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�سعر اإليوت
بالن�شبة ل�شاعر يف مثل مكانته، فاإن �إنتاج 

�إليوت �ل�شعري كان قلياًل. وعى �إليوت ذلك 
مبكرً� يف م�شريته، فكتب �إىل جيه. �إت�ش. 
وودز �أحد �أ�شاتذته �ل�شابقني يف هارفرد: 

من  قليٍل  على  مبنية  لندن  يف  "�شمعتي 
�لأبيات، وي�شونها طباعة ق�شيدتني �أو 

ثالث يف �ل�شنة. �ل�شيء �لوحيد �ملهم �أن هذه 
�لق�شائد ينبغي �أن تكون كاملة وفريدة من 
نوعها، بحيث ت�شبح ُكل و�حدٍة منها حدثًا 

بحد ذ�تها". 
ب�شكل تقليدي ن�شر �إليوت ق�شائده �لأوىل يف 

�لدوريات ويف كتيبات ومطويات حتتوي 
ق�شيدة و�حدة )على �شبيل �ملثال: ق�شائد 

�آرييل(، ومن ثم �أ�شافها �إىل �ملجموعات 
�ل�شعرية. كانت جمموعته �ل�شعرية �لأوىل: 

بروفروك ومالحظات �أخرى )1917(. يف 
1920، ن�شر �إليوت مزيدً� من �لق�شائد يف 

وق�شائد:1920  )لندن(   Ara Vos Prec
)نيويورك(. كانت هذه �لق�شائد نف�شها 

- برتتيب خمتلف - عد� �أن "�أغنية" يف 
�لطبعة �لإنكليزي قد ��شتبدلت بق�شيدة 
يف  �لأمريكية.  �لطبعة  "ه�شترييا" يف 

1925، جمع �إليوت �لأر�ش �ليباب وق�شائد 
�أخرى يف بروفروك وق�شائد يف جملد و�حٍد 
و�أ�شافه �إىل �لرجال �جلوف ليكون ق�شائد: 

1909 - 1925. ومن ثم حدث عمله كق�شائد 
جمموعة. وكانت �ل�شتثناء�ت:

كتاب �جلرذ �لعجوز عن �لقطط �لعملية 
)1939( جمموعة من �لق�شائد �خلفيفة. 

ق�شائد ُكتبت يف �أو�ئل �ل�شباب )ن�شرت بعد 
وفاته يف 1967(، وحتتوي على ق�شائد 

ُن�شرت غالبًا بني 1907 و1910 يف حمامي 
هارفرد �ملجلة �لطالبية يف جامعة هارفرد 
�خرت�عات �لأرنب �ل�شائر: 1909–1917 

)ن�شر بعد وفاته 1997(، مقاطع وم�شود�ت 
مل ينو �إليوت ن�شرها. �شرحها كري�شتوفر 

ريك�ش. 

الأر�ض اليباب
يف �أكتوبر 1922، ن�شر �إليوت �لأر�ش 

�ليباب The Waste Land يف �ملعيار. 
ُكتبت �لق�شيدة يف فرتة �نهيار زو�ج �إليوت، 

وغالبًا ما ُتقر�أ �لق�شيدة باعتبارها متثياًل 
لزو�ل وهم جيل ما بعد �حلرب �لعاملية 

�لأوىل. حتى قبل �أن ُتن�شر �لأر�ش �ليباب يف 
كتاب )دي�شمرب/ كانون �لول 1922(، �أبعد 

�إليوت نف�شه عن روؤية �لق�شيدة �ليائ�شة: 
من  �شيء  هذ�  �ليباب،  بالأر�ش  يتعلق  "فيما 

�ملا�شي كما �أعتقد، و�أ�شعر �لآن برغبٍة يف 
جتربة �أ�شلوٍب جديد". هذه �لق�شيدة تعترب 

من �أهم و�أ�شعب �لق�شائد يف تاريخ �لدب 
�لإنكليزي و�لعاملي وذلك لأ�شباب عدة �أهمها 

�لعتماد على ع�شر�ت �لعمال �لدبية �لأخرى 
مثل �عمال �شك�شبري و�حلالة �لنف�شية �لفريدة 
�لتي تعرب عنها �لق�شيدة ومن �جلدير بالذكر 

�ن هذه �لق�شيدة حتتوي على �بيات بلغات 
عدة منها�لفرن�شية و�لأملانية و�لأ�شبانية و 

�لهندية.

م�سرحيات اإليوت
با�شتثناء مقطوعته �لكربى: "�لرباعيات 

�لأربع"، �جتهت معظم طاقة �إليوت �لإبد�عية 
بعد "�أربعاء �لرماد" �إىل كتابة م�شرحيات 

�شعرية، غالبًا م�شرحياٍت كوميدية، �أو 
م�شرحياٍت بنهاياٍت ت�شاحلية. كان معجبًا 

د�ئمًا بالدر�ما �ل�شعرية �لإليز�بيثية 
و�جلاكوبية )ي�شهد على ذلك خيالته عن 

وب�شرت، ميدلتون، �شك�شبري، وكيد يف 
عام  �ألقاها  حما�شرة  يف  �ليباب".(  "�لأر�ش 

1933 قال: "�أتخيل �أن كل �شاعٍر يحب �أن 
يكون قادرً� على �لتفكري باأن لديه و�شيلة 

�جتماعية مبا�شرة.... �شيحب �أن يكون 
نوعًا من م�شٍل �شعبي، و�أن يكون قادرً� 

على �لتفكري باأفكاره �خلا�شة ور�ء �لقناع 
�لرت�جيدي �أو �لكوميدي. �شيحب �أن يو�شل 
متعة �ل�شعر، لي�ش فقط جلمهور �أعر�ش، بل 
ملجموعات �أكرب من �لنا�ش جماعة، و�مل�شرح 

هو �ملكان �لأف�شل لفعل ذلك. 
بعد كتابة �لأر�ش �ليباب )1922( كتب 

�إليوت �أنه كان "ي�شعر برغبة يف �شكٍل جديٍد 
و�أ�شلوٍب جديد". �أر�د �أن يكتب م�شرحية 
�شعرية باإيقاع جاز و�شخ�شيٍة ظهرت يف 

�لعديد من ق�شائده، �شويني. مل ينهها �إليوت. 
ن�شر قطعتني مما كتبه ب�شكٍل منف�شل. ُن�شر 

�ملقطعني: "مقطع من مدخل" )1926(، 
و"مقطع من �شر�ع در�مي" )1927( معًا 

بعنو�ن: �شر�عات �شويني. وبالرغم من �أن 
هذ� �لكتاب مل يق�شد به �أن يكون م�شرحية 
من ف�شٍل و�حد، �إل �أنه ُيثل �أحيانًا كذلك.

يف 19934، ُمثلت م�شرحية بعنو�ن 
كان  مهرجان.  يف  �إليوت  "�ل�شخرة" �ألفها 

ذلك ملنفعة �لكنائ�ش يف �أبر�شية لندن. معظم 
�لعمل كان جهدً� جماعيًا، وقبل �إليوت 

تاأليف م�شهٍد و�حٍد و�لكور�ش. للمهرجان 
جمهور متعاطف لكنه يحتوي عمومًا على 

رجال �لكني�شة �لتقلديني، جمهور جديٍد 
لإليوت �لذي ��شطر لتعديل �أ�شلوبه بطريقة 

"تعليمية".
�شاأل جورج بل، �أ�شقف ت�ش�شرت، �لذي كان 

موؤثرً� يف جلب �إليوت ليعمل كاتبًا مع �ملنتج 
�إي. مارتن بر�ون يف �إنتاج م�شرحيته 

�ملهرجانية "�ل�شخرة"، �إليوت �أن يكتب 
م�شرحية جديدة ملهرجان كانرتبري يف 

1935، وكانت هذه �مل�شرحية جرية يف 
�لكاتدر�ئية حتت �شيطرة �إليوت �أكرث من 

�شابقتها.
جرية يف �لكاتدر�ئية عن موت توما�ش 

بيكيت. �عرتف �إليوت باأنه تاأثر فيها 
بالو�عظ من �لقرن �ل�شابع ع�شر لن�شلوت 

�أندروز من بني �آخرين. "جرية يف 
�لكاتدر�ئية" كانت خيارً� ثابتًا للكنائ�ش 

�لأجنليكانية و�لرومانية �لكاثوليكية ل�شنني 
عدة.

بعد م�شرحياته �لإكلريو�شية، عمل �إليوت 
على م�شرحياٍت جتارية جلمهور �أعم. كانت 
هذه �مل�شرحيات: مل �شمل �لعائلة )1939(، 

حفلة كوكتيل )1949(، �ملوظف �ملوثوق 
)1953( ورجل �لدولة �لكبري )1958(.

اإليوت ناقداً
�شاهم �إليوت يف جمال �لنقد �لأدبي �إ�شهامات 

موؤثرة، خ�شو�شًا مبدر�شة �لنقد �حلديث 
�ملوؤثرة �لتي دعا �إليها. وبرغم �أنه قلل من 

عمله كناقد قائاًل باأن �أعماله �لنقدية مل 
تكن غري "منتج جانبي لور�شته �ل�شعرية 
�خلا�شة". �إل �أنه ُيعترب و�حدً� من �أعظم 

نقاد �لقرن �لع�شرين �لأدبيني. حتى �أن �لناقد 
ويليام �إمب�شون قال مرة: "ل �أعرف يقينًا كم 

�خرتعه عقلي ]�إليوت[، ناهيك عن كم منه يعد 
رد فعٍل �شده، �أو ناجت قر�ءة مغلوطة له. �إنه 

تاأثري موغل، ورمبا لي�ش على عك�ش �لريح 
�ل�شرقية".

يف مقالته �لنقدية: "�لتقليد �لأدبي و�ملوهبة 
�لفردية"،  يجادل �إليوت باأن �لفن ينبغي �أن 
يفهم ل جمردً�، بل يف �شياق �لأعمال �لفنية 

�ل�شابقة. "على وجه �خل�شو�ش، ينبغي على 
�لفنان �أو �ل�شاعر - ب�شكل قاهر - �أن ُيحاكم 
مبقايي�ش �ملا�شي". هذه �ملقالة و�حدة من 

�أهم �أعمال مدر�شة �لنقد �جلديد، لأنها قدمت 
فكرة �أن قيمة �لعمل �لفني ينبغي �أن تعر�ش 
يف �شياق كل �لأعمال �ل�شابقة. �عُترب �أي�شًا 
�أن "�لتقليد و�ملوهبة �لفردية" �أبقت �لعامة 

بعيدً� عن �لنخر�ط يف �لأدب )�أو �لأدب عن 
�لنخر�ط فيهم(: "�إ�شر�ر تي. �إ�ش. �إليوت 

يف مقالت مثل �لتقليد و�ملوهبة �لفردية 
)1917( على �أن �ل�شاعر �ل�شاب يحتاج فقط 
لتمثل �ملقيا�ش �لذكوري للموؤلفني �ملكر�شني 

�لذين �شاهمو� يف �لتعريفات �لعامة للحد�ثة 
�لأدبية �شي�شتبعد �لثقافة �لعامة". وب�شكٍل 

معاك�ش، فاإن قر�ءة �إليوت خل�شو�شية 
�ملو�شيقى يف مقالته: "ماري لويد" ت�شاعد 
يف �لتو�شل �إىل �أن �لثقافة �ل�شعبية يكن 

�أن تكون مو�شوعًا للنقد �أي�شًا، كانت فكرة 
�ملعادل �ملو�شوعي �لر�بط لكلمات �لن�ش 
بالأحد�ث وحالت �لذهن و�خلرب�ت، يف 

مقالة �إليوت هملت وم�شاكله مهمة للنقد 
�حلديث. قادت هذه �لفكرة �إىل �أن �لق�شيدة 

تعني ما تقوله، لكنها تقرتح وجود حكٍم غري 
ذ�تي مبني على تعدد �لقر�ء�ت �لتي قد تكون 

خمتلفة، لكنها تتكامل لتف�شري �لعمل. 
ب�شكٍل �أكرث تعميمًا، �أخذ �لنقاد �جلدد 

تلميحاٍت من �إليوت فيما يتعلق مبثالياته 
�لكال�شيكية، و�أفكاره �لدينية، �هتمامه ب�شعر 

ودر�ما بد�يات �لقرن �ل�شابع ع�شر، �زدر�ءه 
للرومان�شيني - خ�شو�شًا �شيلي، فر�شيته 
باأن �لق�شائد �جليدة ل حتتوي فقط على 

�نفالٍت ُملفت لل�شعور؛ بل مهربًا من �ل�شعور، 
و�إ�شر�ره على �أن �ل�شعر�ء يف �حلا�شر 

ينبغي �أن يكونو� �شعبني. 
كانت مقالت �إليوت عاماًل موؤثرً� يف �إحياء 

�لهتمام بال�شعر�ء �مليتافيزيقيني. كان �إليوت 
يف�شل حتديدً� قدرة �ل�شعر�ء �مليتافيزيقيني 

على عر�ش �خلربة ب�شكٍل فل�شفي وح�شي يف 
�لآن ذ�ته ب�شكٍل فريد. مقالة �إليوت "�ل�شعر�ء 

�مليتافيزيقيون" �أعطت �ل�شعر �مليتافيزيقي 
�أهمية و�هتمامًا، مقدمة تعريفه �ملعروف 

للح�ش �ملوحد، و�لذي يعتربه �لبع�ش 
م�شطلحًا يعني ما تعنيه كلمة "ميتافيزيقي". 

هناك جدٌل يقول باأن �إليوت ُيفهم باأف�شل 
�شورة كناقد من خالل �شعره، حيث �أن 
�أحدهما يعك�ش �لآخر، و�أن �إليوت يلك 

منظورً� فريدً� ك�شاعر-ناقد. يف �لرباعيات 
�لأربع، �شل�شلة ق�شائد، �إليوت و�ٍع بذ�ته 

بطريقة "تفتح �لق�شيدة على �حلركة �لنقدية 
�جلديدة حيث �لفهم معتمٌد على �ملنظور �لذي 

ُحملت به �لق�شيدة. تاأمل �إليوت �لذ�تي يف 
�ل�شعر يعك�ش �إيانه بالرتباط �ملو�شوعي، 

وعند ن�شر ق�شيدته �لأر�ش �ليباب يف 
1922، �عتقد كثرٌي من �لنقاد �أنها مزحة �أو 
خدعة. �أي�شًا، يكن �أن ُيفهم �أكرث يف �شوء 

عمله كناقد. جادل �إليوت باأن �ل�شاعر ينبغي 
�أن يكتب "نقدً� مربجمًا"، �أو باأن فكرة �أن 
�ل�شاعر ينبغي �أن يكتب لتقدمي �هتماماته 

�خلا�شة �أكرث من تقدمي "در��شة تاريخية". 
ومبنظور �إليوت �خلا�ش، فاإن �لأر�ش �ليباب 

تعك�ش كر�هيته �ل�شخ�شية للحرب �لعاملية 
�لأوىل، �أكرث من �لفهم �لتاريخي �ملو�شوعي 

لها. 
ُيجادل �لبع�ش باأن �إليوت نبذ معظم �أعماله 

�ل�شابقة كناقد يف م�شريته �لالحقة. وهذ� 
حمل نز�ع كبري. يف ذلك �لوقت، �شدد �إليوت 

على �أهمية �أن يخلق �ل�شاعر �شخ�شيته 
�لفريدة من خالل عمله. 

اأعمال اأخرى
يف 1939، ن�شر �إليوت كتابًا يف نظٍم 

خفيف هو كتاب �جلرذ �لعجوز عن �لقطط 
�لعملية، حيث �أن �جلرذ �لعجوز ��شٌم �أل�شقه 

عزر� باوند به. كان يف �لطبعة �لأوىل 
ر�شٌم للموؤلف على �لغالف. يف 1954، �أعد 

�ملو�شيقار �آلن ر�و�شثورن �شت ق�شائد 
لالأورك�شرت�، يف عمٌل ُعنون: "�لقطط 

�لعملية". بعد موت �إليوت، �أ�شبح �لكتاب 
�أ�شا�ش �مل�شرحية �ملو�شيقية �لناجحة �لتي 

�أخرجها �أندرو لويد ويرب قطط.
يف 1958، عني �أ�شقف كانرتبري �إليوت يف 
جلنة �أنتجت "�ملز�مري �ملر�جعة" )1963(. 

ناقٌد عنيف لإليوت، �شي. �إ�ش. لوي�ش، 
كان �أي�شًا ع�شوً� يف �للجنة لكن عد�وتهما 

حتولت �إىل �شد�قة.

ت. س. إليوت
Thomas Stearns Eliot

تي. اإ�ض. اإليوت )بالإنكليزية: Thomas Stearns Eliot( �ساعر وم�سرحي وناقد اأدبي حائٌز على جائزة نوبل يف 
الأدب يف 1948. ُولد يف 26 �سبتمرب / ايلول  1888 وتويف 4 يناير / كانون الثاين  1965. كتب ق�سائد: اأغنية حب جي. 

األفرد بروفروك، الأر�ض اليباب، الرجال اجلوف، اأربعاء الرماد، والرباعيات الأربع. من م�سرحياته: جرمية 
يف الكاتدرائية وحفلة كوكتيل. كما اأنه كاتب مقالة "التقليد واملوهبة الفردية". ُولد اإليوت يف الوليات املتحدة 

الأمريكية وانتقل اإىل اململكة املتحدة يف 1914، ثم اأ�سبح اأحد الرعايا الربيطانيني يف 1927.

�ل�شعر
بروفروك ومالحظات �أخرى )1917( 
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ولد تي �إ�ش �إليوت يف مدينة �شانت لوي�ش 
يف ولية ميزوري �لأمريكية يف 26 

�أيلول من عام 1888، وتويف يف لندن 
عام 1965عن عمر 77، حيث كان يف ذلك 

�لوقت قد فاز بجائزة نوبل لالآد�ب يف عام 
1948، ويف �لعام نف�شه تلقى �إليوت و�شام 
�ل�شتحقاق، وهو �أهم �لأو�شمة �لربيطانية 

تكريا للتميز.
وكان �إليوت من �أكرث �لنقاد �لأدبيني تاأثري� 

وت�شلطا يف �لقرن �لع�شرين، �إ�شافة �إىل 
�نه كان نا�شر� مميز� يف د�ر "فابر وفابر" 

للن�شر، حيث ن�شر هناك �أعمال ل�شعر�ء 
�إنكليز مهمني �أمثال و.هـ. �أودين، لوي�ش 

ماكني�ش و�شتيفني �شبيندر.
ويعترب �إليوت من �برز ممثلي �ل�شعر �حلر 

وحركة �حلد�ثة يف �ل�شعر وكذلك �ملدر�شة 
�ل�شورية، من ق�شائده �لأوىل "بروفروك 

وم�شاهد�ت �أخرى" عام 1917، و"�لأر�ش 
�ليباب �أو �خلر�ب" عام 1922، �لتي تعد 

باإجماع �لّنقاد �أروع و�عقد �أعماله و�لأكرث 
�إثارة للجدل على �لإطالق، و"�لرجال" 

و"�خلوف" وكّلها تّعرب عن �لقنوط �لذي 
يعتلي �حلياة �حلديثة يف �إيقاعات ثائرة.

وكمحرر، كان لأليوت تاأثري مهم على جملة 
�لفرتة  يف  فيها  عمل  �لتي  "�ل�شريترييون"، 
من 1922 �إىل 1939، حيث قام بن�شر �عمال 
�أدبية لكل من �لأديب �لفرن�شي �أندريه جيد، 

�لأديب �لأملاين توما�ش مان و�لرو�ئي 
�لفرن�شي مار�شيل برو�شت، ويف هذ� �إ�شارة 

�إىل توجهه �لثقايف �لأوروبي، ودليل على 

و�شوله �إىل قبة �ل�شماء �لأدبية.. فهو 
�شخ�شية عاملية ذ�ت �أهمية كربى.

ويف وقت متاأخر من حياته �ملهنية، ��شتطاع 
�إليوت �أن يبهر �جلميع بقدر�ته على كتابة 
�مل�شرحيات �ل�شعرية، لي�شبح ��شهر �شاعر 

يف ع�شره، وذلك لن �أهمية �أ�شعاره جاءت 
من �شعوبتها وتعقيد�تها.

ويف �ل�شاد�ش من �آذ�ر عام 1950 ظهر �إليوت 
للمرة �لأوىل على غالف جملة "�لتايز" 

�لربيطانية، ويف ني�شان عام 1956 حا�شر 
�إليوت �أمام 140 �ألف �شخ�ش يف �شتاد للكرة 

�لقاعدة يف "مينيبولي�ش"، حيث حتدث عن 
�لنقد". "حدود 

وعلى �لرغم من �لحتفالت �لتي كان يحظى 
بها �إليوت، �إل �أن �شهرته �نح�شرت يف 

�لأدب، فقد كان �شخ�شا منطويٍا. وكان كتب 
جيلبريت هاردينغ، وهو مذيع بريطاين 

م�شهور ن�شيه �لنا�ش �ليوم، �نه �شعر 
باخلجل حني كان يف �حد �لأنفاق �للندنية 
و�أ�شار �إليه �لنا�ش، يف �لوقت �لذي جتاهل 

فيه �لنا�ش �إليوت – �أعظم �شعر�ء �لع�شر – 
ومل ييزوه.

لقد كانت حياة �إليوت، كحياة عدد من �لكتاب 
و�ل�شعر�ء �لذين �م�شو� جل وقتهم على 

مكاتبهم، خالية من �لأحد�ث �ملهمة، مقارنة 
مع �أدباء �آخرين كاأرن�شت همنغو�ي مثال، 

فقد و�شف �إليوت نف�شه يف كتاب "نقد �لنقد، 
باأنه "رجل دمث �لأخالق، يتح�شن بحر�ش 

ور�ء �آلة �لطباعة"، وتدور �أ�شعار �إليوت 
حول فكرة رئي�شة بارزة "حياة غري مكتملة 

متاما".
لكن حياة �إليوت �خلا�شة كانت مليئة 

بالدر�ما �لهادئة، وخالية من �لتهور 
و�لطي�ش، فقد كان رجال جمتهد� يف كتابة 
ر�شائله، يكد يف �لقر�ءة، �لتحرير و�إعطاء 

�ملحا�شر�ت، من دون كلل �أو ملل.
ومن ثم دخلت حياته �ل�شاعرة �لأمريكية 

فيفيان هايغ وود، �لو�عدة يف عملها 
كفيل�شوفة يف �لأكاديية �لأمريكية لالآد�ب 

�ملتخيلة يف �لدول �لأجنبية، و�لتي �شرعان 
ما �رتبط بها وتزوجها بعد �أ�شابيع قليلة من 

تعرفه عليها.
وبالرغم من �أن فيفيان كانت كرية معه، 

وزوجة حمبة له، وعلى �لرغم من �أن �إليوت 
كان قد قال يف ر�شالة لبريتر�ند ر�شل �نه "مل 

يكن �أكرث �شعادة يف حياته مثل �لأيام �لتي 
ق�شاها مع فيفيان"، �إل �أن �لزو�ج مل يكن 

ناجحا.
ففي ر�شالة كتبها لكونر�د �أيكني، قال �إليوت 

�ن"قلقه �ملايل، وخوفه على �شحة فيفيان 
�ملرت�جعة قد �أوقفته عن �لكتابة"، �إل �نه �أكد 

وقتا  �ق�شي  هذ�،  كل  من  بالرغم   ، "لكنني 
ر�ئعا".

ويف عام 1933 �نف�شل �إليوت وفيفيان عن 
بع�شهما بحكم �لق�شاء، وذلك بعد خيانتها له 
مع معلمه �ل�شابق بريتر�ند ر�شل، و�أ�شيبت 
فيفيا باجلنون، و�أُدخلت يف عام 1938 �ىل 

م�شفى نف�شي �شري يف لندن، حيث توفيت 
هناك يف عام 1947. وبعمر 69 عاما تزوج 

�إليوت �شر� من فالريي �لتي ت�شغره باأربعني 
عاما.

و�ن�شم �إليوت يف �لعام 1927 �إىل �لكني�شة 
�لإنكليزية، و�أ�شبح مو�طنا بريطانيا معتنقا 

للمذهب �لكاثوليكي، فيما بعد فتّغريت 
�آفاقه وتعّمقت �أ�شعاره باملعاين �لدينية كما 

يف "�أربعاء �لرماد" عام 1930، وقد كتب 
�مل�شرحيات �ل�شعرية �لتي لقت جناحا كبري� 
يف �لإخر�ج ومنها "�شويني �أجون�ش�شت�ش" 
عام 1932، و"جرية قتل يف �لكاتدر�ئية" 
عام 1935، و"حفلة �لكوكتيل" عام 1950، 

و"�جتماع �شمل �لعائلة" عام 1939، وتعترب 
مقالته يف �لنقد من �أف�شل ما كتب عن �أدب 

�لقرن 17، ومن كتبه يف �لنقد "مقالت 
قدية وحديثة" عام 1936، و"فائدة �ل�شعر 

وفائدة �لنقد" عام 1933.
وبالنظر �إىل �أن �برز �لأحد�ث يف حياة 

�إليوت كانت وجد�نية �إىل �بعد �حلدود، 
فتبدو فكرة �لرتكيز على حياته "�ملدفونة" 

وغري �ملكتملة فكرة غريبة، �إذ �أن قر�ر�ت 
�إليوت �لدر�ماتيكية كانت نابعة من خوفه 

من عي�شه حياة غري مكتملة، كانت خيار� 
بعدم �لثقة ل خيار �ملغامرة.

وياأتي هذ� �ملبد�أ من �لأدب نف�شه ل من 
�حلياة، فمن �ملهم �أن ندرك �أن �لكتاب 

�لذين عا�شو� حياة كاملة يعني 
�أنهم عا�شو� جوهر �حلياة "�حلياة 
�لفكرية"، فقر�ءة �مل�شائل ب�شورة 

كئيبة هي م�شاألة من �ل�شغف �أي�شا.
وهذ� �لتناق�ش، بني �ملجازفات 

�لتي وقعت يف حياة �إليوت وبني 
�ملبد�أ �لذي �شيطر عليه لإ�شعاف 

حذره، يجعل من �ل�شعب �مل�شاو�ة 
بني �شرية حياته وبني �شعره، ف�شعر 
�إليوت ل يرتبط بحياته �ل�شخ�شية، 

بل �أن معرفة حياته �خلا�شة ل ت�شاعدنا 
كثري� كقر�ء على فهم �شعره.

ويبدو �لر�بط بني �حلياة و�لإبد�ع �إ�شكاليا 
يف حالة �إليوت، لأنه �عتنق نظرية عدم 

�شخ�شنة �لإبد�ع �لعظيم، وهذ� ما بينه يف 
مقالته "�لعرف و�ملوهبة �لفردية"، فغياب 

�ل�شخ�شنة عن �أعمال �إليوت ت�شف �لعملية 
�لإبد�عية وتوجهها، ويقول �إليوت "كل �شيء 

من وجهة نظر و�حدة ذ�تي ومن وجهة نظر 
�أخرى مو�شوعي، فال يوجد على �لإطالق 

وجهة نظر يكن على �أ�شا�شها �شنع �أي 
قر�ر".

مقالة �إليوت كانت كال�شيكية، مقالة جمالية 
كان �حلافز فيها – بال�شرورة- �شلبيا، يتم 

تعريفها باأنها نقي�ش �لرومانتيكية، فوظيفة 
�لرومانتيكية تقدير �لأحا�شي�ش �لعميقة 

و�لقوية، لتجعل منها مركز� لكل �لجناز�ت 
�لإبد�عية.

وكان خطاأ �إليوت �نه كان م�شمما على 
�لهدم: "يف �لإبد�ع لي�شت "�لَعَظمة"، �أو قوة 
�مل�شاعر، �أو عنا�شر ومقومات هي �لتي تهم، 

بل �لعمق يف �لعملية �لإبد�عية نف�شها هو 
�لذي يوؤخذ بعني �حل�شبان.

ويعني �إليوت بعدم �شخ�شنة �لإبد�ع 
�لعظيم: �ملو�شوعية، �لتجرد، �لنز�هة، 
�لتميز، و�لتحكم يف �ل�شدفة و�لأحد�ث 

�لطارئة، فال�شخ�شنة �لتي تهدد �لإبد�ع، كما 
ير�ها �إليوت، مرفو�شة.

�إل �أن هذ� ل يعني، ول يكن �أن يعني 
�أن على �لإبد�ع �أن يتجرد من كل ما هو 

�شخ�شي، فعلى �لعك�ش، يوؤكد �إليوت على 
�أن �مل�شاعر و�لأحا�شي�ش هي �لتي ت�شنع 

�لفن و�لإبد�ع، فامل�شاعر هي عنا�شر �لإبد�ع، 
ولكنها يجب �أن يتم و�شعها يف قالب ما.

فاملوهبة �لفردية �لتقليدية تنم عن 
مو�شوعية عري مبنية يف �لإبد�ع، فامل�شاعر 

�لعميقة ل يكن �أن ت�شنع من �لإن�شان 
�شاعر�، و�إل لكان كل �شكر�ن، �أو مهوو�ش 
بكرة �لقدم، �أو متع�شب دينيا يطابق هذ� 

�لتعريف، فالإبد�ع يعني �لبتكار.
ويف �لنهاية، نبقى �أمام �ل�شعر �ملرتوك لنا، 

فهو �لذي يخاطب �أي قارئ مهتم، �إذ 
تختلف وظائف �ل�شعر حتما مع تغرّي 

�ملجتمع ومع تغرّي �جلمهور، كما 
يقول �إليوت.

◄ �سحيفة 

اجلارديان الربيطانية

ت . س . إليوت .. وثورة النقد

لقد قلب " توما�ش �شتيزنز �ليوت " 1888 
- 1965 تقاليد �لنقد ر�أ�شًا على عقب يف 
دنيا �لناطقني باللغة �لنكليزية ، بالرغم 

من �أن طبيعة تاأثريه ناقدً� ، كانت غام�شة 
وع�شّية على �لتحديد ومن �ل�شعب 
�لتعّرف عليها ب�شهولة .�إذ 

تعّذر على �ملوؤيدين �إياه ، 
�لذين تاأثرو� مبا يقول �أو 

حتى �ملناوئني �لذين مل 
يرق لهم ما ي�شدر عنه 

�إيجاد ما هو �خلا�ش 
و�جلديد يف نقده 

على �لرغم من �أن كال 
�جلانبني مل يبخال عليه برفع 

�أ�شو�تهما مدحًا وقدحًا ...! لقد 
��شتطاع " �ليوت " من بني 
�أكرب �لنقاد �لنكليز �أن 
يار�ش �ملر�وغة 

و�ل�شمت 
بكثري من 

�حلكمة 
و�لدهاء وكان 

�إذ يت�شرف 
على هذ� �لنحو 

مدركًا �شو�ب 
ما يقوم به . 

ففي �أو�ئل �أيامه 
ـ كما يقول جورج 

و�ت�شون ¯ يف 
كتابه " نّقاد �لأدب " 

�ل�شادر عام 1979 عن 
وز�رة �لثقافة �لعر�قية 

كان مرتددً� �شاخرً� ، ويف �أو��شط �أيامه كان 
جدليًا ، ويف �شنو�ته �لأخرية ) بعد �حلرب 
�لعاملية �لثانية ( كان قد �أتقن �لتظاهر باأنه 

مل يكن من بني كبار �لنقاد �أبدً� . ولعّله بذلك 
كان يخطط لعمله �لنقدي كي يكون كخديعة 

�شخمة ُتغري �ملوؤرخني بت�شجيالت 
ت�شتهوي �ملهتمني باجلانب �لثقايف .  

مل يكن مفتاح �ل�شمت لدى " �ليوت " كامنًا 
يف �لعالقة بني نقده و ما يقّدمه من �أ�شعار 
. فالنقد كان مبثابة �ل�شتار �لدخاين �لذي 
يّوه ـ �إن �شّح �لتعبري ـ على بقّية �أعماله 
د �أن ي�شلل كل من يحاول �أن  ، فهو يتق�شّ

يكت�شف ماهّية �شعره ..!لقد �أ�شبح من 
�ملعروف �أن " �إليوت " كان يتجنب �لتحليل 

�لدقيق مل�شلحة �لأحكام �لعامة ، فقد �شيغ 
ذوقه وتقنيته قبل جميء �لنقد �حلديث 

بع�شر�ت �ل�شنني ، �إذ �إنه ل يار�ش �لتحليل 
�لدقيق �لذي تتميز به تلك �ملدر�شة .  

عندما �أعلن " �إليوت " �أنه �حرق كل �ملر�كب 
وو�شع نهاية لل�شبا ولل�شباب ، �إذ �إن �لنقد 

�أو �لق�شيدة ل ينبغي عليها �لتمو�شع يف 
ز�وية تاريخية معيّنة .  

يقول " و�ت�شون " يف �مل�شدر نف�شه: 
يتجلى �زدر�ء �لنقد �لتاريخي يف جدل 

�إليوت باطر�د تطوره . فال�شعر�ء ل 
يعربون يف �شعرهم عن �أنف�شهم بل 

يهربون منها وهذ� ما يدعو �إىل �إد�نة �لنقد 
�لتاريخي ، �شمنيًا ، لكونه ل يبحث عن 
�ملق�شود بالبحث ، بل ينظر �إىل �ل�شاعر 

وموقعه �لتاريخي فيما يذهب �ل�شعر بعيدً� 
عن كال �لأمرين نحو ما يتلك من حقيقة 
جمردة ومن هنا فاإن " �إليوت " يرى �أن 

�لنقد �لنزيه و�لتقدير �لرقيق ل يوجهان 
�إىل �ل�شاعر ، بل �إىل �ل�شعر : )ل تكون 

فردية �ل�شاعر ذ�ت مو�شوع ما د�م و�جبه 

��شتخد�م �لنفعالت �ملاألوفة ولي�ش �لبحث 
عن �نفعالت جديدة(.  

�إن ما يطلق عليه �إليوت " �حل�ش �لتاريخي 
�ملوجهة  �لهجمات  بني  من  �عتباره  " يكن 

�شد تاريخية �لأدب يف �لعهد �لتايل لعهد 
�حل�ش  عن  �ليوت  ر�أي  �أن  " غري  " �رنولد 

�لتاريخي �حلقيقي ل يكن �إغفاله لأنه 
�أثمن من ر�أي �أرنولد �لذي كثريً� ما بد� 

وكاأنه يحيا ويفكر يف رد�ء �شّيق .  
�إننا جند كثريً� من �لفقر�ت �لتي تثري 

�لت�شاوؤل يف ��شتخد�م �إليوت �ل�شعَر �أو 
للنقد عما كنا جند يف �ليوت موؤرخًا دقيقًا 

حاد �لذهن من موؤرخي �لأدب . فاملتتبع 
مقالِتِه يجد تهجمات على �ملبد�أ �لتاريخي 

وفيها �لكثري من �لأمثلة على �لأحكام 
�لتاريخية �خلطرية ، تعي�ش معا يف �لقطعة 

�لو�حدة وب�شكلٍ  غريب :  
و�شائل  من  و�شيلة  �ل�شعر  كان  " �إذ� 

�لت�شال فاإن ما يجب �إي�شاله هو 
�لق�شيدة نف�شها .. �إن وجود �لق�شيدة 
كائن يف مكان ما بني �لناظم و�لقارئ 

..وعليه فاإن م�شكلة ما تعنيه �لق�شيدة 
�عقد بكثري مما تبدو لأول وهلة " .  

هذ� هو �ليوت �ل�شاعر و�لناقد ذو �لقول 
�لفتي و�حلما�شي يف �لع�شرينيات ، حيث 
حقق �لتو�زن �ملثايل بني فعاليتي �ل�شعر 
و�لنقد ، ثم �ن�شغل بالدعوة �لجتماعية 

و�لدينية لق�شايا تعيق �لتقدم ، ثم جاءت 
حماولته �جلريئة ل�شتعادة حافز �خللق 

و�لإبد�ع . تلي ذلك مبا�شرة حالة من 
�لرف�ش و�لقنوط .  

�إليوت �لذي مل يكتفِ  باأن �أظهر �لنقد 
�لنكليزي ب�شورة مغايرة كان قد �أعطاه 

�أي�شًا قامو�شًا ومنهجًا جديدً� من �لإمكانات 
�لبالغية.

رج���������ل دم���������ث األخ���������اق

رم�سان اإبراهيم
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حينما نتناول �إليوت وحالة �ل�شعر �لأنغلو 
- �أمريكي بعد �ل�شعر �لرمزي، نكت�شف �أنه 
كان يبدي �زدو�جية ما �إز�ء هذ� �ل�شكل مع 

مرور �لوقت. وقد �أتاحت له در��شته �أن 
يكت�شف �لرمزية �لفرن�شية عام 1908. .

كما تبدى يف �شعره، �شابًا، تاأثري لفروك 
من بني �آخرين. ولهذ� نقول �أن رهاب 

�لفرن�شيني ل يت لإليوت باأية �شلة. وعلى 
�لرغم من رد فعله �لقوي عام 1917على 

هذ� �جلن�ش �لأدبي بو�شفه ف�شلة �ل�شعر 
�لرمزي وُهجنة من �لأجنا�ش �لأدبية، 

جند �إن �إليوت نف�شه مار�ش �لتجريب بهذ� 
�ل�شكل؛ �إذ �ألف �أربع ق�شائد نرث تقريبًا 
ون�شر �إحد�ها ـ "ه�شترييا"ـ  لتظهر عام 

1915 يف �لأنطلوجيا �لكاثوليكية لعزر� 
باوند، �أي قبل �شنتني من ��شتهجان �إليوت 

لهذ� �جلن�ش يف مقال له بعنو�ن "تخوم 
�لنرث". وبعد مرور ثالث �شنو�ت على 

مقاله �لأول، ن�شر مقال ثان عنو�نه "�لنرث 
و�لَنْظم" �تخذ فيها موقفًا يت�شم بت�شامح 

�كرب �إز�ء �لتجارب �لتي تنتهك �لتخوم 
�لتقليدية للجن�ش �لأدبي، لكنه و��شل، مع 

ذلك، رف�شه مل�شطلح �شعر �لنرث. ومل يوؤلف 
مرة �أخرى �أية ق�شيدة بهذ� �ل�شكل مطلقًا 

مع �نه ترجم لحقًا ق�شيدة نرث �شان جون 
بري�ش �لطويلة، "�ناباز"، �إىل �لإنكليزية. 

ل�شك يف �أن �إليوت كان متاأثرً� جدً� 
ببودلري، كما كتب ق�شائد يف �لفرن�شية يف 
�لوقت نف�شه تقريبًا �لذي �ألف فيه ق�شائده 

�ملنثورة. ولعلنا نفرت�ش، ب�شبب ذلك، 
�إن ق�شيدة �لنرث �أتاحت لإليوت م�شارً� 

للتجريب يف �لوقت �لذي كان يتفح�ش فيه 
�لرت�ث �لفرن�شي بحثًا عن �لتجديد

ومع �ن �إليوت مل يكتب ق�شائد نرث تركز 
على �حلياة يف �ملدينة �حلديثة حتديدً�، 
على غر�ر ق�شيدة بودلري " كاآبة باري�ش 

جتريب  يحاول  مل   Spleen de Paris
�ل�شهر �حلديث للهلو�شة �أو �لهو�ش 

بامل�شاهد �مللحوظة و�ملعتادة. كما ُتظهر 
ق�شائد �لنرث �لإليوتية حماولة لتحديث 

�ل�شكل لغر�ش ��شتعماله كاأد�ة لوعي 
�لقرن �لع�شرين. لكن جدل �إليوت �شد 

�ل�شكل ل ينفي �لإجناز �لذي حققته �أعمال 
فرن�شية كربى مثل "�إ�شر�قات ر�مبو" 
 Rimbaud Illuminations

ويعك�ش، بدًل من ذلك، �لنقد �ملبكر لإليوت 
بو�شفه ناقدً�، و�لذي يتجلى هنا يف رف�شه 

�لعرت�ف ب�شكل مغاير؛ �لدر�ش �لذي 
تعمله من بابت. باخت�شار، قدمت ق�شيدة 
�لنرث لإليوت خيارً� خالل مرحلة جتريب 

�أ�شكال و�أ�شاليب �شعرية خمتلفة. ومع ذلك 
كان عمر �لتجربة ق�شريً� بالن�شبة لل�شاعر 

�ل�شاب وحتول �إليوت، �لناقد، نحو �لرت�ث
وبدل من �ن ننظر �إىل هجوم �إليوت 

�لنقدي على ق�شيدة �لنرث بو�شفه �نقالبًا 
تامًا على موقفه، باإمكاننا �ن نبحث يف 
مقاله عن ما حاول �إليوت �لقيام به يف 
ق�شائده �لنرثية �ملبكرة؛ �إذ يبد�أ يف " 

تخوم �لنرث "، مثاًل، بال�شخرية من حماقات 
�ل�شعر �لرمزي، مبا فيها ق�شيدة �لنرث. ثم 
ي�شتمر مالحظًا " تف�شي �لق�شيدة نرثً�، ل 

يف فرن�شا فح�شب، بل يف �إنكلرت�. ل يف 
�إنكلرت� فح�شب بل يف �أمريكًا ". �إليوت ل 

يبدي رد فعله هنا على تكلف ق�شيدة �لنرث 
نهايات �لقرن )�لتا�شع ع�شر(، بل على ما 

ير�ه بعثًا لبدعة معا�شرة. ثم يو��شل 
ثناءه على " �إ�شر�قات ريبو " بو�شفها 
نحو  على  ُمقِنعة  ق�شرية  نرثية  " قطعًا 
مذهل ". ثم يركز �إليوت على �ملو�شوع 

�ملعني يف هجومه، �أي ق�شائد نرث ريت�شارد 

�آلدنغتون �لتي ل تعد " نرثً� حم�شًا " مثل 
متاأرجحة  " تبدو  بل   ،" " �إ�شر�قات ريبو 

بني و�شيلتني ". ولعله، مثل بابت، كان 
�شيتو�شل �إىل " �لفرق �حلاد ". وي�شتنتج 
�ن" كال من �ل�شعر و�لنرث ما ز�ل يخفيان 

�إمكانات غري مكت�شفة بعد، و�أن كل ما 
يكتبه �ملرء �شيتخذ هذ� �ل�شكل �أو ذ�ك 

بالتاأكيد بحكم �ل�شرورة �لد�خلية ". لكن 
يف �لوقت �لذي يجمع فيه �إليوت ق�شيدة 

�لنرث باأعمال �أخرى ل�شعر�ء رمزيني 
يف �لعمل �ملخزي �لذي قدمه بابت، مثل 
مو�شيقى �لربنامج و�شمفونيتّي تيوفيل 

غوتييه وجيم�ش ماكنيل وي�شتلر، فاإنه 
يتحا�شى نغمة �ل�شخرية �لأخالقية �لتي 
جتدها عند بابت، ويالحظ، بب�شاطة �أو 

بذكاء، �أن "�ل�شعر �لذي ي�شبه �لنرث، و�لنرث 
�لذي يبدو مثل �ل�شعر ينطويان، بال �شك، 

على درجة من �خلزي و�لنجاح". ترتكز 
حجته، عمومًا، على �لتعليق �ل�شكلي �أو 

�لتقني، ل على �لتبعات "�لأخالقية" �لتي 
تتخطى حدود �جلن�ش �لأدبي، مع �أن �لبعد 

�لأخالقي قد يكون ن�شًا فرعيًا مكبوتًا 
لتعليقاته. وبينما كان �شجب خطايا �لقرن 

�لتا�شع ع�شر "�لقرمزية" يعد "قلقًا �أموميًا" 
عام 1917، كان �إليوت يهدف، ب�شعادة، �إىل 

جعل "�لدجل" هدفًا ثمينًا لل�شخرية
بعد هذ� �لهجوم �لأويل على ق�شيدة 

�لنرث عام 1917، رقق �إليوت، مع مرور 
�لأيام، �شجبه للجن�ش �لأدبي وركز قدحه 

عام 1921 يف مقالة "�لنرث و�لَنْظم" 
على م�شطلح �شعر �لنرث: "�عرت�ش على 

م�شطلح )�ل�شعر �ملنثور( لأنه يوحي، 
كما يبدو، بوجود فرق حاد بني )�ل�شعر( 

و)�لنرث( ل �أق�شده �لبتة. و�إن مل يوِح 
�مل�شطلح بهذ� �لفرق، فاإنه ي�شبح بال معنى 

عندئذ وعقيمًا طاملا كان من غري �ملمكن 
وجود ر�بط ملا هو غري قابل للتمييز". 

يظل �إليوت من�شغاًل بـ"�لفرق �حلاد"، مثلما 
كان يفعل بابت، لكنه يرغب بالعرت�ف 
"�إذ�  �لأدبي:  للجن�ش  جديد  "مب�شطلح 

�عرتفنا بالق�شيدة �لطويلة، يتوجب 
علينا، قطعًا، �ن نعرتف بـ"ق�شيدة �لنرث 

�لق�شرية". يتحا�شى هذ� �ل�شتنتاج 
�ل�شوؤ�ل ما �إذ� كان من �ل�شروري عّد 
هذ� �جلن�ش "�شعريًا" �أم ل، ويتهرب 

من �ملو�شوع بدًل من ذلك. وبحلول عام 
1930، ويف توطئة ترجمته لق�شيدة " 

�ناباز "، ي�شل �إليوت حتى عن توكيد�ته 
�ل�شابقة حينما ي�شع ق�شيدة بري�ش 

�ملنثورة يف مع�شكر " �ل�شعر": "�أ�شري 
�إىل هذه �لق�شيدة بو�شفها ق�شيدة. لعله 
�شيكون مالئمًا لو كان �ل�شعر َنْظمًا د�ئمًا 
ـ �إما منرّبً� �أو جنا�شيًا �أو كميًا، لكن هذ� 

لي�ش �شحيحًا؛ فقد يقع �ل�شعر ـ �شمن حد 
فا�شل عند �جلانبني ـ على �أية نقطة على 

طول �خلط �لذي يكون )�لَنْظم ( و)�لنرث( 
حّد�ه �ل�شكليان. ومن دون تقدمي �أية 

نظرية معممة عن )�ل�شعر( و)�لَنْظم( و 
)�لنرث(، فاإين �أقول باأن �لكاتب عندما يعمد 

�إىل ��شتعمال مناهج �شعرية معينة، مثلما 
فعل بري�ش، يكون قادرً� �أحيانًا على كتابة 

�ل�شعر مبا ي�شمى نرثً�. ومبقدور كاتب 
�آخر، من خالل قيامه بعك�ش هذه �لعملية، 

�أن يكتب نرثً� عظيمًا بال�شعر" 
وبالن�شبة ل�شاعر وناقد ملم بالأدب 

�لفرن�شي مثل �إليوت، تبدو لمبالته 
�مل�شتمرة بجن�ش �أدبي �شريع �لنت�شار 
ـ ت�شمن عام 1930 �أعماًل قدمها ماك�ش 

جاكوب، �ندريه بريتون، بول �يلو�ر 
وغريهم �إىل جانب بري�ش ـ �أمرً� لفتًا

فهل كان �إليوت ـ �لناقد " �لكال�شيكي " 
هارفاردي �لتعليم ـ يف �شر�ع مع �إليوت 

�ل�شاعر فرن�شّي �لإلهام، بب�شاطة؟ وهل 
�نهزمت ق�شيدة �لنرث يف �ملعركة؟ �إن 

ق�شيدة �لنرث �لوحيدة �ملن�شورة لإليوت، 
عن  �لأفكار  بع�ش  تعطينا   ،" " ه�شترييا 
ما �شعى له �إليوت ب�شاأن �ل�شكل و�أ�شباب 

�بتعاده �ل�شريع عنه. لحظنا �آنفا �إعجابه 
�ملبكر باإ�شر�قات ريبمو، ول�شّيما للكيفية 
�لتي " حتقق بها ]هذه �لق�شائد[ تاأثريها 

من خالل �لنطباع �لفوري و�لب�شيط، 
�أي �لحتاد �لأكرث �إقناعًا ب�شبب تنافر 

�ل�شور �مللحوظ ". وق�شيدة �إليوت 
�ملنثورة نف�شها ت�شتعمل ��شطالحًا 

حديثًا وت�شعى ور�ء " �لنطباع �لفوري 
و�لب�شيط، �ملوؤّلف من �شور مده�شة 

جمفلة، " متنافرة ". ل�شك يف �أن لغة 
�إليوت يف " ه�شترييا " لي�شت ُمرِبكة مثل 

]لغة[ �إ�شر�قات ريبمو، كما �ن �شوره 
لي�شت متنافرة جدً� لكنها تتحا�شى، جذلة، 

�لنغمة �لقدية �لتي ترددها ق�شائد نرث 
د�و�شون �أو و�يلد �أو، لحقًا، �آلدنغنون:

حينما �شحكْت �أدركُت �أين �شرُت متورطًا 
يف �شحكتها وجزءً� منها، �إىل �أن �شارت 

�أ�شنانها حم�ش طالٍع عار�ش له موهبة 
�ملار�ش �لع�شكري. �جنررُت �إىل �لد�خل 

�إثر �شهقات ق�شرية، م�شتن�شقًا عند كل 
��شتعادة موؤقتة، حتى �شعُت �أخريً� 

يف كهوف بلعومها �ملعتمة، منجرحًا 
بتمويجة رخويات ع�شلية ل ُترى..

نادل كبري �ل�شن بيدين مرتع�شتني 
كان يفر�ش على عجل مفر�شًا بالأبي�ش 

و�لوردي فوق �ملائدة �خل�شر�ء �حلديدية 
�ل�شدئة، قائاًل: "�إنه يف�شل �ل�شيد 

و�ل�شيدة �أن ي�شربا �شايهما يف �حلديقة، 
قررُت فيما �إذ� �رتعا�ش نهديها يتوقف، 
عندها يكون من �ملمكن جمع �شيء من 

�شظايا بعد �لظهرية، وقد �شببت �نتباهي 
بدقة مرهفة على هذه �لغاية )ترجم 

�لق�شيدة عبد�لقادر �جلنابي( 
�إن هذ� �ل�شرد �ملوجز يخ�ش �أزمة 

حلظة و�حدة، زمنًا مو�ّشعًا ب�شبب 
عو�طف متاأججة ومر�ش �شايكولوجي 
حديث. �ملثري �أن ق�شائد �لنرث �لإليوتية 
�لأخرى، �لتي ظلت خمطوطة، تنطوي 

على �إح�شا�ش مماثل بوجود �أزمة 
�شايكولوجية. وفيما عد� ق�شيدته " 

��شتبطان "ـ  �لتي هي �ليغوريا بالدرجة 
�لأ�شا�ش ـ فاإنها متثل �شرودً� د�خلية 
تتو�شع للحظات قليلة من �لزمن عن 

طريق ت�شخيم �لأحا�شي�ش و�لإدر�كات 
�حل�شية �إىل ن�شب هائلة لتتمخ�ش 

هلو�شة و�شدمة عند �لر�وي  ما �لذي 
يحدث بال�شبط يف "ه�شترييا"؟ جملها 

�لأربع تروي كل و�حدة منها مرحلة 
خمتلفة يف �لتجربة �له�شتريية لب�شع 
حلظات من �لزمن. �أما �ل�شوت �ملفرد ـ 

�لر�وي �مل�شطرب ـ فهو �شخ�شية �شلبية 
حتا�شره �شحكة رفيقته �لعدو�نية، �أي 
�لعار�ش �له�شتريي. ومع ذلك، ل يعرف 

�لقارئ ما �إذ� كانت �ملر�أة نف�شها ه�شتريية 
حقًا �أم ل نظرً� لعدم وجود وجهة نظر 

مو�شوعية. وبدل من ذلك، تثري �شحكتها 
ه�شتريية  نوبة  يبدو،  كما   ،" "�له�شتريية 

يف حُماِورها كما لو �أن �ملر�ش معٍد. وقد 
جرى �لعرف على عّد �له�شترييا مر�شًا 

ن�شائيًا ناجتًا عن �ختالطات يف �لرحم، 
ولهذ� يقدم �إليوت �نعطافة ل معتادة 

و�أّخاذة، يف �لوقت نف�شه، لأثر �ملر�ش 
يف �لرجل. لكن �لدينامية بني �ملر�أة 

و�لرجل ت�شور �أي�شًا �نغمار �لذ�ت يف 
�لآخر؛ �إذ يت�شور �لر�وي غمرها له: " 

�جنررُت �إىل �لد�خل �إثر �شهقات ق�شرية، 
م�شتن�شقًا عند كل ��شتعادة موؤقتة، حتى 

�شعُت �أخريً� يف كهوف بلعومها �ملعتمة، 
منجرحًا بتمويجة رخويات ع�شلية ل 

ُترى ". غنائية " �أنا " ل تعد ر�ويًا غري 
موثوق، بل ر�ويًا تهدده �مر�أة ير�قبها 

هو؛ �إذ �أن ه�شترييتها �جلن�شية، " 
�هتز�ز نهديها "، ُي�شظي �لتجربة، " ما 

بعد �لظهرية "، بالن�شبة له تتاأوج �جلملة 
�لأوىل من �لق�شيدة ـ �لتي تروي �لعملية 

�لتي من خاللها ي�شيع �لر�وي نف�شه 
يف �شحكتها ـ يف �شورة " �أ�شنانها " 

بو�شفها " حم�ش طالع عار�ش له موهبة 
�ملار�ش �لع�شكري ". �إنه ي�شعر بهجوم " 
�ُشهبها" �لتي تت�شرف كما لو �إنها جنود 
تتدرب؛ �إنها هي �لعدو. ثمة تورية على 

كلمة "�أ�شنان" بو�شفها " طالع "، يف 
حني توحي �ل�شورة نف�شها بالَقـَدر، �إذ� 

علمنا �شكل " �لطالع ". وذكرت �يلني 
�شولرت يف كتابها عن �له�شترييا، وعنو�نه 

و�جلنون  �لن�شاء  �لأنثوي:  "�ملر�ش 
و�لثقافة �لإنكليزية 1830 ـ 1980"، 

�أن �أول تف�ٍش و��شع �لنطاق لالأعر��ش 
�له�شتريية بني �لرجال حدث خالل �حلرب 

�لعاملية �لأوىل، و�أ�شري له على نطاق 
�شائع بت�شمية " �شدمة �لقذ�ئف " ]وهو 
��شطر�ب ع�شبي �أو عقلي يتميز بفقد�ن 

�لذ�كرة �أو �لكالم �أو �لب�شر ويظهر 
عند بع�ش �جلنود �لذين يخو�شون 

غمار حرب حديثًا [. وقد ف�شرت �شولرت 
�جلذور �لجتماعية و�ل�شايكولوجية لهذه 

�له�شترييا �لذكورية على �لنحو �لآتي:
ل�شك يف �أن عددً� من �أ�شهر حالت �شدمة 

�لقذ�ئف ـ ويلفريد �وين، �شيغفريد 
�شا�شون، �يفور غورين، بيفريل نيكولز، 

وهذه جمموعة قليلة من بني كثريين ـ 
كانو� �شاذين جن�شيا. وبالن�شبة ملعظمهم 

فاإن �لكرب �ملتاأتي عن �شدمة �لقذ�ئف 
ينطوي على ح�شار�ت نف�شية �كرث 
عمومية، بل �أ�شد، تخ�ش �لرجولة، 

وخماوف �لت�شرف بتخنث، بل حتى 
رف�ش �ل�شتمر�ر بخدعة �ل�شلوك 

�لذكوري �لرزين. فاإن كان جوهر �لرجولة 
هو �ن ل ت�شتكي، كانت �شدمة �لقذ�ئف 

عندئذ لغة ج�شد �ل�شكوى �لرجولية؛ 
�حتجاجًا ذكوريًا متخفيًا ل على �حلرب 

فح�شب، بل على مفهوم " �لرجولة " نف�شه 
يف ق�شيدة �لنرث �لإليوتية هذه جند �أن 

�لر�وي �شرّيته ه�شترييًا بقوة، �أي ل 
ذكوريًا، �مر�أة مت�شلحة باأ�شنانها مثل 

وح�ش �شديد �ل�شر�وة؛ �إنها م�شدر 
خماوفه عن �لذكورة. �إنها �شورة ل�شهوة 

جن�شية عارمة وغامرة؛ �شورة لـَفْرج 
باأ�شنان موحيًا بحرب مفرو�شة حديثًا. 

ومل يوؤلف �إليوت ق�شيدته بعد فرتة 
طويلة من زو�جه من فيفيان هي وود 

�لذي �شرعان ما تبدت تعا�شته؛ �أي �لف�شل 
�لذي غالبًا ما تالم عليه ��شطر�بات 

فيفيان �لع�شبية. لن �أتبنى هنا مقاربة 

�شايكوبايولوجية ، لكني �شاأركز على 
حقيقة �ن �إليوت �ختار هذ� �ل�شكل �مللغز 

�أخالقيًا ـ �إذ� ما �أردنا ت�شديق بابت ـ 
لت�شوير حلظة �لقلق �جلن�شي بلغة 

ت�شتدعي " تخنيث " �جلزء �لأعظم من 
�لذكور �لإنكليز. كما ُتبدي �لق�شيدة، 

بو�شوح، خماوف �لت�شرف مثل �مر�أة، 
وخماوف عدم �لرتقاء �إىل �لتوقعات 

�لرجولية، ومع ذلك يعد �ملر�ش �حتجاجًا 
على �شلطة �ملر�أة، ل �حلرب

فما تبعات هذه " �لنوبة "؟ موؤقتًا " 
ت�شيع " �لذ�ت �ملتكاملة" ]للمر�أة[ و " 

تنجرح يف د�خلها. �إنها رحلة �إىل " 

قلب �لظالم " حيث يكون بلعوم �ملر�أة. 
وحينما يحول �ملتكلم ب�شره نحو 

�خلارج؛ نحو �مل�شهد ونحو �شخ�شية 
ثانوية يف هذه �لدر�ما ـ �لنادل ـ يلحظ 

در��شة يف �لتوتر �لع�شبي حينما 
يفر�ش �لنادل مفر�ش �ملائدة بـ " يدين 

مرتع�شتني "، بينما يكرر �قرت�حه باأن 
ي�شرب " �ل�شيد و�ل�شيدة " �شايهما يف 
�حلديقة ". ولأن �لر�وي غري موثوق، 
ل يعرف �لقارئ ما �إذ� كان �لنادل حقًا 

يرتع�ش ويكرر نف�شه لغر�ش �لإ�شر�ر، 
�أو ما �إذ� كان �رجتافه مبالغة من �لر�وي 

�شديد �لهياج. وينتج �لتكر�ر عن حالة 
�لر�وي �لذهنية �لذي ل ت�شله �لألفاظ 

�إل كا�شطو�نة م�شروخة، كما لو �أنه 
عالق يف حلظة �شدمة �أبدية، وحيدة، 
متكررة. ول�شك يف �أن �قرت�ح �لنادل 

يوحي باأن �مل�شهد حمرج �جتماعيًا ولهذ� 
ي�شعر �لر�وي باخلزي �إىل جانب كونه 

ه�شترييًا
�جلملة �لأخرية حلظة قر�ر حقيقية 

بالن�شبة للمتكلم يت�شور فيها ��شتعادة 
ممكنة فقط �إن متكن من �لت�شرف، مركزً� 
�هتز�ز  " لإيقاف  مرهفة  بدقة  " �نتباهه 

نهديها. �إن هذ� �لتف�شيل، �شاأنه يف 
ذلك �شاأن �لأ�شنان �ملهاجمة �أو �لبلعوم 

�جلارح، يعد هزليًا لأن خماوفه تت�شخم 
�إىل ن�شب م�شحكة �إل �أن �لرتدد يف هذه 

�جلملة �لأخرية يعزز �نطباعنا بعجز 
�ملتكلم ووقوعه �شحية �أمام �ملر�أة. لكن 

هذ� �لر�وي، مثل �مللك �ل�شياد يف " 
�لأر�ش �ليباب "، يجمع " �ل�شظايا لهذه 

�لغاية؛ ولهذ� يجلب ق�شيدة �لنرث �إىل 
خامتتها

تعتمد �حلكاية باأكملها على �مل�شهد �لذي 
يكون فيه لنتهاك �للياقة �لجتماعية 

دور. ويت�شح �أن نوبة ه�شترييا �لفعلية 
تعّد جتربة غري لئقة �أثناء " تناول 

�خلبز �ملحم�ش و�ل�شاي " ) �إذ� �قتب�شنا 
من " بروفروك " (. وتبتعد نغمة �شوت 

�ملتكلم عن �حلدث �أ�شبه بنغمة �شوت 
�ملر�قب �لعلمي �أو، بدقة �أكرب، �مل�شارك 
�ل�شلبي، �أي �ل�شايكولوجي �لذي يقوم 
بالتدوين �أثناء حتليل �لذ�ت:" �أدركُت 

�أين �شرُت متورطًا يف �شحكتها وجزءً� 
منها ". �ملتكلم ُي�شهب، هازًل، مع ذلك 

فاإن ت�شخيمه للتف�شيل و�إح�شا�شه باأنه 
يتعر�ش لهجوم يبينان كيف �شارف على 
�لنهيار �لع�شبي، وكيف ل يتمالك نف�شه 

�إل عرب قدرته على تدوين �لتجربة؛ 
وبذ� فهو ي�شع نف�شه ور�ءها. وبو�شفها 

مبالغة يف �لإدر�كات �حل�شية �ملتبادلة 
يف حلظة ق�شرية، تبدو ق�شيدة �لنرث 
متحالفة مع جتارب �شرد تيار �لوعي 

و�لنظريات �لربغ�شونية للزمن و�لإدر�ك 
�حل�شي. لكنها بو�شفها نرثً� تعّد �أقل 
جتريبية بكثري من ق�شائد نرث وليام 

كارلو�ش ويليامز وغريوترود �شتاين. 
فهي ل ُترِبك �خلطاب عند م�شتوى �لنحو 

�أو �لرتكيب �أو �لدللة، بل تكون ُمرِبكة 
بالدرجة �لأ�شا�ش عرب �لتوتر �حلا�شل 

بني حالة �لر�وي �له�شتريية ونغمة 
�شوته حتديدً�، و�لإح�شا�ش بلحظة 

موجعة تتعاظم بن�شب هائلة.

إليوت وقصيدة النثر.. هستيريا عند تخوم النثر

مارغوريت �ض. موريف 
 ترجمة: خالدة حامد
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يكن �لقول �أن ترجمة �شعر �إليوت 
�إىل �للغة �لعربية ترجع �إىل �أو�ئل 

�خلم�شينيات من �لقرن �ملا�شي، وما �شبقها 
ل يعدو �أن يكون �إ�شار�ت وتعريفات 

مبثوثة هنا وهناك يف بع�ش �ل�شحف 
و�ملجالت �لعربية، لعّل �أبرزها ما كتبه 

لوي�ش عو�ش يف جملة �لكاتب �مل�شري 
�لتي كان ير�أ�ش حتريرها �لدكتور طه 

ح�شني، غري �أّن �لبد�ية �حلقيقية هي يف 
م�شتهّل �خلم�شينيات حني �شدر كتاب عن 
د�ر جملة �شعر �شّم �لعديد من �لرتجمات 

�لتي �شبق �أن ن�شرت يف جمالت خمتلفة 
كالأديب و�لآد�ب وجملة �شعر، �شارك 

فيه كّل من: بلند �حليدري و د. �شتورت 
برتجمة �أغنية �لعا�شق بروفروك، منري 

ب�شور برتجمة �أربعاء �لرماد، يو�شف 
�خلال برتجمة �لرجال �جلوف، �أدوني�ش 
ويو�شف �خلال برتجمة �لأر�ش �خلر�ب، 
بالإ�شافة �إىل ما �حتو�ه �لكتاب من مادة 
�أخرى هي )مقتلة يف �لكاتدر�ئية( �لتي 

ترجمها �مل�شرّي �بر�هيم �شكر �لله.
�أعقبها بعد ذلك ب�شنو�ت قليلة �شدور كتاب 
�آخر عن �إليوت و�أعماله كتبه �لدكتور فائق 
متي عن د�ر �ملعارف مب�شر يف �شنة 1965 

ثم �أعيد طبعه يف �ل�شنو�ت �لأخرية عن 

د�ر �ملعارف مب�شر، من دون �إعادة نظر 
يف �لطبعة �لأوىل �أو �أّي تغيري ممكن حتى 

لأغالطه �ملطبعية، ثم تو�لت �لرتجمات 
�لتي قام بها مرتجمون خمتلفون من 

�أقطار عربية �شّتى: لوي�ش عو�ش، �شالح 
عبد �ل�شبور، ماهر �شفيق فريد، توفيق 

�شائغ، عبد�لله �لطّيب، عبد�لو�حد لوؤلوؤة، 
يو�شف �ليو�شف، �شربي حافظ، عبد�لقادر 

�جلمو�شي و�آخرون مل تتم �لإ�شارة �إليهم 
يف �أّي كتاب �أو مقالة �شادرة كالناقد 

و�ملرتجم �لعر�قّي �لر�حل م�شطفى عبود 
�لذي قام برتجمة �لرباعيات �لأربع يف 
�ل�شبعينيات ون�شرها يف جملة �لأديب 

�ملعا�شر. ويبدو من خالل قر�ءتي لهذه 

�لرتجمات وما توّفر يل منها ثانية، بعد �أن 
بعد �لعهد بقر�ءتها، �أنها �تخذت م�شار�ت 

عدة تفرتق من دون �أن تتكامل �أو حتى �أن 
تتقاطع برغم ما ر�فقها من جهود ت�شتحق 

�لتقدير حّقًا، فما يبدو �شحيحًا يف ترجمة 
�شابقة ُيرتجم خطاأ يف ترجمة لحقة، 

وما نر�ه خطاأ يعاد �شو�بًا ولكن ب�شيغة 
خاطئة غريبة يف تركيبتها �أو لغة هي �أقرب 

�إىل �لتف�شري منها �إىل �ل�شعر، وبالذ�ت 
�شعر �إليوت �ملعروف بكثافته وحيويته 

و�إ�شار�ته �لعديدة �إىل ما هو يومّي 
�أوح�شّي. وبرغم ما تخلل بع�ش هذه �لكتب 

و�لرتجمات �أو �أكرثها من نو�ق�ش �أو 
�أغالط، فاإنها خلفت جّوً� من �لألفة لقر�ئها 

مع عامل �شاعر يحوطه �لغمو�ش وير�فق 
ترجمته دومًا �لإ�شارة �إىل �شعوبة �شعره، 

حتى يف ن�شو�شه �لب�شيطة �لو��شحة 
�لتي مل تخُل من �شروحات �ملرتجمني 

وتعليقاتهم وحو��شيهم، كما ح�شل ذلك 
لق�شائده عن �لقطط.

و�لغريب �أن �لكتاب �لذي �شدر عن د�ر 
جملة �شعر هو �أ�شّد هذه �لكتب تاأثريً�، 

برغم �أنه مل يحتوِ على �أي �شروحات مبا 
فيها �شروحات �إليوت نف�شه، �إذ خلت 

ترجمة )�لأر�ش �خلر�ب( من �أي هام�ش 
لل�شاعر �أو لغريه من �شّر�حه ومرتجميه 

حمققة بذلك، برغم �ملفارقة �ل�شاخرة، تاأكيد 
�إليوت �ملتكرر على " �أهمية �لتو�شيل قبل 

�لفهم". ويزول ��شتغر�بنا حني نعلم �أن 
)�لر�ش �خلر�ب( مل تر�فقها �أية �شروحات 

حني �شدرت للمرة �لأوىل يف جملة 
)�ملعيار(.

وهذ� �لتاأثري �لذي حتّقق يعود رمّبا، 
برغم �ملاآخذ �لكثرية على ترجماتهم، �إىل 
قدرة �ملرتجمني وح�شا�شيتهم وخربتهم 
�ل�شعرية، �إن مل نقل حد�ثتهم، ومتر�ش 

بع�شهم يف �لرتجمة كيو�شف �خلال �لذي 
�أ�شدر �آنذ�ك كتابني مهمني �أحدهما ي�شم 

�أ�شعارً� مرتجمة لروبرت فرو�شت و�لآخر 
ي�شم منتخبات من �ل�شعر �لأمريكي 

�ملعا�شر. ولعّل ح�شا�شية بع�شهم �لكبرية 
كانت تعوي�شًا عّما ينق�شه يف جو�نب 

�آخرى كمعرفة �للغة �لإجنليزية معرفة 
جّيدة، لذلك نرى بلند �حليدري ي�شتعني 

مبرتجم �آخر هو د. �شتورت لرتجمة �أغنية 
�لعا�شق بروفروك، ونرى �أدوني�ش ي�شتعني 

بيو�شف �خلال �لعارف باللغة �لإجنليزية 
معرفة توؤهله لرتجمة �أهم عالئمها يف 

�ل�شعر. ومل تكن �أغالطهم، �ل�شنيعة �أحيانا، 
�إّل جزءً� ي�شريً� ما كان بو�شعه �أن ينق�ش 

بناء كلّيًا قائما على فهم خا�ش لعامل �إليوت 
�ل�شعرّي من خالل �لرتجمة �لتي حافظت 

على بنى �لكثري من �لعبار�ت و�جلمل 
و�إيحاء�تها ودللتها �لو�قعية يف �آٍن و�حد، 

كما وردت يف �لأ�شل ولعل �أب�شع هذه 
�لأغالط هو �لغلط �ل�شهري �لذي �أ�شبح 

نادرة يتندر بها �لكثريون هو ترجمتهم : 
�شنونوة"  "�شنونوة  من  �بلع" بدًل  "�بلع 

لّن �لكلمة تعني �ملعنيني يف �آن و�حد.
كذلك ل يخلو كتاب فائق مّتى من فائدة، 

برغم �أغالطه �لفادحة يف بع�ش �ملو��شع 
بل وحتى يف �لعناوين فهو يرتجم )�أربعاء 

�لرماد( بـ )رماد �لأربعاء( و�شتان ما بني 
�لثنني، وغريها من �لأغالط �لتي ل تقّل 
طر�فة من: "�بلع �بلع"، ولكنُه ��شتطاع، 
وهذ� ما ينكره ناقدوه، �أن يقّرب �لقارئ 

�لعربّي �لذي ل يعرف �لن�ش �لأ�شلّي، �إىل 
عامل �إليوت من خالل ترجمته بع�ش مقاطع 

من ق�شائده، و�شرحها كق�شائد: �شورة 
�ل�شّيدة، مقدمات، خو�طر يف ليلة عا�شفة، 

�لفتاة �لباكية �ل�شغرية، فر�ش �لنهر، 
جريينتيون وغريها، ومل يكن بع�ش هذه 
�لق�شائد قد �شبح بعد جزءً� من �ملوروث 

�لإليوتي كما نعرفه يف لغتنا، �إذ �قت�شرت 
معرفتنا على ق�شائده �لكربى: )�أر�ش 

�خلر�ب( ،)�لرباعيات �لأربع(، )�أربعاء 
�لرماد(، )�أغنية �لعا�شق بروفروك(، 

)�لرجال �جلوف(.
علينا �أّل نن�شى �أن �لف�شل �ملكتوب عن 

)�لأر�ش �خلر�ب( و�لذي ��شتغرقت 
�شفحاته �ل�شتني هو �أول حماولة ل�شرح 

�لق�شيدة يف لغتنا مهما كان ر�أينا يف هذه 
�لف�شل.

وتبدو �أهمية كتابة فائق متي على 
ب�شاطتها و�أغالطها حتى يف �لنحو 

و�لإمالء ذ�ت �أهمية حني نرى �ختالف 
�ل�شّر�ح يف تف�شري عو�مل هذه �لق�شائد 

وتقييماتهم، ومن بني �لكتب �لتي �طلعت 
عليها و�لتي تتناول �أحدى هذه �لق�شائد 
وهي )فر�ش �لنهر( �أو كما يرتجمها متي 

بـ )عجل �لبحر( هو كتاب )�إليوت: �شاعرً� 
وم�شرحيًا( ملوؤلفه جوزيف �شريي �ل�شادر 

بعد ن�شر كتاب متي بع�شرة �أعو�م. يرى 
هذ� �لناقد �أن فر�ش �لنهر هي رمز للكني�شة 
�لطفيلية بظهرها �لعري�ش وبطنها �ملتمرغ 
بالوحل بينما يبدو تف�شري متي هو �لأقرب 

�إىل �ل�شو�ب فهو يرى "�إن هذ� �حليو�ن 
يبحث عن قوت يومه بغ�ش �لنظر عن 

�لوقت �لذي يقوم فيه برحالته وجتو�له، 
�أما معظم رجال �لكني�شة فيقّدم لهم �لطعام 
و�ل�شر�ب دون �أي عناء. لقد �شغلهم جريهم 

ور�ء �ملادة عن �فتقاد �لنفو�ش �ل�شالة" 

وهذ� ما يبدو بو�شوح منذ �أبياتها �لأوىل 
�لتي يرتجمها متي كالتايل:

�إن عجل �لبحر يق�شي يومه يف نعا�ش
ويبحث عن قوته يف �لليل

هكذ� تتحقق �لإر�دة �لإلهية بطريقة خفية
لكن �لكني�شة تطعم وهي تغط يف �شبات 

عميق وهي و��شحة �أي�شا حتى من خالل 
�لأبيات �ملقتطعة �لتي ي�شت�شهد بها �لناقد 

�شريي وهي برتجمة ماهر �شفيق فريد:
ل�شوف يغت�شل حتى يغدو يف بيا�ش 

�جلليد
وتقبله كّل �لعذ�رى �ل�شهيد�ت

بينما تظل �لكني�شة �حلقة حتت
ملفوفة يف �ل�شباب �لعفن �لقدمي

ويبدو �أن �لدكتور فائق متي مل يطلع، �أو 
مل يكن معنّيًا مبعرفة ترجمة د�ر جملة �شعر 

و�إل ما �أورد )رماد �لأربعاء( وغريها من 
�لأغالط. ومقارنة ب�شيطة بني �لرتجمتني 

�شيت�شح لنا �لفارق بينهما:
يقول متي يف ترجمته ملطلع ق�شيدة �أغنية 

�لعا�شق بروفروك:
دعنا من�شي �إذن، �شوّيًا

حينما تنت�شر ظلمة �لليل حتت �شفحة 
�ل�شماء

كمري�ش خمّدر قد ��شتلقى على من�شدة 
�لعمليات

دعنا من�شي عرب �لطرقات �خلاوية تقريبًا
وقد عاد �لنا�ش بتمتماتهم

عن �لليايل �لتي �أم�شوها يف �أرٍق يف 
�لفنادق �لرخي�شة

و�أ�شد�ف �ملحار يف �ملطاعم �لتي ك�شتها 
ن�شارة �خل�شب

و�لطرقات �لتي متتّد بنا كاملناق�شة �ململة
ذ�ت �لنية �لغادرة

فتقودك �إىل �ل�شوؤ�ل �مللّح
، ما هو؟ �أوه، ل ت�شاأْلْ

دعنا من�شي وننتهي من زيارتنا
د�خل �حلجرة جند �لن�شوة يف غدوهّن 

ورو�حهّن
يتحّدثن عن مايكل �أجنلو

بينما يرد هذ� �ملطلع يف ترجمة بلند 
�حليدري و د. �شتورت هكذ�:

لنذهنّب �إذن �أنا و�أنت
عندما ي�شتلقي �مل�شاء على �لف�شاء

كم�شاب بد�ء خمّدرعلى مائدة
لنذهنّب خالل بع�ش �ل�شو�رع ن�شف 

�خلالية
و�لتي تهمهم يف عزلة

من �لليايل �ملنهكة يف فنادق رخي�شة لليلة
ومطاعم تر�كمت �أو�شاخها لتز�ح

�شو�رع متتّد كجدٍل ممل
جدل خمادع

ليقودك �إىل �شوؤ�ل ملجم
ل.. ل ت�شلني ... ماهو؟

يف �لغرفة �لن�شوة ذ�هبات �آيبات
يتحدثن عن فنان ولوحات

برغم عدم دقة بع�ش �لأبيات يف �لن�شني 
كامل�شاء �لذي يرتجمه متي بـ "ظلمة �لليل"، 

وكهذ� �لبيت �لذي تغلب عليه �لرتجمة 
�لتف�شريية "ومطاعم تر�كمت �أو�شاخها 

لتز�ح" يف ترجمة جملة �شعر، �إ�شافة �إىل 
�إ�شقاط �أبيات �أخرى مل ترتجم كما يف 

�لرتجمة �لأخرية.
وي�شبح �لبيت �ل�شهري �لذي كثري� ما 

ي�شت�شهد به كمثال على م�شطلح ماي�شّمى 
بـ"�ملعادل �ملو�شوعي" لدى �ليوت وهو:

�لقهوة"  مبالعق  حياتي  ِكلُت  "لقد 
برتجمة �حليدري و�شتورت

يف ترجمة فائق متي كالتايل:
ون�شب معني حياتي مبالعق �لقهوة

�أما �ملقارنة بني ترجمة يو�شف �خلال 
وترجمة متي لق�شيدة �لرجال �جلوف 

فاإننا كمن يقارن بني ترجمة معنية باملعاين 
وحدها وترجمة معنية باملعاين و�ل�شعر 

معًا.
كتاب لوؤلوؤة:

من بني �لكتب �لتي �أعقبت هذين �لكتابني 

جتدر �لإ�شارة �إىل كتاب عبد�لو�حد 
لوؤلوؤة �ملكر�ش لرتجمة )�لر�ش �خلر�ب( 

وتف�شريها وحتليلها وما كتبه عنها 
بع�ش �لنقاد، وفيه يخ�ش�ش ف�شاًل كاماًل 

لر�شد �أغالط �ملرتجمني �لذين �شبقوه. 
وقد تختلط بهذه �لأغالط �أغالٌط مطبعية 

و��شحة كهذ� �لغلط �ملطبعّي: "ومن 
�حلثالة �لتي ي�شتقر عليها �لعتد�ء / 
��شتقر�ر �لقبعة �حلريرية على ر�أ�ش 

مليونري بر�دفورد"، �لذي يعلق عليه 
لوؤلوؤة:" وكيف ي�شتقر "�لعتد�ء"؟ لنقل 
�إنها غلطة مطبعية �شحيحها"�لعتد�د". 

وهذه �شيغة �أقرب �إىل �لإنكار و�ل�شك. كما 
�أنه يوؤ�خذ �ملرتجمني على تقدمي �لأبيات 

�أو تاأخريها �أو ��شتخد�مهم �لعامية، 
وي�شرب مثاًل على ذلك برتجمة لوي�ش 

عو�ش يف بع�ش �ملو��شع.
ول تخلو مالحظات لوؤلوؤة من �شحة، لكّن 

ما ي�شريها هو و�شعه لها يف م�شتوًى 
و�حد، فال يبني منها للقارئ ما هو جوهري 

�أو ثانوي يف عالقته بالن�ش ككل. وقد 
ي�شل يف مالحظاته حّدً� قد ُيوؤ�خذ عليه 
حني ين�شب ند�ء �لنادل يف ترجمة متي 

�إىل �شديقة )�إريل( وهذ� غري �شحيح وما 
يوؤكده وعي �ملرتجم بذلك وتعليقه عليه 

يف تف�شريه للق�شيدة، وبرغم �إدر�كه هذه 
�حلقيقة فاإنه ي�شّر على �أنها غلط فا�شح. 

ومل ترتك ماآخذه هذه �أّي ف�شل ملن �شبقوه. 
وحتى من م�شه هذ� �لف�شل قليال كالناقد 
�لف�شلطينّي يو�شف �ليو�شف �شرعان ما 
�نقلب عليه، فهو يكتب يف مقدمة طبعته 
�لثانية م�شريً� �إىل يو�شف �ليو�شف دون 

�أن ي�شميه " وثمة متاأدب �آخر �أعجبته 
جماملتي له يف مقارنة ترجمته برتجمة 

م�شاهري غريه فانقلب �إىل �أهله يتمطى 
ون�شي �شفحتني من �ملاآخذ �أوردتها بعد 
�ملجاملة ولكن ل باأ�ش تارة �أخرى لندع 

�ألف زهرة تتفتح". هذ� �لأ�شلوب مل 
يفارقه يف تعليقاته �لطريفة �لأخرى �لتي 

تخرتق جديته �ل�شارمة �خرت�قًا مفاجئًا 
كهذ� �لتعليق على ��شتخد�م لوي�ش عو�ش 

للعامية :" �أما ��شتخد�م مفرد�ت �لعامية 
�مل�شرية فال �أدري ملاذ� تفر�ش علينا بعد �أن 

�بتلينا باأغاين �أم كلثوم و�شرنا نردد بني 
�ملاء و�ملاء "�قول �أقابلك فني." بعد حتويل 

�لقاف همزة ... �إلخ"
ومل يكتف بذلك بل �أنه يف�شح بتعليقاته 

عن منحًى �آخر ل عالقة له باإليوت �أوعامله 
�ل�شعرّي، فهو يف معر�ش حديثه �مل�شتنكر 

عن �حلب يف �أوربا ي�شت�شهد ببيت 
ل�شليمان �لعي�شى هذ� ن�شه:

كّل حّب ل ينتهي بزو�ٍج غري جمٍد يف ملتي 
و�عتقادي

ومل يفارقُه هذ� �لأ�شلوب يف ��شتطر�دته 
�ملحرّية فهو يكتب عن �إليوت :"وي�شتمر 

�ل�شاعر يرفع �شوته عاليا وطوياًل كما 
ت�شيح فريوز:

يا�شوتي ظّلك طاير زوبع بها �ل�شماير
خربهم عللي �شاير بلكي بيوعي �ل�شمري "

فال تدري �أين يكمن منحاه �حلقيقّي يف 
قر�ءته لإليوت، �أم قر�ءته �لأخرى؟

ولعل �أغرب تعليقاته �لتي ��شتوقفتني 
تعليقه هذ�:"و�لق�شيدة �لأوىل يف 

�ملجموعة حتمل عنو�نًا يوحي با�شتخفاف 
�ل�شاعر بالعا�شق بروفروك و�أغنيته لكننا 
نقر�أ �شتة �أبيات مقتب�شة من جحيم د�نته 

بالإيطالية من دون �لإ�شارة �إىل مو�شع 
�لقتبا�ش. و�لأبيات، على �لنقي�ش من 
عنو�ن �لق�شيدة، ر�شينة، تدور حول 

م�شائل مثل خيانة ذي �ملعروف )ل �أدري 
ما يعني لوؤلوؤة بخيانة ذي �ملعروف؟ 
لعّلها خطاأ مطبعّي(، عودة �لروح من 

عامل �لأمو�ت، عذ�ب �ل�شعري يف �لعامل 
�لآخر، وبلغة �أهّم �شاعر �أوروبي يف 
�لع�شر �لو�شيط، مما ي�شفع �لقارئ 
على عينيه �جلاهلتني ويناوله مر�آة 

لريى فيها �آثار �جلهل �لتي تركتها على 

وجهه �شفعة �ل�شاعر." ول ندري هل 
�أح�ش �لدكتور لوؤلوؤة – مع �عتذ�رنا لهذ� 

�لت�شاوؤل - بال�شفعة، ب�شفته قارئًا، قبل 
�أن يفهم �لق�شيدة حني قر�أها �أول مّرة. �إنه 

يف تعليقه هذ� ين�شى ما �أورده لأليوت 
من مقتطفات يوؤكد فيها على �شرورة 

�ل�شتجابة لل�شعر قبل �لفهم، منها هذ� 
�ملقتطف من مقاله عن وظيفة �ل�شعر �أورده 

لوؤلوؤة يف كتابه : " وقد يكون مبعث 
�ل�شعوبة �أن �لقارئ قد قيل له، �أو �أنه قد 

�أوحى لنف�شه، �إّن �لق�شيدة �شتكون �شعبة. 
و�لقارئ �لذي يبلغه حتذير ب�شاأن غمو�ش 

ق�شيدة قد يقع يف حالة من �حلنق ل 
تتالءم مع �لتلقي �ل�شعري... ولكن �لقارئ 
�لأكرث ن�شجًا ل يحفل مب�شاألة �لفهم، �أو قل 
لي�ش من �أول قر�ءة. �إّن بع�ش �ل�شعر �لذي 

�شغفني هو �شعر مل �أفهمه من �أول قر�ءة. 
وبع�شه �شعر ل �أح�شبني �أفهمه حتى 

�ليوم، مثل �شعر �شك�شبري"
وهناك مو��شع كثرية يف كتابات �إليوت 

يكّرر فيها هذ� �لر�أي بو�شوح ول�شيما يف 
مقدمة ترجمته لق�شيدة )�أناباز( لل�شاعر 

�شان جون بري�ش. ويذهب �إليوت �أبعد من 
ذلك يف مقاله )مو�شيقى �ل�شعر( حني يرى 

�أّن تف�شري �لقارئ قد يكون �أحيانًا �أف�شل 
من تف�شري �ل�شاعر نف�شه.

ولي�ش بعيدً� عن هذ� �لر�أي نقاد كثريون 
منهم ف. ر. ليفيز�لذي ي�شت�شهد به لوؤلوؤة 

كثريَ� و�لذي يرى يف كتابه )�جتاهات 
جديدة يف �ل�شعر �لأنكليزي( :"�إن �لأر�ش 

�خلر�ب يجب �أن تكون ق�شيدة على نحو 
بنّي مهما كانت �شعوبتها.. لأنها ق�شيدة 

ذ�ت ��شتمر�رية ذ�تية. وبرغم �أنها �شتفقد 
�لكثري �إذ� ظّلت مالحظاتها طّي �لكتمان، 
فاإّن �لنقد �ملهم هو �أّن �لق�شيدة ل تعتمد 

على �ملالحظات كثريً�. بل يجب �لقول 
باأنها �شوف ل تفقد �لكثري بدون �ملالحظات 

وبدون �لعتماد على كتاب )من �لطق�ش 
�إىل �لرو�ية �خليالية(. وهذ� يعني �أن لها 

حتديد�ت مالزمة للظروف �لتي �نتجت 
�لق�شيدة". )�لرتجمة �لعربية �ش101(

ول يختلف ناقد ثالث �أحدث من �ل�شابقني 
عن هذ� �لر�أي وهو �أ. �ألفاريز يف كتاب 
له يتناول فيه بع�ش �ل�شعر�ء �لإنكليز 
و�لأمريكان ومن بينهم �إليوت. ولعل 

�أطرف ما قر�أت هو ر�أي �لناقد بيرت جونز 
يف كتابه )مدخل �إىل �ل�شعر�ء �لأمريكان(، 

�ملتعلق مبا يحتويه �شعر �إليوت من 
ت�شمينات تبدو �أكرث مالءمة يف ق�شائده 
مما هي يف �لأ�شل، �أي �أننا حني نقر�أها 

يف م�شادرها نتذكر �إليوت بينما ل نتذكر 
م�شادرها حني نقر�أ �شعر �إليوت لأنها 
�أ�شبحت جزءً� من ن�شيج هذ� �ل�شعر. 

وبالتايل فاإن �تهام �لقارئ باجلهل لعدم 
معرفته بامل�شادر تبدو و�هية ول �شيما 

حني تبدو مرتبطة بال�شفعة.
�أما �إليوت يف �شعره �ملتاأخر كما يف 

)�أربعاء �لرماد( و)�لرباعيات( فلم تعد 
لديه �مل�شادر ذ�ت �أهمية يف فهم �شعره 

وتذوقه، على �شعة هذه �مل�شادر كما يرى 
ذلك �لناقد �شريي �لذي �أ�شرنا �إليه من قبل 

يف كتابه: )�إليوت �شاعرً� وم�شرحيا(. 
و�لغريب �أن لوؤلوؤة يعود يف نهاية كتابه، 
�إىل تكر�ر ما �شبق �أن طرحه، فاإليوت يف 
ر�أيه:"ل يحرتم �لوزن و�لقافية" و ليفيز 

يعرتف �أن ق�شائد �إليوت يف"غاية �لرب�عة 
و�لإهانة" م�شيفًا �إىل قول ليفيز" لقر�ء 

جتدهم �لق�شيدة من �جلاهلني" ولعل من 
ح�شن �مل�شادفة �أن كتاب ليفيز مرتجم �إىل 

�لعربية ولي�ش فيه �شيء من هذ� �لقبيل، 
وباإمكان �لقارئ �لعودة �إليه،.بل �إن لـ 

)ليفيز( ر�أيًا هو على �لنقي�ش مما ذكره 
لوؤلوؤة �شو�ء من خالل ما مل�شناه يف �ملقطع 

�لذي ��شت�شهدنا به �شابقًا، �أو من خالل 
مايرد يف كتابه �ملذكور نف�شه من عبار�ت 

ترجمات 
إليوت إلى اللغة 

العربية

عبدالكرمي كا�سد

◄
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ويف املقطع الثاين:
ترد مدينة �لوهم و�ل�شحيح هو �ملدينة 
�لوهمية وثمة فرق بني �ملعنيني، كما �أن 

�ل�شفة �لتي تلحق �ل�شباب وهي "�لأ�شمر" 
تبدو من نافل �لكالم، وكان �لأوىل به 

�أن يرتجمها بـ " �لقامت" كما فعل �خلال 
و�إدوني�ش، وهي �أدق للتعبري عن �ل�شباب 
حني يتكثف يف لندن وي�شبح قامتا. مثلما 

تبدو ترجمتهما �أدق با�شتخد�م �لفعل 
�أباد لأّن �لفعل طوى ل يوؤدي معنى �لفعل 
باللغة �لأ�شلية وما يرتبط به من ع�شف 
وتدمري. كذلك فاإن ��شتخد�مه �شفة قتيل 

لل�شوت ولي�ش �مليت هو ماأخذ و��شح 
لأنه بكل ب�شاطة ميت لالآذ�ن �ل�شدئة.. 

�آذ�ن �حل�شد �لعابر ج�شر لندن عند �ل�شاعة 
�لتا�شعة وهي �ل�شاعة �لتي �شلب فيها 

�مل�شيح �أي�شا. �أما جملة "�أبعد �لكلب عنها" 
فالأقرب �إىل روح �لن�ش ولفظه، وكذلك 

�إىل �أ�شلوب �ليوت �حل�شّي �مللئ باحلركة 
و�لإ�شار�ت �أن ترتجم هذه �جلملة هكذ�: 

هنا" من  بعيدً�  �لكلب  دع  "�أوه.. 
�أما �ملقطع �لثالث فيبدو لنا �أن تركيب جمله 
بحاجة �إىل دقة �أكرب فاملد�عبات" ل ترغبها، 

لكنها ل ت�شتهجنها" و�لرتجمة �لأب�شط 
و�لأكرث �شال�شة هي: "لترف�شها و�إن 

كانت ل ترغب فيها"، كذلك جملة "غروره 
ل ينتظرجو�بًا" فاإّن �شحيحها "غروره 
ل يتطلب ��شتجابة"، ول �دري ما حمل 

هذ� �ل�شجع �ملفاجئ " جو�با، ترحابا" يف 
�أ�شلوبه �لذي يتقعر يف هذين �لبيتني:

�لذي كان حّيا هو �لآن ميت
�لذين كنا �أحياء نحن �لآن منوت

والأ�سلم اأن يقول:
من كان حّيًا هو �لآن ميت

ونحن �لذين كنا �أحياء منوت �لآن
ول يخلو �ملقطع �لر�بع من �لتبا�شات �أي�شًا 
فـ "�ل�شمت �ل�شقيعّي يف �حلد�ئق" ي�شبح 

�لب�شاتني". يف  �ل�شقيع  "�شمت 
وبعيدً� عن ذكر �لأغالط وما ير�فقها من 

تدقيق مرهق فاإن مقاطع لوؤلوؤة تبدو، 
�أحيانًا، مفتقرة �إىل �ل�شعرمقارنة باملقاطع 

�لأخرى على كرثة �أخطاء هذه �ملقاطع 
�أي�شًا، وقد ��شّر بها ��شتخد�م �لأ�شاليب �أو 

�لألفاظ �لقدية:
* ح�شر�ٍت، ق�شرية متقطعة، كانو� ينفثون

* �لوجوه �لعرقة
* جتاوب رعد �لربيع �لذي تذكرين ب�شطر 

بيت طرفة بن �لعبد: جتاوب �أظاآٍر على 
ربٍع ردي" ول باأ�ش من �إحياء �لألفاظ 
�لقدية و��شتعمالها �إذ� كان يف ذلك ما 
ينح �للفظة يف �ل�شعر طاقات �أخرى 

لالإيحاء ولكن ما �أوردناه كان نقي�ش ذلك.
و�إذ� كانت �لدقة ن�شب عني لوؤلوؤة يف 

ر�شده لالأخطاء ويف تف�شريه وحتليله 
بل وترجمته فاإن هذه �لدقة �شرعان ما 

نفتقدها يف �أفكاره �لتي ��شتغرقت مقدماته 
لتف�شري �لق�شيدة وحتليلها، يطرحها ب�شكل 

م�شلمات وبتعميم يتناق�ش وحر�شه على 
�لتدقيق و�لت�شخي�ش، فهو يرى مثال �أن 
�شعر �إليوت يرتكز على ثالث دعائم من 
�لرت�ث: �لأوىل د�نتي، و�لثانية �ل�شعر 

�لإنكليزي يف �لقرن �ل�شابع ع�شر، و�لثالثة 
�لرمزية �لفرن�شية �ملمثلة بكوربري 

وبودلري ول�شيما بودلري يف )�أزهار 
�ل�شر(:" ثّم وجد ذلك �لرتكيز �ملفرط، يف 

�لتعبري بالقت�شاد �ملفرط يف �لألفاظ، كما 
يف �شعر بودلري، وخ�شو�شًا يف �أزهار 

�ل�شر" �ش24 وكان من نتائج ذلك ، على 
حّد تعبريه "ت�شحية بوزن �ل�شعر كما 

حددته قو�عد �لعرو�ش وتغيري يف تركيب 
�جلملة كما حددته قو�عد �لنحو. لقد وجد 
�إليوت كما وجد كوبيري ولفورغ وبودلري 

من قبله هذه �لت�شحية بالوزن وهذ� 
�لتغيري يف �لنحو يجعل �لت�شاق �ل�شاعر 

بالفكرة �أ�شّد "
غري �أّن نّقادً� كثريين ل يرون هذ� �لر�أي، 

وي�شريون �إىل ��شتخد�م �إليوت �ل�شعر 
�ملر�شل �لذي ��شتخدمه �شعر�ء �لقرن 

�ل�شابع ع�شر، �إذ وجد فيه ��شتيعابًا �أكرب 
لأفكاره مما لو ��شتخدم طريقة �شبن�شر، 

كما ي�شريون �إىل �بتعاده �بتعادً� كليا عن 
طريقة باوند و�حلركة �لت�شويرية �لتي 
مل يكن �أحد �شعر�ئها يومًا، منذ ق�شيدته 

جريونتيون )يكن مر�جعة ذلك يف كتاب 
دو  �لإنكليزي" لفيفيان  �ل�شعر  يف  "�لأزمة 

�شول بنتو( ، و�أنه مل يتاأثر بكل �لرمزيني 
بل ببع�شهم، فهو -على �لعك�ش من ييت�ش- 
مل يتاأثر مبالميه ول بفرلني بل بكوربيري 

ول فورغ، �أما بالن�شبة �إىل بودلري فهو 
�أ�شّد تاثريً� بييت�ش كما ت�شري �إىل ذلك بنتو 

�أي�شًا يف كتابها �لآنف �لذكر. ويوؤكد هذ� 
�لر�أي �ل�شاعر �لأمريكي ر�ندل يف �أحدى 

مقالته عن �إليوت.
و ي�شيف بع�ش �لنقاد �إىل تاأثري كوربري 

ولفورغ تاأثري �شاعر �آخر هو د. بو�ش�شري 
�لذي تقرب طريقته يف كتابة �ل�شعر من 

طريقة �آلن روب غرييه.
مل يتاأثر �إليوت بالفورغ لأنه �أكرب �ل�شعر�ء 
�لرمزيني كما يذكر ذلك لوؤلوؤة بل بطريقته 
�خلا�شة يف ��شتخد�م �إيقاع �للغة �ملحكية 

و�ل�شور�مل�شتمدة من �حلياة �ملعا�شرة 
و�لنتقال �ملفاجئ من �لكثافة �لغنائية 

�إىل �لو�قعية �ل�شاخرة �ملتوترة على حّد 
تعبري بنتو، كما �أنه مل يكن �أكرب �ل�شعر�ء 

�لرمزيني، و �أهميته تكمن يف طر�ئقه 
�ل�شعرية يف �لكتابة. ولعّل من ف�شائل 

�إليوت هو تاأثره مبن هم �أقّل مرتبة من 
غريهم من �ل�شعر�ء �لكبار �ملعروفني، 

غري �أن عزيزنا لوؤلوؤة كثريً� ما ين�شاق يف 
تقييماته ول �شيما يف ما يخ�ش �ل�شعر�ء 

�لذين يتناولهم يف مقالته، فاإليوت يف 
كتابه هو �لأول و�لأخري يف �ل�شعر، 

و�ل�شاعر �لأمريكّي �شتفين�ش هو �أ�شعر 
�ل�شعر�ء يف مقالة له يف جملة �شعر، 

ولفورغ هو �أكرب �ل�شعر�ء �لرمزيني، 
وريت�شاردز �شيخ �لنقاد، وليفيز �لناقد 

�لكبري وهكذ� تاأخذه �حلما�شة على طريقة 
نقادنا �لعرب �لقد�مى، بينما نرى بع�ش 

�لذين ذكرهم كليفيز مثاًل نال من �شخرية 
�لنقاد و�لكتاب �لإنكليز �ل�شيء �لكثري 

ب�شبب �لتو�ء ��شلوبه وعدم دقة �أفكاره.
�أما بالن�شبة �إىل �لت�شحية بوزن �ل�شعر 

فلم يعرف عن بودلري �أنه �شحى بالوزن 
يف )�أزهار �ل�شر( بل جاء وفقًا لالأوز�ن 
�لفرن�شية �ملعروفة. كما �أن �إليوت كان 
يف غاية �لدقة و�لرب�عة يف ��شتخد�مه 

�لأوز�ن يف �أعماله �لأخرية ول�شيما 
)ديو�ن �لقطط(.

يرى لوؤلوؤة �أي�شًا �أّن "طريقة �ل�شعر �حلّر 
�أ�شا�شية يف �لتقومي �ل�شحيح ل�شعره" 

وهو لو �طلع على مقال �إليوت) تاأمالت يف 
�ل�شعر �حلّر( لرتيث قليال يف �إطالق مثل 

هذ� �حلكم. يرى �إليوت يف هذ� �ملقال �لذي 
كتبه مبكرً� يف 1917 �أن م�شطلح �ل�شعر 

�حلّر ل يعني �شيئًا، و�أن لي�ش ثمة �شعر بال 
وزن و�أن غياب �لقافية يوؤكد �شرورتها يف 

بع�ش �ملو��شع من �لق�شيدة لإحد�ث �أثر 
�أو توتر مطلوبني، و�أن �ل�شعر �ملقفى مل 

يفقد دوره بعد. ثّم ي�شل �إىل نتيجة هي : 
ثمة �شعرجيد و�آخر رديء. ولعل من �ملفيد 
�لإ�شارة يف هذ� �ملجال �إىل �أّن �لناقد بيرت 

جونز يف كتابه �لذي �أ�شرنا �إليه �شابقًا، 
يرى �أن ما ��شتاأثر بانتباه �إليوت �إىل �شعر 

ل فورغ هو ��شتخد�مه لالأبيات �ملقفاة 
ذ�ت �لأطو�ل �ملختلفة وقو�فيه �لتي جتيء 

يف مو��شع غري متوقعة.مثلما ��شتاأثر 
بانتباهه ��شتخد�مه لل�شعر �ملر�شل �ل�شبيه 

ب�شعر �شك�شبري �ملتاأخر و�شعر تورنر 
وويب�شرت.

ولو �تبعنا منهج لوؤلوؤة يف تر�شد �لأغالط 
لتبني لنا �أن ترجمته ل تخلو من �ملاآخذ، 

�أوردنا بع�شها يف �ملقاطع �لتي ��شت�شهدنا 
بها �شابقًا ملقارنتها مبا يقابلها من مقاطع 

�آخرى مرتجمة من قبل �آخرين، فهو 
يرتجم �ل�شاعة �لبنف�شجية بـ "�شاعة 
�ل�شفق" وهذه ترجمة تف�شريية غري 

�شحيحة لأن �إليوت يكرر �ل�شفة يف �لبيت 
يف  �لطفلية  بوجوهها  " و�خلفافي�ش 

�ل�شوء �لبنف�شجي" �لذي يرتجمه لوؤلوؤة 
بـ"�شوء �ل�شفق" لن �للون �لبنف�شجّي - 
كما يو�شح ذلك �لناقد بروك�ش �أحد �أبرز 

�شّر�ح �لأر�ش �خلر�ب: "هو و�حد من 
�ألو�ن �لكني�شة �لطقو�شية، يرمز �إىل �لندم 

وهو �أي�شًا لون �لتعميد"
كذلك يرتجم لوؤلوؤة �شيحة فيلوميال بـ"زق 

زق" و�لأ�شح كما وردت يف �لأ�شل "جك 
جك "لأنها �أقرب �إىل �ل�شيحة ولي�شت 

�لزقزقة، فاأغنية �لعندليب، كما يعلق 
على ذلك بروك�ش، مل تعد متالأ �ل�شحر�ء 

بال�شوت غري �ملغت�شب لفيلوميال 
�ملغت�شبة بل هو جمرد �شوت قبيح "جك 

جك" وي�شت�شهد بروك�ش يف هذ� �ملقطع 
مبا قال، تاأييد� له، �لناقد �ملعروف �إدموند 

ول�شن.
ول تخلو ترجمته من باعث على �لت�شاوؤٍل 

حني يرتجم حطام �مللك بحطام �شفينة 
�مللك لأن �ملتحدث هنا يجل�ش عند قناة 
ر�كدة، �أو ترعة �آ�شنة برتجمة �أخرى، 
ولي�ش بحرً� لتكون هناك بقايا �شفينة 

تتحطم.
ثمة ت�شاوؤلت �أخرى ب�شدد مقابلة �لأممي 

باليهودي لأن �لأممي ي�شمل �ليهودي 
بالإ�شافة �إىل �إيحاء�تها �ل�شيا�شية 

و�لأ�شح:" �أ كنت يهوديا �أم غري يهودي؟" 
كما جاء يف ترجمة �خلال و�أدوني�ش.

ومل تقت�شر �لت�شاوؤلت على ق�شيدة 
)�لأر�ش �خلر�ب( بل �شملت ترجماته 
لعناوين �لق�شائد �لأخرى �أو كلماتها 

�لو�ردة يف كتابه، كـهذ� �لعنو�ن " �إىل 
حبيبته �خلجول" وهي ق�شيدة �شهرية 

ملارفيل يرتجمها بـ "�إىل حبيبته �ل�شدود" 
، �أو كهذه �لرتجمة لبيت بودلري:

حيث �لطيف يف و�شح �لنهار يلتقط �لعابر
و�ل�شحيح: "�ل�شبح"

وهو يوؤ�خذ حمقا يو�شف �ليو�شف على 
حو�شية �ألفاظه بينما ل تخلو ترجمته من 
�حلو�شي يف مو��شع كثرية مثل "وجهه 
�ملدمل"، "�أجو�ب"، "طغامة" بالإ�شافة 
�إىل ما �أوردناه من �أ�شاليب ل تتنا�شب 

وجو �لق�شيدة كهذه �لرتجمة:
ح�شر�ٍت، ق�شرية متقطعة، كانو� ينفثون

و�أخري� �أود �أن �أقف عند ر�أيه برتجمة 
يو�شف �ليو�شف لـ )�لأر�ش �خلر�ب( 

�لتي �شدرت يف كتاب م�شتقل مع ق�شائد 
�أخرى �أرفقها �ملرتجم ب�شروحاته �أي�شًا، 

فهو يعتربها �أف�شل �لرتجمات، وهذ� 
ر�أي بحاجة �إىل �لدقة لأن �لأغالط �لتي 

ذكرها يف ترجمة �ليو�شف هي جزء ي�شري 
من �أغالط �أخرى بع�شها ما يوؤ�خذ به 
لوؤلوؤة نف�شه "ك�شاعة �ل�شفق" وغريها 

مما ذكرناه �شابقا، وبع�شها مما جاء 
مبثوثًا يف �لرتجمة: " �ل�شاب �لأحوى"، 
ويق�شد به �ل�شاب �ملليء �لوجه بالبثور، 
وقوفها"  يف  تنتف�ش  وهي  "كال�شيارة 

ويق�شد "كالتاك�شي وهِيَ تهدر منتظرة" 
برتجمة �خلال و�أدوني�ش،"�لغرفة 

�مل�شيجة" و�لكثري �لكثري من �لأغالط �لتي 
ل نود �لتوقف عندها مثلما ل نود �لتوقف 

عند �أفكار يو�شف �ليو�شف �ملطروحة 
يف ت�شابك هو �أ�شّد تعقيد� من ت�شابك 

�آر�ء لوؤلوؤة يف كتابه �ملو�شوم: )ت. �ش. 
�إليوت( �ل�شادر عن د�ر منار�ت للن�شر يف 

�لأردن..
كّل هذ �ملالحظات وغريها ل تقلل من 

�جلهد �لكبري �لذي بذله لوؤلوؤة، �ملعروف 
ب�شعة معارفه و�طالعه على �لآد�ب 

�لأجنبية وترجماته �لتي حظيت بالتقدير، 
يف تقدمي ما هو ذو فائدة يف تقريب 

ق�شيدة مهمة كق�شيدة �لر�ش �خلر�ب �إىل 
�لقارئ �لعربي.

كهذه �لعبارة:" لقد حريين كثري� �خلوف 
من �لإ�شهاب فيما هو و��شح جلي �إىل 

�شتيمة �لقارئ"، �إننا نلم�ش هنا تقديرً� 
للقارئ ولي�ش �لعك�ش.

ولو عدنا �إىل ترجمته وقارّناها بغريها 
من �لرتجمات �لأخرى لبدت بع�ش هذه 

�لرتجمات �أكرث طالوة، و�إن �أعوزتها �لدقة 
يف بع�ش �لألفاظ.

�شاأورد بع�ش �ملقاطع من ترجمة لوؤلوؤة 
ومثيالتها من �لرتجمات �لأخرى و�أترك 

�حلكم للقارئ:
 Winter kept us warm،

 covering
 Earth in forgetful snow،

 feeding
 A little life with dried

 .tubers
 Summer surprised

 us، coming over the
Starnbergersee

 With a shower of rain; we
 stopped in the colonnade
 And went on in sunlight،

 ،into the hofgarten
 And drank coffee، and

 .talked for an hour
�ل�شتاء دفاأنا، يغطي

�لأر�ش بثلج ن�ّشاء، يغّذي
حياة �شئيلة بدرنات ياب�شة

�ل�شيف فاجاأنا، ينزل على بحرية 
)�شتارنربكر(

بزّخة مطر، توقفنا بذ�ت �لعمد
ثّم و��شلنا �مل�شري �إذ طلعت �ل�شم�ش، فبلغنا 

"�لهوفكارتن"
و�شربنا قهوة، ثم حتدثنا �شاعة

)ترجمة لوؤلوؤة(
�ل�شتاوؤ دّفانا، غّطى

�لأر�ش بثلجه �لكثري �لن�شيان، مغّذيًا
بالكماأة �لياب�شة حياًة ب�شيطة.

فاجاأنا �ل�شيف، �آتيًا عرب 
�ل"�شتارنربجر�ش"

مع و�بٍل من �ملطر، توقفنا حتت �لقناطر،
وو��شلنا �ل�شري يف نور �ل�شم�ش، يف 

"�لهوفغارن"
ثّم �شربنا قهوة، وحتّدثنا �شاعة

)ترجمة �أدوني�ش و�خلال(
 .Unreal city

 Under the brown fog of a
 ،winter dawn

 A crowd flowed over
 ،London Bridge، so many

 I had not thought death
 .had undone so many

 Sighs، short and
 ،infrequent، were exhaled

 And each man fixed his
 eyes before his feet

 Flowed up the hill and

 ،down King William Street
 To where saint Mary

 Woolnoth kept the hours
 With a dead sound on the

 ،final stroke of nine
 There I saw one I knew،

 and stopped him، crying:
!‘Stetson

 You who were with me in‘
 !the ship at Mylae

 That corpse you planted‘
 ،last year in your garden
 Has it begun to sprout?‘
 ?Will it bloom this year

 Or has the sudden frost‘
 ?disturbed its bed

 O keep the dog far hence،‘
 ،that‘s friend to men

 or with his nails he‘ll dig it‘
 !up again

 You! Hypocrite lecteur!-‘
 mon semblable، - mon

 ‘!frere
مدينة الوهم

حتت �ل�شباب �لأ�شمر من فجر �شتائي
�ن�شاب جمهور على ج�شر لندن،غفري،

ما كنت �أح�شب �أّن �ملوت قد طوى مثل هذ� 
�جلمع.

ح�شر�ٍت، ق�شرية متقطعة، كانو� ينفثون
وكّل �مرئ قد ثبت ناظريه �أمام قدميه.

�نطلقو� �شعدً� ثّم �نحدرو� يف �شارع �مللك 
وليم

�إىل حيث كني�شة ماري ولنوث تعّد 
�ل�شاعات

ب�شوٍت قتيٍل على �آخر �لدّقة �لتا�شعة
هناك ر�أيُت و�حدً� عرفته فا�شتوقفته 

�شائحًا: �شنت�شن!
مايلي! يف  �ل�شفائن  على  معي  كنت  "يامن 

�ملا�شية  �ل�شنة  زرعتها  �لتي  �جلثة  "تلك 
يف حديقتك،

هل بد�أت تورق؟هل �شتزهر هذه �ل�شنة؟
�أق�ّش  قد  �ملباغت  �ل�شقيع  �أن  "�أم 

م�شجعها؟
للب�شر، �شديق  فهو  عنها،  �لكلب  "�أبعد 

و�إّل ف�شيحفر باأظافره وي�شتخرجها ثانية!

)ترجمة لوؤلوؤة( مدينة وهمية
حتت �ل�شباب �لقامت يف فجٍر �شتائّي،

جموٌع تدّفقت على ج�شر لندن، بكرثة،
مل �أكن �أظّن �أّن �ملوت قد �باد مثل هذ� �لعدد

تاأوهات، ق�شرية، كانت ت�شّعد،
وكّل �شّمر عينيه �أمام قدميه

تدفقت ت�شعد �لتلة وتهبط �شارع �مللك 
وليم،

�إىل حيث كني�شة �لقّدي�شة مرمي وولنوث، 
تعّد �ل�شاعات

ب�شوت ميت عند �ل�شربة �لتا�شعة �لأخرية
هناك ر�أيت و�حدً� �أعرفه ، ��شتوقفته، 

�شارخًا:"�شتان�شن"!
ميالي! يف  بّحارً�  معي  كنت  "يامن 

�ملا�شية  �ل�شنة  غر�شتها  �لتي  �جلثة  "تلك 
يف حديقتك،

هذه  �شتورق  هل  تنبت؟  بد�أت  "هل 
�ل�شنة؟

�أم �أّن �ل�شقيع �ملفاجئ �أق�ّش م�شجعها؟
�شديق  �إنه  هنا،  من  بعيدً�  �لكلب  دِع  "�أوه 

للنا�ش،
! �أخرى  مرة  باأظفاره  نب�شها  "و�إّل 

)ترجمة اأدوني�ض ويو�سف 
اخلال(

 The time is now propitious،
،as he guesses

 The meal is ended، she is
 ،bored and tired

 Endeavour to engage her
 in caresses

 Which still are unreproved،
 .if undesired

 Flushed and decided، he
 ;assaults at once

 Exploring hands encounter
 no defence

 His vanity requires no
 ،response

 And makes welcome of
 .indifference

�لوقت موؤ�ت �لآن، كما يظّن،
فالوجبة �نتهت، وهي �شجرة متعبة،

يحاول �أن ياأخذها مبد�عبات
ل ترغبها، لكنها ل ت�شتهجنها

و�إذ ي�شتثار وي�شمم، يهاجم يف �حلال،
بيدين جتو�شان ل تقابالن �شدودً�،

ولأن غروره ل ينتظر جو�با،
فهو يقلب �لالمبالة ترحابا

 )ترجمة لوؤلوؤة(
�لوقت �لآن مالئم، كما يظّن،

�لوجبة �نتهت، وهي �شجرة ومتعبة،
يحاول �أن يدخل معها يف مغازلة

مل ُتطلب، لكنها مل ترف�ش
ُيقبل على �لفور، حمتدً� وجازمًا،

يد�ه ترود�ن وما من دفاع،

ل تعوز كربياوؤه تلبية،
ويجعل من �لالمبالة ترحيبًا

)ترجمة �أدوني�ش و�خلال(
 After the torchlight red on

 sweaty faces
 After the frosty silence in

 the gardens
 After the agony in the

 stony places
 The shouting and the

 crying
 Prison and palace and

 reverberation
 Of thunder of spring over

distant mountains
 He who was living is now

 dead
 We who were living are

 now dying
 With a little patience

بعد وهج �مل�شاعل على �لوجوه �لعرقة
بعد �شمت �ل�شقيع يف �لب�شاتني
بعد �لآلم يف �لأماكن �حلجرية

و�ل�شياح و�لعويل
و�ل�شجن و�لق�شر وجتاوب

رعد �لربيع على �جلبال �لق�شية
�لذي كان حّيا هو �لآن ميت

�لذين كنا �أحياء نحن �لآن منوت
بقليل من �ل�شرب

)ترجمة لوؤلوؤة(
بعد �أن �ألقت �مل�شاعل

بوهجها �لأحمر على �لوجوه �لتي تت�شبب 
عرقًا

وبعد �ل�شكون �ملطبق يف �حلد�ئق
ثم �لعويل و�ل�شر�خ

يف �ل�شجون و�لق�شور
وق�شف �لرعد وهو يرتّدد على �جلبال 

�لبعيدة
�لآن قد مات من كان حّيًا

ونحن �لذين كنا �أحياء منوت �لآن
يف تباطوؤ ق�شري �لأجل

)ترجمة متي(
يف هذه �ملقاطع �لتي �أوردناها للدكتور 

عبد�لو�حد لوؤلوؤة �أعاله ملقارنتها 
بالرتجمات �لأخرى �لعديد من �ملاآخذ:

يف �ملقطع �لأول:
ترد ترجمة "�لثلج �لن�شاء" و�ل�شحيح 
هو "�لثلج �لباعث على �لن�شيان"، ول 

�أدري ماذ� يعني لوؤلوؤة - ل �إليوت بالطبع 
- بالثلج �لن�ّشاء، �أما )ذ�ت �لعمد( فهي 

لفظة مهملة ل �إيحاء لها ول يكن �أن حتَل 
حمّل �ملعنى �حلقيقي للفظة �لأ�شلية �لتي 
تعني �شّفًا من �لأعمدة �أو�لقناطر وهذ� ما 

جاء يف ترجمة �خلال و�أدوني�ش �للذين 
يرتكبان �خلطاأ ذ�ته يف ترجمتهما: �لثلج 

كثري �لن�شيان.
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هنادة احل�سري

ت- �ش- �ليوت �شاعر من �شعر�ء 
�لإن�شانية، ترك �أثرً� كبريً� يف م�شاعر 

و�أفكار نا�ش قرننا هذ�.. قرن �لعذ�بات 
�لكبرية، و�ملتغري�ت �لكبرية.. قرن �لعلم 

و�لتقنية �ملمتلئ بال�شناعات و�لدخان 
و�لتلوث و�ل�شو�ريخ و�لكو�رث و�لظلم، 

وقد قر�أه �لعرب مر�ت و مر�ت، كرهه 
�ملارك�شيون، لأنه مل ي�شتجب �إىل دعاء 

�ملادة و�ملادية �لتاريخية، و�لتف�شري 
�لأيدلوجي للكون و�ملوت و�حلياة، 

وكرهه �ليهوُد لأنه و�شعهم يف قاع هذ� 
�لعامل �لقذر، ومل يلتفت �إليه �لليرب�ليون 

لأنه عاد �إىل مقعد �لدين و�خلال�ش 
�ل�شلفي، ولكن من دون �شك كان �جلميع 

با�شتثناء �ليهود ي�شاركونه �ل�شعور 
باملر�رة ويح�شون ب�شوك �ل�شبار وهو 

يدلك �أج�شادهم يف عامل حديدي �شارم بال 
روح �أ�شقط كل �شيء. حتى �حلب.. فقد 

�شار ميكانيكيًا، بال جمال ول هدف...!!  
ونحن نعيد قر�ءة ت-�ش- �ليوت.. نعيد 

قر�ءة ر�ئعته �ليباب ن�شعر باحلاجة 
�ملا�شة �إىل �أن نقتطف عنه �شيئًا مهما 

يتعلق بو�شو�شة �لروح، وعبق �لنظافة، 
ونب�ش �حلياة، �لذي يفتقده كون يرتع�ش 

من �لكارثة �لنووية، و�لإيدز و�جلوع 
�خلر�ب و�لدمار...!!  

تتكون تقنية �ليوت من جتاور �حلد�ثة 
�ملتطرفة بكل ما فيها من تعفن مع 

�ل�شوفية و�لرمزية �لدينية �مل�شتقاة 
من �ملا�شي. فال�شاعر يفهم �ملا�شي على 
�أنه جزء فعال يف �حلا�شر، كما يو�شح 
يف ق�شيدته �عتقاده باأن �ملادة �ملتباينة 

�ملقتطفة من �ملا�شي يكن �يالجها يف قلق 
جديد له هو �لآخر فعاليته �خلا�شة به.  

ففي �لق�شم �لثاين �لذي �أتى حتت عنو�ن 
كليوبرت�  �مللكة  " جند  �ل�شطرجن  " لعبة 

و�مللكة " Dido " ديدو وهما رمز 
�لت�شحية و�لإخال�ش جنبًا �إىل جنب مع 
�شاربة �لآلة �لكاتبة وهي فتاة من �لقرن 

�لع�شرين جت�شد �لإباحية و�ل�شتهتار 
بكل م�شاعر �حلب �لنبيلة ففي حني �أن 

�مللكة Dido وهي ملكة قرطاجة قد 
قتلت نف�شها لأن ع�شيقها �لقائد �لع�شكري 

�لروماين " Areis " قد هجرها جند 
يف �لطرف �ملقابل �شاربة �لآلة �لكاتبة 
ل تكرتث فيما �إذ� كان ع�شيقها قد غادر 

�لغرفة �أم ل.  
العقم الروحي: 

تركز ق�شيدته �ذً�، على �لعقم �لروحي 
�لذي �أ�شاب �لإن�شان يف �لقرن �لع�شرين 

وجعله جمرد هيكل يتحرك بال م�شاعر 
ول �أحا�شي�ش ويتج�شد هذ� يف �لت�شوير 

�لذي �قتب�شه �ليوت من "�شاتريكون" 
حول "�ل�شبيل" " SYBIe " حيث يقول 

�ملتكلم " بعيني �شاهدت �ل�شبيل وملا 
�شاألتها ما هي �منيتك �أيتها �ل�شبيل قالت 

�أريد �أن �أموت " و�لق�شة هي  �أن ثالث 
ن�شاء ذهنب �إىل �أبولو وطلنب منه �لعمر 

�لطويل فو�فق وطلب من كل و�حدة 
�أن متالأ يديها بحبات �لقمح وكل حبة 
ت�شاوي �شنة ولكنهن ن�شني �أن يطلنب 
�ل�شباب �لد�ئم، وهذ� يعني �أن هوؤلء 

�لن�شوة �لثالث ق�شني �شيخوخة طويلة 
جدً� فاأ�شبح �ملوت رغبة، ترى ماذ� يريد 
�ليوت �أن يقول؟ �إنه بالتاأكيد يرمي �إىل 

تاأكيد حقيقة تتخلل �لق�شيدة برمتها 
وهي �أنه عندما تفقد �حلياة حيويتها 

فاملوت �أجدر و�لإ�شقاط هنا و��شح 
جدً� فالإن�شان يف مطلع �لقرن �لع�شرين 

ويف ظل هذه �حل�شارة �لز�ئفة قد فقد 
�حليوية �لروحانية فغد� بذلك ميتًا يف 

�حلياة برغم ما تزخر به هذه �حل�شارة 
من زخرف. جند هذ� �ملعنى متج�شدً� يف 
�أبيات �لق�شم �لأول �ملعنون " دفن �ملوتى 

هذه  عفونة  عن  �ليوت  يتحدث  " حيث 
�حل�شارة حتى �للب فيقول:  

يا بن الإن�سان!!  
ماهذه �جلذور �ملتو��شجة؟! و�أية �أماليد 

تطلع  
من هذه �لقمامة �ملتحجرة؟  

�ل �إنك ل متلك قوًل �أو ظنًا، �إذ �أنت ل 
تعرف  

�إل كومة من �لأوثان �مله�شمة، حيث تخفق 
�ل�شم�ش  

وحيث ل جتود �ل�شجرية �لهالكة باملاأوى  
ول �حلجر �لياب�ش بخرير �ملاء.  

- لو كان ثمة ماء لوقفنا .. و�شربنا-  
يف �لأبيات �ل�شابقة يقتب�ش �ليوت من 
�شفر حزقايل )162( حيث يخاطب �لله 

نبيه قائال " يا �بن �لإن�شان، قف على 
قدميك ول�شوف �أتكلم �إليك " ويخربه 

مبهمته �لتي هي �لوعظ بقدوم �مل�شيح 
�إىل �شعب ملحد وم�شاغب. وحيث حكم 

�لله على بني �إ�شر�ئيل لعبادتهم �لأوثان 
بقوله: " ول�شوف تتحطم �أوثانكم " 

ويعرب �ليوت عن هذ� �جلذب �لروحي 
�لذي �أ�شاب �لإن�شان نتيجة �بتعاده 

عن �لقيم �لخالقية �مل�شتمدة من �لدين 
بيبا�ش �لأر�ش و�نحبا�ش �ملطر حيث 

يتوق �ملتكلم �إىل �شماع �شوت �ملاء كحد 
�أدنى من طموحاته بعد �أن فقد �لأمل يف 

�لعثور على �ملاء يقول �ليوت يف " مقاله 
�لرعد " هو �لق�شم �خلام�ش من �لق�شيدة:  

لو كان ثمة ماء لوقفنا و�شربنا  
�أما بني �ل�شخور فال يلك �ملرء �أن يقف 

�أو يفكر  
�لعرق جاف و�لأقد�م غارقة يف �لرمال  

لو �أن ثمة �ملاء وحده بني �ل�شخر  
�إنه ثغر جبلي ميت ذو �أ�شنان نخرة ل 

ت�شتطيع �أن تب�شق  ونتيجة لهذ� �لقحط 
�لروحي �أ�شبح �لإن�شان يعاين من تعب 
د�ئم و�أ�شبح يحلم بالر�حة �لتي مل يعد 

يجدها حتى يف �جلبال:  
يرقد  �أو  يقف  �أن  هاهنا  �ملرء  ي�شع  "ل 

�أو يجل�ش  لي�ش هنالك حتى �ل�شمت يف 

�جلبال  
بل رعد عقيم جاف بغري غيث  

لي�ش هنالك حتى �لعزلة يف �جلبال  
- �أمو�ت... �أمو�ت �أمو�ت -  

و�شبب هذ� �لقلق وعدم �لر�حة كما ير�ها 
�ليوت يف غياب �لقيم �لروحية �لتي 

يج�شدها �مل�شيح عليه �ل�شالم فالإن�شان 
�ملعا�شر نبذ �لروحانية و�عتنق �ملادية 

ونتيجة لذلك فهو ميت يف �حلياة ويعرب 
�ليوت عن هذه �لفكرة يف بد�ية �لق�شم 

�خلام�ش من �لق�شيدة �لذي يحمل عنو�ن 
�إلقاء  عن  يتحدث  " عندما  �لرعد  " مقالة 
�لقب�ش على �مل�شيح وكيف �أن �حلياة قد 

ذبلت بعد غيابه:  
بعد �شوء �ل�شعلة �ملحمر فوق �لوجوه 

�ملتعرقة  
بعد �ل�شمت �ل�شعيقي يف �حلد�ئق  

بعد �لنزع يف �لأماكن �حلجرية  
�ل�شر�خ و�لعويل  

�ل�شجن و�لق�شر ورجع �ل�شدى  
رعد �لربيع فوق �جلبال �لنائية  

من كان حيًا فهو �لآن ميت  

ونحن من كنا �حياء نحت�شر �لآن  
- الرعاع املقنعون -  

ويتنباأ �ليوت بدمار هذه �حل�شارة 
�لز�ئفة �لتي حتمل يف د�خلها بذور 

�لفناء ويقتب�ش �ليوت هنا حلمًا كان 
قد ر�آه �لفيل�شوف �لإنكليزي " برتر�ند 

ر��شل " حيث ر�أى لندن تنفجر يف �لهو�ء 
�لبنف�شجي كما يرى �ليوت �أن �لنا�ش يف 

ظل هذه �حل�شارة �ملتعفنة قد �أ�شبحو� 
رعاعًا ل لون لهم ول هوية تتعرث خطاهم 
لأنهم ل يلكون �لروؤية �لو��شحة. يقول 

�ليوت يف مقالة �لرعد:  
ما ذلك �ل�شوت �لعايل يف �لهو�ء  

متتمة �لندب �لأمومي  
من �أولئك �لرعاع �ملقنعون �ملحت�شدون؟  
فوق �شهول ل متناهية، تزل بهم �لأقد�م 

يف �لرتبة �ملت�شدعة  
ويحيق بهم �لفق �مل�شطح وحده  

ما �ملدينة �لقائمة فوق �جلبال  
تت�شدع وترتمم يف �لهو�ء �لبنف�شجي  

بروح مت�شاقطة  
�لقد�ش - �أثينا - �ل�شكندرية - فيينا - 

لندن ز�ئفة  
- �سلة الف�ساد... واليهود -  

وي�شل ت�شاوؤم �ليوت �إىل �لقمة حني يبني 
لنا �أن �لف�شاد �لذي �شرب قلوب �لنا�ش قد 
و�شل �إىل درجة ت�شتع�شي على �لإ�شالح. 
وهنا ي�شري �ليوت �إىل حماولة �ليهود يف 

�لأ�شر �لبابلي تذكر كلمات �لرب ع�شى 
ولعل يغفر لهم ويفّرج عنهم بعد �أن �شّب 
عليهم �شوت عذ�ب على يد �لقائد �لبابلي 

" نبوخذ ن�شر " �لذي �شاقهم �إىل �لأ�شر.. 
وعندما يكت�شف هوؤلء �نه لي�ش بو�شعهم 

تذكر كلمات �لرب للتوبة طمعًا يف �لفالت 
من �لأ�شر يبدوؤون يف �لبكاء. هنا ي�شقط 
�ليوت هذه �حلالة على �لنا�ش يف مطلع 

�لقرن حيث و�شلو� �إىل ف�شاد ع�شي على 
�ل�شالح يقول �ليوت يف �لق�شم �لثالث 

 The " " لذي يحمل عنو�ن " غطة �لنار�
ليمان  مياه  " عند   Fire sermon

جل�شت وبكيت  
ومياه ليمان تعني نري�ن �ل�شهوة، 

وكلمة ليمان تعني موم�ش �أو ع�شيقة و 
هذ� �لف�شاد �لو��شع �لنطاق يتجلى على 

�أ�شده يف تعهري �حلب �لذي مل يعد �شوى 
�غت�شاب وممار�شات جن�شية تخلو من 

�أية م�شاعر ويعرب �ليوت عن ذلك بذكره 
ق�شة �مللك " tenr " �لذي �غت�شب �أخت 

زوجته و��شمها فيلوميال وقطع ل�شانها 
كي ل تبوح بال�شر بيد �أن �لآلهة حولتها 

�إىل عندليب كي تنجو من غ�شب ذلك �مللك 
�لفا�شق:  

�شورة �غت�شاب فيلوميال، �لذي يفر�شه 
�مللك �لرببري  

بقحة بالغة، ومع ذلك فان �لعندليب هنالك  
قد �أفعم �ل�شحر�ء جملة ب�شوت حر�م  

وهو ما فتئ ي�شرخ و�لعامل ما ز�ل يثابر  
قذره   " لآذ�ن  جغ   - " جغ 

- جمال �حلب وقذ�رة �لع�شر -  
هنا يقارن �ليوت عظمة �حلب و�جلمال 

يف �ملا�شي بتفاهة �مل�شاعر ورخ�شها 
يف �لع�شر �حلايل. ويلجاأ �ليوت �إىل 
�قتبا�شات �أدبية ليو�شح هذه �لفكرة 

فيقتب�ش من �ل�شاعر �لنكليزي "�أدموند 
�شبن�شر " �أبياتًا من ق�شيدته �لتي كان 

�ل�شاعر �شبن�شر قد نظمها لت�شوير عر�ش 

على �شفاف نهر �لتايز ويبني فيها جمال 
�لعرو�ش �لأخاذ فحو�ري �لنهر �أ�شابتهن 
�لغريه وغادرن �لنهر يف حني �أن حو�ري 
�لنهر هذه �لأيام قد غادرن �لنهر ملا �أحاق 
هذ� �ملكان من قذ�رة ومهانة هنا يتجاور 

�ملا�شي بكل عر�قته وقيمه �لأخالقية 
و�لروحانية مع �نحد�ر �حلا�شر 

وق�شاوته، يقول �ليوت " يف غطة �لنار":  
حتطمت خيمة �لنهر و�لأ�شابع �لأخرية 

لورق �ل�شجر  
�أخذت تنكم�ش وتغو�ش يف �ل�شفة 

�لرطبة  
وجتوب �لريح �لأر�ش �لبنية من دون 

�أن ُت�شمع  
حوريات �ملاء رحلن  

�أيها �لتايز �لعذب، ت�شل�شل بهدوء ريثما 
�أمت �أغنيتي  

- نهر يطفح زيتًا وقارً� -  
ويطور �ليوت هذه �لفكرة حني يقتب�ش 

من و�غو�ش ق�شة �لبنات �لثالث لنهر 
�لر�ين، �لتي حتكي ق�شة مغادرة 

�حلوريات لنهر �لر�ين بعد �أن �ختفى 

�لكنز �لذي كانت �حلوريات حتر�شه 
و�لذي كان ي�شفي �جلمال و�لرونق 
عليه فجذب �حلوريات �إليه: ي�شور 

�ليوت �لنهر �لآن باأنه ين�شح زيتًا وقارً�. 
هنا يتجاور �ملا�شي �ملتاألق كما �أ�شلفت 

باحلا�شر �ملتعفن- يقول �ليوت " يف غطة 
�لنار".  

�لنهر ين�شح  
زيتًا وقار�ً  

و�لقو�رب تقاد  
و�أ�شرعة حمر�ءعري�شة  

تتمايل على �ل�شاري �لثقيل باجتاه �لريح  
وتبحر �ل�شفن  

كتاًل خ�شبية منجرفة  
)تلقاء( �شفة غرينت�ش  

قبالة جزيرة �لكالب  
- الأ�ســطورة-  

ويلجاأ �ليوت �إىل ��شطورة �مللك �ل�شياد، 
�لتي �أخذها من كتاب "جي�ش و�شتون" 

�ملعنون "من �ل�شعرية �إىل �لرومان�شية" 
وذلك كي ي�شور �لقحط و�ليبا�ش �لذي 
�أ�شاب �لبالد فامللك عاقر و�شعبه �أي�شًا 

عاقر و�لأر�ش يباب ول تزول هذه �للعنة 
�إل بقدوم غريب يجيب على �أ�شئلة تتعلق 

بطقو�ش �خل�شب. ونلتقي مع �مللك 
�ل�شياد يف نهاية �لق�شيدة حيث كان 

يجل�ش على �ل�شاطئ ي�شطاد و�ل�شهل 
�لقاحل خلفه. ي�شوق �ليوت هذه �لق�شة 

كي يبني لنا �ليبا�ش �لروحي �لذي حل 
بالإن�شان �ملعا�شر وجعله عاقرً� روحيا.ً  
وعلى �لرغم من قتامة �ل�شورة يقدم لنا 
�ليوت ب�شي�شًا من �لأمل للنجاة �إذ� ما 
�أ�شلحنا �خلطاأ وكاأن ل�شان حاله يردد 

�لآية �لكرية " ل يغري �لله ما بقوم 
حتى يغريو� ما باأنف�شهم" ويتجلى ذلك ، 
بت�شمينه قول �لنبي �أ�شعيا للملك حزقيا 

�ملري�ش �لذي كانت مملكته حتت �لحتالل 
�ل�شوري " هكذ� يقول �لرب، رتب بيتك، 

لأنك متوت و لتعي�ش "  
�شلى حزقيا طالبًا �لرحمة فاأجابه �لله 

و�عدً� �إياه �أن ي�شرتد بلده من قب�شة 
�لعدو، كما منحه خم�ش ع�شرة �شنة 

�أخرى من �لعمر. يقول �ليوت يف نهاية 
�لق�شيدة:  

جل�شت على �ل�شاطئ  
��شطاد، و�ل�شهل �لقاحل خلفي  

هل �أرتب �أر�شي على �لأقل؟  
كما يقدم �ليوت خمرجًا من هذ� �ملاأزق من 

خالل ن�شائح �لإله بار�جاف حيث تقول 
�ل�شطورة �لهندية �أن ثالث جمموعات 
)�له- ب�شر- �شياطني( ذهبو� �إىل �لآله 

�لأكرب بار�جاف وطلبو� منه ن�شيحة فقال 
لكل جمموعة "Da وكل جمموعة ف�شرت 

طريقتها   على   Da

فالن�سائح الثالث:  
ت�شدقو� Datta- تعاطفو� 

�أنف�شكم  �أ�شبطو�   -Daydahum
  Damyatta

يكن �أن توفر خمرجًا من هذ� �خلر�ب 
�لروحي �لذي حل بالإن�شان �ملعا�شر.. 

ويرى �ليوت �أن �خلال�ش يكمن يف 
�لرجوع �إىل �لدين �مل�شيحي �لنقي. فاإذ� 

ما نفذ �لإن�شان هذه �لو�شايا �أي ممار�شة 
�لإح�شان و�بد�ء �لتعاطف و�شبط 

�ل�شهو�ت فاإن �لإن�شان �شي�شل �إىل مرحلة 
من هدوء �لبال تفوق �لت�شور حيث 

ي�شتعمل �ليوت �لكلمة �ل�شن�شكريتية 
�ملعنى،وي�شتند  هذ�  لتاأكيد   SHANTI

�إليوت �إىل كلمات بول�ش للم�شيحيني 
�لأو�ئل " و�شالم �لله �لذي يفوق كل 

عقل يحفظ قلوبكم و�أفكاركم يف �مل�شيح 
ي�شوع "  

-مــخزن الـرمـوز-  
باخت�شار كان ت�شوير �ليوت يف ر�ئعته 

" �خلر�ب �لروحي �لذي  " �لأر�ش �ليباب 
�أحاق بالإن�شان �ملعا�شر من خالل �أ�شاطري 

ورموز ��شتمدها من �ملا�شي و�حلا�شر 
بحيث �لق�شيدة خمزنًا لرموز و �أ�شاطري 

و�قتبا�شات ��شتمدت من خمتلف 
�لع�شور.  

فمن ��شتطاع �أن يفتح قلب �لرمز؟ من 
��شتطاع �أن ي�شقي �لأ�شطورة من عرق 
�خلوف �لبارد �أمام �جللطات �لقلبية، 
و�لدماغية، ونق�ش �لرتوية، وخر�ب 

�لنفو�ش، من ��شتطاع �أن يغ�شل �أ�شابع 
�لبد�ع مباء �لورد وطهر �حلياة 

و�شيناريو �لبقاء �لأخاذ، من ��شتطاع 
فليوقَّع.. على ر�ئعة ت- �ش- �ليوت، 

ولين�شر �أ�شرعته وي�شي بحثًا عن نقاء 
وعامل جديد، فقد حرك �إليوت هذ� �لر�كد 

يف �أعماق �لكون و�لنا�ش.  
فمن ينجو بعده من دون �شفينة، وينطلق 

�إىل خمازن �لأ�شاطري و�لرموز يقتب�ش 
دربًا، ويفتح َثغرة يف جدر�ن �لظالم!!

توقيعات.. على 
رائعة ت . س 
.اليوت األرض 
اليباب
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حممد حنون

manarat
رئي�ض جمل�ض الإدارة

رئي�ض التحرير 

عندما يدور �حلديث عن �ل�شعر �لعربي �حلديث، 
وعن �ملوؤثر�ت �خلارجية �لتي �أ�شهمت يف تكوينه، 
تربز �شورة �إليوت يف �ملقدمة. فمنذ �أو��شط �لقرن 
�ملا�شي، مل يكّف ��شم �إليوت عن �لرتدد يف �ملجالت 

ومالحق �ل�شحف �لأدبية �ملختلفة. وقد حظيت 
ق�شيدته »�لأر�ش �ليباب« باهتمام �لُكتَّاب و�ملرتجمني 

�لعرب وتعليقاتهم وحتليالتهم على نحو مل حتظ 
به �أية ق�شيدة �أجنبية �أخرى، �أو �أي عمل �أدبي ُكتب 

بلغة �أجنبية. ولكرثة ما حظيت به هذه �لق�شيدة 
من �لهتمام، فقد ن�شي �لبع�ش �أنها ظهرت يف 

�لع�شرينيات وظلت تبدو وكاأنها كتبت يف خم�شينيات 
�لقرن �ملا�شي �أو �شتينياته على �لأقل. 

ولكن �ل�شهرة �لو��شعة �لتي حظي بها �إليوت يف �لعامل 
�لعربي مل توؤد �إىل �إحد�ث �لأثر �لعميق و�ملاأمول يف 
م�شهد �ل�شعر �لعربي �حلديث. وقد تنبه بع�ش �لنقاد 

�إىل ذلك فقام ماهر �شفيق فريد بعر�ش موجز �أ�شبه 
ببليوغر�فيا و�شفية لكل ما وقع حتت يده من ترجمات 

وكتابات بالعربية عن �إليوت. وكان هذ� �لناقد قد عرّب 
عن عر�شه لإليوت يف �لعربية بتعبريه عن خيبة �لأمل 
يف ما جناه �ل�شعر �لعربي من ح�شاد بعد زهاء عقدين 

�أو �أكرث من جتربة �حلد�ثة. 
كان ل بد من مكا�شفة كهذه حتى تنجلي طبيعة �لو�قع 

�ل�شعري �لعربي، وحتى يعرف �لقارئ �لعربي �أين 
يقف فعاًل من �إنتاج �أدبي �زد�د كّمه وهبط نوعه، 

وحتى يعرف �لكاتب �لعربي �ملكان و�لكيفية �للذين 
ينبغي له �ل�شروع منهما يف بد�ية جديدة يكون من 

�شاأنها �أن نعّو�ش �لقارئ �لعربي عما فاته، وتتيح 
للكاتب تقدمي منتج يختلف كّما ونوعًا عما �شبق. 

يبدو �أنه �نطالقًا من هذه �لروؤية يت�شدى �لدكتور 
حممد �شاهني يف كتابه �جلديد: »ت. �ش. �ليوت و�أثره 

يف �ل�شعر �لعربي/ �ل�شياب، �شالح عبد�ل�شبور، 
حممد دروي�ش/ در��شة مقارنة«، �ل�شادر عن د�ر �آفاق 
يف م�شر، ليوؤكد على �شدق ما قاله ماهر �شفيق فريد، 

وما قاله �أي�شًا من قبله جرب� �إبر�هيم جرب�. 
يقول ماهر �شفيق فريد يف بحثه: »ِطر�ُد �لإوزة �لربية 

تعبري يف �لإنكليزية ير�د به كل �شعي عقيم ل يبلغ 
هدفه، ول يتمخ�ش �إل عن �إ�شابة �شاحبه بالإحباط 

ورجوعه �شفر �ليدين«. و�لطر�د �لذي نعنيه هنا هو 
حماولة �شعر�ئنا ونقادنا �لعرب حماكاة. �ش. �إليوت، 

وهي حماولة مل ُتوؤِت - با�شتثناء حالت قليلة تعّد على 
�أ�شابع �ليدين - من ثمرة غري �بتالء �شعرهم بالتكلف 

و�حلذلقة و�لدعاء، و�شرفهم عن و�قعهم �ملعي�شي. 
و�لقلة �لقليلة �لتي جنحت يف ��شتلهامه حققت ذلك 

يف مو��شيع قليلة ولي�ش يف كل �إنتاجها مثل لوي�ش 
عو�ش وبدر �شاكر �ل�شياب و�شالح عبد�ل�شبور. 

�أما جرب� �إبر�هيم جرب� فقد ذكر يف در��شة له �أن �إليوت 
قد �شحر �لُكتَّاب �لعرب �ملحدثني باأفكاره �لريادية �لتي 
طابقت ما يف نفو�شهم من �أفكار وهوى، وكاأن - �إليوت 
�أ�شبح �لناطق با�شم �حلد�ثة عندهم. »وقد جذبتهم �إليه 

ب�شكل خا�ش مقالته )�لرت�ث و�ملوهبة �لفردية( �لتي 
يدعو فيها �إىل �لهتمام باملوروث وجتديده وبعث 

�حلياة فيه جمددً� من خالل �ملوهبة �لفردية لل�شاعر، 
يف م�شعى ت�شبح فيه قيمة ذلك �ملوروث جديدة 

متجددة و�شامدة يف وجه �لزمن. وَمن ِمن �لكتاب 
�لعرب مل تخامره فكرة �لتجديد يف �ملوروث وحتديث 

�لرت�ث �لأدبي �لعربي، خ�شو�شًا �ل�شعري منه«؟ 
ويبدو �أن ق�شيدة »�لأر�ش �ليباب« لإليوت تركت �أثرً� 

بالغًا على �لأدب �لعربي �حلديث يف �أ�شبابه �أن هذه 
�لق�شيدة تعربرِّ عن �لتجربة �ملاأ�شاوية لأوروبا بعد 

�حلرب �لعاملية �لأوىل. وقد وجد �لكتاب �لعرب تو�زيًا 
بني معاناتهم �إثر نكبة فل�شطني ومعاناة �إليوت من 

تد�عيات �حلرب �لعاملية �لثانية، �إذ �أ�شبحت �أر�شهم 
مثل �أر�ش �إليوت »يبابًا« تنتظر �لغيث حتى يعيد لها 

�حلياة. ول �شك �أن �لأ�شاطري و�لإ�شار�ت �لتي �نطوت 
عليها »�لأر�ش �ليباب« مثل فيلبو�ش �لفينيقي، ومتوز، 

و�مللك �ل�شياد وغريها من �لأ�شاطري، وجدت �شبيلها 
�إىل �أعمال �لُكتَّاب �لعرب ملا فيها من �أ�شل حملي 

كان عاماًل يف تقريب »�أر�ش« �إليوت من حماولتهم 
�ل�شعرية و�لن�شج على منو�لها. 

ويرى ماهر �شفيق فريد وجرب� �إبر�هيم جرب�، �أن 
جّل �شعر�ئنا �ملحدثني �لذين تاأثرو� باإليوت مالو� �إىل 

��شتخد�م �لظاهر من �لأ�شطورة ولي�ش �لد�خل منها 
كما فعل �إليوت �لذي متكن من �شرب غور �لأ�شطورة 

وجعلها ت�شع بالأهمية عرب �مل�شتويات �لعليا للق�شيدة. 
يف كتابه يدر�ش حممد �شاهني ثالثة �شعر�ء عرب 

تاأثرو� باإليوت هم: بدر �شاكر �ل�شياب، و�شالح 
عبد�ل�شبور، وحممود دروي�ش. فريى �أن عبد�ل�شبور 

��شتعان بلحن �إليوت من دون �أن يوفق يف تفكيك 
نغماته �أما �ل�شياب فاإنه �شمع �لأغنية من �إليوت 

و��شتطاع بعد ذلك �أن يتلك مفاتيح �لغناء لي�شدح 
بلحنه �خلا�ش، ولين�شد �أجمل �أن�شودة يف �ل�شعر 

�لعربي �حلديث. ولكن مهما يكن من تاأثري لإليوت على 
�ل�شياب، فاإن �ل�شياب قد �أفلت من �شطوة هذ� �لتاأثري 

لتاأتي �أن�شودته �شورة قائمة بذ�تها وم�شتقلة متامًا عن 
�مل�شدر. ويكفي �ل�شياب فخرً� �أن قر�ءة »�أن�شودة �ملطر« 

و�ل�شتمتاع بها على حدة، �أمر ممكن من دون �لرجوع 
�إىل �إليوت، برغم كل ما يف �أن�شودته من ظالل ��شت�شفها 
من ر�ئعة �إليوت »�لأر�ش �ليباب«. وهكذ� حول �ل�شاعر 

م�شدرً� كان على در�ية به �إىل �شاعرية �أ�شيلة بحيث 
ل تكاد تظهر فيها ب�شمات �لتاأثري، �شاأنه يف ذلك �شاأن 

كل �شاعر �أ�شيل يتلك �لقدرة على حتويل �لأ�شل �إىل 
�أ�شل �آخر ل يقل عن �شابقه قدرً� و�شاأنًا. 

كيف تاأثر �ل�شياب باإليوت؟ يبدو �أن �ل�شياب قد نهج 
نهجًا مغايرً� لعبد�ل�شبور، حيث �شّيق من رقعة 
�لنتقاء، ولكنه عّمق �لنظرة فيها. ولدى �لتاأمل 

�ملتاأين »لالأر�ش �ليباب« و»�أن�شودة �ملطر«، يجد �ملرء 
�أن �ل�شياب قد وقع على و��شطة �لعقد، وهو ما يثله 

�جلزء �لأخري من ق�شيدة �إليوت �لذي جاء حتت 
عنو�ن: »ما قاله �لرعد«. 

ويعد ذلك �جلزء من �لأر�ش �ليباب ذروة �للحظات 
�لإبد�عية يف �لق�شيدة، ومركزها تلك �للحظات �لتي 

ت�شق لنا عرب �لظالم �ملخيم على �لق�شيدة طريقًا لالأمل 
يف �خلال�ش من عقم �لأر�ش �ليباب. وكاأن هذ� �جلزء 

ياأتي مو�زيًا ل�شلبية و�نهز�مية �لو�قع �لذي ت�شوره 
�أجز�ء �لق�شيدة �لأخرى. 

ويبدو �أن �ل�شياب وجد يف �لق�شيدة ما مل يجده 
غريه من �ل�شعر�ء �لعرب �لذين تاأثرو� باإليوت. فقد 

وجد فيها ما خربه �شخ�شيًا من رغبة يف �لتعبري 
عن �شتات �لو�قع يف �أق�شى حلظات �لأمل، حيث 

تتطهر �لنف�ش وتتكثف �لروؤيا وتولد على يد �لفنان 
�لأ�شيل. يف مهارة �ل�شاعر �لفذ، ��شتطاع �ل�شياب �أن 

يقتن�ش تلك �للحظات ويطّوع �لإيقاع فيها �إىل حاجته 
و��شتعد�ده. وعلى هذ� �لنحو ��شتطاع �أن ينهج نهجًا 

مغايرً� لعبد�ل�شبور �لذي ��شتعار �مل�شمون ف�شاع 
منه �لإيقاع، و�أ�شبحت ق�شيدته �شتاتًا ل يجمع بني 

�أجز�ئها �ملختلفة ذلك �لإيقاع �لالزم للّم �ل�شتات. 
يرجع �لختالف بني طبيعة �لتاأثر عند كل من 

عبد�ل�شبور و�ل�شياب �إىل �ختالف جوهري يف تكّون 
�لروؤية �ل�شعرية وتركيبها عند كل منهما، فعبد�ل�شبور 

مثاًل ي�شطو على و��شطة �لعقد عند �إليوت وياأخذها 
نها قبل  وي�شعها يف عقد من عنده. ي�شكلها ويكورِّ

و�شول هذه �لو��شطة �إليه، وكاأنها مل تكن يف �حل�شبان 
�أ�شاًل. وعندما تدخل على �لعقد �أو تتد�خل فيه، تبقى 

غريبة عنه ويبقى غريبًا عليها. وعلى نحو يدعو 
�إىل �لأ�شف، ي�شبح �ملقتطف وكاأنه حلية فائ�شة يف 

�لق�شيدة يبطل مفعوله وينعدم تاأثريه. فما �لذي يجعل 
�لأمور ت�شري �شريً� ح�شنًا عند �إليوت ول ت�شري كذلك 

عند عبد�ل�شبور؟ 
�إن �ل�شبب يف ذلك هو �أن �إليوت ل يقتطف �إل ما يرى 

�أنه �شيكون نقطة �نطالق وعودة يف �آن و�حد، من 
�ملقتطف و�إليه، عندما ي�شعه يف �أي مكان من �لق�شيدة. 

وهكذ� ين�شاأ �لتفاعل بني �ملقتطف و�لق�شيدة، �أي �أن 
�ملقتطف ي�شبح م�شدر �إ�شعاع �أو قوة. �أما �ل�شياب 

فاإنه يختلف يف روؤيته لإليوت ويف م�شعاه �إليه. فهو ل 
يطمع يف �أية و��شطة للعقد، ول يغريه �شكلها �خلارجي 

�إن عرث عليها، ولكنه يتمثل جمالها �لد�خلي �لذي 
ت�شري فيه روحًا �شعرية جديدة تكت�شب �شكاًل خارجيًا 

جديدً� ي�شعب �كت�شافه بغري �لغو�ش يف �أعماق هذ� 
�ل�شكل، وبدون �لبحث عن تلك �لروح �خلفية �لتي 

ت�شكلت يف �لبنية �لتحتية للق�شيدة. �أي �أن �ل�شياب 
ينهج نهجًا مغايرً� لعبد�ل�شبور فال يغريه �إليوت يف 

نهجه �ملتميز. ويت�شح ذلك عند �ملقارنة يف �لن�شو�ش. 
وقد حظي �إليوت بتقدير �شاعر عربي �آخر هو حممود 

دروي�ش �لذي طاملا �عتربه �أكرب �شعر�ء �لع�شر، و�لذي 
كان ل�شوته �أثر بالغ يف تكوين �ل�شعر �لعاملي �حلديث. 

فاإذ� كان عبد�ل�شبور قد نظر �إىل �إليوت على �أنه غاية 
مل ي�شتطع متثلها، و�إذ� كان �ل�شياب قد ��شتوعب 

جتربة �إليوت من دون �لتمكن من �لذهاب بعيدً� يف 
�لبناء عليها، فقد ��شتطاع حممود دروي�ش �أن يتمثل 

�لغاية و�أن ي�شتوعب �لتجربة، ثم تخطاهما معًا ليظهر 
كعادته طالعًا ب�شوته �خلا�ش �لذي ل يقل عن �شوت 

�إليوت روعة ومتيزً�.
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