( )1هذه فاحتة ال�سبع ع�رشة غنائية الأوىل التي َي�س َت ِح ُّث فيها �شك�سپري
يتزوج ُلينجب طف ً
ال ُي�شبه �أباه يف
«�صدي َقه» احلبيب على �أن ّ
اجلمال؛ لأننا «نبتغي املزيد من �أجمل املخلوقات» ،ب�رشاً كانوا �أو
تغيب وردة اجلمال» عن هذه احلياة.
حيوانات �أو نبات؛ ،لكي «ال َ
�سيدمي �صورة �أبيه بعد
ولأن �شباب املرء ال بد �أن ي�ضمحلّ  ،ف�إن ابنه ُ
حبيبه ،مثل «نار�سي�سي�س»
�شيخوخته ورحيله .لكن ال�شاعر يرى �أن َ
ُم َّتيم بجماله الذاتي ،لذا فهو ُيغذّ ي جماله كما ُتغذّ ى ال�شمع ُة
نف�سها ،وهي �آيلة �إىل زوال .هنا ن�سمع �أ�صوات بع�ض ال�شرُ ّاح،
َ
الأمريكان بخا�صة ،يقر�أون «الوقود الذاتي» على �أنه «ا�ستمناء»
«يعم اخلري» به بتوريث
يورث َ
«جدباً» بدل �أن يكون و�سيلة �إجناب ّ
اجلمال يف املولود .مثل هذه التف�سريات ال ت�صدر �إال عن عقول
ُمثقل ٍة ب�آراء «فرويد» التي تقر�أ م�ضامني جن�سية يف �أغلب ما ُيكتب
بيبه «�شديد الق�سوة» على نف�سه �إذ ال
ُ
ويقال .يرى ال�شاعر �أن َح َ
ُي ِ
قدم على الزواج والإجناب ،وهو «زين ُة العامل الن�ضرِ ة» ،لكنه مثل
اللب منه ما يحتويه من خري .والكلمة
«برعم» الزهرة ،يدفن يف ّ
 contentتفيد «املحتوى» كما تفيد «ال�سعادة» .وهذه بع�ض �أفانني
ال�شاعر يف اختيار الكلمة التي توحي ب�أكرث من معنى .وخطاب
ال�شاعر هنا يكاد يقرتب من الت�أنيب يف قوله «يا فتى يافعاً» �أي
يورث
�إنك ال تدرك حقائق احلياة� ،إذ بتقتريه يف حق جماله �إمنا
ُ
يباب ًا ال خري فيه ،بدل �أن يورث ن�ضارة وجما ًال يف �شخ�ص مولود
يت�شوف �إىل ا�ستمرار
له�« .أنت ّ
عدو نف�سك» ال ترحم العامل ،الذي ّ
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ن�صيبك من
نجب ولداً تكون «ج�شعاً» ت�أكل
جمالك ،و�إذ ال ُت ُ
َ
ون�صيب العامل �إىل القرب،
ن�صيبك
اجلمال
ُ
َ
ون�صيب العامل منه ،وينتهي ُ
بغياب ٍ
ولد لك يدمي ذلك اجلمال.
يتزوج
( )2يف هذه الغنائية الثانية ي�ستمر الإحلاح نف�سه على �رضورة �أن ّ
نجب ولداً يحفظ ذكراه وجماله .وال�شاعر
ال�صديق ال�شاب ُلي َ
�شتاء»َ ،ج َعل ُتها «ال�شيخوخة» ،التي
يحذّ ر �صديقه من «�أربعني
ً

حمياك .واال�ستعارة هنا من لغة
�سوف «حتا�رص» جبي َنك� ،أي ّ
تقدم ًا يف ال�سن يف ع�رص امللكة
وعمر الأربعني كان ُي َع ّد ّ
احلربُ .
�شتاء بعد الع�رشين
�إليزابيث يف القرن ال�ساد�س ع�رش ،فكيف ب�أربعني ً
وهي عمر ال�شاب «�إيرل �أوف پمربوك» حمبوب ال�شاعر ومو�ضوع
مر املتقدم الذي �سوف يحا�رص ال�شاب
غنائيات الغزل هذه؟ ُ
والع ُ
ِ
املهاجمني ،هي الأخاديد �أو التجاعيد
�سوف «يحفر خنادق» �ش�أن
و«ح ّلة» ال�شباب
يف «�ساح» جماله ،لأنها �ساحة حرب وهجومُ .
الذي يتم ّتع به احلبيب .هذه حمط �إعجاب اجلميع ،فهي ال�شباب
البهي .لكنها �ستغدو �أ�سما ًال بالية �إذا مل ُي ِ
ح�سن ال�شاب ا�ستعمالها
ّ
نجب �شاب ًا مثله .وعندما تنال ال�شيخوخة من
ي
أن
�
ل�شبابه
فيتيح
ُ َ
�شباب املحبوب �سوف ي�س�أله ال�سائلون عما جرى لكل ذاك
اجلمال الذي كان يتمتع به .و�سوف ي�س�ألونه عن كل ذلك الفي�ض،
يدلف
حريته وانفالته .هنا كذلك
ُ
وهو خمزون الطاقة من �أيام ّ
«الفرويديون» فيقر�أون «الطاقة اجلن�سية» يف «الفي�ض» من
ال�سادة
ّ
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املتحرر .وي�أتي اجلواب من �أعماق عي َنني غائرتني؛ وال�سبب
�شبابه
ّ
ال�سن ،لكن «اجلماعة» هداهم
تقدم
الطبيعي للعينني الغائرتني هو ّ
ّ
ال�رسية» عند ال�شاب غري
اهلل ،يعزون ال�سبب �إىل «تعاطي العادة ّ
املتزوج! ويكون جواب ال�شاب عن ال�س�ؤال �إن �أيام �شبابه كانت
ّ
�ضياع ًا غامراً ومديح ًا للذات وجمالها دون نتيجة ،لأن �شبابه
ال�ستحق
كان عقيماً .فلو �أن ال�شاب ا�ستغلّ جماله يف �إجناب طفل
ّ
يقدم طفله اجلميل ،الذي �سيكون خامتة �صفحة
جميل الثناء وهو ّ
جدد �شباب احلبيب يف �شيخوخته،
�سي ّ
حياته .فالوريث اجلميل ُ
ويبعث الدفء يف عروق دمه الباردة .فالوريث ال�رشعي �ضمانة
ال�ستمرار ال�شباب ،كما يرى ال�شاعر.
احلبيب
ال�شاعر
( )3ويف الغنائية الثالثة تنويع على نغمة الت�أنيب� ،إذ ي� ُأمر
َ
ُ
�أن ينظر �إىل �صورة وجهه يف املر�آة ويقول للوجه� :آن الأوان �أن
ِ
أنيب بتحذير:
�سوي وجه ًا جديداً ي�شبه هذا الوجه.
ويوا�صل الت� َ
ُت ّ
ده ف�إنك ُت�ض ّلل العامل
وجه َك الآن يف ن�ضارة ال�شباب ،و�إن مل ِّ
جتد ُ
ُ
ومتنع نعمة الإجناب عن � ّأم تتخذها
تنجبهُ ،
بحرمانه من طفل جميل ُ
الرحم ت�أنف من �إعطا ِئك
زوجة� .إذ ال توجد امر�أة ح�سناء عذراء ّ
جنى ما حترثه فيها ،ون�سا�ؤكم حرث لكم! كما ال يوجد �إن�سان
ذرية له
َف َقد عقله �إىل درجة �أن
يدفن جما َله بامتناعه عن �إجناب ّ
َ
ٌ
م�شغول بجماله الرنج�سيّ .
أنيبه
ُتدمي جماله ،لأنه
ويلطف ال�شاعر ت� َ
وحتذيره با�صطناع منطق ب�سيط� :أنت مر�آة تعك�س �صورة �أُمك،
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التي ت�ستذكر جمال �شبابها كلما نظرت يف �صورتك .و�سيكون
بلغت
ال�سن ،و ُتطلّ من ٍ
عل وقد َ
�ش�أنك مثل �ش�أنها عندما تتقدم يف ّ
من ِ
حمي َ
نظرت من نوافذك
اك التجاعيد .ف�إذا
َ
الك َرب ِع ِت ّيا ومل ْأت ّ
عهد �شبابك
تقدم
العليا مع
ال�سن� ،سوف ترى يف وجه وليدك َ
ّ
ّ
بقيت عازب ًا ف�سوف متوت دون من
الذهبي احلايل ولكن� ،إذا
َ
البهية بغياب من تخ ّلفها فيه.
يذكرك� ،إذ متوت �صورتك ّ
( )4يف الغنائية الرابعة يتخذ الت�أنيب والعتاب ا�ستعاراته من لغة املال،
فاحلبيب ال�شاب ِم ٌ
تالف ملا ميلك من
َدين ًا و�إقرا�ضاًِ ،حر�ص ًا وتبذيراً.
ُ
كنز جماله .وال ميلّ
«الفرويديون» من
جمال .فهو ُيغدق على نف�سه َ
ّ
اجلن�سية بدل ا�ستخدامها
قراءة ذلك على �أنه �إفراط يف تبذير طاقته
ّ
أقر�ضت» ال�شاب
و�سيل ًة للإجناب .وتف�سري ال�شاعر �أن الطبيعة «� َ
نعم َة اجلمال ،ومل « ُت ِ
«و�صية» .ولأن الطبيعة
مدون ًا يف
عطه»
عطاء ّ
ً
ّ
قر�ض �إال الكرام من �أمثال ال�شاب حمبوب ال�شاعر.
كرمية فهي ال ُت ُ
البهي «�شحيح» مبا ميلك من جمال ،لديه منه
لكن هذا املحبوب
َّ
فر عميم»� ،أعطته الطبيعة على �سبيل القر�ض لكي يعطي منه ،ال
َ
«و ٌ
«ي�ضن» به على العامل .واملحبوب مثل «املرابي» اخلا�رس اخلائب،
�أن
ّ
الذي ميلك الكثري من املال ،ي�ستهلكه وال يقوى على التمتع به يف
حياة �سعيدة ،ب�سبب حر�صه ال�شديد على ما ميلك .وكذلك ال�شاب
اجلميل الذي يحر�ص على جماله وال يقوى على ا�ستخدامه يف
�إدامة حياة اجلمال التي بو�سعه �أن يدميها بزواجه و�إجناب طفل
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ي�شبه �أباه يف اجلمال .و�سبب هذا الو�ضع اخلا�رس �أن ال�شاب اجلميل
«الفرويديون»
«يتعامل» مع نف�سه وحدها� ...صدى �آخر يهلل له
ّ
الذين ال َيرون �سوى تف�سري واحد ملظاهر حياة الب�رش .واحلبيب
اجلميل بتعامله مع نف�سه وحدها �إمنا «مينع نف�سه عن نف�سه» �إذ ال
يريد لنف�سه �أن تدوم وجلماله �أن َيخ ُلد .ويبلغ العتاب �إىل م�ستوى
حقائق احلياة بعيداً عن اال�ستعارات وبالغة العبارة� :سبيل املوت
قدم،
حي .ف�إذا ح�ضرَ َتك الوفاة � َّأي �صفحة ح�ساب �س ُت ِّ
غاي ُة كلَّ ٍّ
تكون مقبولة ملدققي احل�سابات؟ عودة �إىل لغة املال واحل�ساب.
نجبه لعا�ش من
لكنك لو ا�ستثمرت ذلك اجلمال يف �صورة وليد ُت ُ
كنت عليه من جمال.
بعدك �شاهداً على ما َ
( )5يف الغنائية اخلام�سة جتري لغة العتاب والإقناع مع احلديث عن جمال
الف�صول والزهور والعطور ،مبتعدة عن ا�ستعارات احلرب واملال،
مبا يريح القارئ ،ولو م�ؤقتاً ،يف �إ�سقاطات اجلن�س والتوريات
البذيئة على حديث اجلمال .تلك الأيام� ،أيام ال�شباب ،التي � َّأط َرت
وج َع َلتها حمط �أنظار املعجبني� ،سوف تنقلب �ضد
طلع َتك اجلميلة َ
َ
جمال تلك الطلعة نف�سها� ،صورة جمال فائق تغدو حتت رحمة
ال�شيخوخة التي ال ترحم .فالزمن يف حركة ال تهد�أ ،ويف م�سار
قا�س يف
ال ي�سلم منه حتى جمال ال�صيف� ،إذ يزحف به نحو �شتاء ٍ
برده وغياب زهوره .م�سار الزمن يلقي بال�صيف و َن ِ
�سغ ِه النا�رض
فيتجمد بعد ت�ساقط �أوراق كانت نا�رضة .الثلج
حتت �صقيع ال�شتاء،
ّ
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يغطي كل مكان والأ�شجار عارية من ور ِقها وثمرها وطيورها.
لكن ال�صيف وزهوره قد تخ ّلف منها ما ُي�ستقطر من �أريجها.
وهذا العطر ُيخزن يف ِح ٍ
قاق من زجاج ُليد َمي ذكرى ال�صيف
وجماله .ولوال هذه العطور امل�ستقطرة ملا بقي للجمال من ِذكر.
وليد
كذلك �أنت �أيها احلبيب اجلميل� ،إذا مل ُي�س َتقطر من جما ِلك ٌ
َكر َك و�صورة جمالك ،ويتحدى �صقيع ال�شتاء ،ملا بقي منك
يدمي ذ َ
ومن جمالك من �أثر.
( )6يف الغنائية ال�ساد�سة ا�ستمرار للغة الإقناع ب�رضورة زواج ال�شاب
فت�شوه �شبابه .يد ال�شتاء يف
احلبيب قبل �أن متتد يد ال�شتاء القا�سية
ّ
الأ�صل «مهلهلة» لأن �صور ال�شتاء يف الرتاث الأدبي هي �صورة
خملوق يرتدي �أ�سما ًال مهلهلة ،لكنه من الق�سوة بحيث يحيل من
يلم�سه �إىل كيان مهلهل ،ومن هنا ق�سوة يده .وهذه اليد القا�سية
تنزع عن ال�شباب �صي َفه اجلميل� ،أي ربيع عمره ،فال�صيف والربيع
ي�شرتكان يف الإيحاء باجلمال .ون�صيحة ال�شاعر لل�شاب �أن يفيد من
�شبابه قبل �أن ُي�س َتقطر عندما يدركه املوت ،ويقولها بعبارة ناعمة:
� ُ
أ�سكب عذوبة جمالك يف ُح ّق ،مثلما ُي�سكب عطر الزهور
للحفاظ عليه .وهذا ا ُ
حل ّق هو «� ّأي ُة ح�سناء ذات َر ِحم ِبكر» �سوف
تغتني «بكنز اجلمال قبل �أن ُيح َت�ضرَ » .وهذا «الإغناء» ا�ستثمار
لكنز ال�شباب ،وهو لي�س بالربا املحظور .وهنا تعود لغة املال
والربح عن طريق الإقرا�ض واالقرتا�ض .فالزوجة امل�أمولة هي التي
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�ستقرت�ض من ِغنى ال�شاب «عن ر�ضا» لأنها �س ُتنجب �شبيه ًا لل�شاب
يف ا ُ
أ�سع َد من الوالد بع�رشة
حل�سن .وهذا املولود اجلميل �سيكون � َ
�أ�ضعاف� ،إذا كانت ن�سبة الربح يف هذا الإٍقرا�ض ع�رشة باملئة،
وهذه الن�سبة كانت هي امل�سموح بها يف القرن ال�ساد�س ع�رش،
ت�صوره
والأكرث من تلك الن�سبة كان ّ
يعد «ربا» .قانون ي�صعب ّ
فهمه! ولو ُرزِ ق احلبيب بع�رشة �أ�شباه منه ثم ُرزِ ق كل واحد
بل ُ
من الع�رشة الأ�شباه بع�رشة �أ�شباه �أخرى ،ملا كان بو�سع املوت �أن
يواجه كل هذه الأعداد اجلميلة عندما يق�ضي املحبوب نحبه ،لأن
حي ًا يتحدى املوت بكل هذه الأ�شباه .هذا �إغراق
�صورته �س ُتبقيه ّ
يف التعبري عن جمال املحبوب ،يقع يف �إطار �إغراق املرابني يف
الأرباح ،وهي �إ�شارات مل تكن لتخفى على اجلمهور يف عهد امللكة
�إليزابيث الأوىل ،وال يف عهد جيم�س خليفتها على العر�ش .وي�شعر
ال�شاعر �أنه قد �أقنع املحبوب بهذا املنطق املفهوم يف عهده ،فيعود
«خ ِّل عنك العناد» لأنك � ُ
تكون للموت
أجمل من �أن
َ
�إىل الن�صيحةَ :
غنيمة وتكون الديدان لك من الوارثني� .صورة �شنيعة تقابل �صورة
اجلمال املحتفى به».
( )7يف هذه الغنائية ال�سابعة ي�ستمر خطاب الإقناع با�ستعارات من
�صعود ال�شم�س و�أفولها عند الغروب .النور اجلليل يف امل�رشق هو
ال�شم�س ،والإ�شارة �إىل «ال�رشق» توحي بعبادة ال�شم�س يف بع�ض
حد
بالد امل�رشق ،وت�شري كذلك �إىل الإعجاب بجمال املحبوب ّ

344

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 344

العبادة .وال�شم�س يف الأ�ساطري الإغريقية �صورتها «هيليو�س» �إله
ال�شم�س ذو الهامة امللتهبة .وعندما يرتفع نور ال�شم�س عند ال�رشوق
يبد�أ �أهل الأر�ض الدنيا بتقدمي الوالء وطقو�س العبادة بالنظر �إىل
الأعلى ،وهم الأدنى .وتبد أ� عجلة �إله ال�شم�س بت�س ّلق املرتقى
ال�سماوي بقوة �شاب يف مقتبل العمر ،حتيط به نظرات �أهل الفناء،
ي�ؤ ّدون طقو�س العبادة والإعجاب ،وما يزالون يف خدمة املعبود يف
رحلته الذهبية .ولكن عندما تبد أ� العربة وخيولها ت�شعر بالإجهاد
جراء ت�س ّلق ذلك املرتقى نحو ذروة ال�سماء ،تبد أ� باالنحدار عن
ّ
ال�سن.
الذروة ،كما ينحدر جمال ال�شباب حتت وط�أة التقدم يف
ّ
ِ
املنحدر يف حركة ال�شم�س نحو
تتحول الأنظار عن البهاء
هنا
ّ
املغيب ،وكانت من قبل تتطلع �إىل الأعلى يف طقو�س عبادتها .هذه
عز
�صورتك �أيها ال�شاب الو�سيم بعد �أن تنحدر عن ذروة عمرك يف ّ
�شبابك� .إىل هنا وال�صور واال�ستعارات غري م�ؤذية ،على ما فيها من
�إمياءات .ولكن البيت الأخري �صاعق يف �رصاحته� :سوف متوت ولن
أجنبت ولداً ،يخ ِّلد ذكراك وجمالك.
يوجد من يحفل بك� ،إال �إذا � َ
( )8يف الغنائية الثامنة تكون اال�ستعارات من لغة املو�سيقى .من �صفات
املحبوب �أن �صوته ي�شبه املو�سيقى ،عندما ن�سمعه يتكلم .لكنه
عزف ،وال يظهر عليه الفرح.
ي�ستمع �إىل املو�سيقى ،حينما ُت َ
وهذا مما يبعث الت�سا�ؤل عند ال�شاعر .فاحلبيب �صورة العذوبة،
واملو�سيقى جت�سيد للعذوبة .لكن غياب الفرح لدى احلبيب عند
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بخ�صام بني عذوبة احلبيب وعذوبة
�سماعه املو�سيقى يوحي
ٍ
املو�سيقى .وهو �إذ يحب املو�سيقى ملاذا ال ي�ستقبلها ب�سعادة وفرح؟
و�إذا ا�ستقبلها ب�رسور ف�إمنا يبدو عليه ال�ضيق .وهذا ما ي� ّؤرق ال�شاعر
لتلم�س تف�سري .وال�س�ؤال
جتاه هذه الظواهر غري الطبيعية ،ويدفعه ّ
هو� :إذا كان «التناغم ال�سليم» �أي «الت�آلف» هو مما يزعج احلبيب
فتف�سري ذلك �أنه «ت�أنيب» لأن ال�شاب يف عي�شة العزوبة والوحدة ال
مييز بني الأجزاء املت�آلفة يف املو�سيقى ،وهي هنا مو�سيقى العود .كان
ّ
العود �أكرث الآالت املو�سيقية �شيوع ًا يف الع�رص الإليزابيثي ،وقد دخل
بريطانيا عن طريق ال�شعراء الرتوبادور الفرن�سيني ،الذين �أخذوه
املو�شح والزجل الأندل�سيني .وت�آلف النغم يف
بدورهم عن �شعراء ّ
مو�سيقى العود م�صدره الأوتار املزدوجة ،فالوتران مع ًا ي�صدران
نغم ًا مت�آلف ًا واحداً .و«الوتر الواحد ي�ستجيب بعذوبة للآخر»
وهوما ال يدركه ال�شاب «العازف عن الزواج» .فان�سجام الزوج
مع الزوجة ،ي�شبه ان�سجام الوتر مع نظريه يف �آلة العود ،ويكون
«التنا�سق املتبادل» مما ي�ؤدي �إىل «ثالثة يف واحد» هي �صورة
الوالد والولد والأم ال�سعيدة .يرى بع�ض الباحثني �أن هذه �إ�شارة
املقد�سة» التي
�إىل �صورة �شائعة يف تلك الأيام هي �صورة «العائلة ّ
تبينّ «يو�سف وامل�سيح والطفل ومرمي العذراء» .هذا تناغم ثالثة يف
واحد ،ين�شد نغمة �رسور واحدة .وقد يكون يف هذا الت�شبيه بالرمز
املتدينني .لكن املق�صود الإعالء من
الديني مبالغة ال ي�سيغها بع�ض
ّ
التعدد امل�ؤدي �إىل الوحدة .فتعدد الأوتار يف ازدواجها ي�ؤدي
�ش�أن ّ
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�إىل «�أن�شودة دون كلمات» هي ما يريد ال�شاعر تبليغه لل�شاب
املحبوب :بقا�ؤك وحيداً يجعل منك ال �أحد .وال�صورة هنا من
مفهوم العدد يف الرتاث القدمي الذي يفيد �أن العدد واحد لي�س
بالعدد ،فهو ال �شيء .و�إذا بقي ال�شاب «وحيداً» دون قرين ،فهو
ال �أحد� ،أي ال قيمة له.
( )9يف الغنائية التا�سعة مواجه ٌة ب�أ�سئلة �رصيحة ،على �شيء من الإحراج
متوت
تتزوج لأنك تخ�شى �أن َ
للمحبوب ال�شاب :هل ال تريد �أن ّ
ف �أرمل ًة تبكي قرينها املتوفّى؟ �ألهذا ت�ستهلك نف�سك يف
وتخ ّل َ
حياة العزوبة .هنا ن�سمع بع�ض الأ�صوات الن�شاز من بع�ض الباحثني
ال�رسية تعوي�ض ًا
الذين يقر�أون يف «ا�ستهالك النف�س» تعاطي العادة ّ
عن الزواج! لكن ال�صورة �أنظف من ذلك بكثري ،لأن ال�شاب
«يفرط» ب�شبابه يف عزوفه عن زواج ُيدمي يف عيون
«ي�ستهلك» �أو ّ
اتفق ،وهي
العامل �صورته وذكرى �شبابه .ولكن ،ي�ضيف ال�شاعر ،لو َ
ذرية ،لبقي
عبارة تنطوي على �أمل أ� ّال يحدث ،وميوت ال�شاب دون ّ
العامل ك ّله مبقام �أرملته ،مبقام �أرملة ال�شاب املتوفّى ،ينوح عليه نواح
�أرملة على قرينها .وهذه ال�صورة وما يتبعها توكيد لفكرة �أنك لو
لبقي العامل ك ّله م�ستمراً
ق�ضيت َ
َ
دون �أن تخ ِّلف للعامل �صورة عنك َ
أ�شد من بكاء زوج ٍة �أرملة .وبالعودة �إىل منطق �أقرب
بالبكاء ،وهو � ّ
للت�صور ،ت�أتي �صورة �أكرث �إقناع ًا يف عامل َف َق َد القرين ،وهي �أن كلّ
ّ
�أرملة حتتفظ ب�صورة زوجها يف ذهنها ك ّلما نظرت �إىل �صورة
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يتزوج لكي يدمي �صورة �شبابه
�أبنائها .وهذا دافع �آخر لل�شاب �أن ّ
من بعده .وثمة عودة �إىل ا�ستعارات املال واال�ستثمار .فامل�رسف يف
ماله �إمنا يغيرّ ه من موقع �إىل �آخر ويبقى العامل ينعم به .و� َ
أنت �إذ تغيرّ ُ
وقع جمالك من وجهك �إىل وجه ِ
وليدك �إمنا تتيح للعامل �أن ينعم
َم َ
بذلك اجلمال .و�إذا بقي جما ُلك غري ُم�س َتثمرٍ بالزواج والإجناب
دمر ما لديك من جمال .و�إذا ما خال
ثمرٍ اً عابث ًا �س ُت ِّ
ف�إنك يا ُم�س َت َ
حب للآخرين يف �صورة زوجة ،ف�إنك ترتكب حماق ًة
قلبك من ٍّ
ُ
رم ُم�شني».
«ج ٌ
يف حق نف�سك ،وهي ُ
عنيف يف عبارتها الأوىل ومعناها احلريف
تقريع
( )10يف الغنائية العا�رشة
ٌ
ٌ
حاولت تخفيفها بعبارة
«عار عليك» �أنك ال تحَ ّب �أحداً .وقد
ُ
ٌ
حتب �أحداً ،مبا يف ذلك نف�سك ،بعزوفك عن
ُ
«ي�شي ُن َك» �أنك ال ّ
الزواج و�إجناب �صورة عن جمالك« .ف�أنت غري حكيم» �أي ال
ٌ
حمبوب
م�شغول بنف�سك .ولن ُقل �إ ّنك
تتط ّلع �إىل امل�ستقبل ،بل �إنك
ٌ
حتب �أحداً ،وال حتى
من كثريين ،ولكن من الوا�ضح �أنك ال ّ
«ذات رحم ِبكر» لأنك مهوو�س بكراهية تقتل الذرية التي ال
تريد �إجنابها .وبذلك ف�أنت عازم على الت�آمر �ضد نف�سك التي ال
تريد دوام �صورتها من بعدك يف �صورة ٍ
ولد لك .وبذلك حتاول
املنتظر
تهدمي �سقف دارك البديع� ،أي الهيكل الذي مي ّث ُلك ،بينما
ُ
حمبوبه ،مبا
ال�شاعر
منك �أن جتتهد يف احلفاظ عليه و�إدامته .ين�صح
َ
ُ
ي�شبه الأمر� ،أن يغري فكرة حول العزوف عن الزواج ،لكي يقوم
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بتغيري فكره هو�« .أيجب االحتفاء بالكره» �أي كراهية الن�سل،
بدل االحتفاء باحلب الذي ي�ؤدي �إىل الإجناب؟ ثم يخفف ال�شاعر
من خطابه العنيف بعبارة «كُ ن كما �أنت عليه الآن» من �صفات
ال�سماحة والعطف ،وبخا�صة العطف على نف�سك .ويف�صح
مرتجياً :اجعل من نف�سك نف�س ًا �أخرى،
ال�شاعر يف قوله الن�صيحةّ ،
ُ
املحبة التي جتمعنا ،لكي يدوم البهاء الذي يزي ُنك ،فينتقل
من �أجل ّ
ذريتك.
منك �إىل ّ
( )11يف هذه الغنائية احلادية ع�رشة ما يزال املو�ضوع الرئي�س قائماً:
َ
عليك �أن ُت ِ
َ
ذكراك و�صورة
نج َب ولداً من ُ�صلبك لكي ُيد َمي
ي�ضمر القمر ،وهي
أنت �إذ ُت�رسع نحو ال�ضمور ،مثلما
جما ِلك .ف� َ
ُ
الكلمة يف الأ�صل مما ي�ستعمل النحدار القمر نحو الغياب ،ف�أنت
أجنبت ولداً من ُ�صلب َ
ِك قبل �أن ُتفارق
ُت�رسع نحو النماء� ،إذا ما � َ
الفتي� ،إذ يغدو ذلك الولد و�سيلة ا�ستمرار
�شبابك ،وطاقة دمك
ّ
�صورتك و�شبابك .يف هذا الإجناب تكمن �صورة احلكمة
واجلمال والتكاثر� ،أي االزدياد ،وهي الكلمة الف�صيحة التي تعني
ٍ
لراغب يف ازدياد.
أعجب �إ ّال
املعري :فما �
ُ
الوالدة ،كما نقر أ� عند ّ
�سج ُل
والكلمة م�ستعملة يف بع�ض دول املغرب العربي اليوم� ،إذ ُي ّ
للمرء «تاريخ االزدياد» �أي تاريخ الوالدة .ويف خالف الرغبة يف
والوهن
الإجناب واالزدياد تكمن �صورة «احلمق وال�شيخوخة
َ
البارد» .فلو كان ر�أي جميع النا�س مثل ر�أيك يف عدم الإجناب
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النتهت �أجيال الب�رش بانتهاء الثالثة ع�رشينات وع�رش من ال�سنوات،
املقد�سُ .
وليكن ملن
وهي حدود عمر الإن�سان ،كما يذكر الكتاب ّ
جلفاة ِ
لي�س لهم مثل ما َل َك من جمال� ،أولئك ا ُ
الغالظ املن ِّفرون،
نهاية عقيمة ،لأنهم مل ُيخلقوا ليتكاثروا .ولكن ت� ّأمل� ،أيها الفتى
َ
غريك الكثري من املزايا قد
احلبيب ،كيف �أن الطبيعة التي وهبت
وه َبتك بدورها �أكرث من ذلك الكثري .وهذه هب ٌة كرمية عليك �أن
َ
حترِ �ص عليها .فالطبيعة قد �صنعت من جمالك خامت ًا لكي تطبع
به �صوراً �أخرى عنك ،وليداً ي�شبهك ،لأ �أن تهمل ذلك اخلامت،
ومتوت �صورتك معه.
فيموت
ُ
ُ
( )12هذه الغنائية الثانية ع�رشة بالغة ال�صفاء وو�ضوح املعنى .عندما
�أرا ِقب ال�ساعة يف د ّقاتها التي ت�شري �إىل مرور الزمن ،و�أرى النهار
أحدهم حرفياً ،لأن ال�صفة
البديع (ولي�س ال�شجاع كما ترجمها � ُ
 braveيف لغة �شك�سپري كانت تعني البديع �أو اجلميل ،كما يف
و�صف «مرياندا» يف م�رسحية العا�صفة :هذا العامل البديع اجلديد).
وعندما �أرى النهار البديع غارق ًا يف نقي�ضه :الليل البهيم؛ و�أرى
البنف�سجية اجلميلة تذوي وقد جتاوزت ربيعها ،يف تذكري للحبيب
�أن جمال �شبابه �سائر �إىل ذبول؛ وحينما �أرى خ�صالت ال�شعر
الف�ضي ،و�أرى الأ�شجار
ال�سوداء قد انت�رش فيها بيا�ض امل�شيب
ّ
البا�سقة ال�سامقة قد فقدت �أوراقها الن�رضة اجلميلة ،التي كانت يف
ال للقطعان من املا�شية طلب ًا لراحة ِ
ربيعها موئ ً
الظالل؛ وعندما �أرى
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بي�ض ذوائبها حممولة على
�سنابل ال�صيف اخل�رضاء قد �آلت �إىل ُح َز ٍم ٌ
عربة �أ�شبه بن ّقالة املوتى ..عندها �أت�ساءل عن م�صري جمالك ،وهو
ِهب ٌة من الطبيعة مثل جميع ِه ِ
بات الطبيعة من النبات والزهور .هذه

جميع ًا �إىل زوال و�إهمال يف �صحارى الزمن حيث ال حياة ،بل
ِن�سيان يغ ِّلف كل �شيء كما �سوف يغ ِّلفك .و�سبب ذلك �أن كل
جميل �رسعان ما يتخ ّلى عن جماله يف حني يرى غريه ينمو .ثمة
كيان واحد ي�ستطيع ال�صمود بوجه الزمن .ذلك هو الوليد الذي
ٌ
يغيبك الزمن ع ّنا ،ف�شبابك لن يدوم.
تنجبه
ّ
ليتحدى الزمن يوم ّ

( )13يف هذه الغنائية عود ٌة �إىل مو�ضوع �إجناب وليد ليتحدى الزمن
مرة يخاطب
وق َ
ُدرته على �إخ�ضاع اجلمال وال�شباب .هذه �أول ّ
ال�شاعر فيها «�صديقه» بعبارة «يا حبيبي» ثم «يا حبيبي العزيز».
ُ
أنت الآن ،ال تتغيرّ  .ولكن،
بقيت �صور ًة عن روحك ،كما � َ
�أمت ّنى لو َ
يا حبيبي �أنت لن تبقى كما �أنت الآن يف هذه الدنيا وتحَ َ ُّ�سب ًا لهذه
النهاية املحتومة (ولي�س «�ضد» هذه النهاية ...لأن كلمة against
ت�ستعد،
هنا ال تفيد املعنى املعا�رص ،كما ترجمها � َأح ُدهم!) عليك �أن
ّ
فتمنح �صورة جمالك و�شبابك �إىل �إن�سان �آخر ،من ُ�صلبك ،لكي
َ
ال يبلغ ما متلكه من جمال �إىل نهايته بنهايتك يف هذه احلياة .ف�إذا
أجنبت ولداً ،عندها �ستبقى �صورة روحك اجلميلة ماثل ًة من بعد
� َ
َ
وليدك �سيدمي حياة ما لديك من جمال و�شباب .و�إ ّال
رحيلك ،لأن
فمن �سيرتك مثل هذا البنيان والهيكل اجلميل يتهاوى! و«البنيان»
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 houseتفيد كذلك «الأرومة» وبيت العائلة �أو الأ�رسة الكرمية التي
ينتمي �إليها «ال�صديق» احلبيب .والرعاية الكرمية ميكن �أن تدعم
ذلك البناء بوجه الزعازع العا�صفة �أيام ال�شتاء .والرعاية husbandry
ت�شري كذلك �إىل «الزواج» الذي ميكن �أن يدعم تلك الأ�رسة الكرمية
وبرد ٍ
موت �أبدي .واجلواب عن ال�س�ؤال يف
من �أن ت�صري �إىل زوال َ
البيت التا�سع :من �سيرتك مثل هذا الهيكل اجلميل يتهاوى ،هو
«لي�س غري اخلائبني» من يفعل ذلك ،وال�س�ؤال ميتد �إىل البيت الثاين
ع�رش .وي�أتي اجلواب قاطع ًا يف البيت الثالث ع�رش بثالث كلمات:
لي�س غري اخلائبني .ويعود ال�شاعر �إىل الكالم الناعم :وكما تعلم
يا حبيبي العزيز :قد كان لك والد .وهو منطق جارح بو�ضوحه،
ي�ؤدي �إىل ت�أنيب بق�سوة ُم ّ
وليدك مثل قولك.
بطنة :فليقل ُ
حتول يف معاجلة مو�ضوع الإجناب والتكاثرِ ،
بربط ِه
( )14يف هذه الغنائية ّ
بالتنب�ؤ بامل�ستقبل ،ال عن طريق التنجيم وقراءة الطالع ،بل بالتط ّلع �إىل
ّ
ال�سيارة
عيني احلبيب بو�صفها جنمان ثابتان ،هما �أف�ضل من النجوم ّ
يف الإنباء عن امل�ستقبل� .أنا ال «�أ�ستوحي» معرفتي يف النجوم يف
الأعايل ،ويف الأ�صل « �أقطف» كما يقطف املرء ت ّفاحة من �شجرة
باملنجم الذي
�ضمنية ت�ستخف
عالية برفع يده �إىل الأعلى ،يف �إ�شارة
ِّ
ّ
يرفع يده �إىل ال�سماء «لي�ستوحي» النجوم ملعرفة الطالع .ومع ذلك،
باملنجمني .لكن
«�أظن �أين �أفهم يف التنجيم» ا�ستمرار باال�ستخفاف ّ
�سيء
معرفتي يف التنجيم ال ُتعنى بك�شف طالع املرء من َح َ�سن �أو ّ
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بالتنب ؤ� بالأوبئة واملجاعات والأمطار
املنجمون ،وال
كما يفعل ّ
ّ
وال�صواعق ،وال ت�سعى �إىل حتذير الأمراء و�أ�صحاب ال�ش�أن �إن
كانت �أمور الدولة �ست�سري على ما يرام �أو خالف ذلك ،وهي
َ
عينيك �أيها احلبيب،
املنجمني .لك ّنني ا�ستلهم معرفتي من
ب�ضاعة ّ
فهما جنمان ثابتان ال يتحوالن عن الإيحاء مبا هو �أ�سمى من ب�ضاعة
املنجمني� ،إذ �أنهما يوحيان باحلق واجلمال ،وهما املثل الأعلى يف
ّ
املحد َثة ،ال�صفة الأخالقية وال�صفة الروحية.
الفل�سفة الأفالطونية
َ
�شئت حتويلهما
هاتان ال�صفتان فيك� ،أيها احلبيب� ،ستزدهران مع ًا لو َ
من روحك �إىل روح غريك عن طريق االزدياد� ،أي الوالدة والتكاثر.
و�إن مل تفعل ،ف�إين ُم ِنذ ُرك بنهاية حمزنة ،هي نهاية احلق واجلمال يف
هذا العامل .وبذلك تكون قد ارتكبت خطيئة كربى يف حق نف�سك
ويف حق العامل .رمبا تكون هذه �أق�سى عبارة من جانب ال�شاعر يف
مواجهة املحبوب ،بعد بداية الغنائية مبا ال يوحي مبثل هذه املواجهة،
بعد الإ�شارة �إىل �أحداث تاريخية ال تخفى على اجلمهور يف عهد
�إليزابيث والقرن ال�ساد�س ع�رش.
ٌ
جدل حول اخللود والفناء ،يف �إطار اجلدل
( )15يف هذه الغنائية
حول دوام جمال احلبيب و�شبابه �أو فنائه ،بعزوفه عن االزدياد
والإجناب .والبدء بعبارة «عندما �أت�أمل» توحي ب�أمثالها يف الكتاب
املقد�س ،وبخا�صة يف «املزامري  »8.3يف الإ�شارة �إىل الت�أمل يف خلق
ّ
اهلل يف الطبيعة .وال�شاعر يرى يف حمبوبه عم ً
ال من �أعمال الطبيعة
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يرت�صدهما
التي تنمو ،لكن الفناء لها باملر�صاد .فال�شم�س والقمر َّ
الغياب ،والنهار ي�سري نحو الليل ،وكل خملوق �إىل زوال .ولكن
كلما ينمو �إمنا ُيقيم على اكتماله برهة ق�صرية من الزمن ،هي يف
عمر الإن�سان ثالثة ع�رشينات وع�رش من ال�سنوات .والذي يراه
الإن�سان يف هذا العامل لي�س �سوى �أ�شباه احلقائق ،ال احلقائق ذاتها،
مثل الأ�شباح التي تتطاير �أمام النار يف كهف �أفالطون .وهي �أ�شباه
ب�رش ُتعر�ض على امل�رسح ،كما يعرف �شك�سپري امل�رسحي �أكرث من
�رساً،
غريه .وهذه الأ�شباه ،مثل الب�رش ،واقعة حتت ت�أثري النجوم ّ
وه ْم مثل النباتات ،خملوقة
ال ندركه .وعندما �أُدرك �أن النا�سُ ،
بطبيعتها ،تنمو �أو ت�ضمحل بفعل ال�سماء نف�سها ،جندها تزهو يف
�شبابها وال تلبث �أن تذوي وهي يف ربيعها .ثم تغيب عن الذاكرة.
عندما �أُدرك كل هذا ِ
و�صف َة الإقامة العابرة يف حياة الإن�سان ترتفع
�أمام ناظري مثا ًال لل�شباب النادر ،واقف ًا بوجه الزمن ا ِملتالف الذي
ال ُيبقي على �شيء يف مباراته مع الفناء ،الذي ي�سعى لتحويل نهار
�شبابك �إىل ليل كئيب .حينئذ �أخو�ض حرب ًا مع الزمن من �أجل
ر�صد ملا ي�سلبه
ُح ِّبك .لكن ال �أحد يقدر على قهر الزمن� .أما �أنا ف�أ َت َّ
أعو�ضه ب�شعري لتخليد خ�صائلك وجمالك ،مثلما
الزمن �شبابك ف� ّ
الب�ستاين بتطعيم الأغ�صان الذابلة يف �شجرة ِ
برفدها برباعم
يفعل ُ
جديدة تعيد لها الن�ضارة.
حث احلبيب على
( )16يف هذه الغنائية قبل الأخرية من مو�ضوع ّ
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�شبابه وجما ُله يف �صورة ٍ
ولد ُينجبه من ُ�صلبِه،
الزواج ليخ ُلد ُ
كرر من حماوالت �إقناع
يبدو �أن ال�شاعر قد �أدركَ ه ال َت َعب لكرثة ما ّ
احلبيب .فعاد �إىل نف�سه ليقول �إن �شعري عقيم يف حماولة �إدامة
ذكرى �شبابك وجمالك ،وهو �ضعيف �أمام «هذا الزمن ال�س ّفاك
الطاغية» .فلماذا� ،أيها احلبيب ،ال جتد لنف�سك «و�سيلة �أقوى» من
«تقوي نف�سك يف حال َو ْه ِنك» ،ف�أنت تنمو مثل كل
�شعري ،لكي ّ
عز
الو َهن .و�أنت الآن يف ّ
خملوقات الطبيعة والتي ال ُب ّد �أن ي�صيبها َ
�شبابك ،وثمة الكثري من «اجلنائن البِكر» �أي الن�ساء الراغبات يف
ِ
الزواج منك ُلي ِ
وزرعك.
أبناء من َحر ِثك
نج َ
حية هي � ٌ
نب لك �أزهاراً ّ
�صورتك املر�سومة هذه جميلة .لكن �أوالدك �سيكونون �أكرث �شبه ًا
احلية� ،أي الأبناء،
بك من تلك ال�صورة على جمالها .فالأزهار ّ
الر�سام يف هذا الزمن وال
�ستكون �أكرث �إنعا�ش ًا حلياتك .فال ري�ش ُة ّ
قلمي الغرير ،قليل اخلربة� ،أي �شعري هذا ،بقادر على ت�صوير ما
يف املنطوى منك من ف�ضائل الأخالق ،وال يف الظاهر منك من
جمال ،ليجعلك حتيا يف عيون النا�س كما �أنت عليه الآن .لكن� ،إذا
«�سيبقيك»
«م َ
ما َ
نحت» نف�سك يف الزواج بغاية الإجناب فذلك ما ُ
الر�سام الذي
حي ًا على الدوام .وبهذه الطريقة �ستكون � َ
نف�سك ّ
أنت ُ
ّ
نف�سك
ير�سم �صورتك ،دون � ّأي ّ
ر�سام ُمعا�رص ،و�ستكون �أنت ُ
�سيخ ِّلد ا�سمك ،دون � ّأي �شاعر قليل اخلربة مثلي.
ال�شاعر الذي ُ
�سيخ ِّل ُد �صورتك
مهار ُتك احللو ُة � َ
أنت ،يف الر�سم وال�شعر ،هي ما ُ
للأجيال.
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ال�شاعر
يحث
( )17هذه الغنائية ال�سابعة ع�رشة هي �آخر الغنائيات التي
ُّ
ُ
لينجب ولداً ُيدمي ذاكره و�صورة
فيها �صدي َقه املحبوب على الزواج
َ
جماله للأجيال القادمة .لكننا ال ن�شعر �أن �شك�سپري قد اكتفى مبا
ت�صدق
القراء لن ّ
حاول من �إقناع .فهو يرى �أن الأجيال املقبلة من ّ
هذا ال�شعر ،ولو �أنه مفعم بالثناء على املحبوب والإغراق يف
خللقية وا ُ
و�صف حما�س ِنه ا َ
خل ُلقية .وعلى الرغم من هذا الإفراط يف
و�صف املحا�سن ،فهي لي�ست �أكرث من «�رضيح» يفتقر �إىل احلياة،
�رضيح «يخفي» حما�سن املحبوب وال «يك�شف» عن ن�صف
َ
عينيك ،مثالً ،مبا
قدرت �أن �أ�صف جمال
تلك املحا�سن .ف�إين لو
ُ
َ
مزاياك
عد َد جميع
ي�ستحق من �إتقان الو�صف ،ولو
ا�ستطعت �أن �أُ ِّ
ُ
ا ُ
خل ُلقية ببديع ال�شعر والقوايف الن�رضة ،لقال �أهل الزمن الآتي �إن
هذا ال�شاعر كذّ اب ،لأن مثل هذه ال�صفات واملالمح ال�سماوية
ال وجود لها يف وجوه �أر�ضية ب�رشية ،ال مالئكية �سماوية .عند
كتبت عليها هذه الأ�شعار مهملة ،يعلوها
ذلك تعود �أوراقي التي
ُ
ٍ
ا�صفرار ِ
رفوف ،ال جتد من يقر�أها.
الق َدم ،مثل الك ُتب املهملة على
ال�سن الذين
�أو �أن هذه الأ�شعار �ستغدو مو�ضع ازدراء ،مثل كبار
ّ
يرثثرون بكالم كثري تعوزه احلقيقة .ثم يقول �أهل الزمن القادم �إن
هذه الأو�صاف هي حم�ض جنون من �شاعر يهذي مبا ال َيعلم .بل
هي مبالغات يف ا�ستعمال �أ�ساليب �شعرية عتيقة عفا عليها الزمن.
حت�سب ًا لتلك الأيام القادمة التي ُي ّ
فت طف ً
�شكك
ولكن لو خ ّل َ
ال لكُّ ،
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مر ًة يف �صورة ذلك
فيها النا�س ب�صدق �أو�صافك،
َ
مرتنيّ :
لع�شت ّ
ومرة يف هذه الق�صائد التي ُت�شيد بك.
الطفلّ ،
َ
املخاطب
التعزل بجمال املحبوب .ولأن �ضمري
( )18هذه بداية غنائيات ّ
املفرد يف حالة املفعول به ،thee ،ال تبينّ �صفة املذكر �أو امل�ؤنث،
توجه الغنائية �إىل مذكّ ر �أو م�ؤنث .ولكن ال�سياق ،وجمرى
فيمكن �أن ّ
الق�صائد ك ّلها ت�شري �إىل املذكّ ر ،وهو «�إيرل �أوف پمربوك» حمبوب
ٍ
�صيف
أبيوم
ال�شاعر .وقد �سبق �أن ترجمها كثريون ترجمة حرفيةِ �« :
أ�شب ِ
هك» لأن هذه الغنائية من �أ�شهر غنائيات الغزل
أ�شب ُه َك» �أو «� ِّ
� ِّ
القراء والباحثني.
عند �شك�سپري ،وكانت مو�ضع اهتمام خا�ص لدى ّ
لكن الباحثني يف لغة �شك�سپري يرون �أن هذا اال�ستفهام الإنكاري
يفيد نوع ًا من
ّ
«التحدي» للنف�س :لو َ�ش َّبه ُت َك بيوم �صيف ،لتبينّ
أ�شد اعتدا ًال من يوم �صيفي.
تق�صريي يف الت�شبيه .ف�أنت �أكرث ر ّق ًة و� ّ
وال�صيف يف بريطانيا غري ال�صيف يف بالدنا العربية ،وخا�صة بالد
اخلليج .فهو بب�ساطة «غري ال�شتاء» .و«ال�صيف» يف بريطانيا يبد�أ
يف حدود ال�شهر اخلام�س (� ّأيار) .لكن الربد واملطر ال يتوقفان �إال
ليبدءا من جديد .ف�أنا �أكتب يف ال�شهر الثامن (�آب) من كمربج
الربيطانية ،واملطر يهطل مدراراً ،يغازل ال�شم�س يف ِخدرِ ها وراء
الغيوم .وال�شاعر يرت ّدد يف ت�شبيه املحبوب بيوم �صيف ،لأنه «�أكرث
تخ�ض براعم
ر ّقة و�أ�شد اعتدا ًال من يوم �صيف»؛ لأن «هوج الرياح
ّ
املعري« :ت�شتاق � ّأيار نفو�س
� ّأيار احلبيبة» .وهذا ما يذكّ رنا بقول ّ
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الورى /و�إنمّ ا ال�شوق �إىل َو ِ
«يخ�ض»
رد ِه» .لكن � ّأيار الربيطاين
ّ
براعم ورد � ّأيار فال يعود ثمة من ورد .و«عقد ال�صيف» �أي ُم ّدة
«�إيجاره» لنا ق�صيدة جداً .ويف هذا ال�صيف الق�صري يف حدود
غ�شيها
ني ال�شم�س بالغة احلرارة �أحيان ًاً ،و�أحيان ًا ُت ّ
�شهر �أيار تكون ع ُ
الغيوم .فهو �صيف ال ر ّقة فيه وال اعتدال .وكل بهاء يف الطبيعة �أو
يف الب�رش ال بد �أن ينحدر ،من جمال ال�صيف �إىل غيوم ال�شتاء ،ومن
َ
جمال �صيفك الأبدي� ،أيها احلبيب،
ال�شباب �إىل امل�شيب .لكن
لن ي�صيبه ذُبول ،ال َع َر�ض ًا وال مب�سار الطبيعة املتق ِّلب .ولن يفقد
�شبابك ُح�س َنه ،ولن يختال املوت ب�أنك �ستطوف يف ظالله ،لأنك
ُ
حي ًا خالداً يف �أ�شعاري اخلالدة .ف�إذا ما بقي يف هذا العامل من
�ستبقى ّ
بقيت لهم عيون ترى وتقر�أ �شعري ،ف�إن
ب� ٍرش على قيد احلياة ،وما ّ
نظر الأعمى �إىل �أ َدبي/
ِ�شعري �سيدوم ُ
ويدمي احلياة فيك� .أنا الذي َ
أ�سم َع ْت كلماتي من به �صم!
و� َ
( )19يف هذه الغنائية ا�ستمرار ملو�ضوع خلود جمال املحبوب يف
خلود �شعر ال�شاعر .لكن الزمن ُمل َتهِ م ،كما يف الأ�ساطري الإغريقية
التي تذكر �أن «�ساترن» �إله الأر�ض القدمي كان يلتهم �أبناءه حال
والدتهم .والأر�ض التي جاء الب�رش من ترابها يعودون �إىل الأر�ض
حي �أو
بعد موتهم .و�إله الزمن الأر�ضي هذا يلتهم كل �شيء من ّ
قوتها يف �شكل خمالب الأ�سد ال�ضاري �أو نيوب
جماد ،مهما بلغت ّ
عمر
النمر ال�رش�س .وحتى العنقاء ،ذلك الطائر الأ�سطوري ،التي ُت ِّ
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� 500سنة كما يف الأ�ساطري ،ال يلبث الزمن مهما طال �أن يحرقها
ع�شها يف �أعلى �شجرة النخيل الأ�سطورية ،وال
وهي يف �شبابها يف ّ
تلبث حتى تعود �إىل احلياة من رمادها ،فت�صري رمز احلياة املتجددة
اخلالدة .لكنها ال ت�صمد �أمام نريان الزمن .وهذا الزمن ي�سري يف
عجالة من �أمره ،باعث ًا يف م�رساه ف�صول �أفراح glad seasons
وف�صول �أتراح  .sorry seasonsو�صفة  sorryمبعنى �أحزان �أو �أتراح
مرات� .أي َ
لك �أيها الزمن �أن
ال ترد يف لغة �شك�سپري �سوى �أربع ّ
تبعث ما ت�شاء من حزن �أو فرح ،يف عجالة م�رساك ،ف�أنت «و ّثاب
اخلطى» ال يوجد من يلحق بك ليوقفك .لذا ف�إن كل ما يف هذه
فتي �سوف يذوي .لكنني ،يا زمن�« ،أنهاك
الدنيا الوا�سعة من حلوٍ ّ
عن جرمية نكراء واحدةّ � :إياك �أن حتفر ب�أيامك جبني حبيبي
الو�ضاء»� .أي � ّإياك �أن حتفر الأخاديد والتجاعيد يف وجه حبيبي.
َّ
«ح َف ٌر يف وجهها ُم ِ
عجالت الزمن»!
رع َب ٌةَ /ت َركَ تها
ُ
يقول نزارُ :
� ّإياك ،يا َز َمن� ،أن تر�سم التجاعيد على وجه حبيبي بري�شتك
الر�سام ،ولي�س
احلمقاء pen .بلغة �شك�سپري تعني ري�شة� ،أو فر�شاةّ ،
�شدة ِ
القدم
«قلم» كما ترجمها بع�ضهم حرفياً� antique .صفة تعني ّ
خل َرف» �أو اجلنون �أو ا َ
التي ت�ضارع «ا َ
حل َمق .ولكن ،يا َز َمنَ ،د ْع
حبيبي مي�ضي دومنا �أذى منك ،و�أنت يف عجالة م�رساك ،لكي يبقى
مثال اجلمال �أمام الأجيال القادمة ،مل ُي ِ�ص ْبه من الزمن �أذى .فذلك
فتي ًا �إىل الأبد.
لن ي�ؤذي حبيبي ،لأنه �سيحيا يف ِ�شعري ّ
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( )20كانت هذه الغنائية مو�ضع اهتمام خا�ص لدى بع�ض الباحثني الذين
حاولوا �إيجاد تف�سريات ملا يوحي به تواتر بع�ض احلروف من احتمال
الإ�شارة �إىل ا�سم املحبوب ،هل هو «�ساوثمپنت» �أو «پمربوك».
لكن تلك املحاوالت مل ت�ؤ ِّد �إىل نتيجة وا�ضحة ،وهو �أمر قد ال
وتذوق
يعني القارئ العربي الذي ي�سعى �إىل �إدراك ال�صور ال�شعرية
ّ
بحبه،
املعاين .والغنائية يف �أ�سا�سها ّ
تعزل بجمال املحبوب و�إ�شادة ّ
ر�سم ْت ُه ُيد الطبيعة ذاتها� ،أي �أنه يخلو من م�ساحيق
لأن له وجه ًا َ
التجميل التي كان ي�ستعملها بع�ض الرجال من ِعلية القوم يف الع�رص
عدة
الإليزابيثي ،و�شك�سپري ميقت م�ساحيق التجميل ،كما ي�شري يف ّ
موا�ضع .وج ُه احلبيب �أ�شبه بوجه امر�أة يف اجلمال .وال�شاعر ُمغرم
�سيدات غرامي» .و�أ�صل
«�سيد ّ
بهذا ال�شاب ،فوق كل غرام ،فهو ّ
الكلمة � my passionأي غرامي �أو عذابي يف احلب .فهو مبعث
عذاب املحب ،والكلمة توحي بعذاب امل�سيح على ال�صليب ،كما
تقب ُله .وقلب احلبيب رقيق
يرى بع�ض الباحثني ،وهو تف�سري ي�صعب َّ
مثل قلب امر�أة ،لكنه لي�س قلب ًا ُق ّلب ًا مثل قلب امر�أة غادرة .وعي ُنه
�أكرث بريق ًا من عيون الن�ساء كثريات الزيف يف تل ّفتها وتق ّلبها .فعي ُنه
ذهب» ال�شيء الذي تتطلع �إليه؛ �إذ كان ُيعتقد �أن العني ُتر�سل
« ُت ّ
ني احلبيب
لتتم عملية الإب�صار ،وع ُ
�أ�شعة على ال�شيء الذي تقع عليه ّ
ذهباً .وج ُه احلبيب وج ُه امر�أة يف جماله
حتيل ما تتطلع �إليه �شيئ ًا ُم ّ
ٌ
رجل بكامل هيئته« :ي�ستهوي عيون الرجال ويحيرّ �أرواح
لكنه
لبثت �أن
الن�ساء» .والطبيعة قد خلقت احلبيب امر�أة �أول الأمر ،وما ْ
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املحب ب�شيء ،هو «ع�ضو
هامت به ،ف�أ�ضافت �إليه «�شيئاً» ال يعني
ّ
املحب من جمال احلبيب /املر�أة .ولكن ،لأن
مت
فحر ْ
ّ
الرجولة» َ
ِ
«ملتعة الن�ساء»،
الطبيعة بتلك «الإ�ضافة» قد جعلت املحبوب
ُ
احلب من ن�صيب املُ ِح ّب ،واملتعة من ن�صيب الن�ساء .وهذه
فليكن ّ
ق�سمة عدل!
( )21يف هذه الغنائية �أول �إ�شارة �إىل «ذلك ال�شاعر» الغرمي ،الذي اختلف
عامة �إىل �شعراء
الباحثون يف حتديد ُه ّ
ويته .وقد تكون الإ�شارة ّ
�آخرين�ُ ،صورهم ومعانيهم ُمتك ّلفة ،وعلى جانب من املبالغات
يف الأو�صاف غري الطبيعية« .ذلك ال�شاعر» ي�ستلهم �شعره من
«�صورة مر�سومة» ال من �صورة طبيعية مثل �صورة حبيبي .ي�ستعري
«حم�سنات» بالغية بعيدة املتناول :من ال�سماء نف�سها ،مبا فيها من
ِّ
الرب والبحر؛ من زهور الربيع
�شم�س وقمر وجواهر نادرة يف ّ
يف ني�سان وكل �أن�سام ال�سماء وما تنرثه من نفائ�س الأريج .وهذا
فد ْعني عنك� ،أيها
ك ّل ُه غري �صادق ،بل «�أنا ال�صادق يف احلب»َ .
القارئ ،وعن هذه املبالغات والأو�صاف غري الطبيعية .دعني �أكتب
�صدقني �إذ �أقول «�إن حبيبي يف جماله يعادل جمال �أي
ب�صدق ،ثم ّ
ابن �أنثى» جمال طبيعي ،لكنه ال يعادل جمال تلك النجوم التي
للأ يف الأعايل ،ك�أنها القناديل الذهب يف �أجواز الف�ضاء .فتلك
تت أ
الأو�صاف والت�شبيهات �صعبة املتناول ،غريبة على الذائقة الب�رشية.
ولكن دع الآخرين يكيلون املديح ملا يعلنون من ب�ضائع يريدون
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وحمبي ال�شعر� .أما �أنا «فلن �أكيل املديح» لب�ضاعة
للقراء ّ
ت�سويقها ّ
�أريد بيعها وفراقها .فحبيبي و�صفاته الطبيعية النادرة لي�ست للبيع!
( )22يف هذه الغنائية نظرة فل�سفية �إىل احلبِ ،
ع�ص ّي ٌة على الفهم من
القراءة الأوىل .احلبيب وال�شباب من ُعمر واحد و�سيبقيان كذلك.
املحب يتطلع يف املر�آة وال يريد االقتناع ب�أنه َهرِ م! ولكنه �إذ
لكن
ّ
حميا احلبيب جتاعيد الزمن ،يدرك �أن الزمن قد ترك �آثاره
يلمح يف ّ
عليه هو �أي�ضاً .عندها يتمنى لو يدركه املوت في�ضع نهاية مريحة
ل ّأيامه ،لأن كل البهاء الذي يج ّلل املحبوب �إمنا هو من �صنع
�أو�صاف اجلمال التي �أ�سبغها املحب على املحبوب� ،صادرة من
القلب املحب .وهذا القلب العا�شق ي�سكن يف �صدر املحبوب،
كما ي�سكن قلب املحبوب يف �صدر العا�شق .وهذا ما يجعل العا�شق
يح�س بال�شباب ،لأن يف �صدره قلب احلبيب ال�شاب .لذلك ،ال
ّ
للمحب �أن يكون �أكرب �س ّن ًا من املحبوب .ومن �أراد �أن يقتنع
ميكن
ّ
واملحب حري�ص
بهذه ال�صورة املتداخلة فليقتنع ...مع تربيكاتي!
ّ
حبه وحمبوبه« .لذا ،يا حبيبي ترفّق بنف�سك ،كما �س�أترفّق �أنا
على ّ
بنف�سي ،ال من �أجلي ،بل من �أجلك» .ويعيد ال�شاعر تف�سري هذه
العالقة يف تبادل مو�ضع القلبني «لأين �أحمل ف�ؤادك» و�س�أحر�ص
ربية على طفل بني يديها ،تخ�شى �أن ي�صيبه
عليه كما حتر�ص ُم ّ
مر�ض و�أذى .ولكن ،يا حبيبي ،ال تطمح �إىل ا�سرتداد تلك الهدية!
ٌ
وهذا ما يذكّ رنا بقول العبا�س بن الأحنف ،من �شعراء بالط الر�شيد:
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يوه ُب ما ال ُي�سترَ َ ُّد».
خري ما َ
«هذه روحي لكم موهوب ٌةُ /
�شبه به على املُ َ�ش ّبه،
( )23يف هذه الغنائية �صورة بالغية نادرة من تقدمي املُ َّ
الت�شوف �إىل �صورة املُ َ�ش ِّبه ،وهو ال�شاعر العا�شق .املمثل
ّمما يزيد يف
ّ
املتمر�س يف الوقوف على امل�رسحُ ،يخرجه
الغرير ،املبتدئ ،غري
ّ
ُ
اخلوف عن حدود الن�ص الذي يكون من املفرت�ض �أنه قد حفظه.

وهذه ال�صورة م�ستقاة من خربة �شك�سپري امل�رسحي – املمثل.
ٍ
«خملوق �ضارٍ » وهي يف الأ�صل تعني
وال�صورة الثانية هي �صورة
حد �أن عزميته يف الدفاع
«حيوان �ضار» يف حالة من الهياج �إىل ّ
عن نف�سه ت�ضمحلّ  .كذلك �أنا العا�شق� ،شبيه املمثل الغرير ،خ�شية
َخ َورٍ يف ثقتي بنف�سي ،كمن ن�سي الن�ص امل�رسحي الذي عليه �أن
حبي
ي�ؤ ّديه،
ُ
ن�سيت �أن أ��ؤدي �شعائر احلب على �أ ّمت وجه .ولأن ّ
علي� ،أبدو ك�أين �أتداعى ُمتهالك ًا حتت �سطوة ُح ّبي
ثقيل الوطء ّ
الذي �أفقدين النطق .لكن ،يا حبيبي ،نظراتي هي ما ُيف�صح عما
يت�رضع يف طلب احلب،
كالم
يف �صدري من نطق .ففي �صدري
ٌ
ّ
دون نظراتي البكماء .ففي تلك النظرات من الكالم الف�صيح �أكرث
ل�سان �شاعر ذَرِ ب مهذار .فليتك ،يا حبيبي،
مما يفرط يف التعبري عنه ُ
ال�صامت الذي تعبرّ عنه العينان،
احلب
كتب
ُ
تتع ّلم �أن تقر�أ ما قد َ
ُّ
«مزية احلب النفي�سة» .وهذا ما
دون الل�سان .فال�سماع بالعينني
ّ
يدعي باختالط احلوا�س� .إله احلب «كيوپيد» �أعمى ،لكنه «ي�سمع»
بعينيه ،ويبت�سم! وب�شار بن ُبرد �شاعر ب�صري ،لكنه «يرى» بعينيه
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تع�شق
أذن
احلي عا�شقة /وال ُ
ُ
ما تخربه الأذُنان :يا ُ
قوم �أذين لبع�ض ّ
قبل العني �أحيانا .هذا ما يفعله خيال �شاعر يف ظاهرة «اختالط
وي َ�ش ُّم
جعلت
لت حتى
ُ
تخي ُ
العطور ُترىُ /
َ
احلوا�س» يقول نزارَّ :
اهتزاز ال�صدى».
ٌ
تداخل بني الرباعة الذهنية وال�ضبابية اللغوية ،مما
( )24يف هذه الغنائية
حدا ببع�ض الباحثني �أن يغمط الق�صيدة ح ّقها يف الإبداع .يقول
ور�سخت ال�صورة
ال�شاعر �إن عي َنه هي التي ر�سمت �صورة احلبيب ّ
املحب .لكن خامتة الغنائية توحي مبخاوف غام�ضة� ،إذ
يف قلبه
ّ
تو�صف العينان ب�أنهما ال تر�سمان �إال ما َت َريان (وكيف غري ذلك؟)
لكنهما ال تفهمان ما يف القلب (وهل هذه �إ�شارة �إىل خوف
جمهول؟) ج�سم ال�شاعر هو الإطار الذي يحتوي ال�صورة التي
ر�سمتها العينان� ،أي �أن �صورة احلبيب متلك على ال�شاعر كلَّ
الر�سام» وك�أن هذه عبارة
وجوده« .واملنظور هو �أف�ضل فنون ّ
مقحمة على الن�ص ،يريد بها ال�شاعر �أن ُيظهر معرفته بفنون
الر�سام» كما
الر�سم .فزاوية النظر (املنظور) هي التي تبينّ «مهارة ّ
تبينّ موقع ال�صورة احلقيقية .وال�صورة احلقيقية للمحبوب مر�سومة
الر�سام .والكلمة يف الأ�صل تفيد
ومع ّلقة يف مق�صورة ال�شاعر – ّ
الر�سام» �أو «اال�ستديو»  shopالذي يعمل فيه ،وهو
«معر�ض ّ
ال�صدر .يف تلك املق�صورة نوافذ م� ّؤطرة ب�شفيف عيني املحبوب.
العيون للعيون خدم ًة متبادلة .عينا ال�شاعر ر�سمتا هيئة
قد َمت
ُ
هنا َّ
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�رشعتان على مق�صورة
املحبوب و�صورته .وعينا احلبيب نافذتان ُم َ
ال�شاعر – املحب ،والكلّ يتطلع من خالل النافذتني ،مبا يف ذلك
ال�شم�س نف�سها ،للتم ّتع ب�صورة احلبيب املع ّلقة يف الداخل .لكن
فن يف الر�سم.
العينني تفتقران �إىل القدرة على االرتفاع مبا لديها من ّ
فهما ال تر�سمان �إال ما تريان .وك�أن ال�شاعر يريد من العينني �أن
تتجاوزا ما ُخلقتا له ،وهو الإب�صار .فهو يريدهما �أن «تفهما»
ما يف املنطوي من القلب .هنا مطالب ٌة لظاهرة اختالط احلوا�س
فت�ضيف قدر َة القلب على فهم
� synaesthesiaأن تتعدى حدودها
َ
معاين احلب �إىل قدرة العني يف الإب�صار .وثمة بع�ض الباحثني الذين
�أثقلوا هذه الغنائية بالتف�سريات و�إ�سقاطات املعاين بحيث عاد من
الأف�ضل �أن ُترتك الغنائية خليال القارئ وذائقته ال�شعرية ،لريى فيها
ي�ضيف تعقيدات �أخرى على ما �صنع بع�ض
ما ي�شاء ،على �أمل �أ ّال
َ
املف�سرّ ين.
( )25تدور هذه الغنائية حول تق ّلبات احلظ و�أثرها يف املرء .فاملحارب
مرات عديدة� ،رسعان ما ُتن�سى انت�صاراته �إذا ما خ�سرِ
الذي انت�رص ّ
طي الن�سيان .يرى بع�ض الباحثني �أن ثمة
معركة واحدة ،فيغدو ّ
�إ�شارات �إىل �شخ�صيات انقلب ّ
�ضدهم ،مثل «�سري فران�سي�س
احلظ ّ
دريك» و«ايرل �أوف �س�سيك�س» الذي �أعدم عام  ،1601و«�سري
والرت رايل» و«ايرل �أوف �ساوثمپنت» الذي ُ�سجن عام 1601
مترد «�إي�سيك�س» .ولكن ميكن �أن يكون يف
كذلك لدوره يف ّ
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ذهن �شك�سپري �شخ�صيات �أخرى من �أعمال «بلوتارخ» �أو حتى
«هومريو�س» .فبع�ض النا�س قد واتتهم احلظوظ فنالوا مراتب عالية
و�ألقاب ًا �سامية� .أما �أنا ،يقول ال�شاعر ،الذي مل ُي�سعدين احلظ مبثل
بحب �شاب من ِعلية القوم،
تلك املنا�صب والألقاب ،ف�إنني �سعيد
ّ
أمر غري متو َّقع لدى كثري من النا�س.
� ِأك ُّن له االحرتام ك ُّله ،وهذا � ٌ
فاملقربون من ذوي ال�سلطة ينرثون الق�صائد اجلميلة �أمام الأمراء،
ّ
مثلما تتف ّتح زهور املخمل وتدور �أمام عني ال�شم�س .ف�إذا ما غابت
ال�شم�س انكف�أت تلك الزهور على نف�سها وغابت عن الأنظار.
املقربون من ذوي ال�ش�أن� ،إذا ما �أ�صابتهم نظرة
كذلك �أولئك ّ
عبو�س واحدة من الأمري ،ق�ضت على كل ما كان لهم من منزلة
وحظوة .واملحارب الذي حقق كثرياً من االنت�صارات ،وخ�سرِ
ُ
معركة واحدة ،ف�إن تلك اخل�سارة متحو جميع �إجنازاته ال�سابقة� .أما
�أنا ،يقول ال�شاعر ،ف�إين محُ َّ�ص ٌن �ضد تق ّلبات احلظ .ف�أنا �سعيد بكوين
ِ
حبي،
املح ّب واملحبوب .وهذه املنزلة دائمة يل ،لأين ال �أزول عن ّ
وال �أُزال عنه بعامل خارجي� ،ش�أن ذوي احلظوة عند الأمراء.
( )26يف هذه الغنائية نرب ٌة يرى فيها بع�ض الباحثني ما ي�شري �إىل وداع
عهد الوداد بني ال�شاعر واحلبيب .يخاطب ال�شاعر حمبوبه بلغة
ذات �أ�صداء قرو�سطية ،لغة الوالء لل�سيد من جانب التابع الذي
يقدم والءه املفرو�ض
يقوم بواجب اخلدمة والإذعان .وال�شاعر ّ
�سيده
ال�سيد �أو الفار�س .وهذا الوالء يحمله ال�شاعر �إىل ّ
عليه من ّ
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يف �شكل ق�صيدة ،هي �شهادة القيام بالواجب ،ق�صيدة ي�صفها
ال�شاعر – التابع ب�أنها نتاج موهبة �ضئيلة� ،إمعان ًا يف التذلّل .وهي
ر�سالة /ق�صيدة قد تبدو خاوية لعجزها عن التعبري املنا�سب .هذا
�أ�سلوب من التوا�ضع ما يزال قائم ًا يف الطبيعة الإجنليزية ،حيث
يمُ ِعن املرء يف انتقا�ص الذات جت ّنب ًا لتهمة التفاخر واخليالء .ولكن

�إذا ما تذكَ ّرنا كيف يتباهى �شك�سپري ب�شعره يف ق�صائد �أخرى ،لأنه
�سيمنح اخللو َد للمحبوب �أو املمدوح ،ولأنه �شعر �سيخ ُلد
�شعر
ُ

على الأيام� ،أكرث من متاثيل الرخام �أو النحا�س� ..ساورنا ال�شك ب�أن
نوع ًا من اال�ستخفاف باملخاطب يكمن يف هذه ال�سطور« .لكنني
أتو�سم بخيال خ�صب من ُلد َ
نك» عبارة تكاد تقول للحبيب �إنك
� ّ
علو منزلتك االجتماعية .فلو
ال متلك خيا ًال خ�صب ًا على الرغم من ّ
نت على ق�صيدتي لأنك �س َت�سترُ ما
كان لديك خيال خ�صب ل ِأم ُ
نوره
علي َ
فيها من خواء .لكنني �أنتظر احلظ يف �شكل جنم ير�سل َّ
ويب�شرّ ين بخري ليك�سو «�أ�سمال» مو ّدتي .هل يفيد هذا �أن «مو ّدة»
«ي�رسبل» املحبوب هو من
ال�شاعر قد �أ�صابها �سوء فلم تعد جما ًال ُ
أكن لك عظيم الإجالل ،و�أنتظر جنم ًا
�صنع ال�شاعر ،ال الطبيعة؟ �أنا � ُّ
أظهر مب�ستوى ما �أك ّنه لك .فلو «واتاين احلظ»
يهدي م�ساري لكي � َ
عندها �أ�ستطيع �أن �أتباهى مبقدار حبي لك .ولكن �أخ�شى قبل ذلك
مبعيتك ليظهر الفرق الكبري بني منزلتك ومنزلتي� ،أنا
�أن �أظهر ّ
التابع الذليل �أمام ال�سيد اجلليل .لذلك �س�أبتعد عنك و�أتوارى عن
الأنظار ،خ�شية �أن ت�ؤ ّنبني على ظهوري �إىل جانبك .يف كل هذا
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بعلو املنزلة التي يت�س ّنمها
يجد بع�ض الباحثني نوع ًا من اال�ستخفاف ّ
من ال ي�ضاهي ال�شاعر يف القريحة.
جو من الهدوء والت� ّأمل يف مو�ضوعات
( )27يف الغنائيات  30 – 27ي�سود ٌّ
تقليدية ،مثل الأرق والفراق و�سوء احلظ والذكريات امل�ؤملة .ويف
النوم من عينيه
هذه يت�أمل ال�شاعر يف �أفكاره عن املحبوب التي تطرد َ
ليالً ،فرتى عيناه املفتوحتان يف الظالم طيف احلبيب �أمامه متوهج ًا
«مرهق ًا
كجوهرة يف ظالم ٍ
ليل دام�س .وهكذا يكون يف النهار ُ
بالكدح» والكلمة يف الأ�صل بجذرها الالتيني – الفرن�سي travail
تعني ال�سفر كما تعني التعب والكدح .لذلك ُي�رسع ال�شاعر �إىل
فرا�شه لي ً
ال بعد �سفر النهار وتعبه ليجد الراحة لأطرافه التي �أنهكها
التعب والرتحال .لكن ال�شاعر �إذ يجد الراحة اجل�سدية� ،أو هكذا
ي�أمل ،يبد�أ ذهنه باالن�شغال بالتفكري باملحبوب البعيد عنه .فتتوارد
اخلواطر على ذهن ال�شاعر من حيث يقيم املحبوب بعيداً .وهذا ما
يدفعه للقيام برحلة ذهنية فيها من احلما�سة ما يف الرحلة لأغرا�ض
املقد�سة .وي�ؤدي ذلك �إىل زيادة انفتاح
العبادة ،كاحلج �إىل الأماكن ّ
العميان» �أي �أنه ال يرى
اجلفنني فيحدق «يف ظالم هو كل ما يرى ُ
�شيئ ًا �سوى ما يبعثه اخليال من �أعماق الروح من �صور «تعر�ض
يتوهج
طيف احلبيب» �أمام ب�رص ال�شاعر الكفيف .وذلك الطيف ّ
«كجوهرة مع ّلقة يف الليل البهيم» .وهذه اجلوهرة «حتيل ظالم
الليل جماالً» .هذه احلالة من تعب النهار وان�شغال الذهن يف الليل
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متنع الراحة عن ال�شاعر ،املتعب ج�سدي ًا وامل�شغول ذهني ًا بالتفكري
بفراق احلبيب.
( )28يف هذه الغنائية ا�ستمرار لل�شكوى من انعدام الراحة ب�سبب َت َعب
النهار و� َأرق الليل ،ما مينع عن ال�شاعر عودة �سعيدة من الرتحال.
ف من َجور النهار ،بل �إنه يجور على النهار ،والنهار
فالليل ال يخ ّف ُ
عدو للآخر ،كما يف
بدوره يجور على الليل .ومع �أن الواحد ّ
الأ�ساطري الإغريقية ،ف�إنهما يعقدان �صفق ًة على تعذيبي :النهار
يعذّ بني بتعب الرتحال ،والليل يعذّ بني «بدفعي لل�شكوى ب�أنني مهما

�أكدح يف ال�سفر �إليك ف�إنني ما �أزال �شديد البعد عنك»� .أحاول
و�ضاء» �أي
�أن �أ�ستميل النهار َ
ليخ ّفف من تعذيبي ،ف�أقول له «�إ ّنك ّ
و�ضاء ،فخ ِّفف � ّأيها النهار ُجهدك يف �إ�ضاءة العامل ،فعند
�أن حبيبي ّ
غ�شي الغيوم
حاج َته .و«عندما ُت ّ
حبيبي من ال�ضوء ما يكفي العا َمل َ
ال�سماء» ،يجود حبيبي عليك بال�سنا� ،أيها النهار .هذه مبالغة من
نوع جديد يف و�صف جمال املحبوب و�سناه الذي يرفد به النهار
عندما يفتقر النهار �إىل �ضوء! ثم �أعود �إىل الليل ،معذّ بي الآخر،
ف�أمت ّلقه بقويل« :عندما تخبو النجوم امل�شع�شعة» ف�إنك �أيها الليل
ذهب» امل�ساء بلون الغروب .لكن ال مت ُّل ُق النهار وال الليل يجعل
« ُت ِّ
يطول
�أحدهما �أو كليهما ّ
يكف عن �إيذاء ال�شاعر العا�شق .فالنهر ّ
يطول �أحزانه كل ليلة ،ويزيدها
�أ�شجان ال�شاعر كل نهار ،والليل ّ
ثقالً« :هل ر�أيت عذاب ًا كهذا؟» ي�س�أل عبدالر ّزاق عبدالواحد� ،آخر
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ليبه!
يجر يف املنفى َ�ص َ
ال�شعراء الفحول الذي ّ
( )29ويف هذه الغنائية نوع من الي�أ�س وال�سوداوية ي�صعب تف�سريه
بالرجوع �إىل تفا�صيل حياة ال�شاعر �أو درا�سة عالقاته مع الآخرين،
�سواء يف حميط امل�رسح �أو يف حدود املجتمع الأو�سع .وقد تكون
َنربة الي�أ�س هذه مما يلحق برتاث الغنائية يف التعبري عن خيبات
�أمل يف احلب �أو يف احلياة االجتماعية« .عندما يجافيني احلظ»
عبارة خم ّففة عن الأ�صل الذي يعني حرفي ًا «عندما يلحقني العار»
ربة احلظ �أو مما يلوح يف عيون النا�س التي
 disgraceمن جانب ّ
�ض ع ّني� ،أي عندما �أجد نف�سي منبوذاً يف املجتمع .مل يجد
تَعرِ ُ
الباحثون تف�سرياً ُمقنع ًا لهذا ال�شعور بالعار يف حياة �شك�سپري،
فرمبا كان حم�ض جمافاة من احلظ يف الإخفاق يف الو�صول �إىل منزلة
اجتماعية �أو يف نيل مكانة بعينها .ولكن ،يقول ال�شاعر ،عندما
أندب حا َ
يل املنبوذ» هذه
يحدث هذا يل�« ،أنقلب �إىل نف�سي و� ُ
�صورة يرى فيها بع�ض الباحثني �إ�شارة �إىل النبي �أيوب يف العهد
القدمي ( )4-1.IIIحيث تخ ّلى قومه عنه و�ألقوا به يف مكان منبوذ
فبقي يندب ّ
حظه .وراح «يقرع �أبواب ال�سماء ب�رصخات ال
مجُ دية» .كان ال�شاعر يتم ّنى لو يكون مثل امرئ �أغنى منه �أمالً� ،أو
له �سيماء ومالمح جميلة مثل �شخ�ص �آخر� ،أو يكون له من املعرفة
مثل ما عند امرئ �آخر� ،أو له من الأ�صحاب قدر ما عند غريه ممن
«ربة احلظ» بها لل�شاعر� .أما ما
يعرف .هذه كلها �أمور مل ت�سمح ّ
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حمبة ال�صديق العزيز ،فهو قليل القناعة به.
لديه مما يتمتع به كثرياً� ،أي ّ
هذه الأفكار احلزينة تزيد من قتامة فكر ال�شاعر .ولكن ،على حني
غرةُ ،
يخطر احلبيب ببال ال�شاعر فتنق�شع الغيوم عن فكره ويغدو
ّ
ٍ
ّ
مثل ُقبرّ ة عند انبالج ال�صباح حتلق مع الفجر ،مرتفعة عن الأر�ض
نحو �أجواز الف�ضاء ب�أهازيج الفرح .وال�سبب ،يقول ال�شاعر يف
هواك العذب يحمل يل من ِ
َ
الغنى» ما يفوق
خماطبة املحبوب�« ،أن
ِغنى امللوك و�أحوال البالد.
�ض
يرى بع�ض الباحثني �أن ي�أ�س ال�شاعر �إذ يرى عيون النا�س تَعرِ ُ
عنه مرجعه حميط امل�ص ِلحني ُ
هريني (الپيوريتان) الذين كانوا
الط ّ
يهاجمون امل�رسح والعاملني فيه بق�سوة �شديدة .و�شك�سپري �شاعر
يتع�صب �ضد امل�رسح .و«ربة احلظ» هي
م�رسحي وممثل يف حميط ّ
التي �ألقت بال�شاعر يف حميط العمل امل�رسحي ،الذي يقول عنه يف
العامة من النا�س» ال مع خا�صة
مكان �آخر �إنه «عامل عالقات مع ّ
النا�س وعلية القوم ،والأغنياء و�أ�صحاب املعارف ،كما كان يتم ّنى
�أن يكون .ولكن كل هذه «املكا�سب» تت�ضاءل �أمام ما ينعم به من
حب ل�صديق من ِعلية القوم ،ولو �أنه كان «قليل القناعة» مبا هو
ّ
�شديد التم ّتع به.
( )30يف هذه الغنائية عدد من امل�صطلحات القانونيةُ ،ي ِ
خ�ضعها ال�شاعر
للتعبري عن م�شاعره لدى ا�ستذكار �أحزان ما�ضية« .خلوات الفكر»
هي َج َل�سات املحكمة بني املرافعات التي يتم فيها تقليب وجهات
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النظر .وهي هنا �ساعات التفكري الهادئ يف ا�ستذكار الأحزان
املا�ضية .وال�شاعر «ي�ستدعي» كما ي�ستدعي القا�ضي �شهوداً يف
حماكمة .فهو «ي�ستح�رض» كمن ي�ستح�رض الأرواح الغائبة� ،أو
�أرواح املوتى .و�إذ حت�رض تلك الأحزان �أمام فكر ال�شاعر ،يتح�سرّ
على فقدان الكثري مما كان ي�سعى لنواله يف حياته املا�ضية .وعند
«ح�ضور» الأحزان القدمية يندب من جديد �ضياع الأيام املا�ضية
العزيزة على قلبه .وي�ؤدي ذلك �إىل �إغراق عينيه بالدموع ،وهو
يتعود دفق الدموع .فهو يبكي على �ضياع �أ�صحاب
الرجل الذي مل ّ
«غيبهم املوت يف ليل ال ينق�ضي» .ثم يبكي من جديد على
� ّ
أعزاء ّ
�أحزان هوى غابت �آثاره منذ زمن بعيد ،ويذرف الدموع نواح ًا
على الكثري مما م�ضى من عزيز عليه� ،أ�سى على مواجع �سالفة .وهنا
جند تكراراً ب�أ�ساليب خمتلفة عن تذكّ ر �أحزان �سالفة ،وتكون النتيجة
�أنه يغدو ُمثق ً
ال بالأحزان يف تن ّقله من �شجن �إىل �شجن ،م�ستذكراً
لنواح قدمي ،فيعمد �إىل �إيفائه ح ّقه من جديد،
الو�صف احلزين
ٍ
�سدد ما عليه من َدين .وك�أن �صور الأحزان
ولو �أنه �سبق له �أن ّ
وا�ستذكارها قد بلغ �أوجه لدى ال�شاعر في�أتي «انقالب احلال»
الدرامي ،غري املتوقع! «فج�أة» يف الغنائية ال�سابقة ،ومفاج�أة
املحب ،و�إذا
مثلها يف هذه الغنائية ،يخطر احلبيب يف بال ال�شاعر
ّ
بجميع اخل�سائر املرقومة على �صفحة احل�ساب /اال ّدعاء « ُت�ستعاد».
وا�ستعادة اخل�سائر ت�ؤدي �إىل انق�ضاء الأحزان!
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( )31ت�شكل هذه الغنائية امتداداً ملو�ضوع الغنائية ال�سابقة يف تذكّ ر
حمبوبه بقوله
ال�شاعر
غيبهم الزمن .يخاطب
َ
�أحباب املا�ضي الذي ّ
ُ
معز ٌز بجميع القلوب»� ،أي �أن قلبك ي�ضم جميع القلوب
«قلبك ّ
ُ
أح�س ُبها
حبي يف املا�ضي ،ولو �أن افتقادها جعلني � َ
التي اكتنزت ّ
وغيبها املوت .ففي قلبك ،مبا ي�ضم من قلوب
قد ق�ضت نحبها ّ
ملأها ُح ّبي ،ي�سود ا ُ
حل ّب ،وجميع ما يحتويه من حنان� ،أي حنان
ِ
وح�سب ُتهم اليوم قد غُ ِّيبوا.
بت يف املا�ضي
أحب ُ
جميع �أولئك الذين � َ
الدموع
التقية اخل�شوعة ،كما يذرف
َ
لقد ذ ََر ُ
فت الكثري من الدموع ّ
غيبهم املوت.
يف ال�صالة امر�ؤ ذو خ�شوع وتقوى ،على �أحباب ّ
احلب
لكن �أولئك الأحباب �إمنا يكمنون يف �صدرك الذي ي�ضم
َّ
احلب الورِ ع
ك ّله ،وهم �أحياء ،لذا فالدموع قد «�رسقها» �أو ا�ستلبها ّ
من عيني ،لأنها من ا�ستحقاق املوتى ال الأحياء .وت�ستمر �صورة
الأحباب املوتى /الأحياء يف �صدر احلبيب الذي هو «ال ّلحد» الذي
«يحيا» فيه احلب «الدفني» .و�صورة اللحد يف نظر �أهل الع�رص
الإليزابيثي لي�ست مما يبعث احلزن والوجوم كما هي عليه اليوم،
وذلك لكرثة املقابر التي تكرث فيها الأن�صاب التذكارية واملنحوتات
التي حتيل فكرة املوت واخللود م�ألوفة مبا ال يثري من اخلوف واحلزن
ما تثريه يف �أيامنا املعا�رصة .وهذا اللحد مك ّل ٌل بالأن�صاب والتماثيل
التي ت�شري �إىل انت�صارات و�إجنازات املوتى من ِعلية القوم من �أحبابي
حب �صار
الغائبني الذين «�أهدوا �إليك كلّ ما �أخذوه م ّني» من ّ
و�ص َور �أولئك الأحباب جميع ًا �أراها
«الآن ُملك ًا لك وحدك»ُ .

373

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 373

ِّ
فيك الآن .ف�أنت وجميع �أحبابي من قبلك �صاروا «كلَّ
الكل»
م ّني.
العمر ومب�صري ِ
ال�شعر بعد وفاة
( )32يف هذه الغنائية ان�شغال بامتداد ُ
امتد َ
بك
ال�شاعر .واخلطاب كالعادة
موج ٌه �إىل احلبيب :ولو ّ
ّ
العمر ِ
مر ًة �أخرى يف هذه
وع َ
ُ
�شت بعدي ،وا ّتفق «�أن تعاود النظر ّ
حلبيبك الذي ق�ضى» هو من باب ّ
َ
احلط من
الأ�شعار الهزيلة الغريرة
قدر �إجنازات املرء وهي �صفة تالزم الكثري من ال�شعراء ،وما تزال
ملحوظة يف مواقف كثرية عند بع�ض الإجنليز اليوم ،ال يحملها
ال�سامع على حممل اجلد ،بل قد تكون نوع ًا من ا�ستجداء املديح من
املقابل .ونحن نرى يف «الأ�شعار الهزيلة» نوع ًا من «و�صف ال�شيء
ب�ضد ِه» لأن �شك�سپري يف موا�ضع عديدة يباهي ب�شعره الذي مينح
ِّ
احلياة واخللود للممدوح .وهو يرجو احلبيب – القارئ �أن يقارن
تلك الأ�شعار بالأف�ضل منها يف الأيام القادمة بعد وفاة ال�شاعر.
وهذه �إ�شارة �أخرى �إىل التوا�ضع املتك ٍّلف ب�أن الع�صور القادمة
�ست�أتي ب�شعر �أف�ضل من �شعره .لكن ال�شاعر يريد من احلبيب –
حبي» ال من
القارئ �أن يحتفظ بتلك الأ�شعار الهزيلة «من �أجل ّ
�أجل قوافيها و�أ�ساليبها البارعة� .أية القوايف هي البارعة ،قوايف
ال�شاعر �أو قوايف «الأ�سعد من النا�س» الذين �سيظهرون يف امل�ستقبل
بعد وفاة ال�شاعر؟ هنا �سخرية كامنة من �شعراء الع�رص املقبل .وهنا
«ودو َد ٍة» قوامها لو �أن
ي�ستعطف
حبيبه �أن يحتفظ بفكرة َ
ال�شاعر َ
ُ
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�شعر �شك�سپري «قد منا مع هذا الع�رص النامي ،لأتى ب�شعر يفوق يف
اجلمال �شعره احلايل ،وال�ستطاع ال�شاعر �أن ي�سري يف رهط الأف�ضل
بني ال�شعراء .ولكن لأن ال�شاعر مل يدرك «الع�رص النامي» الأف�ضل
حبه،
من ع�رصه احلايل ،ف�إن احلبيب �سيقر�أ �أ�شعار العا�شق من �أجل ّ
ال من �أجل �أ�سلوب �شعراء الع�رص النامي وبراعتهم يف نظم القوايف.
( )33يف هذه الغنائية والتي تليها �إ�شارات �إىل جفوة حدثت بني ال�شاعر
حد تكون هذه اجلفوة قد حدثت فعالً� ،أو
وحمبوبه .ولكن �إىل �أي ّ
�أنها «موقف م�رسحي» من ُتراث الغنائيات وق�صائد الغزل ،هي
م�س�ألة لي�س يف املعروف من �سرية ال�شاعر ما ي�ؤكّ دها �أو ينفيها.
لكن جمال ال�شعر يجب �أن يكون مو�ضع اهتمامنا الأول .ما �أكرث
نور ال�شم�س فيها
ما �شهِ ُ
دت من �إ�رشاقات �صبح جميلة! يداعب ُ
قمم اجلبال ك�أنه مليك يداعب �أفراد رعيته بنظرات من عليائه.
َ
وال�صورة هنا مقلوبة� ،إذ املفرت�ض �أن تكون ا لرعية هي التي تتطلع
�إىل الأعلى حيث عر�ش املليك .لذا ،فهذا ال َقلب يوحي ب�شيء من
يقبل
النفاق يغ ّلف نظرة املليك �إىل رعيته.
ُ
ونور �شم�س ال�صباح ّ
خ�رض املروح بوجه ال�شم�س الذهبي ،فتكت�سي اجلداول الكاحلة
َ
بطالء من ذهب ،ب�سحر �سماوي .و�أ�صل الكلمة «بخيماء �سماوية»
 alchemyوهي اخليماء ،علم ال�سحر الذي ي�سعى لتحويل «املعادن
اخل�سي�سة �إىل ذهب» .ولكن ،لأن هذا الطالء الذهبي زائف ،ف�إن
نور ال�صباح �رسعان ما ي�سمح ل�شتيت الأبخرة من الغيوم �أن تعتلي
َ
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حميا ال�صباح
وجه ال�صباح ّ
املذهب .وهذه ا ِمل َزق من الغيوم تخفي ّ
هج َره .لذا ،ف�إن نور ال�صباح،
عن العامل املهجور ،لأن
النور قد َ
َ
�أو ال�شم�س ،ين�سلّ ِخل�س ًة نحو الغرب ،حام ً
ال و�صمة الغيوم.
وال�شم�س مذكّ ر يف الإجنليزية ،لذا جعلتها «نور ال�شم�س» �أو
ال�صباح ،وكالهما كناية عن احلبيب .وهكذا ،ذات �صباح ،باكر
زارين احلبيب ،مثل �إ�رشاقة نور ال�شم�س البهيج على جبيني .لكن
زيارته مل َت ُدم غري �ساعة ،مثل �إ�رشاقة نور �شم�س ال�صباح التي ال تلبث
حتى حتجبها ع ّني غيوم الأجواء .لكن تلك الزيارة الق�صرية ،مثل
�إ�رشاقة ال�شم�س الق�صرية ،مل تنل من ُح ّبي ومل ُت ِنق�ص منه .ف�شمو�س
الدنيا قد تغيم .وهنا تورية على � sunsأي �شمو�س واملق�صود sons
�أي �أبناء الدنيا� ،أي �أن النا�س قد تتغيرّ عندما يتغيرّ احلظ ،وهو �شم�س
املقدر من الأعايل.
ال�سماء� ،أي ّ
اجلفوة املفترَ َ َ�ضة بني ال�شعر وحمبوبه.
( )34هنا ا�ستمرار يف الإ�شارة �إىل
َ
وال�صورة ت�شري �إىل ٍ
وعد من احلبيب ليزوره ال�شاعر يف «مثل هذا
اليوم اجلميل» .والأمل بالزيارة واللقاء ت�ستحث ال�شاعر �أن ُي�رسع
يف اخلروج «دون» معطفه �أو عباءته ا ّتقاء للمطر ،فما من حاجة
لذلك يف يوم جميل .وك�أن الوعد قد جعل ال�شاعر ينزع عنه ما
ثم َة وعداً باللقيا،
حبه ،لأن ّ
يتد ّثر به يف «معطف» يخفي م�شاعر ّ
يلغي احتمال �أن يكون املحبوب قد �أنكر عالقة له مع ال�شاعر،
�سبب اجلفوة .والآن ُي�رسع ال�شاعر لينعم باللقاء ،لكن
وهو ما ّ
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خروجه دون ما يحميه من تق ّلب امل�شاعر ،مثل تق ّلب الطق�س،
يجعل ال�شاعر عر�ضة لكريه الغيوم يف يوم انقلب مطرياً بعد �أن
كان جميالً .والغيوم� ،أو تق ّلب الأحوال ،تخفي بهاءك bravery
أحدهم حرفياً .فالكلمة وال�صفة
ولي�س «�شجاعتك» كما ترجمها � ُ
منها  braveتفيد اجلمال� ،أو البهاء ،كما �سبقت الإ�شارة �إليها.
وال يكفي� ،أيها احلبيب� ،أن تطلّ من خالل الغيم� ،أي �أن تزورين
امللوح
�أو �أزورك لفرتة ق�صرية ،لكي «جت ّفف املطر على وجهي ّ
املحب يج ّفف الدموع على
بالعوا�صف» .وقد ي�شري ذلك �إىل �أن
ّ
وجه املحبوب فتلك الإطاللة الق�صرية� ،أو الزيارة الق�صرية لمِ اماً،
يطيب اجلرح قليالً ،لكنه ال
لي�ست مرهم ًا
ُ
ميتدحه �أحد ،فهو قد ّ
أظهرت ا َ
خل َجل من ِف ْعل ِتك �أيها احلبيب
ي�شفي الإ�صابة البالغة .و�إذا �
َ
مت على ما
ف�إن ذلك ال ي�ؤدي �إىل البرُ ء من �أحزاين .وحتى �إذا َن ِد َ
واملذنب
فعلت ب�إظهار القطيعة ،ف�إن خ�سارتي باقي ٌة على حالها.
ُ
�إذا عبرّ عن � ٍ
قدم
أ�سف ملا �أذ َنب ف�إن ذلك لي�س �سوى عزا ٍء وا ٍه ُي َّ
�صليب العذاب .هنا يجد بع�ض الباحثني �إ�شارات �إىل
ملن يحمل
َ
«بطر�س» احلواري الذي �أنكر امل�سيح (�إجنيل م ّتى.34.31.26 ،
ومرق�س .30 ،14 ،ولوقا ،)2-61 .22 ،ثم ِندم على �إنكاره وذرف
ي�شبه ال�شاعر بامل�سيح واحلبيب
دموع الندم .لكن هذا التف�سري ّ
باحلواري بطر�س ،وهو ما قد ال ي�سيغه كثري من �أتقياء امل�سيحية،
لكن ال�شاعر يرى يف دموع احلبيب (�أهي دموع احلبيب؟) لألئ
ي�سفحها احلب ،وهي غالية الثمن لندرتها ،لذا فهي تكفي الفتداء
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جميع ال�سيئات التي �صدرت عن املحبوب.
( )35يف هذه الغنائية ا�ستمرار يف الإ�شارة �إىل «الإ�ساءة» �أو القطيعة
املف َرت�ضة مع العا�شق .فاملحبوب «حزين» على ما فعل من �إ�ساءة
هدئ من ُحزن املحبوب بقوله ال
�أو قطيعة .وال�شاعر العا�شق ُي ِّ
توجد وردة بال �أ�شواك ،وال ينبوع ماء رقراق دون ُو ٍ
حول يف
تغ�شي على القمر وال�شم�س ،والك�سوف نذير �ش�ؤم
قاعه .والغيوم ّ
يع�ش�ش فيها دو ٌد كريه.
على البالد والعباد .و�أحلى براعم الورد ّ
وجميع الب�رش يرتكبون �أخطاء ،و�أبو الب�رش ارتكب اخلطيئة الأوىل.
و�أنا كذلك ارتكبت خطيئة يف ت�سويغ خطاياك والتخفيف منها
ذر خلطاياك �أكرث
مبقارنتها بغريها من خطايا الآخرين،
فالتم�س ُ
الع َ
ُ
مما ت�ستحق ،لأنها خطيئة �صغرية بالن�سبة �إىل خطايا الآخرين الأكرب
منها .و�سبب ت�سويغي وتخفيف خطاياك هو �أنني � ّ
أحكم العقل
البخور» على ِفعلتك ،وهي التورية بني in
أر�ش
يف ما فعلت ،و«� ّ
َ
« senseيف العقل» وبني ما توحيه من � incenseأي البخور والرائحة
ِ
العطرة .وحتكيم العقل يف «�إ�ساءتك العاطفية» �أو خطيئتك ،قد
ت�شري �إىل اجلفوة ،بل �إىل قيام املحبوب «ب�رسقة» خليلة ال�شاعر،
كما ت�شري غنائيات الحقة .وقد يكون حتكيم العقل هنا من باب
القول �إن احلبيب �شاب جميل وال ي�ستغرب �أنه وقع يف حبائل
خليلة ال�شاعر ،لذا فهذه لي�ست خطيئة كبرية بالقيا�س �إىل خطايا
خ�صمك واملدافع عنك يف
الآخرين .هنا ،يقول ال�شاعر� ،أغدو
َ
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الوقت نف�سه .وهذا يقود �إىل ا�ستعمال امل�صطلحات الق�ضائية.
«�أُقيم دعوى ق�ضائية �ضد نف�سي» .وهذا ي�ؤدي �إىل «حرب داخلية»
مرة جند فيها �إ�شارة وا�ضحة �إىل
بني ُ
«ح ّبي وكُ رهي» .وهذه �أول ّ
«الكراهية» التي ميكن تف�سريها نتيجة جلفوة احلبيب .وهذا الو�ضع
من احلرب بني احلب والكره ي�ضطر ال�شاعر �أن يكون «�رشيكاً»
يف دعوى الإ�ساءة� ،أي �رشيك ًا يف «الإ�ساءة» .و�رشيك من؟ �رشيك
«ل�ص ظريف ي�سلبني بالإكراه».
ٍّ
( )36مت ّثل هذه الغنائية ختام غنائيات اجلفوة الثالثة .مبرارة ،ي�س ّلم ال�شاعر
ب�أنه وحبيبه يجب �أن يكونا منف�صلني ،لأنهما اثنني« ،ولو �أن ُح َّبينا
غري املن َف ِ�صلني واحد» .و�سبب الرغبة من جانب ال�شاعر �أن يرى
يتحمل هو «تلك الو�صمات» التي
هذا االنف�صال هو الرغبة �أن
ّ
تخ ّلفت معه .ولكن ثمة تف�سري ب�أن احلبيب هو املتكلم ،ال ال�شاعر
الذي يتك ّلم نيابة عنه ،بو�صفه «املُدافع» يف الدعوى التي رفعها
يف الغنائية ال�سابقة .ولو قبلنا بهذا التف�سري لكان يف البيت الالحق
التحدي من جانب
«من ن�صيبي �أنا وحدي دون عونك» نوع من
ّ
احلبيب! لكن نربة الغنائية كلها ت�شري �إىل تفاين العا�شق يف الت�ضحية
حتمل �أذى الو�صمات؟
من �أجل احلبيب .ولكن َمن ُيعني َمن يف ّ
هذا ما يجعل الغنائية تدعو �إىل �إعادة قراءة �أو �إعادات ،وهذه من
مطلب واحد وح�سب» .هنا
�أمارات ال�شعر النفي�س« .ففي ُح َّبينا
ٌ
مفرق»
ي�صعب القول �إن هذا كالم املحبوب ،لأنه ي�شري �إىل «حا ِق ٍد ّ
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هو اجلفوة التي ال ميكن الظن �أن ال�شاعر هو الذي «�أ�ساء» فيها.
وهذا احلاقد ،اجلفوة ،ال ُيغيرّ مطلب احلب الواحد ،وهو قول
ال ميكن �أن ي�صدر �إ ّال عن العا�شق .لكن اجلفوة /احلاقد يقتن�ص،
ٍ
�ساعات حلو ًة من بهجة ا ُ
حل ّب .وال�شاعر – العا�شق
�أو ي�رسق،
�شديد احلر�ص على �سمعة املحبوب يف حلقته االجتماعية العليا.
لذا فهو «قد» ال يقرتب من املحبوب و«قد» هذه للتقليل ،كما
والبالغيون ،وهي تعبرّ عن تر ّدد يف عدم االقرتاب من
يقول النحاة
ّ
احلبيب «�أبداً» �أي يف امل�ستقبل ،وذلك «خ�شية �أن ي�صيبك اخلجل
من �إ�ساءتي املحزنة» �أو امل�ؤ�سفة .ثانيةَ :من �صاحب الإ�ساءة؟ ال
ت�سبب يف اجلفوة ،لكنه
ميكن �أن يكون ال�شاعر – العا�شق هو من ّ
هنا يرميها على ِ
نف�س ِه هو ،مبالغة يف الت�ضحية ،وتربئة املحبوب من
كل تهمة! وخ�شية ال�شاعر من الظهور مبعية املحبوب عايل املنزلة
�أن املحبوب قد ي�ضطر �إىل �إظهار العطف على العا�شق تكرمي ًا له
�أمام امللأ .وهذا قد ينال من �سمعة املحبوب ومنزلته االجتماعية �إن
كرم �شخ�ص ًا دونه يف املنزلة .وخال�ص ال�شاعر من هذا امل�أزق
هو ّ
�أنه يطلب �إىل املحبوب �أال ي�سعى �إىل تكرميه �أمام امللأ ،لأن ال�شاعر
يحب ال�صديق – املحبوب لكونه من ن�صيبه �أ�سا�ساً .ف�إذا بقيت
ّ
�سمعة املحبوب عالية بالتجاوز عن تكرمي العا�شق �أمام امللأ كان يف
بعلو املنزلة! � ّأي تعقيد يف فل�سفة احلب هذه،
ذلك م�شاركة العا�شق ّ
ب لأنك � ٌ
أهل لذاكا»؟
وهو ما �أبعدها عن ُ
«وح ٍّ
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ال�سن قيا�س ًا على �شباب
( )37ويف هذه الغنائية ،يت�أمل ال�شاعر ُّ
تقد َمه يف ّ
املحبوب .ويرى بع�ض الباحثني يف الرقم  37لهذه الغنائية �إ�شارة �إىل
�سن الأربعني ،وهو ما
ال�سن� ،أي �أنه كان يقرتب من ّ
تقدم ال�شاعر يف ّ
كان ُيح�سب �شيخوخة يف الع�رص الإليزابيثي والقرن ال�ساد�س ع�رش
عموماً .فهو يجد نف�سه «مثل �أب ُم ٍ
قعد» يراقب طفله وهو يتحرك
«ع َر ٌج» .وقد
بن�شاط ،بينما يجد ال�شاعر نف�سه ُمقعداً كمن �أ�صابه َ
ذهب بع�ض الباحثني �إىل �أن �شك�سپري كان �أعرج ًا فعالً ،ولكن لي�س
يف ما ُيعرف عن حياة ال�شاعر ما ي�ؤكّ د ذلك ،وال يف �شعره ،بل ثمة
حتدثت عن َع َر ٍج يفَّ،
�إنكار لتلك ال�صفة ،كما يف الغنائية « 89لو َّ
الع َرج ،كما يقول ال�شاعر ،هو
�ستجدين �أظ َل ُع يف احلال» .ولكن َ
حظ جنالء» .وقد يكون ذلك �إ�شارة �إىل � ٍ
«من طع َن ِة ٍّ
إخفاق يف نيل
منزلة �أو حظوة اجتماعية ق�صرَّ فيها احلظ جتاه ال�شاعر .ففي حالة
الي�أ�س التي يعانيها ال�شاعر يجد كلّ راحته يف ما ي ّت�صف به املحبوب
ال�سمو وال�صدق واال�ستقامة .فلو كانت جميع ال�صفات
من �صفات
ّ
النادرة من «جمال وطيب املحتد والغنى واملعرفة» ،وهي ال�صفات
«ترتبع على
التقليدية عند الأر�ستقراطية التي ينتمي �إليها املحبوب،
ّ
مدارجها ،تزهو بتيجانها» لأقام ال�شاعر ُح ّبه على «هذا الوفر
العميم» من نفي�س ال�صفات «الأر�ستقراطية» .و«الأر�ستقراطية»
�صياغة من «�أرِ �ستو�س» الإغريقية مبعنى «الأف�ضل» .وال�شاعر �إذ
يتخيله يف ي�أ�سه
يقيم ُح َّبه على هذه ال�صفات الأف�ضل ،يتخ ّل�ص مما ّ
من َع َر ٍج �أو فقرٍ �أو �إهمال ،لأن هذه ال�صفات تغدو جميعها ملك
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يحب �صاحب تلك ال�صفات .وهذا «الأف�ضل»
يد ال�شاعر لأنه
َّ
الأر�ستقراطي يريد ال�شاعر �أن يراه يف املحبوب ،وبهذه الرغبة يف
حتققها لل�شاعر يغدو �سعيداً بع�رشة �أمثالها.
يعتز �شك�سپري ب�شعره لأنه �إلهام من وحي املحبوب
( )38يف هذه الغنائية ّ
الذي «ينفخ» يف ال�شعر من روحه و«�إلهامه احللو» .وهذا ال�شعر
�س من �أن حتتويه «�صفحة ٍ
ورق �سائبة» كُ ِتبت عليها الق�صيدة
�أن َف ُ
ِل ُتقر�أ .ف�إذا كان «يف �شعري» ،وهي يف الأ�صل «يفَّ» ،ما يرقى �إىل
ال�شكر لنف�سك ،لأن هذا ال�شعر هو
قدم ُ
�أن تنظر �إليه ،فالواجب �أن ُت ِّ
ِّ
وحط
«من �إلهامك احللو» .وهذا مثال �آخر من املبالغة يف التوا�ضع،
املرء من ق َْدر �إجنازه� .أنا ال�شاعر ال ف َ
َ�ضل يل ،لأن «� ّأي �أبكم» �أو

خامل ي�ستطيع الكتابة عنك ،لأنك �أنت الذي ُتنري له طريق الإلهام
ٍ
ربات الإلهام الت�سع
أح�س ُبك
عا�رش امللهِ مني ،بعد ّ
َ
ال�شعري .لذا ف�إين � َ
أ�صحاب الفنون ،ومنهم
يف الأ�ساطري الإغريقية ،الالئي َي�س َتلهِ ِم ُه ّن �
ُ
فلي ِ
نجب �أ�شعاراً خالدة ،مثل
ال�شعراءّ � .أما الذي َي�س َتلهِ ُم َك ،مثليُ ،
�أ�شعاري التي تعي�ش َعرب الأزمان ،ومتنح اخللو َد ملو�ضوعها ،وهو
أنت .هنا �إ�شارة يف املنطوى �إىل �أن �أ�شعار الآخرين «بكماء» لأنها
� َ
ال متنح اخللود للممدوح ،مثل �شعري .وهذا التفاخر وا�ضح يف
مقابلة مع �أ�شعار الآخرين من حولك ،يف �إ�شارة ّ
مبكرة �إىل «ال�شاعر
الهوية لدى الباحثني ،وقد تكون الإ�شارة �إىل «عدد
الغرمي» جمهول
ّ
التقرب �إىل املحبوب .ثم تعود
من ال�شعراء» يناف�سون �شك�سپري يف ّ
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النربة �إىل التوا�ضع يف «�شعري ال�ضعيف» �أو «الهزيل» الذي قد
ُيعجب ال�شعراء «املتحذ ِلقني» يف هذه الأيام املعا�صرِ ة «املتحذلقة»
التي بد أ� ال�شعراء فيها يف ا�صطناع �أ�ساليب «ذَرِ بة الل�سان» قائمة
والبعد عن ال�صدق والنقاء
على �أ�ساليب بالغية ،فيها كثري من النفاق ُ
الذي يف �شعري .فليكن ا ُ
جلهد يف نظم هذه الأ�شعار من ن�صيبي
�أنا ،لكن ما ُتعبرّ عنه تلك الأ�شعار من مديح يجب �أن يكون من
ن�صيبِك ،لأنها «من � ِ
أنت» .هذه املراوحة بني التوا�ضع
إلهامك احللو � َ
والتفاخر ُمرادها التوكيد على �أف�ضلية �شعر �شك�سپري على غريه من
املعا�رصين ،لأن �شعره �سيخ ُلد ومينح اخللو َد للممدوح املحبوب،
كما ي�ؤكد يف عدد من الق�صائد الأخرى.
( )39هنا يت�ساءل ال�شاعر يف حرية :كيف ميكن �أن �أتغ ّنى ب�شمائلك،
من دون مديح لنف�سي ،وهو ما ال يليق؟ �أنت كلّ اجلزء الأف�ضل
حت نف�سي ،واللياقة تقت�ضي �أ ّال �أمدح
من نف�سي ،ف�إن َم َدح ُتك َم َد ُ
أمدح �شمائلك مبا يليق؟ وعبارة «اجلزء الأف�ضل
نف�سي ،فكيف � ُ
من نف�سي» تَرِ ُد عند «�أوفيد» يف
املتحوالت ( 875و )xvكما تَرِ ُد
ِّ
نف�س واحدة
يف ر�أي �أفالطون يف امل�أدبة حيث يرى �أن احلبيبني ٌ
ذات جزئني متكاملني .واملق�صود هنا هو «الروح» .فلو مدح ُتك
مدحت نف�سي ،وماذا ميكن �أن يجلب ذلك
�أيها احلبيب �أكون قد
ُ
املديح لنف�سي؟ �إذن ،ل َن ِع�ش منف�صلني ،حتى يف هذه ،لأننا اثنني،
يخ�رس ُح ُّبنا �صفة «واحد ال ينف�صل» .وهكذا� ،إذ نكون
وبذلك
ُ
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يخ�صك
اثنني ال واحد� ،أ�ستطيع �أن � ّ
أ�سدد لك ما ت�ستحق من مديح ّ
وحدك .و�سبب االنف�صال �إىل اثنني هو فراق احلبيب� ،أو البِعاد،
َ
لكن هذا البعاد له ف�ضله على العا�شق ،لأنه «يوفّر فُ�سح ًة عذب ًة»
احلب،
بهذا الفراغ الذي ي�ؤ ّدي �إىل ُم�شاغَ َل ِة الوقت ب�أفكارٍ عن
ّ
التي بغيابها يكون البعاد مجَ َلب ًة للعذاب .لكن وقت الفراغ هذا
«يخادع» البعاد وي�شاغُ له بهذه ال�صورة العذبة من الأفكار عن
ُ
ا ُ
الواحد اثنني .والبعاد
حل ّب .والبعاد� ،أو الفراقُ ،يبينّ كيف يغدو
ُ
«هنا» ولو �أنه
يمُ ِّكن ال�شاعر �أن ميدح الذي هو «حا�رض» يف الفكر ُ
«بعيد عن ُهنا» ب�سبب الفراق ،يف الوقت ذاته .هذه ال�صورة عن
احل�ضور والغياب يف الوقت ذاته ترتدد عند �شك�سپري يف م�رسحية
�أنتوين وكليوباترة مثالً؛ «كليوباترة» وهي «الن�صف الأف�ضل» من
نف�س العا�شق «�أنتوين» تكون «مقيم ًة وغائب ًة» يف الوقت نف�سه.
ويطري معاً» .ويف الف�صل الأول،
يقول «�أنتوين»« :فراقُنا ُيقيم َ
امل�شهد الثالث 102-3 ،يقول «كو ُن ِك ُتقيمن هنا تغادرين معي
ِ
كذلك /و�إذا �أغادر من ُهنا �أبقى مقيم ًا ِ
روحان
معك»« .نحن
املت�صوف قبل �شك�سپري.
َح َللنا َب َدنا» قال ال�شاعر
ّ
( )40يف هذه الغنائية والإثنتني بعدها ،كما يف الغنائيات ،36-34
�إ�شارات �إىل «�إ�ساءات» ت�شبه «خيانة» املحبوب با�ستحواذه على
خليلة ال�شاعر« ،ال�سيدة ال�سمراء» ،املو�صوفة يف الغنائيات -127
 .152ي�س�أل ال�شاعر حبيبه :ما الذي ِ
بت من ُح ّب ،بعد كل
ك�س َ
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ي�ضم كل الو ّد من حبيباتي� ،إ�ضافة �إىل خليلتي
احلب م ّني ،الذي ّ
احلب اجلديد امل�رسوق ال ميكن �أن َت ُع َّد ُه
التي �سرَ َق َتها م ّني؟ هذا
ّ
َ
لديك الآن .ف َلو
حب �صار
حب ًا �صادقاً ،لأن كلّ ما كان ّ
لدي من ّ
ّ
ا�ستطعت �أن
لت» هذه احلبيبة ملا
ُ
قب َ
حبي خلليلتي « َت ّ
�أنك من �أجل ّ
ا�ستقبلت كما
لت» هذه �أ�صلها احلريف � receiveأي:
قب َ
َ
�ألومك .و« َت ّ
ُي�س َت ُ
قبل ال�ضيف ،وهذا مما يخ ّفف «�إ�ساءة» املحبوب بجعله يف
قبل» ولي�س يف «ا�ستحواذ» �أو �رسقة .ومع هذا
موقف �سلبي يف « َت ّ
ُ
أنت املالم لأنك تخون نف�سك «مبتعة داعرة» .وال�صفة يف
فلتكن � َ
الأ�صل تفيد «عنيدة�َ ،شبِقة» ،وهي ال�صفة التي تتكرر يف البيت قبل
الأخري يف و�صف املحبوب ،ويبدو �أنها مل تكن تعني الإهانة كما
لك �أنك �سرَ َقتها لنف�سك ِ
تعنيه اليوم� .أنا �أغفر َ
ومتع ِتك� ،أيها الل�ص
«الغني» لأن املحبوب من
الظريف  gentleوهي �صفة تفيد كذلك
ّ
ل�ص و�سارق .واملحبوب قد �سرَ َ َق
الطبقة العليا يف جمتمعه ،لكنه ّ
َقر» ال�شاعر لأن اخلليلة هي القليل «مما تب ّقى عندي» .وعلى
«ف َ
علم اهلل»
علم احلب» وهو ق ََ�س ٌم خم ّفف من َ
الرغم من ذلكَ ،
«ي ُ
«ي ُ
أ�شد وقع ًا من تو ّقع الأذى بالكراهية .ولكن �أيها
�أن خيانة احلبيب � ّ
�رش فيك يبدو خرياً ،لأن ُح ّبي ّ
يغطي
احلبيب اجلميل الداعر ،كلّ ّ
على ما يبدو منك من �إ�ساءة .و�إ�ساءا ُتك قد تقتلني ،ولكن يجب أ� ّال
نكون �أعداء ،بل نبقى �أحباباً .وخطاب املحبوب بعبارة «يا ُح�سن ًا
وح�س ِنه.
داعراً» تخفف من �صفة داعراً ب�إ�ضافتها �إىل بهاء املحبوب ُ
وهي يف الأ�صل � graceأي ِ
الفتنة وهي كلمة ال تخلو من م�ضامني
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روحانية ،ومن �إ�شارة �إىل �صفة التعظيم لأن املحبوب يحمل لقب ًا
�أر�ستقراطي ًا هو «�أيرل» ُ Earlيخاطب به �إجالالً.
( )41تلك احلماقات العابثة ،هي
الت�رصفات الب�سيطة «اجلميلة» ،pretty
ّ
التحر ُر من القيود التي تفر�ضها
من باب ال�سخرية ،مما يتيح لك
ّ
حيا ُتك الأر�ستقراطية ،كمالحقة الن�ساء ،عندما �أغيب �أحيان ًا عن
ف�ؤادك� ،أي عندما ال ّ
ت�رصفات عابثة متح ّللة «تليق
تفكر بي ،هي ّ
بجمالك وب�شبابك» .وال�سبب هو �أنك مبعث �إغراء للن�ساء ،لأنك
وديع ُ
�سهل
مك�سب للن�ساء ،ولأنك
من طبقة النبالء ،والفوز بك
ٌ
ُ
ٌ
مطلب
أنت
مطلب ال�ساعني .ثم �إنك
القياد ،لذا �أنت
جميل ،لذا � َ
ُ
ُ
الإغراء .والأنثى التي تتو ّدد �إليك لن يقاومها �أي �شاب حتى ينال
منها ما ي�شاء .وهذه �إ�شارة �إىل ا�ستحواذ املحبوب على خليلة
يحث املحبوب على
«ويل ٌة» بالن�سبة لل�شاعر الذي
ّ
ال�شاعر .وهذه َ
يرعوي عن غَ ِّي ِه ويبتعد عن «مكان» لي�س له ،بل لل�شاعر ،الذي
�أن َ
قرع» ما يزينه من �شباب وجمال ،لأنهما
«ين�صح» املحبوب �أن ُ
«ي ِّ
�سبب غوايته و�ضالله .و�إذ يقع املحبوب يف الغواية وال�ضالل،
يقول ال�شاعر ،ف�سيكون م�ضطراً للح َنث ٍ
بوعد مزدوج� ،أي ِ
للح ْنث
ب َق َ�س َمني :ق ََ�س ٍم َي ِع ُد اخلليل َة بجماله الذي �أغراها نحوه ،زيفاً ،حتى
ِ
بوعد ال�شاعر بجمال املحبوب حتى غَ َد َر
ا�ستحوذ عليها ،وق ََ�س ٍِم
موجه ًا نحو
بال�شاعر ،و�أدار ُح ّب ُه نحو اخلليلة ،وقد كان ُح ّب ًا ّ
يتحد ُث
املحب للمحبوب
ال�شاعر -العا�شقّ � .أي نوع من عتاب
ّ
ّ
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«ي�سوغ» �ضاللة املحبوب ال�شاب الو�سيم،
عتاب
عنه ال�شاعر؟ فهو
ٌ
ّ
املتح ّلل من قيود طبقته الأر�ستقراطية ،ويجد له �أعذاراً واهية� :أنت
ٌ
مطلب الن�ساء
�ستغر ٍب �أن تكون
وديع،
نبيل،
ٌ
َ
ٌ
و�سيم ،لذا لي�س ُمب َ

يح�سن بك �أن تبتعد عن «جمل�سي»
لهن .ولكن
َ
ومبعث �إغراء ّ
ُ
حتنث ب َق َ�س ِم
�ضطر جتاههما �أن َ
ومكاين ،لأن هذه غواي ًة و�ضاللة �س ُت ُ
احلب املزدوج الذي �أق�سمته يل وللخليلة! � ّأي حتذير �أخالقي هذا؟
ّ
�صح محَ َ َ�ض ُه»
يرعوي املحبوب في�ستمع �إىل « ُن ٍ
وهل يتو ّقع العا�شق �أن َ
ال�شاعر للمحبوب لكنه مل َي�س َتبنِ ِ ال ُّن�صح �إ ّال ُ�ضحى ِ
الغد؟
وعتابه ب�شكل
حمبوبه
( )42يف هذه الغنائية ا�ستمرار ملخاطبة ال�شاعر
َ
َ
ّ
ت�شكل كل �أحزان العا�شق.
خم ّفف �أن تلك ال�سرَّ ِقة للخليلة ال
ونت�ساءل :كيف؟ وهو عمل كبري الإ�ساءة لل�شاعر؟ والت�سويغ هنا
مبالغ ٌة يف تقليل �أثر الإ�ساءة غري ُمقنع :ومع ذلك ميكن القول �إنني
جماً� ،أي �أحببتها ب�صيغة الفعل املا�ضي .ولكن
قد �أحببتها ُح ّب ًا ّ
أخذ َ
كونها قد � َ
تك ،ب�صيغة الفعل املا�ضي كذلك ،هو �سبب انتحابي
الأكرب� .أي �أن خيانة اخلليلة لل�شاعر �أكرب من ا�ستحواذ احلبيب على
�ضعيف الإقناع؟ هذه خ�سارة
تلك اخلليلة� .أال يبدو هذا الت�سويغ
َ
ال من املحبوب واخلليلة قد
�شديدة الوطء على ال�شاعر .لكن كُ ًّ
بيبني»
�أ�ساء �إىل ال�شاعر ،لذا فهو يخاطبهما بو�صفهما ُ
«م�سي َئني َح َ
ال منهما ُيحب الآخر ،وال�شاعر كرمي حتى يف احلب ،لأنه
لأن كُ ًّ
للم�سي َئني معاً .والت�سويغ ِ
واه ٌن هنا �أي�ضاً� .أنت
«�سيل َتم�س ُ
العذر» ُ
َ
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أحب �أنا .لذا فهي تتعمد
أحبها،
فتحب ما � ُّ
ّ
حتبها لأنك ُ
تعلم �أين � ّ
ّ
الإ�ساءة �إ ّ
«يجربها» وهذه عبارة ذات
فتتحمل حبيبي لكي
يل،
ّ
ّ
م�ضمون جن�سي .لك ّني �إذا خ�سرِ ُتك �أيها املحبوب ف�إن حبيبي هو
الرابح ،وهو ما يف�صح عنه البيت الالحق :ويف خ�سارتها يكون
خ�رست االثنني معاً .ولأن كليهما
حببي قد غَ ِنم تلك اخل�سارة ،و�أنا
ُ
علي عبئ ًا �شديد الوطء .و�إىل
ّ
يحبني فهما من �أجل هذا احلب ي�ضعان ّ
ٍ
هنا والت�سويغ مايزال واهناً ،غري مقنع .فهو كمن وقع يف ورطة ال
َ
فكاك له منها وال يدري ما الذي ي�ستطيع فعله .والبيتان يف اخلامتة،

املو�شح الأندل�سي ،حتمالن نوع ًا من التلخي�ص،
مثل اخلرجة يف
ّ
والت�سويغ ،غري املُقنع هو الآخر :حبيبي و�أنا واحد .وك�أن ال�شاعر
أحب
يدرك َو ْهن «فرحته» ،في�صفها بالنفاق «العذب» .ولأين � ّ
يحبني
حتبني ،ولأين � ّ
أحب «�صديقي» العزيز الذي ّ
خليلتي وهي ّ
ب ُم�شرتك متبادل يجعلها
ويحبها ،ف�إن وجود اخلليلة يف حميط ُح ٍّ
ُّ
و�ضع �أ�شد تعقيداً من قول ال�شاعر
حتبني �أنا وحدي .كيف؟ هذا
ٌ
ّ
ُ
ويحب نا َق َتها َبعريي! وال�سبب هو :وك ُّلنا
وحتبني ُ
حبها ُّ
اجلاهلي :و�أ ُّ
ف يهذي ب�صاحبهٍ /
ٌ
وخمبول ومخُ َتب ُِل!
دان ونا ٍء
كَ ِل ٌ

تو�س ٌع عن «�أُ ِ
غم�ض» وهي يف الأ�صل
(« )43عندما �أُ ُ
طبق اجلفنني ليالً»ُّ ،
 ،winkلأن ال�سياق ي�شري �إىل النوم ليالً .والفعل يف الأًل يعني
�إغما�ض العينني عن ر�ؤية �شيء غري مرغوب ،مبعنى التجاوز عن
�ضمنية من ال�شاعر للتجاوز عن «الإ�ساءات»
مالحظته ،وهو �إ�شارة
ّ
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املو�صوفة يف الغنائيات الثالث ال�سابقات .ولكنه �إذ يخ ُلد �إىل النوم
لي ً
ال ب�إطباق اجلفنني ترى عيناه �أو�ضح ر�ؤية ،لأن ما يراه طوال
النهار ال قيمة له� ،إزاء التط ّلع �إىل �صورة احلبيب يف الظالم .عيناه
ُمطبقتان ،لكنهما تريان طيف احلبيب الذي «ينري ِ
الظالل» .فكيف
متوهج ًا �أمام
جت�سد يف و�ضح النهار،
ِّ
�سيبدو ذلك الطيف �إذا ما ّ
ٍ
عيون ُمطبقة؟ ثم يت�ساءل ال�شاعر ت�سا�ؤل العارف :كم �ستتبارك

عيناه عندما ينظر �إىل احلبيب عند انبالج نوره مع نور ال�صباح؟
ثمة طيف احلبيب جميالً ،ولو �أنه �صورة غري مكتملة،
ففي الليلة َّ
«ينزله النوم العميق على عينني
لكنه ٌ
طيف يف منام .وهذا الطيف ُ
ال َتريان» لأن اجلفنني مطبقان هذه الغنائية نوع من م�صاحلة
الذات ،بعد ال ّلوم والعتاب ال�شديد للمحب على ما �صدر منه من
«�إ�ساءات» .وك�أن ال�شاعر هنا يريد ا�ستذكار �صور احلب البهيجة
قبل مرحلة اخليانة والعتاب .فرناه يف الق�سم الثاين من الغنائية،
ال�صور والأو�صاف التي �أ�سبغها
يكرر
َ
التي تبد�أ بالبيت التا�سعّ ،
يتج�سد طيف
على احلبيب يف الق�سم الأول .ففي «و�ضح النهار»
ّ
البهي غري املكتمل» حتى
احلبيب ،ويف «موات الليل» ثمة «طيفك
ّ
يطلع النهار .والنوم العميق �أ�صله «الثقيل» وتفيد احلزين كذلك،
وهي �صفة تت�صل باحلبيب البعيد الغائب .والتناق�ض بني «و�ضح
النهار» و«موات الليل» ين�سحب على خامتة الغنائية ،وهي ،ثانية،
ت�شبه خرجة املو�شحة الأندل�سي يف تلخي�صها ال�صور وامل�شاعر يف
الق�صيدة كلها« .كل النهارات ٍ
ليال �أمام ناظري حتى �أراك» يقابلها
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«وكلّ الليايل نهارات م�رشقة حني تك�شفك الأحالم يل» .والعبارة
ت�أتي يف تركيب مقلوب � shows thee meأي ُتظهرين لك� ،إمعان ًا
يف جعل العبارة ت�صف ر�ؤية جتمع الواحد للآخر.
( )44يف هذه الغنائية معاجلة ملو�ضوع ُبعد احلبيب ب�صور تراثية عن
يف�صل
العنا�رص الأربعة للمادة ،وهي الرتاب واملاء والهواء والنارّ .
القول يف هذا املفهوم «�أوفيد» يف
املتحوالت  .xv.239-43فالرتاب
ِّ
واملاء عن�رصان ثقيالن .والنار والهواء عن�رصان خفيفان .وج�سم
الإن�سان من تراب� ،أو طني ،وهو ثقيل .لكن ال�شاعر يتم ّنى لو كان
العن�رص الثقيل يف ج�سده فكراً خفيفاً ،ال تراب ًا ثقي ً
ال �أو طيناً ،ملا بقي
مقيم ًا يف مكانه بعيداً عن احلبيب .هذا البعد «م�ؤذي» لكنه لن
يقف حائ ً
ال دون احلبيب ،لو كان فكراً خفيف ًا ال عن�رص تراب ثقيل؛
لأنه �سوف ُيحمل «على جناح الفكر» من �أق�صى الأر�ض ،حيث
تقف قدمه� ،إىل حيث يقيم احلبيب .وال�سبب يف �إمكان هذا احللم
طافر ،ميكنه ّ
الرب والبحر.
اب،
امل�ستحيل �أن الفكر و ّث ٌ
تخطي �آماد ّ
ٌ
ّ
ليتخطى تلك
لكن ال�شاعر يف غاية احلزن لأنه
تراب ولي�س فكراً
ٌ
الآماد ال�شا�سعة .و�سبب حزنه القاتل �أن َج َ�س َده مزيج من الرتاب
واملاء ،وهما عن�رصان ثقيالن ال ي�ستطيعان الطريان والوثوب .هذه
نربة ي� ٍأ�س ترغم ال�شاعر على «انتظار م�شيئة الزمن» التي ال يقوى
�ضدها� ،سوى �أن «ينتحب» .وال�شاعر هنا ُم َت َ�س ِّول
على عمل �شيء ّ
على باب �إن�سان عظيم ،يف انتظار و�صال .وكل الذي ي�صيب
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ال�شاعر من عن�رصي الرتاب واملاء الثقيلني هو الدموع «الثقيلة».
ولأن الدموع «ماء» فهي ت�سقط �إىل «الرتاب» ،ب�سبب ثقلها.
وهذه الدموع هي «�أو�سمة» من هذا العن�رص ومن ذاك� ،أي من
«ح ّباً» .تت�صل هذه
املاء والرتاب ،ويف هذه �صورة توحي باملوت ُ
الغنائية ب�سابقتها من حيث املو�ضوع ،لكن بع�ض الباحثني يرى �أنها
تت�صل بالغنائية الالحقة رقم  .45لكن �شك�سپري يعالج مو�ضوعات
العنا�رص الأربعة وعن�رص الزمان واملكان ومو�ضوع ال�سفر والغياب
يف م�رسحية هرني اخلام�س مث ً
ال ( .)III.7.11.-78ونظرية العنا�رص
الأربعة كانت �شائعة يف �أوروبا على امتداد الع�صور الو�سطى،
بو�صفها من تراث الإغريق.
(� )45أما العن�رصان الآخران من ج�سدي ،وهما الهواء والنار ،اخلفيفان،
كنت ُ �أقيم .فالهواء اخلفيف هو فكري،
ف�إنهما يوجدان معك �أينما ُ
املطهرة هي �شوقي �إليك �أيها احلبيب البعيد ع ّني .وهذان
والنار
ِّ
العن�رصان حا�رضان – غائبان يف ٍ
وقت معاً ،وينزلقان ب�رسعة �إليك،
ِ
حب يف �سفارة �إليك .ف�إذا ما «انزلقا» يف تلك ال�سفارة
حام َلني ر�سالة ٍّ
ن�رصين الثقيلني :الرتاب
مكونات ج�سدي معي �سوى ُ
الع َ
مل يبق من ّ
واملاء .وبهذا ال ِث َقل يفرز دمي ع�صارة ال�سوداوية (امليالنخوليا)
التي ي�شري الطب الإغريقي �إىل ارتباط هذه الع�صارة بالرتاب .ولأن
ال�سوداوية تراب ثقيل ،ف�إنها تغو�ص بحياتي نحو املوت ،ريثما
العن�رصين اخلفيفني
مكونات احلياة الأربعة توازنها بعودة ُ
ت�ستعيد ِّ
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لتوهما� ،رسيعنيُ ،مطمئ َّنني على
من �سفارتهما �إليك .وها قد عادا ّ
�صحتك اجليدة ،كما يعود �أي م�سافر ليطمئن الأهل على �صحة
�صحتك
ولدهم الغائب يف بلد بعيد .و�إذ و�صف ال�سفريان يل ّ
أبتهج بالو�صف� ،إىل حني .ولكن ف ََرحي ال يدوم طويالً،
اجليدةُ � ،
ّ
أعيد �إر�سال ال�سفريين من جديد،
ف�أريد مزيداً من االطمئنان ،ف� ُ
ت�رصف مفهوم على امل�ستوى الإن�ساين
طلب ًا ملزيد من التطمني .هذا ّ
العادي ،من � ٍأب �أو � ّأم غاب ابنها عنها للدرا�سة يف بلد بعيد ،مثالً.
ٍ
ِ
�شاعر ُي َف ِ
فا ُ
الطب
مبفهومات من
بربطه
حل ّب
ولكننا هنا �أما
ٍِ
ل�س ُ
ّ
الإغريقي املوروث .وهذا الق َلق ال َأب َوي – الأمومي يذكّ رنا ب�أن
�ض
�سوياً ،مب�شاعر ب�رشية طبيعية ،لكي َن ُغ َ
هذا العا�شق مايزال ب�رشاً ّ
َ
الطرف قلي ً
ال عن الت�شبيهات واال�ستعارات البالغية .وبغياب

ال�سفريين يف �سفارة ثانية ،يغيب عن�رصا الهواء والنار اخلفيفان عن
ّ
مكونات ج�سد ال�شاعر ،ويبقى معه الرتاب واملاء الثقيالن ،ويعود
الدم �إىل �إفراز ع�صارة ال�سوداوية ،التي ت�ؤدي بال�شاعر �إىل احلزن،
احلب ما َق َتل!
فتغو�ص حيا ُته من جديد نحو املوت .ومن ّ

ٌ
جدل حول م�س�ألة م�ألوفة يف �شعر
( )46يف هذه الغنائية والتي تليها يدور
ع�رص االنبعاث (النه�ضة) ،وهي دور العني �أو القلب يف احلب.
ويبدو �أن اجلدل يجري بالإ�شارة �إىل �صورة لل�شاب املحبوب ،جند
مثلها يف ق�صيدة طويلة لل�شاعر بعنوان «�شكوى عا�شق» – الأبيات
 ،134 – 40تثري ت�سا�ؤالت عن �سبب احلب� :أهو جمال املظهر
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اخلارجي �أو ال�صفات املعنوية؟ العني �أو القلب؟ لكن ال�شاعر يقول
ثم َة حرب ًا تدور بني عني العا�شق وقلبه حول
للحبيب َعرب �صورته �أن ّ
اقت�سام غنيمة تلك احلرب ،وهي ال�صورة .فالعني متنع القلب من
ر�ؤية �صورة احلبيب .والفعل متنع  barتفيد احلاجز ،وكذلك ت�شري
من�صة املحكمة ،ك�إ�شارة ّ
«املتحاربني» ،العني
مبكرة �إىل مثول
�إىل ّ
َ
والقلب� ،أمام املحكمة .وقلب العا�شق «يحجز» العني عن ُحريِّة
والقلب خزانة
التم ّتع بالنظر .فقلبي ،يقول العا�شق� ،إنك تقيم فيه،
ُ
ال تخرتقها عيون ن ّفاذة ،وال تعلم ما فيها كُ رات النبوءة الب ّلورية.
املدعي عليها ،وهي العني ،تنكر دعوى القلب ،قائلة �إن منظر
لكن ّ
البهي يكمن يف العني .لذا ال بد من اللجوء �إىل ق�ضاة حم َّلفني،
احلبيب ّ
هم من ّ
وليقرروا
�سكان القلب ،لينطقوا بحكمهم يف اخل�صومة،
ّ
ن�صيب العني ون�صيب القلب من تلك الغنيمة .والق�ضاة املح َّلفون
يتميزون باحلكمة ،لذا اختارهم القلب «احلكيم» كما جند و�ص َفه
ّ
حق
عند �شك�سپري .وينتهي حكم املح َّلفني �إىل ق�سمة عادلة :للعني ٌّ
احلب
حق يف مكنون
يف ما يظهر من جمال املحبوب؛ وللقلب ٌّ
ّ
يف الف�ؤاد .وعلى ما يف هذا احلكم من مظهر العدالة ،يكون حكم
الق�ضاة من «�ساكني القلب» �إىل جانب القلب ،لأن القلب هو منبع
التفكري يف �شعر �شك�سپري ،ويف مفهومات الع�رص الإليزابيثي .لذلك
ُ
اجلمال ،كما مل
حق العني يف التم ّتع «مبظهر»
مل ُينكر املح َّلفون َّ
حق القلب يف التمتع مبا ينطوي عليه «من ُح ّب» .وعلى
ُينكروا َّ
ما يف هذه الغنائية من عواطف َلعوب ،جندها �أقرب مثا ًال من
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الت�شبيهات البالغية املغالية يف التعقيد من م�صطلحات القانون �أو
الفل�سفة �أو علوم فلك.
( )47يف هذه الغنائية ،ي�ستمر اجلدل من �سابقتها بني العني والقلب،
وذلك اجلدل الذي انتهى ب�شكل و ّدي وق�سمة عادلة �أر�ضت
لف بني عني العا�شق وقلبه ،بعد انتهاء
الطرفني .لذلك انعقد ِح ٌ
احلرب العوان بينهما بالتحكيم �أمام ال ُق�ضاة املح َّلفني .من ن�صو�ص
قدم �أحد الطرفني خدمة للآخر ،كما يجري يف
هذا احللف �أن ُي ِّ
الأحالف بعد احلروب .فقد ّ
ني لنظر ٍة �إىل احلبيب ،وقد
تتعط ُ
�ش الع ُ
يختنق القلب بح�رساته ليلتقي باحلبيب ،عندئذ ُتقيم العني احتفا ًال
وتقدم اخلدمة الأولية بدعوة القلب
ووليم ًة �أمام �صورة احلبيب،
ّ
«امل�صورة» لأنها تدور �أمام �صورة احلبيب .وحين ًا
�إىل الوليمة
َّ
القلب دعوة للعني فتكون �ضيف ًا عليه« ،وت�شاطره» بق�سم
قدم
ُي ّ
ُ
من �أفكاره عن احلب ،ح�سبما جاء يف حكم الق�ضاة املح َّلفني ،يف
الغنائية ال�سابقة .وهكذا ،يقول العا�شقّ � ،إما بح�ضور �صورتك �أيها
حبي يف غيابك ،تكون دائم ًا معي .ف�أنت
احلبيب� ،أو بعواطف ّ
�سافرت ،لأن
كت �أو
َ
حتر َ
ال ت�ستطيع �أن تغيب بعيداً ع ّني ،مهما ّ
�أفكاري باقية معك دوماً ،كما هي دوم ًا معي ،و�أنت ال ت�ستطيع
وتتحرك �أفكاري معك� .أما �إذا ما غلبني ال ُّنعا�س،
التحرك بعيداً �إ ّال
ّ
ّ
و�أخ َل َد ْت �أفكاري �إىل النوم ،ف�إن �صور َت َك املقيمة يف عيني توقظُ
القلب مع
تلك الأفكار من َتهوميها ،التي توقظ القلب ،فيحتفل
ُ
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العني ابتهاج ًا بح�ضورك� ،أيها احلبيب ،يف العني والقلب معاً.
والبيت الأخري جت�سيد ُ
حلكم الق�ضاة املح َّلفني الذي جمع العني
القلب،
باحلب .ف�صورة احلبيب يف العني توقظ
والقلب يف التم ّتع
َ
ّ
موطن الأفكار ،من ُن ِ
عا�سه ،ليحتفل ال�رشيكان ويبتهِ جان معاً،
ب�شكل متعادل .فالق�ضية مل َت َز ْل غري حم�سومة لأحد الطرفني ،فلكلّ
ِ
االن�ش ُ
غال املُ َرتف ،يف ع�رص �إليزابيث املُرتف
منهما َن�صيب .هذا
الم�س العقل
قيا�س ًا على غريه من ع�صور احل�ضارة الأوروبية ،قد ال ُي ُ
القراء يف ع�رصنا الذي يحتفل بالكراهية،
�أو القلب عند كثري من ّ
ربى.
حيث مل ُيعد فيه
للحب من معنى� ،إال َ
عند من َر ِح َم ّ
ّ
( )48تدور هذه الغنائية حول رحلة قام بها ال�شاعر ،ال ُيعرف هل هي
يتحدث
عمل ،مثالً� ،أو رحلة لزيارة احلبيب .ويف احلالتني
رحلة ٍ
ّ
ال�شاعر ،ك�أي �إن�سان حري�ص ،عن االطمئنان على ممتلكاته �أثناء
غيابه ،خ�شية �أن ُت�رسق ،وخا�صة �إذا كانت جواهر ،كما ت�شري
الغنائية .فاجلواهر غالية الثمن ،و�رسقتها خ�سارة كربى ملالكها
العادية جداً ،وامل�ألوفة على
ومك�سب ًا كبرياً لل�سارق .هذ ال�صورة
ّ
امل�ستوى الب�رشي اليومي ،تغدو ذات قيمة �أكرب عندما ُتقارن
باحلبيب ،الذي يو�صف هنا ب�أنه �أغلى من اجلواهر« ،التافهة» يف
نظر ال�شاعر .هنا جند ال�شاعر – العا�شق – عازم ًا على «امل�سري»
ٍ
�سدود منيعة» لتبقى
�أي ال�سفر ،فيعمد �إىل �إخفاء جواهره «حتت
«غري م�ستعملة» ال فائدة للعا�شق منها ،لكن احلبيب الذي تكون
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اجلواهر بالقيا�س �إليه «تافهة» فهو الراحة «الأغلى» واحلزن
«الأكرب» للعا�شق ،يف �آن معاً .وهذا التعار�ض بني التا ِفه والغايل
يقابله التعار�ض بني الراحة واحلزن .واحلبيب هو «الأف�ضل» بني
و«الهم» الوحيد لدى العا�شق ،يفوق اجلواهر العزيزة.
أعز،
ال ّ
ّ
حجر على احلبيب،
«ح َج َر» على جواهر ،لكنه مل َي ُ
والعا�شق قد َ
ل�ص مرذول» ميكن �أن ي�رسقه كما ي�رسق
لذلك بقي «مغنم ًا لكلّ ٍّ
يحجر على احلبيب «�إ ّال حيث ال
الل�ص اجلواهر .والعا�شق مل
ُّ
ُ
يكون» �أي عندما يكون بعيداً عنه ،وقد ي�سعى �إليه يف رحلة ،كهذه
مثالً .والعا�شق قد َح َجر على اجلواهر ،لأنه يعرف «�أين تكون»
ولي�س كاحلبيب الذي ال يعرف العا�شق «�أين يكون» .ثم ي�ستدرك
ال�شاعر – العا�شق فيقول �إن احلبيب «يف املحبِ�س الرحيب» وهذا
أعز»؛
التعار�ض ي�شبه التعار�ض بني اجلواهر «التافهة» واحلبيب «ال ّ
و«اله ّم»؛ وبني غياب احلبيب «طليقاً» يف «مكانه
و «الراحة»
َ
البعيد» وبني «ال�صدر» القريب من العا�شق ،لكنه «حمب�س رحيب»
حرية �أن «يغدو ويروح» .لكن حتى يف «املحبِ�س –
للحبيب فيه ّ
ال�صدر» حيث الإخال�ص يف القلب ،ميكن للإخال�ص نف�سه �أن
ل�صاً ،في�رسق احلبيب املحجور عليه مثل اجلواهر املحجور
ينقلب ّ
عليها .ترى� ،أين يكون املو�ضع الآمن� ،إن مل يكن يف «القف�ص
ال�صدري»؟
( )49يف هذه الغنائية �صورة لتذ ُّلل العا�شق للحبيب ،مما جنده يف كثري
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لي�س التذ ُّل ُل
من �شعر الغزل يف العربية .ثمة �شاعر �أندل�سي يقولَ :
يف الهوى ُم�س َت َ
كرب .وقد �سرَ َت هذه
نك ُر/
ُّ
فاحلب فيه يخ�ضع امل�س َت ُ
النغمة �إىل غزليات ال�شعراء الرتوبادور يف القرنني الثاين ع�رش
والثالث ع�رش ،وظهرت بعد ذلك يف بع�ض �شعر ع�رص االنبعاث
(النه�ضة) الأوروبية ،وها نحن جندها يف بع�ض غنائيات «�سدين»
ثم جندها يف هذه الغنائية عند �شك�سپري .ال�شاعر – العا�شق هنا
يتح�سب لزمن قادم (لو ق ُِّدر لذاك الزمن �أن ي�أتي) ّ
يقطب
خائف،
ّ
املحبوب فيه بوجه عيوب العا�شق ومثالبه ،مفرت�ض ًا �أن لديه عيوب ًا
ومثالب� ،إمعان ًا يف التذ ُّلل .عندها يكون احلب قد ختم �صفحة
ح�ساباته ،والعبارة  castمن لغة املقامرة ،وتفيد «قد دفع ب�آخر
ما ميلك على رقعة القمار» .ويف ختام �صفحة احل�ساب حاج ٌة
للتدقيق العتبارات مت� ّأنية .و�إىل هنا واال�ستعارات من لغة املال
«يتح�سب»
متهيداً ال�ستعارات من لغة القانون .والعا�شق ما يزال
ّ
احلب عما
�أي ُي ِع ُّد ُ
الع َّدة لأمرٍ كريه قادم ،وهو احتمال �أن ينقلب ُّ
التحية.
مير احلبيب بالعا�شق مرور الغريب فال يبادله
ّ
كان عليه� ،إذ ّ
والتح�س ُب الثالث ي�أتي بلغة القانون واملحاكمة .فالعا�شق «يعرف»
ُّ
�أنه ي�ستحق عقوبة ،وال ندري �أي ذ ٍ
حق املحبوب،
َنب اقرتف يف ّ
�سوى �أنه ا�صطناع لتق�صري ي�ستحق عليه العقوبة! لذا فالعا�شق يرفع
«بوجه نف�سه» �أي ي�شهد
يده مثل �شاهد يف حمكمة يرفع يده بال َق َ�سم
َ
�شهادة �ضد نف�سه ،لكي «يتفادى» الأ�سباب «امل�رشوعة» قانوني ًا من
جانب احلبيب �ضد العا�شق ،لأن تلك «القوانني» متنح ال�صالحية
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للتذرع
املحب ،امل�سكني ،الذي ال ميلك �سبب ًا
للمحبوب �أن يرتك
ّ
ّ
حب .والفعل  to loveيوحي يف ال�سياق «لكي �أكون �أنا
به لكي ُي ّ
وقع هذا
العا�شق مو�ضع حب» .من ال�صعب علينا اليوم �أن ُندرك َ
حمبي ال�شعر يف الع�رص الإليزابيثي� ،سوى �أنه
«التذ ُّلل» على جمهور ّ
موقف ُيقابل بابت�سامات الإ�شفاق �إزاء هذا املوقف امل�رسحي.
ح�س �أنها �سفرة ُمرهقة
( )50ال�شاعر – العا�شق يف رحلة لزيارة احلبيبُ ،ي ّ
عجب منه يف البيت الأول .فهو يبتغي لتلك
ُمث َق َل ٌة بالأ�سى ،الذي َي ُ
ال�سفرة نهاية تو�صله �إىل احلبيب ،لكن ال�سفرة ِ
املرهقة « ُتع ِّلم»
الراحة والهدوء �أن ُيدركا ُبعد املزار ،وهو �سبب الأ�سى الذي ُيعانيه
العا�شق .حتى احل�صان يخطو متثاق ً
همومه من
ال براكبه وهو يحمل
َ
طول ال�سفرة وهموم راكبه معاً .ك�أن احل�صان �أدرك بالغريزة �أن
حب الإ�رساع يف طريق العودة من زيارة احلبيب .هذه
راكبه ال ُي ّ
�صف ال�رسعة املرغوبة يف
ال�صورة لها نقي�ضها يف غنائيات �أخرى َت ُ
الطريق �إىل الزيارة .واحل�صان «يخطو متثاقالً» .والفعل  plodال
ُي�ستعمل يف و�صف �سري احل�صان هذب ًا �أو َخ َبباً ،بل يف �سري الإن�سان
طينية �أو رملية �أو مغمورة باملاء .والكلمة هنا ت�ستعمل
يف � ٍ
أر�ض ّ
الراكب ح�صا َنه
ا�ستحث
لو�صف ال�سري البطيء الثقيل .و�إذا ما
ّ
ُ
با ِملهماز حا ّد احلواف ال ي�ستجيب بالإ�رساع بل يح�رسه حزينة.
وهذه احل�رسة احلزينة �أكرث �إيالم ًا للعا�شق منها للح�صان امل�سكني..
فهي ال تر�سل �أمراً للح�صان بالإ�رساع بل «تر�سل فكرة» يف ذهن
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احلزن يوجد �أمام العا�شق ،لأن رحلة عودته �سترتكه وحيداً،
راكبه:
ُ
بعيداً عن املحبوب .ونهاية رحلة العودة �س ُتخ ِّلف ف ََر َح العا�شق
وراءه ،بعيداً عن العا�شق .والإ�شارات �إىل َتعب احل�صان وراكبه مع ًا
احلب
م�ألوفة يف م�رسحيات �شك�سپري و�شعره .ففي م�رسحية ُجهد ّ
املتعب وراكبه» ويف
ال�ضائع  IV.2.125-6جند �إ�شارة �إىل «احل�صان َ
ق�صيدة «�شكوى عا�شق» البيت  107يقول يف و�صف ح�صان �إنه
قو َته من قوة راكبه» وال ميكن التمييز بينهما� .أما و�صف
ّ
«ي�ستمد ّ
احلبيب بكونه «حزن» ال�شعر �أو «فرحه» فهو من امل�ألوف يف �شعر
�شك�سپري وم�رسحياته معاً .ففي م�رسحية امللك لري  I.1.82ي�صف
امللك ابنته ال�صغرى ب�أنها «فرح» امللك وبهجته .ويف م�رسحية
امللك جون  III.4.104تقول «كون�ستان�س» عن «�آرثر»« :حياتي،
فرحي ،طعامي ،عاملي جميعه».
( )51يف هذه الغنائية ا�ستمرار ملا �سبقها من �صورة الإ�رساع نحو احلبيب
والإبطاء يف الإياب من زيارته .فاحل�صان «يتثاقل» كما فعل يف
الغنائية ال�سابقة ،يف رحلة الإياب .والذي يغفر للح�صان خطيئة
احلب الذي يك ّنه العا�شق ملحبوبه ،فلي�س من حاجة
الإبطاء هو
ّ
للإ�رساع يف الإياب ،لأن احلب يقت�ضي العا�شق �أن يتثاقل ،مثل
ح�صانه ،يف رحلة الإياب .لكنه عندما يعود للزيارة تكون احلاجة
للإ�رساع .وعندها يكون حتى الإ�رساع الفائق مبثابة �إبطاء ،لذا على
العا�شق �أن يغذّ ال�سري ،حتى لو كان ميتطي الريح ،ولي�س احل�صان،
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املتنبي .ففي رحلة الزيارة يريد
«على َق َلقٍ ك�أن الريح حتتي» يقول ّ
يح�س فيها باحلركة ،لأن
العا�شق �أن ُي�رسع �رسعة «جم ّنحة» ال
ّ
ال�شوق «يطري» بالعا�شق نحو املحبوب ،طريان ًا ال يقدر �أي ح�صان
�أن يجاريه� ،سوى ،ربمّ ا «بيكا�سو�س» احل�صان املج َّنح يف الأ�ساطري
الإغريقية .و«�شوق» ال�شاعر يقوم على «�أكمل ُح ّب» هو حب
«ي ُ
�صهل» مثل احل�صان يف
ال�شاعر ملحبوبه .وهذا احلب �سوف َ
َعدوِ ِه ،لأنه لي�س ح�صان ًا خامالً ،بل ح�صان ًا «متو ّقداً» بال�شوق.
وهذا احلب «�سيعذر جوادي املرهق» وهذا توكيد وتكرار للبيت
الأول« :هكذا ي�ستطيع ُح ّبي �أن يغفر خطيئة الإبطاء» .فاحل�صان
التوجه
«يتعمد» الإبطاء والتثاقل .لك ّنه يف
«مب�سرية العودة» كان
ّ
ّ
يف زيارة املحبوب ال يتحمل العا�شق حتى «امتطاء الريح» بل �أنه
«�سيجري» ولن تكون به حاجة حتى حل�صانه ال�رسيع ،لذا ف�إنه
«يطلق �ساقيه
«�سيطلق �رساح»احل�صان ،ويتخلى عنه نهائي ًا ب�أن ُ
ُ
للريح» على �أمل �أن ي�سبق احل�صان يف َعدوِ ِه .عندها �سيرتك العا�شق
إبطاء ،لأن العا�شق ت�س ّلم م�س�ؤولية
ح�صانه ي�سري على هواه� ،إ�رساع ًا �أو � ً
الإ�رساع باجلري �أ�رسع من ح�صانه .و�صور الإ�رساع يف هذه الغنائية
و�سابقتها تعتمد على «املهماز» وعلى الفعل «�أغذّ ال�سري» بو�ساطة
املهماز ،ولو �أنه «ميتطي الريح» كما ميتطي احل�صان� .أي مقابلة
بني الإ�رساع والإبطاء هذه التي تنتهي باعتماد العا�شق على نف�سه
إهابه؟!
بالرك�ض نحو احلبيب �أ�رسع من ح�صان مي أ
ل ال�شوق � َ
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تقبل الغياب
( )52يف هذه الغنائية ي�ستمر ال�شاعر – العا�شق يف حماولة ّ
يف الزمان واملكان ،غياب احلبيب الذي طال به الزمن ،وغياب
«غني» بهذا احلب
املكان الذي يحتوي وجود احلبيب .والعا�شق
ّ
الغني الذي ميلك «كنزاً» هو هذا احلبيب،
احلا�رض – الغائب ،مثل ّ
وهو كنز حا�رضٌ ح�ضور الكنز «املق َفل عليه» ،وغائب عن عني
�صاحبه ،يف «خزانة» مي�سك الغ ّني مبفتاحها «املبارك» لأنه �سيو�صله
«ب َركة» الكنز .و�صفة «املبارك» نغمة ت�سود الغنائية جميعاً.
�إىل َ
والغني ،ال يريد �أن «ي�ستعر�ض» كنزه كل �ساعة ،خ�شي َة �أن ينال
ّ
هذا اال�ستعرا�ض والك�شف من رهافة متعة التط ّلع �إىل الكنز الثمني.
الغني يحر�ص على «اال�ستمتاع» بالنظر �إىل كنزه لمِ اماً،
لذا ف�إن
ّ
ويف �أحايني متباعدة .وهذا ي�شبه االحتفاالت والأعياد النفي�سة،
نادرة احلدوث ،لذا فهي تتو ّزع متباعد ًة على مدار ال�سنة ،ي�شبه
يلتف حول
تباعد احلجارة الكرمية عن بع�ضها يف و�شاح �أو نطاق ّ
خ�رص ح�سناء .والزمن ي�ستبقيك «يف �صدري» مثل الكنز املق َفل
عليه� ،أو مثل «خزانة ثياب» تخفي الرداء النفي�س لكي ُي�ستعمل
يف «حلظ ٍة بعينها» هي منا�سبة زواج «مباركة» .ويف تلك اللحظة
املباركة تك�شف اخلزانة عن بهاء الثوب املكنون يف داخلها،
احلب املكنون يف �صدر العا�شق ،الذي ي�صف املحبوب ب�أنه
مثل
ّ
«م ٌ
الغني .و�أنت �أيها احلبيب
بارك» برك َة الكنز املكنون يف خزانة
ُ
ّ
«ذو ُنعمى» �إن نالها الذين �أتت معهم كانت مبعث بهجة لهم.
و�إن ُم ِنعت نعماك ،بغيابك ع ّني �أنا العا�شق ،كان ذلك الغياب
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هد املُ ِقلّ  ،وغاية القناعة .بداية
«مبع َث �أمل» يف ر�ؤياك .وهذا ُج ُ
َ
هذه الغنائية تذكِّ رنا بامل�شاهد الأوىل من م�رسحية «مارلو» بعنوان
يهودي مالطا وم�رسحية «بن جون�سن» بعنوان ڤوليوين ،حيث يظهر
كنزه ويخاطبه بعبارات
املمثل الرئي�س يف احلالتني وهو ي�ستعر�ض َ
ال�شوق والهيام� .أما �صور الغياب ،والظهور امل ّت ّ
قطع فنجد مثلها يف
م�رسحية هرني الرابع الأوىل I.2.194-7 ،ويف الف�صل الثالث 2.57-
 ،9يف و�صف ظهور وغياب الأمري عن البالط امللكي.
( )53هنا مبالغ ٌة يف و�صف جمال املحبوب ،الذي جمع املحا�سن
الب�رشية والطبيعية« .ما جوهرك؟» �إ�شارة �إىل ر�أي �أفالطون يف
«جب َِل» منها احلبيب هي اجلوهر
«الع َر�ض واجلوهر» .فالطينة التي ُ
َ
الع َر�ض� ،أي الظاهر من �صورة ال�شاب.
�صوره َ
النفي�س الذي ُي ِّ
وهذا اجلوهر تحُ ِّوم حوله ماليني من الطيوف الغريبة ،كلها �صور
ٍ
ل�ست �سوى ٍ
واحد ،فكيف ت�ستطيع �أن
كيان
من اجلمال .لكنك
َ
�صورنا «�أدوني�س»
تبعث حولك هذه الطيوف الغريبة الكثرية؟ لو َّ
الوردية ،كما يف الأ�سطورة الإغريقية ،جلاءت ال�صورة
ذو اخلدود
ّ
خد «هيلني»،
دون جمالك .ولو «�أ�سبغنا» كل فنون التجميل على ّ
يف �إ�شارة �إىل �أن جمال �أ�شهر امر�أة يف الرتاث الإغريقي هو جمال
م�صنوع ال مطبوع ،لكانت ال�صورة مق�صرِّ ة يف �إظهار حقيقة
جمالك .ولو � َألب َ
�سناك احللل الإغريقية ملا ظهرت �صورتك مب�ستوى
حقيقة جمالك .و�إىل هنا والت�شبيهات من املحا�سن الب�رشية� .أما
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املحا�سن الطبيعية ،مثل جمال الربيع وخري املحا�صيل الزراعية
يف مو�سم احل�صاد ،ف�إن �صور جمال الربيع لن تبدو �سوى «ظلٍّ »
وخري املو�سم لن يبدو �سوى «�صورة» خلريك
ل�صورة جما ِلك؛ َ
العميم .وكلمة «خري» تقابل  bountyوقد ت�شري �إىل كَ َرم ال�شاب،
«وفرة» �سجاياه احلميدة ،مثل وفرة «خري» املو�سم
كما ت�شري �إىل َ
الزراعي .لكننا نرى �صورتك يف كل �صورة مباركة ،وكل هيئة
و�شكل .وهذا يذكِّ رنا بعبارة ال�شاعر الأملاين «�شيلر» وهو يخاطب
حبيبته بقوله «�إين � ِ
أراك يف � ِ
ألف �صورة» .فكل ُ�صورِ ك �أيها احلبيب،
«مباركة» .وكل «جمال ظاهر»
ب�رشية كانت �أو طبيعية ،هي
�صور ُ
ٌ
«�ضممت ا ُ
�سن من
«ع َر�ض» فيه منك ن�صيب ،لأنك
َ
�أي كل َ
حل َ
�أطرافه» .والفرق �أنك ال ت�شبه �أحداً من �أ�صحاب اجلمال ،حتى
«�أدوني�س» و«هيلني» .وال �أحد ُي�شبهك يف «ا�ستقامة الف�ؤاد»
والأ�صل يف �صفة � ،constantأي ٍ
احلب .هنا تعري�ض
باق على عهد ّ
بالقلب «ال ُق ّلب» مثل قلب «هيلني» الطروادية التي تخ ّلت عن
ُحب زوجها فاختطفها «پاري�س» وقامت �أ�شهر احلروب يف
التاريخ القدمي ب�سبب الإخفاق يف «ا�ستقامة الف�ؤاد».
والع َر�ض باملقابلة مع
( )54يف هذه الغنائية ا�ستمرار ملو�ضوع اجلوهر َ
الربية �أو �شقائق النعمان احلمراء .فالورود وحدها
الورود والورود ّ
ميكن ا�ستقطارها واالحتفاظ بعطرها لفوائده يف جمال �إعداد بع�ض
الطبية كذلك ،كما كان ُيعتقد
�أنواع الطعام ،واحللوى ،ولفوائده
ّ
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الربية التي ت�شبه الورود احلقيقية،
يف الع�رص الإليزابيثي� .أما الورود ّ
�أو �شقائق النعمان احلمراء ،فلي�س فيها من عطر ُي�ستقطر ،ولو �أن
مظهر دون
لونها الأحمر الغامق ي�ضارع لون الوردة احلمراء ،وهو
ٌ
جوهر .فمظهر اجلمال �سيزداد جما ًال �إذا �أُ�ضيف �إليه الإخال�ص،
الربية وال�شقائق يف ُحمرة
تلك الزينة احللوة .فالورود ،مثل الورود ّ
غ�صون �شائكة ُتالعبها
لونها� ،أي مظهرها .ومثلها تتدىل على ُ
رحيق َع ِطر ،هو «ماء
الريح ،لكن الورود احلقيقة وحدها فيها
ٌ
الورد» الذي ال يوجد يف غريها على الرغم من املظهر ،وتف ّتح
الرباعم بهبوب �أنفا�س ال�صيف .و«ف�ضل» الورود على �أ�شباهها
الع ِطر» كما تقول نازك املالئكة .وهذا الف�ضل
�أنها «خمب�أ ال ّلني َ
يكمن يف فوائد عطرها ،وهو ما ال يوجد يف الورود الربية وال يف
الربية» هي يف الن�ص  canker bloomsوهي
ال�شقائق .و«الورود ّ
اال�سم ال�شائع يف ع�رص �شك�سپري وكان يطلق �أي�ض ًا على ال�شقائق.
ولكن ال ميكن �أن تكون ال�شقائق �شبيه املحبوب يف جمالها لأنها
حتتوي على رائحة مخُ ِّدرة ،وي�ستبعد ا�ستعارة لونها ومظهرها يف
و�صف املحبوب .تلك الورود الربية ،التي ال «ف�ضل» فيها �إ ّال
«مظهر» لونها ،متوت «وحدها» بعد �أن عا�شت دون �أن ي�سعى
�إليها �أحد ،على النقي�ض من «الورود احللوة» التي عندما «متوت»
ُت�صنع منها �أحلى العطور .هنا تعري�ض باملحبوب مبخاطبته بعبارة
«وهكذا احلال معك ،يا فتى جمي ً
ال حمبوباً» .عندما «متوت» بعد
ت�سع �إىل �أحد
�سع �إليك �أحد ،ومل َ
�أن يذوي جمالك ،ويف حياتك مل َي َ
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ّممن ميكن �أن تدمي جمالك للأجيال القادمة ،لن ي�سعى �إىل ا�ستقطار
جمالك و«ف�ضل» عطرك الذي هو «�إخال�صك» �سوى �شعري
الذي يخ ّلدك .وهنا �إ�شارة جانبية �إىل الت�شكيك يف «ا�ستقامة ف�ؤاد»
احلبيب ،مما �سي ّت�ضح يف غنائيات الحقة.
( )55تبد�أ هذه الغنائية من حيث انتهت �سابقتها يف التوكيد على قوة
هذا ال�شعر وقدرته على منح احلبيب خلوداً مدى الدهر� ،أكرث
من خلود ُن ُ�صب الرخام التي تقام على �أ�رضحة امللوك والأمراء،
املذهب املقام على �رضيح
مذهب ًة ،مثل التمثال ّ
حتى لو كانت َن ُ�صب ًا ّ
امللك هرني اخلام�س يف كاتدرائية وي�ستمن�سرت .كل هذه الأن�صاب
الفخمة لن ت�ضارع قوة �شعري هذا يف الوقوف بوجه الزمن.
توهج ًا ب�شعري من �أن�صاب رخام
�أنت �أيها احلبيب �ستكون �أكرث ّ
تدمر احلروب هذه التماثيل ،ف�إنها
مع ّفرة برتاب الزمن .وعندما ّ
لن تقوى على تدمري ذكراك يف �سجلّ �شعري اخلالد املخ ِّلد .كما
احل�سد التي ُتن�سي النا�س ذكرى امل�شاهري
�أن العداوات و�رضوب َ
تقدمك نحو اخللود ،حيث
بجمالهم و�أف�ضالهم لن تقف دون ّ
الع�شاق
جمدك مكانه يف عيون جميع الأجيال املقبلة من ّ
جد ُ
�سي ُ
َ
وحمبي ال�شعر� .سجلّ �شعري على الورق لن يحرتق ك�أي ورقة،
ّ
املذهبة التي ال ُتقاوم الزمن .جميع
لأنه �أقوى من �أن�صاب الرخام ّ
الأجيال املقبلة �إىل زوال ،عندما ي�صل هذا العامل �إىل نهايته يوم
قوة
القيامة .لكنك يف ذلك اليوم �س ُت ُ
حياً ،و�ستكون خالداً يف ّ
بعث ّ
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هذا ال�شعر .هذا التفاخر بقوة �شعر �شك�سپري مو�ضوع يرت ّدد يف
ٍ
عدد من الغنائيات لكن نربة هذا التفاخر يف البيت الأخري من هذه
الع�شاق ُتقيم» جعلت بع�ض الباحثني يرى فيها
الغنائية «يف عيون ّ
الع�شاق عمياء ،و«احلب �أعمى» فقد
نغمة من الريبة .لأن عيون ّ
الع�شاق لن يروا فيك املثالب التي تدفعني الريبة
توحي العبارة ب�أن ّ
�إىل ر�ؤيتها فيك ،وهي احتمال «تق ّلب» ف�ؤادك عن «ا�ستقامة»
َعهِ د ُتها فيك .وهذا التف�سري ي�شري �إىل احتمال قبل �أوانه يف ما
«ي�رسق» فيها املحبوب خليلة ال�شاعر� ،أو
تذكره غنائيات قادمة َ
�أنه ّ
ي�شك يف تغيرّ �إخال�ص املحبوب نحو ال�شاعر – العا�شق .ولكن
التف�سريات ال حدود لها ،كما جند يف عدد الكتب التي �صدرت
عرب القرون ،يف كلّ منها مذهب يف الت�أويل ينطوي على «تعطيل
عدم الت�صديق» كما يقول بع�ض �شعراء الرومان�سية ،مما ي�ستدعي
تكرار العودة �إىل الق�صيدة.
حب
احلب
ْ
(ّ � )56أيها ُّ
العذب! لي�س وا�ضح ًا من ال�سياق �إن كان املق�صود ّ
احلب بوجه عام.
ال�شاعر ملحبوبه� ،أو ُح ّب املحبوب لل�شاعر� ،أو ُّ
ولي�س يف تف�سريات الباحثني ما يو�ضح هذه النقطة .ولكن الأقرب
قو َتك! فال�شاعر
للمعقول �أنه خطاب للحب كمفهوم عامِّ .
جدد ّ
ال يريد للحب �أن يت�ضاءل �أو يذوي مثل �شهوة حا ّدة يجري تلبيتها
لفرتة ثم تذوي .و«ال�شهوة» :هنا تفيد ال�شهوة للطعام كما تفيد
«اال�شتهاء» باملعنى اجلن�سي ،وهو اال�ستعمال الغالب عند �شك�سپري.
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لكن املعنى الأول يعاود الظهور يف عينيك «اجلائعتني» ويف
ال�ش َبع .هذا التماهي بني ال�شهوة للطعام واال�شتهاء
«االمتالء» �أو َ
للحب يجعل ال�صورة �أ�شد بروزاً ب�إيحاءاتها اجلن�سية .ورغبة ال�شاعر
ّ
احلب عينيه باالمتالء حتى تنطبقان اليوم ،كما ينطبق الفم
�أن ميلأ ّ
يوم» .ولكن يف ِ
الغد،
عند االمتالء بالطعام واالكتفاء به «لبع�ض ٍ
يريد ال�شاعر للعينني �أن تنفتحا من جديد على ا�شتهاء جديد للحب،
لكي ال ُي َ
احلب بخمول �أبدي .وفراق احلبيب «محُ زِ ٌن» لكنه
قتل
ُّ
�أ�شبه بفراق ال�شاطئ عن ال�شاطئ املقابل ،وبينهما املاء يجمعهما.
وت�شبيه الفرقة هنا بالبحر املحيط ،قد ُيق�صد منه النهر الكبري ولي�س
املحيط الذي يفارق «ال�ساحل» حيث ي�أتي حبيبان اقرتنا ببع�ضهما
جعلت ال�ساحل للبحر املحيط وال�شط�آن
حديثاً� ،أي اجتمعا .لذا
ُ
يفرق بني احلبيبني الواقفني على �شاطئني متقابلني على
للنهر الذي ّ
�أمل االجتماع واللقاء .و�إذ يقف القرينان على �شاطئني متقابلني
يبد
«ي�شهدان عودة احلب» فيبد و امل�شهد «�أكرث �إ�سعاداً» .و�إن مل ُ
قع امل�شهد
�شتاء مفعم ًا بالهموم .وهذا تخفيف من َو ِ
كذلك فليكن ً
الذي ال يبدو �أكرث �إ�سعاداً ،لأن الأمل بلقاء احلبيبني وبينهما النهر
«�شتاء» .فحتى ال�شتاء يبعث
حب
ً
�أو البحر �أمل �ضعيف ،ف ََ�س ِّم ِه يا ُّ
الأمل بقدوم ال�صيف ،ويجعل الرتحيب به مرغوب ًا ثالثة �أ�ضعاف
ثم َة �صباح بعد ليل رمبا
و�أكرث .هذا تطمني من احلب للحبيبني �أن ّ
طال ظالمه .يف و�صف الفراق ك�أنه �شتاء بع�ض �أمل ب�صيف بعد
�شتاء.
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أح�سب
( )57مو�ضوع العبودية يف احلب جديد على ال�شعر الإجنليزي ،و�
ُ
�أنه قد دخل �إىل �شعر ع�رص االنبعاث (النه�ضة) عن طريق ال�شعراء
الرتوبادور ،بدءاً من �أثر بالط امللكة «اليانور الأكيتانية» زوجة
امللك «هرني الثاين» الفرن�سية منذ عام  ،1154التي حملت معها
من فرن�سا عدداً من ال�شعراء الرتوبادور ،كما زار بالطها و�أقام فيه
عدد �آخر .وه�ؤالء الرتوبادور قد ت�أ ّثروا بدورهم بال�شعر الأندل�سي
يف املو�شحات والأزجال .يف ال�شعر الأندل�سي ،بجذوره امل�رشقية،
كثري من �أمثلة عبودية احلبيب للمحبوب ،وهو يف العادة امر�أة،
ولي�س كما نرى هنا يف عبودية ال�شاعر العا�شق �شك�سپري ملحبوب
�شاب و�سيم من طبقة النبالء ،وهو يف الغالب «پمربوك» كما ت�شري
�أغلب الدرا�سات .وال�شاعر – العا�شق – العبد ال يقوى على فعل
�سيده �أو مواله .واحلبيب قد ابتعد عن
�شيء �سوى االن�صياع لرغبة ّ
حمبوبه ،لكنه ال يجر�ؤ على تقريع �ساعة االنتظار الطويلة ،حتى
يزوره �أو يلتقي به يف الأقل .والفراق� ،أو غياب املحبوب ،لي�س
�أليماً ،لأن املحبوب هو الذي و ّدع خادمه العا�شق .وال ندري �أي
منطق هذا يف �إنكار مرارة الغياب ،فالعا�شق ال يجر�ؤ حتى على
الت�سا�ؤل عن مكان وجود املحبوب �أو ما الذي ي�شغله من �ش�ؤون
وكل ما ي�ستطيع العا�شق فعله �أثناء االنتظار الطويل هو �أن «يقبع»
ّ
ويفكر بال �شيء ،ك�أي ٍ
يح�س ُن التذ ّلل با ُ
حل ِّر� /إذا
عبد مملوك .هكذا ُ
كان يف الهوء مملوكاً ،يقول �أمري �أندل�سي .وكل ما ّ
يفكر فيه هذا

408

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 408

العا�شق هو مدى �سعادة من يكون ذلك املحبوب بينهم يف غيابه
«احلب ُمغ َّف ٌل
عن العا�شق ،الذي يدرك ،فج�أة على ما يبدو� ،أن
َّ
َويفّ» لكنه طوع رغبة املحبوب .و�أ�صل العبارة حرفي ًا in your
� willأي «يف �إرادتك» .وكلمة  Willترد باحلرف الأول الكبري
يف طبعة «الفوليو» الأ�صلية مما جعل بع�ض الباحثني يرى فيها
ا�سم �شك�سپري الأول � ،Williamأن «احلب يف وليم» وهو تخريج
بعيد املنال .لكن عبودية هذا العا�شق جتعله ال يظن �سوءاً ب�أي فعل
«م�شني» قد ي�صدر عن املحبوب يف غيابه.
ُ
( )58هنا ا�ستمرار ل�صورة عبودية العا�شق ملحبوبه .ففي الغنائية ال�سابقة
ال�شاعر العا�شق لعبوديته ك�أنها م�س�ألة خ�ضوع حم َتمل؛ لكنه
ي�صور
ِّ
ُ
هنا يجعلها م�س�ألة تتطلب قوة احتمال خارقة .تبد أ� الغنائية بعبارة
قدر اهلل» �إذا �أخذنا بن�سخة «الفوليو» الأ�صلية ،التي تر�سم لفظ
«ال َّ
اجلاللة باحلرف الكبري  .Godلكن التحقيقات الالحقة تر�سم اال�سم
باحلرف ال�صغري  godمما يدعو �إىل القول �إن املق�صود «كيوپيد» �إله
احلب عند الإغريق ،لأن الإ�شارة �إليه ترد با�سم الإ�شارة املحايدة that
ي�سبب
ولي�س  ،whoوكال اللفظتني ترجمتهما العربية «الذي» مما ّ
غمو�ض املق�صود .ويف احلالني اهلل� ،أو �إله احلب ،هو الذي جعل
ال�شاعر – العا�شق عبداً ملحبوبه .وهذا العبد ،لذلك ،ال ي�ستطيع
التفكري بال�سيطرة على �أوقات ال�رسور التي يق�ضيها املحبوب يف
غيابه عن العا�شق – العبد .كما �أن هذا العبد – العا�شق ال يطمع يف
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تعداد ومالحقة ال�ساعات التي ميلكها املحبوب بني يديه .فكونه
يف خدمة املحبوب عليه �أن ينتظر الإ�شارة ملا يجب �أن يقوم به.
يتحمل ،وهو حبي�س حرية املحبوب
لذا على العا�شق – العبد �أن
ّ
«مطوعاً» بال�صرب،
وانطالقه من القيود يف غيابه عن العا�شق .ويبقى
ّ
ينتظر كل قيد على حريته� ،إ�ضافة �إىل قيود العبودية ،دون �أن ي ّتهم
ي�سبب للعا�شق �أي �أذى .والعا�شق ال ر�أي له يف �أن
املحبوب ب�أنه ّ
يكون املحبوب حيث يريد يف غيابه وانطالقته ،لأنه يتمتع بد�ستور
يخوله �أن يفعل ما يريد .وهنا �إيحاء ب�أن املحبوب «يف
النبالء الذي ّ
حترره» قد يفعل ما يجلب له الأذى على نف�سه� ،أو على العا�شق.
ّ
ورغم ذلك كله ،على العا�شق االنتظار والقيام باخلدمة .ولو �أن
«مطوع بال�صرب» لذا فهو لي�س
هذا االنتظار جحيم ،لكن العا�شق
َّ
م�رسات املحبوب يف انطالقته� ،سواء
يف و�ضع
«يخوله» �أن «يلوم» ّ
ّ
�رشاً .هذه �صورة خ�ضوع �أ�شبه باخلنوع
امل�رسات خرياً �أو ّ
كانت تلك ّ
لإرادة املحبوب .ثمة �شاعر �أندل�سي ي�صف خ�ضوعه للمحبوب
ِ
أعياه حلُّ امل�س�ألة! وقد تكون تلك م�س�ألة
أخ�ضع
بقوله� :
كالطالبُ � /
ُ
يف احل�ساب �أو اجلرب ،يخ�ضع الطالب �أمامها ق�رساً!
( )59يف هذه الغنائية ت َغ ّز ٌل بجمال املحبوب با�ستعارات من فال�سفة
الأقدمني ،ومن �إ�شارات �إىل العهد القدمي ِ
(�سفر ال ُق�ضاة .)9-1
�صح ما ذهب �إليه الفال�سفة الأقدمون من �أن الكون يدور يف
فلو ّ
ثمة من جديد مل يكن موجوداً من قبل.
حلقات
متكررة� ،إذن لي�س ّ
ّ
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فر العهد القدمي .لذا ،ف�إن عقولنا
وال جديد حتت ال�شم�س ،يقول ِ�س ُ
ت�سعى يف «خما�ضها» نحو االبتكار ووالدة �شيء جديد ،لكن
ال�سعي واملخا�ض ي�أتي مبولود ٍ
ثان ي�شبه طف ً
ال �سابقاً ،ال جديد فيه.
بالر ِحم فكرة م�ألوفة يف �شعر الع�رص الإليزابيثي ،هذا
وت�شبيه العقل َّ
ي ِل ُد الأفكار ،وذاك ي ِل ُد الأطفال .لذلك ،يتم ّنى ال�شاعر لو ترجع
ذاكرة التاريخ �إىل الوراء ولو مبقدار خم�سمئة �سنة لريى �صور َة
جمال املحبوب يف تلك الكتب العتيقة من �شعر الأقدمني ،يوم بد أ�
ي�سجل ال�شعر كتابة .والإ�شارة �إىل خم�سمئة �سنة قد
العقل الب�رشي ّ
املتحوالت
تكون مما ين�سب �إىل «فيثاغورو�س» مما ذكره «�أوفيد» يف
ّ
 666-15وما بعدها يف و�صف عمر العنقاء الذي ي�ستغرق خم�سمئة
العمق
دورة �شم�سية .فلو ا�ستطاع ال�شاعر �أن يعود بالذاكرة �إىل هذا ُ
التاريخي ل�سعى لأن يرى ما كان �أولئك ال�شعراء �سيقولون عن
جمال املحبوب ،هذه «ال�صورة – الأعجوبة املكتملة» من كيان
ي�صوره له ال�شاعرُ .ترى هل كان
املحبوب� ،أو من الكيان الذي ّ
�أولئك الأقدمون �أف�ضل م ّنا يف و�صفهم� ،أو �أن دورة الزمان هي
ذاتها يف تكرار ذاتها؟ هنا يختم �شك�سپري غنائيته بعبارة غام�ضة يرى
التحدي� :أنا
فيها بع�ض الباحثني تعري�ض ًا بجمال املحبوب بنربة من
ّ
أعجب املديح
مت�أكِّ د �أن عقول �أو �شعراء الأيام اخلوايل قد �أ�سبغوا �
َ
ٍ
مو�ضوعات هي �أدنى من مو�ضوعي .كما يرى بع�ض الباحثني
على
�أن ثمة كلمة  evenكامنة قبل � ،worseأي «�أدنى حتى» من مو�ضوع
مديحي ،هذا املحبوب! هل كان ال�شاعر غا�ضب ًا من حمبوبه يف هذه
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الفرتة ،ل�سبب جنه ُله؟ لقد كانت هذه الغنائيات مو�ضوع تف�سريات
قد تت�ضارب �أحيان ًا عرب قرون عديدة ،و�شك�سپري ينام ملء جفونه
ِ
ونخت�ص ُم.
جراها
عن �شواردها ،ونحن َن َ
�سه ُر ّ
( )60يوا�صل ال�شاعر ت� ّأمالته يف �سري الزمن ،يف �صورة ال�سري املحتوم
نحو البلوغ ثم االنحدار نحو الفناء ،الذي ال يقف بوجهه �سوى
�شعر العا�شق يف مدح حمبوبه .و�صورة الأمواج يف ت�سارعها نحو
الفناء عند ح�صى ال�شاطئ ،يف الأبيات  4-1تكاد تكون ترجمة
املتحوالت يف ترجمة ،1567
حرفية للأبيات  4-1يف الكتاب  15من
ّ
تت�سارع
املرجح �أن يكون �شك�سپري قد اط ّلع عليها .كما
ُ
التي من ّ
الأمواج نحو �شاطئ احل�صى /كذلك ُت�رسع �أيامنا .والأ�صل
«دقائقنا» � our minutesإيحاء بعبارة � hour – minuteأي «دقائق
ال�ساعة» ال�س ّتون ،وهو رقم هذه الغنائية .و�إذ يخرج الوليد �إىل
ُم َنب َ�سط النور ،يف الأ�صل «بحر النور» ،يزحف نحو البلوغ،
الك�سوفات
يتتوج بالبلوغ تزحف عليه
ُ
�ش�أن كل وليد .ولكنه �إذ ّ
«املحد ِ
ودبة»  ،crookedمثل ظهر من بلغ ال�شيخوخة ،وال�صفة
َ
تفيد «امل�ؤذية» �أو احلاقدة كذلك ،وتخت�صم لكي تنال من بهاء
ذلك الوليد – ال�شيخ« .والزمن الذي َو َه َب» يعود الآن لتدمري
والرب ي�أخذ» من ِ�سفر �أيوب
«الرب ُيعطي
هديته� ،صدى من
ّ
ّ
املدبب ،يف زهو
 .21-1والزمن يتغلغل ،والأ�صل «يخرتق» مبنجله ّ
ال�شباب ،ويحفر الأخاديد يف جبني الوجه اجلميل ،مثل اخلنادق
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يف �ساحة القتال .وهذا الزمن يقتات على �أن َف ِ�س ما يف الطبيعة ،مثل
جمال املحبوب «الطبيعي» الذي ال يعتمد على م�ساحيق التجميل
التي مي ُقتها ال�شاعر� ،إذ كان ي�ستعملها بع�ض الرجال من ِعلية القوم.
وثمة �إيحاء بالتماهي بني جمال املحبوب النفي�س والعنقاء النفي�سة،
التي يق�ضي عليها الزمن ولو بلغ خم�سمئة �سنة� .إذ ال �شيء يعلو
علو العنقاء يف �أعلى «ال�شجرة العربية النفي�سة» �إ ّال ويح�صدها
ّ
�شعره بوجه الزمن،
منجل الزمن .ومع ذلك ،ي�أمل ال�شاعر �أن َ
يعلو ُ
حي ًا ي�ستمر يف مدح �سجايا املحبوب ،على الرغم من يد
ليبقى ّ
مدبب حا ّد احلواف .وهذه
الزمن القا�سية ،التي تمُ ِ�سك مبنجل َّ
النغمة من تفاخر ال�شاعر بقوة �شعره ،وقدرته على �إدامة �صورة
جمال املحبوب ،هي نغمة تتكرر يف عدد من الغنائيات يف هذه
املجموعة.
( )61هنا عودة �إىل مو�ضوع َ�س َهر العا�شق وعدم قدرته على النوم لطول
وبعده عن العا�شق .فهو يت�ساءل ت�سا�ؤل العارف
تفكريه باملحبوب ُ
�إن كان طيف املحبوب هو الذي ُيبقي جف َني العا�شق الثقيلني
مفتوحني بوجه الليل ِ
املرهق .فالعا�شق ال ينال يف ليله �سوى
ٍ
ِّ
متقطعة ،لأن ثمة �أطياف ًا ت�شبه �صورة املحبوب تتالمح
تهوميات
املجهدتني بال�سهر ،مما يذكّ رنا بالغنائية رقم � .43أم هي
�أمام عينيه
َ
البعد من كيانك ،والكيان �أو اجل�سم
روحك التي تر�س ُلها من ذلك ُ
هو «دار» الروح؛ وتلك الروح بعيدة عن «دار» العا�شق .وهذه

413

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 413

«تتل�ص�ص»
«الروح» �أو «الطيف» تزور العا�شق يف َ�س َهرِ ه لكي
ّ
على خمازي العا�شق و�ساعات ّ
تبطله .وهنا �إ�شارة �إىل «خمازي
املحبوب و�ساعات ّ
تبطله» يف مكانه البعيد ،متمتع ًا بانطالقة
ال�شباب الأر�ستقراطي ود�ستور حريّته� .أهي غري ُتك �أيها املحبوب
من «�ساعات ّ
علي؟ هذا
تبطلي» تدفعك لإر�سال طيفك
ّ
للتل�ص�ص ّ
دا�سية،
مانية ،وهي الق�سم الأول من الغنائية� .أما يف ُّ
ال�س ّ
فحوى ال ُث ّ
وهي الق�سم الثاين ،ف�إن ال�شاعر – العا�شق ُينكر �أن يكون ُح ّب
�سهر العا�شق ،ولو �أنه ُح ٌّب كبري .لأن الأكرب
املحبوب هو �سبب َ
ب «�صادق».
منه هو ُح ّب العا�شق الذي يبقيه �ساهراً مجُ َهداً� .إنه ُح ٌ
حب املحبوب للعا�شق لي�س �صادق ًا بتلك العظمة
وال�صفة توحي ب�أن ّ
«حب �صادق عظيم» فهو الذي
التي ت�صف ُح ّب العا�شق .ولأنه
ٌ
يدفع العا�شق لل�سهر ،ليقوم بدور احلار�س من �أجل املحبوب ،الذي
ب�سهر من �أجل املتعة .واملحبوب
�سهر» يف مكان �آخر ب�إيحاء َ
َ
«ي ُ
ب�س َهر ّ
خيل للعا�شق
وتبطل و�أعمال ُ
يتم ّتع يف ُبعده َ
«م�شينة» كما ُي َّ
يف جنونه .وا ُ
نوع من اجلنون يف ر�أي �أفالطون .من �أجل هذا
حل ُّب ٌ
الهذيان .ولأن كلمة «احلبيب»
جند كالم هذا العا�شق يقرتب من َ
تفيد ِ
حب
املح ّب واملحبوب ،يختلط الأمر هنا على القارئَ .من ُي ُّ
كلمة «احلبيب» تفيد ِ
املح ّب واملحبوب ،يختلط الأمر هنا على
ف يهذي ب�صاحب ِِه /نا ٍء ٍ
ودان
حب َمن؟ �أم :فك ُّلنا كَ ِل ٌ
القارئَ .من ُي ُّ
ومخَ ٌ
بول ومخُ َتب ُِل؟
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( )62هذه الغنائية واحدة من اثنتني ُيدرك فيها ال�شاعر �أنه ي�سري نحو
ال�شيخوخة .ويرى بع�ض الباحثني �أنها قد تكون ر ّداً على ا ّتهام
يحبها .وهنا اعرتاف من
املحبوب لل�شاعر ب�أنه مغرور بنف�سه التي ّ
حب النف�س
ال�شاعر بنربة �ساخرة تخفي معنى معاك�ساً« .خطيئة ّ
علي نظري »...وك�أنها ر ّد االتهام مبثله مما ينطبق على
متلك ّ
برنج�سية جعلته ال ُي ِ
قدم على الزواج
املحبوب املغرور بجماله،
ّ
ٌ
أو�صاف ب�صيغة املتك ِّلم
مانية �
و�إجناب ٍ
وبقية ال ُّث ّ
ن�سل يخ ِّلد جمالهّ .
َ
املخاطب :ال�شاب الأر�ستقراطي الو�سيم.
لكنها توحي ب�أنه كالم
وباالنتقال �إىل ال�سدا�سية «ولكن عندما ُتبينِّ ُ يل مر�آتي »...ي�ضطر
القارى �إىل الرجوع �إىل بداية الغنائية :من املتك ِّلم؟ ال�شاعر �أم
املحبوب الذي ينعك�س كالمه يف عبارات ال�شاعر ب�صيغة املتك ِّلم؟
ك�أن املر�أة ترغم ال�شاعر على «تبينُّ » احلقيقة ،وهي �أن ال�شاعر،
ولو �أنه كان يف �أواخر الثالثني من العمر تقريباً ،يرى يف املر�آة
«�شيخ ًا مدبوغ اجللد» �أثقلته ال�سنون جتريح ًا خل�ضوعه حتت �سنابك
جلد الإن�سان .وهنا يرى
لوح
ال�شم�س َ
الزمن ،وتلويحاً ،كما ُت ِّ
ُ
بع�ض الباحثني �أن �صفة «مدبوغة» قد تكون �صدى من دباغة
اجللد التي كان يعمل بها والد ال�شاعر ل�صناعة «القفافيز» .و�صورة
حب النف�س،
بداية �شيخوخة ال�شاعر يف املر�آة جتعله ُيعيد النظر يف ّ
اخلطيئة التي يعرتف بها ويراها �صورة من خطيئة املحبوب يف
ِ
أمدحك من
نرج�سيته .ويعرتف :لي�س هذا عدالً ،لأنني يا نف�سي �
ّ
أزين �شيخوختي بجمال �شبا ِبك
�أجل نف�سي ،وهذه خطيئة ،لأنني � ّ
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الذي مل ُيعد موجوداً و�أنا على عتبة ال�شيخوخة .ويرى بع�ض
املف�سرّ ين �أن «�شبا ِب ِك» هذه ت�شري �إىل �شباب نف�س املحبوب الذي
ال ميلكه العا�شق .واال�ستعارات وال�صور البالغية يف هذه الغنائية
�صدق �أن الق�صيدة ر ٌّد
م ُل َتبِ�سة ُمبهمة يف كثري من عباراتها .هل ُن ّ
حتب نف�سك �أيها ال�شاعر – العا�شق ،الذي
على اتهام� :أنت مغرور ّ
ُيجيب :بل �أنت الرنج�سي املغرور؟
( )63يف هذه الغنائية ،يعبرّ ال�شاعر عن خماوفه �أن ُت َ
�شباب
درك ال�شيخوخة
َ
حبيبه وجما َله .لهذا فهو �سيت�أهب ملثل ذلك اليوم الذي ي�صري فيه
«مغلوب
احلبيب مثل العا�شق الذي �أدركَ ت ُه ال�شيخوخة الآن .فهو
ٌ
يت�سعد ال�شاعر ليوم يكون
رهق» بفعل ِث َقل الزمان امل�ؤذي.
ّ
وم َ
ُ
رهق ًا كالعا�شق ،وقد امتلأ جبينه باخلطوط
احلبيب فيه ُم�س َت َنزفاًُ ،م َ
ِ
املنحدر نحو ال�شيخوخة.
العمر
والتجاعيد ،وهو ي�سري نحو ليل ُ
وكلمة العمر والزمان تفيدان املعنى نف�سه هنا .واملحبوب الآن
«م ِل ٌ
ك» على ما ميلك من «حما�سن» �سوف تتال�شى ،بعد �أن «ت�رسق»
َ
ت�صور خوف العا�شق من
كنز �شبابه .هذه
الأيام �أو تختل�س َ
الثمانية ّ
ّ
ال�سدا�سية التي تتبعُ ،يبينّ العا�شق
بلوغ املحبوب �شيخوخته .ويف
ّ
كيف يت� ّأهب �أو ي�ستعد لذلك اليوم املوعودُ ،متح�صن ًا بوجه ّ
«�سكني
ونح�س ُب لربهة ق�صرية �أن ال�شاعر �سيمت�شق
املدمرة».
العمر
ّ
َ
ح�سام ًا بوجه �سكني العمر ،ولكن �رسعان ما ندرك �أن �سالحه هو
�سيبقي جمال املحبوب ماث ً
ال للعيان ،ال تلغيه الأيام
ال�شعر الذي ُ
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ّ
املدمرة القا�سية» .وهكذا يخلد
وال تقطع توا�صله
«�سكني ُ
العمر ّ
جمال املحبوب بال�شعر .وجمال املحبوب هو مبقام حياته� ،أو
احلب نف�سه .ففي البيت الثاين ع�رش ي�ستعمل ال�شاعر كلمتي
حياة ّ
 loveو loverباملعنى نف�سه ،وكالهما واحد� ،سيخلدان .فجمال
املحبوب �سيخلد بهذه احلرورف «ال�سود» �أي حروف الق�صيدة
املكتوبة باحلرب «الأ�سود» .ويف �سواد الق�صيدة �سيخلد «اخ�رضار»
املحبوب .واملعنى املبا�رش ل�صفة اخل�رضة هو كناية عن ال�شباب.
ولأنها ترد ب�شكل  ،still greenوكلمة  stillعند �شك�سپري تعني
دائماً ،فقد جعل ُتها «دائم ًا يف اخ�رضار» �أي �أن �شباب املحبوب
�سيبقى متجدداً بهذا ال�شعر اخلالد .لكن بع�ض املف�سرّ ين يرى �أن
غمز باملحبوب مبا تفيده �صفة «�أخ�رض» �أي غري نا�ضج .وقد
العبارة ٌ
يكون هذا التخريج غري م�ستبعد ،لورد ما ي�شبهها من غمزٍ �أحيان ًا
يفيد غ�ضب العا�شق ...العابر.
( )64يف هذه الغنائية يندب ال�شاعر موت حمبوبه قبل �أوانه ،بناء على
ما يرى حوله من �إ�رساع نحو الفناء ،بني الب�رش ويف عامل الطبيعة
مق�سمة �إىل ثالث رباعيات متعادلة يف التعبري عن
كذلك .والغنائية ّ
�صور ال�سري نحو الفناء ،تنتهي مبزدوجة تعبرّ عن ا�ستجابة ال�شاعر
ِ
الزمان الأثيمة ،و�أ�صل ال�صفة � fellأي
لهذا امل�شهد .ملّا ر�أيت يد
م�ؤذية مقيتة ،جعل ُتها «�أثيمة» من �صفة «الإثم والعدوان» .هذه
�شوهت معامل اجلالل التي تعود �إىل زمن م�ضى ،يف �إ�شارة �إىل
اليد قد ّ
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التماثيل الباذخة املقامة على قبور املوتى من ِعلية القوم ،كما يوجد
يف «وي�ستمن�سرت» �أو كاتدرائية «�سانت پول» ،وت�شويهها مما ي�شني
الزهو والغنى الذي يزين ذلك املا�ضي؛ وملا ر�أيت ال�رصوح ال�سامقة
ودور العبادة والأديرة املنيفة ،وقد امحّ ت �آثارها ،وملا ر�أيت متاثيل
(الربا�س) قد وقعت حتت َ�سورة غ�ضب وهياج...
النحا�س الأ�صفر
ّ
كل هذه �إ�شارات �إىل �أوامر امللك هرني الثامن بالق�ضاء على الأديرة
وحتويلها �إىل مراكز لل�ش�ؤون الدنيوية .ويف الرباعية الثانية ينتقل
ال�شاعر �إىل و�صف الدمار يف عامل الطبيعة .فالبحر «املحيط اجلائع
يتغ ّلب فيغنم من مملكة الياب�سة» .وباملقابل تتغ ّلب «الأر�ض املنيعة»
على البحر فتمتد �إليه .وهكذا تكون خ�سارة الواحد مغنم ًا للآخر.
ويف الرباعية الثالثة ينتقل و�صف الدمار �إىل عامل ال�سيا�سة و�أحوال
الدولة .فمثل «التق ّلب» بني املاء والياب�سة ثمة تق ّلب يف «احلال»
وهي كلمة  stateالتي تعني احلال كما تعني الدولة .هنا �إ�شارة �إىل
نهاية عهد امللكة �إليزابيث عام  1603وبداية عهد امللك جيم�س،
وهو انحدار ما كان يغيب عن جمهور  ،1609تاريخ ن�رش الغنائيات.
هذا االنحدار نحو اخلراب جعل ال�شاعر ّ
يفكر �أن «تق ّلب الزمان»
�سيخطف املحبوب من يد ع�شيقه .هذه فكرة «ت�شبه املوت» لأن
ال�شاعر حينها ال ميلك �سوى البكاء لأنه ميلك حبيب ًا يخ�شى فقدانه،
�إذا �سار «تق ّلب الأحوال» كما ي�سري يف ال�صور التي وجدها ال�شاعر
يف الرباعيات الثالثة يف هذه الغنائية.
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الغنائية يف ا�ستعرا�ض قدرة الزمن على �إفناء
( )65ي�ستمر ال�شاعر يف هذه
ّ
(ال�صفر)
اجلمال يف الب�رش ويف الطبيعة .فتماثيل النحا�س الأ�صفر ُّ
املعروفة قدرتها على ال�صمود بوجه الزمن ،وال�صخر ال�صلد الذي
كني�س َته؛
�أطلق امل�سيح ا�سمه على احلواري �شمعون ،ليبني عليه
َ
قوتها بوجه
والأر�ض وترابها؛ والبحر ال�شا�سع جميعها ال ت�صمد ّ
الفناء الفاجع ،فكيف ميكن للجمال �أن ي�صمد؟! لي�س يف اجلمال
قوة �أكرث مما يف زهرة ،ولي�س يف ن�سيم ال�صيف املع�سول من قدرة
ّ
على ال�صمود بوجه الأيام والزمن ،بينما ال�صخور املنيعة و�أ�سوار
مانية.
ال�صلب ينخرها الزمن .هذه �صور الفناء املريعة التي تختم ال ُث ّ
وهي �صور توحي بخاطرة مريعة تدفع ال�شاعر للت�سا�ؤل� :أين
�سيختفي اجلمال النفي�س ،املتمثل يف �صورة املحبوب ،عن قدرة
الزمن يف التدمري والإفناء؟ ومن يقوى على تعطيل الزمان يف
َخطوة ال�رسيع الطافر؟ فقوة الزمن «تزيح» كلّ
قوي يف الطبيعة
ّ
والدول ،كما ت�شري الغنائية ال�سابقة .والزمن ُيغري
وتزيح احلكومات
َ
على اجلمال غارة ا�ستالب و�إفناء� .إزاء هذه القوى ك ّلها� ،أين موقع
ا ُ
حل ّب واجلمال؟ ال �أحد ُيعني� .إال �إذا كان يف هذا ال�شعر – املعجزة
�صده كل قوى الطبيعة� .شعري هذا
من قدرة على ِّ
�صد مامل ت�ستطع َّ
يتوهج بريق ًا يف ِمداد احلروف الأ�سود .يف
حبي /حبيبي ّ
�سيجعل ّ
الغنائية  63كان املحبوب �سيبقى يف «اخ�رضار» يف مداد ال�شعر
الأ�سود ،وكنا نتوقعه «يتوهج بريقاً» و�سط «�سواد» احلرب .لكن
ال�شاعر يف تلك الغنائية كان مهوو�س ًا «بخ�رضة» ال�شباب ،التي
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قد تفيد �أكرث من معنى ال�شباب .لكنه هنا عاد �إىل التفاخر ب�شعره
الذي ي�صمد �أمام قوى الزمان يف التدمري والإفناء ،مما �سيبقي جمال
املحبوب خالداً على الأزمان .هذا التفاخر بقدرة �شعر �شك�سپري ال
يغيب عن بع�ض الغنائيات �إ ّال ليعاود الظهور ب�شكل جديد .وك�أن
نت ،فما
أح�س ُ
ال�شاعر ير ّدد قول �شاعر عربي يقول «�أما واهلل لقد � َ
ُ
نت؟!».
أح�س ْ
لكم ال تقولون � َ
«م َتعباً ...املوت املريح» تتوقع
( )66بداية هذه الغنائية بعبارة مذهلةُ :
قائمة طويلة بال�رشور التي وجدها ال�شاعر يف الع�رص الإليزابيثي
الذي كان يعي�ش فيه ،وهي �سبب اكتئابه ومت ّني املوت .ثم َي�رس ُد
�رشاً من تلك ال�رشور يف الأبيات  ،12-2مما
أحد
ال�شاعر � َ
َ
ع�رش ّ
يذكّ رنا بال�رشور التي ي�رسدها «هاملت» يف مناجاته ال�شهرية�« :أن
تكون �أو ال تكون ،تلك هي امل�س�ألة»  .III.1.559وال�رشور ال�سبعة
التي ي�رسدها «هاملت» ال جتع ُله يخ�شى املوت ،بل ما بعد املوت؛
حبيبه وحيداً بعده ،كما
وال ت�شبه خ�شية ال�شاعر �أن ميوت ويرتك َ
الغنائية .وقد ُو ِ�ض َعت هذه الغنائية حتت الرقم  66ل�سبب
يف هذه
ّ
يرى فيه بع�ض الباحثني �إ�شارة �إىل «الوح�ش اخلارج من البحر»
الذي يت�سبب يف انت�شار الف�ساد يف العامل .ورقم ذلك الوح�ش
� 666أي م�ضاعفات الرقم ِ 6
(�سفر الر�ؤيا –  .)13.16-8وال�شاعر
ب بهذه ال�رشور جميع ًا في�رصخ يف طلب املوت .ذو الف�ضل
ُم َتع ٌ
يولد لل َت َ�س ّول ،من ال خري فيه من النا�س َي َت�سرَ ُ
نقي
بل بفاخر الريا�شُّ ،
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الإميان والأميان يغدو �ضحية ِ
للحنث ب�إميانة و�أميا ِنه ،املرتبة الرفيعة
�س بالرذيلة ،ذو الكمال من
تمُ نح ملن ال ي�ستح ّقها ،الف�ضيلة ُت َد َّن ُ
هان ُظلماً ،ذو القدرة ِ
الواعدة تقمعه ال�سلطة العرجاء ،ذو
النا�س ُي ُ
املعرفة والكفاءة املبدعة ُيخر�س ل�سا َنه ال�سلطان ،والأحمق الذي
يدعي املعرفة ُي�سيطر على �صاحب املهارة ،وال�رصاحة اخلال�صة
ّ
تحُ �سب غرارة وعوزاً للخربة ،وفاعل اخلري يغدو �أ�سرياً لدى احلاكم
ال�رشير .وثمة �إ�شارات �إىل قَمع امللكة �إليزابيث يف �أواخر عهدها
ّ
كلَّ �شاب من حا�شية امللكة ُيخ�شى من طموحه ال�سيا�سي ،كما
جرى يف فر�ض الإقامة الإجبارية على «�إيرل �أوف �إي�سيك�س» عام
 .1600هذه ال�رشور جميعاً ،وهي لي�ست بالقليلة ،جتعل �أي �إن�سان
ح�سا�س يتم ّنى اخلال�ص مبوت «مريح» فما بالك بال�شاعر! لكن
ّ
الذي مينع ال�شاعر من «بلوغ املوت» هو �أنه �إن مات ف�سيبقى حبيبه
وحيدا من بعده .وك�أن ال�شاعر يقول لنا �إن البقاء مع احلبيب ،حتت
ظروف هذا الف�ساد ،م�س�ألة مقبولة!

( )67هنا ا�ستمرار لو�صف املجتمع الفا�سد الذي جعل ال�شاعر يتم ّنى
املوت للخال�ص منه .لكن ال�صورة هنا تغدو ت�سا�ؤ ًال من ال�شاعر
عن �رضورة �أن يعي�ش املحبوب و�سط هذا الف�ساد ،حيث �سي�سعى
الفا�سدون ال�ستغالل �سجاياه وجماله فيق ّلدونها مبحاكاة زائفة،
وتتزين برفقته .وملاذا ي�سعى
وتك�سب اخلطيئة بوجوده بينها
ّ
�أ�صحاب الفن لر�سم �صورة له بزائف الألوان ،وملاذا ي�سعى
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الآخرون �إىل م�ساحيق التجميل تقليداً لبهاء احلبيب؟ وامل�ساكني،
ميت» ُليحاكوا
من ذوي اجلمال الأدنى َ
ي�سعون �إىل «�رسقة مظهر ّ
جمال املحبوب الأ�صيل .وملاذا يبقى ذلك املحبوب على قيد احلياة
�أ�سا�ساً ،بعد �أن غَ َدت الطبيعة «مفل�س ًة» وقد �أغدقت كل ما لديها
املتوهج
فالدم
وع ِق َم ْت �أن متنح غريه.
من جمال على هذا ال�شابَ ،
ّ
ُ
احلية كان ال�شاب م�صدره ومورده الذي ال مورد غريه.
يف العروق ّ
أح�س ُب �أن هذه املبالغة قد بلغت الأوج هنا .فكيف للطبيعة التي
و� َ
منحت كل ما لديها من جمال لهذا ال�شاب املحبوب ،حتى غدت
ُمف ِل�سة� ،أن تعود فتفخر بالكثري مما لديها؟ وهل �أنها تفخر بالكثري
مما لديها لأنها تعي�ش على عطايا ال�شاب ،خزانة اجلمال ،با�ستعارة
كلمة � exchequerأي «�صاحب بيت املال»؟ لكن الطبيعة ال تريد
لهذا ال�شاب �أن ميوت ،ر ّداً على ت�سا�ؤالت العا�شق املريرة ،لأنها
حتر�ص عليه ،لكي تبينّ للأجيال القادمة ما كان لديها «من ِغنى»
يف �سالف الأيام ،يف �إ�شارة �ضمنية �إىل �أن احلا�رض ،وامل�ستقبل،
لي�س فيه من جمال ي�شبه جمال هذا ال�شاب الأر�ستقراطي حمبوب
ال�شاعر .فالأيام «الفا�سدة» الأخرية التي يعي�ش فيها ال�شاعر ،وال
يريد ملحبوبه �أن يعي�ش فيها ،هي �أيام «عوز» �صفتها «�شديدة
حد التقدي�س
ال�سوء» �أي  .so badهذه املبالغة يف الو�صف ت�صل ّ
الذي ي�صعب �أن جتد مثي ً
ال له� ،إالّ ،ربمّ ا يف �شعر جمنون ليلى الذي
مت نحوها /بوجهي ،و�إن
يت ميَّ ُ
ي�صف لياله بقوله� :أكاد �إذا �ص َّل ُ
كان امل�ص ّلى ورائيا.
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( )68يف هذه الغنائية ا�ستمرار للنيل من انحطاط الأيام املعا�رصة ،مع
الإ�شادة بجمال املحبوب «الطبيعي» قبل �أن ي�شيع ا�ستعمال
م�ساحيق التجميل بني رجال الطبقة العليا ،وا�ستعمال ال�شعر
وي�ستبعد �أن يكون تاريخ ن�رش هذه الغنائية يف حياة امللكة
املُ�ستعارُ .
�إليزابيث الأوىل� ،أ�شهر من ا�ستعمل ال�شعر امل�ستعار .يرى بع�ض
الباحثني �أن �شك�سپري كان دائم التفكري بال�شعر امل�ستعار ،لأنه كان
�شخ�صي ًا ممث ً
ال �أ�صلعاً ،ولأنه يف حدود عام � ،1603أي بعد وفاة
الف�ضة»  ،Silver stمركز
امللكة �إليزابيث ،كان ي�سكن يف «�شارع ّ
جتارة ال�شعر امل�ستعار «البريوكه» .يف «الأيام الغابرة» كان اجلمال
«يعي�ش وميوت» مثل الزهور ،ب�شكل طبيعي .كان ذلك «قبل
تتجر أ� بالإقامة على جبنيٍ
�أن تولد و�سائل اجلمال «النغيلة» �أو �أن
ّ
حي» .يف تلك الأيام مل تكن خ�صالت ال�شعر الذهبية يف ر�ؤو�س
ّ
املوتى �ضحية للمق�ص ،بل ُتترتك �إىل مكانها الطبيعي ،وهو القرب.
فقد كانت « ُت�رسق» من حق القرب لكي «حتيا» على ر�أ�س حي ٍ
ثان،
ّ
جزة خروف بعد ذبحه ،لكن
فيفرح
ميت ،مثل ّ
ّ
«بجزة» جمال ّ
«مقد�سة» من
وجه احلبيب مثل «خارطة �أيام غابرة» كانت �أيام ًا
ّ
ُ
اجلمال حقيق ًة .فهي
نف�سها
دون زينة مفرو�ضة من خارجها بل هي ُ
�أيام ال ت�ستعيد ربيعاً� ،أي �شباب ًا من �شخ�ص �آخر لت�صنع منه �صيفاً� ،أي
�شباباً ،ل�شخ�ص �آخر غريه .هنا تداخل املعنى بني ال�صيف والربيع،
فكالهما يفيد ف�صل اجلمال وال�شباب .وتلك الأيام «ال ت�رسق»
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�صفات جمال قدمية لتغدقها على جمال جديد .وجمال احلبيب
هذا طبيعي جديد دائماً ،لي�س به حاجة �إىل «جمال م�صنوع».
والطبيعة التي «طبعت» هذا اجلمال تريد االحتفاظ به يف خزانتها،
و«حتر�ص عليه» كما يف الغنائيات ال�سابقة ،جواب ًا على ت�سا�ؤالت
العا�شق «ملاذا عليه �أن يعي�ش مع الف�ساد» .والطبيعة التي تريد �أن
تختزن تلك اخلارطة ،واخلارطة كلمة �صارت يف بدايات القرن
الع�رشين ت�شري �إىل الوجه ،لأن الطبيعة تريد �أن تبينّ لفنون التجميل
الزائف كيف كان اجلمال على طبيعته يف «�سالف الأيام» و«الأيام
الغابرة» ومن «قدمي» تكراراً للغنائية ال�سابقة.
( )69جمال املحبوب حقيقة ظاهرة للعيان ،يعرفها اجلميع ،ولي�س ثمة
من حاجة لتزيد يف مدحها �أية �أفكار لدى الآخرين .وذلك لأن
الأل�سنة تعبرّ عما يف الأرواح ،وهي تعطيك احلق �أن ُتظهر بهاءك،
لأن الأل�سنة تنطق باحلقيقة ،وهي حقيقة يعرتف بها الأعداء كذلك.
يتوهج بظاهر املديح .غري �أن املادحني
لكن الظاهر من جمالك ّ
�أنف�سهم �إذ يمُ عنون النظر يف بواطن �أخالقك ونوازعك ينطقون
بنربات تخالف ما نطقوا به من مديح .هنا تلميح �آخر �إىل غ�ضب
�سبق �أن عبرّ عن مثل تلك
كامن من العا�شق جتاه املحبوب ،وقد َ
التلميحات عندما كان املحبوب َيغيب بعيداً عن العا�شق ،مما يثري
ال�شكوك حول �سلوك الأر�ستقراطي ال�شاب يف ابتعاده ،ربمّ ا ،عن
رقابة العا�شق .هنا ٌّ
�شك يف ما تعبرّ عنه تلك الأل�سنة من مديح ،لأن
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ت�رصفات املحبوب ،ونزوات عقله ،يقي�سون
يتعمق يف النظر يف ّ
من ّ
جمال عقله مبا يبدو من �أفعاله ،يف �إ�شارة �ضمنية �إىل عدم ر�ضا
العا�شق عن تلك الأفعال .والنتيجة �أن �أولئك الفاح�صني ي�سكبون
طيبة الرائحة.
خبيث �أدغالهم على �أزهار املحبوب اجلميلةّ ،
والعا�شق ال يهون عليه �أن يثبت على ا ّتهام للمحبوب بتق�صري
يف ال�سلوك الأخالقي ،فرتاه لذلك ُمرت ِّدداً يف البقاء على موقف
طرك،
امل ّتهِ م الغا�ضب ،فيبحث عن عذرٍ ال يبدو مقنع ًا متاماً :ملاذا ِع ُ
و�أنت وردة اجلمال ،ال مياثل مظهرك اجلميل؟ اجلواب وا ٍه مثل
ال�س�ؤال� .إنك كثري االختالط مع العوام و�أخالط الب�رش حيث تكون
بعيداً ع ّني ،وك�أنك تن�سى �أو تتخ ّلى عن منزلتك الأر�ستقراطية
وجمال هيئتك .يف هذه الغنائية كلمات ي�ستعملها �شك�سپري مبعنى
خا�ص مثل كلمة  ،churlsيف و�صف �أفكار الآخرين املخدوعني
بظاهر جمال املحبوب ،وهي تفيد ِ
الغالظ� ،أي �أ�صحاب الأفكار
الدنيئة ،يف مقابل «عيونهم الكرمية» .وثمة كلمة  weedsلتي تفيد
«الأدغال» لكن �شك�سپري ي�ستعملها مبعنى «الف�ساد الأخالقي».
وكلمة  soilيف البيت الأخري تفيد «ال�سبب» يف اال�ستعمال القدمي،
و«الرتبة» التي ينمو فيها املحبوب بني رفقة ال�سوء.
�سيئة
( )70ي�ستمر ال�شاعر هنا يف الدفاع عما ِحل َق باملحبوب من �سمعة ّ
بعامة الب�رش ،هم دون م�ستواه الأر�ستقراطي
ب�سبب اختالطه ّ
لوم� ،أيها احلبيب،
الأخالقي ،كما يظن ال�شاعر� :إن ما ِحل َق بك من ٍ
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ٍ
لعيب فيك .فاجلميل كان دوم ًا هدف االفرتاء والطعون
لي�س
الزائفة .كان ع�رص االنبعاث (النه�ضة) �شديد االن�شغال مبو�ضوع
االفرتاء الذي ي�ستهدف اجلمال والف�ضيلة .ففي م�رسحية هاملت
 3.1.135-6يقول هاملت خماطب ًا «�أوفيليا»« :كوين عفيفة كاجلليد،
نقية كالثلج ،فلن ت�سلمي من االفرتاء» .ومثل ذلك يف م�رسحية
ّ
�صاع ب�صاع  .3.2.174فال�شك هو الزينة التي تالزم اجلمال ،وهذا
ٌ
ال�شك غُ راب يطري يف �أحلى �أجواز ال�سماء� ،أي �أنه ُيف�سد النقاء.
علو قدرك،
وطاملا
َ
طيباً� ،أيها احلبيب ،ف�إن االفرتاء ي�ؤكد ّ
بقيت ّ
لأنك حمبوب الزمان .هنا يرى بع�ض الباحثني �أن الزمان كلمة
توحي مبعنى «الزمن احلا�رض» الذي قد ال يدوم ،كما ي�شري البيت
مع ُتك الآن �أ�شبه بالرباعم احللوة التي ي�سكنها
احلادي ع�رش�ُ .س َ
ك�شفت عن
خبيث الدود ،وهي �صورة م�ألوفة .و�أنت الآن قد
َ
جتاوزت غواية �أيام ال�شباب .هل
ملوث ،لأ ّنك
َ
نقي غري ّ
�شباب ّ
�شاباً� ،أم �إنه �إيحاء ب�أنك «قد جتاوزت عمر
يعني هذا �أنك ما تزال ّ
«جنوت» �إما لأنك مل
أنت قد
َ
ال�شباب» كما يرى بع�ض الباحثني؟ و� َ
هاجم� ،أو لأنك خرجت ظافراً من الهجوم .هذا الرت ُّدد يف القرار
ُت َ
ال ينفي �شعوراً مكتوم ًا لدى العا�شق �أن املحبوب قد خرج عن �سواء
ال�سبيل بغيابه .وي�ؤكد هذا الظن لدى العا�شق عبارة �أن «مديحك
مت الآن من «غواية ال�شباب».
كنت قد �س ِل َ
ال ميكن �أن يدوم» �إذا َ
فجمالك مبعث َح َ�س ٍد ال ميكن ح�رصه بقيود ،بل �إنه �سيبقى طليقاً.
خيم بع�ض ٍّ
�شك خبيث على مظهرك ال�صادق»
ولكن�« ،إذا مل ُي ّ
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الربيء ف�إنك �ستغدو �أكرث من حمبوب لزمن عابر ،بل �ستكون ملك ًا
على ممالك القلوب جميعاً .هذه �صورة �أخرى من �صور مبالغة
ال�شاعر يف مدح املحبوب ،قد ال تختلف عن مبالغات غريها يف
الدرجة ،بل يف النوع.
( )71تل َت ِق ُط هذه الغنائية نرب َة احلزن يف ما �سبق من رغبة ال�شاعر يف املوت
لكي يتخ ّل�ص من هذا العامل الفا�سد .هنا قد �أكمل ال�شاعر �سبعني
غنائية ،هي «ثالثة ع�رشينات وع�رش» وهي ُعمر الإن�سان كما ورد
املقد�س .لذا ف�إن ال�شاعر ّ
يفكر يف مرثية لنف�سه ،ي�ؤديها
يف الكتاب ّ
�أهله و�أ�صحابه يف �شكل �إعالن احلزن بقرع ناقو�س الكني�سة قبل
مدة قَرع
الدفن .لكنه ال يريد للمحبوب �أن يحزن ملدة �أطول من ّ
الناقو�س ،وهي ق�صرية يف العادة ،لكن ذوي امليت قد يطلبون
�إطالة مدة ال َقرع الكئيب ،لقاء ثمن ،كما فعل �شك�سپري عند دفن
�أخيه املمثل «�إدموند» يف  1607/12/31بدفع «ع�رشين �شلناً» ُليقرع
متجهم ،كئيب
الناقو�س طوال مدة ما بعد الظهر! والناقو�س ف ٌَّظ،
ّ
�سيعلن للنا�س �أن ال�شاعر قد جنا من هذا العامل القبيح ،ليقيم مع
ُ
الديدان الأ�شد قُبحاً .هنا �إ�شارة �إىل ما ورد يف ِ�سفر �أيوب :17.14
ُلت للف�ساد �أنت �أبي ،وللدودة � ِ
أنت � ّأمي و�أختي» .ال بل� ،إذا
«لقد ق ُ
أحبك �إىل درجة �أن
قر� َأت �شعري ،ال تتذكّ ر اليد التي كتبته ،لأين � ُّ
من�سياً ،لئال تتذكرين فتحزن .والأكرث من ذلك،
�أكون يف �أفكارك
ّ
يريد العا�شق من املحبوب �أن ال يتذكر حتى ا�سم ال�شاعر الذي كتب
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ذلك ال�شعر .هنا �إ�شارة �إىل �أن اال�سم الأول للمحبوب هو  Willمثل
«وليم �شك�سپري» ف�إذا ذكره املحبوب ،بعد �أن يكون ج�سد العا�شق
َ
النا�س بني اال�سمني ،فال يعرفون «من
قد امتزج بالرتاب ،قد ُ
ميزج ُ
ال�سياب .ولكن « َد ْع ُح َّبك
َ
مات ،من َيبكيه ،من ُيعوِ ُل» كما يقول ّ
يتال�شى مع تال�شي حياتي» يف الوقت ِ
نف�سه ،لئال «ينظر العامل
احلكيم» لي�ستطلع حزنك ويت�ساءل من امليت؟ �صفة «احلكيم»
هنا تنطوي على �سخرية ،لأن �صفة العامل يف �أول الغنائية هي �أنه
ذكرت «ا�سمي التعي�س» والعامل يت�ساءل عن امليت،
«قبيح» .فلو
َ
املت�شابهني،
الختلط الأمر على ال�سائلني ،باملزج بني اال�سمني
َ
أحببت هذا
ولبد�أوا ي�سخرون منك وم ّني .ي�سخرون منك لأنك � َ
أحببت من َيعلوين منزل ًة؟!
الأدنى منك ،وم ّني لأين � َ
ف هذه الغنائية نغم َة �سابقتها يف الطلب �إىل املحبوب �أن
( )72ت�ست�أ ِن ُ
فيفر�ض
يتحداك العامل
ين�سي العا�شق بعد موته .ويقول� :أخ�شى �أن
َ
ّ
يف من ف�ضل �أثناء حياتي مما َجعلك تحُ ِ ّبني.
عليك �أن تتغ ّنى مبا كان ّ
َ
يف من ال�صفات
ليتك تن�ساين متام ًا يا حبيبي ،بعد موتي ،لأنه لي�س ّ
ّ
وتغطي نع�شي بكثري من الأو�سمة
احلميدة �أكرث مما �أ�ستحق،
و�شهادات املديح مما ال �أ�ستح ّقه� ،أنا امليت .وعبارة «�أنا امليت» ت�أتي
نحوياً ،لأن  Iيف متاثلها
ب�شكل  deceased Iبدل  meال�صحيحة
ّ
ال�صوتي مع  ،eyeعني ،ت�شري �إىل «عني امليت» الذي هو �أنا ،فال
علي من �أو�سمة .فاحلقيقة بخيلة ،ال ت�سمح
�أ�ستطيع ر�ؤية ما خ َل َ
عت ّ
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ِ
علي من تكرمي ،لذلك �أنا �أخ�شى �أن يبدو ُح ُّبك ال�صادق
مبا ُتغدقُه ّ
زائف ًا يف ما متدحني به .من �أجل هذا� ،أريد �أن يبقى ا�سمي مدفون ًا
حياً ،يخزيني لنقائ�صي،
حيث يرقد ج�سدي فال يبقى ذلك اال�سم ّ
تقدمه من مديح زائف .ف�أنا َخ ِج ٌل من
ويخزيك �أي�ض ًا ب�سبب ما ّ
أقدمه .والإ�شارة الوا�ضحة هنا هي �إىل ِ
ال�شعر الذي
ذاك الذي � ّ
يقدمه ال�شاعر ،وهو ما ي�صفه بال�ضعف والهزال وق ّلة القيمة يف
ّ
موا�ضع �أخرى .ولكن �شك�سپري يف موا�ضع عديدة يفخر ب�شعره
لأنه مينح اخللود للممدوح .لذلك يرى بع�ض الباحثني �أن «اخلجل»
يقدمه ال�شاعر قد يكون من باب ّ
احلط من قدر الذات واملغاالة
مما ّ
وذم النف�س ،وو�صفها بامل�ساوئ وال�رشور املذكورة
يف التوا�ضع ّ
يف �إجنيل مرق�س .VII.20-3 ،جميع هذه ال�رشور ت�صدر من الداخل
وتف�سد الإن�سان .وقد تخجل �أنت مثلي� ،أيها احلبيب� ،إذ حتب
«�أ�شياء ال قيمة لها» وهي هنا ال�شاعر امليت .وقد تكون عبارة «ال
قيمة لها» �إ�شارة �إىل كلمات ال�شاعر يف ِ�سفر �أيوب  24.25كما يف
«الذي �سيجعلني كاذباً ،ويجعل كالمي ال قيمة له» .فلو �أخذنا
يذم �شعره
بهذا التف�سري لدى بع�ض الباحثني يكون ال�شاعر الذي ّ
يتهم نف�سه بالكذب يف الوقت نف�سه.
ت�صورات املحبوب
( )73يف هذه الغنائية ،ي�ستعر�ض ال�شاعر – العا�شق ّ
عن خطوات العا�شق نحو ال�شيخوخة والبِلى ،وذلك يف �سل�سلة
املتدرجة نزوالً .وال�صورة الأكرب هي الطبيعة ذاتها.
من ال�صور
ّ
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ففي ف�صل اخلريف من ال�سنة متيل �أوراق ال�شجر �إىل اال�صفرار،
يتبعها انعدام الأوراق يف ال�شتاء� ،أو بقاء القليل منها .ويف البيت
الثاين يكون الت�سل�سل من ا�صفرار الأوراق يف �إ�شارة �إىل القليل من
ال�شعر يف ر�أ�س �شك�سپري الأ�صلع� ،إىل انعدامها� ،أو بقاء القليل منها
يف بقية الر�أ�س ،خالل ما يتو ّقع القارئ من الت�سل�سل من «القليل،
التدرج يف
ي�صور
ّ
�أو االنعدام» مما يجعل الت�سل�سل يف البيت الثاين ّ
الف�صول ويف مراحل امل�سري نحو ال�شيخوخة والفناء .وهذه الأوراق
«حت�سب ًا للربد»
القليلة املتبقية «ترتع�ش» حتت خطوات ال�شيخوخةّ ،
�أي توقع ًا للموت والفناء .وهي �أ�شبه «بر�سوم جوقات بالية»،
مثل «ر�سوم ديار بالية» يف ال�شعر العربي الرتاثي ،حيث كانت
اجلوقات املحيطة مبوقف الكاهن يف الكنائ�س تر ّتل الرتانيم الدينية.
هذه �إ�شارة �إىل تدمري الكاتدرائيات ب�أمر من امللك هرني الثامن.
وال�صورة الثانية من امل�سري نحو الفناء هي اختالط ال�ضوئني عند
الغ�سق يف م�سرية النهار نحو الليل البهيم� ،صورة املوت الثانية� ،أي
النوم ،الذي يختم على كل الب�رش بالراحة �شبيهة املوت .وال�صورة
املتوهجة� ،أي ال�شباب ،التي تتمدد على
الثالثة هي �صورة النار
ّ
رماد نار ال�شباب ،ك�أنها تتمدد على فرا�ش موتها ،حيث يجب
�أن َتخمد ،بعد �أن ا�ستهلكها الوقود الذي كانت تتغذى منه .هذه
تتوهج يف الذهن
ال�صور الثالثة للم�سري نحو ال�شيخوخة واملوت ّ
حم�سنات بالغية وال
لأنها �صور ملمو�سة من الطبيعة .لي�س فيها ِّ
وم َ�ش َّب ٍه به مقلوبة .لذا� ،أيها احلبيب ،عندما تدرك هذا
�صور َ
م�ش َّب ٍه ُ
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معن
ك ّله� ،سيغدو ُح ُّب َك يل � ّ
قوة� ،أو يجب �أن يغدو كذلك ،ف ُت َ
أ�شد ّ
يف ُح ّب ذاك العا�شق الذي �س ُتفارقه عما قريب ،وهو ي�سري نحو
الفناء م�سرية اخلريف نحو ال�شتاء .هذه �صور م�ؤملة من تذ ّلل احلبيب
للمحبوب ،وا�ستعطافاً ،يكاد يكون كتابة مرثية للنف�س ا�ستعداداً
للموت قبل �أوانه.
( )74ك�أن هذه الغنائية ت�صحيح موقف من ال�شاعر – العا�شق الذي
طلب من املحبوب يف الغنائية � 71أ ّال يتذكّ ره بعد موته .هنا يقول
علي املوت الرهيب وي�أخذين
للمحبوب« :اطمئن» عندما ُيطبق ّ
بعيداً ،عنك وعن هذا العامل ،وال �أمل يل بدفع ِفدي ٍة لإخالء �سبيلي
من قب�ضته؛ اطمئن ،لأن يف هذا ال�شعر بع�ض ن�صيب من حياتي،
و�سيبقى ذلك ال�شعر الذي هو حياتي ،معك .وعندما تعيد قراءة
مكر�س ًا لك .وبعد
�شعري� ،أيها احلبيب� ،سرتى �أن الأف�ضل منه كان ّ
موتي �سيعود ج�سدي ،وهو تراب� ،إىل الرتاب .وهذه ال�صورة
املقد�س ومن طقو�س دفن املوتى� .أما الروح،
م�ألوفة يف الكتاب ّ
فهي من ح ّقك ،لذا فهي تعود �إليك بعد �أن عاد تراب اجل�سد �إىل
الرتاب .والروح هي الق�سم الأف�ضل من كياين ،ومبوت ج�سدي لن
خ�رست �سوى «ثمالة» احلياة� ،أي ما يتب ّقى من مع�صور
تكون قد
َ
العنب يف قرارة الك�أ�س ،وهي ال قيمة لها .واجل�سد بعد املوت
يكون غنيمة للديدان ،وهي غنيمة اجلبان ،املوت التعي�س ،مبدية
هي و�سيلة القتل .وقد كان هذا البيت احلادي ع�رش �شاغل الكثري من
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الباحثني الذين ر�أوا فيه �إ�شارة �إىل مقتل ال�شاعر امل�رسحي «مارلو»
يف معركة �ضارية مع «قاتل تعي�س» هو � ّ
ره
أحط قدراً من �أن تتذكَّ ُ
�أيها احلبيب .ويرى بع�ض الباحثني � ّأن «تتذكَّ ره»هذه ت�شري �إىل
«موت ج�سدي» التعي�س ،وهو َج َ�س ٌد � ّ
أحط قدراً من �أن تتذكّ ره،
لأن الروح م ّني باقية معك .فاجل�سد م ّني قيمته مبا ينطوي عليه.
حياً ،بعد موت
وتلك القيمة هي هذا ال�شعر الذي �سيبقى معكّ ،
اجل�سد .وكلمة  rememberedقد تفيد «�إعادة جتميع الأع�ضاء» re-
� memberedأي �إعادة اجل�سد �إىل احلياة يف الذاكرة �أو اخليال؛ كما
تفيد �أن الفعل يفيد «التذكّ ر» وهو ج�سد � ّ
أحط قدراً من �أن تتذكره.
و�أح�سب �أن هذا التف�سري �أقرب للمقبول من احلذلقة اللغوية عند
اجلو العام للغنائية هو امل�ألوف مما ير ّدده
بع�ض الباحثني .لكن ّ
حي ًا على الأزمان ،يف تخليد احلبيب ،كما
ال�شاعر �أن �شعره �سيبقى ّ
ي�شري تواتر  thatو thisيف اخلتام.
( )75تقوم هذه الغنائية على ا�ستعارة �صورة املحبوب وح�ضوره ك�أنها
زخات مطرٍ ربيعية عذبة ُتعيد احلياة للأر�ض .يريد
غذاء للحياة� ،أو ّ
العا�شق �أن يبلغ �سالم ًا وراحة قريب ًا من املحبوب وبح�ضوره؛ ومن
�أجل بلوغ «ال�سالم» فهو يدير «حرباً» مثل احلرب بني البخيل
وثروته :يتم ّتع بها حيناً ،و�رسعان ما يخ�شى عليها من الزمان
الذي قد ي�رسقها منه ،في�سارع لإخفائها يف كنزه .وعبارة «ال�سالم
معك» هي يف الأ�صل  .the peace of youيرى بع�ض الباحثني �أن
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كلمة  peaceتخفي تورية على كلمة � pieceأي «قطعة منك» قطعة
التخر�صات حول
نقود ،مبعنى � ّأي نوال منك ،وهو ما �أطلق بع�ض
ّ
نوع «النوال» املطلوب؛ وهو يف العقول الفرويدية املوبوءة نوال
جن�سي .لكن باحث ًا من وزن  Stephen Boothيقول �إن هذه العبارة
«تتحدى الأفهام جميعاً» .ولن�أخذ ال�صورة كما
كما وردت
ّ
تف�سرّ ها الأبيات الالحقة عن ت�شبيه احلبيب برثوة البخيل احلري�ص،
الذي يرتاح لوجوده مع ثروته ويخ�شى �ضياعها يف الوقت نف�سه.
فالعا�شق يرى �أن الأف�ضل �أن ينفرد مع املحبوب كما ينفرد البخيل
�رسور العا�شق
ي�شهد العا ُمل
مع ثروته ،و�أحيان ًا يرى �أن الأح�سن �أن
َ
َ
يتو�سع التف�سري يف و�صف «غذاء للحياة»
يف �صحبة املحبوب .ثم ّ
«�شبِعاً» �أو
 food for lifeيف البيت الأول .فحين ًا يكون العا�شق َ
ُمرتوي ًا مبح�ض متعة النظر ،وما تنطوي عليه من غذاء للحياة ،ك�أنه
يت�ضور جوع ًا ملح�ض نظرة كانت هي غذاء
يف «وليمة» ،و�أحيان ًا
ّ
احلياة .والعا�شق ذَليل َخنوع ،ال ميلك � ّأي َة بهجة ،وال ي�سعى يف طلب
� ّأي ِة بهج ٍة� ،إ ّال ما تي�سرّ له َع َر�ضاً� ،أو ما «يتل ّقاه» من املحبوب ِ
«م ّن ًة».
هذا املوقف اخلانع جديد على ال�شعر الأوروبي حتى دخول �أثر
�شعر الرتوبادور الفرن�سي املت�أ ِّثر �أ�سا�س ًا بال�شعر الأندل�سي ،وبخا�صة
وال�ش َبع ،بني
املو�شحات والزجل .والعا�شق �ضائع بني اجلوع َّ
�شعر ّ
امل�س َغ َب ِة واالمتالء .فهو قد ُيقبِل َنهِ م ًا على كل �شيء ،وقد يفتقد
جعلت «كُ لّ �شيء» هذه «كلّ
م�رسة» ،لأن وجود
كل �شيء .وقد
ُ
َّ
الغني مع ثروته.
العا�شق مع احلبيب هو
ّ
«امل�رسة» ،مثل وجود ّ
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وي�سوغ
( )76يعتذر ال�شاعر هنا عن رتابة �أ�سلوبه يف و�صف املحبوب،
ّ
ذلك ب�أنه يعود لثبات عواطفه يف تركيزها على مو�ضوعه ،وهو
«املو�ضوع احللو» يف الغنائية  ،38ورقمها هو ن�صف رقم هذه
الغنائية ،مما ي�ؤكد ا�ستمرار الأ�سلوب ،ومن هنا رتابته .وهو لذلك
«التنوع �أو تق ّلب
�شعر يخلو من «جديد البهاء» ،الذي ي�صاحب
ّ
ال�صفات» وهو غري ما لدى ال�شاعر من ا�ستمرار وثبات .لذا
فال�شاعر هنا «ال ي�ستدير» ليتبع ال�سائر من الأمناط و�آخر «�صيحات
حدث الأ�ساليب وغريب الرتاكيب».
الأزياء» الأ�سلوبية ،من «م�س َت َ
«درينت»
يرى بع�ض الباحثني �أن الإ�شارة هنا �إىل �شعراء معا�رصين مثل َ
و«دانيل» فقد كان كلٌّ منهما ي�صدر ن�سخة من ّقحة من غنائياته كل
َ
�سنة �أو اثنتني .وال�شاعر – العا�شق هنا يوا�صل «الإبداع يف منط
معروف» هو �أ�سلوب �شك�سپري نف�سه ،بحيث تكاد كلُّ كلمة تنطق
با�سمه .لذا فل َتع َلم «يا حبيب القلب� ،أين �أكتب دائم ًا عنك» لأن
مو�ضوعي الدائم هو �أنت واحلب .وكلمة «مو�ضوع» هي كلمة
«ج َد ٌل» يرمي �إىل �إثبات
َ
«ج َدل»  argumentيف لغة �شك�سپري ،لأنه َ
خللقية وا ُ
حما�سن املحبوب ا َ
خل ُلقية ،وال يخلو من ا�ستثناءات .و�أف�ضل
«كلمات قدمية بثوب جديد» .وهذا
ر�ضه هو
ما ي�ستطيع ال�شاعر َع َ
ٌ
ي�شبه ا�ستعمال ما �سبق ا�ستعماله .و�أ�صل «ا�ستعمال» هو «�صرَ ف،
�أو �إنفاق»  spendingكما ُتنفق النقود ل�رشاء �شيء ثم يعاد �إنفاق
ُ
�ستعمل
النقود نف�سها من جديد .والنقود « ُت�س َتعمل» كما ُت
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الكلمات .وي�ؤكد هذا التكرار والرتابة �صورة ال�شم�س التي تط ُلع
كل يوم جديدةً ،ثم تعود تلك ال�شم�س القدمية للطلوع من جديد.
فهي جديدة – قدمية .كذلك ُح ّبي ،يقول جديداً ما �سبق قوله
قدمياً .وت�شبيه ال�شعر ومو�ضوعه بدورة ال�شم�س القدمية اجلديدة
يرفع من قدر املحبوب ويجعله مو�ضوع ًا رتيب ًا يف الوقت نف�سه.
وقد يكون يف هذا �إ�شارة �إىل رتابة ال�شم�س يف طلوعها وعودتها
و�إىل رتابة الغنائيات يف دورتها و�إعادة قول ما قيل �سابقاً .كيف
حي ًا ن�رضاً
يتما�شى هذا مع تفاخر ال�شاعر الدائم �أن �شعره �سيبقى ّ
على الأيام ليخ ّلد مو�ضوعه؟
( )77يرى بع�ض الباحثني �أن ال�شاعر قد �أر�سل هذه الغنائية �إىل املحبوب
هدية قوامها مر�آة و�ساعة ودفرت .وكانت هذه عادة �شائعة
حب َة ّ
ُ�ص َ
املحبني ،وبخا�صة �إر�سال دفرت ،قد يكون فيه بع�ض املذكّ رات
بني
ّ
من �صاحب الهدية� ،أو قد يكون دفرت �صفحات بي�ضاء ليكتب فيها
املحبوب مذكّ راته .يقول ال�شاعر للمحبوب �إن هذه املر�آة �سترُ يك
كيف ت�ضمحلّ مالحمك اجلميلة مع الزمن .و�ساعتك ،وي�شار �إليها
زو َلة» �أي ال�ساعة ال�شم�سية� ،ستبينّ لك كيف تذوي
هنا با�سم «ا ِمل َ
دقائق حياتك يف م�سريتها نحو الفناء� .أما ال�صفحات الفارغة
يف هذا الكتاب فقد ت�شري �إىل �أن «الكتاب» الهدية هو «دفرت
مذكّ رات»� ،أو قد ت�شري �إىل «كتاب الغنائيات» ليكتب املحبوب
يعن له من �أفكار ،ليقر�أها بعد حني.
يف الفراغات بني ال�سطور ما ّ
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والق�صد من الهدية هو تذكري املحبوب مبرور الزمن وال�سري نحو
ال�شيخوخة ،مثل حال ال�شاعر .وفكرة «التذكري» ب�أن احلياة
ال تدوم كانت ت ّتخذ �أحيان ًا عر�ض ُجمجمة يف قاعة االحتفال
والأفراح لتذكري النا�س ب�أن ال�سعادة والفرح �إىل زوال! مر�آ ُتك �أيها
احلبيب� ،سوف تظهر ما يف وجهك من جتاعيد تركها الزمن على
الوجه الن�ضري ،وهي جتاعيد «تك�شف عن قبور فاغرة الأفواه» يف
�سيبينّ
انتظار املوتى .و«ان�سالل الظالل» من حركة م�ؤ�شرِّ املزولة ُ
تدونه يف فراغات هذا
لك كيف ي�رسق
ُ
الزمن احليا َة ِخل�س ًة .وما ّ
«الدفرت» �أو بني �سطور الغنائية يف هذا «الكتاب» مما مل ت�ستطع
ذاكر ُتك �أن حتفظه ،وهو احلكمة من «بنات �أفكارك»� ،ستبقى يف
رعاية هذا الكتاب – الدفرت« ،لتكت�سب �صفة جديدة من عقلك».
هذه احلكمة من �أفكارك �ستكون عون ًا لك يف م�سرية احلياة .تلك
نت النظر يف ما ت�ؤديه
أمع َ
واحدة من مواد هذه الهدية املث ّلثة؛ ك ّلما � َ
من «وظائف»�« ،ستفيدك» و ُتغني كتابك – دفرت مذكراتك .يرى
الباحث – ال�شاعر «دون پاتر�سن» �أن طلب ال�شاعر للمحبوب
«يدون حكمته» يف كتاب غنائيات ال�شاعر دليل على اعرتاف
�أن
ّ
�صوحت قريحته ال�شعرية بعد �سبع و�سبعني غنائية،
ال�شاعر ب�أنه قد ّ
هي ن�صف املجموعة ا لكاملة ،ويريد للمحبوب �أن مي�سك بالقلم
عنه.
( )78هذه �أوىل �سبع �أو ثماين غنائيات حول «ال�شاعر الغرمي» وهي
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�صفة قد ت�شري �إىل عدد من ال�شعراء املعا�رصين مثل «مارلو» ولو
�أنه كان قد تويف عام � ،1593أو «چاپمن» �أو «بن جون�سن» .هنا
تو�سع من ال�شاعر يف �إدراك موهبته ال�شعرية التي ت�شري �إليها الغنائية
ّ
 ،76ويقول �إن ُملهِ َم �شعره هو �شاب و�سيم ذكَ ر ،ولي�س �إحدى
بنات «زيو�س» كما يف الرتاث الإغريقي .وقد �أثار ذلك عدداً من
ال�شعراء �أن ي�ستلهموا ذلك ال�شاب يف ما ينظمون ،مما جعل �شك�سپري
يلتم�س من ال�شاب �أن يرعى �شعره هو لأنه ُملهم ال�شاعر الوحيد،
«خري ٍ
عون» بحيث تب ّنى �أ�سلوبه كلُّ غريب الق َلم،
الذي وجد فيه
َ
ٍ
غريب على ال�شعر ،فراح ينرث �شعره� ،أي يو ّزع ن�سخ ًا من ق�صائده
يف مديح ال�شاب ،راعي �شك�سپري .فعيناك� ،أيها احلبيب ،قد ع ّلمتا
الأبكم �أن ي�صدح بالغناء العايل ،وع ّلمتا اجلاهل الثقيل �أن يح ّلق يف
�أجواز الف�ضاء .يت�ساءل املرء :هل ينطبق هذا على ال�شاعر �أم على
ٍ
غرزت
غريه وح�سب؟ �أنت
ري�شات يف جناح الفهيم ف�صار قادراً
َ
على الطريان ،ومنحت البهاء والعظمة جمداً م�ضاعفاً؛ ولكن ُ
لتكن
في�ضه الأثريي ،مثل فَي�ض النجوم
�شديد الفخر ب�شعري �أنا ،لأن َ
على مقادير الب�رش .ويف �شعر الآخرين �أنت « ُت�صلح الأ�سلوب».
وهنا تورية على «الأ�سلوب» � stylusأي ت�شحذ القلم الذي به
يكتبون .واملعارف ،ومنها معرفة نظم ال�شعر ،تت�رشف ب�سجاياك
أنت� ،أيها احلبيب ،ف�أنت ترفع جهلي
احللوة .ومعاريف جميع ًا هي � َ
البدائي �إىل م�ستوى العلم .هذه العودة �إىل تفاخر �شك�سپري ب�شعره
تلغي �شعر الآخرين جميعاً.
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( )79يف هذه الغنائية ي�ستمر ال�شاعر يف التعبري عن �ضيقه بال�شعراء
الآخرين الذين يخطبون و َّد ال�شاب النبيل الو�سيم ،حمبوب
ال�شاعر .ي�ؤكد �شك�سپري �أنه َو ْح َد ُه الذي التم�س معونة ُملهِ م ال�شعر
املحبوب ،لذا ف�إن �شعره هو الوحيد الذي َن ِعم بكرم املحبوب
ُ
ورعايته .لكن تلك الأ�شعار النبيلة  ،graciousمن �صفة ُملهِ ِمها،
قد تهالكت الآن� ،أو ت�ضاءلت� ،إما لتو ُّزع �أف�ضال املحبوب على
يح�س بالتعب ،وقد جتاوز
كثري غري �شك�سپري� ،أو لأن ال�شاعر قد بد�أ ّ
�أكرث من ن�صف غنائيات املجموعة ،وهو ما قد ي�شري �إليه و�صف
املكان لغري �شك�سپري
الأ�شعار بكلمة  ،numbersوقد �أخلى امللهِ ُم
َ
من ال�شعراء .ويعود �شك�سپري �إىل و�صف �أ�شعاره بال�ضعف ،لأن
هناك �أقالم ًا �أف�ضل تكتب �أ�شعاراً عن هذا ال�شاب امللهِ م .هذه غمز ٌة
ملوهبة ال�شعراء الآخرين ،الذين «يبتدعون ال�شعر» مما ي�رسقون من
ف�ضائلك ،ثم يعيدون ما �رسقوه منك �إليك .فهم يعزون الف�ضيلة
َ
حمياك.
�إليك وهم �رسقوها منك .وي�صفون
اجلمال وقد وجدوه يف ّ
املحيا،
والأ�صل يف «خدودك» ولكن املق�صود جمال الوجه،
ّ
والهيئة جميعاً .لذلك� ،أيها احلبيب ،ال ي�ستحق ه�ؤالء ال�شعراء
منك � ّأي �شكر ،لأنهم ميدحون ما هو موجود فيك .وهذا ال�شاعر
�سدد ذلك الدين؛ مبا متنح
الغرمي ،و�أمثاله ،مدين لك ،و�أنت الذي ُت ّ
من كَ َر ٍم ملن ال ي�ستح ّقون .هنا ا�ستعارات من لغة املال يف الإقرا�ض
وت�سديد الديون والقدرة �أو عدم القدرة على ال�سداد ،وهي
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ا�ستعارات يعود �إليها �شك�سپري بني حني و�آخر .فال�شاعر الغرمي قد
«�أقر�ضك الف�ضيلة» التي �رسقها منك �أ�سا�ساً ،لكنه «غري قادر» على
مديحك �إ ّال مبا «متلك» �أنت من حما�سن.
تفوق ال�شاعر الغرمي بو�صفه «روح ًا �أف�ضل»
( )80ي�شري �شك�سپري �إىل ّ
ي�ستغل ا�سم املحبوب راعي �شك�سپري الأول .لذا ف�إنه ُيحجم� ،أي
ي�صاب بالوهن ،عندما يهِ ُّم بالكتابة عن املحبوب .فذلك الروح
الأف�ضل ،وهنا غم ٌز يف �صفة الغرمي بالأف�ضل ،ي�ستنفد كل طاقاته يف
املديح ،فيغدو �شك�سپري «معقود الل�سان» عند احلديث عن ف�ضائل
املحبوب ،وهنا �سخرية �أخرى .و�أف�ضال املحبوب وا�سعة كالبحر
املحيط ،وهي �صفة م�ألوفة يف املديح ،لذا فهي حتمل املركب
الأفخم ،للغرمي ،والزورق املتوا�ضع ،لل�شاعر ،الذي «يغامر»
بالظهور على �صفحة البحر الوا�سع يف قبالة «املركب الأفخم» يف
جر�أة تعتمد على «�أدنى عون» من املحبوب جتعله «يطفو» فوق
املوج وال يغرق يف مواجهة مركب فخم ..ميخر ُعباب املحيط.
�ضدها
وكل هذه الأو�صاف تنطوي على �سخرية من الغرمي ،لأن ّ
هو املق�صود ،وك�أن ال�شاعر ينطقها وهو يغالب الب�سمة ال�ساخرة.
ف�إذا ّ
حتطم �رشاع زورقي التافه �أمام «�سفني �شامخ البنيان ف ُق َ
ذف بي
جت من دائرة رعاية املحبوب ،وحلّ
�إىل ال�شاطئ� ،أي �إذا ما �أُخرِ ُ
ال�شاعر الغرمي مكاين ،ف�إن «�أ�سو�أ ما حدث» من �أحداث �سوء غري
هذه ،هو �أن ُح ّبي كان �سبب دماري .وكلمة ُح ّبي  my loveتفيد
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احلب نف�سه .و�صورة «املركب املتوا�ضع»
احلبيب كما تفيد مفهوم ّ
و«الزورق التافه» �إ�شارة �إىل الزوارق ال�صغرية اخلفيفة التي كان
ي�ستعملها الأ�سطول الربيطاين يف معركة «الأرمادا» التي خ�رس فيها
بهية االندفاع».
الإ�سبان ،على الرغم من ُ�س ُفنهم «�شاخمة البنيةّ ،
وهو �إ�شارة �إىل �أن �شعر الغرمي م�صريه الدمار مثل دمار الأرمادا
�شبيهة «الدرع» على ظهر ال�سحلفاة.
( )81يرى الباحث «جاك�سن» �أن هذه الغنائية ما تزال يف �سل�سلة
«ال�شاعر الغرمي» رغم �أنها تبدو بعيدة عن هذا املو�ضوع .ففي
مفرداتها و�أوزانها تنتمي هذه الغنائية �إىل ال�سبع �أو الثماين غنائيات
حول من يناف�س �شك�سپري من ال�شعراء املعا�رصين يف مديح ال�شاب
الأر�ستقراطي الو�سيم .و�إذ جتاوز ال�شاعر الغنائية الثمانني فهو
ّ
عمر
يفكر بالعمر الذي جتاوز «ثالثة ع�رشينات وع�رش» .ف�إذا ما ّ
ّ
�سيخط �شاهدة قرب املحبوب .و�إذا ما �سبقه املحبوب
ال�شاعر ،ف�إنه
ميحو ِذكراه ،لأنه «من هنا» �أي من هذا
�إىل � َأج ِل ِه ف�إن املوت لن
َ
ال�شعر �سريتقي ا�سم املحبوب نحو احلياة اخلالدة ،بينما تكون
عظام ال�شاعر قد �صارت رميم ًا يف تراب القرب وجميع ما فيه من
ٍ
طي الن�سيان .فالأر�ض لن توفّر لل�شاعر �سوى قرب
خ�صال �ستغدو ّ

حي ًا
حي ًا
ّ
«ت�ضمه» عيون الب�رش� ..أي ّ
عادي بينما �سيبقى املحبوب ّ
ميتاً .و�شعر العا�شق �سيكون ال ُّن ْ�ص َب التذكارية على قرب املحبوب،
�إىل جانب ِ
�شاهدة ّ
يخطها ال�شاعر .وهذه ال�شاهدة والأ�شعار التي
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تخ ّلد املحبوب �ستعاود قراءتها عيون الب�رش يف امل�ستقبل ،و�سوف
تتحدث عنها � ِ
أل�س َن ُة الغد بعد فناء احلبيب واملحبوب ،وبعد فناء
أنت� ،أيها احلبيب� ،ستعي�ش �أبد
هذا اجليل من العامل احلا�رض .ف� َ
الدهر يف �شعر يكتبه هذا القلم .فما بقيت �أنفا�س احلياة ،وما بقيت
� ِ
أل�سن ٌة تنطق ،ف�إن �شعري يف مديحك �سيبقى �إىل الأبد ،مذكِّ راً بك
وبخ�صالك وجمالك .بهذه املبالغة ،يغمط ال�شاعر حق نف�سه يف
�صب
اخللود ،ويجعل �شعره و�سيلة تخليد املحبوب ،لأنه �سيكون ال ُّن َ
يعمر �أكرث
التذكاري الأقوى من متاثيل النحا�س الأ�صفر �أو ال�صخرّ ،
من �شعر الآخرين.
حمبوبه لي�س م�ضطراً لقراءة
( )82يف هذه الغنائية ،يعرتف �شك�سپري �أن
َ
وحده لأنه مل يكن «مقرتناً» �أي مرتبط ًا ارتباط زواج مع
�شعره
َ
«ملهمة» �شك�سپري ،كناية عن �شعر �شك�سپري نف�سه .لذا ،فبو�سع
ُ
«يتفح�ص» كلمات الإطراء التي ُيغدقها عليه ال�شعراء
املحبوب �أن
ّ
الآخرون ،وهو مو�ضوعهم الأثري ،فيمدحون ما نظموا من ق�صائد
يف مدح ذلك ال�شاب الو�سيم� .أنت� ،أيها املحبوب ،فائق يف املعرفة
ت�ستحق من مديح،
قدر َك ال يوفّيه �شعري ما
ُ
وج َ
والهيئة ،ف�إذ َ
دت َ
م�ضطراً للبحث عن �شاعر �آخر بو�سعه �أن ير�سم �صورة �أكرث
�رصت
َ
ّ
ن�ضار ًة من �شعري ،لأنها ُتفيد مما َح َم َلت ُه الأيام احلا�رضة من حت�سني
غمز لل�شعراء ال ُغ َرماء من معا�رصي �شك�سپري،
يف الأ�سلوب .وهنا ٌ
و�سخرية ّ
مبطن ٌة من �أ�ساليبهم امل�س َتحدثة .ولكنَ ،
لك �أن تحُ َّب تلك
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الأ�ساليب� ،إن �شئت ،يا حبيبي ،هنا كلمة  loveميكن فهمها على
حتب تلك
�أنها منادى :يا حبيبي� ،أو فعل �أمر� ،أي لك اخليار �أن ّ
يقدم �أولئك
الأ�ساليب امل�ستحدثة دون �أ�سلوبي .ولكن ،بعدما ّ
ال�شعراء من ُمبتكر و«لمَ َ�سات» بالغية جمهدة ،هي «لمَ َ�سات» فر�شاة
التلوين ،وهي زائلة ،لأنها غري طبيعية� ،صادقة مثل �شعري ،تبقى
الكلمات «ال�صادقة الوا�ضحة» من �صديقك الذي ينطق بحق،
هرجة الألوان على جمالك،
وهو �أنا� .أما الآخرون ،ف�إ ّنهم ُي�ضفون َب َ
الذي لي�س به حاجة �إىل تلوين زائف .فمن به حاجة �إىل التلوين هو
املحيا� ،أو اخلدود ،ال�شاحبة التي بها عو ٌز لن�ضارة دم احلياة� .أما يف
ّ
املجهدة لي�س يف مو�ضعه.
حالتك ،ف�إن التلوين ب�أ�ساليب البالغة
َ
أحجم عن ا�ستعمال
( )83ا�ستمراراً للغنائية ال�سابقة ،يقول �شك�سپري �إ ّنه � َ
املح�سنات البالغية يف مدح املحبوب ،ويجب �أ ّال ُيالم على ذلك،
ِّ
لأن حما�سن ال�شاب الظاهرة للعيان تعلو على �أية كلمات بليغة
ُت�ستخدم يف و�صف جماله .ف�أنا مل � ِأجد �أبداً �أنك يف عوزٍ للألوان،
املزوقة ،لذا مل �أُ�ضف تزويق ًا يف و�صف جما ِلك.
�أي الأو�صاف ّ
وجدت �أنك تفوق ما ي�صفه الآخرون من �أو�صاف
ولأين قد
ُ
عقيمة ،هي مبثابة َدين عليهم ت�سديده ف�إن �أو�صايف «�صادقة»،
كما يقول يف الغنائية ال�سابقة ،لذا يجب أ� ّال �أُالم على �صدقي يف
كنت «غافي ًا عن التغ ّني مبديحك» كما يفعل
التعبري املخل�ص .لذلك ُ
الآخرون ،لأن حم�ض ح�ضورك يبينّ زيف �أية �أو�صاف تر�سمها ري�شة
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كتابة عادية .وكلمة  modernيف ا�ستعمال �شك�سپري تعني «عادية،
ُمبتذلة» كما يقول معجم �أك�سفورد .و�أنت� ،أيها احلبيب ،قد
�رصت كالأبكم الأخر�س .لكن
ح�سبت �سكوتي «خطيئة يفّ» �إذ
ُ
َ
هذه ال�صفات تزيدين فخراً ،لأين ب�سكوتي ال �أ�سيء �إىل اجلمال،
كما يفعل الآخرون ،الذين يريدون �أن ُي�ضفوا حيا ًة على اجلمال
ميتة� ،أ�شبه بالقبور
الطبيعي بتزويقاتهم البالغية فال ي�أتون �إال ب�صورة ّ
البالغية .ففي مقابل «الأو�صاف امليتة» توجد «حياة» يف َعنيٍ من
عينيك �أكرث مما ي�ستطيع مدحه �شاعران اثنان من �شعرائك ،فكيف
العينني معاً! ويف ال�سطر  14ختام الغنائية �إ�شارة �إىل
بو�صف جمال َ
ِ
«�شاع َريك» معاً .وا�ستعمال  bothلو�صف االثنني يف لغة �شك�سپري،
كما يقول معجم �أك�سفورد ،وكما يرد يف م�رسحية هرني ال�ساد�س
الأوىل ،قد ت�شري �إىل ثالثة �أو �أكرث من �شاعر غرمي واحد.
( )84يف هذه الغنائية ا�ستمرار للجدل حول �أي الأ�سلوبني يف مديح
املحبوب �أف�ضل� :أ�سلوب احلذلقة البالغية الذي يتبعه ال�شعراء
الغرماء يف نفاقهم� ،أو الأ�سلوب الب�سيط ال�صادق يف و�ضوحه مثل
يدعي ال�شاعر؟ والأبيات الأربعة الأوىل
�أ�سلوب �شك�سپري ،كما ّ
تعقيد �أ�سلوبي ال يرى ما يدعو �إليه بع�ض الباحثني املعا�رصين
ٌ
مثل «�ستيفن بوث» .فلو مل ن�أخذ بعالمة اال�ستفهام يف منت�صف
البيت الأول ،التي �أ�ضافها حمقق �سابق ،ل َغ َدت الأبيات الأربعة
الأوىل وا�ضحة متاماًّ � .أي ُم�رس ٍ
ِف يف القولّ � :أي املادحني الآخرين
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الغرماء ميكن �أن يكون �أكرث من «�أ ّنك وحدك �أنت» ،وال يوجد من
ي�شبهك ،لأنك ذخرية ينمو منها وحدها من ُي�شبهك .فالري�شة التي
ميجد مو�ضوع مديحه
يكتب بها ال�شاعر مدائحه وال ينبع منها ما ِّ
لهي ري�شة فقرية ُمد ِقعة� .أما من يكتب عنك قائ ً
أنت»
أنت � َ
ال «�إ ّنك � َ
َ
لكفاه فخراً ،لأنه اكتفى مبحاكاة ما يجده فيك من حما�سن ومل ُي ِ
ف�سد
ما َج َع َلت ُه الطبيعة بهذا البهاء �إذا ما «�أ�رسف» يف املديح الزائف.
مثل هذا الأ�سلوب يجعل ذلك ال�شاعر م�شهوراً يق ِّلده اجلميع يف
كل مكان� .إىل هنا وال�شاعر يكاد يكون ملتزم ًا باحرتام الب�ساطة
يف الأ�سلوب يف مدح املحبوب لكن مزدوجة اخلتام «تكاد ُت ِ
ف�سد
هذا البهاء» .فهو يرى �أن �سجايا املحبوب اجلميلة ،وهي «بركات»
تتهددها «لعن ٌة» ُي�ضي ُفها �إليها املحبوب ،وهي َو َل ُع ُه باملديح ،مما
يجعل تلك املدائح �أ�سو�أ مما هي عليه من �سوء .فمدائح امل�رسِفني
الغرماء َ�س ِّيئة مبا فيه الكفاية ،ولكن َو َل َع املحبوب باملديح َ�س ِّيئ ٌة تنال
من بهائه الطبيعي.
( )85ما يزال ال�شاعر مي ّثل دور «كورديليا» �صغرى بنات امللك «لري»
حبها �أبيها امللك العجوز الأخرق بكلمات ب�سطة،
التي عبرَّ ت عن ّ
بينما �شقيقتاها ُ
الكربيات عبرّ تا عن حب الأب بعبارات مفرطة يف
التزويق؛ وهو تزويق ينطبق على مدائح ال�شعراء الغرماء املنافقني،
ت�صور
ولو �أن �شك�سپري ي�صف «جم ّلدات» مديح الآخرين ب�أنها
ّ
تر�صعها عبارات نفي�سة ّمما
حما�سن املحبوب «بري�شة» من ذهبّ ،
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«�أبدع �صفوة ال�شعراء» يف القدمي .لكن باملقابل ،يعر�ض �شك�سپري
طيبة» .فهم مثل «خادم كني�سة
طيبة» ال حم�ض «كلمات ّ
«�أفكاراً ّ
� ّأمي» غري متع ِّلم ال ي�ستطيع �سوى ترديد «�آمني» بعد كل ترتيلة
من بديع ال�شعر يف �صلوات الكني�سة� .أما �أنا ،فتعليقي على بديع
مدائحك امل�ستعارة من «�صفوة ال�شعراء» هو كلمات ب�سيطة« :هو
كذلك ،هذا �صحيح» .هذه الب�ساطة تذكّ رنا بكلمات «كورديليا»
أ�ضيف �شيئ ًا
ال�صادقة الب�سيطة .ف�إىل جانب مديح الآخرين املفرط � ُ
�أكرث ،لكن يف فكري ،ولي�س بل�ساين .ف�إذ تت�سابق �أو�صاف الآخرين
يف موكب احتفايل ،تتخ ّلف كلماتي عن الإف�صاح والإعالن ،لأن
ُح َّبك «يحتل املرتبة الأوىل يف �أفكاري» .فالآخرون «يحرتمون»
يهتمون بال�صوت الذي هو
�صوت الكلمات ،كما يف الأ�صل �أي ّ
�س» عابر� .أما �أنا ذو الأفكار «البكماء» �أي ال�صامتة التي ال
« َن َف ٌ
تنطق ،فهي «تتحدث عن حقيقة» .وهذا ما يف�سرّ البيت الأول
«ملهم َة �شعري معقودة الل�سان تلتزم ال�صمت» من باب
ب�أن ُ
عج َعة املديح الدائم،
اللياقة واحرتام املوقف ،وعدم الإفراط يف َج َ
كالآخرين.
( )86هذه غنائية �أخرى حول ال�شاعر الغرمي الذي اختلف الباحثون
هويته ،مما قد ال يعني القارئ العربي كثرياً .فمن قائل
يف حتديد ّ
�إنه «بن جون�سون» الذي ي�شبه ال�رشاع املنتفخ «املن�شرَّ للرحيل»
بحجم ج�سمه ،وتفاخره ب�شعره .ومن قائل �إنه «چاپمن» الذي
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ا�ش ُتهر برتجمة �إلياذة «هومريو�س» ف�أثار غرية �شك�سپري لغزارة علمه
بال�شعر الإغريقي؛ و�شك�سپري «يعرف القليل يف الالتينية و�أقل من
ذلك من الإغريقية» كما قال عنه حا�سدوه ملا �أ�صاب من ُ�شهر ٍة
وم�رسحياً .وكان «چاپمن» ي�سعى ل َنيل رعاية «پمربوك»
�شاعراً
ّ
فيناف�س �شك�سپري على تلك الرعاية من النبيل الو�سيم .فهل كان
�شعر ال�شاعر الغرمي هو الذي َ
«ط َمر» �أفكار �شك�سپري يف َر ِح ِمها
قبل �أن تو َلد؟ وهل كانت روح ذلك ال�شاعر� ،أي قُدرته ال�شعرية،
النظم ،مما هو فوق طاقة الب�رش ،هي
اخلفي ُة»
التي ع َّلمتها «ال ُ
َ
أرواح ّ
يدعي
التي « َق َتلت» �أ�شعار �شك�سپري قبل والدتها؟ كان «چاپمن» ّ
�أن «روح هومريو�س» ظهرت له فع َّل َمته كيف يرتجم الإلياذة.
ويجيب �شك�سپري على ت�سا�ؤله بنف�سه فيقول :كالّ ،ال «قدرة»
«چاپمن» ال�شعرية وال ذلك «الروح الأليف الأني�س» واملق�صود
«ي ِ
تخ ُم» الغرمي «چاپمن» مبعلومات زائفة «كل
«مارلو» الذي كان ُ
ليلة» لأ ّنهما من «رِ فقة الليل» ،هو ما دعاين �إىل ال�صمت الذي
ينت�رص على الغرماء جميع ًا وك�أنه ير ّدد قول �شاعر عربي� :أُ�صارِ ُع ُهم
حمياك
َ
في�رص ُع ُهم �سكوتي� /إذا ما َ�س َّعروا حرب الكالم� .إن �إ�رشا َق َة ّ
ف
أ�ضع َ
أعو َزين الكالم مما � َ
لدى �سماعك �شعر الغرمي هو ما �أذهلني ،ف� َ
�شعري؛ فقد �أ�صابوا من نوالك ورعايتك ما كان من ن�صيبي.
يلتفت العا�شق �إىل نف�سه،
( )87بعد اكتمال غنائيات ال�شاعر الغرمي،
ُ
ويتخ ّلى عن ح ّقه يف رعاية ال�شاب النبيل وحظوته عنده ،تلك
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املنزلة التي قامت على �سوء تقدير من جانب املحبوب يف حق
ِ
نف�سه ،ومن جانب العا�شق يف الإعالء من َقدرِ ه عند املحبوب
ويالحظ �أن قوايف
ي�ستخدم ال�شاعر �صوراً من لغة املال والقانون،
َ
هذه الغنائية من النمط «امل�ؤ ّنث»  feminine rhymesبا�ستثناء
البيتني الثاين والرابع� ،أي �أن بقية الأبيات فيها مقطع حادي ع�رش
بدل الع�رشة امل�ألوفة يف الوزن الآيامبي .يرى بع�ض الباحثني �أن
هذه �إ�شارة لالبتعاد عن مو�ضوعات و�أوزان الغنائيات ال�سابقة،
والتفات �إىل الذات بعد الفراغ من مو�ضوع ال�شاعر الغرمي .يو ّدع
ٌ
ال�شاعر حمبوبه قائ ً
ال �إ ّن َك �أغلى من �أن تبقى يل ،وقد َهجر َتني الآن
قدر ِ
نف�سك الأعلى ،و�شرِ َع َت َك التي ت�سمح
�إىل غريي .ف�أنت تعرف َ
تتحرر من قيودي ومواثيقي معك التي انق�ضى � َأج ُلها� .إزاء
لك �أن
ّ
حمبيك� ،أين ن�صيبي من كل هذا؟ �ضمانة رعايتك يل منقو�صة،
كرثة ّ
أنت قد �أ�س� َأت تقدير عايل منزلتك
لذلك ّ
ترتد �شهادة الرعاية �إليكَ � .
نف�سك يل ،و�أنا �أ�س� ُأت تقدير منزلتي املتوا�ضعة .كالنا
�إذ َم َن َ
حت َ
مخُ طئ يف احلكم والتقدير .و�إذ تعود الأمور �إىل ن�صابها يف تقدير
أ�صوب .وتكون ح�صيلتي من رعايتك
كلينا ق َْد َر ُه ،يكون ذلك ال َ
يل �أين «قد غَ ِنم ُت َك» يف احللم ،ال يف الواقع .وكان ذلك احللم
يداعبني خديع ًة ف�أجد نف�سي يف النوم ملكاً ،ولكن يف اليقظة
يزول احللم ،ومعه �صورتي ملكاً .وهذه ال�صورة ت�شبه قول ال�شاعر
ِ
رت
ِبت يف
املدامة بالكبري وبال�صغري /ف�إذا َ�س ِك ُ
العربي :ولقد �شرَ ُ
ال�شهو ِ
رب ا َ
يهة
رب
خل َور َن ِق وال�سدير /و�إذا
ُ
�صحوت ف�إنني ُّ
ف�إنني ُّ
َ
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والبعري.
( )88ا�ستمراراً لفراق احلبيبني ،ب�سبب الفارق بينهما يف املنزلة
االجتماعية ،كما يرى ال�شاعر ،ي ّتخذ العا�شق موقف ًا من املحبوب
غري م�سبوق يف ال�شعر الإجنليزي قبل �شك�سپري� ،إ ّال يف �شعر
الرتوبادور الفرن�سيني يف القرن الثاين ع�رش ،الذين ت�أ ّثروا فيه بال�شعر
املو�شحات ،كما تبينّ الدرا�سات اجلا ّدة
الأندل�سي ،وبخا�صة �شعر ّ
املن�صفة .ال�شاعر هنا يتذ ّلل للمحبوب ب�شكل يذكّ رنا بقول �أمري
�أندل�سي �شاعر عا�شق :لي�س التذ ُّل ُل يف الهوى ُم�س َت َ
فاحلب فيه
نك ُر/
ُّ
عر�ض
َي
ُ
خ�ضع امل�ستكبرِ ُ  .واحلديث عن جفوة املحبوب للعا�شق مما ّ
الطيبة للهزء .لكن العا�شق على الرغم
«ف�ضيلة» العا�شق �أو ُ�سمعته ّ
ليربهن على
من ذلك�« ،سيقاتل» �إىل جانب املحبوب �ضد نف�سه،
َ
املحبة .والعا�شق فيه
ا�ستقامة املحبوب ووفائه ولو �أنه حانث بعهد ّ
عيوب كثرية لكنه �سيتحدث عن عيوب �أخرى جتعل «�ضياع»
ربح ًا للمحبوب �إ�ضافياً ،هو يف
�سمعته ب�سبب اجلفوة والهجران َم َ
الوقت نف�سه مل�صحة �إ�ضافية للعا�شقُّ � .أي تذ ّل ٍل هذا و� ُّأي نكران
مكرراً
للذات! يخت�رص ال�شاعر – العا�شق موقفه من املحبوبِّ ،
يف مزدوجة اخلتام ،ما �سبق �أن َع َر َ�ضه يف الغنائية ك ّلها« .هكذا
هو ُحبي ،من �أجل �أن �أُ
َ
أحمل
ظهرك على �صواب» يف َجفوتكّ � ،
ّ
نف�سي اخلط�أ جميعاً .كانت هذه الغنائية مو�ضع «ا�ستغراب»
لدى عدد من الباحثني ،ب�سبب املوقف الغريب من العا�شق نحو
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املحبوب .يقول «دون ياتر�سن» عن هذه الغنائية «ك�أنها ال �شيء..
املتحدث غري م ّت ٍ
زن عقلياً» .يرى �أفالطون
وما تعر�ضه يك�شف �أن
ّ
احلب نوع من اجلنون!
�أن ّ
تقبل
( )89ا�ستمراراً من نهاية الغنائية ال�سابقة ،يوا�صل ال�شاعر – العا�شق ّ
هجرتني
اال ّتهامات من املحبوب
وي�سوغ هجرا َنه .ف�إذا َ
قلت �إ ّنك َ
ّ
أتو�سع يف قبول تلك الإ�ساءة
لإ�ساءة َب َدرت م ّني ف�سوف جتدين � ّ
أعرج� ،ستجدين �أظلع يف م�شيتي
واالعرتاف بها .ولو ق َ
ُلت �إنني � َ
أقدم دفاع ًا عنها .وهذا
أ�صدق على ُتهمتك ،وال � ِّ
يف احلال ،ل ِّ
البيت ينفي بع�ض ما ظ ّنه باحثون ب�أن �شك�سپري كان �أعرجاً ،لأنه
إر�ضاء لك.
هم ِتك الباطلة و�
ً
يقول «�سوف �أظ َل ُع يف احلال �إثبات ًا ل ُت َ
ح�سنها ،ف�أنت ال تقدر
و�إذا � َ
أردت �أن ُت�ضفي م�سح ًة على عيوبي ل ُت ِّ
�أن تُخزِ َيني بن�صف ما �أقدر �أن �أُخزِ َي نف�سي ب�إدراك �إرادتك يف
�إ�صالحي و«�إرادتك»  your willقد ُتفهم على �أنها «وِ ل» �أي وِ َليم
ُ
تخر�ص ًا من بع�ض الباحثني .ولكن،
الذي مت ِلكه؛ وقد يكون هذا ّ
لأج ِّن َ
احلر َج� ،سوف «�أخنق» �صداقتنا ،و�أبتعد عن طريقك،
بك َ
وال �أعود �أذكر ا�سمك احلبيب بعد اليوم .وما ذلك �إال خ�شي َة �أن
�أُ�سيء �إىل ا�سمك ،و�أنا املنبوذ الكبري .و�أ�صل ال�صفة  profaneباملعنى
الالتيني ،والكن�سي �أي من هو خارج ا َ
حل َلقة املباركة� ،أو الآثم.
أنزلق ،دون ق�صدي �إىل احلديث عن �صداقتنا
وقد يت�صادف �أن � َ
ي�سبب لك مزيداً من ا َ
حل َرج .فمن �أجل ذلك جميعاً،
القدمية ،مما ّ
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�س�أتعهد بخ�صام �ضد نف�سي جتاه هذه العالقة معك ،يا هاجري فلما
أنت .ومعنى
أكره من
تكرهه � َ
حتو َ
َ
لت �إىل كراهيتيّ ،
ّ
علي �أن � َ
توجب ّ
أحب �أبداً ذلك
أكر َه نف�سي« ،لأنيّ يجب �أ ّال � ّ
ذلك �أنني يجب �أن � َ
حدين هذه� ،أو ذات
الذي تكرهه �أنت»ّ � .أي ُة ُمعادلة َجربية ذات ّ
عدة حدود!
ّ
( )90يبدو �أن ال�شاعر العا�شق مل يك َت ِف مبا ا�ستنزل على نف�سه من �إذالل
يبق له �سوى
�سوغ للمحبوب �أن يهجره؛ ومل َ
واعرتاف بالتق�صري ُي ِّ
�أن يطلب من املحبوب �أن ُي�سارع يف هجرانه الآن ،وقد تكاثرت
عليه �ضغائن العامل واحلظ ،فلي� ِأت هجران احلبيب ُلي ِ
خ�ض َع العا�شق
ِّ
في�شك َل م�صيبة بني م�صائب عديدة �أخرى ،ال �أن ي�أتي بعد �أن يكون

قلب العا�شق قد جتاوز �أ�سى اجلفوة ،ليلحقها بكراهية .فاجلفوة هي
«الكرب املغلوب» وهو «ليلة عا�صفة» ت�أتي الكراهية ل ُتعقب تلك
«يطيل
العا�صفة «ب�صباح مطري» .وهذا الت�رصف من املحبوب ُ
«م َّبيت».
�صمم عليه بتخطط ُ
من � َأم ِد اندحار» كان املحبوب قد ّ
يت�رضع للمحبوب �أن ي�سارع يف �إطالق ر�صا�صة الرحمة
والعا�شق ّ
ف على فرا�ش من قَتاد» .ولكن
«م�ضنى ُتق ِّل ُبه الأكُ ُّ
على عا�شق ُ
ما هي «الأحزان الأخرى التافهة» التي ح ّققت �أذاها يف ال�شاعر
أمل
أ�صحاب �آخرون تخ ّلوا عنه �سابقاً؟ �أهي
العا�شق؟ � ُأهم �
خيبات � ٍ
ُ
ٌ
ان�سحابات من دعم لل�شاعر من جانب
يف م�ساعيه امل�رسحية؟ �أهي
ٌ
ُرعاة ال�شعر يف م�سريته؟ هذا ما ال �سبيل للتح ّقق منه .ولكن ال�شاعر
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العا�شق يف حالة ي�أ�س �شديدة ي�صعب القول �إ ّنها متك َّلفة .لذا ميكن
ِ
يتذوق
الت�رضع للمحبوب �أن ي�أتي «يف
َهم
الهجمة الأوىل» لكي ّ
ُّ
ف ُ
طعم الأ�سو أ� من �رضبات �ضغينة احلظ ،بعد �أن «ذاق»
املعذَّ ُب َ
«م ِ
واج َع حزن» �سابقة �أخرى ،هي لي�ست حزن ًا �إذا ما
جر َب َ
�أو َّ

قي�ست باحلزن الأكرب املتم ِّثل يف هجران املحبوب� .أال تمُ ّثل هذه
امل�شاعر �إرها�ص ًا بامليوعة العاطفية يف بع�ض الروايات الفرن�سية يف
�أواخر القرن التا�سع ع�رش؟

ف ال�شاعر بال ِن َعم املادية التي يزهو بها غريه،
( )91يف هذه الغنائيةَ ،ي�س َت ِخ ّ
مثل الرثوة ،واملالب�س حديثة الأزياء ،مما يجدها ال�شاعر قبيحة،
ومثل �صقور ال�صيد �أو ا َ
املطهمة .وهذه القائمة مما يزهو بها
خليل
ّ
بع�ض الب�رش ُتر ّدد �أ�صداء من قائمة مثلها يف «املزامري» 20.7 ،من
وبع�ض بخيوله؛ ولكننا �سوف
العهد القدمي« :بع�ضهم يزهو َبع َرباته،
ٌ
الرب �إلهنا» .ومثل ذلك جنده يف «الكورنثني» .12.5
نذكر ا�سم ّ
م�رسة يف �أ�شياء يجدها �أكرث �إبهاج ًا
وكل امرئ ح�سب مزاجه يجد ّ
مما عداها .لكن ال �شيء من مباهج الدنيا ولذائذها ،يقول ال�شاعر،
مينحه �سعادة �أو راحة� .إذ لدى ال�شاعر – العا�شق «�شيء واحد»
حمبة ال�شاب الو�سيم التي تفوق
يف�ضل تلك املباهج جميعاً ،وهي ّ
«رفعة املولد» والرثوة والريا�ش الفاخرة ،وال�صقور واخليل؛ وهذه
ك ّلها من ِن َعم احلياة املا ّدية .فكون ال�شاعر العا�شق يتمتع بحب
ال�شاب الأر�ستقراطي الو�سيم هو مفخرة تفوق جميع ما يزهو به
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الب�رش .واملحبوب ميتلك جميع ال ِّن َعم ،ما ّدية ومعنوية .والعا�شق
خائف من هذه احلقيقة ،لأن املحبوب ميتلك القدرة على �سحب
واملالحظ
تلك ال ِّن َعم ،مما يجعل العا�شق تعي�س ًا �إىل �أق�صى احلدود.
َ
يف هذه الغنائية كرثة ا�ستعمال «بع�ض»  someيف و�صف الآخرين،
�إذ ي�ستعملها ال�شاعر �سبع مرات يف الأبيات الأربعة الأوىل .ثم
ي�ستعمل «�أفعل التف�ضيل» بحما�سة وا�ضحة ،وكل هذا ليقول �إن
ُح ّبه هو الأف�ضل بني جميع ال ِّن َعم ،لكنه لو ا�ست َل َبه املحبوب لغدا
العا�شق «الأكرث تعا�سة».
( )92يف نهاية الغنائية ال�سابقة ،تكون خ�شية العا�شق �أن املحبوب قد
أ�شد تعا�س ًة» .لكنه هنا يطلع علينا
ي�سحب ُح َّبه فيغدو العا�شق «ال ّ
�رش ما يف و�سعك لتن�سلَّ
مبا ي�شبه ّ
حتدي املحبوب ،بقوله «�إفعل ّ
بعيداً ع ّني» ،لأنك ٍ
باق ن�صيبي الأكيد طوال احلياة ،التي لن تدوم
أنهيت ُح َّب َك يل انتهت حياتي .لذلك
�أكرث من دوام ُح ِّبك .ف�إذا � َ
أخف منها� ،إذ تهجرين،
أ�شد من الإ�ساءات ،لأن ال ّ
�أنا ال �أخاف ال ّ
موت محُ َّق ٌق يل .وذلك املوت يجلب يل حيا ًة �أف�ضل ،يف الدار
هي ٌ
الآخرة ،حيث ال تكون حياتي هناك معتمدة على ِ
مزاجك الذي
يقر على قرار .هناك لن يكون مبقدورك «�أن تغيظيني» بذهنك
ال ّ
املتق ِّلب بني احلب والكراهية ،كما تفعل الآن يف هذه الدنيا ،حيث
تكون حياتي معتمدة على بقائك على ُح ّبي �أو ُعزو ِف َك ع ّني .هنا
بلغت َمنزِ لة
�رش ما يف وِ �سعك» .لقد ُ
جند نربة تحَ َ ٍّد ثانية بعد «�إفعل َّ
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ح�صلت على « َل َق ٍب �سعيد» هو �سعادتي بنوال ُح ِّبك
�سعيدة� ،أو
ُ
و�سعادتي مبوتي .يرى الباحث ال�شاعر «دون پاتر�سن» �أن هذين
البيتني «مي ّثالن منزلة بني ال�سخرية واجلنون» .وي�سارع العا�شق
في�ستدرك بت�سويغ غري مقنع متاماًُّ �« :أي جميل يخلو من َمث َل َبة؟!»
الغدر بي والتخ ّلي
�ضمرت
�أنت �أيها املحبوب اجلميل قد تكون
َ
َ
ع ّني ،و�أنا ما �أزال �أجهل ذلك .وهذه َمث َل َب ٌة �أو نقي�صة ال يخلو منها
حتى ُمك َت ِمل الأو�صاف وال�شمائل .هذا املوقف من املحبوب ي�شري
�إىل تر ُّد ٍد وا�ضح يف ذهن �شك�سپري ،كان ميكن �أن ي�ستقيم ب�إعادة
النظر يف الق�صيدة.
يطور ال�شاعر يف هذه الغنائية �صورة ال َغدرِ
امل�ضمر يف �آخر بيت من
(ِّ )93
َ
يح�سب العا�شق
ينعم ب�سعادة زوج خمدوع!
ُ
الغنائية ال�سابقة .فهو ُ
�أن املحبوب
خمل�ص لكي يبقى ُ
ٌ
وجهه ُيبدي احلب ،ولو �أنه قد تغيرّ
م� ّؤخراً .يقول العا�شق يف خطابه املحبوب� :أرى �أن نظراتك معي،
لكن ف�ؤادك مع � َآخر .عيناك ال ميكن �أن ُت َعبرِّ ا عن كراهية ،لذلك ال
�أ�ستطيع �أن �أتبينّ تغيرّ ف�ؤادك الذي ُتف�صح عنه عيناك .وعيون كثري
من النا�س تعبرّ عن ٍ
ظهره من نزوات وتقطيبات
قلب زائف مبا ُت ُ
وجهك غري تلك الوجوه ،لأن ال�سماء،
وجتاعيد يف الوجه .لكن َ
ُ
اجلميل ماث ً
ال يف وجهك �إىل
احلب
�أو اخلالق� ،شاءت «�أن يبقى
ّ
ٍ
عتاب
الأبد» .و�شك�سپري ال ي�ستطيع �إ ّال �أن َيح�شرُ َ مديح ًا يف �سياق
تكن �أفكار املحبوب �أو َخ َلجات
تذمر .هنا ي�ستثني ما ميكن �أن َّ
�أو ّ

453

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 453

ينم عن �شيء
قلبه من م�شاعر غري مرغوبة ،ف�إن وج َه املحبوب ال ّ
ح�س باالطمئنان
�سوى العذوبة مبا فيه من جمال .و�إىل هنا ونحن ُن ّ
ّ
ال�شك بال َغدرِ واخلديعة .ولكنه
�أن العا�شق قد متا َثل �إىل الهدوء جتاه
�رسعان ما يختم الغنائية ب�إثارة ّ
�شك هو مديح مبا ي�شبه الذَّ م� ،أو
حواء».
ذ ٌَّم مبا ي�شبه املديح« :كم كان جمالك
�سيزهر مثل تفاحة ّ
ُ
حواء يف الفردو�س توحي باجلمال،
وظاهر التفاحة التي ق ََ�ض َمتها ّ
آدم من
ال�رش واخلطيئة التي �أخرجتها و� َ
لكن باطنها ينطوي على ّ
الفردو�س .فلو �أن �شمائلك احللوة اختلفت عن مظهرك املنطوي
أزه َر جما ُلك ،ولكانت ال�سعادة ن�صيبنا معاً.
على ال َغدر� ،إذن ل َ
( )94هذه الغنائية تطوير �آخر خلامتة الغنائية التي �سبقتها :جمال
ال�شاب يجب �أن يكون م�ؤ�شرِّ اً على طيب جوهره .من ورث
يت�رصف
يت�رصف يف �إطار الف�ضيلة� .أما من
اجلمال والطيبة عليه �أن
ّ
ّ
ت�رص ٍ
فات رذيلة ،على الرغم من جماله ،فهو من ي�ستحق اللوم �أكرث
ّ
ممن �سيما�ؤه خبيثة مرذولة .هنا نوعان من الب�رش :يبدو �أن �صفاتهم
احلميدة هي ما يزين ال�شاب الو�سيم ،يف الأقل يف الظاهر ،كما
يظن العا�شق �أو كما يتم ّنى .ه�ؤالء ميلكون القدرة على الإيذاء ،لكن
�صفة ال ُّنبل فيهم متنعهم عن الإيذاء ،على الرغم مما يبدو من قدرتهم
يحركون الآخرين ب�إغرائهم
يحركون وال
عليهُ .
يتحركونِّ ،
وهم ِّ
َّ
لكن ال ي�ستجبون للإغراء .جمال ال�شاب يغري الكثري من ذوات
«الر ِحم البكر» لك ّنه يبقى على عزوبيته ،وك�أنه يريد احلفاظ على
َّ
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�سخرية ُم َّ
بطنة� .أما النوع
نعمة الطبيعة من ال�ضياع ،وقد يكون هنا
ّ
الثاين من الب�رش ،فهم ال�ساعون يف خدمة النوع الأول .هنا التفات ٌة
لوم ي�شري �إىل من «ورِ َث ِن َعم ال�سماء» من اجلمال لكنه ال
�رسيع ٌة �إىل ٍ
ي�ستجيب للإغراء بدعوى «احلفاظ» على تلك النعمة من ال�ضياع.
مثل هذا «الو�سيم» يعي�ش لنف�سه ،مثل زهرة ال�صيف التي تعي�ش
لنف�سها ،وال تلبث �أن متوت مع موت ال�صيف .ف َلو �أ�صاب تلك
الزهرة ال�صيفية اجلميلة «دود ٌة خبيث ٌة يف برعمها» لغدت الأدغال
خبيثة الرائحة �أحلى منها و�أطيب رائحةِ .
وحكم ُة اخلتام هنا �أن
«�أحلى الأ�شياء تنقلب مرارة ب�سبب �أفعالها» .والأفعال هنا رف�ض
فينجب ولداً يخلفه يف اجلمال.
ال�شاب �أن ي�ستجيب للإغراء
َ
ولكن ،هل تتعفن الزنابق ب�سبب «�أفعالها» وهي باقية يف �إنائها ال
ترب ُحه؟!
َ
يتحول ال�شاعر من النظر �إىل الفرق بني جمال
( )95يف هذه الغنائية،
ّ
الظاهر من املحبوب وبني ف�ساد املنطوى من �أخالقه ،ي�شري
�إىل خطورة حمايته من اللوم ب�سبب ما يوفّره له جماله وموقعه
ِ
يكتف مبا �أ�سبغ على املحبوب من
الأر�ستقراطي .وك�أن ال�شاعر مل
مدائح جنده الآن ميدح «العار» الذي حلق به ب�سبب «ال�شباب
والفراغ ِ
مف�س َدة» كما
واجل َدة» �أي الغنى ،وهو َ
ف�س َد ٌة للمرء � َّأي َ
«م َ
ي�صوره املحبوب مثل دودة
يقول �شاعر عربي .لكن العار الذي ّ
فتلوث جمال الربعم يف تف ّتحه .هذا
تنخر يف برعم وردة َعبِقةّ ،
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مر خطاياه
و�صف من ي�شيح بنظره عن ال�سوء ،فريى
َ
املحبوب قد غَ َ
يف عطور تغطي خبيث رائحتها .و«عطور» هي يف الأ�صل
� sweetsأي فواكه مغمورة بالع�سل .والل�سان ،واملق�صود الأل�سنة
التي تتحدث بال�سوء ،وتلقي بتف�سريات داعرة على مغامراتك،
و�أ�صل الكلمة « َلهوِ ك»  sportتفيد املغامرات اجلن�سية؛ ذاك الل�سان
ذمك ،بل يطلق نوع ًا من لينّ املديح ،فيذكر ا�سمك
ال يقوى على ِّ
ليغ�سل به م�شني الكالم ،وا�سمك �إ�شارة �إىل منزلتك .لقد �أقامت
تلك املباذل �رصح ًا �أو ق�رصاً واختارتك لتكون من َت�سكن �إليه فيه.
و�أ�صل الكلمة � habitationأي م�سكن ،وتفيد �أي�ض ًا ما تتل ّفع به.
ففي ذلك ال�رصح املنيف يكون ِخمار اجلمال هو ما ّ
يغطي على
ويحيل كل قبيح جميالً .ولكن �إحذر ،يا
كل عيب �أخالقي فيكُ ،
وموقعك،
حبيب القلب ،من ا�ستغالل حماية يوفّرها لك جما ُلك
ُ
حدتها ب�سوء
فتبالغ يف مباذلك و َلهوِ ك .ف�أم�ضى ال�سكاكني تفقد ّ
اال�ستعمال .وقد يكون هذا من الأمثلة ال�سائرة ،لكن بع�ض
الباحثني يرى فيه �إ�شارة الإفراط يف ممار�سة اللهو اجلن�سي.
( )96يعود الإعجاب بهذا ال�شاب �إىل عيوبه وجاذبية �شبابه �أي�ضاً .فهو
املعجبني �أكرث مما يفعل
ميتلك من الفتنة ما ي�ستطيع به �أن ي�ض ِّلل من َ
�سحر ال�شباب هو العيب يف هذا
الآن .فثمة من النا�س من يرى �أن
َ
والتحرر يف ال�سلوك هو العيب.
املحبوب ،وغريهم يرى �أن التبذّ ل
ّ
بع�ض النا�س يرى �أن ما َيزي ُنك �أيها املحبوب هو ال�شباب ِ
راح
وم ُ
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ذوي العي�ش الناعم ،وهو تبذّ ل م�ألوف لدى ِعلية القوم .وهذه
الزينة وهذه العيوب حمبوبة لدى الكبري وال�صغري يف ُ�س َّلم النظام
حما�سن ت�ؤول �إليك ،مثلما يتل ّقى
العيوب
االجتماعي .ف�أنت تحُ يل
َ
َ
الأمري بع�ض َ
الط َغامة ويرفع من �أقدارهم بانتمائهم �إليه .مثل ذلك
إ�صبعها فيزداد قدراً .كذلك تلك
خاتمِ رخي�ص ت�ضعه مليكة على � َ
ٍ
ِ
ح�س ُب من
زينات
ال�ضالالت املن�سوبة �إليك تغدو
وحما�سن فيك ف ُت َ
حميد ال�سلوك .والأ�صل هنا � errorsأي �أخطاء توكيداً ل�سابقتها
 faultsباملعنى نف�سه ،وقد جعل ُتها «�ضالالت» لأن ال�سياق يقت�ضي
ذلك .وهذه «الأخطاء» تغدو «حقائق»  ،truthsوقد جعل ُتها
«حما�سن» وهي «الزينات» التي ُيعجب بها الكبري وال�صغري
يف املجتمع حول املحبوب .لكن البيتني الالحقني« :كم من
ِ
يت�سببان يف غمو�ض ال ي�سهل ح ّله .فحكاية الذئب
احلمالنّ »...
يغدر ِ
يف �إهاب ا َ
باحلمالن م�ستقاة من �إجنيل م ّتى ،7.15
حل َمل الذي ُ
ولكن كيف ي�ستقيم ت�شبيه الذئب اخلادع بهذا املحبوب الذي
ي�سخر كل
ي�ستطيع �أن «ي�ض ِّلل» الكثري من املعجبني ،لو �شاء �أن ّ
جماله وكلّ قدرته الأر�ستقراطية؟ واخلامتة تكرار حريف خلامتة
الغنائية  .36وال�شاعر يرجو املحبوب أ� ّال ي�ضلل املعجبني حفاظ ًا
على �سمعته و�سمعة العا�شق معاً.
�شبه ًا
( )97هذه �أوىل غنائيات ثالثة حول افرتاق ال�شاعر عن حمبوبهُ ،م ِّ
�شبه «�سري فيليب �سدين» ابتعاده عن
تلك الفرتة بال�شتاء ،مثلما ُي ّ
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حمبوبته «�ستيال» بالليل ،لأن غيابها ي�شبه غياب ال�شم�س امل�رشِقة
يف مكان �آخر .غياب ال�شاعر عن حمبوبه �أ�شبه بال�شتاء الذي يغيب
مرت .ويف �شتاء
فيه املحبوب ،وقد كان مي ّثل البهجة يف ال�سنة التي َّ
وعريها من
الفراق كان ال�شاعر يقا�سي الربد وانك�شاف الطبيعة ُ
الأوراق والزهور .ومع ذلك كان الوقت �صيفاً ،ميتد بني �أواخر
حزيران �إىل �أواخر �أيلول ،مو�سم احل�صاد يف اخلريف ،املثقل باخلري
العميم ،كناية عن عودة اللقاء بني احلبيبني ،لكنه �أ�شبه مبواليد ربيع
«ال�شباب اللعوب» يف «�أرحام الأرامل» بعد موت الزوج الذي
هو الربيع املتوفّى .وي�شري ذلك �إىل �أن «هذا الفي�ض» �أو هذه العودة
ال �أمل فيها �أكرث من �أمل اليتامى .ولي�س معروف ًا �سبب هذا ال�شعور
التح�سب من فراق �آخر ،باقرتاب ال�شتاء بعد
لدى العا�شق �سوى
ُّ
«اخلري العميم» يف لقاء اخلريف .فال�صيف ومباهج ال�صيف جميع ًا
ت�سعى يف خدمتك ،كما ت�سعى احلا�شية يف خدمة الأمري .لكن يف
غيابك� ،أيها املحبوب« ،تغدو الطيور نف�سها خر�ساء» .وهذه �أق�سى
�صورة من �صور «موت الطبيعة» عند فراق املحبوب .وحتى �إذا ما
دوها حزين ،وتكون �أوراق اخلريف� ،أو
َ�ش َد ْت تلك الطوير ،ف�إن َ�ش َ
ما تب ّقى منها ،لدى عودة املحبوب� ،شاحبة خ�شية اقرتاب ال�شتاء.
حزن ال�شاعر �إزاء في�ض اخلريف الذي ال
وهذه ال�صورة تعك�س
َ
يبدو له «�سوى �أمل يتامى» .فقد مات �صيف ال�سعادة ،واقرتب
�شتاء املوت.
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( )98يف هذه الغنائية الثانية حول افرتاق ال�شاعر العا�شق عن حمبوبه
«مثقل
يت�أمل �شك�سپري يف «رواء الربيع» الذي م�ضى ،ال يف خريف
ٍ
�سعد بجمال الربيع لأنه كان بعيداً عن
باخلري العميم» .والعا�شق مل َي َ
املحبوب .والربيع وال�صيف متداخالن يف املعنى يف لغة �شك�سپري
والع�رص الإليزابيثي .ففي الغنائية ال�سابقة يذكر ال�شاعر �أن غيابه كان
ف�صل �صيف ،وهنا يقول �إنه كان غائب ًا يف الربيع .والربيع هنا �شهر
املفعم بالألوان والزهور ،وال يلبث حتى
ني�سان� ،أي ال�شهر الرابعَ ،
يعقبه �شهر � ّأيار ،ال�شهر اخلام�س ،فيبد أ� ال�صيف الذي يبلغ ذروته
يف �أواخر ال�شهر ال�ساد�س ،حزيران؛ و«ت�شتاق � ّأيار نفو�س الورى/
و�إنمّ ا ال�شوق �إىل َو ِ
املعري .لكن �شك�سپري العا�شق مل
رده» كما يقول ّ
ي�ستمتع «بورد �أيار» وال بالزهور املختلف �ألوانها و�شذاها ،ب�سبب
َ
غياب املحبوب .و«� َ
أتاك الربيع َّ
يلقاك �ضاحكاً» لكنه مل
لق
الط ُ
يحمل �شك�سپري على �أن يقطف من زهوره زهرة� ،سو�سنة بي�ضاء
كانت �أو وردة حمراء .فجميع هذه الورود والزهور والن�سائم
العبِقة «لي�ست �سوى �صور من العذوبة والبهجة» ُن ِق َلت عنك
َ
�أيها احلبيب ،ف�أنت مثالها الأعلى ،بلغة �أفالطون .على الرغم من
�شتاء ،كما و�صفه ال�شاعر يف الغنائية
هذا البهاء ،كان ربيع الغياب ً
ال�سابقة .ولأن كل بهاء الربيع كان �صوراً عن بهاء املحبوب ،بقي
طيف املحبوب
العا�شق يالعب تلك ال�صور يف خياله ،كما ُيالعب َ
مالعبة
يف اخليال .يرى بع�ض الباحثني �أن البيت الأخري ،مبا فيه من َ
يناق�ض بداية الغنائية التي مل جتعل العا�شق يروي حكاية بهجة ب�سبب
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حزنه.
( )99يف هذه الغنائية الثالثة عن افرتاق ال�شاعر العا�شق عن حمبوبه ،ي�ست�أنف
العبها
�شك�سپري احلديث عن خمتلف الزهور والعطور التي كان ُي ُ
يف خياله كما يالعب �أطياف املحبوب ،مما دعا بع�ض الباحثني �أن
إيحاء ب�أن هذه
ي�ضع نقط َتي �رشح يف �آخر بيت من الغنائية ال�سابقةً � ،
رجح
�رسد �أنواع ًا �أخرى من الزهور والورودُ .
وي ِّ
الغنائية الثالثة �س َت ُ
ت�ضم خم�سة ع�رش
هذا االقرتاح �أن الغنائية الثالثة ،دون غريها،
ّ
بيتاً ،بزيادة بيت على امل�ألوف ،رمبا �إيحاء باحتمال �سرَ د املزيد من
�أنواع الزهور .يبد�أ ال�شاعر «بتعنيف» البنف�سجة التي ت�أتي ِّ
مبكرة
«ل�صة َعبِقة»
يف �أول الربيع ،بجر�أة تكاد تكون «وقاحة» .ولأنها َّ
أنفا�س حبيبي» .ولو ُنها القرمزي
َت» عذوب َتها «من � ِ
فهي قد «�سرَ َق ْ
وال�سو�سن ُة قد
قد اخرتقت به كيان احلبيب َّ
فتلونت دما�ؤه بلونهاَّ .
الع ِطرة قد �رسقت من ال�سو�سنة �أو
�سرَ َقت من
والع�شبة َ
البنف�س َجة؛ ُ
َ
البنفج�سة .كل الزهور ل�صو�ص! وهذا قد جعل الورود ترتع�ش
احمرت خجالً ،وثانية
خوف ًا من امتداد تهمة ال�رسقة �إليها .ورد ٌة
ّ
َت من احلمراء والبي�ضاء ،و�أ�ضافت �رسِق ًة
ُ�ش ُحبت ي�أ�ساً ،وثالثة �سرَ َق ْ
الل�ص ُة
�أخرى من �أنفا�س احلبيب �أو من �أنفا�س البنف�سجة .وهذه َّ
�رش جزاء ب�أن ال َت َه َمتها دود ٌة حاقد ٌة ف�أودت بحياتها
الثالثة نا َلت ّ
ِ
يكتف بهذه ال�سل�سلة من
الوردية .وك�أن ال�شاعر – العا�شق مل
ّ
الزهور والرياحني ،فيطلق حكم ًا عام ًا على «الكثري من الزهور»
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التي ر�آها ،لكنه مل َير واحدة �إ ّال وقد �رسقت من البنف�سجة العذوبة
العبقة� ،أو اللون اجلذّ ابّ � .أي ممُ اها ٍة بني الورود والزهور وبني
َ
املحبوب!
ب�شدة لإهمالها مو�ضوعها احلقيقي،
عاتب
رب َة ال�شعر َّ
ال�شاعر ّ
(ُ )100ي ُ
ُ
وهو جمال املحبوب ،وي�ستح ّثها على ا�ستئناف احلرب �ضد
الزمن ،لإنقاذ جمال املحبوب من البِلى .وت�شك ّلل هذه الغنائية
بداي ًة جديدة ،بعد احلرب على الزمن يف الغنائيات  .19-1ويبدو
�أن فرتة من ال�صمت قد �سادت بني الغنائية  99وهذه الغنائية املئة؛ �أو
�أن غياب ال�شاعر كان ب�سبب ان�شغاله «مبالعبة �أطياف املحبوب».
ربة ال�شعر ،قد َ�س َل ِ
وت عن م�صدر طاق ِتك ،ذلك املحبوب؟
فلماذا ،يا ّ
َور َتك� ،أي جنون ال�شعر ،يف �أغنية تافهة ،وقد
ملاذا ت�ستهليكن ف َ
يكون املق�صود الغنائيات الثالثة ال�سابقة عن الزهور والورود� ،أو
االهتمام مبو�ضوعات دون م�ستوى ال�شاب الأر�ستقراطي الو�سيم.
ارجعي فوراً ،يا كثرية الن�سيان ،وهاتي �إيقاعات ناعمة ،مثل هذه
تقدر �أحلا َن ِك ،مثل �سمع املحبوب،
الغنائية ،وان�شدي مل�سامع ِّ
ري�ش ِ
تك مهار ًة ومو�ضوع ًا للق�صائد .ت� ّأملي وجه
فهو الذي مينح َ
وج ِ
دت �أن َي َد الزمان قد تركت عليه جتاعيد
حبيبي اجلميل ،ف�إن َ
فام�سحيها على الفور .اجعلي مِ َ
مغان الزمان حمتقر ًة يف كل مكان.
َ
و«دمره» من
و«مغان» �أ�صلها � ،spoilsأي غنائم الزمان وما َ�س َل َب ُه
مِ
َّ
ربة ال�شعر �أن جتعل مكا�سب
جمال املحبوب ،يريد ال�شاعر من ّ
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مت�سحي
الزمان تلك حمتقر ًة يف كل مكان من العامل .ثم ،بعد �أن َ
�أية جتاعيد يف وجه حبيبي ،امنحيه �شهر ًة �أ�رسع مما ي�ستطيع الزمان
�أن ُي ِ
«القوة» تغلبني «الزمان» و ُتعطلني ِمنج َله
ف�سد احلياة .وبهذه
ّ
املدبب .ولكن ،ملاذا غاب �إلهام ال�شاعر
الأحدب وخنجره املا�ضي ّ
حتوله �إىل مو�ضوعات
عن املحبوب؟ �ألأنه بد�أ ي�شيخ� ،أم ب�سبب ّ
التافهني؟
وملهِ مة �شعره .فهي ترى
�صور هذه الغنائية حماورة بني ال�شاعر ُ
(ُ )101ت ِّ
�أن جمال املحبوب لي�س بحاجة �إىل حت�سينات �شعرية .لكن ال�شاعر
يتو�سل �إليها �أن ُتخ ِّلد ال�شاب الو�سيم بال�شعر ،لأن ذلك «يقع يف
ّ
طوقها» .ويف الغنائية ال�سابقة كان ال�شاعر يعاتب ،ويكاد ي�ؤ ّنب
ربة ال�شعر على �إهمالها املحبوب ،مو�ضوع �إلهامها احلقيقي .هنا
ّ
تغيب عن مدر�سته وراح يلهو ويلعب،
ي�صفها
باملتغيبة ،مثل تلميذ ّ
ّ
ف�أهم َلت «احلقيقة امل�سرَ َب َلة باجلمال» ف�ضاع بذلك «اخلري» من
الثالوث الأفالطوين :احلق واخلري واجلمال ،التي اجتمعت يف
املحبوب ،املثال الأفالطوين الأعلى .فاحلقيقة واجلمال م�صدرهما
وربة ال�شعر كذلك مدينة لل�شاب ،م�صدر جمدها.
ال�شاب الو�سيم؛ ّ
ِ
ربة ال�شعر؟ هل �ستقولني
فكيف ت�صلحني من ت�رصف ِّك و�
إهمالك ،يا ّ
�إن احلقيقة لي�ست بحاجة لتجميل ،و�إن اجلمال لي�س بحاجة �إىل
ٍ
لون ي�ضيف �إليه اجلمال .هل َت َرين �أن احلقيقة واجلمال هما من
َ
يخالطهما دخيل يف تزويق �أو مديح؟
يح�س ُن أ� ّال
الف�ضل بحيث ُ
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أ�لأن حبيبي لي�س بحاجة �إىل مديح بقيت هكذا �صامت ًة عنه؟ �إن
واج َبك� ،إذا كنت ال تعلمني ،هو �أن ُتخ ِّلدي حبيبي ِ
ِ
بال�شعر،
لتمدحه �أجيال امل�ستقبل.
عم َر َ
فيعي�ش �أكرث من �رضيح ّ
مذهبُ ،
وي ِّ
ِ
ِ
فعليك احلفاظ على �صورته اجلميلة
أهملت،
واجبك الذي �
هذا هو
ُ
لتبقى �أبداً .و�أنا الذي �أُع ِّل ِ
مك كيف تفعلني ذلك .من امل�ألوف يف
لربة ال�شعر ،لكننا هنا نرى �شك�سپري
ال�شعر �أن ال�شاعر
«يت�رضع» ّ
ّ
يخا�صمها ،وقد يكون هذا �أول مثال بني مواقف ال�شعراء .وك�أنه
يقول �أنا مل � ُأعد بحاجة �إىل عونك يف �إبداع ال�شعر.
( )102يرى بع�ض الباحثني �أن � ّأول بيتني من هذه الغنائية جواب على
�ساله فلم ُيعد ينظم املدائح
ا ّتهام مف َرت�ض من املحبوب �أن العا�شق قد ُ
«ح ّبي» يزداد قوة ،ولو �أين
ّ
متغز ًال بجماله .وجواب ال�شاعر هو �إن ُ
ال �أظهره فيبدو �أنه ي�سري نحو ال�ضعف .لكن بع�ضهم� ،أي �أمثال
ال�شاعر الغرمي ،ينظر �إىل احلب كما ينظر �إىل �سلع ٍة� ،أو ب�ضاعة ،ينادي
بها وين�رشها يف كل مكان ،يف �إ�شارة �إىل ال ُغرماء من ال�شعراء الذين
حبهم ال�شاب الأر�ستقراطي الو�سيم ،بن�رش ق�صائدهم
ُيعبرّ ون عن ِّ
«ح ّبنا» �أنا وال�شاب فقد
يف كل مكان ،كما ُيعلن عن ب�ضاعة� .أما ُ
وكنت �أُ َح ّييه ب�أحلاين وق�صائدي مثلما ي�شدو
كان يف ربيع العمر،
ُ
دمج بني ال�صيف و«ربيع»
«الب ُلبل» يف �أول «ال�صيف»؛ وهنا كذلك ٌ
ُ
العمر يف م�ألوف ال�شعراء.
و«البلبل» هو «العندليب»  Philomelيف
ُ
الأ�صل ،يف �إ�شارة �إىل الأ�سطورة الإغريقية التي يذكرها «�أوفيد»
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املتحوالت  ،6.424وتَرِ د ب�صيغة امل�ؤنث يف ال�شعر ،لكن بع�ض
يف
ّ
الباحثني يوردها ب�صيغة املذكّ ر ،ومثلهم «�سدين» يف «�أركاديا»،
لت ا�ستعمال «البلبل» امل�ألوف يف العربية ب�صيغة املذكّ ر.
لذلك ّ
ف�ض ُ
والبلبل يغ ّني طوال الربيع وال�صيف ،لكنه ي�سكت يف �آخر الف�صل،
لأن طيوراً كثرية �أخرى قد �أثقلت جميع الغ�صون ب�أحلان «�صاخبة»
يف �إ�شارة �إىل كرثة ال�شعراء الغرماء .وال�شاعر العا�شق ال يريد �أن
غرداً بني كثريين «�أف�سدوا» املباهج ب�إ�شاعتها .فهو يريد
يكون ُم ّ
املغرد الوحيد ،يلتزم ال�صمت عندما تتكاثر
�أن يكون مثل البلبل ِّ
ال�صخابة؛ فال �أريد� ،أيها املحبوب� ،أن �أُثقل عليك
حوله الطيور
ّ
ب�أغاريدي.
يكرر ال�شاعر االعتذار عن تق�صريه يف نظم املدائح يف جمال
(ّ )103
متخ�ضت عنه مهلمة
املحبوب ومواهبه ،ويت� ّأ�سف عن َهزال ما ّ
�شعره� ،أي ق�صائده ،وهي التي متلك ف�سيح املجال لتعر�ض براعتها،
براعة ال�شاعر ،يف النظم .فحتى يف مو�ضوع �شديد الفقر يغدو
عره ،مما يرفع من قيمة املو�ضوع ،وهو هنا حما�سن
ِ�شعرها�ِ ،ش ُ

املحبوب� .إذن ،ال ت ُلمني ،يا حبيب� ،إذا ما ق�صرّ ُت يف ح ّقك من
املديح .وهنا توكيد للظن �أن املحبوب قد عاتب ال�شاعر العا�شق
على �صمته الذي ف�سرَّ َ ُه يف الغنائية ال�سابقة .وتربير ال�صمت هنا
هو �أن املحبوب مل ينظر يف مر�آته مبا يكفي ليدرك �أن ِ
حما�س َن َوجهه
تفوق كثرياً �أو�صاف ال�شاعر «البليدة» التي ُتفرغ احلياة من ال�شعر
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وجتلب العار لل�شاعر .لقد حاول ال�شاعر �إ�صالح �أ�شعاره ،لكنه
ُ
�أف�سدها يف �سعيه للإ�صالح ،وتلك خطيئة! فهدف الق�صائد ،يقول
ال�شاعر ،هو تعداد حما�سن املحبوب ومواهبه .وكلمة  tellتعني
التحدث عن املواهب كما تعني تعدادها ،باملعنى القدمي للكلمة.
«يتتوج» من �أو�صاف يف �شعر العا�شق يق�صرّ عما يظهر يف
لكن ما ّ
املر�آة عندما ينظر فيها املحبوب ويرى حما�سن وجهه .و�أ�صل الكلمة
«ترتبع» على عر�شها مثل امللوك� ،أي
� ،sitأي �أن كلمات ال�شاعر
ّ
«تتتوج» .و�شك�سپري ال ين�سى الإ�شارة �إىل
«جتل�س» وقد جعل ُتها
ّ
ِرفعة ِ�شعره «الذي يورث اخللود» .وهنا يكون �شعره يف مديح
املحبوب تاج ًا على ر�أ�س مليك .لكن ما ُتظهره مر�آة املحبوب من
حما�سن يفوق تاج امللوك� .أي توا�ضع هذا!
املتكررة �أن ينظر
( )104يبدو �أن املحبوب قد ا�ستجاب لدعوات العا�شق
ّ
ال�سن .لكن العا�شق
�إىل وجهه يف املر�آة؛ فر�أى بع�ض عالئم ّ
التقدم يف ّ
«عاي َن ْت»
له «نظر» �آخر ،يقول «� َ
تهر َم �أبداً» .فمنذ َ
أنت ال ميكن �أن َ
عيني عي َن َك ،كما يف الأ�صل � ،eyedأي يوم ال َت َقت عيني بعينك
مرة ،ما يزال جما ُل َك «يبدو» على حاله .والفعل «يبدو» يثري
�أول ّ
ال�شكوك ،التي ت�ؤكدها عبارة «وقد تكون عيني م�ض َّللة» يف البيت
مرت ثالث �سنوات بف�صولها املتغيرّ ة من برد
الثاين ع�رش .لقد ّ
ال�شتاء� ،إىل بهاء ال�صيف� ،إىل جمال الربيع� ،إىل ا�صفرار اخلريف.
وقد «احرتقت» عطور زهور ن�سيان ووروده يف ال�سنوات الثالث
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بفعل حرارة ال�صيف الذي يتبع كل ربيع .لكنني منذ �أن ر�أيتك
وكنت يف َريع ال�شباب� ،أراك ما تزال
مرة ،قبل ثالث �سنني
َ
�أول ّ
كذلك .وال�سنوات الثالث يجب أ� ّال ت�ؤخذ حرفياً ،فثمة �أمثلة عند
املدة.
�شعراء �آخرين تكون فيها ال�سنوات الثالث كناية عن طول ّ
هنا ي�أتي ت�شبيه اجلمال َبعقرب� ،أو ذراع ال�ساعة الزوالية ،يتحرك
ب�شكل غري ملحوظ ،لكنه «ي�رسق» الدقائق؛ هكذا م�سار الزمن.
والدقائق ت�شري �إليها الأرقام على �صفحة ال�ساعة ،وهي ،figure
مبعنى ٍ
املحيا اجلميل .فحركة الزمان مم ّثلة يف
ثان هو «الوجه» �أو
ّ
حركة ذراع ال�ساعة «ال يعيها» الناظر �إليها .وال�شاعر يرى هيئة
املحبوب اجلميلة ثابت ًة ،ولو �أن فيها حركة ،وهذا ما يبعث ال�شك �أن
عني العا�شق قد تكون م�ض َّلل ًة حول ثبات جمال املحبوب ،ولكن
ا�سمعوا يا �أبناء الأجيال القادمة :مل َي ُعد هناك من جمال ترو َنه .فقد
مات اجلمال قبل �أن تولدواٌّ .
�شك �آخر يف َن َظر العا�شق.
بعد عن
( )105يف عودة
حما�سية �إىل التو ُّله ،يحاول ال�شاعر العا�شق �أن ُي َ
ّ
نف�سه تهمة الوثنية يف و�صفه املحبوب ،الذي ال يريد للآخرين
وي�سوغ
رواه و َثن ًا معبوداً .ونقي�ض الوثنية هو التوحيد،
�صو ُ
�أن ُي ِّ
ّ
موجه ًة �إىل
ال�شاعر ُح ّبه التوحيدي ب�أن جميع �أنا�شيده ومدائحه ّ
احلب
حمبوب واحد دون غريه ،و�ستبقى كذلك� .صفات هذا
ّ
املتميز ب�شكل عجيب .يكرر
واملحبوب هي الوِ داد الثابت الدائم
ّ
ال�شاعر هذه ال�صفات �إىل درجة تقرتب من الإمالل ،لي�ؤكد �أنه
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جا ّد يف ذلك ،خمل�ص ومقيم على الإخال�ص .والنتيجة املتوقعة
من كل هذا التكرار هي« :لذا ف�شعري مق�صور على الثبات ،يعبرّ
ٍ
ٍ
واع �آخر« :جميل،
واحد تارك ًا «�سواه» .تكرار
عن
�صفات ٍ
وه ّمي .و�إىل هنا وخماوف
ودو ٌد،
وخمل�ص هو كلّ مو�ضوعي» َ
ٌ
القارى تزداد لأن الظاهر من هذه ال�صفات الثالث يوحي بفكرة
«التثليث» امل�سيحية :الأب واالبن والروح ال ُق ُد�س .ولكن ال�شاعر
حبه الوثنية ،فهل يريد هنا �إثبات �صفة
افتتح الغنائية ب�إنكار �صفة ّ
الثالوث امل�سيحية ليدعم �إنكاره الوثنية؟ ي�سارع ال�شاعر بالقول
التنوع
تتنوع با�ستعمال كلمات �أخرى ،وهذا ّ
�إن هذه ال�صفات ّ
قد ا�ستهلك ِقواه الإبداعية يف نظم ال�شاعر .فال�صفات الثالثة �إذا
للتنوع ،لأنها غالب ًا ما
اجتمعت يف واحد «تتيح جما ًال عجيباً» ّ
متفرقةّ � .أما وقد ُو ِجدت اليوم جمتمعة يف واحد ،هو
كانت توجد ّ
املحبوب ،ف�إن نظم الأ�شعار يف هذا الواحد – الثالثة هو التوحيد
عي ُنه.
( )106يعود ال�شاعر بذاكرته �إىل املا�ضي ،فيتط َّلع �إىل �صحائف الأيام
الغابرة ،ويجد فيها �أو�صاف ًا لأجمل «النا�س» من رجال ون�ساء.
وكلمة «النا�س» يف �أيام �شك�سپري كانت تفيد الأخالط والأدنى
منزلة ،متهيداً لو�صف املحبوب ب� َأح ّب الفر�سان .تلك الأو�صاف
مدح ٍ
غيد
القدمية ت�ضفي جما ًال على قدمي ال�شعر ،لأنها «يف
ِ
أحب الفر�سان؛ واملحبوب يفوق
ّ
طواهن الرثى» ،كما طوى � َّ
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املتوهجة» وهي
أحب الفر�سان يف ال�صفات .ويف «ال�صفحة
ِّ
� ّ
املذهبة التي تعر�ض مزايا الفار�س
الدرع
يف الأ�صل � blazonأي ِّ
ّ
و�إجنازاته ،فهي لذلك «�صفحة �إجنازات» ،يرى ال�شاعر فيها �أبدع
ال�صور جلمال املالمح اجل�سدية من ٍيد� ،أو ق ََد ٍم� ...أو حاجب ،وهو
املحيا ،ولي�س احلاجب الذي يزين الأنثى ،لأن الفار�س
كناية عن
ّ
هو املحبوب .يرى ال�شاعر يف «�صحائف غابر الأيام» �أن قدرة
ال�شعراء القدامى �أرادت �أن ُتعبرِّ عما لدى املحبوب من جمال،
«تنب�ؤات» عن جمال املحبوب يف
و�أن مدائحهم مل تكن �سوى ُّ
�أيامنا احلا�رضة ،لأنهم كانوا ينظرون بعيون ت�ستطلع ال َغيب� .أما
عج ُب ملا ترى ،ولكن �أل�سنتنا
نحن �أبناء الزمن احلا�رض ف�إن عيوننا َت َ
تق�صرّ عن املديح .يف الغنائية ال�سابقة ي�ستعيد ال�شاعر فكرة التثليث
امل�سيحية لي�صف برِ فعتها جمال املحبوب .لكن بع�ض الباحثني
يرى �أن الإ�شارة �إىل �صورة �شائعة يف � ّأيامه متثل يو�سف ،الأب،
مرمي ،الأم ،والطفل ،ي�سوع .لكن «التجديف» يف هذه ال�صورة
�أو�سع ،يف الإ�شارة �إىل نبوءة ال�شعراء الأقدمني «بظهور» املحبوب
الذي يجمع �صفات اجلمال جميعاً ،يف «مقابلة منطية» مع نبوءة
الأنبياء التوراتيني «بظهور» امل�سيح.
( )107ت�شري هذه الغنائية �إىل تغيرّ ات نحو �أف�ضل مما كان ُمتو ّقعاً :فقد عاد
وخ َلفها
الوئام بني ال�شاعر وحمبوبه ،وتوفّيت امللكة �إليزابيث الأوىل َ
معني بحبه الذي يقول
امللك جيم�س الأول ب�إ�صالحاته .وال�شاعر ّ
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حبه ال�صادق :ال
عنه �أن لي�س ثمة من ّ
قو ٍة ت�ستطيع حتديد دوام ّ
ؤات التي �شاعت يف العامل الوا�سع من حوله
التنب� ُ
خماوفُه اخلا�صة وال ّ
احلب «لي�س رهين ًة
وبخا�صة حول نهاية امللكة املحت�رضة .فذلك
ّ
لأجل حمتوم» .هنا قد تكون الإ�شارة �إىل َ�سجن املحبوب «�إيرل
�أوف �ساوثمپنت» و�إطالق �رساحه على يد جيم�س الأول� ،أو �إىل
�إعادة االعتبار �إىل راعيه الثاين «وليم هربرت» عام  1601بعد �سجن
ونفي .و«البدر املحت�رض» �إ�شارة �إىل موت امللكة ،والبدر م�ؤنث
يتنب�أون مبوتها
يف الرتاث الكال�سي ،مما � َ
العرافني الذين كانوا ّ
أحرج ّ
تنبا�ؤا به .و�أيام
�أو حياتها ُ
ب�صور مل تتحقق ،ف�صاروا ي�سخرون مما ّ
القلق يف عهد �إليزابيث انتهت بتاج االطمئنان الذي ميثله جيم�س
بل�سم هذا الزمن
وما حمله من «�أغ�صان الزيتون».
ٌ
قطرات من َ
املوت .وال�شاعر بهذه
خ�ضع
�ستبعث ُح ّبي ن�ضرياً ُي
املنع�ش ب�سالمه
ُ
َ
ُ
«القوايف الهزيلة» على عادة الإجنليز يف ّ
احلط من قدر الذات،
الرغم من املوت الذي يتيه على جموع بليدة بكماء
�سيحيا ،على ُّ
يف هذا العامل .وهذا ال�شعر �سيقيم ُن�صب ًا تذكاري ًا للمحبوب .قوايف
تذكاري ًا للمحبوب و ُتخ ِّلد ذكراه .كيف؟ �سيعلو
هزيلة تقيم ُن�صب ًا
ّ
�صب عندما تكون هامات الطغاة قد اندثرت مع قبورهم
ذلك ال ُّن ُ
خفية �إىل «طغيان» �إليزابيث ،واحتمال انقالب
امل�ص ّفحة� .إ�شارة ّ
�سيخ ِّلد املحبوب.
جيم�س �إىل طاغية .لكن ال�شعر ُ
( )108رقم هذه الغنائية ي�شبه رقم �آخر غنائيات «�سري فيليب �سدين» التي
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يلتفت �شك�سپري
ق ّلدها كثري من �أ�صحاب الغنائيات من معا�رصيه .لذا
ُ
يبق يف الذهن
�إىل ا�ستعرا�ض ما نظم يف مديح املحبوب ،فريى �أنه مل َ
�صوره روح ال�شاعر العا�شق� ،أي مل َي ُعد َث َّم َة من
ما قد ُيكتب� ،أو مل ُت ِّ
�سجل بعد كل ما �سبق .لذا يجد �شك�سپري نف�سه
جديد ليقال �أو ُي ّ
يكرر ال�صلوات
م�ضطراً لتكرار مدائحه بعباراتها كل يوم كما ّ
ّ
الربانية املفرو�ضة على النا�س �صباح م�ساء يف ع�رص �إليزابيث .وهنا
ّ
تلميح �آخر �إىل مفهوم م�سيحي ،قد ُيح�سب جتديفاً .وال�شاعر يف
تكرار هذا القدمي ال يعب أ� ِبق َد ِمه .ففي ن�شيد الأن�شاد يف العهد القدمي
تقول العا�شقة :حبيبي يل و�أنا له .فلماذا ال يكررها �شك�سپري يف
هتفت با�سمك اجلميل
غنائيات ع�شق كانت منذ الأ َز َل! متام ًا كما
ُ
الربانية ،ك�أن ال�شاعر ال يعب أ�
مرة �إ�شارة �أخرى �إىل ال�صالة ّ
�أول ّ
الغ�ضة» ال يعب�أ
بتهمة التجديف .ملاذا؟ «لأن احلب الأبدي ب�صورته ّ
بغبار الزمن و�أذاه .وهذا احلب الأبدي عند ال�شاعر ،يف تلميح �إىل
ال�سن عند املحبوب.
معنى م�سيحي �آخر ،ال يف�سح جما ًال للتقدم يف ّ
يجعل ِ
ُ
«الق َدم» نف�سه يف خدمة املحبوب �إىل الأبد.
بل هو ُح ٌّب
ِ
والق َدم يف خدمة املحبوب مثل «اخلادم»  ،pageالتي تعني «�صفحة
للكتابة» كذلك ،يكتب عليها ال�شاعر �أو�صاف ُح ّبه القدمية .ففي
ذلك ِ
الق َدم� ،أو ال�شعر القدمي ،و ِل َد ْت �أول �صورة للحب ،كما يف
الغ�ضة يف
احلب الأبدي ّ
«ن�شيد الأن�شاد الذي ل�سليمان» .و�صورة ّ
كيان املحبوب ،على الرغم من مرور الزمان وتغيرّ الهيئة ،يبقى
حياً.
حب ًا ّ
ّ
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( )109هذه �أوىل غنائتني عن غياب العا�شق عن حمبوبه ،ي�ؤكد فيها �أن
روح العا�شق ماتزال عند املحبوب ،و�أن ال �شيء يف الدنيا دون
املحبوب له قيمة لدى العا�شق .فيا �أيها املحبوب ال ت ُقل �أبداً �إن
غيابي عنك مي ّثل تغيرّ اً يف ُح ّبي ،ولو �أن الظاهر كذلك .فمن
علي �أن �أبتعد عن نف�سي وعن روحي .والأ�صل «�أفرتق»
الأ�سهل ّ
مما جعل بع�ض الباحثني يرى يف «الفراق» �صورة عن «افرتاق»
ُ
«ت�سكن»
الزوجني ،و�أح�سب �أن يف هذا غ ُل ّواً يف التف�سري .روحي
�سكن» ُح ّبي؛ �صورة �أخرى من «�أزواج ًا
«م ُ
يف �صدرك ،وهو َ
لت�سكنوا �إليها» .ف�إذا كان غيابي �أ�شبه بتطواف امل�سافر ،ف�إين عائد
متحول ب�سبب الغياب ،بل �إين �أعود «بدموع
غري «متغيرّ » �أو
ّ
الندم» لأغ�سل بها خطيئتي .وهذه �صورة اخلطيئة باملعنى الديني.
ال ت�صدق� ،أيها املحبوب� ،أن «دمي» �أو �أمزجتي ميكن �أن تتلوث،
كما تتلوث جميع الأمزجة الأربعة باملثالب عند عامة النا�س .فال
ميكن �أن �أتخ ّلى عن كلّ طيبك من �أجل ال �شيء ،كهذا العامل الوا�سع،
لأنك يل «كلّ �شيء»� .أنت «وردتي» �أي مثال اجلمال والطيب
يف هذا العامل «الال�شيء» .هنا كذلك ميكن �أن نرى يف و�صف
املحبوب بالوردة �إ�شارة بعيدة �إىل و�صف مرمي العذراء ب�أنها «وردة
العامل»  rosa mundiلأنها املثال الأعلى يف الكمال واجلمال .هذه
ا�ستعارات و�صور عديدة يف املبالغة يف و�صف املحبوب ميكن متام ًا
�أن تو�صف بالتجديف ،لأن ال�شاعر ي�ستعري من ال�صفات امل�سيحية
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ما يطلقه على حمبوبه الب�رشي� .إىل جانب تف�سريات التجديف ،يرى
باحث مثل ال�شاعر – الناقد «دون پاتر�سن» �إ�شارات �إىل ال�شذوذ
ٌ
اجلن�سي يف عالقات العا�شق واملحبوب يف هذه الغنائية.
«وطو َ
ف ميين ًا و�شماالً»
حتول عن حمبوبه
( )110يعرتف العا�شق هنا �أنه قد ّ
َّ
ملونة».
�أي �أنه غازل �شباب ًا �آخرين ،فجعل من نف�سه «�أ�ضحوكة ّ
امللونة املر ّقعة التي يرتديها
الكلمة يف الأ�صل  motleyوهي املالب�س ّ
البهلول �أو الأُ ُلعبان لإ�ضحاك امل�شاهدين يف امل�رسح .والزيادة
أمعنت يف تنويع
يف االعرتاف بالذنب تدفع العا�شق للقول «لقد � ُ
عت ُح ّب َي الغايل
�أفكاري» و�أ�صلها:
ُ
حفرت عميق ًا يف �أفكاري ،و ِب ُ
أكرر اخلطايا القدمية،
بثمن
ٍ
بخ�س .ويف كل حب جديد ُ
كنت � ّ
واخلا�رس يف اتخاذ � ِأح َّب ٍة
اخلا�رس يف االبتعاد عن املحبوب
فكنت
ُ
َ
َ
كنت �أبحث عن الإخال�ص يف احلب ،ولكن بعنيٍ
�آخرين .بلىُ ،
وب�شكل غريب ،لأن ُح ّب َي الأف�ضل ،حتى �أثناء بحثي عن
موارب ٍة،
ٍ
اللم َحات املواربة �أ�ض َفت �شباب ًا جديداً على
غريك .لكن كلّ تلك َ
ف�ؤادي .وهذا �إيحاء ب�أنه مل َي ُعد �شاب ًا كما كان ُ
�سعاه
فم ُ
يظن ،لذا َ
بره َن ْت للعا�شق �أن «ما
خا�رس ،لأن تلك «التط ّلعات» �إىل �آخرين َ
ِ
�س ما فات،
احلب �إ ّال
ُّ
للحبيب ال ّأو ِل» .ولكن �أيها املحبوب ،ل َن ْن َ
أبرهن على قيمة
وهذا
ٌ
أجرب ُح ّب ًا جديداً ل َ
وعد م ّني �أنني لن � ِّ
ب قدمي – هذا �أ�شبه باعرتاف طفل يطلب ال�صفح من � ّأمه لأنه
ُح ٍّ
ك�سرَ َ �صحن ًا يف املطبخ! وملاذا االعرتاف الذليل؟ لأنك «معبود يف
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احلب» والأ�صل «�إله يف احلب»� ،إليه مثابي ،وهذا جتديف �آخر.
مت�شي ًا مع لغة ال�صالة واخل�شوع ،لأنك �أيها
«خذين �إليك» ّ
�إذن ُ
املحبوب «الأف�ضل بعد ج ّنتي» .وهذا يتعار�ض مع ما كان ال�شاعر
«و�ضمني �إىل
ي�أخذه على �آخرين يف املبالغة يف و�صف املحبوب.
ّ
ت�شجع �أ�صحاب ُتهم ال�شذوذ ،كما توحي
�صدرك الطاهر» �صورة ّ
بالتجديف كذلك.
رب َة احلظ التي مل ُتي�سرِّ له و�سيلة عي�ش
( )111يف هذه الغنائية ُ
يلوم ال�شاعر َّ
عار
�سوى العمل يف امل�رسح ،مما جعله ُيخالط عامة النا�س فلحق به ٌ
جراء ذلك.
يرح َمه ،لكي يتخ ّل�ص
يت�رضع
ُ
العا�شق للمحبوب �أن َ
ّ
ّ
من تلك ِ
ويقبل بالقيام بفعل ندامة م�ضاعف.
الع ّلة التي حل َقت بهَ ،
فتلو َثت
فيا � ّأيها املحبوب َت َو َّل ع ّني ت�أنيب َّ
ربة احلظ مبا ق ََ�س َمت يلّ ،
ال�صباغ امل َل َّوثة ِ
بالدهان
عت ملا �أعمل فيه ،مثل يد
ُ�سمعتي َ
وخ َ�ض ُ
ّ
الذي ي�صبغ به� ،أو الألوان التي يدبغ بها القما�ش �أو اجللود.
و«خ�ضوع طبيعتي» ت�ؤدي �إىل خ�ضوع العا�شق للمحبوب ،كما
يخ�ضع امل�ص ّلي للمعبود يرجو منه الرحمة والأوبة �إىل ال�صالح؛
«التجدد» وقد جعل ُتها االن�صالح .وهذا
والأ�صل � renewedأي
ّ
ِ
م�ستعد
امل�ستغف ُر عن خطئة «مثل مري�ض مطيع»
العا�شق القا ِن ُت
ّ
ُ
ليتجرع «قطرات ا َ
والعل َقم» مثل امل�سيح على ال�صليب .عودة
خللّ َ
ّ
�إىل التجديف .العا�شق يطلب الرحمة ويقوم بفعل الندامة ،باملعنى
يتجرع املُ ّر ،ال يجده ُم ّراً ،وال الندامة امل�ضاعفة
امل�سيحي .وهو �إذ ّ
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بكافية للعودة �إىل ال�صالح .فارحمني� ،إذن� ،أيها ِ
اخللّ العزيز ،و�أنا
�أ�ؤكد لك �أن هذه الرحمة �ستكفيني لأُ َبلَّ من ِع ّلتي ،و�أتخ ّل�ص من
لتجرع ا َ
خللّ والعلقم.
و�صمة عاري ،ولن يعود بي من حاجة
ّ
�صم ُة العارِ التي تلحق بامل�رسحي – املمثل
رحم َتك تكفيني! َو َ
م�صدرها «البيوريتان» الذين �سيطروا على مناحي احلياة يف ع�رص
�شك�سپري ،وكانوا ميقتون امل�رسح واللهو ،مما �أ ّدى �إىل َحرق بع�ض
امل�سارح يف �أيامهم ،و�إلغاء امل�رسح متام ًا يف ُ
�سكتلنده يف عهد امللكة
�إليزابيث ،حتى ا�ستعاد امل�رسح عافيته يف عهد خليفتها جيم�س.
( )112هذه الغنائية ا�ستمرار ل�سابقتها يف القول �أن لي�س �سوى املحبوب
بقادرٍ على محَ وِ عيوب العا�شق و�أن لي�س غريه يف الوجود يعني �شيئ ًا
لل�شاعر العا�شق ،وهذا �إفراط يف املبالغة ب�أن املحبوب هو «كل �شيء
«حمبتك ور�أفتك» �أيها املحبوب هي
يف العامل» بالن�سبة للعا�شق .ف�إن ّ
ل «الندوب» التي َح َفرتها على جبيني «�إ�شاعات ُمب َت َذلة».
ما مي أ
و�أ�صل «الندوب» كلمة � impressionأي انطباع �أو �أثر �أو ا�صطدام
«بف�ضيحة» و�أ�صلها  scandalومعناها القدمي� :صخرة �أو َع َق َبة
ي�ؤثر اال�صطدام بها حفرة �أو ُجرح ًا يف اجلبني .ف�أنا ال يعنيني من
يذمني طاملا �أنت « ُت ّ
غطي» على عيوبي ،ويف الأ�صل
ميدحني �أو ّ
� over-greenأي ّ
الع�شب؛ و«تثني» على
تغطي «بالأخ�رض» �أو ُ
حما�سني ،ويف الأ�صل  allowالتي تفيد مبعناها القدمي :ي�سمح �أو
يمَ دح�« .أنت عندي العامل كله» لذا فيجب �أ ّال �أ�سمع �إ ّال منك عن
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عيوبي وحما�سني .ولأنك عندي «العامل ك ّله» فلي�س �سواك «بقادرٍ
�رش» .هذان البيتان ال�سابع
على حتويل �شعوري الرا�سخ نحو خ ٍري �أو ّ
والثامن قد �شغال الباحثني لأكرثمن قرنني من الزمان .ففي عام
 1780قال «جورج �ستيفنز» �إن فيهما «غ�شاوة و�إبهام» ومازال
الباحثون غري واثقني مما ق ََ�صده �شك�سپري بهما .ولأنك عندي العامل
كله ف�سوف �أُلقي يف َد َر ٍك �سحيق كل اهتمامي ب�آراء الآخرين؛
�صماء مثل �أذن الأفعوان  ،adderال �أ�ستمع �إىل املدح �أو
لأن �أذين ّ
أح�سبهم
القدحّ � ،أما كيف �أف�سرّ �إهمايل لآراء الآخرين ّ
يف فلأ ّنني � ُ
جميع ًا �أمواتاً� ،إذ �أن ح�ضورك
القوي يف ذهني  purposeووجودي
ّ
احلي الوحيد بالن�سبة �إ ّ
يل ويح�سب العامل جميعاً،
جميع ًا يجعلك ّ
�أي الآخرين ال وجود لهم .هذه �صور من املبالغة جتاوزت جميع
احلدود ،حتى يف دنيا ا ُ
حل ّب.
( )113ي�ست�أنف ال�شاعر يف هذه الغنائية مو�ضوع غيابه عن املحبوب يف
الغنائية  ،109وي�ضيف �إليه التطوير الذي وجدناه يف الغنائية 112
ال�سابقة ،حيث يو�صف املحبوب ب�أنه «العالمَ ك ّله» .هنا عدد من
ال�صور وما ُيقابلها :العني والعقل؛ ناظرة وكفيفة؛ طائر وزهرة؛
�أحلى وجه و�أقبح ِخلقة؛ اجلبل والبحر؛ النهار والليل؛ الغراب
ي�رصح ال�شاعر ب�أنه منذ �أن فارق املحبوب ا�ضطربت
واحلمامّ .
وظائف العني والعقل عنده .فلم َت ُعد العني ترى بو�ضوح لأنها غدت
�شبه كفيفة .ومل َي ُعد القلب يتل ّقى ما تر�سله العني �إليه من ُ�ص َور ،مهما
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احلية التي
كانت جميلة ،مثل �صورة طائر �أو زهرة .فاالنطباعات ّ
ت�سجلها العني ال تقوى على االحتفاظ بها لأنها �شبه كفيفة .وحتى
ّ
لو �أب�رصت العني �أجمل املخلوقات� ،أو حتى �أقبح املخلوقات من
َب�شرَ �أو غراب ،ف�إنها ُت ّ
�شكل جميع ما تدركه على هيئة جميلة مثل
هيئة املحبوب .وال�شاعر هنا «ال يقوى على املزيد» من املبالغات
«من�ش ِغ ٌل» باملحبوب �إىل
يف الو�صف ،ويا ل ُه من اعرتاف ،لأنه
َ
�أق�صى احلدود .لذلك يقوم «عقلي الفائق ال�صدق» بالك�شف عن
كذب العني يف ما ترى ،لأنها كفيفة ال ترى بو�ضوح وال تر�سل ما
ترى �إىل القلب .يت�صل البيت الأول يف هذه الغنائية بالبيت الأخري.
فبعد فراق العا�شق عن حمبوبه دخلت العني يف القلب ومل ُتعد لها
وظيفة الر�ؤية ال�صحيحة .و�صارت «تغيرّ » ما ترى �إىل �صورة
املحبوب .لكن العقل �صادقٌ  ،مل يتغيرّ �صدقُه .فعندما «يدرك» �أو
املحورة التي تر�سلها العني ي�سارع يف و�صف
ي�ستوعب ال�صورة
ّ
العني بالكذب ،وهنا كذلك مقابلة �أخرى بني ال�صديق والكذب.
ت�سببت كلمة  mineيف البيت الأخري يف بع�ض اال�ضطراب عند
وقد ّ
من مل يدرك �صلتها بالبيت الأول.
( )114يلتقط ال�شاعر يف هذه الغنائية فكرة من الغنائية ال�سابقة �أن عني
حتول الأ�شياء اجلميلة �أو القبيحة �إىل �صور ت�شبه املحبوب
العقل ّ
�ضحية �إطراء
يف جمالها .ويت�ساءل ال�شاعر �إن كان عق ُله قد غدا
ّ
من عينه� ،أو �أن عينه هي املُخبرِ باحلقيقة .وي�س�أل �رصاح ًة :هل �إن
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تتوج باملحبوب وغدا ي�رشب الإطراء ،وهو هالك امللوك،
عقلي قد ّ
حبنا قد ع ّلم العني هذا ال�سحر
�أم �إن عيني تنطق باحلقيقة :و�أن ّ
وامل�شو�شة �إىل مالئكة ت�شبه نف�س
يحول الأ�شياء الفظيعة
ّ
الذي ّ
املحبوب العذبة .وال�سحر هو «اخليمياء» القدمية التي ت�سعى �إىل
امل�ش َّو�شة هي «ن�صف
حتويل املعادن اخل�سي�سة �إىل ذهب .والأ�شياء َ
امله�ضومة» كما يف الأ�صل .وال�سحر يف العني هي الأ�شعة التي
ُت ِ
لتتم عملية الإب�صار كما كان ال�شائع يف ع�رص
�سقطها على الأ�شياء ّ
�إليزابيث .ويقرر ال�شاعر – العا�شق �إ ّنه الإطراء ،داء امللوك الذي
�شرَ ِب منه املحبوب .وعقل ال�شاعر قد �رشب منه كذلك ب�إ�شارة من
العني التي تعلم ما الذي يجري مع هوى املحبوب ،فملأت الك�أ�س
بالإطراء .ولو كانت الك�أ�س م�سمومة بهذا الإطراء فال ب�أ�س ،لأن
تذوق الك�أ�س قبل
عني ال�شاعر حتب الإطراء كذلك ،وتبد�أ يف ّ
تقدميها �إىل املحبوب – امللك .هل �أن ال�شاعر بو�ضعه نف�سه على
ٍ
حمبة الإطراء يخ ّفف من
م�ستوى
واحد مع املحبوب من حيث ّ
حمبة
اتهام املحبوب ،كما فعل يف غنائية �سابقة ،ب�أن العيب فيه هو ّ
مت�ساويني يف ذلك فكيف تكون اخلطيئة
الإطراء؟ ف�إذا كان االثنان
َ
الت�سمم؟
يتذوقها �أوالً� ،إنقاذاً للمحبوب من
�أ�صغر� ،إذا كان ال�شاعر ّ
ّ
«احلب ك ّله»
( )115يعالج ال�شاعر يف هذه الغنائية فكرة احلب الأكمل
ّ
منو وازدياد ،لذا فهو يف تغيرّ .
الذي على الرغم من ذلك هو يف ّ
يرى بع�ض الباحثني �أن ال�شاعر «جون َدن» قد ا�ستوحى فكرة هذه
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الغنائية يف بع�ض �شعره .يقول �شك�سپري �إن �أ�شعاره املا�ضية كاذبة
حب �أكرث .وهذا قد دفع بع�ض الباحثني
�إذ قال �إ ّنه ال يقوى على ّ
�إىل الت�سا�ؤل عن تلك «الأ�شعار املا�ضية الكاذبة» .لكن ال�شاعر
يف غنائيات �سابقة ،مثل رقم  91و 105يقول كالم ًا مماثالً .غري �أن
ي�شتد
�شك�سپري يت�ساءل عن �سبب �صدور ذلك احلكم منه ،بينما
ّ
�شوقُه بعد ذلك القول .فهو يتذكّ ر ما قد يفعله الزمان ب�أحداثه التي
تت�س ّلل بني الوعد والإجناز و« ُتغيرِّ �إرادات امللوك» ،و ُتع ِّتم على
املقد�س ،وتنال من ِح ّدة املقا�صد وتحُ ِّول م�سار العقول
اجلمال ّ
ح�سب تق ُّلب الظروف .يا ترى ،هل كان ال�شاعر يخ�شى من
احلب ك ّله».
أحب َك َّ
طغيان الزمن يف تق ّلبه فلم يقل للمحبوب «�إنيّ � ّ
وق َتها كان واثق ًا متام ًا �أن احلا�رض هو ذروة ال�سعادة يف احلب ،ال
ويجيب ال�شاعر عن
يح�سب ح�ساب ًا ملا قد يتبع من �أحداث وتغيرّ ُ .
احلب ٌ
طفل ،والطفل ينمو حتى يكتمل .لذا مل
ت�سا�ؤله بنف�سه :لأن ّ
ُيرِ د ال�شاعر يف املا�ضي �أن يقول ُح ّبه قد بلغ الكمال ،بنما ُح ّبه ما
منو الطفل .وقوله «احلب طفل» �إ�شارة �إىل �صورة
يزال ينمو مثل ّ
«كيوپيد» الطفل الرتاثية .واملعنى الثاين �أن هذا احلب لدى ال�شاعر
ما يزال طف ً
ال غريراً ال يدرك ما قد يفعله الزمن من تغيرّ ات يف
احلب؛ والآن مل َي ُعد ال�شاعر يف �شبابه ،بل �أ�صاب �شيئ ًا من احلكمة
يحب
مع التقدم يف العمر ،فهو «لن يقول» ما قاله «من قبل» ب�أنه ّ
للنمو واالزدياد.
«احلب ك ّله» لأن �أمام ذلك احلب جمال
ّ
ّ
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«احلب الأف�ضل»
( )116يف الغنائية ال�سابقة كان ال�شاعر يعالج مفهوم
ّ
�أو املقيم ،الذي ال يقع حتت �سطوة الزمن املتغيرّ  .ويف هذه الغنائية
يحاول تقدمي تعريف للحب ال�صادق الذي ال يتغيرّ مع قوى التغيري.
يبد�أ ب�أ�سلوب التم ّني والرجاء أ� ّال َيجد «ما ُيعيق اقرتان» القلوب
املخل�صة؛ ويف الأ�صل «زواج العقول املخل�صة» م�ستعرياً من لغة
«كتاب ال�صلوات العامة» عبارة ير ّددها الكاهن الذي يعقد الزواج
يف الكني�سة .فما يبدو يف ظاهره ُح ّب ًا هو لي�س باحلب الدائم املقيم
�إذا ما تغيرّ بظهور ما ُيغيرّ ه� ،أو َ
مال bends
ليحيد عن م�ساره بابتعاد
َ
احلب منارة بحرية را�سخة ال تعب�أ بالعوا�صف� .إنه جنم
املحبوبّ .
الهداية ،مثل النجم القطبي ،الذي تهتدي به املراكب التائهة يف
العلو واالرتفاع يف ال�سماء ،ال
عر�ض البحر .وهذا النجم �شديد ّ
ميكن �أن ُيعرف قدره وقيمته ،ولو �أن من املمكن قيا�س ارتفاعه
علمياً ،مادياً .ثم �إن احلب لي�س �ألعوبة بيد الزمنُ ،يق ِّلبه كيف ي�شاء،
ولو �أن اجلمال اجل�سدي ،من �شفاه ور ّدية وخدود ،ميكن �أن َيقع
واحلب ال
يف حدود ا�ستدارة منجل الزمن ،الذي يح�صد كل �شيء.
ّ
يتغيرّ مع �ساعات الزمن الق�صرية و� ّأيامه املعدودة .بل �إن احلب يدوم
دوام احلياة �إىل حدود يوم الن�شور ،يوم ال تبقى حياة .واخلال�صة،
ِت ذلك ا َ
خلط�أ �ضدي،
يقول ال�شاعر� ،إذا كان ما قُل ُته خط�أ ،و�أُثب َ
وهي عبارة قانونية ،فمعنى ذلك �أنني مل �أنظم يف �شعر احلب قَط،
أحب �أبداً.ولكننا نعرف �أن �شك�سپري قد
ثم َة من � ّ
و�أنه مل يوجد ّ
نظم �إىل الآن  116ق�صيدة حب ،و�أن التاريخ مليء ب�أخبار احلب
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واملحبني ،لذا فهذه اخلامتة فيها الكثري من ا�ستعرا�ض املواهب
والتفاخر الذي ال حملّ له ،كما يرى بع�ض الباحثني.
( )117يوا�صل ال�شاعر العا�شق لغة القانون التي ختم بها الغنائية ال�سابقة،
فيقول للمحبوب« :ا ّتهمني هكذا» :وهي اال ّتهامات املفرت�ضة من
املحبوب بجحود العا�شق وانعدام الإخال�ص لديه ،لأنه قد ابتعد
عن املحبوب «طوعاً» وق�صرّ مبا ي�ستوجب عودته مبا يليق بعظيم
�سجايا املحبوب .و�صفة العظيم ت�شري �إىل «عظمة» منزلة املحبوب،
ن�سي �أن َي�س َتلهِ م
ال�شاب الأر�ستقراطي .وال ُّتهمة الأخرى �أن ال�شاعر َ
املحبوب فينظم فيه �شعراً ،وهو امل�شدود �إليه بروابط يومية ،مما
يوحي ب�أن ال�شاعر كان يتل ّقى �أف�ضاالً ،ورمبّا �أُ
ٍ
عطيات ،من ال�شاب
الأر�ستقراطي .وتهمة �أخرى �أن ال�شاعر يف غيبته «قد ت�آلف» مع
�آخرين من دون م�ستوى املحبوب ،ودون «القلوب املخل�صة»
ٍ
�ساعات هي من حق
يف الغنائية ال�سابقة ،ويكون بذلك قد �أنفق
ودب» .والعا�شق م ّتهم
هب
ّ
املحبوب ،ولي�س من حق «كل من ّ
ب�أنه «قد ن�رش القلوع» من مركبه ال�ضئيل «بوجه جميع الرياح»
�أي �ش ّتى �أ�صناف الب�رش الذين يبعدونه عن املحبوب .هذه ا ّتهاماتي
وكد�س فوقها �شكوك ًا تفتقر
�سجلها يف قيد االتهامات ِّ
و�أخطائيِّ :
�إىل دليل ،ثم �ضعني على م�ستوى تقطيبك وغ�ضبك ،ولكن ال
أقدم التما�س ًا قوامه الدفاع ب�أن غيبتي عنك �إمنا
تطلق النار َبعد .ف�أنا � ِّ
كانت بق�صد اكت�شاف الدميومة والقوة يف احلب الذي يجمعنا.
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حبك يل .يرى
حبي لك �أو ّ
والأ�صل  your loveغام�ضة ،قد تفيد ّ
ال�شاعر – الناقد «دون پاتر�سن» �أن هذه الغنائية ُت�شري �إىل �أن العا�شق
قد َفترَ ُح ُّبه لل�شاب الأر�ستقراطي و�أنه راح يبحث عن �آخرين،
لريى �إن كان لدى املحبوب � ّأية «ر ّدة فعل» جتاه تلك الغيبة.
( )118يوا�صل ال�شاعر العا�شق يف هذه الغنائية الدفاع عن نف�سه �ضد تهمة
اجلحود وعدم الإخال�ص با�ستعمال ا�ستعارات من �صور الطعام
�شهيتنا �أكرث
املر والأدوية امل�ستعملة لتح�سني ال�صحة .فنحن «جنعل ّ
ّ
مطيبات حريفة املذاق �إىل طعامنا .وكذلك نتج ّنب
انفتاحاً» ب�إ�ضافة ّ
املر�ض قبل ظهور �أعرا�ضه با ّتخاذ ِ
«احلمية» وهي «ر�أ�س الدواء»
تطهر الأمعاء �إىل درجة تو�صلنا �إىل املر�ض
كما نتناول الأ�رشبة التي ّ
فعالً .لكن حالوتك �أيها املحبوب «ال ُت ِ
أفرطت يف
تخم» حتى لو �
ُ
«مر�ضت من َ�ش َب ٍع بال�سعادة» .لك ّني
فعلت حتى
«تناولها» ،وقد
ُ
ُ
«م ِ
�صاحبة طعام ُم َّر ٍة» هي غيبتي عنك وت�آلفي مع «كلّ
� َأ�ض ُ
فت ُ
�ضت قبل وجود حاجة فعلية للمر�ض،
هب
ودب» حتى َمرِ ُ
ّ
من ّ
وجدت يف هذا النوع من املر�ض مالءم ًة
داع له .لكني
ُ
وال ِمن ٍ
«حتايل» يف تو ّقع �رشورٍ مل تكن
احلب� ،أو
ُ
حلايل .هذه «�سيا�سة» يف ّ
�صح ٍة
غدت �أمرا�ض ًا حقيقية� ،أو�ص َلت
موجودة ،لكنها َ
�سليم ّ
َ
�إىل عالج يليق مبري�ض« .الإفراط» يف ُح ِّبك جعلني مري�ضاً ،مثل
الإفراط يف الطعام الذي ي�ؤدي �إىل ال ُتخمة وال�سعي �إىل عالجها.
مت در�س ًا من تلك ال ُتخمة والعالج� .إن العالج الذي
ولكني تع ّل ُ
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«م ِ
ِ
«باحلمية» واالبتعاد عنك َ
طعام ُم َّرةً»
ا ّتخذ ُته
�صاحبات ٍ
وط َل ِب ُ
�سليم
هب ّ
يف ُ�صحبة «من ّ
ودب» قد غدت «الأدوية التي ّ
ت�سمم» َ
«ال�ش َبع بال�سعادة» �إىل �أن
�صحة غدا مري�ضا ب�سببك .قد ُت َل ِّمح حالة َّ
ّ
العا�شق قد بد�أ ي�سلو ُح ّبه ،و�صار ي�سعى �إىل �أحباب �آخرين .يرى
ودب»
هب
ّ
بع�ض الباحثني �أن الإ�شارة �إىل «املر�ض» و«كلّ من ّ
جن�سية.
حتمل تلميحات
ّ
ت�سمم العا�شق بالأدوية التي تعاطاها يف الغنائية ال�سابقة،
( )119بعدما ّ
يف �ضالل م�ساعيه للحفاظ على �سالمة عالقته مع املحبوب ،نجَ ِ ُد ُه
هنا يت�ساءل عن ُجرعات �إغراء �سحرية �شرَ ِبها من دموع احلوريات،
ويغ ّنني لإغراء
فن على ال�شواطئ ُ
اللواتي ،يف الرتاث الإغريقيَ ،ي ِق َ
البحارة ،الذين ي�صيبهم �سحر الغناء في�صطدمون بال�شواطئ ال�صخرية
البحارة .وذلك
�أو َت�س َت
درجهن احلوريات ،ويف احلالني يكون هالك ّ
ّ
ال�سحر هو «ا َ
خليمياء» الإغريقية التي متزج غريب املواد لت�ستقطرها
يف دوارق ،وهي الأنابيق  alembicsيف «الكيمياء» العربية ،وباطن
تلك الأنابيق قبيح كاجلحيم .بهذا ال�سحر يحاول العا�شق �أن يعالج
اخلوف بالأمل ،فيكون مغلوب ًا خا�رساً يف ُح ِّبه ،ولو �أنه يظن نف�سه
ارتكبت بينما كان قلبي ينعم ب�سعادة
غالباً .ويت�ساءلّ � :أي َة �أخطاء
ُ
مل يعرفها من قبل؟وكيف َج َح َظت عيناه عن حماجرهما يف هياح
ال�رش الذي
ُح ّمى اجلنون؟ وهذا اجلنون َح َم َله على االعتقاد ب�أن َّ
اقرتفه يف البحث عن �أحباب �آخرين هو الذي جعل اخلري ،يف ُح ِّبه

482

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 482

َّ
املحطم ُيعاد بنا�ؤه من جديد» بعد
«ح ّبه
الأول ،يزداد خرياً .لأن ُ
�ضالله ،فيغدو �أجمل و�أقوى .هنا َت�ضمني لعبارة ال�شاعر الالتيني
احلبيبني جتديد للحب» .ويبدو �أن
«تريين�س» الذي قال «يف ابتعاد
َ
العا�شق قد �أقنع نف�سه بهذه «احلكمة» فعاد كطفل مدر�سة مبا يكفي
حبه الذي فيه الكفاية .وقد ِ
ك�سب
من الت�أنيب �إىل �سابق �سعادته يف ّ
العا�شق من «ال�رشور» يف البحث عن �أحباب �آخرين ثالث َة �أ�ضعاف
«ال�سقطة املحظوظة» التي قادته �إىل
ما ا�ستهلك من جهد يف تلك َ
ال�رش .والأ�ضعاف الثالثة هي ن�سبة الربح يف الربا،
«اخلال�ص» من ّ
�صورة مكروهة يف الع�رص الإليزابيثي.
( )120يتذكّ ر العا�شق يوم خا َن ُه املحبوب ،فحزِ ن لذلك ،وكان عليه �أن
مذنب يف
ينحني ويطلب املغفرة ،ولو �أنه لي�س املذنب ،لكنه الآن
ٌ
االبتعاد عن املحبوب وعليه �أن ينحني نادماً ،لأن َج َ�س َده لي�س من
نحا�س �أو حديد .والأ�صل «�أع�صابي» التي كانت تفيد «ع�ضالتي»
يف ع�رص �إليزابيث ،وقد تفيد «م�شاعري» ،لذا جعلتها «ج�سدي».
هزتك
والآن ابتعاد العا�شق عن املحبوب �إ�ساء ٌة وق�سوة ،فهل ّ
هزتني ق�سوتك يوماً؟ �أما �أنا الآن،
ق�سوتي �أيها املحبوب كما ّ
قا�سيت من �إ�ساءتك يل.
�سارعت يف تقديركم
الطاغية املعتدي ،فقد
ُ
ُ
فيا ليت �أيام جمافا ِتنا ،والأ�صل :ليل َة مجُ افاتنا ،تذكِّ ر �أعمق م�شاعري
َ
نحوك ،كما
ب�شدة و ْق ِع �صادق الأ�سى ،فت�سارع تلك امل�شاعر
�سارعت نحوي مبرهم االعتذار ودموع الندم التي تنا�سب القلوب
َ
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مر بنا يف الغنائية  .34الآن
وم َ
اجلريحةَ .
رهم الندم بالدموع هو ما ّ
نحن متكافئان يف الإ�ساءة �إىل بع�ضنا ،لكن خطيئتك يف الإ�ساءة �إ ّ
يل
قد غَ َدت ثمناًُ ،يدفع ِفدي ًة .خطيئتي تفتدي خطيئ َتك ،وخطيئ ُتك

مر بنا يف خامتة الغنائية  :34دموع
يجب �أن تفتديني .مثل هذا ّ
الندم لآلئ ي�سفحها املحبوب الغادر .ولأنها لآلئ غالية الثمن فهي
فدية عن جميع الإ�ساءات .ترى الباحثة «هيلني ڤندلر» �أن هذه
«تتعمد الت�شوي�ش» .لكن ال�شاعر – الناقد «دون پاتر�سن»
الغنائية
ّ
ال يرى فيها ت�شوي�شاً ،بل يراها «ق�صيدة اعتذار يائ�س يدرك �أن
العا�شق واملع�شوق على در جة واحدة من ال�سوء» .هكذا ي�سهر
ا َ
جراها ويخت�صم ،يف بالد الإجنليز ،كما يفعل �أهلنا حول
خللق ّ
ق�صائد املتنبي!

ال�س ِ
معة الزائفة وف�ساد
( )121يتناول ال�شاعر يف هذه الغنائية فكرة ُّ
يروجها الآخرون لتنال من �سمعة ال�شاعر .يذكر
الأحكام التي ّ
«موري�س تيلي»  Tilleyيف معجم الأمثال يف �إنكلرتا يف القرنني ال�ساد�س
«ثمة فرق �ضئيل يف عيون العامل بني
ع�رش وال�سابع ع�رش مثا ًال فحواه ّ
يحور �شك�سپري هذا ملثال فيقول:
الال�شيء وبني ما ُي َظ ُّن كذلك»ّ .
الأف�ضل �أن تكون فا�سداً من �أن ُت َظ َّن فا�سداً .و�صفة الف�ساد هنا
ت�شري �إىل ف�ساد �سرية ال�شاعر كما ُي�شيع احلا�سدون .فعندما ال تكون
�ضيع ما يراه ال�شاعر
�صيبك ٌ
فا�سداً ُي ُ
لوم لأنك فا�سد ،وهذا مما ُي ّ
«متع ًة م�رشوعة» يجدها يف مباذله ،كما يرى بع�ض الباحثني .لكن
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الآخرين ال يجدون تلك املتعة م�رشوعة .غري �أن عيون احلا�سدين
يتل�ص�ص
الزائفة الداعرة «حتتفي» مبباذل ال�شاعر .ملاذا؟ وملاذا َّ
�أولئك الأرذلون على رذائل ال�شاعر ،ويح�سبون �سوءاً ما يح�سبه
حمية ال�شاعر في�صيح «�أنا من �أنا» وهذا ما ي�شبه
هو خرياً؟ هنا تثور ّ
التجديف يف حماكاة كالم الرب مع مو�سى ِ
(�سفر اخلروج .)14.3
ي�صوبون �سهامهم على مفا�سدي �إمنا يف�ضحون ما لديهم
والذين ّ
من مفا�سد .ف�أنا قد �أكون «م�ستقيماً» ،و«قد» هذه فيها نوع من
التوا�ضع عن «�أنا من �أنا» بينما الآخرون «زائفون» وهو نوع من
�ض �أفعايل
عر َ
ر ّد التهمة مبثلها� .أفكار احلا�سدين َ
«ع ِفنة» ويجب أ� ّال ُت َ
يف �إطار �أفكار �أولئك احلا�سدين .دفاع �آخر عن النف�س َمبهور
الأنفا�س .ف�إذا كان �أولئك احلا�سدون الزائفون يح�سبون جميع الب�رش
ينعمون بهذا الف�ساد ،مثلي ،ولي ُقل القائلون ما
فا�سدين مثي ف�إنهم َ
ي�شاءون .يرى عدد من الباحثني �أن هذا التفاخر والتعايل ال يخدم
�سمعة ال�شاعر وال يزيد من احرتامنا له.
( )122يف الغنائية � 77أهدى العا�شق ملحبوبه «دفرت مذكِّ رات» ب�صفحات
فارغة ليكتب فيها املحبوب ما ي�شاء .وكانت العادة يف الع�رص
الإليزابيثي �أن يتهادى الع�شاق مثل هذه الدفاتر وقد يكون معها
هدية من نوع ما .مثل هذا ما تذكره هذه الغنائية� ،إذ �أهدى
املحبوب للعا�شق هدية ودفرت مذكّ رات ،يبدو �أن العا�شق قد تخ ّلى
عنهما �أو �أ�ضاعهما ،لكنهما «مقيمان يف عقلي» كما يقول ،مبا
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يوحي بنوع من اال�ستخفاف بالهدية ،وهو �أمر خطري يف ُعرف
الع�شاق .لكن تف�سري ال�شاعر – العا�شق �أن ما يحتفظ يف ذاكرته
يخلد �أكرث من تلك ال�سطور العقيمة» يف
عن املحبوب «�سوف
ُ
الدفرت ،مما ي�ؤكد الظن �أن العا�شق ي�ستخف بالهدية .فما يف العقل
والقلب من �ش�ؤون املحبوب يبقى �إىل الأبد� ،أو يف الأقل ،وهذا
تنازل عن اال ّدعاء الأول ،يبقى طاملا بقي هناك ٌ
عقل وقلب� ،أي
قبل الأبدية« .فذلك احلاوي الهزيل» �أي الدفرت الذي ي�ضم
ذكريات احلب ،ال ميكن �أن ي�ستوعب كل �سجاياك وحما�س ِنك �أيها
أحز عالمات» على ع�صا،
املحبوب .لذا لي�س بي من حاجة �أن «� ّ
ح�سب عادة الأقدمني ،ل ُتح�صي ُح ّبك العزيز .وهذا �سبب غري
الهديتني .فعقل العا�شق ي ّت�سع
مقبول متام ًا «لتخ ّلي» العا�شق عن
ّ
لذكريات احلب و�ش�ؤونه �أكرث من قُدرة دفرت مذكِّ رات .واالحتفاظ
أر�سل َته �إ ّ
يل يعني �أن ذاكرتي �ضعيفة ،وبها حاجة �إىل
بدفرت مذكرات � َ
�سجلّ يذكّ رين بك ،و�إيحاء ب�أنني حتت رحمة الن�سيان .يرى «دون
پاتر�سن» �أن هذه الغنائية لي�ست �أكرث من اعتذار وت�سويغات غري
مقنعة ،لأنها َت�شي ب�أن العا�شق قد ت�ضاءلت جذوة ُح ّبه ،ومل َي ُعد لديه
�سوى االخت�صام حول «دفرت مذكِّ رات» هو �أقل �ش�أن ًا من دواعي
اخت�صام غريها بني الع�شاق.

أ�شد َم َنع ًة �ضد
( )123يف الغنائية ال�سابقة �أعلن ال�شاعر �أن ُح َّب ُه املقيم � ّ
خف
الن�سيان من موانع �أخرى .الآن جنده
وي�س َت ّ
ّ
يتحدى الزمن َ
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تو�سع يف قوله يف الغنائية ،16
بالتماثيل التي تمُ ّجد املا�ضي .وهذا ّ
لعوب ًة بيد الزمن .ترى الباحثة «كاثرين دنكان –
احلب لي�س �أُ َ
عد تعليق ًا على «ال�سنة
جونز» �أن الغنائيات  125 – 123ميكن �أن ُت َّ
العجيبة»  4-1603يف اعتالء «جيم�س الأول» العر�ش بعد وفاة
«�إليزابيث» ،حيث نظم كثري من ال�شعراء مدائح يف العهد اجلديد،
با�ستثناء �شك�سپري ،الذي يتحدى الزمن ب�أن ُح ّب العا�شق مقيم ال
يتغيرّ  .ف�رصوح الزمن ،وهي يف الأ�صل «�إهرامات» الزمن ،التي
احتفاء بامللك اجلديد ،كانت �أ�شبه بامل�سالت
�أُقيمت يف لندن
ً
منها بالإهرامات ،هي يف نظر ال�شاعر لي�ست بال�شيء اجلديد وال
�شيدة ب�أ�ساليب حديثة خالف ًا لإهرامات م�رص
الغريب ،ولو �أنها ُم ّ
«يد�س ُه» الزمن
القدمية .ولأن �أعمارنا ق�صرية ،ف�إننا نعجب مبا
ُّ
علينا يف غفلة م ّنا ،من كل قدمي بثوب جديد .لذا فنحن خمدوعون
أحتداك يا زمن،
ب�أن هذا «اجلديد» قد جاء تلبي ًة لرغباتنا .ولكني � ّ
�أنت و�سجالتك التاريخية ،ف�أنا ل�ست معجب ًا باحلا�رض ،الذي مي ّثله
«جيم�س» وال باملا�ضي ،الذي مت ّثله «�إليزابيث»�ِ .سجالتك عن
املا�ضي ،وما نرى يف احلا�رض ،لي�ست �سوى �أكاذيب�َ ،ص َن ْع َتها� ،أي
«ل ّفقتها» يف عجالة م�رساك .لكني �أق�سم بهذا «احلب املقيم» �أنني
�سوف �أبقى خمل�ص ًا يف ُح ّبي على الرغم منك ومن منجلك ،وهو
املوت ،الذي لن يغيرّ من ُح ّبي ،لأنه �سيبقى خالداً خلود �شعوري.
يرى بع�ض الباحثني �أن هذا احلديث عن احلب املقيم يف �سياق
تق ّلبات التاريخ والأحداث هو نوع من دفاع امل�ستميت عن حب
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ي�ؤول �إىل الزوال.
( )124يقول الناقد الأكادميي «�ستيفن بوث» �إن «هذه الغنائية �أكرث
تطرف ًا يف غمو�ض الرتكيب عند �شك�سپري» .ويف العام
الأمثلة ّ
 1924قال الناقد َ
«تكر» يف كتابه عن الغنائيات «مع �أن املعنى العام
لهذه القطعة وا�ضح – وهو �أن ُح ّب ال�شاعر ال يتغيرّ مع ظروف
املحبوب – ف�إن تعبرياتها الفردية والعالقات بينها قد حيرَّ ت
كل قارئ» .يقول ال�شاعر :لو كان ُح ّبي النفي�س وليد الظروف
و�أحوال ذوي ال�سلطة ،لكان مثل وليد احلظ وال�صدفة ،نغالً ،ال
والد له .وهذه �إ�شارة ال تغيب عن جمهوره املعا�رص ب�أن امللكة
َ
�رشعيتني» كما
�إليزابيث نف�سها و�شقيقتها امللكة ماري كانتا «غري
ّ
�أعلن والدهما امللك هرني الثامن .ونالحظ غياب حمبوب ال�شاعر
حب �آخر.
«حبه هو» دون ّ
عن هذه الغنائية ،لذا يركّ ز ال�شاعر على ِّ
حب �أو كُ ره ،فيكون
حب ال يقع حتت نزوات الزمن من ّ
فهو ّ
َدغل ًة ُتلقى بني الأدغال حيناً� ،أو زهر ًة ُت َ�ض ّم �إىل زهور غريها.
حب ن�ش�أ بعيداً عن حدود ال�صدفة واحلظ :فهو ال ينمو
كالّ� ،إنه ٌّ
يف الظروف املزدهرة ،وال ي�سقط حتت �رضبة ُ�سخط امللوك و�إبعاد
املحبني ح�سب تق ّلب الظروف .وهو
املنبوذين ،مما يتعر�ض له بع�ض ّ
متفرداً ،لأنه
ُح ٌّب ال يخ�شى تق ّلبات ال�سيا�سة ال ّآنية ،بل يقف �شاخم ًا ِّ
«غري معجب باملا�ضي (�إليزابيث) وال باحلا�رض (جيم�س)؛ ال ينمو
حتت �شم�س ال�سلطة ،وال يغرق بوابل «�أمطارها»� .إىل هذه احلقيقة
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�أ�ستدعي �صنائع الزمن ،املتق ّلبني معه ،لي�شهدوا على ما �أقول.
�أولئك «الألعوبة بيد الزمن» ميوتون يف �سبيل ِ
«الق َيم» من دينية �أو
�سيا�سية ،بعد �أن عا�شوا حياتهم للجرمية .وميكن القول �إن الإ�شارة
هنا �إىل غُ الة الكاثوليك �أو �إىل غالة ال�سيا�سة يف عهد ال�شاعر ،مثل
�أ�صحاب «م�ؤامرة البارود» عام .1605
يتحدى الزمن ،ويف هذه
( )125يف الغنائيتني ال�سابقتني ،كان ال�شاعر
ّ
«ح َّبه
الغنائية ي�ستمر
ّ
التحدي واال�ستخفاف بقوة الزمن ،لأن ُ
النفي�س» �أقوى من تقلبات الزمن و�أحوال ال�سيا�سة .ودخول
«جيم�س الأول» ظافراً بعد وفاة «�إليزابيث» دفع «املتع ّلقني باملظهر
وا ُ
حلظوة» �إىل ال�سري يف موكبه امللكي ،رافعني مظ ّلة املوكب فوقه.
لكن ال�شاعر ال يرى �أن ذلك يفيده �أو يعنيه ،فال يريد �أن «يظهر»
ليكرم «مظاهر ال�سلطة» .ويرى �أن الأف�ضل له �أن ُير�سي «قواعد
ّ
خلود» ب�شعره ،بدل قواعد ُتقام عليها الإهرامات �أو امل�سالت
ثبت له �أن «خلود» ال�سلطة �أق�رص عمراً
احتفاء بامللك اجلديد .وقد َ
ً
من قوى االنحدار والدمار التي تتهدد ال�سلطة و�أ�صحاب ال�سيا�سة.
والدليل ،يقول ال�شاعر� ،أن «املتع ّلقني باملظهر واحلظوة» يخ�رسون
«كل �شيء و�أكرث» يف �سعيهم �إىل «احلالوة املركّ بة» بدل «املذاق
الب�سيط» مما قادهم �إىل الهالك .يريد ال�شاعر �أن «يقبع» خا�ضع ًا
يف ف�ؤاد املحبوب .و�أ�صل ال�صفة خا�ضع ًا  obsequiousتوحي
بكلمة قريبة تفيد «الطقو�س اجلنائزية» مما جعل بع�ض الباحثني
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يرى يف هذه ال�صفة تو ّقع وفاة املحبوب يف الغنائية الالحقة .لذا
ف�إن ال�شاعر يحمل « َت ِ
قد َم ًة» باملعنى امل�سيحي »:خبز وخمر ،وهي
متحررة» من قيود اخل�ضوع ال�سائدة يف البالط
تقدمة «فقرية لكن
ّ
و�أ�صحاب ال�سلطة ،غري م�شوبة بالنفاق ،وهو دون الإخال�ص �إنه
«تبادل م�شرتك م ّني �إليك» مثل الت�ضحية بالروح يف �سبيل امل�سيح
امل�صلوب :جتديف �آخر� .إذن ابتعد ع ّني �أيها املُخبرِ الكذّ اب
ت�شتد
امل�أجور :الزمن .ف�أنت ال ُتدرك �أن الروح ال�صادقة ،عندما
ّ
حتديات
�إدا َن ُتها ،تكون ال َ
أبعد عن �سيطرتك� ،أيها الزمن .وهنا ختام ّ
احلب �أقوى من الزمن!
الزمن يف هذه الغنائيات الثالثة الأخريةّ :
( )126متثل هذه الغنائية خامتة «متواليات ال�شاب الو�سيم» الفتى احلبيب
الذي ي�سطر على الزمن� ،إذ مي�سك بقب�ضته �ساعة الزمن ،الرملية،
املتق ّلبة ،كما ي�سيطر على �ساعة «احل�سم» �أي املوت بدفعه عنه .فهو
وبنموه يك�شف «�ضمور» �أ�صحابه �أحبابه
ينمو مع ت�ضا�ؤل الزمن،
ّ
الكثار ،ومنهم ال�شاعر طبعاً ،بينما «الفتى احلبيب» ينمو .ف�إذا
كانت الطبيعة هي �صاحبة ال�سيادة على الفناء ،ف�إنها مثل «اخلليلة»،
فت�شدك
 mistressكما يف الأ�صل ،تريد �أن ت�ستقبيك يف حوزتها،
ّ
�إىل الوراء .هنا �إ�شارة �إىل �أ�سطورة «ثيتي�س» التي حاولت االحتفاظ
بابنها «�أخيلي�س» لتج ِّنب ُه الفناء ف َغ َمرته يف نهر «�ستيك�س»
ال�سيدة على الفناء ،تريد �أن ت�ستبقيك
و�أم�سكت بكعبه .والطبيعةّ ،
الزمان «خرونو�س» العجوز مبا يف يدها
ني
َ
ليكون يف قُدرتها �أن ُته َ
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من �شباب الفتى الو�سيم ،وبذلك تقتل «الدقيقة» البائ�سة� ،أي حلظة
املوت ،وقد �أنقذت ف َتاها منه .ومع ذلك ،عليك �أيها املحبوب،
حتذ َر الطبيعة� ،صاحبة ال�سيادة على الفناء ،ل َ
�أن َ
أثري م�شيئتها،
أنك � ُ
لذا فهي قد «ت� ّؤجل» الق�ضاء على كنزها ،ولو �أنها ال حتتفظ به
دوماً .وت�صفية ح�سابها قد يت� ّأخر ،ولكنه يجب �أن ُي َ�س َّدد ،وذلك
«بت�سليمك» ما يف عهدتها �إىل ق�ضاء الزمان املحتوم .نالحظ
�أن هذه «الغنائية» حتتوي على اثني ع�رش بيت ًا بدل الأربعة ع�رش
امل�ألوفة ،وهي مزدوجات .وقد دفع ذلك بع�ض الباحثني �إىل ت�أمل
مغزى ق�سمة  12بيت ًا على  2وهي املزودجة ،ومغزى ق�سمة رقم
هذه «الغنائية» الأخرية يف متوالية ال�شاب الو�سيم على  63=2وهو
اقرتاب �سنة وفاة امللكة «�إليزابيث» ،واقرتاب الرقم من «ثالث
ع�رشينات وع�رش» توقع موت ال�شاب وال�شاعر.
ال�سيدة ال�سمراء»؛ ويف الأ�صل
( )127هنا تبد�أ متوالية «غنائيات
ّ
«ال�سوداء» ،لأن اللغة الإجنليزية مل تعرف �صفة «ال�سمراء» لذلك
ا�ستعارت �صفة  brunetteالفرن�سية يف و�صف «ال�سمراء» ،لكنها
ال ُتطلق على املذكّ ر .ففي �سالف الزمان ،ولي�س بال�رضورة الزمان
«ح�سناً» ،و�إن ُح ِ�س َبت
«ال�سمرةُ» تحُ َ�س ُب ُ
القدمي طبعاً ،ما كانت ُّ
فلم ُ
فال�سمر ُة هي وريثة اجلمال،
تكن ُت ّ
عد «جماالً»� .أما اليوم ُّ
نو ٍة غري �رشعية ،ب�سبب ا�ستعمال
الفعلي ،فقد َ
حلق باجلمال «عار» ُب َّ
م�ساحيق التجميل التي ميقتها ال�شاعر ،لأن الأيدي املعا�رصة قد

491

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 491

«تلب�ست» قدرة الطبيعة ،فراحت «تحُ ِّ�سن» كلّ دميم بطالوة زائفة.
ّ
احلق مل َي ُعد معروفاً ،بل «تد ّن�س» بامل�ساحيق� ،إن مل
لذا ف�إن اجلمال ّ
َن ُقل قد حلق به العار .ولأن هذا هو ال�شائع اليوم ،فقد اختار ال�شاعر
خليلة ذات عينني �سوداوينِ ،
و�ضمن ًا ذات محُ ّيا �أ�سمر ،الذي ،مع
�سواد العيننيُ ،يعبرِّ عن ِ
احلداد واحلزن ب�سخرية يف املُ َ
نطوى ،على
دن
دن �شقراوات ،ولو �أن اجلمال ال ُيعوِ ُز ُه ّن .فمن مل يو َل َ
من لمَ ُيو َل َ
�شقراوات ،ح�سب املفهوم ال�شائع للجمال ،يلج�أن �إىل م�ساحيق
هن ِخلقة الطبيعة ،التي ال ينق�صها اجلمال ،بزيف
التجميل
في�شو َ
ِّ
الطالء .لكن ِ
ّ
احلداد يليق بال�سمراء ذات العينني ال�سوداوين ،فتبدو

«ح�سناء» .وهذا ي�ستعيد الو�صف يف ال�سطر الأول ،وهنا �أ�صبحت
«ال�سمرةُ» تفيد اجلمال .وال�شاعر فخور بذلك ،لأن ال�سمراء ذات
ُّ
حل�سن« ،ال زيف» ِ
العينني ال�سوداوين متثل «الأ�صالة» يف ا ُ
الطالء
يف اجلمال مبعناه املعا�رص املعتمد على «التجميل» .وبناء على ذلك
ك ِّله �أ�صبحت ال ِ
ال�سمراء ،قائلة :كذا فليكن
أل�سن ُة تلهج بجمال َّ
اجلمال ،يف ُ�س ِ
مرة احل�سناء.

( )128هنا تولّه من نوع �آخر ،يقوم على ا�ستعارة العالقة احلميمة بني اخلليلة
و�شيء �آخر ،هو هنا �آلة عزف وترية م�شدودة �إىل م�ستطيل خ�شبي.
و�إذ تعزف ال�سمراء على تلك الآلة يدعوها ال�شاعر «مو�سيقاي» �إذ
ن�سحب
تتماهى العازفة مع العزف على «تلك اخل�شبة املباركة»َ .ت
ُ
أ�صابع ر�شيق ًة على التناغُ م الوتري الذي ُيذهل �سمع ال�شاعر،
ال ُ
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ويبعد ال�شاعر
عا�شق ال�سمراء ،بعد ع�شق ال�شباب الأر�ستقراطيُ .
الرقاقات اخل�شبية
تفا�صيل م�شاعره �إزاء العازفة والعزف« ،فيغبط» ّ
باطن يد احلبيبة الناعمة،
لتقبل َ
يف �آلة العزف ،لأنها تتقافز خفيفة ّ
مبا حتمله باطن الكف من �إيحاءات جن�سية .و�شفتا ال�شاعر العا�شق
«جتر�ؤ
حمرومتان من ذلك اللم�س والتقبيل،
ّ
فتتوردان خجالً� ،إزاء ّ
كف اخلليلة العازفة .و�إذ ُتداعب
يقبل باطن ّ
اخل�شب» الذي ّ
يتخيل نف�سه
رقائق خ�شب الآلة ،والعا�شق ينظر،
�أ�صابع العازفة
َ
ّ
وقد تبادلت ال�شفتان موقعهما ومنزلتهما مع الأ�صابع ،فراحتا
تقبالن املفاتيح املرتاق�صة .وهذا التبادل يف اخليال يجعل «اخل�شب
ّ
احلية» .ويطلب ال�شاعر العا�شق طلب ًا
امليت �أكرث �سعاد ًة من ال�شفاه ّ
ّ
«منطقياً» من اخلليلة العازفة :مبا �أن رقاقات اخل�شب «اجلريئة»
أ�صابعك ِ
ِ
وباط َن ك ّفك ،فامنحيهم ما هم �سعداء
�سعيدة بلم�س �
به ،وامنحيني َ�ش َف ِ
تيك ل ّأقبلهما .مل يطلب عا�شق مراهق مثل هذا
الطلب! يرى بع�ض الباحثني �أن هذه الغنائية تنطوي على �سخرية
من الإفراط يف الع�شق مبا فيها من مبالغات التقرب ،بل االلت�صاق
بني العا�شق واملع�شوق.
( )129يف هذه الغنائية مقابلة بني الآثار الأخالقية واجل�سدية عندما يكون
ال�شب ُق فاعالً ،بني اللذّ ة املنتظرة التي تدفع الرجال �إىل مالحقتها،
َ
بال�ش َبق يف الغنائيتني
مما يوحي ب�أن املديح الذي �أغدقه املدفوع َّ
ال�سابقتني ال ميكن االطمئنان �إليه .والغنائية �أ�شبه مبوعظة ُتلقى من
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حدة عباراتها ،التي ت�شبه ِ
احل َكم.
على منرب يف كني�سة من حيث ّ
تبديد طاقة الروح تفيد الروح كما تفيد «ال�سائل امل َنوي» الذي
يغذّ ي روح الإن�سان .وتبديده� ،أو تبديد الروح ،يف بيداء من العار
جم�سداً� ،أو ِ
فاعالً .و�صفته :حا ِنث،
ال�ش َبق هو َّ
الذي ي�ؤدي �إليه َّ
ال�شبق ّ

مجُ رم ...وحامل ًا مي ِّتع الإن�سان يغدو حمتقراً على الفور .وت�ستمر
بجنون ،مكروه
ال�ش َبق :فهو
ال�صفات الهجومية على َّ
ٌ
مطلوب ُ
وال�ش َب ُق
�سب ُب اجلنون ملن يلتقطه؛ َّ
ُ
بجنون حاملا ُينال؛ وهو ُط ٌ
عم ُي ِّ
عنيف عندما ُينال ،و�أثناء نواله ،ويف طلب نواله ،وهو ِنعم ٌة عند
فرح موعود قبل نواله ،وبعده
التحقق ،و�أ�سى �إذا ما حت ّقق؛ وهو ٌ
اله َو�س باجلن�س هي
يغدو ُح ُلماً .جميع هذه ال�رشور التي ُت�صاحب َ
أحد متام ًا هو
جيداً يف هذا العامل .ولكن ما ال يعرفه � ٌ
ما يعرفه النا�س ّ
الرجال هذا «النعيم»� ،أي املر�أة ،الذي ي�ؤدي بهم
كيف يتج ّنب ّ
�إىل «اجلحيم» ،وهي كلمة عامية تفيد «فَرج املر�أة» كما ا�ستعملها
«بوكاجيو» يف ق�ص�ص ديكامريون ،وقد وردت يف م�رسحية امللك
لري  .129.6.4وثمة �إ�شارة كذلك �إىل عبارة الرومي «جالينو�س»
التي تفيد« :بعد ِ
اجلماع تكون جميع املخلوقات حزينة ،با�ستثناء
الن�ساء ِ
والد َيكة» .كيف انقلب ُح ّب ال�شاب «العفيف» �إىل ع�شق/
مقت اخلليلة ال�سمراء؟

ب�سمرة خليلته مع
( )130يف ختام الغنائية  ،127كان ال�شاعر ّ
يتبجح ُ
غياب �صفات اجلمال التقليدية فيها .وبعد التف�صيل يف دوافع
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ال�ش َبق الذكوري يف الغنائية ال�سابقة ،توحي هذه الغنائية ب�أن
َّ
�صفات اجلمال التقليدية يف الأنثى غري �رضورية ال�ستثارة الرغبة.
فهو يقلب جميع تلك ال�صفات ال�شائعة �إىل �ضدها يف خليلته.
عيناها ال ت�شبهان ال�شم�س يف �شيء .واملرجان الأحمر الذي ي�صف
ال�شفاه تق�صرّ �شفتاها عنه يف اللون .الثلج �أبي�ض ،لكن �صدرها
ال ي�شبه الثلج يف بيا�ضه ،ونهداها ِ
كامدان يف اللون ،بني الأ�سمر
ني .و�شعرها ال ي�شبه �أ�سالك الذهب يف ر�أ�س املحبوبة التقليدية
ُ
والب ّ
بل �إن على ر�أ�سها تنمو � ٌ
ي�شبه ال�شعراء التقليديون
أ�سالك �سودّ .
مر َتها بيا�ض،
خدود املحبوبة بالورود الدم�شقية التي ي�شوب ُح َ
لكن �شك�سپري ال يجد وروداً ال حمراء وال بي�ضاء وال دم�شقية
يف َخ َّدي خليلته ال�سمراء� .أما العطور ،فبع�ضها ،ولي�س جميعها،
تبعث بهجة �أكرث مما يف ما تنفث حبيبتي من �أبخرة من فمها حني
تتك ّلم� .أما �صو ُتها ،فهو ال ي�شبه املو�سيقى يف �شيء ،ومع ذلك� ،أنا
أحب �أن �أ�سمعها وهي تتك ّلم� .أما الإلهة التي تخطر خفيف ًا على
� ّ
تدب قدماها على
الأر�ض حني ت�سري ف�أنا مل � َأرها ،بل ر�أيت حبيبتي ّ
الرغم من ذلك جميعه ،ف�إين �أرى حبيبتي من
الأر�ض ّ
دبا .وعلى ُّ
الفتنة واجلمال بحيث تق�صرّ عنها كل امر�أة �أخرى عند املقارنة.
ومغزى ذلك� ،أن كل املطلوب هو وجود امر�أة ،ميكن «تناولها»
لإ�شباع دوافع ال�شبق عند الرجل /ال�شاعر.
( )131يحتفل ال�شاعر بخليلته التي متار�س عليه من ال�سلطة قدر ما متار�س
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ع�شاقهن .مع �أن
اجلميالت ،املقايي�س التقليدية ،من �سلطة على ّ
الآخرين يرون �أن ال�سمراء لي�س لديها من ال�سلطة على عا�شقها
يدعي ،ب�سبب عوزها ل�صفات اجلمال التقليدية ،لكن العا�شق
كما ّ
يقول �إنها لي�ست �سوداء �إال يف �سلوكها .وهي «طاغية» مع �أنها
يدفعهن
هي من هي ،خمتلفة عن احل�سناوات الأخريات ،الالئي
ّ
جمالهن نحو الق�سوة واالختيال بها .لك ّن ِك عندي �أيتها احلبيبة
ال�سمراء� ،أجمل اجلواهر و�أغالها ،ولو �أن بع�ض الآخرين َيرون
يحرك احلب نحو الأنني .لكنهم
�أن وجهك الأ�سمر ال يقدر �أن ّ
مخُ طئون ،ولكي �أُقنع نف�سي قبل غريي ،حت�رضين �ألوف الآهات
ال�سمرة هي
ال�سواد �أو ُّ
مبح�ض التفكري بوجهك ،وت�شهد �آهاتي ب�أن َّ
أنت ِ
الأجمل ح�سب ر�أيي ،ف� ِ
ل�ست �سوداء �سوى ب�أفعالك التي يراها
علي ،و�أن
الآخرون الذين ي�شيعون
ً
افرتاء �أنك ال متلكني ال�سيطرة ّ
ِ
يحرك احلب نحو الأنني .تبد�أ الغنائية باالحتفاء باخلليلة
وجهك ال ّ

التي ال تقل جما ًال عن اجلميالت يف عني العا�شق ،وال تختلف
عنهن طغياناً .وهذا ك ّله مديح يت�صاعد نحو الأنني يف �إطار امليوعة
العاطفية .ولكن املفاج�أة ت�أتي يف مزدوجة اخلتامِ � :
أنت �سوداء
ب�أفعالك وح�سب .وهذا ذ َّم غري متو ّقع .يزيد منه البيت الأخري
ب�أن �أفعالك ال�سوداء هي منبع االفرتاء عليك ب�أنك تق�صرّ ين عن
املذمة عبارة «كما �أظن»
احل�سناوات يف ممار�سة ال�سلطة .وتختم ّ
مما يوحي ب�أن العا�شق قد يظن خط أ� و�أن الآخرين على �صواب يف
ر�أيهم يف ال�سمراء.
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ال�سواد والق�سوة عند خليلته .يقول:
(ّ )132
يتو�سع ال�شاعر يف �صورة ّ
�أُ ِح ُّب عينيك� ،إذ يبدو �أنهما ترثيان حلايل� ،إذ «تعلمان بتعذيب
ِ
قلبك يل بال�صدود» ،لذا فقد ا ّت�شحتا بال�سواد ِحداداً ،ناظرتني
بحزن �إىل �أملي .واحلق �أن �شم�س ال�صباح ،ب َتوري ٍة على «ال�صباح»
 morningو«يف ِحداد» و ،mourningيف �سمائها لي�ست �أكرث منا�سبة
ي�صيبها من
خلدود ال�رشق الرمادية� ،أي املكفهِ ّرة ،ب�سبب ق َّل ِة ما
ُ
منا�س َب ِة عينيك احلزينتني لوجهك،
�شم�س ال�صباح عند �رشوقها ،من َ
الوهاج ،الذي يقود امل�ساء ُلينري الغرب
الز َه َرة ّ
الأ�سمر .وال كوكب ُّ
ِ
جهك؛
نا�سب عيناك َو َ
الكام ُد لو ُنه عند الغروب ،ب�أكرث منا�سب ًة مما ُت ُ
قلب ِك من
أ�سود� ،أي �أ�سمر� .إذن،
َ
عيناك �سوداوان ووجهك � َ
فليحزن ُ
احلزن كل ع�ضوٍ فيك.
ولي�شمل
�أجلي مثلما حتزن عيناك من �أجلي.
ُ
َ
يرى بع�ض الباحثني يف «كلّ ع�ضو ِ
فيك» دعو ًة ملمار�سة اجلن�س،
ربة
فتك�سب ر�ضا العا�شق الذي يكافئها ب�أن ُيق�سم �أن «فينو�س» ّ
اجلمال نف�سها �سوداء ،و�أن كل من مل تكن �سوداء فهي دميمة .يف
هذه الأو�صاف للخليلة ذ ٌَّم مبا ي�شبه املدح ،من باب ال�سخرية.
خدود ال�رشق الرمادية هي املنطقتان على جانبي ال�شم�س التي ال
نور عند �رشوق ال�شم�س «احلزينة» ،وهما «كامدتان» مثل
ي�صيبها ٌ
َخ ّدي اخلليلة .و�إذ يطلب العا�شق �أن ي�صبح قلبها يف �سواد احلداد،
لأن ال�سواد ينا�سبها ،هو و�صف القلب بال�سواد� ،أي انتفاء الر�أفة
ال�سواد يبينّ ُ �أنه يناق�ض ما
التي يطلبها العا�شق .وهو �إذ ي�شري �إىل َّ
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ال�سمرةُ ،جمال.
ّ
يدعيه ب�أن ال�سواد� ،أو حتى ُّ
( )133هنا نفهم �أن اخلليلة ال�سمراء قد ا�ستحوذت على ف�ؤاد ال�شاب
الو�سيم حمبوب ال�شاعر ،فيقوم ال�شاعر العا�شق بت�أنيب خليلته
ِ
يئن من ُجرح غَ َرز ِت ِه يف حبيبي
ب�شدةّ :تب ًا
ّ
لقلبك الذي جعل قلبي ّ
ِ
وجعل ِت ِه
يف معاً� .أال يكفي تعذيبك يل وحدي
و ّ
فانقلبت �إىل حبيبي َ
عبداً للعبودية املتمثلة فيك .و�صفة العبودية للحبيب واملحبوب
حمبتي ال�شاب
م�ألوفة يف ال�شعر الغزيل! عينك احلا ِقدة ،ب�سب ّ
الو�سيم نزعتني عن طبيعتي ،ف� ِ
أطبقت بق�سوة على حبيبي ،وهو
أعز �إ ّ
يل من نف�سي» كما يف بع�ض ال�شعر
ف�س � ّ
نف�سي الأخرى� ،أو « َن ٌ
ِ
غدوت حمروم ًا من حبيبي ،ومن نف�سي التي
وبفعلتك هذه
العربي.
ُ
ِ
ث ثالث
ومنك يف � ٍآن معاً .هذا
نف�س حبيبي،
عذاب مث ّل ٌ
َ
ٌ
ا�ستوع َب ْتها ُ
مرات .وقد حاول بع�ض الباحثني قراءة �إ�شارات يف العدد ت�سعة،
ّ
أح�س ُبه من باب املبالغة التي ت�رسي يف الق�صيدة جميعاً.
ولك ّني � َ
ِ
�صدرك احلديد ،ولكن دعي قلبي الأ�سري
فاحب�سي قلبي يف �سجن
ي�ضم قلب حبيبي .و«ي�ضم» هذه �أ�صلها  bailالتي ِح�سبها
لديك ّ
بع�ض الباحثني تفيد «كفالة» لت�رسيح ال�سجني ،ولكن معجم
ي�ضم .وال يعنيني
اك�سفورد ي�شري �إىل �أنها فعل نادر يفيد :يحب�س �أو ّ
�سجاين �إذا كان قلبي ،داخل هذا ال�سجن املركّ ب ،هو
من يكون ّ
حار�س حبيبي .هناك لن تقدري على تعذيبي .بل �ستقدرين ،لأنني
�إذ �أكون �سجني �صدرك �س�أكون ملك ِ
يديك ،لأنك متلكينني جميع ًا
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ِ
الت�رصف .هذا ال�شعور بالعبودية يف احلب
حرية
ولك يف ما متلكني ّ
ّ
مفهوم دخل �إىل ال�شعر الغنائي الأوروبي عن طريق الرتوبادور،
املو�شح والزجل.
الذين �أخذوه عن ّ
( )134هنا ا�ستمرار ال�ستمالة اخلليلة �أن تطلق �سرِ اح املحبوب من �إ�سارها
ليعود �إىل ال�شاعر العا�شق .والغنائية ُمثقلة باال�ستعارات من لغة
القانون واملال ،ولوال ذلك لكان املعنى �أكرث و�ضوحاً .هكذا،
أعرتف الآن �أن حبيبي الو�سيم �صار يف َح ِ
� ُ
وزتك ،و�أنا نف�سي
ِ
«�شهوتك
غدوت رهني رغبتك .والأ�صل  thy willالتي تفيد
َ
«وليم»
اجلن�سية» كما ميكن �أن تكون كلمة  willنف�سها تعني
َ
وهو اال�سم الأول لل�شاب .لذا� ،سوف �أتخ ّلى عن نف�سي ،كما
نف�سي الأخرى:
يتخلى املرء عن عقار ميلكه ،لكي «ت�ستعيدي»
َ
مبادلة عقار بعقار .و«نف�سي»  mineقد تفيد «منجم الذهب» يف
و�صف املحبوب .ويف ا�ستعادة «نف�سي الأخرى» تكون راحتي
الدائمة ،لك ّنك لن تفعلي ما �أريد ،ولن حت ّلي وِ ثاقَه ،لأنك ُمت�س ِّلطة
تعهد باحلفاظ على الو�ضع
طيع لرغباتك .لذا فقد ّ
م�ستحوِ ذة ،وهو ّ
ِ
لرغباتك .وهنا عالقة �أخذ وعطاء� .أنت جميلة
اجلديد باخل�ضوع
تفر�ضني ما ت�شائني ،ك�أي ُمرابي ٍة َج ِ�شع ٍة يف �أخذ الفوائد ،بخيلة يف
العطاء ،وتقا�ضني� ،أو تالحقني حبيب ًا غدا مدين ًا من �أجلي� ،أي مدين ًا
ِ
وت�رصيف املُ�شني جتاهه �أو
لك ،لأنه � َأخ َذ ِك م ّني� ،أنا املالك الأ�صلي.
ّ
جتاهك هو الذي جعلني «�أخ�سرَ َه» ولكن «� ِ
ِ
وملك ِتني».
أنت ملك ِت ِه َ
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«املدين» ِ
لك مبا «تعر�ضني» من ب�ضاعة ال�شهوة،
وهو وحده غدا َ
إر�ضاء ل�شهو ِت ِك .وهكذا بقي ُتما مع ًا
وهو «يدفع» الثمن بالكامل� ،
ً
وبقيت �أنا كذلك غري طليق ،بل حبي�س
يف الأ�رس ،من �أخذ وعطاء.
ُ
هذه العالقة امللتب�سة.
( )135هذه غنائية َو ِقح ٌة بذيئة ،قوامها تورية كلمة  willالتي تفيد «رغبة»
«وليم» ا�سم ال�شاعر الأول،
�أو «�إرادة» �أو «�شهوة جن�سية» �أو
َ
وكذلك اال�سم الأول لل�شاب املحبوب� ،إ�ضافة �إىل اال�ستعمال
البذيء الذي يفيد «ع�ضو اجلن�س» عند الرجل �أو املر�أة .ترِ د الكلمة
مرات �أولها
مرة يف غنائية قوامها �أربعة ع�رش بيتاً� ،سبع ّ
ثالث ع�رشة ّ
مرات �أولها حرف �صغري� ،إ�ضافة �إىل مرة رابعة
حرف كبري ،و�ست ّ
ع�رشة ب�شكل  .willهذا الإفراط يف الت�شكيل يكاد يذهب مبا يف
ال�صور من «جمال» .وهذه التوريات جتعل من املمكن اال�ستمتاع
ُّ
بالغنائية �إذا �أهملنا ما ت�شري �إليه و�أخذنا املعنى الظاهر «الربيء»
يفرق ال�شاعر بني امر�أة لها رغبة طبيعية يف الأ�شياء وبني
َ
وح ْ
�سبّ .
وعزم فوق «رغبتها»� .أنا من ُي ِ
ف
اخلليلة التي لديها «�شهوة»
لح ُ
ٌ
يف ال�س�ؤال لإ�شباع «�شهوتك» احللوة �أو «ع�ضوك اجلن�سي»
مر ًَة «�أن
باملزيد .فيا ذات «الع�ضو» الوا�سع العري�ض ،هل ت�سمحني ّ
ِ
عندك؟ �أم ترى �أن ما عند الآخرين �أف�ضل
أولج» ما عندي يف ما
� َ
مما عندي؟ لكن البحر ال يرتوي مبزيد من املطر .كذلك � ِ
أنت مع
الفيا�ضة لديك ميكن �أن ُت�ضيفي غنى �إىل ِ
غناك� .إذن ،ال
ال�شهوة ّ
ً
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ٍ
قا�س �أن مينع ال�ساعني � ِ
ع�شاقُك كثريون،
ت�سمحي ب�أي
�صدود ٍ
إليكّ .
وليم  .Willولكن،
فاح�سبيهم واحداً ،واح�سبني �أنا ذلك الواحدَ ،
�إذا تو ّقفنا ثالث ع�رشة مرة عند كل مرة ترِ د فيها كلمة  willوWill
ّ
ّ
مرة .وهذا
لتغيرّ ت ظالل املعاين بتغيرّ ما توحيه كلمة  willيف كل ّ
حمبي �شك�سپري.
«تطوير» وفذلكة يف البناء قد ال تروق لكثري من ّ
( )136ال تختلف هذه الغنائية كثرياً عن �سابقتها من حيث املو�ضوع
يلح العا�شق كثرياً يف اقرتابه من خليلته ،قائالً:
وفُح�ش الكالمّ .
روحك  ،soulالتي تفيد «ال�ضمري» كذلك ،القرتابي
�إذا ما أ� َّنب ْت ِك ُ
ال�شديد ِ
منك ،فاق�سمي لروحك الكفيفة ،التي ال ترى لأنها
جمجوبة يف داخل كيانك� ،أن املقترَ ِب ِ
منك هو حبيبك  ،Willالتي
روحك� ،أو �ضمريك،
تعني «ال�شهوة» .و«ال�شهوة» كما تعرف ُ
طلب ُح ِّبي.
قب ُل يف «املكان � ّإياه» .لذا� ،إكرام ًا للحب ،ن ّفذي َم َ
ُت�س َت َ
ذلك لأنني �س�أملأ «خزين ُح ِّبك» �أي ما متلكني من �إغراءات
جن�سية .بلى� ،س�أملأه حتى يطفح ب�شهوات ُع ّ�شاق كثريين ،ومنها
�شهوتي .فاخلزائن �ضخمة اال�ستيعاب ي�ضيع فيها «الواحد» بني
ي�سهل أ� ّال ُيح�سب الواحد �شيئ ًا بني العدد الكبري،
كثريين غريه ،لذا ُ
الع ّ�شاق .فلأكُ ن غري معدود بني العدد ،ولو �أنني عندما تقومني
من ُ
«بجرد» حمتويات خمز ِن ِك ال بد �أن �أكون معدوداً بني العدد .ولكن،
َ
ِ
عندك! � ّأية
حلو
�إذا � َ
أعج َب ِك �أن حت�سبني ال �شيء ،فذلك هو �شيء ٌ
حمتمل يف ق�صيدة غزل؟! ال جتعلي
أبعدت كل جمال
ٍ
�سف�سطة هذه � َ
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حبيب ًا لك غري ا�سمي ،الذي يفيد «ال�شهوة» .و� ِأح ّبي ذلك اال�سم –
حتبني.
حتبيني لأن ا�سمي ومعناه هو ما ّ
ال�شهوة دائماً .والنتيجة �أنك ّ
مرات يف هذه الغنائية ،ثالث ًا
والتورية يف ا�سم ال�شاعر  Willترد �سبع ّ
تفرعات معانيه،
منها تبد أ� باحلرف الكبري الذي يفيد  ،Williamمع ّ
يطوف باملعنى املجازي � ّأي
مرات باحلرف ال�صغري  wالذي ّ
و�أربع ّ
تطواف.
( )137بعد �إحدى ع�رشة غنائية ي�شيد فيها ال�شاعر مبزايا خليلته ال�سمراء
الغرامية ،ي�ستفيق فج�أة على ا�ضطراب ر�ؤيته ،ويدرك �أن عينيه
�صورتا خليلته ال�سمراء جميلة ،وحملتا قلبه على االعتقاد
قد ّ
خط�أ �أنها كذلك فا�ضلة ،لكنه مع ذلك يبقى حتت �سيطرة احلب
لهم احلب ،كيوپيد ،الأعمى �أ�سطورياً،
الأعمى .يخاطب ال�شاعر ُم َ
والأحمق  foolالتي يجد فيها بع�ض الباحثني �أنها ت�شري كذلك �إىل
ع�ضو الذكَ ر� ،إمعان ًا يف التف�سري البذيء� .أنت �أيها الأعمى ،ما الذي
بعيني حتى �صارتا تنظران �إىل هذه ال�سمراء وال تب�رصان ما
فعلت
َ
ّ
فيها من «قُبح»؟ عيناي تعلمان معنى اجلمال و�أين َمكم ُنه ،لكنهما،
احلب� ،صارتا حت�سبان الأف�ضل هو الأ�سو�أ ،فتحيدان عن
لهم
ّ
يا ُم َ
اجلمال تع ّلقا بال ُقبح .ف�إذا كانت العيون قد �أف�سدت قُدر َتها لواعج
احلب ،فاذهب �إىل حيث ير�سو جميع الذكور من الب�رش؛ وال�سفينة
التي تر�سو يف املرف�أ �صورة جن�سية ،جند مثلها يف م�رسحية عطيل،
 ،2. 1. 76-80واملرف�أ كناية عن ج�سد املر�أة .وميكن تف�سري اخلطاب
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احلب .ملاذا �إذن
موجه ًا من ال�شاعر لنف�سه بدل خماطبة ُملهِ م
هنا ّ
ّ
بت �رشاك ًا لزيف العيون َع ِل َقت بها حكمة ف�ؤادي،
يا كيوپيد َن َ�ص َ
أح�سب تلك ال�سمراء حديق ًة خا�صةُ ،بقع ًة معزولة ،بينما
ف�رصت �
ُ
ُ
هي �ساح ٌة مفتوحة جلميع طالبي املتعة؟ وملاذا عيناي تريان هذا
ال�سوء وتنكران �أنه كذلك ،فت�ضفيان جما ًال على مثل هذا ال ُقبح؟
هذه �أمور بالغة ال�صحة ،لكن قلبي وعيني على خط�أ .فقد حلّ
بالعينني وباء الزيف .وكلمة «وباء» قد ت�شري �إىل �أن ال�سمراء املتحللة
حب «عفيف»
حتول العا�شق من ّ
م�صابة مبر�ض جن�سي ،مما يفيد �أن ّ
�إىل حب ال�سمراء قد �أورثه الوباء.
يدعي �أن
( )138يف هذه الغنائية حتليل خلديعة النف�س املتبا َدلة :فالعا�شق ّ
فتي .فحينما ُتق�سم
تدعي �أن ع�شيقها َب ُ
خليلته عفيفة ،وهي ّ
عد ّ
حبيبتي �أنها «خملوقة من ِ�صدق» �أي من «�إخال�ص» بتورية على
�صدقها،
�صبية عذراء ،ف�أنا �أُ ِّ
«خملوقة»  madeمبا يفيد � ،maidأي ّ
أخدع نف�سي؛ مع علمي �أنها «تكذب» � ،liesأي �أنها «تنام
و� ُ
أ�صدقها لكيما
مع �آخرين» فهي لي�ست عفيفة .و�أنا �أتظاهر ب�أنيّ � ّ
بعد على �أفانني
حت�س ُبني ك�أي فتى غرير ،عدمي التجربة ،مل يتف ّتح ُ
َ
حت�سبني يافعاً ،ولو
العامل الزائفة .وهكذا � ّ
أظن ،عبث ًا وغروراً� ،أنها َ
تعلم �أنني قد ّ
أ�صدق ل�سانها
يت عتبة ال�شباب .بغرار ٍة � ِّ
تخط ُ
�أنها ُ
الناطق بالزيف والكذب .وبهذه الطريقة من اخلداع املتبادل،
ُتطم�س احلقيقة الب�سيطة من اجلانبني :هي لي�ست عفيفة ،و�أنا مل � ُأعد
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فتياً .ولكن ملاذا ال تقول �إ ّنها غري �صادقة� ،أي غري دقيقة يف كالمها؟
ّ
مت؟ واجلواب ي�أتي من ال�شاعر العا�شق
وملاذا ال �أقول �أنا �إنني قد َهرِ ُ
ُ
نف�سه :لأن �أف�ضل رداء habit
احلب هو الثقة اخلادعة،
يت�رسبل به
ُّ
حب تعداد ال�سنني التي تذكِّ ره
واملظاهر الزائف .فالعا�شق َ
الهرِ م ال ُي ُّ
بتجاوز �شبابه .لذلك� :أنا �أكذب عليها  lie with herبتورية على
علي  ،lie with meبتورية على «تنام
«�أنام معها» ،وهي تكذب ّ
معي» .وهكذا ،يف عيوبنا معاً ،نغتبط بالأكاذيب على بع�ضنا.
هذه الغنائية تقدم �صورة عن احلب اجل�سدي البذيء ،تناق�ض متام ًا
ق�صائد احلب ذات املظهر الرائق التي ت�صف م�شاعر العا�شق نحو
الفتى الأر�ستقراطي الو�سيم.
يتو�سع ال�شاعر يف مو�ضوع افتقار خليلته �إىل
( )139يف هذه الغنائية ّ
ال�صدق والإخال�ص ،م�شرياً �إىل ما ظلمته به من كذب وخيانة
وا ّدعاء الع ّفة ،مما ورد يف الغنائيتني ال�سابقتني .فال تطلبي �إ ّ
يل �أن
�سو َغ ُ
قلبك القا�سي بف�ؤادي� ،أو �أن �أجد له ما
�أُ ِّ
الظلم الذي �أنزله ُ
يخ ّفف من �أذاه .وال جترحيني بعينك �إذ تتط ّلعني �إىل ُع ّ�شاق �آخرين
ال�شدة التي
حدثيني عنهم بل�سا ِنك .ا�ستعملي
ّ
بح�ضوري ،بل ّ
متلكني ،وال تقتليني باملكر واحليلة .قويل يل �رصاح ًة �أن ُح ّبك يل قد
حتول �إىل غريي .ولكن يف ح�ضوري تو ّقفي عن حتويل نظرتك ع ّني،
ّ
القوة
�صوبينها �إىل غريي ،ب�أ�سلوب ماكر .ملاذا ذلك ولديك من ّ
ل ُت ّ
�أكرث مما يحتمله دفاعي الذي �أنهكه ُح ُّب ِك .وهنا يحاول العا�شق �أن
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يجد للخليلة عذراً ملا تفعلِ � .
جيداً �أن �أحلاظك الفاتنة
أنت تعلمني ّ
أعداء يل .لذلك ف�أنت تزيحني �أولئك الأعداء عن
كانت وماتزال � ً
وجهي بتحويل نظراتك عني ،لكي ير�سل �أولئك الأعداء – العيون
�سهام الأذى �إىل غريي .ولكن ال تفعلي ذلك ،لأنني على و�شك
ُ
ومرة �أخرى� ،إن العيون القاتلة و�سهم الأحلاظ لي�ست من
�أن �أق َتلّ .
موروث ال�شعر الأوروبي بل من �أثر �شعر الرتوبادور الذي دخل
�إىل ال�شعر الإجنليزي بدخول «اليانور الأكيتانية» امللكة الفرن�سية
الأ�صل ،زوجة امللك هرني الثاين يف �أوا�سط القرن الثاين ع�رش.
فاقتليني �إذن ب�أحل ِاظك ،مبا�رشةً ،ال بالعيون املاكرة .وهنا ن�شعر
بنوع من ال�سخرية حول كون الأحلاظ قادرة على القتل ،مما ي�شري
�إىل �أن الفكرة مل ي�ستوعبها الوجدان ال�شعري الإجنليزي َبعد.
( )140يف هذه الغنائية ي�ستمر ال�شاعر يف الطلب �إىل خليلته ولو بالتظاهر
ب�أنها تحُ ُّبه ،لكي ال ُي�صاب باجلنون ويفقد �صربه فيتحدث عنها مبا
ال يليق .وهذا ما فعله ال�شاعر العا�شق يف الغنائية  147القادمة� ،إذ
حت ّققت خماوفه ف�أ�ساء القول يف اخلليلة .ولكي يتج ّنب هذا املز َلق،
بطلب ال�شاعر �إىل خليلته �أن تكون «حكيمة» قدر ما هي «قا�سية»،
وهي ال�صفة التي �أطلقها ال�شاعر يف الغنائية ال�سابقة� .صربي معقود
الل�سان ،و�صدودك يزيد يف حريتي وانعقاد ل�ساين ،وهذا ما يزيد
حزين ،فت�صدر ع ّني كلمات يف عوز للإ�شفاق منك .فلأع ِّلمك
معنية
�شيئ ًا من احلكمة واللباقة يف
ّ
الت�رصف .ال مانع �أن تكوين غري ّ
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باحلب ،بل يكفي �أن «تقويل» �إين �أُ ِح ُّبك .ف�أنا مثل مري�ض َن ِك ٍد
م�رشف على املوت ال يريد �أن ي�سمع من طبيبه �سوى �أخبار التطمني
فقدت الأمل ِ
فيك �سوف ي�صيبني اجلنون
على ال�صحة .لأنني لو
ُ
عك ما ال ُيعجب .نحن يف عا ٍمل ُي ِ
وقد �أُ�سيء القول فيك و�أُ ِ
�سم ِ
ف�س ُد
كلّ �شيء� ،إىل درجة �أن املفترَ ين �صاروا يف جنونهم يقولون ما

أف�س َد و�أغدو جمنون ًا فتخيب
ُت ِّ
�صدقُه �آذان املجانني �أمثالهم .ولكي ال � َ
� ِ
ي�صوب
�صوبي نظرا ِتك نحوي ال نحو غريي ،كمن ّ
آمالك يفّّ ،
ٍ
هدف با�ستقامة بغر�ض ال َقتل ،ولو �أين �أعرف �أن قلبك اجلميل
على
يقر قراره
قلبك
ٌ
خادع ُق َّل ٌ
بزوغ عن هدف �أنا �أُ ِّ
�صوب نحوهُ .
ب ،ال ّ
ت�رضع يبعث على الإ�شفاق من
على حبيب غري جمنون مثلي .هذا ّ
يحور كل �شيء �إىل ف�ساد
جانب القارئ �إذ يرى عا�شق ًا يف عامل ّ
وجنون ُيخ�شى منه على العا�شق امل�سكني.

حوا�سه اخلم�س،
حب خليلته ب� ّأية واحد ٍة من
(ُ )141ينكر العا�شق �أنه ُي ّ
ّ
ّ
يحبها بقلبه وح�سب ،وقلبه مو�ضع اخلطيئة
ّ
ويدعيُ ،متهكماً� ،أنه ّ
ّ
والتهكم يبد�أ يف � ّأول كلمة يف
والعذاب الذي هو عقوبة اخلطيئة.
بعيني؛ لأنهما َت َريان
الغنائية :يف احلق� ،أي ُبح�سن ّنية� ،أنا ال �أُ ِح ُّبك
ّ
خللقية ،وا ُ
فيك �ألف عيب ،ويق�صد العيوب ا َ
ِ
قية� ،أي ال َت َه ُّتك يف
خل ُل ّ

عالقاتها اجلن�سية مع �آخرين .لكن قلبي هو الذي ُيحب ما تزدريه
العينان ،فهو ُم َو ّله على الرغم مما ُيرى ِ
وحا�سة ال�سمع عندي،
منك.
ّ
ِ
كالمك .وم�شاعري الرفيعة الأخرى
الأُذُنان ،ال تبتهجان بنغمة
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ُ
ال متيل �إىل لمَ َ ٍ
خريان،
�سات دنيئة من َج َ�س ِدك.
ّ
واحلا�ستان الأ َ
حد ِك.
الذوق
�سي ٍة معك َو َ
ّ
وال�شم ،ال َترغبان بدعوة �إىل وليمة ِح ّ
حوا�سي اخلم�س بقادر ٍة على
واخلال�صة �أن ال َم َلكاتي اخلم�س وال
ّ
يغدو
َقد �صفات الرجولة ،من �أن
قلبي الأحمق ،الذي ف َ
َ
�أن تثني َ
عبداً ل َق ِ
لبك املتعايل وتابع ًا ذليالً .ومك�سبي الوحيد الآن من هذا
ارتكبت خطيئة يف حب �سمراء
احلب هو ما حلّ بي من م�صيبة:
ُ
م�س َتهرتة ،ك�أف�أتني بالأمل .وهذا الأمل ميكن تف�سريه معنوياً ،كما ميكن
تف�سريه مادياً ،ك�أن يكون العا�شق قد �أ�صيب مبر�ض هو ما ي�صيب
من العالقة مع امر�أة مته ّتكة من �أمرا�ض جن�سية .يف هذه الق�صيدة
�إحلاح على كراهية اخلليلة ،قد ي�شري �إىل �شعور داخلي يف كراهية
املر�أة عموماً ،ب�سبب ال�صفات احلا ّدة يف تعبريها .وهذا ما دفع
�شاعراً ناقداً معا�رصاً مثل «دون پاتر�سن» �أن يدعو �إىل «حذف»
هذه الغنائية من املجموعة الأ�صلية؛ وزاد �أن قال �إنه ال يريد �أن يقر أ�
مرة ثانية.
هذه الغنائية ّ
فيطور
( )142يوا�صل ال�شاعر العا�شق ما و�صفه يف ختام الغنائية ال�سابقةّ ،
�صورة جمازية تتقاطع فيها «خطيئته» اجلن�سية مع «ف�ضيلة» خليلته
اجلن�سية ،التي تقوم على معاملتها املهينة له .فاحلب خطيئة ال�شاعر
لأنه ُح ٌّب داعر ،والكره ف�ضيلة اخلليلة ،لأنه يقوم على ُح ّب �آثم
من جانب العا�شق .كالهما داعر فا�سق ،فمن منهما �أف�ضل من
الآخر؟ يقول العا�شق �إن خطيئته يف احلب الآثم ال ت�ستحق ال ّلوم
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عند مقارنتها بخطايا اخلليلة مع العديد من الع�شاق .و�إن كانت
خطيئة العا�شق ت�ستحق اللوم فيجب �أال ي�صدر ذلك اللوم من َ�ش َفتي
هو ُهما الوردي لكرثة ما منحت من ق َُب ٍل للآخرين.
�س َز ُ
اخلليلة املد ّن ُ
املقد�س.
وك�أن تدني�س اللون الوردي ي�شبه تدني�س اللون الك َن�سي ّ
�شفتا اخلليلة قد َخ َت َمتا كما بخاتمَ ٍ عهو َد ُح ّب زائفة للآخرين قدر
مداخيل ِ
َ
خمادع
ما خ َتمت من عهود للعا�شق .و�شفتاها قد «�سرَ َقت
غي مبتذلة .ومع
�آخرين» مبا تقا�ضت من ع�شاقها من �أجور ،ك�أي َب ّ
يحبها مثلما تحُ ُّب هي الآخرين .وهو
كل هذا يقول العا�شق �إنه ّ
يت�رضع �إىل اخلليلة �أن «تزرع الإ�شفاق» يف قلبها ،حتى �إذا ما �أي َنع
ّ
قد ي�ستحق ذلك الإ�شفاق نف�سه �إىل الإ�شفاق .هذه قرارة االنحدار.
ف�إذا ِ
كنت يا م�سكون ًة باجلن�س تطلبني ما ُتخفني ،فلي َتك تحُ رمني من
متعة اجلن�س الذي تمُ ِّثلني .هنا قد ن�سمع �صوت ًا �آخر يقول �إن هذه
الغنائية �صورة من كراهية املر�أة .هل كان ال�شاعر يريد ذلك فجعل
حب على هذه الدرجة من االنحطاط ،تذكِّ ر باملر�أة
املر�أة التي ُي ّ
الوردية «� ّأم البغايا» يف ِ
«�سفر الر�ؤيا»؟
ي�صور امر�أة �أف َل َت
مانيةّ ،
( )143يف هذه الغنائية ت�شبيه ميتد على طول ال ُث ّ
وهرِ عت
منها �أحد طيورها ،وبني ذراعيها طفلها الذي تخ ّلت عنه ُ
للإم�ساك بطائرها الهارب منها .فت� ّأملي حال َة � ٍّأم حري�صة ،والأ�صل
«مدبرة منزل» لكن ال�سياق يفيد �أن املق�صود «� ّأم»
� housewifeأي
ِّ
كما يف «وليدها» يف البيت الثالث ،و«طفلها» يف البيت اخلام�س،
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ِ
و«طفلك» يف البيت العا�رش ،و«قومي
و«طفلها» يف البيت الثامن،
بدور ال ّأم» يف البيت الثاين ع�رش .جتري لتم�سك بواحد من «ذوات
الري�ش» كما يف الأ�صل ،تورية على الرجل املت�أ ّنق ذو الريا�ش «�أي
عا�شق غرمي ،محُ تقر يف نظر املتكلم .فتهرع املر�أة ل ُت ِ
م�س َك بذلك
الع�شاق الهاربون منها،
الذي تتمنى لو يبقى ،وهو الع�شيق �أو ّ
الذي يطري �أمام عينيها� ،أو يهرب منها ،غري �آبه ٍة بطفلها الذي
يبكي ويتعلق ب�أذيالها ،وهي جتري .والت�شبيه ينطبق على ال�شاعر
العا�شق الذي يجري خلف املر�أة كما يجري الطفل وراء الأم التي
يت�رضع ال�شاعر �إىل خليلته �أن
جتري وراء الطائر – الع�شيق الهاربّ .
غي ِتها� ،إذا ح�صلت على ما ت�شتهيه
«تل َت ِف َت» �إليه �إذ ما �أطبقت على ُب َ
ال�شقي،
جميع الن�ساء ،بتلميح جن�سي� ،أن تلتفت �إليه ،وهو طفلها
ّ
فتقبله وتكون «رحيمة»
امل�سكني ،الراك�ض وراءها من بعيدّ ،
�أي عطوفة جن�سياً .عندها َي ِع ُد العا�شق �أن «ي�ص ّلي» لكيما تنال
غية �أو الرغبة
الب َ
اخلليلة ما تبتغي ،والأ�صل  ،thy Willوالكلمة تفيد ُ
والتورية با�سم  Willت�شري �إىل  ،Williamاال�سم الأول لل�شاعر،
وكذلك اال�سم الأول لل�شاب الو�سيم الذي «�سرَ َق» خليلة ال�شاعر،
«�صال ُته» مكاف�أة اخلليلة �إذا ما ال َت َف َت ْت �إليه وهدهدت
الذي متثل َ
من بكائه!
( )144لل�شاعر العا�شق حبيبان اثنان:
حبيب ُ�سلوان  comfortيرتاح �إليه،
ُ
وهو ال�شاب الو�سيم ،وحبيب خيبة  despairهي اخلليلة ال�سمراء
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التي خاب �أمله فيها ،لأنها ا�ستجابت لإغراء ال�شاب الو�سيم الذي
عرفها على حبيبه الو�سيم �أ�سا�ساً.
«�سرَ َقَها» من ال�شاعر ،الذي ّ
وهذان احلبيبان مثل
«روحني» � spritsأو «�شيطا َنني» تفريق ًا عن
َ
يتلب�سان ال�شاعر دوماً ،وي�ؤديّان به �إىل خ ٍري �أو
َ
«مالكَ ني» ّ ،angels
�رش .املَالك الأطيب هو رجل كامل الو�سامة ،نبيل .والروح الأ�سو�أ
ّ
ال�رشيرة ُتغوي
امر�أة كريهة اللون� ،سمراء .وهذه الأنثى ال�سمراء ّ
مالكي الأطيب باالبتعاد عن جنبي ،وهو مو�ضع املالك اخليرِّ �إىل
قدي�سي �إىل �شيطان مثلها مبا
جانب الإن�سان .وهي تو ّد �أن تحُ يل ّ
تعرِ �ض من كربيائها القبيحة الزائفة .ولكن ال دليل عندي �أن مالكي
قد انقلب فع ً
ال �إىل �شيطان ،لأن االثنني بعيدان ع ّني .ولأنهما
مت�صاحبان ف�إين �أح�سب �أن الواحد منهما قد وقع يف «جحيم»
ناره اجلن�سية .و«اجلحيم» كناية عن �أع�ضاء اجلن�س يف
الآخر� ،أي َ
عامية لغة ذلك الزمان .لكن هذه امل�س�ألة لن �أ�ستطيع َت َب ُّينها الآن،
ّ
و�س�أبقى فري�سة ال�شك� ،إىل �أن تظهر �آثار «عدوى املر�ض اجلن�سي»
ال�رش
ال�رشير ُة
حبيبي الأر�ستقراطي الو�سيم .روح ّ
الذي تقذف به ّ
َ
تقذف مالك اخلري بنار َعدواها .و«تقذف» حتتمل املعنى البذيء
الآخر� ،أي حتى «تزيحه عنها» �أو ُت َبعده عن ُ�صحبتها وهو ما ي�أمل
ال�شاعر العا�شق فيه .ولكن �صورة الع�شق ثالثية الأبعاد هنا توحي
فعلي من الغرام� .إن عذابها كان غراماً!
ب�أن الثالثة يف «جحيم» ّ
( )145هذه الغنائية فريدة بني املجموعة من حيث يقوم البيت فيها على
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ثمانية مقاطع �صوتية ،بدل الع�رشة امل�ألوفة يف البحر «الأيامبي» ذي
التفعيالت اخلم�س واملقاطع الع�رشة .يرى الباحث «�ستيفن بوث»
�أنها الأ�ضعف بني املجموعة ،كما يرى «بولر» �أنها قد ال تكون من
نظم �شك�سپري .كما يرى باحث �آخر �أن هذه الغنائية قد تعود �إىل
زمن ّ
مبكر ،عام  ،1582يوم كان ال�شاعر يف الثامنة ع�رشة من العمر،
تزوجها.
يخطب و َّد «�آن هاثواي» التي تكربه بثماين �سنوات يوم ّ
ت�صف الغنائية عا�شق ًا انهارت قواه عندما قالت له خليلته «�إين
أكره» ،ومل َي ُعد �إىل �صوابه حتى �أ�صلحت قولها ب�إ�ضافة «ال �أنت»
� ّ
�صورهما
غريك .يبد�أ البيت الأول
ّ
بل َ
بالتغزل ب�ش َف َتي املر�أة ال ّلتني ّ
�إله احلب بيديه ،وقد يكون «كيوپيد» �أو «فينو�س»َ .ه َم َ�ست
أكره» فطار �صوابه وهو الذي
ال�شفتان �إىل العا�شق بقولها «�أنا � َ
قلبها ي�ؤ ّنب ذلك الل�سان
ي�ضنى من �أجلها ،فر َّقت حلاله ،وراح ُ
فهم َ�ست من جديد «ال �أنت»
دائم العذوبة ،الر�ؤوف ب�أحكامهَ ،
املق�صود بل غريك .فعادت احلياة �إىل �رصيع الع�شق .هنا عدد من
طفل يف
املح�سنات اللفظية والبديعية� .إيقاع املقاطع يوحي بحركة ٍ
ِّ
�أول َم�شي ِِه ،ال ينا�سب ا ّدعاء ال�شاعر �أن خليلته متلك موته وحياته.
ت�شبيه النهار الذي يتبع الليل ُم�س َته َل ٌ
ك لكرثة وروده يف ال�شعر
والبيت الثالث ع�رش يورد  ،hate awayمما يوحي با�سم Hathaway
التي كان يخطب و ّدها .والبيت الرابع ع�رش يبد أ� بكلمة  Andوقد
ُتنطق  Anneوهو ا�سم املر�أة الأول .كل هذا جعل بع�ض الباحثني
ينال من قيمة الغنائية.
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( )146هذه الغنائية فريدة يف كونها الوحيدة التي ال َيرِ ُد فيها �أي ِذكرٍ
للحب �أو املحبوب �أو اخلليلة ال�سمراء .ثم �إنها غنائية تنطوي على
ّ
م�شاعر دينية وا�ضحة :جتويع اجل�سد لأجل �إ�شباع الروح و�إغنائها؛
املقد�س.
مع ت�ضمينات م�سيحية و�إ�شارات �إىل عبارات من الكتاب ّ
اللب من طينته
يخاطب ال�شاعر روحه «امل�سكينة» التي تقع يف ّ
ِ
ج�سده ،امل� ّؤطر �أو امل�سرَ َبل بالقوى الدنيوية املتمردة ،التي
الآثمة،
تت�ضور جوع ًا يف دواخلها ،لكنها
تتغذّ ى من الروح .لكن الروح
ّ

تتبهرج بزينات ثمينة ،مع �أن ُمقامها،
يف الظاهر� ،أي يف ج�سدهاَ ،
واجل�سد ،ق�صري يف هذه احلياة .واجل�سد �صرَ ٌح ُم َتها ِلكٌ � ،
آيل �إىل
الفناء ،حيث �سيغدو غذاء للدود يف القرب .فلماذا �أيتها الروح
هد ِت ِك ،واجل�سد خادم
ال تعي�شني على فُقدان اجل�سد الذي يف ُع َ
اجل�سد يت�ضاءل وي�ضمحلّ لكي تنمو خزائنك يا
للروح؟ دعي
َ
روح .وا�شرتي �آجال امللكوت� ،أي �صكوك احلياة اخلالدة يف العامل
يذهب ُجفاء .يف داخلك يا
الآخر ،وبيعي َز َبد احلياة الفانية الذي
ُ
روح ،ا�شبعي؛ ويف الظاهر كُ ّفي عن َبهرج احلياة الفانية .واخلامتة
أح�س
كانت مو�ضع نقا�ش كبري بني الباحثني .هل �إن ال�شاعر قد � ّ
بد ّنو �أجله فالتفت �إىل امل�شاعر الدينية يف �شيخوخته؟ �إذا َ�شبعت
وجوعت اجل�سد ،الطينة الآثمة� ،صارت من «امل�ستقيمني»
الروح َّ
 uprightح�سب تعبري «املزامري» عن «الذين يتكلون على ثروتهم
نم للهاوية ُي�ساقون .املوت
وبكرثة غناهم يفتخرون ...مثل ال َغ َ
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يرعاهم وي�سودهم امل�ستقيمون» (املزمور التا�سع والأربعون-14 ،
.)6
ال�شاعر بني غرامه باخلليلة ال�سمراء وبني
( )147يف هذه الغنائية ،يمُ اهي
ُ
�صوابه فوقع يف تالبيب جنون
زاي َله
املر�ض،
ُ
وي�صور نف�سه كمن َ
ّ
باحلمى وهي ُح ّمى دائمة ال�شوق �إىل ما يرعى
احلب الذي ي�ص ُف ُه
ّ
تقتات على ما ُيدمي الداء ،لكي
ذلك املر�ض ُليطيل من ُعمرهُ .ح ّمى
ُ
ُير�ضي �شهو ًة مري�ضة ُمتق ّلبةُ .
عقل العا�شق هو الطبيب امل�رشف على
ُح ِّب ِه ،لكن العا�شق �أهمل ن�صائح طبيبه الذي غ�ضب منه ،فرتكه
موت ،وهو ما حذّ ر منه العقل
حلاله حتى �أدرك بالتجربة �أن ال�شهوة ٌ
– الطبيب .وقد غدا العا�شق يائ�ساً ،بعيداً عن ال�شفاء ،وعق ُله يف
عوزٍ �إىل عناية؛ جمنون ًا يف ا�ضطراب �أفكاره وحديثه .كلما ُته بعيدة
عن احلقيقة ،وعبارا ُته عقيمة .و�سبب ذلك اجلنون واال�ضطراب
أق�س َم �أن اخلليلة ال�سمراء جميلة مت�أ ّلقة.
�أن ال�شاعر – العا�شق قد � َ
لكنه �أدرك الآن ،يف َ�س ِ
ورة جنونه� ،أنها «�سوداء» ال �سمراء ،ب�سواد
اجلحيم؛ َ
بدر
وظلماء كالليلة الظلماء التي ُيف َت َق ُد فيها
البدر ،وال َ
ُ
ي�ستدر الإ�شفاق فال يجده .ك ّنا ح�سبنا
يف �سماء هذا العا�شق الذي
ّ
هذا ال�شاعر – العا�شق قد ا�ستدار عن حديث الع�شق وا�ستجار
أ�ساء وتعزي ًة ،لكن هذه �أوىل غنائيات �أربع تدور
بامل�شاعر الدينية ت� ً
حول جنون احلب ،والتع ّلق بذلك اجلنون .ويرى بع�ض الباحثني
�أنها قد تكون م�ستوحاة من «�سري فيليب �سدين» يف مقطع يقول:
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أحب َم َر�ضي» .لكن املر�ض هنا
«مري�ض ًا حتى املوت ،ومع ذلك � ُّ
لي�س ب�سبب عدم بلوغ الرغبة ،بل ب�سبب الإدمان عليها.
( )148يوا�صل ال�شاعر يف هذه الغنائية ت�صوير �أعرا�ض جنون احلب
وا�ضطراب العقل يف احلكم على ما يرى من هيئة اخلليلة و�شعوره
احلب� ،أو �إله احلب ،الذي و�ضع يف وجهه
نحوها .يلوم
ُ
ال�شاعر َّ
تطاب َق بينهما وبني العقل.
عينني ال ُتب�رصان حقيقة الأ�شياء ،وال ُ
و�ضع عينني يف «ر�أ�س» ال�شاعر ،لكننا يف
والأ�صل �أن
احلب َ
ّ
العربية نقول �إن العينني يف الوجه والعقل يف الر�أ�س الذي ال َي�سلم
من لوم ال�شاعر ،لأن «�إدراك» العقل قد تولىّ  ،ف�صار يرى زائف ًا ما
�ضطرب العقل
تراه العينان �صحيحاً ،بل جميالً .و�صار العا�شق ُم
ُ
يت�ساءل� :إذا كان ما تراه العينان الزائفتان جميالً ،فلماذا يقول
العالمَ � ،أي النا�س جميعاً� ،إنه غري جميل؟ ويبدو �أن العا�شق مقتنع
على الرغم منه بحكم العقل ،فيت�ساءل ب�صورة جواب� :إذا مل يكن
ما تراه العينان جمي ً
ف�سبب ذلك �أن عني احلب غري �صادقة ،مثل
ال
ُ
عيون الب�رش ال�صادقة .وكيف ميكن لعنيِ
احلب �أن تكون �صادقة
ّ
هر والدموع ،و�صار العا�شق ُير ّدد
يف ما ترى ،وقد � ّ
أ�رض بها ّ
ال�س ُ
البكا /وبكى بع�ضي على
«ع ِ�ش َيت
مع ّ
َ
الو�شاحَ :
عيناي من طول ُ
ني العا�شق ال تحُ �سن النظر ،مثل ال�شم�س التي
َبع�ضي َمعي» .لذا فع ُ
أر�ض حتى ت�صفو ال�سماء من الغيوم .وختام الغنائية
ال ُتب�رص ال َ
«خ َدع»
عتاب ُم ٌّر للحب� ،أو �إله احلب ،الأعمى ،كيوپيد ،لأنه قد َ
ٌ
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ال�شاعر – العا�شق ،ف�أعماه بالدموع ،لكي ال تحُ �سن العينان النظر،
فتك�شفان � َ
احلب� ،أو كيوپيد ،القبيحة ،يف �صورة هذه
أفاعيل
ِّ
ٌ
اعرتاف
اخلليلة «القبيحة» ال�سوداء كاجلحيم ،الظلماء كالليل .هذا
مت� ِّأخ ٌر جداً ،وهو �أف�ضل من عدم االعرتاف.
للمرة الثالثة ،يك�شف العا�شق عن ا�ضطراب قواه العقلية ب�سبب
(ّ )149
احلب /كيوپيد على عينيه ،ف�صار يف حالة
الغ�شاوة التي �ألقاها
ُّ
أنت قا�سي ٌة �إذا ق ِ
خ�ضوع مطلق للخيلة /احلبيبة .ف� ِ
ُلت �إين ال �أُحبك،
معك �ضد نف�سي .و�أنا ال � ّ
أفكر �إال ِ
بينما �أنا �أقف ِ
فيك و�أن�سى �ش�ؤون
يكره ِك فهل ميكن �أن �أدعوه
نف�سي جميعاً ،يا طاغية! ف�إذا كان ثمة
ُ
بت بوجه � ٍ
قط ِ
�صديقي؟ و�إذا َّ
أحد فهل ميكن �أن �أتو ّدد �إليه؟ وحتى
لو َع َب ِ
�ست بوجهي ف�سوف �أبادر
ب�صب النقمة على نف�سي و�أبداً
ّ
يف من ف�ضيلة �أحرتمها ف�إنها لي�ست من الكربياء
كان ّ
بالأنني .ولو َ
بحيث ت�أنف من ِخ ِ
عيوب ِك .وهنا
دمتك .و�أف�ضل �سجاياي ُ
تعبد َ
قية! ف�إذا
تف�سريات خمتلفة لهذه العيوب� ،أهي
ٌ
عيوب َخل ّقي ٌة �أم ُخ ُل ّ
�سارعت لتجاهل عيوبك
�أمر ِتني ب�أية �إمياء ٍة �أو حلظة من عينيك
ُ
ٍ
عب ْد .هذه �سل�سلة من اال�ستفهامات الإنكارية،
ف�أح�سبها
�صفات ُت َ
التي تدعى بالإجنليزية «ا�ستفهامات بالغية» تتوقع الإجابة عنها
مبا تريد� ،سلب ًا �أو �إيجاباً ،وهي لي�ست �سوى تغيري مواقع الأ�سئلة.
فال�س�ؤال الأول يف البيت الأول جوابه َ
املنتظر :ال ،ال �أقدر �أن �أقول
حتبني .ومثل ذلك بقية الأ�سئلة الإنكارية /البالغية ،تتوقع
�إنك ال ّ
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اجلواب الذي يريده ال�سائل .وهذا كله دليل على ا�ستماتة العا�شق يف
حب م�ستحيل عقلياً ،ممكن َب�صرَ ياً .واخلامتة ت�ؤكد ذلك :ا�ستمري
ّ
حتبني ،ومن تحُ ّبنيِ � .
أنت
على الكره يا حبيبتي! فقد
ُ
فهمت كيف ّ
عيني غ�شاوة ،من
حتبني من له عينان ُتب�رصان� .أما �أنا
ٌ
ّ
فكفيف ،على ّ
أمل �ضائع!
جنون احلب! � ّأي مالحق ٍة ل ٍ
( )150هذه هي الغنائية الرابعة والأخرية التي تدور حول جنون احلب
والتع ّلق به .وي�ستمر ال�شاعر العا�شق يف ا�ستجواب اخلليلة ال�سمراء
با�ستفهامات �إنكارية بالغية يعرف �أجوبتها �سلفاً ،ويو ّد لو ي�سمعها
قوة خارجية ،فوق
من اخلليلة نف�سها .وال�س�ؤال اجلديد :من �أية ّ
الطبيعةِ ،جئت بهذه القدرة حتى �أ َز ِ
ِ
لديك من
غت ف�ؤادي مبا
عيوب ،ف ََج َعل ِتني � ِّ
التوهج هو
أكذب ما تراه العني حقاً ،مثل كون
ّ
ِ
ا�ستطعت �أن تحُ يلي كل قبيح
ما ُي�ضفي على النهار جماالً؟ كيف
ِ
أقبح ما ِ
جما ًال يليق ِ
فيك يجع ُلني �أراه � َ
أف�ضل من
بك؟ كيف
جعلت � َ
ِ
غريك؟ من ع َّل ِ
مك كيف حتمليني على ُح ِّبك �أكرث
أف�ضل ما لدى
� ِ
�سمعت ما يدعوين لكراهيتك؟ هذه ا�ستجوابات
أيت �أو
ُ
كلما ر� ُ
«�شيطانية» كما يقول ال�شاعر الناقد «دون پاتر�سن» والأجوبة
ّ
ٍ
يحب
املنتظرة ال تقلّ عنها �شيطانية .يدرك العا�شق يف ح�رسة �أنه
ّ
يغ�شي عيونهم جنون احلب.
ما ميقته الآخرون من الب�رش ممن ال ّ
ولكن� ،أيتها احلبيبة ،ال متقتي حال ًة من التولّه �أنا فيها ،كما ميقتها
أك�س َبني ُح َّب ِك .ولكن ل ِ
أنك
كر َم نف�سي قد � َ
الآخرون� .أنا �أدرك �أن َ
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ب ،ف�إين �أجد نف�سي
تافه ٌة وو�ضعي ٌة ،و�أنا �أجد الو�ضاعة
َ
مبعث ُح ٍّ
منا�سب ًا لأكون حبيب ًا ِ
لك .هذا تف�سري الناقد «�ستيفن بوث» الذي ال
ميكن �إال �أن يكون متطابق ًا مع جنون احلب العجيب الذي وقع فيه
ال�شاعر العا�شق ،الغا�ضب ،كما ت�شري �إليه بع�ض املفردات التي يرى
فيها بع�ض الباحثني توريات بذيئة ،مثل كلمة � abhorأي ميقت،
التي توحي بكلمة  whoreعاهرة ،وكلمة � ،raisedأثارت باملعنى
اجلن�سي.
وج ٌه وا�ضح نحو اجلن�س واجل�سد ،ومقابلة
( )151يف هذه الغنائية َت ُّ
بني الروح واجل�سد ،يف كثري من العبارات املبهمة والتوريات يف
كلمات ذات مع َنيني ،بتوكيد على الإ�شارات اجلن�سيةُ .ملهِ م احلب،
يفرق بني ال�صواب واخلط�أ� ،أي
كيوپيد ،ما يزال دون ُ
العمر الذي ّ
فرق .ولكن ،من الذي ال يعرف �أن
ال يعرف معنى ال�ضمري الذي ُي ّ
احلب؟ �إذن �أيتها اخلليلة
ال�ضمري� ،أي القدرة على التفريق ،يولد من ّ
اخلائنة الناعمة ،ال ت�ستثرييني نحو اخلطيئة ،لكي ال تظهري بهذه
اال�ستثارة �أن خطاياك ت�شبه خطاياي .لأن خيانتك يل ،مع �آخرين،
لن�صفي الأنبل� ،أي الروح ،من �أجل خيانة ج�سدي الأثيم.
هي خيانة
َ
واجل�سد هنا �إ�شارة �إىل ع�ضو الذكَ ر .روحي� ،أي حبيبتي ،تقول
جل�سدي �إنه قد ُيفلح يف احلب ،لكن اجل�سد ،ع�ضو الذكر ،ال ينتظر
ا�سمك ُفي�شري � ِ
ِ
إليك
توجيه ًا من العقل ،لأنه «ينت�صب» حامل ًا ُيذكر
وي�سعده �أن يكون
كغنيمته الباهرة ،ويفخر� ،أي ينتفخ ،بهذا املغ َنمُ ،
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عبدك امل�سكني« ،فينت�صب» يف �ش�ؤونك� ،أي «�ش�ؤون املر�أة» ثم
ُ
ِ
«يهوي» �إىل
جانبك بعدما «يفرغ» من خدمتك .ال حت�سبوه عوزاً
لل�ضمري� ،أي ال حت�سبوه عوزاً ملعرفة الفرق بني ال�صواب واخلط�أ،
حبها «�أنت�صب» ثم «�أهوي»
�إن َد ًَعو ُتها «حبيبة» ،لأنني من �أجل ّ
وريات مل
�أي �أ�سقط �إىل جانبها� ،أو �أُ�صاب باملر�ض اجلن�سي ،وهي َت
ٌ
تكن لتغيب عن اجلمهور يف عهد �إليزابيث ،الذي يرى �أن احلب
واجلن�س واحد .تكرار كلمة �ضمري  conscienceتورية يف كلمة
 conوهو اال�سم البذيء لع�ضو اجلن�س عند املر�أة ،وتتكرر كلمات
تبد�أ بكلمة  conهذه �إمعان ًا يف الإ�شارات اجلن�سية.
( )152تدور هذه الغنائية حول اخليانة الزوجية ِ
واحلنث بالأميان يف
احلب .ما يزال ال�شاعر ُمتع ِّلق ًا باخلليلة ال�سمراء ،لكنه
عالقات
ّ
أق�س َم على
أحبها قد ح ِن َث بيمينه� ،إذ كان قد � َ
يعرتف �أنه �إذ � َّ
حب ال�شاب الو�سيم� ،أو يف
الإخال�ص لزوجته� ،أو الإخال�ص يف ّ
حب
مرتني �إذ �أق�سمت على ّ
ُح ّب امر�أة �أخرى ،لكن اخلليلة حت ِنث ّ
ال�شاعر ،لأنها �أخ َل َفت عهد فرا�ش الزوجية� ،إذ يبدو �أن اخلليلة
مزقت عهداً جديداً ،كما تمُ َّز ُق وثيقة زواج،
متزوجة ،كما ّ
كانت ّ
بحب جديد هو ُح ُّبها
أق�س َمت على كُ ره زوجها بعد التم ّتع
ِّ
عندما � َ
ال�شاعر العا�شق .ولكن ،ي�ستدرك العا�شق ،ملاذا �أ ّتهِ ُمك بك� ِرس
َ
ٍ
ِ
كَ
عهدين و�أنا الذي �سرَ َ ع�رشين عهداً� ،إذ خدع ُتك ب�أميان زائفة،
ِ
ب�صحبتي ِ
إخال�ص ِك
أق�سمت �أميان ًا على �
لك� .
ُ
ف�ضاع نقاء �رسيرتي ُ
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يني
و َثبا ِت ِك على العهد؛ ولكي �أ�ضيء وجو َد ِك الأ�سمر � َأ�ص ُ
بت َع َّ
بالعمى� ،إ�شارة �إىل كيوپيد الأعمى الذي ابتلى ال�شاعر باحلب ،فلم
أق�سم على �أنها جميلة ،وبذلك
ُي ْ
عد يتبينّ حقيقة �صورة اخلليلة ،ف� َ
أ�شد ِحنثاً� ،إذ جعلهما العا�شق ُتق�سمان على
�صارت َعينا ال�شاعر � ّ
عك�س ما َت َريان من قُبح �صورة اخلليلة .وال َق َ�سم على خالف
احلقيقة ِ
ي�ضج قبحاً .يرى بع�ض الباحثني �أن هذه الغنائية قد
كذ ٌ
ب ّ
حب تقوم
كَ َ�ش َفت عن زيف عواطف �شك�سپري يف دخوله بعالقات ّ
على خيانة زوجية على �أكرث من م�ستوى .كما �أن اللغة يف هذه
الغنائية خمادعة �إذ تطلق �أميان ًا ر ّنانة هي يف احلقيقة من �أجل ا�ستغالل
اخلليلة .ويرى ال�شاعر الناقد «دون پاتر�سن» �أن متوالية الغنائيات
كان يجب �أن تنتهي عند الرقم  126وتلغي غنائيات ال�سمراء.

( )153هذه الغنائية ،والغنائية التالية ،تقومان على مقطوعة �سدا�سية
بالإغريقية لل�شاعر البيزنطي «ماريانو�س» من القرن ال�ساد�س
امليالدي .يرى الباحثون �أن ال�شاعر «بن جون�سن» معا�رص
�شك�سپري و�صديق ُه كان لديه ترجمة التينية للديوان الإغريقي تعود
للعام  ،1603ويعتقد �أن �شك�سپري ح�صل على الرتجمة الإجنليزية
التي �صنعها «بن جون�سن» نف�سه .وت�ستوحي الغنائيات اثنتني من
للحمامات احلارة،
الأ�صل الإغريقي ت�صفان اخل�صائ�ص العالجية
ّ
هرية ،وهو ما كان ُم َّتبع ًا
�س فيها امل�صابون بالأمرا�ض ُّ
الز ّ
التي ُي َغ َّط ُ
يف ع�رص �إليزابيث حيث كان املعتقد �أن تلك الأمرا�ض دخلت
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�إىل بريطانيا من فرن�سا �أو من العامل اجلديد .تبد أ� الغنائية بو�صف
«كيوپيد» الذي و�ضع ِم�شع َله جانب ًا يف حرا�سة احلوريات العذارى
القائمات على خدمة «دايانا» ربة العفاف والقمر .و«امل�شعل» هو
الأ�صل يف يد «كيوپيد» قبل القو�س وال�سهام .و�إذ �أخ َل َد «كيوپيد»
ال�صغري للنوم جاءت �إحدى احلوريات و�سرَ َقت امل�شعل الذي يوقد
نار احلب وغم�سته يف نبع ٍ
واد بارد ،ل ُتطفيء جذوة احلب يف قلوب
الب�رش .لكن النبع البارد ا�ستقى حرارة امل�شعل فانقلب النبع البارد
حمام يفور ما�ؤه ،ويق�صده امل�صابون بالأمرا�ض الغريبة للعالج.
�إىل ّ
جميع هذه الأ�سماء حتمل �إ�شارات بذيئةِ .م�شعل كيوپيد كناية عن
ع�ضو الذكر .والنبع البارد ع�ضو اجلن�س عند الأنثى .واحلرارة
املتو ّثبة الدائمة هي حرارة احلب الدائمة ،متمثلة يف �أع�ضاء اجلن�س.
والأمرا�ض الغريبة هي ما حتمله الن�ساء الغريبات من خارج البالد
وتنقل عدواها �إىل الع�شاق من تعاطي اجلن�س مع الغريبات .وثمة
�إ�شارات مثل ذلك يف ختام الغنائية  151حيث اخلليلة «حبيبة» غريبة،
لأنها �سمراء ،ولكن ال�شاعر يقول لنا :من �أجل ُح ِّبها «�أنت�صب»
و«�أهوي» م�صاب ًا باملر�ض .لكن ُ�شعل َة احلب التي غم�ستها احلورية
توهجت من جديد يف عيني حبيبتي،
يف النبع البارد مل تنطفيء ،بل َّ
يقول ال�شاعر .والأ�صل «عني» حبيبتي ،باملفرد ،لكننا يف العربية
ال نتحدث عن عني واحدة ،بل عينني :وعينان قال اهلل :كونا،
أ�رص «فتى احلب» �أن
فكانتا /فَعوالن بالألباب ما تفعل
اخلمرّ � .
ُ
فم�س بها �صدر ال�شاعر العا�شق� ،أي �أ�صابه باملر�ض،
يجرب ُ�شعلتهّ ،
ّ
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فراح يطلب ال�شفاء يف ذلك َ
الفوار .لكن العا�شق مل يجد
املغط�س ّ
عيني
�شفاءه يف ذلك النبع ّ
الفوار ،لأن كيوپيد �أعاد تلك النار �إىل َ
يف�ضل بع�ض الباحثني الإبقاء على كلمة
احلبيبة .هنا كذلكّ ،
«عني» باملفرد ،لأن لي�س يف الإجنليزية �صيغة املث ّنى الأجمل ،ولأن
يقوي
املف�سرّ ين يرون يف كلمة العني �إ�شارة �إىل «فتحة �أو ُ�ش ّق» مما ّ
الإ�شارة البذيئة .قد يوحي كل هذا الكالم عن الإ�شارات اجلن�سية
والتف�سريات البذيئة �أن هاتني الغنائيتني مو�ضوعهما اجلن�س .ولكن
احلب م�صدراً وعالجاً .وال�صورة يف �إطارها
الإطار ال�شامل هو
ُّ
الإغريقي تربط بني احلب واجلن�س ،مما مل ُيثرِ اعرتا�ض ًا وال ا�ستغراب ًا
يف �أذهان الإليزابيثيني .وقد ال يكون من باب الظن الآثم �أن كلمة
 loveالإجنليزية وكلمة  amourالفرن�سية لي�س لهما حدود وا�ضحة
املعنى ،بل �إنهما تَرِ دان يف �سياق الإ�شارة �إىل اجلن�س كما يف الإ�شارة
التي تخلو من ظالل املعاين اجلن�سية.
( )154مثل �سابقتها ،ت�ستوحي هذه الغنائية مقطوعة «ماريانو�س»
ال�شاعر البيزنطي ،يف و�صف العالقة بني «كيوپيد» �إله ال�شهوة
ربة العفاف .لذا ف�إن الهيكل الأ�سا�س يف
العارمة ،وبني «دايانا» ّ
هاتني الغنائيتني واحد ،يف اعتماده على الأ�سطورة الإغريقية .و�إذ
عا�س ُملهِ م احلب ال�صغري «كيوپيد» و�ضع م�شعله جانباً،
غَ َ
لب ال ُن ُ
مثلما و�ضع العا�شق يف الغنائية ِ 151
�شع َله» املنت�صب جانباً ،بعد
«م َ
مهمته .عندها �أقبل �رسب من احلوريات املنذورات
�أن فرغ من ّ

521

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 521

أجملهن ب�رسقة امل�شعل الذي
ربة العفاف ،وقامت �
خلدمة «دايانا» ّ
ّ
الع�شاق املخل�صني.
بعث الدفء يف قلوب «كتائب» كثرية من ّ
وهذه اجلموع الكثرية هي «كتائب» بامل�صطلح احلربي الكال�سي،
و«زعيمها» كيوپيد هو زعيم «ال�شهوة العارمة» الذي كان «نائماً»
فجر َدت ُه من «�سالحه» �أجمل احلوريات ،وقد تكون «دايانا»
ّ
ربة العفاف التي «هاجمت» زعيم ال�شهوة العارمة .ثم
نف�سهاّ ،
«غم�ست» امل�شعل يف «بئر» باردة ،والإ�شارة اجلن�سية وا�ضحة
يربد حرارة احلب.
�إىل ع�ضو الذكَ ر احلار وع�ضو املر�أة البارد الذي ّ
التو
و�إذ ا�ضطرمت نار احلب يف تلك البِئر الباردة ،ا�ستحالت يف ّ
فوارة لعالج امل�صابني بالعدوى .يقول ال�شاعر
�إىل مغط�س مياه ّ
ِ
«جئت» �إىل هنا  ،cameمبا يظن الباحثني �أن الفعل يفيد بلوغ
ت�سخن
الن�شوة اجلن�سية ،طلب ًا لل�شفاء ،ولكي يربهن �أن نار
احلب ّ
ّ
يربد احلب� ،إ�شارتان جن�سيتان كذلك ،وك�أن
املاء ،لكن املاء ال ّ
ِ
يكتف بكلّ هذه الإ�شارات ،فختمها بقوله �إن نار احلب
العا�شق مل
ال تنطفي حتى باملاء ،كما يف «ن�شيد الأن�شاد» .8-7

522

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 522

Selected Bibliography:
1- W.G. Ingram and Theodore Redpath (ed). Shakespeare’s
Sonnets, London 1964 (1978)
2- John Kerrigan. The Sonnets and a Lover’s Complaint , Viking
Penguin 1986
3- Katherine Duncan - Jones (ed). Shakespeare’s Sonnets, Arden,
London 1997
4- Helen Vendler, The Art of Shakespeare’s Sonnets, Harvard
1997
5- Stephen Booth Shakespeare’s Sonnets, Yale, 2000
6- Don Paterson, Reading Shakespeare’s Sonnets, Feber 2010,
2012

523

2_Welim_Shcsper.indd 523

2/26/13 12:37 PM

�صدر للم�ؤلف
�أ -درا�سات نقدية

 -1البحث عن معنى (بغداد ،وزارة الإعالم )1973 ،ط( 2بريوت،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش.)1983 ،
 -2ت�.س� .إليوت :الأر�ض اليباب  -ال�شاعر والق�صيدة (بريوت ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش )1980 ،ط( 2بغداد-مكتبة التحرير،
 ،)1986ط ( 3عمان -امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش.)1995 ،
 -3النفخ يف الرماد (بغداد ،وزارة الثقافة والإعالم )1982 ،ط( 2بغداد،
دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة.)1989 ،
الري�س للكتب والن�رش.)1990 ،
 -4منازل القمر (لندن ،ريا�ض ّ
� -5شواطئ ال�ضياع (بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش.)1999 ،
 -6مدائن الوهم� :شعر احلداثة وال�شتات :درا�سة نقدية يف ال�شعر العربي
املعا�رص( ،ريا�ض الري�س للكتب والن�رش ،بريوت .)2002
 -7ال�صوت وال�صدى :درا�سات ومرتجمات نقدية ( -امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش  -بريوت .)2005 -
� -8أوراق اخلريف :درا�سات ومرتجمات نقدية ( -ريا�ض الري�س للكتب
والن�رش ،بريوت .)2005 -
� -9ألوان املغيب :درا�سات ومرتجمات نقدية ( -امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�رش  -بريوت .)2008 -
تطور ال�شعر الأوروبي ( -امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
 -10دور العرب يف ّ
والن�رش  -بريوت .)2012 -

524

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 524

ب -ترجمات كتب من الإجنليزية �إىل العربية

 -1جون �آردن ،مياه بابل ،رق�صة العريف (�سل�سلة من امل�رسح العاملي -
 )1/80الكويت ،وزارة الإعالم .1976
 -2وليم �شك�سپري ،تيمون الأثيني (�سل�سلة من امل�رسح العاملي )95 -
الكويت ،وزارة الإعالم .1977 ،ط( 2بريوت  -امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش)1984 ،
 -3جون �آردن ،احلرية املغلولة� ،صعود البطل (�سل�سلة من امل�رسح العاملي -
 )2/102الكويت ،وزارة الإعالم.1978 ،
 -4مو�سوعة امل�صطلح النقدي� :سل�سلة من  44جزءاً ظهر منها  16جزءاً
(بغداد  -وزارة الثقافة والإعالم .)1989 ،1982 - 1978 ،الطبعة
الثانية :جملدات ذات � 4أجزاء بد�أت بالظهور عن امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش ،بريوت.
�صدر منها  4جملدات ( )1992 - 1983وهذه الأجزاء هي -1 :امل�أ�ساة.
 -2الرومان�سية -3 .اجلمالية -4 .املجاز الذهني -5 .الالمعقول.
الت�صور واخليال -7 .الهجاء -8 .الوزن والقافية وال�شعر
-6
ّ
احلر -9 .الواقعية -10 .الرومان�س -11 .الدرامه والدرامي-12 .
احلبكة -13 .املفارقة ( )13-Aاملفارقة و�صفاتها -14 .الرتميز.
 -15الرعوية.
 -5د.ج  -كَ لم :وليم بليك (بغداد ،وزارة الثقافة والإعالم.)1982 ،
 -6وليم �شك�سپري ،بريكلي�س (�سل�سلة من امل�رسح العاملي  )247 -الكويت،
وزارة الإعالم.1990 ،

525

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 525

 -7وليم �شك�سپري� ،سيمبلني (�سل�سلة من امل�رسح العاملي  )259 -الكويت،
وزارة الإعالم.1992 ،
 -8رابندرنات تاكور� ،أغان و�أ�شعار (املجمع الثقايف � -أبوظبي .)1994 -
 -9د� .سلمى اخل�رضاء اجليو�سي :ال�شعر العربي احلديث ،جزءان .ن�رشته
بالإجنليزية دار بريل ،اليدن ،هولندا � .1977صدر اجلزء الأول عن
(احتاد ك ّتاب �أدباء الإمارات  -ال�شارقة) � 1996صدر اجلزءان يف
جملد واحد  -بريوت ،م�ؤ�س�سة الوحدة العربية .2001
[]Trends and Movements in Modern Arabic Poetry

 -10د� .إ�سماعيل الفاروقي ود .لو�س ملياء الفاروقي� ،أطل�س احل�ضارة
الإ�سالمية ،ن�رشته بالإجنليزية ،دار ماكميالن  -نيويورك1986 ،
(�صدر عن مكتبة العبيكان  -الريا�ض.)1998 ،
The Cultural Atlas of Islam

 -11د� .سلمى اخل�رضاء اجليو�سي( :حمررة) احل�ضارة العربية الإ�سالمية
يف الأندل�س ،ن�رشته بالإجنليزية دار بريل اليدن  -هولندا1992 ،
(بريوت :م�ؤ�س�سة الوحدة العربية.)1998 ،
The Legacy of Muslim Spain

(ترجمة  20بحث ًا من �أ�صل  36بحث ًا بالإجنليزية).

526

2/26/13 12:37 PM

2_Welim_Shcsper.indd 526

 ترجمات كتب من العربية �إىل الإجنليزية-ج
1- Adil Hussein, Iraq: The Eternal Fire. (1972 Iraq Oil Nationalization).
London, Third World Center, 1981.
2- Battlefront Stories from Iraq, by various hands (Baghdad, 1987).
3- Modern Iraqi Poetry, by various hands (Baghdad, 1987).
4- Dr. Suad As-Sabah, In the Beginning Was the Female, poems
(Beirut, 1994).
5- Malik ibn Nabi, The Question of Culture, (Arabic ed., Damascus,
1984). (The International Institute of Islamic Thought, London,
2003).
6- Malik Badri, Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study
Cambridge, C.U.P. 2000.
7- Al. Tijani, Abdul-Qadir Hamid, The Qur’an and Politics, Origins of
Political Thought in the Makkan Qur’an, London, 2004.
8- Ala’uddin Kharoofa, The Loan Contract in Islamic Law. (UIAM,
Kuala Lumpur, Malaysia, 2002).
9- Salma K. Jayyusi, ed., Human Rights in Arabic Texts, by various
hands, (gone to press 2008).
10- Arabic Poetry in Iraq (Babtain Foundation, Kuwait, 2004).
11- Intimations of the Deserts: Poems by Abdul - Azeez Saud Al Babtain - Kuwait, 2004.
12- Waste farer: Poems by Abdul - Azeez Saud Al - Babtain - Kuwait,
2004.

527

2_Welim_Shcsper.indd 527

2/26/13 12:37 PM

الأ�ستاذ الدكتور عبدالواحد ل�ؤل�ؤة:
تخرج يف ق�سم اللغة الإجنليزية بدار املع ّلمني العالية ببغداد  ،الك ّلية
ّ
تدر�س الآداب ح ّتى عام  .1950وعا�رص �شعراء
الوحيدة التي كانت ّ
احلداثة� .أر�سل يف �أول بعثة اىل جامعة هارڤرد حيث ح�صل على
املاج�ستري .ثم �أر�سل يف بعثة ثانية  ،فح�صل على الدكتوراه يف الأدب
در�س يف ثالث
الإجنليزي وعاد للتدري�س بجامعة بغداد.
َ
و�سبق �أن ّ
در�س يف جامعة
ثم ّ
جامعات يف الأردن :الريموك  ،الزيتونة  ،فيالدلفياّ .
العربية امل ّتحدة ويف
الكويت يف � ّأول ت�أ�سي�سها  ،ويف جامعة الإمارات
ّ
العاملية يف كواال ملبور-ماليزيا.
اجلامعة الإ�سالمية
ّ
النقدية  ،و�أكرث من �أربعني كتاب ًا مرتجماً.
له ع�رشة كتب يف الدرا�سات
ّ
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كلمة الغالف
يف العام  1983قال الأديب الكبري جربا �إبراهيم جربا �إن �شوامخ الأدب
يجب �أن ُتعاد ترجمتها كلَّ جيل من الزمان� ،أي كل ثالثني �سنة تقريباً.
وها �أنا �أ�ستمع �إىل الن�صيحة ،بعد ثالثني �سنة ،ف�أنقل �إىل العربية  154غنائية
من �أعمال �شك�سپري ،م�ضى على ن�رشها �أربعة قرون ،والنا�س يف م�شارق
الأر�ض ومغاربها ال يتو ّقفون عن احلديث عنها ،قراءة وترجمة ودرا�سة.
اعتمدت يف تف�سري هذه الغنائيات ،بعد البحث يف معاين مفرداتها التي
ُ
تغيرّ ت مع الزمن ،على �أف�ضل ما كتبه املتخ�ص�صون من �أ�صحاب اللغة
نف�سها .و�آمل �أن تكون عبارته العربية مي�سورة �أمام القارئ العربي ،كما
مير ٌ
جيل �آخر من الزمان قبل �أن جند ترجمة جديدة �أف�ضل.
�آمل أ� ّال ّ
عبد الواحد ل�ؤل�ؤة
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