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 بحث:رابعا: مفردات مقرر ال

 األسبوع الموضوع مالحظات

 1 (وقضاياه مفيومو: ) العالمي األدب مفيـو /

/ 

المالمح  األدب اليوناني القديـ: -1اآلداب الغربية القديمة: 
 (.اليونانية المسرحية الرئيسية لألدب اليوناني/

 األدب الالتيني -2      

2 

 3 القديمة الشرقية اآلداب-  1 /

 / 

/ 

 األدب اليندي -2    

 األدب اإلفريقي القديـ - 3         
4 

/ 

 فكرة عف األنواع األدبية في اآلداب األوربية-1

نبذة عف اآلداب العالمية )األوربية( في العصور  -2     
 الوسطى:

5 

 6 //// االمتحاف األوؿ /

 7 األدب الروسي حتى أواخر القرف التاسع عشر /

 8 األدب اإليطالي  في عصر النيضة 

 9 األدب الفرنسي األدب الفرنسي في عصر النيضة /

 11 األدب اإلسباني في عصر النيضة /

 11 )شكسبير(األدب اإلنجميزي في عصر النيضة /
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 إضاءة: 

 ي بعض األحياف إلى درجة المغامرةإف البحث في أرشيؼ اآلداب العالمية، يصؿ ف 
األدب العالمي  فالمرء مظطر إلى اإلختيار التعسفي بالنسبة لجميع المراحؿ التي وجد فييا

سواء أكانت مراحؿ تألؽ ونيوض أـ كانت مراحؿ اجترار وركود، ذلؾ أف مادة البحث ممتدة 
 امتدادا ىائبل في الزماف والمكاف.

، أقرب إلى المستحيؿ ومف ىنا كانت محاولة التأريخ آلداب ىذه الشعوب معا، وبالجممة 
عمؿ مؤلؼ واحد بؿ تقتضي جيودا  -عمى أي حاؿ–منيا إلى الممكف وىي ال يمكف أف تكوف 

 متضافرة مف مجموعة مف المؤلفيف أو مف مف حمقات فمسفية وعممية ذات مستوى عاؿ.
ومف ىنا كاف عمينا أف نؤكد أف ما نقدمو مف مادة عممية حوؿ أرشيؼ اآلداب العالمية  
نما ىو نوع مف العرض التاريخي المقتضب لمسمات ليس ت أريخا أدبيا لمنصوص األدبية، وا 

 الرئيسة لتطور اآلداب العالمية القديمة والحديثة مع إبراز بعض الشواىد ذات الداللة القوية. 
نظرة عجمى عمى وغني عف القوؿ أف ما تقدمو ىذه الدراسة ليس إاّل غيضا مف فيض و  

ومف ىنا يجب أف نفيـ وظيفتيا عمى اعتبار أنيا مجرد " مدخؿ"  إلى  تراث شامخ متكامؿ.
وظيفتيا عمى  فيـ اآلداب العالمية، وىي تستقي قيمتيا مف محاولتيا مف ىنا يجب أف نفيـ

مدخؿ"  إلى فيـ اآلداب العالمية، وىي تستقي قيمتيا مف محاولتيا إثارة اعتبار أنيا مجرد "
ف توىـ أي قارئ، بأف ىذه المحاضرات كافية لفيـ أغوار يااإلىتماـ بالروائع المشار إلي ، وا 

األدب العالمي، فيذا يعني انقبلب ميمة البحث رأسا عمى عقب، ذلؾ أنيا إف ىدفت إلى شيء 
فإنيا تيدؼ إلى التأكيد عمى أف األدب العالمي أدب غني ومتنوع وممتع وال بد مف الرجوع إلى 

 ستمتاع بو. مناىمو األصيمة مف أجؿ تذوقو واال
وتحقيقا ليذا الغرض نورد فيما يمي قائمة تضـ الروائع األصيمة التي البد ألي مثقؼ  

مف قراءتيا وااللماـ بمحتواىا، أما القارئ الذي يبغي تتبع ما كتب حوؿ ىذه الروائع بعمؽ 
 سيجد في سبر أغوارىا بعض ما يشفي غميمو. 
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 :قائمة الروائع القديمة والحديثة
 جمجامش ممحمة

  
 السومرية 

 المكتوبتيف الُكبرييف الممحمتيف مف واحدة ..رامايانا، ميابياراتا
 .القديمة اليند في بالسنسكريتية

 ىومر ، األدوديسة،اإللياذة
 أسخيموس برومثيوس

 لجوف ممتوف اإلنجميزي  لفردوس المفقود ا
، إلكتػػرا، فيمػػوكتيتس، ممكػػاً  أوديػػبمسػػرحيات:  

 ... إجاكس
 سوفوكميسلمكاتب اليوناني:  

 ،(الطرواديات النسوة) طروادس، ىرقؿ جنوف
 ،  فدرا، (الفينيقيات النسوة) فونيسػّاي

 الروماني لوكيوس أّنايوس سينيكا

 يوربيديس ميديا
 أريستوفاف ..الضفادع، الغيـو أو السحب

 فرجيؿ اإلنيادة
 دانتي الكوموديا اإلليية

 سرفانتس دوف كيشوت 
 شكسبير ىمؾ، عطيؿ، ماكيث

 أسخيموس السيد
 كورني أوديب
 راسيف أتالي

 موليير البخيؿ، طرطوؼ
 ممتوف الفردوس المفقود
 سويفت رحبلت غمفير

                                                           
 - 1981، 2فؤاد المرعي، المدخؿ إلى األدب األروبي، منشورات حمب، مديرية الكتب والمطبوعات، ط :ينظر ،

 ػ وما بعدىا. ينظر: الموقع اإللكتروني: 245- 212 -144 -7ص 
 http://www.maktbah.com :ينظر كذلؾ  http://www.almrsal.com/post/176422 

http://www.maktbah.com/
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 غوتو فاوست)الجزء األوؿ بخاصة(
 بمزاؾ الكوميديا اإلنسانية)أو بعض رواياتيا(

 فولبير مداـ بوفاري
 غي دوموباساف قصص مختارة
 ستنداؿ األحمر واألسود

 تشارلز ديكنز قصة مدينتيف، دافيد كوبرفيمد، أوقات صعبة
 ىنريؾ ابسف عدو الشعب، أشباح

 غوغوؿ النفوس الميتة ،المعطؼ
 دوستويفسكي األبمو، الجريمة والعقاب، االخوة كرامازوؼ

 تولستوي أنا كارنينا، الحرب والسبلـ
 شولوخوؼ الدوف اليادئ

 غوركي مكسيـ األـ
 تشيخوؼ بستاف الكرز، وقصص قصيرة

 جيمس جويس يوليسيز، صورة الفناف في شبابو
 برناردشو اإلنساف واإلنساف الكامؿ

 ت. س، اليوت قصائد مختارة، اغتياؿ في الكاتدرائية
 جاف بوؿ سارتر الغثياف،طرؽ الحرية، سيرتي الذاتية: الكممات

 ألبير كامي الطاعوف، الغريب، االنساف المتمرد
 صامويؿ بيكيت في انتظار غودو

 أرنست ىمنغواي الشيخ والبحر، وداعا لمسبلح 
 جوف أوزبورف أنظر إلى الوراء بغضب

 بيراندلمو ست شخصيات تبحث عف مؤلؼ
 بريخت دائرة الطباشير القوقازية، ومسرحيات أخرى

 توماس ماف  موت في البندقية
 غوتيولد افرايـ ليسينغ جالوتيمسرحية ناتاف الحكيـ و اميميا 

 مصوص، والدوف كارلوس، ولنستيف مسرحية ال
 . ماري ستيوارت وخبر ويمياـ وعذراء اورلياف

 فريدريش شيمر
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 فريدريش شميجؿ  رواية لوسينده وقصيدة األدب الحديث والقديـ
 تيودور فونتانو رواية ايفي بريست و قبؿ العاصفة

وميدالية كارؿ فوف رواية الخراؼ السوداء، 
 .اوسيتسكي

 ىاينريش بوؿ

 إلياس كانيتي رواية اإلعداـ حرقا ومسرحية العرس
 غونتر غراس "ما ينبغي أف يقاؿ” اشتير بقصيدتو النثرية 

 ج. ر. ر. تولكيف رواية سيد الخواتـ
 جيف اسوتف رواية كبرياء وتحامؿ

 والتر سكوت رواية ايفانيو 
 جوزيؼ كونراد رواية قمب الظبلـ

 السير ىنري رايدر ىاجرد )رواية خيالية(.كنوز المميؾ سميماف
 ىنري جيمس رواية اجنحة الحمامة
 فيرجينيا وولؼ رواية السيدة دالواي

 براـ ستوكر رواية دراكوال
 الكاتبة مارغريت ميتشؿ ذىب مع الريحرواية   
 نيفينجراودري الكاتبة  امرأة المسافر عبر الزمف رواية 

 بيتر بينشمي الفؾ المفترس رواية
حقيقة  ،، الرمز المفقودشيفرة دا فينشي رواية

  .مبلئكة وشياطيف، الرقمي الحصف ،الخديعة
 داف براوف

 ىيرماف ممفيؿ موبي ديؾ رواية
 تشاؾ بوالنيؾ نادي القتاؿ رواية
 ليماف فرانؾ ساحر اوز العجيب رواية

 شتايفر. ؿ.  صرخة الرعب رواية 
 الكاتبة ميج كابوت مذكرات أميرة

 ايفاف تورغينيؼ األباء والبنوف رواية  
 ميخائيؿ بولغاكوؼ ، قمب كمبالمعمـ ومارغريتارواية  
 كاتبة ماري شيميال فرانكشتايفرواية  
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 كاتب ادجار آالفال  سقوط بيت آشرقصة  
 ألجرنوف بالكوود رواية الصفصاؼ 
 روبرت لويس ستيفنسوف ومستر ىايددكتور جيكؿ رواية  
 الفكرافت العزيؼرواية  

 واشنطف ايرفينج أسطورة سميبي ىولو
 ريتشارد ماثيسوف رواية "أنا أسطورة"

 ستيفف كينج البريؽرواية  
 ويمياـ جيبسوف نيورومانسررواية  
 ىربرت جورج ويمز آلة الزمفرواية  
 ىيينميفروبرت  غريب في أرض غريبةرواية  
 برنارد فيربير ثبلثية النمؿرواية  

 رثر كالرؾآ موعد مع راما، نوافير الجنةرواية 
 بيير بوؿ كوكب القردةرواية 
 الكاتبة اإلنجميزية ج. ؾ. رولنغ ىاري بوتررواية 

 يوىانس كيبمر صومنيـورواية  
 جوؿ فيرف رحمة الى مركز االرضرواية  

  الياباني باسناري كواباتاالكاتب  ضجيج الجبؿرواية 
يتشي كيو ىاتشي ، كافكا عمى الشاطئرواية 
 .المكتبة الغريبةقصة  ، لغابة النروجية ،يوف

  ىاروكي موراكامي  //      

ذراع ، سيد الغو، سرب طيور بيضاءرواية  
 واحدة

 باسناري كواباتا  //      

 ناتسومة سوسيكي //       بوتشافرواية 
 ميوكي ميابي  //       كؿ ما تستحقو رواية ىذا 

 غابرييؿ غارسيا ماركيز   رواية مائة عاـ مف العزلة 
 فرنسيس ىودجسوف بيرنيت الحديقة السرية  رواية

 فيكتور ىوجو البؤساء
  مميكة أوفقير و ميشيؿ فيتوسيالمؤلفتاف  السجينة 
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 جودي بالنكو أرجوكـ ال تسخرو مني 
 ايريش سيجاؿ قصة حب 

 ايميمي برونتي مرتفعات ويذرنغرواية 
، شمس منتصؼ الميؿ، قمر الشفؽرواية  

 جديد، خسوؼ، بزوغ الفجر...
 ستيفاني ماير

 يميمي جيففا رواية شيء مستعار  
مأسػػاة مػػف ثبلثػػة ، روايػػة الػػورؽ عمػػى الطاولػػة 

جريمػة  ، كرويػدأمقتػؿ روجػر  ،الستارة، فصوؿ
فػػي ممعػػب الغولػػؼ، جريمػػة فػػي بػػبلد الرافػػديف  

الجريمػػػػة جريمػػػػة فػػػػي قطػػػػار الشػػػػرؽ السػػػػريع، 
  .   )لقبت بػػػػ: )ممكة الجريمة(. النائمة

  (. روائية إنجميزية) اجاثا كريستيالكاتبة  

   ، العػػػػػػالـ الضػػػػػػائعكمػػػػػػب آؿ باسػػػػػػكرفيؿروايػػػػػػة 
 ...شرلوؾ ىولمز (مغامراتقصص )

 دويؿآرثر كوناف الكاتب البريطاني:  

 كوإيومبيرتو أ :الكاتب االيطالي بندوؿ فوكو ،مقبرة براغ، رواية اسـ الوردة
 كيغو ىيغاشينو :الكاتب الياباني خبلص القديس  
 باتريشا ىايسميث :الكاتبة األمريكية رباء عمى القطاررواية  
لغز  ،الكرسي المسكوف ،وبراواية شبح األر 

 ... الغرفة الصفراء
  غاستوف ليرو :الكاتب الفرنسي

  الفونس بودار     //     موت الطفولةرواية  
 ماريو بوزو :الكاتب األمريكي ( المكونة مف ثبلثة أجزاء)رواية العراب 

وصػػػػػية الحػػػػػاج  سػػػػػر صػػػػػانع الخػػػػػرائط، روايػػػػػة
  . العجوز

 . راينر ماريا شرودرالكاتب األلماني:  

 رايموند تشاندلرالكاتب األمريكي:   رواية السبات العميؽ 
 وليفرساكسالكاتب البريطاني: أ رواية أريد ساقا أقؼ عمييا 

 ثربانتس :اإلسباني كاتبال رواية الغجرية 
 الفونس كار :الكاتب الفرنسي  تحت ظبلؿ الزيزفوف رواية 
 أليؼ شافاؽ :لكاتبة التركيةا قواعد العشؽ األربعوف رواية 
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 دايؼ بمزر :الكاتب األمريكي  الولد التائو رواية 
 باولو كويمو البرازيمي: كاتبال ...الجاسوسة ،الخيميائيرواية 
الواحة الخفية، جيش ، متاىة أوزيرسرواية 

 ...خر اسرار الييكؿآ ،قمبيز المفقود
  بوؿ سوسمافالكاتب البرياطاني:   
 

 كورماؾ مكارثيالكاتب األمريكي:  الكبار ال وطف ليـ رواية
 جوزيو ساراماغوالكاتب البرتغالي:  واية العمىر 
   ـ.ؿ.ستيدمافالكاتبة األسترالية:  واية نور بيف محيطيفر 

 إيمينا فيرانتيالكاتبة اإليطالية:    رواية صديقتي المذىمة
  سيمفيا بالثالكاتبة األمريكية:  ية الناقوس الزجاجيروا

 إيغور ساخنوفسكيالكاتب األمريكي:  عرؼ كؿ شيء رواية الرجؿ الذي
 توني ماغواير :لكاتبة اإليرلنديةا ال تخبري ماما  وايةر 

 إليزابيث جيمبرتالكاتبة األمريكية:   رواية طعاـ .. صبلة .. حب
 كاتي رايكس //     :          رواية لغز الطعاـ  
 نيكوس كازانتزاكيسالكاتب اليوناني:    زوربا اليونانيرواية  

 الكاتب الكندي: ياف مارتؿ    رواية حياة باي
 جيزوالدو بوفالينو: الكاتب اإليطالي  رواية حكاية الدىاف 

 مارليف روبنسوفالكاتبة األميركية:  رواية جمعاد 
 يوكيو ميشيماالكاتب اليباني:  رواية ثمج الربيع

 اميمي نوثومبكية: يالكاتبة البمج   واية بيوغرافيا الجوع ر 
 جيوفاني بوكاشيوالكاتب اإليطالي:   الديكاميروفرواية  
 ميتسويو كاكوتاالكاتبة اليبانية:   مرأة عمى الضفة المقابمةإ 

 خورخي بورخيسالكاتب األرجنتيني:  رواية الصانع 
 أليس مونروالكندية: الكاتبة  رواية المتسولة 

 جو نيسبو : الكاتب النرويجي  المنقذ، ، رواية األلماس الدموي 
 كنوت ىامسوف: //                 رواية واخضرت األرض.  
 ىنري ميممر كاتب األمريكي:لم رواية كابوس مكيؼ اليواء  

 بارتوؿ : فالديميرأديب سموفيني رواية قمعة النسور 

http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%b2%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%b3-%d9%83%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%83/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88-%d8%a8%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%86%d9%88/
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikkq2g-rXTAhXGyRoKHSRnADAQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586&usg=AFQjCNHX4Sl0acMipp0IcZvNWqjpLpwoww
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ab%d9%84%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%8a%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%88-%d9%85%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%85%d8%a7/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%86%d9%88%d8%ab%d9%88%d9%85%d8%a8/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%8a%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d9%88/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%ae%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b3/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%b1%d9%88/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d9%88%d9%8a-%d8%ac%d9%88-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d9%88%d9%8a-%d8%ac%d9%88-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d9%83%d9%86%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86/
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 فيكيروا باثكث ألبرتومكاتب اإلسباني: ل رواية طوارؽ 
 مولمر ىيرتاكاتبة األلمانية: لم   الصياد ىو يوميا الثعمب كاف رواية

، نػػازع األحشػػاء، الػػذىبي التنػػيف مممكػػة روايػػة 
بمػػػػػدي المختػػػػػرع، غابػػػػػة األقػػػػػزاـ، دفتػػػػػر مايػػػػػا، 

لحػػػػػػػب حكايػػػػػػػات إيفػػػػػػػا لونػػػػػػػا، بيػػػػػػػت األرواح، ا
 والظبلؿ، الجزيرة تحت البحر...

  إيزابيؿ الميندي :لتشيميةا لمكاتبة

 غالدستوف ويمياـ: البريطاني لمكاتب النياية 2012 رواية 
 توني موريسوف لمكاتبة األمريكية: رواية محبوبة 

 غالتاور دانيؿ لمكاتب النمساوري: رواية نسيـ الصبا  
، لعبة أغنية الجميد والنار ،رواية صداـ المموؾ

 العروش...
 مارتف. ر.ر جورجلمكاتب األمريكي: 

 لمكاتب الفرنسي: مارسيؿ بروست   البحث عف الزمف المفقود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a/
http://www.maktbah.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a/
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 :المحاضرة األولى
 (وقضاياه مفيومو) : العالمي األدب مفيـو

 
 عميو متفؽ واضح مفيـو أو محدد تعريؼ لو وليس بالغموض، يتسـ ،العالمي األدب مصطمح

 إختبلفا لوجدنا المصطمح، ىذا مفيـو عف بحثا العالمية الموسوعات راجعنا ولو.. الباحثيف بيف
 المفيـو ليذا اساسية تفسيرات اربعة ثمة اف القوؿ يمكف ذلؾ ومع. وأخرى موسوعة بيف كبيراً 
 : وىي

 النظر بصرؼ البشري، التأريخ طواؿ الشعوب لكافة القومية لآلداب الكمية المحصمة: األوؿ 
 شيئاً  العالمي األدب مف يجعؿ التعريؼ ىذا أف بيد. لنتاجاتيا والجمالي الفني المستوى عف

 . دراستو ويصعب حصره يمكف ال وفضفاضًا، غامضاً 
 فأف المعنى وبيذا. بأسرىا البشرية ابتدعتيا التي المختارة، األبداعية النماذج جماع: الثاني
 في الشائعة السطحية الظواىر أو القيمة متوسطة النتاجات يشمؿ ال العالمي األدب مفيـو

نما القومية، اآلداب  ولكف.  العالية والجمالية الفنية القيمة ذات اإلبداعية اآلثار عمى يقتصر وا 
 األرض شعوب لكافة الرفيعة األدبية األعماؿ اف القوؿ يمكف ىؿ: أخرى مسألة تنيض ىنا ىا

 الكبلسيكي األوروبي األدب اف األوروبييف، الباحثيف بعض يرى. العالمي األدب الى تنتمي
 كمفيـو أوروبا عف يتحدثوف ال الرأي ىذا وأنصار. العالمي األدب يمثؿ الذي ىو والمعاصر
 األدب ىو العالمي األدب اف بالضرورة يعني وىذا. روحي كمفيـو يتصورونيا بؿ جغرافي،
 الثقافة منظور خبلؿ مف اال تمثمو يمكف ال األدب ىذا واف"  األوروبية الروح" ب المشّبع

 خارج تقع الشرقية الشعوب آداب اف ىؤالء، ويرى. ضيقة أوروبية نظر وجية وىذه.  األوروبية
 ويرى. بأسرىا البشرية أيدي متناوؿ في بعد تصبح لـ نتاجاتيا ألف ، العالمي األدب نطاؽ

 الى ويدعو.  العالمي األدب الى تنتمي ال الغريبة(  اليمجية)  اآلداب إف منيـ اآلخر البعض
 مرفوضة المزاعـ ىذه مثؿ أف شؾ ال و. العالمي األدب روائع نطاؽ خارج وطرحو الفمكمور نبذ

 ريب ال مما ولكف ، مباشر نحو عمى العالمي األدب في  يدخؿ ال الفمكمور اف صحيح.  تماماً 
 جزء نتاجاتيـ واف الفولكمور تربة فوؽ ترعرعوا قد  ويسينيف وبيرنس ىايني مثؿ شعراء اف فيو
 . العالمي األدب مف

 مف متقدمة مرحمة في تظير والتي القومية، لآلداب المتبادؿ واإلثراء التأثير عممية: الثالث
  يمعبو الذي الدور الى غوتة اشارة في بوضوح نممسو ما وىذا. لمبشرية الحضاري التطور
 أف نود اننا: "  غوتة يقوؿ. الشعوب بيف المتبادلة العبلقات أواصر توطيد في العالمي األدب
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 ىنا فالحديث.  مستحيؿ امر الشعرية العقميات توحيد مسألة اف جديد مف األذىاف الى نعيد
 اخفقت اذا وحتى. سواه أمر أي عف وليس ببعض، بعضيا الشعوب تعريؼ حوؿ يدور

 تتحمؿ كيؼ األقؿ في ستتعمـ فإنيا بينيا، فيما متبادلة محبة عبلقات اقامة في الشعوب
 بعضاً  بعضيا

 في ساعد قد الحديثة األعبلـ ووسائؿ األتصاالت مجاؿ في وخاصة التكنولوجي، التقدـ اف
 نحو عمى الروحي والتكامؿ السياسي النضج وفي وآدابيا المختمفة الشعوب ثقافات تقريب
 بؿ وضياعيا،  القيـ ابتذاؿ أو الجغرافية الحدود زواؿ بذلؾ نعني وال.، الزمف بمضي متسارع
 مف سمسمة سوى العالمي األدب في يرى ال الذي الشخص إف. القيـ لكافة اليارموني التفاعؿ
 ضمف مكانو يجد أف ينبغي شعب كؿ أدب إف مؤداىا التي لمفكرة سيدىش الشامخة، المؤلفات
 .العالمي األدب
 جميع في والمناطؽ الشعوب مختمؼ آداب تطور بيا يتسـ التي العامة الصفات: الرابع

 انو"  يقوؿ كتب حيف الصفات ىذه مثؿ وجود الى أشار مف أوؿ غوركي مكسيـ كاف ،العصور
 ولكف ، األرض شعوب جميع بيف مشتركة لغة اآلف لحد توجد ال ألنو عالمي ادب يوجد ال

.  العامة اإلنسانية  واآلراء واألفكار المشاعر بوحدة مشبعة" الكتاب لجميع األدبية األعماؿ
 الحديث الفيـ إلى األقرب ىو التفسير ىذا ولعؿ.  أفضؿ حياة تحقيؽ ألمكانية اآلماؿ وبوحدة

 قيـ ذاتو الوقت في ىي الحقيقية والقومية الشعبية القيـ اف بجبلء اليـو ندرؾ ونحف. لممصطمح
 .1شاممة انسانية

 : والعالمية القومية بيف األدب
  شتى ووسائؿ بطرؽ العالمي األدب منظومة شرلييف في تصب األبداعية النماذج إف 
 الشعوب بيف الفاصمة الحدود تتجاوز العالية، والفنية الفكرية بسماتيا تتميز التي النتاجات
 ذلؾ عمى واألمثمة قراءتيا، ليـ يسبؽ لـ الذيف األخرى، البمداف في القراء حميور الى وتصؿ
 أكثر نحو عمى ليا الترويج في وشرعوا شكسبير عظمة ادركوا األلماف الباحثوف. لمغاية كثيرة
 بعد اال - العالـ أدىش الذي - الخياـ عمر شعر الناس يقرأ ولـ. األنجميز زمبلئيـ مف توفيقاً 
 . فيتزجيرالد ترجمة ظيور

                                                           
 ، دمشؽدانييؿ ىنري باجو، األدب العاـ والمقارف، تر: غساف السيد، )د.ط( اتحاد الكتاب، العرب ينظر: - 1

 جودت ىوشيار . ينظر كذلؾ:15، ص ينظر: فؤاد المرعي، المدخؿ إلى األدب األروبي ، 29سوريا،)د، ت(، ص 
 http://www.basnews.com/index.php/ar/opinion/289815 ،1مفيومو وقضاياه، ص   ،األدب العالمي
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 بيف واضحة عبلقة وثمة الترجمة، طريؽ عف القراء الى تصؿ األدبية األعماؿ معظـ إف 
 النظرية بالقضايا الساخف األىتماـ وبيف ىذه أيامنا في النشيطة الدولية األدبية األتصاالت

 ىذا أف بيد ترجمتيا، بعد بريقيا مف شيئاً  تفقد قد األصيمة النتاجات اف شؾ وال.  الفنية لمترجمة
 وال. بيا كتبت التي المغة يتقنوف ال قراء قبؿ مف فييا تقرأ التي الحاالت في قائماً  يظؿ الخطر

 . سواء حد عمى والمترجموف الكتاب ىـ بمد كؿ في األدب مبدعي اف شؾ
 أخرى ونتاجات نشرىا، مف وجيزة فترة مضي بعد العالمي األدب مف جزءأ تصبح نتاجات ثمة
 في دوره ينتظر منيا والبعض لمغاية، متأخر زمف في وأحياناً  بعد، فيما اال كذلؾ، تصبح ال

 أمور عمى يتوقؼ العالمية الى الوصوؿ ألف جدوى، دوف ولكف العالمي، المجد الى الوصوؿ
 ذاؾ أو األدبي األثر ىذا فييا يصبح التي بالمحظة التنبؤ المستحيؿ مف يكوف ويكاد.  كثيرة
 لعمؿ ترجمة كظيور الحقائؽ، ببعض المحظة ىذه ربط السذاجة ومف. العالمي األدب مف جزءا
 وىذه.  ببلده خارج تمؾ أو المناسبة ىذه في الكاتب الى اإلشارة أو الببلد خارج في  ما أدبي

  نقطة تكوف حيف العالمي األدب ساحة الكاتب لولوج بداية وتشكؿ تتفاعؿ قد تفصيبلت
 اعتبار يمكف فقط المحظة ىذه في. عرضية حقائؽ مجرد تظؿ وال حية عضوية لعممية انطبلؽ
 . العالمي األدب مف جزءاً  األدبي العمؿ

 اناتوؿ أف نرى المثاؿ سبيؿ فعمى. األبد الى فييا البقاء يعني ال العالمية الى الوصوؿ اف
 المرتبة ليحتؿ خارجاً  يمفظ األخيرة العقود في نراه بينما البدء، منذ العالمي األدب دخؿ فرانس
  العالمي األدب دخوؿ في صعوبة األمر بداية في يمؽ لـ الذي ويمز، جورج  وكذلؾ.  الثانية
 مدى اف نرى النحو ىذا وعمى. األدب ىذا إطار خارج الواقع في أنو ؟ اليـو موقعو أيف ولكف

 الكاتب. األبد الى أو قصيرة لفترة ينقطع وقد بؿ يتراخى، أو يتعزز قد ما بكاتب اإلعتراؼ
 اآلراء وتعاقب الزمف أماـ األبداعية أعمالو تصمد الذي ىو األذىاف في حياً  يظؿ الذي

 . وفرادتيا األعماؿ ىذه قوة عمى واجماعيا واألجياؿ
 والنجاحات ، تأخره الى يؤدي  األخرى اآلداب عف القومي األدب عزلة اف فيو ريب ال ومما
 الخارج مف اإلقتباس عمى اعتمادىا بفضؿ كانت التأريخ عبر القومية اآلداب حققتيا التي

 بمعونة الذاتي التعبير مف قدر أكبر تحقيؽ اجؿ مف اإٌلقتباس ىذا وتمثؿ وىضـ واستيعاب
 . ضدىا الصراع في أو األخرى اآلداب

  لغتيا انتشار ومدى سكانيا وعدد واألقتصادي السياسي ونفوذىا العالـ في الدولة مكانة اف
 أما. نتاجاتيـ في الروحية حياتيا يعكسوف الذيف العالميبكتابيا األعتراؼ في كبيراً  دوراً  تمعب
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 آداب مف نسبياً  بكثير أسوأ مواقع تحتؿ فإنيا اإلنتشار، قميمة والمغات الصغيرة الشعوب آداب
 . بيا العالمي األعتراؼ حيث مف اإلنتشار واسعة والمغات ، الكبيرة الشعوب
 يقوؿ خاطيء رأي ذيوع مف الرغـ عمى واحد عالمي أدب بؿ ، متعددة عالمية آداب ثمة ليست
 الروح"  أو"  اآلسيوية الروح"  وبيف جية مف"  األوروبية الروح"  يسمى ما بيف ىوة بوجود

 معيناً  تأريخياً  وضعاً  يعالجوف الرأي ىذا يعتنقوف الذيف اف. أخرى جية مف"  األفريقية
 العالمي األدب اف يعني ال ىذا فاف وبالطبع. الزمف بمضي يتغير ال ثابت كوضع ويتناولونو

 حيث مف البمداف مف مجموعة آداب تشابو ىو واضح أمر فثمة ، األنسجاـ يسودىا وحدة
 أكثر الشرقية أوروبا بمداف آداب اف نجد المثاؿ سبيؿ فعمى.  اشعوبيا الروحي العالـ التعبيرعف

 أو الشمالية األميركية أو الغربية األوروبية واآلداب.  األخرى اآلداب مف بينيا فيما تشابياً 
 آداب وكذلؾ. األخرى المناطؽ آداب مف بعض مف بعضيا قربا أكثر اليـو ىي ، األسترالية

 وىذا، البعض ببعضيا كثيراً  تتأثر فإنيا ، األسبانية بالمغة المدونة  الجنوبية أمريكا بمداف
 في شديد نحو وعمى أيضاً  يؤثر الحياة ظروؼ تبايف أف بيد.  المغوية القشرة مف أعمؽ التأثير
 .1بيا يتصؼ التي السمات وتحديد ، اآلداب ىذه مف أدب كؿ مبلمح نحت
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 الثانية:المحاضرة 
 القديـ اليوناني األدب
                                       

  الجو الفكري:-أ
يعتبر اليوناف أساتذة أروبا في الفمسفة وكذلؾ في األدب، وقد ازدىرت الحضارة  

اليونانية القديمة ابتداء مف منتصؼ القرف السادس حتى منتصؼ القرف الثالث قبؿ الميبلد، ثـ 
االغريقي مف أثينا إلى االسكندرية، حيث تأسست مدرسة فمسفية شييرة انتقؿ مركز الفكر 

عاشت حوالي خمسة قروف وبعد ذلؾ حمؿ الفتح الروماني إلى حوض البحر األبيض المتوسط 
، وفي أواخر العيد الروماني انتشرت حضارة جديدة اعتمدت اعتمادا كميا عمى الفكر االغريقي

ذلؾ بروز عيد جديد في الفكر األروبي وانتياء عصر المسيحية انتشارا واسعا ونجـ عف 
   .  1الفمسفة اليونانية القديمة

وترجع اىتمامات اليوناف إلى القرف السادس ؽ.ـ، حيث بدأوا يتساءلوف عف طبيعة  
الكوف وعناصره وكاف العمـ والديف آنذاؾ مختمطيف بالخرافة، وبالتدريج تعددت المذاىب التي 
كانت تطمح إلى الوصوؿ إلى حقيقة الكوف، وظير السفسطائيوف يشككوف في المعتقدات والقيـ 

مف الناس أال يضيعوا وقتيـ في البحث عف اآللية وأف ييتموا بأمر واحد  والحقائؽ ويطمبوف
وظير ىو المنفعة الفردية. ولـ يطؿ الزمف بالسفسطائييف إذ سرعاف ما انكشؼ افبلس فمسفتيـ 

مبشرا بنمط جديد مف التفكير متخذا شوارع آثينا وحوانيتيا  ؽ. ـ( 399-469سقرط)
ا الناس بحثا عف األخبلؽ والمعرفة، وعنده أف الفمسفة يجب وساحاتيا مدرسة متنقمة يحاور فيي

أف تكوف إنسانية وأف تعرؼ تعريفا دقيقا القيـ األخبلقية مف خير وحرية وفضيمة. وكاف سقراط 
حسف الظف بالنفس اإلنسانية واتخذ شعاره الحكمة المنقوشة عمى معبد "دلفي": أعرؼ نفسؾ 

 بنفسؾ.
وي عمى الحقائؽ التي تراكـ عمييا الصدأ بفعؿ ظروؼ ذلؾ أف النفس االنسانية تنط 

أف يمسح القشرة الصدئة ليمكف النفس مف االىتداء إلى الحقيقة الحياة وما عمى الفيمسوؼ إال 
وبذلؾ تكوف ميمة الفيمسوؼ أقرب شيء إلى ميمة القابمة )أي التوليد(، وقد كسب سقراط 

بخطورة أفكاره فُقدـ إلى المحاكمة وقضي  اعجاب الناس ومحبتيـ مما أشعر السمطة الحاكمة
 عميو بالموت سمًا. 
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الذي  ؽ.ـ( 347-428تمميذه أفالطوف) ويخمؼ سقراط في رحمة البحث عف الحقيقة  
ساح في الببلد بعد وفات األستاذ وزار إيطاليا وصقمية وربما مصر، ولما عاد إلى أثينا أنشأ 

 ميع فروعيا، وقد ترؾ لنا أفبلطوفعف المعرفة بجمدرسة أسماىا )األكاديمية(، ميمتيا البحث 
 مجموعة مف المحاورات تتضمف فمسفتو، وأىـ ما فييا أف الموجودات تقع في ثبلث درجات:

 الموجودات المحسوسة وىي متغيرة ال ثبات واليصمح أف تكوف موضوع عمـ.-1
األرقاـ، واألشكاؿ الحقائؽ العقمية مف أفكار مجردة وصور ذىنية تتمثؿ بيا الكائنات: ك-2

 وفكرة الجنس والنوع.
، والعالـ عند وجدت قبؿ كؿ شيء وستبقى بعد كؿ شيءالحقائؽ الثابتة الخالدة وىي التي -3

إذا مادة  أفبلطوف مؤلؼ مف صورة ومادة، والصورة ىي الشكؿ الذي تتخذه المادة، فيناؾ
واحدة ذات صور مختمفة، وتتبلـز الصورة والمادة في ىذا العالـ اال أف لكؿ صورة في عالمنا 
مثبل كامبل تاما في العالـ العموي فيناؾ صورة مثمى لمشجرة ولمبيت ولمخير، وىذه الصور ىي 

النقص الذي  (، وعالـ المثؿ ىو األصؿ وىو العالـ الحقيقي والرفيع أما عالمنا فيو عالـالمثؿ)
 تمسخ فيو المثؿ. 

الصادر عف  "االنفعاؿ الكريـتقـو عمى فكرة التوازف: بيف " أف النفس وعند أفالطوف 
" الصادر عف الشيوة المادية، كالنيـ االنفعاؿ الحقيرالقمب كالنخوة والشجاعة والتضحية وبيف "

النفس، فإذا ما تآلفت ىذه  والجشع والحقد، وبيف ىاتيف القوتيف مف جية وبيف العقؿ الذي يسير
 .  الفضميةالقوى جميعا ) العقؿ والشجاعة والشيوة( وتـ بينيا التوازف واالنسجاـ نتجت 

وتطبيقا ليذا المفيـو عمى المجتمع رأى أفبلطوف أف العدؿ السياسي في المدينة  
تشرؼ عمى  الفاضمة يقـو عمى التوازف بيف الطبقات االجتماعية الثبلث: طبقة الفبلسفة التي

الحكـ)عقؿ المجتمع( وطبقة الجيش التي تتفرغ لمعمؿ العسكري، وتنقطع عف الحياة االجتماعية 
تماما، وطبقة العماؿ والفبلحيف وىي توفر وسائؿ العيش المادي لمطبقتيف األولييف وال شأف ليا 

 بأمور الحكـ والدفاع عف الوطف.
مسفتو، وقد كاف اىتمامو منصبا عمى وألفبلطوف رأي في الشعر وفي الفف ينسجـ مع ف 

التأثير العممي والخمقي لمشعر وفرؽ تفريقا واضحًا بيف النقد الخمقي والنقد الجمالي وكاف أسبؽ 
كاتب أروبي في ىذا المجاؿ، كما ظيرت عنده بوادر نظرية جمالية مبنية عمى نظراتو الفمسفية 

 إنعكاسا لعالـ المثؿ الحقيقي، ولما كاف الوجود، تقوؿ أف عالمنا المحسوس ليس إالالعامة إلى 
يبعد ثالث مراحؿ عف الحقيقة وال يمكف أف العمؿ الفني تقميدا لعالـ المظاىر المحسوس فانو: "

"، وقد نادى أفبلطوف بابعاد الشعراء عف جميوريتو الفاضمة حرصا عمى يعتبر مصدر حقائؽ
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نة بؿ كاف يخشى منيـ عمى فضائؿ المصمحة العامة إذ أنو لـ يجد ليـ وظيفة سياسية معي
مدينتو ليس ألنيـ غير أخبلقييف بذاتيـ أو فنيـ، بؿ ألف الفف عنده ال يعتبر سعيا جادًا وراء 
نما ىو تقميد لممثؿ مف الدرجة الثالثة، والفناف عنده مقمد غير مسؤوؿ يتناوؿ تقميده  الحقيقة وا 

أفبلطوف مف اقباؿ الناشئة عمى حفظ كؿ ما في الحياة مف خير أو شر، ومف ىنا كانت خشية 
الشعر والتأثر بما فيو مف وصؼ لمجانب الغريزي مف االنساف أو لمرذائؿ بوجو عاـ. عمى أنو 
اعترؼ بما لمشعر مف متعة فنية وتمنى لو كاف فيو مف الفائدة ما فيو مف المتعة بؿ كاف ىو 

 .  عشوقتووشبو التخمي عف الشعر بتخمي العاشؽ عف منفسو ينظـ الشعر، 
  أرسطو: 
ؽ.ـ(  322-384وبعد أفبلطوف تبمغ الفمسفة اليونانية أوجيا عمى يد أرسطو ) 

الذي اتصؿ بآفبلطوف وتتممذ عميو مدة عشريف عامًا، وبعد موت أستاذه قضى اثنتي 
وعمؿ ىناؾ أستاذا  فيميب المكدونيعشرة سنة في تجواؿ مستمر حتى اتصؿ بببلط 

ؽ.ـ عاد أرسطو إلى  335البنو االسكندر األكبر. وعندما تولى االسكندر الحكـ سنة 
( حيث حاضر في جميع فروع المعرفة تقريبا كالفمسفة  أثينا وعيدت إليو عمادة )الميسيـو
وعمـ النفس والمنطؽ والفكر السياسي والتشريح واألدب، وبعد موت االسكندر حامت 

حوؿ أرسطو بسبب عبلقتو السابقة بالفاتح الكبير واتيـ أرسطو باىماؿ الشبيات 
 ؽ.ـ وقضى نحبو في السنة نفسيا.  322الواجبات الدينية فيرب مف أثينا سمو 

وقد اعتبر أرسطو خبلؿ العصور القديمة والوسطى األستاذ غير المنازع في المعرفة 
جو عاـ كاف كؿ مف خمفو المنطؽ بو  الكمية وكاف دانتي يسميو سيد  العارفيف، وفي مجاؿ

عالة عميو، وفي مجاؿ الفمسفة عمؿ عمى تنسيؽ المصطمح الفمسفي باالضافة إلى 
عرضو وتيذيبو لؤلفبلطونية، ولكنو لـ يقؼ عند األفبلطونية بؿ تخطى مثاليتيا المغرقة 

المادة،  واتجو باتجاه التفكير العممي، وقد رفض فكرة أفبلطوف القائمة بوجود الصور قبؿ
في عالـ المثؿ، وعنده أف المادة في البدء كانت مشوشة غير متشكمة ثـ تمبست صورا 
مختمفة فنشأت األجساـ، وىكذا تكوف المادة امكانية مستمرة لمتطور مف صورة إلى صورة 
أرقى، وىي تنطوي عمى كثير مف الصور الكامنة التي تنتظر االنتقاؿ مف الفعؿ إلى 

وس، ويتبع ذلؾ طبعا أف الوجود تكامؿ متصؿ وتحوؿ دائب مف القوة عالـ الفعؿ والمحس
 إلى الفعؿ. 
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والكوف عند أرسطو كؿ واحد يقسمو القمر قسميف متباينيف: فيناؾ عالـ فوؽ القمر وعالـ 
أثيري كامؿ ثابت مبرأ مف الفساد، وىناؾ عالـ ما دوف القمر وىو العالـ األرضي 

–والتراب  -اليواء-مف أربعة عناصر أولية ىي: الماءالخاضع لمفساد والتبدؿ والمؤلؼ 
 والنار. 

ويعترؼ أرسطو بأف المعرفة التتـ بغير رصد لمواقع، وىذه خطوة جيدة عمى طريؽ 
وجزئيا وعنده أف الحقيقة العممية المعرفة العممية، إال أنو يعتبر الواقع المحسوس متغيرا 

ت العقمية ظنا منو أنيا تؤدي إلى يجب أف تكوف ثابتة عامة، لذلؾ عني بالمحاكما
إكتشاؼ الحقيقة، وقد وضع قواعد المنطؽ الذي سماه )اآللة( أي األداة التي نميز 
بواسطتيا الخطأ العقمي مف الصواب، وربما كاف المنطؽ أكبر اسياـ ألرسطو في حقؿ 

 . 1المعرفة المجردة
جولة رائعة، وقد بث آراءه النقدية في  وكانت ألرسطو في مجاؿ النقد األدبي 

مؤلفيو: الشعر والببلغة، وأرسى كتاب الشعر  بوجو خاص دعائـ النقد األدبي في أروبا 
، بالغ السمفيوف في التقيد بآرائو كما  لمدة طويمة وناؿ تقديرا طويبل منذ تأليفو حتى اليـو

يعتـز معالجة الشعر في  ىاجمو االبتداعيوف بشدة ومنذ مطمع الكتاب أعمف بوضوح أنو
ذاتو ثـ أنواعو كافة، أي الشعر الممحمي والشعر المسرحي والشعر الغنائي، وقد عالج 
ىذه األنواع بالتفصيؿ وتحدث عف سيكموجية الخمؽ الفني واالمتاع وعف قواعد المأساة 

ة ورفض رأي أفبلطوف في استبعاد المأساوعناصرىا المختمفة وقارف بينيا وبيف الممحمة 
بحجة أنيا تثير الشفقة والخوؼ وتضعؼ الناس انفعاليا، واعتقد عمى العكس أنيا تطير 
االنفعاالت وتجعؿ الناس أقوى ألنيا تكسبيـ مناعة ضد االسراؼ في الخوؼ أو الشفقة 
وىما غريزتاف موجودتاف بقوة في كؿ إنساف. وقد قامت نظرية التطيير ىذه بدور ميـ 

يما بعد بيف المشرعيف األدبييف حوؿ وظيفة الشعر، وليس ىذا في الخبلفات التي دارت ف
نما أردنا بما أوردناه مف لمحة عابرة  مجاؿ التفصيؿ في آراء أرسطو األدبية والنقدية، وا 
عف كؿ مف أفبلطوف وأرسطو أف نؤكد عمى عراقة الصمة الوثيقة بيف األدب والفمسفة 

 عند األوربييف.
                                                           

 واتجاىاتو النقدية، مطبعة طربيف حساـ الخطيب، محاضرات في تطور األدب األوربي، ونشأة مذاىبو ينظر: - 1
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 المحاضرة الثالثة:
 الرئيسية لألدب اليونانيالمالمح 

يذكر األدب اليوناني حتى تبرز إلى الذىف ألواف ثبلثة ممتعة مف األدب:  ما إف 
. وقد شغمت األساطير اليوناف في المرحمة اإلبتدائية مف األساطير المالحـ، والتمثيميات

تفكيرىـ ابتداء مف القرف العاشر قبؿ الميبلد أو ربما قبؿ ذلؾ، وأعقب األساطير مرحمة تغنى 
فييا اليوناف ببطوالتيـ القومية ومغامراتيـ، مع جيرانيـ مف سكاف األرض ومع آليتيـ كما 

ىومر الخالدتيف؛ وبعد ذلؾ استأثر حب المسرح بأدباء  يتضح في اإللياذة واألوديسة، ممحمتي
مف فكرية وفنية اليوناف فاتخدوه وسيمة لمكشؼ عف مصير اإلنساف ومعالجة قضاياىـ 

 واجتماعية.
ولؤلدب اليوناني طوابع خاصة تكاد تكوف سمة عميو في مختمؼ مراحمو، أوليا أنو أدب  

اتية مع غيره مف الناس ومع آليتو، وثانييا أنو انساني يعالج مشكبلت االنساف في تجربتو الحي
يتجو اتجاىا نفسيا في محاولة ذكية لمكشؼ عف أسرار النفس البشرية وخباياىا، وثالثيا أنو 
خصب الخياؿ ويعتمد بالدرجة األولى عمى التشخيص الناجـ عف تصور وجود األوراح في 

وز، ورابع ىذه الطوابع أنو أدب عناصر الطبيعة مما يجعؿ العنصر الدرامي فيو شديد البر 
 .1ةمتناسؽ األجزاء يعني االنسجاـ والتناغـ ويعبر عف ذوؽ رياضي في مجاؿ الصنعة الفني

 األساطير: -1
األساطير ظاىرة مشتركة لدى جميع األمـ في مراحؿ نموىا األولى، ولؤلساطير  

اليونانية مكانة خاصة في األدب األوربي ألف الشعراء األقدميف تداولوىا وأعادوا صياغتيا 
بأساليب فنية أغرت مف مف أتى بعدىـ مف شعراء أوربا باالستفادة منيا في شعرىـ حتى 

نية جزءًا ال يتجزأ مف األدب األوربي الحديث والسيما الشعر إذ أصبحت الميثولوجيا اليونا
منو دوف اإللماـ باألسطورة اليونانية. وتدور األساطير اليونانية حوؿ يصعب فيـ جزء كبير 

ثبلثة عناصر: اإلنساف والطبيعة واآللية وتيدؼ إلى تصوير العبلقة بيف ىذه العناصر وحؿ 
وتمجأ األسطورة إلى الحموؿ الخيالية الميتافيزقية وىذا ما ينجـ عف تفاعميا مف مشكبلت، 

 يتمشى طبعا مع المرحمة االجتماعية التي نشأت فييا ىذه األساطير. 
 (:الصدى والنرجسواألساطير اليونانية غنية متعددة، وفيما يمي خبلصة أسطورة )

                                                           
 .31، ص حساـ الخطيب، محاضرات في تطور األدب األوربي، ونشأة مذاىبو واتجاىاتو النقدية ينظر: - 1
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ولجاجتيا حتى  كانت أكو )صدى( واحدة مف عرائس الجماؿ الفاتنات، وقد تمادت في ثرثرتيا
أثارت غضب )ديانا( إلية القمر، فإذا بديانا تسمب منيا القدرة عمى بدء أية جممة مف الكالـ 
وال تترؾ ليا مف القدرة الكالمية سوى تكرار أواخر الجمؿ التي ينطؽ بيا المحدثوف. 
وتتضاعؼ بموى أكو إذ تقع في غراـ شاب جميؿ يسمى نارسيس)نرجس( وتعجز طبعا عف 

 تو فتييـ عمى وجييا في الجباؿ والودياف مرددة صدى األصوات التي تسمعيا وال تزاؿ.مغازل
 عمى أف المقادير ال تعفي)نرجس( مف عقوبة صدوده عف اكو وعف زميالتيا مف عرائس
الجباؿ وتسوقو إلى غدير صاؼ يرى فيو صورة وجيو الفتاف معكوسة في الماء، فيقع في 

نحبو وتبحث العرائس عف جسده فال تجد سوى زىرة تنمو  غراـ نفسو ويمضو الحزف فيقضي
 عمى حافة الماء ىي النرجس..

ومف ىذه األسطورة كما ترى أخذ اسـ النرجسية وأطمؽ عمى العقدة النفسية التي تدؿ  
عمى االسراؼ المرضي في حب النفس، كما ىو شأف كثير مف التسميات النفسية والفنية التي 

 نانية.أخذت مف األساطير اليو 
اإللياذة واألوديسة أقدـ ممحمتيف يونانيتيف وتنسباف إلى الشاعر ىومر)ىوميروس(  المالحـ:-2

القرف التاسع ؽ. ـ، وليست لدينا معمومات محققة عنو ويعتقد كثير مف المؤرخيف أف الممحمتيف 
مف صنع مجموعة مف الشعراء اليوناف األقدميف، وقد إتخذتا شكميما النيائي في القرف السادس 

 ؽ. ـ. 
  :إللياذةا-أ

 وتقوؿ الحكاية:بيتا وتقص جانبا مما يسمى حكاية طروادة  15537تتكوف مف  
إلية الحب( –إلية الزواج( و )أفروديت أو فينوس  -اختمفت اآلليات الثالث )ىيرا أو جونو

) أثينا أو مينرفا إلية الذكاء( أييف أجمؿ؟. وقرر كبير اآللية جوبتر أف يكوف باريس بف  و
طروداة الجميؿ حكما بيف اآلليات الثالث، فحكـ باريس لفينوس بتاج الجماؿ برياـ ممؾ 

الفاتنة ىيالنة زوجة  وبذلؾ جر عميو نقمة منافستييا ىيرا وأثينا وكافأتو أفروديت بأف أوقعت
ممؾ اسبارطة في غرامو ودفعتيا إلى الفرار معو إلى طروادة، مما أثار ثائرة ممؾ اسبارطة 

طاليا فيبوا لمحو العار وعمى رأسيـ )أغاممنوف( أخو الممؾ واتجيوا إلى ومموؾ اليوناف وأب
اريس، وانقسـ اآللية فيما طروادة فتصدى ليـ جيشا وعمى رأسو )ىكتور( األخ األكبر لب
ولبثت الحرب  (جوبتر وأبولوبينيـ: قسـ مع اليوناف وقسـ مع طروادة، وقسـ عمى الحياد )

د األبطاؿ احدى السبايا بيف أغاممنوف وبيف أخيؿ أح نحو تسع سنيف، ثـ حدث خالؼ حوؿ
 األسطورييف اليوناف. 
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الخبلؼ تبدأ اإللياذة مفترضة أف القارئ ممـ بحكاية طروادة وتفصيبلتيا وأبطاليا،  ومف ىذا
وبعد شرح مبلبسات الخبلؼ الذي ينتيي باعتزاؿ أخيؿ لمحرب، يصؼ الشاعر ىجوما يونانيا 
عمى طروادة تبعتو مبارزة بيف الخصميف األساسيف باريس وممؾ اسبارطة، وقد أعمنت اليدنة 

 ، وفيما يمي وصؼ ممتع لممشيد:تتـ المبارزة، وانقض الممؾ عمى باريسبيف الجيشيف حتى 
  

 ىز رمحو ورماه، فاختـر بو درع باريس
 وكانت الضربة قوية فأطاحت بالفارس

 وتمزقت عميو الدروع، لكنو اجتنب أف يذيقو المنوف
 فأتبع ىذه الطعنة سيفا سمو مف غمده الفضي

 بو عمى العدو فوؽ الناصية ورفع السيؼ ثـ ىوى
 فتحطـ السيؼ وانتشرت أجزاؤه مف كفو البائسة

 وقاؿ: أنظر لـ يصرعو رمحي وتبدد السيؼ مف يدي
 ونجا مف السيؼ والرمح معًا، قاؿ ىذا وكر عمى العدو مياجماً 

 وأمسؾ بجواده مف غرة تدلت فوؽ الجبيف
 ليجذبو إلى معسكر االغريؽ، وذلؾ ما فعؿ

 ى النصر مجدا رائعاوبيذا أضاؼ إل
 لوال أف قطعت فينوس الرباط، فنظر الظافر إلى كفو

 فإذا بو ال يمسؾ مف عدوه شاكي السالح إال خوذة فارغة
 فأدار الخوذة حوؿ رأسو وألقى بيا بيف األصدقاء
 وتجمع حوؿ الخوذة الصحاب في ىرج صائحيف

 وجدد الفارس العـز أف يستؿ مف عدوه دماء حياتو
ذا بالممكة التي يعشقيا العاشقوف واندفع إليو  بعنؼ بيزج الرمح، وا 

 تبدو مف جديد لتنجد صاحبيا مف ىذا المقاء
سراع  وأنجزت ما أرادت في سر وا 

نيا لتستطيع ذلؾ وىي اإللية القادرةو   ا 
 فمفتو في سحابة مف نضار وغيبتو عف العيوف 

                                                           
 - .فينوس: وكانت تتولى حماية باريس أثناء القتاؿ 
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 . 1وفي غرفتو استعادت لو الطالقة والنشاط
ويعود الجيشاف إلى االلتحاـ ويبمى)ىكتور( قائد الطروادييف ببلء حسنا في القتاؿ وتشترؾ 
اآللية في المعمعة وتبدو امارات اليزيمة عمى الجيش اليوناني، ويحاوؿ الوسطاء استرضاء 
ذا باإللية جونو تغري باتروكمس صديؽ  أخيؿ لمعودة إلى الحرب ولكف جيودىـ تذىب ىباء وا 

ـ أف يخوض في المعركة، ويقتؿ باتروكمس فتثور ثائرة أخيؿ وييب لمقتاؿ ويتعقب أخيؿ الحمي
ىيكتور قاتؿ صديقو وتعينو اإللية مينرفا فيقضي عميو ويمثؿ بجثتو تمثيبًل فظيعًا ويجر جثتو 
إلى معسكر اليوناف ويزحؼ إليو برياـ والد ىكتور مستعطفا، وبعدىا تطيب نفسو فيسمـ جثة 

لى ىنا تنتيي االلياذة أما غريمو إلى المم ؾ الشيخ لتدفف في طروادة في احتفاؿ مييب. وا 
حكاية طروادة األصمية فتقوؿ أف اليوناف قوضوا المدينة بعد ذلؾ وقتؿ في الحرب كؿ مف 

 أخيؿ وباريس. 
 األوديسة: -ب

الذي رفض أف يعود  (سيوسيأود) زييوليستروى في اثني عشر ألؼ بيت مغامرات  
مع الجيش اليوناني بعد تدمير طروادة وآثر أف يشؽ طريقو بنفسو فضؿ السير في عرض 
البحر وقذفت بو األمواج مف جزيرة إلى أخرى وأخذ يضرب في البمداف مخاطرا ومغامرًا في 

 ينتظراف عمى أحر مف الجمر عودتو إلى وطنو.  تمماكسوابنو  بنموبحيف كانت زوجتو 
( ما لقيو تمماكس مف عنت مع خاطبي أمو الطامعيف بماليا ىومري لنا الشاعر)ويرو  

وما لقيو في رحمة البحث أبيو الذي لـ يسمع عنو شيء بعد انقضاء عشر سنوات عمى حرب 
وتدخؿ اآللية النقاذه  كاليبسو(طروداة، ويقص كذلؾ مغامرات يوليسيز مع عروس البحر )

 ف بفضمو مف دخوؿ المدينة المحصنةي تمكف اليوناكما يكشؼ خدعة حصاف طروادة الذ
واخبلصيا ومماطمتيا لخاطبييا بحجة نسج رداء ألبي زوجيا كانت  بنموبويظير كذلؾ صبر 

مع إلو  يوليسيزوفي األوديسة تفاصيؿ ممتعة عف مغامرات في النيار وتنكثو في الميؿ.  تغزلو
الذي أثار البحر عمى المغامر اليوناني وكاد يقضي عميو لوال تدخؿ آلية أخرى،  نبتوفالبحر 

، ابف إلو البحر نبتوف( سيكموب )العمالؽ ذي العيف الواحدةوكذلؾ مخاطرتو العجيبة مع 
( ومع ممؾ فيقيا وجولتو في العالـ السفمي )العالـ اآلخر عند سيرسوحكايتو مع الساحرة )

د يوليسيز إلى بيتو ويستقر بو المقاـ بيف أحضاف بنموب بعد معركة بؿ اليوناف(. وأخيرا يعو 
 مجزرة دامية مع أعدائو وخدمو الذيف تنكروا لو. 

                                                           
 . 135-134، ص 1، ج1945: أحمد أميف وزكي نجيب محمود، قصة األدب في العالـ، القاىرة، ينظر - 1
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وىكذا نرى أف اإللياذة واألوديسة تقوماف عمى وصؼ مغامرات كؿ مف البطميف أخيؿ 
ناء حصار ويوليسيز، وتجتزئاف جانبا معينا مف حياة كؿ مف البطميف: حكاية غضب أخيؿ أث

 طروادة، وحكاية مغامرات يوليسيز في طريؽ عودتو إلى الوطف، وتصفاف أحداثا كبرى تنطوي
عمى العزة والعظمة، ولكؿ منيما بداءة ونياية واضحتاف وتتسمسؿ األحداث فييما تسمسبًل 
 منظما مترابطًا ويؤمف حدا مقبوال مف الوحدة العضوية عمى الرغـ مف وجود ثغرات كثيرة فييما
والسيما في االلياذة، وتتوافر الموضوعية في الممحمتيف بحيث ال نممح أثرا مباشرا لذاتية 
الشاعر أو لعواطفو، وتتصؼ أفكار ىومر بالبساطة والوضوح وىي تتدفؽ سريعة متبلحقة 
وتحتفظ بسمو ونبؿ ال يفارقانيا حتى حيف يكوف الموضوع متعمقا باألمور العادية كتحضير 

 وجبة طعاـ. 
ويفضؿ ىومر أف يصؼ شخصياتو وصفا غير مباشر أي عف طريؽ تأثير ىذه  

نما يصؼ تأثيرىا الساحر  الشخصيات في اآلخريف، فيو ال يصؼ لنا مثبل جماؿ ىيبلنة وا 
 ي كاف يتيددىا الموت بسببياعمى شيوخ طروادة حيف رأوىا ألوؿ مرة عمى أسوار المدينة الت

حي لمشعراء األوربييف، بؿ مف أجؿ التأثير واالمعاف في وقد أصبح ىذا المشيد البديع مثار و 
تصوير جوانب العمؿ الممحمي، وأحيانا يستعمؿ تشبيييف لمموصوؼ الواحد، وحاوؿ ىومر 
االحتفاظ بشيء مف التوازف بيف االنساف واآللية وأعطى اآللية عواطؼ بشرية مف حب وكره 

ة االرادة تماما بؿ أتاح ليذه اآللية أف وحقد ولـ يسمح ليا أف تجعؿ مف أبطالو لعبا مسموب
تتدخؿ بما ليا مف قوى خاصة غير عادية لترجيح مواقؼ األبطاؿ ال لحسميا نيائيا. ونجد في 

البدائية، فالمموؾ زعماء قبميوف أو محميوف يتولوف جميع الممحمتيف صورة لمحياة اليونانية 
ف كانوا يراعوف الرأي ا سدية ولمحكمة مى ىو الشجاعة والقوة الجلعاـ، والمثؿ األعالسمطات وا 

وتمتقي الممحمتاف في معظـ خصائصيما وتفترقاف في نقاط أىميا: . 1والببلغة تقدير خاص
أف الموضوعيف األساسييف في اإللياذة ىما الحرب والجداؿ، والعنصر الدرامي بارز فييا 

المغامرة والحياة  فتعتمد عمى عنصريف مختمفيف:األوديسة  أماوتنتيي بنياية مفجعة. 
بنياية مزدوجة: السعادة ليوليسيز والفجيعة  االجتماعية، وىي أقؿ حماسة مف اإللياذة وتنتيي

وكاف لمممحمتيف تأثير قوي في ألعدائو، وتعج األوديسة بالسحر وتمعب فييا النساء دورا بارزًا. 

                                                           
ينظر: حساـ الخطيب، محاضرات في تطور األدب  .24-22، فؤاد المرعي، المدخؿ إلى اآلداب األروبية ينظر: - 1
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مف االنتاج  أدب الروماف، وفي مطمع عصر النيضة، وكذلؾ تركتا بصماتيما عمى كثير
 الشعري والروائي في العصر الحديث. 

 المحاضرة الرابعة:
 المسرحية اليونانية

أسس المسرح األوربي إلى المسرح اليوناني، وما زالت موضوعات المسرحية اليونانية تعود 
، وفي الوقت نفسو تاريخ األدب العالميوقضاياىا وأسماء أشخاصيا وأساليبيا راسخة في 

نجدىا توثر بشكؿ أو بآخر في المسرحيات الحديثة، ومازاؿ الشباب الطامحوف إلى كتابة 
ومف ىنا كانت وقفتنا القصيرة المسرحية في الغرب يعكفوف أوال عمى دراسة المسرح اليوناني. 

ضرورة ىذه عند المسرحية اليونانية، مجرد محاولة لمتعريؼ بأصوليا ولف تغني القارئ عف 
 . الرجوع إلى بعض المسرحيات األصمية

نشأت المسرحية اليونانية عف األعياد واالحتفبلت الدينية التي كانت تعتمد عمى الرقص 
والتيريج والتنكر واألقنعة وجمود الحيواف، وما أف أتى القرف الخامس )ؽ.ـ( حتى كانت 

المأساة تخذت اتجاىيف رئيسييف: المسرحية اليونانية قد قطعت شوطا ال بأس بو مف التطور وا
 .1والممياة
 المأساة:-1 

وتعالج المأساة اسخيموس وسوفوكميس ويوربيد، وأشير كتاب المأساة عند اليوناف ىـ: 
الجانب الجدي مف الحياة، وتقـو فكرتيا عند اليوناف عمى أف اإلنساف ميما عبل شأنو وسمت 

والخيبة واالنييار، إما نتيجة لتدخؿ قوى  مقاصده وتحققت مطامحو ال بد صائر إلى االخفاؽ
ما نتيجة لعوامؿ داخمية كالشعور باإلثـ أو التقصير الخمقي، وتنتيي المأساة اليونانية  خارقة وا 
حتمًا بموت البطؿ الرئيسي، وتحذو حذوىا في ىذا المجاؿ المسرحيات االتباعية، أما 

الشدائد دوف أف تقضي عميو. وتكتب المسرحيات الحديثة فقد تكتفي بتعريض البطؿ لآلالـ و 
المأساة بأسموب رفيع مؤثر يوحي بأف العالـ ناقص يسوده الظمـ وال سيما بالنسبة لمطيبيف الذيف 

 يستحقونو أقؿ مف سواىـ. 
، ومف قواعده األساسية وجود الجوقة وىي  وقد سارت المأساة اليونانية عمى نظاـ فني صاـر

مف مطمعو إلى منتاه وتتولى التعريؼ بالشخصيات المسرحي فرقة مف المنشديف تبلـز العرض 
                                                           

 - :بروميثيوس المصفد، ألسخيموس، وأديب ممكا وأنتيغونا لسوفوكميس نوصي بقراءة المسرحيات التالية:  تنويو
 وميديا ليوربيدس، والصفادع ألرستوفاف. 
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الجوقة الدائـ عمى خشبة  والتعميؽ عمى األحداث واطبلؽ الحكـ واآلراء الفمسفية. وكاف لوجود
المسرح أثره في تثبيت مبدأ الوحدات الثبلث )الزماف والمكاف والعمؿ المسرحي(، وحرماف 

ؼ بالنسبة الستخداـ عنصر المفاجأة. وتتناوب في امكاف التسار أو المناجاة وتقييد المؤل
المسرحية اليونانية األغنية التي تقـو بيا الجوقة والحادثة التي يقـو بيا الممثموف ويتواصؿ 

 العرض دوف فواصؿ لبلستراحة. 
وقد بدأت المسرحية اليونانية بممثؿ واحد مع الجوقة ثـ أضاؼ أسخيموس ممثبل ثانيا  

وسوفوكميس ممثبل ثالثا وبوجو عاـ لـ يظير عمى المسرح اليوناني أكثر مف ثبلثة ممثميف في 
وكاف موضوع المأساة معروفا سمفا لدى معظـ المشاىديف ألنو مأخوذ مف حكايات آف واحد. 

ما تعاقب كتاب عديدوف عمى معالجة موضوع واحد. فمثبًل عالج الكتاب  متداولة، وكثيرا
أورستس وانتقاـ ولديو  أغاممنوفحكاية مقتؿ  أسخيموس وسوفوكميس ويوربيدسالثبلثة: 
وما مر بيما مف المحف، وكذلؾ كانت مأساة )أوديب( مف الموضوعات المحببة لدى  والكترا

نؼ عمى المسرح وآثروا روايتيا عف طريؽ المخبر وركزوا اليوناف. وقد تجنب اليوناف اظيار الع
عمى متابعة معاناة االنساف تحت وطأة األقدار العاتية. وكاف اىتماـ المشاىد منصبا عمى 

 ث ومغزاه ال عمى الحدث نفسو.نتائج الحد
ؽ.ـ( الذي كاف  525وتتمثؿ الخصائص السابقة أكثر مما تتمثؿ في اسخيموس )ولد سنة 

وبالمشكبلت الدينية األساسية مف مثؿ عبلقة وير تسمط القوى العميا عمى االنساف، مولعا بتص
اآللية بالناس ومشكمة وجود الشر في عالـ تسيره اآللية ومسألة الصراع الحاد بيف االرادة 
الحرة وجبروت القدر، فإلى جانب ارادة اآللية وعناء البشر ىناؾ دائما قوة القضاء التي تحتـ 

وآليتيـ أف يستسمموا ويقبموا مصيرىـ صاغريف، حتى بدا الناس واآللية في معظـ  عمى الناس
مسرحياتو مجرد آالت ال بد ليا مف تنفيذ ما رسـ القضاء رغـ احتجاجيا وعنادىا. وأىـ 

 ثبلثية بروميثيوس:  مسرحياتو
بروميثيوس حامؿ النار، وبروميثيوس المصفد، وبروميثيوس الطميؽ، واألولى والثالثة مفقودتاف. 

المسرح، وتدور وقد ظمت أسطورة بروميثيوس حتى يومنا ىذا موضوعا محببا لمشعراء وكتاب 
بروميثيوس المصفد حوؿ العقاب الذي يمقاه االلو الثائر بروميثيوس عمى يد االلو األكبر  مأساة

يوس نتيجة لما أقدـ عميو األوؿ مف افساد خطة الثاني اليادفة إلى محو الحياة البشرية مف ز 
األرض، فقد كاف بروميثيوس نصيرا لئلنساف)أمو األرض كما تقوؿ األسطورة(، وأعطى 
االنساف سر النار التي كانت وقفا عمى آلية األوليمب ثـ عممو النجارة والزراعة والطب 

ر زيوس أف يشد إلى صخرة عاتية وأف يعذب، ولكف بروميثيوس يصمد أماـ والمبلحة، وقد أم
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ذاب، وأخيرا تشتد نقمة االلو األكبر فيرسؿ لو نسرا جارحا ينيش لحمو ثـ تنشؽ األرض الع
 الصخرة في باطنيا. وتيوي 
وقد اعتبر بروميثيوس رمز صمود االنساف في وجو اآللية وعناده بؿ ربما رمز قدرتو  

ر ارادتيا ألف زيوس في النياية يبدؿ موقفو ويحسـ الخبلؼ، واستوحى قصتو فيما عمى تغيي
بعد عدد مف الشعراء األروبييف المبدعيف، في مختمؼ قصائدىـ، وأعطوىا  معنا انسانيا أكثر 

 . 1أصالة وعمقا
ومعظـ النقاد يعتبروف اسخميوس أبا المأساة وخالقيا، فيو الذي ثبت األسس النيائية  

يعتمد عمى ممثؿ واحد يقـو باألدوار  لممأساة مف الناحية الفنية، إذ كاف المسرح اليوناني قبمو
المختمفة وال سيما دوري االلو والبطؿ، وذلؾ بأف يضع وجيو بالمساحيؽ ويحدث بعض 
التغيرات في مبلبسو فمما أتى أسخيموس وأدرؾ مدى ما في ىذا العمؿ مف قصور فني أقدـ 

ؿ ثاٍف مما ساعد عمى إبراز الصراع الذي تقـو عميو فكرة المسرحية اليونانية. عمى اضافة ممث
وكذلؾ اىتـ بمبلئمة المبلبس واألزياء لطبيعة القصة واعتنى بصقؿ األقنعة واتقاف صنعيا 
لتعبر تعبيرا متناسبا مع االنفعاالت التي يمتبسيا البطؿ، وبوجو عاـ اعتنى باالخراج والمشاىد 

عمى اجادة دورىـ وبذؿ الجيد الشعار المتفرجيف بأنيـ يروف شيئا حقيقيا ال  وحث الممثميف
 . 2خيالياً 

وبعد أسخيموس أتى سوفوكميس الذي كاف أقؿ تدينا مف أسخيموس وظير في مسرحياتو  
أحيانا اتجاه إلى الحد مف سمطاف اآللية عمى سموؾ البشر، فبدال مف الصراع الذي كاف سائدا 
في مسرحيات أسخيموس بيف ارادة القضاء واآللية وبيف ارادة االنساف، ركز عمى الصراع بيف 

يف وجعؿ اآللية تمارس تأثيرىا عمى االنساف مف بعيد بعد أف كانت تتدخؿ في ارادتيف انسانيت
دقائؽ الحياة اليومية عند أسخيموس، ثـ أنو ماؿ إلى الحكـ عمى االنساف بنتيجة أعمالو وذلؾ 

 عف طريؽ القدر وكاف بعض أشخاصو أقوى شكيمة وأكثر مرونة في مواجية القدر. 
حميؿ عواطفيا ودراسة نفسياتيا وابراز الفرؽ بيف وقد أبدع في تصوير شخصياتو وت 

شخصية وأخرى مما عد انجازا عظيما في تاريخ تطور المسرحية، فقد كاف لذيوع أفكار سقراط 
 الناس مف السماء إلى األرض أثره في اىتماـ سوفكميس بذاتية االنساف. الذي لوى اىتماـ

                                                           
فريد  :نسا، ترتييغـ فاف، المذاىب األدبية الكبرى في فر  .42، ص اآلداب األروبيةفؤاد المرعي، المدخؿ إلى  - 1

 .18، ص 1967أنطونيوس، بيروت، 
 . 96-95، ص 1956ينظر: خفاجة محمد صقر، تاريخ األدب اليوناني، القاىرة،  - 2
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بائس الذي قتؿ أباه وتزوج مف أمو عف مأساة ال ومف مسرحياتو المشيورة أوديب التي تروي
 غير عمـ وانتيقونا التي عصت ارادة الممؾ كريوف وأصرت عمى قناعتيا األخبلقية.

ؽ، ـ( التي استمرت حوالي  407-480وقد لقي سوفوكميس عنتا شديدا مف منافسو يوربيدس) 
وربيدس في ىذه نصؼ قرف وانتيى بانتيائيا عصر المأساة الذىبي عند اليوناف. وكاف سبلح ي

المنافسة التعمؽ في النفس االنسانية وال سيما في الشخصيات النسائية، واتخاذ العواطؼ 
)والسيما الحب( محورا أساسيا في سموؾ الشخصيات، وتأكيد أىمية اإلنساف في موقفو مف 

 اآللية اليونانية التي لـ يخؼ شكو في سموكيا وامتعاضو مف نزواتيا. 
تقريب المأساة مف نفوس البشر وخمصيا مف الشطحات الدينية والقومية وعمؿ يوربيدس عمى 

وطورىا إلى عمؿ أدبي قائـ السخرية واليدـ والتجديد وبذلؾ أزاؿ اليوة التي ظمت مدة طويمة 
الفكرة الثانية: أف الحياة ممياة في نظر المفكريف تفصؿ المأساة عف الممياة عند اليوناف وحقؽ 

فييف. وتناوؿ الديف مف زاوية تأثيره في سموؾ االنساف وعني بالفمسفة ومأساة في نظر العاط
والعمـو الطبيعية مف زاوية اسياميا في تحرير المرء مف الخرافات، وقد تعرض يوربيدس 
لتيجمات المحافظيف ونقدىـ وظفر باعجاب أفبلطوف الذي أكثر مف ذكره واالقتباس مف 

وأشاد بقدرتو عمى تصوير الناس كما كانوا في مسرحياتو، كما امتدح أرسطو جماؿ لغتو 
عصره. والواقع أف يوربيدس استجاب في مسرحياتو لمتغيرات االجتماعية والفكرية التي طرأت 
عمى المجتمع اليوناني واتجو بفنو إلى اإلنساف وبذلؾ حظي بأرفع مكانة لدى األدباء األوربييف 

وقد نظـ اثنتيف وتسعيف مسرحية النيضة. الذيف خمفوه والسيما في العصر الروماني وعصر 
 . 1وصمتنا منيا سبع عشرة مأساة أشيرىا ميديا والكترا

 الممياة:-2
نرى أف جذور فف المأساة الحديثة تعود إلى اليوناف، ولكف ىذا الجيؿ النابغ مف كتابيـ  وىكذا

لـ يكف رائد المأساة فقط بؿ أنو وضع كذلؾ حجر األساس لبنياف الممياة الحديثة )الكوميديا(. 
والممياة تمثيمية تكتب بروح لطيفة مرحة وربما بأسموب ىجائي الذع وتحؿ مشكبلت أشخاصيا 

نياية حبل مرضيا ليـ أو لجميور المشاىديف، وىي تعالج مف الموضوعات ما ال يقؿ في ال
أىمية عف موضوعات المأساة إال أف أسموب المعالجة فييا مختمؼ، وربما كاف أصعب وأقؿ 

ويتحقؽ فييا األثر المطموب إما عف طريؽ الحوار  في النجاح مف أسموب المأساة، حظا
                                                           

 -  تنويو: مف ىذه الحكاية اشتؽ المصطمح النفسي)عقدة أوديب( لمداللة عمى الكره الذي يضمره البيو االبف المتعمؽ
 بأمو. 
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ما عف طريؽ المعتمد عمى النكتة أو التو  رية أو القدرة عمى التندر أو المبلحظة الحاذقة، وا 
الموقؼ المعتمد عمى االبداع في رسـ الشخصيات وعمى مجموعة مف األوضاع الكاشفة 
والمآزؽ الممتعة، والممياة مرتبطة بمفاىيـ عصرىا وعاداتو ومواضعاتو ارتباطا شديدا يجعميا 

 تأثير في العصور البلحقة. أقؿ قدرة مف المأساة عمى االستمرار وال
وتتألؼ الممياة اليونانية القديمة مف ثبلثة أقساـ: إذ تبدأ بممحة عامة عف الموقؼ ويمي  

ذلؾ األجزاء اليامة في أناشيد الجوقة ثـ يستأنؼ موضوع القصة في القسـ الثالث عمى شكؿ 
 واليرج غالبا. سمسمة مف المشاىد اليزالية  المائعة السبؾ وفي النياية يسود المرح 

ؽ.ـ( الذي لـ يبؽ لنا مف  385-450وأعظـ كتاب الممياة اليونانية أريستوفاف،)  
تمثيمياتو الخمسيف سوى احدى عشرة تمثيمية تعد مف الروائع الكبرى في أدب الممياة، وقد ىاجـ 

حرب أريستوفاف في تمثيمياتو التقاليد االجتماعية والزعماء الشعبييف والمفكريف وويبلت ال
ودعاتيا وكاف جريئا جدا في نقده وقدـ إلى المحاكمة نتيجة تيجمو عمى كميوف زعيـ أثينا الذي 
بمغ أوج المجد في عصر أريستوفاف بسبب ما أحرزه مف انتصارات حربية وتعد تمثيمية الغيـو 

في شخص سقراط ويضعو وجيا لوجو أماـ  مف أجمؿ ما كتبو أريستوفاف وفييا يياجـ الفمسفة
رجؿ عادي مف الشعب ليحدث األثر الفكاىي الناتج عف المفارقة. إف ىذا الرجؿ العادي يرغب 
أف يصبح فيمسوفا ليتعمـ كيؼ يمكف أف يتجنب دفع ديونو، وينظر باجبلؿ إلى سقراط و)دكانو 

و في دراسات قيمة وأسئمة ميمة: المفكرة( والسيما حيف يخبره أحد تبلمذتو كيؼ أنو يشغؿ وقت
    1.؟كـ ضعفا تبمغ المسافة التي يقفزىا البرغوث بالنسبة إلى طوؿ إحدى قوائمو

ومف اية ناحية مف جسـ البعوضة الطائرة يأتي الطنيف؟ وتعتريو الدىشة عندما يرى  
لعادييف األستاذ سقراط متربعا في سمة معمقة في اليواء كما يميؽ برجؿ فوؽ مستوى البشر ا

 وعندما يسألو ماذا يفعؿ ىنالؾ في العبلء يجيب سقراط:
"يجب أف أعمؽ دماغي وأمزج جوىر عقمي الخفي باليواء ذي الطبيعة المماثمة كي  

أتمكف مف النفاذ إلى أمور السماء بوضوح، ولو بقيت عمى األرض أتأمؿ مف تحت األمور 
تيا تجذب عصارة الدماغ إلييا كما السفمى لما استطعت اكتشاؼ شيء، ألف األرض بجاذبي

 المائية الزاحفة".  يحدث في حالة بعض النباتات
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وخبلصة التمثيمية أف سقرط يفسد شبيبة أثينا بأسئمتو الفمسفية، ونستطيع أف نتصور أف  
أريستوفاف أضحؾ أىؿ أثينا كثيرا مف سقراط ولكف ال ننسى أف ىذه التيمة نفسيا ىي التي 

 فيما بعد. أودت بحياة سقراط 
وباالضافة إلى مبادرات أريستوفاف الرائدة في مجاؿ النقد االجتماعي والفكري فانو يعد في 

 طميعة نقاد األدب في أروبا والسيما في مسرحية الضفادع المبدعة.  
وفي غمرة حديثنا عف ابداع اليوناف في أدب المبلحـ وفي األدب المسرحي  يجب أف ال ننسى 

في الحقوؿ األدبية األخرى إذ قدموا لمعالـ رائدا عظيما في مجاؿ الخطابة اسياميـ الرائع 
، وفي مجاؿ التاريخ ديموستيف، كما قدموا في مجاؿ النثر الساخر الكاتب المبدع لوسياف

سمسمة مف المؤرخيف العظاـ أىميـ ىيرودوت وثوسيديد وبموتارؾ، واألخير ىو ألمع شخصية 
 .1رومانيأدبية في العصر االغريقي ال
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  الخامسة:المحاضرة 
 األدب الالتيني

 : الجو الفكري-1
نشأت روما حوالي القرف السابع قبؿ الميبلد، ولـ تمبث جيوشيا أف اكتسحت شماؿ  

األبيض المتوسط ـ اتجيت شرقا وجنوبا فاذا بالبحر أوربا وغربيا وفتحت فرنسا وبريطانيا ث
قبؿ الميبلد، ولـ يفسح الروماف مجاال كبيرا النتعاش   القرف األوؿفي يصبح بحيرة رومانية 

الفكر الفمسفي، وفي عيدىـ تدىورت الفمسفة اليونانية واضمحمت، ولعؿ االتجاه الفمسفي الوحيد 
-203الذي يستحؽ الذكر عندىـ ىو األفبلطونية الحديثة وكاف امامو أفموطيف االسكندري 

أفبلطوف ولكنو تخطاه تأثرًا باألفكار الدينية والمسيحية ـ الذي استوحى كثيرا مف  269
األفبلطونية الحديثة باهلل فتعتبره الكماؿ المطمؽ واالرادة المطمقة وىو فوؽ المعاصرة لو. وتبدأ 

المادة وفوؽ الروح، وال يمكف وصفو بالصفات السمبية، فيو ليس مكانا وليس زمانا وليس 
شأ عف الخالؽ كما ينبعث الضوء عف الميب، وأوؿ شيء سكونا وليس حركة، والعالـ فيض ن

انبثؽ مف الواحد األحد ىو العقؿ الكوني المطمؽ ومنو خرجت النفس الكمية التي انبثقت عنيا 
النفوس الجزئية التي تنتمي إلى العالـ المادي وتمثؿ أدنى مراتب العالـ الروحاني في حيف 

وف أف المادة ىي مصدر التعدد وىي سبب الشرور يمثؿ العقؿ أعمى ىذه المراتب، وعند أفبلط
ألنيا عبارة عف العدـ، والعدـ أشد درجات النقص، والنقص ىو الشر، وغاية الحياة التحرر مف 

درجة الثانية مف الفكر أتي التوىذه ىي الدرجة األولى مف الفضيمة، وت -رقبة المادة والحواس
النفس فوؽ التفكير تمييدا لمدرجة النيائية وىي اتحاد والتفمسؼ، وأما الدرجة الثالثة فيي سمو 

 . 1النفس باهلل وذوبانيا فيو باليياـ والذىوؿ والغيبوبة والوجد الصوفية
 لمحة عف األدب الالتيني:-2

كانت لغة القوة ىي المغة األساسية التي اعتمد عمييا الروماف خبلؿ تاريخيـ الطويؿ  
بلدي بسقوط روما عمى يد البرابرة، وقد عكس أدبيـ حياتيـ الذي انتيى في القرف الخامس المي

الفكرية والسياسية واالجتماعية، وكما كانوا عالة عمى الفمسفة اليونانية فانيـ أيضا قمدوا صور 
األدب اليوناني وفنونو، وأكثر ما يبرز ذلؾ في الشعر المسرحي الذي لـ يخرجوا بو أبدا عف 

وا المأساة ولـ يبرعوا فييا، وكانوا بوجو عاـ أشد اقباال عمى خطة معممييـ اليوناف، وقد كتب
 في والتأممي، وشعر الحب والوجدافالممياة، ونظموا الشعر بفنونو المختمفة كالشعر الفمس
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خاص في وصؼ مشاىد الفجور والممذات وكذلؾ نظموا أشعار السخرية وأبدعوا  وأفاضوا بوجو
وقد عكس الحسية المادية التي سادت الحياة الرومانية،  فييا. وكاف ذلؾ كمو تعبيرا عف النزعة

البلتيني والسيما الخطابة اىتماـ الروماف بالقضايا السياسية، وكاف خطيبيـ األوؿ النثر 
وفيمسوفا وناقدا، امتد تأثيره ستة عشر قرنا بعد وفاتو، وظمت شيشروف كاتب رسائؿ ومؤرخًا 

لقرف الثامف عشر وتجمي في أدبو نزوع الروماف إلى ببلغتو نموذجا يحتذى بو في أروبا حتى ا
جماؿ الشكؿ، إذ كاف المثؿ األعمى عندىـ كماؿ التعبير واتقاف األسموب، واالنساف عند 
شيشروف مثبل)حيواف ناطؽ( مقابؿ )الحيواف المفكر( عند أرسطو، ذلؾ أف الببلغة لـ تتبوأ 

فضيمة أخبلقية بمعنى أف اإلنساف الذي  المرتبة األولى فحسب عند كتاب البلتيف، بؿ اعتبرت
 عمى االفصاح عف مكنوف نفسو ىو في الوقت نفسو أرقى مرتبة في سمـ األخبلؽ. يكوف أقدر

ـ( ويسمى كذلؾ 14 -ؽ.ـ 100في العصر الذىبي ) وقد بمغ األدب الروماني في ذروتو
بالعصر األغسطي، وفيو ظير عمالقة األدب البلتيني: فرجيؿ، وىوراس، وأوفيد، وتألقت المغة 
البلتينية التي ظمت لغة العمـ والثقافة والديف في أروبا حتى مطمع األزمنة الحديثة، وبعد 

ا النثر فقد حافظ عمى مستوى أفضؿ العصر األغسطي تدىور الشعر البلتيني بسرعة، أم
 . 1نتيجة صمتو المباشرة بالحياة الرومانية المزدىرة

األدب البلتيني عف شأف األدب اليوناني، وكانت أفضؿ محاوالتو في شعر  وبوجو عاـ قصر
ؽ.ـ( أف يحدث حدثا عظيما في 19-70المبلحـ حيث صمـ شاعر البلتيف األكبر)فرجيؿ( )

 عار الحقوؿ المؤلفة مف أربعة كتب نظـ أناشيد الرعاة العشرة وأش عالـ الشعر، وبعد أف
انصرؼ بكؿ طاقاتو إلى نظـ ممحمة البلتيف القومية الكبرى )االنياذة( مستيدفا تمجيد الشعب 

روماني واالشادة باالمبراطور أغسطس الذي كاف ممثؿ العظمة الرومانية في عصره، وقد ال
ليس ليا سند مف التاريخ تقوؿ األمة الرومانية سميمة  بنى االنياذة عمى أسطورة شعبية

الطروادييف الذيف قصدوا روما بعد سقوط مدينتيـ عمى يد اليوناف، وأف االمبراطور أغسطس 
ينحدر مف صمب قائد الطروادييف انياد الذي سميت الممحمة باسمو والغاية مف ذلؾ طبعا 

 .ي ىالة األمجاد اليونانيةاضفاء ىالة مف المجد عمى الروماف يمكف أف تضاى
وتقع االنيادة في اثني عشر كتابا نصفيا األوؿ يدور حوؿ الحرب والبطوالت عمى غرار 

 اإللياذة ونصفيا الثاني يصؼ المغامرات والتجواؿ عمى نمط األوديسة. 

                                                           
 .49-47 حساـ الخطيب، محاضرات في تطور األدب األوربي، ونشأة مذاىبو واتجاىاتو النقدية، ينظر: - 1



 

38 

 

وىناؾ وقائع كثيرة تقمد ممحمتي ىومر تقميدا قويا، إال أنو ليس تقميدا أعمى وفيو مف االبداع 
شيء كثير، عمى أف اإلنياذة تفتقر إلى عنصري البساطة والصفاء المتوافريف في ممحمتي 
ىومر، ونظرا ألنيا كتبت في عصر ازدىار حضاري فقد غمب عمييا الزخرؼ وامتؤلت 

ية واألفكار الفمسفية، وىي أبطأ حركة مف اإللياذة واألدويسة وأقؿ نجاحا في باالشارات التاريخ
تمثيؿ الحياة ولكنيا تمتاز بعمؽ النظرة إلى النفس االنسانية وبالتوؽ المستمر إلى كماليا. 
ويختمط فييا العمؿ االنساني بعمؿ اآللية كما ىو الشأف عند ىومر، ولكف القدر يبدو أقوى مف 

 حقؽ ارادة اآللية ويحيؿ الشخصيات االنسانية إلى دمى. كؿ شيء وىو ي
مف  وىو نمط ليجيالشعر اإل وفي مجاؿ الحديث عف األدب البلتيني ال بد مف اإلشارة إلى 

الشعر الذاتي غالبا، يتبع نظاما خاصا في صياغة القصيدة وبنائيا وأوزانيا، وقد اصطمح عمى 
غير كافية ألف موضوعات اإلليجي متنوعة، وكثيرا ترجمتو بكممة المراثي العربية وىي ترجمة 

ما تناوؿ الحب والفجور، ويعد الشاعر البلتيني أوفيد أكثر شعراء ىذا الفف إبداًء، وقد استمرت 
شيرتو حتى عصرنا الحاضر ومارس تأثيرا قويا عمى شعراء عصر النيضة في ايطاليا، وكذلؾ 

القرنيف الثامف والتاسع عشر، وليس مف  تأثر بو شكسبير ومعاصروه ومف تبعيـ مف شعراء
 قبيؿ المبالغة أف نقوؿ مع مؤلفي قصة األدب في العالـ: 

" كاف أدبو ذا أثر بالغ في آداب األمـ الحديثة كميا، ال يوازيو في ذلؾ شاعر آخر، وال نستثني 
   .1"مف ىذا الحكـ فرجيؿ

أصدؽ معبر عف نفسو، وفيما إف شعر أوفيد بالغ الروعة وليس يحتاج إلى تقديـ ألنو  
 ":يراتػػػػتغيمي مقتطفات مف قصيدة لو مشيورة بعنواف "

 كاف بادئ األمر عصر ذىبي قاـ عمى االخالص والحؽ بمحض ارادتو،
 اليزجره قانوف وال يحفزه انتقاـ،

 لـ يكف بعد خوؼ أو عقاب
 ولـ يتيدد الناس قانوف منقوش عمى أقراص النحاس،

 ة وال سيؼ، بؿ عاشوا في أمف السالـ،كال، ولـ تروعيـ خوذ
 وىكذا انقضت عمى القـو أعواـ سعيدة ال يعرفوف األعداء،

 وأخرجت األرض كؿ شيء دوف أف يشقيا محراث، 
 واكتفى الناس بما أثمرتو األرض مف غير قسر وال اكراه
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+++  
 وكاف الزماف ربيعا كمو، رخيا بنسيمو العميؿ،

 لـ تمدىا بذور،وتيب النسائـ فتزىر األزىار 
 وسرعاف ما أتت األرض أكميا بغير محراث، 

 وابيض وجييا بالقمح الغزير، ولـ يشؽ جوفيا سالح
 ...ثـ تاله عمى مر الزماف عصر فضي

 ىو أدنى مف سابقو الذىبي وأسطع مف الحقو النحاسي
 عندئذ قصر االلو مف أمد الربيع، وقد كاف قبؿ دائما موصوال

 فصوال فصوالوأتـ الحوؿ بأف قسمو 
 فتوىجت بوادر اليواء وقد لفحتيا حرارة ظامئة

 جمدتيا الريحوعمقت أوائؿ ذرات الثمج وقد 
 واتخذ االنساف دورا فأوى إلى الكيوؼ

 أو إتخذ سياجا مف شجر أو غاب مجدوؿ، 
ثـ بذرت بذور الزرع ألوؿ مرة في قنوات الحقوؿ، حيث لبثت طويال، وخارت الثيرة تحت 

 يثنيراف المحار 
+++  

 وتمؾ المراحؿ المتعاقبات عصر نحاسي،
 ازدادت فيو الروح افتراسا واشتد لمقتاؿ اشتياقا

 لكف الجريمة لـ تمطخ وجيو بعد،
 وأخيرا جاء عصر الحديد، فانبثؽ مف فورة خسيسا دنيا، كمو سوء

 فالذت بالفرار صفات الحياء، والحؽ، واالخالص،
 وحؿ محميا الكيد والخداع

 وشيوة الكسب المجرمة، والعنؼ 
 ونشر الرجاؿ قالعيـ لريح لـ يعرفيا المالحوف مف قبؿ، واتخذ الشجر،

 وقد كاف باسقا عمى قمـ الجباؿ، حيازيـ تشؽ بيا الفمؾ
 مياىا لـ تكف تعرفيا مف قبؿ،

 وطالب االنساف التربة الخصبة أف تنتج أكثر مف محصوليا،
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 بؿ شؽ أمعاء األرض شقا،
 كنوزىا الدفينة في ظالؿ الجحيـ،ليبمع واحتفرىا 

 وىي ىنالؾ تغري االنساف بالعسؼ والجور،
+++ 

 ثـ جاء عصر الصمب الفتاؾ، ثـ الذىب وىو أشد فتكا،
 فاتخذت الحرب مف المعدنيف سالحا،

 وأخذت تيز سالحيا المدوي بيد تمطخيا الدماء،
 وأصبحت الغنائـ لمعيش موردا، فال الضيؼ مف مضيفو

 . 1قريبو بات آمنا وال القريب مف
 تعميؽ:

ىما تقديس الماضي باعتباره  تدور قصيدة أوفيد حوؿ فكرة رئيسة واحدة ذات شقيف 
أفضؿ بكثير مف حياة الحاضر وندب حاضر البشرية )في عصر أوفيد( باعتباره حاضرا 

 مظمما مفعما بالشرور واآلثاـ.
مف خبلؿ عصور واضحة ويرى أوفيد أف تطور البشرية يسمؾ خطا انحداريا يتسمسؿ  

 التميز، تبدأ بعصر فضي زاه ثـ تنحدر إلى العصر الفضي، فالنحاسي، فعصر الحديد، وأخيرا
 عصر الصمب والذىب، وعنده أف ىذا الخط ينحدر باتجاه غايتيف متوازيتيف: 

 الشقاء بدال مف السعادة
 والالأخالؽ بدال مف األخالؽ

ىذا العرض موقؼ التساؤؿ  ال بد أف يقؼ مف إف اإلنساف ليستمتع بعرض أوفيد، ولكنو 
أصحيح يا ترى أف البشرية تسمؾ في تطورىا خطا انحداريا مف القمة إلى  والتفحص.

 الحضيض؟ إف أوفيد يبدو في كؿ بيت مصرا عمى فكرة االنحدار ىذه.
كاف بادئ األمر عصر ذىبي قاـ عمى االخبلص والحؽ بمحض ارادتو، الخ، وازاء ىذا 

 االصرار ال نممؾ إال أف نقوؿ: 
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ال..ليس صحيحا أف البشرية تتطور نحو الشقاء والبلأخبلؽ، وانما عمى النقيض مف  
اضي نحف ال ننكر أف الناس كانوا سعداء في الم ذلؾ ربما كانت تتطور السعادة واألخبلؽ.

 وكانت أخبلقيتيـ زاىية آنذاؾ.. ولكف مفيـو السعادة تغير اليـو وكذلؾ مفيـو األخبلؽ. 
كانت السعادة في الماضي مبينة عمى االستسبلـ الرادة القدر، وعمى القناعة والرضا  

، وكاف كؿ شيء محرما عمى مجموع الناس، كانوا محروميف مف تفحص  بما ىو مقسـو
االحتجاج، إف أي إنساف في يومنا ىذا بامكانو أف يسعد سعادتيـ األشياء ومف التساؤؿ و 

، ما عميو إال أف يعزؿ نفسو، أف يعيش في عزلة تامة عف كؿ ما يدور حولو. فبل بسيولة
 و، عندئذ سيشعر بالراحة والسعادةيسمع أخبارا سيئة ويحجب عينيو عف كؿ ما يسوؤه ويضايق

 . 1غص عميو عيشوإذ ليس ىناؾ ما يقمقو أو يضايقو أو ين
تمؾ كانت سعادة جميرة الناس في الماضي، أما األخبلؽ: فقد تبدؿ مفيوميا بتبدؿ  

طبيعة المجتمع، وحمت القوانيف واألنظمة اليـو محؿ الشيامة الفردية، إف العالـ يتجو نحو 
نب النظاـ ووضع القوانيف التي تضمف األمف والحياة لمناس جميعا، أي لف تعد األخبلؽ في جا

 كبير منيا اختيارا خاصا لمفرد.
صحيح أف الظمـ موجود في عصرنا ىذا كما كاف موجودا في العصور السالفة، ولكف مف منا 

 ال يعرؼ مواطف الظمـ، بؿ مف منا ال يقاـو الظمـ أينما وجده؟ 
 وما معنى ثورات الشعوب وتضحياتيا في سبيؿ حريتيا وكرامتيا؟ 

 الحؽ واألخبلؽ؟ أليس ىذا ىو النضاؿ في سبيؿ 
وأف أوفيد يبدو مصمما عمى رأيو مف ناحية األخبلؽ، فيظؿ يعتقد أف العصور الغابرة عصور 

 حؽ واخبلص وأمانة.
وصحيح أف ىناؾ أمثمة حؽ واخبلص وأمانة في العصور الغابرة، وقد ال نجد ليا مثيبًل في 

النظاـ حبل محؿ تمؾ القيـ العصور المتحضرة، ولكف أليس مف الحؽ أف نشير إلى أف القانوف و 
 الفردية وأعطياىا معنى اجتماعيا ووطداىا. لكف أوفيد ال يبدو مؤمنا بالقانوف والنظاـ. 

 "اليزجره قانوف وال يحفزه انتقاـ
 لـ يكف بعد خوؼ أو عقاب

 ولـ يتيدد الناس قانوف منقوش عمى أقراص النحاس".
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 ورهالحياة المثمى مف غير قانوف ينظـ أمأي أف العصر الذىبي الغابر قاـ عمى مبادئ  
أو سمطة تحافظ عمى ىذه المبادئ، إذ لـ يكف ىناؾ خوؼ ولـ يكف العقاب معروفا بعد، بؿ لـ 

 ويخيفيـ كي يتجنبوا عقابو.  يكف ىناؾ قانوف يتيدد الناس
مف القانوف والسمطة، أليس وجود القانوف عمى الرغـ مف كؿ  ولكف لـ كؿ ىذا الخوؼ 
 يشوبو مف تبلعب أو سوء تطبيؽ، أفضؿ مف حياة الفتؾ ومبدأ البقاء لؤلكثر بطشا.  ما قد

إف كؿ ما لمحناه مف خبلؿ أدب تمؾ العصور يشير إلى سيادة البطش بيف الناس لعدـ  
وجود نظاـ ينظـ حياتيـ  وقانوف يضمف ليـ سير الحياة في ظؿ األمف والطمأنينة. لقد كاف 

 أوفيد يتجاىؿ ذلؾ بؿ يتجاىؿ كؿ أنواع الصراع في الماضي: الحؽ لمقوة وحدىا، ولكف
 " كال ولـ تروعيـ خوذة وال سيؼ، بؿ عاشوا في أمف السالـ"

 وىكذا انقضت عمى القـو أعواـ سعيدة ال يعرفوف االعداء"
يبدو أوفيد ىنا متأكدا مف أف الماضي االنساني كاف خاليا مف الحروب ولـ يكف ىناؾ إال 

 والسبلـ.األمف 
ولكف لننظر إلى الماضي االنساني، أال نجده مميئا بالمشاحنات والعداوة بيف األخ وأخيو فضبل 
عف سائر الناس، وىؿ تغيب عف الذىف قصة قابيؿ وأخيو ىابيؿ في ىذا المجاؿ؟ وىؿ ننسى 

 الصراع القبمي والحروب الطاحنة والسبايا وحرؽ المدف؟.
 األرض كؿ شيء دوف أف يشفيا محراث"  " وأخرجت

 "واكتفى الناس بما أثمرتو األرض مف غير قسر وال إكراه"
وىكذا في نظر أوفيد عاش الناس آمنيف مطمئنيف حيث تنبت ليـ األرض كؿ ما يشتيونو دوف 
أف يحرثوىا أو يزرعوىا، وقد اكتفوا بدورىـ بما تخرجو ليـ األرض فبل يجبرونيا وال يكرىونيا 

 مى شيء..ع
ولكف أليس ىذا وقوفا في وجو التطور؟ فيؿ حراثة األرض في سبيؿ انتاج أفضؿ تعتبر قسرا 

 واكراىا ليا؟ ولماذا ىذه الحساسية المفرطة تجاه األرض. 
نو ليمضي في تأكيد الخط االنحداري  لمماضي عند أوفيد وجو واحد فقط: مشرؽ وخير، وا 

كمو ولكف فساد الناس أغضب اآللية فشحت موارد لتطور حياة الناس، فالزماف كاف خيرا 
األرض، وتبلشى الربيع المزىر الغامر المستديـ، وحمت محمو فصوؿ متعاقبة بعضيا فيو 

 -كما كاف شأنيا-الخير وبعضيا متجيـ عابس، وأخذ الناس ينظروف إلى األرض لتدر عمييـ 
إال استعماؿ اسموب جديد  مف الخيرات والنعـ، ولكف األرض ال تستجيب، فمـ يبؽ أماميـ
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 خذوا يشقوف األرض حراثة ويؤذونيامعيا، فاستعانوا بالمحاريث التي أنيكت الثيراف تحتيا، وأ
 ليبذروا البذور ألوؿ مرة بغية االنبات واالثمار. 

يريد أوفيد أف نقوؿ: واأسفاه، لقد بدأ الناس يسكنوف البيوت وبدأوا في زراعة األرض، مساكيف 
انيـ يخطوف في كؿ يـو خطوة جديدة نحو االنحدار في رأي أوفيد، إف الحضارة ىـ الناس، 

 ىي التدىور في رأيو.
 "وثالث المراحؿ المتعاقبات عصر نحاسي، 

 ح افتراسا واشتد لمقتاؿ اشتياقا،ازدادت فيو الرو 
 لكف الجريمة لـ تطمخ وجيو بعد".

ىذا العصر ونتيجة لمحاؿ التي أخذت إنيا خطوة انحدارية ثالثة بحموؿ العصر النحاسي، ففي 
تسود، تغيرت الروح االنسانية مف الطيبة والخير إلى الوحشية والشر، وراحت تشتد اشتياقا 

 إف الجريمة لـ تنتشر بعد. -والحمد هلل-لمقتاؿ والفتؾ ولكف
 وأخيرا جاء عصر الحديد فانبثؽ مف فوره خسيسا دنيا كمو سوء" 

 والحؽ واالخالصفالذت بالفرار صفات الحياء 
 وحؿ محميا الكيد والخداع"

 "والعنؼ وشيوة الكسب المجرمة"
ومف ثـ جاء عصر الحديد وسرعاف ما تكشؼ ىذا العصر عمى حقيقتو، عصرا خسيسا كمو 
شرور وآثاـ، فمـ يعد ىناؾ حياء وال حؽ وال اخبلص، كؿ ىذه الصفات المثالية اندثرت وحؿ 

. محميا صفات جديدة كالكيد والخداع  والعنؼ وحب الكسب المجـر المحـر
 " وشر الرجاؿ قالعيـ لريح لـ يعرفيا المالحوف مف قبؿ، واتخذ الشجر"

 حيازيـ تشؽ بيا الفمؾ-وقد كاف باسقا عمى قمـ الجباؿ
  "مياىا لـ تكف تعرفيا مف قبؿ".

ىذا العصر عرفت السفف حيث أخذ الناس ينشروف القبلع اتقاء عواصؼ الرياح لـ تكف  في
معروفة مف قبؿ. أما الشجر الذي كاف يختاؿ باسقا عمى قمـ الجباؿ فمـ يسمـ مف يد االنساف 
المجرمة، فقد راح االنساف يقطعو ويصنع منو السفف ليشؽ بيا مياه بحار لـ تكف معيودة 

 سابقا.
يقؼ ضد جميع مظاىر التطور: فيو ضد المبلحة وضد االكتشافات  إف أوفيد 

والذي يقطع  الجغرافية، وىو جد آسؼ عمى االنساف الذي يغزو البحر دوف رحمة منو،
 فيو يتألـ لمآؿ الشجر والماء. االشجار ليصنع السفف
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 "وطالب االنساف التربة الخصية أف تنتج أكثر مف محصوليا.
 بؿ شؽ أمعاء األرض شقا

 واحترفيا ليبمغ كنوزىا الدفينة في ظالؿ الجحيـ
  "وىي ىنالؾ تغري االنساف بالعسؼ والجور"

فميجاز اهلل االنساف فيو لـ يكتؼ بما تنتجو لو التربة الخصبة وانما راح يطالبيا بالمزيد ويكمفيا 
 فوؽ ما تحتمؿ، فأخذ يشؽ أمعاءىا شبقا بالمحاريث، ليس ىذا فقط، وانما راح يغوص في

 ، فيو مف جية يجرح األرض ويؤلمياأعماقيا وىو يحفر جريا وراء المعادف الدفينة في غيابيا
 ومف جية ثانية يثير الفتنة والتنافس بيف سكاف البسيطة. 

وأخيرا، وفي نياية التصنيؼ األوفيدي الغريب جاء دور الفتؾ في عصر الحديد  
فتكا مف سابقو. فانتشرت الحرب الصمب، ومف ثـ عصر الذىب، عصر المادة، وىذا أشد 
 اره انتشرت الجريمة وسفكت الدماءواستمدت اسمحتيا مف كبل المعدنيف، وانتشر السبلح وبانتش

وغدا أسموب الغنيمة والقنص الوحيد لمعيش، وانتشر الخوؼ والظمـ والشرور واآلثاـ، فمـ يعد 
 الضيؼ في مأمف مف مضيفو وال الجار يأمف جاره ويطمئف إليو.

وىكذا يقؼ أوفيد ضد كؿ مظاىر الحياة المتحضرة في عصره ويمجد الماضي الزاىر  
بطريقة رومانتية عاطفية وليس ىذا الموقؼ خاصا وال بعيدا عف روح الشعر عامة. فكثير مف 
الناس، وال سيما الشعراء والفنانيف مف ذوي النزوع الرومانتي، يتخيموف وجود عصور ماضية 

ة وصافية. وىـ ال يكمفوف أنفسيـ عناء التساؤؿ عف تحديد تاريخي ليذا زاىية وبريئة ومطمئن
 عصر أوفيد باعتباره العصر التاليالعصر. ولو سألنا واحدا مف ىؤالء اليـو لربما أشار إلى 

وىكذا فانو يوجد في كؿ عصر أناس يمجدوف تمجيدا خياليا العصر الذي سبقيـ. وبالطبع ىذا 
لفكري معروؼ خبلؿ التاريخ. ويشيد المرء ألوفيد بأنو مثؿ ىذا النوع مف اليرب النفسي وا

اليروب بأبيى صورة. إف قصيدتو تجسد تطمعات التقميدييف أفضؿ تجسيد، وأف مف يقرأ ىذه 
القصيدة يممس منطؽ الجد الذي كاف يستعممو أوفيد في طرح أفكاره بحيث يشعر المرء وكأنو 

نطباعات أو شطحات خيالية كما ىو شأف األشعار يقرأ تقسيمات منطقية جادة وليس مجرد ا
 . 1التي تتغنى بالماضي
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إف أفكار أوفيد تبدو في الظاىر جديدة متسمسمة، متناسقة، وتأتي المفارقة الممتعة مف  
مف جية، ومف بعد ىذه األفكار عف أية حقيقة  ومىذه الجدية الصادقة في طرح األفكار وتسمس

 واقعة مف جية أخرى، ويخطر لمقارئ، وىو يطالع قصيدة أوفيد أف يتساءؿ: 
ىؿ صحيح أف الشاعر ينظر إلى الماضي عمى ساحة وعيو معتبرا اياه مثبل أعمى  

لى الحاضر باعتباره المثؿ األسوء؟ يخيؿ إلينا أف ذلؾ الموق ؼ ليس إال لمحياة االنسانية، وا 
مجرد خياؿ واسترساؿ مع النفس ساعة الصفاء، ولكنو أتى منسقا مسمسبل حتى كاد يسحب 
عمى القارئ ظبل مف الجدية والعقبلنية. وقد صاحب ذلؾ توافر وحدة انطباعية مف األبيات 
استطاعت أف تعطي القصيدة قدرة عمى التأثير واألخذ بمب القارئ، وساند ىذه الوحدة 

 شد أبيات القصيدة بعضيا إلى بعض وثبتيا عمى أرض صمبة ذلؾ التماسؾ الذياالنطباعية 
أنو ليس مف سبيؿ لتذوؽ أي مقطع بمعزؿ عف  مبني عمى سابقو، حتى فإذا كؿ مقطع فييا
 المقاطع األخرى. 

لى ىذا كمو، يمكف أف نذكر جو الوضوح والبساطة الذي زاد القصيدة قربى إلى   وا 
 يد وال قسر وال تعمؿ في التراكيبلتنساب انسياب الغدير الصافي فبل تعقالنفس، وأف مقاطعيا 

أوفيد عمى النجاح في توكيد التطابؽ الخيالي بيف موقفو النفسي وموقؼ  وىذا ما ساعد
 القارئ)المعجؿ عمى األقؿ(، وىذه عبلمة الفف الجيد. 

تضافر لمتعبير عف وتعتمد القصيدة عمى سمسمة مف الصور والمجازات المتبلحقة التي ت 
تمؾ المشاعر القائمة في نفس الشاعر ولنقؿ معادليا إلى القارئ، وكاف التشخيص مف أبرز 
عناصر التخييؿ عند الشاعر، وقد أفاده كثيرا في عممية االيصاؿ، وال سيما حيف استعممو 

وأمو الطبيعة  لتخضيـ شعوره بتبلحؽ العصور والظمـ الذي حؿ مف جراء ذلؾ باإلنساف
 1لحنوف. ا

وأخيرا، فإف ىذه القصيدة تمثؿ موقفا عاما مف الحياة، وبوسع االنساف أف يستسيغو أو  
ينقصو، أو يقابمو بالبلاكتراث، ولكف ليس بوسعو إال أف يعترؼ بجماؿ العرض وحسف التأتي 

عمى خمؽ عالـ كامؿ قائـ بذاتو، إما أف يدخمو -مف جية، وبقدرة الشاعر مف جية أخرى
ذا دؿ ذلؾ عمى االنساف  ما أف يمتنع عميو ويبقى خارج إطاره وا  نفسيا وينفعؿ بو انفعاال تامًا، وا 

 .أوفيدشيء فإنما يدؿ عمى المستوى الرفيع الذي بمغو الشعر الروماني عمى يد 
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 سادسة:الالمحاضرة 
 الشرقية القديمةاآلداب 

 :تمييد
 إضافة والرومانية اإلغريقية المصادر مف القديـ الشرؽ حوؿ معموماتيـ المؤرخوف معظـ استمد
 لـ تدوينيا ألف بيا موثوقة المعمومات ىذه تكف ولـ متفرقة أخبار مف التوارث تضمنتو ما إلى

 الجوانب فييا تتدخؿ التي الشخصية والمشاىدات والنقؿ الرواية واعتمد العممي، لممنيج يخضع
 فؾ مف نيا ومانتج المنظومة في تمت التي والجيريات العممية التطورات بعد ولكف الذاتية
 ببلد وحضارات تاريخي فف واضحة، صورة فشيئا شيئا وبدأت لغتيا وفيـ الشرقية الكتابة رموز

 .الرافديف
 الفنوف مف ظير ما أو الرقص وكاف طويؿ زمف في الكتابة ظيور قبؿ الشرقي األدب نشأ

 بيا يتغنى التي الحربية األمة بدايات كذلؾ وكانت تشتعؿ، نار حوؿ الراقصوف إجتمع
 القيامة البدايات ومف اإلنساف فشيئاوبدأ شيئا تبدأ اهلل، فكرة كانت نفسو الوقت وفي المنتصروف
 والصموات األغنيات تمؾ وصوؼ إزداد الشنيف تقدـ ومع اإللو بيا تبتدع والدعوات والصموات

 .القديـ تراث إلى يصؼ وكؿ جيؿ بعد جيؿ ردىا هلل
 أدبية أجناس وظيرت وفكرية وسياسية تاريخية مختمفة بعوامؿ متأثر القديـ الشرقي األدب نشأ

 .المختمفة الشرقي اإلنساف قضايا عف عبرت مختمفة
 :الخصائص-1

 :فيمايمي تتمثؿ الخصائص مف الشرقسةبمجموعة األدبية النصوص تتميز
 أحضاف في الديني النص مع حيف إلى حيف مف أدبي نص نشأ حيث: بالديف الوثيؽ اإلرتباط

 .األدبية النصوص تتطور الكرىة وبيف المعارض
 الخمؽ قضايا تتناوؿ متنوعة أساطير اآلداب ىذه في تشيع: الخبلؽ األسطوري الجانب
 .العناصر بيذه اإلنساف وعبلة والوجود والطبيعة

 مف الشرقي اإلنساف طبيعة عف نتجت خياؿ بخصوبة الشرقية اآلداب تتميز: المجتمع حياة
 .أخرى جية

ىتمت المختمفة الشرقي اإلنساف قضايا اآلداب ىذه تناولت: اإلنساني الجانب  بمبادئ وا 
 انتشرت الخاصية ىذه نتيجة القديـ لئلنساف واآلماؿ األماني عف وعبر العميا والمثؿ األخبلؽ

 .عالميا رواجا ولقت
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  :المكونات-2
 الكتابة فنوف وطور اإليجاب أحرؼ األمـ كؿ ف الفضؿ أصحاب الشرقيوف يكوف أف أراد

 الكرس القائمة الحياة طبيعة وكانت البردى، وأوراؽ والخيزراف والجدور الصخرة عمى والتدويف
 واجتمعت الشرقي األدب تكويف في أثرت التي العوامؿ أىـ والحصادوف والحرب والغرس
 يمكف وعموما األدبية نفوس في تتأثر وتاريخية وسياسية ونفسية ودينية طبيعية عدة عناصر

 :فيمايمي الشرقي األدبي النص ميبلد في أسيمت التي المكونات أىـ يخمد أف
 تقمب الشرقي اإلنساف بيا يـو كاف التي الشعائر معتقدات جمؿ ويشتمؿ: الديني المكوف-1

 .األدبية األجناس معظـ لنشأة مميدا وكانت لآللية
 األسئمة عف لئلجابة شرقيوف وضعيا التي المختمفة التفسيرات ويشمؿ: األسطوري المكوف-2

 .التفسير مف بعدىا والنقؿ والطبيعة الصدد حوؿ حيرتيـ
 كؿ تنشأ التي الطبيعية العوامؿ تنشأىا إجتماعية ظاىرة األدب: اإلجتماعي المكوف-3

 .ومازاؿ باألخبلؽ األدب تأثر وقد األخرى اإلجتماعية الظواىر
 طيقة بقضايا ييتـ واآلخر اآللية تمجد طبقات مف المجتمع تقديـ أثر: السياسي المكوف -4
 .الناس عامة
 :القضايا--3
نتقاء الشرقي اإلنساف فكرة تقويـ إلى ذلؾ وأدى األدب أشكاؿ تعدد إلى أدى مطالبيـ تعدد  وا 
 موضوع العقاب، الثواب، الحروب، الموت،: بيا اىتـ التي القضايا أىـ ومف أدبو

 .1إلخ........والصداقة الشيامة، البطولة، ،(الحرب)،الوفاء الخيانة ،الحب،( المرأة)الطوفاف
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 ابعة:المحاضرة الس
 األدب اليندي

 :1توضيح في لغات اليند وأقاليميا-1
 

 مسمسؿ
1- 
 
 
2- 
 
 
 
 
3- 
 
 
 
 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

10- 
11- 

 المغات
 السنسكريتية-
 
 
 اليندية-
 
 
 
 
 األوردية-
 
 
 
 
 التاممية-
 البنغالية-
 الكجراتية-
 المراتية-
 البنجابية-
 تموجر-
 كانادية-
 ممياالـ-

 األقاليـ
لغػػة ىنديػػة كبلسػػيكية، وىػػي -

تعتبػػػػر بمثابػػػػة أـ لغػػػػات الينػػػػد 
 المختمفة.

المغة الرسمية الرئيسية لدولة -
الينػػػػػػد وىػػػػػػي منتشػػػػػػرة بصػػػػػػػفة 

ترابػػػػر واليػػػػات: أو خاصػػػػة فػػػػي 
 اديػػش، مػػدىيا بػػراديش، بييػػار

 راجستاف.
إحػػػػػػػػػػػدى المغػػػػػػػػػػػات الينديػػػػػػػػػػػة -

داولػػػػػػة بصػػػػػػفة المعروفػػػػػػة والمت
خاصػػػػػة فػػػػػي منػػػػػاطؽ: لكنيػػػػػو 
 وبيوبػػػػػػػػػػػػػاؿ، وحيػػػػػػػػػػػػػدر آبػػػػػػػػػػػػػاد
 وميسور، وكشمير، وغيرىا.

 تامؿ نادو )مدراس(
 بنغاؿ-
 كجرات-
 مياراشترا-
 بنجاب-
 آندىرا براديش-
 ميسور-
 كيراال-
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12- 
13- 
14- 

 اآلسامية-
 األورية-
 الكشميرية-

 آساـ-
 أوريسا-
 كشمير-

 نبذة عف المغة:-2
يرجع تاريخ المغة السنسكرتية في القارة اليندية إلى أربعة آالؼ سنة مع أف أقدـ اآلداب اليندية 
في ىذه المغة الكبلسيكية ىو الكتاب المعروؼ" ركفيدا" ويعتبر مف أقدـ الكتب عف سبللة 

لى مناطؽ آسيا الوسطى اآلرييف بأكمميا، وبدأت السنسكرتية تثبت نفوذىا ترسؿ شعاعيا إ
والشرؽ األقصى منذ القرف األوؿ قبؿ الميبلد بطريؽ البوذية، ومنذ القرف الثاني لمميبلد صارت 
المغة السنسكرتية مطية لمثقافة اليندية إلى جنوب شرقي آسيا، ومنحت ليذه الببلد تراثا مميئا 

ذا لـ تعد السنسكرتية عامؿ بالتمثيميات والروايات واألشعار والموسيقى والرقص والنحت، وىك
التجانس لمقارة اليندية فقط، بؿ جعمت الشرؽ األقصى وجنوب شرقي آسيا تحت تجانس ثقافي 
متيف، وخبلؿ ىذه الفترة الذىبية، تركت السنسكرتية أثرا فعاال في جميع المياديف األدبية 

 .1نية والعممية وغيرىاوالفمسفية والف
 خرى:أثر السنسكرتية في المغات األ-3

ومف الميزات التي تركتيا المغة السنسكرتية في المغات اليندية أف كؿ كاتب أو خطيب عندما 
يصؿ إلى قمة األساليب األدبية في المغة التي يتناوليا ينساؽ إلى اقتباس كممات أو فقرات مف 

شتركة اآلداب السنسكرتية الخالصة ليزيد ما يقولو روعة وبيجة، وقد صارت السنسكرتية أداة م
 ال يمكف االستغناء عنيا لكاتب أو أديب في أي لغة محمية أخرى.

ويمكف أف يقاؿ بأف الوعي الجديد الذي ساد اليند بعد االستقبلؿ يرجع الفضؿ الكبير فيو إلى 
التراث القديـ الزاىر لمببلد المنبعث مف أعماؽ اآلداب السنسكرتية، وكذلؾ الروح التي تمعب 

ى المحمية، ىي الواسطة الحديث لمسنسكرتية، ولو كانت المغات األخر  وراء اإلنتاج األدبي
 .2المباشرة

 أثر المغات األخرى في تطوراتيا:-4
إف شأف السنسكرتية في األخذ والعطاء، شأف المغات العالمية األخرى، وتبدو مف تاريخ 
تطورات ىذه المغة خبلؿ العصور الطويمة وخصوبتيا ونموىا، االنطباعات الخارجية الطارئة 
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عمييا، واألثر الذي تركتو المغات المعاصرة األخرى في مختمؼ المياديف األدبية واأللفاظ 
بحور والمصطمحات األخرى، وكما أنيا تمقت واحتضنت في حجرىا التقاليد واألوزاف وال

واألشكاؿ والمظاىر التي  كانت تسود المناطؽ التي احتمتيا بنفس الروح التي منحت الكثير 
عتقدت السنسكرتية في مبادئ التعايش العممي القائمة:  -إذا صح ىذا التعبير-لمغات األخرى، وا 

 ت عناصر الجماؿ في الثقافات العالمية كميا".عش ودع الغير ليعيش ورأ
وامتازت المغة السنسكرتية بمقدرتيا عمى الذيوع في جميع أنحاء اليند، وبث أجنحتيا في 
أوساط المغات المحمية كميا مع االحتفاظ بقيميا وقيـ شقيقاتيا، بعيدة عف التصارع أو التنافس، 

بالحوادث المعاصرة لكي يستفيدوا مف كؿ حدث وكاف الكتاب السنسكرتيوف يمموف باستمرار 
، خصوصا في الرياضيات  ىاـ بحرية كاممة، وفي العصور األولى استفادوا مف اليوناف والرـو

اج وفي األياـ المغولية تعمموا الفارسية وترجموا منيا ومف العربية، بحيث نشأ لدييـ امتز 
أخذوىا مف الخارج باألساليب ومزجوا العناصر التي فارسي وطيد األركاف،  -سنسكرتي

السنسكرتية األصيمة مع االحتفاظ بشخصيتيا الخاصة، وفي العصور اإلسبلمية الذىبية 
اشتدت روابط السنسكرتية مع بمداف غرب آسيا، إذ قاـ الخمفاء العباسيوف بنقؿ العمـو الطبية 

لقديمة المنقولة إلى والرياضية والحسابية إلى العربية، ومف المؤلفات اليندية السنسكرتية ا
العرية، والمتداولة إلى اآلف بكؿ ذيوع وانتشار كميمة ودمنة، ترجمة بنج تنتيرا، وأما الغريب فقد 
أخذىا بطريؽ التراجـ العديدة القيمة التي رعاىا العرب، ويمكننا أف نقوؿ اآلف بأف االتصاالت 

ت اليند الفكرية القديمة مع أثينا األوربية الجارية في العصور الحديثة بمثابة استئناؼ لعبلقا
وروما وبمداف البحر المتوسط، ودخؿ األدب السنسكرتي في مرحمة جديدة نتيجة الزدياد النفوذ 
األوربي الحديث، سواء في ذلؾ المناىج التعميمية والنظـ اإلدارية والمياديف الفكرية واألساليب 

 . 1األدبية
 القصص القصيرة في السنسكرتية:-5

القصص القصيرة ليس بجديد في األدب السنسكرتي، وكتاب "بنج تنترا" مثاؿ حي إف فف 
 مشكؿ الحديث الذي يمتاز بو اليـو النتشار ىذا الفف في اآلداب اليندية القديمة، ولكف نظرا ل

قد صارت السنسكرتية مدينة لآلداب الغربية، ومنذ انبثؽ فجر العصر الحديث بدأت القصص 
الحديثة ومواضيعيا العصرية تأخذ مكانة مرموقة في األدب السنسكرتي وفي القصيرة بأساليبيا 
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مسابقات القصص القصيرة المعقودة في " ناكبور" و "مدراس" وغيرىما، ساىـ الكتاب 
 السنسكرتيوف مساىمة فعالة تتفؽ مع التطور الحديث.

في سبيؿ شحذ  ولعبت الحكايات والقصص الشعبية دورا ىاما في العيود الماضية في اليند
ثارة المواىب الكامنة في اإلنساف، وكذلؾ كاف يستخدميا المعمموف لتثقيؼ التبلميذ  اليمـ وا 
وتمكيف المبادئ النبيمة واألفكار العميقة في أذىانيـ، ولـ تتخذ صورة فف خاص قائـ بذاتو، 

ميا األمثاؿ ونرى الكتب اليندية والمبلحـ القديمة مميئة بأنواع مف الحكايات والقصص، تتخم
 وغيرىا مف األمور السياسية واليندية.

وأما الروايات فقد تطورت في األدب السنسكرتي تطورا حديثا وظير األثر الغربي، ونرى في 
السنسكرتية ثبلثة أنواع مف الروايات الشائعة الموضوعة عمى أساس ىندي خالص، والمقتبسة 

وربية أو مف المغات اليندية األخرى، وقد نشر مف األنماط الغربية والمترجمة مف الروايات األ
الروائي السنسكرتي الشيير: اباشاتري رواية "لوانياماي "، "بنكيـ جندار"، أوال في صحيفة 
سمسكرنا جندركا، ثـ في شكؿ كتاب خاص، وترجـ الكاتب "ىري جراف" الرواية القيمة "كيبل 

درا نات سف" فوضع ثبلثا مف الروايات كنداال"، لنفس الكاتب البنغالي، وأما األديب " أبن
الشييرة: " بمى تشاوى"، " مكاراندكا " و " كنداماال "، وكتب ىريداسا سدىاندا رواية باسـ " 

 سراال " .
وقد دأبت المجبلت األدبية السنسكرتية عمى نشر عدة قصص طويمة وروايات خيالية 

ع خاص أو رأي معيف، ماكانت ومسرحيات شتى. ثـ القصائد القصيرة التي تدور حوؿ موضو 
تعرؼ إال نادرا في األدب السنسكرتي ولكف نتيجة لمتحوؿ الغربي الذي تسربت آثاره إلى 
اآلداب اليندية، بدأ الشعراء السنسكرتيوف أيضا ينتيجوف النيج الغربي في ىذا المضمار 

 .1األدبي
 الروايات والتمثيميات: -6

اليازلة فبل تعد وال تحصى خبلؿ العصور الطويمة التي  أما الروايات والتمثيميات الجادة غير
مر بيا األدب السنسكرتي، ولكف كميا أو جميا صيغ في أسموب قديـ، وقد ألؼ الكاتب الكبير 
بيتامري نارينا شاستري، وحده ستا وتسعيف تمثيمية، وال تزاؿ تمؾ التمثيميات متداولة بيف الكتاب 

األعماؿ اإلنسانية الخالدة ال تعرؼ التغير أو الزواؿ مع  الجدد والقدامي عمى حد سواء، ألف
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مرور الزمف، وكـ مف أعماؿ أدبية قديمة تمنح لمكاتب الحديث أفكارا جديدة وعوامؿ حية لشحذ 
يقاظ قريحتو  . 1ىمتو وا 

 التراث السنسكرتي:-7
 لكؿ لغة أو أدب تراث خاص يمتاز بو عف اآلخر، ومف مميزات المغة السنسكرتية روح
التسامح، وبينما جاىدت السنسكرتية في عصورىا المديدة مف أجؿ الدفاع عف أفكارىا 
ومبادئيا، فإنيا لـ تنس حقيقة أف الوسائؿ المتنوعة تؤدي إلى اليدؼ الواحد، وأرسمت آثار ىذه 
الروح العظيمة فورا قبسا عمى الفكر اليندي الحديث، وربما يبدو ىذا الراي غريبا بالنظر إلى 

ف لـ يكف كميـ-قدـ مف مقاومة األدباء السنسكرتييفما ت اإلصبلحات وتمسكيـ بالتقاليد -وا 
القديمة، ولكف روحيـ المتسامحة قد وسعت صدورىـ لقبوؿ آراء مدراس مختمفة " لقيداس" 

لى التفاىـ المتبادؿ.  اليندوكية، ودعو ايضا إلى محو الفوارؽ الطبقة والطائفية، وا 
ف إرتفاع معدؿ دراسا  محمية، ومنيا المنطؽ، وعمـ النفست الفمسفة األوربية في الكميات الوا 

والنظريات التي تطابؽ األراء التي أبداىا الكتاب الغرب، قد أثار اىتماـ البعض لنشر ىذه 
الفمسفة في أوساط قراء السنسكرتية أيضا وقاـ عدد مف الكتاب النابغيف في المغات اليندية 

د ال بأس بو مف المؤلفات الغربية إلى المغات اليندية، وفي مقدمتيا واألروبية بميمة ترجمة عد
 السنسكرتية.

ونشرت مجمة "بانديت" الصادرة مف "بنارس" الترجمة السنسكرتية لمبادئ العمـو اإلنسانية 
 1929"لباركمي" ورسائؿ "لوكا" عف "الفيـ اإلنساني" وكتب الدكتور "شياما شاستري" في عاـ 

" باشجاتيا برامانا تتواو منسانتوا" في المنطؽ والفمسفة، وأحدث الكتب السنسكرتية كتابا بعنواف: 
في ىذا المضمار، ماكتبو األديب العالـ " وسواسورا سدىانتا سرومتى" باسـ نيتي شاسترا عف 

 . 2األخبلؽ
 أقدـ الكتب السنسكرتية:-8

قمنا في مستيؿ الحديث عف السنسكرتية أف "ركفيدا"، ىو أقدـ اآلداب اليندية في ىذه المغة 
-الكبلسيكية. كما أنو أوثؽ المؤلفات عف السبللة اآلرية وعف حضارتيا وعقائدىا. وأف اآلرييف

 كانوا حاممي األدب السنكسرتي وتأثرت السنسكرتية بمعتقدائيـ وآثار -سواء في اليند أو غيرىا
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حضارتيـ بحيث تتجمى خبلؿ االداب السنسكرتية المتنوعة وأف التمدف اآلري المعروؼ بالتمدف 
 )الركفيدي( ىو بعينو التمدف اليندوكي األصمي.

وأف لغة "ركفيدا" تفوح منيا رائحة لغة مشتركة كاف ينطؽ بيا أسبلؼ شعوب عديدة في موطف 
ى القرابة أو التجربة األساسية في الحياة، مشترؾ وفي زمف معاصر. وأما األلفاظ التي تدؿ عم

ففي تقارب وثيؽ في المنطؽ والمعاني في المغات السنسكرتية والبلتينية واأللمانية واالنجميزية 
والفارسية، فإف كممة األـ في السنسكرتية "ماتر" وفي البلتينية "متر" وفي االنجميزية "مذر" وفي 

ة "سوف" وفي البلتنية "سونو" وفي "سونو" وفي األلمانية الفارسية "مادر" ولبلبف في السنسكرتي
"سف" وفي اإلنجميزية "سف" وىذا التشابو القريب يدؿ عمى أساس مشترؾ في التاريخ القديـ عف 

 العيد البدائي لمبشرية بصفة عامة وليذه السبللة بصفة خاصة.
يقة عممية وأف الكتاب وما ىو الموطف األصمي لآلرييف؟ ىذا ىو سؤاؿ يتطب بحثا دقيقا بطر 

اليندوسي القديـ " ركفيدا "وأقدـ الكتب اإليرانية "أوستا" يبدياف تطابقا في المغة واألفكار أكثر 
أكثر مما ىو في أي كتاب آخر، وىذه المشابية القريبة بيف "ركفيدا" و"أوستا" تدؿ عمى كوف 

مف وطف  –عمى األقؿ  –أجداد الينود القدامي واإليرانييف منحدريف مف أصؿ واحد، أو 
مشترؾ أو عاشوا مدة طويمة معا قبؿ االفتراؽ إلى أماكف متنائية، وعمينا اآلف التحقيؽ عف 

 .1العيد الذي وضع فيو ىذا الكتاب القيـ
 اليند في ركفيد: -9

يبدو مف ىذا الكتاب العتيؽ أف األرييف كانوا يممكوف مساحات مف األراضي، وترعرعت فييا 
تيـ، وكما أنو يمقي ضوءا عمى الحدود الجغرافية لميند الركفيدية، إذا ذكر فييا ثقافتيـ وحضار 

أنير كوبيا، )كابؿ(، وجومتي وسواستو)سوات(، ثـ أسماء األنير الخمسة في بنجاب وىي 
سندىو)إندس( وتاسنا)جيمـ( وأسيكي)جنب( وبروشني )أترواتي( وبياس وكذلؾ أسماء 

 نحا.  سوتودري)ستمج( وسرسوتي ويمنا وج
وتعيد أناشيد الصباح في ركفيدا إلى األذىاف جماؿ الصباح في مناطؽ بنجاب مف الرعد 
والبرؽ وىبوط األمطار مف السحب الكثيفة، وأف ذكر أنير كوبيا يدؿ عمى سيطرة اليند عمى 

 . 2أفغانستاف في تمؾ العيود
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 المعرفة في العصر الركفيدي:-10
فكرة عالية وحياة عادية، وما كانت تيتـ ببناء العمارات  قامت المدينة الركفيدية عمى مبدأ

الفخمة والقبلع الحصينة مثؿ ما كانت عادة متبعة عند قدماء المصرييف أو األشورييف ولكف 
األفكار العالية والثقافة الرفيعة كانت قد بمغت القمة في العصر الذىبي لممدينة الركفيدية، وأف 

ـ عف معرفة جمية بأسرار الكوف وحقائو، وكذلؾ تشمؿ أفكارا األدعية الواردة في ركفيدا تن
 فمسفية عظيمة.

وبمقتضى مبادئ ركفيدا أف النمو العممي أدوار أربعة االبتداء، واالنتشار، واالختيار، والتطبيؽ 
العممي. فإف أفكار ركيفدا أنشئت أوال مف خبلؿ األناشيد واألدعية الدينية التي شاعت في 

 .1عممية والدوائر الفمسفيةأوساط األسر ال
 الديانة الركفيدية:-11

والديانة الركفيدية مبنية عمى عبادة اآللية التي يرجى منيا البركة واإلحساف وتحقيؽ المراـ، 
، وكذلؾ أنواع مف  وأما طريقة تقديـ القرابيف ليا، فتقديـ المبف والحبوب والسمف والمحـو

نباتات، إلى جانب ترتيؿ األناشيد الدينية واألدعية المرطبات الممزوجة مف عصير الفواكو وال
 الفيدية، وربما تصحبيا رقصات وطقوس ورسـو معينة مبينة في ركفيدا. 

 بنج تنترا:-12
الكتاب الشيير بنج تنترا ىو المعروؼ الشائع في المكتبة العربية باسـ كميمة ودمنة وأف الواضع 

تي عمى تفاصيؿ المواضيع التي يبحث عنيا ىذا الحقيقي ليذا الكتاب وشنوشرما، وقبؿ أف نأ
الكتاب التاريخي الجميؿ، نمقي نظرة خاطفة حوؿ سبب وضعو: عاش في اليند في عيد قديـ، 
ممؾ نبغ في مختمؼ العمـو والفنوف، وكاف عاقبل في أعمالو، وحكيما في سياستو، وأما أبناؤه 

ور الحكمة والسياسة، وأسؼ الممؾ عمى الثبلثة فكانوا مغفميف أغبياء ال يفيموف شيئا مف أم
ىذه الحالة أسفا شديدا، ودعا يوما جميع فبلسفة عصره وأعياف مممكتو لئلجتماع في قصره، 
ولكي يبحث معيـ عف الوسائؿ التي تساعد عمى تحبيب أوالده في اإلقداـ عمى تحصيؿ العمـو 

 . 2ونيؿ الحكـ
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 فكرة عامة عف األدب اليندي:-13
 في لرساختو وذلؾ والجديدة، القديمة العالمية اآلداب في فارقة عبلمة اليندي األدب يشّكؿ 

 مبير تنوع مف يحممو بما اإلنسانية، الثقافات جميع مع وتداخمو العصور، عبر وتجدده الزمف،
 والمجتمعات المغات متباينة ثقافة مف المنطمؽ األسطوري وجماليات المتخيؿ، فتنة عمى يقـو

 .واألدياف
 الثقافية النتاجات عف نعرؼ ماذا اليندي؟ األدب عف نعرؼ ماذا نتساءؿ أف بد ال وىنا

 وحديثا، قديما اإلنسانية الحضارات كؿ مع وحيوية بعمؽ متصمة وماتزاؿ كانت عريقة، لحضارة
 والمباس والطعاـ المغة في الثقافية، مبلمحنا مف الكثير منيا أخذنا حيث أكبر، بشكؿ ومَعنا

 وثقافتنا؟ حياتنا مظاىر مف والكثير
 التاريخ عبر معو اتصمنا والذي كثيرًا، ظيرانينا بيف يعيش الذي اإلنساف ثقافة عف نعرؼ ماذا

 الفكري جيده بكؿ الحديثة حضارتنا بناء في جبار بمجيود يسيـ اليـو ىو وىا والحضارة،
 والجسدي؟

 واستجمبنا «موظؼ»  أو «عامؿ»  خانة في اإلنساف ىذا حصرنا لقد كثيرًا، نعرؼ ال لؤلسؼ
 يعرؼ وبعضنا اليند، مع األعراؽ ممتزج بعضنا أف ومع األدب، إال تقريبا، شيء كؿ اليند مف

 عبر الثقافة ىذه نقؿ عف بعيدوف أننا إال لغاتيـ، بعض بعضنا ويتحدث اليند، ثقافة مف الكثير
 بيا، اليندي األدب مف الكثير كتب التي اإلنجميزية المغة أف كما ، «الترجمة»  المغوي الوسيط
 في الحقيقي الحضور عف بعيدة ثقافية حالة اليند ظمت ىذا ومع منا، لمكثيريف ثانية لغة تشكؿ
 كأدب عالميا المعروفة الثقافية والنتاجات الرموز بعض عدا فيما عاـ بشكؿ العربية ثقافتنا
 المغة عبر تصمنا اليندية الترجمات مف فالقميؿ نوبؿ، جائزة عمى الحاصؿ مثبل طاغور
 أو اليند أدب لبحث يتصدوف أو اليندية المغة لدراسة يذىبوف الباحثيف مف والقميؿ العربية،

 .فنيا
 في نسبيا، اليند عف بعيدا بنا تذىب التي الحديثة المدنية الحضارة لسطوة تعود ذلؾ ِعمة ولعؿ
نساناً  وروحاً  ثقافة القريبة اليند أف حيف  والتاريخ، والتنوع الجماؿ مف بالكثير وثراءً  غنىً  أكثر وا 
 .واالكتشاؼ الدىشة مف لعوالـ مصراعيو عمى مفتوحاً  وباباً 
نساني حضاري واجب ىو اليندية الثقافة نقؿ إف  لو، والسعي بأسبابو، األخذ اليـو عمينا يجب وا 

 .وثقافتنا تاريخنا في وتتغمغؿ بيننا، تسكف حضارة مع التواصؿ أفؽ وفتح
 األدب، ىذا يمثميا التي الشرقية الروح تتبع اليندي األدب مف الترجمات ىذه في حاولت ولقد
 ثقافة مف جانبا يمثؿ والذي ،(وسردا شعرا) اإلنجميزية بالمغة المكتوبة نصوصو بعض عبر



 

56 

 

نما اليندي، األدب عف شاممة صورة أقدـ أنني أزعـ ال وىنا المغات، متعددة  صورة ىي وا 
 جزء ىي اإلنجميزية بالمغة فالكتابة اليندية، الثقافة في ومتجاورة متداخمة صور عدة مف مجتزأة

 مف فالكثير ضمنيا، تقع بؿ اليندية، والثقافة الواقع روح عف بالنص تخرج ال اليند، ثقافة مف
 مف األكبر الجزء عاشوا أو اليند، مف يخرجوا لـ وىـ اإلنجميزية، بالمغة يكتبوف الينود الكتاب
 .اليندية والثقافة والمجتمع اإلنساف قضايا أىـ يتناولوف ىذا ومع فييا، حياتيـ
 أفكار، مف تحممو بما اليندي، لؤلدب العامة الصورة مف شريحة تقدـ النصوص فيذه وبالتالي
 جزء أو اليندية الثقافة تناولتيا شعرية، ولغة وأسطوري، فني ومتخيؿ وموضوعات، وأساليب،

 حتى أو ممؼ عبر تتحصؿ ال اليندية كالثقافة ومتعددة واسعة بثقافة اإلحاطة ألف منيا،
 .1كتاب
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 الثامنة:المحاضرة 
 African literature اإلفريقي األدب

 اإلفريقية الشعوب بعض بمغات المكتوبة واآلداب الشفيي التراث عمى اإلفريقي األدب يشتمؿ     
 السوداء القارة أجزاء بعض في تعيش التي الشعوب مف وغيرىا والنيمو والبانتو والحوصة كالسواحمية

 بيف أصيمة ثقافية وحدة بوجود االدعاء يمكف ال أنو ومع. الكبرى الصحراء مف الجنوب إلى والسيما
 المشتركة الحضارية المبلمح إنكار أيضاً  يمكف ال أنو إال القارة، ىذه في تعيش التي الكثيرة الشعوب

 تبرز أخذت إذ خاصة، الثانية العالمية الحرب بعد تظير المبلمح ىذه بدأت وقد شعوبيا، تعـ التي
 الحركات بعض خبلؿ مف وذلؾ لؤلفارقة الحضاري االنتماء عمى يدؿ الذي السياسي الوعي مف حالة
 معالجة أىمية عمى التنبيو الضروري مف ولعؿ. إفريقية عموـ حركة مثؿ اإلفريقية التنظيمات أو

 الثقافة تسود حيث القارة شمالي في العربية الحضارة عف بعيداً  اإلفريقية القارة في الحضارية المظاىر
 مناطؽ في اإلفريقية الحضارة عف ومنفصمة خاصة مبلمح ذات حضارة وىي اإلسبلمية، العربية
 .أخرى

 الشفوية: اآلداب
الحضارة اإلفريقية القديمة، وكانت األخبار واألساطير كانت المشافية وسيمة االتصاؿ الرئيسة في 

واألشعار تنتقؿ مف قبيمة إلى أخرى، ومف جيؿ إلى جيؿ عف طريؽ الرواية الشفوية، وكاف الراوية 
شخصًا متميزًا بمكانة مرموقة في قبيمتو، المتبلكو قدرة ببلغية خاصة، وتمتعو بقوة الذاكرة، وتبادؿ 

 .يات بيف روادىااألمثاؿ واألشعار والحكا
ويمكف القوؿ إف مجمؿ ماوصؿ إلينا مف ىذه اآلداب الشفوية يدور حوؿ الخرافات واألساطير التي 
تشوبيا المبالغة، ويختمط فييا الواقع بالخياؿ المجنح، إضافة إلى بعض األشعار المروية بمغة 

وأشعار اليوروبا  وأشعار مممكة رواندا المقدسة والسوندياتية Malinke ومالينكووفوتا ػ جالون البوىؿ
نقدًا والتراكاراس، كما أسيمت الفنوف االحتفالية )المسرحية( بدور مميز في ىذه اآلداب، وتضمنت 

اجتماعيًا. وقد تراجعت ىذه اآلداب مع بداية التوسع المدني، ومارافقو مف تحوالت أدت إلى ظيور 
 .اآلداب المكتوبة

انتشر التراث الشفوي اإلفريقي في العالـ الجديد مع تجارة العبيد، ويشمؿ ىذا التراث أنماطًا شعرية 
األساطير وقصص الخمؽ مف أغناىا وأكثرىا وقصصية غنية ومتنوعة لمعظـ القبائؿ اإلفريقية. وتعد 

تنوعًا وخيااًل، فشعب الكونغو مثبًل يعتقد بأف القوة الحقيقية في العالـ ىي الموت الموجود قبؿ اإللو، 
في دلتا  Iboo إيبو شعبأما شعب زامبية فيعتقد أف اإللو يتراجع يائسًا أماـ قوة اإلنساف ويؤمف 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D9%80_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D9%80_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D9%80_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
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لئلنساف باختيار مصيره قبؿ أف يولد، ولدى شعب بانغو في تنزانية   النيجر أف اآللية الخالقة تسمح
وف النمؿ، ويذىب الرعاة رؤية خيالية خاصة عف الخمؽ، إذ يعتقدوف أف العالـ مخموؽ خرج مف بط

مف شعب مالي إلى أف أصؿ الخميقة ىو نقطة الحميب المقدسة. وأكثر قصص الخمؽ عند شعوب 
إفريقية تمؾ التي تتحدث عف خمؽ العالـ في سبعة أياـ، كما يعتقد شعب دوغوف الذي يعيش في 

قية عمى أف اإللو قد المنطقة التي تعرؼ اليوـ باسـ جميورية مالي. وتتفؽ معظـ األساطير اإلفري
وافؽ في البداية عمى منح اإلنساف حياة أبدية، إال أف رسالتو قد حرفت بسبب التدليس والغباء، وثمة 
مئات مف األساطير حوؿ ىذه الرسالة المحرفة في إفريقية. أما الشعر اإلفريقي فتطغى عميو عبارات 

النبات والبقاع أيضًا، وأىـ أناشيد التمجيد في التمجيد والتبريؾ التي تشمؿ اآللية واإلنساف والحيواف و 
إفريقية تمؾ التي تتناوؿ زعماء القبائؿ وقادة الحروب. كأناشيد المديح التي تمجد زعيـ الزولو 

 .Shakaشاكا العظيـ
مف أشعار الحكمة وأغاني الصياديف والرقى  Oriki (وتميز قبائؿ اليوروبا أسماء التبريؾ )أوريكي

والتعاويذ، وربما كاف شعر إيجو أكثر األشعار اإلفريقية إغراقًا في الصنعة، ولذلؾ فبل يستطيع نظمو 
مميا، ويترافؽ إلقاؤىا مع قصص تاريخية سوى بعض الكينة، وقد يتطمب إلقاء قصيدة ليمة بكا

وأسطورية يستعيف بيا الكاىف أو العراؼ عمى الحكـ في قضية ما )أشعار أودو(. وعمى العمـو فكؿ 
جانب مف جوانب الحياة في إفريقية يترافؽ مع األناشيد والشعر: الرعي والحرب والكوارث واألفراح 

 .وغيرىا
لى جانب الشعر واألساطير، وأشيرىا وأكثرىا انتشارًا قصص وتنتشر القصص الشعبية في إفريقية إ

الحيوانات الماكرة، ومثاليا عند شعوب البانتو في شرقي إفريقية وأوسطيا وغربييا وفي غربي السوداف 
، وفي غربي إفريقية العنكبوت. وتتميز ىذه الحيوانات عندىـ عادة بالحيمة والدىاء األرنب البري ىو

  ئيا التي تمتع المستمعيف وتضحكيـتيـز بيما أعداء أكبر منيا وأقوى عمى الرغـ مف كثرة أخطا
فحيف سرقت السمحفاة سمة الحكمة مف اآللية وحاولت اليرب بيا، اعترضتيا شجرة لـ تستطع 
تخطييا، ألنيا عمى غفمة مف أمرىا عمقت السمة في عنقيا بداًل مف أف تحمميا عمى ظيرىا، وحيف 

ىذه  عجزت عف انتزاعيا مف رقبتيا تناثرت الحكمة في العالـ منذ ذلؾ الحيف. أما العنكبوت فيبدو في
القصص شخصية أسطورية، وخصمًا عنيدًا إللو السماء، يسرؽ قصصو ويخدعو، وىو بذلؾ يشبو 
إيشو إلو يوروبا المخادع الذي يعترض اآللية اآلخريف ويعرقؿ أعماليـ ويعطؿ نواياىـ. ويتفرع مف 
قصص المكر ىذه قصص اليروب التي يبحث فييا البطؿ عف مخرج مف ميمة مستحيمة وضعتو 

 .ؼ فيياالظرو 
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إف األمثاؿ إداـ » إيبو شعبويعتمد فف الحديث عند األفارقة عمى األمثاؿ اعتمادًا واسعًا، فيقوؿ 
، وال يخمو جدؿ أو حديث عندىـ مف مثؿ يدؿ عمى «ي تؤكؿ بو الكمماتالكبلـ، فيي زيت النخيؿ الذ

   وغالبًا مايكتفى بقوؿ نصؼ المثؿ، ويترؾ النصؼ اآلخر لمسامع يكممو عمـ المتحدث وخبرتو،
وتعبر ىذه األمثاؿ عف حكمة ىذه الشعوب وتجاربيا وأخبلقيا وسعة خياليا، وقد استطاع أحد أفراد 

ونشرىا في  غانة مثؿ بمغة التوي في 3600وىو ج. كريستالر جمع أكثر مف  بعثة سويسرية تبشيرية
تأخذ عادة ضور دائـ في األسمار خاصة، وىي ـ. ولؤللغاز في إفريقية ح1879سنة  (بازؿ) باؿ

ييرب الناس منيا عندما تكوف حامبًل، ويعودوف »صيغة العرض واإلفادة ال صيغة السؤاؿ كقوليـ 
والجواب ىو: المدفع، وغالبًا ما يصاغ المغز بأسموب مجازي يفصح عف قوة « إلييا بعد أف تضع

 .مخيمة صاحبو
وقد أخذ معظـ ىذه الفنوف الشعبية الموروثة يخبو منذ منتصؼ القرف العشريف، والسيما ما يتعمؽ منيا 
بالطقوس الدينية، وأخذت صيغ التبريؾ والمديح في الشعر تتحوؿ إلى رجاؿ السياسة، وقد تأخذ صورة 

، بيد أف النزعة القومية لدى األفارقة ونزوعي ـ إلى التحرر مف الرقى والتعاويذ في ىجاء الخصـو
بتراثيـ الحضاري، فمـ يعد العمؿ عمى جمعو ودراستو االستعمار الغربي أديا إلى ازدياد اىتماميـ 

محصورًا في دوائر التبشير وعمماء األجناس والمغات األجانب، وأضحت المجموعات التي دونيا 
اإلفريقي. وظيرت آثار  كتّاب أفارقة منذ ثبلثينات القرف العشريف أفضؿ مجموعات التراث الشعبي

الذي كاف في مطمع  اليوروبا شعبمف  موس توتوالىذا التراث في أعماؿ معظـ الكتاب األفارقة مثآل
 .حياتو حكواتياً 

 ألدب اإلفريقي المكتوب بالمغات اإلفريقيةا  

مكف حصر المغات المحمية اإلفريقية، عمى كثرتيا، في عشر مجموعات أساسية تضـ ي 
كؿ مجموعة منيا عددًا كبيرًا مف المغات أو الميجات، وتعّد المجموعة الكونغولية الكردفانية 

 وتنتشر مابيف نير السنغاؿ وكينية)نسبة إلى كردفاف بالسوداف( في مقدمة ىذه المجموعات. 
في مالي وأعالي خميج غينية. ومجموعة البمبرا  The Mande Group نديةوالمجموعة الما

)البمبارا(: في النيجر، والسواحمية: في كينية وتنزانية وأوغندة وأجزاء مف الكونغو، والحوصة في 
والتيغرية والتغرانية: في إثيوبية، واألمازيغية  Amharic غربي إفريقية، والجعزية واألميرية

 .المغرب العربي، إضافة إلى العربية التي تعد أوسع المغات انتشارًا في إفريقية)البربرية( في 
ومعظـ المغات اإلفريقية غير مكتوبة، ولـ يحاوؿ المستعمر األوربي تطويرىا أو توحيدىا، بؿ 
شجع استعماؿ الميجات المحمية ليزيد القبائؿ فرقة، وحارب المغة العربية خاصة، وسعى إلى 

فتو في المناطؽ المستعمرة، فسادت فييا اإلنكميزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو فرض لغتو وثقا
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البرتغالية بحسب لغة المستعمر، فزاد ذلؾ في اضمحبلؿ المغات المحمية واندثارىا. عمى أف 
واستعماليا قد ازدادت قوة بعد االستقبلؿ فعادت إلى الحياة بعض الدعوة إلى إحياء تمؾ المغات 

التي انتشرت في جنوبي إفريقية بيف السكاف  كاألفريكانية قديمة، وظيرت لغات جديدةالمغات ال
واإلنكميزية واليولندية، بيد أف  Zuluu والزولو البانتو خميط مف بعض لغات المحمييف، وىي

 .1بحروؼ التينية معظـ ىذه المغات يكتب
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 التاسعة:المحاضرة 
 نواع األدبية في اآلداب األوربيةفكرة عف األ -1

درات في النقد األوربي الحديث مناقشات حامية حوؿ المنحى الذي يجب أف يتبع في دراسة 
األدب، فقد رفض بعضيـ المنحى التاريخي، وطالبوا بدراسة األدب مف خبلؿ المنيج 
االجتماعي)تيف الفرنسي( كما رفض بارزوف مثؿ كروتشي نظرية األنواع األدبية أي تقسيـ 
األدب شعر ونثر وما يتفرع عف ذلؾ، وقدـ بعض النقاد األوربييف مناىج جديدة لتصنيؼ 
األنوع األدبية، وفيما يمي إشارة مبسطة جدا لؤلنواع الرئيسة في الغرب تيدؼ إلى تمكيف 

 . 1التطور التاريخي لؤلدب األروبي القارئ مف متابعة
 يمكف تمييز أربعة أنواع أساسية في األدب األوربي: 

: وىو نوع شعري بوجو عاـ وقوامو القصيدة القصيرة ويعتقد أنو أقدـ أنواع الشعر الغنائي-أ
األدب، ونشأتو متربطة أصبل بالغناء، كما عند االغريؽ عرفوا نوعا مف الشعر الجماعي تغنيو 

قة بمصاحبة آالت موسيقية، ونوعا آخر فرديا كاف يستوحي موضوعاتو مف اآلغاني الجو 
والموضوعات الشعبية . ومف الطبيعي أف نصيب الذاتية في ىذا النوع مف الشعر لـ يكف كبيرا 
ألف الشاعر كاف يتجو إلى السامعيف ويحاوؿ االستجابة ألذواقيـ واىتماماتيـ كما ىو شأف 

شعر  الغنائي تطور فيما بعد وانفصؿ عف الغناء وأصبح يعبر عف وجداف األغنية. إال أف ال
الشاعر وذاتيو، وقد تعايش النوعاف القديـ والحديث مدة طويمة، وشيد القرف الثامف عشر تغيرا 
واضحا لصالح الذاتية في الشعر، الغنائي، وقد بدأ الذاتي انتصاره األكبر بفضؿ الحركة 

التاسع، وتضاءلت جدا أىمية عنصر الموسيقى الغنائية لصالح  الرومانتية في مطمع القرف
 التعبير الوجداني الحر. 

: وىو أيضا نوع شعري في الغالب قوامو القصيدة الطويمة التي يتصؿ أدب المالحـ-ب
موضوعيا بالمشكبلت اإلنسانية األساسية، وتتناوؿ عادة تجارب حقبة معينة مف تاريخ 

المثؿ العميا الدينية والثقافية والقبمية أو القومية، وكانت معظـ المبلحـ اإلنسانية ويسجد أبطاليا 
القديمة تدور حوؿ البطولة والمغامرة مثؿ ممحمتي اإللياذة واألوديسة ليومر واإلنيادة لفرجيؿ 
ولكف اآلداب األوربية شيدت قصائد قصصية دينية أو تدور حوؿ مصير اإلنساف، مف مثؿ 
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انتي، والفردوس المفقود لممتوف ويمكف اطبلؽ اسـ المبلحـ عمى مثؿ ىذه الكوميديا االليية لد
 .  1القصائد

: وقوامو المسرحية القائمة عمى الحوار والتمثيؿ، وىو موضوعي ال يتصؿ أدب المسرح-ج
بذات الشاعر بؿ بالموضوع الذي تعالجو المسرحية، وقد نشأ نشأة شعرية عمى يد اليوناف 

ى القرف التاسع عشر إذ أخذ كتاب المسرح يتحولوف مف الشعر إلى واستمر األمر كذلؾ حت
النثر ، ولـ يحدث التحوؿ النيائي إال في عصرنا ىذا الذي شيد انتصار المسرحية النثرية 
وانتشارىا عمى عمى أوسع نطاؽ. والمسرحية عمى أنوع عديدة فمنيا: المأساة ومنيا الممياة 

والتمثيمية، وغيرىا، ومف خبلؿ التطور التطور التاريخي لؤلدب ومنيا المأساة والممياة السموكية 
 األوربي اكتسبت ىذه األنواع مدلوالتيا بالتدريج وتفرغت عنيا أنواع أخرى كثيرة. 

 األدب القصصي: -د
وىو نوع نثري في الغالب ويترواح مف الحكاية المبسطة إلى القصة القصيرة المركزة إلى القصة 

التي تعالج موضوعا معينا، إلى الرواية التي تتسع لتستوعب موضوعا رئيسيا المتوسطة الطوؿ 
مع تفرعاتو عمى درجات متفاوتة مف الطوؿ واالفاضة، ويعد ىذا العصر الذىبي لؤلدب 

 . 2القصصي كما وكيفا
ويبلحظ المرء مف استعراض تطور األنواع األدبية أف الشعر كاف الغالب عمى األدب  

 والبداوة وأف النثر زحمو بالتدريج وتغمب عميو ليكوف لساف الحياة الحديثة.        في عصور الحماسة
                            

 في العصور الوسطى: (األوربية) العالمية اآلدابنبذة عف  -2
 ؽ، ـ(. 1500، 500)

 :الجو الفكري-أ
مع إطبللة القرف الخامس بعد الميبلد كاف صوت المسيحية قد دوي في أرجاء أوربا   

معمنا ابتداء مرحمة فكرية جديدة في أروبا تقتصر ميمة الفكر عمى تأييد االيماف بالدليؿ العقمي 
وتعتبر الفمسفة تابعة لمعقيدة، ونجـ عف ذلؾ طبعا أف رجاؿ الديف تحكموا بالفكر والفمسفة 

الفمسفة القديمة ما كاف متفقا مع تعاليـ النصرانية أو ما أمكف تأويمو عمى الناس مف وعرضوا 
يخدـ األغراض الدينية، وفي المرحمة األولى كانت السيطرة كاممة لرجاؿ الديف وتحويره بحيث 
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ولذلؾ سميت ىذه المرحمة بعصر آباء الكنيسة، ولـ يبرز فييا مف رجاؿ الفكر سوى 
 وأستاذىـ في العصور الوسطى.الذي كاف اماـ المفكريف المسيحييف  ـ( 430-354القديس)

باشر المفيـو الذي طبع الفكر بطابعو في القروف أوغسطيف بمنحاه الديني الموقد ثبت 
الوسطى وىو أنو:" ينبغي لمفمسفة أف تقؼ مف البلىوت موقؼ الخادـ مف سيده، وقد جعؿ 
االيماف شرطا سابقا لمعقؿ. حتى تستطيع أف تعقؿ ال بد أف تؤمف، وعنده أف شعور االنساف 

اهلل والسبيؿ إلى الحقيقة ىو التأمؿ  العمـ فمستمد مفبوجود نفسو دليؿ عمى وجود اهلل، وأما 
 .1وطيارة القمب وممارسة الفضيمة ويستطيع االنساف معرفة حقائؽ األشياء كميا إذا عرؼ اهلل

وطواؿ عصر آباء الكنيسة كانت حمبلت االضطياد الديني وسيمة تقويـ الفكر وكاف الجدؿ يتـ 
المارقيف )اليراطقة( وكاف المتيـ  عف طريؽ التعذيب واالحراؽ، وتولت محاكـ التفتيش مبلحقة

االتياـ مجرد وشاية مف مجيوؿ أو سوء ظف، ووصؿ محروما مف الدفاع عف نفسو وكاف دليؿ 
 األمر إلى حد محاكمة الموتى ونبش قبورىـ ومصادرة ما تركوه مف أمبلؾ.

ومع حموؿ القرف الحادي عشر أخذت تنقشع سحب االضطياد وأتيح لؤلوربييف أف يبدأوا 
تصاؿ بالتراث الفكري اليوناني كما أف احتكاكيـ بالحضارة العربية المزدىرة في األندلس اال

آلباء الكنيسة التي آنذاؾ ساعد عمى كسر الطوؽ مف حوليـ، وأخذت تنحسر نسبيا السمطة 
كاف االقطاع حميفيا ودعامتيا، وظيرت بعض المحاوالت الفكرية األكثر جدية مف أجؿ تطويع 

ف، وقد اصطمح عمى اطبلؽ اسـ العصر المدرسي عمى ىذه الفترة التي تنتيي الفمسفة لمدي
 بنياية القرف الرابع عشر. 

أولى مسائؿ البحث التي شغمت الفبلسفة المدرسييف ىي الكميات، ولـ تكد تترجـ لمناس  وكانت
ىذه الكممة عف اليونانية حتى برزت أسئمة متضاربة حوليا: ىؿ األجناس واألنواع حقائؽ 
واقعة؟ أـ ىي مجرد تصورات ذىنية، فاف كانت حقائؽ فيؿ ليا وجود خارجي مستقؿ عف 

كائنة في األشياء الحسية ذاتيا؟ وترتب عمى أجوبة ىذه األسئمة األشياء الحسية؟ أـ ىي 
مسائؿ كثيرة  تتصؿ بجوىر االيماف المسيحي مما أثار جدال عنيفا متصبل شغؿ الناس عف 
االبداع، وقد انتشرت آراء أفبلطوف انتشارا واسعا في الشطر األوؿ مف العصر المدرسي ولكف 

تظير عمى السطح في أوربا االقطاعية ونتيجة لظيور  بفضؿ التطورات االقتصادية التي بدأت
وشروحيـ ارىاصات النيضة العممية اتجو المفكروف إلى أرسطو مستعينيف بترجمات  العرب 
-1226وحاولوا أف يتخذوا منيا دعامة لتأييد العقيدة المسيحية وكاف أبرزىـ توماس األكويني 
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اممتيف تمثبلف مصدري العمـ األساسييف: ـ الذي اعتبر الفمسفة والبلىوت خوطتيف متك1274
العقؿ والوحي، وحث اإلنساف أف يقرأ ما كتبو أرسطو وماىو مسطور في الكتب المقدسة ليعمـ 

 ة عمى آراء القديس أوغسطيف(.كؿ ما ىو جدير بالمعرفة. )وىذه خطوة متقدم
اوالت وفي نياية العصر المدرسي برز االنجميزي ولياـ أوكاـ معبرا عف اخفاؽ مح 

التوفيؽ بيف الديف والعقيدة معمنا أف المعرفة ال تعدو ظواىر األشياء وأف الكوف ليس فيو مف 
الحقائؽ سوى األشياء  وأف الكوف ليس فيو مف الحقائؽ سوى األشياء الجزئية وأف الكميات 
 ليست إال ألفاظا فارغة ورموزا جوفاء وأف تطبيؽ المنطؽ عمى التعاليـ المسيحية يكشؼ عف
تناقضات كبيرة، والحؿ إذف أف ندفع العقؿ جانبا ونؤمف بما أتى بو الوحي، ما داـ الكتاب 

 . 1المقدس وتعاليـ الكنيسة متوافريف فميس ىناؾ ما يسوغ وجود العقؿ واستخدامو
 الجو االجتماعي: -ب

العصور الوسطى تطورات اقتصادية واجتماعية متفاوتة تفاوتا شديدا شيدت أوربا خبلؿ  
األحكاـ العامة عمى مثؿ ىذه  النسبة لؤلقطار األوربية المختمفة، وليس مف االنصاؼ اطبلؽب

 الحقبة الطويمة مف الزمف التي تكاد تجاوز ألؼ عاـ لوال أف ضرورات البحث توجب االيجاز. 
منتصؼ ىذه الحقبة ومف ىنا كاف المؤرخوف يقسمونيا  وقد بدأت مبلمح التغير الشامؿ حوالي

عادة إلى قسميف متساوييف يمتد األوؿ حتى السنة األلؼ بعد الميبلد والثاني حتى سنة 
ـ، أي حتى بدء عصر النيضة، وىاتاف الفترتاف مطابقتاف لفترتي)آباء الكنيسة( 1500

 عف الجو الفكري.  و)العصر المدرسي( المتيف سبقت االشارة الييما عند الحديث
وكانت الفترة األولى فترة اضطراب مستمر ففي الشماؿ توالت ىجمات القبائؿ البدائية التي 

وقوضت األنظمة القائمة اكتسحت أوربا موجات اثر موجات وقضت عمى األخضر واليابس 
مر إلى والسيما الدولة الرومانية وكاف أغمب ىذه القبائؿ مف العنصر الجرماني، وانتيى بيا األ

الدخوؿ جممة في النصرانية، وقد أدى انييار السمطة الرومانية إلى تغيرات سياسية واقتصادية 
شممت القارة األوربية بأسرىا، وأىـ ىذه التغيرات نشوء نظاـ الحكومات المحمية وابتداء أشكاؿ 

 اء والفقراءجديدة متطورة مف النظاـ االقطاعي قائمة عمى االستغبلؿ المنظـ لمفبلحيف والضعف
وفي ىذه الفترة أيضا نشأ االقتصاد القائـ عمى االكتفاء الذاتي نتيجة لظيور االقطاعيات 
المحمية مف جية والنقطاع خطوط التجارة الدولية مف جية أخرى بعد أف كانت ىذه التجارة في 
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يض حالة انتعاش وازدىار تحت ظؿ )السبلـ الروماني( الذي ساد في منطقة حوض البحر األب
 .1المتوسط ردحًا طويبل مف الزمف

أما في الجنوب فقد اجتاح العرب اسبانيا وىددوا فرنسا وشغموا مموكيا بأمر الدفاع عف حدودىا 
 الجنوبية.

كما سوؼ –ومف الجدير بالذكر أف العرب ظموا في اسبانيا طواؿ فترة العصور الوسطى وأنيـ 
ظبلـ عف أوربا وكانت حضارتيـ عامبل رئيسيا لعبوا دورا ميما في كسر طوؽ ال -نرى فيما بعد

 مف عوامؿ النيضة األوربية في نياية ىذه العصور.
 ( فقد شيدت تطورات رئيسية أىميا:1500-100أما الفترة الثانية)

 اعادة تأسيس نظاـ لمنقؿ والمواصبلت بيف أقطار أوربا ذاتيا وكذلؾ بينيا وبيف الشرؽ.-
 الشواطئ وفي مراكز االنتاج.ظيور المدف والسيما عمى -
 االنتقاؿ مف مرحمة االقتصاد المحمي إلى التبادؿ التجاري بالمقايضة غالبا.-
 ظيور طبقة وسطى مف التجار والصناع وبدء تنافسيا مع الطبقة االقطاعية.-
ف مجرد شكؿ زراعي إلى نظاـ سياسي، بحيث أصبح الممؾ مثبل تحوؿ النظاـ االقطاعي م-

 السياسية لبلقطاع ال المكمية الواسعة لؤلراضي.رمزا لمسمطة 
تحدي سمطة الكنيسة مف قبؿ الحكاـ واضطرارىا ألف تتخمى ليـ عف جزء كبير مف ىيمنتيا -

 الدنيوية مما أفسح المجاؿ لتغيرات اجتماعية وثقافية.
 ة.وقد أدت ىذه العوامؿ جميعا إلى ظيور مفيـو الدولة بشكميا الحديث في نياية ىذه الفتر 

 األدب في الفترة األولى:-
رافؽ االضطراب السياسي واالجتماعي في العصور المظممة ىيمنة مباشرة لمكنيسة عمى شؤوف 
الفكر واألدب وأدى ذلؾ، مع عوامؿ أخرى، إلى ضآلة االنتاج األدبي وانطفاء شعمة التأليؼ 
األدبي ذي االتجاه الكبلسي، الذي استمر بعض الوقت في مطمع ىذه العصور، وقد ظمت 

انت في العصر الروماني، لغة األدب والسياسة، وعمى الرغـ مف أف ىذه الفترة البلتينية، كما ك
شيدت بدء نشوء المغات المحمية وتبمورىا فإف ىذه المغات لـ تثبت وجودا أدبيا ذا شأف حتى 
نياية المرحمة، وبالطبع كانت بواكير أدب ىذه المغات الناشئة شفوية في بادئ األمر ولـ يتـ 

زمف وكانت تحمؿ الخصائص الرئيسة لآلداب الشعبية المنقولة شفويا، والواقع  تسجيميا إال بعد
 أنو لـ يصمنا مف ىذه اآلداب الشيء الكثير. 
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ويقسـ أدب العصور الوسطى عادة عمى أساس الجنس والمغة إلى قسميف: أدب الشماؿ 
أوربا الجنوبية الجرماني ويشمؿ بالدرجة األولى األدب االنخميزي واألدب االسكندافي، وأدب 

والغربية ويشمؿ اآلداب الفرنسية واالسبانية وااليطالية، وبيف ىذه اآلداب تداخؿ شديد، وتواريخ 
نشأتيا الدقيقة غير معروفة عمى وجو الدقةة، وىي تشترؾ في سمات أساسية، ويتألؼ معظميا 

بيف لجمع مف قصص ومبلحـ وأساطير وأغاف تدور حوؿ حياة الفروسية ومثميا األعمى في ا
 . 1 االبداع في الحب والحرب معاً 

أوفر حظا مف سائر المغات الشعبية األوربية في ىذه -فيما يبدو–االنجميزية القديمة  وكاف
ـ( كما وصمنا منيا 700الفترة، فقد وصمتنا عنيا بعض المبلحـ الشعرية مثؿ ممحمة بيوولؼ)

 نثر فني وحوليات تاريخية ومواعظ، وكميا مف نتاج ىذه الفترة. 
ا أقدـ المبلحـ المكتوبة بمغة وتستحؽ ممحمة بيوولؼ أف تأخذ مثبل ألدب ىذه الفترة ليس ألني

محمية أوربية فحسب بؿ ألنيا تمثؿ جانبا كبيرًا مف عقمية الشماؿ األوربي في العصور 
المظممة، فيي في األصؿ ممحمة اسكندافية جمبيا الغزاة االنكميز معيـ مف الدانمارؾ والنروج 

القصة حوؿ تنيف  ـ. وتدور700في القرف السادس الميبلدي وجرى نظميا شعرا حوالي سنة 
مخيؼ ييدد ممؾ الدانمارؾ في قصره، ثـ يتصدى لو البطؿ بيوولؼ مع نفر مف أصحابو 
ويقتمو، ولكف أـ التنيف تسعى إلى األخذ بثأر ولدىا مما يضطر بيوولؼ إلى تعقبيا في قاع 

البحيرات، حيث يعثر عمى مأواىا وتدور بينو وبينيا معركة طاحنة تنتيي بمقتميا،  إحدى
تسمـ البطؿ بعد ذلؾ عرش الدانمارؾ وتتقدـ بو السف  ولكنو يضطر إلى مقاتمة أفعواف ناري وي

جديد ييدد بمده وينجح البطؿ في القضاء عمى األفعواف ولكنو يدفع حياتو ثمنا لنصره وتقاـ لو 
 طقوس جنائزية تميؽ بو، وتبني عمى قبره منارة ييتدي بيا الغادوف والرائحوف.

يوولؼ فكرة عف ايماف الناس بوجود التنيف والوحوش الخرافية وفييا صورة تعطينا ممحمة ب
 لممجتمع في ببلط أحد المحاربيف بما في ذلؾ أسموب المباس والشرب وتبادؿ اليدايا، الخ. 

 كبلسية في حجميا وفي سمو موضوعياوبوجو عاـ تحذو ىذه الممحمة حذو الممحمات ال
وتجمع، بيف االيماف بالقدر وبيف تمجيد الشجاعة الظافرة وليس ليا مثيؿ في األدب االنكميزي 

 . 2، وقد كتبت بالمغة االنجميزية القديمة التي اليفيميا االنجميز اليـوالقديـ
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 األدب في الفترة الثانية:-
بية كاأللمانية واالنجميزية أىـ ما يميز الفترة الثانية مف الناحية األدبية بدء ظيور اآلداب األور 

 في ىذه الفترة اتجاىيف رئيسيف:  والفرنسية وااليطالية واالسبانية،  وقد اتخذت التطورات األدبية
 المالحـ المسيحية:-أ

وقد نشأت معظـ المبلحـ المسيحية في العصور الوسطى مف الصداـ بيف الشرؽ والغرب 
حتى انتياء الحروب الصمبية، وقد أعطت ىذه ـ( 814-742والسيما منذ عيد الممؾ شارلماف)

الصدامات لشعراء المبلحـ مادة خصبة فكانوا يفتنوف في وصؼ المعارؾ الطاحنة بيف جيوش 
غنوف بالبطوالت والمآثر الخمقية والدينية المنسوبة إلى قادة الصميبيف وجيوش المسمميف، ويت

 الفرنجة.
د ممحمة روالند )القرف الحادي عشر( أقدـ ومعظـ شعراء المبلحـ المسيحية مجيولوف، وتع

 المبلحـ المسيحية المعروفة وتتألؼ مف أربعة آالؼ بيت تقريبا.
 : ممحمة روالند-1

وىي تروي قصة ذات أصؿ واقعي ولكنيا تتصرؼ بأحداث التاريخ وتتزيد وتحور حتى يصبح 
ة تنطمؽ منيا األحداث الخيالية، ويقوؿ التاريخ أف والي سرقسطة األصؿ الواقعي مجرد تكأ

األمير اليمني سميماف بف يقظاف ابف العربي خرج عمى حكـ عبد الرحمف الداخؿ وأرسؿ إلى 
شارلماف يستنجد بو ويغريو باحتبلؿ اسبانيا. ووافؽ ذلؾ ىوى في نفس شارلماف ووصمت 

تفاجأ بأف األمير الخائف قد اغتيؿ وأف األمير ـ. ل778جيوشو ضواحي سرقسطة في ربيع عاـ 
الجديد مقيـ عمى عيد قومو ومصمـ عمى مقاومة الغزاة. ويقرر شارلماف الرجوع عمى أعقابو 
ألف قواتو ال تكفي الحراز النصر المنشود، وخبلؿ انسحابو ينقض فبلحو غسقونيا المسيحيوف 

ف قتبل في القادة واألمراء، وتكوف عمى مؤخرة جيشو ويحصرونيا في جباؿ البرانس ويمنعو 
نتيجة الحممة كارثة بالنسبة لشارلماف ونصرا لعبد الرحمف الداخؿ الذي استطاع أف يعيد 

 السيطرة األموية إلى شماؿ اسبانيا. 
سبع سنوات مف الحروب مسيطرا عمى أما الممحمة فتذىب مذىبا آخر وتبرز شارلماف بعد 

قسطة التي استعصت عميو طويبل، ثـ أرسؿ لو أميرىا عرضا شماؿ اسبانيا باستثناء مدينة سر 
لمصمح فاستجاب شارلماف وأرسؿ روالند ابف أخيو وأعز قائد لديو كي يتفاوض مع أمير 

 سرقسطة وذلؾ عمى أثر نصيحة مف غانموف القائد الخائف الذي كاف يكره روالند.
سا ويعيد بمؤخرة جيشو إلى وتنتيي المفاوضة بابراـ معاىدة صمح ويعود شارلماف إلى فرن

روالند. ولكف غانموف يكيد لو ويوقعو في كميف معاد يقضي عمى ضباط روالند وجنوده، وينفخ 
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بوقو نفخة اليائس، وأخيرا يحس بو شارلماف فيعود لنجدتو ولكف روالند يمفظ أنفاسو األخيرة قبؿ 
عمؿ السيؼ في الرقاب وصوؿ شارلماف وتثور ثائرة القائد الجريح فينقض عمى األعداء وي

ويطمؽ العناف لبلنتقاـ ويستولي عمى سرقسطة وشماؿ اسبانيا ويحاكـ غانموف ويذيقو الموت 
 الزؤاـ. 
وتعد ىذه الممحمة استمرارا لفف الممحمة عند االغريؽ والروماف ويتوافر فييا حد أدنى  

مبلحـ ىومر وفرجيؿ مف مف الوحدة العضوية والتماسؾ، وأسموبيا بسيط مشوؽ، وفييا ما في 
وصؼ لعدة الحرب والقتاؿ واىتماـ بالمجادالت والمشاورات بيف القادة، وىي تستبدؿ باآللية 
الوثنية مبلئكة مسيحييف يتدخموف في شؤوف البشر إال أنيـ ال يمسحوف االرادة البشرية بؿ 

روبا يكتفوف بدور النصح والمؤازرة، ويعكس تصرؼ شخصيات ىذه القيـ المسيحية أل
االقطاعية كالشجاعة والفروسية واحتراـ الواجب وتفضيمو عمى الحب والحماسة الدينية 
المختمطة بمفيـو الوالء االقطاعي. وتعج أبيات المحممة بالحقد الجارؼ عمى المسمميف 
وبالدعوة إلى ذبحيـ وابادتيـ مرضاة لآللية مما يفقدىا عنصر النبؿ اإلنساني تجاه األعداء 

 واضحا في إلياذة ىومر مثبل. والسيما في تصوير شخصية ىيكتور الطروادي.  الذي نراه
وقد كاف لممحمة روالند أرثيا المدوي في العصر الوسيط وقمدىا عدد كبير مف الشعراء، ثـ 
تعرضت لموجة مف الخموؿ والنسياف عمى أثر انييار المجتمع االقطاعي وقيمو، ولكف فترة 

القرف التاسع عشر أعادت االىتماـ بيذه الممحمة، والسيما بعد أف  االنبعاث الرومانتي في أوؿ
ـ، وتعتبر ىذه األغنية أبرز 1170اكتشفت في اكسفورد مخطوطة ليا قديمة ترجع إلى سنة 

 . 1ـ1080أثر وأسمى تراث في األدب األوربي الذي بزغ فجره قبؿ سنة 
 الشعر الغنائي:)التروبادور(:-2

القرف الحادي عشر وفي القرف الثاني عشر نوع مف الشعر الغنائي وقد برز كذلؾ في نياية 
في جنوب فرنسا أطمؽ عميو اسـ الشعر البروفنسالي وكاف جديدا شكبل وموضوعا مما دفع 
كثيرا مف مؤرخي األدب البلعتقاد بأنو نتج عف التمازج بيف العرب والفرنجة في جنوب فرنسا 

  تقاد اسراؼ الشعر البروفنسالي في االفتناف بالموسيقيوشماؿ اسبانيا، وزاد مف قوة ىذا االع
والقوافي عمى نحو يذكر بفف الموشحات الذي ساد األندلس في تمؾ الفترة، ومعظـ المؤرخيف  

عمى تفاوت منيـ  والمختصيف يميموف إلى القوؿ بوجود تأثيرات عربية في الشعر البروفنسالي
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)وىو البروفنسالي ال تكمف في الموضوع نفسوفي ذلؾ. وفي رأي األستاذ)جيب( أف الشعر 
الحب غالبًا( بؿ في أسموب معالجة ىذا الموضوع الذي كاف مشتركا لدى معظـ الشعراء، 
ويقـو ىذا األسموب عمى وفرة الخياؿ وعمى التأنؽ األدبي ويعكس نوعا مف الحب ال نجده في 

العاطفة ونوع مف العبادة  األغنيات الشعبية البسيطة لتمؾ المنطقة، وفيو قدر كبير مف
الرومانتية كما يعبر عف حالة غرامية شبو مرضية تنشد مثميا األعمى في السيدة ال في 
العذراء، وىذا االتجاه يناقض ما نعرفو عمف اآلداب الشعبية األوربية وكذلؾ يناقض معتقدات 

عري أقوى وربما كاف الكنيسة ومثميا األعمى في العذراء، وال بد أف يكوف معتمدا عمى اتجاه ش
 ىذا االتجاه ىو الشعر العربي في اسبانيا. 

وقد ثارت في أوربا مجادالت كثيرة متضاربة حوؿ تأثير الشعر العربي في الشعر البروفنسالي 
ووجد مف األوربييف مف أنكر وجود أي تأثير ربما بدافع العصبية الدينية أو القومية كما وجد 

لتأثير وأقاـ عميو أدلة كثيرة. وفي مقدمة الفريؽ الثاني عدد مف عف وجود ىذا ا فييـ مف دافع
المستشرقيف والباحثيف المشيوريف مثؿ فرانسيسكو غابرييمي ونيكؿ وبيديو ونيكمسوف ودي 
ساسي وغيرىـ، وأشار ىؤالء بوجو خاص إلى تأثر نوع معيف مف ىذا الشعر وىو شعر 

 .1أصؿ عربي مف فعؿ طربيتو تدؿ عمى )التروبادور(الذي ربما كانت تسم
 الممياة اإلليية:-3

تعد الممياة اإلليية لدانتي خاتمة أدب العصور الوسطى وفاتحة اآلداب العالمية  
األوربية الحديثة وىي تنتسب في مادتيا وابداعيا إلى عصر النيضة وتعتبر الطميعة المبكرة 

ف ظيورىا في ايطاليا في أواخر العصور الوسطى لينيض دليبل عمى أف ىذا  ليذا العصر، وا 
 القطر األوربي كاف أسبؽ مف غيره استعدادا لتقب تباشير النيضة.

ألسرة أليغييري التي لـ تكف غنية  1265ولد دانتي مؤلؼ الممياة اإلليية في فمورنس  
ف كانت ذات شأف، واتصؿ بالمجتمع الراقي وناؿ حظا جيدا مف التعميـ، وكاف يحب  وا 

الخفيفة، وقد خاض غمار السياسية المحمية، وفي الثبلثيف مف عمره  رياضةالموسيقي والفف وال
أصبح أحد ستة يؤلفوف السمطة االدارية العميا في المدينة ولكنو لـ يصمد في ىذا المنصب 

 .2أكثر مف شيريف وكاف في صؼ معارضي البابا بونيفاس الثامف
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ؤ مف أىالي فمورنس بؿ مف ايطاليا وتفسر بعض سطور الممياة اإلليية لماذا أقدـ عمى التبر 
كميا، فيو في اعتبار نفسو )حمؿ(، أما أىالي فمورنس فيـ ذئاب وأما مدف إيطاليا الشمالية في 

 مأوى الثعالب أو الخنازير أو نحو ذلؾ.
وقد عانى دانتي مف الخبلفات الساسية واألسرية وانتيى بو األمر إلى النفي والتشريد، وفي سنة 

مبلكو وحكـ عميو بالموت حرقا إذا وطئت قدمو أرض فمورنس، ومنذ ذلؾ صودرت أ 1302
الحيف لـ يعد إلى بمده، وقد طوؼ في إيطاليا وأقاـ زمنا في مدينتي بولونيا وبادوا الجامعيتيف، 

 1321وفي أخريات أيامو انضـ إليو ابناه وابنتو، أما زوجو فقد بقيت في فمورنس، وتوفي سنة 
ولغوية غير تامة إلى جانب الكوميديا اإلليية التي ضمنت لو الشيرة وترؾ مؤلفات شعرية 

 والخمود.
ممياة دانتي ألغييري المنتسب إلى فمورنس بالمولد ال  سمى دانتي قصيدتو الطويمة:-أ

بالشخصية وفيما بعد أضيفت االليية عمى الممياة نظرا لقداسة موضوعيا مف جية وسمو 
جماليا جية أخرى.  أما نسبة الممياة إلى دانتي عمى نحو ما يوحي العنواف الذي اختاره 

لؼ نفسو سردا زمنيا، عمى أنيا في الوقت المؤلؼ نفسو فتعنى أف الممياة تسرد قصة حياة المؤ 
 نفسيا ممياة ايطاليا نفسيا وقصتيا، وكذلؾ ممياة االنسانية عامة. 

وكممة ممياة )كوميديا( ىنا ال شأف ليا بالمسرح وانما ترمز إلى النياية السعيدة إذ تبدأ القصة 
 وتنتيي في الفردوس. 

مة، ومف وراء الظبلـ يموح لو جبؿ يجد الشاعر نفسو فجأة وسط غابة مظم خالصتيا: -ب
عاؿ تتألؽ عمى سفوحو أشعة الشمس فيقرر الشاعر الصعود إلى ذورة الجبؿ ولكنو سرعاف ما 
ذا بشخصية  يفاجأ بوحوش ثبلثة " فيد وأسد وذئبة" تسد عميو المنافذ، وييـ بالعودة يائسا وا 

ذي أرسؿ لنجدة دانتي مف غامضة تنبري النقاذه وتتكشؼ عف شبح الشاعر الروماني فرجيؿ ال
قبؿ ثبلث سيدات مقدسات: العذراء، والقديسة لوسيا، وبياتريس محبوبة دانتي في شبابو ومميمة 

 أشعاره الغرامية. 
ويوضح فيرجيؿ)الذي كاف المثؿ األعمى لدانتي في حياتو األدبية( لشاعرنا أف صعود الجبؿ 

فيا األقصى إلى طرفيا اآلخر مرورا لف يؤمف لو النجاة وأف عميو أف يجتاز األرض مف طر 
بجينـ وصعودا عمى جبؿ التطيير الذي ينتصب في وسط المحيط األعظـ الواقع في ذلؾ 
الجانب مف األرض الذي يواجو القدس مباشرة، ومف ىنا سيتاح لو العروج إلى السماء، وبعد 

تسع التي يوزع عمييا شيء مف التردد يشرع دانتي في رحمتو الرىيبة، ويجتاز جينـ بدوائرىا ال
دانتي بالتفصيؿ. ويتولى التعذيب زبانية مف المذنبوف وفؽ تصنيؼ فمسفي لخطاياىـ يبحثو 
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الشياطيف والمبلئكة الساقطيف، وبعض ىؤالء مقتبسوف بشخصياتيـ أو بأوصافيـ عف 
األساطير القديمة، وفي وسط الجميع يمتد الشيطاف في وىدة الجميد دائرية الشكؿ، وىو ذو 

 ثبلثة وجوه وستة أجنحة تمضغ أفواىو باستمرار ثبلثة مف الخونة لمعرش االليي: 
وىنا برز أمامنا ذلؾ العاىؿ صاحب السمطاف في ممكمة األحزاف، والثمج يغمره إلى نصؼ 

 صدره: 
 فكـ أدىش عيني أف ترى

 ثالثة وجوه ركبت في رأسو: وجو منيا إلى األماـ
 يتصالفولونو قرمزي، والوجياف اآلخراف 

 بذاؾ، امتدادًا مف نصؼ الكتؼ إلى قمة الرأس 
ف شيدت األيسر  األيمف منيما في صفرة الشحوب، وا 

 ألفيتو كمف يفدوف مف منعرج النيؿ عند األراضي الواطئة
 وفي كؿ وجو عند أسفمو جناحاف عاتياف، يصمحاف ألضخـ الطير
 فمـ أشيد في لجة البحر العريض كيذي األجنحة قالعا منشورة

 وىي عارية مف الريش تشبو أجنحة الخفافيش، 
 تمؾ في اليواء فانبعثت وأخذ يضرب بأجنحتو

 منيا رياح ىنا ورياح ىناؾ، تجمد منيا البحر إلى قاعو،
 ثـ شرع يبكي بست عيونو

 فانسكبت عمى ثالثة خدوده عبرات
 امتزجت قطراتيا بزبد مف دمائو،

 وفي كؿ فـ أخذت أنيابو تعض عمى أثيـ
 ،1و كما يتحطـ الجسـ بآلة ثقيمةفتحطم
ومف خبلؿ جولة دانتي في الجحيـ بشاىد شخصيات كثيرة معروفة مثؿ ىومر وسقراط  

وأفبلطوف، ويتاح لو أف يتحدث إلى نفر مف أىؿ النار الذيف كانت حكايات آثاميـ تدور عمى 
جحيمو مبدأ:  ألسنة عصره)تحدث مثبل مع العاشقيف اآلثميف فرانشيسكا وباولو( وينطبؽ عمى

العقوبة مف جنس الذنب، ففي الحمقة الخامسة مف الجحيـ مثبل يرى دانتي المحكوميف بذنب 
سرعة الغضب يتضاربوف بالرؤوس والصدور واألقداـ ويمزقوف بعضيـ بعضا بأسنانيـ، ويروى 
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لو أف تحت ىؤالء يقبع الكسالى في مستنقع آسف وليس ليـ مف عمؿ سوى التنيد المتبلحؽ 
تبلع الوحؿ والدنس، وفي أثناء ذلؾ تذىب فقاقيع تنفسيـ إلى سطح المستنقع وتتحشرج واب

 الكممات في حناجرىـ. 
وبعد أف يجتاز دانتي وفرجيؿ جسد إبميس ىبوطا يتحوالف فجأة إلى الصعود، ويفيـ دانتي 

عمى أنيما اجتازا مركز األرض وانتقبل مف نصفيا األدنى إلى نصفيا األعمى، وأنيماأصبحا 
التطيير والجزء العموي مف ىذا الجبؿ ذي الشكؿ  شاطئ الجزيرة التي يرتفع في وسطيا جبؿ

المخروطي مقسـو إلى سبع مستويات تتوزع فييا األوراح السائرة  في طريؽ التوبة الراغبة في 
التخمص مف خطاييا، وكؿ مستوى مختص بواحدة مف الخطايا السبع الكبار وىي الغطرسة 

غضب والكسؿ والبخؿ والشره والشيوة المادية، وتحت ىذه المستويات عمى السفوح والحسد وال
السفمى احتجز أولئؾ الذيف لـ يتمكنوا مف الدخوؿ في مراحؿ التطيير بسبب نقص ما في 
ف كانوا في غاية الشوؽ لمخبلص، وعمى قمة الجبؿ تمتد جنة عدف بغاباتيا وطيرىا  توبتيـ وا 

 وجداوليا. 
لى ىنا تنت يي ميمى فرجيؿ )الوثني(، ويبدو لعيني دانتي المبتيجتيف موكب حبيبتو بياتريس وا 

التي تقوده خبلؿ السموات السبع الطباؽ وتجتاز بو الكواكب السيارة)بما في ذلؾ الشمس حسب 
معتقدات العصور الوسطى(، حتى تصؿ أخيرا إلى السماء الحقيقية االليية الساكنة سكونا أبديا 

 صفاء والنور.والمتألقة بال
ولنترؾ لدانتي أف يكمؿ وصؼ ىذا العالـ المتألؽ مف خبلؿ بغض العبارات المقتطفة مف 

ورأيت النور في ىيئة نير يتألأل بالضياء يجري بيف ضفتيف نقشتا بينبوع عجيب. ممياتو: " 
ومف ىذا المجرى خرجت شرارات حية، وفي الجانبيف كانت ىذه الشرارات تستقر في األزىار 

أنيا عقيؽ يساوره الذىب، ثـ كانت تتطاير مف جديد وكأنما أسكرىا العبير وتندمج في وك
 . "التيار العجيب، وكمما عادت إلى نير النور شرارة خرجت منو شرارة

" وىكذا قالت لي شمس عيني، ىذا المجرى وىذا الزبرجد الداخؿ الخارج وىذا السندس 
 البساـ إنما ىي ظالؿ لحقائقيا المثمى". 

"وجذبتني بياتريس في صمت مف يريد الكالـ، فأدخمتني بيف أوراؽ الوردة األبدية الصفراء 
التي الصفراء التي تنتشر عمى مدى واسع وترتفع في طيات وتتنفس عبير الشكر لمشمس 

تنفجر منيا عيف دائمة، وقالت: أنظر ما أرحب ديرنا ذا األردية البيضاء، وأنظر ما أوسع 
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البشر مف ننتظرىـ إال  أنظر إلى أرائكنا تجدىا مألى باألخيار، فمـ يبؽ مفرحاب مدائننا، و 
 .1األقموف"
وتصؿ غبطة دانتي إلى األوج ويبمغ الخبلص األبدي فينيي قصيدتو بصموات وأناشيد  

صوفية رائعة يوجييا إلى العذراء ويبث فييا وجده ووالءه الممطؽ ولواعج روحو التي صفت 
 وتطيرت مف أرجاسيا. 

 تعميؽ عمى الممياة)الكوميديا( اإلليية: 
صرح دانتي في رسائمو أف ممياتو تمثؿ الجنس البشري في تعرضو لمثواب والعقاب لقاء  

فضائمو أو نقائصو، ومف أجؿ ذلؾ سمؾ طريقو الوعظ المرموز وىي طريقة مألوفة جدا في 
القصة، فعقوبات جينـ العصور الوسطى، والبد مف فيـ ىذه الرموز لمف أراد أف يستوعب 

تحمؿ في طبيعتيا داللة عمى نوع الذنوب المرتكبة في الدنيا، أو تسمسؿ اآلالـ في المطير 
يرمز إلى المراحؿ النفسية التي يمر بيا التائب في طريقو إلى الخبلص والسموات بيدوئيا 

إلى مراحؿ  وسكونيا وصفائيا ترمز إلى التأمؿ واالىتداء إلى الصواب، والقصة نفسيا ترمز
)الغابة المظممة( إلى الصفاء المطمؽ)العرش الرباني(، ومحاولة الصعود االنتقاؿ مف الخطئية

إلى الجبؿ الذي تسد منافذه الوحوش الثبلثة تدؿ عمى عقـ المحاولة البشرية لمخبلص بسبب 
شع العادات النفسية الكامنة في االنساف) األسد: رمز الغضب والعجرفة، الذئبة: رمز الج

والخسة، والفيد: رمز الحسد والضغينة، والمسيرة الطويمة مف طرؼ العالـ إلى طرفو اآلخر 
تمثؿ العممية المجيدة لمتخمص مف الخطيئة، وفيرجيؿ، يمثؿ العقؿ اإلنساني وبياتريس تمثؿ 
االلياـ أو الكشؼ عف الحقيقة، والقديس برنارد الذي يأخذ مكاف بياتريس لدى تجمي العرش 

 يمثؿ الحدس وىو أرقى مف اإللياـ، أما دانتي فيو يمثؿ الجنس البشري. االليي
نما ىو جزء مف تصور العصور الوسطى لمحياة، وأىـ ما  وىذا التمثيؿ الرمزي لـ يأت تعسفا وا 
في ىذا التصور أف أشياء ىذا العالـ ليا وجياف: وجو حسي ممموس ووجو رمزي وىو المعنى 

عمى وجودىا. وينطبؽ ىذا األمر عمى أحداث التاريخ التي يمكف  األخبلقي الذي أضفاه الخالؽ
أف يستشؼ منيا اإلنساف مستقبؿ الحياة، ومف ىنا تكتسي جميع رموز الممياة طابعا وعظيا 
دينيا، والحؽ أف غرض دانتي األصمي ىو التقرب إلى اهلل وكشؼ المشاؽ اليائمة التي تعترض 

 إلى الديف انتي ليس تدينا أعمى فمو نظراتو الصافيةطريؽ التوبة والخبلص، عمى أف تديف د
واحساسو الخمقي قوي جدا، ولذلؾ يتجو إلى معالجة النفس مف الداخؿ وفقا لسمـ واضح مف 
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القيـ، ولـ يمنعو تدينو مف مياجمة كنيسة روما وفضح نفاؽ الرىباف وجشعيـ ووضع أحد 
تبلمذة ابف رشد كاف قد دفع حياتو  الباباوات في الجحيـ واختيار الفردوس مقرا لواحد مف

  .  1ضحية تعنت الكنيسة
وتعد الممياة اإلليية أعظـ قصيدة أوربية في موضوع الخطيئة والتوبة والخبلص والثواب، وقد 
لقيت حظوة ىائمة لدى القراء مف جميع الشعوب وأثرت تأثيرا واسعا في أوربا رغـ أف الترجمات 

والممياة مكتوبة بمغة فمورنس المحمية السيمة التي جاء في عاجزة عف نقؿ جماؿ شعر دانتي، 
وصؼ دانتي ليا أنو: "حتى النسوة يتحدثف بيا إال أنيا" إال أنيا تسمو في بعض األجزاء وتعج 

 بالعبارات البلتينية.
وباالضافة إلى القيـ الدينية واألدبية لممياة دانتي فانيا أشبو بموسوعة تضـ معتقدات العصور 

 ومعارفيا  الوسطى
  التأثيرات االسالمية في دانتي:  -1 
ولدى قراءة الممياة االليية اليستطيع االنساف أف يستبعد التأثيرات االسبلمية، فمف  

في القرف  المعروؼ بوجو عاـ أف األوربييف كانوا قد اطمعوا عمى كثير مف مف الكتابات العربية
الثالث عشر، والواقع أنو منذ القرنيف الحادي عشر والثاني عشر الميبلدييف ترجمت إلى 

وقد انتقمت ىذه  Al Mirachالبلتينية قصص حوؿ المعراج وانتشرت أروبا وعرفت بكتب 
 أي السراب. Mirageالكممة إلى البلتينية ومف ثـ إلى المغات األوربية وأصبحت 

بعض الروايات االسبلمية تناولت اآلخرة وناقشت مع أىميا مسائؿ سياسية  والجدير بالذكر أف
)رحمة إلى مممكة اهلل( لمحي الديف بف عربي، الذي ألؼ  ية وأدبية، ومف أبرز ىذه الروياتودين

اي قبؿ والدة دانتي بخمس وعشريف سنة، وكانت وسيمة الصعود  1240سنة  كتابو )الفتوحات(
البراؽ، وقد ىبطت الروح في القمر والكواكب األخرى وقابمت أرواح  عند ابف عربي البرؽ ال

لى البقعة المحايدة بينيما. لى النار وا   2أنبياء وذىبت إلى الجنة وا 
ومف المحتمؿ جدا أف دانتي قرأ شيئا مف أدب المعراج االسبلمي وال سيما أنو كاف أديبا  

واسع االطبلع وعالما كبيرا وغير متعصب دينيا. وكاف عصره بوجو عاـ بدأ يتجو إلى اآلداب 
لى المغة العربية بخاصة.  لى الشرؽ وا   الكبلسية وا 
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اف مف أبرز مف أثبت التأثيرات االسبلمية في وقد أثارت  ىذه المسألة جدال كبيرا في أوربا وك
ممياة دانتي األدب: مخويؿ أسيف ببلثيوس في كتابو المعراج االسبلمي في الكوميديا اإلليية 

، وفيو يثبت المؤلؼ أف دانتي 1961وسنة  1943وأعيد طبعو سنة  1919الذي نشر سنة 
أنو استعار عددا مف الصور  استقى مف األصوؿ العربية وتقيد بيا حتى في التفاصيؿ، كما

اإلسبلمية والتعابير العربية، وأثار كتاب ببلثيوس ثورة وسخطا في صفوؼ محبي دانتي الذيف 
 ساءىـ ما جاء بو المؤلؼ االسباني. 

ثـ أتى كؿ مف المؤرخ االيطالي أنريكو شيرلي واالسباني)سندينو( بوقائع تدعـ رأي  
تي ترجمتاف بالفرنسية والبلتينية لكتاب اسباني يدور ببلثيوس وذكرا أنو وجدت قبؿ مولد دان

حوؿ فمسفة الحشر العربية االسبلمية ونشرا ىاتيف الترجمتيف في آف واحد، كما أثبت شريمي أف 
)ولد دانتي سنة 1260لسفارة االيطالية في اسبانيا عاد سنة برينتو لتيني الذي قاـ بنوع مف ا

ب العربية التي جرت ترجمتيا إلى البلتينية وكاف بينيا ( إلى ايطاليا ومعو عدد مف الكت1265
واحد عف المعراج، ويقاؿ أف المجنة البمدية لفمورنسة)مدينة دانتي( ىي التي كمفت لتيني 
باحضار كتب عربية لمترجمة، ووردت بعد ذلؾ وقائع تثبت وجود ترجمات عديدة لممعراج 

ألصمية ليذه الترجمات محفوطة في عدد مف بالبلتينية والفرنسية واالسبانية، والمخطوطات ا
 المكتبات األوربية الشييرة. 

وىكذا يكوف الدليؿ الخارجي الذي أعوز ببلثيوس قد توافر، والواقع أنو ما مف أحد اليـو ينكر 
 اطبلع دانتي عمى قصص المعراج اإلسبلمية وتأثره بيا. 

كف ىناؾ تفاوتا بيف مف يقولوف إف التأثر العاـ لدانتي بالقصص اإلسبلمية متفؽ عميو ول
بالتأثر المباشر والحاسـ وبيف مف يقولوف بالتأثر غير المباشر عف طريؽ االيحاء والتعميـ، 
والبد مف االعتراؼ في الحالتيف بأف األصؿ االسبلمي امتزج بعدد كبير مف المصادر األخرى 

ت األوربية التي البد أف التي كاف ليا دوما المكاف األوؿ في ذىف دانتي وروحو، والترجما
دانتي اطمع عمييا تشتمؿ عمى تفصيبلت وأوصاؼ عديدة غير معروفة في المصادر 

وربما كانت مترجمة عف نسخ أندلسية لممعراج، وتعتبر شيادة المستشرؽ االيطالي  االسبلمية
 فرانسيسكو غابرييمي: حاسمة في ىذا الموضوع:

لى عالـ دانتي ىما دليالف يثبتاف بصورة آلية إف وجود كتاب المعراج وثبوت انتقالو إ 
االعتماد المباشر لممتأخر عمى المتقدـ في السمسة الطويمة مف أوجو التماثؿ التي أوردىا 
آسيف، وىي أوجو التماثؿ في أسموب التأليؼ وفي الفكر والالىوتية وفي الصور ورواية 
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اآلخر، إلى أسموب العقاب إلى الحوادث، وذلؾ مف أسموب تصميـ األقساـ الثالثة لمعالـ 
 ". مباىج الفردوس األرضي، إلى الرؤى التي تبير األبصار في الفردوس السماوي

ومف  الباحثيف العرب الذيف تصدوا لممقارنة التفصيمية بيف نص الممياة اإلليية ونصوص 
تشابيا المعراج الدكتور لويس عوض، في كتابو" عمى ىامش الغفراف" ويبلحظ الدكتور عوض 

 في األمور التالية: شديدا بيف رواية دانتي وبيف المصادر االسبلمية يتمثؿ
أخذ دانتي عف المسمميف تقسيـ األرضيف إلى سبع وكذلؾ تقسيـ السموات، ولكنو جعؿ -

السموات تسعا مف فوقيا األمبيريـو حيث"عرش اهلل" وجعؿ طبقات الجحيـ تسعا تنتيي في 
أف ىذا التقسيـ  -كما يذكر الدكتور عوض–ـ. والغريب مركز األرض حيث ابميس مقي

التساعي نجده في قصة المعراج، المترجمة إلى البلتينية والفرنسية واالسبانية مما يدؿ عمى 
 تأثر ىذه القصص بالفمسفة اليونانية المتأخرة زمنًا. 

بما  أخذ دانتي مف التراث االسبلمي فكرة تصنيؼ المذنبيف في مختمؼ طبقات الجحيـ-
 يتناسب مع فظاعة آثاميـ.

فكرة دانتي األساسية عف النعيـ"الفرودس" والجحيـ، ليست مأخوذة مف التراث اليوناني -
 والروماني أو المسيحي بؿ مف التراث اإلسبلمي الذي درسو دانتي وانتفع بو. 

دانتي،  وييثير بعضيـ ببلثيوس االسباني مسألة المقارنة بيف رسالة الغفراف لممعري وممياة
وليس مف المستبعد أف يكوف دانتي قد سمع بيذه الرسالة ولكف ليس ىناؾ أدنى إشارة إلى ىذه 
ف كانتا تمقتياف في  الرسالة فيما كتبو ىو أو غيره، ثـ أف ىناؾ اختبلفا شديدا بيف القصتيف وا 

إلى موضوع الرحمة المتخيمة إلى العالـ اآلخر. فممياة دانتي قصيدة دينية صوفية ترمي 
الخبلص الروحي والتقرب مف اهلل في حيف أف رسالة أبي العبلء تقـو عمى التيكـ والسخرية 
والتشكيؾ، ومف حيث األسموب نجد ازاء  بساطة أسموب دانتي اىتماما زائدا عف الحد بالنواحي 
د المغوية واألدبية عند أبي العبلء. أما القوؿ بأف المناقشة مع أىؿ اآلخرة ظاىرة مشتركة عن

وجدت في األصوؿ الكبلسية  الطرفيف فيو ال ينيض دليبل عمى أي تأثير ألف ىذه الظاىرة
التي كانت المثؿ األدبي األعمى لدانتي مف مثؿ: األوديسة ليومر ومسرحية الضفادع 

 . 1ألريستوفاف و )االنيادة( لفرجيؿ بوجو خاص، وماىي بظاىرة غريبة عف األدب الغربي القديـ
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 العاشرةالمحاضرة 
 األدب الروسي حتى أواخر القرف التاسع عشر:

 
في أواخر القرف العاشر أصبحت المسيحية الديانة الرسمية لروسيا وتعرضت روسيا  

بعد ذلؾ لغزوات التتار وظمت معزولة عزلة تامة عف الحياة األوربية حتى نياية القرف السابع 
أبواب روسيا لمغرب وأنشأ نوعا مف فتح  1682عشر، وحيف تولى العرش بطرس األكبر سنة 

االتصاؿ التجاري والثقافي مع فرنسا وألمانيا بوجو خاص، ولكف ىذا االتصاؿ ظؿ محصورا 
بالقشرة الحاكمة ولـ يتجاوزىا إلى أية مستويات شعبية بسبب طبيعة الحكـ الديكتاتوري الصاـر 

لروسيا في السنوات األولى مف الذي كاف يقـو عمى االرىاب والسخرة. وعمى أثر غزوة نابميوف 
وقامت حركة الديسمبرييف  القرف التاسع عشر بدأ التسمسؿ يظير في صفوؼ الضباط والمثقفيف

تطالب بحكومة دستورية، وعمى الرغـ مف أف ىذه الحركة  1825في شير كانوف األوؿ سنة 
ا الغاء نظاـ قمعت بسرعة فقد أثمرت في دفع االمبراطور إلى اصبلحات لبرالية عديدة مني

  1861.1السخرة سنة 
إف العوامؿ السياسية واالجتماعية لـ تسمح لروسيا باالسياـ في الثقافة العالمية حتى  

منتصؼ القرف التاسع عشر، أما قبؿ ذلؾ فكانت اآلداب الروسية متصمة اتصاال وثيقا 
وحكايات  شعبية بالكنيسة المتحالفة مع االقطاع واألباطرة، وكاف األدب يتألؼ مف مرددات

، وروايات خيالية مكتوبة بنثر ايقاعي تدور حوؿ بعض البطوالت األسطورةيختمط فييا التاريخ ب
والوقائع التاريخية وربما كانت تنشد انشادا، يضاؼ إلى ذلؾ المواعظ الدينية وبعض كتب 

ا ظيرت السيرة وبعض النشاطات المسرحية البسيطة التي كانت تجري تحت رعاية الكنيسة، كم
 ترجمات قميمة غير ذات شأف. 

ويعتبر الربع الثاني مف القرف الثامف عشر بداءة األدب الروسي الحديث إذ أخذ األدب  
يتحرر نسبيا مف تأثير الكنيسة ويتطمع إلى االنتاج األدبي في أوربا والسيما في فرنسا وقد وجد 

موجة االبتداعية األوربية أصداء كتاب مثؿ راسيف وكورني تبلمذة ليـ في روسيا كما وجدت ال
حتى بدأ األدب  1820ليا في روسيا حوالي مطمع القرف التاسع عشر. وما اف أتت سنة 

الروسي يدخؿ عصره الذىبي عمى يد بوشكيف وقد استمرت ىذه الفترة الزاىية حتى وفاة 
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لرومانتياف األوليف مف ىذه الفترة الشاعراف ا . وقد سيطر عمى العقديف1883تورغينيؼ سنة 
قصة أوراح ميتة لغوغوؿ معمنة ابتداء  1842العظيماف بوشكيف وليرمنتوؼ. ثـ ظيرت سنة 

فترة الواقعية في القصة وتعاقب عمى المسرح األدبي بعد ذلؾ كتاب عباقرة مثؿ تورغينيؼ 
بأدب مبدع لـ يعرؼ لو مثيؿ مف قبؿ أطمؽ عميو  ودوستويفسكي وتولستوي نفحوا روسيا والعالـ

سـ )الروح الروسية( تمييزا لو عف االتجاىات األدبية الواقعية والطبيعية التي عرفتيا أروبا ا
 وفرنسا في الفترة ذاتيا ويعني ىذا المصطمح األدبي: 

جمعا فريدا مف نوعو بيف أشد أشكاؿ الواقعية قوة وجرأة وبيف الحساسية المفرطة والشعور " 
 . 1"ى المثؿبمعاناة القمب اإلنساني والتطمع ألسم

وفي ىذا العصر الذىبي كاف لمشعر والرواية المقاـ األوؿ كما ظيرت بعض القصص القصيرة 
والمذكرات والمسرحيات الجيدة، وفيما يمي تعريؼ بأىـ األدباء الروس وبانتاجيـ في القرف 

 التاسع عشر.
ينتمي نيكوالي غوغوؿ إلى أسرة أكرانية غنية، وقد تمقى تعميما  (:1852-1809غوغوؿ )-

محميا متواضعا ثـ انتقؿ إلى العاصمة بطروسبورغ حيث عمؿ موظفا حكوميا ثـ معمما، وبعد 
( عف الحياة 1832-1831محاولة شعرية فاشمة نشر مجمديف مف القصص القصيرة )

 األكرانية أصابا نجاحا جيدًا.
غوؿ نيائيا لمكتابة ونشر تمثيميتو)المفتش العاـ( التي ىزت الرأي العاـ وبعد فترة تفرغ غو 

انتقؿ غوغوؿ إلى روما وأمضى معظـ وقتو في  1836وأعبقتيا قصة أرواح ميتة، وبعد سنة 
أروبا ولـ يكف راضيا عف انتاجو وأدركو اليأس فمجأ إلى الديف وأحرؽ القسـ األكبر مف مؤلفاتو 

 زىد وتدىورت صحتو ومات في أيأس حاؿ. وقد أخذ نفسو بنظاـ ال
 اقعية التصويرية والمرح المستبشريجمع غوغوؿ في كتاباتو الجيدة بيف العاطفة العميقة والو 

وىجاؤه في األغمب ذو منابع ذاتية أي أنو نوع مف اضفاء  ما في نفسو عمى الموضوع 
شفقة القارئ عمى الميجو  المستيدؼ باليجاء، ولعؿ ىذا ما يفسر مقدرتو العجيبة عمى إثارة

 والضحؾ منو في وقت واحد.
وقد وىب غوغوؿ بصيرة نافذة وقدرة عمى التبلعب بأبعاد الموصوؼ إما باتجاه رومانتي أو 

ولكنو يسمح لنفسو دائما بتخطي  باتجاه كاريكاتوري. وصحيح أنو يعد واقعيا مف الدرجة األولى
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. وأف قوة خيالو أقرب إلى االعجاز وقد قيؿ في حدود الواقعية مما يكسب كتابتو سحرا وحيوية
 ذلؾ: ولو كانت قوة الخياؿ وحدىا معيار قيمة األدب لكاف غوغوؿ أعظـ كاتب روسي". 

ال ثائرا كاف ىدفو أف يدفع كؿ فرد الصبلح نفسو مف الداخؿ بدال مف  اوكاف غوغوؿ مصمح
 دة فيو لمبيروقراطية والحكـ الفردي.الدعوة إلى قمب النظاـ القائـ. وتحمؿ مؤلفاتو فضحا ال ىوا

ومؤلفات غوغوؿ متنوعة بيف األشكاؿ القصصية المختمفة، ومف أجمميا ممياة المفتش العاـ 
التي مازالت تضحؾ الناس منذ قرف في أنحاء العالـ المعاصر. وقد اقتبست منيا قصص 

ر الرسمييف فييا ومسرحيات وأشرطة سينمائية كثيرة، وخبلصتيا أف عمدة بمدة نائية وكبا
يتوقعوف قدـو المفتش العاـ مف العاصمة ليتفقد دوائر الدولة وأسموب العمؿ فييا، وينيمكوف 
في االستعداد لمقابمتو وتأدية الحساب وفي غمرة ذىوليـ ومخاوفيـ يفد إلى البمدة أحد 

عميو العمدة المفتش المنتظر فيغرقونو بالتكريـ والرشاوي ويعرض  المقامريف المفمسيف فيظنونو
أف يزوجو ابنتو، وتنكشؼ الغمطة لدى وصوؿ المفتش الحقيقي. إف االضحاؾ الذي يبمغ حد 
القيقية في كثير مف المواقؼ يسير جنبا إلى جنب مع النقد الفاضح لمفاسد الرجوازية الصغيرة 

 .1رائعة إنسانية خالدةليجعؿ مف ىذه الممياة 
وىي تروي حكاية الموظؼ  انسانية وواقعية،خرى لغوغوؿ تفيض ، قصة أوالمعطؼ

البسيط)أكاكي أكاكييفتش( الذي يقتر عمى نفسو فترة طويمة ليشتري معطفا يقيو برد روسيا 
القارس ويتخمص مف معطفو القديـ البالي الذي رافقو زمنا طويبًل. ولكف المصوص يقفوف لو 

ا ولكف ضابط الشرطة بالمرصاد ويسمبونو معطفو فيذىب إلى الشرطة شاكيا مستنجد
المتعجرفيف يردونو خائبا فيعود إلى منزلو، وتصيبو نوبة مف برد يفارؽ الحياة عمى أثرىا، إال 
أف شبحو يعيش مف بعده ويطارد ضباط الشرطة ويخيفيـ حتى يعثر أخيرا عمى المعطؼ، وال 

 يشاىد لو أثر بعد ذلؾ. 
عمى قراءتو بدال مف التعميؽ عمى وفي مجاؿ الحديث عف غوغوؿ يفضؿ المرء دائما الحث 

ف نذكر أف عماؿ المطبعة حيف سمموا مخطوطة)المفتش العاـ( لـ يستطيعوا قصصو، ويكفي أ
أف ينضدوا الحروؼ لكثرة ما ضحكوا، وأما بالنسبة لممعطؼ فيكفي أف نذكر شيادة 

 دوستويفسكي: 
 " أف القصة الروسية خرجت مف معطؼ غوغوؿ". 
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 ذي يصؼ فيو غوغوؿ مأساة استبلب المعطؼ:وفيما يمي المقطع ال
" واقترب أكاكي أكاكييفتش" مف مكاف، انفسح في مداه شارع  وسيع قد امتدت في طرؼ 

 منو بيوت، وتبدت في طرؼ آخر، ساحة كبيرة كأنيا صحراء. 
ينفض ضوءه وكأنو يضيء في  -اهلل وحده يدري مكانو-ومف بعيد، كاف مصباح الحارس

 ا". طرؼ قصي مف الدني
وشعر أكاكي أكاكييفتش بأف عقمو يكاد يفارقة وأحس، عندما انتصؼ الساحة، بخوؼ، 

 وجاذب قمبو شعور ينذر بشر مقبؿ". 
واختمس نظرة إلى ورائو، ونظرة إلى يمينو، ونظرة إلى يساره، وخيؿ إليو أنو تائو، غريؽ في 

 يردد: ال مف األفضؿ، دوف شؾ، أف ال أنظر إلى شيء.  بحر مف الظممات. وجعؿ
وتقدـ مغمض العينيف، ولما فتحيما ليتأكد بأنو قد اجتاز المنطقة المحظرة، وجد نفسو فجأة 
أماـ اثنيف بؿ ثالثة رجاؿ مسمبي الشوارب، حتى كاد يدؽ أنفو بأنوفيـ ولـ يستطع أف يميز 

 جيب سريع.في و  واحدا منيـ، فقد زاغ بصره وخفؽ قمبو
 وصرخ أحدىـ بصوت كالرعد: 
 ىيو ىذا المعطؼ ىو معطفي. 

ثـ جذب أكاكي أكاكيفتش مف عاتقو، ولما أراد أكاكي أكاكييفتش أف يصرخ ويستنجد 
، وكـ بيا فـ  ، في حجـ رأس موظؼ محتـر بالعسس مد المص الثاني قبضة كبيرة الجـر

 أكاكي وىو يقوؿ:
زع عنو معطفو، ورمت بو ضربة ركبة مسددة إلى أسفؿ حذار أف تصرخ. وشعر أكاكي بيد تن
 بطنو عمى الثمج فانبطح فاقد الوعي. 

 وأفاؽ بعد عدة دقائقف ونيض قائما فمـ يجد حواليو أي إنساف. 
وأذكره شعور عنيؼ بيراءة البرد، أف معطفو قد سمب منو، فأخذ يصرخ بصوت، لـ يكف 

 صداه يصؿ في الظاىر، إلى نياية الساحة.
وجعؿ يركض، ىائجا، صارخا، مجدفا، حتى انتيى إلى غرفة الحارس، فألفاه منتصبا مستندا 
إلى حربتو الطويمة وىو ينظر إليو، متعجبا، يود أف يعمـ أي عفريت يعدو نحوه مف بعيد 

 وىو يصرخ.
واقترب أكاكي منو وأخذ يعنفو، بصوت متقطع الىث، عمى اىمالو ونومو، وينحي بالمـو 

 لو عالـ لـ ير؟ ولـ يالحظ المصوص وىـ يسمبونو؟ عميو ويسأ
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 وأجابو الحارس بأنو لـ ير سوى رجميف في منتصؼ الساحة، وتابع قائال: 
لقد حسبت أنيما مف أصدقائؾ وينبغي عميؾ بدال مف توجيو المـو  والتقريع إلي، أف تقصد 

 غدا مدير الشرطة، ليجد لؾ المعطؼ في طرفة عيف. 
 تو وىو في حالة جديرة بالرثاء: إلى بيأكاكي  وعاد

 -أعني بشعره خصيالت الشعر التي ال تزاؿ موزعة عمى فوديو وقذالو-كاف شعره مشعثا 
 وكاف صدره ووركاه وبنطمونو مبيضة بالثمج.

 وأفاقت مؤجرة غرفتو العجوز عمى قرع شديد غريب عمى الباب.
وجمعت تشد قميصيا بيدىا  وقفزت مف سريرىا وىرولت وىي في قميص النـو لتفتح الباب،

الحية لتسدلو فوؽ صدرىا، وتراجعت مرتاعة وىي تنظر إلى ىيئة أكاكي المؤسية 
 . 1المضطربة

 
 (1881-1821دوستويفسكي)

في موسكو حيث كاف أبوه طبيبا مقيما في  1821ولد فيدور دوستويفسكي سنة  
الخصوصييف. ويذكر أنو قرأ مستشفى كبير، وتمقى فيدور تعميمو عمى يد أبيو وأمو ومعمميو 

 التوراة وشيممر وشكسبير وسكوت وديكنز وجورج صاند وىيغو وبوشكيف وكثيريف غيرىـ.
وفي الثالثة عشرة مف عمره أرسؿ إلى مدرسة داخمية خاصة، وبعد ذلؾ بثبلث سنوات توفيت 

 أمو والتحؽ بمدرسة الميندسيف الحربييف في العاصمة بطرسبورغ. 
يؿ والده عمى يد األقناف الذيف كانوا يعمموف في أرضو واستقاؿ فيدور مف اغت 1844وفي سنة 

، ألقي القبض عميو بتيمة عقد اجتماعات 1849الجيش ليقؼ نفسو عمى الكتابة، وفي سنة 
سرية مع زمرة مف الشباب لمناقشة أمور االصبلح واالشتراكية وحكـ عميو بالموت رميا 

لـ يكف بينو وبيف الموت سوى لحظات، ولكف صدر و بالرصاص وسيؽ إلى ساحة اإلعداـ، 
سبيريا وستا أخرى في  سجف قرار بتخفيؼ االعداـ، قضى دوستويفسكي أربع سنوات في

الخدمة االجبارية في الجيش وتزوج في ىذه الفترة ثـ عاد إلى بطرسبورغ واستأنؼ الكتابة 
خيو وافبلسو التاـ واضطراره لبيع األدبية وأنشأ بعض المجبلت وانتيت ىذه الفترة بوفاة زوجو وأ

دوالر، ولكف احوالو تحسنت فيما بعد وتزوج  1500حقوؽ نشر انتاجو األدبي لقاء ما يعادؿ 
                                                           

ينظر: الترجمة لؤلديب الروسي المبدع الدكتور بديع حقي، وقد ظيرت ترجمة المعطؼ عف دار المعمميف  - 1
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ثانية وقاـ برحمة إلى أروبا الغربية وسدد ديونو بالتدريج وفي السنوات العشر األخيرة مف حياتو 
 لصراع كانت تنتابو بيف حيف وآخر.عرؼ ألوؿ مرة طعـ السعادة وراحة الباؿ لوال نوبات مف ا

 آثاره: يقسـ انتاج دوستويفسكي إلى ثبلث مراحؿ: 
(: وفييا ظير تأثره بغوغوؿ واضحا، والسيما مف حيث الجمع بيف 1849-1846األولى: )

 العاطفة والطبيعية غير  المشذبة ولكنو كاف أقوى عاطفة مف غوغوؿ وأقؿ مرحًا.
وفييا يروي  1846ة )االزداوج( التي ظيرت سنة ومف أطرؼ انتاج ىذه المرحمة قص

دوستويفسكي حكاية كاتب فقد عقمو نتيجة ىوس تممكو، ومفاد ىذا اليوس أف كاتبا آخر قد 
 اغتصب ىويتو وشخصيتو.

(: وىي ال تختمؼ كثيرا عف األولى إال مف 1863-1857: )والمرحمة الثانية أو الوسطى
أىـ انتاجو في ىذه المرحمة )ذكريات بيت لمموتى(  حيث تحرر الكاتب مف تأثير غوغوؿ، ومف

وتروي ىذه القصة المأساة الكالحة لحياة السجف وىي مبنية عمى تجربة الكاتب في سجف 
 .  1862سبيريا وقد فرغ مف كتابتيا سنة 

وفييا أصبحت روايات دوستويفسكي (: 1881-1863والمرحمة الثالثة أو مرحمة النضج: )
انفعاليا مف الروايات السابقة، ومعظـ كتاباتو الجيدة ظيرت في ىذه أعمؽ نفسيا وأقوى 

المرحمة، ولعؿ االستثناء األساسي مف ىذا الحكـ ىو رواية في سرادبي أو رسائؿ مف العالـ 
السفمي ألنيا ال ترتفع إلى مستوى قصصو األخرى في رأي النقاد، فأىميتيا الوحيدة تأتي مف 

 تب الذاتية في جزء كبير منيا، وأىـ انتاجو في ىذه المرحمة:كونيا ترتكز إلى تجارب الكا
وىي قصة تحميمية آسرة تتضمف ىجوما عمى حمى القمار التي وقع  (1866المقامر: )-1

دوستويفسكي نفسو ضحيتيا أثناء اقامتو في أروبا الغربية، واالشارات النفسية التي تتخمميا تدؿ 
عمى تعاطفو الشديد مع اإلنساف وتقديره لنقاط الضعؼ عمى عمؽ فيـ الكاتب لنفسية المقامر و 

الكامنة في صميـ التركيب النفسي لبلنساف االجتماعي كما أف الروح المرحة التي تسود في 
عف القصة وتزيد مف قدرتيا عمى  جوانب القصة المختمفة تساعد عمى ابعاد الشبية التعميمية

  امتاع القارئ والتأثر فيو.
( وتعتبر مف أقوى قصصو عمى الرغـ مما فييا مف تشعث 1866): والعقابالجريمة -2

وتسيب، وىي تحكي قصة الطالب المثقؼ راسكولنيكوؼ الذي يسوغ لنفسو ارتكاب جريمة قتؿ 
عجوز متكالبة عمى الماؿ أمبل في أف يستفيد مف ثروتيا الكماؿ تحصيمو، ثـ يظطر إلى 

حقة. ولكنو يقع فريسة الندـ وتوبيخ الضمير وتشتد ارتكاب جريمة أخرى لينقد نفسو مف المبل
وطأة معاناتو فيعترؼ بجرائمو وتتقدـ النقاذه مومس احترفت الدعارة مف أجؿ إعالة أسرتيا 
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وتمنحو حبيا ووفاءىا وتسافر معو إلى سيبيريا حتى تخفؼ عنو عبء اقامة سبع سنوات ىناؾ 
لصفاء الذي خيـ عمى الروحيف وبتطمعيما إلى تنفيذا لحكـ المحكمة، وتنتيي الرواية بتأكيد ا

 . 1اليـو الذي يستطيعاف الرجوع فيو إلى روسيا وبناء حياة جديدة
وتدور القصة في جو مف العبلقات االجتماعية المتشابكة وىي تعج بالشخصيات الثانوية الحية 

ونيا في أواخر التي تجعؿ مف الرواية صورة طبيعية لمحياة االجتماعية لمطبقة الوسطى وما د
القرف التاسع عشر في روسيا، وفي اطار ىذا التصوير االجتماعي الواقعي يجري تناوؿ 
الموضوع النفسي األساسي في الرواية وىو البحث في الدوافع الخفية المتشابكة المتضاربة التي 
 تتضافر لتوجو سموؾ االنساف وتجعؿ مف شخصيتو مركبا معقدا، عمى أف كؿ ما في الرواية
موجو نحو اليدؼ األخبلقي الذي آمف بو دوستويفسكي دائما وىو أف خبلص اإلنساف الروحي 

 إنما يأتي مف خبلؿ التجربة.
وما أحسف ما صور دوستويفسكي في نياية الجزء الثاني مف روايتو االنقبلب الروحي، الذي 

مئناف والصفاء ية واالطعصؼ بنفسية راسكولنيكوؼ وبعثو حيا مف جديد وسما بو إلى اليقين
 االنساني:

 لـ يمبث أف عرؼ مرضيا غير ذي باؿ " أحس بحزف عميؽ وأرسؿ مف يأتيو بأخبارىا، و 
كانت سونيا مف جانبيا، عندما بمغيا أنو يتألـ النقطاعو عف رؤيتيا، قد أخذت تقمؽ لحالتو 
فأرسمت إليو رسالة خطتيا بقمـ الرصاص، أخبرتو فييا بأف صحتيا جيدة وأنيا كانت قد 
أصيبت ببرد قميؿ، لكنيا ستعود إلى لقائو أثناء العمؿ في أقرب وقت ممكف. ولما قرأ 

 بقمبو يخفؽ خفقانا عنيفا أليما" الرسالة أحس راسكولنيكوؼ تمؾ
كاف النيار ىذه المرة أيضا صحوا دافئا فمضى منذ الساعة السادسة صباحا إلى ضفة النير 
ليبدأ بالعمؿ، وكاف عمى ضفة النير أتوف كبير مخصص لجمع المرمر األبيض، قد أرسؿ 

لمراقب إلى القمعة الحضار إلى ىناؾ مع اثنيف مف الحكومتيف وعاد واحد مف السجيف مع ا
بعض العدد بينما راح الثاني يييئ األخشاب الشعاؿ الفرف، فغادر راسكولنيكوؼ مكانو واتجو 
نحو شاطئ النير، جمس عمى لوح مف الخشب قرب الجدار وراح يتأمؿ النير العريض 
و القاحؿ. كاف يمكف لممرء أف يرى مف ذلؾ الشاطئ المرتفع، مساحة واسعة بمغت مسامع

أغاف ينشدىا بعضيـ عمى شاطئ البحر اآلخر، فكانت تصؿ إليو عبر النير خافتة ىامسة 
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وكاف ىناؾ في الالنياية، تالؿ، ومرتفعات صغيرة، تغمرىا الشمس، وخياـ رحؿ تشكؿ نقاط 
 صغيرة سوداء، ىناؾ كانت الحرية، ىناؾ كاف يعيش عالـ مختمؼ عف ىذا العالـ. 

 ا لو كاف الزاؿ العالـ في عصر إبراىيـ وقطعانو.ىناؾ يبدو الزمف متوقفا كم
جمس راسكولنيكوؼ ينظر دوف حراؾ وىو ال يستطيع نقؿ أبصاره وتحويميا عف ىناؾ. 
وتسممت أفكاره إلى الخياؿ والتأمؿ، فمـ يكف يحمـ في شيء لكف حزنا عميقا كاف يكتسحو 

يدوء وجمست إلى جانبو، ويعذبو ويروعو، وفجأة انتصبت سونيا أمامو، كانت قد اقتربت ب
وكانت تمؾ الساعة الصباحبة، شديدة البرودة ألف الشمس لـ تكف قد ارتفعت كثيرا في 
السماء، كانت سونيا تمبس برنسا عتيقا باليا وتمتفح بمنديميا األخضر فبدت أكثر ىزاال وأكثر 

تسامة وديعة امتقاعا. وكاف وجييا ذا التقاطيع المتقمصة يحمؿ آثار المرض، ابتسمت لو اب
 سعيدة، لكنيا مدت لو يدىا برعب عمى جري عادتيا. 

كانت دائما تمد لو يدىا بذعر، وأحيانا كانت ال تمدىا مطمقا، وكأنيا تخاؼ أف ينفر منيا 
ويطردىا، كاف يبدو دائما عمى شيء مف االحتقار كمما أخذ يدىا حتى ليظف أنو كاف 

طيمة الوقت الذي وكاف أحيانا يصمد بعناد  يستقبميا بشيء كثير مف التقزز واالنزعاج،
فكانت ترتعد أمامو وتنسحب وىي تشعر بخزي عميؽ، لكف أيدييما تمؾ  تستغرقو زيارتيا

، المرة ما كانت تحاوؿ انفكاكا، راح يشمؿ الفتاة بنظرة عميقة دوف أف ينسى ببنت شفة
س المكمؼ مبتعد في تمؾ وفجأة أطرؽ برأسو إلى األرض، كانا وحيديف ال يراىما أحد والحار 

 المحظة. 
وفجأة ودوف أف يعرؼ راسكولنيكوؼ ماذا عمؿ، شعر بشيء يدفعو نحو أقداـ سونيا، فبكى 
وىـ يضـ ركبتييا بيديو، بدت لموىمة األولى شديدة االرتياع، وسرى في وجييا شحوب قاتؿ 
فانتفضت وراحت تنظر إليو مرتعدة مضطربة، ولكف في مثؿ تمؾ المحظة بالذات، وفي مثؿ 

يء، فأشرقت عيناىا بسعادة غامرة، لقد فيمت وما عادت تشؾ في لمح البصر فيمت كؿ ش
 أنو يحبيا حبا عنيفا، وأف ساعة االعترافات قد دقت مدوية. 

أرادا أف يتحدث فأعياىما النطؽ، وامتألت أعينيما بالدموع، كاف كؿ منيما شاحبا مضطربا، 
ديد، فجر يبشر ببعث غير أف وجيييما اليضيميف كانا يعكساف أضواء فجر ينبئ بمستقبؿ ج

جديد في الحياة، كاف الحب قد خمقيما ونفحيما الحياة، كاف قمب أحدىما يضـ معينا ال 
 ينضب مف الحياة ينيؿ منو قمب اآلخر. 
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، ولكف قررا االنتظار، واالنتظار بصبر، كاف قد تبقى ليما سبع سنيف بقضيانيا في سيبيريا
صؼ، كاف قد بعث بعثا جديدا، كاف يشعر ويحس كـ مف آالـ ال تحتمؿ ستعقبيا سعادة ال تو 

 أنو قد نشر مف جديد، أما سونيا، ألـ تكف سونيا تعيش ليحيا راسكولنيكوؼ.
ذلؾ المساء لما أغمؽ باب العنبر، استمقى راسكولنيكوؼ في مكانو وراح يفكر فييا، خيؿ 

، أف المساجيف أعداءه باألمس، قد نظروا إليو اليـو نظر  ة مختمفة، بؿ إنو إليو ذلؾ اليـو
وجو إلييـ الكالـ فأجابوه بمطؼ ودعة، تذكر ىذه المبادرة ولكنو وجد أنيا طبيعية، ألـ يكف 

 كؿ شيء ينبئ ببادرة تحوؿ وتبدؿ؟
راح يفكر في سونيا، تذكر، وىو الذي ما انفؾ يؤلميا ويجرح قمبيا، تذكرر وجييا الصغير 

لمة كما كانت مف قبؿ، كاف يعرؼ بأي حب الممتقع اليزيؿ، لكف تمؾ الذكريات لـ تعد مؤ 
 عميؽ جارؼ، سوؼ يشتري اآلف كؿ آالمو. 

تمؾ اآلالـ الماضية؟ خيؿ إليو في تمؾ المحظة، أف كؿ شيء حتى جريمتو، ثـ ماىي كؿ 
والحكـ الصادر في حقو، ونفيو إلى سيبيريا، كؿ ذلؾ كاف في تمؾ المحظة مف االنشراح 

با وقع ألحد سواه، كاف ذلؾ المساء عاجزا عف التفكير الطويؿ والتمجيد، ليس إال حادثا غري
المستمر، عاجزا عف تركيز أفكاره في نقطة ما، ما كاف يستطيع حؿ مسألة ومعرفة مسبباتيا 
ألنو كاف كتمة مف اإلحساسات، والحياة كميا بدت قائمة عمى المنطؽ كاف شيء مختمؼ 

 تماما ينضج في أعماؽ وجدانو. 
كاف تحت وسادتو انجيؿ امتدت إليو يده وأخذتو بحركة آلية، كاف ذلؾ الكتاب يخص سونيا، 
إنو ىو الكتاب"اياه" الذي قرأت لو فيو مف قبؿ قصة بعث أليعازر، كاف يظف أوؿ أمره في 

وكاف ينتظر منيا أف ال تنفؾ تحدثو عف االنجيؿ وتقمقو سجنو أف سونيا ستدوخو بتدينيا. 
كنو وجد لشديد دىشتو أنيا لـ تحدثو مرة في ىذا الموضوع، ولـ تعرض عميو بيذا الكتاب ل

أيضا تصفح االنجيؿ، بؿ إنو ىو الذي سأليا بعد مرضو أف تأتيو بو ولما جاءتو بو قدمتو 
 إليو دوف أف تنطؽ بكممة، وحتى تمؾ المحظة لـ يكف قد فتحو بعد. 

اآلف لـ يفتحو غير أف فكرة اخترقت ذىنو كشياب مف نور: أيجوز أف ال تكوف  كذلؾ
 . 1،""ة؟ عمى األقؿ ايحاءاتيا، عواطفيامعتقداتيا في الوقت الحاضر معتقداتي الشخصي
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 المثالي في مجتمع ألصؽ بو صفة البمو ميشكيف وىي قصة معاناة األمير  (1869و)األبم-3
ألنو كاف لطيفا ومعطاء وقديسا، ومف خبلؿ احتكاكو بمجتمعو تيزه مأساة فساد العبلقات 

 االجتماعية ويقع فريسة الصراع واالضراب العقمي ويرتحؿ إلى سويسرا محطـ القمب بائسا.
وفي ىذه الرواية صور نفسية معمقة لثبلثة نماذج إنسانية: ( 1871الشياطيف:)-4

ماعة مف العدمييف ويقودىـ إلى ارتكاب جرائـ القتؿ والنيب، ثـ يقتؿ الذي يتزعـ ج ستاغروفيف
 وكيريموؼنفسو وذلؾ بعد أف خنؽ ضميره وقضى عمى كؿ وازع أخبلقي في روحو الشيطانية، 

وىو ممحد ميووس ينسب لنفسو جرائـ أقرانو ويقدـ عمى االنتحار في سبيؿ القضية الثورية التي 
 لمتممؽ المتآمر المقاتؿ الذي ينجو بنفسو ويفر مف الببلد. ا وفيرخوفنسكيوقؼ نفسو ليا، 

: وقد أنجزىا دوستويفسكي قبؿ شيور مف وفاتو وتعتبر أفضؿ ماكتب وتدور اإلخوة كارامازوؼ
القصة حوؿ فيودور كارامازوؼ، وأوالده الثبلثة ديمتري وايفاف واليوشا وولده غير الشرعي 

 . 1سميردياكوؼ
 

 11المحاضرة 
 اإليطالي  في عصر النيضة:األدب 

بدأت النيضة مبكرة في ايطاليا ألنيا كانت ألصؽ الدوؿ األوربية بتراث الروماف وأقربيا 
جغرافية إلى اليوناف وكذلؾ ألنيا كانت أقوى اتصاال بالحضارة العربية وأكثر انفتاحا عمى 

والخامس عشر أجزاء أخرى مف العالـ. وقد جرت في ايطاليا خبلؿ القرنيف الرابع عشر 
تحوالت اقتصادية واجتماعية ميمة أدت إلى الشعور بالحاجة إلى ثقافة جديدة تتمشى مع 

فتور إقباؿ الناس عمى ممياة دانتي، تطورات الحياة الجديدة، وكاف مف عبلمات ىذه الحاجة 
( الشاعر 1374-1304وسرعاف ما التفت األنظار نحو أدباء موىوبيف جدد مثؿ: بترارؾ ) 

( رائد القصة القصيرة األوربية في كتابو )ديكاميروف( 1375-1313ائي المبدع وبوكاشيو)الغن
ضوءا عمى تدىور قيـ العصور الوسطى وبدء تبـر الناس بالخموؿ  الذي تمقي قصصو المئة

( الذي واجو المشكمة السياسية 1527-1469الذي اتصؼ بو، وىناؾ أيضا ميكافيمي )
ير( ألواف الخداع والتآمر ير ال يرواغ وبسط في كتابو )األمالجديدة في عصره بصراحة خب
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األساليب  -ربما عف غير قصد-التي اليستتب السمطاف إال بيا. وبذلؾ عرىوالبطش 
 . 1البلأخبلقية لمحكـ في المجتمع البورجوازي الناشئ آنذاؾ

إف األمير الذي يريد حفظ كياف دولتو البد لو في كثير مف األحياف أف يخالؼ الذمة والمروءة 
واالنسانية والديف، وعمى األمير الناجح أف يكوف أسدا وثعمبا في وقت واحد"، ويقـو كتاب 

أف الناس كميـ البد أف يتصرفوا بوحي مف طبيعتيـ الشريرة ميكيافممي عمى مبدأ عاـ خبلصتو 
 . 2حيف تقضي الضرورة منيـ أف يكونوا خيريف" إال

و مازاؿ كتاب األمير حتى اليـو مثقفا وممتعا سواء بموضوعيتو المستندة إلى التحميؿ والرؤية 
 أو بأسموبو المباشر السيؿ الممتنع. حيدة الجانبو غير 

تكتمؿ وىناؾ أسماء أخرى أدبية وفكرية وفنية لمعت في سماء ايطاليا خبلؿ عصر النيضة ال
الصورة إال باإلشارة إلييا، ولو مف خبلؿ التسمية فقط: ومثؿ: تشمميني وأريوستو وتاسو 

 وميخائيؿ انجمو.
 

 12المحاضرة 
 األدب الفرنسي في عصر النيضة:                          

بدأت بواكير األدب الفرنسي في جنوب فرنسا خبلؿ القرف الحادي عشر ولكف المغة الفرنسية لـ 
تكف موحدة آنذاؾ، وكانت ىناؾ لغات مختمفة أىميا لغة الشماؿ ولغة الجنوب، وعمى مر 

ادس عشر كانت االزدواجية الزمف سيطر أمراء باريس وبسطوا لغتيـ، ... وحيف أتى القرف الس
بيف الفرنسية والبلتينية ما تزاؿ قائمة وكانت المشكمة تتمثؿ في التأرجح بيف احتذاء الشعراء 

مف وجية والتعمؽ بالمغة  الفرنسية الفقيرة ثقافيا مف جية، وقد تصدى ليذه المشكمة  البلتيف
مجموعة مف الشعراء تألقت في القرف السادس عشر ودافعت عف المغة الفرنسية ثـ ما ما لبثت 
أف انطفأت في آخر القرف. ولـ يتح ألفكار ىذه المجموعة أف تعود إلى الحياة إال في القرف 

مف الشعراء: عمموا عمى يد الحركة الرومانتية، وتتألؼ ىذه المجموعة مف سبعة  التاسع عشر
معا عمى احياء المغة الفرنسية والنيوض بيا لتحمؿ أعباء الثقافة الجديدة، وكاف أشير ىؤالء 
السبعة رونسار الذي أدخؿ تجديدا عمى الشعر الفرنسي في األبحر وفي المفردات، كما اعتمد 

تأثرا بشعر ىوراس، وكاف رونسار سيد شعراء عصره ولكف مكانتو الشعرية  عمى وحدة البيت
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تعرضت لنقاش كبير فيما بعد، ويميو في الشيرة )دي بيميو( ، وأىـ النقاط التي اعتمد عمييا 
 )دي بيميو(:

وىبت بتخصيص إليي قدرة عمى التعبير تفوؽ غيرىا مف  ليس مف لغة وىبت بتخصيص-1
 البلتينية ال تسمو عمى الفرنسية.المغات وىذا يعني أف 

 المغات مف وضع بشري بحت وىي ما يصنعو الناس منيا.-2
الفرنسية الحية تقدـ لمفناف مادة أكثر طواعية مف البلتينية الميتة البكماء والمدفونة تحت -3

 الصمت منذ سنوات
 في الفرنسية رقة وتتناغـ تؤىميا لمنافسة البلتينية بعد بذؿ الجيود.-3
 حب الوطف يفرض خمؽ أدب مناسب بالمغة المحمية.-4
يجب أف ترفد الفرنسية بمفردات مف الميجات الدراجة ومف الفرنسية القديمة كما يجب خمؽ -5

كممات جديدة عف طريؽ التكاثر )االشتقاؽ( شريطة أف تكوف مسبوكة ومصنوعة عمى يدي 
 .1معمـ ارتضاه الشعب

عظاـ سنعرض الثنيف  لشعر بؿ برز في مجاؿ النثر أدباءولـ تقتصر النيضة في فرنسا عمى ا
 منيما رابميو ومونتيف:

فيو عمـ النيضة الفرنسية، كاف ىجاء ساخرًا مولعا باالفراط في  (:1553-1490أما رابيمو)
التشنيع بالكاريكاتور ذي األبعاء المضطربة وكأنما كانت كتاباتو" كنيسة قوطية مقموبة رأسا 

 نزعة اصبلحية وىدؼ جدي.  التي فاقت كؿ حد كانت تختبئ اء مساخرهعمى عقب، ولكف ور 
وكاف موضوعو الرئيسي سخؼ الطبيعة البشرية وضبلليا وتشتتيا. إف ميرجي السيرؾ الذيف 
يمؤلوف قصصو حركة ىـ نماذج بشرية ختـ عمى بصيرتيا وغرقت في التخبط. وقد ىاجـ 

ب المائدة إلى التعمؽ بالقداسة والقانوف، وفي رابميو كؿ شيء مف الحرب إلى التعميـ ومف آدا
 وقيميا قصتو المطولة ) غارغانتوا وبنتاغروئيؿ( نبلحظ ىجوما ساخرا عمى العصور الوسطى

كانت سخرية رابميو نوعا مف االحتجاج االجتماعي مف قبؿ المجتمع البورجوازي الناشئ  وكأنما
 ضد وطأة القيـ االجتماعية المتوراثة عف المجتمع االقطاعي. 

إف فكاىة رابيمو تدفعنا إلى القيقية وتشير دائما إلى عبث الحياة وليس إلى معقوليتيا، وكأنما 
ضحؾ منيا، ويقـو فنو عمى االفاضة المسرفة في المفردات الحؿ الوحيد لمشكمة الحياة ىو ال

والصور والتشبييات مما يسبب الضيؽ لدى قارئو، وىو يتخبط في الرواية ويظطرب سرده 
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وتتخمو النكات واالستطرادات والمبالغة في األوصاؼ واأللفاظ الجنسية الصريحة، وىو يعتمد 
        .1إف فف رابميو شديد بفف الجاحظرسيا، اعتمادا واضحا عمى جزالة األلفاظ وتعاقبيا وج

فيو مبتكر فف المقالة األدبية وما زاؿ يعد (: 1592-1532ميشيؿ دي مونتيف تيف:)نو موأما 
أعظـ أساتذتيا، كتب أربعا وتسعيف مقالة نشرت في ثبلثة أجزاء، تحت عنواف )المقاالت( ولـ 

في قالب جديد مقبوؿ لدى نتيف في مقالتو خطة معينة بؿ اكتفى بتقديـ نفسو وفكره يتبع مو 
القارئ وبعيد عف الزخرؼ والتصنع؛ وقد نجحت تجربتو ومنذ ذلؾ الحيف تبوأت المقالة الذاتية 
مكانتيا بيف األنواع األدبية. كاف مونتيف يترؾ العناف لخواطر نفسو وكاف أحيانا ينتقؿ مف 

خر وقد يكتب خبلؼ ما يوحي بو العنواف، وكانت استطراداتو كثيرة ومف موضوع إلى آ
 -الصعب قراءة مقاالتو بشكؿ منظـ. وقد كتب مونتيف في موضوعات مختمفة منيا:  الصداقة

الخ،،، وكاف شديد االخبلص غزير  -األزياء -النـو -الصموات -العزلة -النساء -الفراغ
لقارئ، وكاف معتدال في آرائو دائـ الشؾ في األحكاـ العامة األفكار نجح دائما في التأثير في ا

ماذا أعرؼ؟ وكانت تؤذيو اآلراء المتصمبة  وفي أحكامو الخاصة وكاف سؤالو التقميدي:
 واألحكاـ الجارفة واعتبر كؿ الحقائؽ العامة مجرد تخمينات:

امت الطبيعة ماداـ العاقؿ يمكف أف يخطئ وكذلؾ مئة مف الرجاؿ أو عدة أمـ، وما د"" 
البشرية )عمى نحو ما نعتقد( عرضة ألف تستمر في الخطأ حوؿ ىذا الموضوع أو ذاؾ عدة 
قروف، فكيؼ لنا أف نكوف عمى يقيف مف أنيا تتوقؼ فجأة عف الخطأ أو أنيا في ىذا القرف 

 .2""ليست عمى ظالؿ
وباكوف وأديسوف وقد ترؾ مونتيف تأثيرا واضحا في كتاب المقالة مف بعده وال سيما المب 

 وأمرسوف.
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 13المحاضرة 
 األدب اإلسباني في عصر النيضة:

حافظت إسبانيا عمى لغتيا رغـ تتابع موجات الفاتحيف، وقد كتب معظـ األدب اإلسباني      
بالمغة القشتالية، وظير في اسابنيا خبلؿ عصر النيضة بعض الرواد األدبييف مثؿ خواف 

االسباني قفز قفزة مفاجئة عمى يد ميخويؿ دي سيرفانتس سافيدرا، مؤلؼ روبز، إال أف األدب 
القصة الرائعة )دوف كيشوت( التي تعتبر نموذجا لؤلدب الروائي الجديد في عصر النيضة 

  وواحدة مف أبرز روائع القصص العالي الخالد.
مة مف ( تمفت النظر لكونيا سمسمة متواص1612-1547حياة المؤلؼ سريفانتس) إفّ     

البؤس وسوء الطالع، فقد عمؿ صبيا ألحد الكرادلة ثـ ارتكب جريمة قتؿ مع صديقو ابف 
ثـ التحؽ سيرفانتس باألسطوؿ اإلسباني وفقد يده في معركة الكرديناؿ وفر الشاباف معًا، 

األتراؾ وفي أثناء العودة وقع في أسر القراصنة الجزائرييف وظؿ في األسر خمس سنوات، ولما 
ـ يكتسب ما يقتات بو فعاد إلى الجيش والتحؽ بأسطوؿ اسبانيا العظيـ )األرمادا(، ولكنو عاد ل

أضاع بعض النقود وزج في السجف واختفى عاميف ثـ كتب الجزء األوؿ مف دوف كيشوت 
وأخيرا أخرج الجزء  (،فصادؼ نجاحا عظيما )كاف سيرفانتس حينئذ في السابعة والخمسيف

وطبقت شيرتو اآلفاؽ ولكنو لـ يفد مف ذلؾ شيئا ومات  1615ة مف دوف كيشوت سن الثاني
 في فقر وضنؾ شديديف في السنة نفسيا التي شيدت موت شيكسبير.

وعنواف القصة األصمي ىو: حياة الشيير دوف كيشوت دوالمنشا ومنجزاتو، وخبلصتيا أف 
 شماؿ اسبانيا مف قرى مقاطعة المنشا في السيد كويخادو  أو كويخانا كاف يعيش في قرية

وحيدا مع ابنة أخت لو وخادمة لممنزؿ وحصاف، وكاف في الخمسيف مف عمره حيف قرر بتأثير  
 ي تقميد الفروسيةيانكبابو عمى مطالعة كؿ ما وصمت إليو يده مف روايات الفروسية، أف يح

حيح تقميد الفروسية الدارس وأف يجعؿ مف نفسو فارسا يجوب األقطار في سبيؿ المغامرة وتص
 أخطاء العالـ ونجدة المميوؼ وحماية النسوة.

ذ نجح في اقناع جار لو فبلح فقير بااللتحاؽ بو مقابؿ وعد بتنصبيو حاكما عمى احدى  وا 
الجزر، انسؿ ىو وتابعو سانكوبانسا خمسة مف القرية وقصدا أرض اهلل الواسعة، وتمشيا مع 

وىو دوف كيشوت دوال مانشا كما أضفى عمى تقميد الفروسية انتقى كويخانا لنفسو اسما طنانا 
دابتو اسـ حصاف أصيؿ مشيور )روسينانت( وانتقى لنفسو محبوبة وىمية أسماىا السيدة 
دلسينا دؿ توبوزو، وكاف قد لفع نفسو بعدة حربية قديمة متآكمة واتخذ جميع المظاىر الشكمية 

 بغبًل. لمفروسية ولـ يكف يعيبو سوى أف تابعو سانكوبانسا كاف يركب
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وفي الجزء األوؿ مف القصة صورة لمغامرات دوف كيشوت الناجمة عف رغبتو في اثبات 
، ومف ىنا كاف بطولتو وعف تصوره وجود األعداء في كؿ مظير مف مظاىر الحياة والطبيعة

انقضاضو عمى طواحيف اليواء وعمى قطيع الغنـ وعمى قرب الخمر المعمقة في غرفتو في 
النزؿ، وكانت كؿ مغامرة تنتيي ضحية اصابات بميغة وآالـ مبرحة ولـ يكف ذلؾ لينفع في 

مثبل بعد أف رأى ثبلث اعادتو إلى رشده، فقد كاف شديد االصرار عمى أوىامو فإذا ما ثبت لو 
عشرة غنمة مقتولة بسيفو أف القطيع الذي ىاجمو لـ يكف جيشا معاديا بؿ قطيعا مف الغنـ فسر 
األمر  بأف السحرة مسخوا أعداءه غنما ليعموا بصريتو، وىكذا لـ تفمح أية حيمة في رده إلى 
 صوابو، لقد كانت مشكمتو األساسية أنو أراد أف يقمب العالـ عف طريؽ الوىـ وأف يعيد التاريخ
عدة قروف إلى الوراء، وقاده ىذا االصرار إلى أف يتوىـ أف النزؿ الحقير قمعة محصنة وأف 
صاحب الفندؽ أمير اقطاعي عظيـ بؿ زيف لو وىمو المريض أف يجعؿ مف خادمة الفندؽ 
الريفية ذات المبلمح القاسية والشعر الخشف سيدة اقطاعية مثالية تفيض جوانحيا رقة وعذوبة، 

في ورطة مع صاحب الفتاة خرج منيا مييض الجناح مشيـ األضبلع معصوب وأوقعو ذلؾ 
 الرأس.

وفي القسـ الثاني مف القصة الذي كتب بعد خمسة عشر عاما، مف القسـ األوؿ يستمر دوف 
بعض الجرأة في محاولة تبصيره  كيشوت في حماقتو العمياء بينما يظير تابعو سانكوبانسا

يتغير فعبل ىو موقؼ المؤلؼ مف البطؿ أو ربما موقؼ  بعض ببعض الوقائع. ولكف الذي
العالـ منو، فإذا بمآزؽ دوف كيشوت تنتيي بنيايات أقؿ ايبلما مف مآزقو في الجزء األوؿ 

شفقة عميو وانقمب الموقؼ مف الغيظ والردع والتحطيـ إلى الضحؾ منو  وكأنما أدركت العالـ
سود الممكية إذ فتح باب القفص عمى أسد والتسمي بو. وقد تجمى ذلؾ في مغامراتو مع األ

مفترس جائع ولكف األسد لـ يمؽ إليو باال، وفي النياية يقيض لو دوؽ عظيـ تحقيؽ حممو 
فيعاممو معاممة الفرساف العظاـ ويحتفي بو في وليمة فروسية كبرى وينصب تابعو سانكوبانسا 

وتنتيي تجربة التابع األميف بمأساة  ةىـ المسكيف أنيا جزيرتو المنشودأميرا عمى قرية صغيرة يتو 
 موجعة تقوده إلى اعتزاؿ الحكـ.

وفي نياية الرواية يتطوع أحد فرساف القرية )باتشمر( لشفاء دوف كيشوت مف وىمو بعد أف 
شاعت قصتو في الببلد ويتحداه لممبارزة ويأخذ عميو عيدا أني يقمع لمدة سنة عف فروسيتو في 

دوف كيشوت عمى أثر  الطعنة األولى مف منافسة ويعود إلى اليت حاؿ انيزامو، وفعبل يسقط 
محطـ القمب والجسـ ويشعر أخيرا بدنو أجمو فينقطع عف قراءات الروايات ويعمف توبتو ويكتب 
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وصيتو ويخص تابعو األميف ببعض ميراثو وينص في الوصية عمى أف تحـر ابنة أختو مف 
 .1ت الفروسية أو تساور نفسو أحبلمياالميراث إف ىي اقترنت بإنساف يقرأ روايا

 تعميؽ: 
إف دوف كيشوت قصة ممتعة جدا يقرأىا االنساف فيتمنى أف يعيدىا وفي كؿ مرة يستطيع أف 

حد منا في يستخرج منيا معاني مخبوءة، إنيا قصة الجنس البشري بأكممو، قصة كؿ وا
وأوىامو وتحزباتو، إنيا قصة مؽ عالمو الخاص المنسجـ مع تربية وخ محاولتو لتغيير العالـ

المثالية والمبدأ واألخبلؽ في حربيا البائسة ضد عالـ يغمره الشر والفساد والتعصب، وأي  منا 
ينجو مف )الدوف كيشوتية( بمعنى مف المعاني؟ كؿ منا خادع لنفسو مخدوع بنفسو إال مف رحـ 

السطح وىمنا خفي ربؾ، كؿ ما في األمر أف وىـ دوف كيشوت مكبر ومجسـ وظاىر عمى 
وباطني وغير معترؼ بو في أكثر األحياف. فضيمة دوف كيشوت أنو أخيرا أدرؾ وىمو واعترؼ 

 .2بو، وأقمع عنو وىناؾ مبلييف مف الناس يموتوف عمى عقيدة الوىـ
ولكف أليس الوىـ ضروريا؟ ربما أف دوف كيشوت لـ يستطع أف يستأنؼ الحياة بعد أف انكشؼ 

 مات.وىمو فكتب وصيتو و 
إف دوف كيشوت قصة اسبانية بالمعنى الشامؿ ليذه الكممة وىذا ما يفسر شعبيتيا في كؿ 
عصر وفي كؿ قطر، ولكنيا أيضا اجتماعية بمعنى أنيا تتعرض لقيـ اجتماعية معينة 
وتياجميا،إنيا ممحمة ىجائية ضد قيـ الفروسية ومثميا وتقاليدىا وشكمياتيا، وىي تمثؿ رفض 

ضة لمقيـ الموروثة عف العصور الوسطى، إذ كاف عصر النيضة مرحمة مجتمع عصر الني
انتقالية بيف المجتمع االقطاعي  والمجتمع البورجوازي وكانت وطأة قيـ الفروسية تثير الكتاب 

سابقا سخرية رابميو مف القيـ االقطاعية في )غارغانتوا وبنتاغروئيؿ( ويبدو والمفكريف، وقد رأينا 
مف ىذه القيـ كاف متمشيا مع موقؼ عدد مف الكتاب األوربييف الذيف أف موقؼ سيرفانتس 

كانوا يحسوف بضرورة القضاء عمى قيـ الفروسية وجاذبيتيا الرومانتية وال سيما الكتاب 
الواقعييف ذوي المنبت االجتماعي المتواضع، وواضح في ىذه الرواية أف سيرفانتس يصب 

مجد حياة القروف الوسطى وبطوالت فرسانيا ويظير ىجاءه عمى الروايات الرومانسية التي ت
. ومف الضرر اليائؿ الذي يحيؽ بمف يواظب عمى قراءتيا، ويجعؿ دوف كيشوت أمثولة لغيره

ىنا كاف تشديده في نياية الرواية عمى توبة دوف كيشوت عمى أف الرواية ال تقترح أية قيـ بديمة 
                                                           

. ينظر كذلؾ: فؤاد المرعي، المدخؿ إلى اآلداب 79-78، زكي نجيب، قصة األدب في العالـ، ص أميف، أحمد - 1
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ف كانت بمجمميا خطوة في اتجاه الواقعية والسيما بما ورد فييا مف وصؼ  لقيـ الفروسية وا 
مفصؿ لمحياة اليومية لمريؼ االسباني بطريقة لـ تعيد مف قبؿ في قصص ما قبؿ عصر 

 النيضة. 
الترويح عف  اء وبالطبع كاف في رأس األىداؼ التي رمى إلييا سيرفانتس الترويح عف القر

سميتيـ واضحاكيـ والسيما في الجزء األوؿ حيث يركز عمى المفارقات والمشاىد القراء وت
 المضحكة تركيزا شديدا يقربو مف الميمودراما.

وقد كشؼ الكاتب نفسو في نياية الرواية عف معنى وجود دوف كيشوت بالنسبة لمجميور، ىا 
ـ دوف كيشوت ورده إلى ىو دوف انتونيو الشخصية المتزنة في الرواية، يمـو الفارس الذي حط

 صوابو:
ماذا تقوؿ في حرمانؾ العالـ مف أعظـ حماقة مسمية عرضت عمى الجنس البشري؟ أعمـ "" 

يا سيدي أف شفاءه لف يفيد الجميور ولو بنصؼ ما أفادىـ اختاللو. ولكف لدي ما يحممني 
ميارتؾ  عمى االعتقاد، يا سيدي باتشمر، أف جنونو مف التأصؿ بحيث لف يكوف في مقدور

ال أستطيع أف أمنع نفسي مف أف أتمنى أف يكوف  -ولتسامحني السماء–أف تشفيو وأنا 
كذلؾ، ألننا بشفاء دوف كيشوت ال نخسر صحبتو الممتعة فحسب بؿ نخسر تيريج 

  .1وفكاىاتو المضحكة التي تكفي وحدىا لشفاء السوداوية نفسيا مف كأبتيا"" سانكوبانسا
الرواية يظؿ مفتاحيا األساسي شخصية دوف كيشوت، ومف خبللو  وميما قيؿ في أىداؼ ىذه

يمكف أف نفيـ عالـ مؤلفو، إف سرفانتس يصؼ دوف كيشوت بأنو رجؿ في الخمسيف، نحيؿ 
الجسـ، طويؿ، لو خداف يكاد يقبؿ أحدىما اآلخر داخؿ فمو ورقبتو طوليا نصؼ ياردة، وىو 

كميا يظؿ دوف كيشوت  وفي خبلؿ الرواية ينتمي إلى الطبقة الدنيا مف النببلء)ىيدالغو(
شخصية ثابتة فيو نموذج مثالي لمشيامة وطيبة القمب والوفاء واالستقامة والشجاعة، إنو فارس 
مف فرساف الروايات الرومانسية يقفز مف الكتاب ليواجو عالما متغيرا وقاسيا اليفيـ واليرحـ وفي 

في القسـ الثاني مف الرواية حيث  أفضؿ حاالتو يستعيض عف البطش بالسخر، كما حدث
أصبحت مغامرات البطؿ تنتيي بنيايات أقؿ ايبلما إما بفعؿ المصادفة أو لوجود أناس بدأو 

بمنتيى العنؼ ألنو  يفيموف مف ىو، وىذا يعني أف العالـ رفض وجوده في البدء وحاوؿ ايقافو
ولكنو فضؿ فيما بعد أف يتسمى يرمز إلى فترة تاريخية انصرمت وقيـ قديمة المسوغ الستمرارىا 
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عمى حماقات الفارس وتابعو، ربما ألف حكايتو شاعت وتبيف منيا أنو ظاىرة معزولة ليست 
 بذات خطر  عمى قائـ النظاـ القائـ.

إف الخط الذي يجمع مغامرات دوف كيشوت ىو العبلقة القائمة عمى التناقض بيف الوىـ 
والمفارقة المضحكة تستمر في الرواية مف خبلؿ شخصية دوف المثالي وتجربة الحياة اليومية، 

كيشوت الحالـ المثالي الذي يصر عمى وضع أحبلمو موضع التنفيذ وكذلؾ مف خبلؿ 
الممتصؽ بالمادي والواقعي والعاجز عف القياـ بأي عمؿ سوى تفسير  شخصية سانكوبانسا

سا كؿ تجربة ميما كانت مرة بأنيا حماقات وأوىاـ سيده المثالي. وفي البداية يفسر سانكوبان
خطوة في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ المنشود وىو حكـ الجزيرة، ولكنو بالتدريج يتوصؿ إلى نوع مف 
ف لـ  االحساس الغامض بالنبؿ الخيالي لمقاصد سيده فيغمب احترامو لسيده عمى كؿ شيء وا 

لـ يفكر أبدا  -محظاتحتى في أحمؾ ال-يمنعو ذلؾ مف محاولة تبصير سيده بالواقع. عمى أنو
 اف يستجيب لروح التخمص مف الواقعبالتخمي عف سيده ربما ألف عالـ دوف كيشوت الوىمي ك

واقعو المؤلـ، وكاف أي بصيص أمؿ يقدـ لو أفضؿ مف واقعو المبل في قريتو، وربما أراد 
 طبقتو يثنييـسيرفانتس أف يجعؿ مف خيبة الفبلح سانكوبانسا في مغامراتو الخيالية درسا ألبناء 

عف التعمؽ باألوىاـ. وعمى أي حاؿ كانت شخصية سانكوبانسا تنمو جزئيا بفعؿ التجربة وقد 
أف يبلحظ نمو إدراؾ  اختمطت غفمتو بنوع مف الذكاء الفطري، ولـ يفت دوف كيشوت أف يبلحظ

   ويرد عميو التابع ردا قد يحمؿ محمؿ السخرية: تابعو 
 بد أف شيئا مف نباىة سيادتؾ قد أعداني" " ال

ولعؿ التغيير األساسي الذي طرأ عمى شخصية سانكوبانسا أنو بدأ يدرؾ بالتدريج أف مجتمعا 
يحكمو النفاؽ والجيؿ والمظاىر ال يمكف أف يتقبؿ النبؿ والمثالية، وىو يقتنع أخيرا بصعوبة 

دة أسبوع ويكشؼ المواىب العممية اليائمة التفاىـ مع عالـ كيذا حيف يتاح لو أف يحكـ قرية لم
التي يفترض أف تتوافر في الحاكـ والتي ال ترد في قائمتيا أبدا كممات مثؿ االخبلص أو 

 االستقامة أو النبؿ أو حتى راحة الباؿ.
ومف ىنا كاف العنصر المأساوي يتضح في الرواية كمما قاربت نيايتيا عمى الرغـ مف اطارىا 

 . الكوميدي الصارخ
إف رواية دوف كيشوت تحتمؿ أكثر مف تفسير واحد، وما زالت بعد ثبلثة قروف ونصؼ مف 
تأليفيا تمقى قبوال طيبا لدى القراء وقد قمدىا كتاب عديدوف وترجمت إلى كبير مف المغات ال 

وال شؾ أف لوضوح أسموبيا وبساطة عرضيا وسبلسة سردىا يفوقو سوى عدد ترجمات التوراة، 
ميؿ في انتشارىا، ولغتيا بوجو عاـ سيمة ولكف ىناؾ مراعاة واضحة لمبدأ مبلئمة فضبل غير ق
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الكبلـ لمشخصية ولمموقؼ، فمغة سانكوبانسا مثبل بسيطة ريفية تفوح منيا السذاجة، في حيف 
 دوف كيشوت مفخمة وممموءة بالشكميات وىي طبعا عامؿ مف عوامؿ االضحاؾ.  أف لغة

رفانتس يبدأ فصوؿ روايتو بمقدمات يخاطب فييا قارئو مباشرة وعمى عادة أىؿ عصره كاف سي
ويشرح ظروؼ القصة ويعمؽ عمى تطوراتيا، ومف أطرؼ ىذه المقدمات مقدمة الجزء الثاني 
التي يشير فييا الكاتب إلى أف دوف كيشوت أصبح شخصية معروفة في اسبانيا بفضؿ الجزء 

جوا مف السخرية المشفقة واليجاء العميؽ  األوؿ مف الرواية، وقد أشاع الكاتب في روايتو
 طابعيا اإلنساني الذي يعد مف أىـ عوامؿ نجاحيا. الخالي مف المرارة وبذلؾ وطد 

وفي الختاـ البد مف اإلشارة إلى أف األجياؿ المتعاقبة منذ أربعمئة سنة فيمت فيمت دوف 
 كيشوت بأشكاؿ مختمفة:

 المواىب والعقوؿ.ولكف تأخذ األفياـ منو     عمى قدر 
عمى أف ىذا التبايف في الفيـ والتذوؽ كاف مصحوبا دائما باعجاب شديد بالقصة وولع بتتبع 
مصير بطميا وتابعو، وىناؾ حكايات كثيرة تروي عف افتتاف الناس بيذه الرواية، ومف أطرؼ 

رؼ ىؿ تع"ىذه الحكايات ما يروي مف أف لويس الرابع عشر سأؿ أحد رجاؿ ببلطو يوما: 
ف كاف يعتقد أنو يستطيع فيميا والتحدث بيا في  المغة االسبانية؟ فأجاب أنو ال يعرفيا وا 
مدة قصيرة جدا، وقد خيؿ إليو أف الممؾ يريد تعيينو سفيرا فانصرؼ إلى دراسة االسبانية 

مغة وفي مخيمتو تتراقص وانقطع ليا زمنا وبعد بضعة أشير أتى ينبئ الممؾ بأنو أتقف ىذه ال
ولكنو فوجئ بالممؾ يقوؿ لو بحامسة: إنؾ لرجؿ سعيد إذ تستطيع اآلف أف تقرأ  عراض  آماؿ

 . 1كتاب دوف كيشوت بمغتو وتتذوؽ سحره وجمالو"
 
 
 
 
 

                                                           
روى ىذه الحكاية رجاء النقاش نقبل عف الناقد االنجميزي" ىنري برليف" في مقاؿ بعوانو: " لماذا نصادر دوف  - 1

كيشوت؟" وفي ىذا المقاؿ يشير األستاذ رجاء إلى مصادرة الجزء األوؿ مف الترجمة العربية لدوف كيشوت التي قاـ بيا 
بد العزيز األىواني بحجة أف الرواية تتضمف إشارتيف فييما قدح بالعرب واالسبلـ، ويستنكر األستاذ األستاذ الدكتور ع

رجاء ىذا الموقؼ ويؤكد أف سيرفانتس " ليس عدوا لنا ألنو فناف عظيـ، والفناف العظيـ دائما صديؽ مخمص لئلنسانية 
 . 99- 90، ص 1970كميا". ينظر: النقاش رجاء: أصوات غاضبة، بيروت 
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 14المحاضرة    
 األدب اإلنجميزي في عصر النيضة

 )شكسبير(
خبلؿ كانت قفزة المسرح عمى يد شكسبير أبرز ظاىرة في تاريخ األدب العالمي اإلنخميزي 

عصر النيضة وقد أخممت الظاىرة الشكسبيرية غيرىا مف الظواىر األدبية في ذلؾ العصر 
حتى إف المتتبع المعجؿ اليكاد يرى شيئا سواىا تماما كما ىو الشأف بالنسبة لسرفانتس في 
اسباينا اباف عصر النيضة. عمى أنو مف أجؿ تقدير شكسبير حؽ قدره ال بد مف إلقاء نظرة 

 عمى المسرح االنخميزي قبمو. ولو سريعة
حصؿ النشاط المسرحي الوحيد الذي عرفتو بريطانيا قبؿ العصور الوسطى أثناء الفتح 
الروماني ثـ اختفى ىذا النشاط مع انتياء العيد الروماني، أما في العصور الوسطى فقد كاف 

، الذي كاف يمشي المظير الوحيد لممسرح ألعاب التيريج وخفة اليد، ثـ ظاىرة المغني الجواؿ
ينشئ قصصا وأشعارا ذات طابع نقدي أثار نقمة الكنيسة، ثـ أف الكنيسة نفسيا بعثت شيئا 
بسيطا مف النشاط المسرحي حيف أخذ الرىباف يقدموف تمثيميات بدائية حوؿ أمور دينية، 
وتطور عف ىذه التمثيميات فيما بعد بعض المسمسبلت ذات الطابع الديني، وظيرت بعد ذلؾ 

 التمثيميات األخبلقية التي كانت ترمز شخصياتيا إلى الفضائؿ أو الرذائؿ المجردة. 
لى جانب ذلؾ تطور نوع جديد مف التمثيميات الخاصة أطمؽ عمييا اسـ المسميات وكانت  وا 
تقدـ لببلط أسرة تيودور، واتصفت ىذه التمثيميات بيميمة التركيب والمرح الفج والمغزى 

ومف العجيب أف ىذه األنواع المسرحية الضعيفة استمرت حتى القرف األخبلقي المصطنع، 
 السادس عشر وتعاصرت مع روائع المسرح البريطاني مف انتاج مارلو وشكسبير.
في ىذا القرف  ويتساءؿ مؤرخو األدب دائما عف سبب القفزة المفاجئة لممسرح االنجميزي

ف الروائع السمفية لـ يتـ تمثميا في وينكروف أف يكوف تأثير النيضة ىو العامؿ األساسي أل
بريطانيا آنذاؾ، وكاف األدب المسرحي الذي تأثر مباشرة بالنيضة أقؿ حيوية وأصالة مف 
)التمثيمية األخبلقية( التي سبقت اإلشارة إلييا. عمى أف األدب الكبلسي أعطى المسرح 

ف قبؿ، ثـ إف الباحث ال البريطاني صبلبة وسموا في اليدؼ لـ تعرفيما المسرحية المحمية م
يستطيع أف ينكر ما قد يكوف مف عبلقة بيف ظيور المأساة والممياة كنوعيف متمايزيف في ىذا 
القرف وبيف تأثيرات النيضة. وفي المأساة كاف التأثير األوؿ مثبل لسينيكا الروماني، ولكف 

الجميور البريطاني في بادئ  المأساة المتأثرة مباشرة بالمأساة الكبلسية لـ تمؽ قبوال واسعا عند
( ودفع 1593-1564األمر وكانت مثقمة بالشعر وبطيئة الحركة حتى أتى كيرستوفر مارلو )
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المسرح إلى األماـ وعالج موضوعات ميمة وخمص الشعر المسرحي مف القافية، ولكف نجاحو 
)ييودي  لـ يكف عمى سوية واحدة في مسرحياتو، ومف مسرحياتو المشيورة)الدكتور فاوست(

تطورت الممياة أيضا عمى يد جوف اليمي في النصؼ الثاني مف القرف السادس  مالطا( وقد
عشر، إال أف ظيور شكسبير في ىذه الفترة طغى عمى جميع ىذه التطورات وظؿ ظاىرة 

 صعبة التفسير في تاريخ األدب البريطاني.
 حياة شكسبير: 

، وكاف أبوه ذا 1564ستراتفورد أف أنوف سنة  يقوؿ المؤرخوف أف ولياـ شكسبير عمد في كنيسة
مف إمرأة  1582شأف في بمده ويفترض أنو وفر البنو تعميما متوسطا، تزوج شكسبير سنة 

تكبره بثماني سنوات وولدت امرأتو بنتا بعد خمسة أشير مف الزواج ثـ تبل ذلؾ توأـ بعد سنتيف. 
 1592لمسرح إال أنو مع حموؿ سنة وال يعرؼ متى ذىب شكسبير إلى لندف وال كيؼ اتصؿ با

كاف قد اكتسب في لدف قدرا مف الشيرة كافيا الستثارة الحساد ضده، ولـ تكف ىذه الشيرة نتيجة 
نجاحو المسرحي فحسب بؿ بفضؿ قصيدتو القصصية)فينوس وأدونيس( التي نالت شعبية 

االرتفاع حتى كبرى وطبعت تسع طبعات خبلؿ بضع سنيف، واستمرت شيرة شكسبير الشعرية ب
 154وبمغ عددىا  1609تكممت بالنجاح الكبير الذي القتو)المقطعات( التي نشرت سنة 

أسس شكسبير )فرقة المورد تشامبرليف( وقاـ فييا بدور الممثؿ  1594 مقطعة، وفي سنة
والكاتب الشريؾ، واستطاعت ىذه الفرقة أف تبني مسرحا خاصا بيا وشممتيا الرعاية الممكية 

حظا وافرا مف الربح والشيرة واترفع خبلؿ ذلؾ نجـ شكسبير وناؿ لقب)جنتمماف( وأصابت 
تقاعد وقصد بمدتو ستراتفورد ومكث فييا حتى مات  1612واتسعت أمبلكو وأعمالو، وفي سنة 

، وىناؾ شكوؾ كثيرة تثار حوؿ شخصيتو وحقيقة 1616في الثالث والعشريف مف نيساف سنة 
 . 1ربا وأمريكا جمعيات وأبحاث كثيرة تستيدؼ جبلء ىذه الحقيقةنسبة المسرحيات لو، وفي أو 

بدأ شكسبير عممو الفني بانتاج المسرحيات التاريخية المستوحاة مف التاريخ االنجميزي في  فنو:
عصره، ومف الواضح أف ىذه المسرحيات تستجيب لنمو النزعة القومية البريطانية ولبدء 
االنتصارات البحرية البريطانية في ذلؾ الحيف والسيما بعد التغمب عمى )األرمادا( االسبانية 

ػ وقد تأثرت مسرحيات شكسبير التاريخية األولى بطبيعة المسمسبلت التمثيمية 1588سنة 
التاريخية التي كانت رائجة في عصره، وربما كتب بعضيا باالشتراؾ مع مؤلفيف آخريف، وأىـ 

                                                           
لمتوسع أكثر راجع عدد مجمة اليؼ األمريكية الذي صدر بمناسبة الذكرى السنوية األربعمئة لوالدة شكسبير:  - 1

Life.vol.36.No.8.May.4.1964  114نقبل: عف حساـ الخطيب، ص . 
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ىنري السادس، بأجزائيا الثالثة، ورتشارد الثاني ورتشارد الثالث، مسرحيات المرحمة األولى: 
، وفي المسرحيتيف األخيرتيف ظيرت خصائص فنو األصيؿ ىنري الخامسثـ ىنري الرابع و 

وخمط مشاىد الجد باليزؿ وقدـ فيمو الخاص لمنفس االنسانية ولؤلحداث التاريخية التي كانت 
مدار رواياتو، ومعظـ مسرحياتو تبرز قيمة االخبلص والوالء في بناء الممؾ، وتظير أف انعداـ 

الضطراب ويعرض كؿ انساف لمخطر حتى ابف الحاكـ ال االخبلص يؤدي إلى الفوضى وا
 يأمف عمى نفسو مف ولده. 

وفي الوقت نفسو كاف شكسبير يطور فنو الكوميدي، ومنذ البدء كتب الممياة ثـ طور شخصية 
فمستؼ في ثبلثية ىنري الرابع وجرب حظو في الممياة اإلبداعية وكذلؾ في الموقؼ الكوميدي 

في أية  التي تنفرد بأصالة وميارة واحكاـ ليس لو مثيؿ (ـ ليمة صيؼحم)حتى بمغ الذروة في 
. وفي عدد مف كوميدياتو األخرى، 1تمثيمية أخرى لشكسبير، عمى رأي السير أيفور ايفانز

والسيما الكوميديا الرومانتية، يختبئ وراء الضحؾ اتجاه قوي لممأساة ولمواقعية وتيتز كثير مف 
االتجاه وتبدو الشخصيات في عراؾ مع مؤلفيا الذي يحاوؿ أف يموي  القيـ الكوميدية أماـ ىذا

عنقيا عف التمادي في االتجاه إلى الواقعية وأف يقودىا بخفة الخبير الحاذؽ إلى التوثب بمرح 
 وحيوية مع األنغاـ الكوميدية التي صمميا ليا.

لى الواقعية تستمر في كثير مف كوميديا تو وتتصارع مع مباىج إف ىذه النزعة إلى المأساة وا 
ضوء القمر ومناسبات الحب والفرح حتى ليبدو االطار الكوميدي أضعؼ مف أف يستطيع حمؿ 
األعباء الجدية، مما دفع بعض النقاد الطبلؽ اسـ )الكوميديات المظممة( عمى تمثيميات مف 

 واحدة بواحدة، واألمور بخواتيميا.تاجر البندقية، مثؿ: 
وتعتبر السنوات الست األولى مف مطمع القرف السابع عشر فترة المآسي الكبيرة في انتاج 

 وكميوباتوا ىممت، عطيؿ، ماكبث، الممؾ لير، أنطونيوشكسبير، ففي السنوات التي صدرت: 
، عمى اختبلؼ بيف مؤرخي األدب في تحديد التاريخ الدقيؽ لبعض ىذه كوريوالنوس

اة الشكسبيرية أقدـ عيدا مف ىذه المسرحيات، إذ أف المسرحيات المسرحيات. إال أف المأس
 لـ تقتصر عمى مرحمة معينة -عمى أي حاؿ-التاريخية تحمؿ طابع المأساة، وكتابة المأساة

مف حياة شكسبير، فقد مارسيا في جميع مراحؿ انتاجو، الميـ إال في السنوات األخيرة؛ حيث 
 ألكبر مف اىتمامو.انصرؼ إلى الكوميديا وخصيا بالجزء ا

                                                           
1  - Evans. Sir Ifor ; A short  History of English Literature.Apelikan book. G.B. 1956. Pp 
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 :وتشترؾ مآسيو الكبرى بمميزات أىميا
تصور المأساة شخصية عظيمة وقعت في موقؼ صعب يتيح الكشؼ عف جانب مف جوانب -

 أو االنحراؼ عند ىذه الشخصية. الضعؼ
 يعتمد عمى تصرؼ البطؿ غالبا مصير أمة بأكمميا ال مصيره الشخصي وحده.-
 الواسع الذي يتحرؾ فيو البطؿ.يعنى شكسبير بتصوير االطار -
يحرص شكسبير غالبا عمى تأكيد فكرة استمرار الحياة عمى الرغـ مف النياية المأساوية -

 البطالو.
تجمع المسرحيات بيف قوة الحبكة وعمؽ الفكرة بحيث تجتذب جماىير مف مستويات متفاوتة -

 ذكاء وثقافة.
فقد كانت تنتظمو مف الناحية الفكرية نظرة  وعمى الرغـ مف تنوع انتاج شكسبير وتبايف ألوانو

منسجمة إلى الحياة، ففي مجاؿ السموؾ اإلنساني كانت تؤرقو دائما مشكمة االخبلص 
والبلاخبلص ونتائجيا في الحياة االنسانية. وفي مجاؿ الممارسة العاطفية كاف يحاوؿ التمعف 

 ي حالة تعطؿ العقؿ. في الصراع الغريب بيف العقؿ والعاطفة والتخبط الذي ينجـ ف
، فيو كشاعر وقد أتاح ألشخاصو حرية كاممة في أف يعيشوا ويمارسوا نزعاتيـ مف خير وشر

 فذ يجعميـ يعيشوف في عالـ أخبلقي تسيره قوة كبرى سماوية.
وما يميز فف شكسبير تطوره الدائـ باتجاه العمؽ واالتقاف، إذ كاف دائـ االستفادة مف تجاربو 

 و عاـ لعبت عدة اعتبارات في تكويف مسرحياتو:المسرحية، وبوج
 أنو كاف ممثبل وكاف يعرؼ انحداد قدرة الممثؿ عمى التمثيؿ الدقيؽ لموضع المطموب.-
أنو كاف مشاركا في ممكية المسرح وكاف عميو أف يراعي الناحية التجارية وأف يتفيـ ذوؽ -

 الجميور.
يؼ مع طبيعة المسرح الفقير في عصره أنو كاف يكتب لممسرح مباشرة وكاف عميو أف يتك-

وامكاناتو المحدودة، وىذا يفسر كثيرا مف الظاىرات الفنية في مسرحياتو مثؿ خروج الممثميف 
في آخر كؿ مشيد، وتعرض المتكمميف لوصؼ المناظر الطبيعية أو االضاءة بسبب افتقاد 

 امكانات المسرح التزينية.
ة لطموحو الفني األصيؿ وكاف ييمو أف يرضي نفسو أنو كاف يخضع جميع االعتبارات السابق

مثمما يرضي جميوره، وقد استطاع بفضؿ أدبو وحذقة ونفاذ بصيرتو أف يناؿ اعجاب الجميور 
والخاصة في وقت واحد حتى أف الممؾ شمؿ مسرحو برعاية خاصة وصار اسمو)مسرح 
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ور لـ يتـ عمى حساب الممؾ(، وأف خمود مسرحيات شكسبير أكبر دليؿ عمى أف ارضاء الجمي
 الفف بؿ كاف مف خبلؿ االتقاف الفني.

ولـ يعبأ شكسبير بالقواعد الكبلسية وكاف يعد ثائرا في ىذا المجاؿ، إذ أصر عمى جمع اليزؿ 
والجد في المسرحية الواحدة ولـ يتقيد بوحدتي الزماف والمكاف، وركز اىتمامو عمى وحدة العمؿ 

ائعا في مجاؿ تصوير الشخصية التي كاف يمنحيا مقومات المسرحي فقط، وقد أبدع ابداعا ر 
الحياة والحركة ويسمط عمييا األضواء مف جوانب مختمفة ويبرز ما يمكف أف تنطوي عميو مف 

شخصياتو تتصؼ  تناقض وتردد بحيث تصبح شخصية حية واقعية ال رمزًا  باىتا، وبعض
 باالشكالية مثؿ ىاممت التي سيأتي الحديث عنيا.

شكسبير في مبلءمة المغة الشعرية لممسرح، وفي تمثيمياتو األولى أظير ميبل لبلنسياؽ  وأبدع
وراء الجماؿ المغوي وولعا بالتبلعب بالكممات والعناية بالقوافي ولكنو تمكف بالتدريج مف 

الحسية وكاف سرح، وكاف مغرما بالصور المادية السيطرة عمى لغتو وتطويعيا لمتطمبات الم
 واسعًا وشامبل ال يضاىيو أي شاعر انجميزي آخر.نطاؽ خيالو 

ولعؿ أجمؿ تفسير لمسحر الشامؿ الدائـ في مسرحيات شكسبير ىو التفسير الذي أورده: 
ألجؿ أبسط المستمعيف ىناؾ العقدة، لألكثر تفكيرا ت.س. اليوت في كتابو جدوى الشعر: " 

الكممات وطريقة التعبير، لألكثر ىناؾ الشخصية وصراع الشخصية، لألكثر اىتماما باألدب  
بالموسيقى االيقاع، ولممستمعيف الذيف ىـ أعظـ تفيما وحساسية المعنى الذي  حساسية

 .1يكشؼ نفسو تدريجيا"
إف إنتاج شكسبير غزير ومتنوع ومتفاوت السوية بحيث يجب أخذ كؿ التعميمات السابقة 
بمنتيى الحذر، وسوؼ نتناوؿ بالدراسة مسرحيتو )ىممت( التي تعد مف أعظـ مسرحياتو إف لـ 

 تكف أعظميا عمى االطبلؽ. 
 مسرحية ىممت:

ر، مقر الببلط يفتتح المشيد األوؿ مف ىممت عمى باحة أماـ قصر ايمسينو خالصة: 
الدانيماركي، حيث يقؼ اثناف مف الضباط لمتدواؿ مع ىوراشيو صديؽ األمير ىممت حوؿ 
مسألة ظيور شبح معيف أماـ القصر، وفيما يحاوؿ ىوراشيو تفنيد مسألة ظيور الشبح يبدو 
فجأة شبح ممؾ الدانمارؾ الراحؿ مما يثير قمؽ ىوراشيو ويدفعو إلى التنبؤ بأف ظيور الشبح 

يس إال نذير شر قريب ييدد المممكة، وما ىي إال دقائؽ حت يظير الشبح ثانية ويحاوؿ ل

                                                           
 .119، ص حساـ الخطيب، محاضرات في تطور األدب األوربي - 1
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ىوراشيو التحدث إليو كما فعؿ في المرة السابقة ولكف الشبح ينسؿ بيدوء لدى سماعو نعيؽ 
 غراب، ويقرر ىوراشيو أخبار األمير ىممت بالموضوع.
والممكة وىممت وبولونيوس، مدير القصر ثـ ينتقؿ المشيد إلى قاعة في القصر تضـ الممؾ 

الممكي، وابنة اليرتس وآخريف، ويروي الممؾ كيؼ تسمـ العرش بعد وفاة أخيو عمى أثر قرار 
اجماعي مف الوزاء وكيؼ تزوج إمرأة أخيو )الممكة(، ثـ يبمغ اليرتس الموافقة عمى عودتو إلى 

ممت بشأف الجزع الشديد الذي ما زاؿ باريس الستئناؼ دراستو، ثـ يتداوؿ الممؾ والممكة مع ى
. 1يظيره بسبب وفاة والده وينصحانو باالقبلع عف مشروعو بشأف العودة إلى جامعة وتمبرغ

مف اقداـ  ويوافؽ ىممت ثـ نراه في مناجاة خاصة يكشؼ عف احتقاره لعمو الممؾ وامتعاضو
و ىوراشيو والضابطاف أمو عمى الزواج مف ىذا الرجؿ غير الجدير بيا، وبعد ذلؾ يدخؿ عمي

ليرويا لو قصة الشبحػ ويدرؾ ىممت مف الوصؼ أف الشبح ىو أبوه ويقرر السير في المية 
التالية  لمراقبة ظيوره، ويمي ذلؾ مشيد نرى فيو اليرتس قبؿ سفره يحذر أختو أوفيميا مف 

ياتو تصديؽ ىممت الذي كاف يتقرب إلييا، ويدخؿ بولونيوس  والدىما لينصح ابنو بشأف ح
المقبمة في باريس، وبعد رحيؿ اليرتس يفاتح األب ابنتو في موضوع ىاممت ويدعوىا لموقوؼ 

 منو موقؼ غير المشجع.
وينتصؼ الميؿ ويظير أماـ القصر ىممت وىوراشيو وأحد الظابطيف، وما يمبث الشبح أف يطؿ 

إلى ىممت أف فيخاطبو ىممت ويتوسؿ إليو أشد التوسؿ أف يفصح عف أسراره، ويشير الشبح 
يتبعو وحيف يختمي بو يفضي إليو بالسر الرىيب: لـ تكف ميتة الممؾ طبيعية فقد دس أخوه لو 
السـ بعد أف استأثر بحب الممكة واآلف يدعو الممؾ المغدور ابنو لبلنتقاـ، وال يممؾ االبف إال 

ذ عمييما أف يتعيده بذلؾ، وبعد انصراؼ الشبح يمح رفيقا ىممت عمى معرفة الحقيقة فيأخ
يؤكد عمييما الشبح ىذه المواثيؽ ويخبرىما ىممت أنو مقدـ  المواثيؽ بأف يحفظا السر ومف بعيد

 عمى أمر ذي خطورة.
مف المسرحية بعد بضعة أسابيع إذ نرى بولونيوس يأمر خادمو بالذىاب  ويأتي الفصؿ الثاني:

د يخرج الخادـ حتى تدخؿ إلى باريس ليتعرؼ إلى نوع الحياة التي يعيشيا اليرتس، وما يكا
 أوفيميا وتروي ألبييا كيؼ أف ىممت أتى لزيارتيا وىو في حالة مضطربة أثارت انزعاجيا.

                                                           
وىي مف أىـ المراكز التي نشط  1502تقع مدينة وتنبرغ في شماؿ ألمانيا عمى نير األلب، أسست جامعتيا سنة  - 1

فييا )مارتف لوثر( وكانت مركزا ىاما لمنشاط البروتستانتي، وربما كاف اختيار شكسبير ليا ناجما عف شيرتيا في ذلؾ 
 .120الحيف أو عف معرفة خاصة بيا. ينظر: حساـ الديف: ص 
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ويعزو بولونيوس ىذا األمر لسورة الحب ويقرر اعبلـ الممؾ بذلؾ، وبعدىا نشيد الممؾ يحاوؿ 
نيوس ليخبر أكتناه سر التغير المفاجئ في سموؾ ىممت مستعينا بصديقيف لو، ويدخؿ بولو 

 الممؾ بأف السر ىو الحب.
ولكف الممؾ يشؾ في األمر ويتدبر مع بولونيوس أمر االختباء في مكاف يمكف فيو سماع ما 
يدور بيف الحبيبيف، ثـ يدخؿ ىممت ويوبخ بولونيوس والصديقيف ويتصرؼ تصرفا غريبا يشتـ 

مشابية لقصة والده  حداثمنو أنو يدرؾ المؤامرة في القصر فيتدبر مع الممثميف أمر عرض أ
 مع عمو، ثـ نشاىده في مناجاة تدؿ عمى أف ضميره يؤنبو لتأخره في االنتقاـ.

يتـ اجتماع ىممت بأوفيميا ويصغي الممؾ ويشؾ في مظاىر الجنوف التي  :وفي الفصؿ الثالث
اتخذىا ىممت ويرتاب في أمره ويقرر ارسالو إلى بريطانيا واغتيالو ىناؾ، ثـ تعرض التمثيمية 
عمى النحو الذي رتبو ىممت فيستثار غضب الممؾ ويغادر القاعة فجأة وىو متأكد مف أف ابف 

ىممت يفاتح أمو بمعرفتو بالمؤامرة ويطمب منيا عيدا بالتوبة  أخيو يعرؼ كؿ شيء، ثـ نرى
والتستر عمى تظاىره بالجنوف، وتصيح الممكة طالبة النجدة ويردد صيحتيا العجوز بولونيوس 

 الذي كاف مختبئا ليتجسس عمى ىممت، وينقض عميو ىممت ويقضي عميو بضربة سيؼ.
لونيوس وتعزو ذلؾ إلى نوبة جنوف عصفت : تخبر الممكة زوجيا بمقتؿ بو وفي الفصؿ الرابع

أمر الممؾ باحضار ىممت وينصحو بالرحيؿ عف بابنيا وتخفي عميو حقيقة موقؼ ىممت، وي
الدانمارؾ حفاظا عمى سبلمتو ويتبع رحيؿ ىممت نبأ جنوف أوفيميا حزنا عمى والدىا، ويعود 

سيما حيف تصؿ أنباء عف اليرتس لمثأر مف قاتؿ أبيو، ويتآمر الممؾ معو عمى قتؿ ىممت وال
 واطئ الدانمارؾوقوع غريميما في قبضة عصابة مف القراصنة سمبتو وخمفتو عاريا عمى ش

ويرتب الممؾ مبارزة بيف اليرتس وىممت عمى أف يستعمؿ اليرتس سبلحا مسموما، وزيادة في 
انتحار  االحتياط يخبر الممؾ اليرتس بأنو سوؼ يييء ليممت كأسا مف السـ ثـ ترد أنباء عف

 فيجف جنونو ويتحرؽ شوقا لبلنتقاـأوفيميا غرقا في النير، واليرتس ما زاؿ في حضرة الممؾ، 
 ويغذي الممؾ فيو ىذا الشوؽ.

واألخير تجري المبارزة فيجرح اليرتس خصمو ويتبادؿ الخصماف وفي الفصؿ الخامس: 
لممكة مف الكأس سبلحييما مكرىيف خبلؿ العراؾ، ويجرح اليرتس بدوره  في حيف تشرب ا

 اليرتس الذي يدرؾ أنو ال بد ميت المسمومة دوف أف تدري حقيقتيا وتسقط ميتة، ويفضي
بحقيقة المؤامرة ليممت الذي ينقض عمى الممؾ فورا ويرده قتيبل، وبعدىا يموت الخصماف مف 

 تنبراس أتى أصبل يطمب ثأر والده مف والد ىممت. السـ ويرتقي العرش قادـ جديد اسمو فور 
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 تعميؽ:
ولكف ىناؾ اجماعا عمى  ربما كاف ىناؾ مف يماري في اعتبار ىممت أعظـ مآسي شكسبير

، إف ىممت 1أنيا أشير مسرحية بالمغة اإلنجميزية وأكثر حظوة لدى الجماىير مف أية مسرحية
مف خبلؿ زوايا عديدة، ومف الزاوية الخاصة  مسرحية اشكالية وغنية بالمعاني ويمكف دراستيا

لمدراسة الحالية تعنينا ىممت مف ناحيتيف: األولى أنيا تمثؿ معظـ الخصائص األساسية لفف 
المأساة عند شكسبير عمى نحو ما أشير إلييا سابقا، والثانية: أنيا تمثؿ جو النيضة بما فييا 

ة وتظاىر ومؤامرات وجريمة)الشخصية مف فف وشعر واىتماـ بالعمـ وبما يسودىا مف فردي
 الرئيسية تمثؿ معظـ عناصر النيضة، كما سنرى بعد قميؿ.

، وىي تعتمد عمى قصة تاريخية 1602-1597ويرجع أف ىذه المسرحية كتبت بيف عامي 
دانماركية معروفة عند الفرنسييف، وربما قرأ شكسبير ترجمتيا باالنجميزية، وقصتو عمى أي 

 يرا عف القصة األصمية سواء بالنسبة لحوادثيا أو ألشخاصيا. حاؿ ال تختمؼ كث
ولكف المسألة ليست مسألة ىيكؿ القصة، ومف المعروؼ أف شكسبير لـ يبتكر أية قصة بؿ 

يعمد إلى اقتباس القصص المعروفة وتقديميا بطريقتو الرائعة، وقد أعطى شكسبير قصة  كاف
ة المتمثمة في شخصية البطؿ وفي سمسمة مف ىممت الشيء الكثير: أعطاىا القوة المأساوي

المواقؼ األخاذة التي تعتمد عمى المفارقات والتيكـ النافذ وأعطاىا حيوية ودينامية واثارة، 
ومنحيا غنائية ممتعة تمثمت في القصائد التي تصور حيرة ىممت ازاء مسائؿ الحياة والموت 

)الحياة أـ اليبلؾ: تمؾ ىي  2لمشيوروازاء مشكمتو الخاصة، وأجمميا قصديتو ذات المطمع ا
 المشكمة(.

                                                           
 . 1972( لمدكتور محمد عوض محمد، دار المعارؽ بمصر، 10أنظر مقدمة الترجمة العربية )ص  - 1
 فيما يمي النص الكامؿ ليذه القصيدة، وىي مف ترجمة الدكتور محمد عوض: - 2

أـ إذا جرد  أيكوف العقؿ أسمى وأنبؿ/ إذا احتمؿ قذائؽ القضاء الجائر وسيامو؟/ الحياة أـ اليبلؾ: تمؾ ىي المشكمة/
سبلحو عمى بحر خضـ مف الكوارث/ فيكافحيا حتى يقضي عمييا/ الموت رقاد ثـ الشيء/ ولئف قمنا أننا بالرقاد 
نقضي عمى آالـ الفؤاد/ وعمى آالؼ العمؿ واالسقاـ التي تنتاب الجسد/ إنو إذف لمأرب ينشده المرء باخبلص/ الموت 

ي العقبة/ فإف األحبلـ التي قد تعاودنا في رقاد الموت/ بعد أف طرحنا عنا رقاد/ رقاد ربما تخممو األحبلـ، وىي ىذه ى
ذلؾ الخبلؼ الفاني/ لخميقة أف تحممنا عمى التريث/ إف الشعور بالكرامة يجعؿ مف العمر الطويؿ عذابا أليما/ فمف ذا 

ىاناتو وظمـ المستبد، ووقاحة المتكبر المتعجرؼ/ وآالـ  حب يقابؿ باالزدراء/ وبطء الذي يحتمؿ ضربات الزماف وا 
العدالة وغطرسة الحكاـ/ واالىانات التي البد لذوي الجدارة/ أف يتقبموىا صابريف ممف ال قيمة ليـ/ فمف ذا الذي 
يحتمؿ ىذا كمو/ وفي وسعة، إف شاء، أف يقضي عميو بطعنة خنجر؟/ مف ذا الذي يحتمؿ األعباء الفادحة/ في حياة 

/ لوال أننا نحس الرىبة مما بعد الموت/ ذلؾ العالـ المجيوؿ، الذي ال يرجع مف تخومو شاقة كميا أنيف وعرؽ ينتصب
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مف قوة الحبكة في ىممت فإف شخصية البطؿ ىي المشكمة الرئيسية فييا، وىو  وعمى الرغـ
يمثؿ أميرا مف أمراء عصر النيضة أدبيا عالما مبدعا في مجالي السيؼ والقمـ، وىو سوداوي 
أميؿ إلى اإلنطوائية ذو حساسية مفرطة تجاه تناقضات الحياة ومفارقاتيا وتجاه غموض مصير 

ماما شأنو شأف شخصيات الحياة، ونحف نبحث معو دائما عف حقيقة اإلنساف، وىو اليفيـ ت
سره ونخفؽ دائما في الوصوؿ إلى يقيف سواء أكاف في وضع ىيجاف عاطفي أو في وضع 
وعي عقمي وتصميـ. لقد كانت مشكمة ىممت معقدة فعبل إذا وضح لو الجـر الذي ارتكبو عمو 

لو أف عمو يتربص بو ومع ذلؾ ظؿ مترددا حتى وأمو وأتيحت لو الفرص الكثيرة لبلنتقاـ وثبت 
آخر المسرحية، وبالتدريج ظيرت عميو امارات الجنوف ولـ ندر ىؿ تظاىر بالجنوف رغبة في 
إخفاء نيتو في االنتقاـ أـ أف اخفاقو كاف يقوده باستمرار إلى الجنوف؟ وعمى أي حاؿ بدت 

شخصية ىممت، ففي مستيؿ نياية الجنوف طبيعية بالنسبة لمتطورات التي طرأت عمى 
ثـ بدأت تزوؿ الغشاوة عف عينيو إثر زواج أمو المتسرع  المسرحية أغرقو الحزف لوفاة والده

بعمو وفقد توزانو لذلؾ وتحطـ عالمو الداخمي، وبعد ذلؾ اتضحت لو حقيقة الجريمة البشعة 
أف الدور فثار في نفسو توبيخ الضمير بسبب التمكؤ في الثأر ألبيو وربما كاف يعرؼ 

المفروض عميو الينسجـ مع طبيعتو المرىفة، وكاف ميمو لمتأكد مف الجريمة محيرا، ىؿ ىو 
ناجـ عف حس أخبلقي أـ ىو مجرد ذريعة لمتمكؤ؟ وأخيرا لـ يكف لو مفر مف الجنوف الظاىري 
أو الفعمي ولكف بدال مف أف يساعده الجنوف عمى اكتشاؼ الحقيقة أثار شكوؾ الممؾ وجعؿ 

 و أشد تعقيدا.ميمت
ىي التي تؤرقو؛ ففي داخمو كاف يعتمؿ نزوع أخبلقي تسبب  ولـ تكف مشكمتو الشخصية وحدىا

في حيرتو الشديدة إزاء الفساد الذي شيده في أيامو، وكاف الثأر ألبيو يمثؿ وجيا واحدا فقط مف 
عنى مما يدؿ وجوه الصراع بيف الخير والشّر. وكانت كمماتو وتصرفاتو تحمؿ دائما أكثر مف م

عمى شعوره القوي بما في الحياة مف تعدد وتناقض وتداخؿ، ومف ىنا أتت شخصية ىممت 
في اإلشكالية وأسيمت ىذه االشكالية في احاطة المسرحية بيالة مف الجاذبية والسحر  غاية

استمرت عمى مدى القروف الماضية. وقد كتبت مئات البحوث في محاولة لحؿ اشكاؿ 

                                                                                                                                                                              

أحد/ فتممكنا الحيرة، ونؤثر احتماؿ الشرور التي نعرفيا/ عمى الوثوب نحو أخرى نجيميا كؿ الجيؿ/ وىكذا أمكف 
شحوب المرض الذي كستيا بو  لضمائرنا أف تجعمنا جميعا جبناء/ وفقدت عزائمنا لونيا الطبيعي البراؽ/ وعبلىا

 ىمومنا/ وكـ مف أعماؿ مجيدة عظيمة قد تحوؿ مجراىا/ ولـ توضع موضع التنفيذ بسبب تمؾ االعتبارات.
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كزت ىذه البحوث حوؿ مسألتي جنوف ىممت وتمكئو. ويمكف تمخيص شخصية ىممت وتر 
 بالنقاط التالية:المناقشات المتعمقة بالمسألة األولى 

 كاف ىممت في تماـ عقمو ولكنو تظاىر بالجنوف.-
 بح.أصابو مس مف الجنوف بعد مقابمة الش-
 كاف جنونو غير ظاىر ولكنو تطور بعد المسرحية التي مثمت في القصر.-
 لـ يكف مجنونا وال تظاىر بالجنوف.-

 والفرضية األولى ىي المقبولة عامة، وأىـ الحجج التي ترد في تأييدىا:
األخرى  ظير جنوف ىممت في المواقؼ التي ينفعو فييا التظاىر بالجنوف أما في المواقؼ-

 فكاف تصرفو سويًا.
ؼ مف شأنو أف يوحي لـ ينطؽ ىوراشيو صديؽ ىممت الحميـ بأي كبلـ ولـ يقـ بأي تصر -

 بجنوف ىممت.
 تعتمد القصة األصمية التي تقيد شكسبير بييكميا العاـ عمى تظاىر ىممت بالجنوف.-

 أما النقاط المتعقمة بمسألة تمكؤ البطؿ فيمكف تمخيصيا باألسئمة التالية:
 ماىي طبيعة ىذا التمكؤ؟-
 ما ىو السبب النوعي لمتمكؤ؟ -

 ما ىي أىمية التمكؤ وداللتو؟
اقداـ ىممت عمى قتؿ الممؾ فورا، ويفترض ىذا التفسير عدـ  وقد فسر التمكؤ عمى أنو عدـ

وجود سبب طبيعي لمتمكؤ. وقد ظمت مشكمة التمكؤ مقبولة حتى ىذا العصر وعمؽ عمييا أدباء 
مثؿ دكتور جونسوف وغوتو الذي انسجـ مع عصره في التركيز عمى ىذه المشكمة وعزا تمكؤ 

وضعؼ أعصابو، وىو تفسير ال ينسجـ مع قوة شخصية ىممت وتصرفو في  ىممت إلى رقتو
المسرحية، وعزا آخروف ىذا التمكؤ إلى عمؽ تفكير ىممت وثقافتو إذ كاف السؤاؿ المطروح 
أمامو: ما معنى االنتقاـ)أي تصحيح خطأ معيف( في عالـ يعيث فيو الفساد وتعكره الشرور؟ 

تنكر مسألة التمكؤ وتقوؿ إف مسرحية  ت تنكر مسألةومنذ منتصؼ ىذا القرف ارتفعت أصوا
ىممت ليست إال قصة شخص ينتظر المحظة المناسبة لبلنتقاـ ولوال التمكؤ لما كانت ىناؾ 
مسرحية، والتمكؤ لو ما يسوغو فقد كاف ىممت شديد الحرص عمى التأكد مف الحقيقة ثـ إف 

ف المشكمة وجود الحرس في كؿ مكاف جعؿ ميمتو صعبة، ولكف ىذه النظرية تغضي ع
 األساسية مف وراء التمكؤ وىي:
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ىؿ كاف تمكؤ ىممت معتمدا بانتظار الفرصة األفضؿ أـ كاف ناتجا عف ضعؼ وتردد 
 1داخمييف؟

وقد أدلى فرويد وأتباعو بدلوىـ في ىذا الموضوع، وعند فرويد أف ىناؾ سريف في المسرحية ال 
الثاني جاذبيتيا الساحرة التي تثير ذلؾ سرا واحدا: األوؿ تمكؤ ىممت وعجزه عف الثأر ألبيو، و 

 االىتماـ العظيـ.
ويعتقد فرويد أف النقاد أخفقوا في وضع يدىـ عمى السر وأننا يجب اف نبحث عف مصدر لقوة 

 تأثيرىا أبعد مف األفكار والمغة الرائعة.
أف وقد انتبو الباحثوف الذيف ساروا عمى خطا فرويد إلى أف ما أراد شكسبير أف يقولو ىو 

لتنفيذ ألف عممو أحبط بسبب شعوره باالثـ مف جراء تعمقو البلوعي بأمو، إذ ىممت عجز عف ا
كاف يشؾ دائما في براءة دافعو لمثأر  ويخشى أف يكوف تصديقو لمشبح ورغبتو في قتؿ عمو 

د المع مثؿ وفي رأي ناق الممؾ ناتجيف عف عقد أوديبية، )تعمؽ غير واع باألـ ترافقو كراىية(
ذا كاف التحميؿ نيؿ تريممغ أنو: "ليو  السبيؿ إلى االرتياب في وجود وضع أوديبي في ىممت... وا 

ذا كاف التحميؿ النفسي قد أضاؼ نقطة جديدة جديرة باالىتماـ فإنما كاف ذلؾ لصالح  وا 
 . 2المسرحية"

ة، ومما يزيد في القيمة الفنية  الشكالية البطؿ أنيا غير معزولة عف الجو العاـ لممسرحي
ويعكس ما في الحياة مف تناقضات مرة ومفارقات عجيبة  فالبطؿ يتحرؾ في محيط اشكالي

ومصائر غير مفيومة، فالبطمتاف الرئيسيتاف مثبل:)الممكة وأوفيميا( وقعتا ضحية ضعفيما أماـ 
البطميف) الممكة أماـ الممؾ، وأفيميا أماـ ىممت(، ولكف الغريب في األمر أف الكيمة فييما 

زوجا سريعا اطمأنت نفسيا لو في حيف أف الصبية أخفقت في حمؿ القيـ التي وضعت حققت 
عمى عاتقيا سواء مف قبؿ المؤلؼ أو مف قبؿ حبيبيا ىممت واضطرت إلى أف تقذؼ بنفسيا 
في النير، وكاف مصير كؿ منيما متربطا بمصير األخرى بخيوط غير مرئية. ثـ أف األنباء 

تنبراس كاف كؿ منيـ يبحث عف الثأر ألبيو المغدور وقد جمعتيما الثبلثة ىممت واليرتس وفور 
عبلقة شائكة فقد كاف ىممت يطمب الثأر ألبيو مف عمو الممؾ وكاف اليرتس يطمب الثأر ألبيو 

                                                           
ىذا العرض لمشكمة التمكؤ مديف في جزء كبير منو لمحاضرة قيمة عف الموضوع لمبروفسور)ردبات( ألقاىا في  - 1

، وقد اعتمدت عمى الذاكرة وبعض المبلحظات المدونة لعدـ توفر 1967تشريف األوؿ 18جامعة كامبدرج بتاريخ 
 .128النص األصمي بيف يدي. نقبل: حساـ الديف، ص 

الخطيب، حساـ، عرض وتمخيص عف ليونيؿ تريممنغ: ما الذي يسيـ بو فرويد لفيـ األدب وممارستو؟، مجمة  - 2
 .  1965آب،  12، 3، س66الموقؼ العربي، دمشؽ، ع 
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مف ىممت بالتحالؼ مع الممؾ، وكاف فورتنبراس يطمب الثأر مف والد ىممت، وكاف ىممت 
 عمى الرغـ مما بيف مزاجييما مف تبايف، والمفارقةيدرؾ التشابو بيف قضيتو وقضية اليرتس 

ىي أف اندفاع اليرتس وحماستو لمثأر أديا إلى نفس ما أدى إاليو حذر ىممت وتمكؤه إذ قتؿ 
البطبلف بالسبلح المسمـو ذاتو. أما فورتنبراس الذي كاف أقؿ جاذبية مف ىممت وربما مف 
اليرتس فقد ظفر بالعرش دوف أف يبذؿ جيدا ألنو البد مف إنساف يحمؿ لواء استمرار الحياة 

 انوف الشكسبيري الذي ال يتغير.وفقا لمق
وأخيرا إف مسرحية ىممت شأنيا شأف كؿ الروائع األدبية العظيمة، ستظؿ عرضة لتفسيرات 
ف خمودىا مرتبط بمدى ما تستطيع أف تقدمو مف معاف جديدة لكؿ عصر ولكؿ جيؿ،  شتى وا 

ة أزمة ممحة، وما يساعدىا عمى ذلؾ أنيا بذاتيا تشكؿ كينونة وحالة عقمية تتحرؾ في مواجي
 أو قاؿ الناقد االيرلندي كرونيف:

نما عمى  " إف ىممت مسرحية عظيمة ألنيا ال تتطمب منا أف نصب اىتمامنا عمى أحداث وا 
نما ىي تصوير لحالة عقمية"كينونة  .1، إنيا ليست تصوير لمغامرة وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  - Cronin. Anthony ; A Question of Modernity, London,1966.P 53. 
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"  حممود عباس. تكفيين ال واحدة حياة ألن الكتب أحب ولكنين.. احلياة يف زاهد ألنين الكتب أحب ال

 العقاد
 

1بجماليوف  
 برىاف شو، بيرنارد جورج كتبيا كما بجماليوف مسرحية تبدأ شو برنارد جورج لؤلديب مسرحية

 اليزا ىي فتاة عمى بيكرنغ الكولونيؿ وصديقو ىيغنز، ىنري األرستقراطي العالـ بيف يقـو
 التصرؼ، في الوضيع المشاكس وأسموبيا المبتذلة ليجتيا فتمفت يـو ذات فييا يمتقي دولتيؿ،
 سيدة إلى الفتاة ىذه يحوؿ أف قميمة اشير خبلؿ بإمكانو، أف لصديقة ىيغنز يقوؿ وىنا نظرييما

ذ. الراقية الميجة وأسرار الحديث أناقة تعميميا بمجرد أرستقراطية،  ىذا أف الكولونيؿ لو يقوؿ وا 
 بائعة مف ىيغنز ىنري يدنو ذلؾ اثر وعمى. الرجميف بيف الرىاف ويقـو منطقيًا، ممكف غير

 يعطيو آخر وماؿ ليا يعطيو الماؿ بعض مقابؿ المنطؽ يعمميا أف عمييا ويعرض اليزا، الزىور
 التماريف خبلؿ اليزا أبدت وقد. بالتماريف وتبدأ بيتو، إلى التالي اليـو في تأتي وىكذا ألبييا،
 ليا، أجريت التي االختبارات في اليزا نجحت فترة وخبلؿ. أستاذىا أذىمت واستعداد استجابة
 في ىيغنز السيدة بيت إلى اليزا زيارة خبلؿ ذلؾ ويظير مظيرىا تحسف وكذلؾ نطقيا وتحسف

 ىنري أصدقاء مف سفير منزؿ حديقة في صاخبة حفمة خبلؿ يظير وكذلؾ استقباليا، يـو
 أنيا أساس عمى الحفؿ إلى ليقدميا( اليزا) تمميذتو ىيغنز اصطحب الحفمة تمؾ فإلى ىيغنز
 وفيماً  نطقاً  حقيقية، دوقة مثؿ اليزا وتتصرؼ. ألحد سرىا يكشؼ أف دوف مف دوقة،

 وبعد الرىاف ىيغنز بذلؾ ويكسب األرستقراطية العائبلت أرقى مف خارجة كأنيا وأناقةوتظير
 فييا يؤثر ما وأكثر النصر، في لدورىا وزف أي يقيماف ال الرجميف أف إلى اليزا انتبيت ذلؾ

 وأنة شيئاً  ىو يبلحظ أف دوف مف غرامة في ووقعت إليو تميؿ بدأت أنيا حيث ىيغنز موقؼ
 مادة كانت أنيا صحيح ناجحًا، اختباراً  عمييا أجرى مادة مجرد اياىا معتبراً  تماماً  يتجاىميا

 األمر نياية في لكنيا منحوتتو األصمي بجماليوف منيا صنع التي المادة مثؿ يديو، بيف طيعة
 ىنري لكف اليزا، تحسو كمو ىذا إف صنعت، دمية مجرد ليست إنيا وتحزف، تحب بشري كائف
 ىذه مثؿ ببالو ليخطر كاف ما وانتصاره، بعممو الميووس فيو تماماً  خارجة يعيش ىيغنز

 السيدة والدتو منزؿ إلى تمجأ بيا، ما فيـ عمى ىيغنز قدرة مف اليزا تيأس أف وبعد األشياء،
 المغفرة طالباً  اليزا إلى ىيغنز يعود ثـ ومف فعؿ ما عمى ولومو ابنيا بتأنيب فتقـو ىيغنز

                                                           
 http://adab3alami.blogspot.com/2013/05/blog-post.htmlينظر:  - 1
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 اليزا فتغضب عازب، كثبلثي منزلو في الكولونيؿ صديقو ومع معو تعيش أف   عمييا ويعرض
 ىو ييميا ما بؿ مترفة، حياة أو صداقة عمى الحصوؿ إلى تسعى ال فيي عرضو وترفض منو

 األمر ىذا بأف إقناعيا محاوالً  تماماً  ىذا يرفض ىو لكنو.. بحب إلييا ينظر أف ييميا الحناف،
زاء نفسيا، طبيعتو مع يتعارض  ثقة أكثر اآلف صارت التي اليزا وسع في يعد لـ كمو ىذا وا 
 فريدي ىو لو صديقاً  شاباً  ستتزوج بأنيا أمامو تعمف أف إال الحياة مجابية عمى وقدرة بنفسيا
 أستاذة ستصبح بؿ الزىور لبيع تعود لف إنيا تعمف أنيا كما بعيد، زمف منذ يطاردىا كاف الذي

 – 1856) برناردشو جورج....... ذلؾ في تنافسو سوؼ بؿ تمامًا، ىيغنز مثؿ صوتيات
 في ولد. والسخرية بالظرؼ أعمالو تزخر. المولد إيرلندي. إنكميزي مسرحي كاتب(:  1950
 عمره مف عشرة الخامسة في وىو المدرسة لترؾ واضطر متوسطة طبقة مف بايرلندا دبمف
 طواؿ الخمر قرب بعدـ فعؿ ردة لديو شكؿ مما لمكحوؿ مدمناً  سكيراً  والده كاف. موظفاً  ليعمؿ
 المباالة وعدـ بالرأي والجير المؤلمة المواقؼ مف والسخرية الظرؼ والديو مف ورث.  حياتو

 بالقراءة استمر أنو إال مبكراً  لممدرسة تركو رغـ. السائدة التقاليد عمى والتمرد المألوؼ بمخالفة
 اكتساب عف المدارس في التعمـ عدـ يثنو لـ ذلؾ ومع والفرنسية واالغريقية البلتينية وتعّمـ

 كاف". ومعتقبلت سجوف سوى ليست"  برناردشو برأي فالمدارس. الذاتي والتعّمـ المعرفة
 األدب في نوبؿ جائزة ُمنح 1925 سنة. الدخؿ في بالمساواة ومنادياً  المرأة لحقوؽ مناىضاً 

 الذي النجاة طوؽ تشبو نوبؿ جائزة إف: "بقولو منيا ساخراً  المالية الجائزة ورفض التكريـ فقبؿ
 سخر أنو كما." الشاطئ إلى وصؿ قد الشخص ىذا يكوف أف بعد األشخاص ألحد إلقاؤه يتـ
 إنني: "يقوؿ حيث لمديناميت اختراعو بسبب الكبيرة ثروتو جمع الذي الجائزة مؤسس نوبؿ مف

 برناردشو عاش فقد". نوبؿ جائزة أنشأ أنو لو أغفر ال ولكنني الديناميت اخترع أنو لنوبؿ أغفر
 أحياناً  ُتمنح التي الجائزة لتمؾ بحاجة يكف لـ غنياً  أصبح وعندما شبابو أياـ وبائسة فقيرة حياة
 الفقر مكافحة مف جعؿ فقد الفقر، ضد نضاالً  بدايتيا في كانت حياتو وألف.. يستحقيا ال لمف
 واإلدماف كالسرقة والشرور اآلثاـ لكؿ مصدر الفقر أف يرى وكاف يكتب ما لكؿ رئيسياً  ىدفاً 

 في جمياً  ذلؾ ويظير. والنفاؽ والقمع والمرض والجيؿ الّضعؼ معناه الفقر وأف واالنحراؼ،
. الخيرية الجمعيات ونفاؽ والرأسمالية الفقر موضوع فييا يتناوؿ التي" باربرا الرائد" مسرحيتو
 وانضـ socialism االشتراكية الحركة مجاؿ في نشاطو وبدأ السياسي العمؿ في انخرط

 بالوسائؿ االشتراكية المبادئ نشر إلى أعضاؤىا سعى انكميزية جمعية وىي) الفابّية لمجمعية
  . مسرحية الخمسيف عمى يزيد ما كتب(. السممية
 تعقيب:
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 الذي وأستاذىا تمميذة بيف واأللفة الحب مشاعر تطور تتناوؿ بإمتياز، انسانية مسرحية      
 تكوف الصدمة لكف. والثقافة النور عالـ إلى والجيؿ الفقر عالـ مف نقميا الذي بطميا، فيو ترى

 ىو وصقمو نحتو مف مادة أنيـ أساس عمى تبلميذه إلى يتطمع عادة األستاذ ألف اآلماؿ بحجـ
 أعتبرىا ما متدني، مستوى مف بتمميذة فكيؼ. أحاسيسيـ وتطور لمشاعرىـ حساب أي دوف

  .مزاجو عمى تمثاالً  منيا يشكؿ أف أراد صمصالية مادة إال األستاذ
 1أندرسف كريستياف ىانس: الدنماركي لمكاتب الجديدة الممؾ مالبس

 حتى مالو كؿ ينفؽ جعمو ما الجديدة لممبلبس عشقو بمغ إمبراطور عاش بعيدة سنوات منذ 
 يـو وذات يـو كؿ الزائروف يأتييا يحكميا التي الكبيرة المدينة كانت، المبلبس أبيى في يكوف
 المبلبس تمؾ وأف قماش أرقى نسج يستطيعاف إنيما وقاال نساجاف أنيما وادعيا نصاباف جاء

. غبياً  كاف مف وال لمنصبو كؼء غير كاف مف يراه ال إذ غريبة صفة لو نسيج مف مصنوعة
 ولتبدآ لمنصبو يصمح ال رجالي أي وسأعرؼ مدىشة المبلبس ىذه أف بد ال: )اإلمبراطور قاؿ

 بأنيما وتظاىرا نوليف الرجميف وضع. يبدآ حتى كثيرة أمواالً  الدجاليف وسمـ(. القماش بصنع
 .شيئ أي يضعا لـ لكنيما يعمبلف
 في كمو ذلؾ يضعاف ثـ الذىب سبائؾ وأنفس الحرير أنواع بأرقى يأمراف جرأة بكؿ وكانا

 بقمؽ شعر ولكنو القماش؟ في العمؿ مف أنجزا كـ ترى: نفسو في اإلمبراطور قاؿ. حافظتييما
: وقاؿ. القماش رؤية عف سيعجز لمنصبو كؼء غير وكؿ غبي كؿ أف تذكر عندما بالغ

 في ذكي ألنو القماش شكؿ عمى حكـ خير فيو النساجيف إلى األميف العجوز وزيري سأرسؿ
 نفسو في فقاؿ. الفارغيف نولييما عمى يعمبلف ورآىما ليما الوزير فذىب(. منصبو بمياـ القياـ

 .ذلؾ يعمف لـ لكنو!( شيئاً  أرى ال أنا اليي يا: )عينيو وىويفتح
 حممؽ ولكنو رأيو عف الفارغ النوؿ إلى يشيراف وىما وسأاله يقترب ألف النصابيف كبل دعاه
 .(!لمنصبي كؼء وغير غبياً  أكوف أف يعقؿ ىؿ: )نفسو وحدث عينيو

 أنو األمير سأخبر جميؿ إنو: الوزير عميو فرد( سيدي؟ شيئاً  تقوؿ ال مالؾ: )النصاب قاؿ 
 .أعجبني

 ما ويحفظ ينصت الوزير وكاف باسمو لوف كؿ وتحديد التصميـ وصؼ في النصاباف فأخذ
  !لئلمبراطور حرفيا ينقمو لكي يقوالنو
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 في كمو ذلؾ يضعاف وكانا القماش نسج في ليستمرا الماؿ مف مزيداً  النصاباف طمب ذلؾ بعد
 ما مثؿ فعبل وقد ليما آخر شخصاً  اإلمبراطور وأرسؿ. واحداً  خيطاً  يستخدما لـ بينما جيوبيما
 .وصدقيما الوزير مع فعبله
 رائعًا؟ أليس لو وقاال قبؿ مف أرسميما المذيف المسؤوالف مع القماش ليرى اإلمبراطور وذىب
( إمبراطورًا؟ أكوف ألف أصمح ال ىؿ غبي أنا ىؿ شيئاً  أرى ال إني: )نفسو في اإلمبراطور فقاؿ
 ىذه ارتداء في يبادر أف ونصحاه(، الجماؿ غاية في إنو ياه: )فقاؿ كذلؾ يكوف أف يشأ ولـ

 خفيفة إنيا: )وقاال ارتدائيا عمى فحثاه واألوسمة الوفير بالماؿ النصابيف فكافأ الرائعة المبلبس
 إلباسكـ مف لنتمكف مبلبسكـ بنزع تفضمتـ فيبل شيئا ترتدي ال أنؾ تظف حتى العنكبوت كنسج

 بأنيما النصاباف وتظاىر كميا مبلبسو اإلمبراطور خمع( المرآة أماـ ىنا الجديدة المبلبس
 .!ثميف رداء إنو تماماً  مقاسؾ إنو: وقاال المبلبس يناوالنو
 أنا نعـ: اإلمبراطور رد. القصر خارج ينتظروؾ إنيـ: اإلمبراطورية المراسـ رجاؿ كبير وقاؿ
 .!تماماً  تناسبني مبلبسي أليست جاىز
 بأنيـ وتظاىروا بأيدييـ. األرض فتحسسوا ردائو ذيؿ حمؿ وميمتيـ اإلمبراطور خدـ أما

 طفبلً  أف إال ،!رائع رداء إنو ييتفوف الشعب وكؿ لشعبو اإلمبراطور خرج. الرداء ذيؿ يحمموف
 البعض فيمس. البريء الطفؿ ىذا لصوت استمعوا: أبوه قاؿ! شيئاً  يرتدي ال لكنو: قاؿ صغيراً 
 اإلمبراطور ارتجؼ. شيئاً  يرتدي ال إنو الجميع ىتؼ النياية وفي شيئاً  يرتدي ال انو: لآلخر
 تكبراً  أشد نحو عمى تصرؼ ثـ الموكب مسيرة أتـ أف البد لنفسو قاؿ لكنو الصواب أدرؾ ألنو
 !اإلطبلؽ عمى موجوداً  يكف لـ الذي الرداء ذيؿ يحمموف الذيف الخدـ ورائو ومف

 :(1875- 1805) أندرسف كريستياف ىانس 
 القراءة تحسف ال وأمو ُمعدـ، أحذية ماسح أبوه كاف فقد فقيريف، ألبويف ولد دنماركي أديب 

 صغيرة واحدة حجرة في تعيش كميا األسرة وكانت. المبلبس وكي غسؿ في وتعمؿ والكتابة،
 .مدقع فقر في
 الدارسيف قبؿ مف المبكرة  حياتو وُوصفت اندرسوف، شخصية عمى كثيراً  الفقر ىذا أثر وقد 

 الساعة تماـ في قصة يومياً  لو يقرأ كاف الذي والده سوى يبدده ال بالحزنالذي مميئة كانت بأنيا
 .يـو بعد يوماً  تنتعش بدأت بمخيمة إثرىا عمى يناـ مساءً  الثامنة
 وفني أدبي منيج إلى الحقاً  تطّور الذي"  والروي القص فف"  حب داخمو في بذر الذي األمر
 في والعفاريت الجف، حكايات فييا تناوؿ واليافعيف، لؤلطفاؿ قصص كتابة إلى بو أفضى
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 أو السابقيف أدباءالدنمارؾ مف أحد يبزىا لـ نجومية الحقاً  لو حققت التي األرضالمسحورة
 .البلحقيف

 صبياً  فعمؿ عيشو؛ كسب في يبدأ أف الصغير الولد عمى كاف و أبوه مات 1816 عاـ في
 ييينونو العمؿ في زمبلؤه كاف حيث لمسجائر مصنع في بعد فيما وعمؿ ،"حائؾ" لنساج

  .ميترئة مبلبس ويرتدي أخرقًا، كاف ألنو األطوار، بالغريب ويصفونو
 الغريب بالفتى اىتماما أبدى الذي السادس فردريؾ الدنمارؾ بممؾ بالصدفة أندرسف التقى
  .عنو الدراسة مصاريؼ ودفع  ابتدائية بمدرسة وألحقو

 قبر شبح وىي االبتدائية، بالمدرسة يمتحؽ أف قبؿ حتى رواياتو أولى نشر قد أندرسف كاف 
  .1822 عاـ بالناتوؾ،

 ،1827 حتى إلسينور في مدرسة في دراستو تابع أنو إال ومتأخراً  بميداً  طالباً  كونو مف بالرغـ و
 أنيا بعد فيما عنيا قاؿ فترة وىي

 أساء الذي ناظرالمدرسة، منزؿ في لمعيش اضطر كاف حيث حياتو، سنوات وأّمر أحمؾ كانت  
 ."شخصيتو صقؿ" بحجة معاممتو
 الطريؽ لو وىيأت عالمية، شيرة لو حققت وقد االخرى تمو الواحدة اندرسوف اعماؿ توالت
لى الممكية، القصور إلى لمولوج  .األوروبية الثقافية النخب وا 
 إلى تيدؼ كانت كتبيا التي القصص كؿ بأف أندرسوف ألدب والدارسوف النقاد يجمع ويكاد

  .قموبيـ إلى الفرحة إدخاؿ في الكبيرة برغبتو مقرونة الناس إضحاؾ
 التي المحزنة الحياة يعيشوا أف لؤلطفاؿ يريد يكف لـ ألنو أيضاً  القصص ىذه كتب وقد  

 فكاىي بنفس أسموبو تمّيز. والمسّرات باألفراح األطفاؿ قموب يمؤل أف أراد كما ىو، عاشيا
 مخادع
 مكاف، كؿ في يتذكرونو الناس زاؿ وما. وفاتو بعد حتى مكاف كؿ في القراء بو وتعّمؽ. وماكر

  .الذاتية والسير الكتب عنو ويؤلفوف
 :اعمالو مف
 المبلؾ *
 الجرس *
 الجديدة الممؾ مبلبس *
 الحور شجرة *
 السعيدة األسرة *
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 الثقاب عود طفمة *
 الصغيرة الحورية *
 المغرد الطائر *
 (الحقيقية األميرة: أيضا) الفاصوليا حبة و األميرة *
 األحمر الحذاء *
 الظؿ *
 الثمج أميرة *
 الصفيح جندي *
 أـ قصة *
 الراعي *
 األصبع عقمة *
 القبيح البط فرخ *
 البرية اإلوزات *
 الكبريت بائعة*

 1كارنينا ؿ تولستوي انآ
 :ممخص ودراسة تحميمة 

نماذج بشرية متنوعة، معظميا مريض مرض الطبقية، مرض تطفو عمى سطح الحدث في الرواية 
الثقيؿ، والنماذج البشرية، ىذه ىي غالبًا نماذج ميتزة غير سوية، تتفاعؿ في ة النبؿ، مرض اإلرث

  داخميا صراعات كثيرة، أبرزىا ما بيف القمب والعقؿ أو بيف الحب والواجب، وما بيف القشور والمباب.
، وألف تولستوي يناقش فييا إحدى أىـ  تعد ىذه الرواية مف أكثر الروايات إثارة لمجدؿ حتى اليـو

القضايا اإلجتماعية التي واجيت كافة المجتمعات اإلنسانية، خاصة األوروبية ُبَعْيَد الثورة الصناعية، 
وما نتج عنيا مف اىتماـ بالمادة، وما ظير مف أمراض تتعمؽ بالماؿ لدى الطبقات األرستقراطية 

 آنذاؾ.
 أحداث الرواية:

" يقولوف إف النساء يحببف فى الرجاؿ حتى رذائميـ.. وأنا أكره فيو فضائمو!. ال أستطيع أف أعيش 
معو! لكف ماذا أفعؿ .. لقد كنت شقية.. وكنت أعتقد أف اإلنساف ال يمكف أف يكوف أكثر شقاء مما 

تصدؽ إني أكرىو برغـ عممي كنت، لكف الحالة الفظيعة التى أجتازىا اآلف تفوؽ كؿ ما تصورت، أ
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ني ال أساوي أصبعًا مف أصابعو؟.. إنى أكرىو بسبب كرمو....  بأنو رجؿ طيب ! بؿ رجؿ رائع! وا 
ىذه ىي المحظة الحرجة في أىـ رواية عرفتيا البشرية، ربما أصبحت آنا أشير إمرأة فى التاريخ، رغـ 

ثمما إىتـ بآنا.. بؿ ربما دخمت موسوعة إنيا شخصية روائية .. ولكف لـ ييتـ العالـ كمو بإمرأة م
فيمما عمى مستوى العالـ  15غينيس لؤلرقاـ القياسية بعدد األفبلـ التى صورت ىذه الرواية وتجاوزت 

ختبلؼ مفيومو لمشرؼ والخيانة الزوجية وتبايف األدياف والمعتقدات.  بمختمؼ ثقافاتو وا 
ت برأيي في سحرؾ وجاذبيتؾ.. فمسحرؾ سمطاف آنا كارنينا ىي طاغية الجماؿ، " وال أغالي إف جير 

عجابى بمحاسنؾ  عظيـ.. ولقد ذىمت عف نفسي طيمة اجتماعي إليؾ. وكاف شغفي بؾ كثيرًا.. وا 
ومناقبؾ أكثر وأشد..؟ ليس فقط الجماؿ الظاىر رغـ تمتعيا بكؿ عناصره المبيره .. لكف ايضًا سحر 

فاتنة، ساحرة وجميمة بذلؾ الجماؿ الظالـ الحضور الذى يستحوذ عمى مف يراىا .. ىي شخصية 
...كانت خارقة الجماؿ." في المحظة التى إلتفت ألييا، إستراحت عمى وجيو عيناىا الغبراواف، المتاف 
بتسامة خفيفة ترؼ عمى شفتييا الحمراويف، إف طبيعتيا تطفح بشئ  زادتيا سوادًا كثافة أىدابيما، وا 

يا وفي إبتسامتيا..." لقد أفاض وأسرؼ تولتسوي ربما إلى حد فى بريؽ عيني –برغـ إرادتيا –يظير 
التبذير... فى وصؼ جماؿ آنا وسحرىا " حتى لتراىا وتحسيا إنسانة حقيقية تراىا .. وتشـ عطرىا .. 
لى ذلؾ فيي زوجة أىـ رجؿ فى الدولة، وليا إبف آيو في  ىي أجمؿ وأرؽ وألطؼ نساء الدنيا.. وا 

لصراع ؟؟ وأيف الدراما؟؟؟ لب القضية أنيا ال تطيؽ الكذب، ىي إنسانة الذكاء والجماؿ... أيف ا
صادقة مع نفسيا.. مخمصة .. ولذلؾ عندما تقع فى الحب.. ال تخفي حبيا.. بؿ تطالب زوجيا 
العظيـ بالطبلؽ، لـ تفعؿ ما تفعمو معظـ أو كؿ الزوجات الخائنات.. أف يمتمكف عشيؽ أو أكثر فى 

 جتمع؛ وستدفع الثمف.الخفاء.. ىي تحدت الم
تبدأ القصة، بزيارة آنا لشقيقيا، إثر خبلؼ كاد أف يعصؼ بأسرتو، حيث إكتشفت زوجتو، أنو يخونيا 
مع المربية، وتنجح آنا فى إنياء تمؾ العاصفة بما ليا مف سحر ال يقاوـ عمى كؿ مف تقترب منو، 

 نسكي".ولكنيا تقع لممرة األولى فى حياتيا فى حب الضابط الفارس "فرو 
وفي أوؿ تصريح مف الفارس عندما تسألو لماذا ىو عمى نفس القطار؟ يجيب" تعرفيف جيدًا إني جئت 
ألكوف حيث تكونيف، إنو أمر ال حيمة لي فيو ." وكانت العاصفة في المحطة ضارية ولكنيا بدت آلنا 

ف خشيتيا بعقميا –ممتعة ألنيا سمعت الكممة التى تتوؽ إلى سماعيا  إنو غير الئؽ ىذا  فتجيب -وا 
الذى تقوؿ.. كفى .. كفى.. ولكنيا بعد لحظات تقابؿ زوجيا وتحدث نفسيا: رباه لـ تبدو أذناه بيذه 
الييئة؟ وألوؿ مرة تنبيت إلى النفور الذى أحستو نحوه حيف لقيتو.. وىذه المحظة ىى بداية الصراع.. 

اـ تقوؿ عف زوجيا أنت ال تعرفو كما الذى سيصؿ إلى ذروتو ... بعد أف تستقر فى طريؽ الحب الحر 
أعرفو أنا، ىؿ يستطيع شخص عنده ذرة مف اإلحساس أف يعيش فى بيت واحد مع زوجتو التي 
تخدعو؟ بؿ إنو يخاطبنى ب" عزيزتى" إنو فاقد الضمير والشعور.. بؿ إنو ليس رجبًل، ليس إنسانًا 

قت زوجة مثمي !!! إنو ال يستطيع أف عمى اإلطبلؽ..إنو دمية ال أكثر.. لو كنت مكانو لقتمت ومز 
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وليس  يفيـ إني أصبحت زوجتؾ أنت؟ وتزيد فى أسباب مقتيا لو وتقوؿ: إنو ال يعرؼ غير الطموح 
فى دنياه إال المناصب، وما آراؤه السامية وولعو بالثقافة وتعمقو بالديف، غير بعض الوسائؿ إلى 

صابتيا بحمى النفاس مطامعة، وبرغـ كؿ ما قالتو عف زوجيا .. وبعد وال دة إبنتيا غير الشرعية، وا 
التى أوشكت اف تودى بحياتيا ... قالت بصدؽ مف يغادر الحياة، لنفس الزوج: ىناؾ إمرأة أخرى 
بداخمي .. ىي التي أحبت فرونسكي .. أنا خائفة منيا.. لقد حاولت أف أكرىؾ.. انا اآلف عمى 

. إني مخطئة ... وبعد أف تتعافى تمامًا مف الحمى حقيقتي.. إني أحتضر.. وال أريد سوى مغفرتؾ.
  تعود لفرونسكي وتعود لكراىيتيا لزوجيا. ثـ تتخمى عف ابنيا الرائع فى سبيؿ ذلؾ.

الممشوؽ الفاتف لمنساء، صاحب اإلنتصارات المدوية فى دنيا الغراـ، مف  فرونسكي الضابط والفارس
ؿ لفارس مشيور، لو دستوره الخاص فى شأف أسرة نبيمة ومنصب حربي مرموؽ يعد بأفضؿ مستقب

 النساء:
المجتمع.. قد يسخر مف العاشؽ الذى يفشؿ في حبو لفتاة، أو إلمرأة غير متزوجة! ولكنو ال يسخر  -

مطمقًا بؿ قد يصفؽ، لمرجؿ الذى يطارد بحبو بكؿ إستيتار زوجة رجؿ آخر.. ويجعؿ ىدفو األوؿ فى 
 الحياة أف يغرييا بالسقوط...

حـر عمى الرجؿ أف يكذب عمى رجؿ مثمو، لكنو يجيز لو أف يكذب عمى إمرأة ، ويحـر عمى ي - 
 إمرأة أف تغش أحدًا سوى زوجيا، ويحـر عمى اإلنساف أف يغفر اإلىانة لكنو يجيز أف يييف غيره.

مف حؽ كؿ فرد في المجتمع أف يعمـ بأمر عبلقتو بمداـ كارنينا، ولكف ليس مف حؽ أحد أف -
ف ذلؾ عبلنية، وىو مستعد إلجبار مف يتحدث عمى الصمت وعمى إحتراـ شرؼ المرأة التي يتحدث ع
 يحبيا..

آنا أحبت فرونسكي حبًا جمًا.. ومقتت زوجيا ألبعد مدى .. وىي صادقة مع نفسيا ..ألنيا بكؿ ما  
.. األبف  تممؾ مف مشاعر تعشؽ إبنيا أكثر مف أي أـ، وىذا ىو قمة الصراع في ىذه الرواية الخالدة

 والزوج في كفة.. والحب والحبيب في كفة أخرى .. وىي في المنتصؼ ..
وقالت ذات يوـ لزوجة شقيقيا "أنا ال آذي أحدًا غير نفسي .. فمست أممؾ حؽ إذاء الغير.. ثـ قالت 
.. إني أحب إبني وفرونسكي بالتساوي فيما اعتقد.. أحب كبلىما أكثر مما أحب نفسي .. ىذاف ىما 

موقاف المذاف أحبيما.. لكف كؿ واحد يطرد اآلخر مف حياتي.. ليس في وسعي أف أحصؿ عمييما المخ
تخذت أخطر قرار ممكف إتخاذه مف زوجة وأـ، أف تترؾ الزوج واألبف وترحؿ مع  معًا" .. و قد كاف وا 

فمقد  المجتمع.. –وال رحمة  –الحبيب.. وىذه ىي لحظة إنتحار " آنا" ألنيا األف وقعت تحت رحمة 
نبيارىـ بيا أينما حمت ..  نبذىا المجتمع وعاشت في وحدة قاسية بعد أف كانت تتمتع بحب الجميع وا 
وحرمت مف إبنيا .. ثـ الطامة الكبرى وىي بداية نياية تعمؽ "فرونسكى" بيا بؿ زىده فييا وايضًا 

ي الجيش والحصوؿ بداية إحساسو بأف عبلقتو بيا تخنقو وتضيع عميو الفرص الثمينة في الترقي ف
 عمى أعمى المناصب وىو حمـ عمره، بؿ أنو بدأ يرى جماليا و " كأنو إكتسب طابع االذى والخطر!!"
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وبداية شعور آنا بتغير مشاعر فرونسكي .. وبرغـ حسنيا الباىر.. " كانت تعاني ما يعانيو مضارب 
رفيف الذى بدونو مستحيؿ أف تناـ فى البورصة" !! يصؼ لنا تمستوي مراحؿ إنييار آنا فى إدمانيا لممو 

ولو لمحظات.. كانت اآلف قد تيقنت مف "برود" ما قد بدأ يظير ويتفاقـ، ولـ تكف تممؾ أف تفعؿ شيئًا، 
لـ يكف فى وسعيا أف تغير صمتيا بو .. بعد أف إستغنت عف كؿ الدنيا .. وكاف المورفيف ىو الدواء 

اه أف يحدث لو كؼ عف حبيا يومًا؟؟ وىو ما حدث لخاطر لعيف يمح عمى ذىنيا بإستمرار.. ما عس
بالفعؿ بعد قميؿ .. وأصبحت آنا فى تمؾ المرحمة التى تريد أف تختبر فييا سحرىا عمى مف تراه مف 
الرجاؿ .... كمضارب البورصة .... لترى ىؿ خسرت قيمة أسيميا؟؟ وىا ىي تقرأ في عيني 

كؿ يقيني، أنو إلى جانب الحب الذى يربطيما فقد فرونسكي، الفتور والبرود والتجاىؿ، وأدركت بش
نشب بينيما صراع شرير، رىيب، يتعذر عمييا إقتبلعو مف قمبو وقمبيا أيضًا... وكؿ يـو يمر يزيد 
ستقر في وجدانيا أف فرونسكي يستشعر األسؼ بؿ والندـ بتورطو فى مأزؽ إرتباطو  الشقة إتساعًا.. وا 

الحقد والضغينة .. إقتناعًا مف كؿ طرؼ أف اآلخر ىو بيا .. وكذا أضمر كبلىما لصاحبو 
المخطئ.. فقد ظؿ فرونسكى كما بدأ مف البداية الفارس الوسيـ المفتوف بنفسو، العاشؽ لمنساء .. كؿ 
النساء.. وىي تجاىد أف يكوف ليا وحدىا .. وكمما تناقص حبو ليا .. أيقنت أف ىذا النقص إنما 

دأت الغيرة القاتمة بؿ الشؾ المدمر... وبدأت فى كؿ لحظة تمقي يصب فى حب إمرأة أخرى .... وب
عميو المـو لفقدانيا إبنيا، ولوضعيا المخزي فى المجتمع .. ولممنفى اإلجتماعي الذى تعيش فيو بعيد 
عف أي صداقات .... حتى أف إحدى صديقاتيا المقربات إعتذرت عف إستقباليا فى بيتيا ... ألف 

ستقباؿ آنا قد يعوؽ زواجيف ...ليا بنات عمى وشؾ ال  زواج .. وا 
و يزيد إحساس آنا بالوحشة والتعاسة، حتى إنتيت إلى قناعة ال ريب فييا .. أف الحب قد إنتيى ... 
وألنيا أعطت لذلؾ الحب كؿ حياتيا .. فإف حياتيا إنتيت معو ... ولمعت فكرة الموت كمرادؼ 

ف فرونسكي باإلنتحار.. وبدأت تصور لنفسيا مدى لذة األلـ إلنتياء الحياة ..ىو وسيمتيا اآلف لتنتقـ م
الذي سوؼ يقاسيو بعد موتيا ... والندـ الذي سيندمو .. والحب الذى سيريقو عمى ذكراىا... ولكف 

 بعد فوات األواٍف.
ثـ تأتى المشاىد التى تقترب مف النياية وتحدث آنا نفسيا .. لقد ذىب... إنتيى كؿ شيئ.. وتعاودىا 

ى الظممة التى سادت مخدعيا باألمس.. حيف إنطفئت الشمعة، فمؤل قمبيا رعب بارد .. وشعرت ذكر 
بيمع مف الوحدة .. ثـ تكذب يقينيا .. وتقوؿ إنو سوؼ يعود .. وحتى لو لـ يبرر موقفو .. 
سأصدقو.. ألني لو لـ أفعؿ فمف يبقى أمامي غير شيئ واحد .. لست أجرؤ عميو... ولكنو لـ يعد 

فرونسكي" فأشمعت البرقية في صدرىا رغبة اإلنتقاـ وحدثت  -ؿ برقية ليا " لف أستطيع الحضوروأرس
نفسيا إذف فأنا أعرؼ ما ينبغي أف افعؿ... سأصارحو بكؿ شيئ قبؿ أف أختفي مف حياتو إلى األبد 

جيا نبلحظ اآلف أنيا بدأت بكراىيو زو  -.. ما كرىت في حياتى شخصًا كراىيتي اآلف ليذا الرجؿ 
نتيت بكراىية حبيبيا   وعادت إلى المحطة .. كما بدأت مف المحطة ... -وا 
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ىؿ في الدنيا شيئ يسر بو اإلنساف؟ بؿ  واثارت ضحكات المسافريف سخطيا وحنقيا وحدثت نفسيا 
يضحؾ لو؟ إنيا لتود أف تصـ أذنييا كي ال تسمع الضحكات.. ودوت صفارة القطار وفحيح البخار 

وتحركت أحجار الرصيؼ!!! وتحرؾ القطار بمحاذاتيا  -وجمجمة السبلسؿ -ىافى صدر  -المحبوس
مف نافذة القطار.. وىزت  -النياية  –ودرجت عمى القضباف فى نعومة .. وأطمت شمس الغروب 

نسمة خفيفة ستائرىا... فقالت آنا إلى أيف كنت قد وصمت بتفكيري؟؟؟ إلى أني لست أجد لحياتى 
استي.. لقد خمقنا جميعًا تعساء.. ونحف نعرؼ ذلؾ ولكننا نتفنف في إختبلؽ مخرجًا.. ينتشمني مف تع

الوسائؿ كي نخدع بعضنا البعض.. وقالت لنفسيا مرة أخرى تخاطب القوة المجيولة التي نسجت 
 عذابيا .. كبل لف أدعؾ تستمريف فى عذابي!!

. وأدركت ما ينبغي اف تفعمو.. ورسمت عبلمة ثـ عادت إلى ذكرى أوؿ لقاء في نفس المكاف .
الصميب.. وأعادت تمؾ الحركة، سمسمة كاممة مف ذكريات الصبا والطفولة .. وفجأة إنقشعت مف 
اماميا الظممة التي كانت تكتنؼ كؿ شيئ.. والحت ليا الحياة بكؿ متعيا الماضية المشرقة ثـ القت 

قاتؿ .. أيف أنا؟ ماذا أصنع؟ ولماذا؟ وحاولت أف  بنفسيا بيف العجبلت الثقيمة .. واصابيا رعب
تنيض.. تتراجع.. ولكف شيئًا ىائبًل قاسيًا صدـ رأسيا فصاحت .. يا إليى إغفر لي.. واحست اف 
المقاومة باتت عقيمة .. والنور الذى قرأت عمى ىديو الكتاب الحافؿ بالمتاعب والزيؼ واألحزاف 

ف.. فأضاء في وعييا كؿ ما كاف غارقًا فى الظبلـ.. محجوبًا والشرور.. توىج لحظة .. أبيى مما كا
 عف بصيرتيا .. ثـ إختمج.. وبدأ يغيض ويتضاءؿ ... حتى إنطفأ إلى األبد.
ىكذا أنيى تولستوي اىـ رواية فى تاريخ األدب ويتركنا نبحث وندرس ونتعمـ، ونستفيد مف تجربة 

 و ومعتقداتو، تأثر بيا .إنسانية عالمية، كؿ العالـ بكؿ ثقافاتو وديانات
ىي إذف ضحية نفسيا ، ظروفيا، جماليا الفاتف، زوجيا ،حبيبيا، صدقيا، ميوؿ إنتحارية اصيمة فى 
نفسيا، بإعتبار أف االنتحار ليس اليرس تحت عجبلت القطار فقط .. االنتحار ىو اإلنخراط في 

مى أـ عف إبنيا ميما كاف السبب، عبلقة غير مشروعة، وغير مقبولة إجتماعيًا، االنتحار ىو أف تتخ
حتراميا لما يشبو  االنتحار ىو اف ترفض زوجًا يكرس حياتو لنجاحو الشخصي وأيضا إلسعادىا وا 

 .التقديس؟
 (:1910 - 1828ليو تولستوي )

في ياسنايا بوليانا، وىي ضيعة صغيرة تمتمكيا عائمتو  1828ولد الكونت ليؼ تولستوى في عاـ 
وسكو.توفي والداه عندما كاف صبيًا صغيرًا، وتولت خالتو تربيتو. وقد تمقى األرستقراطية قرب م

إلتحؽ تولستوي  1844تولستوي تعميمو اإلبتدائي عمى يد مدرسيف خصوصييف أجانب.في عاـ 
قبؿ أف  1847بجامعة قازاف، إال أنو سرعاف ما َضِجر مف طريقة التدريس، فترؾ الدراسة عاـ 

سو.بدأ تولستوي ينيؿ مف مصادر العمـ والمعرفة بدوف مساعدة أحد.في يتخرج، وعاد إلى مسقط رأ
ّّؼ ىناؾ روايتو االولى  1851عاـ  سافر الى القوقاز حيث شارؾ في الحرب القوقازية. و اؿَّ
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"الطفولة"التي استند فييا عمى ذكرياتو شخصية. وبعد فترة تابع كتابة سيرتو الذاتية مؤلفا روايتيف 
، متطوعا 1853-1856"اياـ الشباب". أشترؾ تولستوي في حرب القـر بيف األعواـ وىما: "الفتّوة" و

في الجيش، وأظير تولستوى شجاعة فائقة، لكنو كره الحرب، وأثرت فيو النتائج المأساوية لمحرب. 
وحقؽ الشيرة لدى نشر مقاالتو عف حرب القـر تحت عنواف "قصص مف سيفاستوبوؿ".يأخذ موضوع 

كبيرا في مؤّلفاتو وخصوصا في اشير رواياتو "الحرب والسبلـ" التي كتبيا في اعواـ الحرب اىتماما 
. وىي ممحمة تاريخية تغطي الحوادث السياسية والعسكرية في أوروبا فيما بيف األعواـ 1863-1868
.وأنجز تولستوي في 1812، ويتناوؿ فييا تولستوي غزو نابميوف لروسيا عاـ 1820و 1805

و الثانية "أنا كارنينا" التي عالج فييا قضايا اجتماعية وأخبلقية وفمسفية تصور مأساة رائعت 1877عاـ
امرأة وقعت في أسر العواطؼ الجامحة.ويعري فييا الكاتب االسس العائمية الزائفة لمجتمعو.تتربع 

قعية لمحياة الروايتاف " الحرب والسبلـ" و "أنا كارنينا" عمى قمة األدب الواقعي، فيما يعطياف صورة وا
الروسية في تمؾ الحقبة الزمنية. ويبرز تولستوي فييما كروائي ومصمح اجتماعي وداعية سبلـ 

تزوج تولستوى مف صوفيا اندرييفنا بيرس، واحاؿ نفسو الى التقاعد. بعد أف 1862ومفكر.في عاـ 
التدريس،  ترؾ الجيش، قاـ تولستوى بعدة رحبلت إلى غرب أوروبا، عكؼ فييا عمى تعمـ أساليب

وطرؽ التربية. وعند عودتو إلى ضيعتو، افتتح مدرسة ألوالد الفقراء، كاف التعميـ فييا معتمدًا عمى 
األساليب التربوية التي تعمميا تولستوي خبلؿ رحبلتو. كما أنشأ مجمة تربوية بعنواف" ياسنايا بوليانا" 

 طرح فييا أفكاره التربوية ونشرىا بيف الناس.
وائييف الروس ومف أعمدة األدب الروسي في القرف التاسع عشر والبعض يعدونو مف مف عمالقة الر 

ولد الكونت ليؼ تولستوى قرب موسكو، وتوفي والداه عندما كاف  أعظـ الروائييف عمى اإلطبلؽ.
وقد أضمر احترامًا خاصًا لؤلدب العربي، والثقافة العربية، واألدب  صبيًا صغيرًا، وتولت خالتو تربيتو.

قازاف، إال أنو  إلتحؽ بجامعة 1844في عاـ  لشعبي العربي. فعرؼ الحكايات العربية منذ طفولتو.ا
قبؿ أف يتخرج، وعاد إلى مسقط  1847سرعاف ما َضِجر مف طريقة التدريس، فترؾ الدراسة عاـ 

سافر الى القوقاز  1851رأسو. بدأ ينيؿ مف مصادر العمـ والمعرفة بدوف مساعدة أحد. في عاـ 
، متطوعًا في 1853-1856حيث شارؾ في الحرب القوقازية، واشترؾ في حرب القـر بيف األعواـ 

الجيش، وأظير تولستوي شجاعة فائقة، لكنو كره الحرب، وأثرت فيو نتائجيا المأساوية. وحقؽ الشيرة 
لدى نشر مقاالتو عف حرب القـر تحت عنواف "قصص مف سيفاستوبوؿ". يأخذ موضوع الحرب 

-1863مًا كبيرًا في مؤّلفاتو وخصوصا في اشير رواياتو "الحرب والسبلـ" التي كتبيا في اعواـ اىتما
غزو  . وىي ممحمة تاريخية تغطي الحوادث السياسية والعسكرية في أوروبا، ويتناوؿ فييا 1868

عالج فييا رائعتو الثانية "أنا كارنينا" التي  1877. وأنجز تولستوي في عاـ1812نابميوف لروسيا عاـ 
قضايا اجتماعية وأخبلقية وفمسفية تصور مأساة امرأة وقعت في أسر العواطؼ الجامحة. ويعري فييا 
الكاتب االسس العائمية الزائفة لمجتمعو. تتربع الروايتاف " الحرب والسبلـ" و "أنا كارنينا" عمى قمة 
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ة سبلـ ومفكر. في عاـ األدب الواقعي. ويبرز تولستوي فييما كروائي ومصمح اجتماعي وداعي
وعند عودتو إلى ضيعتو، افتتح مدرسة ألوالد الفقراء، كاف  واحاؿ نفسو الى التقاعد.  تزوج  1862

التعميـ فييا معتمدًا عمى األساليب التربوية التي تعمميا تولستوي خبلؿ رحبلتو. كما أنشأ مجمة تربوية 
 ة ونشرىا بيف الناس.بعنواف" ياسنايا بوليانا" طرح فييا أفكاره التربوي

تعمؽ تولستوي في القراءات الدينية، وقاـو الكنيسة األرثوذكسية في روسيا، ودعا لمسبلـ وعدـ  
االستغبلؿ، وعارض القوة والعنؼ في شتى صورىما. لكف الكنيسة لـ تقبؿ آراء تولستوي التي انتشرت 

كبير مف الناس وكانوا يزورونو في بسرعة، فكفرتو واعمنت حرمانو مف رعايتيا. وُأعجب بآرائو عدد 
مقره بعد أف عاش حياة المزارعيف البسطاء تارًكا عائمتو الثرية المترفة. وىو كفيمسوؼ أخبلقي اعتنؽ 
أفكار المقاومة السممية النابذة لمعنؼ وتبمور ذلؾ في كتاب " مممكة الرب بداخمؾ " وىو العمؿ الذي 

اتما غاندي ومارتف لوثر كينج في جيادىما الذي اتسـ أثر عمى مشاىير القرف العشريف مثؿ المي
 وقد اتصفت كؿ أعمالو بالجدية والعمؽ وبالطرافة والجماؿ.. بسياسة المقاومة السممية النابذة لمعنؼ.

  ودفف في حديقة ضيعة ياسنايا بوليانا بعد اف رفض الكينة دفنو وفؽ الطقوس الدينية االرثوذكسية.
  أعمالو:

 )رواية ( الحرب والسبلـ
 البعث )رواية(

 أنا كارنينا )رواية (
 الطفولة والصبا والشباب )سيرة ذاتية (

 الحاج مراد )رواية(
 موت إيفاف إيميتش )رواية (

 الرب يرى الحقيقة لكنو ينتظر)قصة قصيرة(
 قوة الظبلـ )مسرحية(
 الجثة الحية )مسرحية(

 مممكة الرب داخمؾ )كتاب فمسفي(
 لحف كريستر
 ستوبوؿقصص سيفا

،،،،،،،،،،،،،، 
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 ممخص قصة أوليفر تويست
 :1تشارلز ديكنز ؿ  

بأسموب شائؽ وبسياؽ أدبي مميز، جاءت قصة "أوليفر تويست" الحافمة بالصور الببلغية المميزة  
إلى متابعة سير أحداثيا بشوؽ وشغؼ. فيي تحكي  والمفاجآت والمغامرات التي تشد القارئ 

الطفؿ الصغير الذي عاش ضحية مجتمعو الفاسد، فكافح المصاعب، وتحمؿ "أوليفر تويست"  قصة
المشقات، ولكف القدر كاف أقوى منو فأوقعو في أيدي جماعة مف المصوص لتستخدمو في تحقيؽ 
أغراضيا الشريرة، ولكف الخير أقوى مف الشر، وال بد ليذا الصغير أف يتحرر وينتصر عمى 

رادة صمبة، وليعيش حرًا شريفًا.المؤامرات ليستقبؿ مف جديد الحي  اة بوجو جديد، وا 
، عندما ولدت امرأة طفبًل ىزيؿ شاحب الموف  لبلحداث  حقيرة تبدأ احداث القصة في اصبلحية 

يتارجح بيف العالـ والعالـ اآلخر، وبعد اف أبدى الصغير تمسكو بالحياة وفي المحظة التى ُوِضع فييا 
ياة، ىكذا كانت والدة اوليفر بطؿ الرواية ليكبر فى االصبلحية جاىبًل في يدي امو، ُأعمف مفارقتيا لمح

 اي شيء عف والديو عدا ما قالتو الممرضات العجائز عف أمو، وانيا سارت مسافة طويمة كي

 
تصؿ حيث ولدتو وكاف طبيعيًا اف يولد ىزيؿ شاحب الموف نحيبًل جدًا واقؿ مف متوسط الطوؿ، في  

ظؿ سوء التغذية، ىذا الى جانب انو يتيمًا وحقيرًا فى نظر مسؤولي االصبلحية، يعمؿ بميانة 
ى ظؿ ويضرب ىو واقرانو اذا أشتكوا الجوع. كما انو دّرب نفسو عمى استدعاء دموعو عند الحاجة ف

                                                           
 http://adab3alami.blogspot.com/2013/05/blog-post.html ينظر: - 1

http://4.bp.blogspot.com/-BXvpSi2tG88/Uk7ZMv94H7I/AAAAAAAAA5w/kazKEOi2XAo/s1600/2012-08-08(93113)_Oliver Twist Vintage 1600.jpg
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معاممة الكبار القاسية كما واجو ىو ورفاقو نظامًا يجبرىـ عمى العمؿ مقابؿ ثبلث وجبات طعاـ 
بسيطة جدًا تبقييـ عمى قيد الحياة التزيد عف حساء خفيؼ يوميًا مع بصمة مرتيف في االسبوع 

أختير اوليفر  ليبلً  ونصؼ كعكة في اياـ األحاد تجعؿ الواحد منيـ يفكر في اكؿ رفيقو النائـ بجواره.
نيابة عف رفاقو لطمب المزيد مف الطعاـ ولكنو ُضِرب بعنؼ اماـ الجميع وعومؿ بقسوة لجرأتو تمؾ ثـ 
سجف، وفي اليـو التالي عمقت الفتة عمى الباب تعمف عف مكأفاة خمس جنييات لمف يأخذ اوليفر 

لمسؤوؿ فى االصبلحية تويست مف االصبلحية لمتخمص منو بشكؿ قانوني. أغتبط السيد ػ بامبؿ ا
عندما جاءه الحانوتي سوربري ليأخذ اوليفر لمعمؿ معو. كاف سوربري رجبًل طويؿ ونحيؿ يرتدي بدلة 

 االصبلحية. سوداء ميترئة، وفي الوقت نفسو متعيد نقؿ الموتى مف 
وابيتيـ. وكاف راضيًا فى كوف اجساد اولئؾ الموتى ضئيمة بسب الجوع فبل تكمفو خشبًا كثيرًا مف اجؿ ت

أنيى السيد بامبؿ أجراءات خروج اوليفر لينتيي الى المبيت مرعوبًا بيف توابيت الموتى في ليمتو 
االولى عند الحانوتي، ولـ تكف معاممة اوليفر فى بيت الحانوتي بأفضؿ مف االصبلحية سواء مف 

 تي.الحانوتي او زوجتو او مف قبؿ نوح كبليبوؿ وشارلوت المذيف يعمبلف مع الحانو 
ثر مشادة بيف اوليفر ونوح الذى تعمد أىانة اوليفر وضربو  فر في فجر اليوـ التالي الى لندف التى  وا 

ميبًل ليعيش حياة ثانية ممئية باالحداث والمفارقات، ولتتقمب بو االحواؿ أعتمادًا عمى  70تبعد حوالى 
ى جاؾ دوكنز الذي يعرفو ميوؿ وطباع مف التقى بيـ. يتعرؼ اوليفر وىو في طريقو الى لندف عم

العجوز البخيؿ ذي الوجو الشرير وشعره االحمر الكثيؼ وشيئًا فشيئًا   بدوره عمى فاغف الييودي
فى سرقة المارة وتمارس اعمااًل اجرامية بقيادة  براثف عصابة تستغؿ االطفاؿب يكتشؼ اوليفر انو وقع 

الجيب ودبابيس القمصاف ومناديؿ الجيب  العجوز، ويشاىد تدريبيـ فى كيفيو سرقة عمب التبغ وكتب
وغيرىا، ثـ دفعوه عمى محاكاتيـ في التدريب وأوحى اليو فاغف انو بعممو ىذا سيكوف مف العظماء. 

كما تعّرؼ اوليفر عمى  وظؿ اوليفر يسأؿ نفسو كيؼ سرقة جيب رجبًل عجوز تجعؿ منو عظيمًا.
 اذ كثيرًا ما ساعدتو واشفقت عميوجريات حياتو فتاتيف بت ونانسى وكاف لبلخيرة دورًا كبيرًا في م

الطريؽ يخرج فييا اوليفر مع اثنيف مف  وكثيرًا ما تعرضت لمعقاب بسببو، ومع اوؿ عممية سرقة في
الصبية لحساب فاغف ويشارؾ اوليفر كمراقب، تحدث مفأجاة غير متوقعة تجعؿ الجميع يبتعد عف 

اوليفر، ونظرًا لقمة خبرتو فى مثؿ ىذه االحداث فقد المنطقة بأسرع مما يتطمب االمر بما فييـ 
ال يجد معو شيئًا مف  انو المص، فيقبض عميو بعد اف يجرحو وعندما يفتشو   الشرطي اعتقد

المسروقات ورغـ ذلؾ ُحكـ عمى اوليفر بالسجف ثبلثة اشير لوال شيادة صاحب المكتبة الذي رأى كؿ 
راءة اوليفر قبؿ تنفيذ الحكـ.ىذه االحداث جعمت السيد شيء وجاء الى المحكمة طواعية ليشيد بب

براوف لو الرجؿ الطيب الذى تعرض لمسرقة يشفؽ عمى اوليفر الجريح والمنيؾ والمياف فياخذه معو 
الى مسكنو لمعناية بو، وعندما استيقظ اوليفر بعد مدة طويمة ادرؾ انو كاف لديو حمى ورغـ العناية 

مف االنياؾ والضعؼ واحس اوليفر بعد ثبلثة اياـ بالسعادة النو ينتمي الى  الفائقة اال انو كاف يعانى
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ىذا العالـ مف جديد والف اثار الحمى بدأت تفارقو. بعد اف استمع السيد براوف الى قصتو اشفؽ عميو 
وابقاه تحت رعايتو، ولكف يد الحظ الي ابتسمت الى اوليفر لـ تدـ طويبًل فقد كانت اعيف العصابة 

عنو العادتو الى الحظيرة، نجحت العصابة في خطفو عندما كاف في ميمة لمسيد براوف لو ثـ  تبحث
 سمبت ما بحوزتو مف نقود واشياء تخص السيد براوف وبعد اف سدت عميو

طريؽ العودة في ظؿ معاممة قاسية، ُأجِبر اوليفر مف جديد عمى المشاركة في عممية سطو عمى احد  
لو لصغر حجمو مف احد الفتحات لفتح الباب الرئيسي، ومف ثـ سرقة المنزؿ المنازؿ وفييا تـ ادخا

بواسطة افراد العصابة وتفشؿ العممية ليدفع ثمنيا وعاقبتيا اوليفر ايضًا. ادرؾ اوليفر اف عممية 
السطو فشمت وانو اصيب واغمي عميو وقد تـ نقمو الى البيت الذي حاولوا سرقتو عوضًا عف اف 

لشرطو فانيـ مدوا اليو يد العطؼ والحناف لما رأوا فيو مف بؤس وضعؼ ظاىر عمى يوشوا بو الى ا
وجيو وبدنو، وامتدت ىذه الرحمة لمدة ثبلث اشير حتى اصبح اوليفر عضوًا شديد االلتصاؽ 
ومحبوب جدًا مف العائمة. وىنا في ىذا البيت المجمؿ بالرحمة يكتشؼ اوليفر حقيقة امو واف لو اخًا 

بر منو يدعى مونكس واف أخاه ما ىو اال ذلؾ المجـر الذي ينتمى الى عصابة الييودي مف ابيو اك
 فاغف تمؾ العصابة التى ارتكبت الموبقات والقتؿ ووقعت مؤخرًا فى يد العدالة لتناؿ جزاءىا.

 النياية:
ور ساىـ براوف لو واخروف فى كشؼ المثاـ عف حقيقة اوليفر حيث اكتشؼ اف والده كاف رجبًل ميس 

الحاؿ وانو وقع في حب أمو التي توفي والدىا في ذلؾ الوقت وكاف اوليفر ىو ثمرة ذلؾ الحب، 
 واستطاع السيد براوف لو ارجاع جزء مف ارث اوليفر الذي بات سعيدًا بحياتو الجديدة.

 (: 1870 - 1812تشارلز جوف ىوفاـ ديكنز ) 
الثمانية، وعاش طفولة بائسة ألف أباه كاف ولد تشارلز ديكنز في جنوب إنجمترا وكاف ثاني أخوتو 

يعمؿ في وظيفة متواضعة ويعوؿ أسرة كبيرة العدد ليذا اضطر إلى السمؼ والديف ولـ يستطع السداد 
فدخؿ السجف، ليذا اضطر لترؾ المدرسة وىو صغير وألحقو أىمو بعمؿ شاؽ بأجر قميؿ حتى يشارؾ 

تعسة ذات تأثير في نفسو فتركت انطباعات إنسانية في نفقة األسرة، وكانت تجارب ىذه الطفولة ال
عميقة في حسو والتي انعكست بالتالي عمى أعمالو فيما بعد.ىو روائي إنجميزي، ُيعتبر بإجماع النُّّقاد 
أعظـ الروائييف اإلنكميز في العصر الفكتوري، وال يزاؿ كثيٌر مف أعمالو يحتفظ بشعبّيتو حتى اليوـ. 

عابة البارعة والسخرية البلذعة. صوَّر جانبًا مف حياة الفقراء، وحمؿ عمى المسؤوليف تميَّز أسموبو بالدُّ 
  عف المياتـ والمدارس والسجوف حممًة شعواء.

 A Tale of Two( و"قصة مدينتيف" 1839)عاـ  Oliver Twistمف أشير آثاره: "أوليفر تويست" 
Cities  و"دايفيد كوبرفيمد"  ( 1859)عاـDavid Copperfield  ( و"أوقات 1850)عاـ
 Hard timesعصيبة"
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 1ىاكوب بارونياف مف األدب األرمني الساخر
 أييا السادة، ال تظنوا وأنتـ تقرؤوف ىذا العنواف أنني تاجر مفمس أقدـ حساباتي لمعامة. يشرفني    

أف أعمف أنني لـ أكف تاجرًا في حياتي وال أرغب في ذلؾ، ألفَّ ضميري ال يسمح لي ببيع البضاعة 
  بقيمة ليرة ونصؼ لشخص غيري وقد اشتريتيا بميرة واحدة.

فيو األحداث اليومية، وأحيانًا  قررت أف يكوف لي دفتري اليومي دوف أف أكوف تاجرًا، لكي أسجؿ
  مف الجرائد المعرضة لمموت. وانطبلقًا مف األحداث أسخر

لتتشكؿ أنير مف دموع ذرفتيا عيوف ىرقؿ، وليقدـ الشعراء الوطنيوف الفرات ودجمة كعيني أرمينيا  
ويشرعوف بالبكاء، وليقـ السيد شوخادجياف بتأليؼ ألحاف تبكييـ. أمَّا أنا أييا السادة فسأسخر، ولست 

  بحاجة إلى ألحاف أو بيانو كي أسخر.
ف ذرؼ الدمع عمى البؤس ىو برىاف عمى أننا ال نممؾ إف البكا ء عمى النقائص قّمة النقائص. وا 

  إىراؽ الدماء. فالدمع مف اختصاص األطفاؿ والنساء، أرجوكـ ال تقتربوا مف اختصاصيـ.
ال يمكف أف تتصوروا كـ سأشعر بالبيجة والسرور عندما أنجح وأجعمكـ تضحكوف مف األحداث 

  ناوليا في دفتري اليومي.واألشخاص التي سأت
عندما نسخر مف المياليف إلى الرذائؿ يفترض أف نكوف عمى طريؽ الفضيمة. وبيذا، بقدر ما أحصد 

  مف الضحكات يقؿ عدد الناس المياليف إلى الرذائؿ.
ويجب أف ال ننسى تمؾ الفئة مف الناس التي أقسمت أال تضحؾ أبدًا. فأنا ال أتعاطى معيـ، ذلؾ ألفَّ 

صاب ابتسامة مف شفاىيـ أصعب مف الحصوؿ عمى اإلصبلحات مف الحكومة. وخاصة أنني ال اغت
 متع بوأممؾ أية إعبلنات وال مشاورات وال أسطوؿ كي أمارس الضغط. ولكي تثقوا بالحياد الذي أت

  أبّيف أنني في موقؼ ال يفرض عمي التحيز.
لمعناية اإلليية فأنا ال أممؾ أصدقاء كي أتحّيز. لكي ال تظنوا أني سأتحدث بغرائزية، معاذ  المجد

اهلل... المجد لمشيطاف، وال أممؾ حتَّى أعداء. ال تندىشوا، أييا السادة، فأنا أعيش في ىذا العالـ كما 
ي شؤوف الممثميف. تعيشوف أنتـ أحيانًا عمى المسرح، أصبح فقط متفرجًا عمى العرض دوف التدخؿ ف

ويدرج بارونياف تحت تواريخ   بشكؿ عاـ، أنا أعيش بعيدًا عف المجتمعات، وىذا ىو سبب سعادتي.
 مختمفة اليوميات التالية:

فأشارت   عندما كانوا يأخذوف سيدة أرمنية لدفنيا، جمست فجأة في التابوت وطمبت ماء لتشرب  .1ػ
عقؿ أف يظف اإلنساف الحي ميتًا في القرف التاسع عشر". )ماسيس( إلى الحادث بقوليا: "ىؿ ي جريدة

  وأنا أقوؿ: "ولماذا إذًا وفي القرف التاسع عشر، يعتقد أف جريدة )ماسيس( حية وىي ميتة".
   ػ كنت تقوؿ يا أبي إف االحمرار دليؿ عمى الخجؿ.2ػ 
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   ػ نعـ، عندما يخجؿ اإلنساف مف فعمتو ويحمر وجيو فيذا يدؿ عمى أنو فاضؿ.
   ػ إذًا أمي فاضمة جدًا.

   ػ لماذا.
   ػ ألنيا تجعؿ وجييا أحمر كؿ صباح.

  آه، أيتيا األلواف، وىؿ أنت تغّيريف مف معناؾ إلى ىذا الحد.
   يتزايد عدد األطباء في مدينتي يومًا بعد يوـ. حتَّى أف لكؿ شخص طبيبيف.  . 3ػ 

  لكف كـ مف األطباء يموتوف دوف مرضى.والحؽ أف كثيرًا مف الفقراء يموتوف دوف طبيب، و 
   ػ ألـ تقدـ الفحص يا بني؟  . 4ػ 

   ػ نعـ قدمتو يا أبي.
   ػ ألـ ييد إليؾ أستاذؾ كتابًا يوـ توزيع الشيادات؟

   ػ كبل يا أبي.
    ػ ولماذا؟

  ػ ألنني أنا أيضًا لـ أعط أستاذي شيئًا في عيد رأس السنة يا أبي.
 أيضًا اجتماع لمنواب. وتغيب اليوـ أيضًا العديد مف النواب بسبب صحي.عقد اليـو   . 5ػ 
 وحضر فقط مف أصابو رشح خفيؼ. فالوصوؿ إلى منصب في مجمس النواب لو أساليبو، 

   كشرب القيوة أو الشاي في البيوت.
   ػ تفضموا الشاي.

   ػ شكرًا، أنا ال أريد.
   ػ أرجوؾ أف تقبؿ.

   ػ تفضؿ أنت.
   يضًا سأشرب.ػ وأنا أ

   ػ إذا شربت أنت، أقبؿ أنا أيضًا.
  وأخيرًا، يشرب الشاي.

اليـو اقتنعت أف المسرح مدرسة لؤلشخاص الكبار. لكف ماذا يدرس الكبار في تمؾ المدرسة.   . 6ػ 
ىنا تكمف المشكمة. فميصر اآلخروف عمى أنيـ يدرسوف األخبلؽ ىناؾ، وأنا أصر عمى أنو بالرغـ مف 

األخبلؽ لكف الطبلب يأخذوف درس تكويف الجسد حيث أف المشاىديف يركزوف انتباىيـ  وجود درس
أكثر عمى ذراعي الممثمة ورقبتيا وساقييا أكثر مف الكممات التي ستمقييا، وعندما يجدوف ذراعي 

   الممثمة جميمتيف يقولوف:
   ػ كاف عرضًا رائعًا جدًا...
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ميور يصفؽ ألعماليـ... بينما في أغمب األحياف يصفؽ مساكيف ىؤالء المؤلفوف... يظنوف أف الج
  لمؤَلؼ الممثمة...

أرى اليوـ أف الغذاء لو تأثير كبير عمى أفكار اإلنساف. فأنا أعرؼ شخصًا كاف يقضي حياتو   . 7ػ 
قبؿ سنة عمى الخبز والجبنة، وكؿ يوـ كاف يتكمـ عف المواضيع الوطنية ولكف اآلف بالرغـ مف أنو 

  ى المحـ فإنو يموـ مف يتحدث عف المسائؿ الوطنية.يتغذى عم
  . 8ػ 

ليست النساء فقط مف يرغبف في تجديد مبلبسيف، فيناؾ عمى الساحة نقاد يرغبوف التحدث بشكؿ 
  جديد.

أقّدـ إليكـ السيد الكاتب آدوـ الذي يشغؿ منصب ناقد لمنشورات )ماسيس( القديمة والحديثة. ذوقو 
ؿ المفروض عمى النقاد، ولكف في الكثير مف األحياف يسمعنا أحزانو أثناء نقده رفيع، ويممؾ رأس الما

  لكتاب ما.
وأحيانًا عندما يتحدث، يقفز فيكتور ىيغو في حديثو. وقبؿ إنياء حديثو يدخؿ فولتير والمارتيف ومئات 

  الكتّاب غيرىـ في الحديث، فيضطر المستمع إلى أف يقوؿ:
  إما أف تصمتوا جميعًا أو تتحدثوا واحدًا واحدًا كي نفيـ. 

  فعمى سبيؿ المثاؿ إف قمت: "استيقظت في الصباح، ووضعت ثيابي وأكمت الخبز".
  أعط ىذا السطر آلدوـ وسترى أنو يقوؿ لؾ السطر اآلتي:

ؾ استيقظت في الصباح، ووضعت ثيابي حيث تستعمؿ لتغطية عيوبي فقط، كما يقوؿ جاف جا
روسو، وأكمت الخبز، عمى الرغـ مف أف الكتاب المقدس يقوؿ أنو ليس بالخبز وحده يحيا اإلنساف بؿ 

  بكؿ كممة تخرج مف فـ اهلل.
، اذىب بطريقؾ الصحيح، ما الداعي كي  لماذا تقاـو عكس اتجاه الفكرة، ولماذا تعذب القارئ يا آدـو

  خر.تقوـ مع كؿ خطوة بطرؽ باب الكتّاب الواحد تمو اآل
  . 9ػ 

  عندما يكوف الشيء جميبًل بطبيعتو، يميؽ بو كؿ ما تضيؼ عميو مف زينة.
  فعمى سبيؿ المثاؿ، لغة الصحفي )شاىنور( في جريدة )صحافة الشرؽ(، جميمة ومزخرفة.

وأنا أيضًا حاولت يومًا ما أف أزخرؼ لغتي، لكف فيما بعد انتابني اليأس عندما رأيت امرأة بشعة 
  شاعتيا عندما تبرجت وزادت مف زينتيا.ازدادت ب

  لماذا تترؾ بعض األلسنة البشعة البساطة وتذىب نحو الزخرفة وتصبح أقبح.
  متى سنتوقؼ عف قراءة مقاالت فارغة مف الكبلـ ومميئة بالزخرفة.

  ألفت انتباه رؤساء التحرير ليذه النقطة.
 (:1891 -1843ىاكوب بارونياف ) 



 

127 

 

األرمني الساخر، وأحد وجوه األدب الكبلسيكي في السبعينات والثمانينات مف القرف رائد األدب  يعتبر 
  التاسع عشر.

لقد أسس النثر والمسرح الواقعي في األدب األرمني الغربي، ونشير إلى وجود أدب أرمني شرقي في  
  أرمينيا وأدب أرمني غربي لدى األرمف في الميجر.

لديو في الدرجة األولى بأنو يرصد بصدؽ وعمؽ أحداثًا تتصؼ بيا يتميز المستوى الفني في اإلبداع 
. وىكذا استطاع بارونياف أف ينفذ وبشكؿ 1880 -1870الحياة األرمنية اجتماعيًا وسياسيًا في فترة 

مدىش إلى صميـ ظواىر الحياة االجتماعية والسياسية سواء لدى األرمف أو غيرىـ في العالـ، ويبّيف 
   واليزلية مف الحقيقة في صور معينة، فذلؾ ىو أساس سخريتو. الجوانب الساخرة

. كاف يتقف عدا عف األرمنية 1843ولد بارونياف في القسـ األوروبي مف تركيا في مدينة أدرنة عاـ 
  المغة الفرنسية واليونانية ممَّا أتاح لو الفرصة لمتعرؼ عمى المسرح الفرنسي واليوناني.

  مف أعمالو:
، و)أعياف 1880، و)دفتر األبمو( 1880، و)نزىة في أحياء استنبوؿ( 1882الشرفاء(  )المتسولوف 

، و)المتممؽ( 1865، و)خادـ ومعمماف( 1868، ومسرحية )طبيب األسناف الشرقي( 1874وطنيوف( 
   .1886و)األخ باغداسار( 

رة جدًا في القسطنطينية. وىو عبارة عف قصص قصي 1880عاـ  )دفتر األبمو( نشر بارونياف
وحوادث يومية قصيرة يروييا بارونياف عمى شكؿ يوميات، وتتضمف مقاببلتو وأحاديثو مع الناس 
ووصفو لكؿ ما يدور حولو مف حياة سياسية واجتماعية، لكف عمى طريقتو الخاصة. وىو إذ يسخر 

السمبيات  وينتقد الحكومة والدبموماسية األوروبية. فقد كاف ىدفو كما كتب في المقدمة، أف يصحح
 والنقائص بالسخرية منيا. لقد دافع عف قضايا الضعفاء وتمّرد عمى الظواىر البالية والفاسدة إذ قاؿ:

 .ىناؾ أموات يجب قتميـ
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 1أشباح أغسطس قصة ؿ غابرييؿ غارسيا ماركيز

وصمنا إلى أريزو قبؿ منتصؼ النيار بقميؿ، وقضينا أزيد  غابرييؿ غارسيا ماركيز: قصيرة ؿقصة 
مف ساعتيف في البحث عف القصر الذي يدؿ عمى عصر النيضة، الواقع في ذاؾ المكاف الشاعري 

بوع مف القرية البدائية، والذي اشتراه الكاتب الفنزويمي ميغيؿ أوتيرو سيمفا. كاف يوـ أحد مف أوؿ أس
مف شير آب )أغسطس(، حارًا ومثيرًا لؤلعصاب، ولـ يكف مف السيؿ مصادفة شخص يعرؼ شيئًا 
عف القصر في الشوارع التي تغص بالسائحيف. وبعد عدة محاوالت لمبحث بدوف جدوى عدنا إلى 
السيارة وغادرنا البمدة عبر طريؽ صغير تحفو أشجار السرو دوف ىدؼ واضح، لكف امرأة عجوزًا 

ترعى اإلوز دّلتنا في النياية عمى مكاف القصر بالتحديد، وقبؿ أف تودعنا سألتنا إف كنا  كانت
 سنقضي الميمة ىناؾ، فأجبناىا، وفقًا لما كاف مقررًا في الدعوة، بأننا ذاىبوف فقط لمغذاء، فقالت:

 ػ ىذا لحسف الحظ، ألف المكاف يثير الرعب.
اح منتصؼ النيار، فقد سخرنا مف كبلميا، لكف طفمينا، وبما أننا، زوجتي وأنا، لـ نكف نؤمف بأشب

 البالغيف مف العمر تسعًا وست سنوات، انتابيما الفرح لكونيما سوؼ يرياف أشباحا حقيقية.
وجدنا ميغيؿ أوتيرو سيمفا، الذي كاف عبلوة عمى كونو كاتبًا جيدًا مضيافًا رحب الصدر، ينتظرنا 

أبدًا. وبما أننا وصمنا متأخريف فمـ يكف لدينا وقت لكي نتجوؿ في بطعاـ الغذاء الذي ال يمكف نسيانو 
أرجاء القصر قبؿ الجموس إلى مائدة الطعاـ، ولكف منظره مف الخارج لـ يكف مما يثير الخوؼ، بؿ 
إف مشيد المدينة التي كانت تبدو لنا مف المكاف المرتفع الذي نتغذي فيو كاف كافيا لطرد أي شعور 

 بالكآبة.
الصعب أف يتصور المرء كيؼ يمكف أف يولد في ىذه البيوت المتكاتفة فيما بينيا فوؽ ىذه  كاف مف

اليضبة، حيث يعيش حوالي تسعة آالؼ مف األفراد متزاحميف أشخاص ذوو عبقرية دائمة، لكف 
ميغيؿ أوتيرو سيمفا قاؿ لنا بمزاجو الكاريبي أف أيًا مف ىؤالء األشخاص الممتازيف ليس أفضؿ ما في 

 أريزو، وأضاؼ:
ىكذا: لودوفيكو، بدوف ألقاب زائدة، أحسف رجاؿ الفف والحرب الذي  ػ إف أفضميـ كاف ىو لودوفيكو.

بنى ىذا القصر الحزيف، والذي استفاض ميغيؿ أوتيرو سيمفا في الحديث عنو طيمة وقت الغذاء، عف 
 لحظة جنوفقوتو التي ال تقير وغرامياتو التعسة وموتو المأساوي، وكيؼ أنو في 

قاسية قتؿ عشيقتو عمى السرير الذي مارسا فيو الحب ثـ أثار عميو بعد ذلؾ كبلب الحرب الذيف 
في  قطعوه أربًا. وأكد لنا، بميجة يقينية، أف شبح لودوفيكو يخرج بعد منتصؼ الميؿ ويبدأ في التسكع

 جنبات القصر وسط الظممة محاواًل إعادة السكينة إلى مطير حبو.
القصر في الحقيقة واسعًا جدًا ومعتمًا، غير أف قصة ميغيؿ لـ تبد لنا في واضحة النيار مع لقد كاف 
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امتبلء المعدة وانشراح القمب إال مجرد مزحة شبيية بمزحاتو الكثيرة التي يحاوؿ الترويح بيا عمى 
تاف ضيوفو. وخبلؿ تجوالنا بعد فترة القيمولة مف دوف أي شعور بالخوؼ بدت لنا الغرؼ اإلثن

والثمانوف التي يتكوف منيا القصر وكأنيا خضعت لتغييرات كثيرة مف طرؼ مبلكيو المتعاقبيف. قاـ 
ميغيؿ بإصبلح الطابؽ األسفؿ كامبل وبنى غرفة نومو بطريقة حديثة وجعؿ أرضيتيا مف الرخاـ، 

ـ الغذاء. أما وحمامًا بخاريًا عمى الطريقة الفنمدنية، وشرفة زودىا بورود فاقعة حيث تناولنا طعا
الطابؽ الثاني الذي خضع لبلستعماؿ كثيرا خبلؿ القروف الماضية فقد كاف عبارة عف سمسمة مف 

ترؾ ببل عناية.  الغرؼ التي ال تحمؿ سمات معينة خاصة بيا، فييا أثاث ينتمي إلى مختمؼ العصور
يتمكف مف الوصوؿ  لكف في الطابؽ العموي كانت ىناؾ غرفة لـ تمس في السابؽ يبدو أف الزمف لـ

 ا كانت. إنيا غرفة نـو لودوفيكو.إلييا فبقيت كم
كانت لحظة ساحرة. فيناؾ كاف السرير المحاط بالستائر الموشاة بخيوط مف الذىب، واألغطية 
الحريرية العجيبة المتغضنة التي ال يزاؿ بيا أثر دـ العشيقة المقتولة، والمدفئة الرمادية المتجمدة التي 

الحطب األخير إلى حجر، والدوالب التي ال تزاؿ بو األسمحة الفتاكة، والبورتريو الزيتي في تحوؿ فييا 
إطار مف الذىب لمفارس وىو يتأمؿ، مرسومة بيد واحد مف كبار فناني فمورنسة، لكف الذي أثار 

  اندىاشنا ىو وجود رائحة الفراولة ما تزاؿ نفاذة في غرفة النـو دوف تفسير واضح.
الصيؼ في توسكانا طويمة وبطيئة، حيث يبقي األفؽ مستقرًا في مكانو حتى التاسعة ليبًل.  األياـ في

وعندما انتيينا مف التجوؿ داخؿ القصر كانت الساعة تشير إلى الخامسة مف بعد الظير، ولكف 
سكو، ميغيؿ أصر عمينا بأف يأخذنا لنرى الموحات الجدارية لبييرو ديبل فرانسيسا في كنيسة ساف فرانسي

وبعد ذلؾ جمسنا لتناوؿ القيوة والدردشة تحت تعريشة المكاف، وحينما عدنا إلى القصر لحمؿ حقائبنا 
 وجدنا أنيـ أعدوا طعاـ العشاء، وىكذا اضطررنا لمبقاء.
فيما كنا نتعشى تحت سماء سوداء الموف ال توجد بيا سوى نجمة يتيمة، أخذ الولداف المشاعؿ مف 

ف غرؼ الطابؽ العموي وسط الظممة. ومف مكاننا في األسفؿ سمعنا أصوات المطبخ وراحا يستكشفا
ركضيـ الذي كانا يقمداف بو الخيوؿ عمى السمـ، وأنيف األبواب، واألصوات الناعمة السعيدة التي 
تنادي لودوفيكو في الغرؼ المظممة. وخطرت لمولديف تمؾ الفكرة السيئة بأف نقضي الميمة ىنا، 

تيرو سيمفا سعيدا بيا، فمـ نجد في أنفسنا الشجاعة األدبية لنرفض الدعوة. بعكس وساندىـ ميغيؿ أو 
ما كنت أتخوؼ، نمنا تمؾ الميمة جيدا، زوجتي وأنا، في غرفة نوـ بالطابؽ السفمي بينما ناـ الولداف 
لـ في الغرفة المجاورة. كانت الغرفتاف معا قد أدخمت عمييما إصبلحات بشكؿ جعميما حديثتيف، لذلؾ 

تكونا معتمتيف. وفي انتظار أف يأخذني النوـ بدأت أتميى بتعداد الضربات اإلثنتي عشرة لمساعة 
الجدارية الكبيرة، فتذكرت تحذير راعية اإلوز، لكننا كنا متعبيف جدًا فنمنا نومًا ثقيبًل مميئًا باألحبلـ، 

فتحات النوافذ، وكانت  وصحوت بعد الساعة السابعة صباحًا بقميؿ عمى نور الشمس المتسمؿ عبر
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زوجتي إلى جانبي ما تزاؿ نائمة، فقمت في نفسي: يا ليا مف حماقة، أف يؤمف المرء في ىذا الزمف 
  باألشباح.

وفي تمؾ المحظة بالذات اجتاحتني رائحة الفراولة التي كأنيا قطفت لمتو، وصورة المدفئة الرمادية 
ر، والبورتريو الزيتي لمفارس الحزيف في اإلطار المتجمدة التي تحوؿ فييا الحطب األخير إلى حج

المذىب وىو ينظر إلينا مف وراء ثبلثة قروف. واكتشفت بأننا لـ نكف في الحقيقة نائميف في نفس 
الغرفة التي نمنا فييا ليمة أمس بالطابؽ السفمي، بؿ في غرفة نوـ لودوفيكو، تحت الستائر التي عمؽ 

 لدـ الذي ال يزاؿ طريًا عمى السرير المعيف.بيا الغبار واألغطية الممطخة با
( روائي 1927( :)ولد في Gabriel José García Márquezغابرييؿ خوسيو غارسيا ماركيز ) 

سياسي كولمبي. عاش معظـ حياتو في المكسيؾ وأوروبا ويقضي حاليًا معظـ  وصحفي وناشر وناشط
وذلؾ تقديرا لمقصص القصيرة والرويات  1982وقتو في مدينة مكسيكو. ناؿ جائزة نوبؿ لؤلداب عاـ 

 التي كتبيا.
 ومف أشير رواياتو:

 مبلييف نسخة . 10:والتي بيع منيا أكثر مف  1967*مائة عاـ مف العزلة 
 .1975*خريؼ البطريرؾ، 

 . 1981*قصة موت معمف، عاـ 
 . 1982*رائحة الجوافة عاـ 

 . 1986*الحب في زمف الكوليرا، عاـ 
 

 1كي إدجار أالف بولمكاتب األمري
 إنني عصبي. حقاً  -

عصبي جدًا جدًا. بصورة مخيفة، ىكذا كنت وما زلت! سوؼ تقولوف إنني مجنوف ولكف لماذا؟ لقد  -
زاد المرض مف حدة حواسي، لـ يدمرىا، أو يصبيا بالتبمد. وتأتي في المقدمة حاسة السمع المرىؼ. 

األرض. وكنت أسمع أشياء كثيرة. كيؼ إذف أكوف  إذ إنني كنت أسمع جميع األشياء في السماء وفي
 مجف

 ونًا؟ أصغوا! والحظوا كيؼ أستطيع أف أحكي لكـ القصة كميا حكاية صحيحة وبيدوء.
مف المستحيؿ أف أقوؿ كيؼ دخمت الفكرة عقمي أوؿ مرة؛ ولكف بمجرد أف خطرت لي، أخذت 

أما عف العاطفة فمـ تكف ثمة عاطفة. فقد تطاردني نيارًا وليبًل. أما عف اليدؼ، فمـ يكف ثمة ىدؼ، و 
كنت أحب الرجؿ العجوز الذي لـ يخطئ في حقي أبدًا، ولـ يتسبب لي في أية إىانة عمى اإلطبلؽ. 
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وبالنسبة لذىبو لـ تكف بي أية رغبة فيو. أعتقد أنيا كانت عيناه! نعـ، لقد كانتا ىاتيف! فقد كانت 
 إحدى عينيو تشبو عيف نسر.

يا أزرؽ شاحب وعمييا غشاوة. وكمما كانت تقع عميَّ ، كاف دمي يتجمد ؛ وىكذا وىي عيف لون -
 تدريجيًا.

 تدريجيًا جدًا. -
 عقدت العـز عمى أف أنيي حياة الرجؿ العجوز، وىكذا أخمِّص نفسي مف العيف إلى األبد. -

وف شيئًا. ولكف كاف واآلف فإف ىذا ىو األمر الميـ. إنكـ تتخيمونني مجنونًا. ولكف المجانيف ال يعرف
 ينبغي أف تروني أنا. كاف ينبغي أف تروا كيؼ مضيت في العمؿ بحكمة وحذر وبعد نظر وخفاء!
ولـ أكف أبدًا أكثر عطفًا عمى الرجؿ العجوز مما كنت خبلؿ األسبوع السابؽ عمى قتمي إياه. ففي كؿ 
 ليمة، في حوالي منتصؼ الميؿ، كنت أدير مزالج بابو وأفتحو.

، بيدوء شديد! ثـ، عندما قمت بعمؿ فتحة تكفي لرأسي، أدخمت فانوسًا داكف الموف ، مغمقًا أوه - 
جميعو، مغمقًا، بحيث ال يتسرب أي شيء منو إلى الخارج، ثـ ُأدخؿ رأسي. أوه، إنكـ كنتـ 

 ستضحكوف لو رأيتـ كيؼ أنني كنت ُأدخميا بخبث! وكنت أحركيا ببطء.
مؽ نوـ الرجؿ العجوز. واستغرؽ مني األمر ساعة حتى أضع رأسي ببطء شديد جدًا، حتى ال ُأق -

كمو داخؿ الفتحة بقدر يمكِّنني مف أف أراه وىو راقد في فراشو. ىا، ىؿ كاف يمكف لرجؿ مجنوف أف 
يكوف في مثؿ ىذه الحكمة؟ ثـ، عندما كاف رأسي داخؿ الحجرة تمامًا، خفضت مف ضوء الفانوس 

 بحذر.
 أوه، بحذر شديد. -
- .)  بحذر )ألف الِمْفَصبلت كانت َتِصرُّ
خفضتو بقدر يكفي فقط لسقوط شعاع وحيد عمى عيف النسر. وىذا ما فعمتو عمى مدى سبع لياٍؿ  -

 طواؿ.
 كؿ ليمة تمامًا في منتصؼ الميؿ. -
ولكنني كنت أجد العيف مغمقة دائمًا؛ ولذا فقد كاف مستحيبل القياـ بالعمؿ؛ ألنو لـ يكف الرجؿ  -

وز ىو الذي يثير ضيقي، ولكف عينو الشػريرة. وكؿ صباح، عندما كاف الصبح ينبمج، كنت العج
أذىب بجسارة إلى الحجرة، وأتحدث بجرأة إليو، مناديًا إياه باسمو بنغمة قمبية، واستفسر كيؼ قضى 

نني كؿ ليمتو. وىكذا تروف أنو كاف البد مف أف يكوف عجوزًا عميؽ التفكير جدًا، حقًا، حتى يشؾ في أ
 ليمة، تمامًا في الثانية عشػرة، كنت أرقبو بينما ىو نائـ.
وفي الميمة الثامنة كنت حذرًا أكثر مف المعتاد في فتح الباب. وكاف عقرب الدقائؽ في ساعتي يتحرؾ 
أسرع مما تحركت يدي. ولـ أشعر أبدًا قبؿ تمؾ الميمة بمدى قوتي، بمدى حصافتي. وكدت ال أستطيع 

النتصار، وأنا أفكر في أنني كنت ىناؾ، أفتح الباب، شيئًا فشيئًا، بينما ىو حتى ال كبح شعوري با
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يحمـ بأفعالي السرية أو أفكاري. لقد كنت إلى حد ما أضحؾ بيني وبيف نفسي مف ىذه الفكرة؛ وربما 
 بت.سمعني، ألنو تحرؾ عمى الفراش فجأة، كما لو كاف قد ُروِّع فجأة. واآلف، ربما تظنوف أني انسح

ولكف ال. فقد كانت حجرتو سوداء فاحمة مف الظبلـ الدامس )ألف مصاريع النوافذ كانت محكمة  -
الغمؽ ، خوفا مف المصوص(، ولذا كنت أعرؼ أنو لـ يكف يستطيع أف يرى فتحة الباب، واستمررت 

 في دفعو باضطراد، باضطراد.
مي عمى الْقفؿ الصفيحي، وقفز وأدخمت رأسي، وكنت عمى وشؾ فتح الفانوس، عندما انزلؽ إبيا

 الرجؿ العجوز في فراشو، وىو يصرخ.
"مف ىناؾ ؟" وظممت ببل حراؾ تماما ولـ أقؿ شيئًا. ولمدة ساعة كاممة لـ أحرؾ عضمة، وفي ىذه  -

 األثناء لـ أسمعو يرقد ثانية. فقد كاف مازاؿ جالسًا في الفراش يتسمع.
 يمة، وأنا أتسمع دقات ساعة الموت المثبتة عمى الحائط.تمامًا مثمما كنت أفعؿ أنا، ليمة بعد ل -

واآلف سػمعت تأوىًا خفيفًا، وعرفت أنو تأوه الرعب مف الموت. ولـ يكف تأوه ألـ أو أسى، أوه، ال! فقد 
كاف الصوت المكتوـ الخفيض الذي ينبع مف أعماؽ الروح عندما يسيطر عمييا الفزع. لقد كنت 

لياؿ كثيرة، تماما في منتصؼ الميؿ، عندما كاف العالـ كمو يغط في  أعرؼ ىذا الصوت جيدًا. ففي
ػقًا، بصداه المخيؼ، الرعب الذي كاف ُيَخبِّمني. وأقوؿ  النوـ، كثيرًا ما كاف يصدر عف صدري أنا، ُمَعمِّ
إنني كنت أعرؼ ىذا جيدًا. وكنت أعرؼ بماذا يحس العجوز، وكنت أشفؽ عميو، بالرغـ مف أنني 

ي أعماقي. كنت أعمـ أنو كاف يرقد متيقظًا منذ أوؿ ضوضاء خافتو، عندما كاف يتقمب كنت أضحؾ ف
في الفراش. وبدأت مخاوفو منذ ذلؾ الحيف تتزايد عميو. وكاف يحاوؿ أف يتخيؿ أنو ال مبرر ليا ولكنو 

 لـ يستطع. وكاف يقوؿ لنفسو:
 "ىذا ال شيء سوى الريح في المدخنة. -
األرض." أو "إنو مجرد صرصار ليؿ قد أصدر سقسقة واحدة." نعـ ، لقد إنو فقط فأر يجري عمى  -

كاف يحاوؿ أف يريح نفسو بتمؾ االفتراضات؛ ولكنو وجد أف كؿ ىذا ببل جدوى. كمو ببل جدوى؛ ألف 
الموت، وىو يقترب منو، قد أخذ يخطو مسرعًا بظمو األسود الممتد أمامو، وأحاط بالضحية. ولقد كاف 

 لمظؿ الذي ال ُيرى ىو الذي جعمو يحس. التأثير الحزيف
 بالرغـ مف أنو لـ يكف يرى أو يسمع. -
 بوجود رأسي داخؿ الحجرة. -

 وعندما طاؿ انتظاري، بصبر شديد، دوف أف أسمعو يرقد ثانية، قررت أف أقوـ بعمؿ فتحة صغيرة.
 صغيرة جدًا ، جدًا ، في الفانوس. ولذلؾ فتحتو. -
 كيؼ فعمت ذلؾ خمسة ، خمسة.وال يمكنكـ أف تتخيموا  -
إلى أف، في النياية، انطمؽ شعاع خافت وحيد، مثؿ خيط العنكبوت، انطمؽ مف الفتحة وسقط عمى  -

 عيف النسر.
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 لقد كانت مفتوحة.
 عف آخرىا ، مفتوحة عف آخرىا. -
 واستولى عميَّ الغضب عندما وقعت عيني عمييا. لقد رأيتيا بوضوح تاـ. -
وذات حجاب بشع فوقيا جعؿ النخاع نفسو يتجمد في عظامي! ولكنني لـ  كميا أزرؽ باىت ، -

أستطع أف أرى شيئًا آخر مف وجو العجوز أو جسده، ألنني وجيت الشعاع، كما لو كاف بالغريزة، 
 تمامًا عمى البقعة المعينة.

  واآلف، ألـ أقؿ لكـ إف ما تظنونو خطأ أنو الجنوف، ما ىو إال حدة في الحواس؟
ف، أقوؿ، لقد وصؿ إلى أذني صوت سريع غير رناف، خفيض مثؿ الصوت الذي يصدر عف واآل -

ساعة عندما نمفيا في القطف. ولقد كنت أعرؼ ذلؾ الصوت جيدًا، أيضًا. لقد كاف صوت دقات قمب 
 الرجؿ العجوز. ولقد زاد مف غضبي، مثمما يحفز دؽ الطبمة الجندي عمى الشجاعة.

وظممت ساكنًا. وكنت ال أكاد أتنفس. وأمسكت بالفانوس ببل حراؾ.  ولكف حتى ذلؾ الحيف أحجمت
وحاولت بكؿ ما أوتيت مف ثبات أف أحتفظ بالشعاع عمى العيف. وفي تمؾ األثناء ازدادت دقات القمب 
الجينمية. وأخذت سرعتيا تتزايد وتتزايد، وتعمو وتعمو كؿ لحظة. والبد أف رعب الرجؿ العجوز بمغ 

  صوتيا، كما أقوؿ، وأخذ يعمو كؿ لحظػة! منتياه! فقد عبل
ىؿ تتابعونني جيدًا؟ لقد قمت لكـ إنني عصبي: وىكذا أنا بالفعؿ. واآلف في ساعة الميؿ المخيفة،  -

وسط الصمت المرعب في ذلؾ البيت القديـ، فإف ضوضاء غريبة مثؿ ىذه حفزتني إلى رعب ال 
أحجمت ووقفت ببل حراؾ. ولكف الدقات أخذت  يمكف السيطرة عميو. ومع ذلؾ، فمعدة دقائؽ تالية

َـّ بي قمؽ جديد.  تعمو، وتعمو!! وظننت أف القمب البد مف أف ينفجر. واآلف ألػ
وىو أف الصوت قد يسمعو أحد الجيراف! فقد حانت ساعة الرجؿ العجوز! وبصرخة عالية، فتحت  -

 الفانوس وقفزت إلى داخؿ الحجرة. وصرخ مرة واحدة.
 فقط.مرة واحدة  -

وفي لحظة قمت بجره إلى األرض وسحبت السرير الثقيؿ فوقو. ثـ ابتسمت بمرح، عندما وجدت أف 
. وبالرغـ  العمؿ قد تـ إنجازه حتى ذلؾ الحيف. ولكف، لدقائؽ عديدة، ظؿ القمب يدؽ بصوت مكتـو

ات الرجؿ مف ذلؾ، فإف ىذا لـ يثر ضيقي؛ إذ إنو ال يمكف سماعو عبر الحائط. وأخيرا توقؼ. فقد م
العجوز. وأزحت السرير وفحصت الجثماف. نعـ، لقد كاف متحجرًا، ميتًا مثؿ حجر. ووضعت يدي 
عمى القمب وتركتيا ىناؾ لدقائؽ عدة. لـ يكف ىناؾ نبض. فقد كاف ميتًا كحجر. ولف تزعجني عينو 

 أكثر مف ذلؾ.
عندما أصؼ لكـ االحتياطات  إذا كنتـ مازلتـ تظنوف بي الجنوف، فإنكـ لف تظنوا ىذا أكثر مف ذلؾ

الحكيمة التي اتخذتيا لكي أخفي الجثماف. وبدأ الميػؿ يمضي، وأسرعت في العمؿ، ولكف في صمت. 
 فقبؿ كؿ شيء قمت بقطع أطراؼ الجثة، ففصمت الرأس والذراعيف والساقيف.
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عدُت ثـ نزعُت ثبلثة ألواح خشبية مف أرضية الحجرة، ووضعُت كؿ شيء بيف قطع الخشب. ثـ أ
األلواح بميارة شديدة، بخبث شديد، بحيث ال تستطيع عيف بشرية. حتى عينو ىو أف تمحظ أي شيء 

 غريب. لـ يكف ىناؾ شيء ينبغي إزالتو.
 ال بقع مف أي نوع. -
 ال بقعة دـ عمى اإلطبلؽ. فقد كنت حريصا عمى ذلؾ. فقد جمع حوض االستحماـ كؿ شيء. -
 ىا! ىا! -

  األعماؿ، كانت الساعة الرابعة وعندما انتييت مف ىذه
ػ وكانت الدنيا مازالت مظممة مثؿ منتصؼ الميؿ. وعندما دقت الساعة، كانت ىناؾ طرقة عمى باب 

 الشارع. ونزلت ألفتحو بقمب مرح.
إذ ماذا كاف ىناؾ اآلف ألخشاه؟ ودخؿ ثبلثة رجاؿ، قاموا بتقديـ أنفسيـ، بدماثة خمؽ تامة،  -

د سمع أحد الجيراف صرخة خبلؿ الميؿ؛ وثار الشؾ في وقوع عنؼ؛ فقد بوصفيـ ضباط شرطة. فق
 وصمت معمومات إلى مخفر الشرطة، وانتدبوا الضباط لتفتيش المكاف.

 وابتسمت...
فماذا كاف ىناؾ ألخشاه؟ وقمت بالترحيب بالسادة الميذبيف. وقمت إف الصرخة، كانت صرختي أنا  -

أنو كاف غائبًا ألنو في الريؼ. وأخذت ضيوفي إلى جميع  في حمـ. أما الرجؿ العجوز، فقد ذكرت
 أنحاء المنزؿ. وطمبت منيـ أف يفتشوا.

حجرتو ىو. وأريتيـ كنوزه، سميمة، لـ تعبث بيا يد. وفي حماسة  يفتشوا جيدًا. وقدتيـ، أخيرًا، إلى -
ثقتي، أحضرت مقاعد إلى الحجرة، وحبَّبت إلييـ أف يستريحوا ىناؾ، مف تعبيـ، بينما أنا في 
الشجاعة الجسورة النتصاري التاـ، وضعت مقعدي فوؽ البقعة نفسيا التي كانت تستريح فييا جثة 

 الضحية.
أقنعتيـ طريقتي. فقد كنت غير مرتبؾ بصورة فريدة. وجمسوا، وبينما كنت أجيب  واقتنع الضباط. فقد

عف أسئمتيـ بمرح، كانوا يرغوف ويزبدوف بأشياء مألوفة. ولكف قبؿ مضي وقت طويؿ، أحسست 
َـّ الصداع برأسي وتخيمت دقًا في أذني؛ ولكنيـ كانوا  بنفسي ُأصبح شاحبا وتمنيت لو انصرفوا. فقد أل

جمسوف ويزبدوف. وأصبح الدؽ أكثر وضوحًا؛ واستمر وأصبح أكثر تميزًا؛ وتحدثت بحرية مازالوا ي
 أكبر لكي أتخمص مف ىذا اإلحساس؛ ولكنو استمر وأصبح أكثر تحديدًا.

 إلى أف، في النياية، وجدت أف الضوضاء لـ تكف داخؿ أذنيَّ فحسب. -
بلقة أكبر وبصوت أعمى. ومع ذلؾ فقد وال شؾ أنني أصبحت حينئذ شاحبًا جدًا، ولكنني تحدثت بط

 ازداد الصوت ارتفاعًا.
 وماذا كاف يمكنني عممو؟ لقد كاف صوتًا سريعًا غير رناف، خفيضًا. -
 يشبو كثيرًا الصوت الصادر عف ساعة عندما تمؼ في قطف. وليثت محاوال أخذ َنَفسي. -
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  ومع ذلؾ يسمعو الضباط. وتحدثت بسرعة أكبر. -
ولكف الضوضاء ازدادت باضطراد ونيضت وجادلت بخصوص أمور تافية، بحماس أعظـ؛  -

بصوت عاؿ وبحركات عنيفة، ولكف الضوضاء أخذت في االزدياد باستمرار. لماذا ال ينصرفوف؟ 
وأخذت أذرع أرض الحجرة ذىابًا وجيئة بخطوات ثقيمة، كما لو كانت مبلحظات الرجاؿ قد أثارت 

 غضبي.
 ضطراد. أوه! ماذا يمكنني عممو؟ ورغيت وأزبدت وىذيت.ػ ولكف الضوضاء ازدادت با

وسببت! وأرجحت المقعد الذي كنت أجمس عميو وحككت بشدة عمى األلواح، ولكف الضوضاء عبل  -
 صوتيا عمى كؿ شيء وازدادت ارتفاعًا باستمرار. وأصبحت أعمى أعمى.

  لممكف أنيـ ال يسمعوف؟أعمى! وكاف الرجاؿ مازالوا يرغوف بمطؼ، ويبتسموف. ىؿ كاف مف ا -
  ال، ال! إنيـ يسمعوف. -
  إنيـ يشكُّوف. -
  إنيـ يعرفوف. -
 لقد كانوا يسخروف مف رعبي. -
ىذا ما ظنتو، وىذا ما أظنو. ولكفَّ أيَّ شيء كاف أفضؿ مف ىذا العذاب! أي شيء كاف مف  -

 الممكف تحممو أكثر مف ىذه السخرية!
ال فإنني  ولـ أستطع تحمؿ ىذه االبتسامات المنافقة أكثر مف ذلؾ! وشعرت أنني البد مف أف أصرخ وا 

  سأموت.
 واآلف مرة أخرى. -
اسمعوا! أعمى، أعمى، أعمى، أعمى! أييا األشرار! صرخت، ال تخادعوني أكثر مف ذلؾ! إنني  -

  أعترؼ بفعمتي
  انزعوا األلواح الخشبية. -
  ىنا، ىنا -
 دقات قمبو المعيف. إنيا -

شاعر وكاتب قصص قصيرة وناقد   Edgar Allan Poe (1809  - 1849) إدغار آالف بو
د في مدينة بوسطف. وأكثر ما اشتير بو قصص الرومانسية األمريكية. ول  اميريكي، وأحد رواد

الفظائع واألشعار، وكاف مف أوائؿ كتاب القصة القصيرة، ومبتدع روايات المخبريف )التحري(. وينسب 
مات في سف  إليو ابتداع روايات الرعب القوطي. كما يعزى إليو مساىماتو في أدب الخياؿ العممي.

 كذلؾ مكاف قبره.و  األربعيف، وسبب وفاتو ما زاؿ غامضًا،
والدتو قبؿ أف يبمغ عامو الثاني بعد أف تخمى والده عف العائمة. انتقؿ إثر ذلؾ ليعيش في كنؼ  توفيت

تاجر مف أصؿ اسكتمندي في ريتشموند بوالية فيرجينيا. وقد أتاح لو ذلؾ أف يتمقى تعميمو في أرقى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1809
http://ar.wikipedia.org/wiki/1849
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اكاديميات ريتشموند، وأف يدخؿ الجامعة. لكف عمى الرغـ مف تفوقو األكاديمي وجد نفسو مضطرًا 
عاد إلى مسقط رأسو بوسطف، حيث  1927الجامعية نظرًا لتخمي التاجر عنو. في عاـ  لقطع دراستو

و مف التحؽ بالجيش. وفي تمؾ الفترة أصدر مجموعتو الشعرية األولى، ثـ أصدر الثانية بعد تسريح
 . لكنو لـ يحظ باىتماـ يذكر.1829الجيش عاـ 

 قصصو:
   1839سقوط بيت أشر 
   1843القمب المميء بالقصص 
 ( وىي مجموعة قصص1843الخنفسة الذىبية ) 
   1843القط األسود 
  بضع كممات مع مومياء 
  الغرائب 
   1850الميمة األلؼ واثنيف لشيرزاد 
   1850قصة مف القدس 
   1850السقوط في الفوضى 
  ( 1850الثماف أورانج أوتانات المقيدة أو الضفدع النطاط 
  ليجيا 
  البندوؿ والبئر 
  1841جرائـ القتؿ في شارع المشرحة 
   1843لغز ماري روجيو 

 
 الشوارع

 1لكاتبيا جوف راي:قصة قصيرة مترجمة مف األدب العالمي 
 

ساف »عندما كنت طفبل، رجوت والّدي أال يعبرا بي ػ أثناء التجوؿ ػ مف أحد الشوارع قرب كاتدرائية  
 «.بافوف

ىو شارع صغير ريفي ، ببيوت صغيرة وبائسة برائحة البخور والحوامض التي ترافؽ موسـ الصـو 
ما داما ال يعيراف أي اىتماـ لمخاوفي ػ قاما  األربعيني، رفع والداي كتفييما ببل مباالة، ثـ انيما ػ

 بدفعي أماميما لمسير في الشارع البغيض. صامتا كسمكة، كنت اشعر بخوؼ وتوجس كبيريف.

                                                           
 http://adab3alami.blogspot.com/2013/05/blog-post.html ينظر: - 1

http://adab3alami.blogspot.com/2012/10/blog-post_28.html
http://adab3alami.blogspot.com/2012/10/blog-post_28.html
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بعد ىذا، اختفى ذلؾ الرعب. لكنني مع ذلؾ كنت أتحاشى الشارع بشدة. وفي أحد مساءات العيد، وانا 
ذا بي أفاجأ بوابؿ مف المطر، فرجعت مسرعًا «ةااللكريكي»في أوائؿ العشرينات، كنت أسير قرب  ، وا 

 إلى المنزؿ، حيث تنتظرني متع كثيرة ىناؾ. ىكذا اختصرت الطريؽ: عبر الشارع الكريو بالطبع.
 ىناؾ الحظت أف أحد المنازؿ البورجوازية قد تحوؿ إلى مخبزة. ياه! كـ أحب الكعؾ المحمى.

قوسا ذا ألواف متعددة فوؽ الطوار. وفوؽ الرفوؼ تتربع كاف ىناؾ بريؽ يتحرؾ كبندوؿ الساعة مسقطا 
أنواع مف الحموى المتعددة األشكاؿ. ىـر مف الكعكات الصغيرة آثار انتباىي بشدة. دفعت الباب، 
فانتشر في المكاف صدى القطع النحاسية الصغيرة المعمقة في خيوط عدة لتعمف مجيء الزبوف. لكف، 

 لـ يحضر أحد.
لكنني لـ أتمؽ إال الصمت كجواب، كانت ىناؾ ستارة بنفسجية تفصؿ «. أحد ىنا؟ىؿ يوجد »ناديت: 

المكاف عف صالة أخرى، رفعتيا ألكشؼ عف صالة أنيقة وصغيرة لؤلكؿ الخفيؼ، وكانت النافذة 
مقفمة بإحكاـ بدفتيف زجاجيتيف ممونتيف، ومضاءة مف الخارج بواسطة ستارة حمراء شفافة، اعتقدتيا 

 ر نارا كبيرة متأججة.في بادئ األم
  أطمقت نداء ثانيا لـ يكف ذا جدوى.

كاف ىناؾ أيضا، باب جانبي يفترض أف يؤدي إلى ممر داخمي، كاف مغمقا ولـ استطع فتحو، في 
الخارج، ازداد المطر حدة وتكاثؼ الظبلـ، فجأة اتخذت قرارًا في ال مباالة لـ أعيدىا في نفسي.. 

سأعود غدا ألؤدي »ت كيسيف مف الورؽ بيا وأنا أقوؿ لنفسي: كشفت عف ىـر الكعكات ذاؾ وحشو 
 «.ثمنيا

 الجميع قالوا بأنيا ػ الكعكات ػ ممتازة، كؿ مف ذاقيا اعترؼ انو لـ يذؽ مثميا في حياتو، وقد كاف
 ىذا صحيحا إلى حد بعيد.

 ت نفسيلـ اعد في الغد إلى المخبزة، لكف بعد أياـ مف ذلؾ، لـ تكف ىناؾ أية مخبزة! بؿ وجد
 أماـ ذلؾ المنزؿ البورجوازي الذي كنت أراه دائما.

 اتجيت إلى حبلؽ مجاور لممنزؿ واستفسرتو عف األمر..
ػ مخبزة؟! لـ توجد ىنا أبدا ػ قاؿ الرجؿ الطيب ػ منذ عشريف سنة وأنا اعمؿ ىنا. أؤكد لؾ أنؾ 

 مخطئ.
سة، فعندما فاجأني المطر، كنت لكف، ىناؾ ثبلثة شيود يؤكدوف لي أنني لـ أكف ضحية حمـ أو ىمو 

، قابمت «ميروار»برفقة أحد أصدقاء الدراسة. وعندما خرجت مف الشارع، وفي نقطة التقائو مع شارع 
 التي قالت لي: إف أكياسؾ الورقية ستبتؿ وتتمزؽ، دعني أضعيا تحت معطفي.« مداـ بوف»جارتي 

 تابعنا الطريؽ معا. -ثـ إننا ػ نحف االثنيف
الصغيرة.. لقد أتينا عمييا عف آخرىا، وقد كنا ثمانية أو عشرة أشخاص ممف شيدوا بمذاقيا  والكعكات

                            المذيذ جدا!! كيؼ حدث ما حدث إذف؟ لف أستطيع أف اعرؼ أبدا.
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ية ، كاف يعشؽ (، كتب نصوصا عديدة بالمغة الفرنس1964ػ  1887جوف راي( كاتب بمجيكي )») 
 1.والمغامرةالسفر 

 
 مف األدب التركي:
 الخريطة والطفؿ

 ويقوؿ نفسو وىويحدث جريدتو، يقرأ الجمعة يوـ صباح الرجؿ جمس غناـ أحمد التركية عف ترجميا .
 متى أبي: لو يقوؿ وىو صغيره جاء حتى ىذا، عطمتي يوـ عميّ  يعّكر أف اليوـ ألحدٍ  أسمح لف

 السينما؟ إلى اليوـ سنذىب
 مصمماً  كاف اليوـ ولكنو. السينما إلى يأخذه أف الماضي األسبوع في وعده أنو وتذكر أبوه إليو نظر
 صورة صفحاتيا إحدى عمى فرأى يقرؤىا كاف التي جريدتو في فنظر ىذه، بالعطمة يستمتع أف

: قائبلً  ولده أماـ ونثرىا صغيرة قطع إلى الخريطة صورة قطع أف إال منو كاف فما العالـ، لخريطة
صبلح بتجميع تقوـ أف أوالً  عميؾ  بقراءة ليستمتع عاد ثـ السينما، إلى نذىب وبعدىا الخريطة ىذه وا 

 الطفؿ ولكف. المساء إلى الخريطة ىذه تجميع يستطيع لف جغرافية أستاذ أكبر إف: يقوؿ وىو جريدتو
 نفسي أجيز ىؿ جاىزة، الخريطة ىي ىذه:  وقاؿ والده، أماـ الخريطة ووضع دقائؽ، عشر بعد عاد

!!! السرعة؟ بيذه تجميعيا في نجحت كيؼ: لطفمو وقاؿ أمامو، رأى مما الوالد فذىؿ! اآلف؟ لمذىاب
 صورة فرأيت الخمؼ في نظرت الخريطة، صورة أعطيتني عندما أبي يا أنت: قائبلً  الطفؿ عميو فرد

 !!!.ستنصمح بطبيعتيا العالـ خريطة فإف اإلنساف ىذا أصمحت أنا إف: نفسي في فقمت إنساف
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 :ترجمة: عبدالواحد أستيتو ،راي جوف" لكاتبيا العالمي األدب مف مترجمة قصيرة قصة ، الشوارع ينظر: - 1

http://www.arabiyat.com/blog/2001/05/12/2580.html 
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