النقد األدبي في المراسالت
(بين نازك المالئكة وإبراهيم العريض)
الدكتور أحمد مطلوب
()1
عرف العرب الرسائل منذ القديم ،وكانت رسائل النبي محمد – صلى الله عليه

وسلم -إلى هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي – التي دعاهم بها إلى اإلسالم -من
أشهر الرسائل بعد البعثة المحمدية.
وتوالت رسائل الخلفاء والوالة ،وبلغت أوج ازدهارها في العصر العباسي الذي
أخذت فيه كلمة "الرسالة" عدة مناح:
 -1الرسائل اللغوية التي أصبحت فيما بعد أهم موارد المعاجم اللغوية.
 -2الرسااائل التااي كاناات زكتبااا مااوجزة ،وماان أشااهرها رسااائل الجاااح  ،واخ اوان
الصفا ،وابن حزم األندلسي.
 -3الرسائل الديوانية التاي يصادرها الخلفااء واألماراء والاوالة فيماا يخا
الدولة ،وهي كالمراسيم والق اررات في العصر الحديث.

شا ون

 -4الرسااائل اإلخوانيااة واألدبيااة التااي يتااداولها األدباااء والمحبااون بياانهم ،ومنهااا
رسائل الشريف الرضي وأبي إسحاق الصابي.
وعرفت الرسائل في األدب العربي الحديث ،وتبادل األزدباء والمفكرون والعلماء
ز
الرسائل ،ومنها الرسائل المتداولة بين :أحمد تيمور واألب أَنستاس ماري الكرملي،

ومي زيادة وجبران خليل جبران ،ومحمود أبو رية ومصطفى صادق الرافعي،

وفدوى طوقان وأَنور المعداوي ،وعبدالخالق فريد واألزدباء ،وغيرها من الرسائل

طي الكتمان.
المنشورة ،أو التي ما تزال َّ
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وفااي هااذر الرسااائل مساااجالت لغويااة وأَدبيااة وفكريااة تزلقااي ضااوءا علااى كثياار ماان

القضايا التي كانت تشغل بال المتراسلين ،وقد أصادر (ناادي العروباة) فاي البحارين
ساانة 1991م "م ارسااالت إباراهيم العاريب األَدبيااة  "1991-1943فااي مجلااد كبياار
احتوى على ( )116صفحة من القطع الكبير ،وفيه مئات الرسائل التي تبادلها ماع
األدباء واألصدقاء.

في هذا المجلد خمس رساائل متبادلاة باين ناازم المالئكاة (مان العاراق) واباراهيم

الع اريب (ماان البح ارين) ففااي الثاااني عشاار ماان كااانون األول ساانة 1991م أَرساالت
نازم المالئكة برسالة إلى إبراهيم تشكرر على إرساله "أَرب الشهداء" إليها ،وأجابها

برسااالة فااي الثاااني والعش ارين م اان كااانون األولَّ ،
وردت عليااه برسااالتها فااي الس ااابع
والعشرين من الشهر نفسه ،وكتاب إليهاا رساالة ثانياة فاي الخاامس عشار مان كاانون

الثاني سنة  ،1992وأجابته نازم برساالتها الثالثاة فاي الساابع والعشارين مان الشاهر
نفسه والسنة نفسها.

وتزعا هاد هااذر الرسااائل الخمااس ثااروة نقديااة ،إذ أَباادى األديبااان الارأي فااي مسااائل مااا
زال الخالف عليها قائما في ساحات النقد والبحث والتأليف.
()2
ب لهاا األديباان فاي أهمياة النقاد األدبايش ألَناه يكشاف
تتمثل المساائل التاي تَ َع َّار َ
ع اان روع ااة األَدب أَو زيف ااه ،ويف ااتي الطري ااق ويمه اادر لل اادارس ،ويبع ااث عل ااى التأم اال
"س َّارتني رساالتم الممتعاة ،وشاك ار
والتفكير .وقد أوضحت نازم تلم األهمياة بقولهااَ :
جزيال على عنايتم بشاعري ونقاداتم التاي وجهتهاا ،وهاو أَمار زاد فاي قيماة الرساالة،
وقََّربها إلى نفسي لسببين مهمين:

()1

( )1سيذكر كالم نازم وابراهيم كما جاء في الرسائل ،وكذلم النصو
منقولة من المصادر األخرى.
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التي ترد في البحث

َن نقدم لشعري زي َعِّرفني إليم ،فأَنا أز من َّ
أولهما :أ َّ
بأن النقد الاواعي إيجااب فاي
ب ال داللة لهما.
شخصية الناقد على عكس اإلعجاب والمديي ،فهما – غالباَ -سْل ٌ
وثانيهما :أَنني أزحب أن أسمع آراء اإلخوان النقاد في البالد العربية في شعري،

فهذر اآلراء هي ال ل الوحيد للذي ألقيه ،أو قل :هو ال ل األهم.

وله ا ااذين الس ا ااببين أَش ا ااكرم ،وأزعل ا اان اس ا ااتمتاعي"( .)2ولكنه ا ااا عل ا ااى ال ا اارغم م ا اان

ذلاام – كااان لهااا رأيهااا الااذي يخااالف رأي إباراهيم ،قالاات" :ويباادو أ َّ
َن مااذهبي فااي نقااد
الشعر زيخالف مذهب األستاذ كثي ار ،فالشعر –عندي -قبل كل شيء عاطفة موحَّدة
َّ
أن تحتوي على صور ذهنية ما دام اإلطار غنيا بالشعور ،أَما
منغمة ،وال مانع من ْ
أن يكتب شاعر قصايدة عاشاها بعقلاه فاأ َْمٌر ال أساتطيع أَن أتخيال نتيجتاه – والعيااذ
ْ
()3
بالله".
وسبب هذا الخالف أنهما ال يتفقان على مدلول المصاطلحات األدبياة والنقدياة،

قالت" :فال اهر أننا ال نتفق على مدلول بعب األلفا كالموسيقى ،والعقلياة ،لاذلم

س ااأحتف ب أري ااي ،وأت اارم األي الكا اريم يح ااتف ب أري ااه ال ااذي أَحترم ااهش ألنن ااي أعتق ااد َّ
أن

اآلراء األدبية ال يمكن أن تكون خالية من الصحة كليا ،وال صحيحة مطلقا ،ثام أ َّ
َن
تضااارب اآلراء دلياال علااى حيويااة األزمااة وآدابهااا".

()4

ولكنهااا اتفقاات مااع إباراهيم علااى

َّ
أن الموس اايقى الش ااعرية "ال تنب ااع م اان األلف ااا وانم ااا م اان امتزاجه ااا بس ااياق المع اااني
وأصدائها و اللها".

()9

ثم قالت" :وقد َس َّرني رأيم حاين عثارت علياه فاي الكتااب،

( )2مراسالت إبراهيم العريب األدبية من  ،44وسيشار إليها باسم (المراسالت) في هذا البحث.

( )3المراسالت

 ،41وتن ر

( )4المراسالت

.61

( )9المراسالت

.91

.63

( )1تقصد كتاب إبراهيم (األساليب الشعرية).
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()1

حتى وضعت تحتاه خطاا ،ووجادت فاي شاعرم نمااذج كثيارة مان هاذا االمتازاج الاذي

ي".
هو أعلى ما يصله التهعبير الشعر ه

وقد يشاير هاذا الارأي إلاى أن إيقااص القصايدة مارتبط بمعناهاا وغرضاها ،وهاو ماا

ذهااب إليااه اليونااانيون والرومااانيون حااين ربط اوا بااين الااوزن وغاارب القصاايدة ،ومااا

ااجني
ذهب إليه الفالسفة المسلمون كالفارابي وابن سينا ،وما تَ َّ
عر َ
ب له حاازم القرط ه
()4
من العرب القدماء ،والدكتور عبدالله الطيب من العرب المعاصرين.
وأبدى إبراهيم رأيه في المذهب الشعري الذي سلكته نازم َّ
وبشرت به في مقدمة

ديوانهااا الثاااني (ش ا ايا ورماااد) حااين تحاادثت عاان أَوزان الشااعر ،وقالااتَّ :
إن ترتيااب
تفاعياال الخلياال الجديااد ز"يطلااق جناااح الشاااعر ماان ألااف قيااد" وان تغيياار القافيااة يفااتي
الطريا ااق للتَّعبيا اار عا اان المشا اااعر والمعا اااني بحريا ااة واسا ااعة ،مهما ااا طالا اات القصا اايدة
واتسعت آفاقها.

()6

وأنكاار بعااب األدباااء والنقاااد هااذر الاادعوة ،وكتااب إب اراهيم إلااى نااازم ذاك ا ار مااا

تحا َّادث بااه فااي مجلااس ألبياار أديااب ببيااروت ،وقااائال" :تحاادثنا عاان أزساالوبم وأساالوب

أزختاام الشاااعرة فاادوى طوقااان فقلاات :إنااي غياار مرتاااح لهااذا المااذهب الجديااد الااذي
()9

أخااذت تاادعو إليااه نااازم – كمااا جاااء فااي ديوانهااا األخياار-

وهااو وجااوب االنطااالق

ماان كاال قيااد فااي الفنااون ،بينمااا الفاان –كاال فاان -ال يقااوم – فااي أريااي أَنااا -إاله علااى
بت مثال فقلت :هل يجوز لمصاور – ماثال -وقاد شارص فاي رسام صاورة
القيود ،وضر ز
َن يرس اام عل ااى لوحت ااه الص اادر ونص ااف الوج ااه وال يج ااد متس ااعا ف ااي اللوح ااة
كامل ااة أ ْ
للنصااف الثاااني ماان الوجااه ،ويعتااذر ويقااولَّ :
إن اللوحااة ضاااقت عاان صااورته ولااذلم

فاألحسن أاله تكون للوحة أمامه حدود حتاى ينطلاق تماماا فاي مجاالي فناهَّ .
إن لمثال
( )4تن ر هذر اآلراء في (فصول في الشعر)
( )6ديوان نازم المالئكة ج12

 64وما بعدها.

 11وما بعدها ،وسيطلق عليه اسم (الديوان).

( )9يقصد ش ايا ورماد الذي صدر سنة 1949م.
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هااذا يقااال" :ارساامها فااي حاادودها يااا أحمااق" هااذا إذا لاام يكاان هااو فنانااا ،أمااا إذا كااان

بطبيعته فنانا فهو ال يحتااج إلاى هاذا القاولش ألناه يدركاه بفطرتاه .فقاال بعاب َم ْان
إن النماذج الجديدة هي التي تثبت هذر الن رية .فقلتَّ :
حضرَّ :
إن النماذج الجديدة
ِإ ْن تثبت شيئا فإنما تثبت َّ
أن يكاون فاي الاوزن والقافياة ،كماا يصاي
أن الشعر يصاي ْ

َن
أن يكااون باادون وزن وقافيااة – كمااا ألفهااا الناااس -ولكنهااا ال تثباات ،وال تسااتطيع أ ْ
ْ
()10
تثبت َّ
أن الشعر – أو أي فن جميل -يجب أن يأتي مطلقا من كل قيد".
وأنكاارت نااازم أَن تكااون قااد َد َعاات إلااى التحاارر الكاماال ماان الااوزن والقافيااة فااي
أن ذكارت عبارتاه:
الشعر ،كما جاء في رسالة إبراهيم -ولذلم كتبت إليه قائلاة بعاد ْ
أن أقااول :إنهااا مخالفااة للحقيقااة ،ولاان أزطياال فااي
وي ساافني ْ
"هااذر عبارتاام -يااا أخااي -ز
الكااالم وانمااا سيصاالم (شا ايا ورماااد) قريبااا ...وسااترى حااين تزعيااد قاراءة المقدمااة َّ
أن
هذا الحكم مبالغ فيه ،ولن تجد في شعري قصيدة واحدة غير موزونة أو غير مقفااة
على كل ،وأَنا معم في َّ
أن القيود تفيد الشاعر كثي ار إالَّ إذا ثقلت ثقال غير طبيعي.

()11
َن تعلمي رأي أخيم في اتجاهم هذا الجديد؟".
وأَجابها بقوله" :أَفال َي زس هرم أ ْ

()12

()3
أزعجب إبراهيم بشعر نازم ،وقال في أول رسالة بعث بها إليها" :إني قارأت لام
كثي ار وكثي ار ،وأزعجبت بروحم ،ولم يفتني م خ ار أن أزالح هذا االتجار الجديد الاذي
نحوتِ ا ِاه ف ااي أَدب اام ،فق ااد ذكرتن ااي قص اايدتام األخيرت ااان المنش ااورتان ف ااي (األدي ااب) بع ااد
عودتاام ماان أميركااا بأزساالوب إدغااار آلاان بااو ،وبصااورة خاصااة ترجيعاتاام فااي قصاايدتم

األولااى( ،)13فقااد جاااءت علااى غ ارار ترجيعاتااه فااي قصاايدته (الغ اراب) فااوددت لااو أَلفاات
( )10المراسالت

.40

( )11المراسالت

.46

( )12المراسالت

.64

( )13يقصد قصيدة (لعنة الزمن) ،تن ر في الديوان ج2
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( 242ق اررة الموجة).

ن رم أن هذا الشاعر – رغم كونه كاتبا مفك ار من الطراز األول – كان يعاي

لهازات

روحه قبل أن يعي بومضات عقله ،وكاان – دائماا -زيا من بالموسايقى الشاعرية أكثار
ماان إيمان ااه بالرمزي ااة .فأنش اادم الل ااه أاله تخم اادي ه ااذر الج ااذوة المتوق اادة ف ااي نفس اام وراء
حجاب من دخان .وما كان أع مم في قصيدتم "أنا":

الليل يسأل َم ْن أَنا؟
سرر القلق العميق األسود
أَنا ه
أَنا صمته المتمرد

َّ
قنعت كنهي بالسكون
ولففت قلبي بال نون
وبقيت ِ
ساهمة هنا
ز

أَرنو وتسألني القرون
()14

أَنا َم ْن أكون؟.
هااذا رأي إب ا ارهيم فااي شااعر نااازم ،وذكاار أَنهااا متااأثرة فااي قصاايدتها (لعنااة الاازمن)

بقصيدة (الغراب)  -The Raven-إلدغار آلن بو –  -Edgar Allan Poeوقاال:

"إن الشااعراء إذا عارضاوا بعضااهم بعضااا فااي القصااائد ،أو قلاادوا بعضااهم بعضااا فااي
َن أَزيااد
األَوزان فإنمااا يفعلااون ذلاام لفاارط ِإعجااابهم باااألَثر الااذي زيعارضاون .وال أريااد أ ْ
على هذا شيئا فتفهمين منه ما أقصد إليه".

()19

ووضحت نازم ذلم بقولها" :أَما حكمم على قصيدتي (لعنة الزمن) فال أَ نني
ه
أزريد التعليق عليه ،ذلم َّ
أن هاذا حكمام ،وأَناا أَحترماه وأحتارم حريتام فاي الحكام ،وال
أَ ن أَحكامي على شعري ذات قيمة في تقييم هذا الشعر على كل حال ،على أَنني

َن ألفاات ن اارم إلااى أن (لعنااة الاازمن) ال تحتااوي علااى مجاارد شاابه بقصاايدة بااو
ه
أود أ ْ
( )14المراسالت
( )19المراسالت

 ،40والديوان ج2
.61

.112
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) (The Ravenوانما هي فاي وزنهاا تتفاق كلياا ماع وزن (الغاراب) وهاي فاي الواقاع
َن تكاون
إحدى محاوالتي في تطبيق األوزان اإلنكليزية علاى شاعرنا العرباي ،وال ب َّاد أ ْ
َن أزساالوب الق اوافي الااذي اسااتعملته هااو عااين أزساالوب التقفيااة فااي (الغ اراب)
الح اات أ ه
وقد استعملت أنا قافية (القاف) مكان (الراء) عند بو لسبب يتعلق بكيان قصيدتي.

هااذا كاال مااا لقصاايدة (لعنااة الاازمن) ماان عالقااة ب ا (غاراب) بااو ،وأَرجااو أاله يكااون
َن أَسامع حكمام – أيهاا األي
حكمم مخالفا لحكمي ،والحقيقاة أنناي أزحاب – جادا -أ ْ

َن تكتاب رسااالة طويلاة جوابااا
إن أناات أريات أ ْ
َن أَسامعه ْ
النبيال -فاي هااذا ،وساأنت ر أ ْ
على رساالتي الطويلاة .إن الح لاي أنناي فاي (لعناة الازمن) أز ْشابه باو ،فس ساف علاى
()11
إن إباداء أرياه فاي شاعرها
القصيدةش ألنني – كما قلات -ال أزحباه كثيا ار"  .وقالات :ه
لايس تطااوال عليهاا إذ "ماا قيماة النقااد – ِإذنِ -إ ْن هاو َس َّامى الارأي األدباي تطاااوال؟".
ثاام قالاات" :أنااا – واللااه -علااى العكااس شاااكرة لاام أجماال الشااكر أرياام الصاريي الااذي
ام المفصَّالة علاى
أن أسامع مالح اتِ َ
أعتز به ،وال شيء ألطف وأنفع –عندي -مان ْ

اني اللذين أزرسلهما إليم مع هذا ،وهما أَقل ما ينبغي".
ديو َّ

()14

وكااان إباراهيم قااد انطلااق فااي إبااداء أريااه ماان إيمانااه باالنتفاااص باااآلداب األجنبيااة،

وقد أوضي ذلم بقوله" :وأنا بعد من الاذين ي مناون باالتلقيي فاي األدب ال التقلياد أو

المعارضة ،والنفس اإلنسانية عالم فاي ذاتهاا ،وهاي هناا غيرهاا هناام .وماع إيمااني
بحاجة أدبنا إلى هذا التلقيي فال ِزْلنا في دور التجارب ،وما كال تجرباة –ياا أختاي-

فرب عليها أن تكون ناجحة ،والثمرة ال تأتي بدء اللقاح ،وانما تكون غاية غاياته،
وعلى الرائد أاله يكذب أهله".

()16

()4

( )11المراسالت

.44

( )14المراسالت

 ،46وتقصد ديوانيها (عاشقة الليل) و(ش ايا ورماد).

( )16المراسالت

.64

14

ذكاارت نااازم َّ
أن لقصاايدتها (لعنااة الاازمن) شاابها بقصاايدة بااو ،وأَنهااا فااي وزنهااا،

وأزسلوب تقفيتها.

بدأ بو قصيدته (الغراب) – -The Ravenبقوله:
في منتصف ليلة موحشة

بينما كنت منهمكا ومرهقا

أتأمل العديد من كتب الحكايات القديمة الغريبة العجيبة
بينما كنت أَنوس برأسي أكاد أغفو

فجأة إذ بنقرة

َّ
كأن أحدا يطرق الباب بخفَّة
يطرق باب غرفتي
ت :هذا زائر
َه ْمهَ ْم ز

ثم قال:
هكذا دفعت المصراص بقوة

واذا بغراب مهيب الطلعة من عصور الورص الخالية
يندفع بكل خيالء ورفرفة

لم زيْل ِ
ق بأي تحية إجالل
ولم ينت ر أَو يتوقف للح ة ما
بل بجبروت السيد أو السيدة

جثم فوق الباب
ثم قال مخاطبا الغراب:

أيها الغ ارب المتجهم العتيق

القادم من شاطئ الليل
16

قل لي ما اسمم الكريم هنام في شاطئ الليل البلوتوني؟

َرَّد الغراب :لم َي زع ْد لي اسم أبدا.
وختم بو القصيدة بقوله:

وما زال الغراب جالسا جالسا دون حرام
فوق تمثال (باالس) الشاحب فوق باب غرفتي
عينار عينا شيطان يحلم
والضوء :من فوقه يصب له فوق أَرب الغرفة
وروحي الملقاة في ال الل
السابحة فوق أرب الغرفة
() 19
سوف تنقذ :أبدا أبدا
19

وبدأت نازم قصيدتها (لعنة الزمن) التي ن متها سنة 1990م بقولها:
لون ذبيي
كان
ز
المغرب َ
ق ك بة مجروح
واألز ْف ز

واألشباح الغامضة اللون تجوس ال لمة في اآلفاق

واستمرت في رسم هذا الجو الكئيب ،ثم قالت:
َّ
لكنا إ ْذ كنا نحلم

أَحسسنا شبه صدى مبهم

في األَمواج الداكنة الصمت سمعنا شبه صدى خفاق
الجنيات المنتقمات

يصعدن إلينا في َعربات
ْ
فأجاب رفيقي :ال ،هيهات
ذلم صوت الموج الرقراق

( )19ين ر إدغار آلن بو
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تمر على الموج الرقراق
الريي الحالمة البيضاء ُّ
وتخادص أسماص العشاق

أل َْين وتبينا الحركة
ثمة واذا جثة سمكة
طافية فوق الموج ميتة والشاطئ في إشفاق

وصرخت! رفيقي أَين نسير؟
ْ
ِ
نعد ،فالجثة َه ْم زس نذير
ل ز
أرسلها عمالق شرير

ََسى ودليل فراق؟
َ
إنذار أ َ

ُّ
فأي فراق؟
فأجاب رفيقي :نحن هنا :يحرسنا
الحب ه

وغرقت هي ورفيقها في (صمت براق) ومشيا ،و لت السمكة تتبعهما ،وهي تكبر

حتى عادت في حضان الموجاة عمالقاا ،وصارخت الشااعرة" :رفيقاي أي طرياق يحميناا

ماان هااذا المخلااوق ،والاادرب يضاايق ويضاايق ،وال لمااة محكمااة اإلغااالق" .وهرباات هااي

ورفيقها ،والسمكة تتبع أرجلهما المرتبكة ،وزعانفها السود س َّادت فاي وجهيهماا األَرجااء،
وأصبي كل شيء حولهما سمكة.

وانتهت القصيدة بهذا المقطع:
حتى األغصان المشتبكة

عادت تزشبه عين السمكة
وتروص زخطانا المرتبكة
واألنجم عادت كاألحداق

والغد والماضي والدنيا وهوانا في تلم األَحداق

20

رسبت وتوارت في األعماق

()20

لقد اتفقت القصيدتان في:
 -1رس ام ج ااو ح ازين ب اادأت بااه قص اايدة ب ااو" :فااي منتص ااف ليلااة موحش ااة" وب اادأت
قصايدة ناازم بعباارة "كاان المغارب لاون ذبايي" .واساتمر تصاويرهما لهاذا الجااو

الكئي ااب حت ااى ه اار (الغا اراب) ال ااذي دق ب اااب ب ااو ،و ه اارت (الس اامكة) ف ااي

قصيدة نازم.

 -2اتخاذ (الغراب) رم از للش م في قصيدة بو ،واتخاذ (السمكة) دليال على الزمن
الذي يطارد اإلنسان ويفرق األحباب ،وهو ما أشارت إليه الشاعرة في مقدماة

ديوانهااا (ق ا اررة الموجااة) حيااث قالاات محاادثتها" :إن الساامكة فااي قصاايدتم رمااز
للزمن ،أي الفراق باين الصاديقين ،ألايس كاذلم؟".وأجابتها بقولهاا" :إناي أعتقاد

َّ
أن فراق عشرة أَشهر بين األصدقاء يجعل من المستحيل أن يعودا أصادقاء".
وقالاات الشاااعرة عاان (الساامكة)" :إنهااا إنااذار أسااى ودلياال فاراق" ومااا كااان للغااد

والماضي والدنيا إاله التواري في األعماق.
 -3اسااتعمال بااو ونااازم األلفااا والقاوافي التااي تااوحي بااالمعنى ،إذ كاارر الشاااعر:
 nothing moreساات مارات ،و  nevermoreإحاادى عشارة مارة ،وكااررت

الشاااعرة الكلمااات :االسااتغراق ،األوراق ،األشاواق ،األع اراق ،األَنفاااق ،التا هاواق،
األالهق ،الرق ا اراق ،الف ا اراق ،اإلغا ااالق ،المحا اااق ،األحا ااداق .وقا ااد جا اااءت بها ااذر
القافيااة لساابب يتعلااق بكيااان قصاايدتها ،أي التعبياار عاان المعنااى الااذي أرادت

إ هارر في القصيدة.

( )20الديوان ج2

()21

( 242ق اررة الموجة) وهو ديوانها الثالث.

( )21ين ر في الشعر العربي الحديث

.244

21

 -4الوزن الذي استعملته نازم هو بحر الخبب ،ولم تكان محتاجاة إلاى أن تطباق

"األَوزان اإلنجليزيااة علااى الشااعر العربااي" مااا داماات بحااور الشااعر العربااي تفااي
بالغرب .وتأثرها بقصيدة بو يبدو في عادد تفعايالت كال ساطر ،كماا يالحا

في القصيدتين.

()9
ويتصاال بهااذر المسااألة الكااالم علااى إدغااار آلاان بااو ،فقااد قااال إباراهيم فاي رسااالته

األول ااى إل ااى ن ااازم" :ذكرتن ااي قص اايدتام األخيرت ااان المنش ااورتان ف ااي (األدي ااب) بع ااد
عودتم من أميركا بأزسلوب إدغار آلن باو ،وبصاورة خاصاة ترجيعاتام فاي قصايدتم
ات
األزولااى فق ااد ج اااءت عل ااى غا ارار ترجيعاتااه ف ااي قص اايدته (الغا اراب) ف ااوددت أن أَْل ِف ا َ
ن اارم أن هااذا الشاااعر – رغاام كونااه كاتبااا مفك ا ار ماان الط اراز األول – كااان يعااي

لهزات روحاه قبال أن يعاي
من إيمانه بالرمزية".

()22

بومضاات عقلاه ،وكاان زيا من بالموسايقى الشاعرية أكثار

لقد اعترفت نازم بتأثرها بقصيدة (الغراب) ولكنها لم تزوافق إبراهيم على ما قاله
عان بااو ،وناقشااته فاي رسااالتيها األخيارتين ،وقالات" :وأَناا أسااتخل مان هااذر الجملااة
،
اي
بضع فكر مفروزة ه
أود الوقوف عند كل منها لح اات ،وسألخصاها بأزسالوب مدرس ه
بما يأتي:
 -1أ َّ
َن إدغار بو كاتب مفكر من الطراز األول.

بعقله ال بروحه.

أن يعي
 -2أن الشاعر ينبغي ْ
 -3أن إدغار بو كان ال زي من بالرمزية.
( )22المراسالت

.40

22

 -4ويباادو ماان عالقااة هااذر الفقارة بمااا قبلهااا أَناام تعتقااد أن قصاايدتي (لعنااة
الزمن) موسيقية خالية من المعنى.

أي
ورأيي فيما يتعلق بالنقطاة األولاى أن إدغاار باو لايس مان الطاراز األول فاي ه
شاايء ...حتااى َّ
أن بعااب األدباااء قااد قااال م ارة" :اإلعجاااب العنيااف بإدغااار بااو دلياال
عل ااى ذه اان م اان الدرج ااة الثاني ااة" وه ااذا ال يمك اان دحض ااه بحقيق ااة مث اال ك ااون ش اااعر

وعرف القراء األوروبياين بشاعررش
كبودلير قد أحب إدغار بو ،وترجمه إلى الفرنسيةَّ ،
ألن تعليل هاذر الحقيقاة واضاي ،فباودلير فرنساي علاى كال حاال تشادهه موسايقى باو

داص لمعرف ااة عميق ااة باللغ ااة اإلنجليزي ااة .ه ااذا ه ااو
العذب ااة وأجا اوا ر المس ااحورة دونم ااا ،

أن يكاون تعلايال لحبناا نحان إلدغاار باو –
ملخ السر كله ،وهو – أيضا -يمكان ْ
أعني بكلمة (نحن) العرب -فأنا كما تالح لست مولعة بالشااعر ،وا ْن كنات أحاب
أجواءر وموسيقار ،وهو كل ما تعلمت منه حتى هذر اللح ة".

() 23
23

وقالات َّ
إن باو لاايس كاتباا مفكا ار مان الدرجااة األولاى فقصصااه "مجموعاة انطباعااات

منحرف ااة ت اانم ع اان ما ازاج ش اااذ ،وملك ااة قصص ااية ض ااعيفة ،تل ااتمس الت ااأثير ف ااي القا اراء
باستعمال المخوفات الصبيانية كنهوب امرأة ميتة من قبرها بعد دفنها بأسابيع ،وكقط

ينقلب إلى شبي – فيما أتذكر .أرجو مراجعة قصة)،)The blache cat
ال باااب لهااا وال نوافااذ ،وأزفااق أصاافر يجااري فيااه نهاار ماان دم،

على أزهار تعول كلما المستها الريي ،ومثل اليجيا Ligeia

() 29
29

() 24
24

وكغرفاة

وتما ُّار الرياااح

ذات العينين اللتين

كانتااا غياار بشاريتين فااي سااعتهما .وأ ناام تزقرنااي علااى أن الساابم فااي هااذر القصا
يقربهااا ماان المقالااة  – essayغالبااا ،-وأنهااا بمجموعهااا أشاابه بالقص ا البوليسااية

( )23المراسالت

.44

( )24تن ر القصة في.Poe: Tales and Poems p296 :
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لوال األسلوب الشعري الذي صاغها به بو ،أماا َّ
أن باو مفكار فاال أ نناي أملام دلايال
عليه ،كل ما أعرف لبو بضع مقاالت في النقد ال قيمة كبيرة لها".

() 21
21

وقالاات :إن بااو لاام يكاان ماان شااعراء المااذهب الرماازيش ألنااه لاام يكاان موجااودا عنااد

هااور الرمزيااة ،إ ْذ زولِااد ساانة 1609م ومااات ساانة 1649م،
المدرسة الرمزية مقترنة بطبع (أزهار الشار) لباودلير سانة 1694م ،أي َّ
اات
أن باو م َ
قبل هذا التاريخ بثالثين عاما.
() 24
24

فااي حااين أن نشااأة

أن تقااول إن إدغااار بااو "كااان ال ي ا من بالرمزيااة"
وقالاات" :ال أدري كيااف يمكاان ْ
أن نقولااه فااي تخ ارية هااذر العبااارة َّ
علااى َّ
إن الرمااز كااان موجااودا منااذ
أن الااذي يمكاان ْ
القديم ،وشعر بو يحتوي على عناصر رمزية كثيرة"،
َّ -1
أن بو مات قبل وجود المذهب الرمزي.

() 26
26

وانتهت إلى:

 -2أن الرمز غير الرمزية.

 -3أن شعر بو يحتوي على عناصر رمزية.
وناقشت عبارة إبراهيم وهي َّ
أن يعاي
أن باو "كاان يعاي بومضاات روحاه قبال ْ
بعقله" ،وقالت" :الذي يلاوح لاي مان هاذر العباارة التاي جااءت فاي ساياق تحاذير األي
بعقلااه،

أن يعااي
إن الشاااعر ينبغااي ْ
لااي ماان اتخاااذ بااو نموذجااا أنااه يقصااد ْ
أن يقااول ه
وهنا –أيضا -أقف مخالفة .ويبدو أن مذهبي في نقد الشعر يخالف مذهب األساتاذ

أن
كثي ا ار .فالشااعر – عناادي -قباال كاال شاايء عاطفااة زم َو َّحاادة منغمااة ،وال مااانع ماان ْ
أن
تحتااوي صااورة القصاايدة علااى صااور ذهنيااة مااا دام اإلطااار غنيااا بالشااعور .أمااا ْ
( )21المراسالت

.49

( )24ين ر ثالثة قرون ج1
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 361 ،24ومقدمة حكاياته وقصائدر:

أن أتخيل نتيجته والعياذ بالله".
فأمر ال أستطيع ْ
يكتب شاعر قصيدة عاشها بعقلهٌ ،
ثاام قالاات" :ال أ اان عيااب شااعر بااو أنااه كااان عاطفيااا ال عقليااا" وانمااا "هااو سااطحية
تفكي ارر واحساسااه ،كأنااه يفقااد أحاسيسااه فااي التماسااه ل ج اواء المثي ارة ،وهااو التماااس

متعماال – كمااا تعلاام .-وقصااة قصاايدة (الغ اراب) مشااهورة فقااد بقااي ينقحهااا وينقحهااا
طيلة زمن ممتد حتى انتهت إلاى صاورتها األخيارة التاي نعرفهاا الياوم.

يبدو أنني أرى عيب شاعر باو نقا

عن التفكير".

()30

()29

ومان هاذا

العاطفاة مان حياث تارار أنات انشاغاال بالعاطفاة

واسا ااتدرم إب ا اراهيم ما ااا قالا ااه عا اان با ااو ما اان أنا ااه كا ااان "كاتبا ااا مفك ا ا ار ما اان الط ا اراز

األول ،"...قال":وأنااا ال أغفاار لنفسااي كيااف وقااع هااذا االشااتبار فقااد استخلصاات ماان
هاذر الجملااة بضااع فكاار مفااروزة لخصااتها ألخياام" .وذكاار النقاااط األربااع التااي ذكرتهااا

نازم في رسالتها ،ثم قال" :فإذا كان هذا هو ما استخلصته من عبارتي فإني آسف

أردت ،ولاوال أنام علقات عليهاا نتاائة كبيارة – بلاه
على قصور بيااني عان تعبيار ماا
ز
حكمااي علااى شااعرم -لمااا كااان يهمنااي الموضااوص كلااه ،فالااذي كناات أقصااد بثااه ماان
وراء تلم العبارة هو:

 -1أنم تحاولين تقليد إدغار آلن بو -ليكن في األوزان – فال َّ
بد َّأن ِم معجبة به.
 -2أن هذا الشاعر جادير باإلعجااب حقاا ،ففاي شاعرر موسايقى خاصاة ينفارد بهاا
عن سوار.

 -3ال أس ااتطيع الحك اام عل ااى م اادى توفيق اام ف ااي تقلي ااد ه ااذر األوزان ،ولكن ااي أرى
ومضات العقل في شعرم األخير طاغية على هزات الروح.

( )29يقال إنه أعاد ن م القصيدة في ستة عشر شكال ،وطبعت بأربع صيغ مختلفة( .ين ر
ثالثة قرون من األدب ج.)240 1
( )30المراسالت .41

29

أن زي ا من
 -4التوفيااق فااي مباااراة هااذا الشاااعر –ال غي ارر -يجااب علااى ماان يباريااه ْ
بالموساايقى الشااعرية –مثلااه -أكثاار ماان إيمانااه بالرمزيااة ،وااله كاناات المجاااراة
باطلة.

-9

وهذا يستتبع حتما َّ
أن األوزان تجعل للقصاائد كياناا خاصاا ،فاال يصالي كال وزن

لكل شيء.

كنت آمل َّ
أن هذا هو رأيم – في رسالتم األزولى -ولذلم بنيت عليه" ،ثم قاال:

"أما كون اعتقادي بهذا الرأي –في إدغاار باو ككاتاب -يجعلناي عناد بعاب األدبااء
ه
صاحب ذهنية من الدرجة الثانية ،فهذا مما ال أهتم لهش ألني ما أخذت علاى نفساي

فرب رأيي على أحد".

واستمر في مناقشة ناازم وقاال" :أيان أنات عان قصصاه فاي عاالم اإلجارام التاي

ف ااتي فيها اا ه ااذا الكات ااب الب اااب عل ااى مصا اراعيه لكت اااب ه ااذا العص اار م اان اإلنكلي ااز

واألميركان ...أفيقال في كاتب َمهَّد السبيل لمن جاء بعدر:
 -1في أوزانه الشعرية.
 -2في قصصه الزاخرة بالعناصر الرمزية.

 -3في قصصه اإلجرامية التاي تاأتي –علاى قلتهاا -علاى رأس كال ماا يكتاب فاي
موضوعها حتى اآلن...
أفيقال فيه :إنه كان ذهناا مان الدرجاة الثانياة...؟ ثام إذا كانات هاذر تهماة زي اخاذ

أن يترجما ااه إلا ااى
بها ااا با ااو ،فما ااا قولا اام فا ااي با ااودلير الا ااذي ترجما ااه إلا ااى نفسا ااه قبا اال ْ
األوروبيااين ،ألاام يكاان كاال شااعر هااذا األخياار "مجموعااة انطباعااات منحرفااة تاانم عاان

مزاج شاذ" فلماذا أفسي له المكان على رأس المدرساة الرمزياة؟ ثام تقاولين فاي صادد

تعليل حب اإلنكليز إلدغار بو َّ
داص
بأن موسيقى بو العذباة هاي التاي تشادهم دونماا ،

لمعرفااة عميقااة باللغااة اإلنكليزيااة .فهاال تعلمااين َّ
أن ينت ااروا
أن اإلنكليااز كااان علاايهم ْ
عشرات السنين حتاى جااءهم ناقاد ألمااني فع َّارفهم بحقيقاة ع ماة شااعرهم شكسابير،
21

ومعنااى هااذا َّ
أن اإلنكليااز ماادينون ل جانااب بالفضاال فااي كاال شاايء حتااى فااي تقرياار

أدبهم الذي هو روح األزمة"

()31

وعاااد إلااى الرمزيااة التااي قااال :إن بااو ي ا من بهااا ،ورأى َّأنهااا "ال تلتاائم بحااال ماان

األحوال مع الومضات الفكرية ،وانما تنهب بجمالها الموسيقي" ،و َّ
أن "الشاعر الاذي
يقتصر على الرمزية دون الموسيقى ال يكون – يا أختاي -إاله جافااَّ ...
ألن الرمزياة
في حقيقتها موسيقى صور ،ورق

أشباح".

()32

ولم تتوقف نازم عن مناقشة إبراهيم في شاعرية بو ،إذ عادت إليه في رسالتها
إن حكمهااا علااى بااو ماان أنااه كااان "ذهنااا ماان الدرجااة الثانيااة" لاايس
الثالثااة ،وقالاات :ه
حكمها وحدها وانما هو "حكم النقاد اإلنكليز ،وقد أشار إليه هارفي آلن في تصديرر
للطبعااة الكاملااة التااي أصاادرتها إحاادى السالساال األدبيااة فااي أميركااا ماان أعمااال بااو

شع ار ونث ار ،وهو –أيضا -الحكم العام على بو حتى في أميركا".

()33

وأعااادت بعااب مااا قالتااه عاان بااو فااي رسااالتها السااابقة ،ولت يااد أريهااا فااي شااعرر،

ترجمت قصيدته (األجراس))The bells))34 ( :
كل صوت يطفو من حناجرهم الصدئة َّأنة
34

والناس – آر الناس -أولئم الذين يعيشون في البرج وحدهم

الذين يقرعون يقرعون يقرعون
بتلم الرتابة الغامضة

( )31المراسالت

.61

( )32المراسالت

.63

( )33المراسالت

.64

( )34المراسالت

 ،66وللدكتور سلمان الواسطي ترجماة لهاا (ين ار بحثاه الما ثرات األجنبياة

فااي شااعر نااازم المالئكااة حتااى عااام 1990م ،المنشااور فااي كتاااب (نااازم المالئكااة

وين ر ن

القصيدة اإلنكليزي في.Poe: Tales and Poems P634 :
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)94

ويحسون بالمجد وهم يلقمون القلب البشري حج ار هكذا

إنهم ليسوا رجاال وال نساء

إنهم ليسوا وحوشا وال بش ار

إنهم أغوال وملكهم هو الذي يقرص
وقلبه المرح يمتلئ بنشيد األجراس

وهو يرق

 ،وهو يصري ممسكا :الوحدة الوحدة الوحدة

نشيد األجراس األجراس األجراس

ممسكا الوحدة الوحدة الوحدة لخفقات األَجراس
ل جراس ل جراس ل جراس

لبكاء األجراس ممسكا الوحدة الوحدة الوحدة
وهو يدق يدق يدق النثيال األجراس

ل جراس األجراس األجراس لدقات األجراس
ل جراس ل جراس ل جراس ل جراس
ألنين األجراس وآهاتها

َن يختلااف
علقاات نااازم علااى هااذر القصاايدة بقولهااا" :لساات أَدري كيااف يمكاان أ ْ
اثنان في قيمة قصيدة كهذر ،إنها ليست أكثر من مجموعة ما ثرات صاوتية ال قيماة

شا ااعرية لها ااا ،وقا ااد الا ااتمس با ااو التا ااأثير فيها ااا با ااالتكرار( ،)39وها ااو – أيضا ااا -أزسا االوب
صبياني .نعم التكرار رائع في مكانه ،وكلنا نتذكر كلمات (لير) الخمس المحزنة:
"  "never, never, never, never, neverوصرخات (ريجرد الثاني) ولكان
هااذا شكساابير ،هااو هااو الحياااة كلهااا فااي مساارحياته ،أَمااا أجاراس بااو إنااي أذكاار فااي
هااذا الصاادد دعابااة رائعااة كتبهااا (كلبانااث بااروم) – الناقااد األميركااي المعاصاار فااي

( )39ذكر كلمة األجراس تسعا وخمسين مرة..
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كتاب لاه وهاو يادرس الشاعر د ارساة تطبيقياة -وقاد وقاف عناد قصايدة (أزواللاوم) وهاي

ماان أعااذب قصااائدر ،وقااد اسااتعمل فيهااا هااذا األزساالوب الصاابياني فااي التااأثير ،وكااان

حكمه قاسيا على بو كالعادة.

نتسااائل لااو أ َّ
َن بااو ن اام قصاايدة (ملتااون)

()31

 Paradise Lostماااذا تارار كااان

يصنع منهاا؟ وقاد أَجااب عان السا ال باأن كتاب مقطعاا منهاا علاى طريقاة باو فكانات

فكاهة بليغة وقفت عندها طويال مفكرة".

()34

َن تخفف من قوتها على باو فقالات " :وختاماا أَرجاو أَالَّ تعتقاد أَنناي أمقات
وأَرادت أ ْ
شعر بو ،فقد قلت وسأقول ِإنه أَحد الشعراء القالئل الذين عنوا بخلق الجو الشعري في
قصائدهم – أزستاذر في هذا (كولردج) فاي أرياي – وهاو يحاس بوحادة القصايدة إحساساا

لذيذا ينق

أكثر شعرائنا العرب – قديمهم وحديثهم -ولو كان أكثر عمقا لكان له فاي

إعجاب هذا العصر مكان أبرز".

()36

ولتدفع تلم القسوة قالت :إنها تحب قصيدة (أواللوم) ،وانها تأثرت بها في كتابة

قصيدتها (الجرح الغاضب) التي ن متها سنة 1946م ،وهو ماا ذكرتاه مان قبال فاي

مقدمااة ديوانهااا (ش ا ايا ورماااد) الصااادر ساانة 1949م ،قالاات" :وان كااان ال با َّاد ماان

إش ااارة إل ااى قص اايدة (الج اارح الغاض ااب) ف ق اارر َّ
أن األس االوب الطري ااف ف ااي تقفيته ااا
مقت ا اابس مباشا ا ارة ع ا اان الش ا اااعر األميرك ا ااي إدغ ا ااار آل ا اان ب ا ااو ف ا ااي قص ا اايدته البديع ا ااة

."Ulalume

()39

( )31الفردوس المفقود.
( )34الم ارسااالت  .69وقااد جاااء فااي كتاااب إدغااار آلاان بااو  ،349أن قصاايدة (األج اراس)
ترك اات أثا ا ار كبيا ا ار فاااي نفاااس الموس اايقار رخم ااانينوف حياااث اس ااتند إليهاااا فاااي تاااأليف إحااادى
سيمفونياته الكورالية.
( )36المراسالت .90
( )39الديوان ج.16 2
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وقصيدة (أزواللوم) ترنيمة لزوجته فيرجينياا  Virginiaالتاي توفيات فاي الثالثاين

من كانون الثاني سنة 1644م ،وكانت السنة نفسها عام ن م القصيدة:
كانت السماء كالحة وقاتمة
وكانت أوراق الشجر يابسة وذاوية

كانت أوراق الشجر ذابلة وذاوية

كان الوقت ليال في تشرين المستوحد
تشرين سنتي األشد غو ار في الماضي السحيق

القسوة بالغة قرب بحيرة (أزوبر)

في عمق منطقة (فير)

()41

()40

الممتعة

الضبابية

والهبوط بالغ قرب بحيرة (أزوبر) المرطبة

في غابة (فير) التي ترودها الغيالن
ثم قال:

أَيَّة ليلة ليالء من تلم السنة
لم نلح بحيرة (أزوبر) المعتمة

ال ،وال غابة (فير) التي ترودها الغيالن

ذلم ألَن قبر حبيبتم (أزواللوم) يرقد هنا
ثم أن قلبي قد أصبي كالحا وقاتما

كأوراق الشجر اليابسة الذاوية
كأوراق الشجر الذابلة الذاوية
ثم ِ
ت :ال َّ
بد أنه تشرين
ص ْح ز
(.Auber )40
(weir )41
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تشرين تلم الليلة نفسها من السنة الماضية
وقالت نازم في قصيدتها (الجرح الغاضب):
أحتمل الجرح الساخر
أَغضب أغضب لن
َ
مر مساء األمس على قلبي
جرح قد َّ
جرح يجثم كالليل المعتم في قلبي

أسود كالنقمة في فكر ثائر
يجثم
َ
يعرف إنسان قبلي مثله
جرح لم
ْ

ي مثله
قلب بشر ٌّ
لن يشكو ٌ
واستمرت في رسم هذا الجو الكئيب ،ثم قالت:

ومن األَعماق تصاعد صوت مخنوق

يهتف في حزن في جزص :كيف أبوح؟

ليت الجرح الم لوم إلى الليل يبوح

عود وبروق
مطر ور ٌ
قد يثأر ليٌ ،
أيت على األفق المخضوب بفيب دمي
ور ز
شبحا تفتَُّر على فمه قطرات دمي
عينار الزرقاوان مساء أهوال

ويدار السوداوان ذراعا عفريت
()43
زح ِجَّيةَ ِع ْفريت
وأحال دياجيري أ ْ

زيالح في قصيدة نازم:

( )42إدغار آلن بو .Poe: Tales and Poems p 624 ،349
( )43الديوان ج( 14 2ش ايا ورماد).
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() 42
42

َن الروح القانطة من كل شيء ترسم الك بة في القصيدة ،وهي جو قصيدة
 -1أ ه
بو.
 -2التك ارار فااي مطلااع القصاايدة وهااو مااا فعلااه بااو حيااث كاارر بعااب العبااارات
والكلمات.

 -3تكرار الكلمة نفسها في بيتين ،وهو ما فعله بو في قصيدته.
 -4شبي نازم عفريت ،وشبي بو الغيالن.

فااالجو العااام لقصاايدة نااازم وتقفيتهااا ماان تأثرهااا بقصاايدة بااو ،وقااد أشااارت هااي
إلى ذلم في مقدمة ديوان "ش ايا ورماد".
()1
ض َّمت الرسائل الخمس آراء قيمة ،وكانت بداية المسااجلة رساالة ناازم األزولاى،
َ

التااي شااكرت فيهااا إباراهيم الااذي أهاادى إليهااا (أرب الشااهداء) وتطرقاات إلااى قصاايدته

التي نشارها فاي مجلاة (األدياب) البيروتياة ،وقاد الح ات وزنهاا الاذي ينادر اساتعماله
في الشعر على الرغم من أهَنه أحد البحور الستة عشر ،وقالت" :ولاو حادثتم بتاأريخ
هاذا البحاار الشااعري فااي نفسااي ألدركات ساابب سااروري بقاراءة قصاايدتم"( .)44وقالاات:
إن البحر المديد – الذي ن م باه قصايدته -مان البحاور الموحياة المملاوءة إمكانياات
ه
تعبيريااة ،وقااد أدهشااها َّ
أن "كثيا ار ماان الناااس  -غياار المثقفااين شااعريا خاصااة -يرونااه

خلوا من الموسيقى" و هأنها "تعرف" عشرات مان النااس يقارأون القصايدة مناه فيعادونها
مجموعة أخطاء قز ِ
صد بها وزن البحر الخفيف".
لقد أَحبت قصيدة إبراهيم وراقها المطلع:
اال ف ا ااي بي ا اااب الجب ا ا ِ
ش ا اابه خ ا ا ،
اال
فا ا ا ا ا ااي ج ا ا ا ا ا اوار األرز ديا ا ا ا ا ا ٌار زم ِطا ا ا ا ا ا ٌّال
الس ا ا ا اافي فنب ا ا ا ااع ال ا ا ا ا ا ِ
االل
َم ا ا ا ا ااا الم اري ا ا ا ا ااا
أس ا ا ا اافل َّ
قم ا ا ا ا ا ٌام ف ا ا ا ا ااي الن ا ا ا ا ااور أ ه

( )44المراسالت

.19
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عبق ا ا ا ا ا ا ا ا ااري عرفت ا ا ا ا ا ا ا ا ااه اللي ا ا ا ا ا ا ا ا ااالي

ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااإذا الش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالل أو زل لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان
وهذر المقطوعة:

َّ
رد عنه ا ا ااا ف ا ا ااي الص ا ا ااالة النق ا ا اااب

ذات زما ا ا ا ا ااوح
ركعا ا ا ا ا اات فا ا ا ا ا ااي الليا ا ا ا ا اال ز
اف
فا ا ا ااي خشا ا ا ااوص فها ا ا ااي بالليا ا ا اال طيا ا ا ا ٌ

ماث ا ا ا ا ا ا ٌل مثلا ا ا ا ا اام ل ا ا ا ا ا اوال الشا ا ا ا ا ااباب

زه ا ا ا ا ا ا ا ا ارات ال تا ا ا ا ا ا ا ا اارى وكتا ا ا ا ا ا ا ا اااب

َو ْح ا ا ا ا ا ا ا َادها للنا ا ا ا ا ا ا ااور ب ا ا ا ا ا ا ااين يا ا ا ا ا ا ا ااديها
يا ا ا ا ااا لا ا ا ا ااه وجها ا ا ا ااا كزها ا ا ا اار األقا ا ا ا اااحي

وجبينا ا ا ا ا ااا غا ا ا ا ا ااام فيا ا ا ا ا ااه اكتئا ا ا ا ا اااب

وعلَّقاات علااى القصاايدة بقولهااا" :إنااي أرى باختصااار َّ
أن الااوزن فااي هااذر القصاايدة

أود لو عرفت ما رأي قراء الشعر فيها ،فأنا أعارفهم
ناجي مناسب النسياق القصة .و ه
يبغض ااون البح اار المدي ااد ،وال يستس اايغون قص اايدة تتبع ااه .وال أكتم اام أنن ااي ق ااد كتب اات

أن يقاود ال
قصائد كثيرة منه لم أ ْ
َجر علاى نشارها علاى إيمااني باأن و يفاة الشااعر ْ
ت الن اار فااي قضااية
َعا ْاد ز
أن يتبااع ذوق الجمهااور الباادائي ،ولهااذر كلااه أزهنئاام ،وربمااا أ َ
نشر قصائدي المديدة التي لم أسمي لها بال هور بعد".

()49

كااان لهااذا الارأي وقااع حساان علااى الشاااعر ،قااال" :وقفاات طااويال عنااد قولاام إناام

ترين بحر المدياد بحا ار موحياا مملاوءا باإلمكانياات التعبيرياة ،وأناا أزوافقام علاى ذلام،
وال يدهشني أ َّ
َن كثي ار مان النااس يروناه خلاوا مان الموسايقىش ألن ماا وضاع للمواقاف
الخطابيااة التااي ألفوهااا فااي س اوار ماان األوزان وبخاصااة فااي الخفيااف الااذي ال يختلااف
عنه في ال اهر إالَّ بسبب واحاد فاي التفاعيال ،فلاو حاذفت – ماثال -كلماة (قاد) مان

بيت المعري:

( )49المراسالت

.11
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" زر َّ
ب لَ ْح،د قد صار لحدا م اررا"

لتحول الشعر حاال من الخفيف إلى المدياد( ،)41ولاذلم يع ُّادر َم ْان يع ُّادر أخطااء قزصاد
به ااا وزن بح اار الخفي ااف ،ولك ا هان ب ااين البحا ارين – رغ اام ه ااذا كل ااه برزخ ااا ال يبغي ااان-

فللمحاف ة على النغم الموسيقي في بحر المديد علمتني التجربة أنه ال يجوز تدوير

اأن يكاون بعضاها هناا ،وبعضاها
البيت أي جعال شاطريه يشاتركان فاي كلماة واحادة ب ْ
هنام ،كما يجوز في وزن الخفيف الذي يكثر فيه من مثل هذا البيت للمتنبي:
تكدر اإلحسانا
ولكن ه
حسن الصنيع لياليه ْ
ربما تز ز

َن يتجناب هاذا
فالنغم الموسيقي في المديد يضطر الشاعر بحكم حساسيته الفطرية أ ْ
التدوير ،ويجعل كال من الشطرين مستقال بكيانه".
وعق ااد مقارن ااة ب ااين المدي ااد والخفي ااف ،وق ااال" :ول اايس ه ااذا ك اال م ااا هن ااام ،فم اان
()44

– مااثال -كمااا

االخ ْبن
الملحااو هأنااه ال يمكاان فااي ضاارب المديااد مااا يعباارون عنااه با َ
نجد في هذين البيتين للمتنبي:
(ن جباناا)
واذا لا ا ا ا اام يكا ا ا ا اان ما ا ا ا اان الما ا ا ا ااوت زبا ا ا ا ا ٌّاد
اون جباناا َ
فمن العجاز أَن تك َ
ولاو َّ
لع َد ْدنا أَضلناا الشجعانا ( زش ْجعاناا)
أن الحياااة تبقااى لحاي
َ

فهااذا الت ازاوج فااي الضا ْارب بااين الحركااة والسااكون ال يتيساار لنا مااه فااي المديااد،
وي ه اار فا ااي أَن هاااذر القياااود وأمثالها ااا – مقابا اال يسااار األش ااياء م اان ج ا اواز الزحا اااف

والعلل( )46في الخفيف – هي التي جعلت مع ام النااس ال َي ْستَسايغون قصايدة تان م
رساله ،وال يقايم فاي
فيه بعكس موقفهم من الخفياف الاذي زيطلاق لنا ماه الكاالم علاى ْ
َسااهل البحااور ،وال
طريقااه العثارات التااي ال يسااتطيع غياار الفنااان تخطيهااا .فااالخفيف أ ْ

( ) 41مع أنهما من دائرتين مختلفتين ،فالمديد من دائرة المختلف ،والخفيف من دائرة المجتلب.
( )44الخبن :حذف ساكن في ِ
(فاعلزن) فتصير (فَ ِعلزن).
( )46الزخ اااف :تغيي اار يلح ااق بثا اواني أس ااباب األجا ازاء للبي اات ،والعل ااة :تغيي اار مخصا ا بثا اواني
األسباب.
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ين م ناشئ الفتيان مان الشاعراء – أول أَمارر -إاله فياه حتاى يساتقيم عاودر ،وأطوعهاا

للسانهش ألنه زيجيز لاه مان الزحااف والعلال الشايء الكثيار .وفاي آخار األمار كاان وال
ي ازال أكثاار مالءمااة ل زساالوب الخطااابي ولاايس كااذلم المديااد الااذي يحتفاال بموساايقى

شعرية عميقة الغور.
أَم ا ا ا ااس ف ا ا ا ااي الحسا ا ا ا ارة م ا ا ا اارت لي ا ا ا ا ،
اال

وغ ا ا ا ا ا ا ا اادا نف ا ا ا ا ا ا ا ااس اللي ا ا ا ا ا ا ا ااالي تع ا ا ا ا ا ا ا ااود

وعلااى كاال حااال زسااررت أ َّ
َن القصاايدة (شاامعة تحتاارق) أثااارت فااي نفساام الحساسااة
ذكري ااات ح ااول قص ااائد ل اام تس اامحي له ااا ب ااال هور بع ااد ،ولك اان ال ب ا َّاد – هن ااا -م اان

كنت مثل الذي يخادعم على نفسم -أَنم اليوم تقفين مان فنام علاى
تذكيرم -وااله ز
َن تنشري اليوم شيئا -ولو لنازم القديمة – ال يتقبله ذوق
مدمام شامخ ،فال يجوز أ ْ
نازم الجديدة المرهفة ومستواها الرفيع".

()49

لق ااد اتف ااق الش اااعران عل ااى َّ
أن ف ااي وزن البح اار المدي ااد إيح اااء وطاق ااة تعبيري ااة،
بخااالف مااا قالااه بعااب القاادماء والمعاصارين إذ وجاادوا فيااه ضااعفا وثقااال ،وا ْن كاناات
فيااه َرَّنااة شااجو وأسااى ،ورهااو ور ازنااة واحتشااام( .)90وهااو – فضااال عاان ذلاام -قلياال
الورود في الشعر إذا ما قورن بالبحور األخرى.

()4
وأَبدت نازم رأيها فاي كتاب إباراهيم التاي أَهاداها إليهاا ،قالات" :قارأت (األسااليب

الشااعرية) وقضاايت فااي ذلاام وقتااا ممتعااا أَنساات خاللااه بد ارسااة أزساالوبم فااي نقااد هااذر

األساااليب ومراجعتهااا ،وأَود لااو وقفاات طااويال عنااد آ ارئاام فااي المتنبااي وشااعر الحكمااة

( )49المساجالت

.41

( )90ين اار الفصااول والغايااات

إلى فهم أشعار العرب ج1

 ،211منهاااج البلغاااء

 ،216موساايقى الشااعر

 ،190العروب – تهذيبه واعادة تدوينه –
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 ،91المرشااد

عمومااا وذلاام لسااببين :أوال اعتقااادي با َّ
اأن شااعر الحكمااة ال يخاارج عاان كونااه شااع ار لااه

كاال مااا للشااعر ماان م ازيااا ،وخصااائ

 .ثانيااا وقااد فهماات ماان سااياق كااالم األي أنااه

يفصل بين شيئين :حكمة وفن ،وهما في ن ري واحد"(.)91

والى هنا انتهت الرساائل المتبادلاة باين ناازم المالئكاة واباراهيم العاريب ،ولهاذر
الرسائل أهمية نقدية ألنها احتوت على مسائل مهمة هي:
 -1االهتمام بالنقد األدبي وضرورة إبداء اآلراء بتجرد.
 -2مناقشة دعوة نازم إلى الشعر الحر.

 -3متابعة تأثر الشعراء العرب بالشعر األجنبي وابداء الرأي فيه.
 -4تحبيب البحر المديد الذي َّ
قل اساتعماله قاديما وحاديثا ،لماا فياه مان طاقاات
تعبيرية.

 -9الكشف عن تأثر نازم المالئكة بالشاعر إِدغار آلن بو.
وممااا زيحمااد لهمااا أ َّ
َن مساااجلتهما كاناات هادئااة ،إ ْذ سااادها احت ارام ال ارأي اآلخاار،
وعدم التعصب المقيت الاذي كانات السااحة النقدياة تشاهدر فاي الخمساينيات – وهاي

زمن كتابة الرسائل الخمس .-وكانت عبارات الود والتقادير بادياة فاي الرساائل ،وا ْن
جاءت فيها بعب الوخزات المسربلة باالحترام ،ولكن ذلم لم يثرهما ،وانما سا ار في
جااو هااادك ،وكاناات نااازم تباادأ رسااائلها إلااى إبااراهيم بقولهااا" :أخااي األزسااتاذ الشاااعر:

أرق تحيااة وأجملهااا" وقولهااا" :أخااي الشاااعر األزسااتاذ إباراهيم الع اريب" :تحيااة رقيقااة"
وقولها" :أخي األستاذ العريب :أرق تحية" ،وتختمها بقولها" :المخلصاة" ،و "أزختام

المخلصة" و "أزختم".

وكان إبراهيم قد بدأ رسالتيه بقوله" :أزختاي الشااعرة ناازم المالئكاة :أجمال تحياة

وأزكاها" وقوله" :أزختي الشاعرة :أعطر تحياتي" ويختمهما بقوله" :من أخيم".
( )91المراسالت

.91
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وقااد تز هاار الرسااائل المتبادلااة بااين األدباااء والمفك ارين والعلماااء كثي ا ار ماان اآلراء
الساديدة التااي لاام يسااجلها مرساالوها فاي كتاابهم أو بحااوثهم أو مقاااالتهم المنشااورة ،وقااد
تغير تلم اآلراء بعب ما تعارف عليه الناس وقالور في العلن ،ألَن اإلنسان ينطلق

حينما يكتب رسالة ،ويبادي فيهاا اآلراء ناا مناه أَنهاا لان تنشار .ولاوال الرساائل التاي
نشا اارت فا ااي الشا اارق والغا اارب فا ااي حيا اااة مرسا االيها أو بعا اادها ما ااا اسا ااتطاص الم لفا ااون

َن يقدموا فكارة واضاحة للعاالم أو الم لاف أو األدياب ،وأَن يرساموا صاورة
والباحثون أ ْ
للحياة العلمية أو الفكرية أو األدبية في حقبة من الزمن.
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