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، وعلى الرغم من أننا أحياان  نتحدث عن التقاليد )التقاليد األدبية(  يف الكتابة اإلجنليزية اندرا ما        

"التقليد" أو  "تقليد"  إىل  الرجوع  نستطيع  لعدم وجوده. ال  اعرتاضنا  مع  امسها  علتطبيق  األكثر،  ،  ى 

وحنن اندرا نوظف الصفة يف قول أن شعر فالن وفالن هو "تقليد" أو حىت "تقليدي جدا". ورمبا، هي  

. إذا كان خالف ذلك، فهي غامضة مع التلميح، ولو كان  2هر إال مع مجلة من العتاب كلمات ال تظ 
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صل إىل اتفاق بني  العمل معتمد على إرضاء لبعض األبنية األثرية. ميكنك أن جتعل من الصعب التو 

  . لعلم اآلاثر الكلمة اإلجنليزية بدون أرحيية اآلذان املرجعية

 

،  ي أو الكاتب امليت. كل أمةتظهر الكلمة يف تقديران للكاتب احلابلتأكيد مل يكن من املرجح أن     

غافلة    وليس فقط ابداعيته اخلاصة به، ولكن بدوره احلاسم اخلاص ابلعقل، وحىت أكثر  ،3يف كل ساللة 

عن أوجه القصور والقيود املفروضة على عاداته أمهية من تلك العبقرية اخلالقة. وحنن نعلم، أو نظن أننا  

م من  نعرفه،  العادة  أو طريقة حامسة  الفرنسية  اللغة  اليت ظهرت يف  النقدية  الكتابة  من  هائلة  ن كتلة 

أكثر أمهية" منا، وأحياان حىت نعّود  ( أن الفرنسيني "الوعيأانس فاقدي  الفرنسيني؛ نستنتج فقط )حنن  

أن نذكر أنفسنا أبنه أنفسنا قليال على الواقع، كما لو كان الفرنسيون أقل عفوية. رمبا هم، لكننا البد  

ال مفر من االنتقادات كالتنفس، وأننا جيب أن نستوعب أن ال شيء أسوأ لتوضيح ما مير يف أذهاننا 

عر حيال ذلك، النتقادان عقليتنا يف أعماهلم األدبية. واحدة من  دما نقرأ كتااب عن املشاعر وما نشعن

ىل اإلصرار، فنحن عندما مندح الشاعر، بناء  احلقائق اليت قد تسلط الضوء يف هذه العملية هو ميلنا إ 

هر للعثور على  على تلك الظواهر من عمله الذي كان يُشبهه أي شخص آخر على األقل. إننا نتظا

نتوقف عند    فردي يف هذهما هو   الغريب.  الرجل  أو األجزاء من عمله، ما هو جوهر هذا  الظواهر 

   4، كما نسعى للحصول على شي رمبا يكون معزوال الفرق ابرتياح الشاعر عن أسالفه، وخباصة سابقيه

 
 ِعرق 3
 بمعنى غريب أو غير مألوف  4
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تعصبه( لن جند فقط ما هو األفضل، ولكن  ) أكثر منه للمتعة. يف حني أننا لو حبثنا يف الشاعر واحنيازه

الفردية  أكثر أسالفه (األجزاء  املوتى،  للشعراء  اليت  تلك  تكون  قد  لعمله  ، وأتكيد خلودهم  اخلاصة( 

   ، ولكن فرتة النضج الكامل.د فرتة املراهقة للتأثراألكثر هيمنًة. وأان ال أقص

 

مام  اجليل فورا قبل االنض أيضا إذا كان الشكل الوحيد للتقاليد، وإصدارهم، أتلف يف السري يف طرق    

التيارات   العديد من  لقد شهدان  اجيابيا.  يثبط  أن  التقليد جيب  أو خجول لنجاحاهتا،  إلينا يف أعمى 

الرما والتجديد البسيطة فقدت يف  أمهية على نطاق    5ل،  التقليد هو مسألة ذات  التكرار.  أفضل من 

عن طريق    أوسع من ذلك بكثري. ال ميكن أن يورث، وإذا كنت تريد ذلك ال بد من احلصول عليه

عمل عظيم. إهنا تنطوي، يف املقام األول، على اإلحساس التارخيي، الذي ميكن أن نطلق عليه تقريبا  

خص يريد أن يكون شاعرا فيما يقارب عامة اخلامس والعشرون؛ واحلس التارخيي  ال غىن عنه ألي ش

لزم الرجل على الكتابة  اضر؛ ابملعىن التارخيي يينطوي على التصور، ليس فقط من املاضي ولكن من احل

ليس فقط مع جيله، ولكن مع شعور مجيع أدابء أورواب من هومريوس إىل جانب ذلك شعور مجيع  

لذي  ا  وما أصدروه مجيعا عن أمر حمدد يف ذلك الوقت. هذا املعىن التارخيي،  6ملعاصرون له أدابء بلده ا

ي ما جتعل للكاتب تقاليد. وهي يف هو ابملعىن األبدي، الذي يقصد األبدية املؤقتة واملؤقت معا، ه

   الوقت نفسه ما جيعل الكاتب أكثر وعي من مكانه عن الوقت املناسب املعاصرة له.  

 
 اإلبداع  5
 الضمير في )له( عائد لهوميروس  6
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ليس هناك شاعر، أو فنان يف أي فن، لدية معانيه املنزلة اخلاصة به. إشاراته، تقديره هو تقديره         

تقيمه وحده، جيب عليك حتديده، على النقيض من  لعالقته مع الشعراء والفنانون املوتى. ال ميكنك أن 

خيية، النقد. من الضروري أنه  واملقارنة، من بني املوتى. أان اقصد أنه من مبدأ اجلمالية، وليس جمرد التار 

ليس من جانب واحد، ماذا حيدث عندما يتم   8وانه جيب أن يكون ملتحما   7جيب أبن يكون مطابقا 

شيء  إنه  الفن!  يف  جديد  عمل  الفنية    خلق  األعمال  جلميع  واحد  وقت  يف  اآلاثر  حيدث  السابقة. 

ل التقدمي اجلديد )جديد فعال( لعمل  املوجودة تشكل النظام املثايل بنفسها، واليت يتم تعديلها من قب

ا  اكتمال  قبل  القائم  النظام  بينها.  فيما  أن  فين  اإلبداع، جيب  استمرارية  اجل  اجلديد يصل من  لعمل 

ائم أبكمله، إذا كان من أي وقت مضى حىت قليال أو تتغري، وابلتايل فإن العالقات  يكون النظام الق

بني القدمي واجلديد. وعلى ذلك اثبت النظرية    9و التوافق والقيم من كل عمل فين متت إعادهتا، وهذا ه

ر  يف الشكل األورويب، ويف األدب االنكليزي، يذهب البعض إىل أن ما يف احلاضر حياكي املاضي أكث

يف   املسئولية  من  قدر  على  يكون  الفكرة  هلذه  املستوعب  والشاعر  للماضي.  نسخ  أو  طباعة  من 

   االستجاابت.    الصعوابت و 
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)يقّيم(، وليس البرت، من   أيضا وفقا ملعايري املاضي. أان أقول حياكم   10غريب أنه جيب أن حياكم ن الم    

جيدة كما   تكون  أن  على  )التقييم(  احلكم  ليس  من  قبلهم،  أفضل  أو  أسوأ  هو  ما  أو  احلال،  هو 

السا )أي  املوتى  النقاد  من  معايري  عليها  مل حيكم  وابلتأكيد  السابقون(،  )يقصد  إنه األموات  بقون(. 

توافقت هذا   ليس جملرد أهنا  اآلخر.  أمرين يكيل أحدمها  قياسها من خالل  يتم  اليت  املقارنة،  احلكم، 

توا أهنا  جديدةيعين  تكون  لن  لألبد،  ال  فقت  حنن  وعليه  فين.  عمل  هناك  يكون  لن  وابلتايل   ،

اختبار جود املالئمة يف  ولكن  ملالئمته،  املناسب  اجلديد هو  واليت ال  نقول)جنزم( أبن  ته، مصداقيته، 

نقاد( للمطابقة. حنن  -ميكن تطبيقها إال ببطئ وحذر، لذلك ليس ألحد منا أن يكون كقضاة)حكام

الفردية، أو أهنا تظهر الشخصية، ورمبا تتفق، ولكننا جند وبصعوبة أهنا  ا تظهر للمطابقة، ورمبا نقول: أهن

   واحد وليست سوها. 

 

خذ ما يف املاضي ابعتباره أغلبية، الشاعر ابملاضي: ال ميكن أن أيوللمضي قدما حنو شرح عالقة      

ص، وال  وأقراص عشوائية، وال يستطيع أن يقدم نفسه مرة واحدة كليا وال مراتن بشكل إعجاب خا

يستطيع أن يقدم نفسه كليا أبنه على وشك فرتة مفضلة. الفصل األول غري مقبول، والثاين يعترب جتربة  

مهمة للشباب، والثالث هو اكتمال لطيف ومرغوب للغاية. الشاعر جيب أن يكون واعيا جدا ابلتيار  

السمعة الشهرية. ال بد له    ذات   حىت يف أكثر أعماهلم  الراهن، الذي مل يكن يف مجيع التدفقات السابقة

الفنية ليست كذلك.   األدوات  الفن ال يتحسن، ولكن  أن  أن بكون على علم حبقيقة واضحة وهي 
 

 اكم من التقييم وليس المحاكمة القضائية الخصام بين االثنين يح 10
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األورويب العقل  علم ابن  على  يكون  أن  منه  -جيب  هو  الذي  بلده  اليت كانت    -عقليته  العقلية  هي 

عقليته وليست  املناسب  الوقت  تت  ة عقلي  تتعلم يف  أن  الذي ال  غري،  تستطيع  التطور  هو  التغيري  وهذا 

يف مسريته. والذي ال حييل حىت شكسبري إىل التقاعد، وال هومريوس، وال الرسامة    يءيتخلى عن ش

ليست،  املضاعفات،  وتلك  الصقل،  هذا  ورمبا  التطور،  هذا  إن  دروتسمن.  ماجدالينيا  الصخر  على 

النفس أيضا، ورمبا  من و   نقطة حتسن من وجهة نظر الفنان. ورمبا ليست نقطة حتسن جهة نظر عامل 

ليست ابلقدر الذي كنا نتصور، ورمبا هي يف النهاية استناداً على التعقيد القائم بني االقتصاد واآللية.  

لكن الفرق بني احلاضر واملاضي هو أن الوعي احلاضر هو بطريقة الوعي يف املاضي، وحلد من طريقة  

 الوعي ابملاضي ال ميكن أن تظهر. 

،  : "إن الكتاب املوتى بعيدون عنا ألننا نعلم أكثر مما يعلمون."  على وجه التحديدهم قالأحد    

   وإهنم ابلقدر الذي نعرفه.  

 

أان أحيا على االعرتاض املعتاد حول ما هو اجلزء الواضح من برانجمي لوظيفة الشعر. االعرتاض       

املعر  اليت ميكن أن ترفض  فة )احلهو يف أن املذهب يتطلب كمية اتفه من سعة  املناشدة  ذلقة(، وهي 

االستئناف يف حياة الشعراء يف أي آهلة. وانه يؤكد حىت أن  .  11ابهلتاف حبياة الشعراء عند أي ابنتيون

التعلم متيت أو حترف الشعرية حبساسية. وعلى الرغم من، وعلى ذلك، حنن نتمسك برأينا أبن   كثرة 

ليعلم بقدر ما ال فيه  يتعدى ع  الشاعر حييا  أنه ليس من املرغوب  قابليته وضرورة مخوله.   لى ضرورة 
 

 اسم آلله  11



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ
 

 Copyright 2020حكمة ©  7 

 

لالمتحاانت، غرف الرسم، أو الوسائط اليت   حصر املعرفة يف أي شي ميكن أن يوضع يف شكل مفيد

ال تزال تطمح للشهرة. البعض متكن من استيعاب املعرفة، املزيد من التأخر ميكن أن يفرزه. اكتسبت 

ومن معظم الرجال يف املتحف الربيطاين أبكمله. وما جيب    12ثر بلو اترخارخيية أكشكسبري السمة الت

الذي ينبغي أن يستمر يف  هو يف أنه جيب على الشاعر أن يطور أو حيصل وعي املاضي  اإلصرار عليه  

   تطوير وعيه احلاضر طوال حياته املهنية.

 

رقي الفنان هو استمرارية    ي أكثر قيمة.ما حيدث هو خضوع مستمر يف نفسه على انه يف حلظة ه    

 للتضحية ابلنفس، استمرارية يف إمخاد الشخصية.   

ال يزال حتديد هذه العملية من تبدد الشخصية وعالقتها حبس التقليد. تلك العملية من التجرد من      

من  الفن  يقرتب  أن  للشخصية ممكن  التبدد  هذا  وهو يف  التقليد.   مبفهوم  وعالقته  شرط    الشخصية 

فيها إنتاج قطعة  العملية اليت حتدث    جيب على، لذلك، أن أدعوك ألن تعترب، كتشبيه موحي،  العلم.  

 يف غرفة تتضمن أكسجني واثين أكسيد الكربيت.  أخرية من البالتينوم الناعم أبهنا صنعت 

د  ت املضطربة لنقايتوجه النقد النزيه والتقدير احلساس ليس للشاعر ولكن للشعر. لو اهتممنا ابهلتافا 

لو حبثنا   الشائعة، سوف نسمع أمساء لشعراء أبعداد جيدة:  للتكرارات  املتبعة  الصحف والوشوشات 

أننا سوف جندها   القصيدة،  وتساءلنا عن  ابلشعر،  املتعة  ولكن يف  للمعرفة  األزرق  الكتاب  ليس يف 
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القصيد بني  العالقة  أمهية  استخلص  أن  حاولت  السابق  املقال  يف  األخاندرا.  والقصائد  ملؤلفني  ة  رى 

آخرين واقرتحت مفهوم للشعر على أساس معايشة مجيع األشعار اليت كتبت يف يوم من األايم. املظهر  

اآلخر يف هذه النظرية اجملردة للشعر هو يف العالقة بني القصيدة وشاعرها. وحملت، عن طريق القياس،  

الناضج ختتلف عن عقليه الغري ا يف تقييم الشخصية، وليس  انضج ليس حتديد  إىل أن عقلية الشاعر 

من الضرورة أن يكون أكثر تشويقا، أو يكون لديه أكثر ليقوله، بل يفضل أن يكون وسيط  أكثر متام  

   يف النهاية بتخصصه، أو متنوع جدا، املشاعر هلا مطلق احلرية يف الدخول مبفاضلة جديدة.    

 

احلافز      يعادل  خيتلط    .13التشبيه  اعندما  الغازان  من  مسبقا  خليط  بوجود  سابقا  ذكرا  للذان 

البالتينيوم، ليشكالن احلامض الكربييت. هذه الشراكة أتخذ موقعها فقط بوجود البالتينيوم؛ والبالتينيوم  

ممكن أن   وظل خامل، حمايد، ودون تغيري. إن عقل الشاعر ذرة من البالتينيوم. نفسه يبدو غري متأثر؛

الرجل نفسه؛ لكن، كلما كان الفنان أكثر كماال، كلما كان هناك    اءاً على خربةتعمل جزئيا أو كلياً بن

انفصال اتم بني الرجل الذي يعاين والعقل الذي يبدع، كلما حلل وصف العقل، الشغف الذي ميثل  

   مادته.  
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واملشاع     العواطف  نوعان:  احلافز،  تدخل يف وجود حتويل  اليت  العناصر  أن  ر.  التجربة، ستالحظ، 

ل الفين على الشخص املستمتع به هو خربة ختتلف يف نوعها عن أي خربة أخرى ليست يف  أتثري العم

العواطف،   العديد من  الفن. ممكن أن تكون قد تشكلت أساسا من عاطفة واحدة، أو جمموعة من 

لتشكل   تضاف  رمبا  صور،  أو  عبارات  أو  حمددة  يف كلمات  الكاتب  من  معدومة  خمتلفة،  ومشاعر 

النهائيةالن العواطف كانت: أتلف من  تيجة  املباشر ألي كم  الشعر بدون االستخدام  . أو رمبا يتكون 

برنيتو التيين املشاعر فحسب. )لـ..  اجلحيم  اخلامس من  العاطفة يف  14النشيد  يعمل على وضوح   ،)

رابعية  ال احلالة؛ لكن التأثري، واحد كما أو أي عمل فين، اكتسب عن طريق التعقيد اهلائل للتفصيل.

بقة تعطينا صورة، مشاعر مرفقة ابلصورة، اليت "أتت"، اليت مل تتطور ببساطة مما سبق، لكن اليت  السا

كانت على األرجح معلقة يف عقل الشاعر حىت وصل إليها املزيج املالئم ليضيف نفسه إليها. عقل 

لصور، اليت تبقى  العبارات، ا الشاعر عبارة عن وعاء الحتواء وختزين ما يصل إليه من املشاعر املعدودة،  

 .  يقدمها مجيعهاهناك حىت اجلسيمات اليت ممكن أن تتحد لتشكل مركب جديد 
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