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�سك�سبري،  اأ�سلوب  منه  متكن  فقد  الأ�سا�س 

بالعربية  ال�سعر  كتابة  عن  فرتة  فانقطع 

املكتوبة  امل�رصحيات  هذه  درا�سة  على  وعكف 

بالن�سبة  ماألوفة  وغري  جديدة  �سعرية  بطريقة 

له ول لل�سعراء العرب يف ذاك الوقت، فقد كانت 

النماذج امل�رصحية التي اأنتجها ال�سعراء العرب 

اأمثال اأحمد �سوقي وعزيز اأباظة وغريهم تتخذ 

كتب  نف�سه  باكثري  وحتى  العمودي،  ال�سكل 

بنف�س  الأحقاف«  بالد  يف  »همام  م�رصحية 

فهو  ل�سكبري  يقراأه  ما  اأما  العمودية،  الطريقة 

جديد عليه وخمتلف ومده�س يف الوقت نف�سه!

من  امل�رصحية  »فن  كتابه  يف  باكثري  ويذكر 

الأيام  اأحد  يف  اأنه  ال�سخ�سية«،  جتاربي  خالل 

 

يف  ال�سعري  امل�رصح  حكايات  من  حكاية  هذه 

علي  امل�رصحي  والكاتب  ال�ساعر  بطلها  م�رص.. 

حاز  الذي  1969م(،   -  1910( باكثري  اأحمد 

ق�سب ال�سبق يف ظهور ق�سيدة التفعيلة بال�سعر 

بال�ساعر  اأن ترتبط لحقا  العربي احلديث، قبل 

املالئكة؛  نازك  وال�ساعرة  ال�سياب  �ساكر  بدر 

ليخفت ا�سم باكثري حني عال خالف النقاد حول 

ت�سجيل ريادتها لل�سياب اأو للمالئكة؟!

ومازالت هذه الق�سية ت�سغل النقاد منذ اأكرث من 

فبع�سهم  الأ�سماء؛  اختلطت  حتى  قرن  ن�سف 

لل�ساعر  ين�سبها  وبع�سهم  لل�سياب،  ين�سبها 

املالئكة  نازك  قالت  فيما  �سكرى،  عبدالرحمن 

يف كتابها »ق�سايا ال�سعر املعا�رص« اإنها قدمت 

يف  احلر  لل�سعر  منوذج  اأول   1947 اأكتوبر  يف 

�سارع  ال�سياب  لكن  »الكولريا«،  بعنوان  ق�سيدة 

بعد انت�سار اخلرب ليقول اإنه �سبقها بق�سيدة »هل 

1946م،  نوفمرب  تاريخ  لها  وو�سع  حّبًا«  كان 

لكّن ال�سياب نف�سه قال يف اأكرث من منا�سبة اإذا 

كان هناك اأب �رصعي ل�سعر التفعليه فاإنه على 

اأحمد باكثري؛ بل اإنه قال ذلك مبا�رصة لباكثري 

يف  باكثري  ذكر  ح�سبما  منا�سبة،  من  اأكرث  يف 

مذكراته ويف بع�س مقدمات كتبه.

تبداأ احلكاية حني ارحتل على اأحمد باكثري عن 

1934م  عام  القاهرة  اإىل  ح�رصموت  موطنه 

حممال بطموحات �ساب يعد نف�سه ليكون �ساعرا 

كبريا، وقد كان متوفرا على ثروة لغوية و�سعرية 

كبرية، جعلت بع�س املحيطني به اأمثال ال�ساعر 

الذي  بالأزهري  ي�سفه  خ�رص  عبا�س  امل�رصي 

الدين  حمب  ال�سيخ  التقى  وحني  يجاور،  مل 

اخلطيب ن�سحه بدرا�سة الأدب الإجنليزي، ففيه 

واإبداعيًا  فنيًا  واأفقًا  جديدة  ثقافة  �سيكت�سف 

ثقافة  من  به  يتمتع  عما  ف�سال  واأرحب،  اأو�سع 

اللغة  ق�سم  الآداب  عربية متينة؛ فالتحق بكلية 

الإجنليزية بجامعة فوؤاد الأول )القاهرة حاليًا(، 

نف�سه  وجد  حتى  الأول  العام  انق�سى  اأن  وما 

منجذبا اإىل فن امل�رصحية اأكرث من اجنذابه اإىل 

الفنون  الأدب كالق�سة وبقية  غريها من فنون 

اأعمال  اأخ�س  ب�سكل  ي�ستهويه  وكان  ال�رصدية، 

ومل  �سك�سبري؛  وليم  امل�رصحي  والكاتب  ال�ساعر 

ولكن  فقط؛  وتفرده  �سك�سبري  لعبقرية  ذلك  يكن 

لأنه يكتب امل�رصح �سعرا، ولأن باكثري �ساعر يف 

 

من حكايات امل�سـرح ال�سعري فـي م�رص )1(

علي اأحمد باكثري يحدث انقالبًا فـي تاريخ ال�سعر العربي احلديث

علي الغريب

روؤية
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الأمر غري  بادئ  بال�ستح�سان  النقاد  ي�ستقبلها 

اأن ال�ساعر اإبراهيم عبدالقادر املازين رحمه اهلل 

الدعم  ت�ستحق  وجتربة  جديدا  �سيئا  فيها  وجد 

امل�رصحية يف طبعتها  والإ�سادة، فكتب مقدمة 

املازين:»ل�سد  كتبه  مما  وكان  1940م،  الأوىل 

ما متنيت واأنا اأتلقى من ال�سديق كتابه اجلديد 

در�س  فقد  منثورة  ق�سة  جعله  قد  كان  اأنه  لو 

التو�سع  على  يعني  در�سا  وع�رصه  اإخناتون 

امل�سبع. على اأين ما لبثت اأن راجعت نف�سي فيما 

باكثري  ال�سديق  �سعر  يف  وجدت  فقد  متنيت 

مزية.  للنرث  تدع  ل  و�سهولة  و�سال�سة  حتدراً 

والنظم قيد، ولكن باكثري ل يعباأ به ول ي�سعرك 

اأنه تكلف فيه جهداً، ول يكاد قارئه يدرك اأن هذا 

�سعر موزون«، ثم ي�سجل املازين �سهادته بريادة 

باكثري يف هذا ال�سكل ال�سعري اجلديد حني ينهي 

حتفة  باكثري  ال�سيد  كتاب  »اإن  قائال:  مقدمته 

وب�رصى  واملوؤرخني،  الأدباء  باإكبار  جديرة 

ال�سعر«.  عامل  يف  جديد  كوكب  بظهور  اأي�سا 

كتابة  متابعة  يعتزم  باكثري  كان  وقد 

�سجل  وقد  اجلديدة،  الطريقة  بهذه  م�رصحياته 

على  األقاها  التي  املحا�رصات  �سل�سلة  يف  ذلك 

والدرا�سات  البحوث  مبعهد  الأدب  ق�سم  طلبة 

امل�رصحية  »فن  كتابه  يف  وخرجت  العربية، 

»ال�سعر  فقال:  اال�سخ�سية«،  جتاربي  خالل  من 

بالرتحيب  ظهوره  عند  ُي�ستقبل  مل  املر�سل 

اإبراهيم  املرحوم  قبل  من  اإل  ال�ستح�سان  اأو 

مقدمة  فكتب  تف�سل  الذي  املازين،  عبدالقادر 

ال�سعر  يف  بالتجربة  فيها  اأ�ساد  امل�رصحية 

اأظن  وكنت  للم�رصحية،  و�سالحيته  املر�سل 

ال�سعر..  بهذا  امل�رصحيات  كتابة  �ساأتبع  اأنني 

باأن  اأقطع  جعلتني  ذلك  بعد  جتاربي  اأن  غري 

اإذا  �سيما  للم�رصحية ول  الأداة املثلى  النرث هو 

اأريد بها اأن تكون واقعية، واأن ال�سعر ل ينبغي 

التي يراد  الغنائية  اأن يكتب به غري امل�رصحية 

بها اأن تلحن وتغنى.

الإجنليزي  اأ�ستاذه  وبني  بينه  حادثة  وقعت 

كانت نقطة فارقة يف م�سار حياته، ويف تاريخ 

العربية،  باللغة  املكتوب  ال�سعري  امل�رصح 

قال  الجنليزي  الأ�ستاذ  اأن  احلادثة  وخال�سة 

اإن اللغة الإجنليزية  اأثناء املحا�رصة:  لتالميذه 

وتفوقت  املر�سل،  ال�سعر  يف  بالرباعة  اخت�ست 

حالوا  الفرن�سيني  واأن  اللغات،  �سائر  على  فيه 

ثم  فكان جناحهم حمدودا،  لغتهم  حماكته يف 

قال: ومن املوؤكد اأن ل وجود يف لغتكم العربية 

ول ميكن اأن ينجح فيها.

 فاعرت�س باكثري على اأ�ستاذه قائاًل: اأما اأنه ل 

وجود له يف اأدبنا العربي فهذا �سحيح لأن لكل 

اأمة تقاليدها الفنية، ومن تقاليد ال�سعر العربي 

دون  يحول  ما  هناك  ولي�س  القافية،  التزام 

اإيجاده يف اللغة العربية، فهي لغة طيعة تت�سع 

فاكتفى  وال�سعر؛  الأدب  اأ�سكال  من  �سكل  لكل 

)باكثري(  تلميذه  عن  اأعر�س  باأن  الأ�ستاذ 

الزعم  هذا  يتحدى  اأن  عليه  باأن  �سعر  الذي 

من  فان�رصف  والعمل؛  بالربهان  ويدح�سه 

اأمره،  كل  الأمر  هذا  عليه  ملك  وقد  املحا�رصة 

هو  عمله  ميكن  ما  خري  اأن  له  بدا  تفكري  وبعد 

اأن يرتجم ف�سال من م�رصحية »رميو وجولييت« 

ل�سك�سبري، وقد وجد اأن بحور ال�سعر العربية التي 

البحور  الرتجمة هي  ا�ستعمالها يف هذه  ميكن 

الكامل،  كبحر  املكررة،  الواحدة  التفعيلة  ذات 

وقد  والرجز،  واملتدارك،  واملتقارب،  والرمل، 

متت له الرتجمة كما اأراد، ونورد هنا جزءا من 

هذه الرتجمة على �سبيل املثال:

ال�سائل  حتت�سي  اأن  تو�سك  وهي  جولييت  )هذه 

املنوم الذي اأعطاه لها الراهب لتكون يف هيئة 

املوتى مدة اثنتني واأربعني �ساعة ريثما يح�رص 

زوجها رميو فينطلق بها من القرب(

الوداع الوداع! اإلهي يعلم وحده

اأين يجمعنا يجمعنا الدهر بعد اليوم

هذي برداء اخلوف الناف�س راجفة يف عروقي

حتى لتكاد جتمد �سعر حياتي

فالأنادهما لتعود اإيّل لت�سكني روعي

يا حا�سن! لل فماذا ع�ساها اأن ت�سنع عندي؟

اإن هذا الدور القانط لبد يل اأن اأمثله وحدي

ياجام هلم اإيّل!

رمبا ل ي�سنع يل �سيئا البتة هذا املزيج

اأفاأغدو غداة غد زوج باري�س؟

جانبي  اإىل  فلتبق  هذا.  خنجري  ياأبى  كال. 

)ت�سع خنجرها بجانبها(

رمبا كان �سما اأراد به الق�س األ اأعي�س

لئال يكون زواجي اجلديد وبال عليه

اإذا علموا اأنه قد زوجني من قبل برميو

اأخ�سى هذا، بيد اأين غري م�سدقة اأن يكون 

فهو مل يربح معدودا بعد من ال�ساحلني

رمبا اإن �رصبت اجلام واألقي بي يف ال�رصيح

اأ�ستيقظ قبل جمئ حبيبي رميو لينقذين

»رميو  م�رصحية  ترجمة  باكثري  اأمت  وبعدما 

عنها،  ور�سي  اجلديدة  بطريقته  وجولييت« 

اأ�ستاذه  من  اأزعجه  الذي  احلادث  اأن  اكت�سف 

حني اتهم اللغة العربية باأنها ت�سيق عن ال�سعر 

احلر اأو �سعر التفعيلة، قد فتح اأمامه بابا جديدا 

وا�سع  م�ستقبل  له  �سيكون  العربي،  ال�سعر  يف 

»انقالب يف  اإىل  �سيوؤدي  بل  بعد،  فيما  عري�س 

تاريخ ال�سعر العربي احلديث كله«.

اإىل  ينتقل  اأن  املنا�سب  من  اأنه  راأي  ذلك  بعد   

م�رصحية  تاأليف  يف  ف�رصع  اأخرى؛  جتربة 

تاريخ  ا�ستهواه  فقد  ونفرتيتي«،  »اإخناتون 

حياة اخناتون وثورته الدينية على كهنة اآمون، 

واأنهي  وال�سالم،  واحلب  بالتوحيد  وتب�سريه 

م�رصحية »اإخناتون ونفرتيني« يف نف�س العام 

الذي ترجم فيه »رميو وجولييت« عام 1948م، 

1940م،  عام  منها  الأوىل  الطبعة  و�سدرت 

�سهادة  »اإخناتون ونفرتيتي«  وكانت م�رصحية 

ميالد هذا ال�سكل اجلديد يف ال�سعر العربي، ومل 
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من  جديدة  طبعة  ظهرت   1967 يناير  ويف 

ب�سهادة  باكثري  �سدرها  ونفريتي«  »اإخناتون 

ال�سياب بريادته يف �سعر التفعلية، اأو ما اأ�سماه 

حرفيا »انقالب يف تاريخ ال�سعر العربي احلديث 

»هذه  كتابه:  مقدمة  يف  باكثري  يقول  كله«، 

بعد  اإليها  اأعود  ونفرتيتي  اإخناتون  م�رصحية 

وكتبتها  عاي�ستها  منذ  عاما  وع�رصين  ت�سعة 

1938م، فاأقدمها اليوم للقراء العرب كما  �سنة 

1940م.  الأوىل  طبعتها  يف  للنا�س  خرجت 

اأنفا�س  �سطورها  يف  اأجد  مما  منت�سيا  اأقدمها 

�سبابي الأول، ومغتبطا ملا اأتيت من حظ عظيم، 

اإذ �سارت نقطة انقالب يف تاريخ ال�سعر العربي 

احلديث كله. فقد قدر لها اأن تكون التجربة الأم 

اأو ال�سعر  فيما �ساع اليوم ت�سميته بال�سعر احلر 

املر�سل  ال�سعر  قدميا  اأنا  واأ�سميته  التفعيلي 

املنطلق. جتربة انطلقت يف منيل الرو�سة على 

�سفاف النيل بالقاهرة، ثم ظهر �سداها اأول ما 

ظهر يف العراق لدى ال�ساعرين بدر �ساكر ال�سياب 

اأعوام«. بع�رصة  انطالقها  بعد  املالئكة  ونازك 

الذكريات  من  به  اأعتز  »ومما  باكثري:  وي�سيف 

اأن ال�ساعر ال�سياب رحمه اهلل كان يذكر يل هذا 

ال�سبق يف كلمات الإهداء التي كان يخطها يف 

كتبه املهداة اإيّل. وما اأذكر هذا مفاخرا يعلم اهلل؛ 

النقاد  بني  �ساع  فقد  والتاريخ،  للحقيقة  ولكن 

خلط كثري يف هذه الق�سية، ولعل يف ن�رص هذه 

فيما  الأخطاء  من  كثريا  ي�سحح  ما  امل�رصحية 

يكتب عن ال�سعر العربي احلديث من درا�سات«.

- فن امل�رصحية من خالل جتاربي ال�سخ�سية علي اأحمد 

باكثري مكتبة م�رص.

- جملة البيان الكوتية العدد 49، 1970 عبا�س خ�رص.

- اإخناتون ونفرتيتي علي اأحمد باكثري مكتبة م�رص.

- باكثري يف مراآة ع�رص د. حممد اأبو بكر حميد ت مكتبة 

م�رص.
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