

املولَّدين. اسم العرب عليهم وأطلق املرتدِّين، باسم اإلسالم يف
بالقياس طويل سلم عهد (٨٢٢–٨٥٢م) الثاني الرحمن عبد عهد كان وقد
اإلدارة أسس عىل قرطبة مملكة يف الحكومية اإلدارة تنظيم أعاد وقد غريه، إىل
مشهوًرا وكان امللكية، الحاشية ترتيب يف وأنماطها املكتبية بأساليبها العباسية
املصنفني من وكثريًا املصنَّفات، من كثريًا البالد إىل جلب لآلداب، برعايته
يف اإلسالم بثقافة اإلسبانية إسبانيا صلة بذلك معزًِّزا املرشقيني، واملؤلفني
عن أقصاه الذي الفاريس املوسيقي زرياب هؤالء أشهر من وكان املرشق.
بالط يف حسنًا مالذًا له فوجد منه، أستاذه غريُة ببغداد الرشيد هارون بالط
العاصمة إىل فأدخل والزي، الذوق املسموعيفشئون الحكم َة ثَمَّ وأصبح قرطبة،
تختلف الرشقية الحضارة أساليب من فيها مجهولة كانت طرائف اإلسبانية

الهليون. طعام يف واالفتنان املوسيقى ألحان بني
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املغرب: يف مرة ألول الخالفة بلقب تلقب الذي الثالث الرحمن عبد عهد عن قال أن إىل

اإلقطاعيني األمراء وبني بينه داخيل وأمن سيايس استقرار عهد عهده وكان
املرشق سلطان وضعف ألمره، وخضعوا أطاعوه الذين الجبلية الرببر وقبائل
املايضبالصبغة تقاليد فيها اصطبغت إسبانية، عربية حضارة مكانه فنشأتيف
إسبانيا بني السياسية العالقات وافتتاح التجارية العالقات استمرار مع املحلية،

… األموية الدولة مكانة عىل يدل ا ممَّ بيزنطة ودولة
أثرهم من كثريًا أقلُّ اإلسبانية البالد يف للعرب الباقي األثر أن وصحيح
إىل عربية والروحية الفكرية الحياة معالم بقيت حيث الفارسية، البالد يف
من حتى — نرى أننا إال اإلسبان. بني التينية املعالم هذه تزال وال هذا، عرصنا
شئون يف للعرب البالد دين مبلغ — املعيشة أدوات عن تخلَّفت التي الكلمات
يف العرب تراث وإن األحوال، بعض يف السياسة وشئون واالجتماع االقتصاد
سائر وعىل إسبانيا عىل الجليل أثره له يعرف أن لجدير أيًضا الثقافة شئون
صوب كل من إسبانيا إىل يَِفُدوَن املسيحيون كان فقد الغربية؛ أوروبة أنحاء
اللغة إىل العلوم تلك وينقلوا اإلرسائيليني، أو العرب األساتذة من علومهم ليتلقوا
واطَّلع العرب لغة طريق من مرة ألول اإلغريقي الرتاث عرف وقد الالتينية.
١٠٨٥م) (سنة فتحها أعيد التي طليطلة وكانت اللغة، بتلك الغربيون عليه
فيها وبقي املسيحي، العالم إىل العرب ثقافة منه انتقلت للمعرفة مركز أكرب
اإلسالمي الجنوب من اليهود الالجئون بهم ولِحق املسلمني، علماء من كثري
القرنني خالل ويف … املتشددين املوحدين ملوك يومئٍذ عليه غلب قد كان الذي
–١٢٥٢) ليون وامللك الحكيم ألفونس امللك عهد عىل عرش والثالث عرش الثاني
عىل تشتمل كثرية مؤلفات نقل عىل بطليطلة الرتجمة مدارس دأبت ١٢٦٤م)
وبقراط وجالينوس، وبطليموس، إقليدس، وبعضكتب ألرسطو، القانون كتاب

… وتعليقاتهم العرب رشوح من ثروة إليها مضاًفا
ويف نَّاع والصُّ الفالحني خربة يف اإلسبان بالد عىل طابعهم العرب وترك
واألدب، واملوسيقى والعمارة الفن ويف أعمالهم، بها يصنعون التي األلفاظ
القرون أيام املغرب وأرجاء الجزيرة بِشبِْه شاعت التي والفلسفات العلوم ويف
فيه، طوا وتبسَّ عليه وزادوا األمانة نقل ونقلوه العرب، حفظه ا ممَّ الوسطى
شبه عن رحيلهم بعد أنفسهم العرب بني محفوظة األندلس ذكريات وبَِقيَْت
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بأسمائهم اليوم حتى منهم أناس يتسمى حيث الشمالية، إفريقية إىل الجزيرة
منازلهم جدران عىل وإشبيلية قرطبة يف بيوتهم مفاتيح ويعلقون األندلسية،

البيضاء.1 والدار بمراكش

األدب فنون من الشعر ناحية أو األدبية، بالناحية الباحث عناية من يكن ومهما
اإلسباني املجتمع وأن زمانه، وحي من يقتبس الشاعر أن تُجهل ال التي فالحقيقة كله،
توارثه الذي الُعْرِف ذلك غري العربية الحضارة عرص بعد جديد ُعْرٍف عن تمّخضض قد
التي املنثور أو املنظوم فنون من باقيًا أثًرا بعدها تعقب لم متالحقة قرون بضعة القوُم

القومية. اآلداب عداد يف تحسب
متباعدين وطنني إىل ينسب الذي األدب خصائص بني يذكر أن املؤرَخ يفوت وال
يف الهوى من تخلص وال العصبية، أهواء تشوبها قبيلة من ظاهرة كل يف مألوفة خاصة
الناقد يكلف فال نفسه، عن يكشف قد الخفي الهوى هذا ولكن واإلنكار، اإلثبات حالتي
ينفصل اآلداب من أدبًا أن فيزعم والهراء، اللغو إىل يتمادى حني فيه للشك العناء من شيئًا
يف وال صيغته يف القرون تلك إىل ينسب ما فيه يبقى فال قرون، عدة بعد الزمن فعل عن
أدب بها خرج فائدة لكل الغالة بعض إنكار القبيل هذا ومن معانيه، يف وال موضوعاته
معروف أصل وال مثيل لها يكن ولم العربية، الحضارة ظل يف السنني مئات من اإلسبان

البالد. عىل الحضارة تلك ورود قبل
اإلسالمي: الرتاث مجموعة من األدب عن كتبه الذي الفصل يف (جب) األستاذ يقول

فهناك واملناقضة؛ الخالف من حظٍّا وأوفرها أصعبها القضايا هذه أول إن
جديد وفن جديدة اجتماعية ونزعات جديد مجال له الشعر من جديد نموذج
ولم عرش، الحادي القرن نهاية عند فرنسا جنوب يف الوجود إىل فجأة يظهر
الناحية من ولكنه الوجهة، هذه إىل تتجه بادرة ذلك قبل فرنسا شعر يف يكن
البالد يف املعارص العربي الشعر نماذج بعض من قوية َمَشاِبَه عىل األخرى
األوائل پروڤنس شعراء بأن الظَّنِّ من املعقول إىل أقرب يشء فأي اإلسبانية،

العربية. بالنماذج يقتدون كانوا

.The Arabs in History by Bernard Lewis 1
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املناقشة من القليل لغري يتعرض ال الذي القبول يلقى كان الرأي هذا إن
النهضة إبان يف باربيريي جيامريي ومقرريه مؤيديه أشد وكان قرون، عدة
سنة ُطِبَع الذي الشعر أصول عن كتابه يف بسط كما (الكالسيكية)، السلفية
عامة األفكار اتجهت حني الرشق بسحر مشبَّعة تزال ال األذهان وكانت ،١٧٩٠
وشعر العربي الشعر بني القريب بالشبه القول إىل وفرييل سسموندي بقيادة
التاسع القرن منتصف حوايل فرتة بعد إال االتجاه هذا يتغري ولم پروڤنس،
اللغة ومباحث (الرومانتيكي) األدب ودعاة املسترشقني بني بدت إذ عرش؛
أصحابه يطالبون النقاد وراح الرأي، لذلك معارضة حركة عليه تدور التي
إىل فيذهبون يجدونها، وال واألندلس پروڤنس بني الصلة تثبت التي باألسانيد
إىل سيئة نية بغري ذلك عزونا وإذا اإلنكار، يف ُمفِرِطني ُمنِكِرين اآلخر الطرف
هذا مع العسري فمن يومئٍذ، الغرب شعوب تعم كانت التي الوطنية الحماسة
آراء أمام العربي التأثري فكرة عن الدفاع عىل يقدم (رومانتيكيٍّا) ناقًدا نجد أن

منه. ويسخر ينفيه الذي دوزي املشهور املسترشق
الحقيقة يف يعتمدان ال — والنفي اإلثبات يف إفراطهما عىل — الرأيني أن إال
يجريه الذي التحلييل البحث قبل من يأِت فلم التخمني، مجرَّد غري سنٍد عىل
التي الحديثة البينة ولكنَّ اإلطالق. عىل سند ال أو قليل، سند غري املسترشقون
لشعر ق محقَّ أثر وجود يف شك كل إزالة إىل بعيًدا تذهب الضوء إىل اآلن تربز
بل موضوعاته، يف تظهر ال شعرهم جدة فإن پروڤنس؛ شعراء عىل الجنوب
تعربِّ النابضة الحرارة هذه فليست فيها. يصاغ التي التقليدية األساليب يف
يف ذلك قبل مألوًفا شيئًا والصور باألخيلة الغنية املصقولة اللهجة تلك عنها
مجازية ونحلة عاطفية، نظرية هي إذ واندفاعها؛ سذاجتها عىل الشائعة األغاني
يجنح وال الفنية، بالوسائل إثارته تمكن النفس داء من وعارض رومانتيكية،
رعايتها من الشاعر يستمد التي الزوجة باملرأة بل العذراء بالبنت الُهيام إىل
هذا؟ العشق فن جاء أين فمن عليه، ويعيش به ويسمو يستوحيه زاًدا وخدمتها
تصدر لم إنها العذراء؟ نحلة بعد هذه (السيدة) نحلة صدرت مصدر أي ومن
فقد الرومان؛ أم التيوتون من أكانوا سواء آدابهم، تعرضها كما القوم تقاليد من
أهون إىل الرءوس يحنني — بروتنيري قال كما — الوسطى القرون نساء كان
الرعاية لتلك يكن ولم والحيوانية، العسف رشيعة تحت إليه هبطن حضيض
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الطبقات أبناء بني الظهور يف آخذة يومئٍذ كانت التي الفروسية عرف يف أثر
وما والقتال، الصولة عقيدة مع وفاق عىل العاطفي الحنني هذا كان فما العليا.
بها تشيد التي املثالية نقيض عىل إال املرأة باألنثى تتعلق التي املثالية هذه كانت
القرص بسيدة الشاعر شغف من نشأت أنها ولو العذراء، البنت حول الكنيسة
واالستكانة، التواضع إىل أقرب قالب يف تصاغ أن خليقة كانت لقد ترعاه التي
يُحسب ما والفيض الذهبي عرصيهما بني والالتني اليونان أدب عن يؤثَر ولم
وإن مقرر، أدبي تقليد من مستَمدٌّ شك وال أنه بيد الشعور، هذا ملثل أساًسا
إذ العربية؛ األندلس شعر يف األقل عىل عنه يبحث أن لحقيق األدبي التقليد ذلك
ينمو وهو طويل زمن مىضعليه قد عرش الحادي القرن يف العربي الشعر كان
عهد من فما الزمن، هذا طول من يكن ومهما املوروثة، تقاليده عىل ويتطور

والغزل. العشق قوامه نظٍم من خلوٍّا كان عليه غرب
املصقولة لغته يف املرتددة بصوره البادية شعر منه عرف ما وأقدم
كانت العربية اللغة ألن املحكمة؛ وقوافيه املركَّبة وأوزانه الدقيقة وتشبيهاته
قصيدة كل وكانت بالخلل، تسمح ال التي املتواترة القافية عىل حرصت لغة أول
مشهد عند ذكراها تتجدد التي الحبيبة فراق من بالشكوى تفتتح قصائده من
الزمته الحارضة إىل البادية من الشعر انتقل وملا املهجورة، الربوع يف األطالل
ة الرِّقَّ أحل الذي والتهذيب الصقل مع وتكراًرا توكيًدا فيه وازدادت الغزل، نغمة
الغنائية املقطوعة ونشأت الصحراء، غزل يف الرصيح الحيس املتاع محل امللطفة
ومضت املطولة، القصيدة بعد عاطفته وعن نفسه عن الشاعر فيها يتحدث التي
الفكاهة من جديًدا نبًعا العربي الشعر فيها استنبط السنني من عرشات بضع
أسلوبها عىل الغنائية املقطوعة تستقر أن قبل الحياة ألحوال الوصف وِصدق
واللهو الغزل من رضب امللكية القصور شعراء نظم يف منها وتولد وتقاليدها،
البواعث محل لتحل الصناعة وطالوة املوسيقي النغم فيه يشرتك الظريف،
مقطوعة استخدموا فقد األمة سواد من الشعراء جمهور أما القوية. النفسية
شوًقا بلبه العذري الحب ذهب الذي املدنَف الشاعر هوى عن للتعبري الغزل
أخرى معاٍن عن للتعبري املتصوفة واستخدمها فيها، مطمع ال مثالية حبيبة إىل
وغلبت للمحبوب، وتقديسها الروح ألشواق رمًزا الرفيع الروحاني الحب من
والفرس العرب من املتصوفة شعر عىل وأخيلته الجريء الحيس الحب نغمات
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املعالم واضح أدب نشوء بالتنويه الغنائي الشعر هذا أطوار وأحق السواء. عىل
التي الحب عن األخالقية االجتماعية بالفكرة ممتزًجا األفالطوني الحب حول

األدب. هذا يف املساهمة من العرب بالد حصة هي
القرن قبل ما إىل يرجع ال زمن يف بغداد يف القصور بعضشعراء كان وقد
ذلك ينقيضعىل يكد ولم الغزل، من الرضب هذا يف النظم عىل عكفوا قد الثامن
هذا منظومات يدون الباكر الصبا سن يعُد لم فتى شاعر كان حتى واحد، قرن
الرشح مع الحب ألوان فيه وقسم الزهرة، كتاب سماه شائق كتاب يف الغزل
من مدرسة أسس الذي الرجل ابن داود، ابن هو الشاعر الفتى ذلك والتعليق،
فصل وقد مدرسته، عىل وخليفته الدين عىل وَغرْيًَة تًا تزمُّ اإلسالم مدارس أشد
الذي الحديث هدى عىل عنه التعبري وأساليب وآدابه الحب سجايا الكتاب يف

شهيد». فهو فمات فَعفَّ فكتم عشق «من أنه وفحواه النبي، إىل أسنده
الرضب هذا بذور تُنبت أن قمينة اإلسالمي العالم يف الثقافة وحدة وإن
يالئم آخر نحو عىل هنا تطور قد كان وإن اإلسبان، بالد يف كذلك الغزل من
الشعور من الدائم الحافز مع والعنارصاإلسبانية العنارصالعربية بني االمتزاج
عصور من عرص يف قط يحدث ولم الشمال، يف املسيحية الدول مع بالرصاع
به الولع كهذا بالشعر َوَلٌع الناس طوائف جميع بني شاع أن العربي األدب
والقدرة الجمال وحي ي لتََلقِّ االستعداد كهذا استعداد وال األندلس، ربوع بني
الشعراء ومن الشعور، وَجيََشان األناقة بني يجمع الذي باللفظ أدائه عىل
الذي جودي بن سعيد املقاصد هذه يف نظموا ن ممَّ املعروفني وغري املعروفني
العذري، الغزل أدب من أيًضا هنا تََقرََّر فيما يُحتذى مثًال وكان دوزي، ذكره
املراس، وشدة الصالح يف املثل بذكره وسار حزم، بابن الناس تحدَّث وقد
األديان، بني املقارنة لبحوث مؤسًسا العتباره الغرب يف املثل بذكره سار كما
الشواهد ويسوق العشق، موضوع يف للكتابة َليَتََصدَّى هذا مع الرجل هذا وإن
يتقبل وهو عليه، يعلو وقد الزهرة كتاب به ينافس نمط عىل نظمه من عليه
املوزَّعة النفس أجزاء ائتالف أسباب من سببًا ويراه األفالطوني، الحب مبدأ
من القاعدة هذه عىل ويبسط األرضية، الحياة يف الكاملة الوحدة مبلغ وبلوغها
الذي الحب هو أنه كثرية وجوه من يعترب للحب تحليًال الصافية (الرومانتيكية)
الشعراء كان وإن التايل، القرن يف — الرتوبادور — الجوال الشاعر به تََغنَّى

املتوهجة. آفاقه يف أوجه إىل ارتفعوا قلما الجوَّالون
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الرأي هو العرب آداب بها انفردت التي الغزلية املدرسة هذه يف جب األستاذ ورأي
الغرب، أمم يف الوسطى القرون لدراسة املتخصصني املؤرخني من راجحة فئة بني الغالب
جريالد األستاذ اإلسباني لألداب دراسة وأوفرهم أشهرهم ومن اإلسبانية، األمة سيما وال
فصٍل من الرأي هذا عن يقول وفيه اإلسبانية،2 األمة آداب كتاب صاحب Brenan برينان

العربي: للعهد أفرده

قد أنهم وجدنا الطوائف ملوك عهد عىل العرب الشعراء سري طالعنا إذا إننَّا
لون يتنقَّ يفتأون ال كانوا —وأنهم والهجاء املديح —صناعة الصناعة هذه أتقنوا
بساحة لينزلوا — الجوالني الشعراء نحلة قوام وهو التطواف— عن يكفون وال
يف يحمدونها املآثر من مأثرة وأي بالعطاء، األمري ذاك ينفحهم لم إن األمري هذا
الشجاعة، صفة بغريها تتم ال التي الصفة هي إذ الكرم؛ مأثرة إنها قصيدهم؟
الهبات، منح عن لألمري غنى فال اإلمارة، صفات من صفة وال العزة، صفة وال
وجزاءً لهم إجازة للشعراء يُبذل كان الذي والجوهر الذهب من الهبات وبهذه
الشعراء إىل ونعود بأرسه. الرشق أرجاء بني األحاديث تتجاوب مديحهم عىل
الظروف هذه من قريبة جد ظروف يف نشأت قد أشعارهم أن فنرى الجوَّالني،
القرن أواخر ُقبَيَْل بََطَلْت فقد الجنوبية، فرنسا من اإلقطاع أمراء قصور بني
األرض، ت غالَّ من واإلنفاق والفصوصالكريمة الذهب ادِّخار الحاديعرشعادة
نظم وأصبح واألناشيد، واألسلحة بالُحَلل والزهو البذخ إىل جديدة نزعة وخلَّفتها
من الجنوبي الغرب جانب إىل املستحب املألوف السنن من واملقطوعات األبيات
األوروبي الشعر وارتفع الوضيع، املهرج مكان يف الجوال الشاعر فظهر فرنسا،
يعُرس خطر ذات اجتماعية منزلة إىل أغسطس اإلمرباطور عرص بعد مرة ألول
سريتهم كانت فإنما فيه، أثر من اإلسبان للمسلمني كان فيما نشك أن علينا

اإلقطاع. أمراء بها اقتدى التي القدوة هي

.Literature of the Spanish people 2
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وتتطور الجوالني، الشعراء أدب أساس يف تستقر أخرى فكرة هناك أن إال
الحب فكرة وهي اإلسالمي، مصدرها إىل كذلك وترجع وبرتارك، دانتي شعر يف
ووالء طاعة كأنَّه الحب فكرة والرياسة، السمت أهل حب أو األفالطوني، املثايل
من ينجم كهذا حبٍّا بأن يسمع من يدهش وقد واالستيالء، األخذ لحب خالًفا
الدراسات مستوى إسفاف فإن املسلمني؛ إىل تنسب التي الحسية الحياة معدن
الدراسات ولكن الفكرة، كهذه فكرة لقبول أذهاننا يهيئ لم بأوروبة العربية
شاعر عن — مثًال — نقرأ إذ فيها؛ للشك محل ال حقيقة أنها تعلمنا األخرية
مصدر فأصبحت معدودات، لحظات غري يبرصها لم فتاة بجارية هاَم قرطبي
لفتاة األفالطوني هواه حزم ابن لنا ووصف حياته، أيام طوال وإلهامه وحيه
عدة سنوات قريحته وتذكي تعاوده صورتها فظلت صغري، غالٌم بعُد وهو رآها
الخاضع الحب من أمثلة ١٠٢٢ سنة ألَّفه الذي كتابه يف لنا ورشح ذلك، بعد
إرادة ال الجهاد سبيل يف مجنَّد املحب كأنما العربي، الشعر يعم الذي املستسلم
وتذيقه تعذبه أن هي ولها لحبيبته زمامه يَُسلَِّم أن واجبه فكل يطيع، أن إال له
املصَلت كالسيف حبيبته إن — مثًال — اللبانة ابن ويقول وامُلوِجدة، األلم
وهذه إليها، والشوق هواها بحالوة يفيض هذا مع وفؤاده فؤاده، يمزق الذي
املحب يزال فال كان، أينما عرش الحادي القرن شعر تعم باأللم املولعة النغمة
يقيضنحبه أو وينحل ليسقم حتى إعراضحبيبته من والهوان للتحكم يخضع
وتويف باإلسالم دان الذي اليهودي سهل البن نقرأ النحو هذا وعىل كالشهيد،
النحو هذا وعىل وعاشق، يهودي ألنه ذُلَّنْيِ بني جمع أنه (١٢٥١ (سنة بإشبيلية

والدة: األمرية يف قوله زيدون البن نقرأ

يَ��ذِع ل��م األس��رار ذاَع��ِت إذا ِس��رٌّ يَ��ِض��ِع ل��م ش��ئ��ت ل��و م��ا وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
أَِب��ِع ل��م م��ن��ه ب��ح��ظ��ي ال��ح��ي��اُة ل��ي بُ��ِذَل��ْت ول��و م��ن��ي ح��ظَّ��ه ب��ائ��ًع��ا ي��ا
يَ��ْس��تَ��ِط��ِع ال��ن��اس ق��ل��وب ت��س��ت��ط��ْع��ه ل��م م��ا ق��ل��ب��َي ��ْل��ِت َح��مَّ ل��و أن��ك ي��ك��ف��ي��ك
أُِط��ِع َوُم��ْر أَْس��َم��ْع، َوُق��ْل أُْق��ِب��ْل، َوَولِّ أَُه��ْن وَِع��زَّ أَْص��ِب��ْر، واْس��تَ��ِط��ْل أَْح��تَ��ِم��ْل، ِت��ْه

وحسب، الغرام وقصص الشعراء أقوال إىل ترجع ال الحب إىل نظرة وهذه
من فقيه العارش القرن يف رشَحها مقررة فلسفة إىل ذلك فوق تستند بل
وتلته الشهوة، حب عىل األفالطوني الحب مزية رشحه يف وبنيَّ بغداد، فقهاء
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— عذرة بني قبيلة إىل نسبة — العذري الحب بهذا أشادت األدباء من طائفة
التصوف بحركة صلة عىل هذه حركتهم وكانت لتصويره، الشواهد ونظمت
النساك من ونحلتها الشامل الحب إىل بدعوتها اإلسالمي العالم يف رست التي
إىل النظرة هذه تنترش كيف نفهم أن العسري من وليس األرض، يف السياح
وإن الجنسني بني اللقاء إباحة دون الحجاب نظام فيها يحول بالد يف الحب
األخرية، األزمنة يف يبلغه ما العرص ذلك يف الحرج من يبلغ لم حجابًا كان
الرجال جمهرة ذلك يستطيع كان كما يتالقيا أن واملرأة الرجل يستطيع فال
الشعر؛ مقاصد لتوافق الحب إىل النظرة هذه وإن الشمال، أمم بني والنساء
ابتعدت فإذا الوصال، بلقاء تنتهي املناجاة وسائل من وسيلة الشعر نَْظَم ألن
والجفاء، البعد عىل واملناجاة التغزُّل هوى الشاعر برسيرة قام الوصال فكرة
من لون إىل الحب يتسامى فقد االمتناع كل الوصال لقاء يف األمل امتنع فإذا
أن لنا يحق هذا وعىل وبرتارك. دانتي به لهج الذي الحب كذلك املقدس الحب
وكان الجوَّالني، الشعراء أوائل من شاعر سماه كما البعد عىل الحب أن نعتقد
ورسى الرشق، من أصل له Donne دون الشاعر أيام إىل الغنائي الشعر مالك
من آخر لنوع نعرض أن بد وال اإلسالمية. األندلس من فعًال پروڤنس إىل
تاريخ صاحب — بسام ابن أن وذاك بعُد، نذكره لم األندلسيني العرب شعر
مقدم يسمى رضيًرا شاعًرا أن يروي — عرش الثاني القرن يف املؤلف األدب
املوشحة نظم من أول كان (٩٠٠م) سنة حوايل وعاش قرطبة، بجوار نشأ
هذه هي فما — بسام ابن قال كما — العامة بلغة اكرتاث غري عىل والزجل

الزجل؟ هذا هو وما املوشحة؟
اة مقفَّ مصاريع من منظومة مقطوعات — الزجل ومثلها — املوشحة إن
وتالحظ طويلة، أعاريض من عادة تنظم التي القصائد خالف عىل قصار،
عىل تجري أمريوز القديس كرتانيم كانت وإن للغناء تنظم ألنها النربات؛ فيها
ثالثة أو سطرين من تتألف املركز تسمى بفاتحة تبتدئ وهي القصيد، أوزان
ويأتي منها، أسطر ثالثة يف القافية تلتزم مقطوعات وتتلوها اة، مقفَّ أسطر
— الشعبية املرددات من تعوَّدناه وزن وهو املركز، قافية عىل الرابع السطر
املركز قائدها ينشد الراقصة الفرقة أو الحلقة أغنية وزن فهو — الفولكلور
يبتدع لم مقدَّم الشاعر أن نعلم ثَمَّ ومن األبيات؛ سائر الفرقة وتردد والخرجة،
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الفنية صياغته فصاغها الحلقة أغنية إىل عمد وإنما النظم، من النمط هذا
حكم عىل تثور يومئٍذ األندلس كانت إذ شأنه؛ له وقت يف ذلك واتَّفق وعممها
وينبغي الثورة، تلك يف واحًدا ا صفٍّ واملسيحيون املسلمون ويشرتك البالط،
كانت الشائعة اللغة أن إال البالط، لغة كانت وإن العربية اللغة أن نذكر أن
من كثري يتكلمها بالرومانس، اة املسمَّ املتداولة اإلسبانية اللهجات من مزيًجا
ثورة يف بشعره اشرتك قد إذن الرضير الشاعر ويكون قرطبة، يف املسلمني
يف قرن نصف قبل حدثت التي تلك تشابه الفاتحني، لغة إىل موجهة وطنية

الفرس. بالد

خلص العرب، وأوزان الجوَّالني الشعراء أوزان بني الناقد املؤلف قابل أن وبعد
لهذه أثر كل إنكار وبني العربية اآلداب أثر إىل كله التطور نسبة بني يتوسط رأي إىل
قد معه فنحن لفظية؛ صيغة ومن معنى من احتوته بما الشعراء أولئك مناهج يف اآلداب
مع يتطوح أولهما األندلس: إىل العربية الهجرة آثار بيان يف املتقابلني الطرفني عن نبتعد
كالم بدخولهم يتغري ولم دخلوه أو اإلقليم، ذلك يدخلوا لم العرب أن يزعم ويكاد اإلنكار،
قاصدين الفاتحون صنعه فيما كلها التغيري أسباب يحرص واآلخر أهله، بني عمل وال
التحيز هوى من فيه ما يخفى وال يعقل ال غريب فكالهما منهم، قصٍد غري عىل أو
مجراه. غري يف األمور تجري أن يستغرب الذي هو الصحيح الرأي وإنما واالنحراف،
سواه أثر كل انقطاع مع العربية بالحضارة األثر لهذا صلة من بد وال أثر من بد فال

األمور. طبيعة إىل أقرب يشء من وما األخرى، باملصادر
انتقلوا التي الطبيعية بالبيئة تأثَُّروا قد العرب يكون أن فيه غرابة ال الذي والرأي
يف ولعلهم عليها، وجدوها التي حالها عىل تثبت فلم االجتماعية، البيئة يف وأثَُّروا إليها
للقياس صالح نموذج — الوطنني ذات الثقافة ظاهرة — النادرة اإلسبانية الظاهرة هذه
حركة من واحدة حركة يف جنب إىل جنبًا والتجديد املحافظة لنا تمثلت حينما عليه،
األمر ارتبط كلما متشددون محافظون فهم الفكرية. والحياة الثقافة حركات من واحدة
األول موطنهم من منبوذين األصول تلك عن املنقطعون يحسب أن وخيف باألصول
من يختارونه ال أو يختارونه فيما ذلك بعد مجددون وهم الجديد، موطنهم عىل دخالء
أن لهم يطيب وقد جيل، بعد جيًال املقام بهم استقرَّ حيث الطبيعية األحوال مجاراة
ما األول، بموطنهم وراءهم تركوهم الذين إلخوانهم املنافسة مسلك تجديدهم يف يسلكوا

العريق. األصل إىل انتسابهم يف للنِّدِّ النِّدِّ نظرة إليهم ينظرون داموا
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أصبح حني الصورة، هذه من قريبة صورة عىل تكررت الظاهرة هذه أن وسنرى
البحار. وراء من العريق الوطن أدب يناظر مهاجر أدب أصحاب اإلسبان
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دعوات من دعوة إىل يستمع عرش التاسع القرن أواسط يف العالم أقطار من قطر كل كان
مراجعة إىل الدعوة مرماها يف تُراِدف الدعوات هذه من دعوة وكل والتجديد، التغيري
مستقبل إىل سائرة أنها تفهم اختالف عىل ولكنها إليه، للعودة أو عنه لالنفصال املايض

تراه. كما الحارض بقاء عن ترىض ال وأنها الحارض، من خري
من األوروبي العالم إليها استمع كما الدعوات، هذه إىل اإلسبانية األمة واستمعت
— الرتدُّد من بقليل أو — تردُّد بغري ُقُدًما التجديد حركة يف تَِرسْ لم ولكنها حولها،
بعد خطوة وتتلفت َغِدَها، إىل تسري كانت وإنما األوروبية، األمم من جاراتها سارت كما
جاراتها، يف جذوره من مكانها يف أثبَت األمة هذه املايضيف جذور ألن ماضيها إىل خطوة
العهود عليه تتطاول ولم قريبًا، ماضيها صنعت األمة هذه ألن الثبوت هذا ثبتت ولعلها

املجهول. الغيب بذمة لحق حتى طبقة بعد طبقة
القارة بالد جميع يف نظائرها من نطاًقا وأوسع أقوى فيها الدينية السلطة كانت
تخالف التي الغالبة العقائد ملقاومة احتشدت التي القليلة القوى من ألنها األوروبية؛
عرصاإلصالح بعد نفسها املسيحية يف نشأت التي املذاهب ملقاومة احتشدت ثم املسيحية،
غري من أُناس لنرشها تصدى التي الحديثة العلوم ملقاومة احتشدت ثم النهضة، وعرص

الدين. رجال
إليها وتضيف الدينية، السلطة هذه عىل باعتمادها تعتزُّ السياسية السلطة وكانت
من البحار وراء ما وعىل ديارها عىل حكمها تبُسط التي اإلمرباطورية الدولة سلطان
التينية قلتية أمة يف منها بد ال التي املطلقة السيطرة أَِعنََّة يديها بني وتجمع أقطارها،
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التنازع عوامل عىل يتغلَّب صارم سلطان بغري تتماسك وال داخلها يف تتنازع جرمانية،
بينها.

سنًدا الدنيا ورجال الدين رجال سلطان من أقوى وعاداتهم املحكومني تقاليد وكانت
األمس عن منفصًال الغد إىل تغيريًا الحاكمون أراد فلو عليه، وغرية له وإقراًرا للمايض
يف إرادتهم ع تتجمَّ الذين املحكومني سيما وال املحكومني، إرادة ذلك وبني بينهم لحالت

عنه. يعجزون جهًدا يكلفهم ال عليهم يسري فإنه االمتناع؛
أثر عىل األجنبي بحكم ُمِنيَْت اإلسبانية األمة أن عرش التاسع القرن أواسط يف واتفق
تذهب أن تستطيع عارًما وطنيٍّا شعوًرا الحرية إىل دعوتها فأصبحت الفرنسية، الثورة
أمورها، تدبري يف استخدامها إىل تعود ثم الحرية، هذه ُق تَُحقِّ ولكنها مداه، غاية إىل فيه
التقاليد لسلطان مقاومتها أن ترى وال موافقتها، عىل املايض رياضة عن تستغني فال
مقاومة عىل بل األجنبي، السلطان مقاومة عىل أعانتها التي الحرية بتلك لها تسمح

الحكومية. واألنظمة الدواوين حدود يف الوطني السلطان
أشد عىل أحدهم يكون أن بينهم األدبية النهضة وقادة مفكريهم لبعض حدث ولهذا
بالحكم متربًما أو منفيٍّا بالده عن مغرتب وهو الحرية، إىل الدعوة يف التطرُّف يبلغه ما
املحافظة، إىل التطرف من فينقلب العمل، يف ويأخذ الوطن إىل يعود ثم وطنه، يف املستبد
الخيال صور من بصورة وتجميله باملايض اإلشادة إىل املستقبل يف باألمل التغني ومن
أنجيل املحافظة إىل املنقلبني املتطرفني هؤالء وأشهر والحماسة، الفخر حيل من وحلية
سنواته وقىض الدوقية، منصب إىل ارتقى أن بعد ١٨٦٥ سنة املتوىف Saavedra سافدرا

ملوكها. من الكثلكة حماة ومآثر الوسطى القرون بمفاخر يتغنى األخرية
مجد إىل الحنني وبني والتجديد الحرية نزعات بني ترددوا الذين الشعراء ومن
كونتانا جوزيه مانويل هو ومطالعاته، معارفه يف (املوسوعيني) األدباء من أديب السلف
األساليب إحياء عىل وعكف الستني، بلغ أن بعد التطرف مبادئ هجر الذي Quintana
الجيل يتحول أن قبل عرش، الثامن القرن شعراء عليها جرى كما شعره، يف السلفية
السلفية إىل املرتددة الرومانية هذه ومن (املجازية)، الرومانية إىل السلفية من الجديد

الجديدة.
تطرُّفه، عىل يَثبُت من نابليون حروب بعد الناشئني اإلسبان أدباء من بالقليل وليس
معارضة عن التطرف هذا يتكشف ثم الشمال، أقىص إىل «الجديدة» بدعوته ويتطوح
السياسية، الحكومة وسلطة السلطة هذه بني التفرقة بوجوب وإيمان الدينية، للسلطة

80



العرشين القرن نحو

بها يقوم التي الدينية باألفكار اإليمان عن أو بالدين اإليمان عن يتحول أن دون
يسمون وال ،Anticlericals «الالكهنوتيني» اسم عليهم يُطلق ن ممَّ فهو بالده؛ يف املجتمع
أو املالحدة من أنفسهم يحسبون أناس الطائفة هذه من وأغرب امللحدين، أو بالالدينيني
بالرقى ويتعوَّذون الجهالء عامة يصدقه ما يصدقون ولكنهم املادية، املذاهب أصحاب
السعيد. والطالع للصحة وجلبًا واملرض، للرش دفًعا العامة بها يتعوَّذ التي والطالسم

لم ولو يعلنونها، التي الفكرية مدارسهم من املجدِّدين ألفكار املايض مجاذبة وتظهر
عىل والتمرُّد الحكم نُُظم عىل الثورة بسمات تتسم اجتماعية أو سياسية صبغة لها تكن
شاعران يفهمها وال والكتاب، الشعراء من فئة تُعِلنها أدبية مدارس ومنها القديم، الُعرف
ثم ومريدوه، تالميذه فيها ويتبعه املدرسة أمام يعلنها وقد واحد، وجه عىل كاتبان أو
بني التفرقة فيصل هو أين أعماله من الناقد يعرف وال إليها، انتسابه وينكر عليها ينقلب
عىل الكثرية األمثلة ومن عليه، يُنحي وهو أدبه وبني املدرسة، تلك بمذهب يبرش وهو أدبه،
أجيال من جيل يف ينقطع ال الذي اإلسباني الفن وهو — الغنائي الشعر أنماط بني الرتدُّد
فاتخذه ،(١٩٣٦ سنة (يف أغانيه نرش Bleiberg بليربج جرمان الشاعر أن — األمة هذه
للمدرسة رائًدا Nieto (نييتو) املوشحة نظم يف أشهرهم بزعامة الناشئ الجيل شعراء
ذلك صدور بعد العنيفة حملته بليربج إليه صوَّب الذي الهدف وهي الجديدة، السلفية
باسم وتارة الزرقاء، الفرقة باسم تارة اشتهروا أن وزمالؤه نييتو يلبث ولم الديوان.
هذه تحمل التي املدارس شعراء من أمثالهم وخالفوا (الرسيالية)، الواقعية فوق السلفية

األخرى. األمم يف العناوين
بني موقفها يف اإلسبانية للنفس صورة أصدق الكربى إسبانيا ثورة كانت وربما
ُوِصَفْت الثورة هذه فإن العرصية؛ الحياة وروابط التاريخ روابط وبني والحارض، املايض
وصفها من بدًال الوصف هذا عنها وشاع األهلية، بالحرب يَْت ُسمِّ حني حقيقتها عىل
الصحف يف أخبارها انتشار بعد الزمن من فرتة عنها شاع كما االنقالب، أو بالثورة
وكالهما والجمهوريني القوميني بني نزاًعا فيها املتقاتلني بني األكرب النزاع كان إذ العاملية؛
تعتمد مستقلة بقوة اآلخر الطرف يف اليساريون الثائرون ينفرد ولم اليمني، أحزاب من
غري بالواقع متربمني اليساريني أكثر كان بل خصومها، ملقاومة وحدهم أنصارها عىل
من اإلنسان بخروج يشء أشبه املجتمع عىل خروجهم وكان القديم، الرتاث عن منفصلني
مكروه مسكن من انتقاًال يكون أن أدنى فهو املعيشة، موارد عن فيه ينقطع َضيٍِّق مكان
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أقنعوهم ألنهم إليهم؛ املتربمني َضمِّ يف الثورية املبادئ أصحاب ينجح ولم وخيٍم، منزٍل أو
هذا ومثل كان، حيث تغيري طالب ألنهم معهم نجحوا ولكنهم ماضيهم، عن وحوَّلوهم
عىل عينيه يفتح لم ولو مقامه، عىل الصرب يطيق وال بمكانه يضيق من يجيبه الطلب

إليه. ينتقل مكان
من أنصاره يفقد الهادف األدب أو ه املوجَّ باألدب املسمى األدب أن يالحظ ولهذا
محاوالت ألن الثانية؛ العاملية الحرب وبعد األهلية الحرب بعد مًعا واملستمعني القائلني
الوجهات تلك من وجهة كل يف الحديثة الحياة مطالب وبني اإلسباني الرتاث بني التوفيق
والتجديد، التغيري طالب به يؤمن يقنٍي عن تُْسِفْر ولم اآلمال، من أمًال تحقق لم املتعددة
وينظرون الفطرة، وداعة ويف الطبيعة أحضان يف اليوم الرضا ينشدون الساخطون ويكاد
واألهداف. الخطط دعاة إليها لقيادتهم يتصدى التي «الطوبيات» تلك إىل شديد ريب يف
ويختلفون، الدعاة عليها يتفق وبينما وتحتجب، والعناوين األسماء هذه تظهر وبينما
العريق، بنشيدها نفسها عن الرتجمة تواصل أعماقها يف الكامنة اإلسبانية النفس كانت
املناجاة نغمة والعبادة، الحب نغمة ألنهما خالدتني؛ نغمتني عىل فيه وتبدئ تعيد الذي
— املطبوع الفن هذا أداة — الريفية املوشحة وكانت والخلود، الحياة نغمة أو والصالة،
ومنتصف عرش التاسع القرن منتصف بني والَجيََشان االضطراب عرص إبان يف تزدهر
شعوب ِسيَقْت وقد األعماق، من األمة كوامن ابتعث الذي العرص ألنه العرشين؛ القرن
الوطنية املرافق ويف املحنة يف الشرتاكها واالقرتاب التآلف إىل الفرتة هذه خالل األقاليم
أغاني وانتقلت بقسطيلة، جليقية فاتصلت العاملية والحوادث األجنبي السلطان أمام
مدريد يف أقامت األقاليم من شاعرة يد عىل الكربى الحارضة إىل الساذجة بلهجتها الريف
موشحات ألن وموشحاته؛ ألحانه إىل وال إليه الحنني يفارقها ولم موطنها، وفارقت

لطيف.» وابتسام د، وتنهُّ وشكاية، وخفاء، موسيقى، «كلها قالت: كما جليقية
مولدها وكان ،١٨٨٥ سنة يَْت وتُُوفِّ ١٨٣٧ سنة ولدت كاسرتو روزاليا الشاعرة هذه
نشأتها من أيامها أكثر بمدريد ومقامها جليقية، بالد من كومبستال دي سنتياجو ببلدة
أرستها بني تربيها فالحة امرأة إىل فدفعتها تتزوج، لم نبيلة أمٌّ ولدت وقد وفاتها، إىل
فكانت اإلسبانية، وباللغة الجليقية باللهجة الشعر نظمت وقد أمها، بإرشاف الفقرية
من لها بد ال التي والنقائض املتقابلة األطراف بني للتقريب عجيبة موافقات كلها حياتها

واملصاحبة. التجاور
القرن مطلع قبل حومتها إبان إىل الثورة عرص بواكري من مولدها بزمام أخذت
أن فاستطاعت األكواخ، ومعيشة القصور معيشة وتربيتها بنشأتها وعرفت العرشين،
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أن استطاعت بل املجدود، امليرس بعداوة رسيرتها تَُلوَِّث أن دون املحروم الفقري تنصف
وقيوده، تقاليده عىل الخروج ومدارج فيه النفاق خبايا تعرف كما املجتمع تقاليد تعرف
هجرتها وديار موطنها يف اإلسبانية األمم ولغة إقليمها لغة يف نظمته بما — وكانت
إىل القرن مطلع من مساعيها نشطت التي القومية الوحدة دواعي توافق حية صلة —
لها كان العجيبة املوافقات بهذه كسبتها التي مكانتها أن فيه ريب ال ا وممَّ ختامه،
كان كما البحار، وراء اإلسبانية الشعوب يف جنسها بنات بني قدوتها تعميم يف شأنها
الرفيع األدب أندية يف املحروم الفقري صوت استماع إىل األذهان تنبيه يف الشأن هذا لها
من الشعراء نوابغ إىل لإلصغاء دواوينها شيوع بعد األسماع فتفتَّحت املهذب، والفن
يف الشواعر من فئة آثارها عىل نبغت وقد النبالء. غري من املورسين وأواسط الفقراء أبناء
أبناء من فئة جيلها بعد ونبغت تقدَّم، كما نوبل جائزة إحداهن نالت الجنوبية أمريكا
السيارة الصحف يف كالم له يُقرأ شاعًرا تنجب أن ذلك قبل ندر التي الفقرية الطبقة
يف الصحف ببيع حياته بدأ الذي Cremer كريمر فكتوريو هؤالء ومن املنشورة، والكتب
هيريو جوزيه ومنهم منجم، يف عامًال حياته بدأ الذي Pilares بيالرز ومانولو الطرقات،
ألنفسهم كدحوا الذين Maruri ماروري وجوليو ،Salomon ساملون وكارلوس ،Hierro
اإلسبانية؛ البيئة يف نادرة غري اجتماعية نفسية ظاهرة وآخرهم وصباهم، طفولتهم يف
والرهبانية. النسك حياة إىل ليسكن والعرشين الخامسة يناهز وهو العالم اعتزل ألنه

ينبغي وكان واحدة، ِحقبة يف الريفية حة املوشَّ مع االزدهار إىل اإلسبانية املرسحية وعادت
هذا عىل — ألنهما الفنية؛ األوضاع يف بينهما الظاهر االختالف هذا عىل مًعا يزدهرا أن
يف حة فاملوشَّ واحد، ينبوع إنهما تَُقْل لم إن قريبني ينبوعني من يستقيان — االختالف
وكلتاهما والقداسة، البطولة وليدة إسبانيا يف واملرسحية والعبادة، الحب وليدة إسبانيا

واإلعجاب. النخوة معدن يف قريب من قريب
لوس دي بريتون مرسحيات عىل اإلقبال كثُر عرش التاسع القرن أواسط ففي
وتبعهم ،Tamayo تمايو ومانويل ،Lopez لوبيز وأديالردو ،Herreros هريوروس
جيل خَلفهم بقليل الجيل هذا وبعد ،١٩٠٤ سنة نوبل جائزة صاحب أشيجاري جوزيه
،Grau جرو وجاسنتو ،Alvarez Quintero كوينتريو الفارس األخوين طبقة من آخر

.١٩٢٢ سنة الجائزة صاحب Benavente بينافنتي وجاسنتو سيريا، ومارتيني
الجيل مرسحيات عىل االجتماعي النقد سياق يف والسخرية املزح روح غلبت ثم
وفريل ،Vallejo وڤاليجو ،Iriat إريات أمثال: من األوىل العاملية الحرب قبيل الناشئ
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والنقد الفكاهة ُكتَّاِب من وغريهم ،Ferlosio وفرلزيو ،Aldecoa والديكوا ،Fraile
التي ،La Codorniz بالحجلة املسماة األسبوعية الصحيفة أسلوب عىل الالذع االجتماعي
هشام بن عيىس فصول يف املويلحي بأسلوب الناقدة صحفنا بعض طريقتها يف تقارب

الكشكول. ومساجالت
تحوَّلت حني الصميم يف إسبانية جميًعا واملازحة الناقدة املرسحيات كانت ولقد
الجليل إن قال: من أصاب فقد والسخرية؛ العبث إىل والقداسة البطولة من بالدراما
ثم الناظرين، يروع الذي البطل عثرة كأنها صغرية، لفتة غري بينهما يفرق ال واملضحك

بالرتاب. تمرغه صغرية عثرة الضحك مطرح أمامهم تطرحه
هذه البطولة نقل من أول العرشين القرن مطلع بعد الناشئ الجيل كتاب يكن ولم
كان إذ واملهابة؛ اإلعجاب بعد واللهو للسخرية فعرَّضها العثرة، هذه بها عثر أو النقلة،
الضاحكة، املرثاة بتلك والفروسية البطولة عهد شيع حني اإلسبانيني إسباني رسفانتيز
اُد نُقَّ يفعل ولم سانكوبانزا، األمني وخادمه كيشوت دون املسكني فارسه بها خلَّد التي
بالفروسية إحساسه يف الكبري رائدهم فعله ما غري اإلسبانية األمة أدباء من األخرية األجيال
ولم والدعابة، الضحك خَلل من والرثاء الرحمة إىل باإلعجاب تحولُّه ويف عثرتها، بعد
أقاموا حني والفروسية، البطولة حومة عرش التاسع القرن أوائل منذ املرسح كتاب يغادر
ُعون ُمدَّ أبطال ألنهم والرياسة؛ الوجاهة أدعياء من السخرية عىل االجتماعي النقد قواعد
والبطل الصادق بالفارس يعجب املزيف الفارس من يسخر الذي فإن مزيفون؛ وفرسان

الصحيح.

يتغري وال التعبري يتغري الزمن، اختالف أثر من املتوطنة األمة أدب يتغري النحو هذا عىل
الذي بالتشكُّل شبيًها التغيري هذا يكون وقد عنه، التعبري يُراُد الذي معناه أو فحواه
جميع يف وفصيلته بذاته الحي الكائن هو وهو طور، إىل طور من الحي الكائن به يمر
املادة قوام وال بها املحيط القالب يتغري وال تتغري، القالب داخل يف مادة وكأنه أطواره،

يحتويها. التي
فيبقى املكان، اختالف أثر من املهاجرة األمة أدب يتغريَّ أيًضا النحو هذا وعىل
له تستطيع ال بل تغريه، أن األمة هذه تحب وال األمة بأصول ترتبط التي أصوله عىل
ديار يف املعيشة بأحوال عالقة له ما كل عىل التغيري يطرأ وإنما مشيئتها، بمحض تغيريًا
إال له املعارصين األمم أبناء سائر من العرصي العالم يف اإلسباني يختلف فال الهجرة،

84



العرشين القرن نحو

املايض أن ولوال جملته، عىل بينهم الحارض اتفاق مع ماضيهم اختالف وهو واحد، لسبب
واحد. عرص يف األمم آداب اختلفت ملا يزول ال يشء

أوائل منذ برامجهم يف أعلنوا قد الجديد بالعالم الهجرة ديار يف اإلسبانية اللغة أدباء إن
ال ولكنهم الفكري، التوجيه ويف الحكم يف االنفصال يريدون أنهم عرش التاسع القرن
هما: كلمتني يف شعارهم وجمعوا األسالف، مرياث عن وال التاريخ عن االنفصال يريدون
تيارات مع وجهة كل إىل باالتجاه الفكري استقاللهم يحققون فذهبوا والرتاث، االستقالل
األشهر (فنزويال) لشاعر األول البيان وصدر والجديد، القديم العاملني أرجاء يف الثقافة
الشاعر هذا ولكن ،(Alacvcion a la Poesia) اإلسبانية باللغة ١٨٢٣ سنة يف لندن من
بعد العريقة، أصوله عىل اإلسبانية اللغة نحو يف الخاصة دراسته عىل ُمْقِبًال حياته قىض
رعاتها عن الرعية استقالل جانب إىل للشعراء، االستقالل نداء أنه البيان ذلك يف إعالنه
مبدعات يف واحدة ِقبلة من أكثر إىل الجنوبية أمريكا يف األدباء ونظر مدريد، يف األولني
االستقالل حركة يف لهم زمالءَ الشمال يف األمريكيني يعترب من منهم فكان والنثر، النظم
املطالبة إىل سبقوهم كما األوروبية، القارة حكم من باالنفصال املطالبة إىل سبقوهم ألنهم
ثائرة ألنها باريس إىل بِقبلتهم يميلون آخرون منهم وكان واالبتكار، التوجيه بحرية
الالتينية، السليقة يف معهم مشِرتكة الجمهورية إىل مثلهم داعية اإلمرباطورية عىل مثلهم
موقف يف الغرب إىل املهاجرين أبنائها مع األصيل موطنها يف اإلسبانية األمة اشرتكت بل
الثورة يف رشكاء إىل نظرتها األمريكيني املجددين إىل فنظرت الحاكمة، السلطة إزاء واحد
الخارجني إىل نظرتها إليهم تنظر ولم لها، تتاح أن هي تتمنى التي الفرصة لهم أتيحت
االنفصال بني املرتاوح املوقف هذا جالء عىل القارئ يعني ا وممَّ عنها، نَي وامُلنَْشقِّ عليها
لالشرتاك مدريد إىل منها الُوفود إيفاد عن تُحِجم لم الجنوبية أمريكا شعوب أن واالتصال
وتمثيل الدولة تمثيل بني يجمعون عنها مندوبني بعضها واختار كوملبس، ذكرى يف
وشيل وبريو نيكارجوا شعراء أشهر Ruben Dario داريو روبني فكان القومية، الثقافة
،١٨٩٢ سنة العاصمة إىل ووصل الذكرى، احتفال يف نيكارجوا وطنه مندوب وجواتيماال
ينتمي مدارسها أكرب من مدرسة أمام أصبح قد هو فإذا سنوات، ست بعد إليها عاد ثم

الرسالة. هذه عنه تكتب الذي وخيمنيز Machado ومشادو أنامونو إليها

معارك من خلت قصرية أو طويلة فرتة األمريكيني اإلسبان استقالل بعد تمض ولم
تلك وأشهرها الواحدة، الجامعة نطاق يف الهجرة وموطن األصيل املوطن بني املنافسة
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عند النهار منتصف خط بها يحددون التي الفكرية» «الجغرافية حول دارت التي املعركة
Cabarello كاباريللو يقول املغرب، إىل يليه وما الكريبي البحر عند أو وبرشلونة، مدريد
مارتن صحيفة وتقول مدريد، عن يبتعد ال إنه Gaceta Literaria األدبية الغازيتة يف
وخريطة قديمة جغرافية أنها فحواه ما الفضية الجمهورية يف Martin Fierro فيريو

وعرضها. طولها خطوط يف التنقيح إىل تحتاج
شطر يف وواشنطون بوليڤار فيذكر الجديد، بوطنه (بوليڤيا) يف الشاعر يتغنى وقد
«أمريكا»، سماها التي الطويلة قصيدته يف Otiero Reichريش أوتريو صنع كما واحد،

الشمالية. وال بالجنوبية يصفها ولم
ضيَّقت ما بمقدار الفكرية الجامعة نطاق عت وسَّ إسبانيا يف األهلية الحرب لكن
قذفت الذين األصيل الوطن بأدباء رحبت الهجرة ديار ألن السياسية؛ األوطان حدود من
الضطرابها الديار تلك يف باملقام نفوسهم برمت أو ديارهم، من الوطنية حماستهم بهم
الهجرة ديار يف تُالِزُمهم لوطنهم حماستهم فكانت الداخلية، والفتن السياسة بزعازع
بابل أصداء وانطلقت الرُّوحية، أو الفكرية بحماستهم تَِضْق ولم آلرائهم، اتَّسعت التي
دعاة من أنصاره يسميه كما ه املوجَّ األدب أو الهادف، األدب ميادين يف اختالطها عىل
اإلسبانية الجامعة أوطان يف َها أُشدِّ عىل األصداء هذه اختالط وكان اليمني، أو اليسار
من أهلها عليه طبع ِلَما االشتداد هذا األوطان تلك يف اشتدت ولعلها واملغرب، املرشق بني
بلغت أن تلبث لم ولكنه والرجاء، الطموح وثورات الشعور لدوافع الرسيعة االستجابة
إىل فرتاجعت السياسية، أو االجتماعية أهدافها من غايتها تبلغ ولم ة، الِحدَّ من غايتها
عمل إىل القلق من املخرج أعياها إذا اإلسبانية النفس عنده تستقر الذي الوحيد القرار
الطبيعة أحضان إىل تسكن حيث الخالد الطمأنينة مالذُ هو وذاك ناجح، أمل أو مستطاع

والطفولة. الفطرة وبراءة األرسة وأحضان
الصالة، أو املناجاة نغمات من الدوام عىل ُدُه تُردِّ بما األغنية هي األغنية بقيت وقد
قد االجتماعية األهداف طالب تخيَّلها التي العليا األمثلة بانهيار خال الذي املوضع ولكن
اإلنسان عالم وهو االقتصادية، والفلسفة الصناعة عالم غري آخر عالم إىل الحنني شغله
من البرشية للنفس بد وال األمومة، مهد يف الطفل اإلنسان أو الطبيعة مهد يف الطفل
تبلغه رجاء إىل حنينًا يكن لم فإن كان، حيث إليه تسرتيح أو إليه تسمو قرار إىل حنني
حضن يف الوديع باإلنسان تقتدي حني تبلغه الذي الدعة حنني فهو والجهاد، بالرصاع

الطفولة. بواكري يف الوديع باإلنسان أو الطبيعة
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الرجاء هذا مكان شغلت قد الهادف األدب يف الرجاء خيبة أن النظر يلفت ا وممَّ
ِظلِّ يف الطيبة الحياة إىل الحنني أو الريف إىل بالحنني جميًعا اإلسبانية اللغة بالد يف
املصنوعة، الحياة ضوضاء من الرباءة إىل الحنني ذلك القارئ يصادف وقد الطفولة،
الشعر ونفحات العاطفة تعبريات يف والحنان الحنني ينتظر حيث الصناعية الحياة أو
ولكنه ومناسباته، مواضعه يف منتظر حديث ألنه النظر؛ يلفت بما يصادفه فال والبالغة،
وعن الطفل عن الحديث إىل أو الطفولة، أيام إىل الكاتب لفتات تصادفه حتى يعجب
تستوجبها مناسبة غري يف املقالة غضون وبني القصة فصول بني ومراعيه ومروجه الريف
خوائه، عىل يرتكه أن وسعه يف ليس خاويًا مكانًا الكاتب بها يمأل كأنما إليها، وتستطرد
محرابه يف املنبوذ الصنم يتحطم كما تحطمت التي املعبودة األهداف بتلك يمأله أن وال

املهجور.
بعنوان اإلسباني األدب نُْفِرَد أن العاملية والحرب األهلية الحرب بعد الصعب ومن
وفطرة الطبيعة فطرة من عليه تشتمل بما الفطرة»، «أدب عنوان من أصدق واحد
كل وفصول شاعر كل قصائد يف الشائع بقسطه يأخذ الذي املوضوع هو فهذا الطفولة،
مقامه بني خيمينز أدب يف كلها وبالكتابة كله بالشعر يستأثر أن يوشك ولكنه ناثر،
إمام وهو مداَفع، غري والطفولة الريف أديب فهو الهجرة، بديار ومقامه األول بموطنه
أمم من األقوام سائر بني إمامها النقاد يحسبه َجَرم وال قومه، أبناء بني املدرسة هذه
مواطنه أقرب إىل ينتمي حيث إسباني» «أندليس املوضوع ألن الحديث؛ العرص يف الغرب

إليه.
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أبونا «إنه خيمنيز: عن Cintio Vitier فيتري سنتيو الحديث الكوبي الشاعر يقول
الطالعة وخالئقه الريف وأرانا الحقة، الحياة أبواب لنا فتح الذي األدب يف أبونا الشعري:
املتلهفة أيدينا يف ووضعها بأسمائها، األشياء لنا وسمى األصيل، فجرها ضباب من
كما الدنيا هذه يف بكونها سعيدة أو حزينة الطيفية، أصباغها يف األشياء تلك املرتجفة،
من لغة خيمنيز لنا صنع فقد ذهب من لغة لنا صنع قد داريو كان فإذا … كائنة هي

ضياء.»
قلوب له تمحضها كما به، املعجبني أذهان إياه تُولِيها األب» «للشاعر مكانة هذه
أدباء من جهابذة املكانة هذه يف يزاحمه وقد ومريديه، تالميذه من له الشاكرين املحبني
ولكن والشهرة، األثر يف ويفوقونه والبالغة العلم يف يضارعونه جيله وشعراء عرصه،
من جاءته التي األبوية املكانة يف يزاحمه أحًدا يعرف لم الحديث اإلسباني األدب تاريخ
واستفاده تعلَّمه ما غري أحًدا يعلم يكن لم ألنه واختياره؛ بسعيه يطلبها ولم الود، فيض
لم وإن يردِّدوه، أن يرسهم ما لنفسه يردِّد الذي األول التلميذ كأنه لتالميذه فيه وبدا

خالفوه. إذا إليه يدعهم ولم ترديده يسألهم
دروسها يف شاركهم كما شاركوه ألنهم تالميذه؛ من نالها فنية أستاذية أو أدبية أبوة
يتسلم كما إال إليهم يُسلمها ولم واجتهاده، بخربته اقتباسها إىل سبقهم التي الطيعة
نجاحهم، من نجاحه يحسبون الذي السابق زميلهم توفيقات املذاكرة حلقة يف التالميذ

.Juan Ramon Jimenez 1
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املحبوب األب محل منهم يحل لهم أخ إنه قالوا ولو اجتهادهم، إىل اجتهاده ويضيفون
الصواب. جاوزوا ملا وعطفهم باختيارهم

لكل تلميذًا وكان املتعددة، املدارس عهد يف نشأ قد األخ األستاذ أو األب فاألستاذ
الذين الناشئني عند التجربة بعد التجربة يف املشاركة له شفعت ثم أوانها، يف منها مدرسة
للتجربة قبلهم سلم ألنه وأقنعهم العناء أكثر من فأعفاهم معاناتها إىل قليًال سبقهم
صفٍّ بعد ا صفٍّ — وكلهم فيها، يشرتكوا لم بهداية له يسلمون أنهم يحسبوا فلم الغالية

التسليم. ويف التقدُّم يف متالحقون —
منه اقتبسنا الذي بالتريو عن كتابه غري كامًال كتابًا الناقد للشاعر نقرأ لم ونحن
له املرتَجمة املختارات عىل مقصور له قرأناه ما فكل التالية، الصفحات يف صالًحا طرًفا
نحس ولكننا الصفحات، معتدل واحد كتاب عىل تزيد ال وجملتها اإلنجليزية، اللغة إىل
تليها التي املقالة إىل مقاالته إحدى ومن األخرى، إىل قصائده إحدى من ننتقل ونحن
أو األمام وإىل اليسار إىل أو اليمني إىل واحد اتجاه غري يف األربع الجهات بني ننتقل أننا
لنا لخطر لها وتبدُّ تنوُّعها عىل أساليبه يف تتشابه التي الروحية الوحدة فلوال الوراء. إىل
األساليب يف ت َرسَ وربما واألدباء، الشعراء من ألشتات املختارات من خليط املجموعة أن
سليقة عليها تحافظ التي الوحدة غري مشرتكة فنية بوحدة تلحقها أخرى روح املتعددة
جملة يف أظهر الحديث العرص روح فإن وقلمه؛ فكره تجارب ويف حياته أدوار يف الشاعر
عصور من آخر عرص يف والنثر الشعر بأساليب يختلط أن من ومنثوراته منظوماته
بعد — األساليب بني االختالف ولكن عمومها، عىل األوروبية اآلداب أو اإلسبانية اآلداب
األربع الجهات بني يفرقها أن وشيك — العرص وتشابه السليقة تشابه من يشملها ما

محدود. مكان يف ولو

اآلداب يف مطالعاته تعدُّد قدر عىل القلمية ومدارسه الناثر الشاعر مناهج تعددت وقد
الذي العرص من اقرتبت كلما تكثُر مطالعات له كانت وقد زمنه، أبناء بني املأثورة
وأدباء والالتني اليونان تراث من السلفية املطالعات من محصوله كان فربما فيه. عاش
أوفر كان ولكنه جيله، يف القراء األدباء جلة بني املألوف من أقل الوسطى القرون
وكان شكسبري، أدب مقدمته ويف النهضة عرص بعد عرش السابع القرن أدب من محصوًال
محصول كل من أوفر ِتَها بُرمَّ األوروبية القارة يف عرش التاسع القرن أدب من محصوله
وآداب املعارصة الفرنسية املدارس آداب عىل فاطلع الغابرة. القرون بقايا من له تجمع
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عن املرتجمات وبعض تاجور أدب عىل االطِّالع يَُفتُْه ولم املختلفة، لغاتها يف األمريكتني
من عىل تخفى ال نفسية قرابٌة الهندي الشاعر وبني بينه وجمعت األسيوية، املأثورات
يكن وإن الحديث التصوف مدرسة يف زميالن فإنهما واحد، وقت يف الشاعرين يقرأ
وجمال الذوق إىل أقرب خيمنيز وتصوف الدين، وقداسة الروح إىل أقرب تاجور تصوف
التي والدماثة الطيبة خليقة يف واحدة مدرسة ولكنهما الطبيعة، جوار إىل والسكون الفن

قبيل. كل من املتصوفة بها يتسم
الجسم تجعل التي السالسة بخاصة يشء أشبه الشاعر روح يف الدماثة هذه وكانت
رس املزدوج أثرها يف كانت وكأنها يحتويه، الذي الوعاء بشكل للتشكُّل مطواًعا الطبيعي
طبيعة من يَُكْن فلم إياه، الناس مقاومة ومن للناس مقاومته من أراحته السهولة تلك
يف تقرتن أن السالسة بهذه وَقِمنٌي جانبهم، من املقاومة يثري أو املخالفني يقاوم أن أدبه

والسالم. السالمة بمالمح النظر
صباه من بفكره يتطور وهو إليها، انتسب التي القلمية املناهج كثرة عىل أنه إال
القرتابهما عليه الغالبني باملنهجني أولع كما منها، بمنهج يُوَلع لم كهولته إىل الباكر
باتر وليام أدب: عىل فيها تتلمذ التي التنميق مدرسة وُهَما واستعداده، سجيته من
الرمزية بني فيها مزج التي املتأخرين املحدثني ومدرسة الفرنيس، وجوتييه اإلنجليزي،
أوشكت حتى قصرية فرتة التطرف غاية بها وتطرف ،Surrealism الواقعية فوق وما
املتناثرة الكلمات إىل الخرس كإشارات الطائرة األفكار إىل إشارات تكون أن فيها كتابته
رسمها التي القلمية صوره يف الطريقة هذه عىل الكتابة من أكثر وقد اللغة، معاجم يف
القلمي — تصويره يف صنع كما والنقاط بالخطوط يرسمها وكاد واأللفاظ، بالحروف
بأغمض هنا ننقلها التي السطور وال عنده، الصور بأغمض هو وليس بكوير، للشاعر —
والرتجمة بالعربية الحرفية الرتجمة بني املقابلة من يظهر كما السطور، سائر يف ما

باإلنجليزية. الحرفية
يقول: الصورة تلك ففي

العصافري وبني املثالية، الزهرة من الفضية الصفراء كالخالصة بكوير وحول
يف واأللحان األوزان تطري بها، يغرد الغيور واملنقار لتتويجها، املتجمعات
إال هي ليست إذ فيه؛ صادًقا فريًدا األشياء، من املبتذل وبعد قبل شتى أحوال

الشمطاء. القاسية سجعاته
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بغري يستخدمان وال إسبانيا يف السنون تمر — ا حقٍّ — وقافية جرس
بكوير. إىل رجعة

املحفوظ واألبيض األسود النهد قافية قافية. جرس. قافية. قافية. جرس.
عىل الدير، جدار عىل القرب، حجر عىل الرواق طغراء الطغراء، صفحة عىل
والشمس املاء ومعها وقرنفلة خرضاء الغربية إشبيلية بسماء املغلقة الغرفة

الزجاج. صفحة عىل

يف واللغو الغموض تأصل عىل اللغة تلك يعرف من تدل باإلنجليزية وترجمتها
العربية اللغة بني األداء وسيلة الفرتاق َعَرًضا املعنى إىل يتطرقا لم وأنهما األسلوب، ذلك

اإلسبانية. واللغة
املختارات: يف وردت كما اإلنجليزية الرتجمة نص وهذا

All around Becquer, Like the Yellow and silver sum of the ideal
flower, among birds all united to crown it, the ardent beak chirp-
ing at it, Rhyme flies, in so many cases before and after a vul-
gar thing unique and authentic in him as it is only his hard grey
assonance. Sound, Rhyme, indeed for many years they will not
be used in Spain without a return to Becquer. Sound, Rhyme,
Rhyme, Sound, Rhyme, the Rhyme of the Black and white breast
preserved on the escutche on of the portico on the stone of the
tomb, on the wall of the convent, on the closed balcony with the
Western Sky of Seville, green and pink with water and sun, on its
pane of glass.

تجربة التقليد محنة من نجا الشاعر أن — ريب وال — املطبوعة امللكة حسنات ومن
فيما قوته، امتحان وحب الجديد إغراء إليها ساقه التي التجارب تلك من تجربة بعد
ساحتها من مقربة عىل جسدية أو فكرية بقوة يشعرون من كل عادة عىل تستطيع
يرتمي ساحة أوسع عينيه أمام املفتوحة ساحته كانت وقد املباراة، أو للِمراس املفتوحة
َ ابتُِيل لو محنة وهي الجديد. العالم أقطار إىل القديم العالم أقطار من آفاقها بني البرص
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إىل منها تجربة به غاصت أو املتعددة، غواياتها بني لضاع التقليد أصحاب من أديب بها
غريق. وهو وجهها عىل طفا أو القاع يف فسكن أعماقها،

نفسه، وامتحان امتحانها عىل القادر تورُّط التجارب هذه يف تََورََّط شاعرنا ولكن
الدعوى مناهج من منهًجا به يعدل أن عليه ويأبى يالئمه بينها قوام فن إىل منها فخرج
عن فيها استغنى كلما الرفيع بالفن تجود األدبية املدارس أن يقول فعاد واملحاكاة.
تلحق ال الذي الجيد الفن صفة غري صفة له تكن فلم املدارس، من مدرسة إىل االنتساب
السلفية املدارس أن يرى فهو املتقلبة. والجدائل املوقوتة األزياء عالمات من عالمة به
التي الفنون مدارس من وغريها وغريها واملستقبلية الواقعية فوق وما والواقعية واملثالية
واملنثور، املنظوم من النفيس بالجيد تأتي قد موضوعاتها، تتعدد أو عناوينها، تتعدد
فال أخرى، صفة كل عن تغنيه وحدها الجودة صفة ألن إال بالجودة يوصف ال ولكنه
النُّعوت من ذلك غري إىل رمزي جيد أو رسيايل جيد أو مثايل جيد أو واقعي جيد إنه يقال
زمن، كل يرتضيه الذي الخالد الفن مرتبة إىل ارتقى ألنه جيد إنه يقال بل والتصنيفات،
اتسع كلما نطاق، أوسع يف اإلنسانية صفة أو العاملية صفة وتشمله ذوق كل ويتقبله
ال الذي االستثناء غري لالستثناء بابًا بعدها يرتك ولم الشاملة، القاعدة فاحتوى النطاق

واآلداب. الفنون قواعد من قاعدة يف عنه َمِحيَد وال منه بد
الدقة من تبلغ األوصاف عن الغني الوحيد الفن هذا بها يعرف التي ومقاييسه
البصري القارئ عىل معناها يلتبس فال العلمية؛ والقوانني الرياضية التعاريف مبلغ أحيانًا

والخيال. الواقع بني أبًدا ترتاوح التي األدب ومقاييس الفن بتعبريات
يكون فقد جهيد؛ جهد بعد ولكن كله ناظمه يُبقيه الذي الشعر هو الجيد فالشعر
املراجعة طول بعد حذفه من أسهل إبقاءه ولكن واإللغاء، بالحذف حقيق هو ما فيه

والتعديل. واملوازنة
ولكنها والكلفة، الجهد من قريحته الشاعر يُْعِفي أن عنده الفنية البساطة وليست
الوحيد املجهود ألن طلب؛ بغري الشاعر إىل وثبت أنها إليك يخيل التي املفاجأة تدبري هي

العناء! إلخفاء يُبذل عناء أنه فيها املحمود
الفن من للحسن أن والجديد القديم من الحسن تعريف يف البارعة أوابده ومن
لها تنبت أن ينبغي التي واألجنحة تطري، أن ينبغي التي الجذور ولكنها وأجنحة، جذوًرا

جذور.
املحاكاة، مشابهة وينكر «العدوى»، مشابهة فيتقبل واملشابهة التقليد بني يفرق وهو

منقول! خلق أو متكرر خلق ألنها الجمال «عدوى» من ضري وال
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يف ويأباها األدب يف الحكاية فيتقبل الخصلة، هذه يف واألدب الشعر بني يفرق وقد
اإلنتاج ويتبع واالحتذاء بالتطبيق يأذن الفكر أعمال من عمل األدب مقاييس ألن الشعر؛
والتطبيق. القياس به يقصد شعر األصيل الشعر من وليس عليه، ليقاس أحيانًا املبتكر
الجمال بني تفرقته يف الطيب أبي شاعرنا معنى يشبه معنى التفرقة هذه يف وله

الحضارة: وحسن البداوة حسن بني أو املكسوب، والجمال املوهوب

م��ج��ل��وب غ��ي��ر ح��س��ن ول��ل��ب��داوة ب��ت��ط��ري��ة م��ج��ل��وب ال��ح��ض��ارة ح��س��ن

يستغني وال عليها يعول الشعر خواص من خاصة «املصادفة» حسن يجعل وقد
يف ألنه الناقد؛ األدب أو الخالق األدب أسس من أساًسا عنده املصادفة تصلح وال عنها،

التفكري. وانتظام الروية أعمال إىل محتاج الحالتني
أو َمَلَكِتِه وحدود فنه حدود بها عرف أنه لألدب أو للشعر مقاييسه يف ما وأصح
الذي واألدب الشعر إىل فانرصف وأدبه، لشعره به املسموح وغري به املسموح حدود
فهو الِعيان، متناول إىل الضمري متناول من األلوان وتنقله القلم، غناء الريشة فيه تُغني
يكون أن قبل ألوان ر مصوِّ وهو أبياته، من بيت وكل سطوره من سطر كل يف مصور
الجالس نظر بها يحيط التي العوالم من كله وعامله حركات، مصور أو أشكال مصور
أراد كلما عينه، إىل يرفعه منظاره عىل ويده الطبيعة، ظلل من ظلة يف سجيته عىل
وبعيد واملطارح، األمكنة بعيد هنا وسواء بعيد، إىل ينتقل أن دون ويستوثق يقرب أن

واألفكار. األزمنة
من شية الصورة يف يدَع وأال مسحة، كل يستقيص أن اللون تصوير يف عادته ومن
يقول أن يكفيه فال وتثبيت؛ إشباع بغري الخفية الجوانب بني املطوية أو البارزة يَات الشِّ
عداه، ما عىل يدل عليها غالب لون ذات أو ذهبية، أو حمراء، أنها الصغرية الزهرة عن
تكون كيف لنا وقال ألوانه، عليها فرق إذا إال عنها يحوله وال فيها النظر يحرص بل
تحت أو الحاشية، هذه يف السواد أو الخرضة إىل وضاربة هناك، وصفراء هنا، حمراء
من يتخللها ما لوال أحيانًا القارئ تمل واالستقصاء التدقيق من غاية إىل الزاوية تلك

بالجمال. البهجة ونفحات العطف ملسات
معروف إنسان أو مجهول إنسان فهم يف بل — األشياء من يشء فهم يف وطريقته
التي الهيئات من بهيئة الباطنة أفكاره إىل ويرمز ألوانًا عليه ويُسبغ صورة يعطيه أن —
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وضوح ال غموض ويف تارة، وضوح يف بعيد، من املنظار تحت تقع أو الحس، تحت تقع
تارات. فيه

طريق من معناه تدرك ثم العني، تدركه رسًما األدباء ملشاهري نقده يرسم وكذلك
والنقاط، بالخطوط يلحقها يكاد بينها انقطاع عىل التعبري وفلتات واإلشارات، الرموز
األخرية، صوره يف الرموز هذه من ف تخفِّ ولكنه والحروف، الكلمات عداد من ويخرجها
الظالم يف أشباًحا ويرسلها الحياة، فيها يبث التي الخيال بأشكال منها واستعاض

األلوان. عن بالظالل تستغني
جنة يف النوافري صورُة األلوان عن األشباح فيها تنوب التي الصور هذه قبيل من
جنح تحت وصفها إذا فهو التالية؛ الصفحات يف منها سطوًرا ترجمنا التي العريف
منظور بكل يصنع أن تعود كما وشياته ألوانه عليه يفيض منها يشء إىل ينظر لم الليل
وزئريه، أنينه ويف وهبوطه، صعوده يف املاء أصوات إىل يستمع ولكنه النور، أشعة تحت
أوهام من حولها ويطلق أشباًحا، الظالل ويجعل ظالًال فريسلها واندفاعه، انسيابه ويف
الندم وسوسة أو والجنون، الذعر رصخات أو واملرح، الضحك أصداء أو والهرب، الخوف
أشباح غري األطياف فيها وتتوارى الظالم، أصوات تالئم القصص من فنونًا واإلعياء،
تختفي سامع وأما قزح، أقواس يف مناظره يغرق ناظر إما تصويره يف فهو وأوهام؛
جانب من الظالل ويصور الظالل، عالم إىل النور عالم من بها فينتقل األلوان، أمامه

العيان. جانب من عليه خفيت أن بعد السمع
يقيسها فنية ِخلقة إنها دنياه يف كلها الطبيعة وعن دنياه عن يُقاُل ما وغاية
وسوء األداء وجودة والقبح الحسن تقسيم غري تقسيًما لها يعرف وال الذوق، بمقاييس
وانقباض، امتعاض إىل تدعو أو إعجاب، إىل تدعو أنها رضاه من تبلغ ما وغاية األداء،
الذوق حدود يف ألنه واالشمئزاز؛ السخط ثورة أبًدا يثور وال عنده يشتد امتعاضال ولكنه
الشعور ثورات من لثورة الفني وجدانه يتَّسع وال االستهجان، أو باالستحسان يقنع
اإلعراض، حد وراء السخط من درجة الذوق ينكره ملا عنده فليس ذلك، وراء ما إىل تدفعه

الدميم! املنظر عن الوجه تحويل أو
بوحدة كلها الدنيا وبني وبينه الطبيعة وبني بينه الفنية العالقة هذه يسمي وهو

الوجود.
متحًفا كله الوجود اعتبار وهو واحد، اعتبار عىل الصدق جد التسمية هذه وتصُدق
عىل واإلساءة واإلحسان والعجز، والقدرة والباطل، والحق والرش، الخري فيه يجري واسًعا
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تتساوى كما يشء، وكل مخلوق كل فيه يتساوى ثم الجميل، الفن بمعيار الذوق ُسنَِّة
الفنان عمل يف الغول وصورة الحورية صورة تتساوى أو الشيطان، وصورة امَلَلك صورة
لتناُزع املتحف هذا يف محل فال األداء. وصدق اإلتقان بمقياس إليه نظرنا إذا القدير،
وما البقاء يستحق ما بني للرصاع وال البطولة، لسورة وال القوة، لعبادة وال البقاء،
ألْن النهاية يف صالح منها وكل سواء، املتحف من مكانها يف جميًعا ألنها الفناء؛ يستحق

الكبري. الفنان يضعه حيث فيه يوضع للفن يشء منه يستخرج
الفنان بعقيدة اإليمان ق ويتذوَّ الوجود، بوحدة يتعبَّد حياته خيمنيز عاش وقد
تلقاه ما كل الدنيا من يتقبل الذي املتفرج يرتضيه ما حياته وارتىضمن آٍن، يف واملتفرج
هذا يف الناسك العابد وسكينة التأمل متعة عليه ص وينغِّ الفرجة، عليه يقطع ما غري به

واأللوان. بالصور أمامه املزدحم املتحف هذا وراء قط بوجود يحفل ولم املحراب،
ِمْرَجٌل وهي بالده، يف ينشأ أن الوديع الشاعر لهذا املتاح القدر من كان ولقد
تضطرم ما كأعنف األهلية الحروب ميادين من وميدان والبغضاء الرش مراجل من
أعنف ألنها األهلية بالحرب فتنتها وسميت العصور، من عرص يف األمم ميادين بها
كان إذ غاضب؛ ومظلوم جائر ظالم بني ينفجر عداء من اختالًطا وأشد الثورة من
والشكايات واألغراض، والعقائد املبادئ من بابل برج كأنه املتنازعني بني النزاع مثار
بواطنها يدرون وال يجهلونها أو يكتمونها التي واملقاصد ُدعاتُها يعلنها التي واملقاصد
وزعماء وجمهوريون ملكيون واملتعادية املتالقية األطراف من طرف كل ففي وخفاياها،
وأراذلهم وجهالئهم وعامتهم الناس أوساط من آخرون وزعماء األرستقراطية، علية من
من أناس املتدينني وبني ومنكرون، متدينون وهؤالء هؤالء وبني واألخالق، العقول يف
املنكرين وبني … والرهبان للقساوسة األعداء ألد من آخرون وأناس الكنيسة، أنصار

الحيوان. ومعيشة املادة رضورات بغري يؤمنون ال وآخرون العليا بامُلثُل مؤمنون
وكيف القرار؟ وأين املخرج؟ وما املصري؟ ما األطراف: هذه من طرف كل ويسأل
أن الحيدة موقف بينهم الواقف يستطيع وال جواب، لسؤاله يسمع فال القرار؟ يكون
يجزم ناحية إىل منها يخلص أو وشوائبها أخالطها من املشتبكة القضايا هذه يجرد

العالت. عىل برجحانها
القوم، يف السياسة دهاة من املشكالت بعالج املتمرسون بها شقي عاتية حرية وتلك
يعرفوا لم إن يصابرونها كيف وعرفوا األحداث، رضاوة أِلفوا الذين االجتماع قادة ومن
وديًعا فنانًا تُشقي أن الجهنمية الحرية بهذه فأحرى زمامها؛ ويُسلسون يقودونها كيف
تدبريها. يف واألمل مضانكها عىل الصرب بله فيها بالنظر له طاقة وال بمراسها، له عهد ال
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باالنتصار، جديرة الحرية أن والشكوك الدعوات هذه بني يقني عن له ثبت ما وكل
األحرار هم ومن الحرية؟ هي أين ولكن سبيلها، يف والسعي لها بالتشيُّع مطالب وأنه
العبودية وأن ضائعة، الحرية أن بعينيه يرى إنه اليسار؟ قبل من أو اليمني قبل من
النظام لحماية الحرية يطلبون فالذين الفريق؛ ذاك أو الفريق هذا انترص كلما واقعة
وال الخلق من وال املعرفة من حق بغري الرشف يدَّعون األرستقراطية باسم االجتماعي
من رثة بقية أنهم دعواهم وغاية مرافقها، وتدبري األمة بسياسة العملية الدراية من
غريه. فضائل يكسب ولم أهله، فضائل وفقد لبابه، وذهب قشوره، تخلَّفت قديم تراث
نقيًضا ديمقراطيتهم وجعلوا الحرية، خنقوا الديمقراطية باسم الحرية يطلبون والذين
الضارية البهيمة حق بل املاشية، حق غري الحياة يف ا حقٍّ لإلنسان يعرفوا فلم لإلنسانية،
باسم تسمى أن واستحقت نوعها يف نظائرها بافرتاس الضواري بني انفردت التي
األحرار دعوة وبني بينها التفرقة مقام يف سماها كما «الكانيبال» باسم أو البرش، آكيل

اآلدميني.

من الحق مقطع إىل ببصريته النفاذ يف اإلنساني إخالصه مع الشاعر إلهام يخذله ولم
اإلصالح طالب إليه يتطلع الذي املستقبل يف الديمقراطية وقضية األرستقراطية قضية
الوضع ذلك من بهما وخرج الصحيح، موضعهما يف القضيتني وضع فإنه مذهب؛ كل من
أمة كل ويف ته أمَّ يف والسياسية االجتماعية املصطلحات أصحاب عليه جمد الذي املغلوط

القضيتني. بني النزاع من بقية فيها بقيت معارصة
خصومة عىل القضيتني يقيمون والسياسة االجتماع علماء من األكثرون زال فما
زالت إذا إال إحداهما تستقر وال املايض، يف كانت كما املستقبل يف تكون املبادئ بني دائمة

الحياة. أطوار ويف العقول يف مبادئها وبطلت الوجود من األخرى
ومناط األحسن، حكومة اللغة يف كاْسِمَها فهي خيمنيز فهمها التي األرستقراطية أما
هو الناس فأحسن َعاُة. امُلدَّ أو الحقُة وأجداده آبائه صفات ال اإلنسان صفات فيها الحسن
ينفع بما علًما وأوسعهم عمًال، وأقدرهم عقًال، وأوفرهم ذمة، وأصدقهم ُخلًُقا أصلحهم
فيها ليشرتك الصفات هذه تعمم أن األمم عىل الواجب ومن ومتفرِّقني، مجتمعني الناس
باالختيار الحاكم ويختصوا املساواة، من األمة أبناء يبلغه ما غاية فيها ويبلغوا الناس،
أقربائه من ولفئة لنفسه الصفات أحسن يحتكر ألنه ال صفاتهم، بأفضل يتصف ألنه

والجاه. النسب يف ونظرائه
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اآلمال؛ إليه تنتهي أمًال تكون أن بحال يصح وال انتقال، حالة إذن والديمقراطية
غًدا الحكم صفات أصبحت وإذا يجتمعان، ال نقيضان الحكم واحتكار الديمقراطية فإن
وليس ديمقراطية، وال أرستقراطية هناك فليس جميًعا؛ الشعب أبناء يعم مشاًعا ملًكا

محكوم. وشعب حاكم شعب هناك
حقوقه، وينكرون يسخرونه من عىل للشعب انتصاًرا اليوم الديمقراطية كانت وإذا
إذ والكفايات؛ املزايا يف واملحكومني الحاِكمني بني الفارق نهاية عند تنتهي حالة فهي
مزاياهم جملة يف رشكائه عن للنيابة صالحه غري يدَّعيها دعوى من يومئٍذ للحاكم ليس
من وألوف ألوف وبني وفرٍد فرٍد بني والكفايات املزايا هذه تتفاوت وقد وكفاياتهم،
فيه استئثار وال محدودة لطائفة فيه حكر ال جميًعا بينهم متداَول تفاُوت ولكنه األفراد،

فريق. دون لفريق
وضع يتغري املستقبل يف واالرستقراطية للديمقراطية الصحيح الفهم هذ وعىل
كله الشعب يعربها قنطرة االنتقال حالة يف الديمقراطية وتصبح ماضيهما، يف القضيتني
أوفق للحكم فيها ويختار الصفات، أحسن فيها تنترش التي املرجوَّة األرستقراطية إىل
املحكومني. بتزكية الحسنى الصفات من نصيبًا وأوفرهم الحكومة لوالية الشعب أبناء

ذلك وينقيض املستقبل، أرستقراطية الديمقراطية تصبح الصحيح الوضع وبهذا
مرادًفا أو املهجور للمايض مرادًفا األرستقراطي الحكم جعل الذي العتيق التاريخ
واألحفاد، األبناء حق غًدا املرجوَّة األرستقراطية فإنما الرتاب؛ طواها التي لألنساب

واألجداد. اآلباء مع مدفون بحق هي وليست

يالئم الذي الوحيد اإليمان ألنه العقيدة؛ بهذه اإليمان هذا يف الشاعر صدق ويتجىل
بني الضائع بالحارض له إيمان فال املطبوع. وعطفه الفني ذوقه ويالئم الهادئة طبيعته
يقنٌي بالغِد إيمانه ولكن فريق، لكل فريق كل من والعداء الوالء الفوىضونقائض زعازع
اختصموا ملا مرضيًا فصًال يملكون ال األيام هذه يف الخصومة أطراف وأن معه الزمن بأن

التطور. يف األمل وأن املنظور، موعده قبل فيه
عىل فطر ألنه باطل؛ عبٌث النزاع أطراف من طرف يف الجهاد بأن آمن قد أتراه

والجهاد؟ الخصومة عىل يفطر ولم والهدوء، الوداعة
اليوم. رصاع من نفوره ووراء الغد ر بتطوُّ إيمانه وراء فطرته تكون وقد

اليوم خصوم أن ينقضه مما وليس السبب، لهذا يبُطل ال الغد بتطور إيمانه ولكن
من يربئه بالغِد إيمانه ألن حجة؛ منهم أنهض فلعله والهدوء، الوداعة غري عىل ُفِطُروا
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عن يشغله موقوت ملأرب لذاك أو املعسكر لهذا التشيُّع تهمة عنه ويدفع الغرض، شبهة
البعيد. النظر

القرير باملكان الطبيعة أحضان يف نفسه وجد بالتطور الوثيق اإليمان إىل انتهى وملا
اليسار. من صيحة أو اليمني من صيحة عنه تعجله ال الذي

الذي األمل هو الكاذب األمل أن وأيقن الريف، حياة إىل سكن الطبيعة أحضان ويف
تعجله ولن أوانه، يف املثمر النبت يرتعرع كما فيها يرتعرع وال الرتبة هذه يف ينبت ال

األوان. قبل يثمر أن اليسار أو اليمني من صيحة
تالميذه من العمل لطالب نصيحته ويف عمله يف به داَن الذي شعاره الريف ومن
أخذت تأنيت وإن تدرك، ال التي كالفراشة أمامك الزمن جَرى لت تعجَّ إن أنك ومريديه:

الذلول. املطية مشية وراءك فمىش الزمن بِعنان
عليه ألحفوا إذا النصيحة هذه بغري ومريديه تالميذه ينصح كان شديد ُكْرٍه وعىل
سائليه لبعض قال كما املتقدم، التطور جانب إىل أبًدا ينضوي أن الشباب فعىل بالسؤال،
الحركة هو س التنفُّ فإن اختنقوا؛ إذا العجلة من ِحلٍّ يف ولكنهم الجنوبيني، األمريكيني من

األحياء. من لحي بغريها بقاء وال اإلرجاء، تقبل ال التي

بني األهلية الحرب غوائل من القوية بسمعته نجا الذي الوحيد هو خيمنيز كان وربما
جميع من نعلم كما األهلية الحروب فإن اإلسبانية؛ اللغة يف األدب أعالم من أنداده
بني الِحيدة عىل الواقفون منها يسلم وال والصديق، العدو تصيب عمياء فتنة تجاربها
مخالفة حيدتهم كانت إذا الفريقني بعداوة الوسط من يخرجون قد ألنهم املعسكرين؛
والغايات. املصالح وتفرُّق األمور اضطراب عند كثريًا يحدث كما وهؤالء، هؤالء ملصلحة
بخذالن لالتهام يتعرَّضون واليسار اليمني بني الِحيدة موقف الواقفني من أناس كان وقد
معنى للشعب وكان األمة، مصالح أو الشعب مصالح عىل الغرية وفتور القومية القضية
يف الشعبية يحرصون كانوا الشعب باسم املنادين ألن الفتنة؛ إبان يف األمة معنى غري
حارضها يف جميًعا األمة طبقات بها يشملون وال عرصهم، يف املحرومني من واحدة طبقة
حيدة تكن لم خيمنيز حيدة ولكن املنظور. ومصريها العريق ماضيها ويف ومستقبلها
يف الزهد حيدة كانت وإنما الشمال، ومصلحة اليمني مصلحة تخالف التي املصلحة
الحرية وطالب املحرومني وبني بينه اإلنساني الشعور واشرتاك واليرسى اليمنى املغانم
كان كما — الكانيبالية القسوة خالف فإذا مسموع. صوت اإلنساني للشعور كان حينما
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ينحي كان ألنه املجدودين؛ من املغانم ألصحاب مشايعًة لها خالفه يكن لم — يسميها
اإلنساني العطف جانب إىل قريبًا كان ولكنه اإلنحاء، أشد هؤالء عند الجشع مساوئ عىل
التي التهم بأخف بينهما من فخرج املظلوم، املجدود نفس ويف املظلوم املحروم نفس يف
به اتهم ما أقىس وكان األهلية، الحروب معمعة يف الحيدة موقف الواقفون لها يتعرض
عنه يُسِفر الذي املستقبل انتظار يف انتقال» «نقطة الريف يف الطبيعة أحضان اتَّخذ أنه
ينفصل وال يعطيه، ما خري الصناعة عرص يف يأخذ الذي التطور وهو املوعود، «التطور»
بل األحياء، عروق يف تدب التي الخفية الوجود» «وحدة عن وال الطبيعة أحضان عن
كان وقد اآلدميني. وغري اآلدميني من الحي الكائن يف مرساها والجماد النبات يف ترسي
معالم بعينيه ويشهد واألمريكية، األوروبية القارتني يف الحضارة عواصم يزور خيمنيز
العواصم، تلك يف الصناعة عرص عنها ض تمخَّ التي والفن العلم ومعجزات والثروة القوة
الذي اإلنساني التطور ذلك يف أمًال يزداد كان ولكنه حقها، يغمط وال فضلها يجهل فال
الحضارة معالم بني عبثًا عنه ويبحث اإلنسان، روح يتطلبه بما علًما ازداد كلما به يحلم
عليها يرف املدينة وسط يف «مقربة» منظر إىل أنس وربما الصناعية، والعَظمة املادية
من إليها ُمْقِبِلنَي بالزيارة واألقرباء األحباب ويتعهدها الزهر، تربتها يف وينبت الطري،
هناك روحه يلمس ألنه واآلالت؛ السلع برواد وتموج باألصداء تعج التي الحارض أرجاء
والحطام، املال عىل واألقدام باملناكب والتداُفع والزحام الجلبة ميادين يف يفقدها حيث
يحسبه يكاد بل السماء، قمر هو بعينيه يراه ما أن يصدق فال فوقه ما إىل برصه ويرفع

باألضواء! املتأللئة اإلعالنات سائر بني القمر عن إعالنًا

الحضارة لجب بني بالطبيعة وحلمه الطبيعة، يف وأمله الطبيعة يف خيمنيز حياة إن
«املقرة» شاعر بها يبرش واإليمان للفن، رسالة كل يف املكشوف الرس هو والصناعة،

قرون. ثمانية بعد األندلسيني شعرائها وخليفة
الشعر ومدارس الشعرية مدرسته بني يربطون األدب مؤرخي من أناس كان وإذا
بينه يؤلِّف الذي املأنوس امللتقى هي والعيون فالبساتني عرش، الثاني القرن يف األندليس
الصورة هذه عىل األبدية بجنته الحالم القصية، صحرائه من امُلقِبل العربي سليقة وبني
جنات من واستعارتها والعيون، البساتني لبستها السماء قداسة من حلة فهذه الدنيوية.
كان وما واملاء، العشب جنة عىل الصحراء أعني العربي فتح منذ األنهار تحتها تجري
كان وال العربية، الهجرة تلك قبل األندليس الشاعر أخيلة يف معهود رسم الجنة لهذه
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بها يتغنى الذي الشوق كذلك الغرام وشهوة العشق بحنني يمتزج شوق وجدانه يف لها
الصحراء. أبناء من الشعراء قصائد يف الحسناء عاشق

ورسالته الفن يف رسالته أدرك ولكنه والسبعني، السابعة ناهز حتى خيمنيز عاش ولقد
صباه؛ وريعان قوته عنفوان يف نقول وال ملكاته، واستواء نضجه إبان يف وهو الحياة يف
عرف منذ وانحراف وعكة من قط يَْخُل ولم وريعان، عنفوان ذا َقطُّ يكن لم ألنه
إىل والظالل باأللوان املثقلة صوره نقيض عىل وحياته املزاج، واعتدال للصحة معنى
الصارخة األلوان فيها تقل «ساكنة» صورة املرتجم أو للناظر ترسم إنما اإلرهاق، َحدِّ
فيما املديد العمرم ذلك يف حركة فال األنظار، إليها تَْلِفُت التي األلوان من دونها وما
ومقامه هذين وطنيه وبني األمريكي، ووطنه األوروبي وطنه بني األسفار حركات عدا
تقطع مجهدة بحركة املواطن هذه من موطن إىل رحلته تقرتن ولم الشمالية، بأمريكا

السالم! جائزة ختامها يف إليه تنجذب جرم فال سالم، يف ل التأمُّ سلسلة عليه

بني الحال ميسورة أرسة بيت يف ونشأ األندلس، بجنوب املقرة قرية يف خيمنيز ولد
معارف من القروي الطفل يتعلمه ما صفوة القرية يف وتعلَّم الريف، ومروج البحر
الدراسة تنقلها التي املصنوعة وثقافته املتوارثة املطبوعة الريف ثقافة ومن ودنياه، دينه
إشبيلية صحف يف ينرش شعر له كان حتى عرشة الرابعة يبلغ يكد فلم واملطالعة،
العاصمتني أدباء اه تلقَّ وقد العاصمتني، يف األدب ندوة إىل السبيل له ويمهد ومدريد،
ل يتنقَّ األدبية الصحف يف اسمه ظهور بعد األوىل سنواته فقىض والرتحاب، بالعطف
من بعيًدا االستشفاء وضواحي املصحات إىل أيامه أكثر ويسكن والحرض، الريف بني
عىل واالنتقال الفتنة عصور يف الحوارض جو منها يربأ ال التي األدبية الدسائس «شبكة»
نهج عىل نشأته يف فدرج والخصومة التنافس لجاج من باملرض عويف ولعله الخصوص،
يف واشرتك العرشين، يبلغ أن قبل دواوينه إصدار يف أخذ وقد العثرات، مأمون مريح
الجديد املولد أو النهضة صحيفة يف ثم ،١٩٠٢ سنة Helios الشمس صحيفة إصدار
يف املستحَدثة املدارس ألنصار ناطًقا لسانًا أصبحت التي ١٩٠٧ سنة Renacimients
وأمم األصيلة األمة بني الشعرية الثقافة جو توحيد عىل وعملت اإلسبانية، اللغة عالم
يف كمربوبي زنوبية باألديبة والثالثني السابعة نحو يف وهو التقى وقد الالتينية. أمريكا
أرستها وبني بينه تم حيث ،(١٩١٦ (سنة لنيويورك األوىل زيارته يف بها ولحق مدريد،
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رابندرانات الهندي الشاعر ترجمة يف رشيكته األديبة زوجته وكانت الزواج، عىل االتفاق
حوارضه بني وَلِبثَا وطنهما إىل الزوجان عاد وقد اإلسبانية، إىل اإلنجليزية من تاجور
إىل فرحال ،(١٩٣٦ (سنة األهلية الحرب عنه أزعجتهما ثم سنوات، عرش زهاء وقراه
الواليات يف قضياها سنوات وبعد وواشنطون، نيويورك إىل ثم كوبا وإىل بويرتوريكو
(سنة أخرى مرَّة بويرتوريكو إىل فانتقال اإلسبانية، اللغة جو إىل الحنني غلبهما املتحدة
فأصبح العامة، والثقافة واألدب الشعر عن محارضاته إللقاء جامعتها واختارته ،(١٩٥٢
بعد املقادير وشاءت الالتينية، أمريكا ناشئة من الرواد ِقبَْلَة الجامعة جوار إىل مجلسه
أن واإلنجليزية اإلسبانية الثقافتان فيها تلتقي التي بالجزيرة مقامه من سنوات أربع
أدركه وقد واحد، أسبوع يف الوفية زوجته بوفاة يُمنى وأن العاملية، الجائزة برشى تأتيه

عام. بعد املحتوم األجل
تارة انتظام عىل سنة ستني نحو إصدارها واىل فقد واملنثور املنظوم من مؤلفاته أما
والرتانيم األغاني أوزان عىل املنظوم الشعر من وأكثرها أخرى، تارة متباعدة فرتات ويف
سهل أسلوب عىل والدينية االجتماعية واآلراء النقد يف منثورة فصول وبعضها االجتماعية،
منهج عىل الفن منهج فيه يرجح والخيال الواقع من املستمد واإليحاء القريب، البحث من
ديوان منها فاشتهر العرشين، يجاوز وهو األوىل دواوينه ظهرت وقد والتحقيق، الدرس
وديوان ،Jardines Lejanos القصية الجنات وديوان ،Apias Tristes الحزينة األحاديث
بالقصائد اها سمَّ التي مجموعاته الثالثني يقارب وهو بها لحقت ثم الرعاة، أناشيد
األشهر كتابه تخطيط الفرتة هذه يف وبدأ الشجية، والقصائد الوسطى والقصائد الصافية
الفرنسية: «الفيجارو» ناقد عنه وقال الفيض، الصائغ أي Platero سماه الذي حماره عن
باإلنسان الرجوع عىل الكتاب هذا قدرة له كتاب يوجد أن الحديث العالم أدب يف قل إنه
يقصد ولم فيه بدأ أنه ويظهر الطبيعة، أحضان يف الفطرة وطفولة السن طفولة إىل
تدوين يف فقىض الريف، يف لحياته فنية مفكرات بمثابة ليجعله لتوه، كتابته من االنتهاء
الشمالية أمريكا إىل األوىل رحلته من عودته بعد وأظهره سنوات، عرش املذكرات هاته

عليه. كتبه أََدلُّ أنه شك وال ،(١٩١٧)
وأهمها آخرها واملحارضات، والفصول واملقطوعات القصائد من شتى مجموعات وله
وزبدة والحياة، العقيدة يف فلسفته خالصة أودعه «Dios Deseado املريد «هللا عن فصول
يف الجمال آيات يرقبون من إىل يكون ما أقرب هللا أن وجيزة عبارة يف الخالصة هذه
يقنع ملن مبذولة وهي الحياة، مطالب يف املتعة كثافة عىل النعمة بساطة ويؤثرون خلقه،

ويرتضيها. بها
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القارئ لتعريف صالحة والنثر الشعر من نماذج ل املتأمِّ الناقد للشاعر اخرتنا وقد
ولم أوجه، عىل فيها استوى التي خواتيمه إىل بواكريه من ره تطوُّ مراحل يف به العربي
فيه كثرت ما فكل تردُّد، وال جهد غري يف بينها يميز القارئ ألن الزمن؛ حسب عىل نرتبها
اطمأنَّ ما وكل صباه، أعمال من فهو املَلكة وتجربة املحاكاة حب فيه وظهر الصنعة
الفن من أو املستقلة، والفكرة النضج صنعة من فهو والسالسة البساطة إىل الشاعر فيه
تتالقى الذي الفن هو مدرسة كل من الجيد ألن وكفى؛ «فنٍّا» يسمى أنه عنه قال الذي

واآلراء. األذواق وفوارق األوقات حدود ويتخطى والنقد، الذوق مدارس فيه
عنه وانفصل «داريو» مع اإلسباني األدب إىل وصل «االستحداث» إن قيل ولقد
االستحداث فإن الجديد؛ والشعر املستحدث الشعر بني التفرقة من بد وال خيمنيز، مع
وليس قياس، غري وعىل قياس عىل للمألوف مخالفة واالبتداع بالتغيري الولع آلفة ُعرضة
الخالد الشعر بها يقاس التي املقاييس تصحيح غري األحيان من كثري يف كتبه يف التجديد

العصور. جميع يف لإلنسان السائغ
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مصنوع أنه نعومته فرط من إليك يخيل امللمس، ناعم الشعر وافر صغري حمار بالتريو:
بلوريان، ُجْعَالِن كأنهما السوداء الكهرباء من المعتان مرآتان لوال عظام، بغري القطن من

عيناه! هما
بة، ومذهَّ والزوردية مورَّدة اللَِّطاف األزاهري بأنفه م يتنسَّ املرج إىل فينطلق أرسله

مرتنمة. خفية ضحكات كأنها مرحة ركضة يف إيلَّ فيقبل بالتريو! مرتفًقا: وأدعوه
القرمزي والتني العنربي، والعنب واليوسفي، الربتقال ويلتذُّ أعطيه، ما كل يأكل

العسلية. قطراته تنديه
وأسعى اآلحاد أيام أمتطيه متني. ُصلب كالصخر ولكنه رقيق، ودود كالطفل إنه
حديد! ملن إنه ويقولون: مهل عىل يمشون وهم الفالحون، فريمقه القرية دروب يف به

سواء! القمراء كشعاع فضة ومن حديد، من نعم. أي

األبيض الفراش

زاهية، ة مخرضَّ ومضات الكنيسة برج وراء وتتخلف وهج، ذي غبش يف الليل يهبط
والشوق، بالسآمة مألى العشب، ونفحات واألجراس بالظالل مألى الطريق وترتفع
يلتمع شوكة يده يف قاتم شبٌح الفحم أكياس يف املحتجب الخص جانب من علينا ويخرج
تحملون؟ يشء أمن الرجل: ويسأل بالتريو فيخاف األحمر، سجارته ضوء يف ملحة وجهه

ِبيًضا! فراشات بعينيك. تر انظر –
فيه يرى فال الجراب له وأفتح أمنعه، فال السلة يف شوكته يغرز أن الرجل ويهم

عليه! مكوث ال خالًصا، حرٍّا األرواح غذاء ويذهب شيئًا،
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الشفق ألعاب

البنفسجي الظالم يف — وأنا — بالتريو تقدَّم الربد، من نيبس كدنا وقد املساء شفق يف
أبناء من — القرية بأطفال فالتقينا الناضب، النهر مجرى قبالة الوضيع الزقاق إىل
السبيل: أبناء ويحكون والتهويل، التخويف ويتبادلون التمثيل يصطنعون — الفقراء
دأب عىل — عني ملحة ويف مشيته، يف يظلع وذاك يتعامى، وهذا بجراب رأسه يغطي هذا
أنهم فيزعمون يعودون — حال إىل حال من االنتقال وسهولة التقلب رسعة من الطفولة
كيف غريهن أحد يدري وما أمهاتهم، أطَعمتهم منتعلون، البسون األقل عىل هم إذ أمراء؛

بالطعام: زودنهم

فضية! ساعة عنده أبي
حصان! عنده أبي
بندقية! عنده أبي

وحصان الجوع، قتل عىل تقوى ال وبندقية الفجر، مطلع يف توقظه ساعة نعم،
الشقاء. إىل يحمله

صغرية بنية الظلمة يف وتغني راقصني، حلقتهم يف ويدورون األكف تشتبك ثم
كربياء: يف فتصيح سائل بلور النحيل صوتها كأنما

الفتية. األرملة أنا
أوريه! الكونت أرملة

ابن كأنه الربيع يخيفكم الشباب، يقظة يف قريب وعما الفقراء، أطفال يتغنى نعم. نعم.
الشتاء! بزي يتسرت سبيل
بالتريو! يا بنا هلم –
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الكسوف

كأننا برود، ظل ملسة جباهنا عىل وأحسسنا جيوبنا، يف أيدينا دسسنا منا قصد غري عىل
تؤويها التي األكمة إىل تصعد الدار فراريج وطفقت غبياء،1 الصنوبر من غابة إىل نخطو
وبدا املحراب، حجاب كأنه ج مرضَّ بوشاح القرية جوانب ت والتفَّ أخرى، بعد واحدة
بياض أي للعجب! ويا شاحبات، نجيمات وهناك هنا وتراءت ُحلم، كأنه بعيد من البحر

املألوف! بياضها بعد السقوف به اكتست الذي هذا
صغاًرا أشباًحا مقال، من اللسان عىل يخطر بما نتنادى السقوف عىل نحن وجعلنا

أجمعني. بنا املحيط الكسوف سكون يف
وزجاج الرصد، ومجهر املرسح، منظار لنا: اتفق ما بكل الشمس إىل ننظر ومضينا
من تارة وجهة، كل وإىل زاوية كل من النظر وندير بالدخان، مغيش وزجاج القوارير،

وزرقاء. حمراء بني الفضاء ألواح خالل لَّم، السُّ جانب من وتارة املخدع، جانب
حسنًا يشء كل تضاعف لحظة منذ كانت التي وهي — الشمس احتجبت وعندما
دون األشياء حالت — وذهب نور من عليه تفيض بما مرة مائة بل وثالث، مثنى وبهاء،
تَبدَّل كأنما والفاقة، الُعزلة إىل فاستكانت الشفق، ألوان من الطويلة النقلة بتلك تعرب أن
فلس كأنها كلها البلدة وصارت وأخرى، نظرة بني نحاًسا الفضة تبدلت ثم فضة، الذهب
ومسالك والرحاب الطرقات تبدو ما أبخس وما أعتم ما فياهلل املمسوح. النحاس من

والجبل! الربج
حمار كأنه ويلوح ويختفي يتضاءل مريب، كائن كأنه الدار رحبة يف هناك وبالتريو

الحمار! ذلك غري

الخوف

كأنها الظالل من أشكاًال الناعسة املروج عىل ونلمح صافيًا، مستديًرا القمر يصاحبنا
وعىل سكوت، يف يرتدى كأنه وهناك هنا بيشء فإذا ونمر التوت، شجريات بني امَلِعيُز
من نسيج كأنه إكليل األبيض نوارها من يعلوها اللوز أشجار من ة ملتفَّ شجرة الطريق

األغصان. ملتفة غبياء: 1

107



عاملية وجائزة أندليس شاعر

يف وتنترش بالنجوم، املرصعة الربيع سماء تحت الساطع، القمر وأشعة الناصع الثلج
واألطياف. الجنة ومسارح والسكون، الربد ومعها الربتقال، عطر من اذة نفَّ رائحة الجو

بالتريو! يا الربد إنه
عىل ويطأ املاء، مجرى إىل فيجنح فريكض خوفه، أو خويف يحفزه أكان أدري وال
بقدميه تشتبك املتورِّدة البلورية الرياحني من فوج كأنه ويبدو فيمزقه، القمراء بساط

خطاه. لتعوق
البعد وعىل يالحقه، أحًدا خلفه من يخىش كأنه عقبه لمَّ وقد صعًدا بالتريو ويعدو
إليه. سبيل فال منه يبتعد أنه إليه ويخيل يحسه املقرتبة، القرية يف الناعم الدفء ذلك

األطفال روضة

هوز»، «أبجد لتعلمت األطفال أولئك مع الروضة إىل ذهبت — بالتريو يا — أنك لو
تزينه الذي البحر عروس صديق الشمع حمار يعيه ال ما ووعيت تكتب، كيف وعرفت
لعلمت الخرضاء، لحيتها يف البحر عروس إليه تأوي الذي البلَّور خالل األزهار، ضفائر

والطبيب! القس القرية يف يعلمه ليس ما بالتريو يا إذن
الكريس لك يتسع فكيف نسق، غري عىل كبري — الرابعة عدوت وما — أنك عىل
ترتنم فرقة وأي تجديك؟! صحيفة وأي قلم أي أو يداك؟ تخط لوحة أي وعىل الصغري؟!

التسبيح؟! بأناشيد فيها
عىل الصفراء وزنانريها النارصية، مسوحها يف دومتيال) (دونا إن صاح. يا كال
األقل عىل — ساعتني الركوع تسومك سوف السماك، (رييس) يلبسه الذي الكساء طراز
من غذاءك تأكل أو القاسية، بعصاها حوافرك تلهب أو البستان، أركان من ركن يف —
ابن أذن تحمر كما أذناك تحمر حتى ذنبك تحت املشعلة الورقة تضع أو السفرجل،

… املطر! قبيل الفالح
منك يسخر ال السماء، ونجوم األرض نوار أُِرَك معي تعال بل كال، بالتريو. يا كال.
تحكي التي القبعة تلك رأسك عىل أحد يضع وال األغبياء، الصبية من يسخرون كما أحد

مرتني! أذنيك من أطول بأذنني الحمري، رءوس
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األبله

فوق السوداء، الصغرية القلنسوة تحت البنية، اللحية هذه يف غريب منظر أنني أخال
بالتريو. ظهر

بيضاء مغسولة ألالئها يف كأنها الكرم، إىل طريقي يف الطريق، أطراف من أخرج
— والصفراء والحمراء الخرضاء — أطمارهم تنكشف النََّور بأطفال فإذا ذكاء، بأشعة

املخبول! املخبول! بالصياح: أصواتهم ويمدون الشمس، لوَّحتها التي بطونهم عن
تتفتح الزرقاء، املتوجهة السماء قبة تحت لوجه وجًها املكشوف الخالء نستقبل إننا
ذلك يف تسمى، ال التي السكينة تلك خشوع يف وتتلقيان أذني! عن أقصاهما وما عيناي

األبدية. آفاقه به تتجىل الذي اإللهي الصفاء
تزول: تخفت، تتكرس، ترن، تصيح، أصوات واملروج، الحقول عىل البعد عىل وهناك

املخبول! املخبول!

يهوذا

يقتلون إنما — الغر أيها — إنهم مهل، عىل تعال تعال. بالك؟! ما صاح. يا تخف ال
يهوذا.

أنميديو، شارع يف واحًدا شارع: كل يف واحًدا عليه ويقضون يهوذا، يقتلون أجل،
قوة تشدهم كأنما معلقني، أمس رأيتهم كونسيجو. يف وواحًدا منتوريو، شارع يف وآخر

الرشفات. من بهم يتدىل الذي املفتول الحبل موضع العني تلمح فال الغيب، عالم من
النجوم. بريق تحت واملآزر والشارات واألكمام القالنس من هذا مزدَحم أي

أن فتأبى بهم الخيل وترتاب تكاد، وال مكانها تربح أن تحلم وهي الكالب تنبحهم
املحراب حجاب أن تعلن — بالتريو يا — النواقيس ذي هي وها تحتهم، الطريق تعرب
رائحة فإن يهوذا؛ عىل تنطلق أن فاتها القرية يف واحدة بندقية أن أحسب وال ينجاب،
أخرى وهذه ثانية، وهذه طلقة، وهذه السحيق، البعد ذلك عىل حتى ترسي البارود

وأخرى!
بالعمدة، بالجابي، باملعلم، بالنائب، يهوذا يتلبس — بالتريو يا — فقط اليوم اليوم.
كأنهم األعداء، من تخيل من عىل العيد مرشق قبل قذيفته إنسان كل ويطلق بالداية،

واإلخفاء. التمثيل يصطنعون
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التني بواكري

إىل وخرجنا التني، لبواكري يكون ما أصلح بالضباب، مشتمًال ا فجٍّ الصبح مطلع كان
نجتنيه. السادسة عند ثَمَّ من (ريكا)

يجللها الربود، الظل يف مفتول عضل كأنها جذوعه تدور املعمر الشجر عروق وهذه
املنحدر بالظل العريض الورق يندى وحيث يزال، ال الليل يهجع حيث املسَدل كالرداء
اليانعة، خرضته بها تبيض آللئ وعليه وحواء، آدم به يكتيس كان كالذي ورق عليه:

الحمراء. بصبغته الرشق ستار يصبغ الفجر ضياء فنرى خالله، من ننظر
وأخذت الثمرة، ويجتني الشجرة يدرك أينا لنرى نستبق فانطلقنا املرُح واهتاَجنا
الذي قلبها عىل فوضعتها محتبسة، ضحكة يف يدي جذبت ثم ورقة، أول معي روسيلية
تجري أويال تكد ولم يدك! ضع هنا. هنا. تقول: وهي ويهبط، الصغري نهدها عليه يعلو
وضعتها وهناك هنا من ثنيات وجنيت بعيد، من تسخط فجعلت قصرية، سمينة ألنها

يضجر! فال امللل، يغالب لعله عتيق، كرم دالية عىل لبالتريو
عينيها ويف ابتسامة شفتيها وعىل التني معركة فأثارت ثقلتها، من أويال وسخطت
فالتهمنا وروسيلية، أنا املعركة اقتحمنا ثم جبهتي، عىل فانفجرت بتينة ورمتني دموع،
الضحكات وتساقطت بأفواهنا، التهمناه ما أضعاف وأكمامنا وأنوفنا بعيوننا التني من
عليه ينهال هدًفا فأصبح تينة، بالتريو فأصابت النرض، الكرم ورق عىل التني فروع مع
فانضويت بمثله، الهجوم يرد أو نفسه عن يدفع أن وسعه يف يكن ولم واملزاح، الضحك
مدفع من ينهمر كأنه الثمر من طوفان الجو يف وترامى باسمه، القتال وتوليت جانب إىل
نداء األنوثة فم من تعلن رخية، مزدوجة ضحكة األرض جانب من وارتفعت رشاش،

التسليم.

العذراء صالة

لها. لون ال حمراء. قرنفلية. زرقاء. صوب كل يف األزاهري تتناثر كيف بالتريو، يا انظر
تغمرها ويداي، وكتفاي، جبيني، وهذا والرياحني، الورود تمطر السماء أن إليك يخيل

الورود؟ هذه بكل أصنع تراني ما الورود،
الذي ينبوعها أعلم ال أنا فإنني اللطاف؛ الخالئق هذه تأتي أين من تعلم أحَسبُك
وزرقاء. بيضاء بني حالوتها، فيه فتشيع األديم هذا وجه به وتنرض يوم، كل منه تفيض
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(فرا صنع من لوحة كأنها الورود، من ومزيد الورود، من مزيد هذا إليك … وإليك
والسجود. الركوع مواقع يف رياضها تنبت انجليكو)

من َصيٌِّب كأنها السابعة السماء يف عليني من علينا تلقى الرياحني أن الناظر يخال
خشن يشء كل إىل ترى أال األشجار. عىل السقوف، عىل األبراج، عىل تهبط الدفيئة الثلوج
ورود. ورود. ورود. مكان؟! كل يف الساحرة بزينتها مرآه ويحلو حواشيه ترق امللمس
يوم كل حياتنا — الحياة وهذه تدق، النواقيس أن — بالتريو يا — ألحسب وإني
يمدها وأنقى، وأرفع منها أحَكم غريها حياة مكانها يف وتتنزل قسوتها، عنها تنضو —
أشتات بني تلمع أخذت التي تلك النجوم، تلك إىل بها يسمو املباركة النعمة من ينبوع
جميلتان لوردتان — تراهما ال وأنت — بالتريو يا عينيك وإن الورود، من مزيد الورود.

الورود. تلك بني واتِّضاع، خشوع يف السماء إىل ترفعهما وأنت أراهما،

الحفرة

تلك إىل وال املوت، مستنقع إىل تُحمل فلن أجيل، قبل أَجلك أدركت إن إنك العزيز، بالتريو
والخيل والكالب الحمري تُحمل كما الجبل، طريق إىل ل الدالَّ عربة تحملك ولن الهاوية،
والغربان الجوارح نقر من املحمرَّة ضلوعك تبدو ولن ويرعاها، يحبها من لها ليس التي
السالكني طريق عىل نافر منظر األرجواني، الشفق سماء تحت املاثلة الزورق عروق كأنها
منتفخة وارمة هنالك تظل ولن كال السادسة، الساعة سيارة يف جوان القديس محطة إىل
والسورة الجلبة طلب يف الناشطني األطفال تخيف الحفرة قاع يف الغضة األصداف بني

الطريق. حافة من الهاوية إىل متطلعني الصنوبر أشجار صفوف بني
يف الكبرية الصنوبرة ساق عند سأدفنك إنني سالم. يف وعش بالتريو يا عليك ن هوِّ
األطفال يلعب والجمال، الحياة بهجة من مقربة عىل ثمة وتنام تهواه، الذي البستان ذلك
وتطلع جانبك، يف الصغار كراسيهن عىل الثياب تطريز الصغار البنات وتتعلم جوارك، إىل
الربتقال، حديقة عند الغاسالت أغاني وتسمع الوحدة، إيل توحيها التي أشعاري عىل
شدو تسمع وأنت الحول ويدور الطويل، رقادك يف وبرًدا فرًحا البرئ ضوضاء ويزيدك
أخرى قبٌة السماء وقبة الخالدة املروج خرضة بني كأنها والعصافري، والبالبل القنابر

الزرقاء. األبدية القبة تلك دون والغناء النغم من وجيزة
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الحسكة

ألرى. مرسًعا فرتجلت الخرضاء، األرض مدخل عند يظلع بالتريو أخذ
بني! يا بالك ما –

الرمل تلمس تكاد وال قوة، وال وزن ال اليد تلك وتعلقت اليمنى، يده بالتريو فرفع
وأراه! الحافر، باطن عن ليكشف تحتها، املتَّقد

باطن يف فلمحت مراء، وال داربون طبيبه رفق فوق به مرتفًقا له، مواسيًا ونظرت
سحبتُها دقيق، زمردي خنجر كأنها الربتقال، حسك من خرضاء حسكة الجريح الحافر
الجاري مائها من تلمسه أن عىس السوسن؛ بركة إىل املسكني وقدت إيالمه، من مشفًقا
فيصدمني متعثًرا، ويتبعني أقوده البحر، ناحية إىل أقبلت ثم الصغري، جرحه يربد ببسلم

خطاه. به تعثرت كلما خفيًفا

الجنة عصافري

استوى الذي اإلفريز عىل الرمادي عشها يف طروبًا سوداء بالتريو، يا — هناك — هي تلك
مخلوق. يد منه اقرتبت ما وقليًال مونتماير، عذراء العذراء، تمثال عليه

الفراريج غلطت كما غلطة، يف وقع قد املرة هذه وأحسبه لحائر، املسكني الطائر إن
ل دالَّ شاء وقد الغروب. تحَسبه الشمس كسوف عند مبيتها إىل تأوي وهي أسبوع قبل
ويقفل الرقيق عريه يف يرتعد منه رغم عىل ولكنه العام، هذا مبكًرا إلينا يَِفَد أن الربيع
تموت الربتقال أزاهري يرى إذ ليحزن القلب وإن الغائم، مارس شهر مهاد إىل راجًعا به

األكمام. يف
كذلك صوت لها يُسمع َقلََّما هذا عىل وهي — بالتريو يا — الجنة عصافري عادت
أِلفته ما لكل والسالم بالتحية وتغدو تروح إذ عام؛ كل منها نسمعه الذي املرتنم الصوت
وتظل كان، كما بقائه من تستوثق إليه النظر وتعيد تتأمله وكأنها الديار، معاهد من
بجناح، املاء عىل تنام كانت كيف لها فرتوي أفريقيا، يف شهدته ما بكل لألزهار توسوس
عليها وتقص السفني، سواري عىل تسرتيح كانت وكيف كالرشاع، اآلخر الجناح وتبسط
يف رحلة بني بعيدة آفاق يف كثرية ولياٍل شتى ومشارق أخرى مغارب عن العجائب

املآب! يف ورحلة الذهاب
تحار كما صامتة، حائرة، وهناك هنا تطري تصنع ما تدري ال الجنة عصافري إن
جانب من والهبوط الصعود عىل تجرس وال لعوب، طفل قدُم صفوَفها وِطئَت إذا النمال
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بأعشاشها الطواف تهاب وكأنها الزحام، موطن إىل سواء عىل ماضية الجديد، الشارع
الرياح، تطن حيث الربق أسالك فوق منسوق سمط عىل الهبوط من وتجفل العيون، عند

بالتريو! يا برًدا ستهلك وأحسبها

اإلسطبل

الشمس أشعة من مذهبة شامة الفيض ظهره عىل فأرى الظهرية، عند بالتريو إىل أذهب
نقوًدا العتيق السقف يدر اخرضار، إىل تحته السوداء األرض وعىل السماء، َسمت يف

النار. من مجلوة
صدري إىل يديها وترفع راقصة، إيلَّ فتقبل بالتريو أقدام بني (ديانا) تلعب هناك
املذود أعىل يف مجثمها من العنزُة إيلَّ وتنظر األحمر، بلسانها فمي تلحس أن تحاول
فقد بالتريو أما النساء! كدالل بدالل ويرسة يمنة برأسها تميل متفرسة، مستطلعة
منه، الفكاك يحاول حبله واجتذب القدوم، بتحية نهيقه فأطلق دخويل، قبل سبقني

األالعيب. من ألوانًا كيانه بجملة واستحال
الدرج ذلك عىل صعًدا البرص فأرفع القزحية، بألوانه الثقوب من الشعاع وينفذ
فأعلو هنيهة، بعد األرض إىل أعود ثم األصدقاء، هؤالء من بعيًدا السماء قبة إىل النوراني
ومن الظهرية، وهج من مرشق فيضان يف تعوم إنها املروج. إىل فوقها من ألنظر الصخرة

ناقوس. رنني يسمع الجدران من بإطار املحفوف الصفاء أوج يف بعيد

الخيص امُلهر

والغربان، كالُجعل مفضض سواد والفريوز، والعشب القرمز من شيات له أسود، كان
(رامونا) موقد يف كالجمر بالحياة، متَّقدة نار ملحة، بعد ملحة الفتيَّتني عينيه يف وتومض
وهو الصالب، بحوافره متداركات طرقات من له وكم املركيز. بميدان القسطل بائعة
ما أرسع! ما أخف! ما الجديد. الشارع صوى2 إزاء الرميلة جانب من املدينة إىل يخب

الدقاق. بقوائمه ويعدو الصغري برأسه يشيل وهو وأمىض! أنفذ

الطريق. يف دليًال تكون حجارة الصوى: 2
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وهو الوطيء، املعرصة باب عىل ولعب، وكربياء طالقة يف الرائع نمطه عىل ويميض
بطانة كأنها هناك شخصت التي القلعة شمس املحَمرَّة: الشمس قبالة منه سواًدا أحلك
املعرصة يف الرحبة فمأل العتبة، مكان وضعوها التي الصنوبر أرومة جاوز ثم الروات.
أربعة رجال ثمة وترقبه والعصافري، والحمائم الدجاج أفواه من ا، وزقٍّ وطربًا بهجة
شجرة إىل فاحتملوه والنقوش، الخطوط شتى قمصان عىل الشعراء أذرعتهم عقدوا
استطردت أن تلبث لم العطوف العراك من فرتة بعد املعرصة كومة عىل به وألقوا الفلفل،
محاسن ويختم عمله، ينجز (داربون) البيطار مىض إذ عليه وجلسوا عنيف، عراك إىل
معك يموت البديع «جمالك يتزوج: لم الذي لصديقه شكسبري قال كما الجميل، املهر
حزن يف عرًقا، يتصبب وديًعا حصانًا املهر وصار «… عليك القايض جالدك فهو وتبذله

الطريق. يف مهل عىل به ويسري ويغطيه يقوده واحد رجل غري يكلفهم ولم وإعياء،
وإنه ذلول، مروضة اليوم هي فإذا بالربوق، مشحونة باألمس كانت مجدية سحابة
بينها الحدوة عزلت أن بعد األرض عىل يخطو ال وإنه مضموم، غري كتاب كأنه اليوم
يف كالذكرى مجتثة شجرة قدميه؛ وقع يحس ال وتركته غريب، بعنرص حافره وبني

الربيع. أيام من الصباح ذلك حومة

عرضالطريق يف بيت

عظيم. بسحر أبًدا يلقاني صباي يف كان قد الطريق عرض يف البيت ذلك إن بالتريو!
مذهبة الجنوب إىل ورحبته السقاء (أربورا) بمنزل (ربريا) سكة يف (أوًال) وبدأت
حني إىل حني من يل ويأذنون البستان، جدار علوت كلما عيلَّ منها أطل ذكاء، بأشعة أبًدا
— الزواج بعد كذلك اليوم وهي — امرأة يومئٍذ أحسبها السقاء، ابنة ومعي أدخلها أن

وقبالت. حلًوا سفرجًال هنالك فتمنحني
جوزي دون مسكن پرييز، فراي جوان ثم كانوفاس، ثم الجديد، الشارع يأتي ثم
املعمر الشجر ويزين الجداء، جلد من األصفر بحذائه يبهرني كان الذي إشبيلية حلواني
زارنا وربما الزرقاء، بالخطوط موشًعا الكنار بلون الدهليز باب ويطيل البيض، بقشور
وكم الزيتون، مروج عن حديثه إىل ويستمع املال، من شيئًا والدي ينقده حيث باملنزل
مزدحمة رشفتي من أراها كنت التي تلك العتيقة اآلس شجرة هزَّته صباي أحالم من
لم لآلِس شجرتان — نظري يف — هناك وكانت جوزي. دون سقف فوق بالعصافري
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بشمسها عالية قمة الرشفة من أغانيها كنت التي إحداهما واحدة: شجرة قط أحسبهما
أعالها. إىل جذعها من جوان دون رحبة يف أراها كنت وأخرى وهوائها،

والليل النهار جو مع تتبدل لحظة كل ويف املطرية، الظهرية ويف الصحو، املساء ويف
من نافذتي. من رشفتي. من اشتياق، وأي هوى بأي تسرتعيني الحاالت، من حالة عىل

الطريق. عرض

الشبح

ينبوع املتدفق اليانع شبابها كان التي — الزبدة صانعة — أنيال عند اللهو أمتع كان
مخيف. شبح بزي تتزيا أن ينضب، ال فرح

بطالوة البياض السوسني وجهها وتمسح بيضاء، مالءة جسدها عىل تضفي فهي
املائدة حجرة يف نجلس العشاء تناول وبعد الثوم، بفصوص ثناياها وتغطي الدقيق، من
تخطو مشتعل شمعدان يدها ويف الرخامي، السلم ناحية من فجأة لنا فتظهر مهومني،
وتبعث كساء، عريها من لتجعل — الزي بهذا — وإنها ووقار، رصانة يف مهل عىل
ببياضها العيون تسحر — هذا عىل — ولكنها القبور، أهل مثال من استعارته بما الفزع

الرغبات. غوامض تداخله سحًرا الناصع
املدينة تخبط العاصفة ثارت حني سبتمرب، شهر من الليلة تلك بالتريو! يا أنىس ولن
الربوق نوازل بينها تتواىل والسقيط املاء شآبيب وتصب مريض، قلب رضبات كأنها
دقات من األخريات املساء معالم وانقضت الرحبة، فأغرق الحوض فاض وقد والرعود،
وأنا ومشيت الربيد. ساعي إىل املساء، نواقيس إىل السيارة، مركبة إىل التاسعة، الساعة
الربق من زاهية عقيقة ضوء عىل فلمحت ألرشب، املائدة حجرة إىل الخوف من أرُجف
سقيفة عىل منقصفة وقعت وقد — ندعوها كما الوقواق شجرة — فيالر بيت كافورة
الربق صدمات من صدمة ظل كأنها يابسة، نأمة بيننا رست غرة حني وعىل املخزن.
الصدمة تلك بعد وعيُنَا إلينا ثاب فلما الدار. جوانب وزلزلت أبصارنا خطفت املدوية
فيه هو بما مشغوًال منفرًدا لحظة، منذ فيه كان الذي غري مكان يف ِمنَّا واحد بكل إذا
صدره، حنايا بني قلبه يتحسس وهذا عينيه، يلمس وهذا الصداع، يشكو هذا سواه: عن

مجتمعني! كنا حني إىل واحًدا واحًدا ويعودون
الذي املاء صفحة تفضض الغمائم بني القمر أسارير والحت العاصفة، هدأت ثم
ويعود السلم إىل يعدو (لورد) وانطلق يشء، كل حولنا نتفقد وذهبنا الدار، رحبة يغمر
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تنبعث حيث من املتأللئ الكرم إىل — بالتريو يا — اتَّبعناه ثم الجنون. نباح ينبح وهو
يزال وال الشبح، ثوب يف (أنيال) رقدت بالتريو يا وهناك النفوس. تغثي رائحة األنوف إىل

سوداء. — الصاعقة لفحة من — يد يف يشتعل شمعها

الصغري األبله

العابرين. يرقب داره عتبة عىل يجلس الصغري األبله رأيت جوزي دون بشارع عربت كلما
وال الكالم ِنْعَمَة َقطُّ يُْرَزُقوا لم الذين املساكني الصغار أولئك من واحًدا كان لقد
عند يشء ال أمه، عند يشء كل إليه، ينظر ملن حزن نفسه، وبني بينه فِرح الجمال، نعمة

الناس.
وظهر داره، باب عىل الطفل يظهر لم السوداء، الريح ذهاب بعد األيام، من ويوًما
الشاعر ذكرى قبل الوالد ذكرى (كروس) فذكرت الدار، عتبة عىل يغرد عصفور مكانه
ذات الفراشة (أين جليقية: فراش بني الفقيد وليده روح عن عبثًا يبحث راح الذي

الذهبية؟!) الجنيحات
القديس شارع من السماء إىل ارتفع الذي الصغري األبله أتذكر الربيع، عاد وقد واآلن
فتحتا بعينني، ينظر والريحان، النوار جانب إىل الصغري، كرسيه عىل وأحسبه جوزي،

النعيم. أهل من العابرين فريقب إغماض، بعد
املعسول، بالكلم مرتًعا بالقداسة مجلًَّال يميض بالتريو، يا اآلن القس: جوزي دون

سيدة! أنها أتانه: يف ا حقٍّ املالئكي اليشء أن إال
باللعنات يقذف الرحالني، وقبعة املالحني برساويل شبانه يف يوًما ملحته وأخالك
— شك وال — رأيت وقد البستان، برتقال يختلسون الذين الصغار أولئك مًعا والحجارة
ليذهب البهلوان؛ نفاخة كأنها املتورمة قدمه يسحب (بلتزار) البائس خادمه مرة ألف
باملوتى رحمة الفقراء مع يصيل أو الحقرية، مكانسه هنالك يبيع الجمع أيام البلدة إىل

األغنياء. أقارب من
يثريه بما السماء غضب إىل وأدعى بالدنس، لسانًا منه أطلق إنسانًا َقطُّ رأيت وما

لعنات. من
كل يعرف أنه — الخامسة الساعة صالة يف األقل عىل يقول كما — الحق ومن
زهرة النسمة، النبعة، املدرة، الشجرة، عليني! يف … فوق يكون، وكيف يكون أين يشء
مثًال لعينيه تبدو واإلرشاق، والصفاء والنضارة والنعمة الحسن يف آية كلها وهي القسطل.
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يف الحجارة مواقع تتبدل يوم كل نهاية ويف والدمار. والغلظة، والجفاء والقسوة، للخلل،
واألزاهري. والغساالت والصبية الطري أرساب الغضب ثورة يف بها قذف كلما بستانه،

صمت خالل جوزي دون صمت وسمع الحال، حالت الصالة موعد حان فإذا
يكاد ال القرية إىل ونفذ رأسه، عىل قلنسوته ووضع جسده، عىل كسوته وأسبغ الخالء،

عظام. هيكل عىل املساخر شبح كأنه أتانه متن عىل وهو يرى،

الربيع

نفحات! من لها يا ملعات، من لها يا
بالضحكات. عمرت فرحات، مروج يف

شعبية أغنية
أستطع ولم ضجًرا، متربًما فانتبهت عفاريت، أطفال صيحات الضحى هجعة أقلقت
أطفاًال أجد فلم املفتوحة، النافذة من ونظرت يائًسا، الفراش فرتكت الرقاد إىل أعود أن

العصافري! ولكنها أقلقوني،
الزرقاء. والسماء الصحو النهار لرب الشكر بنشيد أتغنى الحديقة إىل وهبطت

موسيقاها ترسل املناقري، طليقة الطائرة الغناء فرق سمعت أصغيت حيث ومن
انقطاع. بغري سخية مبتكرة

جنى عىل يصفر والشحرور البرئ، ناحية إىل يغرد أطواره غرابة يف الجنة عصفور
يسرتسل األزرق والزمري خرضاء، إىل خرضاء من ويتوثَّب يزقو الذهبي والصفري الربتقال،
حوار يف الزرازير تزال وال الكافور، شجرة من وغصن غصن بني ضحكة إىل ضحكة من

الفرعاء. الصنوبرة ذؤابة عىل
من وألوف الغرباء، عىل والفضة الذهب تنثر الساطعة شمسه صباح: من ياله
من مرة األزهار بني تجول مكان، كل يف تتطاير واأللوان الزخارف حلل يف الَفراش
تنبض الريف جوانب رأيت البرص أََدْرُت وحيثما الثرار، الجدول فوق إليه ومرة املنزل،

طريف. وعيش وافرة لحياة متفتحة
تنفح هائلة، أرجوانية وردة قلب لعلها الضياء، من كبرية خلية يف نعيش لكأننا

الحياة. بأريج
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الخبز

الخمرة. روحها مقرة بلدتنا إن بالتريو، يا لك، قلت
الطري، كاللباب الباطن يف فيض الخبز، لهو زوجها إن كال. ذلك؟ لك قلت أتراني

الناعم. كالقرش الظاهر يف وذهبي
بمزيج وتفوح القرية، تدخن — وأحماه أََحرِِّه عىل الشمس ووهج — الظهرية عند
واحد َفٌم كأنها فاها، كلها القرية وتفتح الساخن، والخبز الصنوبر خشب روائح من

الكرب. يف مثله واحًدا رغيًفا يلتهم كبري
قبالته ومن … العنب الجبن، الحساء، الزيت، مأكول: كل به يؤدم الحياة، الخبز
انفراد ينفرد خبز بني بمذاقه، مذاقه وتسيغ واللحم، واملرق، الخمر، مذاق تسيغ نكهة

األوهام. من َوْهٌم إدام، له وخبز األمل،
ُموَصد، باب كل أمام يقفون الرواكض املطايا عىل الخبازين صبيان ويقبل

الخبز. الخبز. ويصيحون: فيصفقون
والفطائر باألطواق الرغفان فيها فيصطدم بالسالل، العارية املعاصم وتمتد

باألقراص.
الخبز من كرسة ويسألون: األبواب، يطرقون املحرومون الصغار يقبل ما ورسعان

هلل!

املسلولة الفتاة

كبياضالسوسنة بياضميت وجهها يعلو وضيع، كريسهابط عىل مستوية تجلس كانت
الباردة. الحجرة وسط يف املهصورة،

مايو شمس — الشمس شعاع تتلقى الخالء، يف بالنزهة يوصيها الطبيب وكان
تستطيع. ال املسكينة الطفلة ولكن — الَربود

اإلعياء، من لهثت — ترى كما قريبة وهي — القنطرة إىل وصلت إذا إنني قالت:
الصيف. حرارة يف الخافقة النسمة تنخذل كما املتقطع، الهزيل صوتها وخذلها

وجهها صفحات عىل الضحك ورسى فركبته قصرية، لرحلة بالتريو عليها وعرضُت
الكحيلتان. والعينان البيض الثنايا عنه تَْفَرتُّ الذابل،
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كأنه ِهينة، عىل بالتريو ويسري عابرات، إلينا ينظرن األبواب من النسوة وتتطلع
— تتماير كعذراء — النقي ثوبها يف ظهره عىل والفتاة قوارير، من بِحمل يسري أنه يعلم
الجنوب. سماء إىل القرية يعرب ملًكا للعني فتلوح الحمى، ونفحة األمل روح فيها ترسي

الدنيا صندوق

خشن صغري طبل دقات الصامت الشارع يف سمعت رتيب، نغم وعىل غرة، حني عىل
يتصايحون: وصبية صغار، أقدام وطرقات مرتعشة، مزعزعة صيحة وتبعته الرنني،

الدنيا. صندوق الدنيا. صندوق
يف قائمته عىل ماثًال صغار، أربع رايات تعلوه أخرض صندوق الزقاق من زاوية يف

انتظار.
أو الجيوب يف أيديهم املفاليس، الصبية من جمع به ويحيط ويدق، الشيخ، ويدق

صامتني. ينتظرون وهم الظهور، وراء
ثقب يف وينظر فيتقدم عزيز، ُدَريِْهٍم عىل كفته يقبض طفل بعيد من ويهرع

الصندوق.
وتشوف، تتفرج واآلن. ملول: بصوت طبله يدق وهو الصندوق صاحب وينادي

جواد. صهوة عىل (بريم) القائد
وتشوف. تتفرج برشلونة، ميناء فيقول: يعود وصيحات دقات وبعد

تهويله وينتظرون دريهماتهم، يسلمونه الشيخ إىل فيرسعون آخرون أطفال ويهرع
املألوف.

وتشوف. تتفرج (هافانا) قلعة
رأسه فدس الصندوق، زفة إىل وكلبها الجريان طفلة مع ذهب قد بالتريو وكان
وأين يسأله: بأذنه فأخذ الفكاهة، من عارضة لفتة الشيخ وخامرت األطفال، رءوس بني

درهمك؟!
مستعطفني! إليه ونظروا (املفاليس)، الصبية فتضاحك
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لورد

صوًرا أريتهم الذين الريف كأبناء أنت أو الشمسية؟ الصورة تفهم هل بالتريو يا أدر ال
شيئًا؟ منها يفهموا فلم منها

الذي الثعالب عدوة الكالب فصيلة من الكليب ذلك بالتريو، يا لورد هو هذا حسنا.
الباحة يف الوسائد إحدى عىل إنه أتراه؟ … إنه إليه. انظر فينة. بعد فينة عنه حدثتك

الُخزاَمى. أزاهري بني الشتاء بشمس وينعم يسترشق، املرمرية
أبيض كان الرسم، فن يف أعمل هناك كنت يوم إشبيلية من جاء إنه لورد. مسكني
متوثبًا رداح، امرأة فخذ كأنه سمينًا ا بَضٍّ وكان الناصع، الضياء ذلك يف لون بال كأنه
فراشات كأنها املتفرقة الشيات فيه تناثرت وربما صنبور، فم من املاء دفاع كأنه جامًحا
بالعطف َجيَّاشان مددان الضيق َحيِِّزِهَما يف كأنهما تلتمعان السوداوان وعيناه سود،
زهريات بني — سبب لغري — مهروًال فيميض جنون، من لوثة أحيانًا وتعروه الكريم،
التي األشعة تحت وصفراء وزرقاء حمراء بني الربيع يف يشء كل تزين التي الساحة
أخرى تارة ويصعد كاميلو)، (دون يرسمها التي الحمائم كأنها الفضاء بلور من تنبعث
صباح كل (مكاريو) وتغسله الطيور، أعشاش يف واللغو اللغط فيثري الدار، سطح إىل
بجصها الالمعة السقوف كضياء بضياء بالتريو يا الشمس فيقابل بالصابون جيدة غسلة

النقي.
فلزم أمي ومِرضت يرعاه، تابوته جانب إىل الليل طول لورد لبث أبي مات وملا
ذات بعضهم وجاءنا الرمق، يُمسك الذي القليل غري طعامه من يصيب ال شهًرا رسيرها
الربتقال شجرة إىل وربطناه القلعة حوض إىل فأخذناه ُه، َعضَّ مسعوًرا كلبًا أن ينبئنا يوم

الناس. من بمعزل
َلتنفذ مربطه إىل احتملناه يوم الدار بها يودِّع وراءه يردِّدها كان التي نظراته إن
خبا الكوكب يبقى كما بعده لتبقى وإنها يومذاك، فيه نفذت كما اآلن قلبي أعماق يف
يف تجدد الجوانح يف ألم شكَّني وكلما الحزين، أُُفولِِه ظل يف مدرًجا عليائه يف الضياء منه
بالتريو، يا أي األبد. طريق عىل مسرتسلة طويلة بيد لورد طرحها التي النظرة ألم فؤادي
األىس عىل تنم مختلجة أقدام آثار كأنها كورنا، صنبورة إىل الربكة من الطريق مدى عىل

والعذاب.
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الحمارية!

من عىل تهكًما تطلق صفة حمارية. جرايف» «حمار الغريبة للكلمات معجم يف قرأت
الحمار. يشبه

وال تهكًما ويقال والدراية، والطيبة الكرم من فيك ما بكل الحمار، أيها مسكني
تستحق أن قدرك من يبلغ أال التهكم؟! هذا فِلَم األوصاف، من إليك ينسب ما ا جدٍّ يقال

الربيع. موسم بصفات أشبه صفاته فتكون يوصف الذي وأنت جدية، صفة
إنه الرديء الحمار عن يقال ال ملاذا حمار؟ إنه الطيب الرجل عن يقال ملاذا
وصديق والصبية، الشيوخ صديق املفكر، أنت منك التهكم التهكم؟ هذا ِلَم إنسان؟!
املحب الشجي املتأمل، الصبور أنت والزهرة. والكلب والقمر والشمس والفراشة الِربْكة

واملروج! املراعي أوريليوس) (ماركوس
وتنعكس واللني، الشدة فيهما ترتاءى بعينني ويرمقني شك، وال يفهمني وبالتريو

سواد. إىل تَْخَرضُّ التي قبتها من الشمس فيهما
ال ما أعرف وأنني أُنِصفه، أنني — الشعري — األشعر الكبري رأسه درى لو آه!

والكرم. الطيبة يف أكاد أو أضارعه وأنني املعاجم، َكتَبَُة يعرفه
تهكًما — يطلق أن ينبغي وصف الحمارية إن الكتاب: هامش عىل أضفت لقد

املعجمات. يكتبون الذين الحمقى عىل — بالطبع

الديكة رصاع

بالتريو؟! يا اعرتاني الذي االنقباض ذلك أَُشبُِّه ِبَم أدري لست
مقابلة أو البحر مقابلة يف القومية رايتنا سحر لها ليس مذهبة، أرجوانية، رابية

السماء.
املحطات منظر لها دخيلة وتبدو الثريان، حلبة سماء تقابل إسبانية راية لعلها بىل.
وانقباض، وحشة عن يرتجمان واصفرار احمرار وإشبيلية. والبة بني الحديد سكة عىل
به يمثلون فيما التبغ مخازن الفتات عىل األلوان أو جالدوس، كتب يف األلوان كأنهما

شائهة. صور من اإلفريقية الحرب
كوشم بوشم منقوشة اللعب بطاقات إىل نظرت كلما ها أُِحسُّ التي كتلك وحشة إنها
النبيذ، قناني عىل اللصائق أو الزبيب، وصناديق التبغ علب أصباغ إىل نظرت أو الرعاة،

الشوكالت! قطع عىل الصغار الرسوم أو املالجئ، مدارس من الجدارة أنواط أو
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الظهرية هذه يف الدفء إن إليه؟! قادني الذي من املكان؟! هذا يف هنا بايل ما
الخمر كرائحة رائحة منها تنترش البهلوان. فرقة يف الفرنيس كالنفري يل يتمثل الشتوية
ومعهما العمدة، ومعه هناك، النائب وكان الطباق. أنفاس أو املقانق، جشاء أو الجديدة،

والبة. من القديم الثريان مصارع (مرتي)
املاشية أحشاء كأنها محتقنة وجوه بها تحف خرضاء، صغرية الرصاع حلقة وكانت
من الهتاف فيها ويعلو العيون، لحظات من القلوب جالفة فيها تتمثل وجوه الذبيحة،

النظرات!
محبوس. عالم كأنها مقلقة — الديكة حلقة — الضيقة والحلقة حارٍّا، الجو وكان
كدر، زجاج من ينعكس كأنه الدخان من سحب تحركه الذي الشمس شعاع ويف
عينيه وينقر أخاه، منهما كل يمزق — خشنتان زهرتان — اإلنجليزيان الديكان يلوح
محمضة، أو مسمومة وأظافر إنسان بعداوة لحظة، بعد لحظة الرتيب بالهجوم ويواليه

يصنعان. ما يعيان أو يبرصان هما وال صوت لهما يسمع ال
أدري. ال ونفور؟ غثيان من يخامرني ما عىل هنا بايل ما … وأنا

كرشاع الهواء يف يضطرب الذي املمزق الستار خلل من أنظر كنت حني إىل حني ومن
وأزهار. ثمرات من تحمله بما الجو تعطر الربيئة الربتقال شجرة وراءه فأبرص الزورق،
خلقة أطيب ما الهواء! خلقة أطيب ما الربتقالة! هذه خلقة أطيب ما لنفيس: قلت

ذكاء!
املكان. ذلك من هذا مع أنرصف ولم

الحساء

تذكر ويف البعد، عىل هنالك ما تخيُّل يف الشعر من كم املكبوت، الهادئ القرية شفق يف
قديم رصد من سارية عدوى لكأنها الضمري، طوايا من يربز َقلََّما الذي الخفي املنيسِّ

مهجور. هاجس من صليب عىل كلها القرية يمسك
يا السماء، أنجم تحت أهرائها يف تجمعت التي النقية الحبوب من نفحة هنالك

لسليمان!
أعزائهن يف يفكرن األبواب عند واألرامل ناعسة، سآمة يف يهمهمون الحراثون هنالك
ظل إىل ظل من يعدون واألطفال الدور، وراء قريب مدى عىل يرقدون الذين املفقودين
البيوت جدران عىل الخافت البصيص ذلك ولعل شجرة، إىل شجرة من العصافري َعْدَو
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تدب أرضية أطياًفا لعل الخمود، قبل تحمرُّ أخذت قد الغازية املشاعل حيث املتطامنة
لعله أو الحراث، أرض إىل يميش غريب أو طارئ، متسّوشل بني صامتة؟ مشيحة هناك
الشفق يضفيها التي الوداعة لتلك نقيض املريب الكئيب مرآهم يف وكلهم يتسلل، لص
— فيستمعون املظلمة، األبواب من األطفال ويدخل معهود. منظر من شهود كل عىل
األطفال أجساد من الشحم يستنزفون الذين الرجال أولئك عن الحديث لنجوى — لعلهم

السالل. داء من امللك بنت به ليشفوا

الخاتم

لبد عىل به فيدوس الصغرية، املفضضة العلبة وتنفتح بالتريو، يا ساعة مثال عىل كان
بيدي تناولته أن بعد فرحي أعظم كان وما عشه. يف كالطائر عليه يستقر باملداد مشبَّع

املكتوب: االسم بياضها عىل فيظهر عليها، أطبعه أن

رويز فرنسسكو

مقرة

أصنع أن وحاولت الخاتم، ذلك عىل كارلوس دون مدرسة يف زمييل حسدت كم
الخاتم هذا يكن فلم يشء! منه ينطبع ولم أفلح فلم البيت نفايات يف بقايا من مثيله

املقروءة: الدمغة تلك يرتك مكان كل ويف يرس يف كان الذي كذلك

رويز فرنسسكو

مقرة

يبيع جوَّاٌل بائع (أرياس) اإلشبييل الصائغ مع — يوم ذات — منزيل إىل ويفد
جميع من والروايات والرباجل املساطر من املعروضة ثروته أوفر كان فما الكتابة، أدوات
ليصنع فيها كان الذي الريال ربع ونقدته حصالتي فكرست واألختام. والطوابع األلوان
وكم أسبوع، من أطوله كان وما أسبوًعا واستمهلني املرموق، كالخاتم خاتًما باسمي
يف الساعي وصل كلما خامرتني خيبة من وكم الربيد! وصول عند القلب خفقات تالحق

الدار! باب عىل يقف ولم الطريق
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عىل وضغطت وحروف، وريشة وقلم صغرية هنة املنشود، الخاتم وصل َألٍْي وبعد
ما الدار يف وهل عليه؟ ينطبع لم يشء الدار يف بقي فهل يتألأل، جديًدا الخاتم فربز لولب

لصاحبه؟! بملك ليس
مقرة – خيمنيز رامون جوان

الغاب حريق

الهائل: الناقوس
حريق! … دقات أربع دقات. ثالث

من غاشية وعلينا ضيق، صدورنا ويف الضيق الدرج وصعدنا العشاء، مائدة تركنا
السطوح. إىل املجهود، الصمت

لوسينا! حقول يف إنها إليه: انتهائنا قبل السلم رأس إىل سبقتنا وقد (أنيال) صاحت
ويرن أسماعنا يف ويجيلها دقاته، يجلو الناقوس سمعنا دونج. دنج. … دونج دنج.

للغوث! يا الطريق، إىل وخرجنا صدورنا، عل بها يرين أو
جسيم! حريق إنه أهول! ما أعظم! ما

القار من طالء كأنه املكبوح اللهيب يتأجج الصقور أفق من النظر مدى وعىل
النريان ترتسم حيث كوسيم) دي (بيري عمل من السباق بصورة يشء أشبه والسيلقون،
الهالل شحوب يف أحيانًا وتعود حينًا، وتتورَّد حينًا، تسطع بيضاء. حمراء، سوداء،

الوليد.
الدائمة، عنارصها من عنرص كأنها تلوح فيها والنار هادئة، عالية أغسطس سماء
أحد. حويل من وليس مونجاس. فوق يهوي ثم ثاقب شهاب يرسي منها جانب ويف

وحيد!
يف الليل رعشة فتعُروني جميًعا ذهبوا وقد نفيس، إىل فأثوب بالتريو نهيق وأسمع
قد اآلجام يف النريان يرضم صباي يف حسبته الذي املاجن أن إيلَّ ويخيل األخري، هزيعه
موخوط شيخنا اآلن يدب مقري، وايلد) (أوسكار من طراز إنه الساعة. تلك يف بي عرب
القسطل ولون بالبياض املوشعة رساويله يف ويدرج سمنته يلف باملشيب، الفودين

الطوال. الثقاب بعيدان منتفخة
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الثريان رصاع

الصغار. هؤالء يريده ما تعلم ال أنك بالتريو، يا أراهن
التي الرصاع حلقة الحلقة، مفتاح طلب يف ليذهبوا إياك أعريهم أن يسألونني إنهم

بال. عىل ذلك من يشء يخطرن ال لهم: قلت لقد تباِل. فال اليوم، عصاري ستنعقد
الرصاع: رؤية عىل مثلهم يتلهف كله والبلد بالتريو، يا جامحة لهفة يف كانوا إنهم
واملركبات العزيف، من كلَّت حتى الحانات أبواب عىل الفجر مطلع من الفرقة تعزف
(الكنارية) ينقشون وهناك الجديد، الشارع عىل مصعدة، ومنحدرة منحدرة مصعدة
الصغار، األطفال بها ويهيم القرية أنحاء عليها يطوفون التي الصفراء املصارعني مركبة
كثرية ألمسية وإنها الراعيات، السيدات إىل تَُزفُّ التي أزهارها من الحدائق َعِريَِت وقد
وسجائرهم العراض بقبعاتهم الطريق يف يرتنحون وهم الفتيان فيها يرى األشجان

والخمور. الخيل روائح منها تفوح التي وقمصانهم املشتعلة،
بعزلتها، الشمس فيها تنفرد التي الساعة تلك — بالتريو يا الثانية الساعة وعند
من الخالء إىل وأنت أنا سأخرج — امليدان بحلل للظهور والراعيات املصارعون ويتهيأ
عابريه! من ا حقٍّ يخلو حني الخالء يكون ما أجمل وما عام. منذ صنعنا كما الطريق وراء
يحنو — هرًما شيًخا ولو — هناك أحد من وما مقفرة، والبساتني مهجورة، الكروم إن
هتاف من الرصاع جلبة تعلو املدينة يف البعد وعىل جدول. إىل يميل أو عنقود، عىل
بالتريو، يا الروح وإن الزمور. ونفخات الطبول، ودقات األيدي، وتصفيق الحناجر،
التحية من حقها يمنحها ملن تسخو حيث رحبت بما الطبيعة ساحة عىل ملكها لتبسط

والجمال. الزخرف كنوز من لديها ما بكل

الكرم قطوف

ألواح عىل يخطون وعبثا بالتريو، يا العام هذا الكرم بقطوف الحمري وفدت ما قليًال
واألثمان. األسعار أرقام اإلعالن

رياالت! ستة
پالوس؟ وحمري املنث، وحمري لوسينا، حمري هي أين

هو أين الجانبني؟ عىل العناقيد من يطل األسود الذهبي بالرحيق موقرة هي أين
يسيل إذ ساعات؛ بعد ساعات املعرصة يف دوره ينتظر البغال من املتَّصل القطار ذلك

والصغار؟ النساء يحملها وجرار، طاسات منه وتمتلئ الحلو النبيذ
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شجر تحت بالتريو يا ديثمو يف املوسم أجمل كان ما يومذاك! موسًما أجمله كان ما
األقدام؛ عراة الرجال يقبل إذ الزقاق يغسلون وهم ويهرجون، يهزجون إذ السمور!
نان الدِّ أخشاب عىل املطارق دقات وإذ بالزَّبَد، يفور وهو الحلو عصريهم فيها ليفرغوا

القريب. الطنف قبل من ترتدد
باب، إىل باب من وألج الحصاد، أعني من الود نظرات تنبعني (أمريال) صهوة وعىل

والنور. الحياة من بفيض أخيه إىل كالهما يُفيض البابان، يتقابل حيث
من كم َسورة! من كم جنون! من وكم والنهار، بالليل معرصة عرشين يديرون

رجاء!
وعصار كافية، واحدة ومعرصة مغلقة، كلها فالنوافذ بالتريو يا العام هذا يف أما

ويزيدان. يقضيان اثنان، أو واحد
النهار. طوال الكسل إىل تستسلم أن بالحسن فليس بالتريو، يا عمل من لك بد وال
إليه تنظرن فال بنظراتها، بالتريو ترمق — الثقال بأوقارها — األخرى الحمري إن
املعرصة، إىل مهل عىل فأقوده الكرم من بوقر أحمله أن وعيلَّ سوءًا، له تضمرن وال شزًرا

ينظرون. ال وهم ثانية به أعود ثم

النيازك

بني البعد عىل نصغي البستان، حائط وراء الرابية عىل نجلس سبتمرب شهر سهرات يف
— قبالتنا — ويجلس العيد، محفل يف املدينة ضجة إىل الربكة، شط عىل الزنبق أعطار

القمراء. ضوء يف ربابته عىل يعزف مخموًرا العتيق الكرم حارس (بيوزا)
يميض واحد صاروخ يتلوها الصماء، بفرقعتها تبدأ أخريًا: النيازك ألعاب وتبدأ
الخالء لها يضاء إذ الزائغة؛ املقلة يف كالرشر الشظايا من نفثات عن يتنهد ثم مصعًدا،
يطرقن العذارى كأنها أقواًسا تنحني وإذ وزرقاء؛ وقرنفلية حمراء النور من أفواف يف

منة! ة ثَمَّ أبدعها وما املنضود بالزهر يتدىل الصفصاف شجر أو للسجود.
صاروخ من جديدة فرقعة ارتفعت كلما بالتريو، أوصال يف القشعريرة وترسي

النجوم. من جنة يف متوهجة طواويس
صاروخ من جامحة فرقعة ارتفعت كلما بالتريو أوصال يف القشعريرة وترسي
أملح أكاد الرابية، سفح عىل وتقارص ظله تحتها فتطاول شظاياها تناثرت وكلما جديد،

السوداوين! حدقتيه بني الخوف
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يبهر الذي القلعة إكليل املتفرقة الشظايا من وارتفع أوجه، إىل املحفل انتهى فإذا
الكواكب، بروج عند القمة بلغ اآلذان؛ يف األصابع ويضعن العيون فيغمضن النساء
كأنها الساكنة، الصنوبر أشجار صوب الكروم دوايل بني كاملجنون ينهق بالتريو وخرج

الشيطان. يطارده روح

الراعي

الراعي يجلس املرهوبة، بظلمائه هنيهة بعد هنيهة املساء يصبغها التي الرابية قمة عىل
الزهرة تحت املزمار قصبة يف أشجانه ينفث األخرض، األفق قبالة األسود كالشبح الصغري

السماء. سمت يف متألقة — الحب ربة —
يف وغابت مالمحها اختفت كلما بعطرها تتجسم تكاد التي الرياحني أريج وبني
أن قبل متقاربات متفرقات املرسعات، الخراف قبل من الجالجل رنات تشتبك ظاللها،

الطريق. جادة عىل القرية وجهة يف يتالقني
سنيور! يا الحمار ذلك يل ليت –

عابري من واحد كأنه والظالم، النور بني كان ا ممَّ أسود الصبي، بي صاح كذلك
اسبتان. برتلمي الطيب اإلشبييل رسوم يف أِلفناهم الذين السبيل

بالتريو؟! يا بغريك أعيش أن يل ومن حماري، عن له نزلت لو ووِددت
عىل وحنان برفق ضياءه يريق منتماير دير عىل الذروة إىل يصعد القمر كان لقد
تمسكها ال هفافة أهداب بها تحف األحالم مغاني من أنها إليك يخيل التي األرض
يف املاء نواح عال كلما والحنني، الشجى يف تمعن تتقارب، تتطاول، والصخور األوهام.

العيون. عن املختبئ الجدول
يل ليت أي. أي. املسموع: بطمعه نفسه يناجي عنه نبتعد ونحن الصبي ونسمع

الحمار! ذلك

أمريال

البطاقة هي وتلك ترى، كما النبل تعلمت ومنه تجيء، أن قبل ذهب إنه تعرفه. ال أنت
ومثواه. ولجامه رسجه وعندها اسمه، تحمل التي

من مقبًال بالتريو، يا مرة ألول الرحبة إىل يخطو فيه رأيته الذي اليوم أبهج كان ما
والحياة! واملرح القوة من خزانة جوانحه بني يحمل الكثبان
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بني به وأركض الساحل، إىل صباح كل مبكًرا به أخرج وأحاله! أجمله كان ما
عىل به أُقبل ثم الطواحني، حول حائمة الغربان من سحبًا بركضاته وأثري العيون،

وئيد. ثابت خطو يف يتخايل الجديد، الشارع
املائدة عىل وترك يده، يف سوطه يحمل ديبون السيد باملنزل جاءني شتاء، أصيل ويف
عند النافذة من أنظر ثم (لورد)، مع الرحبة إىل ومىض العملة، ورق من ورقات بضع

أمريال. يجرها الجديد الشارع يف ديبون السيد بمركبة فإذا املساء،
فوصف بالطبيب وجيء كسري، محسور وأنا ذلك بعد األيام من غرب كم أدري ال
الزمن ذهب حتى أذكره زلت وما ألنام، العقاقري من أدري ال وما واألثري الربومود يل

ذكرى. بكل ويذهب ذهب وكما الصغرية، والبنية لورد بذكرى ذهب كما بذكراه،
الصديقني! نعم تصبحا أن وأمريال أنت خليقني كنتما بالتريو، يا نعم

األسطورة

الرشطة، ومن البيعة، ومن األسطورة، من فزًعا ضمريي يف أكن بالتريو يا صباي منذ
اليدين! أرغن ومن الثريان، مصارعي ومن

نفيس يف خلفت قد القصاصني أفواه من بالهذر تنطق التي املساكني الخالئق إن
تفوه كلمة وكل الطبيعي، التاريخ متاحف يف املتجمدة أجسامها من كنفرتي منها، نفرة
بضاعة من امللفقة واألعضاء السلكي والجناح الزجاجية العني موقع عندي تقع كانت بها
هناك يل الحت وإشبيلية والبة يف املروضة الخالئق هذه رأيت فلما املصنوع. التزوير

صباي. أيام من منيس كابوس بقايا كأنها
كيف عنه حدَّثتك طاملا الذي األساطري كاتب الفونتني من فتعلمت بالتريو، يا وكربت
الذي الصوت هو كأنه قصيدة أبيات من بيتًا أحسب وكيف الناطق؟ الحيوان إىل أطمنئ
تتعلق حيث القصة ختام عن أعرض أن وتعوَّدت والعنز؟! والحمامة الغراب به يفوه

الختام. يف املذرو والرماد املنبوذة الريشة تتعلق كما القطة،
بالحمار وال الشائعة، الكلمة بمعنى بالحمار لست أنك بالتريو، يا عليك يخفى وال
أفهمه، الذي باملعنى حمار أنت إنما اإلسبانية. األكاديمية وضعته الذي املعجم تعريف يف
تلحن — أيًضا هي — الوردة وال الوردة، لسان مثله ألحن وال ألحنه، ال الذي لسانك ولك
كتبي يف وأقرأ إليك، أنظر تراني حني تخَش فال لسانها. يلحن البلبل أو البلبل، لسان
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القنربة، أو الثعلب حوار املزعوم بلفظه يجاوب األساطري، أبطال من بطًال أجعلك أن
الخواتيم. هاتيك منوال عىل الختام بعظة األمر آخر ويتشدق

حاشاك! بالتريو. يا ال

املساخر

بالتريو! يا جميل اليوم
ألبسوا وقد الزاهية، والحلل امللونة باألقنعة يتنكرون واألطفال املساخر، (إثنني) إنه
النقوش من واألصفر واألبيض واألزرق باألحمر مزركشة املغربية، الركوب عدة بالتريو

العربية.
الورق قصاصات من الشآبيب صحبة يف الربد، صحبة يف الشمس، صحبة يف واملطر،
ون يُدسُّ العيد بفرحة واملعرِبدون األصيل، رياح مع تتماوج الرشفات من وألوانًا أشكاًال
بثياب امليدان يف يلقانا النسوة من وجمع الجيوب، َطيَّات يف الدفء عن يبحثون هم أُكفَّ
الشعور، مرسالت ويقبلن الجنون، عارض ُهن مسَّ الالئي ثياب بها يحكني فضفاضة،
وإليه، منه ويهربن حواليه يُدرن ببالتريو ُمحِدقات والعطور، بالرياحني غدائرهن مزدانة
سبيل وال الهروب، سبيل يتلمس اللهيب، ألسنة بها أحدقت التي كالعقرب بينهن وهو
الهيات، عابثات به يزلن وال منه، يبتعدن وال يخفنه فال النسوة ويستصغره للهروب.
ويصدعون كركضه، ويركضون وضيقه، حريته من فيسخرون الصبية بهن ويقتدي
ويضطرب إعجابهم، عليه ويُغدقون أجابهم، إذا يصفقون ثم كنهيقه، بنهيق الفضاء
الطبول، ودقات املزامري ونفخات والضحك، النهيق من خليطان حولهم، كله امليدان

األناشيد. وأصداء
اإلسار، من ويُفلت الحصار فيخرتق رجل، عزمة بالتريو يعتزم جهيد جهد وبعد
كالنا األالعيب؟! بهذه يل وما له ما والرسن، العدة من عاريًا البدن، مقشعرَّ مني ويدنو

غريب. جوارها يف وكالنا منها، نَبَْوٍة يف

129



عاملية وجائزة أندليس شاعر

املوت

إليه وذهبت حزين، جد العينني ذابل الهشيم، من فراشه عىل مضطجًعا بالتريو ألفيت
قدميه. عىل به أنهض أن وأحاول وأواسيه، أالطفه ثته وحدَّ كتفيه، وَربَّتُّ

عىل يقوى ال إنه بقدم، ووقف قدًما فثنى يرتعد، وهو ينهض أن املسكني وجاهد
بالطبيب. ودعوت أخرى مرة كتفيه فربَّتُّ القيام،

وذات اليمني ذات رأسه بصلة وهز األدرد، فمه ففتح داريون الشيخ إليه ونظر
أمل! ال يقول: وراح اليسار،

العلف يف أَكله السامة الجذور من جذر ولعله يموت، فاملسكني أجاب، ِبَم أدري وال
الحشيش. بني

قوائمه وامتدت كرة، كأنه القطني بطنه وانتفخ بالتريو، قىض الظهرية وعند
الحظرية يف ُت وأتلفَّ الباليات، العرائس شعر يتساقط كما شعره وتساقط متخشبة،
كلما فتبدو الثقب، من النافذ بالشعاع تمر األلوان مثلثة فراشة إال أرى فال الصامتة،

اللهيب. من رشارة كأنها به مرت

بالتريو إىل

بني — روحي إال ليس — روحي حمل الذي املحبوب، الصغري حماري العزيز، بالتريو
والياسمني. والعلند والتني الصبار شجريات من الدروب تلك

النعيم. ظالل يف اآلن فهمه عىل قادر وأنت ولك، منك الكتاب، هذا بالتريو، يا إليك
يف صاعد روح من لها بد ال التي — مقرة أرض — الخرضاء األرض روح تقيم حيث
الصفاء. عالم يف يوم بعد يوًما وتمعن رسيرتي، ترتفع الورق من متنه وعىل عليني، جوار
الصنوبرة إىل الربتقال شجر بني مهل عىل املساء يف درجت كلما ألعلم إنني نعم
الزنابق تلك وراء من تلمحني األبدية املروج غبطة يف إنك األخري، مرقدك عىل تسهر التي

أحييك. لديها وقفت كلما فؤادك، من نبتت التي البيض
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ثراه يف بالتريو إىل

ما كل يشء. يحدث ولم أِعش، لم إليك، ألسكن بالتريو يا أُقبل — لحظة — جانبك إىل
معك. وأنني حي أنك هنالك

وحيًدا. إليك أعود
تعلم وأنت — بثالثتنا صنيعه الِبَىل صنع وقد ورجال. نساء اليوم والبنني البنات إن

قلوب. من نملك ما تلك يغتنم. ما أنفس غانمني صحرائه يف فانطرحنا —
هللا. معاذ بل ال. أفكر. كما يفكرون عساهم معي. صاحبي يكفي عساه أجل قلبي!

وسيئات. وأوزار آالم من حملت ما يحملوا أن هللا وحماهم
عليم. به وحدك وأنت أقول ما أبثك راحة، وبأية غبطة، بأية

يبقى فال الذكريات، عالم يف إليه يرجعون حارض يف كلها فأجمعها أعمايل سأنظم
ظليل. ظل يف رياها تبث وحيد لون ذات البنفسجية كالزهرة زهرة املايضغري من لديهم
العالم يف وأنت املايض؟ عالم من يغنيك وما املايض، عالم يف بالتريو يا وحدك إنك
الشمس إال هي وما — أنا كثروتي — وافية ثروتك تملك الذي أنت فيه، زمان ال الذي

هللا. برسمدية وتنبض صباح كل تتوهج التي
١٩١٦ مقرة
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الخاوية األرستقراطية بقايا من التقاليد بأثقال مثلنا ترزح ال التي املتحدة، الواليات يف
إىل حاجة ال حيث القديم، العالم بالد من كثري يف املبهمة الديمقراطية أثقال أو أحيانًا،
تلك بها تحيط التي الحقيقة جوهر إىل للنفاذ املوروثة الصعوبات بعض من التخلُّص
والديمقراطية األرستقراطية — االثنتني موضع ما لنفيس أوضح أن يل يتسنى التقاليد،
يف منهما املفهوم حسب عىل لهما تتوافر ال التي الصفة هي وما االجتماعي، املجال يف —

األوروبية. القارة
عىل ويحصل الحسنة، املعيشة من درجات يف يرتقى هنا الشعب يسمونه الذي إن
العالم أنحاء سائر يف ألمثالهم يتاح ا ممَّ وأظهر أثبت ة َ امُليَرسَّ الثقافة من عادل قسط
فقدان من يصيبهم الذي للركود التعرُّض خطر حسابنا يف أدخلنا لو حتى أعرفها، التي
إىل ينقلهم إذ نفسه؛ الرخاء هذا عليهم يجنيه الذي الوجدانية، واملبادئ العليا األمثلة
من السواء عىل بهم ويبتعد القديم، العالم يف املعهودة الطبقات قبيل من برجوازية طبقة

الوجهاء. طبقة ومن الشعب
لإلنسان فيها يتفق حالة هي — أفهمها كما — الحقة االرستقراطية أو فالوجاهة،
الخارجية، املعيشة ببساطة يؤمن وأن الباطن، كيانه أو وجدانه يهذب أن رفيع مثال عىل
يكون ما أقل إنسانًا، الوجهاء أنبل يصبح وبهذا املقتصد، والتدبري املثالية بني فيجمع
ال كذلك ولكنه الرضوريات، يف يزهد ال فهو الخارجي، العالم من يأخذه يشء إىل افتقاًرا

والنفايات. بالعوارض يتعلق
للشعب بد وال الشعب، حكم تعني اللغة مشتقات يف إنها هي؟ فما الديمقراطية أما
ومتى تفكريه، وصحة تكوينه بصحة ويعنى وروًحا، جسًدا نفسه يصلح أن من الحاكم
وال دونه طبقة معه توجد ال لالرستقراطية، ِندٌّ الواقع يف فهو التهذيب هذا للشعب تَمَّ



عاملية وجائزة أندليس شاعر

دون دونها من تحكم أن تريد التي تلك متعفنة برجوازية هي فإنما طبقات. بني منازعة
حاله عىل الدهماء من جافية كتلة الشعب يظل أن العدل من وليس الرساة، ودون الشعب
هذا عىل ة مرتاصَّ بإنسانية أومن فلست حماته. من ابني الصخَّ بفضل البلدان من كثري يف
باملجتمع أومن ولكني عليها، والبقاء بها االكتفاء يحسن ال التي باملزية متساوية املثال،

املساواة. سنة عىل فيه الفردية الشخصيات تتالقى الذي
متوسط، سبيل — أراه فيما — ألنها الديمقراطية؛ تعريف إىل بحاجة اآلن أراني وال
أن ينبغي التي املهذبة الحالة إىل بالشعب لالرتفاع بعده؛ ما إىل منه للوصول وطريق
الصفات صاحبة هي الحقة الديمقراطية فلتكن التعريف، من بد ال كان فإن إليها. يصري

الطبقة. هذه ألدعياء تتحقق لم التي األرستقراطية
مصطنع، وتلفيق وضالل خطأ عىل وهي وتنتهي، الحياة إىل األفكار تخرج ما وكثريًا
من بلغ إذا Classic (سلفيٍّا) يصبح فني أثر كل فإن مثًال؛ «السلفية» لفكرة حدث كما
(سلفيٍّا)، الخامس القرن يف اإلغريق أدب كان وبهذا األجيال، مع ويعيش يثبت أن قبوله
مزية أصحابه يدعي الذي والعمل الزمن، عىل تغلب الذي العمل يختلط أال إذن ووجب
سلفيٍّا األعمال من عمل يسمى أن االختالل يزيد ومما يشء. عىل يتغلب ولم السلفية

زائف. سلفي أو ًعى، مدَّ سلفي غري الحقيقة يف هو وما ،New Classic جديًدا
الديمقراطية أمر يف مختلف ووضع آخر نحو عىل َليحدث بهذا شبيًها شيئًا وإن

واألرستقراطية.
قبله أحًدا يحكي ألنه أرستقراطيٍّا؛ األرستقراطي وال ديمقراطيٍّا، الديمقراطي فليس

الزمن. عىل الغلبة بحكم سلفيني أصبحوا من املدعي السلفي يحكي كما
يستويف قد — عيوب من ممتاز إنسان يخلو وال — عيوبه بجميع املمتاز فالرجل
التهذيب بني جمع دافنيش ليورنادو مثل لرجل اتَّفق ما نحو عىل اإلدراك، من حظه
يصبحون ال الرجل هذا ذرية ولكن فيه، عاش يوم كل وحياته وعيه وحقق الصدر، وسعة
أرستقراطيٍّا يصري أحد من فما أحواله، يف له ومحاكاتهم إليه انتمائهم ملجرد ممتازين
لوعيه وتحقيقه بمجهوده كذلك يصري الذي ذلك إال متقدًما ديمقراطيٍّا أو متقدًما،
من الخاوية يَّة بالذُّرِّ بالنا فما املمتازين، النوابغ إىل بالنسبة هذا صح وإذا ووجوده.

والثمر؟! الورق من عارية النََّسب بأشجار تلتصق التي النكرات
ميَّزها سلسلة من حلقة ألنه أرستقراطيٍّا يسمى ال األرستقراطي أن وأكرر وأعيد
عن يدَّعيها دعوى ملجرد ديمقراطيٍّا الديمقراطي يسمى وال الغابرة، األزمنة يف العرف
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األرستقراطية لوضع الحالتني يف النظر إعادة من بد وال املستقبل، يف التقدم مبادئ
من بقية الشائع نحوها عىل فالديمقراطية القويمة، أسسهما عىل مًعا والديمقراطية
كما — واألرستقراطية وسيئاته، األمس مظالم عىل يقوم الغد إىل تََطلٌُّع ألنها املايض؛
وتهذيبه. حقوقه استوىف الذي الشعب مصري ألنها ُمقِبًال أمًال تكون أن ينبغي — أفهمها
األدمغة أصحاب من بيت ساللة ألننا أرستقراطيني لسنا بأننا يقنعنا أن بذلك وخليق
املوزون، باللحن توسم أن دون بالطنني املوسومة الشارات وأصحاب الثعبانية، أو الثورية
بالذهب امللوك من ملًكا أعان أو العرب، من كذا قتل الخالئق ملتبس سلف ساللة أو
العجز بقايا من مستذل كائن ساللة ألننا ديمقراطيني؛ نكون ولن كال، املغتصب.
نصنعها حالة إىل االرتفاع إىل نطمح أو نرتفع ألننا أرستقراطيني نصبح ولكننا والزَِّرايَة،
أرستقراطيني نصبح ولن املقبل، الزمن يف الرقي من الوسع غاية إىل بها ونرتقي جميًعا،
التابوت. أو السيف حملة من بهيمي بطل باسم ويتهدم يرتاجع ماٍض إىل ظهورنا بإسناد
ُعِرفت ممن واألفضل األحسن إىل الحكم يَُوكَّل أن إال — لغًة — األرستقراطية وليست
فهي وإال املعنى؛ بهذا الديمقراطية تكون أن وينبغي والتجربة، بالخربة الصفة هذه لهم

وأفضلها. الطبقات أحسن يكون أن خليًقا الشعب كان إذ معنى بغري خاوية كلمة
جميًعا فنحن البداية، يف كان هللا إن التقليديون: األرستقراطيون يقول كما قيل وإذا
غاية أمامنا نجعله وأن إليها، نسعى أن جميًعا علينا التي الِقبلة هو وهللا هللا، عند من

املأمول؟! اإلنسان أمل هللا أليس أجمعني؟! مصرينا هللا إىل أليس املسعى،

بالد وأعرف أعرفها التي البالد ألنها بالكالم؛ اإلسبانية البالد أقصد املحارضة هذه يف
جماعة فإنهم الصعاليك أذكر وال — الفالحني إن فأقول: طريقها. من القديم العالم
مًعا، والشعبية الوجاهة يمثلون وهم البدائية، األرستقراطية العموم عىل هم — أخرى
وتنقلت بلدي عرفت وقد واملصطلحات، بالكلمات الطبقتني يعرفون الذين خطأ ويثبتون
ذلك وأعزو التقدم، تنُشد التي للوجاهة حسنة نماذج الريف عزلة يف فلقيت أرجائه، يف
صاحية طبيعية حياة وبني اإلنسان بني الفردية املالبسة وإىل البيئة، يف العام التطبُّع إىل
خاص وجه عىل — املالبسة بهذه وأنوِّه اإلسبانية، البالد جملة يف الحياة مثال عىل طيبة
الوفاق بمقدار أمة، ولكل جماعة، ولكل فرد، لكل يتوافر إنما الرشف أن العتقادي —
عىل الطبيعة وبني بينه فيما أو متصلة، وشيجة من الطبيعية الحياة وبني بينه فيما
إىل ترتجمها التي واملعاني بالعواطف نلتقي — الواقع يف — الطبيعة عند ألننا الجملة؛
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وحفظ املزاج اعتدال عىل النفس يروض كالطبيعة يشء فال املثىل، االجتماعية الحياة لغة
يميزنا مثلها يشء ال أنه كما ويبطلها، الخسة يلغي مثلها يشء وال األمور، بني التناسب
لكم (خالًفا املدنية عند منَّا أصغر الطبيعة عند أننا لنا يلوح وقد العظمة. إىل ويرفعنا
نضارع بأننا هذا عىل نحس ولكننا النبات)، من طبيعي مأوى املدنية حيث نيويورك يف
وقابل للطبيعة، نفسه وهب من كل هذا ويحس وكربًا، سعة فيها نعيش التي طبيعتنا
املقتلعة َلكالشجرة الحرضي اإلنسان وإن وكربها. اتساعها أمام إنسانًا منها موقفه بني
آية ثمرة وكل زهرة وكل ورقة كل تزال وال والثمر، الزهر تنمي وقد الورق، تنمي التي

فارقها. التي األرض أمه إىل الحنني آيات من
باللطف يتسم الخفية والبواطن الطبيعي بالحلول شعوره يف اإلسباني الفالح وإنَّ
إال الطبيعة وبواطن اإلنسان بني بالوحدة الشعور وليس يحب. ألنه والكرم؛ والدعة

الصحيح. النبل سمة هو وهو الحب، بألفة شعوًرا
والسماء حياته تتناسق الحب وبهذا والنار، والهواء األرض من عنارصه يحب إنه
يف يوضع أن إال يتطلب فليس االجتماعي، بالعدل وجوده يتمم أن أراد وإذا الزرقاء،
العنارص تلك من االختالف بعض يختلف نحو عىل وبساطته كرامته له اقتصادي وضع
كما يكمل — ثَمَّ من — اإلسباني والشعب حياته، مدد من يوم كل فيها ينفخ التي
ومسلكه العميق شعوره وحي من املثايل سبيله عىل بنهجه البالد هذه شعب اليوم يكمل

املطبوع.
نجري ما أسوأ وما عليا؟! طبقة له يقال ا عمَّ اإلسبان نحن نفهم ما أقل ما ولكن

منا؟! الخارقة الطبقة تلك مع مجرانا
وتقريرها؟! حريتها إنشاء عىل ملعاونتها النبيلة الجماهري بعون نصنعه ما أقل ما

حياة بالشعر يصور أن جهده حاول الذي رويدا األندليسسلفادوري اإلسباني الكاتب إن
وهو — أنه لو األمة بني عظمته فوق يعظم أن أخلق كان قد إسبانيا، يف والريف الحرض
األجنبي القالب يف صوغها من بدًال القالب هذا يف نفسه يصوغ أن حاول — الشعب ابن
وبذل الطفل، رسور به فُرسَّ بمدريد شعبي حفل إىل مرة ذهب وقد عنه. غريب هو الذي
وضع وملَّا أخربني، كما عنه غريبًا يلوح وال حفله يف الشعب مع يبدو لكي جهيًدا جهًدا
بذوق يسميه ما الزي بهذا يجرح أنه حسب ألنه يزورني أن يشأ لم الزي هذا يف نفسه
أنه يظن الذي رويًدا دوري سلفا لهذا رأي أي خاطري: يف وقلت عندي، األرستقراطية

الحذاء؟! لبس إذا الشعب شعور ويجرح النِّعال، لبس إذا شعوري يجرح
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إنني له: أقول أن ذلك مع فاجرتأت الخمسني، يف هو وكان ناشئًا، يومئٍذ كنت ولقد
تدوسها أن يرسني وال بك، الئقة أنها ترى كنت إن نعال قدميك ويف يل تحرض أن أوثر
بذلك إليه تذهب أن ينبغي ال الذي املكان أن وأحسب للمقام. مناسبة أنها اعتقادك ملجرد
الشعب آحاد من واحد كأنه يبُد لم أنه والحق فيه. كنت الذي الحفل ذلك هو إنما النعال
وال الصناع، مالمح تشبه التي الطيبة املالمح لتلك كذلك بدا ولكنه نعالهم، لبس ألنه
ڤالريا، جوان دون عند فيه رأيته الذي األدبي املحفل إىل ليذهب به يتزيَّا كان وما تتفق
القصة ويف معيشته يف األرستقراطي الطراز أبناء من يُعدُّونه كانوا الذي الكاتب ذاك

واألىس! لألسف ويا كذلك،
يتمثل لم الذي الشعب روح ولديك وطنك ثرى يف تُرى اآلن أنت حيث رويًدا يا كال.
من النخبة زي يف لتبدو األنيق بالحذاء وال الشعب، زي يف لتبدو بالنعال ال كال. … فيك
النبالء، ملجاراة الرياء إىل وال الشعب، ملجاراة الرياء إىل بك حاجة فال املجمعيني. السادة
تعيش التي النظيفة املريحة البسيطة النعال فإن نفسك؛ ملجاراة الرياء إىل بك حاجة وال

وأرستقراطيني. ديمقراطيني من جميًعا إليها نحتاج التي هي زمن أطول
وبغري الشعب، بني نفسه إخفاء بغري نُبله يُبِدي ووعيه بكيانه الشاعر الرجل إن
الشئون هذه يف يعاونه أن عليه الذي الشعب لذلك الواجب االحرتام بفقدان منه شعور
غري وتربيته، ثقافته صنعته وكما كان، كما كان حيث يبدو أن اإلنسان وعىل سواها، ويف
َلعالمة الظهور حب اجتناب وإن بمشيئته، يبدعها لم شارة أجل من حقيقته عن نازل
العتزال تعرض ولو يناسبه ما اإلنسان يلتزم أن الحسن يف ومثلها اإلنسان، يف حسنة

غريه.
بنشأته كان للفردية، عظيم ونصري عظيم رجل وهو أنامونو، دي ميجويل دون إن
وكان التبديل، يتقبل ال مرعب نمط عىل واألرستقراطية الشعبية من مزيًجا القسطلية
عىل يضع وال قالدة، معها يلبس وال العنق، إىل تُزرَّر جاكتة يلبس مرة ألول رأيته منذ
ضخمة، حمالة يف مغروس نحيل مشط كأنها الصغر، يف مفرطة صغرية قبعة غري رأسه
ذات وحدث فيها. غرابة إىل كثريًا بالنا نلقي أن دون الصورة هذه عىل ونتمثله نراه وكنا
الجمهورية قيام أثناء ُدِعي أن تصانيفه، وتقررت مكانه تقرر أن وبعد وفاته ُقبَيَْل يوم
القبعة، وتلك الجاكتة تلك فخلع الجمهورية، رئيس ملقابلة القرص إىل الثالثة اإلسبانية
دار يف مرة سماه الذي — امللك عهد يف يلبسهما قط كان وما والقالدة الطوق ولبس

يومذاك. سامعيه ودهشة لدهشتي — ملكي الحكمة:
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به يحف الشمسية، صورته يف رأيته يوم املالمح ممسوح مبتذًال أنامونو يل الح وقد
املعهودة، صورته من امَلثَّال ذلك عىل متنكًرا الرياسة، قرص من خارج وهو الصحفيون

وتجاريبه. جهاده من بصورته اقرتن وما ألفناه، ما كل عن مرآه يف غريبًا
بنفسه! وأرض الناس من كثري به أرض الذي أنامونو ميجويل دون يا كال،

كسوة وإن شعبك، لسواد بخداعك العلية أولئك تخدع أن حاجة من بك كان ما
كلفة وال أناقة غري يف الشخصية منزلتك تربرها كالتي أو أحد، كل يلبسها كالتي بسيطة
بك كان وما ومقاصري. قصور هناك دام ما مقصورة، كل ويف قرص كل يف لك َلتصلح
أيامك طوال كنت والذي كثريًا، علَّمتنا الذي أنت خلعها أو القالدة لبس إىل حاجة من
أن عىل زدت وما قط، نحيب يف أغرقت وال قط، ضحك يف أغرقت ما لنفسك، محاِسبًا

هذا؟ كل نسيت كيف الصحيحة. األرستقراطية سمت يف تتأوَّه أو تبتسم
لوجودنا. جوهرية رضورية أشياء يظهر ما عىل تلك … أطواق قالئد، جكتات، نعال،
وما أخرى، وعالمة آخر َمَحكٌّ إسبانيا يف اللحية فإن اإلسبانية؛ اللحية اآلن ونذكر
طبقات من نعرفهم فيمن اللحى أكثر ما التقليدية. اللحى من اإلسبان عرف ما أكثر
ِلَم يحملها؟! أن للفقري يجوز وال لحية يحمل أن للغني يجوز ِلَم ال؟ ولَِم والعلية! الشعب
األبواب؟ لراسم يجوز وال السحب لراسم يجوز ِلَم للنجار؟ يجوز وال للطبيب ذلك يجوز
حياته من كثرية أياًما وعاش برجوازية، بيئة يف نشأ اآلن الخمسني يف إسبانيٍّا كاتبًا إن
يف سوين يواقني له رسمها التي الصورة من يُرى كما لحيته يحمل الشعب، طبقات بني
والقومية باملدنية يسمونها ملن خالًفا القومية وغري املدنية غري الحرب نشبت وملا مدريد.
ويُمعنوا إسبانيا ليمزقوا صوب كل ومن نوع كل من الربابرة من به قذفتنا ما مع
شعاًرا اللحى يحملون املوظفني بعض كان الوحشية الحرب تلك نشبت ملا طعنها. يف
والرهبان القادة من كثري فيه كان اآلخر الطرف ألن كاذبًا شعاًرا أعني ؛ أرستقراطيٍّ
الحالقة، مهملني أو بلحاهم، الصور يف يرون الذين الفوضيون وجعل اللحى. يحملون
بقية اللحى من فيها بقيت وجوه من تطل بأعني امللتحني جماعة إىل شزًرا ينظرون
رواية من مسلية نبذة عليكم لتاٍل اآلن وإني حقولها، يف املحصودة السنابل أعواد كبقية

تقول: حيث شمربشني دي أرنستينا بقلم — حربية —

مصقول بأسلوب نفسه عن عربَّ من كل أن األَِلبَّاء األذكياء بعض عرف يف
أذكر أن وأستطيع الفاشيني، جماعة من يكون أن بد فال مهذَّب، نحو وعىل
إىل كريم نفساني بباعث األوىل اللحظة من انضوى الذي الشاعر مثل لذلك
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تلك سبيل يف رشط وال قيد بال واملادية الروحية قواه واهبًا الدهماء، صفوف
سألته وقد محزن، ذهني الختالط ضحية إال الواقع يف يكن ولم القضية،
كان إذ بأحاديثه؛ ليسليهم األطفال ملجأ يزور أن به املعجبة صديقته أفريقية
العاملني أن إال الصغار، باألطفال حوله يشعر حني والتجيلِّ باإلفاضة مشهوًرا
الجديد الحرس أن وحدث الصغري، التربع هذا قيمة جميًعا يقدروا لم امللجأ يف
وليس الساعة تلك يف امللجأ إىل وصل السابق الحرس محل نوبته يف حل الذي
وهذه املقبول املظهر بهذا إنسانًا أن روعهم يف فاستقر الشاعر، يعرف من فيه
الفاشيني. زمرة من واحًدا إال يكون أن يمكن ال املمشوطة السوداء اللحية
محالة. ال لحيته حالق فإني توٍّا الرجل هذا يذهب لم إذا الحراس: أحد فقال
يبغي وطار جناحيه الشاعر فبسط السخافة، هذه من نفسها إفريقية وقلقت

املطار. هذا من أصلح مطاًرا له

بني نفسه بإخفاء يعنى ال — الرواية هذه حسب عىل — الشاعر نرى وكذلك
رآهم وقد — له يخطر فلم باألرستقراطيني، متشبًها األوىل حياته قىض أن بعد قومه،
أكان سواء والنذالة، الجبن أعمال من عمًال إزالتها عد ألنه لحيته؛ يزيل أن — حرب يف
لحية، يحمل كان (لنني) أن الرواية يف جاء كما والعجيب فوضيني. غري أم فوضيني بني
أزياء الحرب بعد نشأت وقد بأعينهم. يروهما لم أصحابه كان وإن ماركس، كان وكذلك
(كامبزنيو) حتى منهم مستثنى غري اللحى الفريقان فحمل متشابهة، وتقاليد مختلطة
يعود هو فإذا للخطر، اتِّقاء لحيته يحلق أن يبايل ال إنه آخر كاتب قال وقد نفسه.
وغري الثائرين يخدع لعله مكان، كل يف أخرى مرة اللحى شيوع بعد اللحية إرسال إىل

الثائرين.
بها أعني وال النافعة، للعربة أسوقها إنما عليكم أقرأه لم مما وغريها الشواهد وهذه

والفكاهة. التسلية مجرد
وأجعلها إلقائها، قبل فيها ألفكر محارضاتي أكتب األمثلة وألجل باألمثلة، نعيش إننا
الصغائر، تلك أمثال حول تدور إسبانيا يف املعركة أن فلنعلم الصحيح. باملعنى محارضات
وحالقة اللحية إرسال حول وأراجيف صيحات هي وإنما بال، ذو يشء هنالك يتغري فال
امللمع. الحذاء أو الساذجة النعال وحول عنها، واالستغناء القالدة ربط وحول اللحية،
ترسي ترى يا فهل األخرى. القديم العالم بالد يف — أحسب ما عىل — هذا مثل ويجري

الجديد؟ العالم بالد إىل أيًضا العدوى هذه

139



عاملية وجائزة أندليس شاعر

واألدب الشعر

التعبري، أنماط من نمط هو إنما — يل يلوح يزال وال الح فيما — املكتوب الشعر
املعذرة وأرجو الوصف، بها يحيط وال تدرك ال التي املعاني عن إليها، وما كاملوسيقى
األوصاف. به تلحق وال العبارة يفوق ا عمَّ عبارة إنَّه فقلت الطنانة الكلمات إىل لجأت إذا

ويُنال. يُدرك ا وعمَّ املحسوس عن التعبري فهو األدب أما
أن إذن البديه فمن يوَصف، وال يُدرك ال يشء الروح بأن يدينون ممن كنت وملا
ذلك يفرض ال األدب وإن محصور، أو محسوس غري تعبريًا أحسُب فيما الشعر يكون

املجال. هذا غري مجاًال له ألن يحاوله؛ وال نفسه عىل
أقرصها وال والصوفية الوجود، وحدة هي الوصف يفوق ا عمَّ التعبري وموضوعات
عنها الحجاب وكشف الطبيعة أعماق إىل النفاذ به وأعني والحب الدينية، الصوفية عىل
ظله موجود يشء لكل يكون حيث يشء كل يف االزدواج وإىل يُرى، ال وما يُرى ما لرؤية

وجود. له ليس الذي
والطموح، ل والتأمُّ بالشعور األشياء هذه إىل الجنوح عىل ملفطور اإلنسان وإن
ألنها الكونية كلمة هنا وندع الشاملة، العاطفة هي — مكتوبة أو صامتة — ذلك ونتيجة

الحارضة. اآلونة يف املشاع ألفاظ من
فينا ليلتقي أنفسنا وبني بيننا — عميًقا عاليًا — حميًما امتزاًجا إذن الشعر ويكون
أن من وأنزه أرفع أنه نحسب الذي والبعيد وندركه، نعرفه أننا نحسب الذي الصحيح

والفقدان. الغنيمة من مزيًجا واحد وقت يف يصبح ثَمَّ ومن اإلدراك؛ يحده
ى، مقفٍّ موزونًا الشعر يكون أن وجب هنا ومن كالقافية، مرتدِّدة موزونة حالة هذه
العني فيهما وتدور اإليقاع، يتطلبان والرقص املوسيقى ألن منظورة؛ صورة يكون وال
املستغرقة، الحركة هذه يف يعمل ال الوعي أن يخفى وال املرئية. األشياء إىل ال أنفسنا إىل
موضوع هو ألنه بسيًطا؛ يكون وأن إلهاميٍّا يكون أن — ثَمَّ من — يجب الشعر وأن
فهو يكتب لم أم الشاعر كتب وسواء الزينة، واستعارة التزويق إىل به حاجة وال نفسه،
هذه وبني بينه املطابقة تقتيض التجريد، حالة يف راقص أو مثايل، راقص الحالتني يف
هي التي الكتابة إىل تدعوه ضعف حالة هي وإنما يكتب، وال صامتًا يظل أن الحقيقة

األديب. عمل من
عن له غنى وال كالتصوير، العني عىل يعتمد — رضورية كتابة وكل — األدب إن

ومشابهة. مقارنة ولكنه بخلق ليس ألنه واملظهر؛ والفهم الزينة
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أن خليق فاألدب العميقة، بالبواطن الشعر ُوكِّل فإذا أصيل، والشعر ترجمة، األدب
والثمرة، كالزهرة ملموًما موجًزا بديهيٍّا وحيًا الشعر كان وإذا العارضة، بالظواهر يُوكَّل
منها املتناسق ويتصيد الظواهر، فيه ليدمج ويفصل يستقيص أن األدب عىل ُجناح فال

واملتنافر.
ممثلة. أو وُمقلِّدة قة َخالَّ قسمني: إىل تنقسم — أيًضا والعلوم — الفنون أن وأعتقد
إىل أقرب الفلسفة هذه كانت إذ الطبيعة؛ وراء ما وفلسفة والرقص، الشعر هي قة فالخالَّ

العلوم. إىل منها الفنون
التمثيل ويرتاوح والقصة، والنحت التصوير فهي املمثَّلة أو املقلَّدة الفنون أما
بالنوادر ُوكَِّل إذا ومقلد واملعاني، باملجردات ُوكَِّل إذا خالق فهو والتقليد، الخلق بني

والحكايات.
من حظه كان ما كائنًا طبيعي — قة الخالَّ الفنون كسائر — املكتوب والشعر
مصنوًعا إال يكون ال األدب أن حني عىل طبيعي، ألنه الواقع يف كامل متقن هو أو اإلتقان،
عىل النسبي، الجمال صفة األدب بلوغ ويستطاع الصنعة، من ازداد كلما إتقانًا يزداد
َل تَنَزَّ إذا إال شأوه ندرك ولن املطلق، الجمال إىل أبًدا يطمح أن ينبغي الشعر أن حني
األسلوب عىل — به يراد الذي وهذا الروح، وحماسة بالطموح له أهًال وأصبحنا علينا،
ملمسوس وإنه وجدانه. عىل يستويل إلله مصاحب أي ممسوس، الشاعر أن — األفالطوني
عىل قادر أنه إليه ويخيل الحق، وهي اإللهية من قبًسا يحتوي اإلنسان هذا دام ما ا حقٍّ

صورته. عىل صوره وأن الحق،
الغاية بلوغ يتعذَّر ولهذا الكمال؛ يدرك أن له يتسنَّى ال املكتوب الشعر أن وواضح
يصلح مما فإنهما التمثال ُصنع أو القصة كتابة يف متعذًرا بلوغها يكن لم وإن فيه،
كثريًا ص يرتخَّ الحق الشاعر نرى ال عينه السبب ولهذا للموت؛ أعني وللختام لالستيفاء
أن — ذلك يحسن حني يحدث أو — األحيان أكثر يحدث بل السارية، األنماط ملطابقة
الجامدة الصيغ من األدب أهل عليها تواضع التي األنماط يحول أو جديًدا، نمًطا يخرتع

املرونة. بيِّنة صيغة إىل
األنماط يف أحيانًا الشاعر وقع وربما دة، معقَّ مسألة األنماط هذه األدب جعل وقد
األدب أهل من الطامعون حسدته له يعده َرشك وهو للظواهر، اكرتاثه لقلة املعيبة

الحسن. بالزين الرديء الشني فيستبدلون والنقاد،
الحساسية بني أو والشهوة، الحب بني الفارق يشبه لفارًقا واألدب الشعر بني إن
واملبالغة، الدعوى إىل يميل األدب كان إذ والثرثرة؛ الكالم بني أو الجنسية، والرغبة
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ل يُفصِّ أو َجوِِّه، مصطلحات من عنده واإللحاح التوكيد مواضع ويخلق جوانية) و(الدون
وليدة بالغته كانت إذا إال يصعب وال د يتعقَّ ال الشعر ولكن أزيائه، حسب عىل عرفه
والبديع، البيان صناعة األدب َخَلَق ولهذا والروح؛ الفكرة وليدة تكن ولم والقلم، الكلمة
منه غفلة — أحيانًا بنفسه ليعبث الشاعر وإن الكتاب، َمَهَرُة يخرتعها حواة لعبة وهما
من فيدرك دوره، من بديًال األدباء دور تمثيل يف ويتورط اآلفة، لتلك فريسة فيقع —
قديًرا يزال وال الصنعة، أحكام يف يخطئ َقلََّما األديب فإن عنه؛ يقرصون ما املعجزات
رءوس عىل سقط منها واحد سقط فإن الهواء، يف بها يقذف التي األطباق ف تلقُّ عىل
يغيب بل أحد، رأس عىل يسقط فال أطباقه من طبًقا يفقد قد الشاعر ولكن اآلخرين،

اآلفاق. سعة وبني الشاعر بني التي الصداقة لتلك الفضاء، آفاق يف متواريًا
بالقواعد لعلمهم — أنهم يتوهمون الذين الحواة البَُلَغاء من لكثريًا الدنيا يف وإن
أيديهم، بني وجسًدا روًحا فيقبضونه مغريًا، طعًما للشعر يمدون — بضاعتهم هي التي
ال — الحظ لحسن — الشعر ولكن ويقيدونه، ويسجلونه ويكتبونه وقالبًا، قلبًا ويجدونه
األوهاق؛ من يفلت يدعه الذي هو الحق والشاعر باليدين، والضبط ق التحقُّ يقبل وال يقيد
الجياشة، النشوة نعمة الشعرية: النعمة كانت وما الصدق، مع يعيش صادق إنسان ألنه
وصورة الطريان، أعمال من عمًال إال الصادق، النغم منها ينجم التي النابضة واملعجزة

والطالقة. الحرية صور من
يدَّعي الذي املحبوك املحكم األدب يناقضه كما يشء، والحب الشعر يناقض وليس
بها ويستبدل عمقها، يف الجياشة العاطفة من يسخر فاألديب الكامل، الحب يف الحق
قلما — له جدوى ال الذي املسكني املخلوق ذلك — الشاعر إن ليقول العاطفة مظهر
الخالب، والرنني الهازل اللمعان فيبهرهم يقال، ما الناس ويسمع ويتقدم، يتحرك

فيه. نفع ال مسكني مخلوق — البلبل — الشاعر إن كذلك ويقولون
إىل الفطرية وسبحاته الزاخر وتياره العميق بعطفه يُعرف إنما الصادق والشعر
لذلك فالقائلون املبدع، الشاعر من أعمق العليم الناقد إن قيل وإذا الطبيعة، وراء ما
التخيل، وعمق الفكر، وعمق اإلدراك، عمق فهناك ورضوب؛ أنواع العمق أن ينسون
إن يقول من كمثل فَمثَلُُه ذلك قال ومن األعماق. رضوب من ذلك غري إىل الشعور، وعمق
فقد املقارنة، تقبل التي األشباه غري بني للمقارنة وجه وال الوردة، من أعمق البطيخة
إال واملجسمات، واألشباح والتشبيهات الصور ويف األسلوب يف بالعمق غنيٍّا األدب يكون
لها يدرك وال غور، لها يسرب ال أعماق هناك ذاك، من غوًرا وأبعد أعمق أعماًقا هناك أن

قرار. بغري ألنها قرار؛
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فال الوجهة؛ هذه من األرستقراطية ويشبه الفخم بالطنني يستمتع األدب كان وملا
البلبل بريش يقنع البسيط الشاعر ويرتك الببغاء، وريش الطاووس بريش يرتاءى عجب
األفعال مولد قبل ولد إنه الشعراء بعض قال الذي البلبل وهو القفص، من أفلت الذي

والحروف. واألسماء
االستطراد يؤدي ال موضوع ألنه املوضوع هذا يف نستطرد أن الوسع يف وليس
إن فأقول معدودات، كلمات يف قلت ملا تلخيًصا الحديث ختام فليكن نهاية، إىل فيه
التثقيف يسبق فيه، كلفة ال سمت الشعر وإن املصنوعة، الثقافة حاالت من حالة األدب

ويتلوه. املصنوع

األدب يف التجديد

أو الفن، أو الفقه، أو — مثًال — كالشعر التهذيب، مطالب من مطلب يف تقدم من كل
مطالبه من يعتربها لم وإن املطالب، سائر يف محالة ال متقدم فإنه وغريها؛ وغريها العلم،
فإنه املحصلة مطالبه إىل منها مطلبًا يضيف أن أراد فإذا لها. ويتفرغ بها يعنى التي
الجديد باملطلب يحيط ال ولعله املطالب، سائر يف إليها ارتفع التي الطبقة فيه سيبلغ
فنه مع تعوَّده ما مثل الحق من ويخوِّله يعامله شك وال ولكنه قبل، من عنده بما إحاطته
يسرتيح واحد، مرتقى إىل نظرته كله العالم إىل ينظر املتقدم الرجل فإن عليه؛ ر توفَّ الذي
— وإحساسه ارتقائه عىل بقدرته إلحساسه عليه نفسه برياضة ويفرح صعوده، إىل
اإلنسان دأب ومن نواحيه، جملة يف العاملي االرتقاء هو ارتقاءه بأن — القدرة هذه مع
هي وهذه ذلك، يفعل أن له يخطر لم وإن األمام، إىل العالم يدفع أن التقدُّم عىل املطبوع

اعتقدت. ما تحقيق عىل عملت صباي ومنذ صباي، منذ عقيدتي
— كذلك يصلح إنما وأوانه عرصه ابن — املتجدد الشاعر أي — املتقدم الشاعر إن
املوضوع بفضل وال اإلطالق، عىل الفنية أو العلمية بيئته بفضل ال روحه، بفضل — أوًال
وال أفقيٍّا، العمل موضوع يف أو البيئة، يف التغيري يحدث وإنما عمله، يف به يشتغل الذي
تجاوز أن دون املادي، التكوين بارتقاء كفيلة الصنعة تزال وال وارتقاء، صعوًدا يحصل
املادية، الحب لذات من بلذة يوم كل يرتنم أن ليستطيع الشاعر وأن بعده، ما إىل ذلك
من بوشيجة ذلك يرتبط أن دون واملعدة، الطعام لذات من بلذة يرتنَّم أن يستطيع كما
والكرامة، الثقة من نصيبًا يكسبه أو املثالية، الظواهر أو الذهنية، أو الروحية الوشائج
عىل يعينه ما العاملية الوسائل يف فليس الذاتية، بوسيلته نفسه إثبات يف إنسان أخفق وإذا
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معيشتنا شئون من اليومي الواقع يحقق أن إال له عمل ال الذي والشاعر وخلقه. إنتاجه
بكهربائها األخالقية بصريته تخلقها التي املفقودة أو املوجودة األمور إىل تطلُّع بغري
يف فليس السحري؛ الواقع قبيل من إال األقل عىل يكون ال الذي الواقع بغري أو النافذة،

جديًدا. شاعًرا يصبح أن أبًدا وسعه
«األبدي يعني — الكالسيك — السلفي يعني الواقعي إن إسبانية حكمة وتقول
ومن انقطاع، بال االستمرار هي الِجدَّة ألن جديًدا؛ أبًدا يكون أن الشاعر فعىل الخالد».
تفرَّق وإن — الدوام وأن الراهن، الحارض تصور بغري والدوام البقاء تتصور أن العسري
إنها مجاًزا األبدية عن يقال ثَمَّ ومن هرًما؛ نفسه يرى ولن يهرم لن — وجهة كل يف
من فرتة مجرى يف وخارجي باطني تقدم الشاعر وإنما يفنى، وال يشيخ ال الذي الوجود
بزمنه،وال يحس ال الذي ذلك فهو قديم، األبد أو الزمن أن أحس ومن واملكان، الزمان
يف برسالته يحس ال الذي ذلك هو أو الخلود، دوام من يدركه أن استطاعته يف بما يحس
يؤدي لن ولكنه بشعره، املتاع يحسن حسنًا شاعًرا التقليدي الشاعر كان وربما الحياة،
تنقل أو غده، إىل يومه إىل أمسه من يده يف املشعل وتنقل النور، تعطي التي رسالته
إال األبدي، الربيع أسطورة أو األبدية، الرجعة أسطورة كانت وما غريه، إىل منه املشعل

الصميم. يف نفسه الشعر
يف الراهنة الواقعية وقتلتها تحيا وهي ماتت، الخلود إىل طموًحا تكن لم إن والحياة
بالحرص لرضاهم بموتهم راضني موتى، بأنهم راضني املوتى من كثريًا ترى ولهذا إبانها؛
بواطنهم، يف التقدُّم إىل يتطلعون وال منها، الخروج إىل يتوقون ال أنفسهم، جدران بني
ال وأن أبًدا نفسه يستحيي وأن حيٍّا يكون أن يريد ملن بد وال غريهم، يف التقدم إىل وال
عن تغفل ال كانت وإن الروحية املثالية إىل تسمو بغريزة ذلك يدرك أن أبًدا؛ جديد يزال
الصفوف إىل األول الصف عن ناكص فهو وإال ساعة، بعد وساعة يوم بعد يوم تهذيب

تليه. التي
تنتقل حركة تكون أن إال الحياة تفهم ولن تنقطع، ال حركة يف دوام الروح وإنما
ودون ماءها تفارق أن دون تهدأ ال التي البحر أمواج كأنها الصريورة، إىل الكينونة من
التقدُّم، عن تنثني وال الحركة عن تَُكفُّ ال ألنها جديدة هي وإنما سواحلها، تفارق أن
بذاته، يسمو إرشاق من طويته يف بما نفسه ويفهم الناس يفهم الذي الروحاني والشاعر
جوانبها بني ويوفق الحياة، دخائل إىل ببرصه ينفذ الذي وحده هو بموضوعه ويسمو

عليها. ويسيطر
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إنها قولنا يرادف ا ممَّ «الواقعية» يف األخرية األعرص هذه خالل اإلنسانية بالغت وقد
فيه. هي الذي الزمن يف وانحرصت الدوام سجية وفقدت شاخت

املثالية

إىل أحدهما ينتهي لن اإلنساني املجتمع أو اإلنسان أن لنعلم ذلك ولنتدبر األعىل، املثل
أسمى حالة إىل ويرتفع هو، مما خريًا يصبح أن يجوز منهما كالٍّ ألن القصوى؛ الغاية
إليها ينتهي مرحلة كل ألن الحالة تلك إىل يرتفع أن وينبغي أدركها. التي الحالة من
كأنه — للحقيقة مخالًفا كونه عىل — الوهم زال وما وراءها، ما إىل النظر مطارح تفتح
املادية النتيجة كانت إذ منشودة حقيقة من جانبًا لنا تعرض مرآة، األخرى الجهة من
ما أُُفٍق إىل أُُفٍق من الكوكب هذا حول وندور ندور أن أبًدا وعلينا غايتها، إىل نسعى أن
اإلنسان وليس القاضية، بالكارثة هنالك نصطدم وال الكون، هذا فضاء يف نحوم دمنا
بني املوقوتة والنقلة التقدُّم مراحل من دائمة مرحلة إال الواقع يف اإلنساني املجتمع وال

العظمى. اإلنسان قوة مصدر هو وهذا وحارض، حارض
بمغناطيسية لنا يتمثل يشوقنا ما فكل أبًدا، جديدة التقدُّم إىل الشوق فضيلة وإن
إىل جديد من وننتقل نتجدد أيًضا نحن ألننا األعىل؛ املثل بلوغ إىل سبيل فال جديدة،
تذهب تركناها أم الجدة بهذه انتفعنا وسواء نشعر، لم أو بذلك شعرنا سواء جديد،

سدى.

واآلراء املساواة

عنها نعرب أو الشعور، طريق من نفهمها الناس بني املساواة صور من صورة أعىل إن
الغريزة عىل تسمو الصناعي التقدم يروضها التي الغريزة أن َصحَّ وربما الشعور، بلغة
لشعورنا سببًا يُتََّخذَ أن يصح ال الذكاء أن إال الساعة، رضورات غري لها رياضة ال التي
وبني بيننا للتفرقة أو غرينا، حساب عىل التفوق بهذا للشعور وال سوانا، عىل بالتفوق
وبينهم بيننا والتفاهم اآلخرين لفهم سببًا يكونا أن والفهم الذكاء عىل الواجب إذ اآلخرين؛
سببًا الفهم يتخذ أن يحسن وال الرسيرة. أدب إىل والنفاذ الباطني التهذيب طريق من
والعرفان، الثقافة من درجات أو طبقات أو ألوان أو أجناس أو عنارص إىل النقسامنا
وسائل من وسيلة بكل الناس وبني بيننا للتعاطف سببًا يكون أن الفهم من الحسن بل
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علينا يشق فكيف اإلنسان، بني نحن سواءٌ الخمس نا حواسُّ كانت وإذا واملودة. العطف
املختار، التقدُّم من كسبناه ما أحد لكل نبذل أن علينا ا حقٍّ إن بعًضا؟ بعضنا يماثل أن
متقدمني، غري واقعيون «عمليون» أنهم لنا يلوح الذين أولئك عىل نموِّهه أو نخفيه وال
معاملة يف نصنع كما الساذج التطلُّع نزعة فيهم ونريض ونسوسه، جهلهم نتقبل وأن
تقلُّب من يبدو بما عليهم نحكم أن ينبغي وال — الخصوص عىل أطفالنا — األطفال
جهل عىل بنا تشبهوا كلما نُبُوَِّها يف تُمِعن التي النابية الطفولة من مثال أطوارهم،عىل

منه. بالغاية أو التنبُّه هذا بمعنى منهم
ليس الناس يفرق الذي أن نرى لعلَّنا البحث هذا يف نستطرد أن الشائق ملن وإنه
يعتقد ما منها سواء باملبادئ يسمى ما هو وإنما اليقني، وجه عىل والفهم الذكاء هو
رشير، إنه عنه يقال الذي اإلنسان يعزل خري إنه عنه يُقال الذي املبدأ ألن للرش؛ أو للخري
األفكار أو السيئة املبادئ أن والظاهر بالخري، يوصفون من السيئ املبدأ يعزل كما
تنبيهه يستطاع الذي هو وحده الشعور وأن الناس، بني الحروب تثري التي هي السيئة
مثًال — الخانقة الغازات كانت فإذا األفكار، أو املبادئ تلك من ينجم الذي الرش لتلطيف
يفهم أن يصح ا ممَّ للشعور احرتاًما استخدامها امتنع فإنما القتال، يف تُستخدم لم —
إىل باالحتكام اآلخرين من نقرتب أن علينا اليسري من وأن الذكاء، يفوق الشعور أن منه
لتيسري املعالجة إىل تحتاج التي هي — األيديولوجية أي — الفكرية املذاهب وأن الشعور،
وال ا، رشٍّ أو خريًا تكون ال لذاتها، واملبادئ األفكار أن يخفى فال جانبها، من االتصال
جانب من رشها أو خريها يأتي وإنما بالرش، أو بالخري لذاتها والسموم األسلحة توصف
خري جد — خري لهي الديانات وإن الشعور، عن عجزوا الذين األيديولوجيني أو املفكِّرين
«األيديولوجية» إىل ترجع ألنها كذلك وليست الشعور إىل رجعت كلما — العملية الحياة يف
العلوم إىل ذلك يكون أن إال وهبوط تخلُّف من الديانات يعرتي وما الذهنية. والتعليالت
عىل الباطلة العواطف وتمثيل والتفسري للتخريج العقيمة املحاوالت إىل أي الكهنوتية
طريق من مستطاع الناس بني التقريب إن يقال أن يمكن ثَمَّ ومن مصريها. تالئم صورة
األجنبية، واملخرتعات األجنبي العلم فهم إىل تتطلع أن ينبغي وإننا الفنون، قبل العلوم
— هذا بعد — ويبقى الغاية، هذه لتحقيق الشعور عىل نعتمد أن نستطيع أننا رأينا كما

راشدين. أنفسنا نوجه أن
يُستفاد ألن صالحة باالعتبار جديرة الناس جميع بها يدين التي األفكار جميع إن
إذا الديمقراطية أن شك وال وفاق، عىل املشرتكة الفكرة من االستفادة أسلوب عىل منها
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اإلنسانية الفكرة هي أنها أو رفيعة، فكرة التحقيق ميسور أمل أنها عىل إليها نظرنا
الواقعي مفكرنا َصها لخَّ كما الكاملة اإلنسان حياة عليها تقوم أن ينبغي التي الرفيعة
العيش عىل الحصول هي إنها قال حيث Arcipreste de Hita هيتا دي أرسربست
الصحيح الرشف إىل مستمرٍّا تحوًُّال املرتقبة الديمقراطية تكون وكذلك الرَِّضيَّة. والعرشة
الروحية الثقافة من مرياثًا إنسان كل تورث التي بالكرامة الجديرة األرستقراطية رشف
يف بعضهم يراها كما متقدًما مرًضا االعتبار هذا عىل الديمقراطية تكون فال واملادية،
الصحة من جميًعا عنارصها وتستمد املتقدمة، املناعة هي تكون بل الحارض، العرص
َمِزيٌَّة أنها عىل طلبناها إذا ا حقٍّ الديمقراطية تنال ولن والجمال، والسمت واللطف والقوة
لجميع حق أنها تفهم حني الطلب وتستحق تُنال ولكنها معلومني، ألناس أو خاصة ألمة
— أخرى بعبارة املستقبل أرستقراطي أو — الديمقراطي وسيكون البالد. وجميع األمم
املستكن مدلولها عىل دليل العامة كلمة ويف الناس. عامة أو الناس سواد من اإلنسان هو
والتمييز). التخصص مع يتفق ال الذي املعنى (أي والتعميم العموم معنى وهو فيها،

الشباب واجب

كما — فيها يعيش التي للدنيا يقدمها أن الصغري أو الكبري اإلنسان يستطيع قدوة خري
بهذه تقدم فإذا الواعية، العاملية املحبة طريق من يأتي الذي ق التفوُّ هي — يل يلوح
كذلك يتبعه بل والشعور، العاطفة يف رشكائه عىل مقصوًرا فيها اتباعه يكن لم القدوة

األحياء. عالم يف دونه هم من
واجب هو ما برجواي: يف الشبان الطالب من طائفة قصرية فرتة منذ سألني وقد
يقفوا أن أو مجاهدين مناضلني يصبحوا أن عليهم يجب هل الحارض؟ العرص يف الشبان

املتفرجني؟ املراقبني موقف
دورانها، إليها يؤدي التي الوحيدة القبلة إىل فلكها يف تدور الدنيا إن قائًال: فأجبتهم
بالتمرينات يشء أشبه تائهة جولة فهو ذلك عدا ما وكل واملثالية، التقدُّم قبلة وهي

الزائدة. املادية القوة إىل مثالية قوة تضيف عضلية دورة كل ولكن الرياضية،
من كل يرى كما الشعب، جمهرة هي — كثرتها بحكم — اليوم الطوائف وأهم
من حسابها يف األخريان الطائفتان تدخلها لم التي الجمهرة وهي الواقع، عىل عينيه فتح

الربجوازية. وطائفة األرستقراطية طائفة وهما قبُل،
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أو بالدها، يف الثورة حركة أو ر، التطوُّ حركة تدفع أن السياسة تستطيع ما وقليًال
عملها يف الجمهرة وإنما ذاتها، تخلق التي هي الناس جمهرة ولكن األخرى. البالد يف
هي وتارة ورعود، وبروق واضطراب زلزال هي تارة عمله، يف األريض بالكوكب شبيهة
جميًعا، اإلسبانية أمريكا شبان بل برجواي، شبان وإن حال، إىل حال من وانتقال تطور
التطور، بحركة القيام إىل مشيئتهم، بغري أو بمشيئتهم، ملنساقون بأرسه العالم شبان بل
األحوال جميع يف واملهم والزلزال. االضطراب حركة إىل أحيانًا ينساقوا أن يحتمل كما
حالة يف إال التطور، قبلة إىل االتجاه عىل جهدهم يساعدوا وأن فيه، هم بما يشعروا أن
من يبقى أن عىس وماذا األخرى، الوجهة إىل االتجاه من حرج فال والكظم، االختناق

العالج؟! هذا غري عالج
بعض يف — فرديٍّا — يحدث قد اإلنساني االرتقاء أن نذكر أن َحِريُّوَن أننا عىل
الكيان يف كهربية ظاهرة كأنه م، مجسَّ محسوس يشء إىل األمر يحتاج أن دون األحايني
عقلك. ودعت فقد قبضتك رفعت إذا إنك الحمر: الهنود كلمة ننىس أال وعلينا االقتصادي.
يكاد العاجلة، الدفعة أو (الدينامية) من فرتة إىل ننتقل القرن منتصف منذ ونحن
فليست املعادة. والجمل املحفوظة القوالب تكرار قبيل من يكون أن فيها الكالم تكرار
وثم هنا من فيه نهرول أن دون يوم ينقيض وال وأفعال، وقائع بل أفكار مسألة هي
الصاعدة، وبطولتها الصاعد بلهيبها ذاتها الجديدة الفرتة تصوغ إذ االتجاه؛ كان كيفما
الكثري، تصنع قد — غاندي مثال عىل — وتضامنها وحريتها ثباتها يف الرشد بطولة وإن
ذكرت وقد — يسعني وال واإلقناع، الصحة إىل وأقربها ثورة أفضل ترقبها يف تكون وقد
مدينة يف Sun الجنوب مجلة تحية من بذهني تعلق التي الذكريات أغفل أن — غاندي
القلب فإن أخرى، ظروف يف آخرين قوم إىل ينتمي الذي الرجل، لهذا أيرس بوينس
عىل األوروبيني بعض به شفع الذي التعقيب وبني التحية هذه بني يقابل حني ليحزن
— اللحم وجبة بني الرصاع ختام إنه بقولهم: إياه ملخصني غاندي نعي منهم وعي غري

الهندية! الطبخة وبني — الروستبيف
الهندية! الطبخة وبني الروستبيف بني الرصاع هذا آخر طبقات رصاع عندهم فهو
نتعاون أن — مصرينا نحو أنفسنا نحو مسعانا يف اإلنسان بني نحن — واجبنا إن
الثقافة، من وافر حظ عىل أنها املفروض األمم. تلك بني شامل جامع وعي تكوين عىل
يالئم إدراًكا الوعي بهذا العالم لندرك تعوزها؛ الثقافة أن فيها املفروض األمم وتلك

األوطان. جميع يف اليوم إنسان فيه يحيا الذي الزمن
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الشعر ربة

أحببتها. صغرية طفلة براءتها، تكسوها بريئة طفلة استحياء عىل األمر أول جاءتني
كرهتها؟! كيف أدري وال فكرهتها حليها، من لها يحلو بما نفسها تزين راحت ثم
من مرة سخافة فكانت قدمها، إىل فرعها من بالجواهر وجللوها ملكة، بايعوها ثم

لها. معنى ال النقائض
وثابت أوقارها، من تجردت حتى تزل ولم لها، فابتسمت دثارها من تعرى وعادت

برباءتها. مؤمنًا كذلك فعدت سجيتها، عىل التفضل إىل
العارية. براءتها غري حجاب لها يبَق ولم أخريًا، املتفضل لبسة وخلعت
الحياة. مدى اآلن يل أنت … حياتي من بغيتي املجرد: الشعر ربة يا آه

اللب

العليم. اللب أيها
صميمها. يف أسماءها األشياء من يل هب

من — قبيل من — إليه ويصل مرة، ألول نفيس تخلقه اليشء هو الذي االسم يل هب
إليه. يصلوا فلم جهلوه،

فيلقاها. يهتدي قبيل ومن بالخفاء، منه فالذت األشياء نىس من واجعل
ويعرفونها. عنها يبحثون قبيل من يعشقونها الذين حتى
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واسمه، واسمك اسمي وتمنحني إياه، تمنحني — العليم اللب أيها — الصحيح اسمها
األشياء. لجميع األسماء وسائر

وددت

بغري لساعتها حقيقة ليًال، السماء تلوح كما تلوح جميًعا، أشعاري أن لو وددت
تاريخ.

نجوم، من عندها ما بكل يشء، كل لحظة كل يف تعطي — كالسماء — أنها لو وددت
تلقي أو شيئًا، منها تختلس هذا كل من ملحة وال هرم، وال فتوة وال طفولة ال

السحيق. غوره يف العميق جمالها عىل الظالل من بظل
فوقي! من وتطبق عيني تستقبل … نغمة … ملعة … روعة

عيني. بني ماثلة مًعا والنغمة، واللمعة، والروعة،
خلدي. يف كلها السماء جناني، يف كلها السماء

مفتوح. كتاب

َغنِّ

شيئًا. تقل لم تُقله، لم شيئًا تركت إن إنك . َغنِّ . َغنِّ صوتي.

أنا

أنا. لست أنا
هو. أنا

أراه. ولست جانبي إىل يميش الذي هو
حني. بعض أراه أن أوشك الذي هو

أنساه. أن حني بعض أوشك الذي هو
صاٍف. صامت وهو أتكلم الذي هو

أكون. ال حيث يسعى الذي وهو ناقم، وأنا يغفر الذي هو
الفناء. أدركني وقد سيبقى الذي هو
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الرسعة

أمامك. تطري فراشة كأنه وسبقك، أمامك الزمن عدا مهروًال أرسعت إن
الذلول. الثور كأنه وراءك الزمن مىش متمهًال، تأنيت وإن

أحد! ال

أحد. ال
أحد؟! ال املاء يكون كيف أحد؟ ال املاء أترى املاء. لكنه

أحًدا؟! الزهرة أليست زهرة. إنها أحد. ال
أحًدا؟! أليست بالها؟ ما فالريح الريح، هناك بل أحد. ال

هناك. الوهم إال ليس
بأحد؟! الوهم أليس الوهم. إال ليس

السماء بحق

السماء بحق صمتًا
تقولها. كيف تعرف لن إنك

مفتحة أزاهريي دع
األحالم معها ودع

∗∗∗
بني يرتقرق املاء إىل لديه يستمع وأن حنانك، لحروف يستمع أن القلب عىل يسري
والصدى املورَّد، والقمر حامًلا، معه يرسي الضباب ذلك وإىل السلسبيل، ملعات

الطاحون. تلك أعماق من
لن فإنك السماء؛ بحق وصمتًا جوانحي، بني املتوقد اللهب ذلك تطفئ ال السماء بحق

تقول. حني تقوله كيف تعرف
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الشتاء أغنية

الغناء؟! منه يسمع الذي الطري هو أين غناء. غناء.
الغناء. يرسل الذي الرسب يرى وال غناء، ويسمع األعواد، عىل ورق وال تمطر، إنها
بعيد، والوادي طري. وال يسمع وغناء الطري، تبيع أطفال وال طري، القفص يف ليس

الغناء؟! ذلك أين فأين، بعيد، جد
الغناء؟! ذاك أين أين؟ تغني، تغني، تغني، التي الطيور هاتيك أين أدري لست

ورد رماد

دعوت. كلما وئيد صدى منك وأجابني باسمك، دعوتك
يدي؟! ملك اآلن هي التي — املرأة تلك — أنت أين ولكن

أراك؟! ال فإنني أنت. أين
تذوي. ال الذكريات من بستانًا يا

ستميض. أحالم ومن مضت، أحالم من قبلة يا
بعيد. وهن األماني، بأطياف يدنو نسيًما يا

الضياء؟! يف طريقه يتحسس كالرضير الحياة دروب أسلك اآلن أترينني
معي. وأحسك تسكرينني، هنا. أجل هنا. وأنت منك، آهة أجابتها مني آهة كل نعم.

يدي. ملك هي التي املرأة تلك أنت؟! أين ولكن
أراك؟! ال فإنني أنت أين

اآلخر الطرف

ساعة؟! كل من اآلخر الطرف يف ما يعلم الذي من
الجبل! وراء الفجر توارى مرة من كم

الصاعقة! تكمن الذهبية أحشائه وبني امللكي، بأرجوانه األفق ج توهَّ مرة من كم
حياة! واهب السيف وكان ا، سمٍّ الوردة كانت مرة من كم

حمئة! بركة باملرج فإذا الطريق، أعقاب يف يزدهر املرج أن حسبت وكم
الهية! حفرة عىل عيني وفتحت إنسان، بمجد حلمت وكم
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األبواب افتحوا

األبواب. افتحوا
يعود. أن الليلة ينوي لعله املوت، مع فارقنا الذي لذلك مفتوحة الليلة دعوها

سبيل. كل افتحوا
يف باقية بقية روحه من قبًسا لريى أجسادنا، يف جسده مثال لريى يعود لعله
يترسب منا قليًال لريى علينا، يهبط حني بنا يرتفع العظيم األبد لريى أرواحنا،

الروح. نُسلِّم يوم نفوسنا وراء
الليل. زرقة يف حاًرضا احتوته كأنها كلها الدار افتحوا

يحوم. زهر كأنها النجوم ومع دمنا، من قطرات كأنه معنا

وحريتي حياتي

حياتي. هذه
العال. أَْوِج يف التي تلك

النسيم. مع تهفو التي تلك
املطار. أقىص إىل الطائر تصحب التي تلك

الظالم. قمة عىل تستوي التي تلك
حريتي. هذه

∗∗∗
الشمس وأقبس يَْعَرى، حتى املرج وأقطف العابثة، بيدي املاء وأشق الوردة، أشم

الشعاع. أبدية

أخرى مرة

حجًرا. أخرى مرة سأولد
األنثى. أيتها وسأحبك

∗∗∗
إعصاًرا. أخرى مرة وسأولد
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األنثى. أيتها كذاك، وسأحبك
∗∗∗

طافية. موجة أخرى مرة وسأولد
األنثى. أيتها نعم سأحبك وسأحبك،

∗∗∗
ناًرا. أخرى مرة وسأولد
األنثى. أيتها أحبك وكذاك

∗∗∗
رجًال. أخرى مرة وسأولد

األنثى. أيتها أخرى مرة وأحبك

األصفر الربيع

صفراء. ريحانة بكل الكئوس مرتع أبريل أقبل
صفراء. البستان وحاشية أصفر، الهضبة وسفح أصفر، الجدول وجري

البنني. صغار تضم التي واملقربة
مأواها. الحب أَِلَف التي الحديقة

صفراء. صفراء أهدابها، تقطر صفراء، الشمس أشعة عليها تتنزل
نضار! من للزنابق واها

تربموار! من الديفء للماء َواها
تحوم. خافقة، الصفراء للفراشة

الصفراء! الورود عىل
يقظة يف مفاضة نعمة بالذهب، معطر ونهار باألغصان، تلتفُّ أصفر من ضفائر

الذاهبني. رفات بني الحياة،
الصفراء. بالثروة مملوءة تتفتح هللا ويد
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العريف جنة

غرناطة يف العرب آثار من

خالية. مفتحة كلها أحد، ال
مفقود! يشء ال لكن،

برجال. هم وما بأطفال، هم وما بنساء، هن وما
دموع. إنهم

املاء؟ غمار يف أنفسهن يغرقن مرتجفات، فائضات، الدموع، تلك بوقر ينهض ذا ومن
∗∗∗

ينوح. املاء وكان يتكلم، املاء وكان
الرخام. تحت املرمر. تحت

يرتنم. ينوح.
ويرتنم. ينوح املعتكر، والسلسبيل املزدهر، األىس بني

∗∗∗
بالغناء. جنون بالبكاء. جنون

لهيب. كأنه يتعذب، ماء أربعة، جدران بني ودموع، أرواح
تتربم. تتكلم، أرواح

تتحطم. منسية ودموع
وينوح. يرتنح واملاء

وتروح. تغدو سجينة، أرواح
∗∗∗

يخنقونها. هنالك
يجرونها. يحملونها، هنالك

يبرصونها. عارية
بها. يهربون إنهم بََداِر. بََداِر.

تفيض. لو تمنت روحها
املاء. من غرفة تصبح لو

كلمات. من فيًضا وهناك، هنا تجري
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عربات. من فيًضا
األرواح. مع روًحا املاء، رشاش بني

∗∗∗
السلم. عىل

الدرج. يهبطون بل كال.
دموع. من أمواٍه، من أرواح، من خليط، من لها يا

واكفهرار. فرار من شاحبة، آكام من لها يا
القرار؟ أين يدري؟ ذا ومن

∗∗∗
الروح. أيتها القبلة، ترف أين

املاء؟! حنايا يف دموًعا، نرى وال أرواًحا، نرى فال ننظر كيف
افرتاق. وال انفصال، ال

يذهبوا. دعهم يفروا. دعهم
البان، أغصان يف يختبئون األسوار؟! وراء يُِطلُّوَن األنوار؟! يتنسمون ذهبوا أتراهم

الفوار؟! النبع إىل يتحدثون
يتوهون. ال اآلن إنهم سكوت. سكوت.
يتكلمون. ال اآلن إنهم اسمع. اسمع.

بالدموع. تكن لم املأسورة األرواح إن الدموع. عنه يمسحون إنهم ويحلم. ينام املاء إن
تطري. أجنحة إنها
شبابها. يف حلوة طفلة
املوردة. بوردتها فتاة
الدنيا. يف يحملق وليد

وخطيبة. خطيب
واملراح. الغناء كان الذي هذا
والنواح. األنني كان الذي هذا

الريح. أعطاف بني الشجر، ذؤابات عىل الغاربة الشمس وهجات يف
الصياح. يكون ما أعىل

جريح. روح من
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كسرية. هاجعة، فاترة،
∗∗∗

ذراعيها. عىل تتمطى وأوصال أشتات علوية، بيضاء أمواه
وأحالمها. ألشجانها تهمس
عذابها. من هربت أحالم

واستسالم. وتسليم، وسكون،
روحها. تصافح يمينها

هداها. عن تضلها هواها، عن تضلها أبدية، حرضة أوانه يف والنجم
∗∗∗

أخرى. َكرَّة اآلن وتعود
عذابها. قبلة إىل تعود

كفيها. يف جبينها تواري
شيئًا. تريد ال أحًدا. تريد ال

تغني. أن تريد
مأوى. غري إىل تهرب

هدى. غري وعىل
∗∗∗

تتألم. تتكلم. األمواه
ترتنم. تنوح. األرواح
هباء! عناء، من له يا

عزاء! وال عناء، من له يا
مقام. وال القيص، الركن يف ولقاء وتحوام، وتجوال هيام،

األقدام. عىل وبث النيام كرتديد الشفاه، بني وترديد
الجدار. يصدمه رأس
سالم. وال قرار، وال

∗∗∗
سلسال. يف تذوب روح

أوصال. وتنزف جسد، وينطرح
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وآهاته. دموعه الجسم ويفارق
الزالل. واملاء الرقراق، للجدول وراءه يبقيها

ترتنم. تتكلم. تتألم.
اللماح. الشفق تحت العذاب، تيه يف تتلوَّى األشباح. مع األرواح. مع

الرََّواح. ساعة يف الجناح، مطبق والليل سواد، إىل يجنح نوافريه عند واألىس

أمنية

املرشق، صباحه يف الزالل املاء من الجدول كهذا َمِنيَّتِها، إىل حياتي سالت لو ووددت
بعيًدا يَْخُفْت وسعت، بما الدنيا ذوب هو كأنما طروبًا، حساًسا، المًعا، ثراًرا،

بهيج. رائق نغم عىل يرتقرق وهو ويذهب

مالح عىلرضيح

مثواك. لريى الناظر ينظر السماء قبة إىل
كوكب. َصيِّب من ُمنْيَتَك إن

برفاتك. يحيط األحالم من عالم ولكنه يحجبك، ال الحجر إن
موجود. كل يف تعيش، املجهول يف

الحمام. أحضان يف الثرى، يف البحر، يف السماء، يف

البحر

الثرى. إىل بنا يذهب الثرى
اآلفاق. إىل بنا تذهب البحر أيها ولكنك

النجوم. تلك ألالء عند ذهب ومن فضة من رواسخ فيك الطريق معالم
الجسد. سبيل الرب طريق
سبيل. للروح البحر طريق

الرتاب. من بنجوة عابر، من الروح غري للبحر فما نخال، هكذا نعم
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خرضاء

خرضاء.
العذراء. كانت خرضاء

خرضاء. خرضاء! غدائرها. عيناها.
أجمتها. يف الربية والوردة

بيضاء. هي وال بالحمراء هي ال
خرضاء. إنها إنها.

إيلَّ. أقبلت األخرض الهواء نسمات وبني
الطريق. يف لها يَْخَرضُّ الغرباء، عىل يشء كل

اخرضار. ذو إنه بياض. بذي هو وما زرقة، بذي هو ما الالمع إزارها
أخرض. عليه أقبلت الذي البحر

خرضاء. أجلها من — السماء حتى — والسماء
عليه. أقبلت كلما منه تنساب األخرض بابها لها يزال ال حياتي، الحياة وهذه

تََعاَيلْ!

الربيع. بعيد تبرش والطبول زرقاء، اليوم ِعلِّيِّني إن
الحب. ورود لتحيَا الورود. لتحيا

الويضء. الشعاع مع املروج خرضة ولتدخل
اإلكليل. لريحانة املرج. إىل تََعاَيلْ

تََعاَيلْ. تََعاَيلْ.
وللحب. للريحانة،

∗∗∗
أحبك؟ تدعينني هل سألتها:

قواي. بكل أحببتك الربيع نجم طلع إذا تتوهج: وهي وقالت
اإلكليل. لريحانة املرج. إىل تََعاَيلْ
وللحب. للريحانة، تََعاَيلْ تََعاَيلْ.
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1Ruben Dario داريو روبني

يف وداريي روبيني أستعيد مرة. عرشة سبع مرة. عرشة ثالث مرات. سبع مرات. خمس
الصورة. هذه

يزال وال وكان واضًحا، مطرًدا، حيٍّا، يزال وال كان وجداني يف داريو روبني إن
أبًدا. جديًدا

واألخرى وداريي، روبيني باسم إحداها متعددة، ظالًال قبل من له رسمت وقد
ليس اإلسباني باسم وغريها داريو. روبني باسم وغريها داريو، روبني وعىل مع باسم
يف له ترتسم التي بالصورة منها واحدة وليست الصور، هذه أشباه إىل وهكذا وهكذا إال،

التالية. األسطر
القلم أتناول وأنا بالحزن، اليوم تملؤني وفاته نبأ اآلن بعثها التي الصورة وإن
(١٩١٦ سنة (يف نيويورك إىل إسبانيا من أبحرت حني بالحزن مألتني كما لرسمها،
اإلعصار عيني عىل يغىش نيوفوندالند، من مقلًعا فرباير، شهر أيام من قارس يوم ذات

الطريق. بعض يف عنه الفاجع النبأ ذلك املذياع إيلَّ ويحمل الجائح،
خلدي يف وحامت جثمانه، ذهب قد وهو نيكارجوا، يف موطنه من مقرتب أنا واليوم
إياها أعارني التي صورته إيلَّ أوحته كما — البحر داريو — داريو ذكريات من أمواج
ثوبه يف فلوريد، شاطئ عىل املطري الغائم الجو يف قائًما ،Reyes ريس ألفونس صديقه

الديفء! الذهبي لألصيل ذكرى املالح: الربان بزي األبيض

.١٩١٦ سنة توىف كله. اإلسباني العالم أرجاء إىل األدبية آثاره وامتدت نيكارجوا يف ولد شاعر 1
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أمام الجمال. ربة الزهرة مولد أمام األمواج، أمام الذهول دائم داريو كان لقد
وبالقفاز، الفروك، بكسوة يصنع ماذا يعلم — لهذا — يكن ولم بالعافية، املشبع امللح
سفريًا املفضل بزيه هذا كان فما الدبلوماسية. الحلة يف املتنكر وبزيه العالية. وبالقبعة
هذا من أشد بعري يحتفظ كان فقد نيتون، اإلله عند اًرا بحَّ أمريًا أو الرشقية، ملليكته
امليزاب عند مستلقيًا يُرى كان ما كثريًا ولهذا الدار؛ بحجرات مالبسه صوان يف العري
القرش سمكة كأنه الصغرية قدمه عىل السمينة استدارته ألن الرسمية بالكسوة متربًما
الدلفني من سلطانًا أحيانًا تخيلته وربما الصدار، ضغط تحتمل لن ذنبها عىل واقفة

املاء. عرائس من به امللتف حريمه بني ينعم
البحر يف الزاخر املوج هزات إىل َألقرب املنتظم ترنحه إن السادة، أيها كال. كال.
األربع الجهات وإىل إليها ونظر األعجوبة ساعته أخرج وكلما نوح، دوار إىل منه املحيط

ساعة! إبرة من ال املالح، إبرة من التوجيه يستلهم أنه فهمت
األرخبيل — املحبوبة وكلمته كوملبس. جزيرة األرجنوت. جزيرة هو الحق موطنه إن
من وزينة له مدلَّه بحار ابتالع يبتلعها كأنه حلقه داخل بها ينطق حني تحسبه —
اآللهة لذرية فردوس بمثابة تكون أن إال القارات أرض لخلق عنده موجب وال املحار،
«إن قال: كما صباه منذ ترعاه الزهرة كانت فقد الجمال؛ ربة الزهرة ساللة من والناس

والحنني.» الشجى بنظرات لرتمقني الهاوية أعماق من الزهرة
لون صفاء يف زمردية جزيرة إىل ليأوي التجيل ساعة يف الوثنية أربابه أعدته ولقد
األبدية إىل ينظر كان وما املستجاب، األمل طيف الخالدة نرضتها يف يتجسم السماء،
يف اإللهية السمفونية تختتم كما اليومية، الحياة عندها تختتم جزيرة إىل ينظر كما إال
الحلم يف رأيته وطاملا املوموق. املالذ إىل املشوق املالح مآب الحي إليها ويئوب نهايتها،
وآكام وسحبها رباتها بني جمعاء، البحر ذخائر عىل يسيطر قرصان ربان صورة عىل

ورياحها. وآللئها وشموسها نجومها ومنازل وعرائسها، مرجانها،
الحمراء. البحر أرباب أعالم به ترضجت وما األزرق السماء حرير تحيل التي رياحها
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2Rosalia De Castro كاسرتو دي روزاليا

الرباعي القلب ذلك يف بالسماء األرض وتشتبك جليقية، أنحاء جميع يف السماء تمطر
جليقية بجوانب ليحيط امَلوَّار القلب هذا وإن األمطار، دوافق فيه تجري الذي التجاويف

جمعاء!
وأحلك حالكة بني فاسودَّت زمنًا، األمطار رضبتها التي الكنائس تتناسق القرى ويف

اآلدمية. الحظرية هذه من الرطوبة روائح تمج منها
من دلو حقلها: يف تفكر الِحداد ثوب يف دارها باب عىل كاسرتو روزاليا ووقفت

املاء. جوارها إىل يجري والغالل، والعنب الذرة
املاء وعىل ، املبتلِّ الثرى وعىل الناعمة، الخرضة عىل يتدفق املطر روزاليا وترى
يحييها الذي الشاحب اليافع ذلك ترى كما الوحل، ذلك يف تخوض البقرة وترى الوحل!
واملركبة امُلْعتَلَّة، والطفلة األغرب، والقس األشعث، الحاج ترى وكما سبيله، يف عابر وهو

املطري. الهواء يف تغرق تكاد األجراس دقات إىل وتستمع األنني، ذات

بسطابل. أجراس
ترنني. أسمعك

الحنني. من فأذوب

العزلة من به ابتيل ما فرط من حوله ما عىل يرين واختناق وحزن، وكرب وعزلة، فقر
والضيق.

ونشيج. وقنوط وبكاء دميم، وعطف واسع، وفم
تني وال تهدأ ال ناشجة، باكية، قانطة، الفاجعة، الجليقية الشاعرة كاسرتو روزاليا

ونشيج. وبكاء قنوط يف
روح من له ويا حوضها! يف ذهبي روح عىل تنطوي مهملة، جسدها كجوارح ثيابها
فارق ال اآلدميني، من قطيع بها ويحدق الحياة، بقيد دفني بل مأسور! جميل محزون
الالصقة والرائحة املنهزم، البطء يف سواء وكلهم اآلدميني، غري من القطعان وبني بينه

الذلول. املستسلمة والغريزة

.(١٨٣٧–١٨٨٥) الحديث اإلسباني األدب يف كبري أثر لها جليقية شاعرة 2
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رسيرتها يف بما تجن ولكنها بنفسها، تعنى أن يسعها وال بنفسها، تعنى ال وروزاليا
فؤادها يف يندمج الكنيسة، أجراس ونبضات واملطر الدمع من مزيًجا املوزون، النغم من
واألبواب، النوافذ من سجن جليقية فيه، تتعذب مرطوب مارستان إال كلها جليقية وما
ترى وال وضمريها، روحها محيا روزاليا فيه تتأمل والدموع، والضباب املاء من وقضاء

الديفء. غوره من القرار غري مرآته يف
املخفوق، امللح من كالزَّبَد ويرغي القطن، حول ويستدير يطفو جليقية، يف الضباب
الشطآن، عىل وينترش الجدران، يحارص الرجراج، الخضم قبل من املاء بفروع ويحدق
تهتدي ال هي أو العيون، مغمضة فتدخل السقى وتأتي الجون. طياته يف يشء كل ويلف
أرضها يف املواقع حيث املجهول، شاطئها يف حقلها، يف سكنها، يف هناك وهي املدخل. إىل
األربعة والجدران األربع الصخور حول وقلق، هينة عىل طويًال تتمىش قريب، من قريب
منفرد: صخر كل ويف منعزلة، دار كل يف منها، مقربة وعىل منها، البعد وعىل املبتلة،
الكفارة كيوم يوم من األبدي املساء أسداف تحت فارغان، أو مملوءان توأمان رضيحان
أيامى أصغر، أو منها أكرب أخريات، روزاليات فهناك نظرت وحيثما األرواح، جميع عن

العزاء. يعرفن وال أحد، يعزيهن ال الالئي واألحياء األموات

3Jose Marti مارتي جوزيه

وطنه لقاء قبل له لقاء فال اللقاء، حق مارتي بجوزيه برصي يلتِق لم كوبا أرى أن قبل
بغري ضائعة ذاٌت لهو أنفسنا، من أو نفسه من له بطانة ال رجًال وإن حياته، ومآلف
األشياء؛ وراء أو األنفس، وراء بطانة عن أفتِّش أن الدوام عىل وسبييل وأوصاف، مالمح
فإن إلنسان، أو ليشء الكيان ذلك أطوار وعن الصادق، الكيان عن تكشف البطانة فإن

شفاف. لكائن أو شفاف، إلنسان بصورة أقنع أن الخري فمن عنه أفتش ما أجد لم
رأيت يوم له، املرتجمني كتب يف الذي مارتي أو كتبه، يف الذي مارتي رأيت ولقد
الهواء، وزوابع واملاء الشمس من يكتنفها بما الشمطاء الزرقاء الخرضاء كوبا يف مارتي
أجم من يتفرق وما هناك، وواحة هنا واحة يف منزويًا أو منبسًطا الخيل من يتناثر وما
والنهوض. التقدم طالقة من مارتي احتواه بما مألى وجبال وخلجان ونسمات وأودية

.(١٨٥٣–١٨٩٥) اإلسبانية اللغة بالد عمت رمزية مدرسة له التحرير، سبيل يف مجاهد كوبا من شاعر 3
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مرتجميه. وكتب كتبه يف مارتي إىل نفذت كله هذا خالل من
من باملزيد إسبانيا لتعريف الكثري صنعا قد داريو وروبني أنامونو دي ميجويل إن
اإلسبان، ألولئك أًخا السيئة إسبانيا خصم مارتي كان ُمذْ لديهما، األثري مارتيهما مارتي.

عليه. الغضبى مارتي عدو إسبانيا يخاصمون الذين
بالكثري. له مدين وداريو

املعدود. بالجم له مدين وأنامونو
املتحدة، الواليات جانب من الشعرية باملشاركة له مدينة اإلسبانية وأمريكا وإسبانيا
لإلسبان كباريس األمريكيني لإلسبان وهي — نيويورك يف منفاه إىل بهجراته مارتي وكان
أصحاب بني اإلسباني العالم من املتحدة الواليات لتقريب سعى من أقدر — األوروبيني
نحن منا اقرتب إنما — پو مواطنه من أمريكيًة أعرق وهو — ويتمان أن وأحسب األقالم.
الطيب، الشيخ إىل تحيته داريو إىل فأوحى عنه مقاله كتب الذي مارتي يد عىل اإلسبان

العنيف. الرفيق الخريف بحريات شاعر إىل واجتذبني
مًعا ونثره بشعره ليحيا — كوبا ملوطنه نفسه يف لنفسه حياته بعد — مارتي وإن
اليوم ليدهشني عنه تلقاه الذي وإن البداءة، منذ بدينه له اعرتف الذي داريو نفس يف

قبول! من له ويا عطاء! من له فيا وذاك. لهذا استيعابي بعد
السطور: هذه ملارتي قرأت أين، أذكر وال الطفولة، منذ وأذكر

املرمرية. بالصوامع ألحلم إنني
املقدس. صمتها يف وهي

هاجعون. لديها واألبطال قائمة
أتحدث. الروح من ضوء وعىل

الظالم. جنح تحت إليهم

األمريكيني لإلسبان مخالًفا غريبًا يومئٍذ ورأيته يفارقني، ولم فيه، فكرت ولقد
وأوفر الوطن، من نصيبًا وأوفر وأغمض وأمىض وأخفى أقوم ورأيته نحن، لنا وليس
أخرى صورة عىل اآلخر الكوبي كازال ول جوليا معارصه من وأبعد العالم، من نصيبًا
اإلسبان، نحن إلينا داريو جذبت ذلك من الرغم عىل التي الزائفة، العرصية الدعوة من

ذاك. بعد فلسبيزا فرنسسكو ثم رويدا، سلفادوري هناك ثم
فرنسيته فرط عىل فهو داريو أما هواي. عىل أسيغ ن ممَّ قط كازال كان وما
املخصب شعره يف الفطرية اإلسبانية الهندية لهجته فإن النكسة، دور يف كازال كصاحبه
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وإنه مختلف، جد مختلف ليشء مارتي إن كال. كال! وتستهويني. لتسحرني أحسنه عىل
الذي ذا ومن املستحدث؟! املجدد مارتي يف يرتاب الذي ذا ومن بي، وألصق إيلَّ ألقرب

األمريكيني؟! اإلسبان من العرصيني كسائر عرصيٍّا يحسبه فال يفهمه
للتعرُّف يكفي ما منه قرأت أو القليل، غري مارتي من أقرأ لم — ذاك إذ — وكنت
يف مطبوعة غري — اإلسبانية الكتب من كغريها وهي — كتبه وكانت ومبناه، معناه إىل
يف املغرق بل اإلسباني، نثره من النادر غري أعرف ولم إسبانيا، يف ترى وقلما باريس،
أصادفه كنت ألنني نثره؛ هو أنه أعرف ولم أخرى، بعبارة عرفته أو قة، املنمَّ اإلسبانية
يراعة من يخرج ألن صالًحا لداريو القشتييل كتاب كان إذ داريو، يكتبه فيما نًا مضمِّ
الذي املزخرف، اإلسباني الرونق بذلك املأخوذين من قط يكن لم مارتي أن لوال مارتي،
جميع يف داريو ظل وقد املشدوه، الريفي كالطفل عينيه كل عليه فيفتح داريو يبهر كان
فقيه وأستاذ وفارس وأسقف ملك من التقليدية، الشخوص تلك نطاق من خارًجا حاالته
املوىشَّ املظهر عن أبًدا ليُعرب مارتي كان وما والشعائر، املراسم بصبغة مصطبغني

صورة عىل ولكنه داريو عند مثالهن عىل عنده هن ما وهن النساء، عن حديثه يف حتى
بينها تمتاز التي املفردات وغري اللغة مفردات غري يف عريقة سلفية ملارتي فليس أخرى؛
وداريو مارتي بني املوازاة بهذه ألشعر كنت وما موقرة، خالجة عن أو فكرة عن بالتعبري
من أغض أن — مارتي إنصاف سبيل يف ولو — أربي من وليس كوبا، إىل أذهب لم لو
أيًضا به معجب بل الناحية، هذه غري يف به معجب ألنني عليه؛ أجور أو العظيم داريو
وإنما الصفات، تلك يف مارتي من باالستفادة واعرتافه لرصاحته الصفات من يشبهه فيما
املختلفة التجارب أعماق إىل راجع مستقالن وجودان به يختلف ما غري يف بينهما الفرق
يصب لم إسبانيٍّا جرًحا أطوائه يف حمل مارتي ألن حياته؛ يف منهما كل ابتالها التي

بمثله. مارتي
والبغض الحب من خيوطه نسج الذي العنكبوت القائد هذا مارتي، جوزيه هذا إن
التي أرضه يف سقط قد املقدور، مصرية منتظًرا البيض، والقبالت والكلمات الورود بني
عىل له مقدوًرا كان كما األحوال بعض االكرتاث وقلة والحسد الهوى فريسة اآلن شهدتها
وقد املايضوالحارضواملستقبل، ويف وطن كل يف الغرام رصعى املجاهدين الفرسان ُسنَِّة

اإلسبانية. واملثالية األبدية بالروحانية يحيط الكوبي كيشوت الدون هذا كان
وأقاصيص مارتي أنشودة تكتبوا أن سواكم من أخلق إنكم الكوبيني، معرش فيا
بما جميًال ذوًدا أمته وعن قرينته وعن وطنه عن ذاد الذي واملوت الحياة بطل وهو خياله،
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أردته التي الرصاصة تلك كانت وقد الرفيعة، الشاعرية بحياته التضحية من عليه أَقَدم
ومن فوج كل من ظاملة رصاصة كل تجيء كما — لهذا — فجاءته ا، حقٍّ نصيبه من
اإلسبان من القليلني غري جريرتها من يربأ فلم املسفة، القرون تراث ومن شتى جوانب
أنا — أشعر ولست جثمانه، إىل نفذت التي الشظية تلك عن مسئولون فكلهم والكوبيني،
به شعرت وقد سهمي. ومن حقي من تكن لم وإن الشظية، تلك من بُخلُوِّي — أيًضا
الشجرة جانب إىل النور يف نكون حيث نشعر كما دائًما، شعوره من يختلج كان وبما
يؤمن الذي املبتهل الواجد الطراز ذلك ملن وإنني والرعاية. املعاني ذوات واألزاهري واملاء
نفسه يهلك الرش ألن اآلخرون؛ به يقصده بما ا جدٍّ يهلك وال ظاهًرا، يهلك الخري بأن

بيديه.

4Becquer بكوير

األمني مأواه املعسول، كرمه حول البحرية للريح نفسه وأسلم يديه إحدى بكوير بسط
والعطر الظل لحظات من لحظة إىل َحنَّ كلما مايو شهر يف املرعد الدافق الوابل بغتات من
نفسه الوقت يف بيده ويقبض ويسعل ويختلج لريتجف وإنه والقنوط. السوداء غيوم بني
يف الخيالية الربابة ليلف جهده ليجهد وإنه الرياح، َهبَّاِت يواجه وهو العالية، قبعته عىل
بالزوابع املكظوظ القارس الربيع من اللحظة هذه يف يغطيه ال يكاد الذي القصري ردائه
— انتزعها قد الحجرة من مظلم ركن يف الصباح ذلك يف أتراه الهامية. والغيوث السافية
أين إىل املزهرة؟ اللوز شجرة كأنها الناعسة وأجنحتها العارية بأوتارها — الربابة تلك
والربيع، والَهمِّ، املشتار، العسل من هناك خليط وأي نغماتها؟! لريسل يحملها ترى يا

املثالية؟ الربابة تلك تحويه والقشعريرة، واملرأة،
خيانته «يختم الخفي: بالحب تحلم جميًعا إنها معصم. أو وتر امرأة، أو ربابة

بقبلة!»
وخزة كأنه به يتعذب ومىض الروح، دخيلة يف ًرا مسمَّ صدى صدره يف طوى لقد
رصيعها تقتل ال ولكنها تطاق، ال ذبحة الربتقال: شجرة عىل املفخمة الثمرة من الشوكة

واحدة. بطعنة

وعده الرمزية املدرسة لظهور مهد الذي اإلسباني الشعر رائد (١٨٣٦–١٨٧٠) بكوير أولفو جوستافو 4

الحديث. الشعر مدارس لسائر طليعة النقاد
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نهر من الواسع البحر إىل به يدفع أن يطيق هل ويرى امللتهب، األلم يحمل مىض
فرعه، إىل قدمه ومن سمعه، أنحاء كل يف ويدق ليدق وإنه عروقه، يف يرسي الذي الدم

الكليل. قلبه َخَفقان من خانقة سحابة تحت
وبهذه األلوان، بشتى املتألِّقات املذهبات البيض الخيال سبحات يقابل فاتر قلق
وحي من القصيد يف الحياة تخفق حيث األبد إىل ويسمو نغماته، يصنع القلبية النبضات
الصفراء كالخالصة — بكوير وحول الروح». أعماق إىل الشمس تنزل «واليوم اإلسبان:
يغرِّد الغيور واملنقار لتتويجها، املتجمعات العصافري وبني املثالية، الزهرة من الفضية
صادًقا فريًدا األشياء، من املبتذل وبعد قبل شتى أحوال يف واأللحان األوزان تطري — بها

الشمطاء. القاسية سجعاته إال هي ليست إذ فيه؛
إىل رجعة بغري يستخدمان وال إسبانيا، يف السنون تمر — ا حقٍّ — وقافية جرس

بكوير.
عىل املحفوظ واألبيض األسود النهد قافية قافية. جرس. قافية. قافية. جرس.
املغلقة الرشفة عىل الدير، جدار عىل القرب، حجر عىل الرواق طغراء الطغراء، صفحة
الزجاج. صفحات عىل والشمس املاء ومعها وقرنفلية، خرضا الغربية: إشبيلية بسماء
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أبريل من ٥ نيويورك

بيضاء. وردة يدها ويف تنام الزنجية الفتاة
السحر من غشاوة كأنهما الحزينة زينتها من تناثر ما تبددان والرؤيا والوردة
الذهبية، والقبعة األخرض، واملئزر املطرزة، الجوارب من الزينة تلك عليها: منبسطة

األرجوانية. بخشاخيشها
السوداء. يدها يف البيضاء بالوردة — للمنام مستسلمة وهي — لتحلم وإنها

عليها! قبضتها أشد ما
نعاسه، يف السائر عناية بها لتُْعنَى وإنها وتحرسها، تحميها بأنها تحلم َلكأنها
لروح والدة ا أمٍّ أصبحت وأنها الصباح، ذلك يف ولدتها أنها — يرى ما عىل — وتتخيل
ذهبية كانت لو التي املطوي الوردة إكليل النعاس يخنق حني إىل حني ومن بيضاء. وردة
الكف تلبث فال كتفها. أو الفتاة نهد وتلمس رأسها فتنغض الشمس أشعة يف لسطعت

الربيع. لبواكري العلم حامل كرامة كرامتها: عن تذود أن بالوردة تمسك التي
يغطي القريب الجوار يف الضجيج من واقع — منظور غري — الحلم هذا ويقابل

يحسان. وَقلََّما والقدر الحر يرين حيث يشء كل عىل
والشجن امللل من غاشية يف والصياح املضغ وتركوا صحفهم ألقوا هنالك من وكل

الجدار. ذلك يف الباقي الوعي كأنها البيضاء، الوردة تلك إىل النظر يف مستغرقني
شامل حضور أو له، جسد ال روح كأنها جميلة بنفحة تشع — ذلك بني — والوردة
البيضاء، للوردة كرامة والصحائف، والفحم الحديد يترسبل أن إىل هنالك، ما بكل يحيط

محدود. غري خلود يف أجمل، بربيع
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القمر

أبريل ٢٣ نيويورك

بالدوار. النظر تصيب األلوان صنوف من السماء يف روائع املساء. برودواي.
والقمر. …
… القمر

الحمراء. الذروة تلك عىل النهر، فوق العاليني َحنْي ْ الرصَّ ذينك بني إليه لننظر لننظر.
لنرى. مهًال تراه؟ أال

القمر؟! عن إعالن مجرد هو أم ترى يا القمر أهو

الربيع ليحيى

نيويورك

تتيقظ. امللوثة األظافر ذات العجوز
الليل كواكب كأنها حديد، من حلقة يف املضطرب هدسون إىل الداكنة السفن وأقبلت

الظالم. جانب من النور نحو الشفق بعد تُقبل
املاء، وجه وعىل السماء، يف العائم الفجر يعززه الطهر، إىل بحنينه الربيع، وجاء

املدينة. نحو
برودواي. مركز من التليفون، عىل ويمينه مكانه، يف النهار ويستوي

وروده تَنَدَّى القمراء، ضياء يف سابًحا ويزدان يتجمل كلها ليلته — الربيع وقىض—
واألوحال والغبار الدخان (رشكة يصارع طريقه يف يزال ال الذي الفجر برونق الدافئة

بوغازها! مرشد ليتلقاه ليمتد)
من أشعة إليه تمتد حيث منهزًما، املاء يف فيسقط الفجر يعود أسفاه! وا لكنه
الحرية. تمثال عند الصناعي بالتنفس ويسعفونه فينتشلونه إلنقاذه. املحمرَّة الشمس

مهزوم! وهو بالنجاة فرحته أشد ما للمسكني! ويا
الرباعم إن نعم لتتويجه. كاٍف التاسعة الساعة شعاع من الشاحب الذهب إن
لتغني املداخن عىل العصافري وإن ويضء، سمت يف َلتبتسم الرصيف شجر عىل املتسخة
ورشيط كالرشار، نثاًرا األسود الغبار ترسل الشاطئ ومقابر الثلوج، ذكريات تشوبه غناء
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يف املعابد وأجراس الخطر أجراس تدق حيث األبراج أعايل يصبغ املرشق القرمز من
اختالط.

اآلن! الربيع إىل انظر
من للمسري يتأهب القوس، تحت واشنطون ميدان يف متجرد قوي الساعة إنه
يتقدم! وال الفراغ، لوقت تزجية قدميه يدق يزال ال ثم الحديقة، نحو الخامس الشارع

اآلن. رأسه، يحني إنه
الربيع. وليحيى الربيع. وليحيى الربيع. وليحيى

برودواي مقربة

نيويورك

مفارق أربعة من القادمون إليها يصل األعمال، حي إىل تؤدي الصغرية املقربة هذه
الصابر صمتها كله هذا بني يخذلها وال ونفق. بالعداد وسيارات وترام جو متزاحمة،

الصغري.
نيويورك يف ما كل واألسود باألحمر تعلن التي املتقابلة املتألِّقة للعناوين نهاية وال
وأشكال، أنماط عىل وتفرقها وتجمعها الغروب، شمس تصوغها ورشكائهم) … (ال من
القبور، عىل الشواهد حجارة من والظهور األكتاف بها فتصطبغ وانفصال، اتصال بني

الصدور. يف التي القلوب صبغ من بوشائح وهناك هنا وتتوشح
لعبة كأنه — صغري معبد من بك يلحق بما الفناء عالم من البحرية هذه مسكينة
واملطارق األبواق بها تحيط سكينة من فيك ملا محارصة؛ حاملة أجراسه ترن — معبد

والصفافري.
الحائل العشب ذلك تحت خالد — انحصاره وعىل صغره عىل — الصفاء هذا أن إال
الغاربة، الشمس شعاع إليها ينحرف واحدة زهرة غري فيه وما آفل. جيل رفات اه نَمَّ الذي
لشمس الوحيد التوأم وتجلها الخامسة، الساعة وحشة من الرهبة هذه بالشعر فتغمر

العامرة. املدينة عنه انعزلت الذي الرسمدي جاللها يف الغروب
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أيًضا مقربة

وفالدلفيا نيويورك بني

نعم. أخرى مرة
مقابرها. سحر يف كامن أمريكا من يستهويني ما أعظم إن مرة. مائة بل

بلد، كل يف الوحيد البلد وكأنها حولها، من حائط بها يحيط ال منا، قريبة إنها
من الحياة معرتك إىل أدنى بطيورها، املغردة سكينته من الشعري َوْحيُه إليه يستهوينا
جوارها، إىل دارها من بها فتعرب الصغرية الطفلة تخرج واملتاحف، واملوانئ الحدائق
وتنعكس أمامها، تتطاير التي الفراشة ترمق أو عروسها، تالعب هنيهة هنالك وتتلبث
واحد، ِظلٍّ يف والرضيح البيت فيجتمع حولها، من النوافذ زجاج عىل الشواهد صلبان
املقربة. يف الصغرية الطفلة أمان آمنًا الدار، نافذة إىل القرب شاهد من العصفور ويطري

أمثلة بني مطمِنئ َمثٍَل من له ويا املوت، عىل الجمال به ينترص هنا نرص! من له يا
يليه! فيما والقلق العجلة من شتى

رياها. طاب الوردة أيتها
رشابه. ساغ املاء أيها

الحاملني. أعني به نعمت الحلم أيها
بني األبدية الحياة إىل مطمئنة نيويورك، هضاب يا بينك تسرتيح أن املوتى أحرى ما

اليومية! الحياة هذه عوارض

مدريد

الروح! من أقربها ما
الروح. من قريبًا األيدي، من بعيًدا يزال ال الذي البعيد، البعيد! أقرب ما

سحيق. كوكب من ضياء كأنه
مسمى. غري صوت كأنه

الصعيد. أديم عىل بآذان الراكضة حوافره نتسمع جواد كأنه سارية، أحالم كأنه
التليفون! سماعة يف املريج، البحر من املوج أصداء كأنه
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يف يسطع جميل نهار من يخبو، ال ضياء يف جوانحنا بني جديًدا خلًقا الحياة وتنشأ
القريب. املكان هذا عن ناءٍ مكان

التحقيق! يربزه وملا الحق أحىل ما أحاله! ما أحاله ما آه

املاء إىل اإلصغاء

(مدينة غرناطة من العريف بجنة الصغري املاء سلم من مقربة عىل وجلست املساء، أظلم
الرمان).

وهبطت متالحقة، فردوسية نعمة يف انقىض الذي األصيل مرسات من متعبًا جلست
وال لحظة، كل لك تحلو التي النامية الظلمة أطوار يف جسد، وال له ظل ال الذي كالطيف

رسابيلها. من النجوم فيها َعَرْت سماء عن تشف تزال
قناة كل يف جاريًا مترسبًا وبعيًدا، قريبًا بروًدا، األصداء، ُمصطِبغ بي املاء وأَْحَدَق
بأخفى يل وهجس مسامعي فمأل كان، حيثما منه قريبًا وكنت شؤبوب، وكل جدول وكل
استغرق لعله بل األصوات، متجاوب النغمات منسوق معزًفا يل يتمثل وكاد وساوسه،

املاء. هي موسيقى بل املاء، من موسيقى نفسه يف فغرق
بل عني، منعزلة تكن لم اآلن ألنها غامضة وواضحة: غامضة موسيقاه وسمعت
تمتزج املاء هذا خالل فمن جوانبي، يف يرسي الذي ودمي عروقي، يف متنقلة كامنة

إليها. نفيس ومن نفيس إىل منها وشيجة كل الباطنة بالدنيا
يف ترددت وكلما يرى، ال شبًحا الظالم يف راحت كلما يعلو صوت ألنها وواضحة
ألنها تقول؛ وال تسمع ال حتى الصفاء، يف وغرقت روحي صفت بالرتداد وتجاوبت السمع

واملقول. املسموع هي
عىل ظله يجاور مصغيًا، منفرًدا، إنسان، قامة يف مديًدا ظالٍّ العني جانب من وملحت
املاء وسمعت سمعته بصوت يل ويقول مني، مقرتبًا رويًدا رويًدا ويخطو السلم، درج

املاء؟ إىل تصغي معه:
باإلصغاء تستمتع أراك مثيل وأنت قائًال: إليه أتحدث وأنا قائًما ونهضت نعم. قلت:

إليه.
سنة. ثالثني منذ إليه أصغي فإنني إليه؛ باإلصغاء أستمتع أن بي حاجة ال قال:

السنني من كم منذ أذكر، أن أعني وال أذكر، ال وأنا وقلتها سنة! ثالثني به: فهتفت
إليه. إصغائي كان
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منه. سمعت قد ما وتخيل به. أخربني قد ما تخيل يقول: كأنه سمعته ثم
املاء. يف وغاب الظلماء، يف فغاب رفق يف وانرسب

قنطرة

الهوى. قنطرة إىل
الصخرتني. بني الجاثم الحجر إىل

موعدها. ينتهي ال التي املواعد موعد إىل
قلبي. ومعي أتيت

∗∗∗
املاء. غري حبيب من القنطرة عند يل كان وما

أبًدا. يخدع وال يجري أبًدا
أبًدا. يتغري وال يجري وأبًدا
أبًدا. ينتهي وال يجري وأبًدا

هدسون نهر

النور هذا كعذوبة «العذب بحري من هدسون نهر يا إليك عدت عشت كيف أذكر ولكي
حبٍّا.» يتجىل

جدول يجري تحتويه، ما أكثر نيويورك من احتوت التي القنطرة هذه وتحت
أنمو كيفما — وأنمو أخرى، مرة طفًال أعود فقد نعم؛ أي طفولتي؟! املذهبة. طفولتي

وأبقى. وأعرق أكرب هو ما صغريًا فيستوعبني —
إن حبٍّا، يتجىل النور كعذوبة تعذُب والتي لها، انتظار ال التي األسطورة أيتها
حيث الباب ألفتح وإني بمدريد، شبيهة بإشبيلية، شبيهة بمقرة، لشبيهة هذه نيويورك
إىل أخرى َكرًَّة وأثوب فأضحك، أحًدا وألقى كبهجتها، بهيًجا حبٍّا الشمس إيلَّ لتدخل أقيم
األرض عىل التي الطبقة أو التاسعة الطبقة يف سواء والصمت، العزلة من املدََّخر مالذي

كالضياء. حلو والحب وضياء، حبٍّا السماء، تستقبل
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عىل تغرد العاملية والعصافري النوافذ، خلل إيلَّ تنظر موريلو1 صنع من الصور
ريح عيل فتهب وأُْصِغي الحديث، ونتساجل الغناء نتبادل والعصفور وأنا األسالك،
يحوم وما وأشباحي ألطيايف سكنًا أرتضيه شارًعا أملحه فما امرأة. بصوت الواسع العالم

واألوهام! األخيلة من رأيس يف
الحصري عىل املنقوش القمر وهذا ركني، من الجنوبي الجانب تحرق الشمس إن
جميًعا القناطر أصدق واشنطون، قنطرة إىل مبادًرا املوىش الفقر هذا من ألهرب يوقظني

املوشاة. طفولتي جدول يجري حيث نيويورك يف
فأبرص قلبي، تفتح كما معطفي الريح تفتح الشارع، إىل فرجعت نفيس وشبعت
وأتحدث مدريد. من آتية الرباني يوحنا حديقة يف الحور أشجار وأرى الحسان، الوجوه
باللسان الصلوات يرتلون الكنيسة صبيان وأسمع باإلسبانية، هناك وقطة هنا كلب إىل
مع النواقيس حذو وأحذو القمر، أفق ويف الفردوس جنات يف به يتناجون الذي العاملي
كأنه وفاق، عىل والذهب البنفسج فيه تمازج بحر يف السماء تعوم حيث الظهرية، أشعة

مثال. أبدع عىل قزح قوس
كالضياء. حلو الحب إن

.١٦١٧–١٦٨٢ إسباني مصور 1
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